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Kokonaisuus haltuun 
suunnittelussa

Valtaosa rakenteen kokonaiskustannuksista 
määräytyy suunnittelijan tekemien valintojen 
seurauksena. Työnsä hyvin tekevä suunnitte-
lija pyrkiikin mahdollisimman taloudelliseen 
ratkaisuun. Tyypillisesti suunnittelijalla ei 
kuitenkaan ole käytettävissään yksityiskoh-
taista kustannustietoa valmistuksen ja asen-
nuksen vaiheista, joten päätökset tehdään 
kokemuksen ja insinöörijärjen perusteella. 
Perinteisesti taloudellista ratkaisua on ta-
voiteltu pyrkimällä mahdollisimman keveään 
rakenteeseen.

Tutkimuksissa on kuitenkin useasti osoi-
tettu, että kevein ja edullisin rakenne eivät 
yleensä ole sama asia. Kokenut suunnitte-
lija löytää todennäköisesti taloudellisen rat-
kaisun varsinkin tutuissa tilanteissa, mutta 
usein ajaudutaan polveilevaan vuoropuhe-
luun konepajan kanssa, kun alkuperäistä 
suunnitelmaa joudutaan muuttelemaan val-
mistuskustannuksiltaan taloudellisemmak-
si. Pahimmillaan tähän kuluu paljon aikaa, 
mikä kasvattaa tarpeettomasti suunnitte-
lun kustannuksia ja aiheuttaa viivytyksiä 
konepajalle.

Suunnittelu- ja valmistustyötä voidaan su-
juvoittaa tarjoamalla suunnittelijalle tarkem-
paa tietoa konepajakustannuksista. Tällöin 
suunnittelija näkee heti valintojensa kustan-
nusvaikutukset, mikä ohjaa kohti taloudel-
lisempia ratkaisuja. Konepajalla mitatusta 
kustannustiedosta voidaan laatia yksityiskoh-
taisiakin malleja kustannuslaskentaa varten. 
Tällaista tietoa käyttäen suunnittelija voi esi-
merkiksi tutkia, kannattaako tietyssä tilan-

Suunnittelijan ja 
valmistusinsinöörin roolit 
digimaailmassa?
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Mitkä ovat suunnittelijan ja konepajainsinöörin toimenkuvat tulevaisuuden digimaailmassa, kun automaatio tekee 
suurimman osan heidän rutiinilaskenta- ja -suunnittelutyöstään? Muun muassa tämä kysymys nousi esiin DIMECCin 
Manu-ohjelman DigMap/Optimization platform- osaprojektissa, jossa tutkittiin teräsrakentamisen arvoketjun digi-
talisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia. Oman tulisen mausteensa tutkimuskeitokseen toi lujien terästen viitekehys, 
mikä sekin on rakentamisen tulevaisuutta. 

Tutkimus vahvisti sen, mikä on todettu Saksan autoteollisuudessa vuosia sitten. Digimaailmassa palkkakustannus 
ei ole merkittävä kilpailutekijä vaan osaaminen. Se, että valot palavat konepajoissamme ensi vuosikymmenelläkin, 
on todella meistä kiinni.

teessa käyttää pienahitsiä vai päittäishitsiä. 
Vastaavaa kustannustietoa voidaan kerätä 
myös muista vaiheista, kuten kuljetuksesta 
ja asennuksesta. Kustannustiedot ja niistä 
laaditut mallit voidaan liittää suunnittelijan 
käyttämiin ohjelmistoihin. Näin suunnitteluun 
ei tarvitse tuoda uusia erillisiä ohjelmia.

Kokonaisuutta voidaan entisestään tehos-
taa automatisoimalla suunnittelutyötä sekä 
suunnittelijan ja konepajan välistä yhteyttä. 
Tähän tarkoitukseen soveltuvat erityisen 
hyvin matemaattisen optimointiteorian me-

netelmät. Optimoinnin avulla suunnittelun 
rutiinityötä, kuten poikkileikkausten valinta, 
voidaan siirtää suunnittelijalta koneen teh-
täväksi. Näin suunnittelijan aikaa vapautuu 
luovalle työlle.

Kustannusten mallinnus, optimointi ja di-
gitaalinen tiedonsiirto mahdollistavat projek-
tin etenemisen saumattomasti suunnittelu-
pöydältä konepajalle ja edelleen työmaalle. 
Tämän menettelyn erityisenä etuna on, että 
suunnitelmat ovat heti ensimmäisellä kerral-
la konepajan näkökulmasta valmiit.

Kustannusten optimointi rakenteen suunnittelussa.
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FrameCalc
Manu-projektissa tehdyn optimointitutki-
muksen pohjalta SSAB on kehittänyt myös 
käytännön sovelluksen kattoristikoiden 
suunnitteluun putkista, FrameCalcin. Se on 
nettiselainpohjainen työkalu, mikä helpot-
taa ja nopeuttaa merkittävästi suunnittelu-
prosessia. Syöttämällä muutamat keskei-
set perustiedot, kuten ristikon geometrian 
ja kuormitukset, ohjelma osaa itse mitoittaa 
rakenteen. Se hallitsee myös topologiaop-
timoinnin, mikä johtaa usein vielä kevyem-
piin rakenteisiin. Olennaisin osa on kuitenkin 
mahdollisuus optimoida rakenne valmistus-
kustannusten osalta sekä vertailla nopeas-
ti ja tehokkaasti eri materiaalivaihtoehtoja.  
FrameCalc on ollut beta-testauksessa lop-
puvuodesta 2016 ja on nyt otettu rajattuun 
mutta laajempaan käyttöön SSAB:n asiakkai-
den sekä suunnittelutoimistojen toimesta. 

Digitalisaatio mullistaa 
valmistuksen

Merkittävä edistysaskel digitalisaatioketjus-
sa on tapahtunut valmistuksessa. Kun teh-
dään pieniä sarjoja, kuten Suomessa tyy-
pillisesti, suunnittelijan tuottaman tiedon 
siir täminen valmistuksen asetusarvoiksi 
edustaa manuaalisesti tehtynä merkittävää 
työmäärää ja riskiä virheisiin. Tällä hetkellä 

rakennusteollisuuden konepajojen automaa-
tioaste on varsin alhainen. NC-koneita ovat 
esim. sahat, porat, termiset leikkausyksiköt 
ja jauhekaarihitsauslaitteet, mutta niissäkin 
asetukset tehdään useimmiten käsin, läh-
tötietodokumentteja lukien. Hitsausrobotte-
ja ei tällä toimialalla juurikaan ole. Tähän 
lienee ainakin kaksi syytä. Hitsejä ei vielä 
mallinneta ja mallinnetunkin hitsin tiedon 
siir tämisessä robotin ymmärtämään muo-
toon on puuttuva lenkki. Lenkkiä tulisi lähteä 
rakentamaan suunnittelu edellä. Mallinnet-
tuja hitsejä voidaan hyödyntää jo ilman ro-
botisointiakin. Monesti monimutkaisten ra-
kenteiden hitsien esittäminen piirustuksissa 
on epähavainnollista ja voi johtaa virheisiin. 
Mallinnettujen hitsien tarkastelu mallia pyö-
rittelemällä esim. tabletilla lisää varmuutta 
oikeanlaisesta lopputuloksesta.

Erityisesti korkealujuusterästen hitsauk-

sessa lämmöntuonnin hallinta on avaintekijä. 
Parametri-ikkuna on kapea. Mallinnetut hitsit 
mahdollistavat niiden digitaalisen käsittelyn 
ja hitsikohtaisen digiWPS:n laatimisen. Tämä 
tieto on silloin joko hitsarin tai robotin käytet-
tävissä. Tilaajan on kuitenkin ymmärrettävä, 
että digitalisaatio lisää suunnittelijan työmää-
rää, joka on huomioitava aikataulussa. Karu 
totuus kuitenkin on, että merkintä ”a-mitta on 
1.2 x ainevahvuus ellei muuta mainita” pape-
risen piirustuksen alareunassa johtaa usein 
ylimitoitukseen ja merkittävään tuottavuuden 
menetykseen.
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Ristikon robottihitsauskoe.
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