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OboDigI4.0 - (Ostrobothnia Digitalization Industry 4.0)

 OboDigI4.0 on kolmen korkeakoulun yhteinen hanke. 
(Centria Kokkolasta, VAMK ja Novia Vaasasta)

 Hankkeen tavoitteena on välittää yrityksille uusinta tietoa ja 
digitalisaation mahdollisuuksista. 

 Yhteistyössä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa 
toteutetaan webinaareja, työpajoja ja demonstraatioita 
robotiikasta (VAMK), tekoälystä (Novia), esineiden internetistä 
(Novia) ja kyberturvallisuudesta (Centria). 

 Toimenpiteiden tuloksina yrityksillä on käytännön tietoa ja 
toteutustapoja olemassa olevien toimintojen optimointiin, sekä 
näkemystä digitalisaation tuomiin uusiin mahdollisuuksiin 
pitäen samalla riskit matalalla tasolla.



OboDigI 4.0 Yleistä
Hankkeen nimi: OboDigI 4.0
 Hankekoodi: A77500
 Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
 Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 Hanke on toteutettava 01.08.2021 - 31.07.2022 välisenä aikana.
Tuen määrä
 Tällä päätöksellä myönnetään vuoden 2021 Euroopan aluekehitysrahaston 

(EAKR) ja valtion rahoitusta 251 567 €.
 Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on 

yhteensä enintään 80.00%.



Yhteenveto
 Hankkeen webinaarit suunnataan yrityksille, ja niiden teemana on tiedon levittäminen ja 

käsitteiden haltuunotto, esimerkiksi mitä on IoT ja tekoäly tai miten robotiikan osaaminen 
hyödyttää yritystä, tai miten kybertuvallisuus liittyy liiketoimintaan. Webinaareissa voidaan 
käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 

 Työpajoissa perehdytään syvemmin eri teemoihin ja jokainen saa itse kokeilla konkreettisen 
esimerkin työstämistä. Demonstraatioilla ja pilotoinnilla pyritään paneutumaan todellisiin 
ongelmiin ja etsimään niihin ratkaisuja. Ryhmätyöskentely ja ongelmien ratkaiseminen yhdessä 
johtaa myös uusien verkostojen syntymiseen. 

 Hankkeessa myös opiskelijat pääsevät tekemään projekteja, ja yrityksiin tutustuminen parantaa 
opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Yhtenä osana Roboakatemia-oppimisympäristö.



Yhteenveto
 Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat ilmaisia mukana oleville yrityksille.
 Työpajoissa ja opiskelijaprojekteissa käsiteltävät projektit tulisivat olla mielellään kaikille 

osallistujille esitettäviä, jotta kaikki voivat oppia niistä. 
 Ensimmäinen hankkeen webinaari toteutettiin syksyllä 2021. Nyt hankkeen loppuosiossa 

toteutuu webinaareja ja demonstraatioita kesäkuun loppuun mennessä.
 Opiskelijaprojektit tulivat valmiiksi vuoden 2021 lopussa, jolloin pidettiin myös loppuseminaari, 

jossa projektien tulokset esiteltiin. Tallenne myös näistä löytyy Obodigi.fi - sivuilta.



OboDigI4.0 - Robotics

• For more information, please contact:
• Mika Billing, mika.billing@vamk.fi tel. 020 766 3312
• Sami Elomaa, sami.elomaa@vamk.fi tel. 020 766 3371

https://obodigi.fi/
mailto:mika.billing@vamk.fi
mailto:sami.Elomaa@vamk.fi


Robotiikan eri alueet
”Robotiikka on oppi hallitusta liikkeenohjauksesta”, 
Nokian robotiikka-insinööri 1980-luvulla

Teollisuusrobotiikka on saanut alkunsa 1960-luvulla 
ja jo silloin epäiltiin niiden kykyjä ja toisaalta 
pelättiin niiden vievän työpaikat teollisuudessa.

Teollisuusrobotiikka on nimensä mukaisesti 
teollisuuden tarpeista kehittynyt robotiikan osa-
alue.

Palvelurobotiikka on paljon laajempi käsite ja se 
kattaa, niin viihde, sairaala, avaruus, koti yms. 
alueet.

https://www.robots.com/images/general/_1200x630_crop_center-center_82/3_Industrial_Robots.png

https://www.researchgate.net/figure/Examples-of-professional-service-robots-for-milking-defense-and-exploration_fig2_281837118

https://www.robots.com/images/general/_1200x630_crop_center-center_82/3_Industrial_Robots.png
https://www.researchgate.net/figure/Examples-of-professional-service-robots-for-milking-defense-and-exploration_fig2_281837118
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Teollisuusrobotiikka

Press Conference World Robotics 2021 | 28 Oct 2021

• Maailmantalouden elpyminen 
(Elektroniikan kysyntä,5G)

• Covid-19-rajoitukset 
haittaavat edelleen 
liiketoimintaa

• Raaka-aineiden ja 
puolivalmisteiden niukkuus

• Ukraina sotatilanne, 
levottomuus, inflaatio

Vaikutuksia markkinoihin



Teollisuusrobotiikka

Press Conference World Robotics 2021 | 28 Oct 2021

Globalisaatio > Paikallistuminen
Isot tuotantolaitokset ja pitkät toimitusketjut ovat 
haavoittuvaisia muutoksiin. 
Paikalliset lyhyemmät toimitusketjut voivat lisätä 
kykyä sopeutua muutoksiin, varmistaa työ- ja 
ympäristönormien noudattamisen ja pitää voitot 
lähempänä tuotantoa.

Pienemmät pääomakustannukset, leasing, 
yhteisomistajuus ym. mallit, halvemmat cobotit
ym.

Räätälöidyt tuotevariaatiot kasvavalle määrälle 
tuotteita Robotit tukevat räätälöintiä 
sarjatuotannon yksikkökustannuksilla. Täysin 
digitalisoitu tuotanto tilauksesta toimitukseen
>
Eräkoko 1

Markkinatrendejä



Teollisuusrobotiikka
Teollisuusrobotteja koko maailmassa on tällä hetkellä noin 3 miljoonaa kappaletta.

1. Ala kasvaa kovaa vauhtia, suurin kasvu on Kiinassa, jonne menee lähes puolet maailman roboteista.
2. Tekijöitä ja osaajia tarvitaan, eikä pelkästään laitteiden hankkiminen riitä.

Edistykselliset tekniikat Pilvilaskenta, 5G-verkot, uusi konenäkö ja tekoäly laajentaa 
sovellusvalikoimaa parantaa suorituskykyä (nopeus ja laatu)

Ihmisen ja robotin yhteistyö on vielä lapsenkengissään

Robotit ovat tärkeitä vihreän teknologian (esim. aurinkopaneelien) kustannustehokkaalle 
tuotannolle. Robottituotanto vähentää hylkyjen osuutta, mikä pienentää hiilijalanjälkeä 
parantamalla panos-tuotosta Nykyaikaiset robotit kuluttavat vähemmän energiaa Kevyt 
rakenne liikkuvista robottikomponenteista Älykäs virranhallinta, esim. älykkäät 
pysäköintiasennot Uudet, energiaoptimoidut työkalut, mm. tarttujat lähes ilman 
energiankulutusta

www.vrmaritime.net

Image: Pixabay



Teollisuusrobotiikan uudet kehityskohteet ovat yhteistyö-, 
sekä mobiilirobotiikka.

Yhteistyörobotiikka tarkoittaa sitä että robotti ja ihminen 
voivat työskennellä samassa työpisteessä turvallisesti.

Mobiili-, sekä yhteistyörobotiikan teknologiat ovat hyvin 
samanlaisia kuin palvelurobotiikan laitteissa. Voidaankin 
sanoa että nämä kaksi robotiikan alaa yhdistyvät voimakkaasti 
ja jaottelun erot hämärtyvät.

Jatkossa tullaan tarvitsemaan hyvin paljon robotiikan
osaajia lähes jokaiselle sektorille, alasta riippumatta.

Teollisuusrobotiikka & Palvelurobotiikka



Robotiikka on erittäin laaja käsite koulutuksen eri tasoilla. Joissain 
peruskouluissakin opetetaan robotiikkaa ja ohjelmointia. Tällöin yleensä 
on kyse esim. LEGO-rakennussarjasta. 

Ammattiopistoissa robotiikka liittyy yleensä teollisuusautomaatioon ja 
opetus keskittyy käyttäjän rooliin.  Lukiot?

Ammattikorkeakouluissa keskitytään insinöörikoulutuksessa käyttäjän, 
sekä soveltajan rooliin. Jatkuva oppiminen - YAMK?

Korkeakouluissa opetuksessa mennään hieman syvemmälle robotin 
toimintaan ja sen matemaattiseen malliin.

Robotiikan koulutus



• Opintosuunnitelmat Ovatko OPSit riittävän ketteriä vastaamaan teknologioiden 
osaamistarpeita?

• Ohjelmointiosaaminen Ohjelmointi tulee lisääntymään kaikilla aloilla. Myös 
käyttäjän/soveltajan tulee osata ohjelmointia, ei pelkästään 
robottien valmistajien.

• Sovellusosaaminen AMK-insinöörin rooli, soveltaja vai valmistaja? Uusissa 
sovelluksissa yhdistyy useat teknologiat, kuinka kaikki 
haltuun? (konenäkö, IoT, mekaniikkasuunnittelu, 3D-tulostus, 
automaatiosuunnittelu, voimaohjaus, CoBots, turvaskannerit) 

• Robotiikan alat Teollisuusrobotiikka, palvelurobotiikka, mobiilirobotiikka, 
SOTE-robotiikka. Paljon erilaisia ympäristöjä insinöörille.

Robotiikan koulutuksen haasteet



Hyödyt ja sovellukset  BKT

https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/kak
/kak42004/kak42004jalava.pdf

Ongelmana on se, ettemme tarkkaan tiedä 
miten teknologia tulevaisuudessa kehittyy. 
Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että se on 
tulevan elintasomme keskeisin tekijä 
Suomi onkin nyt samalla tavoin uuden 
haasteen edessä kuin
sata vuotta sitten. Miten saamme uudesta 
teknologiasta hyödyn niin, että 
elintasomme kasvu jatkuu 
tulevaisuudessakin? Tämä on 
talouspolitiikkamme keskeisin kysymys.

https://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/images/stories/kak/kak42004/kak42004jalava.pdf


Hyödyt ja sovellukset  BKT

Robotiikka tuo osansa jokaiseen 
kolmeen tekijään, 
Investoimalla uuteen ja joustavaan 
tuotantoteknologiaan, se kasvattaa 
samalla tuotannon pääomaa.

Robotiikan tehokas hyödyntäminen 
edellyttää osaavaa henkilökuntaa ja se 
”pakottaa” lisäämään koulutusta ja sitä 
kautta parantaa kilpailukykyä.



Hyödyt ja sovellukset
• Teollisuusrobotit parantavat elämänlaatua vapauttamalla työntekijät likaisista, ikävystyttävistä, vaarallisista ja 

raskaista töistä.
• Robotit vievät työpaikkoja, mutta myös lisäävät mm. asentajien, myyjien, insinöörien, ohjelmoijien ja valvojien 

töitä. Työn kuva muuttuu ja ihminen voi paremmin. 
• Robottijärjestelmät ovat kalliita ja tarvittavaa osaamista ei aina ole saatavilla. On hyvä olla tietoinen myös 

robotisointien haasteista. Silloin niitä pystyy käsittelemään paremmin.

• Globaali kilpailu teollisuustuotannosta
asettaa kovia vaatimuksia tuotannon
tehokkuudelle ja tuottavuudelle. 

• Kilpailussa parhaiten pärjänneet ovat
automatisoineet voimakkaasti. 

• Kaikkialla tuotetaan automaattisten
järjestelmien avulla ja seuraavaksi pärjäävät
ne, jotka tekevät automatiosinnit
fiksuimmin.



Hyödyt ja sovellukset• Robottien hyötyjä ovat:

• Robotit kasvattavat tuottavuutta, turvallisuutta, 
tehokkuutta, laatua ja tuotteiden yhdenmukaisuutta

• Robotit voivat työskennellä vaarallisissa ympäristöissä ilman 
tarvetta elintoimintojen ylläpitoon, mukavuuteen tai 
turvallisuudesta huolehtimiseen

• Robotit eivät tarvitse mukavuuksia ympäristöönsä kuten 
valaistusta, ilmastointia, ilmanvaihtoa tai melun torjumista

• Robotit voivat työskennellä jatkuvasti ilman väsymyksen tai 
ikävystymisen kokemista ja ilman lomia tai sairauslomia

• Roboteilla on toistettava tarkkuus koko ajan, ellei niille 
tapahdu jotain tai elleivät ne kulu rikki

• Robotit voivat olla paljon tarkempia kuin ihmiset, etenkin 
toistettavissa tehtävissä https://blogs.perficient.com/2017/06/15/robotics-the-pros-the-cons-the-results/

https://blogs.perficient.com/2017/06/15/robotics-the-pros-the-cons-the-results/


Hyödyt ja sovellukset
Teollisuusrobotteja käytetään teollisuudessa hyvin erilaisissa tehtävissä. Alla olevassa kaaviossa on lueteltu 
tyypillisimmät teollisuusrobottien tehtävät. Mobiilirobotit, sekä yhteistyörobotiikka tuo huomattavan paljon 
uusia soveltamismahdollisuuksia. Lisäksi robottien kehittyvät ominaisuudet, kuten 3D-konenäkö ja 
voimaohjaus lisäävät robottien käyttömahdollisuuksia jatkuvasti.

TEOLLISUUSROBOTTI

SIIRTOROBOTTI

KONEPALVELU
Sorvaus, Valukone,

Lämpökäsittely, Pakkaus, Porakone, 
Jyrsintä, Mittakone, Taivutuskone, 

ym.

SIIRTO
Paletointi, Lajittelu, 

Poiminta, 
Kuljettimelta toiselle, 
Lavalta kuljettimelle

PROSESSOINTIROBOTTI

PROSESSIN 
TOTEUTUS

Pinnoitus, Hitsaus, Leikkaus
Hionta, Kiillotus

Kokoonpano, Poraus



Rakenteet ja kinematiikka

https://www.robots.com/faq/what-are-the-main-types-of-robots

https://www.manufacturing.net/operations/article/13196112/f
ive-types-of-industrial-robots-and-how-to-choose-the-best-fit

• Suorakulmaisten robottien kolme ensimmäistä 
vapausastetta ovat lineaarisia. Suorakulmaisen 
rakenteen robotteja kutsutaan myös 
portaaliroboteiksi.

• Rinnakkaisrakenteisessa robotissa (Delta), 
liikeakselit on kytketty rinnakkain. Tällaiset robotit 
ovat nivelvarsirobotteihin verrattuna jäykempiä 
rakenteellisesti, mutta niillä on kohtalaisen pieni 
työalue.

• Scara - robotissa (Selective Compliance Assembly 
Robot Arm) on neljä vapausastetta, yksi 
pystysuuntainen lineaariakseli ja kolmella kiertyvillä 
nivelellä työkalu saadaan tasolla oikeaan kohtaan ja 
kiertymäkulmaan

• Kiertyvänivelisessä robotissa kaikki vapausasteet 
ovat kiertyviä. Nämä ovat tavallisimpia 
teollisuusrobotteja. Vapausasteita on yleensä kuusi, 
viisi tai jopa seitsemän. Kiertyvänivelisien robottien 
koko määrää käsittelykyvyn ja ulottuvuuden.

• Käsittelykyky vaihtelee 1…2000 kg välillä. 
Työskentelyalueet ovat puolesta metristä aina 
viiteen metriin asti

Portaali Delta SCARA Nivelvarsirobotti

https://www.robots.com/faq/what-are-the-main-types-of-robots
https://www.manufacturing.net/operations/article/13196112/five-types-of-industrial-robots-and-how-to-choose-the-best-fit


Robotin käsiohjain
Robotteja käytetään pääasiassa käsiohjaimen avulla. Jokaisella robottivalmistajalla on oma ohjaimensa. Ne eroavat 
hieman muotoilultaan ja myös toimintatavoiltaan. Selkein ero on robotin liikuttelutavassa, joissain käytetään 
sauvaohjinta (joystick) ja toisissa painonappeja. Nykyään lähes kaikissa on painikkeiden lisäksi kosketusnäyttö.
Muuten standardi määrittelee hätä-seis ja sallintalaitekytkimet.



Operaattorin tehtävät

RO
BO

TT
IS

O
LU

OHJELMOINTI

ASENNUS, 
KÄYNTIINAJO, TESTAUS

TUOTANTOAJO

HÄIRIÖNPOISTO

HUOLTO

Ohjelmoinnin rungon tekee yleensä integraattorin ohjelmoija. Pieniä
muutoksia voi tehdä käyttäjät myöhemmin.
Ohjelmointi aloitetaan varhaisessa vaiheessa suunnittelua
virtuaalityökalujen avulla. (RobotStudio, VisualComponents).
Ohjelmointia tehdään koko robottisolun elinkaaren ajan.

Yleensä integraattorin toimesta. Solu testataan kokonaisuutena
toimittajan tiloissa, FAT-testi Factory Acceptable Test.  Hyväksytyn
testin jälkeen solu siirretään lopulliseen paikkaan ja sille tehdään SAT-
testaus (Site Acceptance Test). Sitten solu on valmis tuotantokäyttöön.

Tuotannonaikainen käyttö on perusoperaattorin vastuulla. Hän
huolehtii järjestelmän tehokkaasta toiminnasta, myös
häiriönpoistoista omien kykyjensä mukaan.

Huollosta, tarvittavista muutoksista ja vakavampien häiriöiden
poistosta vastaa usein ostopalvelun kautta huoltoinsinööri. Yrityksissä
joissa on useampia robotteja, on yleensä oma robotteihinkin
perehtynyt henkilö.



Robotin työkalut ja oheislaitteet
Teollisuusrobotti (käsivarsi) on vain yksi osa toimivaa robottijärjestelmää. Robottijärjestelmään liittyy koneita ja 
erilaisia laitteita työkappaleiden käsittelyyn, sekä prosessointiin. Työkappaleiden siirtoon tarvitaan kuljettimia ja 
käsittelylaitteita, jotta niitä pystytään käsittelemään robotilla. Robottiin tarvitaan myös työkalu, jonka avulla 
kappaleita siirrellään tai suoritetaan prosessitehtävää, kuten hitsaus ja maalaus.

Suurin osa robottijärjestelmistä on 
tapauskohtaisesti räätälöityjä, ja 
niihin liittyvät oheislaitteet 
vaihtelevat paljon. 

Oheislaitteiden valinnassa 
tärkeimpänä kriteerinä voidaan pitää 
käyttöluotettavuutta, koska robotin 
ollessa tuotannon avainkoneena 
käytettävyyden pitää olla 
maksimiluokkaa.

https://ifr.org/downloads/press/01_2015/ABB_automotive_welding72dpi.jpg

https://ifr.org/downloads/press/01_2015/ABB_automotive_welding72dpi.jpg


Oheislaitteet

• Kuljettimet 

• Syöttölaitteet

• Asennuspaikottimet, jigit

• Käsittelylaitteet, kääntöpöydät ym. 

• Mekaaniset rakenteet, turvaseinät, 
pöydät ja telineet

• Energian syöttö ja ilmanvaihto

https://www.tqc.co.uk/our-services/robotics/

https://www.tqc.co.uk/our-services/robotics/


Tarraimet ja työkalut
Teollisuusrobotti (käsivarsi) tarvitsee työkalulaippaansa työkalun, jonka avulla suunnitellut tehtävät saadaan tehtyä.
Periaatteessa työkalulaipalla voisi painaa jonkin kokoonpanon paikoilleen tai testata esimerkiksi tuotteen kestävyyttä 
painintestilaitteena. Poikkeuksetta robotin laippaan lisätään kuitenkin tehtävään soveltuva työkalu.



Tarraimet ja työkalut
Yleisin jakoperuste on tarraimiin ja prosessityökaluihin tehty jako. Kun tarve on esimerkiksi hitsata, niin valittu prosessi 
määrittää laitteiston, jonka perusteella valitaan riittävän suorituskykyinen robotti. (ulottuvuus, käsittelykyky, 
hitsauksen ominaisuudet ym.). Tarraimen valintaprosessi on monimutkaisempi, koska eri tyyppisiä tarrainvaihtoehtoja 
on erittäin paljon. 

Joka tapauksessa työkalun toimivuus ratkaisee koko robottisolun toimivuuden yhdessä robotin ja muiden 
oheislaitteiden kanssa. Siksi työkalun valintaan ja suunnitteluun täytyy kiinnittää tarvittava huomio. 

https://www.gripshape.com/introduction-to-gripper-fingershttps://www.kemppi.com/fi-FI/tuotteet/family/a7-mig-welder/

https://www.gripshape.com/introduction-to-gripper-fingers
https://www.kemppi.com/fi-FI/tuotteet/family/a7-mig-welder/


Valmistelu Suunnittelu Integrointi Käyttö

Manuaalisen prosessin määrittely
- Manuaalisen työn vaiheiden kartoitus
- Manuaalisen työpisteiden layout

Tuotantolinjan ulkopuolella valmistelu 
- Robottisolun asennus
- Ohjelmointi

Robottiprosessi
- Alustava robottikonsepti
- Robotin tehtävien kartoitus
- Robottisolun layout
- Simulointi ja etäohjelmointi

Manuaalisen työn ja robotin vertailu

Robottisolukonseptin viimeistely
- ROI
- Riskien minimointi
- Päätös robottisoulun minimivaatimuksista
- Laitteiden hankinta

Tuotantolinjan valmistelu
- Solun syöttö ja poisto
- Työkalut
- Laitteiden tietoverkot
- Layoutin muutokset
- Solun dokumentointi
- Seisokkien riski- ja 

lieventämissuunnitelma

Asennus tuotantolinjalle

Koulutus

Projektin yhteenveto:
- Laajuus
-Tavoite
- Tiimi
- Aikataulu

Tu
lo

ks
et

Suunnitelmat 
ja laitteet 

robottisolulle

Robottisolu ja 
tiimi valmiina 
tuotantoon

Valmiit osat 
robottisolusta 

seuraavaan 
vaiheeseen

- Käynnistys
- Valvonta
- Vianmääritys
- Jatkuva kehitys

- Määrittele kohde/ 
tehtävä

- Tehtävään halutut 
parannukset

-Tiimin kasaus
-Tiedotus projektista

Järjestelmän toteutus

leanrobotics.org



Käytönaikainen
kehitys ja 
operointi

Valmis toimiva
solu

Robottisolun
suunnitelma ja 
komponentit

Tehtävän
määrittely ja 

tiimi

Järjestelmän toteutus

leanrobotics.org

Kohteita on erilaisia ja ratkaisuja vieläkin enemmän. Hyvin yksinkertaisista, vaativiin koneoppiviin järjestelmiin. Kuinka valita juuri sopiva ratkaisu omaan 
tuotantoon?

Lähtötilanne - oma prosessi itsellä parhaiten hallussa.
Koulutus - ymmärrys mahdollisuuksista, mahdollistaa parhaan keskustelun integraattorin kanssa.
Integraattori - ensimmäisen solun hankinta yhdessä.
Koulutus - osaaminen riittävälle tasolle robottisolun käyttöön, muutoksiin ja uusiin sovelluksiin.
Tulevaisuus - itsenäinen tuotannonkehityksen automatisointi. 

Valmistelu Suunnittelu Integrointi Käyttö

Vikaraportointi

Muutokset ohjelmiin, 
mekaniikkaan ym.

Käynnissäpito ja
kunnossapito



Järjestelmän toteutus

Robotiikka / 
automaatio

Tuotantoprosessi

Projektin
ohjaus

Edellytykset tuottavalle
robottisolulleIntegraattori

hallitsee
automaation
integroinnin
ja 
projektoinnin Yrityksessä

tunnetaan
oma prosessi
parhaiten



Toteutustavat
Robottisolu voidaan toteuttaa monella tapaa ja ne eroavat 
toisistaan ulkopuolisen toimijan roolin merkityksestä.  

Yrityksen on tarkkaan mietittävä robotisointiprojektin 
työnjaon roolit. Ensimmäistä solua hankittaessa ei 
useinkaan ole tarvittavaa osaamista itsellä ja hankitaan 
kokonaisuus alihankintana. Tällöin on suuri vaara että 
osaaminen ei siirry tilaajalle, vaan ollaan jatkossakin 
riippuvaisia ostopalveluista. 

Kun yrityksessä on hieman osaamista, voidaan solu 
rakentaa yhteistyössä alihankkijan kanssa. Näin myös solun 
kehitystyö luovutuksen jälkeen onnistuu omin voimin. Kun 
osaaminen karttuu nähdään myös muita potentiaalisia 
kehityskohteita.

Kun yrityksessä on riittävä osaaminen, niin voidaan itse 
rakentaa ja kehitellä tarpeelliset solut. Näin syntyy myös 
taloudellisia säästöjä.

ROBOTTIJÄRJESTELMÄN HANKINTA
”AVAIMET KÄTEEN”

ROBOTTIJÄRJESTELMÄN HANKINTA
”TYÖT OSITTAIN ULKOPUOLISELLA”

ROBOTTIJÄRJESTELMÄN HANKINTA
”KAIKKI ITSE”

Oman työn osuus



Robottisolu investointi

HARDWARE

SOFTWARE

MUUT

Toimitus

Asiakas

30% mekaniikka ja laitteisto

30% suunnittelu, ohjelmointi, 
ohjelmisot ja asennus

5% koulutus
5% projektinjohto
10% käyttöönotto

Kustannusrakenteen esimerkki

Robotti (käsivarsi) 20% pelkkä robotti, ohjauskaappi, käsiohjain

Kokonaishinta n. 50-500 k€ riippuen ratkaisusta. 



Nykyaikainen solusuunnittelu lähtee simulointimallin teosta. Tuotantolinjasta tai sen osasta mallinnetaan 3D-malli. 
Osto-osista löytyy yleensä valmis malli siirrettäväksi simulaatioon. Yleisesti käytettyjä tiedostomuotoja ovat: STL, IGES, 
STEP ja SAT. 3D-mallit liitetään simulointiohjelmistoon, jonka avulla luodaan dynaaminen virtuaalimalli robottisolusta. 

Virtuaalimallin avulla voidaan

• kokeilla erilaisia layout-vaihtoehtoja ja 
ulottuvuustarkastelua

• määrittää työsekvenssit ja arvioida 
tahtiaikoja

• tehdä robotin, työkalun, kiinnittimien ja 
oheislaitteiden törmäystarkastelu

• testata työkaluvaihtoja sekä työkalun 
ulottuvuus- ja luoksepääsytarkastelu.

Simulointi

Testaus 
virtuaali-
mallilla

Perinteinen 
tapa

Kokeilu ja 
mittaaminen

Muutoksien 
kustannus

Vaikutuskyky 
Muutoksiin

Suunnittelu ja simulointi

Aika



Simuloinnin perusteet
Tietokonesimulointi tarkoittaa reaalimaailman mallintamista tietokoneelle ja mallin toiminnallisuuden testausta 
esim. eri parametrein. Se voi olla graafista tai numeerista. Graafinen simulointi on lisääntynyt tietokoneiden ja 
ohjelmistojen kehittymisen myötä. Graafinen simulointi tuottaa myös visuaalisen kuvan simulointikohteesta, 
mikä on tärkeää varsinkin robottisimuloinneissa.

”Simulointi on kokeilua yksinkertaistetulla dynaamisella systeemillä, jotta voisimme ymmärtää oikeaa systeemiä 
ja kehittää sitä paremmaksi.” [Robinson 2004]



Käyttöönotto ja jatkuva kehitys
Käyttöönoton alkuvaiheessa robottisolu saadaan tyypillisesti juuri täyttämään sille asetetut tavoitteet.  Voisi sanoa 
että robottisolu/automaatiojärjestelmä on juuri oppinut kävelemään.

Tyypillisesti tuotantosoluihin jää paljon kehittämisen varaa, joten kehitystoimenpiteet tulee huomioida erityisesti ja 
niiden tulee olla mukana kaikissa solun toimissa.

• Puhdistus ja huoltotoimet

• Määräaikaishuollot

• Uusien ohjelmien ohjelmointi

• Jatkuva seuranta

• Häiriö- ja poikkeamaraportointi

• Häiriöiden analysointi

• Kehitys- ja koulutussuunnitelmat

• Kehitystoimenpiteet
https://fi.wikipedia.org/wiki/PDCA

https://fi.wikipedia.org/wiki/PDCA


Robottiturvallisuus
Robottijärjestelmä koostuu

- Robottikäsivarresta
- Robotin työkalusta
- Käsiteltävästä kappaleesta
- Muista oheislaitteista esim.

Puristin, leikkuri, kuljetin, ym.

Näitä järjestelmiä pitää tarkastella aina
kokonaisuuksina kun riskienarviointia
suoritetaan. Myös aina kun tehdään
muutoksia. Esimerkiksi käsiteltävä
kappale vaihtuu tai palveltava
kone/työpiste. Erityisesti
yhteistyörobotiiikan sovelluksissa.

https://www.iaasiaonline.com/safety-in-collaborative-robot-systems/



Lopuksi

Tutustutaan robotiikkaan

Yes, se tekee kaiken!

Ups, olikin haastavampaa

Kuinkas tätä ajetaan?

Noniin! Toimiihan se!!

KÄSITYS
ROBOTIIKASTA

AIKA

Käsitys ja ymmärrys
robotiikasta eri vaiheissa. 

Aluksi kuva on usein
ylioptimistinen, jonka
käytäntö sitten muokkaa
realistisemmaksi.

Kun varmuus kasvaa
voidaan siirtyä
monimutkaisempiin
sovelluksiin.



Linkkejä

https://ifr.org/

https://robots.ieee.org/?utm_source=spectrum-hero

https://roboyhd.fi/

https://www.robotics.org

https://ifr.org/free-downloads/
https://ifr.org/
https://robots.ieee.org/?utm_source=spectrum-hero
https://roboyhd.fi/
https://www.robotics.org/
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