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Yritys/asiakas
• Kotasen Puutyöt Oy

• Kotasen Puutyöt Oy on perustettu vuonna 1981 ja on erikoistunut pakkaustuotteisiin ja 
kattoristikoiden tekoon.

• Yhtiö toimii kahdessa eri toimipisteessä joista toinen sijaitsee Vaasan Merikaarrossa.

• Yhteensä tehtaat työllistävät noin 50 henkilöä.



Projekti itsessään
Projektin tavoite oli suunnitella ja mallintaa tarvittavia asioita uutta robottisolua 
varten, koska sitä halutaan laajentaa isommaksi. Tätä varten meidän oli tehtävä 
seuraavat asiat:

• Robotti ohjelma (robot studio)

• Kääntöpöydän mallinnus (päivitetty solu)

• Kääntöpöydän pukki (kääntöpöydän alusta)

• Moottori kääntöpöydälle





Projektissa eteneminen
Projektin saatuamme, lähdimme liikkeelle sillä, että pidimme teamsissa alkuun ohjaajien 
ja yrityksen yhteyshenkilön kanssa palaveri. Siellä käytiin läpi projektin kulkua sekä 
tiettyjä sopimuksia.

Projektin aloittaminen startattiin sillä, että sovimme paikanpäällä tapaamisen, jotta saisi 
täyden ymmärryksen sille, mitä aloittaisimme tekemään.

Pikkuhiljaa vaihe vaiheelta rupesimme tekemään asioita projektin eteen, ottamaan 
kontakteja osiin mitä projekti vaati, ohjelmoimaan sekä mallintamaan.



Robotti ohjelma
Robotin ohjelma oli jo valmiiksi tehtynä nykyisen solun yhdelle 
pöydälle. Meidän tehtävänä oli päivittää ohjelma, jossa robotti 
hyödyntäisi kahta pöytää.



Kääntöpöydän mallinnus

Kääntöpöytä / kehikko

Kääntöpöydästä teimme 
samankokoisen mallin kuin 
nykysolussa oleva. Mitat ovat samat ja 
kopioitu vanhasta pöydästä. Teimme 
vahvikkeita ja tukirakenteita eri tavalla 
ja pohjalevy on erilailla.

Kääntöpöydän pukki

Pukki oli kääntöpöydän yksinkertaisin 
ja helpoin mallinnus osuus. Piti vain 
katsoa leveys oikeaksi, ettei pöytä 
kääntyessään ottaisi mistään reunasta 
kiinni.



Pöydän voimansiirto
• Valitsimme kmi kinematics kierukkavaihteen pukin ja pöydän väliin joka on tarkka 

ja kestävä. 

• Hyrdauliikkamoottori välittää voiman kierukkavaihteelle, joka pyörittää pöytää 
kevyesti. 



Projektin helpot ja vaikeat asiat
• Kääntöpöydän mallintaminen oli 

suhteellisen helppoa sillä 
"kopioisimme" mitat jo valmiiksi 
olevasta pöydästä.

• Kääntöpöydän pukin mallinnus.

• Kääntöpöydän moottorin 
löytäminen oli haastavaa ja hieman 
rasittavaa sillä, kun kertoo spostissa
olevansa opiskelija, ei kauheasti 
tarjouspyynteihin vastattu.

• Liika takertuminen kääntöpöydän 
moottoriin projektin alkuvaiheilla.

• Robot studiossa oli vaikeuksia, 
koska robotti herjasi useaan 
otteeseen ääriasennosta ja lavaa 
nostaessa robotti kääntyili 
ihmeellisistä asennoista.
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