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Diplomityön tarkoituksena oli optimoida puukentän nosturin teräsrakenteiden kustannuksia 

ja selvittää halvemman valmistusmaan vaikutus nosturin kokonaiskustannukseen. 

Tavoitteena oli saada 15 % kokonaiskustannussäästö. Työn alussa perehdytään 

optimoitavan nosturin rakenteeseen ja mahdollisiin rakenteen optimoitaviin osiin.  

 

Teräsrakenteen optimointi alkoi kustannusrakenteen tarkalla selvittämisellä. Näin saatiin 

kuva nosturin kokonaiskustannuksesta ja mahdollisista säästökohteista. Uusien ideoiden 

kehittämisessä käytettiin hyväksi osatoimintojen pisteytystä ja ideamatriisia. Ideamatriisin 

lopputuloksena uudet rakenteet tarkastettiin nosturin kuormituksien suhteen ja valittiin 

kustannusten kannalta paras ratkaisu.  

 

Teräsrakenteeseen tehtiin muutoksia myös merirahdin konttien asettamien rajaehtojen 

mukaan. Kiinassa valmistettavalle teräsrakenteelle tehtiin rahtisuunnitelma, jossa 

selvitettiin optimaalinen rahtimuoto ja tarvittavien konttien lukumäärä. Tarjouskilpailun 

avulla saatiin halvin kuljetushinta valmistavalta tehtaalta työmaalle.  

 

Lopuksi nosturin optimoidun teräsrakenteen kustannuksia verrattiin työn alussa 

selvitettyyn kustannusrakenteeseen. Työn lopputuloksena päästiin 12 % potentiaaliseen 

kustannussäästöön, joka jäi kolme prosenttiyksikköä kustannussäästötavoitteesta. 
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Purpose of the master’s thesis was to optimize the wood yard crane steel structure in terms 

of costs, as well as find what effect does cheaper manufacturing country have to the total 

cost. The target was to degrease total cost of the installed crane by 15 %. At the beginning 

of the thesis focus was to get acquainted with the crane and potential structural parts to be 

optimized. 

 

Steel structure optimization began by sorting out the exact costs. This way a picture of total 

cost of was made and potential cost saving places was sorted. Idea matrix and part function 

scoring was used to develop new ideas. 

 

By result of the idea matrix the new structure was optimized with the crane loading. The 

best solutions were chosen in terms of total costs.    

 

Changes to the steel structure were also made in terms of boundary conditions of sea 

freight cargo containers. Shipping plan was made to the steel structure that was to be 

manufactured in China. That sorted out the optimal freight format and container quantities. 

The lowest price of freight was solved with tendering procedure.  

 

At the end of the thesis the optimized crane steel structure costs were compared to the 

actual costs that were sorted out at the beginning. The final result was 12 % potential cost 

savings, which was three percentage points from the target. 
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LYHENNE- JA SYMBOLILUETTELO 

 

 

α  Teräsköyden lämpölaajenemiskerroin [
1

º𝐶
] 

β Laipan leveyssuhde 

ε Myötörajan vaikutusta lommahdukseen kuvaava parametri 

δ  Teräsköyden rakenteellinen venymä [%] 

εtot  Teräsköyden kokonaisvenymä [mm]  

εr  Teräsköyden rakenteellinen venymä [mm]  

εk  Teräsköyden kimmoinen venymä [mm]  

εt  Teräsköyden lämpövenymä [mm]  

εh  Haruksen suhteellinen venymä [mm] 

ζ  Teräsköyden varmuuskerroin 

ζF Horisontaalisen voiman osavarmuuskerroin 

η Uuman korkeus / paksuus suhde 

σ  Nimellinen jännitys [MPa] 

σb  Taivutusjännitys [MPa] 

σm  Kalvojännitys [MPa] 

σp Lovikohdan huippujännitys [MPa] 

σs  Rakenteellinen jännitys [MPa] 

Δσ  Jännityksen vaihteluväli [Mpa] 

Δl  Haruksen pituuden muutos [mm]  

Δt  Lämpötilan muutos [ºC] 

ψ Jännityssuhde 
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Ahk   Kierresaumahitsatun haruksen poikkipinta-ala [mm
2
] 

Ath  Teräsköyden teräspoikkipinta-ala [mm
2
]  

Ek Köyden kimmokerroin 210 000 Mpa 

E Teräksen kimmokerroin [MPa] 

Ik Kotelopalkin neliömomentti [mm
4
] 

In Neliöprofiilisen putken neliömomentti [mm
4
] 

Ip Pyöreäprofiilisen etujalan neliömomentti [mm
4
] 

Lh  Haruksen pituus [mm] 

Ln  Nurjahduspituus [mm] 

Lj Jalkaputken pituus [mm] 

M Kaksoissymmetrisen poikkileikkauksen mitoituskestävyys [Nmm] 

FDL Harukseen vaikuttava rakenteen omapaino [N] 

Fh  Haruksen kokonaiskuormitus [N]   

Fk Jalan horisontaalinen voima [N] 

FLL  Haruksen nostettava kuorma [N]  

Fn Nurjahdusvoima [N] 

FTL  Haruksen kuljetinvaunun kuorma [N]  

fy Teräksen myötölujuus [MPa] 

Fy Jalkaputken kuormitus [N] 

P Nurjahdussauvan kuormitusvoima [N] 

Pel Kriittinen nurjahduskuorma [N] 

S  Poikittaisvoima [N] 

tw Uuman paksuus [mm] 

W Taivutusvastus [mm
3
] 

Za Hitsin a mitan vaikutus lamellirepeilyyn 

Zb Hitsin muodon ja sijainnin vaikutus lamellirepeilyyn 

Zc Ainepaksuuden vaikutus lamellirepeilyyn 

Zd Kutistumismahdollisuuden vaikutus lamellirepeilyyn 

Ze Esikuumennuksen vaikutus lamellirepeilyyn 

Zed  Lamellirepeilyn mitoitusarvo 
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1 JOHDANTO 

 

 

Massa- ja paperiteollisuudessa tehtaiden raaka-aine on kokonainen puunrunko, joka 

tuodaan tehtaan puukentälle esimerkiksi rekoilla tai junilla. Puunrungot lastataan rekoista 

tai junista joko suoraan prosessiin tai välivarastoon. Puusta tehdään joko haketta, massaa 

tai puulastulevyä, määräytyen tehtaan tuottamasta lopputuotteesta.  

 

Tässä työssä perehdytään rekkojen puukuormaa purkavan nosturin teräsrakenteen ja 

sellaisen toimittamisesta syntyvän kokonaiskustannuksen optimointiin. Työssä pyritään 

myös muiden keinojen avulla alentamaan prosessilaitteen kokonaiskustannusta. 

 

1.1 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on käydä läpi työn teettäjän jo markkinoilla olevan pyörivän nosturin 

teräsrakenne ja ottaa selvää voidaanko teräsrakennetta optimoimalla alentaa 

prosessilaitteen kokonaiskustannusta. Massa- ja paperiteollisuudessa laitetoimittajien 

kilpailu on kovaa, joten prosessilaitteiden kustannustehokkuus on yrityksille erittäin 

tärkeää. Työn teettäjän kilpailuvaltit ovat laitteiden korkea viimeistelytaso, tehokkuus 

käytössä ja turvallisuus. Nämä on otettava huomioon työtä suunnitellessa, sillä optimoitu 

prosessilaite on oltava kestävä, luotettava ja turvallinen käyttää. Prosessilaitteen 

luotettavuus on erittäin tärkeä osa kokonaisuutta, sillä käytön aikaiset ongelmat ja 

ylimääräiset huollot katkaisevat materiaalin syötön prosessiin ja lisäävät 

tuotantokustannuksia. Prosessilaitteen päämarkkina-alue on Pohjois-Amerikassa, joten 

teräsrakenteen suunnittelun rajaehdot tulevat Pohjois-Amerikkalaisista standardeista. Näitä 

ovat mm. CMAA ja AIST. (CMAA, 2004.), (AIST Technical Raport No. 6, 2005, s. 27 – 

49.) 

 

Optimoidun teräsrakenteen lisäksi myös muita prosessilaitteen kokonaiskustannusta 

laskevia keinoja tarkastellaan, mutta työssä keskitytään teräsrakenteen optimointiin ja 

halvemman valmistusmaan kokonaiskustannusten tarkastamiseen. Lopuksi optimoidun 

rakenteen kokonaiskustannus lasketaan ja verrataan sitä jo markkinoilla olevan 

prosessilaitteen kokonaiskustannukseen. Tavoitteena on saada 15 % kustannussäästö. 
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1.2 Nosturi 

Työn optimoitava prosessilaite on puukentän pyörivä nosturi. Nosturi on luokiteltu 

standardin CMAA mukaan luokan F mukaiseksi, joka toimii jatkuvasti lähellä täyttä 

kapasiteettia. Luokitus sanelee nosturin mitoituksessa käytettävät kertoimet. Luokka F on 

Pohjois-Amerikan standardien vaativin luokitus nostureille, joten varmuuskertoimet ovat 

suurempia kuin alempien luokitusten mukaisesti suunnitelluilla nostureilla. Nosturin 

päätehtävä puukentällä on vastaanottaa, varastoida ja syöttää puuta prosessissa eteenpäin.  

 

Kuvassa 1 on esitelty pyörivän nosturin konstruktio. Etujalat kulkevat kiskoilla ja 

takatukirakenne pyörii laakeroidun nivelen ympäri. Kahmari siirtää rekka-auton 

puukuorman yhdellä nostoliikkeellä kiskojen ulkopuolella olevaan pyörähdyssymmetriseen 

puukasaan. Nykyisen nosturin teräsrakenteet valmistetaan pääosin Kanadassa, josta ne 

kuljetetaan maarahdilla suoraan asennustyömaalle. Asennuslohkot kasataan työmaalla, ja 

lopuksi nosturi tarkastetaan ja käyttöä testataan. Tämän jälkeen henkilökunta koulutetaan 

käyttämään nosturia.  

 

 

Kuva 1. Optimoitavan pyörivän nosturin konstruktio. 
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Massa- ja paperiteollisuuden puukentän lastaukseen on olemassa muitakin vaihtoehtoja 

kuin pyörivä nosturi. Esimerkiksi suuret trukit, kurottajat ja lineaariset nosturit hoitavat 

myös raakapuun purkua ja varastointia massa- ja paperiteollisuuden puukentällä. Pyörillä 

kulkevat trukit ja kurottajat ovat lyhyellä aikavälillä halvempi vaihtoehto puukuorman 

lastaukseen ja varastointiin pienemmän alkuinvestoinnin vuoksi. Pidemmällä aikavälillä 

nosturit ovat kuitenkin kustannustehokkaampia niiden pienempien käyttö- ja 

huoltokustannuksiensa vuoksi.  

 

Puukenttien nosturit voidaan jakaa kahteen luokkaan niiden nostokapasiteetin perusteella. 

Täysi rekkakuormallinen nostetaan joko yhdellä tai kahdella nostoliikkeellä. Työn teettäjän 

yhdellä nostoliikkeellä nostavan nosturin nettokapasiteetti on 35 tonnia ja kaksi 

nostoliikettä vaativan nosturin nettokapasiteetti on 17.5 tonnia. Työssä perehdytään myös 

yleisellä tasolla nostokapasiteetin vaikutukseen teräsrakenteiden mittasuhteissa ja 

suhteelliseen vaikutukseen kokonaiskustannuksessa. Kilpailuetuna 17.5 tonnin 

nettokapasiteetin nosturissa on sen pienempi hinta, mutta puutavaran prosessointiteho on 

myös pienempi verrattuna kaksi kertaa suuremman nettokapasiteetin omaavaan nosturiin.  

 

1.2.1 Rakenteen optimointi 

Teräsrakenteen optimoinnilla pyritään alentamaan nosturin kokonaispainoa, joka vaikuttaa 

myös kokonaiskustannukseen. Kova kilpailu kyseisen teollisuuden alalla luo painetta 

kustannustehokkaampaan ratkaisuun. Tutkimusta edellyttävä kysymys tässä työssä onkin, 

kuinka saada prosessilaitteen teräsrakennetta optimoitua kustannustehokkaaksi. Toinen 

tärkeä kysymys on se, kuinka suuri kustannussäästö saadaan prosessilaitteen valmistuksen 

siirtämisellä halvemman työvoiman maanhan. Prosessilaitteen teräsrakenteen 

optimoinnissa käytetään hyödyksi luovan koneensuunnittelun työkaluja. Työn teettäjän 

kanssa tehdyn vaatimuslistan perusteella tehdään ideamatriisi, jonka avulla valitaan 

optimaalinen rakenne nosturin kokonaiskustannuksen alentamiseksi. 

 

Tutkimuksessa on tavoitteena antaa työn teettäjälle tieto mahdollisesta 

kustannussäästöpotentiaalista ja kustannussäästöpaikoista. Lopullista mitoittamista ja 

mittakuvia nosturin teräsrakenteesta ei tehdä.  
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1.2.2 Kokonaiskustannuksen optimointi 

Prosessilaitteen kokonaiskustannuksen muodostavat suunnittelu-, materiaali-, valmistus-, 

kuljetus-, valvonta- ja asennuskustannukset. Tässä työssä painotus on suunnittelun avulla 

luoda säästöä materiaali- ja valmistuskustannuksissa. Oletuksena on, että valmistuskulut 

pienenevät esimerkiksi Kiinassa tapahtuvan valmistuksen myötä. Samalla 

kuljetuskustannukset kasvavat pidentyneen rahtimatkan vuoksi.     

 

Optimoitavan prosessilaitteen materiaali- ja valmistuskulut ovat yli puolet 

kokonaiskustannuksesta. Näissä kustannuspaikoissa on myös suurin säästöpotentiaali. 

Tuotannon siirtämistä halvemman työvoiman maahan tarkastellaan ja siitä aiheutuneiden 

laadunvalvonnan ja kuljetuskustannuksien kokonaisvaikutus lasketaan. Prosessilaitteen 

tuotantomaan vaihtaminen toiselle mantereelle luo myös tiettyjä rajaehtoja teräsrakenteen 

suunnittelussa. Uuden rakenteen suunnittelussa on siis otettava huomioon esimerkiksi 

merirahdin mukanaan tuomat haasteet. 

 

1.3 Rajaus 

 Työ rajataan koskemaan nosturin teräsrakenteen ja kokonaiskustannuksen optimointia. 

Työssä ei sisällytetä lopullisia mitoituksia, eikä kokonaisrakenteen käyttäytymistä 

lujuusteknisesti. Lujuusanalyysi suoritetaan tietyille rakenteen kriittisille osille 

kustannusvertailun vuoksi.  
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2 NOSTURIN TERÄSRAKENNE 

 

 

Prosessilaitteen teräsrakenne voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan; takatukirakenteeseen, 

etujalkoihin ja pääkannattimeen. Muita osia ovat ohjaushytti, pyloni, kahmari, huoltotasot, 

telit, prosessilaitetta ympyröivät kiskot ja laakeriyksikkö. 

 

2.1 Kantava rakenne 

Takatukirakenne koostuu kahdesta kantavasta kierresaumahitsatusta putkesta, jotka ovat 

liitetty pyörivään laakeriyksikön ja takatukirakenteen liitoskappaleeseen laippaliitoksella. 

Yläpuolelta takatukirakenne on kiinnitetty pääkannattimeen nivelellisellä tappiliitoksella. 

Takatukirakenteen kierresaumahitsattujen putkien välissä on viisi nurjahdusta estävää 

rakenneputkea yksileikkeisillä ruuviliitoksilla kiinnitettynä. Käynti ohjaushyttiin on 

oikeanpuoleisesta takatukirakenteesta. Kuvassa 2 näkyy takatukirakenteen konstruktio ja 

liitokset muuhun rakenteeseen. 

 

Kuvassa 2 näkyvän takatukirakenteen yläpuolella oleva takaharus on kiinni pylonissa 

nivelellisellä tappiliitoksella ja laakeroidun tuen liitoskappaleessa laippaliitoksella. 

Takaharus hitsataan työmaalla kolmesta lohkosta ja kiinnitetään pylonin ja 

laakeriyksikössä kiinni olevaan välikappaleeseen. Nosturin ollessa taakaton ja paikoillaan 

takatukirakenne on puristuksella ja takaharus on vedolla.  

 

Kuvassa 2 näkyy myös portaikko, joka on kiinnitetty takatukirakenteen oikeaan putkeen. 

Huoltoportaat jatkuvat pääkannattimelta aina pylonin huipulle asti. Nosturi kääntyy kiskoja 

pitkin laakeriyksikön ympäri, jonka perustus on valettu betonista osittain maan sisään.  
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Kuva 2. Takatukirakenne, takaharus, pyloni, laakeriyksikkö, teli ja etujalka. 

 

Etujalat koostuvat kahdesta kantavasta kierresaumahitsatusta rakenneputkesta. Jalat ovat 

liitetty alapuolelta teleihin nivelellisellä tappiliitoksella. Yläpuolelta etujalat ovat liitetty 

nivelellisellä tappiliitoksella jalkoja tukevaan horisontaaliseen kotelopalkkiin. Pääkannatin 

on tuettu ristikkorakenteen alapuolisista I palkeista kahdella vertikaalisella liitososalla 

etujalkoihin, joissa on nivelelliset liitokset molemmissa päissä. Kuvassa 3 on jalkojen 

alapuolen horisontaalinen putkipalkki nivelellisillä liitoksilla ja telistö. 

 

Jalkaputkien asennuslohkot liitetään työmaalla laippaliitoksella. Jalkaputket ovat 

valmistuksen yhteydessä koeasennettu, jotta nosturin asennusvaiheessa voidaan olla 

varmoja asennuslohkojen istuvuudesta. Näin minimoidaan virheet, jotka muutoin tulisivat 

ilmi vasta asennustyömaalla.    
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Kuva 3. Jalkojen diagonaali tuki ja telit. 

 

Kuormaa kannattelevan ristikkorakenteen eli pääkannattimen konstruktio on valmistettu 

kahdesta alapuolella kulkevasta I- palkista ja yläpuolella kulkevasta kotelopalkista. 

Kuvassa 4 näkyvän pääkannattimen kotelopalkin ja I-palkkien välissä on käytetty pyöreitä 

putkipalkkeja, jotka ovat liitetty hitsaamalla. I-palkkien välinen ristikko on tehty 

neliöputkesta ja liitokset ovat hitsattuja.  

 

Pääkannatin on jaettu kahteen asennuslohkoon. Alapuolen I-palkkista pääkannatin on 

jatkettu hitsausliitoksella ja yläpuolen kotelopalkki on jatkettu laippaliitoksella. 

Pääkannatinta kannatteleva etuharus on kierresaumahitsattu pyöreäprofiilinen 

rakenneputki, joka on kiinni pylonissa. Etuharus vie kuorman pylonin kautta etujalkoja 

pitkin kuljetinkisoille. Vetokuormituksella oleva etuharus on nivelellisellä tappiliitoksella 

kiinni molemmista päistä. Etuharuksen liitos pääkannattimen ja pylonin välissä on 

lujuusteknisesti yksi prosessilaitteen kriittisimmistä kohdista. Pääkannattimen ja 

etuharuksen välisen tappiliitoksen korvakkeet ovat hitsattu ristikkorakenteen yläpuolisen 

kotelopalkin uumiin. 
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Kuva 4. Kuormaa kantava pääkannatin, kahmari, pyloni ja etuharus. 

 

2.1.1 Kapasiteetin vaikutus rakenteeseen 

CMAA luokituksen F mukaisesti optimoitava nosturi toistaa nostoliikettä käytössä useasti 

ja lähellä sen kapasiteetin maksimia (CMAA, 2004, s.11). Nosturin kapasiteetti vaikuttaa 

kantavaan rakenteeseen ja sen materiaalipaksuuksiin. 17.5 tonnin kapasiteetin nosturi 

voidaan rakentaa pienemmällä materiaalimäärällä kuin 35 tonnin nosturi. Dynaamisen 

kuormituksen jännityksen vaihteluväli Δσ määrittää rakenteen väsymiskestävyyden  

 

Nosturin pääkannattimen teräsrakenne painaa noin 30 000 kg, kun se on suunniteltu 

nostamaan 35 tonnin kuorman. Nostettavan kuorman puolittuessa myös pääkannattimeen 

kohdistuvat rasituksen pienenevät. Nostokorkeuden pysyessä samana rakenteen oman 

painon osuus on kokonaiskuormituksesta kuitenkin suurin. Materiaalipaksuuksia voisi 

pienentää esimerkiksi pääkannattimen rakenteesta. Nosturin teräsrakenteen valmistus- ja 

materiaalikustannuksista saatavat kustannussäästöt kuitenkin jäisivät 

kokonaiskustannukseen verrattuna pieniksi.  
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2.2 Liitokset 

Nosturin konstruktio perustuu kolmioiden muodostamaan stabiiliin rakenteeseen. Kolmella 

pisteellä maahan liitetyn nosturin teräsrakenne pyörii laakeroidun nivelensä ympäri, pitäen 

sen muut vapausasteet lukittuna. Momenttien välttämiseksi kantavan rakenteen osat ovat 

liitetty toisiinsa nivelellisillä tappiliitoksilla, jotka sallivat kiertyvän liikkeen vain yhden 

akselin suhteen. Nivelellinen rakenne estää sekundaaristen taivutusmomenttien synnyn 

rakenteessa. Nivelellistä tappiliitosta on käytetty lohkojen kiinnitykseen myös sen helpon 

liitettävyyden vuoksi. Työmaalla liitokseen tarvitsee vain lisätä tappi kahden liitettävän 

lohkon väliin.  

 

Pidemmät teräsrakenteen osat, kuten esimerkiksi nosturin vedolla oleva takaharus, on 

logistisista syistä suunniteltu hitsattavaksi kolmesta kappaleesta työmaalla. Myös 

pääkannattimen alapuolen I- palkit liitetään asennusvaiheessa hitsaamalla. Ruuviliitoksia 

on käytetty esimerkiksi etujalkojen ja takatukirakenteen asennuslohkojen liitoskohdissa ja 

pääkannattimen yläpuolen kotelopalkissa. Laippaliitoksia on käytetty rakenteessa yleisesti 

puristuksella olevien asennuslohkojen liitoksissa.  

 

Liitokset ovat yksi keino vähentää rakenteen kokonaiskustannusta. Laitteiden 

teräsrakenteet kootaan asennuslohkoiksi valmistuspajoilla ja kuljetetaan työmaalle 

logistisesti helpommissa osissa. Esimerkiksi hitsausliitokset ovat vaikeampia ja hitaampia 

toteuttaa työmaalla kuin ruuviliitokset. Rajaehtoja ruuviliitoksiin tuo dynaaminen ja 

staattinen kuormitus, jonka vuoksi kaikkiin liitoksiin sitä ei voi käyttää. (Ongelin & 

Valkonen, 2012, s 208.)  

 

2.2.1 Hitsiliitos 

Hitsausliitokset voidaan jakaa neljään osaan; voimaliitoksiin, kiinnitysliitoksiin, 

sideliitoksiin ja varusteluhitseihin. Voimahitsit välittävät aksiaalivoimaa, leikkausvoimaa 

ja momenttia osasta toiseen. Esimerkiksi kuvan 2 vedolla olevan haruksen 

asennuslohkojen liitokset ovat liitetty toisiinsa voimaliitoksella. Kuvassa 5 on esitetty 

tyypillisiä voimaliitoksia. Esimerkiksi a kohdan I-palkin laippojen ja uuman jatkohitsit 

löytyvät nosturin pääkannattimen alapuolen I-palkkien liitoskohdista. (Niemi, 2003, s 62.) 
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Kuva 5. Tyypilliset voimaliitokset (Niemi, 2003, s 62). 

 

Hitsiliitoksiin tehdään usein lämpö- ja jälkikäsittelyitä väsymiskestävyyden 

parantamiseksi. Nämä käsittelyt tulee tehdä Pohjois-Amerikan hitsaus yhdistyksen 

standardin AWS D1.1 mukaan. Lämpökäsittelyn tarkoituksena on poistaa suuria 

jäännösjännityksiä. Tämä vaikuttaa rakenteen väsymiskestävyyteen, materiaalin repeilyyn 

ja jännityskorroosiokestävyyteen. (Hitsaus, yleistietoa, s.12.), (AIST, 2005, s. 8.) 

 

2.2.2 Ruuviliitos 

Kiinnitysruuviliitokset ovat oikein käytettynä luotettavia ja ne ovat helppo asentaa ja 

purkaa. Optimoitavan nosturin rakenteessa on käytetty liitoskohdissa ruuvi-laippaliitoksia 

sekä yksileikkeisiä kiinnitysruuviliitoksia. (Arila et. al, 2010, s. 161.) 

 

Ruuvi-laippaliitosta on käytetty nosturin nykyisessä rakenteessa etujalkojen ja 

takatukirakenteen asennuslohkojen sekä pääkannattimen yläpuolisen kotelopalkin 

liittämisessä.  Kuvassa 6 näkyy leikkauskuva tyypillisestä ruuvi- laippaliitoksesta.  

 

Yksileikkeisiä moniruuviliitoksia on käytetty nosturin etujalkojen ja takatukirakenteen 

poikittaisputkien liittämisessä. Takatukirakenne on esimerkiksi liitetty kyseisellä liitoksella 

jalkojen yläpuolella olevaan takaharukseen viidellä nurjahdusta estävällä putkella. 
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Kuva 6. Tyypillinen ruuvi-laippaliitos (Arila et. al, 2010, s 161). 

 

Useiden ruuvien käyttämisessä liitoksessa on useita hyviä puolia. Esimerkiksi yksittäisen 

ruuvin kokoa voidaan pienentää ja pienet ruuvit voidaan valmistaa lujemmiksi kuin 

suuremmat ruuvit. Rakenne myös kevenee ja siitä tulee kustannustehokkaampi, kun 

liitoksissa käytetään monta pienempää ruuvia verrattuna suurempiin ruuveihin.  Liitoksesta 

tulee myös jäykempi ja luotettavampi, kun ruuvien puristusjännitys pystytään levittämään 

laajemmalle alueelle. Käytännössä puristusjännitys saadaan levitettyä kuitenkin jo 

muutamalla ruuvilla. (Arila et. al, 2010, s 281.) 

 

Ruuviliitoksien yleisin kuormitustilanne on ruuvin akselinsuuntainen ja sitä vastakkainen 

leikkausvoima. Suora leikkausjännitys ruuvin varressa pyritään välttämään 

suunnittelemalla liitos niin, että leikkausvoima siirretään liitettävästä kappaleesta toiseen 

kitkavoiman avulla. Esijännityksen vuoksi ruuvissa ei siis ole leikkausjännitystä muutoin 

kuin kiristyksen aiheuttaman vääntöleikkausjännityksen vuoksi. Liitoksissa on otettava 

huomioon sekä staattinen että dynaaminen kuormitus. Ruuvin dynaamiset ominaisuudet 

eroavat suuresti käytettävän materiaalin ominaisuuksista. Esimerkiksi väsymisraja ruuvilla 

on noin 10 % käytettävän materiaalin väsymisrajasta. Väsyttävien ruuviliitosten 

suunnittelussa on otettava huomioon myös muut ruuvin väsymislujuuteen vaikuttavat 

tekijät, joita ovat esimerkiksi ympäristö, valmistus- ja kiristystapa, muotoilu ja pinnanlaatu. 
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Kitkaliitosta on käytetty puristuskuormituksen alaisissa nosturin takatukirakenteen 

rakenneputkien liitoksissa. (Arila et. al, 2010, s 184 – 187.) 

 

Toisaalta helppo ja yksinkertainen ruuviliitos tuo mukanaan myös paljon työtä. 

Kustannuksia tuovat ruuviliitosten testaaminen, testien ja materiaalien dokumentaatiot sekä 

erikoistyökalut, joita tarvitaan ruuvien kiinnittämisessä. Tietyissä liitoksissa on syytä myös 

vertailla hitsausliitoksen ja ruuviliitoksen kokonaiskustannusta ja asennuksen 

haasteellisuutta. 

 

2.2.3 Nivelellinen tappiliitos 

Nivelellisessä liitoksessa voima siirtyy osasta toiseen liitoksen pintojen kautta 

normaalijännityksen ja pintapaineen avulla. Kuvassa 7 on esitetty periaatteellinen kuva 

nivelellisestä tappiliitoksesta. Samantapaista nivelellistä liitosta on käytetty nosturissa 

kantavien rakenteiden liitoskohdissa, jotta rakenteeseen ei tulisi tarpeettomia momentteja. 

Nosturissa käytetyissä nivelellisissä liitoksissa on myös käytetty kuvan 7 mukaista 

vetotankoa haarukkamuodossa, eli liitoksen kummallakin puolella on kaksi tappia 

leikkaavaa laippaa.  

 

Nivelellisessä tappiliitoksessa on otettava huomioon tapin riittävän suuri lujuus. 

Dynaamisessa kuormituksessa oleva tappi pyrkii leikkautumaan tuen kohdista, joten 

pintapaine ja leikkausjännitys ovat kriittisiä tarkastelukohtia liitoksessa. Liitos on 

optimaalisesti suunniteltu silloin, kun kuormitetut jännitykset ovat lähellä sallittuja rajoja. 

(Arila et. al, 1985, s. 298.) 

 

Kuva 7. Nivelien tappiliitos (Arila et. al, 1985, s. 12). 
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Tappiliitokset voidaan mitoittaa yksittäisinä ruuvikiinnityksinä, sillä nivelten ei tarvitse 

kiertyä. Edellytys ruuvikiinnityksen mitoitustapaa sovellettaessa on, että tapin pituus tulee 

olla pienempi kuin kolme kertaa tapin halkaisija. Niveltappiliitosten murtumismuodon 

kautta esitettyjä mitoitusvaatimuksia liitosten eri osille on esitetty taulukossa 1. (Eurokoodi 

1993 1-8, 2005, s. 38 -40.) 

 

Taulukko 1. Niveltappiliitosten mitoitusehtoja (Eurokoodi 1993 1-8, 2005, s.40). 

 

 

2.3 Nosturiin kohdistuvat rasitukset 

Uuden rakenteen suunnittelussa on tärkeää tunnistaa laitteeseen kohdistuvat rasitukset. 

Rasituksien tunnistaminen luo pohjan rakenteiden muodon ja materiaalien valinnassa. 

Nosturien kuormituksen ollessa dynaaminen luo väsyttävä kuormitus omat reunaehtonsa 

rakenteen suunnittelussa. Suurlujuusteräksestä pystytään luomaan kevyitä rakenteita, mutta 

dynaamisen kuormituksen alaisessa rakenteessa niitä ei voida täysin hyödyntää, sillä 

materiaalin lujuuden kasvaessa rakenteen sisäiset jännitykset kasvavat. On siis usein 

kustannustehokkaampaa käyttää rakenteissa matalamman lujuusluokan omaavia teräksiä. 

Toisaalta materiaalin lujuusluokan nostamisella pystytään hyödyntämään 

perusmateriaalien erilaisia väsymisominaisuuksia. Suunnittelun avulla pystytään 

pienentämään rakenteen sisäisiä jännityksiä, jolloin materiaalin suurempaa lujuutta 

hyödynnetään pienentämällä materiaalipaksuuksia. 
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Nosturiin kohdistuvat kriittiset mitoituskriteerit ovat taivutus, väsyminen, värähtely ja 

stabiilius. Pohjois-Amerikan standardit asettavat myös omat rajaehdot nosturin rakenteiden 

suunnittelussa.  

 

2.3.1 Taipuma 

Pohjois-Amerikan standardi AIST Technical Raport No. 6 – 2005 määrittelee 

pääkannattimen taipumarajoja (AIST Technical Raport No. 6, 2005, s. 27 - 49). Jos 

nosturin pääkannatin valmistettaisiin kotelorakenteesta, tulee sen sallittu taipuma olla 

standardin rajoissa. Nosturin pääkannatin on valmistettu ristikkorakenteesta, jossa 

kotelopalkin taipumarajaa ei tarvitse noudattaa. Ristikkorakennetta käytettäessä tulee 

kuitenkin osoittaa, että taipumat eivät aiheuta materiaalin murtumisvaaraa 

käyttötilanteessa. 

 

Rakenteen omasta painosta johtuva pääkannattimen taipuminen pystytään kompensoimaan 

valmistusvaiheessa, jolloin rakenteeseen valmistetaan esitaipuma. Näin ilman nostettavaa 

kuormaa oleva pääkannatin olisi teoriassa horisontaalisesti suora. 

 

AIST standardin mukainen kannatinpalkin suurin sallittu taipuma ei saa ylittää rajaa 0.001 

mm/mm. Standardi määrittää muuttuvan kuormituksen aiheuttaman maksimi taipuman 

kotelosta valmistetulle kannatinpalkille noston yhteydessä. Palkin omaa painoa eikä 

sysäysvoimaa oteta tässä huomioon. Nykyisessä rakenteessa pääkannatin on valmistettu 

ristikkorakenteesta, joten standardin mukainen raja ei ole voimassa. (AIST Technical 

Raport No. 6, 2005, s.28.)  

 

2.3.2 Väsyminen 

Hitsatun rakenteen elinikää pienentävät rakenteen särönkasvuilmiöt, joita ilmenee laitteen 

käytön aikana. Pienet alkusäröt muodostuvat rakenteen valmistuksen tai käytön aikana ja 

ne kasvavat esimerkiksi vaihtelevan jännityksen aiheuttaman väsymisen, 

korroosioväsymisen tai jännityskorroosion vuoksi. Kun pieni alkusärö on kasvanut niin 

suureksi, että rakenteeseen syntyy murtumisvaara, on rakenteen elinikä käytetty loppuun. 

(Niemi, 1993, s 229.) 
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Rakenteen epäjatkuvuuskohtiin voi ilmaantua väsyttävän kuormituksen alaisena 

väsymismurtumia. Väsymismurtuma voi tapahtua, vaikka rakenteeseen kohdistuvat 

jännitykset ovat alle materiaalin myötörajan. Väsymissärön kasvukohdissa esiintyy aina 

säröjen aiheuttamaa myötäämistä. Rakenteen väsymistarkastelu voidaan jakaa osiin sen 

mukaan miten ne ottavat huomioon epäjatkuvuuskohtien ja lovien jännitysten laskemisen.  

Epäjatkuvuuskohtien jännityksiä voidaan tarkastella nimellisen, rakenteellisen ja 

lovikohtien jännityksien mukaan. (Niemi, 1993, s 231.) 

 

Nimellinen jännitys σ muodostuu esimerkiksi palkin uumassa olevan hitsatun rakenteen 

kohdalta. Valmistusvaiheessa syntyneet kulmavetäytymiset ja sovitevirheet aiheuttavat 

levyyn sekundäärisen taivutusjännityksen, joka pystytään esittämään myös nimellisen 

jännityksen laskennallisilla kaavoilla. (Niemi, 1993, s. 232 - 233.) 

 

Rakenteellinen eli hot spot –jännitys σs ottaa huomioon rakenteellisen epäjatkuvuuden 

aiheuttaman kalvojännityksen keskittymisen ja sekundäärisen kuoren taivutusjännityksen. 

Myös valmistuksessa syntyneet muotoiluvirheet ovat otettu huomioon hot spot – 

jännityksen teoriassa. (Niemi, 2003, s. 99.) 

 

Rakenteen lovikohta aiheuttaa poikkileikkauksen pinnalle jännityskeskittymän. Tätä 

kutsutaan lovikohdan lovijännitykseksi. Huippujännityksiä synnyttäviä lovia ovat 

rakenteen polttoleikattu reuna ja hitsin epätasaisuudet. Hitsatun liitoskohdan 

poikkileikkauksen huippujännitys aiheutuu hitsatun liitoskohdan lovesta. Lovikohdan 

lovijännitys on siis taivutusjännityksen σb, kalvojännityksen σm ja huippujännityksen σp 

summasta. (Niemi, 1993, s. 234 - 235.) 

 

Väsyminen määrittää prosessilaitteen eliniän. Kriittisen kohdat kantavassa rakenteessa ovat 

takaharuksen ja pylonin välinen liitos sekä pylonin ja etuharuksen välinen liitos. Myös 

etuharuksen ja pääkannattimen epäjatkuvuuskohdassa on suuria jännitysvaihteluja. 

Prosessilaitteen elinikä määräytyy paljolti myös sen käytöstä. Tehtaan kapasiteetti, 

materiaalivirta, päivittäinen käyttöaika ja varaston käyttöaste ovat elinikään vaikuttavia 

tekijöitä. Syklillisesti laskettuun elinikään nämä muuttujat eivät vaikuta.  
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2.3.3 Kiepahdus 

Palkin stabiiliuden menettämistä, jossa puristuslaippa nurjahtaa sivuun, kutsutaan 

kiepahdukseksi. Kun palkin vääntymään ja sivuttaistaipumaan kuluva 

muodonmuutosenergia on yhtä suuri kuin sitä kuormittavan voiman tekemä työ, niin palkki 

kiepahtaa.  (Niemi, 2003, s. 122.) 

 

Kiepahdusta voidaan välttää lisäämällä puristelaipan sekundäärisiä tuentoja 

sivuttaissuunnassa. Myös vetolaipan puolelta kuormankohdan tuenta vähentää 

kiepahduksen vaaraa. Lisäksi kotelomaiset jäykisteen I palkkiin ja epäsymmetrinen 

levennetty puristuslaippa vähentää kiepahduksen riskiä.  (Niemi, 1993, s. 122.) 

 

Kuvassa 8 on tyypillinen I-palkin kiepahdus. Palkin avoin poikkileikkaus kiepahtaa 

tarpeeksi suuren kuorman alaisena pääakselin suhteen jäykempään suuntaan. Kiepahdus 

ilmiö voi syntyä nosturin etujalkojen ja pylonin liittävässä poikittaisessa palkissa. 

 

 

Kuva 8. Kiepahtanut I-palkki (Niemi, 2003, s. 122). 

 

2.3.4 Paikallinen myötääminen 

Hitsattua teräsrakennetta kuormitettaessa ensimmäistä kertaa, se myötää paikallisesti 

suurimpien hitsausjännitysten ja lovien kohdalta. Tämä on normaalia hitsatulle rakenteelle, 

mutta se vaikuttaa sen väsymiskestoikään. Paikallinen myötääminen, eli 

vaihtoplastisoituminen, on syytä ottaa rajatilatarkasteluun, jos kuorman suunta vaihtelee, 

palkin päällä on liikkuva kuorma tai lämpöjännitys vaihtelee suuresti. Nosturin 

kuljetinvaunun edestakainen liike ja puukuorman nostaminen ja laskeminen luo väsyttävän 
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kuormituksen nosturin teräsrakenteelle. Myös lämpöjännitysten vaihtelu voi olla suurta, 

sillä työn teettäjän nosturit ovat mitoitettu kestämään ääriolosuhteita. (Niemi, 2003, s.15.) 

 

Nosturin kriittisissä kohdissa, esimerkiksi pylonin päässä, pääkannattimen rakenteen 

epäjatkuvuuskohdissa ja tasalujissa hitseissä tapahtuu paikallista myötäämistä. 

vaihtoplastista rajatilaa kuvaava kaava 1 kertoo primäärijännityksen, 

sekundäärijännityksen sekä myötörajan suhteen. (Niemi, 2003, s.15.) 

 

 Δ(σ𝑝𝑟𝑖𝑚 +  σ𝑠𝑒𝑘)  ≤  2 ∗ 𝑓𝑦𝑑   (1) 

 

Kaavassa 1 Δ kuvaa jännityksen vaihteluväliä, σprim on primäärijännitys, σsek on 

sekundäärijännitys ja fyd on materiaalin myötäraja (Niemi, 2003, s.15). 

 

2.3.5 Lommahdus 

Levykentän joutuessa puristusjännityksen alaiseksi, voi se lommahtaa ja heikentää näin 

rakenteellista kestävyyttä. Ideaalisella levykentällä ei ole jäännösjännityksiä ja se on täysin 

kimmoisesta materiaalista tehty suora levy. Ideaalinen levykenttä lommahtaa 

sinipuoliaallon mukaisesti, kun siihen kohdistuva ulkoinen työ on suurempi kuin levyn 

kaistojen taipumiseen ja vääntymiseen kuluva työ. Ideaalisen levykentän puristava voima 

Fcr lasketaan seuraavasti. 

 

𝐹𝑐𝑟  ≥  𝜎𝑐𝑟 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡 ∗ Δ𝑢    (2) 

 

Kaavassa 2 Fcr on kriittinen voima, b on levykentän leveys, t on levykentän paksuus ja Δu 

on levyn pituuden muutos (Niemi, 2003, s.17). 

 

Prosessilaitteen kantavassa rakenteessa lommahtaminen voi todennäköisimmin tapahtua 

pääkannattimen ristikkorakenteen yläpaarteessa ja kierresaumahitsatuissa jaloissa. 

Pääkannattimen yläpaarre, johon etuharus kiinnittyy, on kotelopalkki. Kotelopalkin 

puristuslaippa pyrkii lommahtamaan pituussuunnassa sinipuoliaallon mukaisesti. Tämä on 

otettava huomioon uutta rakennetta suunnitellessa. Jos lujuustarkastelujen yhteydessä käy 

ilmi, että palkki voi lommahtaa, on syytä vahvistaa levykenttiä joko lisäämällä 
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lommahtavan levyn paksuutta tai lisäämällä levykenttien jäykisteitä esimerkiksi 

kotelopalkin sisään pitkittäisjäykisteillä kuvan 9 mukaisesti. 

 

Kuva 9. Levykentän jäykistäminen (Niemi, 2003, s.19). 

 

Toinen mahdollinen levykentän paikallinen lommahtaminen voi tapahtua etujaloissa. 

Aksiaalisesti kuormitettu pyöreäprofiilinen rakenneputki lommahtaa kaavan 2 mukaisesti. 

Lommahtaminen on kriittinen myös takatukirakenteen ja laakeriyksikön välisessä 

välikappaleessa. 

 

Lommahdusjäykisteiden käyttö rakenteissa pienentää rakenteiden lommahtamisvaaraa ja 

niiden avulla pystytään suunnittelemaan levypaksuudeltaan ohuempia rakenteita. 

Pituussuuntaiset levykentän jäykisteet kuitenkin huonontavat rakenteen dynaamisia 

ominaisuuksia pitkien hitsien vaikutuksesta, joka puolestaan saattaa heikentää rakenteen 

kokonaiskestävyyttä. Levykentän jäykisteillä saatu parempi lommahduskestävyys ei siis 

välttämättä ole ideaalinen väsyttävän kuormituksen alaisena oleville rakenteille.   

 

2.3.6 Nurjahdus 

Keskeisesti puristettu sauva nurjahtaa kun sitä kuormitetaan yli kriittisen kuorman. 

Tällainen nurjahdusvaurio voi tapahtua nosturin jalkaputkien puristuksen ja nosturin 

pysähtymisestä aiheutuvan sysäysvoiman yhteisvaikutuksesta  (Niemi, 1993, s 109 - 110). 

Nosturin äkillisen pysähtymisen seurauksena kiertosuunnassa ensimmäisenä oleva 

jalkaputki voi menettää stabiiliutensa. Tämän seurauksena molemmista päistä nivelellisesti 

tuetussa jalkaputkessa tapahtuu tasonurjahdus ja koko rakenne voi romahtaa. Jalkaputken 

nurjahdusvaaran vuoksi se on nosturin yksi kriittisin vauriomuoto.  Kuvassa 10 on esitetty 

puristuksella olevan sauvan tasonurjahdus. 
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Kuva 10. Nivelellisesti kuormitetun sauvan tasonurjahdus (Niemi, 1993, s 110).   

 

Kuvassa 10 esiintyvä P on nurjahdussauvan kuormitus, Pel on kriittinen nurjahduskuorma 

ja S on pieni poikittaisvoima.  Nurjahdusvoima Fn voidaan laskea Eulerin 

nurjahduskaavasta seuraavasti.  

 

𝐹𝑛 =
𝜋2∗𝐸∗𝐼𝑝

𝐿𝑛
2                  (3) 

 

Kaavassa 3 Fn on nurjahdusvoima, joka vastaa kuvan 10 Pel nurjahduskuormaa, E on 

materiaalin kimmokerroin, Ip on putken neliömomentti ja Ln on nurjahduspituus (Valtanen, 

2010, s. 471.) 

 

2.3.7 Lamellirepeily 

Pylonin lisäksi valmistava tehdas on raportoinut ongelmakohdiksi haruksien korvakkeiden 

hitsauksen ja hitsauksen aikaisen tarkastamisen. Korvakkeet hitsataan putken päätylevyyn. 

Korvake ja päätylevy ovat materiaaliltaan CSA G40.21 W44.  Aikaa ja tarkkuutta 

vaativaksi kohdaksi hitsauksessa on tullut mahdollisten lamellirepeilyjen ultraääni 

tarkastukset.  

 

Kuvassa 11 on esitelty nykyisen takaharuksen korvake. T- liitoksen paksun laipan vuoksi 

ultraäänitarkastuksia tulee tehdä hitsauksen aikana. 
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Kuva 11. Takaharuksen korvake. 

 

Korvakkeet liitetään haruksen päätylevyyn T-liitoksella. Lamellirepeily aiheutuu hitsin 

kutistumisesta varsinkin T- liitoksissa, mutta myös muissa kulmaliitoksissa. Liitettävän 

rakenteen jäykkyys vaikuttaa lamellirepeilyn syntymiseen. Mitä joustamattomampi 

rakenne on, sitä todennäköisemmin lamellirepeilyä syntyy. Myös materiaalilla on 

vaikutusta repeilyn syntymiseen. Valssatun teräksen sitkeys poikittaissuunnassa ei ole niin 

suuri kuin pitkittäissuunnassa. Liitoksen poikittaissuuntainen vedolla oleva kuormitus 

synnyttää lamellirepeilyä. Haruksen korvakkeen T- liitoksessa on käytetty juuri valssattua 

terästä ja kuormitus tapahtuu päätylevyyn nähden poikittaissuunnassa. (Niemi, 1993, s. 

178.)   
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3 KOKONAISKUSTANNUKSEN MÄÄRITTÄMINEN 

 

 

Kustannuksien tarkastelussa on lähdettävä liikkeelle prosessilaitteen kokonais-

kustannuksien tarkasta määrittämisestä. Kustannusrakenne koostuu monesta osasta, jotka 

voidaan jakaa esimerkiksi kiinteisiin ja muuttuviin kuluihin. Työssä keskitytään 

alentamaan prosessilaitteen kokonaiskustannusta muuttuvien kustannuksien kautta. 

Nosturin muuttuvat kokonaiskustannukset voidaan jakaa neljääntoista osaan, jotka ovat 

pääkannatinrakenne, portaikko, telit, nostovaunu, nostovaunun käyttörakenne, 

nostokoneikko, kahmari ja nostopalkki, varusteluosat, nosturirata, suunnittelu ja 

toimistotyö, rahti, sähkö- ja koneautomaatio, asennus ja laadunvalvonta. Tarkka 

kustannusten jako osakustannuksiksi antaa työnteettäjälle tarkan kuvan kustannuseroista, 

jotka työn tuloksena tulevat.  

 

Teollisen yrityksen kiinteät kustannukset eivät määräydy toiminta-asteen vaihteluista, vaan 

kapasiteetin muutoksista. Kiinteitä kustannuksia prosessilaitteen valmistamisessa ja 

toimittamisessa on mm. toimistojen vuokrat, siivous, lämmitys, sähkö, johdon ja 

toimihenkilöiden palkkakustannukset sekä hallinto- ja edustuskustannukset (Neilimo & 

Uusi-Rauva, 2001,s. 52). Kustannussäästöjä ei kiinteistä kuluista pyritä etsimään, vaan 

työssä keskitytään suunnittelun ja muiden keinojen avulla hakemaan kustannussäästöjä 

muuttuvista kuluista. 

 

Muuttuvat kustannukset vaihtelevat toiminta-asteen muuttuessa. Muuttuvina kustannuksina 

pidetään sen vuoksi vain niitä kustannuksia, jotka selvästi määräytyvät toiminta-asteesta. 

Muuttuviin kustannuksiin lasketaan mm. valmistettavien tuotteiden raaka-aineet, 

puolivalmisteet, osto-osat, tuotannon alihankintapalvelut, valmistuksen palkka- ja 

kuljetuskustannukset. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2001,s. 52.) 

 

Uuden kokonaiskustannuksen vertaaminen nykyiseen kustannusrakenteeseen ei välttämättä 

kerro tämän hetkistä eroa kustannuksissa. Nykyinen kustannusrakenne on kerätty jo 

toteutuneen projektin ja tulevan projektin kustannuksista. Uuden prosessilaitteen 

toimittaminen vaatii enemmän työtä kuin kauan markkinoilla olleen laitteen toimittaminen. 
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Tämä on syytä ottaa huomioon tulevien kustannusrakenteessa, sillä tiedon ja käytettävän 

materiaalin kasvaessa kulut pienenevät. Raportoituja ongelmia esimerkiksi valmistuksen 

yhteydessä osataan ennakoida ja mahdollisesti suunnittelun avulla poistaa tiedettyjä 

ongelmia. Nosturin käyttötilanteen ollessa sama, voidaan käyttää hyväksi edellisten 

projektien valittuja materiaaleja. Mitä enemmän työn teettäjä toimittaa laitteita, sitä 

enemmän tietotaitoa kertyy tuotekehityksestä, valmistuksesta, kuljetuksesta ja 

asennuksesta, joka pienentää kokonaiskustannusta. 

  

3.1 Nykyisen prosessilaitteen kokonaiskustannus 

Kokonaiskustannus määritetään kahden jo toteutuneen projektin ja nykyisten tarjousten 

perusteella. Toteutuneiden kustannuksien perusteella tehty kuvan 12 kaavio kertoo 

kustannuksien jakautumisen prosessilaitteen rakenteessa. Kustannusrakenne on muokattu 

kyseiseen muotoonsa helpottaakseen kustannusrakenteen vertailua Kiinassa valmistettavan 

laitteen kustannuksiin. Esimerkiksi pääkannatinrakenne tilataan alihankkijalta 

kokonaisuutena, johon sisältyy materiaalit ja työvoimakustannukset. Nämä siis kulkevat 

käsi kädessä ja niitä on aina tarkasteltava yhteisenä kustannuspaikkana. Tämän vuoksi niitä 

ei eritellä, vaikka kustannussäästöä haetaankin juuri työvoimakustannuksista.  

 

Laadunvalvonta on myös eritelty omaksi osakustannukseksi. Valmistusmaan vaihtamisen 

myötä laaduntarkkailun kustannukset aluksi nousevat, joten niitä pitää pystyä vertailemaan 

nykyisen ja optimoidun kokonaiskustannuksen kanssa. 

 

Kuvassa 12 on esitelty prosessilaitteen kustannusrakenne kaavion muodossa. Taulukossa 2 

kustannuspaikkoja on jaettu tarkemmin. 
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Kuva 12. Prosessilaitteen kustannusrakenne. 

 

Kuvan 12 mukaan pääkannatinrakenteen prosentuaalinen osuus on 21.9 %. Portaikon 

osuus on 1.8 % telistön 7.0 %, nostovaunun 2.0 %, nostovaunun käyttörakenteen 0.7 %, 

nostokoneikon 4.2 %, kahmarin ja nostopalkin 5.1 %, varusteluosien 0.8 %, nosturiradan 

8.7 %, suunnittelu ja toimistotyön 6.5 %, rahdin 4.2 %, sähkö- ja koneautomaation 14.5 %, 

asennuksen 20.9 % ja laadunvalvonnan 1.7 %. Kaaviosta näkyy, että nykyrakenteessa 

suurin osakustannus on pääkannatinrakenne, joka tilataan alihankkijalta. Tähän sisältyvät 

siis työvoimakustannukset ja materiaalit.  Rahdin osuuteen kuuluu teräsrakenteen 

toimittaminen valmistavalta tehtaalta puukentälle. Valmistusmaan muuttuessa rahdin osuus 

kokonaiskustannuksesta tulee nousemaan.  
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Taulukko 2. Kustannusrakenne 
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Työn teettäjä käyttää taulukon rakennetta kustannusten jaottelussa, joten kyseistä runkoa 

käytetään myös työssä kustannusten vertailussa.  Oikeita hintoja ei työssä pystytä 

esittämään, joten kustannukset ovat prosenttilukuina kokonaisrakenteesta. Lopullinen 

kustannusvertailu tehdään taulukon 2 mukaiseen rakenteeseen. 

 

3.1.1 Pääkannatinrakenteen kustannukset 

Prosessilaitteen pääkannatinrakenne, eli teräsrunko, valmistetaan Kanadassa. Sen osuus 

kokonaiskustannuksesta on 21.9 %. Tässä on syytä ottaa huomioon, että nykyinen 

valmistava tehdas on nostanut valmistushintaansa noin 9 % edellisestä 

pääkannatinrakenteen hinnasta. Taulukossa 3 on kantavan rakenteen kustannukset. 

 

Taulukko 3. Kantavan rakenteen kustannukset. 

Kustannuspaikka Kustannus [%] 

Pääkannatinrakenne 21.9 

 Teräsrakenne - 96.6 

 Kääntölaakeri - 1.4  

 Noston köysipyörät - 0.7  

 Kuljetinvaunun köysipyörät - 0.4  

 Nostovaunun puskuri - 0.3 

 Köyden ohjainrulla - 0.6 

 

Kustannussäästöjä haetaan kantavan rakenteen jokaisesta osa-alueesta. 

Pääkannatinrakenne, joka sisältää jalat, takatukirakenteen, etuharuksen, pääkannattimen ja 

pylonin, kattavat 96.6 % kantavan rakenteen kustannuspaikasta. joten tässä on myös eniten 

kustannussäästöpotentiaalia. Kääntölaakeri on osto-osa, joka tilataan Euroopasta ja jonka 

kustannussäästöpotentiaalia täytyy myös tarkastaa. Pääkannatinrakenteen teräsrakenne 

tarkastetaan valmistettavaksi Kiinassa. Edellä tarkastetaan vielä, onko pääkannattimen 

valmistus Kiinassa järkevää, sillä kuljetuksen rajaehdot saattavat olla kriittisiä 

kustannuksien tullessa jopa suuremmaksi kuin valmistettaessa nykyisessä valmistusmassa 

Kanadassa. Kontin sisämitat ylittävien kappaleiden kuljetuskustannus voi olla jopa 

moninkertainen verrattuna standardikontti kuljetukseen. 
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3.1.2 Telit. 

Telistön kustannus 7.0 % nosturin kokonaiskustannuksesta. Telin kustannusrakenne 

koostuu teräsrakenteesta, kantopyörän kokoonpanosta ja vaihdeyksiköistä. Taulukossa 4 on 

esitetty nykyisen telin kustannus. 

 

Taulukko 4. Telien kustannukset. 

Kustannuspaikka Kustannus [%] 

Telit 7.0 

 Teräsrakenne - 66.8 

 Kantopyörän kokoonpano - 12.1 

 Vaihdeyksiköt - 21.1 

  

Työssä tarkastetaan telin valmistuskustannus Kiinassa kokonaisuudessaan. Telit 

valmistetaan yhdessä pääkannatinrakenteen kanssa samassa tehtaassa. Vaihdeyksiköt 

liitetään teliin valmistustehtaalla.  

 

3.1.3 Nostovaunu ja nostovaunun käyttörakenne 

Nostovaunun osuus kokonaisrakenteesta on 2.0 %. Nostovaunun käyttörakenteen 

kustannus on 0.7 % kokonaiskustannuksesta. Taulukossa 5. esitellään nostovaunun ja 

nostovaunun käyttörakenteen kustannus. 

 

Taulukko 5. Nostovaunu ja nostovaunun käyttörakenteen kustannus. 

Kustannuspaikka Kustannus [%] 

 Nostovaunu 2.0 

 Teräsrakenne - 47.7 

 Mekaaniset komponentit - 52.3 

Nostovaunun käyttörakenne 0.7 

 Teräsrakenne - 42.9 

 Mekaaniset komponentit - 57.1 

 

Nostovaunu ja nostovaunun käyttörakenne tarkastetaan valmistettavaksi Kiinassa. 

Nostovaunun rahti Kiinasta Pohjois-Amerikkaan saattaa olla haasteellinen asennuslohkon 
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suurten dimensioiden vuoksi. Jos nostovaunua ei saada mahdutettua konttiin, voi sen 

kokonaiskustannus jäädä pienemmäksi valmistettaessa Kanadassa. 

 

3.1.4 Nostokoneikko  

Nostokoneikon kustannus on 4.2 % nosturin kokonaiskustannuksesta. Nostokoneikon 

kustannusrakenteeseen kuuluu teräsrakenne ja mekaaniset komponentit, jotka on esitelty 

taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Nostokoneikon kustannus. 

Kustannuspaikka Kustannus [%] 

Nostokoneikko 4.2 

 Teräsrakenne - 15.6 

 Mekaaniset komponentit - 84.4 

 

Nostokoneikko asennetaan nosturin pääkannattimen takapuolelle omana asennuslohkona. 

Mekaanisiin komponentteihin kuuluvat vaihdemoottori, köysirumpukokoonpano, 

momenttituki, laakerit ja tiivisteet. Myös nostokoneikko tarkistetaan valmistettavaksi 

Kiinassa. Asennuslohko kasataan valmistavalla tehtaalla, joten myös nostokoneikon 

lähettämisessä on tarkastettava onko sitä järkevää valmistaa Kiinassa. Rahdin nousevat 

kulut voivat nostaa nostokoneikon kokonaiskustannusta suuremmaksi kuin valmistettaessa 

Kanadassa. 

 

3.1.5 Kahmari ja nostopalkki 

Kahmarin ja nostopalkin kokonaiskustannus on 5.1 % nosturin kokonaiskustannuksesta. 

Kahmari ja nostopalkin rakenne koostuu kahmarista, köysipyörästä ja nostopalkin 

teräsrakenteesta. Kustannuspaikka on esitelty tarkemmin taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Kahmarin ja nostopalkin kustannukset. 

Kustannuspaikka Kustannus [%] 

Kahmari ja nostopalkki 5.1 

 Kahmari - 85.1 

 Köysipyörät - 8.0 

 Nostopalkin teräsrakenne - 6.9 

 

Kahmari ja nostopalkki tarkastetaan työssä Kiinassa valmistettavaksi rakenteeksi. Kahmari 

on alihankkijalta hankittava osto-osa, jonka kustannussäästöpotentiaali selvitetään. 

Köysipyörät ja nostopalkin terärakenne tarkastetaan Kiinan valmistajan hinnalla. 

 

3.1.6 Muut kustannukset 

Muihin kustannuksiin kuuluvat nosturin loput kustannuspaikat. Niitä ovat varusteluosat, 

nosturirata, suunnittelu ja toimistotyö, rahti, sähkö- ja koneautomaatio, asennus ja 

laadunvalvonta. Taulukossa 8 on esitelty muut kustannukset tarkemmin.  

 

Varusteluosat ovat toteutuneen projektin valitut lisäosat. Kahmariteline helpottaa kahmarin 

huoltotöissä ja tekee sen huollettavuudesta turvallisempaa. Kahmari asetetaan telineeseen 

huollon ajaksi, joka mahdollistaa nopean ja tehokkaan huoltotyön. Kahmaritelineen ja 

huoltonostimen kustannukset tarkistetaan Kiinassa valmistettavina.  

 

Suunnittelu ja toimistotyön kustannus on arvio edellisten projektien toteutuneista 

kustannuksista. kahden yhdessä toimitetun nosturin suunnittelu ja toimistotyön toteutunut 

kustannus ei olisi ollut tarkka kustannusarvio, sillä suunnittelun aikana tehtiin paljon 

tuotekehitykseen kuuluvaa työtä, joka nosti kyseisen projektin suunnittelun kustannuksia. 

Pidemmällä aikavälillä suunnittelun ja toimistotyön kustannus pienenee 

hyväksikäytettävän materiaalin määrän kasvaessa. Kiinaan siirrettävä valmistus lisää 

hetkellisesti suunnittelun osuutta kokonaiskustannuksesta piirustuksien muutosten myötä, 

joka on otettava huomioon jos teräsrakennetta valmistavaa alihankkijaa vaihdetaan.  
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Taulukko 8. Muut kustannukset. 

Kustannuspaikka Kustannus [%] 

Varusteluosat 0.8 

 Kahmariteline - 66.7 

 Huoltonostin - 33.3 

Nosturirata 8.7 

Suunnittelu ja toimistotyö 6.5 

Rahti 4.2 

Sähkö- ja koneautomaatio 14.5 

Asennus 20.9 

 Suunnittelu - 0.3 

 Asennustyö - 93.0 

 Valvonta - 6.6 

Laadunvalvonta 1.8 

 

Nosturiradan kokonaiskustannus on 8.5 % nosturin kokonaiskustannuksesta. Nosturiradan 

hintaa ei työssä pyritä optimoimaan.  

 

Rahdin kustannus tässä vertailussa tehdään teräsrakenteen kuljetuskustannukselle reitille 

Kanadasta Etelä-Carolinaan. Vertailu tehdään kyseiselle reitille, sillä edellisen projektin 

toteutuneita kustannuksia verrataan Kiinassa tapahtuvan valmistukseen. Suurin yksittäinen 

kustannuserä rahdin osalta tulee pääkannattimen asennuslohkojen lähettämisestä. Ylileveän 

ja ylikorkean kappaleen kuljetuskustannuksia nostavat huomioautot, poliisi saattueet ja 

reitin tarkastaminen.  

 

Rahdin osuus nosturin kokonaiskustannusrakenteessa tulee nousemaan Kiinassa 

tarkastettavan valmistuksen myötä. Rahdin kustannusten selvittämisen ohella tulee 

tarkastaa, onko esimerkiksi pääkannattimen teräsrakenteen valmistus Kiinassa järkevää 

kustannuksien perusteella. 

 

Sähkö- ja koneautomaation osuus kokonaiskustannuksesta on 14.5 %. Tähän 

osakustannukseen ei työssä pyritä etsimään kustannussäästöjä. 
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Nosturin asennuksen kustannus on 20.9 % kokonaiskustannuksesta. Se on 

pääkannatinrakenteen ohella suurin osakustannus. Asennuskustannukset jakautuvat 3 

osaan; suunnitteluun, asennustyöhön ja valvontaan. Asennustyö teetetään alihankkijalla ja 

valvonnan suorittaa työn teettäjä. Asennuslohkojen saapuessa työmaalle alkaa 

prosessilaitteen asennus. Mekaanisessa asennuksessa kuluu noin 8 viikkoa ja 

asennusryhmässä on 4-6 henkilöä. Ryhmässä on 2 sertifioitua hitsaajaa. 

Sähköasennuksessa kuluu 6 viikkoa ja ryhmässä on 2-3 henkilöä. Kun asennuslohkot ovat 

koottu työmaalla, nostetaan prosessilaite paikalleen. Nostossa käytetään 5 nosturia. 

Optimoitavan teräsrakenteen suunnittelussa otetaan huomioon myös asennus ja sitä 

helpottavat seikat.  

 

Asennuskustannuksessa on kustannussäästö potentiaalia, jos työnteettäjä tekisi sen omalla 

työvoimalla. Kokemuksen kartuttua alihankintana ostettua asennusta ei välttämättä tarvita, 

jolloin asennuksesta voidaan säästyä osalta kustannuksista. Tämä tosin tarkoittaisi sitä, että 

riski asennuksen myöhästymisestä ja sen tuomat sakkorangaistukset tulisi työn teettäjälle. 

 

Laadunvalvonnan kustannuksiin kuuluu teräsrakenteen valmistuksen valvonnan ohella 

myös laatumateriaalin tekeminen sekä sertifikaatit. Myös laadunvalvonnan kustannukset 

tulevat pidemmällä aikavälillä pienenemään hyväksikäytettävän materiaalin kasvaessa. 

Uuden tehtaan valmistuksen laatu tulee tarkastaa huolella, jotta se kohtaisi työn teettäjän 

laatuvaatimukset. Materiaalien standardit eivät ole yhtä tarkkoja Kiinassa kuin Euroopassa 

ja Pohjois-Amerikassa, joten raaka-aineista ja materiaaleista tulee olla tarkat laadun 

varmistavat asiakirjat. 

 

3.2 Kiinassa toteutuvan valmistuksen kokonaiskustannus 

Työn teettäjällä on kokemusta Kiinassa toimivasta teräsrakenteita valmistavasta 

alihankkijasta. Tämän vuoksi kustannusvertailu tehdään Kiinan valmistushinnoilla ja 

rahdilla Kiinasta Pohjois-Amerikkaan. 

 

Rahdin kustannukset muuttuvat valmistusmaan muuttuessa eri mantereelle. Kiinassa 

teräsrakenteen valmistus tuo lisäkustannuksena merirahdin kuljetuskustannukset. Myös 
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tyhjien konttien maarahti tehtaalle on otettava huomioon. Lisäksi tullaus, tavaran purku- ja 

huolintakustannukset nostavat rahdin kokonaiskustannuksia.  

 

Teräsrakenteen rahdin kokonaiskustannuksen selvittämiseksi rakenteille on tehtävä 

kuljetussuunnitelma. Kuljetussuunnitelmassa teräsrakenteiden osille on määrätty 

konttityyppi, rakenteiden lastausjärjestys, konttien kokonaispainot ja hyötykuormat ja 

ylisuurien rakenteiden dimensiot. Tämän avulla tarjouskyselyn saaneet huolitsijat voivat 

antaa tarkan kokonaiskustannuksen rahdin osalta. 

 

Nosturin Kiinassa valmistettavat osat lähetetään valmistavalta alihankkijalta Shanghaista 

työmaalle Etelä-Carolinaan. Rahtikustannukset koostuvat monesta osasta. valmistettavat 

osat tilataan alihankkijalta toimitusehdolla FOB (Free On Board) eli vapaasti aluksessa. 

Alihankkijan vastuulle jää siis tavaran lastaaminen ostajan nimeämään alukseen sovittuna 

toimitusajankohtana (Toimitusehdot, 2014). Merirahti tarkastetaan kahdelle eri reitille 

Shanghaista New Orleansiin Louisianaan ja Charlestoniin Etelä-Carolinaan. Maarahti 

kulkee tämän jälkeen satamasta asennustyömaalle. 

 

Teräsrakenteen tilaajan, eli työn teettäjän, kustannukseksi jää siis tyhjän konttien 

toimittaminen valmistustehtaalle. Tehdas sijaitsee noin 200 kilometrin päässä Shanghain 

satamasta. Tämä on otettu huomioon rahtitarjouksessa. Taulukossa 9 on neljän eri 

toimittajan tarjoukset eri konteille. Rahtikustannusten prosentuaaliset osuudet on vertailtu 

DSV:n tarjouksen suhteen.  

 

Taulukko 9. Rahtikustannukset Kiinasta 
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Taulukossa 9 esiintyvät toimittajat ovat valikoitu työn teettäjän usein käyttämistä 

rahtipalvelujen tarjoajista. 

 

 Toimittaja 1 - DSV Air & sea project Oy  

 Toimittaja 2 - Matrin Bencher Oy 

 Toimittaja 3 - UTC Overseas Oy 

 Toimittaja 4 - Noah Projects & Logistics 

 

Kontin huolintakuluihin Shanghain satamassa kuuluvat mm. rahtilaivan varaus, kontin 

turvallisuuden tarkastaminen, dokumentaatio, kontin sinetöinti, rahtiasiamies, 

satamaturvallisuus ja kuljetusasiakirja.  

 

Merirahdin kustannus koostuu myös monesta erillisestä ja muuttuvasta osasta. Esimerkiksi 

polttoainelisä, joka lasketaan polttoaineen hinnan muutoksesta, voi muuttua olennaisesti. 

Polttoainelisä seuraa öljyn hinnan kehitystä. Muita merirahdin kustannuksia ovat 

konttipaikka rahtilaivasta, satamien käsittelykustannukset, satamien turvallisuus- ja 

tullimaksu sekä ruuhkamaksu. 

 

Taulukon 9 Noah Projects & Logistics huolitsijan selvästi halvempi hinta perustuu 

pääkannattimen lohkojen lähettämisellä tavallisessa konttilaivassa lava kontissa suoraan 

Shanghaista Charlestoniin. Muut toimittajat tarjosivat pääkannattimen lohkojen lähetystä 

joko ramppilaivalla New Orleansiin tai RoRo laivalla Euroopan kautta kulkevalla reitillä.  

 

Noahin tarjous ramppilaiva reittiä käyttäen olisi 14 % halvempi kuin toiseksi halvin eli 

DSV:n tarjous. Reitin valintaa on pohdittava, sillä ramppilaivaan saa todennäköisemmin 

varattua tilan pääkannattimelle kuin konttilaivaan. 

 

Uuden valmistavan tehtaan laadunvalvontaa tulee tarkkailla aluksi huolellisesti. Myös 

käytettävien materiaalien laadunvalvontaan tulee kiinnittää huomiota. Laadunvalvonta 

suoritetaan Pohjois-Amerikan toimistolta käsin kaksi kuukautta ja Kiinasta käsin kolme 

kuukautta. Teräsrakenteen valmistus kestää noin 5 kk ja laadunvalvonnan kustannus 

Kiinassa on arvioitu noin 51 % korkeammaksi kuin nykyinen laadunvalvonta.  
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Teräsrakenteen valmistuksen hinta on arvioitu työn teettäjän jo toteutuneesta 

laitetoimituksesta, joka on valmistettu Kiinassa. Painoon suhteutettu valmistuksen hinta-

arvio on 63 % nykyisestä valmistushinnasta. Tätä hinta-arviota käytetään työssä 

kokonaiskustannusten selvittämisessä. 

 

3.3 Kustannussäästö 

Prosessilaitteen kustannussäästötarve on 15 %. Työn tavoitteena on hakea kustannussäästö 

laitteen teräsrakenteen optimoinnilla ja valmistuskustannuksista. 

 

Teräsrakenteen valmistuksen siirtäminen Kanadasta Kiinaan luo säästöjä 

valmistuskustannuksissa. Valmistuskulujen ero eri maiden välillä saattaa olla huomattava. 

Esimerkiksi Suomessa valmistettu teräsrakenne, joka ei ole vaativa, maksaa 34 % 

enemmän kuin Kanadassa. Saman rakenteen valmistaminen Kiinassa maksaa 37 % 

vähemmän kuin Kanadassa. (Haastattelu, Minkkinen. 23.9.2014.) 

 

Teräsrakenteen optimoinnilla pyritään säästämään rakenteen kustannuksissa. 

Optimoinnissa on syytä ottaa huomioon kuljetus, asennus, valmistus ja laitteen käyttö. 

Rahdin osalta pyritään selvittämään kustannuksiltaan pienin ja järkevin vaihtoehto. Meri- 

tai maarahdille ylisuuria asennuslohkoja optimoidaan niin, että kokonaiskustannus rahdin 

osalta olisi mahdollisimman pieni. Optimaalinen konttilastaus ja maarahdin suunnittelu 

antaa mahdollisuuden kokonaiskustannuksen vähentämiseen.  

 

Kantavan rakenteen liitoksien tarkastelu ja suunnittelu voi pienentää asennuksen 

kustannuksia. Jos työmaalla hitsattavat kriittiset liitokset pystyttäisiin vaihtamaan 

esimerkiksi ruuviliitoksiksi, vähentäisi se asennuksen- ja laadunvalvonnan kustannuksia ja 

nopeuttaisi asennusta.  Myös valmistuksen aikaiset ongelmakohdat otetaan huomioon 

uuden rakenteen suunnittelussa. 

 

Kustannussäästöä ei tässä työssä etsitä sähkö- tai automaatiota koskevista kustannuksista, 

vaikkakin työn teettäjän mukaan säästöpotentiaalia näissä on mm. standardisoinnin, 

komponenttivalintojen ja integroinnin edullisempiin valmistusmaiden suhteen. Myöskään 

asiakkaan koulutuksen ja prosessilaitteen käyttöönoton kuluja ei pyritä optimoimaan. 
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4 TERÄSRAKENTEEN OPTIMOINTI 

 

 

Kantavan rakenteen optimoinnin tarkoitus on prosessilaitteen kokonaiskustannuksen 

pienentäminen. Optimoidun rakenteen tulee toimia sujuvasti ja optimoinnista ei saa koitua 

haittaa laitteen käytölle.  

 

Kustannuksia minimoidessa on tiedettävä mistä teräsrakenteiden kustannukset koostuvat. 

Suunnittelulla on suuri vaikutus laitteen kokonaiskustannuksessa. Tarkat 

toleranssivaatimukset voivat nostaa valmistettavan kappaleen hintaa moninkertaiseksi.   

(Pahl et. al, 2007, s 561.) 

 

Yksinkertaiset rakenteet ovat usein paras ratkaisu laitteiden suunnittelussa. Mitä 

vähemmän erillisiä osia, sitä vähemmän on valmistuksessa tapahtuvia prosesseja ja näin 

myös usein halvempi kuin monimutkainen rakenne. Suunnittelussa tulisi myös pitää 

mielessä laitteen dimensiot. Pienentämällä äärimittoja voidaan vaikuttaa suuresti 

suunniteltavan laitteen materiaalikustannuksissa. (Pahl et. al, 2007, s 561). Esimerkiksi 

nosturin kokonaiskorkeuden pienentämien vähentää materiaalin määrää kantavan 

rakenteen osalta.  

 

Materiaalikuluissa voi säästää myös muilla keinoin. Oikeantyyppinen materiaalin valinta 

voi pienentää materiaalin määrää. Myös tilattavan raakamateriaalin valmistustapa vaikuttaa 

kustannuksiin. Taulukossa 10 on esitetty rullatun ja vedetyn materiaalin kustannuksien 

eroja. Cw tarkoittaa suhteellista valmistuskustannuskerrointa. 

 

Taulukko 10. Valmistuksen vaikutus materiaalin kustannukseen (Pahl et. al, 2007, s 543). 

 



44 
 

 

 

Rullatun ja vedetyn putken tai palkin valmistustavalla on suuri vaikutus rakenteen 

kustannukseen. Esimerkiksi pyöreä vedetty tanko maksaa 1.6 kertaa enemmän kuin 

rullaamalla valmistettu tanko. 

 

Yksi tehokas kustannuksien minimointi on valmistusmäärän suurentaminen. Työn 

optimoitava nosturi kuitenkin valmistetaan aina tilauksesta ja pieniä muutoksia tehdään 

rakenteeseen jokaisen valmistettavan laitteen kohdalla. Täten valmistuserien 

suurentaminen ei ole mahdollista. (Pahl et. al, 2007, s. 561.)  

 

Sarja-alennus on kuitenkin tehokas tapa saada kustannuksia pienennettyä. Jos nostureita 

tilataan useita samaan käyttötarkoitukseen se säästää kustannuksia suunnittelun, 

materiaalin ja valmistuksen osalta.  

 

Myös tuoterakenteen modularisointi alentaa toimitettavan laitteen kustannuksia. Modulaari 

perheestä valitaan käyttötarkoitukseen oikea rakenne, jolloin erillisen suunnittelun määrä 

pienenee. Moduulien rajapinnat suunnitellaan yhteensopiviksi, jolloin laitteen kokonaisuus 

on helposti valittavissa. Tuotteen modularisointi mahdollistaa myös kokonaiskustannuksen 

helpomman määrittämisen, kun jokaisella moduulilla on tarkka hinta tiedossa. 

 

4.1 Rajaehdot suunnittelussa 

Työn suunnittelun rajaehdot tulevat Pohjois-Amerikkalaisista standardeista ja logistisista 

seikoista. Pohjois-Amerikan standardit asettavat prosessilaitteelle turvallisuuden rajaehtoja, 

jotka laite tulee täyttää. Teräsrakenteen rahdin rajaehdot koskettavat asennuslohkojen 

äärimittoja ja painoja. 

 

Suunnittelun rajaehtoja ja rakenteelta vaadittuja seikkoja on lueteltu myös taulukon 12 

vaatimuslistassa. Nämä rajaehdot ja vaatimukset ovat luotu yhdessä työn teettäjän kanssa 

ohjaamaan työn lopullista tulosta haluttuun suuntaa. 

 

4.1.1 Amerikan standardit 

Amerikan standardit asettavat omat ehtonsa prosessilaitteen rakenteelle. Siltanostureille 

tarkoitetut standardit määrittävät mm. taipumarajoja, nostettavan kuorman aiheuttamia 
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rasituksia rakenteelle, materiaaleja, tuulikuormia, nostokoukkuja, hitsien luokituksia ja 

siltanosturien turvallisuutta. Työssä on käytetty muun muassa CMAA ja AIST standardeja. 

 

4.1.2 Merikontti 

Kontteina käytetään 20 ja 40 jalkaisia kovakattoisia, lava- ja päältä avattavia kontteja. 

Konttien sisämitat ja hyötykuorma ovat rajaehtoja asennuslohkojen dimensioille. Kontteja 

on myös ylikorkeiden tai ylipitkien kappaleiden toimittamiseen, mutta hinta myös kasvaa 

erikoiskonttien käytön myötä. Taulukossa 11 on esitetty Hapag-Lloydin tarjoamien 

erilaisten standardoitujen konttien mittoja. Konttien dimensioista on myös otettava 

huomioon ovien kavennukset ja sisäkiinnityspisteet, jotka saattavat olla ratkaisevia rahdin 

onnistumiselle.  

 

Asennuslohkot lastataan merikontteihin kahdella tavalla määräytyen kontin tyypistä. 

kovakattoisiin merikontteihin lastaus tapahtuu ovista esimerkiksi trukilla työntäen. 

avokattoisiin kontteihin lastaus tapahtuu nosturilla katon kautta. Tässä konttityypissä katto 

on rullattava, joten kuljetettava kappale voi tarvittaessa tulla kattorajan yli. Avattavassa 

konttityypissä on kalliimpi rahtimaksu, mutta se on myös helpompi purkaa työmaalla.  

 

Taulukko 11. Standardoitujen konttien tietoja (Hapag lloyd. Container spesification, 

2010). 

Kontin kuvaus Sisäkorkeus 

[mm]  

 [ft] 

Sisäpituus 

[mm]  

[ft] 

Sisäleveys 

[mm]  

 [ft] 

Hyötykuorma 

[kg]  

 [lb] 

20’-DC 2 392 

7’10-1/8” 

5 895 

19’4-1/8” 

2 350 

7’8-1/2” 

28 230 

62 240 

40’HC 2 697 

8’10”1/8 

12 024 

39’5-3/8” 

2 350 

7’8-1/2” 

26 460 

58 340 

40’-OT 2 376 

7’9-1/2” 

12 029 

39’5-1/4” 

2 342 

7’8-1/8” 

26 670 

58 800 

40’-FR 2 245 

7’4-3/8” 

12 060 

39’6-3/4” 

2 365 

7’9-1/8” 

39 300 

86 640 

20’-OT 2 365 

7’9” 

5 888 

19’3-3/4” 

2 345 

7’8-1/8” 

28 230 

62 240 
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Maantierahti satamasta työmaalle antaa myös omat rajaehdot konttien lastauksessa. 

Yhdysvalloissa 20 jalkaisen kontin bruttopaino saa olla enintään 67 200 paunaa eli n. 30 

480 kg ja 40 jalkaisen kontin bruttopaino 67 200 paunaa eli 30 480 kg.  

 

Taulukossa 11 esimerkiksi 40 jalkaisen korkean kontin hyötykuorma on 58 340 paunaa, 

mutta Pohjois-Amerikan maarahteja säätelevä laki sallii kontilta 44 000 paunan 

kokonaispainon. Näin kontin paino ja maarahteja säätelevä laki määrittää 40 jalkaisen 

korkean kontit hyötykuormaksi 35 140 paunaa. Lain määrittämän painorajan ylittäessä 

tulee rahti kuljettaa erikoiskuljetuksena, joka lisää rahdin kokonaiskustannuksia. 

(Yhdysvaltojen rekkojen painorajat, 2014). 

 

4.2 Vaatimuslista 

Systemaattisen metodin mukaan ensin perehdytään ratkaistavaan ongelmaan, ja tämän 

jälkeen vaaditaan vaatimuslista. Lista on yrityksen luettelo laitteen rakenteen vaatimuksista 

ja toivomuksista. Lopuksi valmista rakennetta arvostellaan vaatimuslistaa hyväksi 

käyttäen. (Tuomaala, 1995, s. 81–82).  

 

Taulukon 12 vaatimuslista on luotu suunnittelun rajaehtojen ja prosessilaitteen 

kustannussäästötarpeen mukaan. Listassa on eroteltu vaatimuksen kolme luokkaa. 

Kiinteävaatimus on täytyttävä aina kaikissa tilanteissa. Jos kiinteävaatimus ei jostain 

syystä täyty, on se hylättävä tai suunniteltua rakennetta muutettava.  Vähimmäisvaatimus 

tarkoittaa tiettyä raja-arvoa, joka vähintään on hyväksyttävissä rajoissa. Toivomus 

täytetään mahdollisuuksien mukaan, ja tietty lisäkustannus sallitaan toivomuksien 

täyttämisestä. (Tuomaala, 1995, s. 81–82.) 
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Taulukko 12. Vaatimuslista. 

KV/VV/T VAATIMUS 

 

VV 

T 

 

 

KV 

KV 

 

 

KV 

VV 

 

 

KV 

KV 

 

 

T 

T 

 

 

VV 

T 

T 

 

 

KV 

T 

 

 

KV 

T 

 

 

VV 

 

 

VV 

KV 

1. Rakenne 

 Vanhan geometrian muokkaaminen 

 Uusien liitosten tarkastaminen ja muuttaminen 

 

2. Kapasiteetti 

  Nostettava 35 tn 

 145 200 sykliä vuodessa 

 

3. Raaka-aine 

 Täytettävä suunnittelun vaatimukset 

 Dokumentaatio ja jäljitettävyys 

 

4. Turvallisuus 

 Standardien mukainen 

 Kestettävä hurrikaanin 

 

5. Valmistus 

 Helppo valmistettavuus 

 Esiasennus valmistustehtaalla 

 

6. Kuljetus 

 Asennuslohkot helposti kuljetettavissa 

 Lohkojen siirtäminen helppoa 

 Asennuslohkot mahtuvat merikontteihin  

 

7. Asennus 

 Helposti asennettavissa 

 Työmaa hitsien määrä minimiin 

 

8. Käyttö 

 Laite oltava helposti käytettävissä 

 Helposti huollettavissa 

 

9. Laatu 

 Uuden rakenteen oltava laadultaan vähintään nykyisen veroinen 

 

10. Kustannukset 

 15 % kokonaiskustannussäästö 

 Halvempi valmistuskustannus 

 

 KV = Kiinteä vaatimus 

VV = Vähimmäisvaatimus 

T = Toivomus 
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5 IDEOIDEN KEHITTÄMINEN 

 

 

Ideoita lähdetään kehittämään pitämällä mielessä prosessilaitteen teräsrakenteen 

kustannusjakauman, rahdin rajaehdot ja toiminnalliset seikat. Myös valmistavalta tehtaalta 

tulleet kommentit ja kohdatut ongelmat otetaan huomioon suunnittelussa.  

 

5.1 Teräsrakenteiden ideointi 

Nykyisen teräsrakenteen valmistuspaja on raportoinut valmistuksen pullonkauloista ja 

ongelmakohdista, johon kuluu eniten aikaa ja rahaa. Valmistuksellisesti suurin haaste on 

ollut taka- ja etuharuksen korvakkeiden hitsaaminen putken päätylevyyn. Myös pylonin 

pään hitsaaminen on ollut työmäärältään suuri.  

 

5.1.1 Pylonin kehittämisideoita 

Kuvassa 13 näkyy pylonin asennuslohkon lastaus rekan lavalle. Pyloni on normaalille 

maarahdille liian leveä ja liian korkea, jotta maarahti voitaisiin toimittaa ilman leveän 

kuljetuksen tuomia lisäkustannuksia. Myös huoltotasojen kiinnittäminen pylonin runkoon 

työmaalla lisää asennuksen kustannuksia. Huoltotasojen asennus pylonin valmistuksen 

yhteydessä olisi nopeampaa ja helpompaa tehdasympäristössä.  

 

 

Kuva 13. Pylonin lastaus 
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Asennuslohkon pilkkominen toisi säästöjä rahtikustannuksiin, mutta myös 

asennuskustannuksiin. Pylonin kantaviin jalkoihin tehtävät liitokset helpottaisi lohkojen 

kuljetuksessa.  

 

Kun pylonin rakenne jaetaan neljään asennuslohkoon molempiin pystyputkiin tehtävillä 

kahdella laippaliitoksella, pystytään se kuljettamaan normaalilla maarahdilla tai kontin 

sisällä asennuspaikalle. Myös huoltotasojen kiinnittäminen tehtaalla olisi näin mahdollista. 

Pylonin rakenteessa on siis kustannussäästöpotentiaalia, joka olisi toteutettavissa varsin 

yksinkertaisilla muutoksilla. Kuvassa 14 vasemmalla on nykyinen pylonin lohko ja 

oikealla rakenne on jaettu neljään asennuslohkoon helpottaen rahtia ja huoltotasojen 

asennusta. 

 

 

 

Kuva 14. Pylonin liitokset. 

  

Liitoksilla varustettu pyloni mahtuu normaaliin 20 jalkaiseen merikonttiin ilman ylityksiä. 

Ruuviliitos on helppo kasata työmaalla ja asentaa pyloni paikalleen. Toisaalta 
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ruuviliitokset lisäävät valmistuksen kustannuksia ja käytön aikaista huoltotyötä ruuvien 

vuoksi.  

 

5.1.2 Harukset 

Taka- ja etuharuksen valmistuksen kustannustehokkuutta voi parantaa suunnittelemalla 

helpommin valmistettava liitos putken ja korvakkeiden väliin. Vaihtoehto on myös 

muuttaa haruksen konstruktiota täysin. Molempien haruksien kuormitus on aina vedolla. 

Näin ollen kierresaumahitsattujen putkien sijaan voisi käyttää esimerkiksi vetotankoa tai 

teräsköyttä 

 

Takaharuksen muuttaminen teräsköydeksi tai vetotangoksi kuitenkin heikentäisi rakenteen 

stabiiliutta. Tämä loisi lisätuen tarvetta takatukirakenteelle, joka nykyrakenteessa on tuettu 

viidellä stabiiliutta lisäävällä tangolla takaharukseen.  

 

Vaikka takaharuksen konstruktion muuttaminen, esimerkiksi teräsköydeksi, toisi 

väliaikaisesti lisäkustannuksia suunnitteluun ja rakenteen lujuusanalyysille, olisi se 

lisätutkimusta kaipaama kohde kustannussäästön kannalta.  

 

Etuharuksen muuttaminen pyöreästä putkesta esimerkiksi teräsköydeksi saattaa pienentää 

kustannuksia. Potentiaalinen kustannussäästö tarkastetaan ja sitä verrataan nykyiseen 

etuharuksen kustannukseen. 

 

Teräsköyden käyttäminen etuharuksena kierresaumahitsatun putken sijaan alentaa nosturin 

kokonaispainoa ja pienentää rahdin kokonaiskuluja.  

 

Teräsköysiä käytetään yleisesti suurissa nostureissa niin puomin kannattimina kuin 

nostoköysinäkin. Korroosion kesto on tärkeä ottaa huomioon teräsköyttä valittaessa, sillä 

puu ja paperitehtaan mikroilmasto on korrosiivinen. Nosturissa kiinteän teräsköyden 

varmuuskerroin on standardin ISO-SFS 4308-1 mukaan määritelty taulukossa 13. (SFS-

ISO 4308-1, 1987, s. 5.) 
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Taulukko13. Kiinteän köyden varmuuskertoimet 

Koneistoryhmä Varmuuskerroin 

M1 2.5 

M2 2.5 

M3 3.0 

M4 3.5 

M5 4.0 

M6 4.5 

M7 5.0 

M8 5.0 

 

Nosturin koneistoryhmä luokka M8 (raskas kuormitus) antaa kiinteille teräsköysille 

varmuuskertoimen 5.0. Nykyiseen harukseen vaikuttava haruksen köysivoima on 2 116 

kN. Teräsköyden tulee siis olla minimimurtokuormaltaan vähintään 10 580 kN. 

 

Parhaan teräköyden valinta tehdään seittivertailulla, jossa otetaan huomioon 8 köyden 

tärkeintä ominaisuutta kyseiseen sovellukseen. Kuvassa 15 on seittivertailu 4 eri 

teräsköyden välillä.   

 

Teräsköysi on elastisempi rakenne kuin rakenneputki. Venyvä köysi voi olla ongelmallinen 

nosturin haruksena. Jos venymä on suuri, joutuu nosturin koneen käyttö vetämään 

kuljetinvaunua ylämäkeen, jolloin moottori joutuu suuremmalle rasitukselle. Tämän vuoksi 

seittivertailuun valittiin neljä pienimmän elastisuuden omaavaa teräsköyttä.  
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Kuva 15. Teräsköysien seittivertailu. 

 

Vertailuun valitut teräsköydet Veropro 8 Pi, Verotop, Veropower 8 ja verotop P ovat 

Bridonin tuotteita joiden suomalainen maahantuoja on Certex Oy. Pohjois-Amerikassa 

toimittajana toimii Bridon. 

 

Seittivertailun perusteella suurimman pinta-alan, eli parhaan tuloksen, keräsi Veropro 8 Pi 

teräsköysi. Seuraavaksi suurimman pinta-alan keräsi Verotop teräsköysi. 

Lujuusanalyysissä tarkastetaan molempien teräsköysien venymät ja verrataan niitä 

nykyiseen haruksen venymiin. 

 

5.1.3 Lamellirepeilyn estäminen 

Haruksen korvakkeiden hitsauksessa ilmentyneiden lamellirepeämisten madollisuutta 

voidaan pienentää eurokoodin antamien ohjeiden mukaisesti. Teräsrakenteen valmistavalta 

tehtaalta on raportoitu etu- ja takaharuksien korvakkeiden hitsauksen ongelmista. 

Hitsattava liitos on tarkastettava useasti ultraäänellä mahdollisen lamellirepeilyn vuoksi. 

 

Lamellirepeämälle alttiiden liitosten teräsmateriaalit luokitellaan liitteen 1 olevan taulukon 

22 mukaisesti. Materiaalin Z arvo määritellään Zed arvon mukaan. Materiaalin Zed 
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mitoitusarvo, joka kertoo venymien suuruuden metallin kutistumisen seurauksena, 

lasketaan seuraavasti. (Eurokoodi 3, 2005, s. 14.) 

 

 Zed = Za + Zb + Zc + Zd + Ze              (3) 

 

Kaavassa 3 Zed on lamellirepeilyn mitoitusarvo, Za on hitsin a mitan vaikutus, Zb on hitsin 

muodon ja sijainnin vaikutus, Zc on ainepaksuuden vaikutus, Zd on 

kutistumismahdollisuuden vaikutus ja Ze on esikuumennuksen vaikutus lamellirepeilyyn. 

Liitteen 1 mukaan Zed saa arvon 19. Zed arvon ollessa 10 < Zed ≤ 20 saa Z arvon Z15. 

(Eurokoodi 3, 2005, s. 15 - 16.)  

 

Taulukko 14 kertoo haruksen T-liitoksen lamellirepeämisen todennäköisyyden. Z15 

arvolla liitoksen lamellirepeily on mahdollista voimakkaasti paksuussuunnassa 

kuormitettavissa hitsausliitoksissa.   

 

Taulukko 14. Lamellirepeilyn todennäköisyys (Ongelin & Valkonen, 2012, s 325). 

 

 

Lamellirepeilyä voi estää myös ennaltaehkäisevällä suunnittelulla. Liitoksen muotoilu 

vaikuttaa lamellirepeämisen todennäköisyyteen. Kuvassa 16 a kohta kuvaa nykyistä 

haruksen ja korvakkeen liitosta. Liitoksen voimavuo kulkee putken päätylevyn hitsin 

kautta, joka on tässä tapauksessa vetävällä kuormituksella. Kuvan b-kohdassa liitoksen 

hitsin rajapinta on viety putken sisään, jolloin hitsiin kohdistuu leikkaavaa kuormitusta. 

Näin lamellirepeämisen vaara pienenee ja valmistusvaiheen hitsauksen 

ultraäänitarkastuksen kustannukset pienenevät. 
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Kuva 16. Lamellirepeämisen estäminen (Ongelin & Valkonen, 2012, s 326). 

 

Eurokoodin mukaisen Z levyn laskennallisen arvon voi korvata teräsrakenteen 

valmistuksen jälkeisellä tarkastuksella mahdollisten lamellirepeilyjen estämiseksi. 

Liitoksen lamellirepeilyn todennäköisyyttä voidaan mitata standardin SFS-EN 10164 

mukaisella vetokokeella. Standardi esittää murtokuroumaluokkien vähimmäisarvot, joista 

voi laskea murtokurouman Z todennäköisyyden. Z terästen käyttö voi antaa liitokselle 

myös huonomman todennäköisyyden lamellirepeilylle, kuin muita teräksiä käytettäessä. 

Valmistuksen aikaisesta seurannasta ei siis välttämättä pääse eroon pelkästään Z levyjä 

käyttämällä. (SFS-EN 10164, 2005, s. 10) 

 

Materiaalin rikkipitoisuudella on myös huomattu olevan merkitys lamellirepeilyn 

todennäköisyyteen. Rikkipitoisuus on käyttökelpoinen mittari materiaalin 

sulkeumapitoisuudelle ja näin myös murtokuroumalle.  Standardi SFS-EN 1011-2 antaa 

lamellirepeilyn estämiseksi ohjeita, joita ovat esimerkiksi tarvittavan hitsiainemäärän 

pienentäminen, hitsin palkojen määrän pienentäminen, puskurointihitsauksen käyttäminen 

railopinnalla ja symmetristen hitsausjärjestyksen käyttämistä kaksipuolisissa railoissa. 

(SFS-EN 1011-2, 2001, s. 96.) 

 

5.1.4 Ideamatriisi 

Ideamatriisissa kokonaistoiminto jaetaan osatoimintoihin. Osatoimintoihin kerätään ideat 

ja ajatukset osatoiminnan ratkaisun vaihtoehdoille. Tämän jälkeen osatoimintojen 

taulukkorakennelma arvostellaan käyttäen painokertoimia. Lopuksi osatoiminnat kerätään 

ideamatriisiin, josta suurimman pistemäärän saanut yhdistelmä otetaan jatkokäsittelyyn. 

(Tuomaala, 1995, s. 84 – 94.)  
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Teräsrakenteen optimointi jaetaan osarakenteisiin. Ideoitavat osarakenteet ovat 

takatukirakenne, etujalat, pääkannatin, etuharus, takaharus ja pyloni. Jokaisesta 

osarakenteesta kerätään ideoita ja parannusehdotuksia. Tämän jälkeen osarakenteet 

pisteytetään painokertoimet huomioon ottaen ja lopuksi pisteiden avulla valitaan lopullinen 

kokonaisratkaisu. Osarakenteet nimetään ideamatriisiin seuraavasti. 

 

 Takatukirakenne A 

 Etujalat  B 

 Pääkannatin C 

 Etuharus  D 

 Takaharus E 

 Pyloni  F 

 

Osarakenteen ideat pisteytetään kriteereittäin välillä 1-10. Pisteytyksen kriteerit ja 

painokertoimet osarakenteiden pisteytyksille on esitetty taulukossa 15. Painokertoimilla on 

painotettu kriteerin tärkeyttä ja kokonaispistemäärältään suurin osarakenne valitaan osaksi 

kokonaisrakennetta. Esimerkiksi valmistettavuuden suurin pistemäärä on 1.5 ja 

kustannuksen 3.0.  Suurin mahdollinen pistemäärä osarakenteelle on siis yhteensä 10 

pistettä. 

 

Taulukko 15. Osarakenteiden pisteytyksen kriteerit ja painokertoimet. 

Kriteeri Painokerroin 

Valmistettavuus 0.15 

Kustannus 0.30 

Materiaalin määrä 0.05 

Turvallisuus 0.20 

Käytännöllisyys 0.20 

Kuljetettavuus 0.10 

  

Osarakenteet liittyvät toisiin osarakenteisiin joko suoraan tai välillisesti. Tämän takia on 

hyvä tiedostaa tietyn osarakenteen ideoinnin vaikutus toiseen osarakenteeseen. Esimerkiksi 

pyloni on kosketuksessa etujalkoihin, pääkannattimeen, sekä etu- ja takaharukseen, joten 
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lopullisen rakenteen valinnasta on tultava myös tältä osin toimiva rakenne. Jos tietty 

osarakenne ei rajakohdista ole liitettävissä valittuun kokonaisrakenteeseen on syytä hylätä 

kyseinen osarakenne tai valita toinen. Taulukossa 16 on esitetty osarakenteiden rajapinnat 

muihin osarakenteisiin. Taulukossa on otettu huomioon vain suora rajapinta osarakenteiden 

välillä. Välillisesti kytköksissä olevia rajapintoja ei oteta huomioon, sillä liitokset ovat 

suunniteltavissa erillisten välikappaleiden avulla. 

 

Ideamatriisin osatoiminnot jaetaan edellä mainituin kirjaimin A-F. Pylonia F ei oteta 

mukaan ideamatriisiin tässä vaiheessa, sillä jokainen muu osarakenne on yhteydessä 

pyloniin taulukon 16 esittämällä tavalla.  Muutokset pylonin teräsrakenteeseen tehtiin siis 

logististen syiden vuoksi jakamalla asennuslohko laippaliitoksilla. 

 

Taulukko 16. Osarakenteiden rajapintamatriisi 

Osarakenteet A B C D E F 

A   X   X 

B      X 

C X   X  X 

D   X   X 

E      X 

F X X X X X  

 

Osatoimintojen pisteytys on painotettu taulukon 15 mukaisesti. Työn tehtävänä on ottaa 

selvää mahdollisesta halvemmasta rakenteesta, siksi kustannuksella on suurin painoarvo 

osarakenteiden pisteytyksissä. Kustannuksen pisteytyksissä on otettu huomioon 

osarakenteen kokonaiskustannukseen vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi paino ja 

logistiikka. Valmistettavuudessa on otettu huomioon liitosten ja hitsauksen määrä sekä 

materiaalin tarve. Kuljetettavuudessa on otettu huomioon mahdollinen kontti lastaus ja 

kuljetettavuus maarahdilla.  

 

Ideamatriisilla ei välttämättä haeta täysin uutta rakennetta prosessilaitteen osarakenteelle 

tai kokonaisratkaisuksi. Jo pienet optimoinnit ja ideat saattavat tuoda huomattavia säästöjä 
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kokonaisrakenteen kustannuksessa. Liitteessä 2 on esitelty osatoimintojen pisteytyksien 

lopputulokset.  

 

Liitteen 3 ideamatriisissa on osarakenteiden pisteytyksistä valittu kokonaisuus. Siinä 

osarakenteista ovat valittu seuraavat: A1, B1, C1,D2, E1, 2A5 ja 2B5. Muutoksia 

teräsrakenteeseen ideamatriisin avulla on tehty etuharukseen, takatukirakenteen profiiliin 

ja etujalkojen profiiliin. 

 

Kuormaa nostaessa etuharus joutuu kovan rasituksen alaiseksi. Teräsköyden elastisuus luo 

haasteen etuharuksena toimiessa. Haruksen joustaessa liikaa joutuu nostovaunun 

käyttökoneisto vetämään vaunua ylämäkeen. Tästä syystä teräsvaijerin jousto on laskettava 

ja tarvittavan teräsköyden dimensiot, laatu ja hinta on selvitettävä, jotta vertailu nykyiseen 

harusputkeen olisi mahdollista. 

 

Etujalkojen kriittinen stabiiliuden menetysmuoto, nurjahdus, on tarkastettava valitulla 

putkelta. Sen on kestettävä vähintään sama kuorma kuin nykyinen pyöreäputkinen etujalka. 

Myös neliöprofiilista valmistettujen jalkaputkien dimensiot ja hinta selvitetään ja tuloksia 

vertaillaan nykyiseen jalkaputkeen. 

  

5.2 Lujuusanalyysi 

Analyysissä tarkastetaan etuharuksen kierresaumahitsatun putken tilalle vaihdettavan 

teräsköyden ominaisuuksia. Etujalkojen nurjahdusta vertaillaan neliöputken ja pyöreän 

kierresaumahitsatun putken välillä. Etujalkojen kriittistä nurjahdusvoimaa tarkastetaan 

myös eri profiilimitoilla ja levypaksuuksilla. Toiseksi parhaan pistemäärän saanut 

jalkaputken koteloprofiilin hinta tarkastetaan ja verrataan nykyiseen rakenteeseen. 

 

5.2.1 Teräsköyden venymät 

Teräsköydellä on kolme ominaista venymää, jotka ovat rakenteellinen venymä 휀r, 

kimmoinen venymä 휀k ja lämpövenymä 휀l. Etuharusta kuormittava voima Fh koostuu 

rakenteen omasta painosta, kuljetinvaunun kuormasta ja nostettavasta kuormasta.  
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Rakenteellista venymää voidaan kompensoida valmistamalla köysi venymän verran 

pienemmäksi. Näin haruksen asennuksen jälkeen pääkannatin on käyttötilanteessa 

vaakatasossa. Lämpövenymän kompensointi teräsköyden valmistusvaiheessa ei voida 

tarkasti tehdä. Olisi tiedettävä tarkasti lämpötilan muutoksen maksimi, jotta tarkan 

kompensaation teräsköyden pituuteen voisi tehdä. Lämpötilan vaihtumisesta johtuvaa 

venymää voi kuitenkin kompensoida teoriassa arvioimalla lämpötilan muutos ja 

asentamalla pääkannatin kokonaisvenymän puoliväliin. Myös nostettavan kuorman 

aiheuttamaa kimmoista venymää vodaan kompensoida valmistamalla teräsköysi 50 % 

pidemmäksi, kuin aiheutunut venymä. 

 

Liitteessä IV kaavalla 4 lasketun haruksen kokonaiskuormitus Fh on 2 116 kN, joka 

muodostuu rakenteen oman painon kuormasta FDL, kuljetin vaunun aiheuttamasta 

kuormasta FTL ja nostettavasta kuormasta FLL. Kaavalla 7 on laskettu teräsköyden 

kokonaisvenymä ja kaavalla 11 on laskettu nostettavan kuorman FLL aiheuttama venymä. 

Liitteessä V on laskettu nykyisen kierresaumahitsatun putken kokonaisvenymä 휀tot 

samassa kuormitustilanteessa kuin teräsköydet.  

 

Teräsköyden vähimmäismurtokuormaa ja kokonaisvenymää laskettaessa huomattiin, että 

seittivertailun suurimman pistemäärän saaneen Veropro 8 PI teräsköyden 

vähimmäismurtokuorma ei riitä haruksen köysivoiman kannattelemisessa. Teräsköysiä 

tarvitaan neljä kappaletta toimimaan rinnakkain. Taulukossa 17 on vertailtu seittivertailun 

kahta pistemääriltään parhaiden teräsköysien ja teräsputken venymiä.Venymät ovat 

laskettu neljällä rinnakkaisella teräsköydellä. 

 

Taulukko 17. Teräsköysien venymien vertailu. 

Venymä Veropro 8 Pi Verotop Teräsputki 

Rakenteellinen venymä 85.00 mm 85.00 mm - 

Kimmoinen venymä 37.74 mm 50.39 mm 46.98 mm 

Lämpövenymä Δt = 20ºC 4.25 mm 4.25 mm 4.08 mm 

Nostettavan kuorman 

aiheuttama kimmoinen venymä 

18.40 mm 24.58 mm 3.40 mm 

Kokonaisvenymä 126.99 mm 139.64 mm 11.06 mm 
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Ensimmäisen kuormituskerran jälkeen nostettavan kuorman FLL aiheuttama venymä on 

tärkeä ottaa huomioon. Muita venymiä pystytään kompensoimaan valmistusvaiheessa, jotta 

pääkannatin olisi käyttötilanteessa mahdollisimman suorassa. 

 

Kuvassa 17 on periaatteellinen kuva siitä, kuinka neljä teräsköyttä asennetaan 

pääkannattimen ja pylonin väliin. Teräsköysien liitokset ovat valuterästä, jotka ovat 

rakenteessa kiinni pinniliitoksella. Nykyiseen harukseen verrattuna pinniliitoksia on neljä 

kahden sijasta, mikä lisää valmistus- ja huoltokustannuksia.   

 

 

Kuva 17. Teräsköysi etuharuksena. 

 

Taulukossa 18 on vertailtu nykyisen pyöreän kierresaumahitsatun putkipalkin ja 

teräsköysien painoa ja kokonaishintaa toimitettuna. Taulukossa putkipalkin valmistushinta 

on arvioidulla Kiinan painohinnalla. Veropro 8 PI teräsvaijerilla toimiva haruksen 

kokonaiskustannus on 105 % enemmän kuin nykyisen kierresaumahitsatun putkipalkin 

kokonaishinta.   

 

Taulukko 18. Haruksien vertailu 

Haruksien vertailu Putkipalkki Veropro 8 

Paino [lb] 8 998 1 389 

Rahti  100 % 3.2 % 

Rakenteen hinta  100 % 302 % 

Yhteensä  100 % 205 % 
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5.2.2 Etujalkojen profiilien vertailu 

Ideamatriisin pisteytyksen myötä jalkaputki tarkastetaan neliöprofiililla. Etujalkojen 

kriittisin vauriomuoto on stabiiliuden menettäminen nurjahduksen myötä. Etujalan 

stabiiliuden menettäminen tasonurjahduksessa on todennäköisintä hätäpysähdyksen aikana, 

jolloin etujalkoihin tulee sysäysvoima telien aiheuttaman kitkan myötä.  

 

Liitteen VI mukaan kaavalla 18 laskettu jalkaputkea kuormittavan normaalivoiman 

suuruus Fy on 1332 kN. Nykyisen kierresaumahitsatun pyöreäprofiilisen etujalan Eulerin 

kaavalla laskettu ideaalielastinen nurjahduskuorma Fn on 11 769 kN. Työn teettäjän 

tekemän lujuuslaskun mukaan nykyinen jalkaputki nurjahtaa 3369 kN kuormalla. 

Nykyisellä jalkaputkella on noin 3.5 varmuuskerroin. Taulukossa 19 on esitelty Eulerin 

nurjahdusvoimalla tarkastetut eri neliöprofiilit eri levypaksuuksilla. Laskuissa on käytetty 

samaa varmuuskerrointa kuin nykyisellä jalkaputkella. 

 

Taulukko 19. Neliöprofiilin kimmoteorian mukainen nurjahduskestävyys [kN]. 

Neliöprofiili/levypaksuus 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 

850 x 850 7 962 8 727 9 487 10 241 10 990 11 733 

860 x 860 8 250 9 043 9 831 10 612 11 389 12 160 

870 x 870 8 544 9 366 10 182 10 993 11 797 12 596 

880 x 880 8 846 9 697 10 543 11 382 12 216 13 043 

890 x 890 9 154 10 036 10 911 11 780 12 644 13 501 

900 x 900 9 470 10 382 11 288 12 188 13 082 13 969 

910 x 910 9 793 10 736 11 674 12 605 13 529 14 448 

920 x 920 10 123 11 099 12 068 13 031 13 987 14 937 

930 x 930 10 460 11 469 12 471 13 467 14 456 15 438 

940 x 940 10 805 11 847 12 883 13 912 14 934 15 950 

950 x 950 11 157 12 234 13 304 14 367 15 423 16 472 

960 x 960 11 517 12 629 13 734 14 832 15 923 17 007 

970 x 970 11 885 13 032 14 173 15 307 16 433 17 552 

 

Taulukossa 19 on laskettu VI liitteen kaavojen 20 ja 21 avulla nurjahduskestävyydet. 

Taulukon tummennetut solut ovat nurjahduskestävyydeltään 3.5 varmuuskertoimella 

kriittiseen nurjahduskuormaan. Nämä olisivat siis levypaksuusvalinnat eri profiileille. 

Eniten säästöä painoon suhteutettuna tuo 970 x 970 x 10 profiili. Profiili on kuitenkin 

erittäin hoikka ja sen leveys-paksuussuhde on 97. Profiili on siis selvästi 

poikkileikkausluokassa neljä. Taulukon suurimmalla levypaksuudella 15 mm profiili 850 x 

850 leveys-paksuussuhde on 57, joka on myös poikkileikkausluokassa neljä. Jalkaputkien 
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valmistuksella on kaksi vaihtoehtoa. Ne voi tilata suoraan standardimittaisina profiileina, 

tai ne voidaan valmistaa muun rakenteen yhteydessä.  

 

Taulukossa 20 on etujalkojen profiilien painot paunoina eri levypaksuuksilla. 

Tummennetut solut ovat kunkin levyprofiilin levypaksuudet, jotka ovat nurjahdus-

kestävyydeltään riittävät. Levyprofiililtaan 970 x 970 ja levypaksuudeltaan 10 mm 

etujalkojen putket painavat 8.7 %, eli noin 4 060 paunaa vähemmän kuin nykyiset 

pyöreäprofiiliset jalkaputket.  

 

Taulukko 20. Etujalkaputken paino [lb]. 

Neliöprofiili/levypaksuus 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 

850 x 850 37 302 40 983 44 655 48 319 51 973 55 619 

860 x 860 37 746 41 471 45 188 48 896 52 595 56 285 

870 x 870 38 190 41 960 45 721 49 473 53 217 56 951 

880 x 880 38 634 42 448 46 254 50 051 53 839 57 617 

890 x 890 39 078 42 937 46 787 50 628 54 460 58 284 

900 x 900 39 522 43 425 47 320 51 205 55 082 58 950 

910 x 910 39 966 43 914 47 852 51 782 55 704 59 616 

920 x 920 40 410 44 402 48 385 52 360 56 325 60 282 

930 x 930 40 854 44 891 48 918 52 937 56 947 60 948 

940 x 940 41 298 45 379 49 451 53 514 57 569 61 614 

950 x 950 41 742 45 868 49 984 54 092 58 190 62 280 

960 x 960 42 186 46 356 50 517 54 669 58 812 62 946 

970 x 970 42 630 46 844 51 050 55 246 59 434 63 612 

 

Profiili 970 x 970 x 10 on poikkileikkausluokassa neljä sen suuren leveys-paksuussuhteen 

vuoksi. Poikkileikkausta tulisi siis jäykistää, jotta se ei lommahda. Jäykisteiden kustannus 

tekee profiilista kuitenkin kalliimman kuin nykyinen jalkarakenne, joten kyseistä profiilia 

ei ole järkevä ottaa lopulliseen kustannusvertailuun. 

 

Myös profiili 850 x 850 x 15 on poikkileikkausluokassa neljä, joten poikkileikkaukseen 

olisi tehtävä vahvistuksia lommahduksen estämiseksi. Suuremman painon ja 

poikkileikkauksen vahvistuksen tuoman lisäkustannuksen vuoksi kyseinen profiili tulisi 

maksamaan enemmän kuin nykyinen pyöreä jalkaputki. Pyöreän putken 

poikkileikkausluokan suurempi arvo tekee siitä paremman puristetuille rakenneosille. 

Putken kaareva muoto estää lommahduksen koko poikkileikkauksen alueella. Myös 

tuulikuorma on pienempi pyöreällä profiililla kuin neliöprofiililla.   
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6 TULOKSET JA ANALYYSI 

 

 

Kokonaiskustannuksen ja rakenteen optimointi on tuottanut useita muutosehdotuksia 

nosturin rakenteeseen ja sen valmistukseen. Suurin muutos kokonaiskustannukseen tulee 

valmistavan tehtaan vaihtamisella Kanadasta Kiinaan. Teräsrakenteeseen on tehty 

muutoksia logistisista syistä. Rakennetta myös optimoitiin kuormituksien suhteen, mutta 

kustannussäästöpotentiaalia näistä ei löydetty.  

 

Logististen syiden vuoksi teräsrakenne on mahdutettu kontteihin mahdollisuuksien 

mukaan. Pidempiä asennuslohkoja on pilkottu pienempiin lohkoihin, jotta konttikuljetus 

olisi mahdollista. Isompien lohkojen kustannusoptimointi on tehty parhaan lähetysmuodon 

perusteella.  

 

Teräsrakenteen optimoinnissa on otettu huomioon valmistuksessa huomatut 

ongelmakohdat. Myös erilaisia kantavan rakenteen ideoita on tarkastettu ja vertailtu sitä 

nykyiseen rakenteeseen.  

 

6.1 Muutokset teräsrakenteeseen 

Optimaalisen rahtisuunnitelman vuoksi on teräsrakenteeseen tehty muutoksia 

pienentämällä asennuslohkoja. Etujalkojen, etujalkojen välisen horisontaalisen putken, 

pylonin ja haruksien liitokset ovat tehty konttien dimensioiden antamien rajaehtojen 

vuoksi. Valmistustehtaan siirtäminen Kiinaan ja sen myötä merikuljetuksen tuomat 

rajoitteet ovat syynä näihin liitoksiin.  

 

Vaatimusluettelon ja ideamatriisin avulla rakennetta optimoitiin tarvittavista paikoista. 

Tarkempaan tarkasteluun otettiin etuharuksen ja etujalkojen profiilit, jotka optimoitiin 

nykyisen kuormitustilanteen ja kustannussäästön perusteella. Myös etuharuksena toimivan 

putken vaihtaminen teräsköydeksi tarkastettiin. 
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6.1.1 Pyloni 

Pylonin teräsrakennetta muokattiin logistisista syistä. Ruuvilaippa- liitokset pylonin 

jalkoihin mahduttavat rakenteen konttiin. Muutokset pienentävät rahdin ja asennuksen 

kustannuksia. 

 

6.1.2 Etuharus 

Ideamatriisissa parhaan pistemäärän saanut teräsköysi valittiin seittivertailun avulla 

Veropro 8 PI malliseksi. Venymät osoittautuivat oletetusti suuremmiksi kuin putkipalkilla, 

mutta asennusvaiheen kompensaation myötä pääkannattimen vertikaalinen liike venymien 

vuoksi saatiin hyväksyttäviin rajoihin. Ideamatriisi vaiheessa teräsköysi ajateltiin toimivan 

yhdellä köydellä, jolloin liitokset ja kustannukset olisivat pysyneet minimissä. Neljän 

teräsköyden konstruktio tuo kuitenkin lisää liitoksia sekä pyloniin että pääkannattimeen. 

Tämä tuo monimutkaisuutta asennukseen ja liitoksien huoltoon.  

 

Taulukossa 18 esitetty haruksen kokonaiskustannus toisi teräsköyden valinnan myötä 105 

% lisäkustannuksen nykyiseen harukseen verrattuna. Asennuksen vaikeutumisen ja 

lisäliitostarpeen vuoksi teräsköyden käyttäminen kyseisen optimoitavan nosturin haruksena 

ei siis ole järkevää. 

 

Kapasiteetin vaikutus teräsköysien määrään on ratkaiseva. Jos haruksena toimiva 

teräsköysi laskettaisiin 17.5 tonnin kapasiteetilla, riittäisi kaksi köyttä kannattelemaan 

pääkannatinta.  Teräsköyden toimivuus 17.5 tonnin kapasiteetilla toimivan nosturin 

haruksena on syytä ottaa jatkotutkimus kohteeksi hyvän säästöpotentiaalin vuoksi 17.5 

tonnin nosturirakenteessa. 

 

6.1.3 Jalat 

Jalkojen rakenteessa ideamatriisi antoi parhaan pistemäärän neliöprofiilille. Koteloprofiilin 

pistemäärät olivat lähellä sekä pyöreätä profiilia, että neliöprofiilia. Tarkastettuja 

neliöprofiileja vertailtiin nykyiseen pyöreään profiiliin kustannuksien suhteen. 

 

Neliöprofiilia vertailtiin pyöreään profiiliin kriittisen nurjahduskuorman suhteen. 

Nurjahduskestävyydeltään riittävien profiilien kustannukset selvitettiin ja niitä vertailtiin 
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nykyiseen jalkarakenteeseen. Profiilista 970 x 970 x 10 valmistetun jalkarakenteen paino 

olisi ollut 8.7 % pienempi kuin nykyisen jalkaputken, mutta poikkileikkauksen 

vahvistuksen jälkeen kustannussäästöpotentiaalia tästä ei enää löytynyt.  

 

Neliöprofiilia ei valita lopulliseen rakenteeseen sen kokonaiskustannuksen vuoksi. Profiili 

on kuitenkin hyvä pitää jatkotutkimuksia ajatellen mielessä. Materiaalia on helpompi 

siirtää poikkileikkauksessa tarvittavaan kohtaan mahdollisten kapasiteetiltaan erikokoisten 

nosturien toimituksessa. Esimerkiksi 17.5 tonnin nosturin etujalkojen horisontaalinen 

kuormitus pienenee suhteellisesti enemmän kuin vertikaalinen kuormitus. Näin materiaalia 

voidaan siirtää helpommin ottamaan vastaan horisontaalista ja vertikaalista kuormitusta 

optimaalisesti.  

 

6.2 Rahdin kustannukset 

Nykyinen rahti Kanadan valmistavalta tehtaalta Etelä-Carolinaan tapahtuu maarahdilla. 

Useat asennuslohkot joudutaan lähettämään ylisuurena kuljetuksena, jolloin kuljetuksessa 

joudutaan käyttämään esimerkiksi poliisisaattuetta ja huomio autoja. Rahti Kanadasta 

Yhdysvaltoihin kestää muutamasta päivästä viikkoon, joten rahdin kokonaisaika tehtaalta 

asiakkaalle on helpommin arvioitavissa kuin rahti Kiinasta asiakkaalle. Kiinasta tulevan 

konttilaivan rahtiaika on 39 päivää, johon on vielä lisättävä satamien rahtausajat ja 

maarahti satamasta asiakkaalle.  

 

Halvimman tarjouksen perusteella kuljetuskustannus Kiinasta Yhdysvaltoihin on 26 % 

suurempi kuin nykyinen kuljetuskustannus Kanadasta asennustyömaalle. Vaikka 

rahtikustannus on 26 % suurempi, halvempi valmistuskustannus kattaa suurentuneet 

logistiset kustannukset kokonaiskustannuksessa.  

 

Rahtisuunnitelmaa hyväksikäyttäen neljältä eri huolitsija yritykseltä pyydettiin rahtitarjous. 

kilpailutettujen huolitsijoiden tarjoukset erosivat halvimman ja kolmen kalleimman 

tarjouksen osalta pääkannattimen lohkojen rahdin hinnassa. Ero selittyy käytettävän laivan 

ja kuljetustavan kautta. Noah PL yhtiö käyttää pääkannattimen lohkojen lähetyksessä 

tavallista konttilaivaa, jolloin lohkot lastataan tasasiselle flat bed kontille. Tämä 

kuljetusmuoto ei ole luotettavin vaihtoehto, sillä konttilaivoihin on vaikeaa saada 
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tarvittavaa tyhjää tilaa, joita lohkot tarvitsevat. Tämä kuitenkin otetaan huomioon 

kokonaiskustannuksia vertaillessa, sillä ruuhka aikojen ulkopuolella tilaa konttilaivasta voi 

löytyä, varsinkin kun tilan varaa ajoissa.  

 

Noah – PL yhtiön tarjous on kokonaiskustannukseltaan optimaalisin kun suunnitellaan 

pidemmällä tähtäimellä teräsrakenteen valmistuksen siirtämistä Kiinaan. Kyseisen 

huolitsijan tarjouksessa pääkannattimen lohkojen kuljetus tapahtuu linjaliikenteellä 

ramppirahtilaivalla, joka kulkee väliä joka toinen viikko.  

 

6.3 Kokonaiskustannus 

Kustannusten laskennassa on käytetty alkuarvoina jo toteutunutta nosturiyksikköä ja 

käynnissä olevan projektin tarjouksista saatuja hintoja. Toteutuneessa nosturiyksikössä on 

kuitenkin jo vanhentunutta kustannuskantaa, sillä kustannukset ovat osittain jo muuttuneet. 

Uudemmasta myydystä nosturiyksiköstä on saatu tämän päivän vertailtavia kustannuksia, 

jotka on huomioitu kokonaiskustannus taulukossa 21. Kustannuksien vertailu tehtiin 

uusimpien tietojen avulla, jotta se antaisi realistisimman tiedon tämän päivän nosturin 

valmistuksen kokonaishinnasta.  

 

Valmistusmaan vaihtaminen Kanadasta Kiinaan vaikuttaa teräsrakenteen valmistuksen, 

rahdin ja valmistuksen valvonnan kustannuksiin. Teräsrakenteen valmistuksen hintataso oli 

määrä selvittää Kiinan valmistavalta tehtaalta tarjouskyselyn avulla, mutta resurssit eivät 

riittäneet tarjouskyselyn tekemiseen. Tämän vuoksi Kiinan valmistuksen hintana on 

käytetty yhtä vaativan teräsrakenteen toteutunutta painoon suhteutettua hintaa. Uuteen 

kokonaiskustannukseen valmistusmaan vaihtaminen ja sen tuoma halvempi 

valmistuskustannus koskee pääkannatinrakennetta, portaikkoa, telistöä, nostovaunua, 

nostovaunun käyttörakennetta, nostokoneikkoa, kahmaria ja nostopalkkia ja varusteluosia. 

Kiinan todellinen hintataso on kuitenkin selvitettävä ennen valmistusmaan vaihtamista 

tarjouskyselyllä ja tätä hintaa on vertailtava nykyiseen valmistuskustannukseen.   

 

Rahdin osalta kokonaiskustannus on valittu Noah - PL:n tarjouksen pohjalta. kyseiseltä 

huolitsijalta on saatu myös kalliimpi tarjous, joka perustuu pääkannatin lohkojen 

lähettämiseen ramppilaivalla. Halvempi tarjous perustuu pääkannattimen lähettämiseen flat 



66 
 

 

 

bed kontilla konttilaivalla. Usean TEU:n varaaminen konttilaivasta esimerkiksi 

ruuhkasesonkina ei voi pitää täysin luotettavana. Tämän vuoksi 

kokonaiskustannussäästössä on huomioitu molemmat tarjoukset. Vaikka konttilaivalla 

toteutuva pääkannattimen rahti on epäluotettavampi vaihtoehto ramppilaivarahtiin 

verrattuna, on se silti mahdollinen. Pääsesongin ulkopuolella tapahtuva laivarahti ja 

hyvissä ajoin tehty konttipaikka varaus mahdollistavat halvemman rahdin toteutumisen.  

 

Teräsrakenteen osalta kokonaiskustannuksiin on tullut suurimmat muutokset logistiikan 

rajaehtojen myötä. Optimaalinen kuljetussuunnitelma on tuonut liitoksia pyloniin, jalkojen 

horisontaaliseen putkipalkkiin, jalkarakenteeseen ja sekä etu- että takaharukseen. Liitokset 

mahdollistavat teräsrakenteen rahtikustannusten optimoinnin suhteen.  

 

Ideamatriisin lopputuloksena jatkokehitykseen valittu etuharuksen konstruktio 

teräsköydestä tuli tarkempien lujuusanalyysien myötä kalliimmaksi kuin nykyisellä 

kierresaumahitsatulla putkipalkilla. Ideamatriisivaiheessa ajatuksena oli, että yksi 

teräsköysi pystyisi kannattelemaan pääkannatinrakennetta. Lujuusanalyysin perusteella 

teräsköysiä tarvittaisiin neljä kappaletta.  

 

17.5 tonnin kapasiteetilla toimivan nosturin harukseen teräsköysiä tarvittaisiin kaksi 

kappaletta. Haruksen kokonaiskustannus olisi näin samaa luokkaa kuin nykyisellä Kiinassa 

valmistetussa putkipalkkiharuksessa. Jos nykyinen harus valmistetaan Kanadassa 

nykyisellä hinnalla, on kustannussäästö potentiaali teräsköydellä noin 26 % haruksen 

valmistuskustannuksesta. 

 

Taulukossa 21 on esitelty työn kustannusoptimoinnin perusteella uuden nosturirakenteen 

kustannusrakenne. Keltaisella merkityt rivit ovat työn lopputuloksena muuttuneet ja 

harmaat rivit indikoivat samaa kustannusrakennetta, joka on toteutunut aiemmissa 

projekteissa ja niiden on arvioitu pysyvän samana. Punaisella merkityt luvut ovat nousseet 

nykyisestä kustannuksesta. 
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Taulukko 21. Nosturin  optimoitu kokonaiskustannus. 
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Teräsrakenteen optimoinnin ja valmistusmaan vaihtamisen tuloksena kokonaiskustannus 

putosi 10 %, Noah PL:n luotettavammalla rahtitarjouksella, jossa pääkannatin kulkee 

ramppilaivayhteydellä 

 

Jos Kiinassa tapahtuva teräsrakenteen valmistus kulkee aikataulussaan, voidaan tarvittavat 

varaukset tehdä rahtilaivoista heti valmistuksen alettua. Tämä mahdollistaa 

pääkannattimen lohkojen lähettämisen konttilaivalla, joka alentaa kuljetuskustannuksia 26 

%. Aikataulussa olevan valmistuksen myötä kokonaiskustannus laskee 12 %. Tällöin 

kustannussäästötavoitteesta jäädään kolme prosentti yksikköä. 

 

Jotta kustannussäästötavoitteeseen päästäisiin, tulisi esimerkiksi asennus tehdä työn 

teettäjän toimesta. 15 % kustannussäästö asennuksessa toisi kokonaiskustannussäästön 

15:een %. Tämä on lisätutkimusta kaipaava kohde, sillä asennuksen valvonnan tuoman 

kokemuksen kautta nosturin kasaamisen työn teettäjän omalla työvoimalla olisi 

mahdollista.  

 

On otettava huomioon, että kustannussäästö ei välttämättä ensimmäisessä Kiinassa 

valmistettavassa teräsrakenteessa täyty, sillä uudet käytännöt ja työskentelytavat tarvitsevat 

kokemusta ja yhteistyötä toimiakseen ongelmattomasti. Myös rahtiliikenteen ruuhka-ajat 

saattavat luoda ongelmatilanteita konttilaivojen rahtipaikkojen varauksissa.    

 

Työssä käytetyt kustannushinnat ovat vuoden 2014 hintatasoa. Esimerkiksi valmistus- ja 

raaka-aineiden kustannukset eri maissa muuttuvat vuosittain, jolloin myös työn nosturin 

kokonaishinta muuttuu. Tarkkoja hintoja ei siis voida suoraan verrata hintojen muuttuessa.   

 

On myös otettava huomioon valuuttakurssien muutosten luoma vaihtelu nosturin 

kokonaiskustannukseen. Työn aikana vuonna 2015 esimerkiksi euron valuuttakurssi 

heikkeni 9 % kolmen kuukauden aikana Kiinan valuuttaan renminbiin verrattuna. Tämä 

mahdollisuus on otettava huomioon valmistusmaata vaihdettaessa. 
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7 YHTEENVETO 

 

 

Työn tavoitteena oli optimoida pyörivän nosturin kokonaiskustannusta. Säästöjä haettiin 

teräsrakennetta optimoimalla ja halvemman valmistusmaan valmistuskustannuksista. 

Tavoitteena oli 15 % kokonaiskustannussäästö. 

 

Työn tuloksena rakenteeseen tehtiin liitoksia etujalkoihin, jalkojen horisontaaliseen 

palkkiin, etu- ja takaharukseen ja pyloniin logistisista syistä. Etujalkojen ja 

takatukirakenteen vaihtaminen neliöprofiiliksi ei osoittautunut kustannusoptimoinnin 

kannalta järkeväksi valinnaksi. Myös etuharuksen vaihtaminen rakenneputkesta 

teräsköydeksi olisi lisännyt kustannuksia, jonka vuoksi ne jätettiin pois 

kustannusvertailusta. 

 

Haruksien korvakkeiden muotoilua muutettiin lamellirepeilyn estämiseksi viemällä hitsin 

rajapinta putken sisään. Etuharuksen muuttaminen teräsköydeksi tarkastettiin, eikä siitä 

löydetty kustannussäästöpotentiaalia.  

 

Nosturin 12 % kustannussäästö saatiin riskipitoisemmalla rahtilinjalla. Tosin aikataulussa 

olevan valmistuksen myötä riski pienenee, jolloin halvempi rahtilinjan tuoma 

kustannussäästö on mahdollinen. Riskittömämmällä rahtilinjalla kokonaiskustannussäästö 

on 10 %.  

 

12 % hinnan alennus puukentän prosessilaitteesta tekee siitä kilpailukykyisen muita 

laitetoimittajia vastaan. Työn teettäjän valttikorttina pitämä laadukas työnjälki yhdistettynä 

kilpailukykyiseen hintaan nostaa tilausten määrää ja markkinaosuutta. Valmistusmaan 

vaihtaminen Kanadasta Kiinaan olisi siis nosturin myynnin kannalta järkevä ratkaisu.   
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LIITTEET  

 

LIITE 1: Lamellirepeilyn estäminen eurokoodin mukaisesti. 

 

Taulukko 22. Zed:n mitoitusarvoon vaikuttavat tekijät (Eurokoodi 3, 2005, s. 15 - 16.) 

 
                                                                                                                                     (jatkuu) 



 

 

 

Taulukko 22 Jatkuu. 

 
 

 

Taulukosta 12 etsitään arvot: 

 

Za = 9 

Zb = 3 

Zc = 15 

Zd = 0 

Ze = -8 

 

Mitoitusarvo Zed = Za + Zb + Zc + Zd + Ze 

 

Zed = 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE II: Osatoimintojen pisteytys 

 
Kuva 18. A - Takatukirakenne.  

      (jatkuu) 



 

 

 

 
Kuva 19. B – Etujalka.  

(jatkuu) 



 

 

 

 
Kuva 20. C - Pääkannatin. 

      (jatkuu) 



 

 

 

 
Kuva 21. D - Etuharus.  

      (jatkuu) 



 

 

 

 
Kuva 22. E – Takaharus.  

(jatkuu) 



 

 

 

 
Kuva 23. 2A - Takatukirakenteen profiili.  

         (jatkuu) 



 

 

 

 
Kuva 24. 2B - Etujalan profiili. 

           (jatkuu) 



 

 

 

LIITE III IDEAMATRIISI 

 

 
Kuva 25. Ideamatriisi. 

 



 

 

 

LIITE IV: Teräsköyden vähimmäismurtolujuus ja kokonaisvenymä 

 

Haruksen kokonaiskuormitus on esitetty kaavassa 4.   

  

𝐹ℎ =  𝐹𝐷𝐿 + 𝐹𝑇𝐿 + 𝐹𝐿𝐿                    (4) 

 

Kaavassa 4 Fh on haruksen kokonaiskuormitus, FDL on rakenteen oman painon kuorma, 

FTL kuljetinvaunun aiheuttama kuorma, FLL on nostettava kuorma. Rakenteen oman painon 

ja kuljetinvaunun kuormalla käytetään varmuuskerrointa 1.2 ja nostettavan kuorman 

varmuuskerroin on 1.5. 

 

𝐹ℎ = 1.2 ∗ 322 ∗ 103 +  1.2 ∗ 151 ∗ 103 + 1.5 ∗ 1032 ∗ 103 = 2116 𝑘𝑁 (5) 

 

Teräsköyden vähimmäismurtolujuus lasketaan köyteen vaikuttavan kuorman ja 

varmuuskertoimen avulla. Raskaasti kuormitetuilla kiinteillä köysillä käytetään 

varmuuskerrointa 5. (SFS-ISO 4308-1, 1987, s. 5.) 

 

𝐹𝑢,𝑚𝑖𝑛 =  휁 ∗ 𝐹ℎ                (6) 

 

𝐹𝑢,𝑚𝑖𝑛 = 5 ∗ 2116 𝑘𝑁 = 10850 𝑘𝑁     

             

 

Kaavassa 6 Fu,min on teräsköyden vähimmäismurtolujuus ja ζ on köyden varmuuskerroin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (jatkuu) 



 

 

 

Teräsköyden kokonaisvenymä. (Teräsköysi Veropro 8). 

 

Lähtötiedot: (Teräsköysi Veropro 8.) 

 

εtot  Teräsköyden kokonaisvenymä  

εr  Teräsköyden rakenteellinen venymä  

εk  Teräsköyden kimmoinen venymä  

εl  Teräsköyden lämpövenymä  

Lh  Haruksen pituus 17000 mm  

δ  Teräsköyden rakenteellinen venymä 0.5 %  

Ath  Teräsköyden teräspiikkipinta-ala 1883 mm2  

Ek  Teräsköyden kimmokerroin 210 000 Mpa  

Δt  Lämpötilan muutos 20 °C  

Ek Teräsköyden kimmokerroin 126 549 MPa 

α  Teräsköyden lämpölaajenemiskerroin 1.25*105 
1

°C
 

 

Certex Oy:n maahantuoma Veropro 8- teräsköyden kokonaisvenymä tarkastetaan 

halkaisijalla d=60 mm.. Teräsköyden kokonaisvenymä lasketaan seuraavasti. (Köysien 

venymäominaisuudet) 

 

휀𝑡𝑜𝑡 =  휀𝑟 +  휀𝑘 +  휀𝑙                 (7) 

 

Teräsköyden rakenteellinen venymä 

 

휀𝑟 =  𝛿 ∗ 𝐿ℎ = 0.005 ∗ 17000 = 85.00 𝑚𝑚             (8) 

 

Teräsköyden kimmoinen venymä 

 

휀𝑘 =  
𝐹ℎ
4

∗𝐿ℎ

𝐴𝑡ℎ∗𝐸𝑘
=  

2116000 /4∗17000 

1883∗126549 
= 37.75 𝑚𝑚             (9) 

 

Teräsköyden lämpövenymä 

 

휀𝑡 =  𝛼 ∗ 𝐿ℎ ∗  𝛥𝑡 = 1.25 ∗ 10−5 ∗ 17000 ∗ 20 = 4.25 𝑚𝑚                     (10) 

  

Nostettavan kuorman FLL aiheuttama venymä: 

 

휀𝑘 =  
𝐹𝐿𝐿

4
∗𝐿ℎ

𝐴𝑡ℎ∗𝐸𝑘
=  

1032000/4∗17000 

1883∗126549
= 18.40 𝑚𝑚           (11) 

 

Kaavan 7 mukaan teräsköyden kokonaisvenymä  휀𝑡𝑜𝑡 =  127.00 𝑚𝑚. 

         (jatkuu) 



 

 

 

Verotop teräsköyden venymät lasketaan kaavoilla 7, 8, 9, 10 ja 11. Lähtötiedot ovat samat 

lukuun ottamatta teräspinta-alaa, joka on 1567 mm
2
 ja kimmokerrointa Ek joka on 113 894 

MPa. 

 

휀r = 85.00 mm 

휀k = 50.39 mm 

휀t = 4.25 mm 

휀k = 24.58 mm 

휀tot = 141. 81 

 

 

 

 

  



 

 

 

LIITE V: Kierresaumahitsatun putken venymä  

 

Harusputkeen kohdistuva vetojännitys  

 

 𝜎 =
𝐹ℎ

𝐴
               (12) 

 

Kaavassa 11 σ on poikkipinnan vetojännitys, Fh on poikkipinnan vetokuorma ja A on 

poikkipinnan pinta-ala (Valtanen, 2010, s. 459). 

 

Kierresaumahitsatun haruksen jännitys Hooken lain mukaan 

 

𝜎 =  𝐸 ∗ 휀ℎ               (13) 

 

Kaavassa 12 E on teräksen kimmokerron ja εh on suhteellinen venymä (Valtanen, 2010, s. 

459).  

 

Kierresaumahitsatun haruksen venymä lasketaan seuraavasti.  

 

휀ℎ ∗  𝐿0 =  𝛥𝐿              (14) 

 

Kaavassa 13 L0 on harusputken alkupituus ja ΔL on harusputken pituuden muutos 

(Valtanen, 2010. s. 459). 

 

Yhdistämällä kaavat 11 ja 13 saadaan kimmoinen venymä laskettua seuraavasti 

 

𝛥𝐿 =  
𝐹ℎ

𝐸𝑡∗𝐴𝑘ℎ
∗ 𝐿0 =  

2116000

210000∗24551 
∗ 17000 = 6.98 𝑚𝑚           (15) 

 

Kierresaumahitsatun haruksen venymä nostettavan kuorman FLL alaisena.  

 

𝛥𝐿 =  
𝐹𝐿𝐿

𝐸𝑡∗𝐴𝑘ℎ
∗ 𝐿0 =  

1032000

210000∗24551 
∗ 17000 = 3.40 𝑚𝑚           (16) 

 

Kierresaumahitsatun haruksen lämpövenymä 20 ºC lämpötilamuutoksella: 

 

𝛥𝐿 =  𝛼 ∗ 𝐿ℎ ∗  𝛥𝑡 = 1.2 ∗ 10−5 ∗ 17000 ∗ 20 = 4.08 𝑚𝑚                      (17) 

 

  

 

  



 

 

 

LIITE VI: Profiilien nurjahdusvertailu  

 

Yhden jalkaputken kuormitustilanne 

 

Putkeen vertikaalinen voima F1 on 1334466.5 N ja horisontaalinen sysäysvoima F2 on 

133446.6 N. 

 

Jalkaputkea kuormittava normaalivoima 

 

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹1 ∗ cos(12.5) + 𝐹2 ∗ sin (12.5)                                                      (18) 

 

∑ 𝐹𝑦 = 1334466.5 ∗ cos(12.5) + 133446.6 ∗ sin (12.5)   

 

∑ 𝐹𝑦 = 1331717 𝑁   

 

Pyöreäprofiilisen putken neliömomentti lasketaan seuraavasti. 

 

𝐼𝑝 =
𝜋∗𝑑3∗𝑡

8
=  

𝜋∗1054.1∗12.7 

8
=   5.841 ∗ 109 𝑚𝑚4                                       (19) 

 

Kaavassa 19 Ip on putken neliömomentti, d on putken keskihalkaisija ja t on putken 

levypaksuus (Valtanen, 2010, s. 403). 

 

Kierresaumahitsatun pyöreän putken nurjahdusvoima Eulerin kaavan mukaan: 

 

𝐹𝑛 =
𝜋2∗𝐸∗𝐼𝑝

𝐿𝑛
2 =  

𝜋2∗210000∗5.841∗109 

320742 =  11768.51 𝑘𝑁                                (20) 

 

Kaavassa 20 Fn on nurjahdusvoima, E on teräksen kimmokerroin, Ip on putken 

neliömomentti ja Ln on nurjahduspituus (Valtanen, 2010, s.471). 

 

Neliöprofiilista valmistetun etujalan neliömomentti, jonka levypaksuus t on 12 mm ja 

korkeus 900 mm: 

  

𝐼𝑛 = 𝐼𝑥 + 𝐴 ∗ 𝑎2 =  2 ∗
𝑡∗ℎ3

12
+ 2 ∗ (

𝐻∗𝑡3

12
+ (𝑏 ∗ 𝑡) ∗ (

(𝐻−𝑡)

2
)2)                 (21) 

 

 𝐼𝑛 =  2 ∗
12∗8763

12
+ 2 ∗ (

900∗123

12
+ (900 ∗ 12) ∗ 4442) = 5602 ∗ 106 𝑚𝑚4 

            

Kaavassa 21 In on neliöprofiilipalkin neliömomentti, H on neliöprofiilin korkeus, b on 

leveys ja t on levyn paksuus (Valtanen, 2010, s.461). 

   (jatkuu) 



 

 

 

 

900 x 900 x 12.7 profiilin nurjahduskestävyys: 

 

𝐹𝑛 =
𝜋2∗𝐸∗𝐼𝑛

𝐿𝑛
2 =  

𝜋2∗210000∗5602∗106 

 320742 =  11286.4 𝑘𝑁                                    (22) 

 


