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Jälleen yksi vuosi Valmistustekniikan kerhon historiassa takanapäin. Vuoteen 
2019 mahtui paljon niin perinteisiä rientoja kuin jotain kokonaan uuttakin. Ensin 
mainittuun kategoriaan kuuluvat muun muassa excursiot niin kotimaassa kuin 
ulkomailla, Epäkeskon vuosihuolto wappuna ja vuosijuhlat syksyllä. Jälkimmäi-
sistä mainittakoon loistavasti onnistunut Pääainesauna yhteistyössä ROPO:n 
ja LRK:n kanssa, joka oli pääasiassa fukseille suunnattu tapahtuma Rantasau-
nalla, missä esiteltiin ammattiainekerhoja, maisteriohjelmia sekä niihin läheis-
esti liittyviä teollisuuden aloja. Vuoden aikana VTK myös rekisteröitiin PRH:n 
yhdistysrekisteriin, jonka myötä toiminnan jatkuvuus on taas astetta kestäväm-
mällä pohjalla.

VTK:n suurin vahvuus on aina ollut, ja tulee varmasti aina olemaan, kyky 
sitouttaa jäsenet kerhon toimintaan myös valmistumisen jälkeen. Myös tänä 
vuonna allekirjoittaneen mieltä lämmitti nähdä monia vanhoja jäseniä sekä wa-
pun riennoissa että vuosijuhlissa. Tällaiset kohtaamiset nykyisten ja entisten 
opiskelijoiden välillä eivät olisi mahdollisia ilman VTK:n olemassaoloa. Tämän 
lisäksi kerhon alumniverkosto on korvaamaton apu VTK:n toiminnalle muun 
muassa teollisuusprojektien, excutöiden sekä mainosmyynnin saralla. VTK:n 
toiminta tuo loistavasti yhteen opiskelijat, alumnit ja alan yritykset.

Jokavuotinen VTK:n kohokohta, ulkomaan excursio, suuntautui vuonna 
2019 USA:han ja Kanadaan. Kyseinen matka on monelle kerhon nykyiselle ja 
entiselle jäsenelle opiskeluajan mieleenpainuvimpia muistoja, niin myös tämän 
vuoden excuporukalle. USA:n ja Kanadan 3000 kilometrin road trip sisälsi 
yhteensä kahdeksan kaupunkia ja yhtä monta yritysvierailua. Reissusta voitte 
lukea tarkemmin tämän julkaisun loppupuolella. 

Tuotantotekniikka alana elää noususuhdannetta, ainakin näin opiskelijan 
näkökulmasta. VTK:n sähköpostilistoille paukahtelee jatkuvasti työmahdol-
lisuuksia sekä dippapaikkoja, joka heijastaa hyvää työllisyystilannetta. Lisäksi 
valmistavaa teollisuutta tulee maailmassa olemaan aina, ja tuotantotekniikan 
diplomi-insinööreille on kova tarve teollisuuden murroksessa organisaatioiden 
etsiessä aina vain älykkäämpiä ratkaisuja, jota käsittelee myös julkaisumme 
aihe Industry 4.0. 

Lopuksi haluaisin esittää kiitokseni vuonna 2019 kerhon toimintaan osallistu-
neille. Hallitus, toimihenkilöt, nykyiset ja vanhat jäsenet, laitoksen henkilökunta, 
kunniajäsenet ja yhteistyöyritykset, ilman teitä VTK:n toiminta ei olisi mahdol-
lista. Samalla haluan toivottaa onnea ja menestystä vuoden 2020 toimijoille, 
olette tehneet hyvän valinnan.

Nähdään wappuna Epäkeskon vuosihuollossa ja makoisia lukuhetkiä!

Paavo Pietikäinen
Valmistustekniikan kerho ry:n puheenjohtaja 2019

Puheenjohtajan tervehdys
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Pääkirjoitus

Oma vuoteni VTK:n hallituksessa lähti siitä, kun Paavo kyseli halukkaita ”help-
poihin ja kivoihin hommiin”. Oma kiinnostukseni graafista työtä kohtaan innoitti 
minut Päätoimittajan virkaan. Vuosijulkaisu on mielenkiintoinen ja ajankohtaisia 
alan uusi tuulia esittelevä tuotos, joskaan ulkoasu ei ollut enää mielestäni ajan-
tasalla. Päätinkin tehdä suuren muutoksen ja tehdä taittopohjan lehdelle aivan 
alusta asti itse. En väitä, että vanhat lehdet olisivat yhtään huonompia kuin 
tämä mitä itse toimitin mutta koin, että lehden muotokieli kaipasi lehden artikke-
lien teemoja mukaillen niin kutsutun digiloikan - yksinkertaisempaan suuntaan 
kylläkin. Lehti on löytynyt sähköisessä muodossaan pitkään; se digiloikka on 
tehty jo aikapäiviä sitten (onneksi).

Lehden teemasta olikin jo vähän vihiä ylemmässä kappaleessa, joka on siis 
Industry 4.0. Ehdottomasti mielenkiintoinen ja todella ajankohtainen aihe. Nyky-
päivän tiukoilla markkinoilla älykkäämmät ja tehokkaammat ratkaisut korostu-
vat yritysten hakiessa kilpailuetua toisiinsa nähden.  Suosittelenkin lämpimästi 
tutustumaan lehden artikkeleihin, sillä sieltä löytyy uusinta tietoa ja mielenkiin-
toista pohdiskeltavaa. 

Sama aihe oli myös läsnä perinteisellä VTK:n ulkomaan excursiolla. Ex-
cursio suuntasi tänä vuonna Jenkkilään ja matka-aika oli parisen viikkoa. Al-
lekirjoittanut ei omien estyneisyyksiensä takia valitettavasti reissuun päässyt 
mukaan, mutta hienoja tarinoita ja kuvia sain kuulla ja nähdä ja kylläpä niitä 
vielä tähänkin julkaisuun asti riitti. Tämän lisäksi kansien välistä löydät tutki-
musterveisiä tuotantotekniikan laitokselta sekä mainoksia alan yrityksiltä, on-
nitteluja, kiitoksia ja sen sellaista.

Maukkaita lukuhetkiä ja kiitokset kuluneesta vuodesta hallitukselle, laitoksen 
henkilökunnalle, yhteistyöyrityksille ja kaikille toiminnassa mukana olleille!

PS. Hommat olivat helppoja ja kivoja.

Markus Järvelä
Valmistustekniikan kerho ry:n päätoimittaja 2019
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Koneoppiminen 
kunnossapidon 
työvälineenä

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hy-
vinvoinnin rakentaja, joka toimii maail-
manlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa 
ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä 
lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla 
on modernit ja pitkälle automatisoidut 
tuotantolaitokset 6 paikkakunnalla Suo-
messa ja henkilöstöä on noin 3200. Orio-
nin päämarkkina-alue on Suomi, jossa 
yhtiö on selvä markkinajohtaja. Orionin 
tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa, 
ja konsernin oma ihmislääkkeiden myyn-
tiorganisaatio kattaa lähes kaikki keskei-
set Euroopan markkinat. Muilla alueilla 
Orionin tuotteita myyvät useat yhteis-
työkumppanit. Kaikki Orionin tehtaat ja 
valtaosa T&K-toiminnoista sijaitsevat 
Suomessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee 
Espoossa.

Kokoonpannut ja täytetyt inhalaattorit valmiina pakattavaksi.
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Orionin kehittämä Easyhaler on astman ja keuh-
koahtaumataudin hoitoon tarkoitettu kuivajau-
hemuotoisia lääkkeitä annosteleva inhalaattori. 
Kaikki Easyhaler-tuotteet valmistetaan Orionin 
Espoon tehtaalla.

Easyhaler on ollut menestystuote, ja Orion on 
lanseerannut useista geneerisistä vaikuttavis-
ta aineista Easyhaleriin sopivia uusia lääkkeitä. 
Easyhaler-tuoteperheen kasvu on ollut voima-
kasta ja se on tällä hetkellä myynniltään Orionin 
suurin tuote.

Voimakas kasvu on vaatinut panostuksia lai-
tekannan ja tilojen uusimiseen, tuotannon tehos-
tamiseen ja tuotantolinjojen toimintavarmuuden 
kehittämiseen. Tuotannon tehokkuuden paranta-
misessa laitteiden toimintavarmuuden ja kunnos-
sapidon kehittäminen on ollut avainasemassa. 
Tehokkuutta tuotantoon on saatu esimerkiksi en-
nakkohuoltoja kehittämällä, sekä tuotantolinjojen 
häiriöiden systemaattisella vähentämisellä. Toi-
minnan jatkuvalla parantamisella on saavutettu 
laitteiden toiminnan merkittävää parantumista ja 
näin ollen tuotantotehokkuuden nousua. Toimin-
nan kehittämistä on tehty insinöörien, kunnossa-
pitoasentajien ja tuotannon henkilöstön yhteis-
työnä.

Lääketeollisuus toimialana tuo omat vaatimuk-
sensa laitteiden systemaattiselle ja ennakoivalle 
kunnossapidolle, joka on välttämätön vaatimus 
tuotettaessa laadukkaita lääkevalmisteita kilpai-
lukykyisesti. Ennakkohuoltojen suoritus on oh-
jeistettu, aikataulutettu, sekä dokumentoitu ja 
suunnitelmia noudatetaan järjestelmällisesti. Uu-
simpana työkaluna laitteiden ennakoivassa kun-
nossapidossa on alettu hyödyntää koneoppimista.

Keinoäly-sovellukset tekevät tuloaan mo-
nella rintamalla ja ovat vallanneet jalansijaa 
myös kunnossapidon aluealla. Edistykselli-
simmät prosessiteollisuuden yritykset ovat 
käyttäneet koneoppimista kunnossapidon
työkaluna menestyksellisesti jo vuosia. Myös 
Orion on alkanut hyödyntää koneoppimista tuo-
tantolaitteiden toiminnan seuraamisessa ja jat-
kuvasti selvitetään uusia mahdollisuuksia järjes-
telmän hyödyntämiselle.Koneoppimisen avulla 
Orionilla seurataan jatkuvia anturitietoja esimer-
kiksi lämpötila-, paine- ja kosteusmittauksista. 
Järjestelmä oppii prosessin normaalin toiminnan 
ja tämän jälkeen poimii mittaustiedosta tilastol-
lisesti merkittäviä poikkeavuuksia aikaisemmin 

Automaatioaste on korkea läpi inhalaattoreiden valmistusprosessin.

Automatisoidut tuotantolinjat edellyttävät myös kunnossapidolta korkea  a osaamistasoa.
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ympärille on luotu toimintaprosessi hälytysten 
seuraamiselle, sekä niihin reagoimiselle ja mah-
dollisten korjaustoimenpiteiden määrittämiselle. 
Järjestelmä toimii kunnossapidon apuvälineenä 
ja tavoitteena on tunnistaa mahdolliset viat jo 
ennen kuin ne pysäyttävät prosessin. Koneop-
pimisen hyödyntäminen prosesseissa, varsinkin 
suhteellisen stabiileissa ja jatkuvatoimisissa, on 
teknisesti suoraviivaisempaa, kuin esim. panos-
prosesseissa. Panosprosessin haastavuus tulee 
mm. erilaisten tuotekohtaisien ajotilojen tunnista-
misesta ja niiden opettamisesta keinoälylle. Täs-
sä on kuitenkin erinomaisen yhteistyökumppanin 
avustuksella onnistuttu ja kyseisen menetelmän 
hyödyntäminen on saatu osaksi päivittäistä kun-
nossapitoa tablettivalmistuksen alueella.

Seuraavana fokuksessa on integroituminen 
täyttö/pakkauskoneiden alueelle inhalaattorituo-
tantoon, joka tarkoittaa järjestelmän laajentamista 
koneohjauksen puolelle. Periaatteessa tässäkin 
puhutaan panosprosessista, mutta sen sisältämi-
en muuttujien käyttäytyminen ja informaatiosisäl-
löt poikkeavat useimmiten fyysisesti isommista 
prosesseista. Esimerkiksi yhden sekunnin aikana 
koneessa ehtii tapahtua turhankin monta asiaa 
puhumattakaan näiden tapahtumien sisältämien 
signaalien muutosnopeudesta. Miten ja millä sig-
naaleilla koneoppimista onnistutaan tällä alueella 
hyödyntämään, jää nähtäväksi.
Varmuudella voidaan sanoa, että edessä on erit-
täin mielenkiintoinen ajanjakso, joka tulee anta-
maan uuden näkökulman myös koneiden käytet-
tävyyden maksimointiin.

opittuun nähden. Kun järjestelmä tunnistaa poik-
keaman, se generoi hälytyksen, joka voidaan ha-
luttaessa ohjata myös s-postiin ja/tai matkapuhe-
limeen.   

Järjestelmän käyttöliittymän kautta mallille 
kerrotaan, oliko sen generoima hälytys oikein vai 
väärin. Tämän luokittelun avulla malli oppii jatku-
vasti uutta ja kehittyy tunnistamaan mm. eri ajo-
tilanteiden korrelaation laitteen käyttäytymisen 
välillä.
Järjestelmä pystyy seuraamaan jatkuvasti lähes 
rajoittamattoman määrän signaaleja, sekä oppi-
maan mittaussignaalien keskinäisiä riippuvuuk-
sia. Vastaava seuranta esimerkiksi ihmisen to-
teuttamana olisi täysin mahdotonta. Järjestelmän 

Pakkauslinjan operointia.

Automatisoidut tuotantolinjat edellyttävät myös kunnossapidolta korkea  a osaamistasoa.
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Keinoäly on hälyttänyt poikkeamasta mittauksessa (Tuloilman kosteus). Hälytyksen avulla ongelma on päästy korjaamaan ennen kuin se 
on aiheuttanut tuotannon pysäyttävää vikaa.

Inhalaattoreiden täyttöä ja kokoonpanoa automaattisella tuotantolinjalla puhdastilassa.
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Valimoiden digiloikka

Suomalaiset valimot eivät tuotantovolyymiltaan 
kilpaile maailman suurien valutuottajien kans-
sa, joten pienempien tuotantomäärien vuoksi suo-
malaisten valimoiden on panostettava muuntautu-
miskykyynsä tarjotakseen asiakkaille laadukkaita 
valutuotteita tehokkaasti ja lyhyillä tuotekehitysajoilla. 
Teollinen internet, komponenttien digitaalinen tunnis-
tus, digitaalinen kaksonen, 3d-tulostustekniikoiden 
hyödyntäminen valukomponenttien hybridivalmistuk-
sessa, sekä topologiasuunnittelu ovat uusia myös va-
limoteollisuutta mullistavia digitalisaation osa-alueita.

Suomessa toimi 30 valimoa, joiden kokonaistuotanto 

on luokkaa 70 000 tonnia vuodessa. Rauta- ja teräs-

valujen osuus kokonaistuotannosta yli 60 000 tonnia, 

kun ei-rautametallisten valujen (alumiini- ja kuparise-

osvalut) osuus jää vajaaseen 10 000 tonniin. Valimot 

työllistävät Suomessa noin 1 700 henkilöä ja vuo-

tuinen yhteenlaskettu liikevaihto on luokkaa 300M€. 

Arvioitu valukomponettien tuontimäärä Suomeen on 

toinen mokoma eli noin 70 000 tonnia. Suomessa 

on vahva valuja käyttävä teollisuus kuten esimerkiksi 

Wärtsilä, Metso, Valmet, Kone, Konecranes, Pons-

se, John Deere, ACGO Power ja Valtra, Nokia jne. 

Tämä takaa sen, että suomalaisia valimoita tarvitaan 

myös jatkossa vaativien ja laadukkaiden valukom-

ponenttien toimittajina. Toimiminen digitalisaation 

eturintamassa antaa suomalaisille valimoille tulevai-

suutta ajatellen selkeän kilpailuedun globaalissa

kilpailussa.

Materiaalia lisäävät 3D-teknologiat ovat osana valimoiden joustavuuden lisäämisessä. Hiekkamuottien 
3D-tulostusteknologiat ovat jo niin kehittyneitä, että ne pystyvät vastaamaan osaan valimoiden tuotanto-
vaatimuksista. Osalla valimoista on käytössään 3D-tulostimia, pääasiassa prototyyppien valmistukses-
sa. Vielä tällä hetkellä hiek- kamuottien 3D-tulosteet 
hankitaan alihankintana. Erityisesti tuotekehitysvai-
heissa 3D-tulostus on otet- tu näkyvästi hyötykäyttöön. 
Kiinnostusta suoritusky- vyltään laadukkaampiin
3D-tulostimiin on havaitta- vissa ja uusia sovelluskoh-
teita niiden käyttöön etsi- tään aktiivisesti. Kuvassa 
1 on esitetty saksalaisen Voxeljet-yhtiön valmista-
ma hiekkaprintteri ja sil- lä tulostettuja muotinosia. 
Ainetta lisäävien valmis- tustekniikoiden yleistyessä 
teollisessa mittakaavas- sa, valimoiden mahdolli-
suudet entistä joustavam- paan tuotantoon kasvaa. 
Mahdollisuuksia käyttää 3D-tulostusta valutuote-
teollisuudessa koskee esim. mallien, mallivarus-
teiden ja muottien valmis- tusta. Myös käytettävissä 
oleva materiaali- ja lai- tekirjo kasvaa jatkuvasti. 
Tuotantokäyttöön sovel- tuvassa hiekkamuottien 
tulostuksessa markki- noille on saapumassa 
uusia laitevalmistajia ja tarjolla on entistä enemmän sideainesysteemejä. 3D-tulostusteknologiat 
ovat niin kehittyneitä, että ne pystyvät vastaamaan osaan valimoiden tuotantovaatimuksista varsin-
kin piensarjatuotannossa. Voidaan ennustaa, että ainetta lisäävien tekniikoiden käyttö lisääntyy suo-
malaisessa valimoteollisuudessa joustavan ja tehokkaan valutuotannon kasvavan tarpeen myötä.
Valimoympäristössä 3D-skannauksen kaltaisilla menetelmillä on osansa laadunvarmistuksessa ja toi-
minnan tehostamisessa. 

Valumuottien 3D-tulostus, 3D-skannaus ja hybridivalmistus
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Kuva 1. Voxeljet-hiekkaprintteri ja sillä tulostettuja muotinosia.

Kuva 2. Automaattisen kanavisto-optimoinnin vaikutus sulan virtausnopeuteen. 

Käyttökohteita löytyy mm. malliva-
rusteiden, muottien, valuaihioiden 
mittauksessa, sekä varaosaval-
mistuksessa.Valukomponenttien 
hybridivalmistuksella tarkoitetaan 
sitä, että osa valmistusprosessis-
ta on tehty perinteisin menetelmin 
ja osa esim. 3D-tulostamalla. Esi-
merkiksi isojen valukomponent-
tien osalta valumalli voidaan teh-
dä hyödyntäen 3D-menetelmiä, 
itse muotti perinteisesti kaavaten 
käyttäen em. valumallia ja valu-
järjestelmään tarvittavat keernat 
3D-tulostaen. Mm. fyysisiä malli-
varusteita voidaan varastoida vuosia, tai jopavuosikymmeniä. 3D-skannauksen avulla on mahdollista 
digitoida olemassa olevia työkaluja, sekä tarvittaessa tarjota valukomponentteja takaisinmallinnuksen 
(reverse engineering) kautta. Digitaalisia malleja, ainetta lisääviä tekniikoita, sekä perinteisiä tuotanto-
menetelmiä yhdistelemällä nykyaikainen valimo pystyy kannattavasti vastaamaan vaihtelevaan kysyn-
tään ja vaativiin piensarjoihin.

Valukomponenttien hybridivalmistuksella tarkoitetaan sitä, että osa valmistusprosessista on tehty perin-
teisin menetelmin ja osa esim. 3D-tulostamalla. Esimerkiksi isojen valukomponenttien osalta valumalli 
voidaan tehdä hyödyntäen 3D-menetelmiä, itse muotti perinteisesti kaavaten käyttäen em. valumallia ja 
valujärjestelmään tarvittavat keernat 3D-tulostaen.
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Digitaaliset työkalut valunsuunnitte-
luun ja simulointiin

Valutuotteen ja –prosessin hallinnan uusilla di-
gitaalisilla työkaluilla on potentiaalia tehostaa 
valimoteollisuuden tehokkuutta. Esimerkiksi au-
tomaattinen valukanavistojen ja syöttöjen opti-
mointi simulaatiotyökalujen avulla on siirtymässä 
uudeksi normaaliksi suunnittelijantyökalupakkiin.

Valunsimulaatio-ohjelmistoihin on lisätty uusia 
toimintoja, jotka hyödyntävät tietokoneiden ja -jär-
jestelmien kasvanutta laskentatehon kapasiteet-
tia. Valujärjestelmät ovat osana tuotantovirheiden 
lähteistä valutuoteteollisuudessa. Parametristen 
mallien avulla, automaattista simulaatiota hyö-
dyntäen voidaan suunnittelijoiden työtä helpottaa 
merkittävästi. Automaattinen valujärjestelmän 
optimointi on nykyään toimiva konsepti silloin kun 
käytettävä parametrikenttä on hyvin laaja. Alku-
määritysten laajuus tuo mukanaan myös haastei-
ta. Optimoinnin tavoitteiden määrityksessä täytyy 
olla tarkkana varsinkin, jos optimoinnissa on vain 
yksi tavoite. Tällöin tavoitteen mukainen paras 
ratkaisu varmasti löytyy, mutta sama ratkaisu voi 
olla täysin toimimaton jonkin muun ominaisuuden 
kannalta. Toimivassa valujärjestelmässä on kyse 
aina toimivasta kokonaisuudesta. Kuvassa 2 on 
esitetty näkymä valunsimuloinnin tuloksesta.

 Valutuotetta optimoitaessa ei tarvitse unoh-
taa itse kappaleen automaattista optimointia. 
Topologinen optimointi on verrattain uusi suun-
nittelusuuntaus, jossa materiaalin sijoittumista 
optimoidaan määriteltyjen alkuvaatimusten pe-
rusteella.  Normaalisti optimointituloksia käy-
tetään kappalesuunnittelussa suuntaa anta-
vana lähtökohtana. Topologisen optimoinnin 
käyttöä valutuotteiden suunnittelussa ja opti-
moitujen geometrioiden suoravalmistusta yh-
distäen ainetta lisääviä valmistusmenetelmiä 
valuihin on tutkittu myös Aalto-yliopistossa.

Kuva 3. 
Topologiaoptimoidun tark-
kuusvaletun kappaleen vai-
heita suunnitteluvolyymista 
3D-tulostettavaan geomet-
riaan.

Optimointiohjelmistojen havaittiin olevan säädet-
tävissä moniin eri käyttötarkoituksiin. Suunnitte-
lutilavuuksia voidaan laajasti määrittää erilaisik-
si kuormitustapauksiksi, jolloin eri optimointien 
vertailu on nopeaa ja helppoa. Optimoinnin ta-
voitteena voi olla esim. materiaalin massan vä-
hentäminen samalla maksimoiden rakenteen 
jäykkyyttä. Suunnittelussa on myös otettava 
huomioon valmistuksen rajoitteet, joka on otetta-
vissa huomioon mm. minimiseinämänvahvuuksi-
en määrittelyillä. Tavoitteiden, geometrian, sekä 
kuormitusten tarkka ja todellisuudenmukainen 
määrittely on hyvin tärkeä osa prosessia, sillä 
analyysin lopputulos vaihtelee näiden perusteel-
la hyvinkin laajassa skaalassa. Valitettavasti 3D-
geometrioiden muokkaaminen optimoinnin raa-
kadatasta käytettäviksi CAD-malleiksi normaaliin 
valunsuunnitteluun todettiin osaltaan hyvinkin 
hankalaksi.

Topologiaoptimointiohjelmistot eivät auto-
maattisesti ota huomioon valmistusteknisiä 
näkökulmia. Optimoitujen rakenteiden valet-
tavuutta tutkittiin valunsimulaatio-ohjelmiston 
avulla. Materiaalin sijoittuminen esim. jäyk-
kyysvaatimusten mukaisesti tuottaa helposti 
seinämänvahvuudeltaan vaihtelevia, sulan vir-
taukselle hankalia verkkomaisia rakenteita ja 
metallien epätasaista jähmettymistä. Näiden kal-
taisiin haasteisiin olisi mahdollista vastata, jos 
topologiaoptimoinnin kaltaista toiminnallisuutta 
yhdistettäisiin suoraan osaksi valunsimulaatio-
ohjelmistoja. Kuvien 3 ja 4 esimerkkikappalei-
ta valmistettiin Aalto- yliopiston Konetekniikan 
osaston valimolaboratoriossa tarkkuusvaluna 
ja hiekkavaluna käyttäen apuna 3D-tulostusta.
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Smart Foundry, Industry 4.0 ja muut johdannai-
set kuvaavat tavoitteita valutuoteteollisuudessa 
siirtyä uuteen digitaalisempaan tuotantotapaan. 
Työkappaleiden aktiivinen ja passiivinen tun-
nistus on yksi keino, millä valimoissa kerättyä 
prosessidataa olisi mahdollista hyödyntää niin 
laadunvarmistuksessa, kuin myös aktiivisessa 
tuotannonohjauksessa.

RFID (Radio Frequency Identification) on ak-
tiivinen etätunnistus ja –kirjoitusmenetelmä, jolla 
pystytään integroimaan tietoa ns. RFID-tunnistei-
siin. Älykkäiden valutuotetunnisteiden käytännön 
soveltamisess  Aalto-yliopiston valutuotetekniikan 
tutkimusryhmässä päädyttiin testaamaan tunnis-
teiden suorituskykyä metallisissa valutuotteis-
sa. RFID-tunnisteen integroiminen valutuotteen 
sisään tai sen käyttäminen edes valutuotteen 
pinnalla ei ole yksinkertaista. Suurin yksittäi-
nen ongelma on sulan metallin korkea lämpöti-
la, mikä sellaisenaan tuhoaa jo minkä tahansa 
RFID-tunnisteessa olevan elektronisen piirin ja 
rakenteen. Tällä hetkellä korkeimpia lämpötiloja 
kestävät tunnisteet kestävät maksimissaan noin 
250 °C:een lämpötiloja ja niitäkin yleensä vain 
hetkellisesti.

Koska em. aktiivisten tunnisteiden käyttö va-
lamisen yhteydessä ei ollut suoraan mahdollista, 
niin Aallon tutkimuksissa (Business Finlandin ra-
hoittama FIN3D-hanke) selvitettiin myös kappa-
leiden suoramerkkausten (Direct Part Marking, 
DPM) käyttämistä valutuotteiden kanssa. Viiva-
koodeja kehittyneempien 2D-kuviokoodien (engl. 
2D barcode) käyttö on lisääntynyt huomattavasti 
erilaisten tuotteiden tunnistus- ja seurantasovel-
luksissa sekä varsinkin älypuhelimille tarkoitettu-
jen toimintojen suorittamisessa. Toimintaperiaate 
on viivakoodiin verrattuna samankaltainen, mutta 
2D-kuviokoodeihin informaatiota voidaan tallen-
taa matriisimuotoiseen merkkiin sekä pysty- että 
vaakasuunnassa, mikä mahdollistaa suuremman 
datamäärän tallentamisen pienempään kuvioon. 
2D-kuviokoodeista on monia eri variaatioita ja 
niistä tunnetuimpia  ovat ehkä QR- eli Quick Res-
ponse -koodi ja varsinkin autoteollisuuden suosi-
ma DataMatrix -koodi. Kaikille 2D-kuviokoodeille 
yhteistä on, että merkit sisältävät jonkinlaisia mer-
kin orientaatiota indikoivia kuvioita, jotta kuviossa 

Valukomponenttien tunnistaminen

Kuva 4. Topologisesti optimoitu valukomponentti ja sen valmista-
miseen vaaditut 3D-tulostetut hiekkamuotin osat.

oleva informaatio voidaan jollakin optisella mene-
telmällä tulkita ja lukea oikein. Itse informaatio tal-
lentuu kuvion sisällä oleviin datapikseleiden yhdis-
telmiin kuten perinteisissä viivakoodeissa, mutta 
pikseleinä eikä viivoina. Merkinnän sijoittaminen 
valukomponenttiin niin, etteivät karkeat käsitte-
lyvaiheet koneistuksessa tuhoaisi merkintöjä on 
hankalaa. Lisäksi yhtenä suurimmista haasteis-
ta on sijoittaa automaattisia koodeja lukevia ka-
meroita niin, että merkinnät tulisivat aina luetuksi 
erilaisista tuotteista, koska vielä merkin asennon 
lisäksi merkintöjen luettavuuteen vaikuttavat suu-
resti erilaiset valaistusolosuhteet, merkkeihin jää-
nyt lika tai merkin pinnalla oleva kosteus. Toisin 
sanoen kaikki merkin kontrastiin vaikuttavat asiat 
vaikuttavat myös luettavuuteen, koska 2D-kuvio-
koodeja luetaan optisilla kameramenetelmillä.

Merkinnän sijoittaminen valukomponenttiin niin, 
etteivät karkeat käsittelyvaiheet koneistuksessa 
tuhoaisi merkintöjä on hankalaa. Lisäksi yhtenä 
suurimmista haasteista on sijoittaa automaatti-
sia koodeja lukevia kameroita niin, että merkin-
nät tulisivat aina luetuksi erilaisista tuotteista, 
koska vielä merkin asennon lisäksi merkintöjen 
luettavuuteen vaikuttavat suuresti erilaiset va-
laistusolosuhteet, merkkeihin jäänyt lika tai mer-
kin pinnalla oleva kosteus. Toisin sanoen kaikki 
merkin kontrastiin vaikuttavat asiat vaikuttavat 
myös luettavuuteen, koska 2D-kuviokoodeja lue-
taan optisilla kameramenetelmillä. Valutuotteen 
yksilöllisen seurannan kannalta täytyisi valutuot-
teessakäytetyn tunnistemerkinnän syntyä mah-
dollisimman aikaisessa tuotannon vaiheessa, 
jotta linkitettävää prosessivaiheiden dataa voitai-
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Kuva 5. Esimerkkejä valukomponenttien suoramerkkauksesta hiekkavalussa sekä tarkkuusvalussa.

Yhteenveto

siin kerätä ja hyödyntää mahdollisimman tehok-
kaasti koko valutuotteen prosessiketjun aikana. 
Tästä syystä yksilöllinen tunniste tulisi saada va-
luun heti valun syntyhetkellä tai välittömästi sen 
jälkeen. Tehokkaimman yksilöllisen tunnisteen 
luominen jokaiselle valutuotteelle tarkoittaa käy-
tännössä merkintää jo muotista lähtien, mikä luo 
suuria haasteita käytettäville tekniikoille.

2D-kuviokoodien luomista muotista tai mallista 
alkaen testattiin perinteisessä hiekkavalussa, 3D-
tulostetussa hiekkamuotissa ja tarkkuusvalussa 
katoavan vahan menetelmällä käyttäen 3D-tu-
lostettua vahamallia, ks. kuva 5. Ainetta lisäävien 
tekniikoiden nykytarkkuus mahdollisti yksilöllisten 
tunnisteiden luomisen testatuilla menetelmillä. 
Perinteisessä hiekkavalussa käytettiin muottipro-
sessin tai valutapahtuman aikana katoavia tunnis-
temalleja. 3D-tulostettuja muotteja ja malleja käy-
tettäessä tunniste tulostettiin osana konstruktiota. 
Testatut tunnisteet pystytään lukemaan teollisilla 
suoramerkkauksiin erikoistuneilla kuviokoodilu-
kijoilla, sekä muilla kuvantamiseen perustuvilla 
kuviokoodilukijoilla. Tunnisteiden val mistamisen 
tekniikat, niiden skaalaaminen teolliseen mitta-
kaavaan, tunnisteiden materiaalivalinnat, merkin-
töjen kestävyys jälkikäsittelyssä jamuut avoimet 
kysymykset ovat selkeä jatkotutkimuksen aihepiiri.

Valukomponenttien hybridivalmistus eli uusien ja 
perinteisten tekniikoiden yhdistäminen tulee 3D-
hiekkaprinttereiden hintojen laskiessa valimoi-
den vakiotoimintatavaksi jo lähivuosina. Uudet 
valutuotteiden merkintätavat, joilla yksityiskoh-
taisemmat tiedot valutuotteen tuotantohistoriasta 
saadaan talteen, tulevat yleistymään. Tämä mah-
dollistaa laajan prosessidatan hyödyntämisen. 
Valimot keräävät omista prosesseistaan jo ny-
kyisellään runsaasti dataa ja sitä käytetään laa-
dunvalvontaan sekä tuotannon parantamiseen. 
Uudentyyppisissä optimointi- ja simulaatiotyöka-
luissa on potentiaalia valutuoteteollisuuden te-
hokkuuden lisäämiseen ja tuotannon laadun pa-
rantamiseen, jos niitä osataan hyödyntää oikein. 
Pitkälle menevä optimointi vaatii alkuparametrien 
tuntemusta, syvällistä tietoa käytetyistä proses-
seista ja materiaaliominaisuuksista, unohtamatta 
valimoiden ja asiakkaiden välistä roolijakoa va-
lutuotteiden valmistuksessa suunnitelmasta lop-
putuotteeksi. Tämä tarkoittaa osaltaan myös sel-
keää koulutustarpeen kasvua monilla eri tasoilla.



We Move Everything
www.boschrexroth.fi

An ASSA ABLOY Group brand



Uddeholm on maailman johtava 
työkaluteräsvalmistaja.

Tarjoamme nyt myös kattavaa palvelua            
metallien 3D-tulostamiseen – suunnittelusta 

valmiiseen tuotteeseen. Kehitämme jatkuvasti 
uusia jauheita kaikista vaativimpiin kohteisiin.

Ota yhteyttä: info@uddeholm.fi / 010 841 4900

WWW.MANSNER.FI
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Automatisoitu hitsaus - 
Lisää tuottavuutta 

raskaaseen metalliteollisuuteen 

PEMA Robottihitsausasema, jossa integroituna kappaleenkäsittely. Automaation ja robotiikan avulla voidaan tehostaa merkittävästi yksittäiskappalei  den sekä monimutkaisten ja vaativien kappaleiden valmistusta.
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Hitsaavan teollisuuden kova kilpailu, korkeat työvoimakustannukset sekä entis-
tä lyhyemmät toimitusajat vaativat yrityksiä kehittämään tuotantomenetelmiään. 
Hitsauksen automatisointi sekä tuotantotekniset innovaatiot tarjoavat kustan-
nustehokkaat keinot, joiden avulla yritykset pystyvät parantamaan kokonais-
tuottavuutta sekä kilpailukykyä. 

PEMA Robottihitsausasema, jossa integroituna kappaleenkäsittely. Automaation ja robotiikan avulla voidaan tehostaa merkittävästi yksittäiskappalei  den sekä monimutkaisten ja vaativien kappaleiden valmistusta.
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Hitsausautomaatiolla merkittävä 
vaikutus tuottavuuteen

Energia- ja raaka-ainekustannuksien ollessa glo-
baalisti lähes samat, hitsaavan teollisuuden yri-
tyksille markkina-aseman säilyttäminen ja sen 
vahvistaminen kansainvälisessä kilpailussa tar-
koittaa tuotannon optimoimista sekä uusien me-
netelmien integroimista.

Yrityksen menestyminen kovassa kilpailussa 
ja nopeasti muuttuvassa maailmassa edellyt-
tääkin panostusta niin aineellisiin, kuin aineet-
tomiin investointeihin. Työvoiman ammattitaito, 
kyky erottautua kilpailijoista, asiakastarpeiden 
ymmärtäminen, merkittävien kumppanuussuhtei-
den luominen sekä teknologian ja digitalisaation 
hyödyntäminen ovat kaikki osatekijöitä vahvaan 
kilpailukykyyn.

Raskaan metalliteollisuudessa hitsausta vaa-
tivissa tuotantoketjuissa automaatiolla on mer-
kittävä vaikutus tehokkuuteen ja tuotantokapa-
siteettiin. Sen lisäksi, että automaatio kasvattaa 
kustannustehokkuutta, se myös takaa tasaisen 
laadun haastavissakin olosuhteissa sekä turval-
lisemman työympäristön. Lisäksi, automaatioon 
siirtymisen myötä on hyvät mahdollisuudet laa-
jentaa asiakaskuntaa. Esimerkiksi alihankkijana 
toimivat yritykset saavat usein uusia, isompia asi-
akkaita, jotka vaativat laatua ja kapasiteettia. 
Automaatioketjun tehostamista suunniteltaessa 
hitsausprosessit ovat tärkeä osa kokonaisuutta. 
Lisäksi, materiaalinkäsittelyn sekä kuljetinosi-
en kautta automaation ja investoinnin hyödyt 
pystytään tuomaan uudelle tasolle. Automaa-
tioratkaisuun integroidut käsittelylaitteet sekä 
hitsausprosessien hallinnointi tapahtuu ratkai-
suun sopivalla käyttöjärjestelmällä. Pemamek 
on keskittynyt toimittamaan ”avaimet käteen”-
ratkaisuja, jotka kattavat koko sisällön laiteinteg-
roinnista ohjausohjelmistoon, mutta myös katta-
van koulutuksen, tuotantotuen sekä asiakastuen.

Käyttäjäystävällisyys – hallinta ja 
ohjelmointi

Tehokkaan hitsausautomaatioratkaisun ydin 
on monipuolinen ja käyttäjäystävällinen käyt-
töjärjestelmä. Pemamekin automatisoituja 
hitsausratkaisuja hallinnoidaan PEMA WeldCont-

rol-käyttöjärjestelmän avulla, joka on suunnitel-
tu ennen kaikkea käyttäjäystävälliseksi. Tämän 
ansioista esimerkiksi käyttöönotto asiakkaalla 
sekä operaattorin koulutus on nopeaa. PEMA 
WeldControl-järjestelmissä hitsausprosessis-
ta ja -ketjusta kerätään tuotannollisesti tärkeää 
tietoa, jotka järjestelmä muuttaa helposti ym-
märrettäväksi grafiikaksi. Raporttien ansiosta 
prosessia voidaan seurata erittäin tarkasti, joka 
mahdollistaa automaation tehostamisen, laa-
dun parantamisen ja työturvallisuuden lisää-
misen. Käyttöjärjestelmät tekevät hitsaajasta 
operaattorin ja ohjelmoijan, millä on laadun li-
säksi suora vaikutus myös työmotivaatioon.
Pemamekilta tulevien hitsausautomaatioratkai-

Tehokkaan hitsausautomaatioratkaisun ydin on monipuolinen ja käyttäjä
nossa vähenevät.
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sujen laitekokonaisuudet sekä automaatioaste 
luodaan asiakkaan tuotantotarpeiden mukaan, 
jossa virtuaalisuunnittelu sekä simulointi ovat 
avainasemassa. Automaatioratkaisu suunni-
tellaan 3D-mallien sekä simulaatioiden avulla, 
jotka konkreettisesti havainnollistavat koko tuo-
tantoketjun ja mahdolliset virheet logistiikassa 
sekä lay-outissa pystytään kartoittamaan. Mal-
lien avulla pystytään myös testaamaan tuotan-
non tehokkuus ja tuottavuusaste ennen käytän-
nön testejä. Näin tarpeet ja toiveet pystytään 
huomioimaan jo heti suunnitteluvaiheessa.

Käsinhitsauksesta automatisoituun 
hitsaukseen

Viime vuosina automaatio, robotiikka sekä oh-
jelmointi- ja hallintajärjestelmät ovat ottaneet 
valtavia askeleita eteenpäin ohjelmistojen sekä 
ulkoisten antureiden ja mittalaitteiden myötä. 
Näitä tekniikoita pystytään hyödyntämään ras-
kaan teollisuuden vaativissa tuotantoketjuissa. 
Nykyaikaisilla menetelmillä mittatietoa saadaan 
prosessoitua suuri määrä tietokoneella hetkes-
sä ja saadaan luotua helppokäyttöisiä työkaluja. 
Automaation ja robotiikan avulla voidaan tehostaa 
myös monimutkaisten, vaativien ja suurien tila-
vuuksien railojen hitsausta. Ohjelmointi- ja hallinta-
järjestelmät mahdollistavat nopean, virheettömän

ystävällinen käyttöjärjestelmä. Nopean ohjelmoinnin ansiosta robotin tuottamaton aika pystytään minimoimaan sekä turhat keskeytykset tuotan-
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ja joustavan ohjelmoinnin. Nopean ohjelmoinnin 
ansiosta robotin tuottamaton aika pystytään mini-
moimaan sekä turhat keskeytykset tuotannossa 
vähenevät. Tällä on suora vaikutus tuotantote-
hokkuuteen. 

Ohjelmoinnin apuna käytetään erilaisia antu-
reita. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa robo-
tin kosketushakua ja valokaaren läpi tapahtuvaa 
seurantaa, kun taas vaativimmissa kohteissa käy-
tetään tarkan mittaustuloksen paikasta ja poikki-
pinta-alasta antavaa viiva-laser –anturia. Anturin 
avulla määritellään hitsausparametreja ja paikoi-
tetaan työkalu, jolloin jokaiselle mitatulle hitsaus-
railolle luodaan uusi robottiohjelmakoodi nopeasti 
ja helposti. Mittaustulosten avulla, osin automaat-
tisesti ja osin operaattorin toimesta, mukautetaan 
hitsausradat ja –parametrit. Näin saadaan luotua 
aidosti railoon mukautuvat hitsausarvot synty-
vään robottikoodiin.

Robottien merkittävimpiä ominaisuuksia on 
niiden uudelleenohjelmoitavuus, mutta tuotannon 
pysäyttävä ohjelmointityö lisää tuottamatonta ai-

kaa. Siksi Pemamek on kehittänyt PEMA Weld-
Control 300 Offline -ohjelmoinnin, joka mahdol-
listaa yritykselle modulaariset tuoteperheet aina 
yksittäiskappaletuotannostamassavalmistukseen 
asti siitä huolimatta, että kappaleen koko, muoto 
tai materiaali muuttuisi. Tietyissä tapauksissa voi-
daan hyödyntää myös parametrista ohjelmointia, 
jolloin ohjelmointityö voidaan suorittaa äärimmäi-
sen nopeasti, vain muutamassa minuutissa. Oh-
jelmointityö suoritetaan silloin soluohjainta apuna
käyttäen.

Kappale, jonka käsin hitsausaika on vuoro-
kauden luokkaa, saadaan robotilla ohjelmoitua 
minuuteissa ja hitsattua muutamissa tunneis-
sa – prosessi tehostuu siis noin 5-kertaises-
ti kun taas inhimillisten virheiden määrä tuo-
tannossa vähenee. Ohjaamiseen vaaditaan 
vain yksi operaattori, joka kykenee myös su-
juvasti suorittamaan ohjelmointitehtäviä help-
pokäyttöisten ohjelmointiratkaisujen ansiosta.

Pemamekin suunnittelema ja valmistama robottihitsausratkaisu Terästyö T. Salmiselle. Ratkaisun ansiosta 1000kg ja sitä suuremmat 
kauhat pystytään hitsaamaan nyt 2,5 kertaa nopeammin, kuin käsin hitsattuna.
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Kasvua investoimalla

On selvää, että uusien merkittävien investointien tekeminen on aina osaltaan myös riski. Investoinnin 
lopullisia laskettavia hyötyjä ei voi tietää etukäteen, vaan pitää luottaa ennakkolaskelmiin ja -odotuksiin. 
Tästä syystä yrityksen selkeiden tarpeiden tutkimista sekä oman tuotannon haasteisiin ja mahdollisuuk-
siin paneutumista ei voi korostaa liikaa. Näin oikeat ja kauaskantoiset investoinnit voidaan päättää sekä 
niille saadaan mahdollisimman lyhyt takaisinmaksuaika.
Ilman selkeää toiminnan kehittämisen ja tehostamisen suunnitelmaa kilpailukyvyn säilyttäminen voi 
olla haastavaa. Jotta yrityksen vakaa tulevaisuus ja hyvä pohja kasvulle on mahdollista luoda, on sel-
vää, että määrätietoista työtä tuotannon kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn säilyttämisen eteen 
on tehtävä. Vain yritykselle tarpeellisien panostuksien kautta tulevaisuuden kasvua voidaan tavoitella.

Esimerkki asiakkaalle toimitetusta robottihitsausratkaisusta ja sen vaikutuksesta asiakkaan tuo-
tantoon:

Sijainti: Puola
Valmistettava tuote: Kuorma-auton lava
Ratkaisu: PEMA Robottihitsausasema, Gantry-lattiaradalla, 10tn käsittelykyvyllä olevat pystypöydät
vastakannattimilla kahdessa eri solussa. Single MAG -hitsausprosessi
Ohjelmointi: PEMA WeldControl 300 Offline
Tulokset:
    Käsin hitsattuna 26h
    Robotilla hitsattuna 8 h
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PEMA VRWP-C kompakti robottiratkaisu telakkateollisuuteen. VRWP-C on suunniteltu erityisesti mikropaneelituotantoon, mutta voidaan käyttää       
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muissakin vastaavanlaisissa teräsrakenteissa. Ohjaukseen käytetään helppokäyttöistä ja tehokasta PEMA WeldControl 200 VISION -ohjelmaa.
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Nuolikatu 3  

20760 Piispanristi

Puhelin 02 2421 666

www.aimovirtanen.fi 

Alihankintaa teollisuudelle 
– tarkasti
Laserleikkaus
Teräs 0,5–20 mm
RST/HST 0,5–12 mm
Alumiini 0,5–8 mm

Levytyökeskustyöt
Särmäys
MIG-hitsaus
Kokoonpanotyöt

ROBOTIZED SURFACE FINISHING

Flexmill is an international high-tech growth 
company providing intelligent and adaptive 
surface finishing solutions, especially for 
Aerospace, Marine and Energy industries 
serving some of the world’s largest companies.

Flexmill uniquely combines robotics, machine 
vision and sensors, with software offering 
automation solutions to critical production 
phases.

 
  

 
Flexmill
Ilveskaari 19 B
01900 Nurmijärvi
Finlandwww.flexmill.fi

+358 10 411 9530
sales@flexmill.fi
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Kumera on kansainvälisesti toimiva tekno logia
yritys ja sen Voimansiirtoryhmä valmistaa vaihtei
ta eri teollisuuden aloille. Vaihteiden optimaalinen 
valinta, niiden häiriötön toiminta ja ylläpidon 
kustannustehokkuus ovat ensiarvoisia erityisesti 
kriittisissä kohteissa. Kumeran kehittämän Guard 
Gear 4.0 kunnonvalvonta palvelun avulla voidaan 
yhä paremmin vastata näihin tarpeisiin.
 

Kunnonvalvontaa teollista Internettiä 
hyödyntäen
Teollisuusvaihteet ovat oikein käytettynä ja huol-
lettuna luotettavia ja pitkäikäisiä komponentteja, 
joiden elinikä on jopa kymmeniä vuosia. Häiriötilan-
teet ovat kuitenkin mahdollisia ja seurauksena voi 
olla merkittäviä henkilö-, ympäristö- tai aineellisia 
vahinkoja. Suunnittelemattomat huoltoseisokit 
aiheuttavat lisäksi tuotantotappioita.
 Kunnonvalvonnalla pyritään minimoimaan nämä 
riskit ja tekemään huolto toimenpiteet suunnitellus-
ti. Anturoinnin, tiedonsiirron ja Internetin palvelu-
jen kehittyminen mahdollistaa aiempaa kustannus-
tehokkaam man ja reaaliaikaisen kunnonvalvonnan.
 Vaihteen kunnonvalvonnassa tärkeitä mitattavia 
suureita ovat kuormitus, voiteluaineen laatu, voi-
telun toiminta värähtely ja lämpötila. Antureiden 
mittausdata kerätään keskusyksikköön, jossa raa-
kadata esikäsitellään. Esikäsitelty data lähetetään 
mobiiliverkon kautta Internetin pilvipalveluun. Pal-
velussa datasta voidaan laskea tunnuslukuja, tehdä 
trendiseurantaa sekä analysoida sitä tarkemmin 
diagnoosin ja prognoosin tekemiseksi. Pilvipalve-
lusta haluttua dataa voidaan jakaa räätälöidyllä 
käyttöliittymällä sitä tarvitseville.
 
Guard Gear 4.0
Kumeran kehittämässä Guard Gear 4.0 kunnonval-
vontapalvelussa vakio anturit mittaavat värähtelyä, 

pyörimisnopeutta, lämpötilaa ja voiteluöljyn laatua. 
 Lisäksi yksikköön voidaan kytkeä vapaavalintai-
sia antureita, joista tyypillisiä ovat öljyn korkeus, 
-paine, -virtaus ja hiukkaspitoisuus sekä momentti 
anturit. 
 Anturit on kytketty keskusyksikköön josta tieto 
lähetetään mobiiliverkon (3G/4G) kautta pilvipalve-
luun. Palvelussa mittausdatasta lasketaan tunnus-
luvut kuten värähtelynopeuden, värähtelykiihty-
vyyden ja verhokäyrän kokonaistaso sekä kepstri.
 Tunnuslukupohjaisen trendiseurannan lisäksi 
aikatasosta lasketaan spektri ja tätä voidaan ana-
lysoida tarkemmin erillisellä ohjelmistolla.
 Palvelun käyttöliittymänä on selain mutta mit-
tausdatan saa myös rajapinnan kautta (OPC-UA) 
tehtaan SCADA-järjestelmään.
 
Hyötyjä kaikille osapuolille
Teollista Internettiä käyttävä palvelu tuo hyötyjä 
laajasti eri osapuolille. Laitevalmistajat voivat op-
timoida sovelluskohdetta järkiperäistämällä vaih-
devalintaa huomioiden todelliset käyttöolosuhteet. 
Laitteiden väärinkäyttöä tai suunnitellun vastaista 
kuormitusta voidaan ehkäistä reaali aikaisella val-
vonnalla.
 Loppukäyttäjä saa säästöjä vähentyneen perin-
teisen työvoimavaltaisen kunnonvalvonnan kautta. 

Kunnonvalvontaa teollisen verkon avulla – Kumera Guard Gear 4.0

Säästöjä syntyy myös kun huoltotoimet perustuvat 
laitteen todelliseen kuntoon. Ennakoimattomia sei-
sokkeja voidaan vähentää reaaliaikaisen seurannan 
avulla, jolloin varmistetaan maksimaalinen prosessin 
käytettävyys. Kunnonvalvonta mahdollistaa myös 
maksimaalisen vaihteen käyttöiän saavuttamisen.
 Mittausdatan avulla vaihdevalmistaja pystyy 
optimoimaan vaihteen rakennetta mm. termisen 
tehonsiirtokyvyn kannalta.
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www.kumera.com
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Delfoi toimittaa tuottavuuden parantamiseen tähtääviä Del-
foin omia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja kuten älykkäitä 
tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus- sekä robottien etäohjelmoin-
tiratkaisuja ja tuotannon simulointipohjaisia kehityspalvelu-
ja. Ratkaisuissamme korostuvat tekoäly, pilvi, helppokäyt-
töisyys ja nopeus. Ohjelmistoliikevaihtomme on kasvanut 
yli 50% viimeiset kolme vuotta ja liikevaihdostamme lähes 
40% tulee jo viennistä. Asiakkaitamme ovat mm. ABB, Ca-
terpillar, John Deere, Metso, Valmet sekä Volvo. Julki-
sella puolella simuloimme sairaaloiden toimintamalleja ja 
logistiikkaa sekä toimitamme Delfoin tuotannonsuunnitte-
lujärjestelmiä terveydenhuollon operatiiviseen toimintaan.

Tuotannon digitalisaatio

Excelit ovat uhka yrityksen 
tuottavuudelle ja digitalisaatiolle

2014 Aalto, TTY ja VTT tekivät tutkimuksen 
suomalaisessa teknologiateollisuudessa tuo-
tannonsuunnittelun ja ohjauksen työkaluista. 
Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että jopa 88% 
haastatelluista yrityksistä käytti MS Exceliä tuo-
tannon hienokuormitukseen ja paperiset työmää-
räimet olivat edelleen arkipäivää valtaosassa
yrityksiä. Yritysten toimitusvarmuus heitteli huo-
mattavasti (35%-95%) ja oli yleisesti heikolla 
tasolla. Tilastokeskuksen raporteista käy lisäksi 
ilmi, että teollisuuden tuottavuuden kehitys on ol-
lut pitkään vaatimatonta jo vuodesta 2009 lähtien.

Tuotannon digitalisaatio etenee hitaasti. Yksit-
täisten sankari-insinöörien luomista super-exce-
leistä on muodostunut personoitunut, buginen ja 
vaikeasti ymmärrettävä kehityksen jarru. Excel ei 
ole tiimityökalu eikä se ei integroidu. Se ei tar-
joa seurattavuutta eikä mahdollista toiminnan 
järjestelmällistä kehittämistä. Integraation puu-
te johtaa kahteen todellisuuteen: ERP:n omaan 
valkokaulustodellisuuteen ja tuotannon omaan 
Excel-todellisuuteen, jotka eivät kohtaa. Toimin-
nan ja tiedon läpinäkyvyys puuttuu. Ketju on rikki.
Yritykset tulostavat edelleen työmääräimiä pa-
perille ja jaettavaksi työntekijöille ja paperia voi 
kulua pk-yrityksessä jopa riisillinen päivässä. 
Työntekijät ja työnjohtaja valitsevat työt mielensä 
mukaan harjoittaen näin hallitsematonta osaopti-

mointia. Paperiin merkitään kynällä tehdyt tunnit 
ja huomiot, jotka sitten siirretään yrityksen järjes-
telmään erikseen päivän päätteeksi, jos silloin-
kaan. 

Viidessä vuodessa on tapahtunut todella pal-
jon, vaikka paljon on vielä tehtävää. Ehkä isoin 
muutos on tietoisuus tilanteesta ja muutoshaluk-
kuuden lisääntyminen. Avoimet rajapinnat, pilvi-
palvelut ja applikaatiotalous ovat vieneet voiton 
ERP-monoliittiajattelulta ja tehneet siten myös 
tuotannon APS/MES-ratkaisuista erittäin houkut-
televia. Delfoin tuotannonsuunnittelujärjestelmiä-
kin otetaan nyt käyttöön lähes yksinomaan SaaS-
pilvipalveluna, kun vielä viisi vuotta sitten lähes 
kaikki asennukset tehtiin vielä asiakkaan omille 
palvelimille. Yritykset ostavat nyt parasta käyttö-
kokemusta integroituna pilvestä tarpeen mukaan.
Takaisinmaksuajat Delfoi Planner -ratkaisuille ovat 
tyypillisesti jopa alle vuoden, kun asiakkaamme 
ovat raportoineet hyötyjä kuten puolittaneensa lä-
pimenoajat, vähentäneet dramaattisesti ylitöiden 
tarvetta ja samalla parantaneet toimitusvarmuutta 
huomattavasti ja vähintäänkin puolittaneet suun-
nitteluun kuluvan ajan. Toiminnan läpinäkyvyys ja 
tuottavuus on kasvanut usein jopa dramaattisesti.
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Simuloinnin systemaattisempi 
hyödyntäminen

Kuva 1. Delfoi Planner

Suomalainen teollisuus suunnittelee vieläkin tuo-
tannon ja logistiikan muutoksia ja investointeja
kustannuslähtöisesti ilman kunnollista toiminnal-
lista simulointia ja analyysiä. Yritys voi menettää 
jopa 10%:ia investointinsa tuottavuudesta joh-
tuen huonon suunnittelun aiheuttamista käyt-
töönotto- ja toimivuusongelmista. Simuloinnilla 
saavutettavat hyödyt saattavat olla jopa sata-
kertaisia simuloinnin kustannukseen verrattuna 
(simulointikustannus vs. investoinnin säästö + 
hyödyt). Simuloinnit saatetaan jättää tekemättä 
säästösyistä, vaikka simuloinnin osuus kokonai-
sinvestoinnista voi olla vain muutaman promillen 
luokkaa.

Esimerkiksi Toyota on satsannut satoja mil-
joonia tuotannon digitalisointiin ja simulointiin. 
Vuoden 2003 Toyotan vuosikertomuksessa on 
jopa kolme sivua simuloinnin hyödyistä. Toyo-
talla, jos missä, ymmärretään etukäteissuunnit-
telun merkitys; huippuunsa viritetyn tuotantolai-
toksen kanssa ei todellakaan lähdetä tekemään 
lattiatason koesuunnittelua eri toiminnan kehi-
tysvaihtoehdoista, jos niiden vaikutuksia ei ole 
ensin validoitu mallintamalla ja simuloimalla. 
Tämä on parasta mahdollista Leaniä – löyde-
tään ja korjataan virheet mahdollisimman aikai-
sin jo suunnitteluvaiheessa simuloimalla eikä 
vasta koekäytössä tai tuotannossa, jossa muu-

tosten kustannukset ovat eksponentiaalisia. Si-
muloinnin tulisi olla pakollinen osa suunnittelua 
kuten se on jo ollut pitkään autoteollisuudessakin.

Delfoi Planner
Tuotannonohjaukseen

Tuottavuuden kehittämiseen

Robottien etäohjelmointiin

Delfoi Lean

Delfoi Robotics

INDUSTRY 4.0  
RATKAISUT JA PALVELUT

www.delfoi.com

Valmistustekniikan kerho_Delfoi 2019_pysty.indd   1 14.11.2019   8.25.08
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Kuva 2. Delfoi Lean -simulointipalvelut
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Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.f i
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.

Nyrjähtikö nilkka, 
venähtikö lihas? 
Buranagel hoitaa 
paikallista kipua.

Buranagel 50 mg/g iholle levitettävä ibuprofeenigeeli paikallisen kivun oireenmukaiseen hoitoon hyvänlaatuisissa vammoissa, kuten ylä- tai alaraajojen venäh-
dykset, nyrjähdykset ja ruhjeet. Aikuisille ja yli 14-vuotiaille. Levitetään 4–10 cm geeliä kipualueelle, 3 kertaa päivässä, enintään 5 vuorokauden ajan. Ei raskauden 
viimeisellä kolmanneksella eikä rikkoutuneelle iholle. Varo geelin joutumista silmiin tai limakalvoille. Haittavaikutukset yleensä iho-oireita, lopeta käyttö, jos ilme-

nee ihoreaktioita. Neuvottele käytöstä lääkärin kanssa, jos oireet pitkittyvät, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa 
tai sinulla on verenvuototaipumus. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pakkauskoot: 50 g ja 100 g.

burana.fi



31

31

Robotiikka ja robottien etäohjel-
mointi

Julkisuudessa on myös peräänkuulutettu auto-
maatiota ja robotiikkaa Suomen kilpailukyvyn pe-
lastajaksi. Tämä on ollut kuitenkin vaikeaa, kun 
suomalainen tuotanto pääosin perustuu piensar-
jatuotantoon. Samaan aikaan globaalina megat-
rendinä on jo pitkään ollut tuotteiden elinkaarien 
lyhentyminen ja tuotevariaatioiden kasvu. Tämä 
asettaa isot vaatimukset automaatiojärjestelmien 
joustavuudelle ja muutoskyvylle, josta puhutaan 
aivan liian vähän. Miten robotisointia voidaan hyö-
dyntää piensarjatuotannossa? Juuri tätä Delfoi 
on kehittänyt tehnyt jo lähes 30 vuotta. Kun muu 
maailma on keskittynyt robotin hyödyntämiseen 

massatuotannossa, niin olemme kehittäneet rat-
kaisuja tehokkaaseen ja älykkääseen ohjelmoin-
tiin piensarjoille. Delfoi on tänään etäohjelmoin-
nin globaali edelläkävijä ja markkinajohtaja mm. 
robotisoidun kaarihitsauksessa. Delfoi Robotics 
-ratkaisuilla robotit voidaan opettaa tehokkaasti 
jopa yksittäissarjoille. Delfoin ratkaisuilla robo-
tin ohjelmointi on tyypillisesti jopa 10 kertaa no-
peampaa kuin perinteisesti opettamalla, jonka 
lisäksi ohjelmointi tapahtuu toimistolla robottia
pysäyttämättä simulaattorilla tekoälyä hyödyntäen.

Kuva 3. Delfoi Robotics

Suomalainen mahdollisuus

Suomessa meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus 
olla edelläkävijä joustavan ja älykkään tuotannon
ratkaisuissa. Meillä on jotain mitä muut maat vas-
ta opettelevat: piensarjatuotanto. Lisäksi meillä 
maailman fiksuin työväestö (vrt. PISA-tutkimuk-
set), joka luo mahdollisuudet uuden kehittämi-
seen, toteutukseen ja käyttöön. Meillä luontai-
nen kyky ottaa vastaan teknologiaa ja meidän 

teknologiainfrastruktuurimme on huippuluokkaa. 
Meidän vain pitää oikeasti uskaltaa taas kokeil-
la uusia mahdollisuuksia. Pilotoidaan, kokeillaan 
ja opitaan – epäonnistuakin saa. Ja kun huoma-
taan, että toimii, niin viedään nopeasti käytäntöön
ja saadaan hyöty irti ennen kilpailijoi-
ta. Se on kilpailukykyä – ei se, että teem-
me perässä kuten kilpailijatkin jo tekivät.
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Konecranes on yksi maailman johtavista 
nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita 
ovat muun muassa koneenrakennus- ja 
prosessiteollisuus, telakat, satamat ja 
terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen 
toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja 
huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. 
Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto 
oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. Yrityksellä 
on 16 100 työntekijää ja 600 toimipaikkaa  
50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu 
Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR). 

Not just 
lifting things, 
but entire 
businesses



33

33

Ihmislähtöinen valaistus lisää 
viihtyvyyttä ja tuottavuutta
energiatehokkaasti toimistoympäristössä
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Innovations are built together

Metallikomponentit
kustannustehokkaasti
Meconetilla on yli 75 vuoden kokemus tuotesuunnittelusta, valmistuksesta ja 
toimitusketjun hallinnasta. Kehitämme teknologiaamme jatkuvasti, jotta voimme 
tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaita ratkaisuja. Haasta meidät ja pyydä tarjous!

www.meconet.net

SyvävetoMeisto PrototJouset
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VTK:n ulkomaan excursio
USA:ssa ja Kanadassa 2019
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Excumme sai alkunsa saapuessamme New Yor-
kiin paikallista aikaa puolen päivän tienoilla elo-
kuun 17. päivä lauantaina. Nappasimme lento-
kentältä kaksi autoa allemme seuraavan parin 
viikon ajaksi. Ajoimme kentältä kohti New Jerseyn 
puolella sijaitsevaa hotelliamme tutustuen samal-
la aitiopaikalta paikalliseen liikennekulttuuriin: 
kaikki tuntuivat ajavan 10-20 mailia tunnissa yli 
rajoituksen ja vähän väliä oli jokin tietyö hidasta-
massa matkaa. Joillakin oli tarkoitus lähteä vielä 
lauantai-illaksi Hudsonin toiselle puolelle, mutta 
jet lag yhdistettynä iltapalapitsaan kaatoi excuili-
jat ajoissa petiin.

Sunnuntai oli todellinen New Yorkin turistipäi-
vä. Ensin kävimme Times Squarella ja pian hyp-
päsimmekin jo kiertoajelubussiin Uptown tourille, 
jossa näimme nähtävyyksiä Luonnontieteellises-
tä museosta Apollo-teatteriin ja MET:stä Rocke-
feller Centeriin. Kävimme myös veneajelulla Va-
paudenpatsaan edustalla, vaikkakin enemmän 

aikaa kului rannalla odotteluun kuin itse veneaje-
luun. Seuraavaksi suuntasimme takaisin kohti Ti-
mes Squarea, jossa kävimme illastamassa koko 
porukalla. Tämän jälkeen osa päätti lähteä vielä 
toiselle turistibussiajelulle Brooklyniin. Kymme-
nen aikaan illalla Brooklyn Bridgen yli ajettaes-
sa kaupungin tornitalojen valot piirtyivät upeas-
ti taivaalle. Tässäkin kiertoajelussa riitti paljon 
nähtävää, mutta pitkän päivän ja aikaeron vai-
kutukset näkyivät excuilijoissa, jotka katsoivat 
öisiä maisemia silmät vähintäänkin puoliksi kiin-
ni. Palattuamme kierrokselta otimme saman tien 
Überin alle ja painelimme hotellille nukkumaan ja 
valmistautumaan seuraavan päivän excursioon.

New York 1/2 (la-su 17.–18.8.)



38

38

Triangle Manufacturing (ma 19.8.)

Matkamme ensimmäinen excukohde oli Triang-
le Manufacturing, jonne suuntasimme tukalan 
kuumassa helteessä. Triangle Manufacturingin 
ydinosaamista ovat innovatiivisten lääketieteel-
listen istrumenttien ja implanttien valmistus yri-
tysasiakkaille, jotka kuuluvat lääketeollisuuden 
johtaviin OEM-valmistajiin. Tuotteissa kiteytyy 
laajamittainen suunnittelu, valmistus ja ammat-
titaito yhdistettynä vahvaan laadunvalvontaan. 
Lääketieteellisten laitteiden lisäksi yritys valmis-
taa ääriolosuhteissa käytettäviä työkaluja, kuten 
suuren momentin tuottavia momenttiavaimia ja 
omana tuotantonaan siiman kelausjärjestelmiä 
kalastukseen.

Pari tuntia kestänyt excursio alkoi yritysesit-
telyllä, jossa isäntämme Allyson Doherty (Ma-
nager, Organizational Development) ja David 
Cranstoun (Manufacturing Engineer) kertoivat 
yrityksen historiasta, tuotannosta ja ideologiasta. 
Yrityksen juuret johtavat vuoteen 1955, jolloin ko-
kenut ilmailualan koneistaja William F. Strohmey-
er, tuttujen kesken “Willie”, perusti autotallifirman 
New Jerseyssä. Nyt yli 60 vuotta myöhemmin 
yrityksestä on kehittynyt kukoistava perheyritys 
jo kolmannessa sukupolvessa. Triangle Manu-
facturingilla työskentelee yli 250 työntekijää ja 
yrityksen yli 9 900 m2 toimitilat sijaitsevat Upper 
Saddle Riverillä New Jerseyssä. Tuotantomää-
rissä Triangle Manufacturing mm. valmistaa kuu-
kausittain 23 000 implanttia ja vuosittain 156 000 
lonkan tekoniveltä. Trianglella uskottiin vahvasti 
omaan osaamiseen ja tuotteiden laatuun. Tuot-
teiden vaatimuksissa Trianglen toimesta pyrittiin 
vaadittuja toleranssejakin tiukempiin toleranssei-
hin. Näin valmiissa usean valmistajan tuotteista 
koostuvassa kokoonpanossa ilmenevät virheet 
eivät ainakaan johtuisi ainakaan heidän valmista-
mistaan komponenteista.

Seuraavaksi isäntämme veivät meidät tehdas-
kierrokselle, jonka aikana pääsimme lähemmin 
tutustumaan implanttien ja instrumenttien valmis-
tukseen. Tiloista löytyi lukuisia CNC-koneita ja 
vesileikkureita, mutta myös muutama manuaa-
lisesti operoitava työstökone. Työntekijät tekivät 
kahta vuoroa: aamuvuoro määritteli työstökonei-
den asetukset, joilla ajettiin käytännössä loppu-
päivä iltavuoroa myöten. Asetusten muuttaminen 

vie aikaa, joten tuotannon muutokset haluttiin pi-
tää vähäisenä.

Jokaisella operaattoreiden työpisteellä oli pää-
te, jonka kautta operaattorit kirjautuivat ERP-
järjestelmään. Järjestelmään kirjattiin tarkasti 
eri tuotantovaiheiden yksityiskohtaiset tiedot jo-
kaisen valmistetun tuotteen kohdalla, jotta tar-
vittaessa voitaisiin selvittää kunkin valmistetun 
kappaleen koko elinkaaren vaiheet tehtaalla. 
Lääketeollisuuden tiukat määräykset vaativat 
tarkkaa laadunvalvontaa ja kirjanpitoa aina raa-
ka-aineiden tuottajalta lähtien. Toistaiseksi pelkkä 
digitaalinen dokumentointi ei riitä vaan määräyk-
set vaativat edelleen myös paperisten lomakkei-
den täyttämisen tuotannossa. Dokumentit tulee 
myös säilyttää useamman vuosikymmenen ajan, 
mikä luo haasteita ison datamäärän hallinnalle.

Tuotannossa exculaisia hämmästytti erityises-
ti työstökappaleista kertyvän hukkamateriaalin 
määrä, joka tosin kierrätettiin tehokkaasti uusio-
käyttöön. Tuotantotilojen layout ei myöskään ollut 
mitä johdonmukaisin, sillä uudet koneet sijoitet-
tiin tiloissa lähinnä sinne, missä oli tilaa. Toisaalta 
valmistettavien tuotteiden erien kappalemäärät 
olivat pieniä ja helposti liikuteltavissa työpisteel-
tä toiselle. Isännät nostivat yhdeksi valmistuksen 
isoimmista ongelmista työkaluja valmistavien ar-
tesaanien eläköitymisen. Ammattilaisten jäädes-
sä eläkkeelle tieto ja osaaminen on vaarassa ka-
dota, sillä uusia ammattilaisia ei enää juurikaan 
kouluteta, ja ammattilaisten sijaan joudutaan in-
vestoimaan kalliisiin työkoneisiin.

Kierroksen lopuksi pääsimme vielä tarjoilujen 
kera tutustumaan tarkemmin Triangle Manufac-
turingin laajan tuoteluettelon esimerkkituotteisiin 
ennen ryhmäkuvan nappaamista ja suuntaamista 
kohti Bostonia.
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Boston (ti 20.8.)

Massachusetts Institute of Technology 

Excursiomatkamme toinen vierailukohde oli Mas-
sachusetts Institute of Technology, tuttavallisem-
min MIT, Bostonissa rauhallisella lähiöalueella 
hyvin nukutun yön jälkeen. Lähes kahdentoista 
tuhannen opiskelijan maailman kärkijoukkoon 
kuuluva yliopisto sijaitsee omalla suurella kam-
puksellaan aivan Bostonin keskustassa meren 
rannalla. Valmistustekniikan kerhon vierailijoita 
opastamassa olivat niin paikallisten opintopalve-
luiden henkilökunta kuin myös esiteltävien labo-
ratorioiden vastuuhenkilöt. Vierailumme oli keski-
määräistä excursiotamme pidempi, sillä MIT:issä 
nähtävää olisi riittänyt viikkokausiksi.

Aloitimme tutustumalla konetekniikan laitok-
sen tuotantotekniikan tiloihin sekä projektikurs-
sien puuhatiloihin. Sorvit ja muut työstökoneet 
toivat mieleen kotoisat K2 ja K3 -laboratoriotilat 
Otaniemestä. Projektien puuhatilat muistuttivat 
vähän myös omaa Design Factoryamme. Paikal-

linen opetushenkilökunta oli ylpeää siitä, että hei-
dän kandidaattiopiskelijansa pääsevät likaamaan 
kätensä ja kokeilemaan omia taitojaan käytän-
nössä. Lieneekö sattumaa, että Aallon Machine 
Design Project -kurssilla maisteriopiskelijat ra-
kentavat Stirling-moottorin, kuten kandiopiskelijat 
myös MIT:in vastaavalla kurssilla. Tiloista löytyi 
myös opiskelijoiden itse ylläpitämä työpaja, jossa 
opiskelijat pääsevät käyttämään työstökoneita ja 
esimerkiksi vesileikkuria kouluajan ulkopuolella.

Myöhemmin päivällä tutustuimme tutkimus-
ryhmien laboratorioihin, jotka olivat professori- 
ja tutkimusryhmävetoisia. Tilat olivat verrattain 
ahtaita, täynnä tutkimuslaitteistoa ja tekemisen 
meininki oli vahvasti läsnä. Tilojen esittelijät har-
rastivat paljon name-droppailua, joka ei vieraili-
jaryhmällemme auennut. Excursioryhmämme 
sivistyksessä on siis petrattavaa. Vierailimme 
mm. robotiikan tutkimuslabrassa, jossa meille 
esiteltiin kappaleen asennon tunnistusta robotin 
tartuntaa varten, pehmeisiin kappaleisiin tarttu-
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mista ja verkkokauppa Amazonin järjestämää kil-
pailua, jossa robotin avulla tartutaan ja lajitellaan 
satunnaisen muotoisia kappaleita muovilaatikos-
ta. Ryhmällemme mieleenpainuvin laboratorio oli 
Cheetahin, nelijalkaisen robottigepardin, tutki-
musryhmän tila. Paikalla pääsimme tutustumaan 
niin täysikokoiseen vanhempaan Cheetah-robot-
tiin kuin myös uuteen Mini Cheetah -robottiin. Ys-
tävällinen esittelijä tarjosi myös demoesityksen 
robotin liikkeistä videoiden lisäksi. Robotin nope-
us ja ketteryys vakuuttivat vierailijaryhmämme. 
Lisäksi tutustuimme ainetta lisäävän valmistuk-
sen tutkimustiloihin.

Boston kaupunkina tarjosi ryhmällemme par-
haita puoliaan. Todella siisti ympäristö, yliopisto-
kaupungin ilmapiiri ja suotuisa ilmasto takasivat 
ryhmämme viihtyvyyden. Pitkän excursiopäi-
vän kruunasi Boston Red Soxin baseballottelu 
Philadelphia Philliesiä vastaan legendaarisella 
Fenway Parkilla, joka on liigan vanhin stadion. 

Rensselaer Polytechnic Institute 
(ke 21.8.)

Keskiviikkona 21. päivä elokuuta oli vuorossa 
sateinen Troy, ja vierailu Rensselaer Polytechnic 
Institutessa (RPI). Vierailu oppilaitoksessa alkoi 
syväluotaavalla presentaatiolla siitä, mitä hallin-
nollisia päätöksiä Yhdysvallat ovat tehneet uuden 
teknologian kehittämiseksi; presidenttikaudellaan 
Barack Obama perusti President's Council of 
Advisors on Science and Technologyn, lyhyesti 
PCAST:in. Heidän vuonna 2011 julkaisemassaan 
raportissa esitettiin, että valtio käynnistäisi jul-
kisten instanssien ja yksityisten yritysten välisen 
kehittyneen valmistustekniikan kehityshankkeen 
tukeakseen korkeakouluja ja yrityksiä uusien tek-
nologioiden ja suunnittelumetodien tutkimisessa.

Lopputuloksena Yhdysvaltoihin perustettiin 
National Network for Manufacturing Innovation 
(NNMI), jonka alla toimii tällä hetkellä 14 instituut-
tia. Jokainen instituutti tekee yhteistyötä omalla 
alallaan julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, 
edistäen tulevaisuuden teknologioiden tuoteke-
hitystä ja valmistusmetodien käyttöönottoa. Insti-
tuutteja on perustettu muun muassa ainetta li-
sääville valmistusmenetelmille (AmericaMakes), 
kevytrakenteille (LIFT), kestävän kehityksen 
suunnittelulle (REMADE) ja robotisoidulle valmis-
tustekniikalle (ARM). Rensselaerin näkökulmasta 
erityisen mielenkiintoinen on ARM, Advanced Ro-
botics for Manufacturing Institute, sillä RPI on osa 
tätä. Osa kyseisen instituutin projekteista toteute-
taan Rensselaerissa tutkijoiden ja opiskelijoiden 
tekemänä.

Vierailun aikana isäntämme sitoi mielenkiin-
toisesti heidän tekemänsä tutkimuksen ja ope-
tuksen teknologian valmiusasteeseen (Techno-
logy Readiness Level, TRL). TRL on tapa 
mitata teknologian kypsyyttä asteikolla yhdestä 
yhdeksään, jossa yksi vastaa perusperiaattei-
den havaitsemista tutkimuksessa, ja yhdeksän 
vastaa teknologian todennettua valmiutta teol-
liseen valmistukseen. RPI toimii projektiensa 
kanssa TRL-asteikolla tasoilla 4-7, eli teknolo-
gian toimivuuden todentamisen ja prototypoin-
nin parissa. Laitoksessa ei siis keskitytä uusi-
en teknologioiden löytämiseen ja tutkimiseen, 
eikä niiden kaupalliselle asteelle saattamiseen.
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Pääsimme vierailemaan laitoksen testaustilois-
sa, joissa oli paljon erilaisia koneita: Edellisenä 
päivänä asennettu uudenkarhea CNC-jyrsin, 
vesileikkuri, hitsausrobotti, teollisuusrobotti, 3D-
printtereitä, ruiskupuristin sekä useita eri valmis-
tajien kollaboratiivisia käsivarsirobotteja. Eräs 
opiskelija esitteli ryhmällemme, kuinka hän oli 
hakenut oikeita parametrejä ainetta lisäävään 
valmistukseen hitsaamalla. Hitsausrobotti hit-
sasi suoraa viivaa kuusi kertaa päällekkäin, 
jolloin metallilevylle muodostui parin sentin 
korkuinen seinämä. He perehtyvät yhdessä opet-
tajien kanssa tämän teknologian mahdollisuuk-
siin, ja mittaavat minkälainen rakenne eri pa-
rametreillä ajettuna kerrosten välille syntyy.
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Kuulimme myös eräästä heidän koulussaan jär-
jestettävästä kurssista, jossa opiskelijoiden täytyy 
suunnitella jonkinlainen funktionaalinen, suhteel-
lisen pienikokoinen tuote, esimerkiksi jokin lelu 
tai arkitavara. Siinä ei kuitenkaan ole ihan koko 
tarina, vaan heidän täytyy kurssilla valmistaa 
itse näitä tavaroita 500 kappaletta. Tämä asettaa 
täysin uudenlaiset vaatimukset suunnittelulle ja 
nimenomaan tuotteen valmistus- ja kokoonpano-
tavalle. Tämänkaltainen kurssi olisi todella hieno 
lisä Aalto-yliopiston maisterivaiheen tarjontaan, 
sillä kyseisellä kurssilla pääsisi käyttämään hy-
väkseen yliopiston aikana oppimiaan suunnitte-
lukeinoja sekä kehittämään valmistustekniikan 
osaamistaan.

 Viimeisenä vierailulla tutustuimme metallin 3D-
printtaamiseen. Opiskelijat voivat päästä jo heti 
kandivaiheessa työskentelemään teknologian 
kehityksen parissa opiskelijatutkijoina, ja meille 
esitellyn vakuumikammiossa toimivan metallin 
3D-printterin parissa oli työskennellyt useampia-
kin opiskelijoita. Meille esiteltiin hyvin yksityiskoh-
taisesti kobolttikromista printattua yliopiston si-
nettiä, joka todisti heidän kehittämänsä printterin 
hyvin toimivaksi. Oli hienoa nähdä, kuinka metal-
lin 3D-printtaus, kaikkien muiden meille vierailun 
aikana esiteltyjen projektien tapaan, kuuluu pal-
jon puhuttuihin lähitulevaisuuden teknologioihin. 
Rensselaerissa tunnuttiin olevan ajan hermolla.
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Albany & Troy (ke 21.8.)

Rensselaer Polytechnic Institutelta matka jatkui 
seuraavan yön majoitukseemme Super 8 -hotel-
liin, joka sijaitsi Albanyssa Troyn alueella. Sateen 
hellitettyä hieman hitaasti edenneen check-inin 
aikana exculaisia huvitti matkalaukun renkaiden 
vierintävastusten testaaminen. Tai naurun rema-
kan saattoi aiheuttaa myös parkkipaikalla karan-
neen ja itsekseen vauhdikkaasti alamäkeen rul-
lailleen matkalaukun perään juossut exculainen. 
Matkalaukun törmäystesti jäi tekemättä. Hotelliin 
majoittumisen jälkeen suuntasimme viereisen 
Target-supermarketin kautta Troyn yöhön.

Paikallisilta nuorilta saimme vinkin kahdes-
ta nuorten suosimasta ravintolasta: The Ruck 
ja Troy Kitchen. The Ruckissa vastassamme oli 
rento ilmapiiri ja kattava valikoima erilaisia käsi-
työläisoluita. Istuimme yksille, joku kaksillekin, 
mutta seurueen nälän yltyessä päätimme lähteä 
katsastamaan Troy Kitchenin kehuttua ruokatar-
jontaa. Yllätyimme positiivisesti keittiön ruoka-
puolesta, sillä ravintolan sisältä paljastui viisi keit-
tiötä, jotka kukin tarjosivat edullisia annoksia eri 
ruokakulttuureista, kuten jamaikalaista ja meksi-
kolaista ruokaa. Bilepuolella ei juurikaan ollut tun-
gosta, vaan saimme vallata ison sohvaryhmän 
itsellemme. Paikka 
oli todella viihtyisä ja 
aikaa vierähtikin no-
peasti kolme tuntia. 
Baarimikko huomasi 
myös viihtymisemme 
ja tarjosikin seuru-
eellemme kierroksen 
tequilaa vilkkuvilla 
valoilla varustellusta 
maailmanpyörästä.

Paluumatkalla hotellille osa seurueesta haki 
vielä tuhdit yöpalat hotellia vastapäätä sijain-
neesta Denny’sistä, jonka tarjoilijan kans-
sa jäimme juttelemaan vielä toviksi. Hotellin 
oma aamupala ei ollut mairitteleva, joten yöl-
lisen tiedustelun innoittelemana seurueemme 
suuntasi Denny’siin kunnon amerikkalaiselle 
diner-aamupalalle. Ruokailun jälkeen ahtau-
duimme autoihin ja suuntasimme kohti Torontoa.

Toronto (to 22.8.)

Torstaiaamupäivällä excuryhmämme lähti kohti 
Torontoa ja matkalla pysähdyimme ihailemaan 
Niagaran putouksia USA:n ja Kanadan rajalla. Vie-
railimme putousten Kanadan puoleisella alueella, 
josta näkymä putouksille olikin kerrassaan mah-
tava. Parin tunnin pysähdyksen ja usean ostetun 
postikortin jälkeen jatkoimme matkaamme kodik-
kaaseen AirBnB-majoitukseemme. Viikonlopun 
asuntomme sijaitsi rauhallisella omakotitaloalu-
eella noin 40 minuutin ajon päässä Toronton kes-
kustasta. Majoitukseen saavuttuamme kävimme 
vielä paikallisessa Walmartissa ostamassa jenk-
kityyliin perheautomme kontin täyteen ruokatar-
peita viikonlopun aamupaloja varten. Toronton py-
sähdys oli excursiomme pisin sisältäen kolme yötä 
samassa majoituksessa. Tästä huolimatta aika ei 
ehtinyt käydä pitkäksi viikonlopun sisältäessä ex-
cun, kaupunkiin tutustumista ja excursioillallisen.



45

45

Bohne Springs (pe 23.8.)

Ainut excursiomme Kanadan puolella suuntau-
tui paikalliseen Bohne Spring Industries Limited 
-nimiseen perheyritykseen, jonne suuntasimme 
heti perjantaiaamusta. Vuonna 1892 perustet-
tu Bohne Springs mainostaa itseään Kanadan 
vanhimpana jousia valmistavana perheyritykse-
nä. Alunperin pianon osia valmistanut yritys alkoi 
toisen maailmansodan aikaan auttaa Kanadan 
puolustusvoimia varustelussa laajentamalla tuo-
tantonsa pianon osista raskaampiin jousiin, joita 
käytettiin auto- ja aseteollisuuden tarpeisiin. So-
tien jälkeen jousien tarve vain kasvoi, ja yritys on 
jatkanut monien eri teollisuuden alojen tukemista 
omilla tuotteillaan. 

Yritystä meille esitteli omistaja Chris Wha-
ring, joka oli työskennellyt perheyritykselle yli 40 
vuotta, vuodesta 1979 alkaen. Hänen mukaansa 
perheyrityksen paras puoli on se, että he voivat 
toteuttaa projekteja aivan pienen mittakaavan 
protoilusta aina valtavien kappalemäärien tilauk-
siin. Eräkoko voi siis vaihdella aivan muutamasta 

jousesta satoihin tuhansiin. Yrityksen portfoliosta 
löytyy normaalien veto- ja puristusjousien lisäksi 
vääntöjousia ja pienempiä sekä monimutkaisem-
pia metallilangasta kustomoituja jousia. Jousia 
käytetään lukemattomissa sovelluksissa aina 
lentokoneista pienelektroniikkaan.

Tyyliltään Bohne Spring oli vanhan ajan nyrk-
kipaja, eikä reissumme teema Industry 4.0 nous-
sut vierailumme aikana juurikaan esiin. Osa van-
hemmista laitteista oli ollut käytössä vuodesta 
1968 asti. Tuotannon ohjaus tapahtui vielä hyvin 
pitkälti operaattorien visuaalisen tarkkailun poh-
jalta. Vanhasta kalustosta huolimatta omista-
ja uskoi jatkuvaan kehitykseen ja yrityksellä oli 
myös uudempaa kalustoa vanhojen koneiden 
kanssa rinnakkain. Omistajalla kertoi myös, että 
kasvavan osaajapulan myötä hekin aikovat in-
vestoida enemmän automatisoituihin laitteisiin. 
Kokonaisuudessaan excursio oli odotettua mie-
lenkiintoisempi, sillä moni meistä ei ollut tutus-
tunut jousien valmistusmenetelmiin aiemmin. 
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Exculta palasimme takaisin majoitukseen, jossa 
vaihdoimme astetta rennompaan pukeutumiseen 
ja suuntasimme tutustumaan Toronton nähtävyyk-
siin. Päivän aikana osa seurueestamme tutustui 
paikalliseen akvaarioon, jossa mieleenpainuvim-
pana nähätvyytenä oli vedenalainen tunneli. Toi-
nen osa seuruetta vieraili puolestaan Hockey Hall 
of Famessa. Näiden jälkeen kävimme vielä koko 
porukalla veirailemassa Toronton ikonisessa 593 
metriä korkeassa CN-tornissa. Torni on aikoinaan 
ollut maailman korkein rakennus ja on tätä nykyä 
maailman korkein betonirakennus. Hissimatka 
tornin juurelta 346 metrin korkeudessa olevalle, 
koko tornin kiertävälle näköalatasanteelle hujah-
ti minuutissa. Kuten arvata saattaa, oli näkymä 
kaupungin yli mantereelle ja toiseen suuntaan 
paikallisen Ontarion järven yli vertaansa vailla.

Detroit, tämä kaunis kaupunki! Saavuimme tähän 
ihastuttavaan turistikohteeseen sunnuntaina 400 
km ajon jälkeen Torontosta. Rajan ylittäminen oli 
huomattavasti tarkempaa tähän suuntaan  verrat-
tuna  Kanadan puolelle siirtymiseen. 

Paikallisena lukaalina toimi Rivertown Inn & 
Suites Downtown, joka sijaitsi kilometrin päässä 
General Motorsin omistamasta Renaissance To-
werista. Jätettyämme tavaramme motellille siir-
ryimme Belle Isle -saarelle seuraamaan alueella 
ajettavaa kilpaveneajoa, josta ehdimme näke-
mään huimat kaksi viimeistä minuuttia. 

Päivän päätteeksi suuntasimme kohti Detroitin 
keskustaa. Matkallamme pääsimme seuraamaan 
paikallista toimintaa, kun liikennevaloihin pysäh-
tyneestä neonvihreästä mustangista nousi kuskin 
paikalta todennäköisimmin paikallinen naishen-
kilö, joka rupesi kaikkien yllätykseksi twerkkaa-
maan valojen vihreäksi vaihtumiseen asti. Alueel-
la oli havaittavissa selkeää viikonlopputunnelmaa 
paikallisten cruisailujen tiimoilta. Tuunatuilta me-
nopeleiltä ei vältytty oli ne sitten kaksi-, kolmi-, 
neli-, tai useampipyöräisiä sekä moottorikulkuisia 
tai eivät. Katuja eivät myöskään pimentäneet jo-
kaisessa kulkupelissä välkkyvät eriväriset LEDit.

Tutustuttuamme paikalliseen ravintolatarjon-
taan päädyimme pienen paikallisen kuppilan ul-
koterassille, josta pääsimme seuraamaan etu-
rivistä lisää enemmän tai vähemmän tuunattuja 
menopelejä sekä muita suomalaisille ei-niin-päi-
vittäisiä näkyjä. Onneksemme olimme päättä-
neet, että tässä kohteessa tulemme yöpymään 
jopa kaksi yötä. Osa matkaseurasta selkeästi 
koki hieman ahdistuneisuutta alueeseen liittyen, 
eikä tätä helpottanut se, että motellimme parkki-
paikka toimi yöllisinä tunteina hiljaisempana drag 
race -alueena sekä donitsienharjoituspaikkana.

CN-tornin jälkeen vuorossa oli excursioillallinen 
The Keg Steakhouse & Bar:issa. Kegin mureat 
naudan pihvit ja suussa sulavat grillatut lohet ei-
vät jättäneet moitteille sijaa ja illallinen olikin ruo-
kineen ja juomineen mitä erinomaisin. Illallisen 
aikana kiiteltiin myös erityisesti excumestareita 
kuin osallistujiakin hyvin sujuneesta excursiosta.

Detroit (su 25.8.)

Launtaina 24.8. meillä oli rento kaupunkipäivä 
Torontossa. Osa porukasta teki lauttakierroksen 
Toronton saaristossa, ja professorimme puoles-
taan oli löytänyt jalkapallopelin illalle ja taisipa 
joku löytää myös stand up -komediaa. Sunnuntai-
na aamupäivällä koitti lähtömme kohti Detroitia.
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Ford (ma 26.8.)

Matkamme toisen viikon excursiosarja alkoi tu-
tustumalla Fordin autotehtaaseen, The Rougeen, 
joka on saanut nimensä Rouge River -joesta, jon-
ka viereen tehdas on perustettu. 

Harmiksemme isäntämme tarjosivat vierailua 
vain yleisenä turistikierroksena, joten odotuksem-
me sitä kohtaan olivat vähäisemmät verrattuna 
muihin ekskursioihin. Tästä huolimatta koimme 
intoa päästä näkemään tuotantolaitoksen, jossa 
on aloitettu autojen massatuotanto ensimmäise-
nä yli sata vuotta sitten. Suuntasimme aamulla 
Henry Fordin museolle, josta hyppäsimme bussin 
kyytiin, joka kyyditsi ryhmän varsinaiselle tuotan-
tolaitoskierrokselle. Bussimatka museolta kesti 
noin kymmenen minuuttia, jonka aikana pääsim-
me näkemään hieman Fordin koeajoratoja sekä 
toimitusvalmiita lava-autoja, jotka odottivat vii-
meisiä matkojaan asiakkaille.

Saavuttuamme loppukokoonpanon alueelle 
pääsimme ensimmäisenä tutustumaan Henry 
Fordin ja The Rougen tehtaan historiaan paikal-
lisessa teatterisalissa. Mustavalkofilmin jälkeen 
siirryimme seuraavaan saliin, jossa pääsimme tu-
tustumaan nykyiseen Fordin tuontantoon ja siellä 
kokoonpantavaan Ford F-150 -lava-autoon 360° 
videon ja valoshown avustuksella. Markkinointitii-
mi oli päässyt vauhtiin, joten savukoneita, äänite-
hosteita ja teollisuusrobotteja ei ollut pelätty käyt-
tää osana tätä spektaakkelia. Tästä huolimatta se 
puri paremmin muihin vierailijoihin kuin meidän 
ryhmäämme, sillä monet tuotantovaiheista oli 
täysin ohitettu. Tämä oli kuitenkin tehty puhtaasti 
aikataulusyistä, sillä vietimme yhteensä noin 25 
minuuttia näissä esityksissä.

Alkuesittelyjen jälkeen siirryimme oppaamme 
johdolla yläkertaan, josta pääsi näkemään The 
Rougen tehdasaluetta hyvinkin laajalti, ja eri alu-
eiden funktioita kuvailtiin. Näköalatornin jälkeen 
siirryimme loppukokoonpanohallin suuntaan. Ko-
koonpanohallin reunoille oli rakennettu erillinen 
tasanne, josta suurin osa kokoonpanovaiheista 
näkyi, ja eri vaiheita oli kuvattu erilaisin tauluin. 
Loppukokoonpanossa oli yhteensä viisi linjaa, 
ja linjan päättyessä siirtyi kokoonpantava alusta 
seuraavalle linjalle, joka liikkui eri suuntaan kuin 
aiempi linja. Linjojen välissä oleva siirtymäalue 
mahdollisti viiden kokoonpanon säilömisen, jol-

loin jokaiselle linjastolle mahdollistettiin viiden 
auton bufferi. Näin ollen yksittäinen linjasto voi 
olla pysähtyneenä maksimissaan viisi minuuttia, 
jonka jälkeen tätä edeltävä linjasto joudutaan py-
säyttämään. 

Loppukokoonpanoa toteutetaan tehtaalla kah-
dessa kymmenen tunnin työvuorossa viitenä päi-
vänä viikossa, ja työntekijöiden työvuorot ovat 
hyvinkin tarkkaan määritellyt, koska tuotannon 
tahtiaika on minuutti ja jokainen työvaihe tulee 
olla tehtynä ennen siirtymistä seuraavaan työvai-
heeseen. Kymmenen tunnin työvuoron aikana on 
taukoja viisi kappaletta, joista kaksi ensimmäistä 
ja viimeistä kymmenen minuuttia ja keskellä puo-
len tunnin ruokatauko. Kahden työvuoron välissä 
on aina kahden tunnin huoltoväli, jolloin kokoon-
panolinjaa huolletaan ja ylläpidetään. Kokoon-
panosolussa työskentelee keskimäärin kaksi 
työntekijää. Tiedustelimme minkälaisia suojava-
rusteita työntekijöillä tulisi olla ja ainoa vaatimus 
oli suojalasien käyttö. Tämä ei kuitenkaan heijas-
tunut suoraan työntekijöistä, sillä monilla suoja-
lasit olivat joko otsalla tai sitten ei päässä ollen-
kaan. Työntekijät olivat pukeutuneet kaikki omiin 
vaatteisiinsa, kuten muissakin vierailukohteissa, 
ja kuulemma halutessaan saivat hankkia oma-
kustanteisesti muita suojavälineitä, kuten esimer-
kiksi turvakenkiä ja kuulosuojaimia.

Tuotantotekniikan näkökulmasta suurin osa 
auton oikeasta tuotannosta jäi piiloon, emmekä 
nähneet mitään liittyen metallin käsittelyyn, hitsa-
ukseen tai maalaukseen. Linjasto koostui lähes 
täysin manuaalisesta työskentelystä, jossa oli 
käytössä erilaisia komponenttien käsittelyyn käy-
tettäviä laitteita, joilla esimerkiksi kattoikkunat tai 
suuret keskikonsolit saatiin sijoitettua paikoilleen 
hyvinkin nätisti. Ainut automatisoitu työvaihe vie-
railumme aikana oli tuulilasin sekä ohjaamon ta-
kaikkunan liimaus ja asennus paikalleen.

Tuotantotekniikan näkökulmasta suurin osa 
auton oikeasta tuotannosta jäi piiloon, emmekä 
nähneet mitään liittyen metallin käsittelyyn, hit-
saukseen tai maalaukseen. Linjasto koostui lä-
hes täysin manuaalisesta työskentelystä, jossa 
oli käytössä erilaisia komponenttien käsittelyyn 
käytettäviä laitteita, joilla esimerkiksi kattoikkunat 
tai suuret keskikonsolit saatiin sijoitettua paikoil-
leen hyvinkin nätisti. Ainut automatisoitu työvai-
he vierailumme aikana oli tuulilasin sekä ohjaa-
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Eckhart Advanced Technology 
Center (ti 27.8.)

Detroitista lähdettiin hieman pohjoiseen, Warre-
niin, jossa oli seuraava excu Eckhart Advanced 
Technology Centerissä. Eckhart on systeemi-
integraattori, eli he eivät sinänsä valmista tai 
suunnittele itse laitteita tai ratkaisuja. He toimivat 
IoT-ratkaisujen ja automaatiota toimittavien val-
mistajien ja loppuasiakkaiden välillä. Loppuasi-
akkaat ostavat Eckhartilta palvelun, ja Echkart 
hankkii valmistajilta tarvittavat välineet ja ohjel-
mistot. Tyypillinen työtehtävä voisi olla esimer-
kiksi jonkin työvaiheen täydellinen automatisointi. 
Tällaisin tehtäviin ei välttämättä löydy kaikista fir-
moista osaamista, eikä ole välttämättä edes jär-
kevää ylläpitää kokonaista kehitysorganisaatiota, 
vaan voi olla kannattavampaa ostaa tämänkaltai-
set työt muualta. Asiakkaina Eckhartilla on monia 
isoja nimiä esimerkiksi autojen valmistuksessa ja 
muussa teollisuudessa. 

Excu koostui yrityksen yleisesittelystä ja strate-
giaan tutustumisesta. Tämän jälkeen vierailimme 
Tech Centerin demoalueella, jossa demonstroi-
tiin hyvin yksinkertaisia automatisoituja työsoluja, 
joita Eckhart asiakkailleen kehittää. Demoalueel-
la näimme muun muassa vihivaunuja, robotteja 
ja 3D-tulostusta. Eckhart Advanced Technology 
Center on ikään kuin näyteikkuna yrityksen toi-
mintaan sen asiakkaille ja itse suunnittelutyöt ta-
pahtuvat yrityksen muilla toimipisteillä.

Excu oli kauttaaltaan todella mielenkiintoi-
nen, ja työ itsessään vaikutti sellaiselta, mitä 
monet meistäkin haluaisivat tulevaisuudessa 
päästä tekemään. Paikalla oli Eckhartin puoles-
ta Vice President Daniel Burshet sekä Robert 

mon takaikkunan liimaus ja asennus paikalleen.

Manuaalisesti asennettavan kattoikkunan 
asennuksessa aikaa kuluu enemmän kuin mitä 
tahtiaika antaa myöden. Tämä oli otettu huomi-
oon siten, että asennusalue oli hieman laajem-
pi, ja autot tulevat linjastolle siten, että maksi-
missaan joka neljännessä autossa saattoi olla 
kattoikkuna. Samaa periaatetta todennäköisesti 
hyödynnetään myös muissa työvaiheissa, joissa 
variantit aiheuttavat yksilöllistä kokoonpanoa.

Kokoonpantujen autojen laatua tarkkaillaan 
linjaston päässä kahdella tavalla. Jokainen auto 
kulkee automatisoidun lasermittauslaitteen läpi, 
joka mittaa monia kriittisiä mittoja autosta samalla 
minuutin tahtiajalla. Tällä voidaan karsia pois au-
toja, joiden kokoonpanossa on selkeästi mennyt 
jotain pientä pieleen ulkokuoressa. Vierailumme 
aikana mittauslaite oli kuitenkin poissa käytöstä, 
mistä isäntämme oli hyvinkin hämillään. Tästä 
voisi olettaa laitteen olevan useimmiten käytös-
sä, mutta tehtaalla tulisi vierailla uudemman ker-
ran tämän arvelun validoimiseksi. Linjastolta ote-
taan myös yksittäisiä autoja tarkempaan syyniin, 
jossa autoa tutkitaan noin puolen tunnin ajan, ja 
siitä tarkistetaan suurempi määrä teknisiä omi-
naisuuksia. Saimme tästä hyvän esityksen, sillä 
näkyvissä oli yksi auto, jossa selkeästi oli jotain 
vialla, sillä koko etupuskuri oltiin irrotettu, ja jotain 
isompaa korjausta jouduttiin tekemään kyseiselle 
lava-autolle. 

Kierroksemme päättyi takaisin alkupisteeseen, 
josta palasimme takaisin teatterien läheisyyteen, 
jonne oli koottu erillinen Fordin autoshow. Esillä oli 
useampia vanhempia Fordin tehtaalla tuottamia 
ajoneuvoja, joita oltiin hankittu takaisin keräilijöil-
tä. Paraatipaikalle oli sijoitettu tuotannossa ole-
va F-150, josta räpsimme vielä toiseksi viimeiset 
ryhmäkuvat excursiolta. Viimeisen kuvan otimme 
vielä pihalla Henry Fordin patsaan edessä ennen 
hyppäämistä takaisin bussiin ja Henry Fordin mu-
seon parkkipaikalle, josta jatkoimme matkaamme.



49

49

Doyle, joka toimii Association for Advancing Au-
tomation -nimisessä yhdistyksessä. A3 on voit-
toa tavoittelematon järjestö, joka järjestää auto-
maatioaiheisia seminaareja sekä yrittää edistää 
automaation yleistymistä valtakunnallisesti. Dan 
oli kutsunut Bobin kertomaan meille yleisemmin 
automaation trendeistä Amerikassa ja maailmal-
la. Automaatiosta puhuttaessa monesti maa-
laillaan uhkakuvia työpaikkojen menetyksestä, 
mutta Bob kertoi meille, että automatisointi ei it-
seasiassa vie ihmisiltä työpaikkoja, vaan robotit 
tekevät nykypäivänä työt, joita ihminen ei enää 
halua tai kykene tekemään. Yritysten on pakko 
automatisoida toimintojaan, koska esimerkiksi 
hyviä koneistajia on todella vaikea enää löytää. 
Toinen iso trendi automatisaatiossa tällä hetkel-
lä on robotin ja ihmisen välinen yhteistyö, jolloin 
robotin pitää täyttää tarkat turvallisuuskriteerit.

Pittsburgh (ti 27.8.)

Excursion jälkeen lähdimme taas tien päälle, 
kohti itää ja Pittsburghia. Ajomatka Warrenista 
Pittsburghiin kesti yli viisi tuntia, ja aikataulus-
tamme johtuen pääsimme viettämään kaupun-
gissa vain yhden illan. Perille päästyämme osa 
meistä jäi hotellille lataamaan akkuja, kun taas 
osa lähti syömään ja oluelle. Onneksemme löy-
simme mukavan ja tyylikkään olutravintolan, jos-
sa tarjoiltiin todella hyviä burgereita. Paikan uusi 
tarjoilija oli juuri muuttanut Manhattanilta kau-
punkiin, ja antoi meille mielellään paljon vinkke-
jä tulevaa New Yorkin viikonloppuamme varten. 
Saimme häneltä muun muassa vinkin West Villa-
gen Comedy Cellarista ja muista paikoista, joita 
ei turistina helposti suuresta kaupungista löydä. 

Istuimme ravintolassa pidempään kuin olimme 
suunnitelleet, ja lopulta ravintolan sulkemisaikaan 
asti. Saimme kuitenkin vihjeen viereisestä Jack’s 
baarista, jonne paikalliset tapasivat mennä illan 
viimeisille. Suuntasimme siis sinne viettämään 
loppuiltaa. Jack’sissa oli yllättäen yksi matkamme 
suurimmista olutvalikoimista, sekä todella muka-
via ihmisiä. Tutustuimme myös paikalle eksynei-
siin norjalaisiin vaihto-opiskelijoihin.  

Seuraavana päivänä emme ehtineet viettää 
montaa tuntia Pittsburghissa. Tämä oli hieman 
harmillista, sillä kaupunki vaikutti todella mu-
kavalta. Yksi excuilijoista päättikin herätä mui-
ta aiemmin ja kiertää kaupungin keskustan kä-
vellen ennen seuraavaan kaupunkiin lähtöä. 
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Washington D.C. (ke 28.8.)

Saavuimme Washingtoniin myöhään iltapäiväl-
lä järkyttävien ruuhkien takia. Olimme reissulla 
nähneet paljon autoja, mutta harvoin niin tiheään 
pakattuna kuin Washingtonin nelikaistaisilla val-
tateillä. Majoitukseen löydettyämme lähdimme 
nopeasti vielä valoisan aikaan katsomaan kau-
pungin monia nähtävyyksiä. Ensimmäisenä vuo-
rossa oli Pentagon, jota kävimme kylläkin pälyile-
mässä vain ulkopuolelta autosta. 

Pentagonin ja ramen-illallisen jälkeen siirryim-
me jo pimentyneen kaupungin keskustaan. Ensi-
reaktio valoisan ajan päättymisestä oli pettymys, 
mutta kaupunki oli pimeällä mahdollisesti jopa 
vielä vaikuttavampi näky, sillä valkoiset talot ja 
monumentit oli kaikki valaistu todella kauniisti. 
Ensimmäisenä kävimme tutustumassa Valkoi-
seen taloon sen molemmilta puolilta, mutta re-
montissa olleen ulkoaidan sekä todella tarkkojen 
turvatoimien takia emme päässeet rakennusta 
kovin läheltä näkemään.

Valkoisen talon jälkeen lähdimme vähän 
matkan päähän katsomaan todella vaikuttavaa 
kompleksia, joka sisältää täysin suorassa linjas-
sa Washington monumentin, Reflecting Poolin, 
World War II -muistomerkin, Abraham Lincolnin 
patsaan sekä Capitol Hillin. USA:n pääkaupun-
gista ja sen vaikutusvaltaisista asukeista voi olla 
montaa mieltä, mutta historialtaan ja kaupunki-
suunnittelultaan Washington D.C. on todellakin 
näkemisen arvoinen. Koko kaupungista huokuu 
ylväs ja tarkkaan harkittu tunnelma. Mainitun 
nähtävyyskompleksin lisäksi muun muassa ra-
kennusten maksimikorkeudeksi on määrätty 34 
metriä, jotta ikoninen Washington monumentti 
loistaisi kaupungin yllä maksimaalisen hyvin. 

Nähtävyyskierroksen jälkeen siirryimme latai-
lemaan akkuja tulevaan päivään. Aamulla osa 
porukasta kävi vielä nopeasti katsomassa Capi-
tol Hilliä päivänvalossa, jonka jälkeen lähdimme 
ajamaan kohti seuraava excua Nasa Goddard 
Visitor Centeriin, joka oli sopivasti matkan var-
rella seuraavaan kaupunkiin, Philadelphiaan.
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NASA Goddard Visitor Center 
(to 29.8.)

Torstaina 29.8. vierailimme NASA Goddard Vi-
sitor Centerissä Greenbeltissa, Marylandissa. 
Saavuimme kohteeseen kolmella autolla, sillä ex-
cua varten meidän oli täytynyt hankkia suurempi 
vuokra-auto, johon koko ryhmä sekä oppaam-
me mahtuisi kyytiin. Saavuttuamme kohteeseen 
pääsimme heti aluksi tutustumaan pieneen näyt-
telyyn Nasan toiminnasta samalla, kun odottelim-
me kiertoajelumme alkua.

Varsinainen esittelykierros alkoi, kun oppaam-
me saapui paikalle, ja lähdimme tila-autoomme 
pakkautuneina vierailijakeskuksesta kohti tut-
kimuskeskuksen rakennuksia. Ensimmäisenä 
pääsimme näkemään NASAn säätutkimuksen 
rakennuksen. Laitoksesta löytyi siellä kauan in-
tohimoisesti työskennellyt työntekijä, joka esit-
teli meille säähavaintosatelliittien lentoratoja 
sekä niiden keräämää dataa. Näimme tietoko-
neanimaatioita sekä kerätyn datan perusteella 
luotuja simulaatioita esimerkiksi myrskyjen ke-
hittymisestä. Meidän vierailumme aikaan Yhdys-
valtojen itärannikkoa oli lähestymässä hurrikaani 
Dorian, jonka saimme havaita NASAn datasta. 
Samoihin aikoihin olimme saaneet Suomen ul-
koministeriöltä varoitusviestejä kyseisestä myrs-
kystä. Oli mielenkiintoista todistaa tätä yhteyttä.
Säätutkimuskeskuksen jälkeen siirryimme tutus-

tumaan satelliittien rakentamiseen ja testaami-
seen. Näimme tutkimustiloja, valvomoita sekä 
valtavia testauslaitteita, ja meille kerrottiin satel-
liittien rakenteissa käytettävistä materiaaleista 
sekä niiden elinkaarista. Satelliitit joutuvat kes-
tämään valtavia määriä säteilyä ja toimimaan 
ääriolosuhteissa. Tutkimuskeskuksessa testa-
taan muun muassa materiaalien tai kokonaisten 
satelliittien kestävyyttä suurissa kylmä- ja kuu-
masäiliöissä sekä g-voimien vaikutuksen alla.

Yksi meille esitellyistä ja NASAn suurista par-
haillaan työn alla olevista projekteista on Ja-
mes Webb -teleskooppi, joka on tarkoitus lau-
kaista lähivuosina. Se on infrapunasäteilyä 
havaitseva teleskooppi, jolla on tarkoitus ke-
rätä tietoa universumin historiasta. Sen raken-
taminen ja suunnittelu on alkanut jo noin 20 
vuotta sitten, ja teleskooppi alkaa viimein olla 
valmis laukaisua varten. NASAlla on ympäri 
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maailmaa useita tutkimuskeskuksia, jotka toimivat 
yhteistyössä keskenään. Kierroksemme lopussa 
näimme käytävän, jonka seinille oli rakennettu ai-
kajana NASAn laukaisemista tutkimussatelliiteis-
ta. Lähes joka vuosi NASA on laukaissut muu-
tamia satellitteja tutkimaan aurinkokuntaamme 
sekä sen ulkopuolista avaruutta.

Excumme päättyi samaan virailijakeskukseen, 
josta se oli alkanutkin. Otimme perinteisen ryh-
mäkuvan oppaamme kanssa, ja tutustuimme 
matkamuistomyymälään. NASA oli yksi koh-
teista, jotka eivät olleet paikallisia valmistavan 
teknologian yrityksiä. Pääsimme kuitenkin huo-
maamaan ja todistamaan, että Insinöörityös-
kentelyä sekä valmistustekniikan taitoja tarvi-
taan paljon myös avaruustutkimuksen parissa.

Philadelphia (to 29.8.)

Saavuimme Philadelphiaan illalla aamupäivän 
Nasan excursion jälkeen. Kaikkien ollessa hy-
vin väsyneitä emme lähteneet hotellin lähei-
syydestä illalla tutkimaan kaupunkia. Osa po-
rukasta kävi toteamassa hotellin spa-osaston 
omaan makuunsa liian lapselliseksi paikaksi. 
Toiset lähtivät hakemaan ruokaa naapurin ra-
vintolasta ja kaupasta. Rauhallisen illan jälkeen 
uni maistui reissaajille. Seuraavana aamuna 
muutama porukasta lähti toisella autolla Phila-
delphian keskustaan katsomaan Liberty Belliä. 
Aamun pikaisen nähtävyysvisiitin jälkeen jou-
duimme jo poistumaan kohti viimeistä excursiota.

Chandler Bats (pe 30.8.)

Matkamme viimeinen excursiokohteemme oli 
baseballmailavalmistaja Chandler Bats Philadel-
phiassa. Exculle lähtiessämme tiesimme yrityk-
sestä lähinnä nimen, toimialan ja sijainnin, eikä 
kenties jo hieman väsyneellä excuporukallamme 
ollut erityisen suuria ennakko-odotuksia exculle. 
Excukierros alkoi sovitusti kello yhdentoista ai-
kaan aamupäivällä ja isäntänämme toimi yrityk-
sen asiakassuhdevastaava Matt Rowland.

Chandler Bats on verrattain pieni mailavalmis-
taja markkinoihin nähden. Yritys työllistää kym-
menisen henkilöä ja valmistaa noin 15 000 mai-
laa vuodessa. Tästä huolimatta Chandler Batsilla 
oli jopa yli 900 eri mailavariaatiota/mallia.

Excursio eteni alkuun ripeästi, ja siirryim-
mekin lähes suoraan yrityksen tuotantotiloihin, 
jossa näimme vaihe vaiheelta, kuinka sylinterin 
muotoisista puuaihioista valmistui automaattiso-
rvin, hionnan, maalauksen ja viimeistelyn kaut-
ta korkealaatuinen ammattikäyttöön suunnitel-
tu baseballmaila. Työstettävät puuaihiot olivat 
noin metrin mittaisia ja 8 senttiä paksuja sylin-
tereitä. Nämä ajettiin yhdellä automaattisorvin 
noin viisi sekuntia kestävällä vedolla suoraan 
oikeisiin mittoihin. Sorvit olivat verrattain järeitä 
baseballmailojen työstöön, mikä selittyi meille 
myöhemmin yrityksen omistajan konetekniikan 
taustalla. Sorvin jälkeen mailan päädyt ja pinnat 
viimeisteltiin manuaalisorvissa, ja tästä mailat 
siirrettiin viereiseen tilaan maalattavaksi. Maa-
lauksen jälkeen jäljellä olikin enään tarroitus ja 
mailan mallin kirjoittaminen laserleikkurilla, joka 
tapahtui samassa tilassa kuin sorvaus ja hionta. 
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Vierailumme sijoittui jokseenkin hiljaiseen aikaan, 
koska paikalla oli isäntämme lisäksi vain yksi 
henkilö hionnassa, toinen maalauksessa ja kol-
mas viimeistelyssä tarroittamassa mailoja. Tar-
roitukseen päästyämme satuimme vaihtamaan 
pari sanaa tarroja laittaneen työntekijän kanssa, 
ja samalla kävi ilmi, että kyseessä oli yrityksen 
omistaja David Chandler. Yllättävän kohtaamisen 
johdosta loppupuolella ollut excursiomme olikin 
itseasiassa vasta lähellä puoliväliä. David kertoi 
excuporukallemme mielenkiintoisia yksityiskohtia 
niin puulaatujen kuin mailan virheellisen käytön 
vaikutuksesta mailan kestävyyteen. Opimmekin 
Davidilta mm. puun syiden vaikutuksesta mailan 
kestävyyteen samoin kuin pienen pienten pinta-
kolhujen heikentävästä vaikutuksesta. Kummas-
takin tapauksesta saimme nähdä demonstraatiot 
virheellisillä mailoilla. Mahdollisten pinnan sisäis-
ten syyvirheiden takia kaikilla Chandler Batsin 

mailoilla olikin 50 lyönnin takuu, jottei mahdolli-
nen syyvirhe koidu asiakkaan kustannettavaksi. 
Tämän lisäksi kuulimme myös, kuinka käytettä-
vän puun tuli olla talvi- tai syyskaatoa, ja kuinka 
ammattipelaajat ovat kykeneviä havaitsemaan 
yllättävänkin pieniä mittaeroja mailoissaan, jos 
sellaisia ilmenee. Tästä syystä Chandlerin mailo-
jen halkaisijan toleranssi oli vain 0.008”, eli noin 
0,2 mm ja paino oli toleroitu 1/10 unssiin eli alle 
kolmeen grammaan.

Tähän mennessä jo erittäin mielenkiintoi-
seksi osoittautunut excursio sai mitä parhaim-
man lopetuksen, kun David tarjoutui tekemään 
kerhollemme Aaron Judgen mailan itse ma-
nuaalisorvilla työstäen. Davidilla meni reilu 
40 minuuttia työstää ehdottomasti paras ex-
cumuistomme VTK:n valvovan silmän alla. 
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New York 2/2 (la 31.8.)

Excun viimeisinä päivinä palasimme lähtöruu-
tuumme New Yorkiin. Tällä kertaa asuimme 
motellissa aivan ensimmäisen hotellin vieressä, 
New Jerseyn puolella. Viimeinen viikonloppu oli 
mukavan rauhallinen, kun excut oli suoritettu ja 
kotimatka häämötti jo aivan nurkan takana. Pa-
kolliset turistikohteetkin oli jo kierretty, joten meil-
lä oli aikaa katsella New Yorkia rauhassa. Per-
jantaina kiertelimme Manhattanin eteläpäädyssä 
ja muun muassa jonotimme Comedy Clubille 
sinne koskaan pääsemättä. Lauantaina koitti toi-
nen vaeltelupäivä, jonka aikana vierailimme vuo-
den 2001 terrori-iskujen muistomerkeillä World 
Trade Centerillä, ja kukin katseli vielä viimeisiä 
nähtävyyksiä ja ihmetteli suuren kaupungin me-
noa ja meininkiä ennen lähtöä. Matkamme vii-
meisen päivän vietimme rennoissa merkeissä 
Central Parkissa korttia pelaten, minkä jälkeen 
koittikin matkamme takaisin kohti koto-Suomea.
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Diplomityön aihe

VTK congratulates all who graduated from 
our department in 2019!

The Optimization of waste energy reuse potential in liquid cooled telecommunications radio base stations

Material evaluation for large scale additive manufacturing

Integration of design for assembly into the product development process

Advanced Product Quality Planning Implementation in a Medium-Size Company

Tuotetiedon siirtäminen logistiikkaan

Performance impact of variation in Stirling Engine Design

Interactive assembly instructions

Valimohiekan termisen elvytyksen laadunhallinta ja ympäristövaikutukset

Impact of Part Traceability on Quality

Monimateriaalitulostus ja älykkäät digitaaliset varaosat

Managing production disturbances of mass customized products

Induktiomoottoreiden staattorinvalmistuksen automatisoinnin selvitys

Multikoptereiden hyödyntäminen teollisuustarkastuksissa

Materiaalihallinnan optimointi tilausohjautuvassa piensarja- ja yksittäiskappalevalmistuksessa ERP:n avulla

Assuring quality of injection molded products by validating design and manufacturability with injection molding simulation

Selective Laser Melting of Silica Glass Powders

Performance Characterization and Optimization of a Gamma Stirling Engine

Utilising a Modern Quality Function Deployment Process in Ship Modularisation

Analysis of Standby Pump Techonology Effect in Water Based Fixed Firefighting System

Guidelines for Dimensional Accuracy and Machining Allowances of 3D Printed Metal Parts

Hitsattavan ajoneuvokorirakenteen valmistettavuuden suunnittelu

Optimization of production costs for biodegradable cosmetic jar

Python Work Flow For Global Sensitivity Analysis

Ramp-up model for subcontracting with providers of electronics manufacturing services

The effects of mold cavity sensoring in injection molding production
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