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Tiivistelmä 

 
Komponenttien erikoissuunnittelua tehdään, kun asiakakkaan tarpeet ja standar-
ditarjonta eivät kohtaa. Hissiyhtiö KONE Oyj:ssä erikoissuunnittelulle on mää-
rätty yleensä tarkat prosessit, mutta pilvenpiirtäjähissien korikehyksen suunnit-
teluprosessi on jäänyt määrittelemättä. Selkeästi määritellyn prosessin puuttumi-
nen on aiheuttanut toiminnassa lukuisia haasteita työkalujen, tiedonhallinnan ja 
eri osapuolien yhteistyön sujumisen osalta.  
 
Työssä käydään perusteellisesti läpi korikehyksen erikoissuunnitteluprosessin ny-
kytila, sekä laaditaan selvitys toiminnan parantamisen mahdollisuuksista. Tutki-
musmenetelmänä käytetään benchmarking-analyysiä, jossa nykyistä prosessia 
verrataan toiseen, parhaimpaan mahdolliseen vastaavanlaiseen prosessiin. Ana-
lyysissä selvitetään syyt, jotka aiheuttavat prosessien välisen suorituskykyeron ja 
haetaan niihin parannusehdotuksia. 
 
Analyysin kautta selvinneisiin ongelmakohtiin haetaan ratkaisuja edelleen tarkas-
telemalla Koneen sisällä muita erikoissuunnitteluprosesseja. Muissa prosesseissa 
käytetyt parhaat toimintatavat tunnistetaan, ja ne otetaan käyttöön soveltuvin 
osin myös pilvenpiirtäjähissien korikehysten erikoissuunnitteluprosessissa. 
 
Tutkimuksen tuloksena syntyi suunnitelma erikoissuunnitteluprosessin kehittä-
miseksi. Suunnitelmassa esitetään parannusehdotuksia tiedonhallintaan, käy-
tössä oleviin työkaluihin sekä suunnitteluprosessin johtamiseen.  Tulosten tarkoi-
tus on auttaa kaikkia prosessissa mukana olevia osapuolia hahmottamaan tilanne 
kokonaisuutena paremmin, sekä toimia johtavassa asemassa olevien osastojen 
päätöksenteon tukena tulevaisuudessa.  
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Abstract 

 
Custom design of a component is necessary when the company’s standard offering 
does not fully cover the customer needs. This is common in the elevator company 
KONE OYj, which has a standardized way of doing custom designing for its com-
ponents. Exception to this happens in the design process of high rise elevator 
slings, where the lack of a clearly defined process causes numerous challenges dur-
ing the operation.  
 
This Thesis contains a comprehensive set of information regarding the process of 
designing custom slings for high rise elevators. In the Thesis, the current state of 
the process is analyzed thoroughly, focusing on the problems and challenges that 
occur in the different phases of the operation.   
 
The solutions to these challenges and problems are sought from looking at other 
significant custom design processes in the elevator industry. Using the bench-
marking technique, the best custom design process practices are identified and 
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Lyhenteet ja käsitteet 
 
3D  Three dimensional 

Kolmiulotteinen 
 

A-prosessi Prosessi, mikä pitää sisällään standardikomponenteista 
koostuvan toimituksen 

 
BOM Bill of Materials 
 Osaluettelo 
 
CAD  Computer aided design 

Tietokoneavusteinen suunnittelu 
 
C-Prosessi Prosessi, jossa suunnitellaan juuri asiakkaan tarpeisiin räätä-

löityjä komponentteja 
 
CF-Slingi Nimitys High-Risessä käytettyjen slingien tuoteperheestä 
 
ERP  Enterprise Resource Planning 

Toiminnanohjausjärjestelmä 
 

High-Rise KONE:en määrittämä kategoria, mikä pitää sisällään hissin 
korkeimmalle nostomatkalle tarkoitettuja komponentteja 

 
KTOC  KONE Tendering and Order Configuration 

KONE:en myyntityökalu 
 

Longtext C-prosesseissa käytetty termi, mikä ilmaisee lyhyesti mikä 
osa komponentista ei ole standardinmukainen 

 
Mid-Rise KONE:en määrittämä kategoria, mikä pitää sisällään keski-

korkeaan nousuun tarkoitettuja komponentteja 
 
MP Major Projects 
 KONE:en suurhankeyksikkö 
 
PDM  Product data management 

Tuotetiedonhallinta 
 
SOF  Supply Operations Finland 
  KONE:en toimitusyksikkö 
 
Slingi  Korikehys, hissikorin ympärillä oleva teräsrunko 
 
STEP  Standard for the exchange of product model data 

Tiedostomuoto 3D-mallien siirtämiseen ohjelmien välillä 
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1 Johdanto 

Tämä työ käsittelee hissiyhtiö KONE Oyj:n pilvenpiirtäjähissien asiakasräätälöidyn kori-

kehyksen suunnitteluprosessin kehittämistä. Työssä tehdään vertailuanalyysi KONE:en 

muiden asiakasräätälöityjen komponenttien suunnittelulle, ja analyysin perusteella laa-

ditaan suunnitelma korikehyksen suunnitteluprosessin kehittämiseksi. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

KONE toimittaa asiakkaalleen kokonaisia hissiratkaisuja erilaisiin rakennuksiin ympäri 

maailmaa. Hissiratkaisussa olevat komponentit ovat usein A-prosessin tuotteita, mikä 

tarkoittaa standardoituja komponentteja, joita toimitetaan suurella volyymilla sellaise-

naan. Tämän lisäksi hissitilaus voi pitää sisällään myös asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä 

Custom-komponentteja, eli C-prosessin komponentteja. C-suunnittelulle on KONE:ella 

laadittu tarkat prosessit, ja C-suunnittelun piiriin kuuluvia komponentteja voivat olla ko-

konaisesta hissikorista aina pieneen taittopyörän ripustimeen saakka. Suunnittelua teh-

dään hajautetusti KONE:en eri toimipisteissä, kuin myös alihankinnassa niin suomessa 

kuin Intiassa. Globaalissa suunnittelussa standardisoidun prosessin ja yhtenäisten työ-

tapojen merkitykset korostuvat. 

Pilvenpiirtäjähissien korikehyksen erikoissuunnittelu on tehty tähän saakka pääosin Eu-

rooppalaisen komponenttivalmistajan toimesta. Yrityksellä on kuitenkin ollut haasteita 

suunnittelun läpimenoaikojen sekä tiedonvaihdon kanssa. Yritys ei tallenna erikoissuun-

nittelun tuloksena syntyviä valmistuspiirustuksia KONE:en tiedonhallintajärjestelmään, 

jolloin KONE:elle kertyvä tieto ja osaaminen jää minimaaliseksi.  

Suomessa on lukuisia KONE:en yhteistyökumppaneiksi kuuluvia insinööritoimistoja, joi-

den ydinosaamiseen kyseinen erikoissuunnittelu kuuluu. Insinööritoimistot ovat ilmais-

seet kiinnostuksensa kyseisen aihealueen haltuunottoon. Tälläkin hetkellä nämä insi-

nööritoimistot tekevät satunnaisesti korikehyksen erikoissuunnittelutöitä, mutta sille ei 

ole määrätty selkeää prosessia. Käytössä on vanhoja menetelmiä ja työkaluja, mitkä ei-

vät sovellu parhaalla mahdollisella tavalla KONE:en uudistuneen 3D-suunnittelun ja 

PDM-järjestelmien kanssa. Lopputuloksena jokainen toimisto toteuttaa toimeksiannot 

eri työkaluilla. Vaikka valmistuspiirustukset tallennetaan tietojärjestelmään, on niiden 

jäljitettävyys heikolla tasolla. Tarkempia suunnittelutietoja ei KONE:en järjestelmään tal-

lenneta laisinkaan.   

1.2 Tutkimusongelma 

Diplomityössä selvitettävä ongelma liittyy nykyisten C-prosessien soveltamiseen pilven-

piirtäjähissin korikehyksen suunnitteluun. Tutkimuksessa tehdään vertailuanalyysi ko-

neen nykyisille C-prosesseille, minkä tarkoituksena on tuoda esiin kunkin prosessin vah-



 

 

vuudet sekä niiden kehittämiskohteet. Tämän jälkeen nykyisten prosessien vahvat puo-

let on tarkoitus hyödyntää myös tulevassa pilvenpiirtäjähissin korikehyksen suunnitte-

luprosessissa. 

Korikehyksen erikoissuunnittelua tehdään tällä hetkellä myös suomessa paikallisesti, 

mutta suhteellisen vähän. Suunnittelutöitä teetetään alihankkijoilla, mutta selkeää toi-

mintamallia ei prosessille ole. Ongelmana on eri alihankkijoiden käyttämät eri työkalut, 

sekä suunnittelutiedon tallentuminen niin, että se näkyisi kaikille osapuolille. Diplomi-

työn tarkoituksena on selkeyttää prosessia siten, että määritellään yhtenäiset työkalut 

sekä yhtenäinen tulosten tallennusprosessi ja formaatti kaikille osapuolille. Erittäin olen-

naista on myös eräänlaisen tietopankin perustaminen, jonne voidaan kaikki suunnitte-

lutiedot ja ratkaisut tallentaa siten, että ne on myöhemmin helposti löydettävissä. 

Haasteena on myös tarkasteltavan komponentin tekninen rakenne; pilvenpiirtäjähissien 

korikehykset eroavat merkittävästi tyypillisistä erikoissuunnittelun komponenteista nii-

den monimutkaisten rakenteiden ja useiden rajapintojen vuoksi. Korikehyksessä on mo-

dulaarinen tuoterakenne, ja sen eri osat ovat korkeasti riippuvaisia toisistaan. Yhden 

pienen osan muuttaminen saattaa vaikuttaa suuresti jonkun toisen osan toimivuuteen.  

Koska pilvenpiirtäjät eivät ole kaikkein yleisempiä rakennuksia, tilauksia pilvenpiirtäjä-

hisseille on suhteessa vähän. Haasteena on korkeat osaamisvaatimukset korikehyksen 

suunnittelulle, kun taas samanaikaisesti tuotantomäärät ovat pieniä.  

1.3 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on vertailuanalyysin avulla laatia selvitys nykyisten KONE:en C-proses-

sien vahvuuksista ja kehittämiskohteista, sekä laajentaa nykyisiä prosesseja pitämään 

sisällä myös pilvenpiirtäjähissin korikehyksen erikoissuunnittelun, mikä mahdollistaisi 

sujuvan suunnittelutoiminnan sekä paikallisesti KONE:ella että toimeksiantona alihank-

kijoille. 

Tarkoituksena on luoda toimintaympäristö, minkä puitteissa korikehyksen tilauskoh-

taista suunnittelua voidaan tehdä tehokkaasti ja laadukkaalla lopputuloksella riippu-

matta siitä, missä yksikössä suunnittelutyö toteutetaan. Tavoitteena on myös toiminnan 

yhtenäistäminen ja läpinäkyvyyden parantaminen alihankkijoiden välillä.  

1.4 Rajaukset 

 
Diplomityössä keskitytään pääosin itse prosessin ongelmakohtien ratkomiseen sekä toi-

mintasuunnitelman laatimiseen. Teoriaosuudessa tutkitaan vertailuanalyysin toteutta-

misen eri keinoja, räätälöidyn tuotesuunnittelun menetelmiä sekä 3D mallinnuksen ja 

tietojärjestelmien tuomia lisähyötyjä. Itse mekaniikkasuunnittelu, mikä on tietysti kori-

kehyksen suunnitteluvaiheen avainasia, on tässä diplomityössä käsitelty vain pintapuo-

lisesti.  
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1.5 Menetelmät 

 
Työn teoriaosuus on kirjallisuustutkimus alan relevanteista aiheista, joiden uskotaan 

olevan hyödyllisiä diplomityön empiirisen osion toteuttamisen kannalta. Teoriaosuuden 

lähteinä käytetään pääosin oppikirjoja, aiheeseen liittyviä tieteellisiä julkaisuja sekä käy-

tännön esimerkkejä asiakasräätälöidyistä toimitusprosesseista muissa yrityksissä. 

 

Empiirisessä osiossa laaditaan varsinainen benchmarking analyysi koneen nykyisille C-

prosesseille, jossa verrataan KONE:en parhaiksi osoittautuneita toimintatapoja nykyi-

seen pilvenpiirtäjähissien korikehysten erikoissuunnittelun toimintatapoihin. 

Benchmarking analyysin pohjalta esitetään ratkaisuehdotuksia ongelmakohdille, sekä 

laaditaan suunnitelma toimintaympäristön ylösajolle. 

 

Diplomityön empiirisen osion tieto perustuu pääosin KONE:en avainhenkilöiden haas-

tatteluihin, KONE:en koulutusmateriaaliin, sekä kirjoittajan omiin kokemuksiin ja ha-

vaintoihin KONE -työuran aikana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

2 Benchmarking 
 
Lähestulkoon jokaisen yrityksen menestymisen edellytys on jatkuva ja monissa tapauk-

sissa nopea kehittyminen. Kehittyminen ei tarkoita ainoastaan uusien asioiden oppi-

mista tai tiedon lisääntymistä, vaan yhtä tärkeää on myös kyky pystyä soveltamaan käy-

tännössä oppimansa asiat. (Tuominen, 1993) 

 

Usein yritykset uhraavat suuria määriä resursseja kehityksen aikaansaamiseksi, suunnit-

telemalla uusia prosesseja tai etsimällä kehityskohteita nykyisistä prosesseista. Monesti  

sopiva ratkaisu on kuitenkin jo olemassa oleva ja muualla käytössä, ja se pitää vain siirtää 

ja soveltaa toisiin olosuhteisiin. Eräs menetelmä parhaan olemassa olevan prosessin sel-

vittämiseksi ja omiin olosuhteisiin sovellettavaksi on benchmarking. Suomessa 

benchmarkingista käytettyjä nimityksiä ovat mm. ”huipputasovertailu”, ”vertailut par-

haisiin käytäntöihin”, ”esikuva-analyysi”, ”kilpailija-vertailu”. (Kaivos, et al., 1995) 

 

Lähteessä (Allan, 1993) määritellään benchmarking tekniikaksi, joka auttaa mittaamaan 

jonkin olemassa olevan prosessin, tuotteen tai palvelun suorituskykyä, ja vertaamaan 

niitä muihin huipputason suorituksiin. Vertailukohde voi olla joko omasta tai ulkopuoli-

sesta yrityksestä. Benchmarking on jatkuva ja systemaattinen prosessi, minkä tarkoituk-

sena on kuroa umpeen suorituskykyero oman toimintatavan ja parhaan valitun toimin-

tatavan välillä. Benchmarkingin tarkoitus ei niinkään ole selvittää kuinka paljon parempi 

jokin toinen toimintatapa on, vaan pikemminkin nostaa esille ne seikat, mitkä johtavat 

parempiin suorituskykyihin. 

 

Benchmarking on monella tavalla tärkeä yrityksen toiminnan kannalta; yhä useammin 

yritykset, ja etenkin isot organisaatiot operoivat globaalilla tasolla. Toiminnan globali-

soituessa myös oppimistarve globalisoituu. Tällöin on äärimmäisen tärkeää pystyä siir-

tämään osaaminen yksiköstä toiseen. On saavutettava kyky kehittää asioita missä ta-

hansa maailmassa ja siirtää opitut asiat eteenpäin muille osastoille. Tämä korostuu var-

sinkin yritysostoissa, missä tiedon ja parhaiden toimintatapojen nopea peilautuminen 

muualle organisaatioon tuo kilpailuetua. (Tuominen, 1993) Menestyvän organisaation 

yksi avaintekijä onkin kyky ottaa vastaan muiden kehittämiä asioita, soveltaa niitä ja pa-

rantaa entisestään.  

2.1 Prosessin benchmarking 

 

Kun benchmarkingin kohteena on prosessi, tarkoituksena on analysoida omaa prosessia, 

sekä parasta liiketoimintaprosessia. Tavoitteena on selvittää menetelmät ja toimintata-

vat, mitkä johtavat erittäin hyvään suorituskykyyn. Prosessibenchmarking syventyy tuo-

maan esiin myös kaikki toiminnan edellytykset, mitkä tukevat edellä mainittuja hyviä 

menetelmiä ja toimintatapoja. (Tuominen, 1993) 
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Benchmarking kohteena käytetään usein kilpailijan toimintamalleja, mutta tässä diplo-

mityössä tarkastellaan koneen omia prosesseja. Sisäisen benchmarkingin haasteena on 

se, ettei millään sisäisellä yksiköllä ei ole käytössään huippuluokan prosessia. Tällöin 

vanhat toimintamallit vahvistuvat entisestään, ja kilpailijan mahdollinen etumatka säi-

lyy. (Tuominen, 1993) 

 

 

 
Kuva 1. Benchmarking prosessin 8-perusaskelta. (Tuominen, 1993) 
 
Benchmarkingissa paras yrityksen tietylle prosessille sopiva ratkaisu ei välttämättä löydy 

vastaavanlaisesta tai samankaltaisesta prosessista. Joskus jopa benchmarkingin kohde 

valitaan täysin oman alan ulkopuolelta; esimerkiksi konepajayritys mikä haluaa kehittää 

tietojenkäsittelyä, voi valita benchmarkingin kohteeksi pankin. (Tuominen, 1993) Tästä 

syystä tämän diplomityön benchmarkingissa tarkastellaan myös luonteeltaan hyvin eri-

laisten komponenttien tilauskohtaisen suunnittelun prosesseja. 



 

 

 

Benchmarking pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin; missä asioissa pitäisi tulla pa-

remmaksi, kuinka paljon paremmaksi, kuinka hyväksi on mahdollista tulla, kuinka saada 

muutos aikaan. Edellisen sivun kuvassa 1 on esitetty benchmarking prosessin kahdeksan 

perusaskelta. Liitteessä 1 on myös esitelty jokaisen askeleen keskeisimmät kysymykset. 

  
Benchmarkingin valmistelussa on tärkeä määrittää missä halutaan tulla paremmaksi; On 

selvitettävä ne prosessin kannalta tärkeät asiat, mitkä kannattaa mitata. Toisin sanoen 

menestyksekkään benchmarkingin toteuttamiseksi on tunnettava oma prosessi läpiko-

taisin. Koneen nykyinen prosessi pilvenpiirtäjähissien korikehyksen erikoissuunnittelulle 

on käsitelty kappaleessa 4.6. High-Rise Slingien erikoissuunnittelun nykytila. 

2.2 Menetelmät 

 

Tärkeää benchmarkingin aloittamisen kannalta on hankkia tietoa kehityskohteen suori-

tuskyvystä. Tämä tehdään pääosin mittaamalla, auditoimalla ja haastattelemalla asian-

omaisia. Usein jo tässä vaiheessa nousee pintaan monia, nopeasti ja pienellä vaivalla 

toteutettavissa olevia parannustoimenpiteitä. (Kaivos, et al., 1995) 

 

Benchmarkingin tukena käytetäänkin erilaisia mittausjärjestelmiä, joiden tarkoituksena 

on mitata prosessien suorituskykyä ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kannalta. Mitatta-

vat suureet liittyvät useimmiten laatuun, aikaan, luotettavuuteen, joustavuuteen tai 

kustannuksiin (Tuominen, 1993). Korikehyksen erikoissuunnittelun kannalta näistä olen-

naisimpia ovat laatu, eli suunnitteluvirheiden vähäinen määrä, sekä läpäisyaika, eli 

kuinka nopeasti työpiirustukset saadaan lähetettyä tuotantoon siitä hetkestä, kun toi-

meksianto on annettu suorittavalle yksikölle. Läpäisyaika on tärkeä siksi, koska korike-

hyksen erikoissuunnittelu voi olla projektin ns. kriittisellä polulla. Mikäli hissitilaukseen 

tulee myös erikoinen hissikori, voidaan hissikorin erikoissuunnittelu aloittaa vasta kun 

korikehyksen suunnitteluun liittyvät seikat ovat lyöty lukkoon.   

 
Koska benchmarkingissa informaation hankinta tapahtuu pääosin haastattelujen sekä 

datan analysoinnin keinoin, on mahdolliset vierailu- ja haastattelutilaisuudet valmistel-

tava huolellisesti etukäteen, esimerkiksi kysymyslistan avulla. Avainkysymyksiä laaditta-

essa on hyvä hyödyntää syy-seuraus-analyysiä, mikä auttaa hahmottamaan mitkä me-

nestystekijät saavat aikaan hyvän suorituskyvyn. Seuraavan sivun kuvassa 2 on esitetty 

esimerkki syy-seuraus-analyysistä, josta käy ilmi yleisimmät hyvään suorituskykyyn vai-

kuttavat tekijät. Näitä ovat mm.  Liiketoimintaympäristö, strategiset valinnat, teknolo-

gia, ihmiset, menettelyt tai tiedot ja materiaalit. (Kaivos, et al., 1995) 

 

Kun oma sekä vieras prosessi on tutkittu läpikotaisin, alkaa varsinainen analyysivaihe. 

Analyysivaiheessa tapahtuu varsinainen vertailu, jossa verrataan prosessien suoritusky-

kyä. Mikäli suuria eroja ilmenee, voi kuvassa 2 esitetyn syy-seurauskaavion perusteella 
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analysoida niitä tekijöitä, jotka johtavat erilaiseen suorituskykyyn. Syyt suorituskykyeroi-

hin on löydyttävä nimenomaan joko prosessien käyttämistä menetelmistä, toimintata-

voista tai edellytyksistä (Tuominen, 1993).  

 

 
 

Kuva 2. Esimerkki syy-seurausanalyysistä. Tekijöitä, joihin hyvä suorituskyky voi perus-

tua. (Kaivos, et al., 1995) 

 

Kun suorituskykyeroon vaikuttavat tekijät ovat selvillä, sekä hyvään suorituskykyyn joh-

tavat edellytykset on määritelty, on laadittava suunnitelma toimintatapojen muutok-

selle. Tähänastiset vaiheet kuvastavat oppimista; nyt on opittu oma prosessi sekä paras 

mahdollinen prosessi. Seuraava vaihe on vähintäänkin yhtä kriittinen, ja sen haasteena 

on opitun asian soveltaminen omassa tapauksessa. On laadittava suunnitelma, jossa 

asetetaan tavoitteet, eli määritetään se suorituskyvyn taso, johon voitaisiin tietyillä 

muutoksilla päästä. Suunnitelmassa määritetään myös ne strategiat, joilla kyseiset muu-

tokset aiotaan saavuttaa (Tuominen, 1993). Tämä tapahtuu diplomityön kappaleessa 5. 

Suunnitelma High-Rise slingien C-prosessin kehittämiselle. 

 

  



 

 

3 Suunnitteluprosessi 

 

Tässä kappaleessa käsitellään moderneja suunnitteluprosesseja ja toimintamalleja 3D-

ympäristössä. Koska KONE Oyj pyrkii siirtymään yhä enemmissä määrin kohti 3D –suun-

nittelun maailmaa, on perusteltua syventyä 3D mallintamisen suunnittelulle tuomiin li-

sähyötyihin. Tuotetiedon hallintaan liittyvät asiat käsitellään kappaleessa myös, sillä 

tuotetiedon hallintaan ja dokumentoimiseen kuluu tavalliselta suunnittelijalta merkit-

tävä osa työajasta. Pääpaino on olemassa olevan tuotteen tilauskohtaisesta muokkaa-

misessa, eikä niinkään uuden tuotteen luomisessa tai tuotekehityksessä. 

 

Asiakasräätälöity suunnittelu ja sen alihankinta on myös tärkeässä roolissa korikehyksen 

erikoissuunnittelua kehitettäessä. Tästä syystä nämä aihealueet käsitellään tässä kappa-

leessa kirjallisuustutkimuksena, jossa perehdytään oppikirjoihin ja tieteellisten artikke-

leiden anteihin.  

3.1  3D-mallintaminen 

 

Tuotteen CAD-suunnittelu on muuttunut jatkuvasti viimeisen kahden vuosikymmenen 

aikana. Tietokoneiden laskentatehon kasvaessa on mahdollistunut menetelmien ja jär-

jestelmien kehittyminen yhä laaja-alaisemmiksi, kattamaan yhä isomman osan suunnit-

teluprosessista. CAD-suunnittelutyökalujen merkitys korostuu etenkin globaalin yrityk-

sen toiminnassa, jossa yhtenäiset tehokkaat työkalut ja tiedontallennus ovat avainase-

massa. 

 

CAD 3D-mallinnuksella tarkoitetaan tuotesuunnittelua, mikä toteutetaan kolmiulottei-

sesti tietokoneavusteisilla menetelmällä. Tarkoituksena on jäljentää kappaleet, osat ja 

kokoonpanot siten, että ne näyttävät visuaalisesti oikeilta. Lisäksi useimmiten mallin-

nusohjelmissa voidaan liittää osiin myös kaikki ne fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuu-

det, mitkä valmistettavalla tuotteella todellisuudessakin on (Tuhola & Viitanen, 2008). 

 

Laajassa organisaatiossa, kuten KONE Oyj:n tapauksessa, suurin hyöty 3D mallintami-

sessa saavutetaan mallinnustietokannan, tuoterakenteiden ja tuotetietohallinnan ansi-

osta. Mallinnustietokanta mahdollistaa sen, että erilaisia, jonkun toisen suunnittelijan 

tekemiä osia voidaan kierrättää ja käyttää omassa kokoonpanossa. Tällöin ei tarvitse 

kaikkea luoda tyhjältä pöydältä uudestaan. Lisäksi 3D-mallinnusohjelmat mahdollistavat 

tuote-rakenteiden ja kokoonpanojen luomisen täydellisesti siten, että ne pitävät sisäl-

lään kaikki mahdolliset työhön liittyvät osat. 3D-mallinnusohjelmiin on useimmiten in-

tegroitu tuotetiedonhallinnan ohjelmia, mikä taas mahdollistaa tuotetiedon saatavuu-

den nopeasti muiden suunnittelu- ja valmistusosastojen käyttöön. Seuraavassa kappa-

leessa käydään tarkemmin läpi 3D-suunnitteluohjelmien tuomia lisähyötyjä.  
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3.1.1 3D-suunnittelulla saavutettavat hyödyt 

 

Vaikka 3D-Suunnitteluun siirtyminen tietää yritykselle lisämenoja 3D-ohjelmien kalliiden 

lisenssimaksujen ja henkilöstökoulutusten vuoksi (Lähdeniemi, 2003), siirtyvät yritykset 

yhä useammin 3D-suunnitteluun sen merkittävien hyötyjen vuoksi. Kaikki 3D-suunnitte-

lun hyödyt eivät kuitenkaan ilmene heti; esimerkiksi hyöty voi näkyä epäsuorasti yrityk-

sen joustavuuden kasvuna tai parantuneena kykynä reagoida kilpailutilanteisiin. 

(Laakko, 1998) Alla on lueteltu 3D-suunnittelulla saavutetut välittömät hyödyt: 

 

Visuaalisuus 

 

Kuten kuvasta 3 voidaan huomata, 2D-Piirrustusta tarkastellessa nähdään vain yksi puoli 

tuotteesta kerrallaan. Tällöin muiden kuin mekaniikkasuunnittelijoiden on hankalampi 

hahmottaa tuote kokonaisuudessaan. 3D-Mallissa on mukana myös syvyysvaikutelma, 

jolloin useamman henkilön on mahdollista tarkastella tuotetta ja osallistua tuotteen 

suunnitteluun. Tämä on tärkeää esimerkiksi tuotekehityksessä ja asiakasneuvotteluissa, 

jolloin voidaan saada tuotteeseen liittyviä kommentteja runsaammin, kun kommenti-

nantaja hahmottaa tuotteen paremmin 3D-mallin perusteella kuin 2D-työkuvista. 

(Lähdeniemi, 2003) 

 
Kuva 3. Tuotteen työpiirustuksessa tyypillisesti esiintyvät kuvannot (Hissiköysien nosto-

työkalu). 

 

Kun tuotteesta on tehty 3D-malli, voidaan uusilla suunnitteluohjelmilla luoda 3D-mal-

lista useita isometrisiä kuvantoja vaivattomasti. Näin mahdollistetaan kappaleen hah-

mottaminen helpommin myös 2D-työkuvista. Samoin suunnitteluohjelmilla voidaan 

luoda mallista helposti räjäytyskuvia, mitkä taas tuovat selkeyttä kokoonpano- ja asen-

nustyövaiheisiin (ks. kuva 4) 

 



 

 

 
Kuva 4. 3D-ohjelmalla luodut, visuaalisuutta parantavat lisäkuvannot (Hissiköysien nos-

totyökalu). 

 

Parempi visuaalisuus auttaa myös eri sidosryhmien välisessä kommunikoinnissa, ja mah-

dollistaa tehokkaan yhteistyön. Hyvä esimerkki on muotoilun ja teknisen suunnittelun 

yhteistyö, mikä tehostuu huomattavasti mallien ollessa visuaalisia. Visuaalisuus tuo sel-

keyttä myös asiakkaan kanssa käytävissä neuvotteluissa, sillä asiakas pystyy kertomaan 

tarkemmin minkälaisen hän tuotteesta haluaa. (Kare, 2008) 

 

Suunnitteluprosessin nopeutuminen 

 

3D-Suunnittelun hyödyt nousevat esiin monimutkaisimmilla kokoonpanoilla, joissa 

osien yhteensopivuutta on helpompi tarkastella. Yksittäisissä, pienissä ja helpoissa suun-

nittelutehtävissä voi 2D-suunnittelu olla yhä nopeampaa.  Yleisesti ottaen yrityksissä on 

todettu mekaniikkasuunnittelun suunnitteluprosessin nopeutuvan 10-50 prosenttia. 

Tämä on esitetty lähteessä (Laakko, 1998), jolloin 3D-suunnittelun teknologia ei vielä 

ollut huipussaan; nykypäivänä prosenttiosuus on todennäköisesti suurempi. Suurimmat 

hyödyt saavutetaan tuoteperheiden ja modulaaristen tuotteiden suunnittelussa, jolloin 

samasta kokoonpanosta tai mallista voidaan tehdä useampi eri variaatio suhteellisen 

pienellä vaivalla. (Kare, 2008)   

 

Kun tuotteesta on tehty 3D-malli, se on myös helppo jakaa eteenpäin. Mallia voi tarkas-

tella myös tavallinen tietokoneen käyttäjä yksinkertaista 3D-mallien katseluohjelmaa 

käyttäen. Tällöin voidaan jo suunnittelun melko varhaisessa vaiheessa esitellä tuotetta 

erilaisille sidosryhmille, kuten markkinoinnille, asiakkaille, tuotannolle ja tavaranhankki-

joille. Yhteistyö sidosryhmien välillä paranee, mikä johtaa pienempiin määriin iteraatio-

kierroksia ja pienempiin muutoksiin suunnittelun loppupuolella. Tämä puolestaan joh-

taa nopeampaan suunnittelun läpäisyaikaan, sekä tekee tuotteesta enemmän asiakkaan 

halujen mukaisen. (Tuhola & Viitanen, 2008) 
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Suunnitteluvirheiden vähentyminen 

 

Suunnitteluvirheiden vähentyminen perustuu parempaan visuaalisuuteen sekä 2D ku-

vien automaattiseen päivittämiseen. Visuaalisuuden johdosta on helpompi havaita eri 

osien yhteensopivuusongelmat ja liitännän rajapinnat. (Laakko, 1998) Tämä on tärkeää 

etenkin hissikomponenttien suunnittelussa, missä liikkuvia osia on paljon.  Tällöin voi-

daan jo etukäteen havaita, mikäli osien geometriat menevät päällekkäin. 

 

Piirustusvirheiden määrä vähenee myös, sillä erilaiset muotovirheet havaitaan 3D-mal-

lista helpommin. Lisäksi 3D-tilavuusmalli on puhtaasti matemaattinen malli, jolloin sii-

hen ei voida luoda mahdottomia muotoja. Samoin kaikki valmistuksen kannalta vaikeat 

muodot havaitaan helpommin. (Laakko, 1998) 

 

3D-Suunnitteluohjelmissa ei käyttäjän myöskään tarvitse manuaalisesti piirtää 2D ku-

vantoja, vaan ne generoituvat automaattisesti 3D-mallin perusteella. Tämä tuo suurta 

hyötyä etenkin kun alkuperäistä kappaletta on muokattava. Kun muutokset tekee 3D-

malliin, päivittyy muutokset automaattisesti myös kaikkiin sidoksissa oleviin 2D-projek-

tioihin. Tällöin ei ole riskiä, että muutoksen tapahtuessa, unohtuisi jonkun projektion 

kuvanto päivittää. (Tuhola & Viitanen, 2008) 

 

3D-mallin jatkokäyttö 

 

Kun 3D-malli on saatu valmiiksi, siitä voi saada irti muitakin lisähyötyjä kun työpiirustus-

ten kuvantojen automaattinen tuottaminen. Mallin avulla voidaan saada tuotteesta ja 

sen ominaisuuksista hyvin paljon tietoa ennen kuin tuote on edes valmistettu. Tämä ta-

pahtuu mallin virtuaalisen analysoinnin kautta, soveltamalla mallia erilaisiin testiympä-

ristöihin. 3D-malli voidaan kaikilla mallinnusohjelmilla tallentaa STEP-muotoon (”Stan-

dard for the exchange of Product model data”), mikä on universaali tiedostomuoto mal-

lin siirtämiseen ohjelmistojen välillä. Tällöin mallia voidaan jatkokäyttää ja sille voidaan 

tehdä esimerkiksi dynaamisia, kinemaattisia tai lujuuslaskennallisia analyysejä. (Kare, 

2008)  

 

Tehokkaampi tuotekehitys 

 

Tuotekehityksessä 3D-malleilla päästään sekä ajallisesti että rahallisesti parempiin tu-

loksiin. Tuotekehitystehtävissä usein on tarve rakentaa aluksi prototyyppi, jota testail-

laan perusteellisesti, minkä jälkeen prototyyppiä muutellaan ja parannellaan kunnes 

syntyy riittävän hyvä, vaatimukset täyttävä tuote. Tämä on useasti hidas prosessi, riip-

puen tarvittavien iteraatiokierrosten määrästä. 3D-suunnittelulla voidaan iteraatiokier-

rosten määrää vähentää, kun 3D-suunnittelussa voidaan sidosryhmiltä tuleva tärkeä pa-

laute saada suunnitteluun riittävän aikaisessa vaiheessa. 3D-mallin avulla saadaan myös 



 

 

paljon tietoa tuotteen toimivuudesta ja ominaisuuksista, aikaisemmin mainitun virtuaa-

lisen analysoinnin kautta. Lisäksi prototyyppiä on helppo muokata ja siitä saadaan teh-

tyä nopeammin useita versioita ja variaatioita. Näin myös lopputuotteesta saadaan to-

dennäköisemmin vastaamaan asiakkaan vaatimuksia paremmin. 

 

Parantunut tiedon jakaminen 

 

3D-mallinnusohjelmiin yrityksissä on usein integroitu PDM (Product Data Management) 

järjestelmä. Tällöin malli ja siihen liitetyt tiedot saadaan nopeasti muiden suunnittelu- 

ja valmistusosastojen käyttöön. Kehittyneissä PDM-järjestelmän ja CAD-ohjelman integ-

raatioissa tiedot siirtyvät CAD-ohjelmasta automaattisesti tietokantaan, jolloin erillisiä 

manuaalisia tiedonsyöttöjä ei vaadita. 3D-malleihin voidaan hyvin monipuolisesti tallen-

taa tietoa; Geometrian lisäksi saadaan tallennettua esimerkiksi materiaalitiedot, massat, 

sekä valmistusteknisiä asioita, kuten pinnankarheudet, toleranssit ja pintakäsittelyt. 

(Tuhola & Viitanen, 2008) Tarkemmin tuotetiedonhallinnasta ja sen hyödyistä kerrotaan 

kappaleessa 3.2 Tuotetiedon hallinta.   

3.1.2 Siirtyminen 2D-suunnittelusta 3D-suunnitteluun 

 

2D-Suunnittelun maailmasta pois siirtymisessä voi esiintyä myös tiettyjä haasteita. 

Koska 3D mallintaminen ja 3D-mallin pohjalta 2D kuvien luominen on helppoa, sen voi 

tehdä myös suhteellisen nuori ja kokematon insinööri. Oikeata informaatiota sisältävää 

piirustusta ei voida 3D-tekniikalla tuottaa, mikäli ei ole riittävää osaamista 2D-piirustuk-

sen esittämisestä. On pidettävä mielessä, että työskennellään kummalla tekniikalla ta-

hansa, lopputuloksena on synnyttävä korkeatasoisia 2D kuvia valmistuksen käyttöön 

(Tuhola & Viitanen, 2008). 

 

Mekaniikkasuunnittelun aihepirissä toimivan yrityksen tuoteperhe voi pitää sisällään to-

della laajoja, monimutkaisia komponentteja, jolloin tietomäärät ovat erittäin suuria. Täl-

löin kokonaisen komponentin tuominen 3D-maailmaan voi olla äärimmäisen työlästä. 

Tämä katsotaan usein kannattamattomaksi, sikäli kun 2D-suunnitelulla asioiden katso-

taan toimivan riittävän hyvällä tasolla (Laakko, 1998). 

 

Usein skenaario on kuitenkin sellainen, että käytössä on samanaikaisesti sekä 2D- että 

3D-järjestelmät. Tämä on seurausta siitä, että yritys päättää siirtyä 3D-järjestelmiin, 

mutta siirtyminen tapahtuu vasta hitaasti uusien tuotteiden ilmestymisen myötä. 

(Lähdeniemi, 2003) Lopputuloksena syntyy yrityksessä vallitseva transitiotila, mikä saat-

taa kestää useita vuosia. 

 

Tämä pätee hyvin pitkälti myös KONE Oyj:n tapauksessa. KONE Oyj:lla on suuri määrä 

hissikomponentteja, mitkä ovat hyvin laajoja ja monimutkaisia. Esimerkiksi korikehykset 

pitävät sisällään hyvin monta erilaista moduulia joissa on lukuisat alikokoonpanonsa, ja 
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täten piirustuksia voi olla useita satoja. Komponentit ovat toimineet 2D-maailmassa sel-

laisenaan useamman vuoden, eikä niille siksi ole pakonomaista tarvetta tuoda 3D maa-

ilmaan. 

 

Edellä mainittuihin isoihin komponentteihin tulee välillä muutoksia tai päivityksiä; Esi-

merkiksi kannatinelimien vaihtuminen uudentyyppiseen johti kymmenien komponent-

tien uudelleensuunnitteluun, joka toteutettiin luomalla lisää moduulivaihtoehtoja. 

Nämä uudet moduulit toteutettiin 3D-mallinnusteknologialla, mutta sijoitettiin tuotera-

kenteeseen vanhan 2D kuvan alle. Toisin sanoen aika merkittävä osa korikehyksistä käyt-

tävät sekä vanhoja 2D kuvia, että uusia 3D malleja ja kuvia. Tämä luo tiettyjä haasteita 

tulevalle korikehyksen C-prosessille. 

3.2 Tuotetiedon hallinta 

 
Tuotetiedon hallinta on noussut keskeiseksi asiaksi sitä mukaa, kun yrityksen tuotekehi-

tystä on alettu hajauttaa ja rinnakkaistaa niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolella. Jo-

kin osa tuotteesta voi olla paikallisesti suunniteltu ja valmistettu, kun taas toinen osa voi 

olla alihankittu useammaltakin eri suunnitteluyritykseltä. Tämän toimintamallin edelly-

tyksenä on integroitu tietojärjestelmä, johon kaikki osapuolet pääsevät käsiksi. Tiedon 

läpinäkyvyys ja helppo saatavuus on avainasemassa jouhevan toiminnan aikaansaa-

miseksi. (Peltonen, et al,. 2002) 

3.2.1 Tuotetieto 

 
Tuotetieto on laaja käsite, sillä se pitää sisällään kaiken sen tiedon, mikä syntyy tuotteen 

elinkaaren aikana. Isommassa mittakaavassa ajateltuna suurin osa teollisuusyrityksen 

käsittelemistä tiedoista voitaisiin määrittää tuotetiedoiksi. Kuitenkin mekaniikkasuun-

nittelutyössä tuotetiedolla tarkoitetaan lähinnä tuotteisiin liittyvää teknisiä tietoja sekä 

tuotesuunnittelun tuottamia tietoja, eikä niinkään tilaus- ja toimitusprosessien tietoja 

tai kustannusteknisiä seikkoja. (Peltonen, et al,. 2002) 

 

Tuotetieto voidaan jakaa karkeasti kolmeen päätyyppiin:  

 

 Määrittelytieto 

 Elinkaaritieto 

 Metatieto 

 

Tuotteen määrittelytiedot kuvastavat valmistettavan tuotteen fysikaalisia sekä toimin-

nallisia ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset dokumentit, mitkä pitävät sisäl-

lään tietoa tuotteen teknisestä suorituskyvystä tai tuotteen valmistuksesta. Tuotteen 

elinkaaritieto sisältää kaiken sen informaation, mikä syntyy tuotteen esisuunnitteluvai-

heesta aina siihen pisteeseen saakka, kunnes tuotteen tuotanto sekä teollinen ja kau-



 

 

pallinen tuki loppuu. Elinkaaritiedon pääpaino on tuotteen eri elinkaaren vaiheissa ta-

pahtuvissa prosesseissa. Näitä ovat esimerkiksi tuotekehitysvaihe, tuotteen valmistus, 

asennus, huolto tai hävittämisprosessi. Tuotteen metatieto puolestaan kuvastaa aino-

astaan tuotetiedon tietoa, eli esimerkiksi mistä informaatio löytyy ja missä muodosta, 

kuka tiedon on milloinkin luonut ja kuka sitä on viimeiseksi muokannut. (Turunen, 2014) 

 

3.2.2 Tuotetiedonhallintajärjestelmät (PDM) 

 

Tuotetietoa siis syntyy tuotteen eri vaiheissa ja erittäin isot määrät. Tuotetietoa voidaan 

luoda hajautetusti eri yksiköissä ja eri ohjelmilla, mikä aiheuttaa tiettyjä haasteita tuo-

tetiedon hallinnalle. Tästä johtuen tuotetiedon hallinnalle on luotu erilaisia tietojärjes-

telmiä, joista käytetään nimitystä tuotetiedonhallintajärjestelmät tai PDM-järjestelmät. 

 

PDM-järjestelmä on koko yrityksen kattava tietojärjestelmä, jonka tarkoituksena on yh-

distää yrityksen liiketoimintaprosessien eri osa-alueet ja mahdollistaa tiedon kulkemi-

nen ja näkyminen organisaation sisällä kaikille osapuolille. PDM-järjestelmän  yksi tär-

keimmistä tehtävistä on varmistaa, että kaikki tuotteisiin liittyvä tieto on reaaliaikaista, 

kaikkien saatavilla ja ristiriidatonta. (Turunen, 2014; Heinonen, 2008) 

 

Erilaisen tiedon tallentamisen lisäksi on myös hyvin olennaista, että PDM-järjestelmästä 

tieto myös löytyy helposti. Tästä syystä PDM-järjestelmässä on oltava hakutoimintoja, 

jotka helpottavat juuri oikean tiedon löytämistä. Tehokkaat hakutoiminnot ovat äärim-

mäisen tärkeitä, sillä nykypäivän globaalin yrityksen jokainen osasto tuottaa erittäin suu-

ret määrät tietoa, jolloin juuri se oikea tarvittava tieto hukkuu helposti kaiken muun se-

kaan. Oikean tiedon etsimiseen voi kulua paljon ylimääräistä aikaa. (Heinonen, 2008)  

 

Mekaniikkasuunnittelijan näkökulmasta PDM-järjestelmän oleellisimmat toiminnot voi-

daan jakaa kolmeen pääryhmään (Peltonen, et al,. 2002; Turunen, 2014): 

 

Nimikkeiden hallinta 

 

Nimikkeet ovat kaikki tuotetiedon hallinnan piiriin otetut ”yksilöt”, kuten komponentit 

ja dokumentit. Nimikkeiden hallinnassa olennaista on ainakin nimikkeiden luokittelu ja 

versiointi. Esimerkiksi dokumentista on käytävä ilmi sen status; dokumentti voi olla luon-

nosvaiheessa, käytössä, taikka vanhentunut. Tavallisia suunnittelijan tekemiä prosesseja 

on nimikkeiden luominen ja ylläpitäminen.   
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Tuoterakenteiden hallinta 

 

Yksittäiset nimikkeet liittyvät toisiinsa, muodostaen isomman kokonaisuuden, eli tuote-

mallin. PDM-järjestelmä linkittää kyseiset nimikkeet toisiinsa ja muodostaa täten tuote-

rakenteen. Nämä tuoterakenteet ovat hierarkkisia, jotka ovat suunnittelijan koostamia 

ja ylläpitämiä. Koska lähes kaikki tuotteet pitävät sisällään monitasoisen, hierarkkisen 

tuoterakenteen, on haasteena rakenteessa käytettävien nimikkeiden versiointi. Haas-

tetta tuo myös monimutkaisemmat komponentit, mitkä koostuvat useammasta, rinnak-

kaisesta tuoterakenteesta. 

 

Muutosten hallinta 

 

Nimikkeiden välillä on paljon keskinäisiä riippuvuuksia, ja siitä johtuen jonkin tietyn 

muutoksen tekeminen saattaa vaikuttaa myös johonkin toiseen asiaan. PDM-järjestel-

män on tarkoitus tukea muutosten hallintaa siten, että tietoja pystyy muuttamaan no-

peasti, ja näkemään mihin kaikkialle muutos vaikuttaa. Muutoksia tuotteisiin tulee suh-

teellisen usein, ja suunnittelijan on pystyttävä tekemään uusi versio dokumentista, ja 

myös hakemaan vanhempaan versioon liittyvää tietoa. PDM-järjestelmä varmistaa, että 

dokumenteista ja nimikkeistä on saatavilla viimeisin versio. 

3.2.3 PDM-järjestelmillä saavutettavat hyödyt 

 

Kuten kuvasta 5 näemme, kuluu merkittävä osa insinöörin työajasta tiedonhakuun ja jo 

olemassa olevan työn tekemiseen. Tämän takia tehokas PDM-järjestelmä on avainase-

massa suunnittelutyön tehostamisen kannalta, kun tiedonhakuun kuuluu vähemmän ai-

kaa, ja olemassa olevaa työtä ei tarvitse tehdä uudestaan. (Heinonen, 2008)  

 
Kuva 5. Insinöörin tyypillinen ajankäyttö vuoden aikana. (Sääksvuori, 2002) 

 

PDM-ajattelutapa ja strategia mahdollistavat jouhevan poikkiorganisatorisen yhteis-

työn, minkä avulla saadaan pelaamaan yhteen kaikki tuotteeseen liittyvät tärkeimmät 

tahot, kuten myyntii, suunnittelu ja valmistus. Tehokas tuotetiedon välittämistapa täl-



 

 

löin parantaa eri osastojen yhteistoimintaa sekä rinnakkaissuunnittelun mahdollisuuk-

sia. Kokonaisuuden hallinta yhden järjestelmän avulla tuo yritykselle kilpailuetua. (Turu-

nen, 2014; Peltonen, et al,. 2002) 

 

PDM-järjestelmän hyödyt nousevat esiin myös tuotemuutosten kautta. Harvoin tuotteet 

ovat heti ensimmäisen suunnitelman mukaisia, vaan tuotteen elinkaaren aikana saattaa 

ilmetä tiettyjä muutoksia. Tieto muutoksen tapahtumisesta on tärkeä saada tavoitta-

maan reaaliajassa kaikki asianomaiset sidosryhmät, joihin kyseinen muutos vaikuttaa. 

Mikäli kaikilla osapuolilla on pääsy PDM-järjestelmään, voidaan kerätä tietoa tuotteen 

koko elinkaaren ajalta, sillä useimmiten tuotteen suunnittelija, valmistaja ja loppukäyt-

täjä ovat eri tahoja. (Heinonen, 2008) 

 

PDM-järjestelmällä voidaan jakaa sähköisesti ja helposti juuri se tieto mikä halutaan ja-

kaa. Tällöin voidaan yhdistää toiminnot täysin alihankkijan kanssa, ja yhdistää käytössä 

olevat työkalut. Erilaisilla käyttöoikeusrajoituksilla voidaan rajoittaa asiattomien pääsy 

dokumentteihin, jolloin voidaan tehdä läpinäkyväksi juuri niiden dokumenttien osa-

alue, mikä halutaan. (Heinonen, 2008) 

 

Toisin sanoen PDM-järjestelmällä tehostetaan koko tilaus-toimitusketjun toimintaa. Sen 

tuomaa hyötyä on hankala mitata rahassa, sillä jotkut hyödyt näkyvät vasta pidemmällä 

aikavälillä yrityksen laadukkaammasta ja nopeammasta tavasta toimia.  Alla on lueteltu 

muita yritykselle PDM-järjestelmän tuomia lisähyötyjä. (Heinonen, 2008; Turunen, 

2014; Peltonen, et al,. 2002) 

 

 Elinkaaren aikaisten kustannusten laskeminen 

 Tuotteen saaminen nopeammin markkinoille 

 Parempi tuotteen laatu 

 Tuotantoketjun parantunut joustavuus 

 Päällekkäinen työ vähenee 

 Dokumentoinnin taso kohenee standardisoitujen asiakirja- ja piirustuspohjien 

myötä 

 Tuoterakenteiden järjestelmällinen hallinta 

 Tuotemuutosten järjestelmällinen hallinta 

 Relevantit dokumentit, kuten sertifikaatit ja todistukset, voidaan linkittää tuot-

teeseen 

 Dokumenttien tarkistus, hyväksyminen ja jakaminen sähköisesti 
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3.2.4 Tietojärjestelmien integrointi 

 

Tyypillisesti yrityksessä on PDM-järjestelmien ohella käytössä myös monia muitakin eri-

laisia tietojärjestelmiä, eri toimintojen tarpeisiin. Esimerkiksi toimintaa ohjataan ERP-

järjestelmillä, suunnittelutyö tehdään CAD-ohjelmistoilla ja myynnillä saattaa olla omat 

työkalut, kuten KONE:ella KTOC. Järjestelmäintegraation perusajatuksena on se, että tie-

tojärjestelmät kommunikoivat keskenään, jolloin tiedonsiirto eri järjestelmien välillä on 

automatisoitua. Tällöin ei käyttäjän tarvitse toistamiseen erikseen syöttää samaa tietoa 

eri järjestelmiin. (Peltonen, et al,. 2002) 

  

Kun sama tieto on useammassa linkitetyssä järjestelmässä, haasteena on tiedon muok-

kaaminen siten, että linkitys säilyy toimivana. Esimerkiksi CAD-ohjelmalla PDM-järjestel-

mään syötettyä tietoa voi olla hankala muokata  PDM-järjestelmässä siten, että tieto 

välittyisi oikeanlaisena takaisin myös CAD-ohjelmaan. PDM-järjestelmällä voidaan mää-

rittää tuoterakenteet ja syöttää ne CAD-järjestelmään, mutta prosessi menee pieleen, 

sillä CAD-ohjelman on lisäksi tiedettävä, miten komponentit liittyvät toisiinsa geometri-

sesti. Tällöin on päätettävä kunkin tiedon osalta, missä käyttöympäristössä sitä voi muo-

kata. Tästä syystä järjestelmissä on luotu jokaiselle tiedolle oma ”Master System”-attri-

buutti, mikä ilmaisee järjestelmän, jolla tieto on luotu ja jolla tietoa voi muokata. (Pelto-

nen, et al,. 2002) 

  

Suunnitteluinsinöörin näkökulmasta kaikkein olennaisin integraatio on PDM-järjestel-

män, ja itse suunnittelutyökalun, CAD-ohjelman välillä. PDM-järjestelmän tehokkuus täl-

löin korreloi CAD-ohjelman ja PDM-järjestelmän onnistuneen integroinnin kanssa. Integ-

raation tasoja voi olla erilaisia: Jos kyseessä on suppea integraatio, toimii PDM ainoas-

taan suunnitteludokumentaation arkistointijärjestelmänä. Tällainen järjestelmä on käy-

tössä tyypillisesti 2D-suunnitteluohjelmien ohella. Modernin 3D-suunnittelun maail-

massa voidaan tehdä laajempi integraatio, jossa hallitaan piirustuksen lisäksi kaikkea 

muuta suunnittelutietoa, kuten esimerkiksi 3D-malleja, tuoterakenteita, ja nimikkeistöä. 

Jälkimmäinen toimintatapa on tehokkaampi, mutta huomattavasti vaikeampi toteuttaa. 

 

Haasteita PDM ja CAD järjestelmien laajalle integraatioille esiintyy varsinkin sillon, kun 

kyseessä on konfiguroitava tuote, jossa tuoterakenne on vaihtuvasisältöinen. Monet 

PDM-järjestelmät tai toiminnanohjausjärjestelmät eivät osaa kunnolla käsitellä konfigu-

roitavia tuotteita. Ongelmia aiheuttaa etenkin konfigurioitavien tuotteiden komponent-

tien välisten riippuvuuksien määrittely ja hallinta. Muutenkin CAD –ohjelmissa on eri 

tietorakenteet kuin PDM-ohjelmistoissa, jolloin tietoa voi joutua sovittamaan. (Turunen, 

2014; Peltonen, et al,. 2002) Tämän seurauksena järjestelmät menevät helposti sekaisin, 

ja näin tapahtuu kirjoittajan omien kokemuksien mukaisesti melko usein KONE:en tuo-

tekehitystehtävissä, joissa CAD-ohjelman ja PDM-järjestelmän integraatio on toteutettu 

epäsopivasti. 

 



 

 

3.3 Tuotteen räätälöiminen 

 
Kun tuote valmistetaan asiakkaan määrittelyjen mukaisesti, voidaan puhua tilausohjau-

tuvasta toimitusprosessista. Asiakkaan kokema lisähyöty perustuu tuotteen tekniseen 

ylivoimaan, kun tuote sopii asiakkaan tarpeisiin paremmin. Vastapainona taas tuotteen 

hinta ja toimitusaika tyypillisesti kasvavat. Tuotetta voidaan räätälöidä useammalla eri 

tasolla, ja tuotemuuntelun riippuvuus hintaan on esitetty kuvassa 6. (Sairanen, 2006)  

 

 
 

Kuva 6. Massatuotteiden, projektituotteiden ja konfiguroitavien tuotteiden hinnan ja 
muunneltavuuden suhteet. (Peltonen, et al,. 2002) 

 

Tuotteita voidaan räätälöidä, eli sovittaa asiakkaan tarpeisiin monella eri tavalla. Mas-

saräätälöinnin keinoin yritetään kattaa kaikki yleisimmät variaatiot, eli suurin osa asiak-

kaiden vaatimuksista. Massaräätälöinnin keinoja ovat tuotteen konfiguroiminen ja mo-

dularisointi sekä parametrisointi. Tämän lisäksi asiakkaalla voi olla myös erityistoiveita, 

mitkä osuvat standarditarjonnan ulkopuolelle. Tällöin puhutaan asiakaskohtaisesta rää-

tälöimisestä, josta käytetään KONE:ella nimitystä C-prosessi.  

 

3.3.1 Massaräätälöiminen 

 

Massaräätälöinnin tarkoitus on yhdistää nopea ja edullinen massatuotanto joustavaan 

ja räätälöityyn tilaustuotantoon. Tavoite on pystyä tekemään kohtuuhintaisesti varioi-

tuvia tuotteita, mitkä täyttävät lähes kaikkien asiakkaiden tarpeet. Toimiva massaräätä-

löinti edellyttää tuotteelta joustavuutta joko siten, että se koostuu keskenään vaihdet-

tavissa olevista vakiomoduuleista, tai varioituvista osista. (Peltonen, et al,. 2002)  

 

Konfigurointi ja modulointi ovat tehokkaita keinoja hallita massaräätälöintiä kannatta-

vasti. Moduloinnilla tarkoitetaan tuotteen jakamista pienempiin, itsenäisiin osakokonai-

suuksiin. Modulaarinen tuote koostuu siis useasta moduulista, jolla on selkeä rajapinta 
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ja erään moduulin vaihtaminen tai poistaminen ei vaikuta muihin moduuleihin. Tällöin 

voidaan tuotetta muunnella asiakaskohtaisesti valitsemalla juuri oikeat moduulit. (Sai-

ranen, 2008; Knuts, 2007) 

 

Modulaarinen tuote on usein rakennettu siten, että jokainen moduuli on oma toimin-

nallinen elementti, ja muista moduuleista riippumaton. Kuitenkin modulaarisen tuote-

rakenteen suunnittelemisessa on omat haasteensa; Suuri moduulien määrä aiheuttaa 

kustannuksia kokoonpanossa ja asennuksessa, sekä on monimutkainen toteuttaa ja yl-

läpitää. (Ulrich & Eppinger, 2003). Tuotteen modulaarinen arkkitehtuuri kannattaakin 

suunnitella järkevästi käyttämällä erilaisia modulointimenetelmiä. Niiden avulla voidaan 

tutkia moduulien eri toimintoja ja määritellä moduloinnin tavoite ja modulointiaste. 

(Knuts, 2007) 

 

Mitä enemmän moduulivaihtoehtoja on, sitä monipuolisemmin voidaan vastata erilais-

ten asiakkaiden tarpeisiin. Yleensä tuoteperheet laajenevatkin, ja yrityksen komponent-

titarjonta kasvaa ja sitä mukaa tuotevariaatiot ja eri kombinaatiot lisääntyvät merkittä-

västi. Erilaisten tilausyhdistelmien määrä voi olla erittäin suuri, jolloin kaikkia tuoteper-

hevariantteja on mahdotonta luetella perinteisenä listana. Tästä syystä on käytettävä 

erilaisia tuote- tai myyntikonfiguraattoreita asiakkaiden tilausyhdistelmien muodosta-

miselle. (Peltonen, et al,. 2002) 

 

Konfigurointi on toimintatapa, jolla tarkoitetaan järjestelmällistä asiakasmuuntelua. 

Konfiguraattoreiden avulla valitaan modulaarisesta tuoterakenteesta ne moduulit, joilla 

tuotteesta saadaan asiakkaan toivomusten mukainen tuoteyksilö. Näinollen asiakaskoh-

taisesta muuntelusta saadaan vakiintunutta, rutiininomaista ja järjestelmällistä. (Knuts, 

2007) 

 

Oikeanlaisen tuotearkkitehtuurin myötä voidaan vähentää tuotevarianttien määrää. 

Etenkin nykypäivän 3D mallinnus tuo mukanaan parametrisoinnin hyödyn, mikä tarkoit-

taa sitä, että tuotteen jokin osa ajetaan parametrien avulla tietyille mitoille. Tällöin ei 

tarvita erikseen uutta moduulia jonkun pienen yksittäisen osan mitan vaihdoksen 

vuoksi, vaan kaikissa konstruktioissa käytetään samaa osaa, jossa kyseinen osan mitta 

on parametrinen. Näin saadaan kasvatettua tuotteen varioituvuutta ja räätälöintias-

tetta, säilyttäen erilaisten tuotekonfiguraatioiden määrän samana. Vastapainona para-

metrisen järjestelmän toteuttaminen ja ylläpito on monimutkaisempaa. (Sairanen, 

2008) 

3.3.2 Asiakaskohtainen räätälöiminen  

 

Usein asiakkaan tarpeet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät osu standarditarjonnan 

kirjoon. Asiakaskohtaiseen räätälöimiseen on turvauduttava silloin, kun halutaan jotakin 

konfigurointimahdollisuuksien ulkopuolelle jäävää. Hissimaailmassa asiakaskohtaista 



 

 

räätälöintiä aiheuttavat esimerkiksi rakennuksen arkkitehdin erikoisemmasta suunnitte-

lusta johtuvat epätavallisen kokoiset ja muotoiset hissikuilut, johon standardikom-

ponentit eivät sovi.  KONE:en eri komponenttien asiakaskohtaisen räätälöinnin proses-

sit, eli C-prosessit käsitellään tarkemmin kappaleessa 4. KONE:en C-prosessien nykytila-

analyysi. 

 

Yleisesti ottaen asiakasräätälöityjä tuotteita valmistettaessa syntyy epästandardeja 

tuotteita, ja usein myös epästandardeilla toimintatavoilla. Tämä aiheuttaa ongelmia toi-

mitusprosessin aikana, sillä yksiköiden välinen yhteistyö ei ole vakiintunutta. Suurimmat 

ongelmat ovat huono tiedonkulku toimitusketjussa, sekä suunnittelu- ja ohjausmenetel-

mien puute. Kuten kuvasta 7 voi huomata, on tilausohjautuvassa toimitusprosessissa 

useita eri vaiheita, osapuolia ja paljon tiedonkulkua, jolloin erilaisia ongelmia voi syntyä 

helposti. Jotta ongelmat ja häiriöt saadaan minimoitua, on suoritettava toimitusprosessi 

vakiintuneilla toimintatavoilla. (Sairanen, 2006) 

 

 
Kuva 7. Tilaus-toimitusprosessin tyypillisiä ongelmia. (Jahnukainen, et al., 1996) 
 

Haasteita asiakasräätälöidylle suunnittelulle ovat pitkät tilaustenkäsittelyajat, mitkä joh-

tuvat pääosin myynnin ja suunnittelun välisestä rajapinnasta. Ongelmia aiheuttaa vai-

keudet muuttaa asiakkaan tarve tekniseksi erittelyksi. Toimitusaika pidentyy myös val-

mistajien kautta, sillä massatuotannosta poikkeavia komponentteja ei tehdä etukäteen.  

  

Jos tarvetta räätälöidä tuote yksittäiselle asiakkaalle esiintyy jatkuvasti, ja toistuvista 

syistä, on luultavasti tuotteen massaräätälöinnissä parantamisen varaa. Sitä tulisi muut-

taa vastaamaan kysyntää. (Sairanen, 2006) 
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4 C-prosessien nykytila-analyysi 
 

Tässä kappaleessa perehdytetään lukija suunnittelijan käytössä oleviin työkaluihin sekä 

yleisiin toimintamenetelmiin. Lisäksi kappaleessa käydään läpi ne KONE:en C-prosessit, 

jotka ovat olennaisia High-Rise korikehysten C-prosessin implementoimiselle. 

 

Benchmark analyysin ”opi paras prosessi” –osuus käsitellään kappaleissa 4.3 – 4.6, joissa 

perehdytään tällä hetkellä oleviin parhaisiin prosesseihin ja hyväksi todettuihin käytän-

töihin. Kyseisissä kappaleissa käydään läpi kunkin prosessin menettelytavat sekä vah-

vuudet ja heikkoudet.   

 

Kappaleen kohta 4.7 edustaa benchmarkingin ”opi oma prosessi” sekä ”määritä suori-

tuskykyero ja sen syyt”– osuuksia, jossa määritetään High-Rise –korikehysten nykyinen 

C-prosessimenettely kokonaisuudessaan. Prosessiketju analysoidaan läpikotasin ja nos-

tetaan esiin prosessissa olevat kehittämiskohteet. Kappaleessa myös määritetään suori-

tuskykyeroon johtavat tekijät nykyisen prosessin ja parhaimpien prosessien välillä. 

4.1 C-prosessit yleisesti KONE:ella 

 
Asiakasräätälöityjen komponenttien suunnittelulle on KONE:ella tarkat prosessit. Hy-

väksi todetut toimintamallit ovat standardoitu ja niitä sovelletaan kunkin komponentin 

osalta. Tällöin saadaan vältettyä häiriöt prosessien ohjauksen kannalta, sekä yksiköiden 

väliset yhteistyöt saadaan vakiinnutettua. Vaikka C-prosessit ovat erilaisia johtuen kom-

ponenttien erilaisista luonteista, ovat hyväksi koetut työkalut sekä toimintatavat eri pro-

sesseissa yhtenäisiä.  

4.1.1 Suunnittelijan työkalut 

  

KONE on siirtynyt moderniin aikakauteen, jossa kaikki suunnittelutyö on tarkoitus tehdä 

3D-ohjelmistolla. Etenkin C-prosesseissa on otettu linjaus, jonka mukaan hyödynnetään 

3D-mallinnusta ja sen tuomia lisähyötyjä mahdollisimman laajasti. Käytössä oleva suun-

nitteluohjelma on PTC:n tekemä Creo 2.0, jonka tunnetuimmat ominaisuudet ovat pa-

rametristen mallien luominen ja hyvät variointimahdollisuudet.  

   

Parhaimmillaan C-prosesseissa 3D-suunnitteluohjelmaa hyödynnetään siten, että luo-

daan varioituvia komponenttimalleja. Parametrien avulla voidaan helposti muuttaa va-

rioituvien komponenttien tuoterakennetta tai ajaa kyseisen komponentin osia eri mit-

toihin. Tällöin puhutaan ns. semistandardi –mallista, jonka tarkoitus on sopia suoraan 

myös vastaavanlaisiin C-prosessitapauksiin jatkossa.  Mallien työkuvat voivat olla ns. ge-

neerisiä, jolloin samoja työkuvia voidaan käyttää eri tapauksissa suoraan. Tällöin työpii-

rustuksessa komponentin muuttuvat mitat ovat merkitty parametreilla. Toinen vaihto-

ehto on ajaa komponentti tilauskohtaisiin mittoihin, ja tulostaa oikeilla mitoilla olevat 



 

 

työpiirustukset. Näin toimitaan yleensä monimutkaisissa ja isoissa kokoonpanoissa, ku-

ten hissikorien C-prosessisuunnittelussa.  

4.1.2 Tiedonhallinta 

 

Kaikki 3D-suunnitteluohjelmalla tehdyt mallit ja työpiirustukset tallennetaan mallitieto-

kanta Windchilliin. Creo:n ja Windchillin välillä on automaattinen yhteys, jonka ansioista 

käyttäjän tekemä työ tallentuu automaattisesti Windchillin palvelimille. Windchillin 

avulla suunnittelijat voivat jakaa tehtyä työtään, jolloin muut suunnittelijat voivat hyö-

dyntää jo olemassa olevia osia ilman, että niitä tarvitse mallintaa uudestaan. Mallitieto-

kannan tärkeimpiä hyötyjä onkin välttää tekemästä työtä, joka on tehty jo aikaisemmin. 

 

Lopulliset työpiirustukset sekä muut suunnittelutietoa sisältävät dokumentit tallenne-

taan KONE:en PDM –järjestelmään. Mallitietokanta Windchill ja VariPDM-tiedonhallin-

tajärjestelmän välille on rakennettu automatisoitu yhteys. PDM-järjestelmä toimii 

eräänlaisena tiedonjakokeskuksena, jonka avulla työpiirustukset ja suunnittelutieto jae-

taan eteenpäin muille tahoille, olkoon se sitten valmistaja, yhteistyökumppani tai toi-

mittaja. Kaikki dokumentit ovat käyttöoikeuksien takana, ja näitä myöntämällä voidaan 

määrittää juuri ne tahot, jotka halutaan pääsevän kuviin tai dokumentteihin käsiksi.  

 

PDM:stä löytyy paljon suunnittelijalle olennaista tietoa, kuten esimerkiksi erilaisia suun-

nitteluohjeita sekä yleisinformaatiota komponenteista. PDM on suunnittelijan eräänlai-

nen tietopankki, josta voi löytää ratkaisuja ongelmiin sekä tarkastella muiden suunnitte-

lijoiden aikaisemmin tehtyjä vastaavanlaisia ratkaisuja ja työpiirustuksia. Suunnitteludo-

kumentteihin usein liitetään metatietoa, joka luo mahdollisuuden muille suunnitteli-

joille hakea ja paikallistaa aihealueeseen liittyviä dokumentteja. Liitettävää metatietoa 

on mm. suunnittelijan nimi, yksikkö, dokumentin tyyppi sekä dokumentissa käsiteltävän 

komponentin aihealue. 

 

Edellä mainitut tiedonhallintajärjestelmät ovat rakennettu siten, että ne kommunikoi-

vat keskenään automaattisesti. Tieto välittyy ensin 3D-ohjelmasa mallitietokantaan, ja 

sieltä PDM-tiedonhallintajärjestelmään. Järjestelmää suunniteltaessa tarkoituksena oli 

minimoida suunnittelijalta tiedonhallintaan ja -jakeluun kuluva aika. Kuten teoriaosuu-

dessa tuli ilmi, riippuu PDM-järjestelmän tehokkuus siitä, kuinka jouhevasti voidaan 

siirtää tietoa järjestelmien välillä. Toisin sanoen PDM-järjestelmän hyötyaste riippuu 

suuresti onnistuneesta järjestelmäintegraatiosta PDM-järjestelmän ja muiden ohjel-

mistojen, kuten CAD-suunnitteluohjelmien välillä.  
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4.1.3 Toimintatavat 

 
C-prosesseissa suunnittelijan saadessaan tehtäväkseen suorittaa C-suunnittelua, on hä-

nelle määrätty erillisessä listassa tarvittavat työvaiheet ja työjärjestys. Jokaisessa 

KONE:en C-prosessissa listan yksityiskohdat eroavat komponentin luonteen vuoksi, 

mutta perusajatus on kaikilla sama.  

 

Suunnittelijat saavat lähtötietonsa ”longtext” nimisen tekstikentän kautta, jossa on hy-

vin lyhyesti kuvattu komponentit jotka tarvitsevat erikoissuunnittelua. Longtextin kir-

joittavat erittelyinsinöörit, jotka eivät yleensä ota kantaa siihen, miksi standardiratkaisu 

ei sovellu ja on tarvetta erikoissuunnittelulle. Suunnittelijan ensimmäinen työvaihe on-

kin selvittää kattavammat lähtötiedot, joista selviää mitä erikoissuunnittelulta tarkal-

leen tarvitaan. Tämä tapahtuu useimmiten tarkastelemalla komponenttien suunnitte-

luohjeita, kyseisen hissitoimituksen pohjapiirustuksia sekä hissin datalistaa.  

  

Lähtötietojen perusteellisen selvityksen jälkeen tutkitaan, onko tarvittavaa ratkaisua to-

teutettu jossain muualla. Tällöin tehdään ns. Re-use-check, jonka tarkoituksena on 

käydä läpi yksikön aikaisemmin suoritetut erikoissuunnittelutyöt ja etsiä niistä vastaa-

vanlaisia tapauksia. Re-use-checkin tärkeyttä C-prosessissa ei voi korostaa liikaa, sillä ku-

ten lähteessä (Sääksvuori, 2002) todetaan, on yleisellä tasolla insinöörintyöstä 21% 

työtä, joka on tehty jo aikaisemmin. Toistuvia töitä saattaa ilmetä, jolloin ratkaisujen 

uudelleenhyödyntämisellä vältetään pyörän keksimistä uudestaan. Re-use-check:iä var-

ten jokaisella yksiköllä on omat menetelmät, mitkä käsitellään tarkemmin kappaleissa 

4.3 – 4.6 läpi.  

4.1.4 Haasteet  

   

3D-Mallinnusjärjestelmien käyttöönotolla on aina omat käynnistysvaikeudet. Vaikka 3D-

järjestelmiä on ollut KONE:ella käytössä useamman vuoden, on yritys silti eräänlaisessa 

transitiotilassa 2D- ja 3D-järjestelmien välillä. Tuotteita kehitetään ja parannellaan jat-

kuvasti, jolloin vanhempien, 2D-teknologialla tehtyjen tuotteiden jatkokehittäminen tai 

muokkaaminen hankaloituu. Usein päädytäänkin ratkaisuun, jossa vanhasta tuotteesta 

ja sen osista luodaan 3D –mallit, mutta vanhoja työpiirustuksia ei tehdä uudelleen 3D-

järjestelmällä. Tällöin komponentti pitää sisällään työpiirustuksia jotka ovat sekä 2D- 

että 3D-järjestelmillä tehtyjä, mikä aiheuttaa vaikeuksia PDM –tiedonhallintajärjestel-

män kanssa. Tällaisten tuotteiden kanssa työskentely vaatii suunnittelijalta molempien 

suunnittelujärjestelmien sekä erityisesti tiedonhallinnanjärjestelmän hyvää tuntemusta.  

 

Kun C-prosessin kohteeksi osuu tuote, joka on vielä 2D-maailmassa, on tapauskohtai-

sesti mietittävä kannattaako tuote tuoda 3D-maailmaan. Pienten muutosten tapauk-

sessa 2D-kuvaa nopeasti muokkaamalla ratkaisu on valmis, eikä työlästä uudelleenmal-



 

 

lintamista ja piirtämistä tarvitse tehdä. Päätökseen vaikuttava merkittävä tekijä on tuot-

teen käyttöikä ja tuotteeseen kohdistuvien C-prosessitapausten määrä. Luonnollisesti 

suuri määrä erikoistilauksia ja pitkä aika tuotteen eläköitymiseen saakka puoltavat 3D-

teknologiaan siirtymistä.   

 

Vaikka tuotetiedon siirtyminen tietojärjestelmien välillä on suunniteltu toimivan auto-

maattisesti, tämä toimii vain teoriassa. Käytännössä järjestelmien välisen tiedonsiirron 

automatisoimisen toteuttaminen on ollut ongelmallista, sillä ohjelmistoissa on eri tieto-

kehykset ja menettelytavat. Esimerkiksi parametrisen, vaihtuvaosaisen CAD-mallin tuo-

terakenne saattaa sotkeutua pahasti, kulkiessaan CAD-ohjelmasta mallitietokantaan ja 

sieltä aina PDM-järjestelmään saakka. Tämä on ongelmana tuotekehityspuolella, mikä 

ollaan ratkaistu C-prosessipuolella siten, että tuotetiedot ja työpiirustukset siirretään 

kuva 8 :n mukaisesti ensin CAD-ohjelmasta suoraan PDM-järjestelmään, ja uudestaan 

CAD-ohjelmasta mallitietokantaan.  

 

 
 
Kuva 8. Tiedon siirtyminen järjestelmien välillä tuotekehityksessä ja C-prosessissa. 
 

Kun C-prosessitöitä on paljon, muodostuu myös re-use-checkin tekeminen haasteeksi. 

Vaikka kaikki tehdyt työt ja dokumentit tallennetaan PDM-järjestelmään, on niitä vaikea 

sieltä löytää, mikäli ei tiedä etukäteen tarkalleen mitä etsiä. Etenkin alihankkijoiden on 

miltei mahdotonta löytää muiden alihankkijoiden tekemää työtä, vaikka kaikki tarvittava 

löytyy PDM-järjestelmän syövereistä. Dokumentteihin liitetyt metatiedot ovat niin ylei-

siä, että hakutuloksia tulee erittäin paljon. Metatietojen tarkempi spesifiointi helpottaisi 
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tiedon paikallistamista, mutta se kasvattaisi suunnittelijoiden tiedonkäsittelyyn liittyvää 

työmäärää entisestään.  

 

Re-use checkin tehokkaampaa toteuttamista varten on opittava hyödyntämään PDM-

järjestelmän hakutoimintoa paremmin, tai mietittävä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Eri C-

prosessiyksiköissä käytetäänkin erilaisia tehtyjen töiden arkistointimenetelmiä, kuten 

fyysisiä tai sähköisiä mallikansioita tai paikallista mallitietokantaa. Näiden ongelmana on 

tiedon läpinäkymättömyys; muut tahot eivät pääse käsiksi paikalliseen tietoon. 

 

Osa C-prosessisuunnittelutehtävistä on luonteeltaan enemmän uuden ratkaisun luo-

mista, kuin olemassa olevan komponentin muokkaamista. Tästä syystä kaikkein haas-

teellisimmat erikoissuunnittelutehtävät ovat joskus päätyneet tuotekehitysyksikön suo-

ritettaviksi. Tällöin erikoissuunnittelu harvemmin käy läpi standardisoidun C-prosessi-

menettelyn, mikä voi aiheuttaa hankaluuksia. Yhtenä haasteena näissä erikoissuunnit-

telutöissä on esimerkiksi palautteen saaminen työn jälkeen. Mikäli työssä ilmenee suun-

nitteluvirheitä, antaa asiakas yleensä palautteen KONE:en myyntiyhtiöön, josta se me-

nee feedback-tiimille, mikä sitten ohjaa palautetta eteenpäin. Kuitenkin palaute harvoin 

löytää perille oikeaan paikkaan, eli tuotekehityspuolen suunnittelijalle saakka. (Viita-

aho, 2016) 

 

Mikäli edellä mainitussa tapauksessa työmaalta ei tule palautetta, ei suunnittelija enää 

kuule tekemästään työstään mitään. Työn tiedot ja lopputulos tallennetaan tietokan-

taan, mistä muut työntekijät voivat uudelleenkäyttää ratkaisua. Kun ilmenee tarve uu-

delle, vastaavankaltaiselle C-prosessityölle, nimetään luonnollisesti työn tekijäksi kysei-

nen suunnittelija, jolla jo aihealueesta on kokemusta. Tällöin suunnittelija kierrättää 

keksimäänsä ratkaisua eteenpäin, ja hoitaa täten tehtävän nopeammin. Mikäli alkupe-

räisessä työssä oli virheitä, työntekijä tietämättään lähettää edelleen saman virheellisen 

ratkaisun eteenpäin.  

 

Tämä on melko usein toistuva skenaario KONE:en erikoissuunnittelussa, joissa ei selkeää 

ja virallista prosessia ole käytössä. Ongelman korjaaminen vaatii prosessimuutoksia sys-

teemitasolla esimerkiksi siten, että työstä saatu palaute tuodaan myös PDM-tietokan-

taan. Tieto pitää saada kaikkien näkyville ja helposti saataville, mielellään samaan kan-

sioon tai yhteyteen kun kyseisen työn valmistuspiirustukset ja muut dokumentit. Tällöin 

vastaavanlaisten töiden saapuessa, voisivat suunnittelijat ensin tarkastaa työmaalta tul-

leet palautteet ja sitä kautta korjata ratkaisua, ennen kuin se lähetetään taas eteenpäin.  

  



 

 

4.2 Tarkasteltava Komponentti (Slingi) 

 
Korikehys on yksi tärkeimpiä komponentteja hissin toiminnan kannalta. Korikehys on 

rakenteellinen elin, minkä tehtävä on kannatella hissin kuormaa,  sekä tukea, johtaa ja 

suojata koria hissikuilussa. Korikehyksestä käytetään nimitystä ”car sling” tai pelkkä 

”slingi”. Sen sijainti hissikuilussa on havainnollistettu kuvassa 9, missä näkyy myös muita 

hissikokonaisuuden avainkomponentteja. (KONE, 2016) 

 

 
Kuva 9. Hissitason tärkeimmät komponentit. (KONE, 2016) 



30 
 

 

Slingi on hissikorin ympärillä oleva suorakulmion muotoinen runko, mikä koostuu kah-

desta pystypalkista sekä kahdesta vaakapalkista, ylä- ja alapalkista (Janovsky, 1993). Ku-

vassa 10 on esitetty KONE:en eräs isoimmista slingeistä, jota käytetään silloin, kun hissin 

nostokorkeus, kuorma ja nopeus ovat suurimmillaan (KONE, 2009).  

 
Kuva 10. KONE:en CF50 slingi. (KONE, 2009) 
 

Johtuen slingin monipuolisesta roolista, slingi pitää sisällään useamman pienemmän 

komponentin, sekä myös liitäntäpinnat näille. Kyseiset pienemmät komponentit ovat lii-

tettynä joko suoraan tai epäsuoraan slingin runkoon. Alla on lueteltu slingiin liittyviä tär-

keimpiä komponentteja, ja näistä osa on myös esitetty kuvassa 11. (KONE, 2010)  

 

 Nostoköysien kiinnitys 

 Rulla- tai liukuohjaimet 

 Tasanne ja tasapainotuspalkit 

 Hissikorin kiinnitykset 

 Hissikorin sähkökaapelin ripustin 



 

 

 Hissikorin kuormavaaka 

 Kompensaatioketjun tai –köysien ripustin 

 Hätäjarrut synkronisaatiomekanismeineen 

 Asemointianturit 

 Puskurien vastelevyt 

 

Hissikoria liikutetaan hissikuilussa ylös ja alas slingin avulla, eli hissin nostoköydet ovat 

kiinnitetty slingin yläpalkkiin. Köydet voivat olla kiinnitetty suoraan slingin yläpalkin nos-

tolevyyn, tai sitten yläpalkissa olevaan väkipyörään, jolloin puhutaan 2:1 köysityksestä. 

Slingi liikkuu hissikuilussa johteita pitkin, joita kutsutaan johdelinjaksi. Slingin jokaisessa 

nurkassa on tällöin oltava rulla- tai liukuohjaimet. 

 

Itse hissikori on asennettu slingin sisään, palkkirakenteen päälle. Hissikorin ja slingin vä-

lillä käytetään eristystä, Jonka tarkoitus on vaimentaa hissikorin sisälle kulkevaa värinää 

ja ääniä, parantaen täten ajomukavuutta. Tasanteen muita tehtäviä ovat mm. kannatella 

tasapainotuspalkkeja, joihin ripustetaan eri määrä painoja hissin tasapainottamiseksi 

(Janovsky, 1993). 

 
 

Kuva 11. High-Rise-slingi ja sen olennaisimmat komponentit. (KONE, 2010) 
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Kun hissin nostokorkeus on riittävän suuri, alkaa nostoköysien suuri massa muodostua 

ongelmaksi. Esimerkiksi 300-metrisessä hissikuilussa voi teräsköydet painaa jopa 7000 

Kg. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hissikorin ollessa alimmalla kerroksella, sillä 

on moottorista katsottuna 7000kg enemmän massaa, kuin jos hissikori olisi ylimmällä 

kerroksella. Ongelma on ratkaistu käyttämällä kompensaatioköysiä, jotka ovat kiinni-

tetty slingin alapalkkiin, ja ne kulkevat hissikuilun pohjalla olevan kompensaatiolaitteen  

kautta vastapainoon saakka. Tällöin saadaan kompensoitua nostoköysien massan vai-

kutus. Usein kompensaatioköydet eivät kuitenkaan ole samalla pystylinjalla kuin nosto-

köydet, jolloin slingin runko pyrkii vääntymään. Tästä syystä slingin on kyettävä kestä-

mään myös epäkeskisiä voimia. 

 

Hätätilanteen sattuessa hissin ensisijaisena jarrutusmekanismina toimii moottorin jarru, 

mikä pysäyttää slingin ja vastapainon liikkumisen hissikuilussa. Tämän lisäksi slingissä on 

oltava erikseen omat hätäjarrut siltä varalta, että moottorin jarru pettää, ja hissi pääsee 

vapaasti putoamaan hissikuilussa. Turvallisuusstandardit vaativat, että slingin 

hätäjarrujen on oltava mekaaniset, eli toimintakykyiset myös sähkökatkoksen sattuessa 

(EN-81.20, 2014; ASME-A17/CSA-B44, 2010). Slingin hätäjarruja kutsutaan tarraajiksi, ja 

ne sijaitsevat slingin molemmilla puolilla. Hissin ylittäessa tietyn nopeuden, aktivoituvat 

tarraajat synkronisaatiomekanismin ansiosta samanaikaisesti, puristaen johteita siten, 

että slingi pysähtyy. 

  

Edellä mainitut turvallisuusstandardit ja määräykset vaikuttavat slingisuunnitteluun erit-

täin voimakkaasti. Turvallisuuskoodit pitävät sisällään erilaisia määräyksiä pääosin hissin 

turvallisuuteen liittyvissä seikoissa, mutta mukana on paljon muutakin; Esimerkiksi koo-

deissa on asetettu rajoja äänenvoimakkuudelle, tärinälle ja kiihtyvyydelle. Slingit on 

suunniteltava siten, että kyseiset määräykset toteutuvat. Eri puolella maailmaa käyte-

tään erilaisia turvallisuusstandardeja, joista suunnittelijan on oltava perillä: Esimerkiksi  

Yhdysvalloissa hissiturvallisuusstandardeja määrittää ASME-A17, Canadassa CSA B44-10 

ja Euroopassa EN81-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 ISCS-slingien C-prosessi 

 

Tässä kappaleessa tutustutaan yhteen KONE:en tuoreimmista C-prosesseista, ISCS slin-

gien C-prosessiin, joka on olennaisin C-prosessi High-Rise slingien C-prosessin kannalta. 

Kappaleessa esille tuotu tieto pohjautuu tiiminvetäjän haastatteluun. (Rautio, 2016) 

4.3.1 Taustaa 

 
ISCS-slingit ovat Mid-Rise:en, eli keskikorkeaan nousuun tarkoitettuja slingejä, jotka 

ovat kokoluokaltaan hieman High-Rise slingejä pienempiä. Komponentit ovat kuitenkin 

luonteeltaan hyvin samankaltaisia; fyysinen rakenne on lähes identtinen, ja molem-

missa slingeissä on liitäntäpinnat samoille toiminnallisille komponenteille. Merkittä-

vimpänä erona on ISCS-slingien suunnittelu ja työpiirustusten laadinta, joka on toteu-

tettu 3D-suunnitteluohjelmalla. 

 

ISCS-slingien C-prosessisuunnittelusta vastaa ISCS-slingien ylläpitotiimi, joka on osana 

KONE:en tuotekehitysosastosta. Kyseinen tiimi on hiljattain luonut ISCS-slingien tuote-

perheen ja niille 3D-mallit. Tiimi koostuu tiiminvetäjästä, lujuuslaskijasta ja neljästä 

suunnittelijasta. Tiimin ensisijaiset työtehtävät liittyvät tuotekehitykseen ja tuoteylläpi-

toon, mutta tiimille voidaan määrätä myös C-prosessisuunnittelua vaativia työtehtäviä. 

Tällöin C-prosessisuunnittelutyöt menevät tiimin työlistalla etusijalle. Tiimin nykyinen 

kokoonpano on väliaikainen; jos C-prosessin osuus kasvaa, myös alihankkijoiden käyttö 

lisääntyy. Samoin töiden allokoiminen KONE:en Intialaiseen yksikön saattaa myöhem-

min olla aiheellista. 

  

Alunperin Mid-Rise hissien slingit olivat Eurooppalaisen komponenttivalmistajan suun-

nittelemia, ja myöskin niiden C-suunnittelu tapahtui komponenttivalmistajan toimesta. 

Slingit päätettiin uudistaa siten, että ne tehtiin puhtaalta pöydältä 3D-teknologialla. 

Uudistuksen myötä ilmeni myös mahdollisuus C-suunnittelun haltuunottoon, mikä oli 

kannattavaa monesta syystä. Aikaisemmin slingien C-suunnittelulla oli hyvin puutteelli-

nen seuranta, kun komponenttivalmistajalle lähetettiin ainoastaan longtext, ja takaisin 

tuli valmis komponentti. Työpiirustuksia, suunnittelutietoa ja muuta suunnitteluun liit-

tyvää dataa ei tallentunut KONE:en PDM-järjestelmään. Nyt ISCS slingien myötä Mid-

Rise slingien C-suunnittelu on hallussa, voidaan pitää kirjaa tehdyistä töistä, implemen-

toida niitä standardiratkaisuihin sekä hallita tietopankkia. 

 

Samanlainen toimintatapa, jossa tuotteen ylläpitotiimi tekee C-suunnittelun, ei tällä 

hetkellä sovellu suoraan High-Rise slingeille useammasta syystä. Mid-Rise-slingien ase-

telma oli C-suunnittelun haltuunoton kannalta lähes täydellinen; Vanha 2D-maailmassa 

oleva tuote päätettiin tulevaisuudessa eläköittää ja uusi tuote tehdä 3D-teknologialla. 

Puhtaalta pöydältä tuotetta tehtäessä 3D-mallit rakennettiin ja sovellettiin tietojärjes-

telmään siten, että niille olisi tehokasta tehdä C-suunnittelua. C-suunnittelun vaatima  
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komponenttituntemus on myös hyvällä tasolla, sillä C-suunnittelun tekevät samat ihmi-

set jotka ovat myös slingin suunnitelleet. High-Rise puolella taas slingit ovat vanhoja, 

yhä 2D-maailmassa, eikä suunnitelmissa ole eläköittää niitä. Tuoteylläpito on minimaa-

lista, sillä muutoksia tulee enää hyvin harvoin, ja tuoteylläpidosta vastaavat henkilöt 

tekevät pääosin muita työtehtäviä. 

4.3.2 Toimintaympäristö 

 
C-prosessi alkaa siitä, kun yksitäisessä projektissa huomataan slingin vaatimusten olevan 

standarditarjonnan ulkopuolella. Tällöin projekti-insinööri ottaa yhteyden toimitusyksik-

köön, jotka päättävät mistä erikoissuunnittelu tilataan. Tässä tapauksessa toimitusyk-

sikkö allokoi työt ISCS-slingin tuoteylläpitotiimille, jonka tiiminvetäjä aluksi katsoo työn 

läpi. Tiiminvetäjä tarkistaa lähtötietojen riittävyyden, aika-arvion paikkansapitävyyden 

sekä tekee lyhyen esityön, jotta suunnittelija pääsee työhön helposti kiinni. 

 

Koska C-suunnittelun tekeminen ei yleensä kuulu tuotekehitysosaston tehtäviin, laskut-

taa tiimi C-suunnitteluun käytetyt tunnit kyseiseltä yksittäiseltä projektilta. Tähän 

saakka kuitenkin C-prosessitöitä on ISCS-tiimille tullut suhteellisen vähän. Mutta se ei 

ole ongelma, sillä tiimi tällöin pystyy keskittymään muihin töihin, kuten tuoteylläpitoon, 

tuotteen tarjonnan laajentamiseen sekä A-prosessiin. 

 

Koska C-suunnittelutöitä on ollut vasta vähän, on systeemi vielä hieman lapsenkengissä 

eikä välttämättä ajallisesti nopeampaa, kuin mihin komponenttivalmistaja entisillä slin-

geillä pystyi. Pitkällä aikavälillä toiminnan vakiintuessa on odotettavissa pääseminen vä-

hintään samaan suorituskykyyn, kun osaaminen ja re-use tietokanta kasvavat. 

 

Slingien 3D-mallit pitävät sisällään kahdentyyppisiä osia: vakio-osat, jotka ovat muuttu-

mattomia, sekä konfiguroitavat osat, joiden mitat määritetään tietyn parametrin mukai-

sesti. C-suunnittelussa 3D-malli kopioidaan mallitietokannasta omalle PC:lle siten, että 

mallissa olevat riippuvuussuhteet, parametrit ja kaikki muu äly säilyvät. Tämän jälkeen 

mallista poistetaan kaikki konfiguroitavat työpiirustukset, ja ne korvataan C-prosessin 

vastaavilla tilauskohtaisilla kuvilla. C-prosessin vastaavat kuvat eroavat alkuperäisistä si-

ten, että A-prosessin paketissa piirustukset on mitoitettu jollakin tietyllä parametrilla, 

kun taas C-prosessissa on mitat on konkreettisesti merkitty tilauskohtaisella mitalla. C-

paketin kuvat ajetaan parametrien avulla oikeisiin mittoihin, minkä jälkeen varsinainen 

C-suunnittelu tapahtuu. Mikäli vakio–osia on C-suunnittelun yhteydessä muutettava, se 

voidaan tehdä valitsemalla erikoisasetus. Tällöin ne vakio-osat joille on asetettu erikois-

asetus, saavat myös kyseisen tilauskohtaisen leiman julkaisuvaiheessa.  

 

 



 

 

4.3.3 Töiden tallennus ja Re-Use-Check 

 

Kun työ on valmis, sen 3D-malli ja kuvapaketti tallennetaan windchilliin pakattuna tie-

dostona. Tällöin mallissa olevia ratkaisuja voidaan uudelleenkäyttää ja työtä voidaan 

tarvittaessa revisioida. Valmistuskuvat ja rakenne tallennetaan lisäksi PDM:ään.  

 

Re-use checkiä varten tiimi on luonut sähköisen C-prosessikansion, mikä helpottaa teh-

tyjen töiden etsimistä. Kansioon tallennetaan tehdyt työt osa-alueittain, ja ne nime-

tään tietyn nimeämisperusteen mukaisesti. Sähköinen kansio toimii tiimille eräänlai-

sena tietopankkina, josta voi tarkastella aikaisemmin toimitettuja ratkaisuja vaivatto-

masti. 

  

Mainitsemisen arvoista on vielä tiimin feedback-järjestelmä. Tiiminvetäjällä on pääsy 

feedback-tietokantaan, josta voi lukea oman tiimin töille tulleita feedbackeja. Tällöin jos 

jossakin yksittäisessä C-suunnittelutyössä on parantamisen varaa, kulkee tieto perille 

suunnittelijoille saakka, ja mallitietokannassa olevaa työtä voidaan muokata ennen seu-

raavaa käyttöä. Tällöin saadaan vältettyä toimimattoman ratkaisun uudelleenkäyttä-

mistä jatkossa. 

4.3.4 Kehittämiskohteet 

 
Astetta haasteellisimmissa C-suunnittelutöissä slingin mittoja pitää kasvattaa standardi-

rajojen ulkopuolelle, tai sitten slingiin kohdistuvat voimat ylittävät sallitut rajat. Tällöin 

on lähes poikkeuksetta tarvetta tehdä slingille lujuustarkastelu. Mikäli vastaavanlaisia 

töitä sattuu tulemaan yhtäaikaisesti useampi, muodostuu lujuuslaskenta pullonkaulaksi.  

  

Tämän vuoksi tiimissä tehdään myös tutkimustyötä; tiimissä on yksi diplomityöntekijä, 

joka selvittää mahdollisuuksia integroida 3D-suunnittelussa käytössä oleva CAD-ohjelma 

sekä lujuuslaskenta. Tarkoituksena olisi, että kevyttä lujuuslaskentaa vaativat työt voisi 

tehdä suoraan käytössä olevan CAD-ohjelmaan integroidulla simulaatiolaskennalla. Täl-

löin ei jatkossa tarvitsisi jakaa töitä kahteen osaan, suunnitteluun ja lujuuslaskentaan, ja 

mahdollisesti suunnitellun tehnyt työntekijä voisi tehdä myös luujuustarkastelun sa-

malla. 

 

Valmistajan kannalta olisi helpompaa, jos C-suunnittelun tuloksena syntyvä kuvapaketti 

pitäisi sisällään tiedon siitä, että mitkä kuvat tarkalleen poikkeavat standardista. Kun A-

prosessin kuvapaketista korvataan C-prosessin kuvilla, korvautuu kaikki configurable-

työpiirustukset, eikä vain ne, joiden osiin on tullut muutoksia. Tämän seurauksena kaikki 

C-suunnittelun tuloksena syntyneet configurable-työpiirustukset pitävät sisällään lei-

man ”standardista poikkeava”, vaikka osaan ei tulisi mitään muutoksia. Suunnittelija 

voisi kyseisen leiman laittaa manuaalisesti työpiirustuksiin, mutta tämä olisi aikaa kulut-

tava vaihtoehto, ja askel takaisinpäin prosessin automatisoinnista.  
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4.4 Kuilumekaniikan komponenttien C-prosessi 

 
Tämän kappaleen tieto perustuu kirjoittajan omakohtaisiin kokemuksiin työskennelles-

sään KONE:en erään alihankintayrityksen, Alte Oy:n kuilumekaniikkatiimissa, sekä 

KONE:en kuilumekaniikkayksikön asiantuntijoiden haastatteluun (Nousiainen & Salmi-

nen, 2016). 

 

4.4.1 Taustaa 

 
Kuilumekaniikan C-prosessin tunteminen on tärkeää johtuen siitä, että slingi voidaan 

ajatella kuuluvan kuilumekaniikan komponenttien piiriin. Ymmärrys kuilumekaniikasta 

toimii perustana sille, että slingien C-suunnittelua voidaan suorittaa onnistuneesti. Slin-

gien C-suunnittelu onkin yleensä ulkoistettu alihankintayrityksen kuilumekaniikkatii-

mille.  

 

Kuilumekaniikan komponenteilla tarkoitetaan kaikkia mekaanisia komponentteja, jotka 

sijaitsevat hissikuilussa. Alla on lueteltu joitakin ominaisimpia kuilumekaniikan kom-

ponentteja (Nousiainen, 2010): 

 

 Johteiden kiinnittimet ja tuet 

 Ripustimet kori- ja kompensaatiokaapeleille 

 Puskurit sekä niiden jatkeet ja tuet 

 Taittopyörät ja niiden telineet 

 Erilaiset suojaukset laitteistolle sekä asennus- ja huoltohenkilöstölle 

 Nopeusrajoittimen kiinnitys 

 Vastapaino 

 Kompensaattori 

 Moottorin peti 

 

Kuilumekaniikan komponenttien C-suunnittelusta vastaa KONE:en oma kuilumekaniikan 

yksikkö, mikä on osana KONE:en toimitusyksikköä SOF:ia (Supply Operations Finland). 

Käytännössä kaikki kuilumekaniikan C-suunnittelua vaativat komponentit käyvät tämän 

yksikön läpi. Yksikkö suorittaa C-suunnittelun itse, tai ulkoistaa sen eteenpäin paikalli-

sille alihankkijayrityksille. 

 

Vaikka slingi ja itse hissikori ovat kuilussa liikkuvia mekaanisia komponentteja, ne eivät 

kuilumekaniikkayksikölle kuulu. Hissikorin C-suunnittelussa on oma maailmansa, ja siitä 

vastaa oma erillinen yksikkö. Slingisuunnittelua kuilumekaniikkayksikössä on joskus 

tehty, mutta sittemmin on SOF:in johto on KONE:en isomman linjauksen johdosta jou-



 

 

tunut päättämään, ettei yksikkö tee slingisuunnittelua jatkossa, vaan allokoi suunnitte-

lutehtävät Eurooppalaiselle komponenttivalmistajalle. Kuilumekaniikkatiimi tarjoaa ai-

noastaan asiaan liittyvää teknistä konsultointia. (Viljanen, 2016). 

 

Kuilumekaniikan C-prosessi on ollut käynnissä jo vuosikymmenet, mistä johtuen toimin-

tatavat ovat hioutuneet melko optimaalisiksi. Mallitietokanta on kasvanut isoksi, ja mel-

kein jokaisesta komponentista löytyy lukuinen määrä erilaisia vaihtoehtoja.   

4.4.2 Toimintaympäristö 

 
Kun jossakin projektissa ilmenee tarve kuilumekaniikan C-prosessille, otetaan yhteys 

suoraan SOF:in kuilumekaniikan yksikköön. Yksikössä allokointi-insinööri katsoo työn 

läpi ja päättää, mihin resurssiin kyseisen työn ohjaa. Yksikössä on oma mekaniikkatiimi, 

minkä lisäksi suunnittelupalvelua ostetaan ainakin kolmelta muulta eri alihankkijalta.  

 

Alihankkijoiden ja kuilumekaniikan yksikön toimintatavat ovat yhtenäiset ja aikojen saa-

tossa vakiintuneet. Yhteistyötä on kehitetty jatkuvasti, ja joissakin tapauksissa voidaan 

puhua suunnittelusatelliitista, jolloin alihankkijalla on oma kuilumekaniikkayksikkönsä.  

 

Kuilumekaniikan yksikössä on otettu käyttöön 3D-ympäristö täysin. Suunnittelijat to-

teuttavat ratkaisunsa uusimmalla teknologialla, mutta heiltä vaaditaan myös 2D-tekno-

logian osaamista. Mallitietokannasta löytyvät työt ovat pääosin vanhoja, 2D-ohjelmalla 

tehtyjä työkuvia. Näistä suunnittelijat ottavat mallia ja toteuttavat uudet ratkaisut 3D-

ympäristössä. Koska siirtyminen 3D-maailmaan on tapahtunut vasta hiljattain, ei 3D-

mallien tietokanta ole vielä kovin laaja. 

 
Usein erittäin pienet muutokset on yhä selkeästi tehokkaampaa tehdä 2D-teknologialla. 

Esimerkki tällaisesta on sellainen työ, joka pitää sisällään kokoonpanon, mutta muutok-

sia tulee vain yhteen osaan. Tällöin yhden työkuvan muuttaminen 2D-ohjelmalla on alle 

tunnin työ, kun taas ison kokoonpanon mallintamisessa voi mennä viikko. Tällöin allo-

koija aina tapauskohtaisesti päättää, kuinka työssä toimitaan. Yksi ratkaiseva tekijä on 

se, odotetaanko muutoksia kyseiseen komponenttiin jatkossakin, vai oliko kyseessä vain 

kertaluontoinen, harvinaisempi työ.  

 

4.4.3 Töiden tallennus ja Re-Use-Check 

 

Koska kuilumekaniikan töitä teetetään monella eri taholla, syntyy myös monta eri pai-

kallista tietopankkia, johon kaikki suunnittelutieto tallentuu. Työkuvat ja 3D-mallit tal-

lentuvat toki KONE:en palvelimille kaikkien nähtäväksi, mutta suunnittelutieto ja osaa-

minen kumuloituvat ainoastaan tekevälle taholle. Käytössä oleva PDM-järjestelmä tar-

joaa erittäin heikosti mahdollisuuksia re-use-checkin tekemiseksi. Tästä syystä eri tahot 
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eivät voi vain ”selailla” muiden tekemiä töitä, vaan tyydytään omaan, paikalliseen mal-

likirjastoon. 

 

Re-use-checkin vastuu on kuitenkin siirretty alihankkijalle; Koska yksikkö on toiminut pit-

kään, on sillä hyvin täsmällinen käsitys töiden tuntiarvioista. Monille töille annetaankin 

vain pieni määrä tunteja, koska oletetaan alihankkijalla olevan käytössä jokin systeemi, 

jonka avulla se hyödyntää aikaisemmin tehtyjä töitään. Mikäli kunnollista mallipohja-

järjestelmää ei ole käytössä, ei tehtävästä voi suoriutua annetussa ajassa.  

 

4.4.4 Kehittämiskohteet 

 

Heikohkojen re-use-check mahdollisuuksien vuoksi tapahtuu väistämättä niin, että toi-

sinaan tehdään uudelleen jo aiemmin suunniteltua ominaisuutta. Allokoija esimerkiksi 

ulkoistaa työtehtävä jollekin taholle, kun samanaikaisesti erään toisen tahon mallikirjas-

tossa voi olla jo täysin valmis ratkaisu. Mallikirjastoja yhtenäistämällä ja PDM:n hakutoi-

mintoja parantamalla voitaisiin saavuttaa läpinäkyvyyttä eri tahojen tehtyjen töiden vä-

lille.  

 

Tämän lisäksi 3D-teknologia tarjoaa mahdollisuuksia tehostaa toimintaa entisestään. 

Komponenteista, jotka ovat usein C-suunnittelun kohteena, voidaan tehdä varioituvia 

malleja, jotka jatkossa tulisivat hyvin pienellä vaivalla sopimaan erilaisiin C-suunnittelu-

tapauksiin. Tämänkaltaisita malleista puhutaan nimellä ”semistandari”, ja niitä tehdään 

jo ainakin KONE:en yhteistyökumppanin Alte Oy:n kuilumekaniikan suunnittelusatelii-

tissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 Ohjelmistojen C-prosessi 

 

Kuten teoriaosuuden kappaleessa 2. Benchmarking mainittiin, voidaan suurta hyötyä 

saavuttaa benchmarkkaamalla myös prosesseja, mitkä eivät suoranaisesti liity omaan 

alaan. Ohjelmistojen C-prosessi on sikäli erilainen kun muut tässä diplomityössä käsitel-

lyt prosessit, sillä siihen ei liity mekaniikkasuunnittelua laisinkaan eikä käsittelyn koh-

teena ole fyysinen asia. Ohjelmistopuoli on kuitenkin prosessimielessä hyvin samankal-

tainen; Töitä teetättää useampi taho, työtä on hajautettu ja sitä tehdään niin paikalli-

sesti, kuin myös ulkoistettuna suomalaiselle alihankkijalle sekä KONE:en intian henkilös-

tölle.. Yksikkö on kuitenkin toteuttanut toiminnan menestyksellisesti, sillä samoilla läh-

töarvoilla syntyy sama lopputulos, riippumatta työn suorittajatahosta. Tämän kappaleen 

tieto perustuu ohjelmistojen C-prosessin johtajan haastatteluun (Salonen, 2016). 

 

4.5.1 Taustaa 

 

Ohjelmiston C-suunnittelu voidaan jakaa kahteen osaan: hissiohjelmisto sekä ryhmäoh-

jelmisto. Ensimmäinen tarkoittaa itse hissiin liittyvää ohjelmistoa, minkä tarkoitus on 

ohjata yksittäisen hissikokonaisuuden toiminnallisia komponentteja, kuten esimerkiksi 

ovia ja moottoria. Tyypillinen C-suunnittelutapaus esiintyy modernisoinnin yhteydessä, 

kun päivitetään hissiä mutta käytössä on edelleen vanhoja komponentteja mitkä käyt-

tävät vanhaa ohjelmistoa. C-suunnittelua aiheutuu myös uustuotannossa asiakkaiden 

toiveiden vuoksi. Esimerkiksi asiakas saattaa haluta hissin ohjauspaneeliin jonkin erikois-

toiminnon, kun käyttäjä syöttää siihen tietyn koodin. 

 

Ryhmäohjelmistosta voidaan puhua, kun rakennuksessa on useamman hissin muodos-

tama ryhmä. Tällöin ryhmän hissit ovat älykkäästi ohjattuja siten, että hissin käyttämi-

nen olisi mahdollisimman tehokasta käyttäjän näkökulmasta. C-suunnittelua aiheutta-

vat erilaiset erikoistoiminnot, esimerkiksi jos erään hissin liikkuminen halutaan mahdol-

listaa ainoastaan jonkin tietyn ryhmän kulkukorteilla tietyllä aikavälillä. 

 

Erilaisia työtehtäviä tulee useammasta KONE:en yksiköstä eri puolelta maailmaa. Ryh-

mäohjelmistoon liittyvät tehtävät suoritetaan paikallisesti suomessa, ja hissiohjelmis-

toon liittyvät taas delegoidaan KONE:en Intian tuotekehitysyksikköön. Ydinosaaminen 

on kuitenkin suomen yksikössä, jolloin vaikeissa ja epäselvissä tapauksissa suomesta tar-

jotaan suunnittelutukea Intiaan. 

 

4.5.2 Toimintaympäristö 

 

Kaikkien töiden välitys tapahtuu SAP-toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Kun jossakin 

projektissa ilmenee tarve C-prosessille, kerätään lähtötiedot ja avataan työmääräys 
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SAP:in work-centeriin. Tiiminvetäjien on tarkoitus käydä tunnin välein tarkistamassa uu-

det työt, ja allokoimassa ne joko suomeen tai Intiaan. Kyseistä allokointityötä tehdään 

siis sekä suomalaisen että intialaisen yksikön toimesta.  

 

Kun insinööri saa työn eteensä, on sen noudatettava tarkasti määritettyä prosessikul-

kua, jossa on kuvailtu eri työvaiheet. Yksinkertaistettuna prosessikulku menee siten, että 

ensimmäiseksi työntekijä varmistaa onko lähtötiedot riittävät ja kysyy niihin tarvittaessa 

tarkennusta. Tämän jälkeen työntekijä hakee uusimman perusohjelmiston, minkä päälle 

kyseinen C-ohjelmisto rakennetaan. Tämän jälkeen ohjelmistoa testataan ja muokataan 

uudelleen kunnes se toimii halutulla tavalla. Viimeinen työvaihe on tallentaa työt tieto-

järjestelmään ja lähettää ne eteenpäin. 

4.5.3 Töiden tallennus ja Re-Use-Check 

  

Valmiit työt tallennetaan aina versiointijärjestelmä ClearCaseen, mikä on mekaniikka-

puolen mallitietokanta Windchilliä vastaava. Suunnitteludokumentit ja muut eteenpäin 

menevät dokumentit tallennetaan PDM:ään.  

 

Työn yhteyteen tallennetaan myös suunnittelijan laatima lyhyt word-dokumentti, mikä 

kuvailee tehtyä työtä. Dokumentissa ilmenee kaikki muutokset siitä, miten kyseinen oh-

jelmisto eroaa standardiohjelmistosta. Dokumentti edesauttaa toimintaa merkittävästi: 

se auttaa seuraavaa osapuolta ymmärtämään ohjelmiston erikoisuuden sekä helpottaa 

seuraavan suunnittelijan selvitystyötä, mikäli kyseistä työtä uudelleenkäytetään myö-

hemmin. Tämä työvaihe vie suunnittelijalta muutaman minuutin, mutta se saattaa sääs-

tää tuntikaupalla aikaa muilta suunnittelijoilta. 

 

Re-Use-Check:iä varten käytössä on yhteinen ”Reference library” niminen tietokanta, 

johon päivitetään tehdyt työt sekä suomen että intian yksikön toimesta. Kyseessä on 

sähköisesti verkkolevyllä sijaitseva excel-tiedosto, josta saa kaikki työhön liittyvät perus-

tiedot: mitä tehtiin, mikä ohjelmiston osa oli c-suunnittelun kohteena, hissitilauksen nu-

mero ja työntekijän tiedot. Tehtyjä töitä on sieltä hyvin helppo hakea – excel tarjoaa 

erittäin hyvät hakumahdollisuudet oikein käytettynä.  

 

Samankaltaisten töiden sattuessa yksiköt kierrättävät vanhoja töitä mahdollisimman 

paljon. Standardiohjelmisto, jonka päälle C-suunnittelu tehdään, pyritään päivittämään 

aina kaksi kertaa vuodessa. Tällöin standardiohjelmiston päivittyessä, eivät vanhat rat-

kaisut kelpaa suoraan, vaan niitä on aina sovitettava uuden standardiohjelmiston päälle. 

Tämä ei kuitenkaan ole erityisen työlästä, ja se on merkittävästi helpompaa kuin tehdä 

työ uudestaan puhtaalta pöydältä. 

  



 

 

Standardiohjelmistoa päivittävä taho tekee yhteistyötä C-suunnittelutiimin kanssa. En-

nen jokaista versiopäivitystä taho selvittää C-tiimiltä, mitkä ovat viimeaikoina toistuvat 

työt ja kannattaako niitä implementoida standardipakettiin.  

4.5.4 Kehittämiskohteet 

 

Ryhmähissien testaaminen tapahtuu tällä hetkellä suunnittelijoiden toimesta. Parempi 

toimintatapa olisi saada se pois suunnittelijoiden harteilta, jolloin käytettäisiin erillistä 

testaajaa. Kaikkein optimaalisinta olisi eräänlainen testausautomaatio, minkä tarkoitus 

olisi simuloida todellista tilannetta. Tällöin testin voisi jättää esimerkiksi yön yli käyntiin, 

ja seuraavana päivänä tarkastaa toiminta. Kaikki virheet tulisivat todennäköisesti pa-

remmin esiin, kuin jos testataan manuaalisesti. 

 

Vaikka kaikki työt allokoidaan SAP:in kautta, on käytössä useampia SAP-systeemejä. Esi-

merkiksi kun yhdysvalloista tulee työtehtävä, he laittavat tilauksen Hyvinkään tilauspal-

veluun, josta eräs välikäsi sen käy poimimassa ja siirtämässä oikeaan SAP-systeemiin. 

Tähän ylimääräiseen, välikäden työvaiheeseen kuitenkin odotetaan helpotusta seuraa-

van vuoden puolella, kun SAP-systeemit on tarkoitus yhtenäistää. 

 

Usein myös lähtötietojen niukkuuden kanssa on hankaluuksia, sillä lähtötiedot saattavat 

jättää paljon kysymyksiä auki. Toivottua olisi, että lähtötiedot olisivat tarkemmin spek-

sattuja, mutta tämä vaatii jo asiakkaalta asiantuntemusta aiheesta. Ehdotelma olisi käyt-

tää koripuolella käytettyä M-speksi-menetelmää, jossa asiakas ilmaisee suunnitteluyksi-

kölle toiveensa, minkä perusteella suunnitteluyksikkö laatii itse lähtötiedot ja speksit, 

mitkä sitten hyväksytetään asiakkaalla.   
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4.6 Hissikorin C-prosessi 

 
Hissikorilla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, mikä muodostaa hissin matkustamon. Hissi-

korin ominaisuudet riippuvat hissin käyttötarkoituksesta, kantavuudesta, henkilömää-

rästä ja halutusta hissin ulkonäöstä. Hissikori asennetaan slingin sisälle, ja kuten teoria-

osuudessa todettiin, on slingin tehtävä liikuttaa hissikoria kuilussa turvallisesti.  

 

Hissikorien C-suunnitteluprosessia tarkastellaan lähinnä 3D-ympäristön ja tiedonhallin-

nan näkökulmasta. Slingin tavoin myös hissikori on laaja kokonaisuus, mikä pitää sisäl-

lään koonpanoja monessa eri tasossa. Molemmissa komponenteissa on tyypillistä suuri 

varioituvuusaste, mikä aiheuttaa suuren määrän eri konfiguraatiomahdollisuuksia. Tästä 

johtuen myös komponenttien 3D-mallit ovat erittäin monimutkaisia. Kappaleessa esi-

tetty tieto perustuu koritiimin asiantuntijoiden haastatteluun (Bogdan & Vestman, 

2016). 

4.6.1 Taustaa 

 

Haastattelun kohteena olleet henkilöt vastaavat KONE:en VMCD, HMC, TRANSYS ja 

ALTA-hissikorien C-prosessin lisäksi myös A-prosessista. A-prosessi on se tavallinen me-

nettely, kun käytetään standardikomponenttia. Kuitenkin koripuolella prosessit ovat 

työkalujen kannalta hyvin samankaltaisia; toiminta on pitkälle automatisoitua, ja mo-

lemmissa tapauksissa käytetään korkeasti varioituvaa 3D-mallia, joka ajetaan aina tilaus-

kohtaisiin mittoihin. Hissikorien tilauksista noin neljäsosa tapahtuu C-prosessin kautta. 

 

C-prosessin käynnistäjänä ovat aika pitkälti samat tekijät kuin muissakin KONE:en C-pro-

sesseissa. Päällimmäisinä syinä ovat jonkun mitan osuminen standardirajojen ulkopuo-

lelle, halutaan käyttää materiaalia jota ei ole saatavilla standardivaihtoehtona tai jonkun 

komponentin geometria on epäsopiva ja sitä tarvitsee muuttaa.  

  

Hissikori tilataan KTOC- myyntityökalun kautta, minkä jälkeen tilaus jatkaa matkaa joko 

A-prosessin tai C-prosessin polkua pitkin. Jaottelun tekee jo KTOC –työkalu itse, sillä se 

tunnistaa mikäli käyttäjä on syöttänyt arvon, joka poikkeaa SO:n tai tilausohjeen asetta-

mista rajoista.  

 

C-suunnittelun volyymista suurin osa on luonteeltaan osien yhteensopivuuden tarkasta-

mista, laskentaa, sekä uusien epästandardien konfiguraatioiden luomista. Varsinaista 

mekaniikkasuunnittelua tällaisiin tilauksiin liittyy vähän. 

 

4.6.2 Toimintaympäristö 

 
Molemmissa A- ja C-prosesseissa korkeasti parametrisoitujen 3D-mallien peruskonfigu-

raatio muodostetaan PDM:ssä lähtöarvojen mukaan, josta halutut parametrien arvot ja 



 

 

muut tarvittavat tiedot viedään 3D-CAD ohjelmaan XML-tiedoston kautta. Mallitieto-

kanta Windchilliin on tallennettu vakiotuotteen omistajan ajoittain päivittämä korimalli, 

minkä suunnittelija käyvät hakemassa ja ajavat sen XML-tiedoston avulla tilauskohtaisiin 

mittoihin, tai vakiorajat ylittävissä tapauksissa mahdollisimman lähelle haluttuja mittoja. 

 

Kun malli on ajettu oikeisiin mittoihin, on A-prosessissa seuraava vaihe julkaisuvaihe ja 

kuvien lähettäminen valmistajalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kuviin generoituvat auto-

maattisesti kaikki tapauskohtaiset mitat ja kuvannot, eikä siten ole käytössä taulukko-

kuvia. XML-tiedosto merkitsee myös jokaiselle kuvalle tietyn leiman, josta puhutaan etu-

liitteenä. Etuliite on jokaisen kuvan numeron eteen tuleva numerosarja, jonka avulla 

juuri kyseisen hissitilauksen dokumentit on helppo löytää jatkossa tiedonhallintajärjes-

telmästä. 

 

Jos kyseessä on C-prosessi, on tätä ennen tehty C-suunnittelu. Siihen sisältyy aina inter-

face-check:in tekeminen, eli tarkastetaan, että osien liitäntäpinnat kohtaavat kuten pi-

tääkin. Samoin tarkistetaan, että kori on yhä asennettavissa slingiin ja kori kestää halutut 

kuormat. Mekaniikkasuunnittelua tehdään, jos jonkun osan geometriaa on muokattava. 

CAD 3D-mallin muokkaamiseen tarvitsee siis sekaantua aina jos on tarvetta mekaniikka-

suunnittelulle. 

 

Korien 3D-CAD perusmallit ovat lähtökohtaisesti hyvin C-suunnitteluystävällisiä. Jo mal-

lien rakennusvaiheessa otettiin huomioon C-prosessi: Mallien äly ja riippuvuudet suun-

niteltiin siten, että A-prosessi toimisi täydellisesti ja C-suunnittelua olisi helppoa tehdä. 

Esimerkiksi malleihin on sisäänrakennettu erilaisia kytkimiä, joiden avulla voidaan kyt-

keä jonkun hissikorin osan relaatiot pois päältä. Esimerkiksi korin käsikaiteiden mittojen 

laskenta ja sijainnin määritys on mallissa automatisoitu relaatioilla. Jos kuitenkin asiakas 

haluaa erikoiset käsikaiteet esimerkiksi erikoisen näyttöpaneelin sijainnin vuoksi, ei mal-

lin automaattista laskentaa voida käyttää. Tällöin mallin käsikaiteiden laskenta ja re-

laatiot laitetaan kytkimien avulla pois päältä, ja käyttäjä voi sijoittaa ja mitoittaa kaiteen 

manuaalisesti. 

4.6.3 Töiden tallennus ja Re-Use-Check 

 
A-prosessissa valmiit työpiirustukset tallennetaan PDM:ään ainoastaan pakattuna ZIP-

tiedostona, josta seuraava käyttäjä voi kuvapaketin ladata kokonaisuudessaan. C-pro-

sessissa taas PDM:ään tuodaan piirustusten lisäksi täydellinen komponentin tuotera-

kenne ja osaluettelo eli BOM (Bill of Materials). Tämä työvaihe on kuitenkin täysin auto-

matisoitu, sillä 3D-CAD ohjelma keskustelee suoraan PDM:än kanssa, eikä tuoterakenne 

käy tuotekehityksessä välikätenä toimivan mallitietokanta Windchillin puolella sekoittu-

massa. Suunnittelijan on huolehdittava, että 3D-CAD ohjelmassa korin mallirakenne ja 

tilaustiedot ovat oikein, ja uudet mallit on luotu vaadittujen sääntöjen mukaisesti. 

PDM:stä dokumentit on helppo löytää työhön käytetyn tilauskohtaisenetuliitteen avulla.  
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Kun työkuvat on tallennettu PDM-järjestelmään, tallennetaan myös tilauskohtaisiin mit-

toihin ajettu 3D-malli ZIP-formaatissa windchilliin. Sieltä se on helposti projektin nimen 

avulla löydettävissä, mikäli on tarvetta ottaa kyseinen tilaus taas työn alle. Tällöin malli 

haetaan takaisin suunnitteluohjelmaan ja suoritetaan uudelleenjulkaisu. Systeemin vah-

vuutena on se, että tämän työvaiheen voi hoitaa myös jokin muu suunnittelija, jatkaen 

siitä, mihin on edellisellä kerralla on tallennettu. 

 

Re-Use-Check:iä varten käytössä on erillinen kansio Windchillissä, johon tallennetaan 

mahdollista myöhempää uusiokäyttöä varten mekaniikkasuunnittelua vaatineet ratkai-

sut. Aina kun ilmenee tarvetta suunnitella jokin korin osa uudelleen, suunnittelijat kat-

sovat kyseisen kansion läpi samankaltaisten töiden varalta. 

 

Koska erilaisia hissikorien konfiguraatioiden määriä on erittäin paljon, on hyvin epäto-

dennäköistä että samanlaisia konfiguraatioita tulisi kaksi identtistä kappaletta. Tästä 

syystä konfigurointia vaativat C-suunnittelutyöt eivät käy korikokonaisuutena minkään-

laista re-use-check prosessia läpi. C-suunnittelussa olemassa olevaa työtä hyödynnetään 

siis lähinnä osakomponenttien mekaniikkasuunnittelun osalta, jossa saavutetaan mer-

kittävää ajansäästöä käyttämällä hyväksi havaittuja C-prosessiratkaisuja uudelleen aina 

kun mahdollista. 

4.6.4 Kehittämiskohteet 

 
3D-mallien ylläpitäjän suurena haasteena on pitää tehdyt työt päivitettynä ajan tasalle. 

Kun tehty työ tallennetaan windchilliin ZIP-pakettitiedostona, menetetään Windchillin 

tuoma muutoshallinnan lisäarvo. Se ei käytännössä eroa siitä, että työ oltaisiin tallen-

nettu verkkolevylle pilvipalveluun. Tästä koituu riskejä etenkin sillon, kun mallin perus-

versiota päivitetään. Zip-pakettitiedostosta katkeaa kaikki yhteys emomalliin, jolloin 

tehtyjä töitä ei automaattisesti päivitetä. Samoin on myös haasteellista varmistaa, että 

kaikilla osapuolilla on aina käytössään uusin malli. Toisin sanoen on mahdotonta päivit-

tää kaikki C-prosessissa tehdyt mallipaketit, kun emomalliin tehdään päivityksiä. 

 

Toisena yksikön suurena haasteena on uusien 3D-korimallien luominen. Nykyiset kori-

mallit ovat luotu pitkällä aikavälillä vain muutaman suunnittelijan toimesta. Tästä syystä 

korien 3D-mallien mallinnuslogiikka on johdonmukainen ja soveltuu hyvin C-prosessiin. 

Tulevaisuudessa malleja halutaan rakentaa nopeammin, jolloin malleja työstävät use-

ammat suunnittelijat. Tällöin on vaikeaa saada mallien logiikasta johdonmukaisia kaikilla 

osa-alueilla. Lisäksi kaikkien suunnittelijoiden on oltava hyvin perillä C-suunnittelun toi-

mintamenettelyistä, jotta mallit tulisivat soveltumaan hyvin myös C-prosessiin. 

 



 

 

4.7 High-Rise slingien erikoissuunnittelun nykytila 

 

High-Rise slingien  C-suunnittelua tehdään jatkuvasti eri tahojen toimesta, eri työkaluilla 

ja puutteellisella tiedonhallinnalla. Tämä tekee olemassa olevan tiedon hyödyntämi-

sestä erittäin haastavaa (Hägg, 2016 & Ciuculescu, 2016). Tässä kappaleessa käydään 

läpi nykyiset prosessiketjut, listataan C-prosessin aiheuttavat syyt ja tutkitaan C-proses-

sitapausten määrää. Kappaleen lopussa luodaan katsaus kehittämiskohteisiin, jotka ovat 

myös prosessien välisen suorituskykyeroon johtavia syitä.  

4.7.1 Prosessiketju  

 
C-suunnittelua vaativia slingejä teetättää tällä hetkellä kaksi osastoa, KONE:en yleiset 

toimitusprojektit sekä isot projektit toimittava MP (Major Projects) –suurhankeyksikkö. 

Alun perin kaikki slingisuunnittelutyöt menivät toimitusyksikkö SOF:in kautta, joka allo-

koi suunnittelutyön sopivalle resurssille. Eri vaihtoehtoja olivat kuilumekaniikan paikal-

linen suunnitteluyksikkö, alihankkijoiden kuilumekaniikan yksikkö tai Eurooppalaisen 

komponenttivalmistajan suunnitteluyksikkö. Yksinkertaistettu prosessiketju on esitetty 

kuvassa 12. 

 
Kuva 12. Yksinkertaistettu esitystapa alkuperäisestä slingien C-suunnitteluprosessista. 
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Koska Eurooppalaisella komponenttivalmistajalla oli hyvä tietämys sekä komponentista 

että sen muokkaamisesta valmistusmahdollisuuksien kannalta, sillä oli iso rooli slingien 

C-suunnittelussa. SOF:teki tiivistä yhteistyötä ulkoisten suunnitteluyksiköiden kanssa, al-

lokoiden suurimman osan töistä komponenttivalmistajalle, ja paikallisille sekä ulkoiste-

tuille suunnitteluyksiköille lähinnä komponenttivalmistajan kapasiteetin ollessa täynnä.  

 

Slingi on KONE:elle kriittinen komponentti, joten sen erikoissuunnittelu tehtävä kun-

nolla, tai jättää täysin tekemättä. Kriittisyyden vuoksi olisi SOF halunnut ottaa slingisuun-

nittelun kokonaan haltuun, mutta resurssipulan vuoksi ei investointi ollut mahdollinen. 

Tällöin SOF näki parhaaksi luopua slingisuunnittelusta täysin, allokoiden jatkossa kaikki 

tehtävät suoraan Eurooppalaiselle komponenttivalmistajalle. (Viljanen, 2016) 

 

Tämä linjaus ei kuitenkaan ole vaikuttanut MP –suurhankeyksikön vaihtoehtoihin, jolla 

on edelleen vapaat kädet hankkia slingien C-suunnittelu eri tahoilta. Mikäli komponent-

tivalmistajan suunnittelu ei kelpaa, on haettava suunnittelu muualta. Koska SOF ei slin-

gisuunnittelua enää tee, on MP:n kommunikoitava suoraan ulkoistetuille suunnitteluyk-

siköille. Linjauksen jälkeinen prosessikaavio on esitelty yksinkertaisesti kuvassa 13. 

 

 
Kuva 13. Nykyinen slingien C-prosessiketju yksinkertaistettuna. 



 

 

High-Rise slingeillä varsinainen C-prosessi alkaa siitä, kun yksittäisessä toimitusprojek-

tissa huomataan, että jokin slingille haluttu ominaisuus osuu standarditarjonnan ulko-

puolelle. Projektin suunnittelijat kirjaavat kaikki standardista poikkeavat ominaisuudet 

ylös hissitilauksen datalehteen, joka on yhteenveto hissitilauksen teknisistä komponen-

teista. Datalehdessä on ”remarks” –niminen tekstikenttä, johon kirjoitetaan vapaasti C-

suunnittelua vaativia komponentteja ja mahdollisia syitä. Tämän jälkeen laaditaan re-

marks-tekstikentän perusteella longtexti, jonka on tarkoitus kuvailla C-suunnittelua te-

kevälle työntekijälle hieman tarkemmin, mitä C-suunnittelulta vaaditaan. Longtexti on 

se virallinen formaatti, jolla projekti kommunikoi suunnittelijalle lähtötiedot.  

 

Mikäli kyseessä on yleisten toimitusprojektien teettämä C-suunnittelutehtävä, menevät 

suunnittelutehtävät SOF:in kautta suoraan Eurooppalaiselle komponenttivalmistajalle. 

SOF ja komponenttivalmistaja tekevät tiivistä yhteistyötä, heillä on käytössään jopa työ-

kalu, jolla määritetään onko jokin C-muutos ylipäätänsä mahdollista toteuttaa. Vasta-

painona tälle taas on komponenttivalmistajan korkea hinta suunnittelulle, rajallisesta 

suunnittelukapasiteetista johtuvat pitkät suunnitteluajat sekä tiedon jakamattomuus; 

kun C-suunnittelu on valmis, komponenttivalmistaja valmistaa slingin ja lähettää sen 

suoraan asennuspaikalle. Valmistuspiirustuksia tai muuta suunnittelun aikana syntyvää 

tietoa ei tallenneta KONE:en tietojärjestelmiin. 

  

Pitkien suunnitteluaikojen ja korkean hinnan johdosta, joutuu MP usein ulkoistamaan 

suunnittelutehtävät paikallisille alihankkijoille. Samalla aukeaa myös mahdollisuus val-

mistaa slingi edullisemmin Kiinan tehtaalla. Paikalliset alihankkijat tallentavat suunnit-

telutiedon KONE:en PDM-järjestelmään, mutta niitä on muiden työntekijöiden lähes 

mahdotonta sieltä löytää, jos hissin tilausnumeroa tai työpiirustuksien numeroja ei ole 

tiedossa. Tälle prosessin haaralle ei ole vielä virallisia tarkennettuja toimintatapoja, 

minkä johdosta prosessia hallitaan puutteellisesti ja se aiheuttaa useita haasteita. Nämä 

haasteet käydään läpi perusteellisemmin kappaleessa 4.7.4 Kehittämiskohteet. 

4.7.2 Tyypillisiä syitä erikoissuunnittelulle 

 

Kun High-Risen:n slingejä suunniteltiin, tarkoituksena oli moduloinnin ja konfiguroinnin 

keinoin saada slingeistä niin monta variaatiota, kun vain järkevästi on mahdollista to-

teuttaa. Pyrkimys on onnistua kattamaan mahdollisimman suuri osa asiakkaiden tar-

peista. Kuitenkin suhteellisen usein on toimitettava tilauksia, jotka osuvat standarditar-

jonnan ulkopuolelle. Yleisellä tasolla voidaan sanoa yleisimpien räätälöintitarpeiden syn-

tyvän asiakkaan toiveista, arkkitehdin toiveista, layout-tiimin tekemistä ratkaisuista sekä 

olemassaolevan rakennuksessa olevien hissikuilujen mitoista tai muodoista (Nousiainen, 

2010). Analysoimalla High-Risessä käytettyjen CF-slingien tilauksien remarks-tekstikent-

tiä vuodelta 2010-2014 (ks. Liite 2) on voitu luoda yksityiskohtaisempi lista C-prosessiin 

johtavista syistä (ks. seuraava sivu)  
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Tyypillisiä tarpeita jotka johtavat slingien C-prosessiin 

 

 Erilainen valmistustekniikka valmistavassa yrityksessä (Esim. Kiinavalmistus) 

 Tarvitaan optio, jota ei ole tavallisesti saatavilla juuri kyseiselle slingille  

 Esim. 2:1-Köysitys CF50-Slingille 

 Tarvittu komponentin mitta on asetettujen maksimi- tai minimirajojen ulkopuo-

lella 

 Esim. DGB-, E- tai AF-mitat 

 Tarvitun komponentin mitat ovat standardisoituja, eikä sopivaa mittaa ole saa-

tavilla 

 Esim. Standardi CRD-mitta = 1200mm tai 1500mm, ja tarvitaan 1300mm. 

 Tarvittu kuorma ylittää sallitun maksimin, eikä ole mahdollisuutta käyttää tuo-

teperheen astetta isompaa slingiä 

 Yhteentörmäysten välttäminen hissikuiluissa esimerkiksi tilanpuutteen vuoksi  

 Esim. Slingin hätäjarrun vivun törmäyksen estäminen kuilun pohjalla sijait-

seviin komponentteihin 

 Halutaan tilata ainoastaan turvakomponentit ja rullaohjaimet 

 Halutaan tilata asennuksen ajaksi pienempi slingi ilman turvakomponentteja tai 

rullaohjaimia 

 Hissikorin hätäuloskäynnin poikkeava sijainti 

 Esim. Diagonaalin kohdalle, jolloin diagonaali korvattava toisenlaisella tu-

ella 

 Erikoiset maalaus- tai pinnankäsittelyvaatimukset 

 Korikaapelin poikkeavan suuri massa tai sijainti 

 Taittopyörän erikoinen kiinnitystapa 

 Rulla- tai liukuohjaimien poikkeuksellinen sijainti 

 Tarve epästandardeille turvakomponenteille, jotka ovat osana slingiä 

 Tilaus- ja suunnitteluohje ristiriitainen 

 Esim. Slingin AL-mitta on standardoitu joko 67mm tai 122mm arvoihin, mikä 

määräytyy suunnitteluohjeessa olevan valintataulukon mukaisesti. Jossakin 

tapauksessa CF25-slingin AL-mitan valintataulukossa on päällekkäisyyksiä 

siten, että taulukko hyväksyy molemmat vaihtoehdot AL-mitalle. Kuitenkin 

kyseisessä yksittäisessä konstruktiossa vain toinen AL-mitta soveltuu, eikä 

CF10-CF35 slingien tilauslomakkeessa ole mahdollisuutta valita AL-mittojen 

välillä. Tällöin tilaajan on kirjoitettava remarks tekstikenttään ”AL = 

122mm”, mikä taas käynnistää C-prosessin.  



 

 

Edellisellä sivulla lueteltu lista perustuu pieneen otantaan vuosilta 2010-2014, todelli-

suudessa slingien osalta C-prosessiin johtavia tekijöitä on merkittävästi enemmän. Huo-

mioitavaa kumminkin on, että iso osa C-prosesseista ei todellisuudessa vaadi ollenkaan 

erikoissuunnittelua, mutta käynnistävät silti resursseja kuluttavan C-prosessin. Lisäksi 

merkittävän osan C-keikoista saisi vältettyä kokonaan tuotevalikoimaa laajentamalla. 

Tietysti on otettava huomioon, että jotkut tapaukset on tarkoituksenmukaisesti jätetty 

standarditarjonnasta pois, sillä ne eivät ole kustannustehokkaita vaihtoehtoja esimer-

kiksi valmistusteknisistä syistä (Ciuculescu, 2016). 

4.7.3 Volyymianalyysi 

 
Jotta High-Rise slingien C-prosessin ongelmakohdille saadaan järkeviä ratkaisuehdotuk-

sia, on oltava hyvä käsitys siitä, millä volyymilla C-suunnittelua tehdään. Ongelmakohtia 

voidaan ratkaista monella tavalla, mutta C-keikkojen määrä vuositasolla voi antaa sel-

keää näkökulmaa siihen, mikä ratkaisu kannattaa valita; esimerkiksi C-keikkojen suuri 

määrä puoltaa slingien päivittämistä 3D-maailmaan. 

 

High-Rise slingien volyymianalyysi on tehty tutkimalla SAP-toiminnanohjausjärjestel-

mästä löytyviä hissitilauksia, jotka pitävät sisällään High-Risessä käytettyjä CF-slingejä. 

Hakutuloksia on voitu täsmentää määrittämällä hakuehdoksi parametri TYP_COM-

PONENT_GENERAL_INFO, mikä määrittää, onko CF-slingi tilattu standardina vai C-pro-

sessin kautta.  

 

Vuosina 2010-2014 järjestelmään on kirjattu yhteensä 2809 kappaletta High-Rise hissi-

tilausta. Näistä tilauksista 2257:ään tilaukseen ollaan tilattu myös slingi, joista standardi-

slingejä 1160 kappaletta ja C-prosessin slingejä 1097 kappaletta. Vuosittaiset jakaumat 

on esitetty kuvan 14 pylväsdiagrammissa. 

 

 
Kuva 14. CF-slingien tilausten jakaumat vuosilta 2010-2014. 
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C-prosessiksi merkitty tilaus ei tarkoita sitä, että kyseisessä tapauksessa on tehty C-suun-

nittelua. C-prosessin töiksi on laskettu mukaan kaikki kappaleessa ”4.7.2 tyypillisiä syitä 

erikoissuunnittelulle” luetellut syyt, riippumatta siitä, onko kyseisessä tapauksessa jou-

duttu tekemään oikeaa suunnittelutyötä vai ei. Osa C-prosessin tilauksista on ainoastaan 

turvakomponenttien tilausta, osassa tilataan asennuksenaikainen slingi ja osassa ta-

pauksista C-prosessin aiheuttajana on ainoastaan suunnitteluohjeen ja tilauskaavakkeen 

tiedon ilmaisutapa. 

  

Esimerkiksi tilaukset, jossa tilataan ainoastaan turvakomponentit, tarkoittaa yleensä sitä, 

että itse slingi on tilattu kiinasta. Slingi voidaan tilata kiinasta esimerkiksi säästösyistä, 

sillä slingin valmistaminen kiinan tehtaalla on huomattavasti edullisempaa. Lisäksi jos 

rakennettava hissikokonaisuus sijaitsee kiinassa, on slingin kuljetus kiinan sisällä hel-

pompaa, kuin tuoda se Euroopasta saakka. Jos tällaisessa tapauksessa haluaa selvittää, 

oliko kiinassa valmistettu slingi standardi vai tarvittiinko C-suunnittelua, on kaivettava 

esiin yksittäisen projektin tiedot, mikä on aikaavievää ja työlästä. 

  

Kuvan 14 pylväsdiagrammi on lähinnä suuntaa-antava, sillä on vaikeaa arvioida, kuinka 

monessa tapauksessa on varsinaista C-suunnittelua tehty. Samoin suunnittelua vaati-

neista töistä on vaikea arvioida, kuinka iso osa on helppoja, yksinkertaisia muutostöitä, 

ja kuinka iso osa taas on haasteellisempaa uudelleensuunnittelua. Merkittävä huomio 

on kuitenkin se, että standarditilausten ja C-prosessitilausten suhteellinen osuus vaihtuu 

vuosi vuodelta siten, että slingejä tilataan yhä enemmän C-prosessin kautta.  

  

Volyymianalyysin ohella oli tarkoitus tarkastella myös slingien C-suunnittelun läpimeno-

aikoja ja töiden tunti-arvioita sekä toteutuneita työhön käytettyjä tunteja. Niitä ei kum-

minkaan ole tilastoitu sen tarkemmin mihinkään järjestelmään, ja tietoa voi löytää vain 

yksittäisiä tapauksia tonkimalla. Slingien C-suunnittelua on tehneet eri tahot, eikä yhte-

näistä, selkeää ja standardisoitua prosessia ole ollut käytössä. Volyymianalyysin tulokset 

ovat vankka todiste siitä, että parantamisen varaa on ainakin tiedon tallentamisessa tie-

tojärjestelmiin.  

4.7.4 Kehittämiskohteet 

 
Tässä kappaleessa käsiteltävät kehittämiskohteet painoittuvat siihen prosessiketjun 

haaraan, jossa MP ulkoistaa C-suunnittelun paikallisille alihankkijoille. Eurooppalaisen 

valmistajan yhteistyön kehittämiskohteita ei niinkään käydä läpi, koska siihen emme 

juurikaan voi vaikuttaa. Pääpiirteittäin heidän kanssa yhteistyö sujuu hyvin, jos ei oteta 

huomioon heidän suunnittelutiedon panttaamista, korkeaa hintaa sekä rajallisesta 

suunnittelukapasiteetista johtuvia pitkiä toimitusaikoja.  

 
 
 
 



 

 

Epästandardit työtavat ja työkalut 

 

Tällä hetkellä epästandardeja slingejä tehdään epästandardeilla työtavoilla. Kun kaksi 

osapuolta tekee yhteistyötä ensimmäisen kerran, on työ epätehokasta verrattuna sii-

hen, että yhteistyö olisi vakiintunutta. Tämän on yksi CF-slingien ongelmakohta; koska 

selkeää prosessia ei ole, vakiintuneita toimintatapoja ja yhteistyösuhteita ei muodostu. 

Jotain yksittäisiä linkkejä ihmisten välille saattaa muodostua ja vakiintua, mutta ei mi-

tään selkeää, osastojen välistä vakiintuneisuutta.  

 

Myös töitä tehdään erilaisilla työkaluilla. Käytössä on uudempaa ja vanhempaa 3D-suun-

nitteluohjelmistoa, joiden 3D-mallit eivät ole keskenään yhteensopivia. Malleja voidaan 

siirtää ohjelmasta toiseen STEP-tiedostona, mutta tällöin siirtyy vain komponentin nä-

köismalli, ja kaikki relaatiot ja muu malleissa oleva äly katoaa. Lisäksi osassa C-suunnit-

telutöitä muokataan ainoastaan työpiirustuksia 2D-piirustusohjelmilla. Tällöin PDM:ään 

ladataan ainoastaan muokatut työpiirustukset ilman tuoterakennetta (Hägg, 2016).  

 

Tiedon läpinäkymättömyys ja Re-use check 

 

Vaikka kuvat tallennetaan PDM:ään, ei niihin liitetä tarkempaa kuvausta tai muuta vas-

taavaa tunnistetta joiden avulla kuvia voisi hakea yleisellä tasolla. Kuviin pääsee käsiksi 

vain, jos on kuvan piirustusnumero tai hissin tilausnumero tiedossa. Tämä tekee ole-

massa olevien ratkaisujen etsimisen PDM:stä miltei mahdotonta. Olennaista pitäisi olla 

työpiirustuksien tallentamisen lisäksi myös niiden helppo löydettävyys (Ciuculescu, 

2016).  

 

Alihankkijoiden tekemät ratkaisut ja suunnittelutieto kertyvät pääosin alihankkijoiden 

omiin, paikallisiin tietokantoihin. Tämä johtaa siihen, että yksittäiset alihankkijat kerryt-

tävät osaamistaan ainoastaan töistä, jotka ovat juuri heidän osakseen tulleet. Muiden 

tahojen suunnitteluratkaisuista ja virheistä ei tällä hetkellä voi oppia. Optimaalista olisi, 

jos osaaminen kumuloituisi kaikkien tahojen käyttöön.  

 

Re-use checkin tekeminen on tällä hetkellä hankalaa, johtuen tiedon läpinäkymättömyy-

destä suunnitteluyksiköiden välillä. Tämä voi väistämättä johtaa siihen, että suunnitte-

lukonttorille A allokoidaan työtehtävä, johon löytyisi ratkaisu suunnittelukonttorin B tie-

topankista. Koska alihankkijat eivät näe toistensa tietopankkeihin, eikä PDM-järjestelmä 

tarjoa tukea olemassaolevien ratkaisujen järkevään etsimiseen, on pyörän uudelleen-

keksiminen väistämätöntä.  

 

Heikot lähtötiedot 

 

Toimitusyksikön allokointi-insinöörien tehtävä on löytää sopiva resurssi, joka C-suunnit-

telun voi tehdä. Heillä on vankka tietämys hissin mekaniikasta, mutta heillä ei ole yhtä 
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syvällistä tuntemusta slingeistä, kuin esimerkiksi tuotekehityspuolen suunnitteluinsi-

nöörillä. Tämä aiheuttaa ongelmia lähtötietojen, tuntiarvioiden ja suunnittelutuen kan-

nalta. 

 

Lähtötietojen niukkuus on usein syynä pitkiin C-suunnitteluaikoihin. Allokointi-insinöö-

rin on vaikea muuttaa asiakkaan tarve tekniseksi erittelyksi. Suunnittelijalle menevät 

lähtötiedot eli longtext yleensä vain ilmoittaa C-suunnittelun kohteena olevat kom-

ponentit. Longtext harvemmin ottaa kantaa siihen, mikä on tarkka motiivi C-prosessille.  

Suunnittelijalle ensimmäinen vaihe on yleensä lähtötietojen laajempi selvitystyö. Uu-

dehkolta suunnittelijalta voi kulua yllättävän paljon aikaa selvittää, millaisia teknisiä 

muutoksia slingille on tarkalleen tehtävä.  

 

Puutteellinen suunnittelutuki 

 

Slingin varsinaisessa C-suunnittelussa itse suunnittelutyö ja sen toteuttaminen CAD-oh-

jelmistoa käyttäen on yleensä vähemmän aikaavievää, kuin itse selvitystyö, jossa pitää 

määrittää mitä slingille tarkalleen tarvitsee tehdä. Monet näistä selvitystyöhön liittyvistä 

asioista ovat luonteeltaan sellaisia, joita on erittäin vaikeaa selvittää pelkästään suun-

nitteludokumentteja, layoutteja ja datalehtiä tutkimalla. Slingien suunnittelussa jotkut 

asiat on vain tiedettävä, ja ne oppii vasta ajan kanssa slingien C-suunnittelua tekemällä. 

Slingisuunnitteluun perehtymätön työntekijä saattaa miettiä pitkään sellaisia asioita, jo-

hon tuotekehityspuolen slingiekspertti osaisi vastata suoralta kädeltä. Toisin sanoen 

slingit ovat sen verran monimutkaisia kokonaisuuksia, että slingisuunnittelua tekevää 

työntekijää on hieman koulutettava tai annettava tarpeeksi suunnittelutukea niin, että 

C-suunnittelusta voi suoriutua kohtuullisessa ajassa.  

 

Tuntiarviot ja olematon seuranta 

 

Päällimmäisenä motiivina slingien C-suunnittelun ulkoistamiseen alihankkijoille on 

yleensä se, että slingi halutaan saada asennuspaikalle nopeasti. Slingi voi joissain tapauk-

sissa olla projektin ns. kriittisellä polulla, sillä usean työlään ja aikaa vievän komponentin 

asennus (esim. hissikorin asennus), voidaan aloittaa vasta, kun slingi on paikallaan. Tästä 

syystä slingisuunnittelun tuntiarviot on oltava täsmällisiä, sillä slingin toimituksen myö-

hästyminen voi pahimmassa tapauksessa johtaa koko toimitusprojektin myöhästymi-

seen (Hägg, 2016). 

 

Tällä hetkellä slingien C-suunnittelukeikkojen seuranta on olematonta. Käytettävissä ei 

ole työkaluja tai tilastoja, joiden avulla voisi laatia tuntiarvioita tai läpimenoaikoja tar-

kasti. Toimitusyksikkö kilpailuttaa työn useamman suunnittelufirman kautta, ja suunnit-

telufirman antamat tuntiarviot perustuvat kokeneen mekaniikkatiiminjohtajan arvioon. 

Usein nämä arviot vaihtelevat merkittävästi firmasta toiseen; samalle työlle on nähty 



 

 

80h ja 160h arvioita. Tärkeintä kuitenkin on, että aikataulutus pitää paikkansa. (Ciucu-

lescu, 2016) 

 

C-prosessissa myös jotkut työt saattavat toistua satunnaisin väliajoin. Tällöin olisi hyvä 

muuttaa standardiratkaisua siten, että se pitää sisällään myös kyseisen toistuvan ta-

pauksen. Seurannan puutteen vuoksi puuttuu myös käsitys siitä, mitkä ratkaisut toistu-

vat, ja mitkä ratkaisut ovat standardiratkaisuun implementoimisen arvoisia.  
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5 Suunnitelma High-Rise slingien C-prosessin kehittä-

miselle 

  

Tässä kappaleessa määritetään tavoitetila johon halutaan High-Risen-slingien C-proses-

sin osalta päästä, sekä esitetään ratkaisuja joilla tavoitetila voidaan saavuttaa. Kappale 

edustaa benchmarkingin osiota jossa laaditaan tavoitteet ja toimintasuunnitelma 

benchmark-analyysin kautta opittujen asioiden soveltamiselle. 

5.1 Tavoitetila 

 

Tavoitetila on se suunnitteluprosessin tila, jonka kautta voidaan saavuttaa prosessin op-

timaalisin suorituskyky. Vaikka asiat käydään läpi teoreettisella tasolla, ne pohjautuvat 

muiden C-prosessien benchmark-analyysiin anteihin, jolloin ne ovat ainakin osittain 

mahdollista saavuttaa myös käytännön tasolla. 

5.1.1 Yhtenäiset toimintatavat 

 
Erittäin tärkeää on saada aikaan sellainen prosessi, jossa samoilla lähtöarvoilla saavute-

taan sama lopputulos riippumatta siitä, minkä eri tahojen kautta suunnittelutyö tapah-

tuu. Tämä edellyttää toiminnan olevan kokonaisuutena hallittu, jossa kaikki osapuolet 

noudattavat yhteisiä pelisääntöjä ja käyttävät samoja työkaluja. Prosessin on oltava sel-

keästi määritelty ja dokumentoitu, jolloin prosessissa mukana oleville osapuolille ei jää 

tulkinnanvaraa toimintatavoista. Hyvä tapa varmistaa laadukas työn tulos on sisäänra-

kentaa laatu itse prosessiin.  

  

Selkeän prosessin määrittämistä helpottaisi jonkin tahon nimeäminen prosessin johta-

jaksi. Tällöin saadaan varmistettua myös se, ettei prosessissa tapahdu mahdollisesti yk-

siköiden toimintavapaudesta johtuvia kontrolloimattomia muutoksia. Samoin avautuu 

myös mahdollisuus seurannan toteuttamiselle, mikä taas mahdollistaa prosessin toimin-

nan kehittämistä jatkossa.  

5.1.2 Tehokas tiedonhallinta 

 
Jotta voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin aikaisemmin kertynyttä osaamista, on 

tiedonhallinnan oltava tehokasta. Mitä enemmän suunnittelutietoa voidaan tehokkaasti 

jakaa, sitä nopeammin voidaan uusia töitä suorittaa ja välttää olemassa olevan työn uu-

delleentekemistä. 

Optimaalinen tilanne olisi sellainen, jossa kaikki tehdyt C-prosessityöt tallennetaan sa-

maan paikkaan, jossa se olisi kaikkien näkyvillä ja helposti saatavilla. Työt tallennettaisiin 

aina samassa formaatissa, jolloin osapuolet voisivat hyödyntää aina toistensa tekemää 



 

 

työtä. Tällöin yksittäisten suunnittelutehtävien tuoma oppiminen ja tehty työ kumuloi-

tuisivat kaikkien suunnitteluyksiköiden käyttöön, eikä ainoastaan sille suunnitteluyksi-

kölle, joka suunnittelutehtävän on suorittanut. 

Suunnittelutiedon tallentamisen on tapahduttava vaivattomasti, eikä sen tulisi viedä 

suunnittelijalta merkittävästi aikaa. Monen suunnitteluprosessin kompastuskivi on juu-

rikin työläs dokumentointi. Kaikkia suunnittelutöitä ei jatkossa hyödynnetä, jolloin yksi-

tyiskohtainen dokumentointi on turhaa työtä niiden töiden osalta, jotka eivät tule uu-

delleen vastaan.. Etukäteen on silti vaikea arvioida, mitä töitä tullaan jatkokäyttämään 

ja mitä ei – siksi suunnittelutiedon tallentaminen on tehtävä kaikkien töiden osalta. Li-

säksi tiedontallentamisen pitäisi olla sisäänrakennettuna prosessiin, jolloin työntekijät 

eivät voisi oikaista ja jättää pois ”turhalta” tuntuvaa dokumentoinnin työvaihetta. 

Mikäli suunnittelutietoa saadaan onnistuneesti kierrätettyä, on aiheellista liittää myös 

työmaalta tullut palaute kyseisen työn yhteyteen. Tällöin saadaan vältettyä virheellisen 

työn uudelleenlähettämistä eteenpäin. Työmaalla usein käytetään ”quick fix”-tyylisiä 

ratkaisuja, joissa ongelma ratkaistaan nopeasti paikan päällä, eikä tieto epäoptimaali-

sesta suunnittelusta kantaudu takaisin suunnittelijoille saakka. Optimitilanteessa myös 

työmaalta olisi helppoa lähettää palaute takaisin suunnittelijoille. Jos palaute saataisiin 

tietokantaan samaan paikkaan kuin missä muu suunnittelutieto sijaitsee, on työntekijöi-

den mahdollista korjata työssä esiintyneet virheet ennen seuraavaa käyttöä. 

5.1.3 Riittävä  suunnittelutuki ja töiden seuranta 

 

Jotta itse suunnittelutyö olisi tehokasta ja työn jälki laadukasta, on suunnittelijoiden ol-

tava perehtyneitä aiheeseen. Kyseessä on vaikeusasteeltaan erittäin haasteellinen kom-

ponentti, jolloin kokemattoman suunnittelijan on vaikea C-suunnittelua suorittaa. Läh-

tötietojen niukkuus on tyypillistä tällä suunnittelualueella, jolloin suunnittelijan vahva 

tuntemus aihealueesta merkitsee paljon.  

Väistämättä eteen tulee tilanteita, jolloin asiantuntijoita ei ole saatavilla suorittamaan 

työtehtävää. Tällöin on vältettävä tilannetta, jossa työssä uhrautuu ylimääräistä aikaa 

etsien vastauksia kysymyksiin ja ongelmiin, joihin jokin toinen taho osaisi vastata suo-

ralta kädeltä. KONE:en on siis kyettävä tarjoamaan alihankkijoille riittävästi suunnittelu-

tukea ainakin toiminnan alkuvaiheella. Potentiaalinen taho auttamaan olisi esimerkiksi 

tuotekehitysyksikön High-Rise slingitiimi.  

Töiden seurannalla ja tilastoinnilla voidaan saada realistisempi käsitys siitä, kuinka pal-

jon johonkin työhön pitäisi kulua aikaa. Jos käytössä olisi työkalu tai menetelmä tuntiar-

vioiden laatimiseen, saataisiin varmuutta suunnitteluaikoihin, eikä jatkossa tarvitsisi ar-

vuutella työn kestoa.  
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5.1.4 Standarditarjonnan päivittäminen 

 

Kuten teoriaosuuden kappaleessa 3.3.2 Asiakaskohtainen räätälöiminen todettiin, on 

toistuvien erikoissuunnittelutöiden osalta syytä muuttaa massaräätälöintiä vastaamaan 

kysyntää paremmin. Toiminnan mallia voi ottaa esimerkiksi ohjelmistopuolelta, jossa 

aina kuuden kuukauden välein tapahtuvissa ohjelmistopäivityksessä huomioidaan tois-

tuvasti esiintyneet C-prosessitapaukset. High-Rise slingien C-suunnitteluvolyymi on kui-

tenkin pieni verrattuna ohjelmistopuoleen, jolloin yhtä usein tapahtuvaa komponentin 

katsausta ei ole tarpeen tehdä. Kaikkia vaihtoehtoja ei myöskään ole kustannussyistä 

järkevää implementoida standardiratkaisuun. 

 

Massaräätälöinnin muokkaaminen ei kuitenkaan kuulu C-suunnittelua suorittavalle ta-

holle, vaan tuoteylläpitotiimille. C-suunnitteluyksikön ja tuoteylläpitotiimin on siis aika 

ajoin tehtävä yhteistyötä. C-suunnitteluyksikön tulisi ilmoittaa tuoteylläpitotiimille myös 

ne C-prosessitapaukset, mitkä johtuvat harhaanjohtavasta suunnitteluohjeesta tai ti-

lauskaavakkeesta. 

 

5.2 Ratkaisuehdotus tavoitetilaan pääsemiseksi 

 

Tässä kappaleessa esitetään ne toimenpiteet jotka on tehtävä, jotta saavutetaan edelli-

sessä kappaleessa kuvailtu optimaalinen tavoitetila, sekä käydään läpi mahdollisia rat-

kaisuvaihtoehtoja kappaleessa 4.6.4. Kehittämiskohteet –esiin nostettuihin ongelma-

kohtiin.  

5.2.1 Slingimallien päivittäminen 3D-maailmaan 

  

Nykyiset High-Rise slingit ovat 2D-maailmassa, mikä tekee tavoitetilaan pääsemisestä 

entistä haasteellisempaa. Kun KONE:ella otettiin linjaus suunnittelun siirtämisestä pel-

kästään 3D-teknologiaan, olivat High-Rise slingit jo silloin olemassa oleva tuote. Kaikkien 

vanhojen, olemassaolevien osien uudelleentekeminen 3D-ohjelmalla olisi ollut äärim-

mäisen työlästä, joten linjaukseksi otettiin, että vanhat komponentit päivitetään 3D-tek-

nologian puolelle ainoastaan tapauskohtaisesti kun tarve niin vaatii. 

 

High-Rise slingien valmistuttua niihin liittyvä tuoteylläpito sekä tuotekehitys on ollut sen 

verran vähäistä, että ei ole ollut selkeää tarvetta päivittää slingin vanhoja osia 3D-ympä-

ristöön. Slingeihin on tullut isoja laajennuksia johtuen köysi-innovaatio UltraRopen™,  

kehittämisestä, mutta nämä on voitu tehdä 3D-teknologialla ilman että vanhoja osia tar-

vitsee päivittää.  

 

Nyt kuitenkin C-suunnittelun kehittämisprosessin myötä on tullut ilmi uusia motiiveja 

päivittää slingien vanhat osat 3D-maailmaan. Päivittämistä puoltavat teoriaosuuden 



 

 

kappaleessa 3.1.1 3D-suunnittelulla saavutettavat hyödyt esiintyneiden tosiasioiden li-

säksi myös KONE:en linjaus, jonka mukaan C-prosessia on tehtävä 3D-työkaluilla; Tällöin 

helpottuisi myös osastojen yhtenäistämistavoite, jossa eri osastojen työtavat ja työkalut 

ovat samanlaiset. Lisäksi slingien C-prosessit usein aiheuttavat tarpeen lujuuslasken-

nalle, mikä on huomattavasti yksinkertaisempaa toteuttaa tietokoneavusteisilla mene-

telmillä 3D-mallin avulla. Slingimallit voitaisiin rakentaa 3D-ohjelmalla silmälläpitäen C-

suunnittelua; samalla tavalla kun hissikorien 3D-mallien rakentamisessa tehtiin. 

 

Slingien eläköitymistä ei ole tiedossa lähiaikoina, jolloin voidaan olettaa, että tulevaisuu-

dessa slingeihin on uusien innovaatioiden johdosta tulossa lisää laajennustöitä. Tällöin 

3D-mallien olemassaolo helpottaisi tuotekehitys- ja tuotteenmuokkaustehtäviä. 3D-

mallit toisivat tuotekehitystiimille mahdollisuuden ottaa slingien C-suunnittelu syste-

maattisesti haltuun, samoin kuin ISCS-Mid-Rise slingeille tapahtui. ISCS-Mid-Rise slingi-

tiimin perusolettamus on, että 3D-mallit ovat käytössä, ja C-suunnittelu tapahtuu aino-

astaan 3D-maailmassa oleville osille.  

 

Termiä ”legacy conversion” käytetään silloin, kun puhutaan komponentin päivittämi-

sestä uuden teknologian piiriin. Etenkin Kiinassa ja Intiassa on hyvin paljon yrityksiä, 

jotka ovat erikoistuneet juuri konversion suorittamiseen 2D- ja 3D-teknologioiden vä-

lillä. Tiedossamme on, että alan kehittyneimmät firmat tekevät konversioita jo eri 3D-

järjestelmien välillä. Olemme muista selkeästi jäljessä arvuutellessamme kannattaako 

tuotteemme siirtää 2D:stä 3D:hen. Toisaalta konversion tekeminen KONE:ella on erit-

täin vaikeaa Windchill – VariPDM yhteistyön takia. Kyse ei ole ainoastaan mallintami-

sesta. (Viljanen, 2016) 

Slingien päivittämistoimintaa vaikeuttavat järjestelmätekniset asiat. 2D-teknologialla ra-

kennetut slingit pitävät sisällään tietyn 2D-teknologian mukaisen tuoterakenteen ja 

PDM-tietokehyksen. Kun slingien osat mallinnetaan uudelleen 3D-maailmaan, voi olla 

erittäin vaikeaa sovittaa 3D-teknologialla tehdyt osat ja tuoterakenteet vanhaan, 2D-

teknologian muottiin. Esimerkkinä kerrottakoon alikokoonpanosta, jonka osanumero ol-

koon 12345. Tästä alikokoonpanosta voi olla esimerkiksi kymmenen eri variaatiota, jol-

loin jokainen variaatio on merkitty PDM-järjestelmään omana nimikkeenä 12345G01:sta 

aina 12345G10:een. Kaikki variaatiot voidaan kuitenkin esittää yhdellä ainoalla geneeri-

sellä taulukkokuvalla. Jotta 3D-mallitietokanta windchillin ja PDM:n tietokehykset meni-

sivät yksi yhteen, on jokaisesta PDM-nimikkeestä oltava myös CAD-osa. Tämä tarkottaisi 

3D-mallin luomista kaikista kymmenestä eri variaatiosta. Mikäli alikokoonpano 12345 

saataisiin tehdä puhtaalta pöydältä 3D-teknologialla, olisi tehtävä ollut hyvin yksinker-

tainen: tehtäisiin ainoastaan yksi ainoa 3D-malli, joka olisi varioituva. 

 

Taulukkokuvien tekeminen varioituville 3D-malleille on hyvin epäoptimaalista ja 3D-

teknologian potentiaalin hukkaamista. Valitettavasti vaihtoehdot ovat kuitenkin vä-

hissä, sillä taulukkokuvat on laadittava alkuperäisen tuoterakenteen vuoksi. Taulukko-

kuvista luopuminen tarkoittaisi myös isoja muutoksia tuoterakenteeseen, mikä taas on 
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kytköksissä tehtaaseen. Isot muutokset tuoterakenteessa vaikuttavat merkittävästi 

tuotannon päässä, esimerkiksi tehtaan tuotantojärjestelmien ohjauksessa. Tästä syystä 

on valtava kynnys luopua taulukkokuvista olemassa olevien tuotteiden osalta. Uudet 

tuotteet tehdään luonnollisesti uudella teknologialla. (Viljanen, 2016) 

Kun slingit tuodaan 3D-maailmaan, saadaan myös karsittua kuvissa esiintyviä virheitä 

pois. Tehtaan koneistajat valmistavat toimivat osat, vaikka osien työkuvassa olisikin 

virhe. Tämä johtuu hiljaisesta tiedosta; esimerkiksi työstökoneen päällä voi olla keltai-

nen lappu mikä muistuttaa työntekijää siitä, miten osa kuuluu tehdä. On siis olemassa 

riski, että meillä on tällä hetkellä tuote, jota ei välttämättä voida heti valmistaa toisessa 

tehtaassa. Kun uudelleentehdyt työpiirustukset lähetetään valmistajalle, kaikki virheet 

paljastuvat ja kuvat voidaan korjata. (Viljanen, 2016) 

Syitä vastustaa 3D-teknologiaan siirtymiseen löytyy myös. Slingit ovat isoja kokoonpa-

noja, sisältäen satoja erilaisia osia. Kaikkien mallintaminen ja työkuvien uudelleenpiirtä-

minen kuluttaisi paljon tuotekehitystiimin resursseja. Lisäksi osassa tapauksista C-suun-

nittelusta selvitään helpoiten vain muutamaa 2D-työkuvaa muokkaamalla, jolloin 3D-

mallien olemassaolo ei näissä tapauksissa toisi lisähyötyä. High-Rise slingien C-prosessin 

volyymi on muutenkin aika pieni, ja konkreettisen datan puutteen vuoksi on vaikeaa ar-

vioida, kuinka paljon mallien luominen loppujen lopuksi toisi lisähyötyä. 

 

On otettava myös huomioon, että vaikka kuvien nopea 2D-muokkaaminen on joskus no-

peampaa, se saattaa olla optimaalista vain tässä yhdessä ainoassa työvaiheessa. Koko-

naiskuvaa jos tarkastellaan, saattaa kyseinen osaoptimointi aiheuttaa hankaluuksia 

muualla. Hissin koko elinkaareen kuuluvat työvaiheet, joita ovat esimerkiksi huollot, yl-

läpidot ja modernisointijärjestelmät, saattavat vaatia että tieto on tallennettu oikein 

PDM:ään tuoterakenteineen, eikä vain 2D-kuvaa nopeasti muokattu. (Viljanen, 2016) 

 

Positiivista asiassa on kuitenkin se, että mallien rakentaminen olisi pääosin suoritus-

työtä. Haastavaa suunnittelutyötä ei tässä vaiheessa tarvitsisi tehdä, joten mallinnus-

työn voisi tehdä suhteellisen kokematon ja vastavalmistunut innokas insinööri. Mallin-

nustyötä tehdessään tämä oppisi tuntemaan slingin läpikotaisin, jolloin mallintamispro-

sessi olisi myös hyvä uuden työntekijän perehdyttämismahdollisuus. 

 

5.2.2 Tiedonhallinan kehittäminen 

 
Jotta kaikki tieto olisi samassa formaatissa ja kaikkien käytettävissä, on kaikkien osapuol-

ten sitouduttava käyttämään yhtenäisiä menetelmiä tallentaa ja hakea tietoa. PDM-jär-

jestelmästä löytyykin kaikki tarvittava tieto, mutta ainoastaan jos tietää tarkalleen mitä 

etsiä. Tämän vuoksi osastot ovat kehitelleet omia menetelmiä pitää kirjaa siitä, missä 

tieto sijaitsee. Tämä on seurausta PDM-järjestelmän puutteellisesta mahdollisuudesta 

hakea tietoa. Yksikkökohtaiset tiedonhakumetelmät voidaan korvata implementoimalla 



 

 

PDM:ään paremmat tiedonhakumahdollisuudet. On järkevämpää hyödyntää paremmin 

käytössä olevaa työkalua, kuin luoda rinnalle useampia tukityökaluja. Hakumahdolli-

suuksien implementoiminen voisi tapahtua luomalla ”C-prosessikomponenttien haku-

työkalu”.  

 

Hakutyökalun toteuttamiselle löytyy useita vaihtoehtoja. Se voisi olla rakennettu sa-

malla logiikalla kuten kuvassa 15 esitetty nykyinen komponenttien hakutyökalu, mutta 

erikoistunut C-komponentteihin. Kun valmis C-prosessityö tallennetaan PDM:ään, siihen 

on liitettävä attribuuttitietoja, joiden perusteella komponentti on helppo paikallistaa ha-

kutyökalun avulla. Attribuuttitietojen täyttäminen kuitenkin vie aikaa, ja se edellyttää 

käyttäjältä ymmärrystä täyttää tiedot oikein. 

 

 
Kuva 15. Nykyinen KONE:en komponenttien hakutyökalu. 
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Toinen mahdollisuus hakutyökalun luomiselle on ottaa mallia ISCS-slingitiimin sähköi-

sestä mallikansiosta, mutta sovittaa se toimimaan PDM-ympäristössä. Tämä voidaan 

tehdä esimerkiksi hyödyntämällä PDM:n tarjoamia kansiostorakenteita. Slingi voidaan 

jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin, ja luoda jokaiselle osalle rakenteen alle oma kan-

sio. Tällöin tehdyt työt tallennettaisiin samalla tavalla kuin ISCS-tiimi tekee; tietyn ni-

meämisperusteen mukaan oikean kansion alle. Kuvassa 16 on esitetty visualisointi nos-

tomekaniikan komponenttien kansiostorakenteesta PDM:ssä. 

 

 
Kuva 16. Nostomekaniikan kansiosto. 
 
Kolmas vaihtoehto olisi mahdollisuus etsiä standardiosan perusteella C-suunnittelun tu-

loksena syntyneitä variaatioita kyseisestä osasta. Hakukoneeseen syötetään standar-

diosan piirustusnumero, ja työkalu kertoo käyttäjälle kaikki ne C-prosessityöt, jossa ky-

seistä osaa ollaan muokattu. 

 

Tiedonhallintaan liittyy myös muutakin, kun pelkästään tiedon tallentamista ja etsi-

mistä; myös suunnittelutiedon sisältöä on mahdollista kehittää. Ohjelmistopuolella työn 

päätteeksi kirjoitettava yhteenvetodokumentti on erittäin hyvä tapa kommunikoida yk-

sittäisen suunnittelutyön olennaisimmat asiat seuraaville osapuolille. Myös slingien C-



 

 

suunnittelussa voitaisiin hyödyntää vastaavanlaista lyhyttä dokumenttia, josta käy no-

peasti ilmi työn perusasiat: mitä työssä tehtiin ja miksi, miten tämä variaatio poikkeaa 

standardista sekä muut mahdollisesti kriittiset tiedot. Dokumentti ladattaisiin PDM:ään 

tallennetun työn yhteyteen, josta se olisi helppo löytää.  

  

Dokumentti helpottaisi kaikkia prosessissa mukana olevia osapuolia ymmärtämään ti-

lanne paremmin, ja se myös säästäisi muilta suunnittelijoilta aikaa, mikäli ilmenee tar-

vetta ottaa kyseinen tapaus uudestaan työn alle. Samalla dokumentti helpottaa uusien 

työntekijöiden perehdyttämistä, kun työntekijät voivat selata vanhoja töitä ja ymmärtää 

niissä tehtyjä asioita paremmin. 

5.2.3 Toiminnan johtaminen 

 

Ratkaisuehdotuksen viimeinen suositus on nimetä jokin taho ohjaamaan High-Rise slin-

gien C-prosessia. Jotta High-Rise slingien koko C-prosessista aiheutuva toiminta saadaan 

hallittua, on jonkun tahon hallittava prosessia. Slingi on hissin toiminnan ja toimituksen 

kannalta kriittinen komponentti, joten on kyettävä valvomaan, että asiat tehdään oikein. 

Sopivin menettely on ottaa mallia ISCS-slingien C-prosessista, ja nimetä tuotekehitys-

puolen High-Rise slingitiimi hallitsemaan C-prosessia. Hallitsemisen lisäksi tiimissä voi-

taisiin myös joitakin suunnittelutehtäviä suorittaa. Tätä päätöstä puoltavat monet tosi-

asiat, mitkä käydään tässä kappaleessa tarkemmin läpi. 

 

Tarkoituksena on, että jatkossa kaikki MP:ltä tulevat High-Rise slingien C-prosessitoi-

meksiannot kulkisivat ensin asiantuntevan tuotekehitystiimin läpi. Kun MP:n yksittäi-

sessä projektissa todetaan tarve slingien C-suunnittelulle, projektit ottaisivat yhteyttä 

ensisijaisesti High-Rise slingien tuotekehitystiimiin. Tuotekehitystiimi määrittäisi par-

haan tavan työn suorittamiselle, ja selvittäisi siitä ainakin seuraavat perusasiat: 

 

 Mitä erikoissuunnittelua työssä vaaditaan ja miksi? 

 Ovatko työn lähtötiedot riittävät? 

 Onko vastaavanlaisia ratkaisuja tehty aikaisemmin? 

 Työn haasteellisuuden arviointi 

 Suunnitteluaikojen arviointi 

 

Tällä tavoin saataisiin hallittua sitä epäjärjestelmällisyyttä, mikä aiheutuu kun MP:n yk-

sittäiset projektit kommunikoivat suoraan yksittäisten alihankkijoiden kanssa. Näin saa-

taisiin vastattua myös useimpiin kappaleessa 4.7.4 kehittämiskohteet esitettyihin ongel-

makohtiin. Muutoksen jälkeinen yksinkertaistettu prosessikaavio on esitetty seuraavan 

sivun kuvassa 17. Tämä olisi ensimmäinen askel ja tavoitetilanne aluksi; myöhemmin 

toiminnan kehittyessä tämä vaihtoehto avaa mahdollisuuden ottaa haltuun myös taval-

lisesti SOF:in kautta eurooppalaiselle komponenttivalmistajalle menevät erikoissuunnit-

telutoimeksiannot.  
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Kuva 17. Tuotekehitystiimin sijainti High-Rise slingien C-prosessikaaviossa. 
 

Kun tiimi on suorittanut työn arvioinnin, on seuraava tehtävä työn allokoiminen oikealle 

resurssille. Kaikki vaikeat ja erittäin haasteelliset suunnittelutehtävät tiimi suorittaisi 

itse, kun taas yksinkertaisemmat työt voitaisiin ulkoistaa. Tarkoituksena ei ole ylikuor-

mittaa tuotekehitystiimiä C-prosessin suunnittelutehtävillä, joten mahdollisimman suuri 

osa töistä on hyvä ulkoistaa alihankkijoille. Tiimin kuuluisi kuitenkin edelleen tarjota ali-

hankkijoille riittävästi suunnittelutukea, jotta saadaan pidettyä suunnitteluajat kohtuul-

lisina. Tämä on tärkeää etenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun alihankkijat ovat oppimis-

käyrän alkuvaiheessa. 



 

 

Kuten kappaleessa 4.7 High-Rise slingien erikoissuunnittelun nykytila kävi ilmi, on C-pro-

sessin aiheuttajana useita syitä. Monet C-prosessitehtävät ovat ainoastaan selvittely-

työtä, jossa tarkistetaan, että standardirajojen ulkopuolelle osuvat erikoistoiveet ovat 

silti toteutettavissa. Esimerkiksi tilausohjeessa slingin minimileveys on määritelty kah-

deksan kompensaatioköyden mukaan, mikä on kompensaatioköysien maksimi. Minimi-

leveys voi todellisuudessa olla pienempikin, jos kompensaatioköysiä käytetäänkin vain 

neljä kappaletta. Toiset C-prosessitehtävät taas saattavat vaatia uudelleensuunnittelua, 

täysin uusien ratkaisujen toteuttamista, layout-tarkasteluja sekä lujuuslaskentaa. 

(Ciuculescu, 2016)  

 

Tästä syystä prosessijaottelu voi tulla aiheelliseksi. Tiimi voisi luokitella C-prosessin esi-

merkiksi kolmeen alakategoriaan: Ensimmäisessä kategoriassa olisivat yksinkertaiset so-

pivuustarkastelutyöt ja pienet muutostyöt. Toisessa kategoriassa olisi haasteellisempaa 

mekaniikkasuunnittelua sekä lujuuslaskentaa vaativat työt. Kolmas kategoria taas sisäl-

täisi kaikki ne työt, joissa on tehtävä edellisessä kappaleessa mainittu uudelleensuunnit-

telu ja uusien ratkaisujen toteuttaminen. (Ciuculescu, 2016) 

  

Kolmannen kategorian työt ovat lähempänä tuotekehitystä kuin C-suunnittelua. Niissä 

usein MP:n projekti vaatii niin erikoisen ratkaisun, että standardiosien pieni muokkaus 

ei välttämättä riitä. Tällä hetkellä kolmannen kategorian työt menevätkin tuotekehitys-

tiimin kautta, sillä jo tarjousvaiheessa MP tarvitsee konsultaatiota tuotekehitystiimin 

asiantuntijoilta siitä, onko kyseisiä muutoksia mahdollista tai järkevää toteuttaa. Toi-

minta ei toistaiseksi tapahdu virallisen prosessin kautta, mutta mikäli tuotekehitystiimi 

alkaa kuvan 17 mukaisesti johtamaan toimintaa, voidaan tämäkin prosessi standardi-

soida ja virallistaa. 

 

Ensimmäinen vaihe toiminnan käynnistämiseksi olisi luoda slingeistä 3D-mallit. Tämä 

tehtävä kuuluu luonnollisesti tuotekehitystiimille, joka tuotteen tuntee parhaiten. Mal-

linnustyön jälkeen tuotekehitysinsinöörit tuntevat myös 3D-mallit erittäin hyvin, jolloin 

myös C-suunnittelun voidaan olettaa tapahtuvan suhteellisen tehokkaasti. Samalla var-

mistetaan myös se, että slingien malleista tulee C-suunnitteluystävällisiä; suunnittelijat 

tapaavat olla erityisen huolellisia mallinnustehtävissä silloin, kun tietävät joutuvansa itse 

jatkossa mallia käsittelemään. Lisäksi tuotekehitystiimi on koko ajan perillä tuotteeseen 

tulevista muutoksista, ja näin mallitkin saadaan pidettyä ajan tasalla. 

 

Mallien valmistumisen jälkeen ne annettaisiin kaikille käyttöön ja vaaditaan, että kaikki 

mukaan haluavat osapuolet sitoutuvat käyttämään 3D-malleja suunnittelutehtävissä. 

Jatkossa kun kaikki ratkaisut toteutetaan tällä yhdellä ainoalla työkalulla, toiminnasta 

tulee automaattisesti yhdenmukaista. Samoin myös tehdyt työt ja suunnittelutieto tal-

lentuisivat PDM:ään yhdenmukaisella tavalla.  
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Tiedonhallinnan osalta tiimi hallitsisi tietopankkia. Se varmistaisi, että kaikki osapuolet 

tallentavat tehdyt työt oikeaoppisesti. Tiimi pitäisi huolen siitä, että tieto saavuttaa 

kaikki sitä tarvitsevat osapuolet. Kun kaikki osaaminen ja kaikki aikaisemmin tehdyt työt 

ovat kaikkien nähtävillä, vähentyisi olemassa olevan työn uudelleentekeminen merkit-

tävästi. 

 

Haltuunoton myötä helpottuvat myös C-prosessin seuranta ja tilastoiminen. Kuten kap-

paeessa 4.7.3 Volyymianalyysi selvisi, on slingisuunnittelun seuranta ja tilastoiminen 

puutteellisella tasolla. Samoin kappaleesta selvisi myös, että viimeisten vuosien aikana 

C-prosessin osuus on kasvamassa A-prosessiin nähden. Jos tuotekehitystiimi panostaisi 

nyt myös töiden seurantaan ja tilastoimiseen, voitaisiin saada parempi ymmärrys asiak-

kaiden tarpeista. Slingien tuotekehitystiimi on samanaikaisesti tuotteenylläpitotiimi, jol-

loin sen olisi jatkossa helppo tehdä standardikomponentteihin muutoksia, mikäli C-

suunnittelun kautta siihen ilmenee tarve. Katsaus standarditarjonnan päivittämiseksi 

voisi tapahtua esimerkiksi kerran vuositasolla, jolloin tiimi laatisi analyysin siitä, mihin 

suuntaan standarditarjontaa kannattaa muuttaa C-prosessitöiden vähentämiseksi.  

  

MP:n aiheuttamat suunnittelukuormat ovat todella vaihtelevia. Suunnittelutöitä tulee 

suhteellisen harvoin, mutta kun niitä tulee, on niiden aiheuttama kuormitus suuri. Tästä 

syystä yksi merkittävä motiivi ISCS Mid-Rise slingien siirtäminen tuotekehitystiimin hal-

tuun oli joustavuusaspekti. Slingien C-prosessissa asiat tapahtuvat nopeasti, ja MP halu-

aakin yleensä saada tuntiarviot nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelevan tahon 

on kyettävä reagoimaan nopeasti, eli on oltava käytössä vapaana olevia suunnittelijoita, 

jotka paneutuvat tehtävään oitis.  

 

Tuotekehitys- ja ylläpitotiimillä harvoin on kriittisiä työtehtäviä, jotka tarvitsee suorittaa 

välittömästi. Mid-Rise slingien tuotekehitystiimi tekee pääosin tuoteylläpitoon liittyviä 

tehtäviä, ja C-suunnittelutoimeksiannon tullessa nousee C-suunnittelu tiimissä pinon 

päällimmäiseksi työksi. Tämä argumentti pätee erittäin hyvin myös High-Rise slingien 

tuotekehitystiimiin; tiimissä on riittävästi joustoa ottamaan hetkellisesti vastaan suuria-

kin työkuormia..  

 
Jos High-Rise tuotekehitystiimi määrätään johtamaan slingien C-suunnitteluprosessia, 

saataisiin pidettyä yhteinen linjaus Mid-Rise tuotekehitystiimin kanssa. Koska Mid-Rise 

ja High-Rise slingit ovat eräällä tavalla sisaruskomponentteja, olisi hyvin suotavaa, että 

niiden C-prosessit olisivat mahdollisimman yhtenäiset. Tämä olisi selkein vaihtoehto 

organisatorisesta näkökulmasta. 

 
 



 

 

5.3 Ratkaisuehdotuksen toteuttamisen kautta saavutettavat li-
sähyödyt 

 
Ratkaisuehdotuksen toteuttamisesta seuraa monia välittömästi saavutettuja hyötyjä, 

mutta myöskin epäsuoria, vasta pitkällä aikavälillä havaittavia hyötyjä. Lisäksi ratkai-

suehdotuksen toteuttaminen avaa uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden varalle.   

 

Diplomityössä haettiin ratkaisuja aluksi vain MP:n projektien ja alihankkijoiden väliseen 

epämääräiseen toimintaan. Kuitenkin diplomityössä esitetty ratkaisuehdotus tuo muka-

naan mahdollisuuksia ratkaista myös muitakin High-Rise slingien C-prosessissa esiintyviä 

ongelmia. Eräs niistä on se tosiasia, että olemme enemmän tai vähemmän riippuvaisia 

ulkopuolisesta eurooppalaisesta komponenttivalmistajasta. 

 

Eurooppalaiseen komponenttivalmistajan suunnittelupalveluun ei olla oltu erityisen tyy-

tyväisiä useammasta syystä: Heillä on pitkät suunnittelun läpimenoajat, tietoa ei tallen-

neta millään tavalla PDM-järjestelmään, ja hinnoittelupolitiikastaan voi havaita selvästi, 

että he ovat ymmärtäneet olevansa monopoliasemassa.  

 

Jos tuotekehitystiimi ottaa haltuun High-Rise slingien C-prosessisuunnittelun onnistu-

neesti, voidaan jatkossa tavallisesti SOF:in kautta eurooppalaiselle komponenttivalmis-

tajalle menevät suunnittelutehtävät suorittaa tuotekehitystiimin kautta. Silloin saadaan 

eurooppalaiselta komponenttivalmistajalta C-suunnittelu kokonaan pois, tai ainakin 

saadaan vähennettyä komponenttivalmistajan roolia merkittävästi. Päästäisiin lähem-

mäs sitä optimaalista tilannetta, jossa resurssit ja suunnittelijat ovat omissa käsissä, eikä 

olla enää riippuvaisia alihankkijasta kriittisen komponentin osalta.  

 

Optimaalisessa tilanteessa suunnittelu olisi täysin KONE:en hallussa. Tällöin voitaisiin ti-

lannekohtaisesti päättää, miltä valmistajalta tuote tilataan. Niin kauan kuin suunnittelu 

on toimittajalla, sillä on ainakin osittainen monopoli. Lisäksi on huomattavasti vaikeam-

paa hallita kokonaisuutta siten, että suunnitteluyksiköitä on sekä KONE:ella että euroop-

palaisella komponenttivalmistalla. Haasteet ovat suuria etenkin työtapojen ja työkalujen 

harmonisoinnissa.  

  

Samoin suunnitteluvolyymi aiheuttaa hankaluuksia: pienen volyymin tapauksessa, on 

hankalaa ylläpitää osaamista kahdessa paikassa. Yksi isompi suunnitteluyksikkö on huo-

mattavasti parempi vaihtoehto, kuin kaksi pienempää. Isommassa yksikössä on parempi 

jousto, kuin pienemmässä yksikössä. Näin on helpompi ottaa vastaan isompia työkuor-

mia, eikä kaikki osaaminen ole yhden henkilön takana. Tilanteeseen sopiva jousto löy-

tyykin parhaiten slingien tuotekehitystiimistä. Näin tehtiin ISCS-slingeille, ja samoin on 

järkevää tehdä myös High-Rise:n slingeille. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ylikuormit-

taa tuotekehitystiimiä: Jatkossa paikalliset yhteistyökumppanit voivat ottaa yhä isom-

paa roolia, ja tuotekehitystiimi toimia ainoastaan konsultin roolissa.  
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6 Johtopäätökset 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin mahdollisuuksia kehittää pilvenpiirtäjähissin korikehyksen 

erikoissuunnitteluprosessia. Tarve prosessin kehittämiselle huomattiin sekä alihankin-

tayrityksen mekaniikkatiimissä, että KONE:en pilvenpiirtäjähissin korikehyksen tuoteke-

hitystiimissä. Nykyinen suunnitteluprosessi analysoitiin perusteellisesti, ja analyysin 

kautta esiin nousseisiin ongelmakohtiin etsittiin ratkaisuja tutkimalla KONE:en muiden 

komponenttien erikoissuunnitteluprosesseja.  

 

Muista prosesseista pyrittiin löytämään parhaat mahdolliset toimintatavat benchmar-

king -tekniikan avulla. Parhaita toimintatapoja on tarkoitus soveltaa ja ottaa käyttöön 

myös pilvenpiirtäjähissien korikehyksen erikoissuunnitteluprosessissa. 

 

Nykyisen prosessin analysoinnin seurauksena selvisi, että puutteita oli prosessin usealla 

osa-alueella. Päällimmäinen ja selkeimmiten havaittava ongelma oli prosessin puutteel-

linen hallinta, mistä johtuen toiminta oli epävarmaa. Yhtenäisiä toimintatapoja ei ollut 

käytössä, työkalut ja menetelmät sekä suunnittelijoiden kompetenssitaso vaihtelivat 

suuresti. Suunnitteluvaiheessa käytettäviä malleja ja työpiirustuksia ei ole päivitetty 

hyödyntämään modernia 3D-mallinnusteknologiaa, ja samoin tiedonhallinan keinot 

ovat vanhanaikaisia. Tallennettu tieto ei ole riittävän läpinäkyvää, jotta kaikki osapuolet 

voisivat sitä käyttää. Tämän seurauksena olemassa olevaa työtä tehtiin ajoittain uudel-

leen. Tehtyjä töitä ei juurikaan tilastoida, ja töiden seuranta on minimaalista. Diplomi-

työssä tehdyn volyymianalyysin tulokset ovat vankka todiste siitä, että tietoa pitäisi pys-

tyä tallentamaan tietojärjestelmiin paremmin. 

 

Merkittävä ongelma suunnitteluprosessissa on myös se, että osa suunnittelusta on 

pakko ulkoistaa eurooppalaiselle komponenttivalmistajalle. Tässä vaihtoehdossa on jo 

lähtökohtaisesti paljon heikkouksia, mitkä johtuvat useasta syystä. Toimittajalla on täl-

löin monopoli, sekä olemme riippuvaisia ulkopuolisesta tahosta kriittisen komponentin 

osalta. Monopoliaseman vuoksi prosessi tapahtuu toimittajan ehdoin: komponenttival-

mistaja ei esimerkiksi toimita KONE:en tiedonhallintajärjestelmään suunnittelun seu-

rauksena syntyneitä työpiirustuksia, vaan se toimittaa ainoastaan erikoissuunnitellun 

korikehyksen asennuspaikalle. 

  

Aikoinaan KONE:en toimitusyksikkö olisi halunnut investoida ja kouluttaa henkilöstöä 

korikehyksen erikoissuunnittelun tekemiselle. Investointi olisi kuitenkin ollut suuri, sillä 

korikehys on äärimmäisen kriittinen komponentti, jolloin erikoissuunnittelu on joko ta-

pahduttava oikeaoppisesti tai sitten ei ollenkaan. Yksiköllä ei sillä hetkellä ollut resurs-

seja riittävästi, jolloin katsottiin parhaaksi vaihtoehdoksi luovuttaa erikoissuunnittelu 

komponenttivalmistajalle, jolla oli korikehyksen erikoissuunnittelun asiantuntemusta jo 

valmiiksi. Tämä päätös ei kuitenkaan vaikuttanut suurhankeyksikön toimintaan, jolle jäi 

vapaat kädet päättää itse, mistä erikoissuunnittelun tilaa. Kaikki suunnittelutehtävät, 



 

 

jotka eivät mene eurooppalaiselle komponenttivalmistajalle, ovat lähtöisin suurhan-

keyksikön yksittäisistä projekteista.  

  

Benchmarking –analyysi tuotti tulosta ja toi uusia näkökulmia monen ongelmakohdan 

ratkaisemiseen. Benchmarking:in kohteeksi valittiin kuilumekaniikan, ISCS-korikehyk-

sen, hissikorin ja ohjelmiston erikoissuunnitteluprosessit.  

 

Kuilumekaniikan yksiköstä voidaan ottaa oppia järjestelmällisyydestä ja prosessin stan-

dardisoimisesta, mikä on johtanut optimaalisiin ja yhtenäisiin toimintatapoihin. ISCS-ko-

rikehyksen prosessista voidaan ottaa mallia toiminnan haltuunotosta, suunnittelutiimin 

toimintaympäristön luomisesta, suunnittelutoiminnan johtamisesta sekä uusimman 

teknologian 3D-CAD mallien hyödyntämisestä. Hissikorin prosessia tarkastelemalla on 

saatu paljon tietoa siitä, miten 3D-CAD malli kannattaa luoda, etenkin jotta se olisi so-

veltuva erikoissuunnitteluprosessiin. Ohjelmiston prosessista voidaan ottaa oppia muut-

tamaan säännöllisesti standarditarjontaa erikoissuunnittelun vähentämiseksi, sekä tie-

donhallinnan tehostamisesta esimerkiksi yhteenvetodokumentin keinoin. 

 

Benchmark-analyysin perusteella diplomityössä laadittiin tavoitetila korikehyksen eri-

koissuunnitteluprosessille, sekä esitettiin ratkaisuehdotus, mikä pitää sisällään keinoja 

saavuttaa kyseinen tavoitetila. 

 

Ratkaisuehdotuksessa puolletaan vahvasti CAD 3D-mallien luomista korikehyksille, mikä 

helpottaisi merkittävästi toiminnan yhtenäistämisen kaikkien osapuolien välillä. Tiedon-

hallinnan kehittämistä painotetaan myös, ja ratkaisuehdotus pitääkin sisällään keinoja 

tehostaa tiedonhallintaa ja tiedonhallinnassa käytettyä työkalua. Pääpaino ratkaisueh-

dotuksessa on suunnittelutoiminnan johtamisessa: oikeanlainen asiantuntemus löytyy 

korikehyksen tuotekehitystiimistä. Tuotekehitystiimi rakentaisi 3D-CAD mallit, sitout-

taisi kaikki osapuolet noudattamaan yhteisiä työkaluja ja toimintasääntöjä, suorittaisi 

itse vaikeimmat erikoissuunnittelutehtävät, sekä toimisi konsultin roolissa alihankki-

joille. 

 

Ratkaisuehdotuksen toteuttaminen toisi mukanaan myös monia lisähyötyjä. Se mahdol-

listaisi tulevaisuudessa ainakin teoriassa tilanteen, jossa KONE hallitsee korikehyksen 

erikoissuunnitteluprosessin täysin. Tällöin kaikki korikehyksen erikoissuunnittelutehtä-

vät tapahtuisivat KONE:en tai sen alihankkijoiden toimesta, ja päästäisiin eroon riippu-

vuudesta eurooppalaiseen komponenttivalmistajaan. Kun suunnittelu tehtäisiin täysin 

KONE:ella, voitaisiin jatkossa valita tilannekohtaisesti kilpailukykyisin valmistaja. 
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7 Yhteenveto 

 

Diplomityössä perehdyttiin hissiyhtiö KONE Oyj:n pilvenpiirtäjähissien korikehysten eri-

koissuunnitteluprosessiin. Tarkoituksena oli tehdä nykytila-analyysi suunnitteluproses-

sille, nostaa esiin prosessissa ilmenevät ongelmakohdat, sekä laatia toimintasuunni-

telma ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Menetelmänä käytettiin prosessien kehittämi-

sessä yleisesti käytettyä benchmarking-tekniikkaa, jossa verrataan nykyisen prosessin 

toimintatapoja parhaan tiedossa olevan prosessin toimintatapoihin. 

 

Nykytila-analyysistä selvisi, että kehittämisen varaa on prosessin usealla osa-alueella. 

Korikehyksen erikoissuunnitteluprosessi kulkee pääosin kahden eri polun kautta. Suun-

nittelun suorittaa joko eurooppalainen komponenttivalmistaja, tai sitten yksi useam-

masta alihankitusta suomalaisesta suunnittelukonttorista. Kun suunnittelu allokoidaan 

komponenttivalmistajalle, ongelmakohtia ovat suunnittelutiedon jakamattomuus, kor-

kea hinta, pitkät läpimenoajat sekä riippuvuus toimittajasta kriittisen komponentin 

osalta. Kun suunnittelu allokoidaan suomalaisille alihankkijoille, ongelmia aiheuttavat 

selkeän ja määritetyn prosessin puute, käytössä olevat erilaiset työkalut, epäyhtenäiset 

työtavat, puutteellinen tiedonhallinta sekä olematon olemassaolevan työn hyödyntä-

mismahdollisuus.  

 

Benchmarking-analyysin kautta selvisi, miten edellä mainitut ongelmakohdat ovat rat-

kaistu KONE:en toisissa erikoissuunnitteluprosesseissa. Prosesseista poimittiin erityi-

sesti kaikki ne parhaat toimintatavat, joita voidaan hyödyntää myös korikehyksen eri-

koissuunnitteluprosessissa. Tämän jälkeen diplomityössä laadittiin suunnitelma, jonka 

mukaan kyseisiä parhaita toimintatapoja voitaisiin myös käytännössä soveltaa.  

 

Suunnitelman ensimmäinen vaihe on luoda korikehyksille 3D-mallit. Tämän jälkeen toi-

minta voidaan virallistaa ja sitä voidaan alkaa johtamaan. Nämä ovat ne edellytykset toi-

minnalle, jossa kaikki alihankkijat voisivat käyttää samoja työkaluja ja siten toiminta olisi 

yhtenäisempää. Nykyistä tiedonhallintajärjestelmää kehitetään myös, jotta saadaan hel-

pommin jaettua tietoa tahojen välillä sekä vähentää olemassa olevan työn uudelleente-

kemistä. 

 

Edellä mainittujen toimenpiteiden tekeminen edellyttää aktivoitumista tuotekehitystii-

mistä, sillä se olisi sopivin taho johtamaan suunnittelutoimintaa. Pitkällä aikavälillä toi-

minnan vakiintuessa, voidaan suomalaisten alihankkijoiden roolia kasvattaa, ja täten 

päästä eroon myös eurooppalaisen komponenttivalmistajan monopoliasemasta. 

 

Pilvenpiirtäjähissien korikehyksen erikoissuunnittelu on tärkeä osa KONE:en toimintaa 

pilvenpiirtäjämarkkinoilla. Tästä syystä keskustelua erikoissuunnittelusta ja sen haas-

teista esiintyy ajoittain, ja yksi tämän diplomityön tarkoituksista on erityisesti tukea tätä 

keskustelua ja valaisemaan keskustelussa olevia osapuolia aiheesta ja sen haasteista. 
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Liite 2. Satunnainen otanta remaks-tekstikentän sisäl-

löstä custom slingien tilauksessa vuosilta 2010-2014 

 
SL Order:  E8232692 

Sling:  CF35 1:1 

Remarks: SPECIAL TRAVELLING CABLE HANGER.  

PAINTING INSTRUCTIONS: KP0000658-PAINSPEC  

122 LEADENHALL, LOW RISE 

 

SL Order:  E8242041 

Sling:  CF25 2:1 

Remarks: PULLEY TO BE PAINTED RAL1021. 

PULLEY GUARD TO BE PAINTED RAL2009. 

GUARD FIXING WITH "CAPTIVE" NUTS. 

AL=122MM, LX=480MM 

 

SL Order:  350004595 

Sling:  CF25 1:1 

Remarks: SL TRAVEL.CABLE HANGER: 1354561C03(FLAT FOR HIGH-RISE) 

TCL :1100 MM 

PLEASE DELIVER SLING EXCEPT  

SAFETY GEAR AND ROLLER GUIDE SHOES 

 

SL Order:  350041838 

Sling:  CF25 2:1 

Remarks: DELIVERY INCLUDE SLING 

EXCLUDING SAFETY GEAR AND GUIDE SHOES 

 

SL Order:  350026254 

Sling:  CF16 2:1 

Remarks: SLING TYPE:CF10TP 

ENGINEERING BY WITTUR 

 

 

SL Order:  350026567 

Sling:  CF16 2:1 

Remarks: CAR GUIDE DISTANCE : REFER- 42100680-020-I-1-1 

SPECIAL SGB01 CAR SAFETY GEAR. 200MM LONGER SAFETYGEAR BLOCK 

TO BE USED TO AVOID COLLISION 

01) OF CAR SLING PULLEYS.. 

02) SAFETY GEAR BLOCK= 435MM 

03) SL ROPE TO RAIL, X [MM] & 

04) SL ROPE TO RAIL, Y [MM] : 

05) REFER 42100680-020-I-1-1 

06) AK = 365MM 



 

 

 

SL Order:  350027147 

Sling:  CF16 2:1 

Remarks: SLING TYPE:CF10 REQUIRED. 

AF = 2190MM, L1= 1095MM AND L2=1095MM 

ENGINEERING BY WITTUR 

 

SL Order:  350027617 

Sling:  CF25 2:1 

Remarks: MODULE TYPE C, SAFETY COMPONENTS ONLY. 

 ONLY GUIDE SHOES NEEDED. 

 

SL Order:  350028533 

Sling:  CF25 2:1 

Remarks: 3 DIAGONALS AND 1 TRIANGULAR SUPPORT NEEDED 

 ENGINEERING BY WITTUR 

 

SL Order:  350028678 

Sling:  CF40 1:1 

Remarks: Sling remarks  

1.    Special CS61P car sling due to 7000kg load.  

2.    ELEVATOR SUSPENSION=4:1  

3.    SLING FIXED PLATFORM, AF= 5450mm [L1 :2625mm & L 2:2825mm]  

4.    SL NUMBER OF BUFFER PLATES, BP=3  

5.    AL= 216 mm  

6.    REFER "30361491-010-I-1-1" “30361491-010-A-1-1”  

7.    SL guide shoe type BA : SLG4A  

8.    REFER “30361491-SUW”. (Please refer latest revision)  

9.    Sling pulley diameter, DR [mm]         :656 mm  

10.  SL dist.pulley center ZZ [mm]:1235 mm  

11.  Load weighing device type, DA : LWI  

12.  Rope Suspension RA : 0  

13.  SL balancing beam qty., NBB: 0  

14.  SL number of ring beams, NRB: 0  

15.  Compensation rope qty : 0  

16.  Sling safety gear type, SG: SGB03 Duplex  

17.  Sling Fmax- 15850 kg  

18.  Sling SG adjusting dim.,a [mm]  25.8  

19.  Sling SG adjusting dim.,a2[mm]  25.6  

20.  AL=216 so deliver Travelling cable hanger accordingly 
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SL Order:  350029669 

Sling:  CF10 2:1 

Remarks: SPL SLING ROPE WEDGE NEEDED: 

 DESIGN BASED ON 392772 TO AVOID INTERFERENCE WITH TENSION WEIGHT. 

 ENGINEERING BY WITTUR 

 

SL Order:  350032510 

Sling:  CF25 2:1 

Remarks: ELEVATOR SUSPENSION: 4:1 

 SPECIAL CF25TP-2 CAR SLING FOR RATED LOAD Q=2515 KG. 

 REFER 30361492-010-I-1-1. L 

 REF: 30361492-SUW 

 ENGINEERING BY WITTUR. 

 

SL Order:  350033216 

Sling:  CF50 1:1 

Remarks: JUMP ELEVATOR. FINAL 1:1 

 JUMP 2:1. AK = 525MM. 

 TRIANGULAR SUPPORTS ON L1. 

 DIAGONAL SUPPORTS ON L2. 

 JUMP TIME PARTS ACC TO 

 06) 51237594 (2:1 PULLEYS). 

 07) JUMP TIME BA RG200 

 08) FINAL TIME BA GOING TO BE 

 09) RG300. 

 

SL Order:  350033447 

Sling:  CF10 2:1 

Remarks: SPEC.CF10TP WITH SLING BOTTOM BEAM 902500 NEEDED. 

SPEC GUIDE SHOE & LUBRICATOR POSITION IN SLING UPPER BEAM.  

CAR SLING SAFETY GEAR HANDNESS LEFT. 

06)SLING PULLEY DIAMETER SPEC. 

 07) 330MM FOR 6 X D8 ROPES, 

 08) AG=93, AH=105MM. 

 09 )SPCEIAL BUFFER PLATES & 

10) FIXING NEED ACC.TO THE LPT 

11) DEVICE. SEE DRW 

12) 2055704-010-I-2-1, -I-1-2& 

13)  -I-1-1. 42055704-SUW. 

14) REF CASE 350019293/42055692 

15) DESIGN BY WITTUR 

 

SL Order:  350034663 

Sling:  CF25 1:1 

Remarks: PLEASE PROVIDE SAFETY GEAR SGB04 AND ROLLER GUIDE SHOE 

 RG150 IN THIS ORDER FORM. PLEASE PROVIDE ADJUSTING 



 

 

 RECORD FOR SAFETY GEAR. 

 

SL Order:  350035574 

Sling:  CF50 1:1 

Remarks: SPEC. CF50 SLING, SEE ALSO 

 51114032 IN PDM. 

 NO OF CAR BUFFER PLATES :3PCS; CENTRES 1200 + ONE IN MIDDLE. 

 AL=122,, SUSPENSION 2:1, 

 06)GUIDE SHOE TYPE BA =RG150HD 

 07) SLING PULLEY DR : 895MM. 

 08) USED COMP.CHAIN 2 X QL40, 

 09)COMP CHAIN HANGER:600674G0 

 10) CCL=1700 

  

SL Order:  350001408 

Sling:  CF16 2:1 

Remarks: SLING TYPE: CF10TP 

 ENGINEERING BY WITTUR 

 

SL Order:  350001539 

Sling:  CF35 2:1 

Remarks: -SPECIAL CF25TP2 SLING TO WITHSTAND RATED LOAD : 2515 KG 

 -CC1 : 2XSFC30 

 GUIDE RAIL TYPE : T114B 

 DUTY CLASS -2 

1) PLEASE REFER SUW ORDER FORM: 

2) “30492931-SUW" 

3) ENGINEERING BY WITTUR. 

 

SL Order:  350002685 

Sling:  CF10 1:1 

Remarks: SL FIXED PLATFORM AF = 1100MM 

 ENGINEERING BY WITTUR 

 

SL Order:  E8275022 

Sling:  CF50 1:1 

Remarks: ONLY SAFETY COMPONENTS AND  

 TRAVELLING CABLE HANGERS TO BE DELIVERED. 

 

SL Order:  350039671 

Sling:  CF16 2:1 

Remarks: 3 DIAGONALS & 1 TRIANGULAR  

 SUPPORT ON B1 SIDE NEEDED. 

 ENGINEERING BY WITTUR 


