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Työn tavoitteena on saada minimoitua varastoautomaatin sähköautomaatiokustannusraken-

teita. Työssä paneudutaan sähköautomaation kustannuksien syntyperään ja pyritään vähen-

tämään niitä, niin työmäärää vähentämällä kuin myös teknisillä ratkaisuilla. Tavoitteena on 

saada yksittäisen laitteen valmistushintaa edullisemmaksi, kuitenkaan vaarantamatta lait-

teen muita ominaisuuksia. 

 

Työn teoriaosuudessa syvennytään tuotekehitysprosessiin ja sen eri metodeihin. Samalla 

perehdytään sähkösuunnittelun ja ohjelmoinnin periaatteisiin sekä katsotaan mitkä asiat 

ohjaavat niitä. 

 

Nykytilanteen kartoituksessa käytetään haastattelututkimusta, jossa haastatellaan yrityksen 

työntekijöitä eri osastoilta. Haastattelujen lisäksi käytetään yrityksessä olevia tietokantoja, 

joista voidaan tarkistaa esimerkiksi käytetyt työtunnit tietyssä työvaiheessa, huollettujen 

komponenttien määrät ja tyypit sekä yksittäisten komponenttien hinnat. Nykytilanteen kar-

toituksen jälkeen syvennytään hakemaan korjausta kriittisimpiin ongelmiin ja tehdään näil-

le kehityssuunnitelma. Kehityssuunnitelman tuloksena saadaan päivityksestä kustannusar-

vio kehitykselle, tuleva säästö kehityksen jälkeen ja takaisinmaksuaika.  

 

Työn tuloksena saatiin useita eri kehitysideoita, joille tehtiin laskelmat niiden toteuttami-

sesta ja niiden tuomasta säästöstä. Työn tuloksena saatuja potentiaalisia säästövaihtoehtoja 



 

 

 

ei tämän työn puitteissa päästy vielä toteuttamaan. Kehitysideoiden jatkojalostus riippuu 

yrityksen strategisista suunnitelmista, ja valmiuksista lähteä tukemaan kehitysideaa.  

 

Työn tulokset auttavat yritystä ymmärtämään varastoautomaattien kustannuksia automaa-

tion näkökulmasta ja antavat käsityksen, mistä nykyiset kulut muodostuvat. Työn tuloksia 

voidaan hyödyntää myös mekaniikkasuunnittelussa, kun haetaan optimaalisinta ratkaisua 

liikkuvien osien painon ja hinnan suhteen. Automaatiokustannusten minimointiin vaikutta-

vat suuresti mekaaniset ratkaisut, minkä takia sähkö- ja mekaniikkasuunnittelun on tärkeää 

puhaltaa yhteen hiileen optimaalisimman ratkaisun löytämiseksi. Jatkuvasti kehittyvän 

automaation osalta myös suunnittelijalta vaaditaan perehtymistä uusimpiin innovaatioihin.  
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The main goal of this thesis is to minimize the cost structure of electrical automation in 

storage automation. The thesis explores the origin of the expenses of the electrical automa-

tion and aims to lower them. Methods used for lowering the expenses are decreasing the 

amount of work and developing technical solutions. The aim is to lower the manufacturing 

costs of a single device without compromising the other features of the device. 

 

The theory part of the thesis concentrates on the product development process and different 

methods used during the process. Also, basic principles of electrical design and program-

ming are introduced. 

 

The current situation is examined through a study where employees from different depart-

ments of the company are interviewed. In addition to the interviews also databases used in 

the company are utilized. The databases reveal working hours spent for certain work phas-

es, amounts and types of components under service, and prices for individual components. 

After the current situation is examined corrections are sought for the most critical prob-

lems. A development plan to fix the most critical problems is also created. As a result of 

the development plan a cost estimate for the development activities, a payback period, and 

an estimation of future savings are introduced. 

 

The thesis revealed several development ideas that were examined further. Calculations 

about what is needed to realize the ideas and about the savings the ideas might bring were 



 

 

 

made. During the time reserved for the thesis it was anyway not possible to put the ideas 

into practice. It is up to the company and its strategic plans how the development ideas are 

going to be utilized in the future.  

 

The results of the thesis help the company to understand the current expenses of storage 

automation. The results can also be utilized in mechanical design when thinking about the 

most optimal solution what comes to the weight and price of moving parts. Decisions made 

in mechanical design have a huge effect on the expenses of automated solutions. For this 

reason, it is extremely important for the mechanical and electrical design to work together 

in order to find the most optimal solutions. Automation is developing constantly which 

requires the designers to make themselves familiar with the newest innovations all the 

time.
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1. JOHDANTO  

Tämä diplomityö tehtiin suomalaisyritykselle, joka valmistaa automaattivarastoja. Työssä 

tehtävänä oli tutkia automaattivaraston sähköautomaatio-osuuden valmistuskustannuksia ja 

pyrkiä minimoimaan niitä eri keinoin. Nykyisten laitteiden komponenttikustannuksista 

sähköautomaation kustannukset ovat noin 65 % osuudella varsin merkittävät ja niiden vä-

hentäminen koettiin yrityksen toimesta tärkeäksi. Tutkimuksen tuloksena saadaan laskel-

mia muutamalle eri päivitykselle ja arvioidaan niiden sopivuutta kohdeyritykselle. Kehitys-

ideoissa pyritään vähentämään komponentti- ja työkustannuksia.  

 

Aiheesta on tehty aiemmin diplomityö, jossa tarkasteltiin kustannusten minimointia meka-

niikkasuunnittelun näkökannalta. Tämä työ luo eräänlaisen jatkumon aiemmalle työlle, ja 

yhdessä ne antavat kattavan paketin yritykselle kehityssuuntia mietittäessä. Yritys on val-

mistanut ja kehittänyt varastoautomaatteja jo monta vuotta, minkä takia laitteen tekniset 

ratkaisut on viety jo pitkälle. Tällaisen laitteen edelleen kehittäminen halvemmaksi suori-

tuskykyä heikentämättä on tehtävänä varsin haastava. 

 

Työssä keskitytään kokonaisuuksien kehittämiseen ja sivuutetaan niin sanottu osaopti-

mointi. Työssä ei esimerkiksi haeta halvinta hintaa yksittäiselle releelle, vaan pyritään ke-

hittämään keinoja olla käyttämättä relettä. Tutkimusongelma on, kuinka voidaan minimoi-

da sähköautomaatiokustannuksia sähkö- ja automaatiosuunnittelulla. 

2. VARASTOAUTOMAATIN AUTOMAATIOSUUNNITTELUN PERUSTA 

Tässä osuudessa syvennytään teoriatietoon, johon työn tutkimusosa perustetaan. Luvussa 

keskitytään yleisesti tuotekehityksen vaiheisiin ja kerrotaan, mitkä tekijät johtavat tuoteke-

hitykseen ja kuinka tuotekehitys etenee. Toisessa alaluvussa käsitellään sähkösuunnittelua 

ja siihen vaikuttavia lakeja ja standardeja. Kappaleessa käsitellään myös nykyaikaisia säh-

kösuunnittelun työkaluja. Kolmannessa alaluvussa tutustutaan robotti- ja logiikkaohjel-

mointiin. 
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2.1 Tuotekehitystä ohjaavat mekanismit 

Tuotekehitys on yrityksen menestymisen kannalta yksi tärkeimpiä edellytyksiä. Menneinä 

vuosikymmeninä tuotekehitystoiminta on nähty lähinnä asiana, mikä tulee sattumien sum-

mana vastaan. Nykyään isoimmissa yrityksissä tuotekehitystoiminta nähdään samanlaisena 

prosessina kuin esimerkiksi tuotanto tai myynti. Tuotekehityksellä tarkoitetaan toimintaa, 

jonka tavoitteena on kehittää jo olemassa olevaa tuotetta paremmaksi tai kehittää kokonaan 

uusi tuote. Kehityksessä voidaan parantaa tuotteen ominaisuuksia tai vaikka valmistusme-

netelmiä, joiden kautta saadaan tuotteen valmistuskustannuksia alemmas. Tuotteiden las-

keva käyttöikä ja tuotantomenetelmien kehitys on luonut osaltaan lisää painetta tuotekehi-

tyksen jatkuvuudelle. Tieteenalana tuotekehitys on varsin nuori ja sen juuret ovat saaneet 

alkunsa 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa. (Jokinen 2001) 

 

Hyvän tuotekehityksen päämääränä on saada suunniteltua tuotteita, joita voidaan valmistaa 

ja myydä tuottavasti. Tuotekehityksen kannattavuutta voidaan tarkastella viidestä eri näkö-

kulmasta: 

- Tuotteen laadukkuus. Onko laite tarpeeksi laadukas, verrattuna siihen käytettyihin 

tuotekehitysresursseihin? Onko laite esimerkiksi sopiva sille tarkoitettuun työhön 

tai onko se tarpeeksi kestävä? Laitteen laatu vaikuttaa suuresti siihen, kuinka paljon 

asiakkaat ovat valmiita maksamaan siitä. 

- Tuotteen valmistuskustannus. Kuinka paljon laitteen valmistus maksaa? Valmistus-

kustannuksiin vaikuttavat laitteen valmistukseen vaadittavien työkalujen ja laittei-

den hankinnat. 

- Tuotekehitykseen käytettävä aika. Kuinka paljon aikaa laitteen kehitykseen kuluu? 

Kehitykseen kuluva aika vaikuttaa, kuinka nopeasti yhtiö pystyy reagoimaan uusiin 

haasteisiin, esimerkiksi kilpailijan uuteen ominaisuuteen, uuteen teknologiseen in-

novaatioon tai lakimuutokseen. 

- Tuotekehityksen kustannus. Mitkä ovat laitteen tuotekehitykseen menevät kustan-

nukset? Tarvitseeko kehitykseen käyttää kalliita testauslaitteistoja tai tarvitseeko 

kehitys tietyn alan spesialisteja? Tuotekehityksen osuus on merkittävä investointi, 

mikä vaaditaan laitteen tuottavuuden saavuttamiseksi. 
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- Tuotekehitysvalmiudet. Auttaako nykyisten tuotekehitysprojektien suorittaminen 

tulevaisuudessa suunnittelua? Yhtiön kokemus tuotekehitysprojekteista auttaa heitä 

keskittymään oleelliseen ja suorittamaan tulevat projektit tuottavammin läpi. 

(Ulrich & Eppinger 2012, Jokinen 2001) 

 

Tuotekehitys mielletään yleensä yhden osaston toiminnaksi, mutta lähemmin tarkasteltuna 

siihen sisältyy monien eri tahojen integraatiota. Tuotekehityksessä onkin melkein aina mu-

kana kolme osapuolta: 

- Myynti. Myynti toimii yrityksen ja asiakkaan rajapinnassa, ja tätä kautta myyjät 

pääsevät näkemään lähietäisyydeltä asiakkaan toimintaa. Myynti voi huomata jon-

kin puuttuvan ominaisuuden tai asiakas voi pyytää lisää tiettyjä ominaisuuksia. 

Loistava tilanne olisi silloin, kun asiakas olisi valmis maksamaan esimerkiksi lisä-

ominaisuuden kehittämisestä, ja yritys voisi myydä myöhemmin lisäominaisuuden 

muillekin.  

- Suunnittelu. Suunnittelu kehittää halutun ominaisuuden fyysiseksi toiminnallisuu-

deksi. Suunnittelu sisältää eri alalajeja, kuten sähkö-, automaatio-, mekaniikka-

suunnittelu ja ohjelmointi. 

- Tuotanto. Tuotannon tehtävänä on koordinoida tuotantoprosessia, jotta suunnitel-

mista saadaan johdettua valmis tuote. Tuotanto voi vaikuttaa tuotteen suunnitteluun 

sen valmistettavuuden ja valmistuskustannusten näkökulmasta. 

(Ulrich & Eppinger 2012, Jokinen 2001) 

 

Tuotekehitysprosessi ei ole aivan mutkatonta ja se saattaa kohdata monia haasteita. Tällai-

sia haasteita voi olla esimerkiksi seuraavat asiat: 

-  Kompromissit. Suurin osa teknisistä valinnoista on kompromissi kahden tai use-

amman asian väliltä. Eteen voi tulla tilanne, jossa laitteen nopeuden kasvattaminen 

olisi järkevää, mutta esimerkiksi yhden sekunnin pois ottaminen tahtiajasta saattaa 

vaatia aiempaa isomman moottorin, joka voi maksaa tuhansia euroja enemmän.  

- Muutokset. Asiakkaiden tarpeiden muutokset, kilpailijoiden uudet tuotteet tai uusi 

teknologia luovat haasteita tuotekehitykselle. Jatkuva muutostenhallinta luo painei-

ta ja syö resursseja varsinaiselta suunnittelulta. 
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- Yksityiskohdat. Suurissa erissä jopa yksi yksittäisen riviliittimen malli voi vaikut-

taa kustannuksiin miljoonia euroja. Suunnittelijan haasteena on tunnistaa oleelli-

simmat kehityskohdat ja olla takertumatta epäoleellisiin asioihin. 

- Aikataulu. Kiireelliset aikataulut luovat suorituspaineita. Asia olisi helppo korjata, 

antamalla suunnitteluun reilusti aikaa, mutta tuotekehityksessä kehityksen tarve 

saattaa tulla hyvinkin nopealla tahdilla.  

- Talous. Uuden tuotteen kehitys, valmistus ja markkinointi voi olla kallista ja se 

vaatii suuria investointeja. Takaisinmaksun turvaamiseksi myytävän tuotteen tulisi 

miellyttää asiakasta ja sen pitäisi olla edullista valmistaa. 

(Ulrich & Eppinger 2012, Jokinen 2001) 

 

2.1.1 Tuotekehitysmetodit 

Tuotekehityksessä ei ole varsinaisesti vain yhtä tiettyä polkua, mitä pitkin tulisi mennä 

saavuttaakseen hyvän lopputuloksen. Moni suuri keksintö on saanut alkunsa vahingossa, 

ilman että sen tekijän on tarvinnut edes miettiä tuotekehitystä. Esimerkiksi, röntgensäde 

keksittiin, kun Wilhelm Röntgen tutki katodisädeputkien käyttöä ja huomasi putken aiheut-

tavan fluoresointia varjostinaineessa. (Wilhelm Conrad Röntgen – Biographical 2019) 

 

Koska keksintöjen ja tuotekehityksen perustaminen pelkälle sattumille ei toisi ehkä toivot-

tua tulosta, on tuotekehitykselle luotu myös valmiita toimintamalleja. Yksi tällainen tuote-

kehitystä auttava tapa on TT- menetelmä.  

 

TT-menetelmä (engl. Team Think) on japanilaisen Jiro Kawakitan kehittämä ryhmätyös-

kentelyyn perustuva ongelmanratkaisumenetelmä. Vaikka TT- menetelmä on lähinnä on-

gelman analysointimenetelmä, auttaa se myös ratkaisussa, kun ongelmaa on analysoitu ja 

pohdittu tarpeeksi syvällisesti. Menetelmä perustuu ongelmiin liittyvien tosiasioiden tut-

kimukseen ja niiden riippuvuussuhteiden selvitykseen. Menetelmää pidetään tehokkaana ja 

sitä käytetään Japanissa laajasti. 

TT- menetelmän suorituksessa on neljä vaihetta: 

- Tosiasioiden kerääminen ja sanallinen kuvaaminen 

- Kerätyn aineiston ryhmittely 
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- Kaavion tekeminen 

- Kaavion suullinen tai kirjallinen selittäminen 

 

Tosiasioiden keräämisessä ja suullisessa kuvaamisessa tiimi kirjoittaa suunniteltavasta lait-

teesta faktoja paperille. Yhdelle lapulle kirjoitetaan yksi asia ja se edustaa yhden tiiminjä-

senen mielipidettä. Tässä työvaiheessa on tärkeää saada omat ajatukset paperille, eikä an-

taa muiden vaikuttaa omaan ideointiin, sillä faktojen kirjoittamisessa eri alan ihmiset ajat-

televat asioita omasta näkökannastaan ja saattavat helposti väheksyä muita. Kirjoitusvai-

heessa ryhmäläiset eivät saa keskustella keskenään. Vain ohjaaja voi puhua ryhmäläisten 

kanssa, mutta hänkään ei saa vaikuttaa kirjoitettavan asian asiasisältöön. 

 

Kun ryhmältä ei tulee enää uusia lappuja, voidaan siirtyä kerätyn aineiston ryhmittelyyn. 

Ryhmittelyssä kaikki laput kootaan samaan paikkaan ja ryhmän jäsenet lukevat laput läpi. 

Tämän jälkeen ryhmän jäsenet alkavat lajitella samankaltaisia tosiasioita ryhmiin. Ryhmit-

telyä tehdään niin pitkään, kunnes kaikki tosiasiat on saatu ryhmiteltyä. Jos tässä vaiheessa 

jää lappuja, joille ei löydy samankaltaista ryhmää, pitää jo olemassa olevien ryhmien sisäl-

töä laajentaa, jotta ylimääräinen lappu saadaan sisällytettyä johonkin ryhmään. 

 

Lappujen ryhmittelyn jälkeen keksitään ryhmille otsikot. Otsikon nimi kirjoitetaan uuteen 

lappuun ja kiinnitetään se ryhmän päälle. Aihekokonaisuuden tai tiimin ollessa iso, tulisi 

eri ryhmiä olla tässä vaiheessa useita. Tämän vaiheen jälkeen aloitetaan ryhmien otsikoi-

den edelleen ryhmittely. Ryhmän laput siirretään osaksi isompaa ryhmää. Tätä ryhmittelyä 

ja otsikointia jatketaan niin kauan, kunnes ryhmiä on alle kymmenen kappaletta. Tällöin 

ryhmien keskinäisten vaikutusten ja suhteiden määrittely on mahdollista tehdä. 

 

Kaikkien tosiasioiden ollessa alle kymmenessä ryhmässä, voidaan muodostaa ryhmistä 

kaavio. Ryhmät järjestellään kaavioon niin, että vahvat vaikutussuhteet omaavat ryhmät 

ovat vierekkäin. Vaikutussuhteita voivat olla esimerkiksi syyt ja seuraukset, riippuvuudet, 

yhteydet ja ristiriidat. Vaikutussuhteita voidaan kuvata erilaisilla visuaalisilla keinoilla, 

esimerkiksi nuolilla tai viivoilla ja niiden voimakkuuden voi ilmoittaa vaikka erilaisilla 

väreillä. On tärkeää muistaa, että vaikutussuhteiden määrittelyssä koko tiimi tekee yhdessä 
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päätökset. Lopullisen kaavion tulisi olla selkeä kokonaisuus, joista ilmenee eri asioiden 

asiayhteydet jo nopealla vilkaisulla. 

 

Viimeinen vaihe TT-menetelmässä on kaavion selittäminen. Selittäminen tulee tehdä mah-

dollisimman selkeästi, jotta ongelma-alueesta saadaan hyvä yleiskuva. Jos kaaviota ei voi-

da selittää tarpeeksi selkeästi, on kaavio huonosti tehty tai se on vielä keskeneräinen. Seli-

tys tulisi käydä läpi niin monta kertaa, että se onnistuu hyvin. Kun ongelmakohdan osaa 

selittää tarpeeksi hyvin, saattaa samalla keksiä jo ratkaisun ongelmaan. 

 

Suusanallisen selittämisen jälkeen kaavio selitetään läpi kirjallisesti. Tässä vaiheessa tulisi 

pysyä kaavion tosiasioissa, eikä takertua omiin mielipiteisiin. Kirjallisen selityksen edetes-

sä saadaan useita uusia kehitysideoita ja ajatuksia. 

 

TT-menetelmässä ryhmän jäsenet alkavat nähdä asian laajemmin ja henkilökohtainen 

asennoituminen muuttuu pikkuhiljaa yhdenmukaisemmaksi ryhmän sisällä.  

Kirjallisen selityksen jälkeen on kehitettävän kohteen ongelmat ja vaikutussuhteet hyvin 

selvillä ja niitä on jopa ideoitu eteenpäin. Ideoita valitessa ja niitä eteenpäin viedessä voi-

daan aloittaa tuotteen vaatimuksien ja tavoitteiden määrittely tai mennä jo olemassa ole-

vien vaatimusten puitteissa. 

(Jokinen 2001) 

 

2.1.2 LEAN 

LEAN on eräänlainen ajattelumalli, jossa toimintatapoja pyritään parantamaan koko ajan ja 

tavoitteena on täydellisyys. Jatkuva kehitys vaatii, että yrityksen nykyiset toimintatavat 

ovat avoimia ja niitä voidaan tarkastella kriittisesti. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole laittaa 

kaikkia toimintoja uusiksi kerralla, vaan pitää jatkuva liike kohti tavoitteita. 

 

LEAN on saanut alkunsa teollisesta tuotannosta, kun japanilainen Toyota alkoi kehittää 

autojen valmistusmenetelmää. Vaikka Toyota vei LEAN-ajattelua vahvasti eteenpäin, on 

kuitenkin tiedossa, että jo Henry Ford käytti samoja periaatteita 1920-luvulla Fordin teh-

taalla pitäessään valmistuskustannuksia aisoissa.  
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LEAN:issä on määritelty kaikki ei-lisäarvoa tuottavat toiminnot hukaksi (engl. waste) ja 

yleisimpiä hukkia kutsutaan nimellä kahdeksan hukkaa (engl. Eight Wastes). Toyotan tuo-

tantokehittäjä Taiichi Ohno ryhmitteli kaikki eri lisäarvoa tuottamattomat osaset näihin 

kahdeksaan lokeroon, jolloin ne muodostivat 95 % kaikista hukista. Nämä eri lokerikot 

ovat: 

- Ylituotanto. Tuotteita tehdään enemmän kuin asiakas vaatii. Ylituotantoon lukeutuvat 

myös välivarastoon tehdyt tuotteet, sillä ylimääräisten tuotteiden valmistus sitoo niin mate-

riaalihankintoja kuin myös työtunteja.  

 

- Odottelu. Eri työvaiheissa eri asioiden, kuten osien, työohjeiden ja työkalujen odottelu. 

LEAN-ajattelussa kaiken tulee tapahtua juuri ajoissa (engl. JIT, just-in-time), ei myöhässä, 

muttei myöskään liian aikaisin. 

 

- Logistiikka. LEAN:n tavoitteena on kuljettaa kaikki tarvittavat materiaalit toimittajalta 

suoraan käyttöpaikalle. Ylimääräisiä varastointeja ja muuta tavaran käsittelyä pitäisi vält-

tää. 

 

- Lisäarvoa tuottamattomat prosessit. Yleisimpiä esimerkkejä tuottamattomista prosesseista 

on uudelleen työstäminen (kappaleen valmistus tulisi tehdä niin, että tulee kerralla valmis-

ta), purseenpoisto (kappaleen työstöprosessi tulisi kehittää sellaiseksi, että pursetta ei pääse 

muodostumaan) ja tarkastus (valmistusprosessista pitäisi poistaa tai minimoida kohdat, 

joissa vaaditaan tarkistusta)  

 

- Ylimääräinen varastointi. Ylimääräinen varastointi kuluttaa hyllypaikkoja ja maksaa yli-

määräisten varastotilojen ylläpidosta. LEAN-ajattelun suurimpia hyötyjä tuotantolaitoksis-

sa on varastojen pienentäminen. 

 

- Vialliset tuotteet. Vialliset tuotteet ja laatupoikkeamat kuluttavat paljon resursseja. Yksit-

täisen viallisen kappaleen tuottamisesta tulee useampia kuluja. Kuluja on muun muassa 

pilalle mennyt materiaali, vialliseen kappaleeseen käytetty työaika, uuden kappaleen teke-
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miseen käytetty työaika ja vielä mahdollisesti työaika, mikä menee asiakaspalautteen käsit-

telyyn. 

 

- Ylimääräinen liike. Kaikki työn aikana ja töiden välillä suoritettava ylimääräinen fyysi-

nen liike on turhaa. Ylimääräiset liikkeet kertovat yleensä huonosta työergonomiasta, huo-

nosta työpisteen järjestyksestä tai esimerkiksi puutteellisista työohjeista. Yksinkertaisim-

millaan ylimääräisiä liikkeitä voi syntyä työkalukaapin väärästä sijainnista ja pahimmillaan 

kokonaisen tuotantotilan väärästä sijainnista suhteessa muihin tuotantotiloihin. 

 

- Henkilöresurssien vajavainen käyttö. Henkilöresursseilla tarkoitetaan työntekijöiden hen-

kisten, luovien ja fyysisten resurssien hyödyntämistä. Yleisimpiä syitä tälle vajavaiselle 

käytölle ovat huono perehdytys, puutteellinen koulutus ja työntekijöiden nopea vaihtuvuus. 

 

Jottei LEAN jäisi pelkäksi teoreettiseksi ajattelumalliksi, on siihen kehitetty työkaluja, 

jolla ideologiaa voidaan kehittää käytännössä. Näitä LEAN-ajattelun työkaluja ovat muun 

muassa seuraavat asiat: 

- Tilausperusteinen valmistus (engl. Pull system). Tekniikka, missä tuotetaan kappaleita 

vain asiakkaiden tilauksesta. Yleensä tuotantolaitokset ovat toimineet niin, että he valmis-

tavat tuotteita varastoon tilausennusteiden mukaisesti (engl. Push system).  

  

- Kanban. Metodi, jolla ylläpidetään hallittua tavaravirtaa. Kanbanin toteutuskeinona voi-

daan käyttää esimerkiksi Kanban-kortteja, joista ilmenee tilattavan tavaran tyyppi, määrä, 

tilaus paikka ja tavaran toimituspaikka.  

 

- Työskentelysolut. Tekniikka, missä työntekijöiden työpisteet järjestetään soluihin, eikä 

perinteisen linjaston varteen. Soluissa työskentely parantaa kommunikointia ja siinä voi-

daan hyödyntää paremmin työntekijöitä. 

 

- Tuotannon parannus. Tuotannon parannusta tehdään yhdessä käyttäjien, suunnittelijoi-

den, tavarantoimittajien ja muiden tukihenkilöiden kanssa ja sen tavoitteena on optimoida 

tuotannon suorituskykyä. Parannettavia kohtia ovat muun muassa seisokkien vähentämi-

nen, nopeampi läpimenoaika, hajoamisten poistaminen ja parempi tuotteiden laatu. Tuo-
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tannon parantamisen tavoitteena on vähentää tuotantokustannuksia, pidentää laitteiden 

elinkaarta ja vähentää huoltokustannuksia pidemmällä aikavälillä. 

  

- Jatkuva laadun parantaminen. Jatkuvaa laadun parantamista voidaan hyödyntää yrityksen 

kaikilla eri toiminta-alueilla.  

 

- Logistiikan vähennys (engl. Point-Of-Use-Storage). Logistiikan vähentämisellä pyritään 

viemään tuotteet suoraan toimittajalta niiden käyttöpaikalle. Vähentämiselle pyritään estä-

mään ylimääräiset välivarastoinnit ja vähentämään tavaroiden lajitteluun kuluvaa aikaa. 

 

- Nopeat muutokset. Tekniikan ideana on mahdollistaa tuotannon nopeat suunnanvaihdot, 

joilla saadaan joustavuutta tuotannon toteutukseen. Tekniikan tarkoituksena ei ole suuren-

taa tuotantokapasiteettia, vaan vähentää erien vaihtumiseen kuluvaa aikaa ja ylipäänsä 

mahdollistaa asiakkaiden ripeä palvelu. 

 

- Tuotantoerien pienennys. LEAN-ajattelumallissa optimaalinen tuotantoerä on yksi kappa-

le. Kuitenkin massatuotantolaitoksissa on totuttu siihen, että mahdollisimman suuret erät 

ovat tuottavimpia. Tämä ajatus on perustunut siihen, että erän vaihtoajan on ajateltu olevan 

vakio, jolloin ylimääräisiä vaihtoja tulisi välttää. Yleensä kuitenkaan yhden kappaleen erät 

eivät ole käytännöllisiä, mutta LEAN-ajattelun mukaisesti tulisi tähdätä mahdollisimman 

pieniin eriin. Pienet tuotantoerät sitovat vähemmän työnaikaista varastokapasiteettia, ja 

niiden läpimenoaika on nopeampi.  

 

- 5S. Työkalu työpisteen organisointiin ja standardointiin. LEAN-mallin helpoin työkalu, 

jolla saadaan nopein takaisinmaksuaika. Samaa työkalua voidaan hyödyntää yrityksen kai-

killa osastoilla. 5S nimitys tulee japaninkielisistä sanoista seiri, seiton, seiso, seiketsu ja 

shitsuke, jotka ovat suomennettuna lajittelu, järjestäminen, puhdistaminen, standardointi ja 

sitoutuminen. Joissain 5S:n lisänä käytetään myös kuudetta ”ässää”, eli turvallisuutta. 

 

- Visuaalinen ohjaus. Visuaalisessa ohjauksessa asiat ja tilanteet esitetään niin, että ne ovat 

helposti havaittavissa. Visuaalinen ohjaus mahdollistaa sen, että ulkopuolinen ihminen 
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ymmärtää lyhyessä ajassa, mikä tilanne on esimerkiksi projektiaikatauluissa, työjärjestyk-

sessä, resurssienhallinnassa ja laadussa.  

 

- Rinnakkaissuunnittelu. Rinnakkaissuunnittelussa eri osastojen jäsenet toimivat yhdessä 

saman asian kehittämisessä.  

(J. Paulo Davim 2018) 

 

2.1.3 Modulaarisuus 

Modulaarisuuden ideana on jakaa suunnittelu ja tuotantotekniikka pieniin osasiin, eli mo-

duuleihin. Perinteisesti laitteiden ja koneiden on ajateltu olevan yksi iso kokonaisuus. Mo-

dulaarisuus ravistelee tätä ajatusmallia ja jakaa laitteen pienempiin kokonaisuuksiin, jotka 

ovat rakenteeltaan itsenäisiä, mutta toimivat yhdessä. Modulaarisen rakenteen suunnittelu 

vaatii ohjeistuksien ja suosituksien lisäksi myös tarkat kriteerit, mitkä ominaisuudet suun-

niteltavien moduulien tulee täyttää. Kriteereiden tarkoituksena on estää suunnittelijaa oi-

komasta mutkia suunniteltaessa moduulia A, sillä oikaisu saattaa vaikuttaa moduulin B 

yhteensopivuuteen. 

 

Modulaarisuuden etuna on tuotettavien tuotteiden varioituvuus, kun lopputuotteen kon-

struktio voi vaihdella moduulien valinnan mukaan. Aiemmin laitteissa on voitu tehdä asia-

kaskohtaista räätälöintiä, mutta tarpeeksi modulaarisessa rakenteessa ei räätälöinnille ole 

enää tarvetta.  

 

Modulointi ei ole helppoa, mutta onnistuessaan moduloinnilla voidaan saavuttaa huimia 

säästöjä uusien moduuleiden suunnittelussa. Modulaarisuuden avulla on helpompi vaihtaa 

yksittäisiä osia ilman että koko laitteistoa tarvitsee suunnitella uusiksi. Rakenteiden pilk-

koutuessa yhä pienemmäksi on mahdollista käyttää samoja moduuleita eri kohdissa. Näin 

ollen saadaan minimoitua erilaisten moduulien määrä, joka tuo säästöä tuoteylläpidon kan-

nalta, kuin myös ostossa. 

(Baldwin & Clark 2000, s. 63) 
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2.1.4 Käytössä olevat mallit 

Yrityksessä on käytössä eri toimintamalleja eri osastoilla. Tuotannossa näkyvimpiä toimin-

tamalleja on LEAN, joka näkyy tuotantotiloissa esimerkiksi erillisinä kanban- hyllyinä, 6S- 

merkityillä työpisteillä, työpisteiden värikoodatuilla työkaluilla ja projektien seurantatau-

luna. Ohjelmistokehittäjillä on puolestaan omat toimintamallinsa, kuten ketterä kehitys.  

 

Tuotekehityksessä merkittävimpiä menetelmiä on LEAN. LEAN-ideologiaa sovelletaan 

tuotteiden jatkuvaan parannukseen keräämällä asiakkailta kokemuksia laitteista ja seuraa-

malla teknistä kehitystä. Näkyvin LEAN:in työkalu on visuaalinen ohjaus, joka näkyy tau-

luna, johon on kuvattu kaikkien projektien statukset, aikataulut, resurssit ja muut tarvittavat 

asiat. Taulu käydään läpi päivittäin lyhyesti päiväpalaverissa (engl. Daily Scrum). Päiväpa-

laverin tarkoituksena on käydä lyhyesti, alle 15 minuutissa, seuraavan vuorokauden työteh-

tävät läpi. Työtehtävien aikataulutus auttaa työntekijöiden töiden synkronoinnissa, jolloin 

vähennetään odotteluun kuluvaa aikaa. Scrummia käytetään yleensä ohjelmistopuolella 

ketterässä kehityksessä, mutta sovellettuna sitä voidaan käyttää myös projektinhallinnassa. 

2.2 Sähkösuunnittelu 

Sähkösuunnittelu on tiukasti säännelty ala, jossa päivittäisessä työssä tulee ottaa huomioon 

eri standardit, lait ja toisaalta asiakkaan vaatimukset ja yrityksen sisäiset ohjeistukset. Lu-

vussa käydään läpi tärkeimmät lait ja standardit, jotka vaikuttavat suunnitteluun. 

Sähkösuunnittelu käsittää varastoautomaatin kohdalla koko järjestelmän sähkönsyötön 

suunnittelun. Yksi keskeisimmistä laitteista on sähkökeskuksen suunnittelu, sillä kaupalli-

sesti ei ole olemassa standardiratkaisua keskukselle.  

2.2.1 Lait ja standardit 

Varastoautomaatti toimii pienjännitteellä, eli vaihtojännitteellä nimellisjännitealueella 50 – 

1000 V ja tasajännitteellä nimellisjännitealueella 75 – 1500 V. Pienjännitteen takia tulee 

teknisten ratkaisujen täyttää pienjännitedirektiivi 2006/95/EY. Direktiivi antaa muun mu-

assa määrityksiä ja ohjauksia liittyen sähkölaitteen turvallisuuteen ja merkintöihin.  

 

Sähkölaitteen tulee olla sähkömagneettisesti yhteensopiva muiden laitteiden kanssa. Säh-

kömagneettisesta yhteensopivuudesta, joka tunnetaan paremmin nimellä EMC (engl. 
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Electromagnetic Compatibility), on säädetty EU:n direktiivissä 2014/30/EU. Direktiivin 

mukaan elektronisen laitteen tai järjestelmän tulee kyetä toimimaan ympäristössä, johon se 

on tarkoitettu, häiriintymättä toisista laitteista ja ympäristöstä ja olla häiritsemättä toisia 

laitteita ja ympäristöä. Eri laitteille ja niiden ympäristöille on määritelty omat häiriötason-

sa, joiden raja-arvoissa laitteen tulee pysyä.  

 

Varastoautomaatissa on liikkuvia osia, minkä takia sähkösuunnittelussa tulee myös  ottaa 

huomioon konedirektiivin 2006/42/EY asetukset. Erityisesti konedirektiivin asetukset oh-

jausjärjestelmästä vaikuttavat läheisesti sähkösuunnitteluun, kuten hätäpysäytystoimintoi-

hin.  

 

2.2.2 Sähkösuunnitteluohjelmistot ja -työkalut 

Nykyisin kaikki sähkösuunnittelu ja sähkökuvien piirtäminen toteutetaan tietokoneella 

sähkösuunnitteluohjelmistoilla. Ohjelmistoja on erilaisia, ja niistä sopivimman valinta 

omaan käyttöön riippuu lähinnä suunniteltavasta kohteesta, esimerkiksi suunnitellaanko 

sähköjä asuinrakennuksiin, koneisiin tai tarvitseeko ohjelmassa olla tuotetiedot vai riittäkö 

pelkkä kaapeleiden piirtäminen. Useissa suunnitteluohjelmissa on yhdistettynä erilaisia 

toimintoja, joilla voidaan tehdä piirikaavioita, keskuskuvia, tasokuvia yms. Näiden ohjel-

mien käyttöä ohjataan yleensä lisensseillä, jolloin asiakas voi ostaa vain itselleen tarpeelli-

set osat ohjelmistosta. Näistä tietokoneavusteisista ohjelmista käytetään myös yleisnimitys-

tä CAD (engl. Computer-aided design). 

 

Sarjatuotantolaitteiden sähkösuunnitteluun liittyy myös läheisesti PLM (engl. Product Li-

fecycle Management), eli tuotteen elinkaaren hallinta. PLM-ohjelmistoihin on koottu lait-

teen kaikki suunnitteludokumentit, kuten: mekaniikkakuvat, sähkökuvat, käyttöohjeet, 

huolto-ohjeet ja niin edespäin. Sähkösuunnittelun sujuvuuden vuoksi olisi tärkeää, että 

PLM- ja sähkösuunnitteluohjelmien välinen tiedonsiirto on helppoa ja yksinkertaista. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että sähkösuunnittelijan piirtäessä osakokonaisuus, voitaisiin 

osat siirtää suoraan PLM:n puolelle, jossa ne näkyisivät omina tuoterakenteinaan.  
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2.2.3 Käytössä olevat ohjelmistot 

Yrityksellä on käytössä sähkösuunnittelussa Kymdatan CADS Electric Pro -ohjelmisto. 

Pro-versiossa on käytössä tietokantaominaisuus, joka mahdollistaa tuotetietojen säilyttämi-

sen CADSin tietokannassa. Tuotteiden ollessa samanlaisia tai vain vähän varioituvia, toi-

mivat itse tietokantaan lisätyt komponentit hyvin.  

 

PLM -ohjelmistona yrityksellä on käytössä Symetrin Sovelia-ohjelmisto. Sovelian ja 

CADSin välille on konfiguroitu rajapinta, jonka avulla CADSiin tehdyt muutokset voidaan 

ajaa Sovelian puolelle. 

 

2.3 Ohjelmointi 

Ohjelmoinnissa tietokoneelle annetaan käskyjä, joiden mukaan se suorittaa tehtäviä. Varas-

toautomaatissa ohjausverkon rakenne on kuvan 1 mukainen. Ylimpänä ohjauksessa on PC- 

ohjelmisto, joka antaa käskyjä alaspäin logiikalle. Logiikka puolestaan antaa käskyjä 

eteenpäin, joko yksittäisille toimilaitteille tai vaikka robotille. Seuraavissa kappaleissa esi-

tellään hieman PLC- ja robottiohjelmointia (engl. Programmable Logic Controller). PC-

ohjelmointiin ei tämän työn puitteissa oteta kantaa.  
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Kuva 1. Varastoautomaatin ohjausverkon rakenteen periaatekuva. 

 

2.3.1 PLC- ohjelmointi 

Tekniikan kehittyessä elektronisten komponenttien fyysinen koko on pienentynyt ja hinnat 

ovat laskeneet. Tämä on osaltaan puoltanut PLC:n yleistymistä ohjainlaitteena useissa eri-

laisissa sovelluksissa. PLC-valmistajien lisääntyessä myös laitteiden ohjelmointitavat li-

sääntyivät, kun valmistajat pyrkivät päihittämään toiset paremmilla laitteilla ja ohjelmoin-

tiympäristöillään. PC-ohjelmoinnin kehityksen mennessä edellä omia menojaan, haluttiin 

samoja ominaisuuksia myös logiikkaohjelmointiin ja irti valmistajakohtaisista ohjelmoin-

tiympäristöistä. Näiden tekijöiden summana kehkeytyi ajatus yhteisestä ohjelmointikon-

septista ja kielestä, jolloin syntyi standardi IEC 61131. Standardin tarkoituksena oli yh-

denmukaistaa ohjelmointiympäristöjä. 

(John & Tiegelkamp 2010) 
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Uuden IEC 61131 standardin alaisilta ohjelmointiympäristöltä haluttiin seuraavia ominai-

suuksia: 

- Useiden eri ohjelmointikielien yhtäaikainen käyttö 

- ”Online” muutosten tekeminen 

- Ohjelmakoodin lataaminen logiikasta PC:lle päin 

- Ohjelmalohkojen uudelleenkäyttö eri projekteissa 

- Ohjelmakoodin simulointi  

- Integroidut käyttöönotto- ja konfigurointityökalut 

- Laadun varmennus ja projektin dokumentointi 

- Avoimet rajapinnat ulkopuolisiin laitteistoihin 

 

IEC 61131-3 mukaisia ohjelmointikieliä on kuusi kappaletta, jotka voidaan jakaa graafisiin 

ja tekstuaalisiin kieliin. Graafisia kieliä on:  

- SFC graafinen versio (engl. Sequential Function Chart) 

- LD (engl. Ladder)  

- FBD (engl. Function Block Diagram) 

ja tekstuaalisia kieliä on: 

- IL (engl. Instruction List) 

- ST (engl. Structured Text)  

- SFC tekstuaalinen versio 

 

IEC 61131-3 standardin täyttävissä ohjelmissa, voidaan eri ohjelmointikieliä käyttää sa-

massa projektissa. Kielen valinta riippuu pitkälti ohjelmoitavan ohjelman rakenteesta ja 

ohjelmoijan mieltymyksistä. Periaatteessa kaikilla kielillä voi tehdä saman ohjelman, mutta 

koodin luettavuus ja selkeys saattaa kärsiä tietyissä kielissä. Joissain ohjelmointiympäris-

töissä voi olla myös rajoituksia yksittäisen ominaisuuden suorittamisessa tietyllä kielellä. 

(John & Tiegelkamp 2010) 

 

Seuraavaksi on esitelty eri ohjelmointikielet ja tehty jokaisella kielellä samanlainen ohjaus. 

Esimerkkiohjelmassa moottori käynnistetään painikkeella ja moottori sammuu joko hätä-

seis muuttujan tullessa päälle tai rajakytkimen aktivoituessa. 
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Instruction List. IL on ohjelmointikielien niin sanottu peruskieli. Se on ensimmäisiä ohjel-

mointikieliä ja vielä nykyäänkin monet kielet käännetään ensiksi IL muotoon ja siitä logii-

kan ymmärrettäväksi konekieleksi. IL on ensimmäisinä kielinä tuttu monelle ja monista 

logiikoista löytyy tuki IL-ohjelmoinnille. Structured Text on kuitenkin ajanut IL:n ohi mo-

nipuolisuudellaan ja ytimekkäämmällä sisällöllään.  

 

 

Kuva 2. Instruction List -kielellä tehty moottorin ohjaus. 

 

Structured text. Kutsutaan myös ylemmän tason ohjelmointikieleksi, koska se sisältää mo-

nipuolisia funktioita ja toimintoja. ST on varsin samanlainen kuin PC-ohjelmoinnissa Pas-

cal- ja C-ohjelmointikielet. Sitä käytetään yleensä vaativimmissa ohjelmoinneissa, koska 

sillä saadaan esitettyä ohjelmakoodi tiiviinä.  Vaikka ohjelmoijan tekemä koodi voi olla 

lyhyt, on ohjelman logiikalle kääntämä konekieli varsin pitkä. Tämän takia ST-kieli on 

raskasta suoritettavalle logiikalle, ja pitkä ohjelma voi aiheuttaa ohjelmakiertoajan venymi-

sen. 

 

  

Kuva 3. Structured Text -kielellä tehty moottorin ohjaus. 
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Ladder. Tunnetaan myös niin sanottuna tikapuukaaviona. Ladderissa ohjelmarivi esitetään 

virtapiirinomaisesti, jossa yksittäiset bitit ovat avautuvia tai sulkeutuvia kytkimiä. Ladderin 

etuna on sen helppo ymmärrettävyys boolean-muuttujien käsittelyssä.  

 

 

Kuva 4. Ladder-kielellä tehty moottorin ohjaus. 

 

Function Block Diagram.  FBD on varsin samanlainen kuin ladder, mutta siinä ohjelma 

koostuu lohkoista. FBD:n etuna on koodin helppo luettavuus ja nopea oppiminen ohjel-

mointiin. 

 

Kuva 5. Function Block Diagram -kielellä tehty moottorin ohjaus. 
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Sequential Function Chart. SFC ohjelma on purettu pienempiin lohkoihin, jotka itsessään 

toistavat ohjelmia. SFC:n etuna on hyvä ohjelman seurattavuus selkeiden kokonaisuuksien 

ansiosta. 

 

  

Kuva 6. Sequential Function Chart -kielellä tehty moottorin ohjaus. 

 

PLC -ohjelmointikieli voi vaihdella, mutta kaikkia kieliä yhdistää kuitenkin niiden ohjel-

marakenne. PLC kutsuu POU -lohkoja (engl. Program Organisation Unit), jotka voivat olla 

ohjelmia (engl. Program), funktioblokkeja (engl. Function blocks) tai funktioita (engl. 

Function). Nämä eri POU -lohkot eroavat toisistaan niiden ominaisuuksien perusteella. 

 

Funktiolle voidaan osoittaa parametrejä, jolloin se kirjoittaa lähtöön jonkin arvon. Funkti-

olla ei ole omia muuttujia, minkä takia samoilla tuloarvoilla se palauttaa aina takaisin sa-

man lähtöarvon. Funktioblokkiin voidaan määrittää parametrejä, ja sillä on omat muistiin 

jäävät muuttujat. Funktioblokin lähtöarvo riippuu tuloarvosta, kuin myös funktioblokin 

sisäisistä muuttujista. Ohjelma on eräänlainen ”pääohjelma”. Kaikki muuttujat, jotka ovat 

fyysisiä osoitteita (lähdöt, tulot), tulee esitellä ohjelmassa tai sen sisältämässä aliohjelmas-

sa. Muuten ohjelman toimintaperiaate on sama kuin funktioblokilla.   

 

PLC-ohjelma koostuu siis eri POU:sta, joiden suoritus voidaan toteuttaa toisesta POU:sta 

kutsumalla tai pitämällä POU jatkuva suoritteisena logiikan asetuksista. Usein PLC -

ohjelmat ovat jatkuvasuoritteisia, mutta funktionblokit ja funktiot suoritetaan vain silloin 
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kun ohjelmasta niitä kutsutaan. Ohjelman suoritusnopeus riippuu pitkälti logiikan CPU:n 

tehosta ja sen suoritettavan ohjelman pituudesta. Logiikoiden suoritusnopeudesta puhutta-

essa, on ohjelmankiertonopeus luokkaa muutamia millisekunteja. Vaativimmissa liikkeen-

ohjaussovelluksissa tai vastaavissa voidaan käyttää logiikkaa, joka kykenee alle millise-

kunnin suoritusaikaan. Suoritusaika saattaa vaihdella suoritettavan ohjelman mukaan ja 

varsinkin raskaammat funktiot tai while-loopit saattavat venyttää yhtä ohjelmakiertoa tar-

peettoman pitkäksi. Kuvassa 7 on kuvattu PLC-ohjelman ohjelmarakennetta. 

 

Kuva 7. Logiikan ohjelmarakenne. 

 

Teollisuusautomaatiossa kenttäväylällä tarkoitetaan tietoliikenneprotokollaa, jolla eri lait-

teistoja voidaan yhdistää toisiinsa. Kenttäväylä on kaksisuuntaista, digitaalista ja sarjamuo-

toista kommunikointia. Sitä käytetään yleensä ohjaavan laitteen (master) ja anturien ja toi-

milaitteiden (slave) väliseen ohjaukseen. Kenttäväylän etuna on tarvittavan kaapeloinnin 

vähentyminen, sillä nyt yhdellä väyläkaapelilla voidaan siirtää kaikki tarvittava data koh-
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delaitteesta masterille. Väylätekniikka mahdollistaa laitteiden parametroinnin ja vikadiag-

nostiikan väylän ylitse, jolloin verkkoon liitetyn laitteen etäohjelmointi on mahdollista. 

Ensimmäiset kenttäväylät tulivat markkinoille 1970-luvulla ja yksi ensimmäisistä oli GPIB 

-väylä (engl. General Purpose Interface Bus).  

 

Nykyisin kenttäväylät ovat standardoituja, ja niitä ohjaavat standardit IEC 61158 ja IEC 

61784. Alun perin standardit käsittivät kymmenen eri kenttäväyläkonseptia, mutta vuosien 

saatossa varsinkin Ethernet-pohjaiset tiedonsiirtoprotokollat ovat lisääntyneet. 

Nykyisin IEC 61158 määrittelee seuraavat kenttäväyläkonseptit: 

- Foundation Fieldbus (Emerson, Fieldbus Foundation) 

- CIP 

- PROFIBUS (Siemens, PROFIBUS International) 

- P-Net (Process Data) 

- WordFIP (Scheider, WorldFIP) 

- Interbus (Phoenix Contact, Interbus Club) 

- SwiftNet (B. Crowder) 

- CC-Link (Mitsubishi Electric Corporation) 

- HART (FieldComm Group) 

- Vnet/IP (Yokogawa) 

- TCnet (Toshiba) 

- EtherCAT (Beckhoff) 

- Ethernet Powerlink 

- EPA 

- Modbus-RTPS (Schneider) 

- SERCOS (SERCOS Interface) 

- RAPIEnet (LSIS) 

- SafetyNet p 

(Springer 2009, s. 987) (John & Tiegelkamp 2010) 

 

 



29 

 

 

2.3.2 Robottiohjelmointi 

ISO 8373 (2012) määrittelee teollisuusrobotin seuraavasti: 

”Teollisuusrobotti on uudelleen ohjelmoitavissa oleva monipuolinen, vähintään kolminive-

linen mekaaninen laite, joka on suunniteltu liikuttamaan kappaleita, osia, työkaluja tai 

erikoislaitteita ohjelmoitavin liikkein monenlaisten tehtävien suorittamiseksi teollisuuden 

sovelluksissa.”. (ISO 8373, 2012) 

Toisin sanoin teollisuusrobotit voidaan myös kuvailla seuraavasti: 

”Teollisuusrobotti on mekaaninen kone, joka siirtää työkalun kiinnityslaippaa halutulla 

tavalla. Liikerata voi olla kokonaan etukäteen määritelty, toimintaympäristön tapahtumien 

perusteella valittava tai antureiden perusteella liikkeiden aikana määritelty. Robotin jalus-

tan ja työkalun välissä on tukivarsia, joita nivelet liittävät toisiinsa. Niveliä liikuttavat ta-

kaisinkytketysti ohjattavat servotoimilaitteet.”  

(Hiltunen 2018)  

Karrikoidusti voidaankin todeta, että robotti on tyhmä laite, joka tekee vain sitä, mitä sen 

ohjelmoija on ohjelmoinut sen tekevän. 

 

Robotin ohjelmointimenetelmiä on kolmea erilaista: 

- Suora ohjelmointi / Online-ohjelmointi 

o Mekaanis-rakenteellinen ohjelmointi 

o Johdattamismenetelmä 

o Opettamalla ohjelmointi 

- Etäohjelmointi / Offline-ohjelmointi 

o Tekstuaalinen ohjelmointi 

o Graafinen ohjelmointi 

- Sekamenetelmät 

o Yhdistetään useampia eri menetelmiä 

o Konenäön hyödyntäminen 

 

Online-ohjelmoinnissa, robotti tulee ottaa pois tuotannosta ohjelmoinnin ajaksi, mikä ai-

heuttaa osittaisen tuotantokatkoksen. Online-ohjelmoinnin ensimmäisiä opettamistapoja oli 

mekaanisrakenteellinen ohjelmointi, jossa robotin liikkeiden rajat toteutettiin vasteiden ja 

paikka-antureiden paikkaa muuttamalla. Liikerajat olivat aina rajalta rajalle tyyppisiä. Me-
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kaanis-rakenteellinen ohjelmointimenetelmä on nykyään jäänyt pois robottien paikoitus-

tekniikan kehittyessä.  

 

Toinen online-ohjelmointitapa on johdattamismenetelmä, missä robottia liikuteltiin käsin 

kuljettavaa rataa pitkin. Tämä opetusmenetelmä oli suosittu 70-luvulla, jolloin opetettava 

rata tallennettiin reikä- ja magneettinauhoille. Menetelmän heikkoutena oli opetetun radan 

muokkauksen vaikeus ja työkalupisteen liikemallin puuttuminen. Tekniikan mennessä 

eteenpäin, jäi ohjelmointimenetelmä modernimpien menetelmien jalkoihin, mutta on ny-

kyisten yhteistyörobottien myötä taas nostanut päätään. 

 

Nykyään käytetyin Online -ohjelmointimenetelmä on opettamalla ohjelmointi. Tässä me-

netelmässä robotti asemoidaan haluttuun pisteeseen käsiohjaimen painikkeilla tai ohjaus-

sauvalla. Asemoinnissa voidaan hyödyntää erilaisia koordinaatistoja, jotka voivat olla mää-

riteltyjä, vaikka eri työkaluille ja työkappaleille. Opettamalla ohjelmoinnissa opetettujen 

pisteiden välinen liiketyyppi määritellään joko nivelinterpolaatioksi (engl. joint), suoraksi 

interpolaatioksi (engl. linear) tai ympyränkaari-interpolaatioksi (engl. circular). Opettamal-

la ohjelmoinnissa voidaan tehdä suoraan valmista ohjelmaa, jota robotti voi heti toistaa. 

Myös mahdolliset lisäykset, kuten tarttujien kiinni/auki-ohjaukset, viiveet ja aliohjelma-

kutsut on helppo lisätä myöhemmin. Yksinkertaiset, pienet ohjelmat ovat nopeita tehdä 

opettamalla ohjelmoimalla, mutta laajemmat ohjelmat ovat hitaita ohjelmoida. 

 

Online-ohjelmoinnin rinnalla on myös offline-ohjelmointi, eli etäohjelmointi. Etäohjel-

moinnin etuna ovat lyhyet tuotantokatkokset, sillä etäohjelmointi ei katkaise tuotantoa kuin 

lyhyen ohjelman siirron ajaksi. Etäohjelmointi tehdään omalla ohjelmointiohjelmalla 

PC:llä ja lopuksi siirretään robottiin. 

Tekstuaalinen ohjelmointi on tehokas ohjelmointimenetelmä, jossa ohjelmakäskyt kirjoite-

taan rivi kerrallaan. Ohjelmointitavan etuna ovat kehittyneet PC-ohjelmistot, jotka auttavat 

ohjelmoijaa. Tekstuaaliseen ohjelmointiin voidaan lisätä erilaisia parametrisoituja makroja, 

jotka lisäävät ohjelmointinopeutta. Makrojen etu on merkittävä varsinkin, jos robotilla kä-

siteltävät kappaleet ovat samankaltaisia. Usein tekstuaalista opetusmenetelmää käytetään 

yhdessä opettamalla ohjelmoinnin kanssa. Tällöin monimutkaisemmat ohjelmakutsut voi-
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daan tehdä ennalta kirjoittaen ja yksinkertaisemmat liikeradat voidaan tehdä niin sanotusti 

”kentällä”. Kuvassa 8 on esitetty Denson WINCAPS III- ohjelman liikekäskyjä. 

 

 

Kuva 8. Denson WINCAPS III -ohjelmalla tehty liikekäsky. 

 

Tekstuaalisen etäohjelmointitavan lisäksi on olemassa myös graafinen etäohjelmointime-

netelmä. Tässä menetelmässä robotista ja työkohteesta luodaan 3D-malli, jossa robotti suo-

rittaa oikeita liikkeitä. Mallinnusta varten käytetään simulointi- ja etäohjelmointiohjelmis-

toja, joilla voidaan tehdä kohteen geometria, kinematiikka, dynamiikka, kalibrointi, liik-

keiden suunnittelu ja ohjelmien kääntö robotin kielelle. Lisäksi ohjelmalla on erittäin ha-

vainnollista tehdä robottiohjelmaa, kun liikeradat ovat nähtävillä. Mallinnuksen tarkkuuden 

mukaan, voidaan robotin mahdollisia törmäyksiä esimerkiksi turva-aitoihin estää, kun si-

muloinnin aikana ohjelma ilmoittaa törmäyksen riskistä. Graafisen etäohjelmoinnin huono 

puoli on ohjelmistojen hinta, sillä robottivalmistajan tarjoama ohjelma heidän omille tuot-

teilleen voi nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin. Lisäksi graafisen etäohjelmoinnin 

kaikkien ominaisuuksien hallinta vaatii henkilöstöltä koulutusta ja sitoutumista ohjelmoin-

tiin, jotta taitotaso ei pääse laskemaan. Kuvassa 9 on näkymä ABB:n graafisesta robottioh-

jelmointiohjelmasta, RobotStudiosta. 

 

Graafinen etäohjelmointi voidaan jakaa kahteen alakategoriaan: mallipohjaiseen ja piirre-

pohjaiseen ohjelmointiin. Mallipohjaisessa ohjelmoinnissa työkappaleen ja robotin 3D-
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mallinnus tuodaan simulointityöasemaan, jossa robotin paikoituspisteet luodaan työkappa-

leen muototietojen perusteella. Malliin voidaan lisätä myös muita komponentteja, mitkä 

katsotaan liikkeiden suorituksen kannalta oleelliseksi, esimerkiksi turva-aidat, pöytätasot, 

robotissa olevat tarttujat ja niin edelleen.  

 

Piirrepohjaisessa etäohjelmoinnissa automatisoidaan etäohjelmointia jakamalla työkierto-

rutiinit pisteisiin. Simulointityöasemassa kappaleen piirteistä voidaan yhdellä toiminnolla 

luoda useita kymmeniä pisteitä. Monimutkaisissa muodoissa piirrepohjainen ohjelmointi 

on ylivoimaisesti nopein etäohjelmointimenetelmä.  

 

 

Kuva 9. ABB:n Robot Studion graafinen robottiohjelmointi. 

 

Online- ja offline-ohjelmointimenetelmien lisäksi on olemassa myös niin sanottu sekame-

netelmä. Tässä menetelmässä yhdistetään ja hyödynnetään molempien edellä mainittujen 
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menetelmien piirteitä. Yksi sekamenetelmä on konenäön hyödyntäminen. Tällöin konenä-

kö ottaa kuvan käsiteltävästä kappaleesta ja hakee siitä esimerkiksi kappaleen muodon, 

koon tai sijainnin. Tämän jälkeen tieto kappaleesta lähetetään robotille, joka osaa tehdä 

tarvittavat liikkeet kuvan tietojen perusteella. Tällaisen konenäkösovelluksen etuna on oh-

jelmoinnin nopeus, kun pisteitä ei tarvitse erikseen opettaa. Menetelmä sopii hyvin saman-

kaltaisille kappaleille, joissa on vain pieni varioituvuus kappaleiden välillä.  

 

Ohjelmointimenetelmän valinta riippuu pitkälti robotin työkierrosta ja työmäärästä. Oh-

jelmistojen hintakin on osaltaan rajoittava tekijä, sillä yksittäisen robotin ohjelmointia var-

ten ohjelmointiohjelmaan ei kannata sijoittaa omaisuutta, jos ohjelmoinnin voi tehdä kerta-

suoritteisesti robotin mukana tulevalla ohjelmistolla. Kalliimpia graafisia suunnitteluoh-

jelmia käyttää esimerkiksi autoteollisuus, jossa tärkeää on tuotannon lyhyet seisokit ja no-

peat ohjelmamuutokset työkappaleen vaihtuessa. Toisaalta autoteollisuudessa työkohteet 

ovat valmiiksi tarkkaan mallinnettuja, minkä takia mallien käyttö ohjelmoinnissa on fiksua. 

 (Springer 2008, s. 237) (Hiltunen 2018) 

 

2.3.3 Yrityksessä käytössä oleva kokoonpano 

Yrityksessä käytetään varastoautomaattien logiikoiden kehitysympäristönä Beckhoffin 

TwinCAT-ohjelmistoa. TwinCAT-kehitysympäristössä pystyy parametroimaan kaikki Et-

herCAT-väylässä olevat laitteet. Laitteiden parametrien ollessa tallessa TwinCAT:in pro-

jektissa, voidaan kaikki parametrit siirtää laitteisiin ohjelman latauksen yhteydessä.  

 

Robotit ovat Denson valmistamia, minkä takia niiden ohjelmoinnissa käytetään Denson 

WINCAPS III-ohjelmistoa. Wincapsissä voidaan tehdä ohjelmaa opettamalla tai tekstuaa-

lisesti. Yrityksessä robottiohjelmat on tehty etäohjelmoimalla, ja tarkemmat määritykset 

opettamalla ohjelmoimalla. Tuotantolaitteen ohjelmointi toteutetaan käytännössä niin, että 

käyttöönottaja lataa valmiin ohjelmapohjan robottiin, jonka jälkeen tarkistetaan tiettyjen 

robottipisteiden paikat. Tarkistusta varten robottia ajetaan hitaasti opetus-moodissa pistee-

seen ja katsotaan, onko paikka oikea. Jos pisteessä on heittoa, korjataan pisteen koordinaat-

teja käsiohjaimella. Tuotantolaitteiden käyttöönottamisen nopeuttamiseksi, onkin tärkeää 

tehdä robottiohjelmista mahdollisimman helppoja käyttöönoton kannalta. Käytännössä 
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tämä näkyy niin, että kaikkia robotin pisteitä ei tarvitse tarkistaa. Vain muutamat pisteet 

tarkistetaan ja monien muiden pisteiden koordinaatit ovat suhteessa niihin.  

 

Ylemmän tason PC-ohjelmiston ja logiikan välillä kommunikointitapana käytetään 

TCP/IP-yhteyttä, joka toimii Beckhoffin ADS (engl. Automation Device Specification) 

protokollan avulla. Ethernetin yli toimiva verkko mahdollistaa nopean tiedonsiirron logii-

kan CPU:n ja PC:n välillä.  

 

Logiikan ja robotin välinen kommunikointi on toteutettu EtherCAT-väylällä. EtherCAT:in 

kautta siirretään logiikan ja robotin välinen IO (engl. Input/Output), joka sisältää robotin 

liikekäskynumeroita ja antureiden tilatietoja. Robotit on lisäksi kytketty Ethernet-

verkkoon, jotta niitä päästään ohjelmoimaan PC:ltä käsin. Logiikan IO on kytketty joko 

suoraan logiikan perässä olevaan IO-moduuleihin tai EtherCAT-väylässä olevaan väylä-

malliseen IO-moduuliin. Varastoautomaatin verkkotopologia on esitetty kuvassa 10.  
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Kuva 1. Nykyinen verkkorakenne. 
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3. NYKYTILANTEEN SELVITYS 

Ennen kuin voidaan aloittaa varastoautomaatin kehittäminen, tulee selvittää laitteiston ny-

kytilanne mahdollisimman kattavasti. Nykytilanteen selvityksessä tietoja haetaan yrityksen 

laatimista teknisistä tiedoista ja henkilöstöltä kyselemällä. Tietomäärän ja mahdollisten 

kipukohtien havaitsemiseksi, oikean tiedonhakumenetelmän valinta on tärkeää. 

3.1 Varastoautomaatti 

Yrityksen varastoautomaatti on laite, jossa varastoidaan paketteja. Robotti hakee paketin 

syöttöpisteeltä ja sijoittaa sen paketin mittojen mukaan oikean kokoiseen hyllyyn. Kun 

käyttäjä haluaa tietyn paketin varastosta, tekee hän tilauksen varaston tietokoneelta tai 

muulta käyttöjärjestelmältä. Tilauksen tullessa varastoautomaatille, hakee robotti paketin ja 

tuo sen käyttäjän haluamalle poistopisteelle. Käyttäjän ei siis tarvitse tietää, millä hyllyllä 

haluttu tuote on, vaan varasto muistaa jokaisen tuotteen sijainnin. (Varastoautomaatin tek-

ninen erittely 2016) 

 

Varastoautomaatti on pitkälti moduuleista koostuva rakenne, jolloin asiakas voi itse päättä 

varastoautomaatin koon ja kapasiteetin tietyin reunaehdoin. Asiakkaan päätettävissä on 

laitteen pituus, korkeus ja sisäänsyöttönopeus.  

 

Nykyinen varastoautomaatti koostuu karkeasti jaoteltuna kahdesta osasta: sisäänsyötöstä ja 

itse varastosta. Sisäänsyöttöjä on kolmea erilaista: automaattisyöttö, kanavasyöttö ja FIIM 

(engl. Fully Integrated Input Module). Automaattisyöttö on nopein sisäänsyöttötapa ja se 

soveltuu asiakkaille, joilla on suuret kappalemäärät sisäänsyötettäviä paketteja. Automaat-

tisyötössä paketit kipataan liukuhihnalle, josta ne menevät automaattisyöttömoduulin si-

sään. Automaattisyötön sisällä paketit poimitaan 6-akselisella teollisuusrobotilla, jonka 

jälkeen ne mitataan konenäöllä ja luetaan paketin viivakoodi. Tämän jälkeen paketti asete-

taan kuljetinkelkkaan, joka vie paketin varaston puolelle. Varaston puolelta varastorobotti 

ottaa paketin ja kuljettaa sen hyllyyn. Automaattisyötön etuna on sen nopea pakettien lä-

pimenoaika, mutta haittana suuri koko ja kallis hinta.  
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Kanavasyöttö edustaa puolestaan varastoautomaatin hinnat alkaen -mallistoa. Kana-

vasyötössä varaston kyljessä on kanavat, joihin laitteen käyttäjä asettelee jokaisen paketin 

käsin. Paketit liukuvat loivaa kanavaa pitkin kanavan loppupäähän, mistä varastorobotti 

käy hakemassa paketit yksitellen. Kun robotti ei enää löydä pakettia kanavasta, se tarkistaa 

seuraavan kanavan ja jatkaa näin työkiertoa. Koska erillistä pakettien mittausta ei ole en-

nen pakettien syöttämistä, tekee varastorobotti pakettien mittaamisen varaston puolella. 

Tällöin varaston sisällä on yhden hyllylevyn paikalla kuvauslevy, jossa robotti käyttää pa-

kettia kuvattavana mittojen tarkistamiseksi. Pakettien käsisyötön takia ja varastorobotin 

”ylimääräisen” työn takia, kanavasyöttö on hitaampi kuin automaattisyöttö ja se vaatii 

käyttäjän läsnäoloa kanavien täytön aikana. Kanavasyötön etuna on sen pieni koko ja edul-

linen hinta, sillä siinä ei ole sisäänsyötöstä johtuvia ylimääräisiä mekaanisia osia. Haitta-

puolena on kanavasyötön työllistävyys sisäänsyötön aikana muihin sisäänsyöttöihin verrat-

tuna ja syöttökanavien viemä tila hyllylevyiltä. 

 

FIIM edustaa yrityksen uusinta sisäänsyöttömenetelmää. FIIM:issä on yhdistetty kana-

vasyötön ja automaattisyötön hyviä puolia ja saatu varsin kevyt ratkaisu nopealla sisään-

syöttönopeudella. FIIM on nimensä mukaisesti integroitu varaston kylkeen, jolloin se ei 

vie paljoa lattiatilaa. FIIM:issä paketit kipataan automaattisyötön tavoin kuljettimelle, josta 

automatiikka ajaa ne yksitellen keskittimelle. Keskittimellä paketin viivakoodi luetaan ja 

mitataan paketin koko. Sen jälkeen varastorobotti käy poimimassa paketin ja vie sen suo-

raan hyllyyn. Koska varastorobotin tarvitsee vain tehdä varastoon vienti, päästään 

FIIM:illä nopeampaan sisäänsyöttö nopeuteen kuin kanavasyötöllä. Hankintahinnan puo-

lesta FIIM asettuu kanavasyötön ja automaattisyötön välimaastoon. 

 

Varastoautomaatissa on sisäänsyötön lisäksi tietenkin itse varasto. Varasto koostuu varas-

torobotista, johteista, varastorungoista hyllyineen ja varaston edessä olevista sähkökeskuk-

sista. Varaston sisällä on hyllyrunkoja molemmilla seinustoilla. Varastorungot ovat vakio-

levyisiä moduuleita, joita laitetaan rinnakkain niin monta, kun asiakas haluaa. Kaappirun-

kojen korkeus on vapaasti valittavissa kahdesta metristä jopa neljään metriin saakka. 

Kaappi itsessään sisältää hyllyjä, joissa on kanavia. Yhdessä kaapissa voi olla hyllyjä 7,5 

sentin välein lattiasta kattoon. Kanavia yhdessä hyllyssä voi puolestaan olla 13. Yhteen 

kanavaan voidaan laittaa useampi paketti, yleensä niin, että samanlaista tuotetta on samas-
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sa kanavassa. Kaappien määrä, hyllyjen korko ja kanavien leveydet määräytyvät asiakkaan 

pakettien mukaan. Yrityksellä on kuitenkin hyvät referenssitiedot yleisimmistä pakettien 

koista, jolloin asiakkaan ei tarvitse kuin päättää hyllyjen määrä. Jos pakettien koot muut-

tuisivat rajusti, voidaan varaston hyllyasettelua muuttaa. Hyllyjen välissä on vaaka- ja pys-

tyjohteet, joihin on kiinnitetty kuusiakselinen teollisuusrobotti. Servomoottoriohjatuilla 

johteilla ajetaan robotti haluttuun paikkaan, jolloin robotti tekee joko paketin hyllyyn vien-

nin tai noudon. Varaston pituus vaikuttaa vain robotin johteiden pituuteen. Johteita ohjaa-

vat servomoottorit ja itse robotti on aina samanlainen. Liikkeenohjauksen vakiokompo-

nenttien takia pienemmissä varastoissa robotin ja servojen hinta on suhteessa varsin suuri 

osa automaattivaraston hinnasta. 

(Varastoautomaatin tekninen erittely 2016) 

 

3.2 Haastattelututkimus 

Nykytilanteen kartoittamiseksi päätettiin haastatella yrityksen työntekijöitä ja kysyä heidän 

mielipiteitänsä varastoautomaatista. Haastatteluun valikoitiin eri osastoilta työntekijöitä, 

joiden toimenkuvaan liittyy sähköautomaatio. Haastatteluun valikoitui ihmisiä myynnin, 

tuotekehityksen, tuotannon ja huollon osastoilta. 

 

Haastattelu päätettiin toteuttaa avoimena haastattelututkimuksena, koska ajateltiin, että 

omien kokemuksien kertominen on sujuvampaa kuin esimerkiksi lomakekyselyllä. Haasta-

teltavien henkilöiden vaihtelevat kokemukset ja huonosti muistettavat asiat tulevat myös 

paremmin esille avoimessa haastattelussa. Avoimen haastattelututkimuksen vaihtoehtoina 

olisi ollut myös lomake-, teema- ja ryhmähaastattelu. Haastattelututkimusta varten tehtiin 

oma kyselypohja, jonka mukaan haastattelija pyrki viemään haastattelua eteenpäin. Haas-

tattelupohja löytyy liitteestä 1. (Eskelinen & Karsikas 2014) 

 

3.3 Tietojen koostaminen / kehitysidean valinta 

Nykyisten varastoautomaattien kustannusten selvittämiseksi valittiin lähempään tarkaste-

luun viisi varastoautomaattia, jotka on toimitettu aikaisintaan viime vuoden puolella. Tar-
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kasteluun otettiin sen takia varsin tuoreet projektit, jotta komponenttihinnat ja tekniset rat-

kaisut olisivat mahdollisimman lähellä nykyistä. Varastoautomaatit valittiin niin, että niissä 

oli muutama samanlainen kokoonpano ja loput varastoista olivat erilaisia, joko sisään-

syötön osalta tai kokonsa puolesta. Samanlaisia varastoja vertaillessa pystyttiin varmistu-

maan kulujen olevan oikeat, eikä tiettyyn projektiin ole mennyt ylimääräisiä kuluja.  Erilai-

sia varastoja vertaillessa saadaan vertailtua eri optioiden ja kokojen merkitystä koko osto-

hintaan. Taulukossa 1 on valittujen varastoautomaattien koot ja tekniset tiedot. 

 

Taulukko 1. Tarkasteluun valittujen varastojen koot. 

Nimi Sisäänsyöttötyyppi Kaappien lukumäärä Korkeus [mm] 

Projekti A Automaattisyöttö 10 4000 

Projekti B Kanavasyöttö 8 4000 

Projekti C  Kanavasyöttö 8 4000 

Projekti D  Kanavasyöttö 8 4000 

Projekti E  Kanavasyöttö 6 3100 

 

 

Tarkasteluun otetuista varastoautomaateista selvitettiin hankintaosaston kanssa kompo-

nenttien ostohinnat. Tiettyyn työvaiheeseen kuluvan ajan arviointiin kysyttiin sen työvai-

heen tekijältä arviota. Töiden tuntihintana käytettiin yrityksen johdolta saatuja omakustan-

nehintoja asentajan ja suunnittelijan työlle. Kuvissa 11 ja 12 on kuvattu kahden eri sisään-

syötöllä varustetun varastoautomaatin automaatiokomponenttien kustannuksien jakaantu-

mista. 
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Kuva 11. Projektin A automaatio-kustannukset. 

 

 

Kuva 12. Projektin B automaatio-kustannukset. 

 

Tietojen koostamiseksi osalle yrityksen henkilöstöä tehtiin haastattelututkimus, jossa selvi-

tettiin oman henkilöstön mielipidettä varastoautomaatin nykytilanteeseen. Kehitysideoita ja 

havaittuja puutteita tuli paljon ja niistä valittiin jatkojalostukseen kaikki sähköautomaati-

oon liittyvät asiat. Useampi kohta liittyi yksittäisen komponentin huonoon kestävyyteen, 

mutta ei varsinaisesti komponentin huonoon soveltuvuuteen sille tarkoitetussa tehtävässä. 
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Tällaiset kohdat jätettiin pois tarkastelusta, sillä yksittäisen komponentin uudelleen spesifi-

oinnissa ei suoranaisesti tehdä suunnittelua, vaan se kuuluu tuoteylläpitoon. Liitteeseen 2 

on koottu kaikki sähköautomaatioon liittyvät kehitysideat ja huomiot ja lisätty kommentit 

idean jatkojalostuksen kannalta. 

4. KEHITYSKOHDAT 

Tässä luvussa käsitellään varastoautomaatille tehtäviä kehityskohtia ja lasketaan niiden 

tuomia etuja. Laskentojen euromääräiset arvot on esitetty tämän työn liitteissä. Kappaleissa 

on laskettu varaston arvon muutos suhteellisilla arvoilla niin, että varaston lähtöarvo on 1. 

4.1 Kuvauslevyn korvaaminen antureilla 

Kanavasyöttöisessä varastoautomaatissa on konenäkökamera, joka kuvaa kuvauslevyllä 

olevan paketin ja ilmoittaa sen mitat PC:lle. Tässä alaluvussa tutkitaan, onko mahdollista ja 

kannattavaa korvata konenäkökamera telineineen anturiperustaisella mittaustavalla. 

4.1.1 Nykytilanne 

Kanavasyötöllä varustettu varastoautomaatti toimii niin, että robotti käy poimimassa pake-

tin kanavasyötöstä ja vie sen kuvauslevylle. Robotin saadessa paketista kiinni ottaa robotti 

talteen sen hetkisen paikkatietonsa ja laskee sen avulla poimimansa paketin korkeuden. 

Tämän jälkeen robotti kuljettaa paketin kuvauslevylle. Läpinäkyvällä kuvauslevyllä kone-

näkökamera ottaa kuvan paketin alapuolelta ja mittaa siitä paketin leveyden ja pituuden. 

Leveiden pakettien kohdalla robotti jättää paketin kuvauslevylle ja vaihtaa otteen paketin 

keskelle hyllyyn viennin tarkkuuden parantamiseksi. Kuvauslevylle vietäessä paketista 

luetaan samalla viivakoodit erillisillä viivakoodinlukijoilla. Kun kaikki paketin mitat ovat 

selvillä, voi PC-ohjelmisto laskea paketille optimaalisimman hyllypaikan ja toimittaa sen 

sinne.  

 

Nykyinen kuvauslaitteisto on sijoitettu varaston sisään hyllylevyjen paikalle. Kuvauslait-

teistoon kuuluu konenäkökamera linsseineen, konenäkö kameran kiinnitysteline, läpinäky-

vä kuvauslevy ja kuvausvalo. Konenäkökamera on kytketty yhdellä Ethernet-kaapelilla 

Ethernet-kytkimeen, jota kautta se siirtää otetun kuvan PC:lle. Kuvan valotusta varten ku-
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vauslevyn päällä on kuvausvalo, joka syttyy vain kuvauksen ajaksi. Kuvausvalo on kytket-

ty ohjauskeskukseen, josta sitä ohjataan yhdellä releellä. 

 

Nykyisen ratkaisun huonoja puolia ovat: 

- Kuvauslaitteisto vie paljon hyllytilaa 

- Konenäkökamerat ja kuvausvalo ovat kalliita 

- Jokainen kamera pitää säätää erikseen ja se on hidasta 

- Säädöt voi joutua uusimaan myöhemmin 

- Ulkopuoliset valonlähteet häiritsevät konenäköä (esimerkiksi auringonpaiste ikkunasta) 

- Kameran asennussuunta mahdollistaa linssin pölyyntymisen 

 

4.1.2 Kehitysidea 

Nykyisellä ratkaisulla konenäköä käytetään vain paketin leveyden ja pituuden mittaami-

seen. Leveyden ja pituuden mittauksen voisi toteuttaa myös lasermitta-anturilla, jossa antu-

ri mittaa anturin ja mittauskohteen välisen välimatkan. Lasermitta-anturin etuna on se, että 

sitä ei tarvitse säätää ja siihen ei vaikuta ulkopuoliset valonlähteet. Anturi ei myöskään 

tarvitse ulkopuolista valoa, joten kuvausvalo voitaisiin jättää pois. Nykyisen kuvauslevyn 

eli tason, johon robotti tuo paketin, voisi korvata keskittimellä varustetulla hyllylevyllä. 

Keskitin voisi olla vaikkapa pellistä tehty ura, johon robotti jättää paketin ja josta se paino-

voimaisesti liikkuisi alaspäin keskittimen kulmaan. Lasermitta-anturit suunnattaisiin kes-

kittimen kulmaan, jolloin ne mittaisivat aina samasta kohdasta paketin mitat. Keskittimen 

etuna on se, että sillä voidaan minimoida robotin mahdollisesti aiemmin tekemä poiminta-

epätarkkuus. 

 

4.1.3 Suunnittelu 

Varastoautomaatissa hyllyrungoissa on 25 mm välein reiät, joihin voidaan kiinnittää hylly-

levy. Matalimmat hyllyt voidaan tosin kiinnittää 75 mm:n jaolla toisistaan, jotta robotilla 

on tilaa viedä paketti hyllyyn. Suurimmillaan hyllyn kiinnikkeiden väli on 150 mm, jolloin 

sinne voi viedä suurenkin paketin. Hyllyväliä olisi mahdollista kasvattaa enemmänkin, 

mutta siitä ei olisi mitään hyötyä, koska laitteistolle on asetettu paketin maksimimitat.  
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Varastorobotin maksimi ulkokorkeus on neljä metriä. Varaston sisällä alimman hyllyn etu-

reunan korkeus lattiasta on 290 mm. Varaston toisella puolella korkeus on 25 mm enem-

män, koska varaston vaakajohde rajoittaa hieman alimmille hyllyille yltämistä. Korkeus 

johtuu varaston runkorakenteista, joiden takia hyllyjä ei voi sijoittaa täysin lattiaan kiinni. 

Neljän metrin varastorobotissa ylimmän hyllyn etureuna on 3400 mm korkeammalla kuin 

alin hylly. Ylimmän hyllyn korkeutta rajoittaa hyllylevyjen 25° asteen kaltevuus, jonka 

takia ylähyllyn takalaita on melkein kiinni katossa.  

 

Jos yhdessä kaappirungossa kaikki hyllylevyt on asetettu pienimmällä välillä kiinni, voi-

daan laskea yhteen runkoon mahtuvien hyllyjen määrä kaavalla 1. Kaavassa 1 nmax on 

maksimi hyllymäärä, hk on käytettävissä oleva hyllytila ja hmin on minimi hyllyväli. Kaa-

van avulla voidaan todeta, että yhteen runkoon mahtuu 45 hyllyä. 

 

𝑛max =
ℎk

ℎmin
=

3400 mm

75 mm
= 45,33 ≈ 45 kpl      (1) 

 

Kuvauslevy ja kaikki sen tarvikkeet sijoitetaan aina hyllyn alaosaan, jolloin se on lähellä 

sisäänsyöttöä, ja kaapelointireitit on helppo toteuttaa sähkökeskukselle. Kun kuvauslevy on 

paikallaan, pitää alin hylly sijoittaa 525 mm korkeammalle kuin normaalisti.  

 

Jos kuvauslevy korvattaisiin kahdella lasermitta-anturilla, voitaisiin mittaus tehdä normaa-

lin kokoisella hyllyllä. Kuvauslevyllä sijaitsevat myös viivakoodinlukijat, jotka tarvitsevat 

tilaa paketin viivakoodin lukemiseen. Tämän takia mittauspaikka voisi olla hieman nor-

maalia hyllyväliä korkeampi, esimerkiksi 200 mm, jos normaaleissa hyllyissä maksimiväli 

olisi 150 mm. Uusi mittauspaikka tarvitsee uuden hyllylevyn, sillä jos levy toimii samalla 

keskittimenä, ei tavallinen tasainen hylly sovellu siihen käyttötarkoitukseen.  

 

Nykyiseen kuvauslevyn mekaniikkaan kuuluu kuvaustaso, kuvausvalon teline, konenäkö-

kameran teline ja viivakoodinlukijoiden telineet. Uudella mittaustavalla mekaniikasta kar-

siutuisi kamerateline ja kuvausvalon teline pois. Kuvaustason levy muuttuisi niin, että siinä 

on keskitystä varten tarvittava kulma. Mekaanisten osien määrän puolittuessa ja materiaa-

lien pysyessä samanlaisina, voidaan olettaa kuvauslevyn mekaniikan hinnan puolittuvan. 
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Konenäön korvaaminen lasermitta-antureilla vaikuttaisi myös sähköteknisiin ratkaisuihin. 

Lasermitta-antureita on erilaisilla ulostulosignaaleilla ja väyläratkaisuilla. Yleisimmät ana-

logiset signaalit vaihtelevat välillä 0-10 V ja 4-20 mA. Varastoautomaatissa on tällä hetkel-

lä analogiasignaaleissa käytetty 4-20 mA, joten se valitaan myös tuleville antureille. Antu-

rin keskukseen liittämiseksi tulee logiikkaan lisätä sopiva analogia tulokortti. Nykyinen IO 

koostuu Beckhoffin IO-korteista, joten mitta-antureiden tulokortiksi valitaan kaksikanavai-

nen Beckhoffin EL3052 IO-kortti. Vastaavasti nykyisen konenäköjärjestelmän poisjättä-

minen vähentää kameran ja kuvausvalon lisäksi keskuksesta valoa ohjaavan releen pois.  

 

 

4.1.4 Kustannussäästö ja saavutettu etu 

Mekaanisen asennustyön kannalta muutos nopeuttaa hieman asennusta, mutta ei merkittä-

västi. Kaapeloinnin määrä pysyy samana, kun aiemmin kaapeloitiin kamera ja kuvausvalo 

ja muutoksen myötä kaapeloidaan näiden sijasta kaksi anturia. Isoin etu asennuksessa on 

mittauspaikan keveämpi ratkaisu, jossa ei ole niin paljoa osia. 

 

Käyttöönoton kannalta lasermitta-anturit ovat nopeampia käyttöönotettavia kuin konenäkö. 

Konenäkökameran käyttöönotossa tarkastetaan ensin kameran fyysinen sijainti suhteessa 

kuvauslevyyn. Kameran sijaitessa hyllyn alaosassa on säätö hieman hankalaa ahtauden 

takia. Tämän jälkeen säädetään kameran fokus ja valotusajat kohdilleen, minkä jälkeen 

voidaan konfiguroida PC-ohjelmiston kautta kameran mittauspisteet ja koordinaatit. Kai-

ken kaikkiaan kameran käyttöönotossa menee tehtaalla kaksi tuntia ja asiakkaalla samat 

kaksi tuntia säätöjen tarkistuksessa. Jos varaston sisällä valaistusolosuhteet ovat jostain 

syystä poikkeavat ja tarvitaan lisää säätöä, voi käyttöönottoaika helposti tuplaantua. 

 

Kuvauslevyn poistuessa ja korvautuessa pienemmällä mittauspaikalla, tulee huomioida 

myös säästetty hyllytila. Jos normaali kuvauslevy vie tilaa 525 mm ja lasermitta-antureilla 

toteutettu mittauspaikka 200 mm, vapautuu hyllyille tilaa 325 mm. Matalin hyllyväli vie 

tilaa 75 mm, joten hyllyjä voidaan asentaa lisää 352mm/75mm=4,33≈4 kpl. 
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Jos hyllyjen lukumäärää ja koko varaston komponenttihintoja verrataan, voidaan laskea, 

kuinka paljon suhteessa yksi hyllylevy maksaa. Vastaavasti voidaan laskea, kuinka paljon 

säästöä tulee, kun hyllytilaa saadaan enemmän. Työhön tarkasteluun valitut kanavasyötöl-

liset kaapit olivat neljä metriä korkeita ja niissä oli kahdeksan kaappia. Teoreettisesti yh-

teen neljä metriä korkeaan kaappiin mahtuu 45 hyllyä. Neljä metriä korkeaan kaappiin, 

jossa on kuvauslevy, mahtuu 38 hyllyä. Alla olevassa kaavassa nmax on kuvauslevyllisen 

kaapin hyllylevyjen määrä, hcab on kaapin korkeus, hcam on kuvauslevyn viemä tila ja hmin 

on minimi hyllyväli. 

 

𝑛max =
ℎcab−ℎcam

ℎmin
=

3400 mm−525 mm

75 mm
= 38,3 ≈ 38 kpl    (2) 

 

Yhteensä varastoautomaattiin mahtuu siis hyllyjä: 38+45×7=353 kpl. 

 

Jos varastoautomaatin kaikkien komponenttien yhteenlaskettu hinta ilmoitetaan suhteelli-

sena arvona, on se silloin 1. Tällöin yhden hyllylevyn hinta on 1/353=0,00283 kokonais-

komponenttikustannuksista. Mittauslevyn vaihtuessa mittauspaikkaan, saatiin hyllylevyjen 

määrää kasvatettua neljällä, joiden arvo olisi 4/353=0,011331 verrattuna kokonaiskompo-

nenttikustannuksiin. Näin ollen voidaan kustannussäästöihin lisätä neljän hyllylevyn tuoma 

lisäsäästö. Lisähyllyjen tuoma ”lisäsäästö” on hieman teoreettinen ajattelumalli, ja sitä ei 

moni miellä varsinaisesti säästöksi. Kuitenkin varastokapasiteetin lisäys on ehdottomasti 

lisäetu ja tämä tapa on vain yksi keino laskea sille teoreettinen hinta. Käytännössä, jotta 

valmistaja hyötyisi lisähyllyistä, tulee laitteen myyntihinta sitoa käytettävissä olevaan va-

rastointikapasiteettiin. 

 

Päivityspaketin suunnitteluun tarvitaan kertasuoritteisesti henkilöstöresursseja. Mekaniik-

kaosaston tulee suunnitella mittaustaso uudelleen ja sähköautomaatio-osaston pitää tehdä 

muutokset sähkökuviin ja spesifioida lasermitta-anturit. Robotti- ja PLC-ohjelmiin tarvit-

see tehdä myös muutos mittauspaikan paikkapisteiden osalta ja antureiden liittämiseksi 

logiikkaan.  

 

Liitteessä 3 on laseranturipäivityksen tarkat kustannuslaskelmat ja taulukossa 2 on yhteen-

veto päivityksestä. Taulukossa laskettu säästö on laskettu vertaamalla alkuperäisen kuvaus-
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levyn hintaa uuden ratkaisun hintaan. Laskelmista huomataan, että käyttämällä nykyisiä 

laserantureita, komponenttien hinnat laskevat päivityksen myötä. Lisäksi, kun huomioi-

daan päivityksestä saatu työajan väheneminen ja saatu varaston lisäkapasiteetti, tulee päivi-

tyksestä kannattava. Päivityksen jälkeen on kustannuksia helpompi saada alas spesifioimal-

la laseranturit jollain halvemmalla mallilla, kuin yrittää tinkiä hintaa alemmas jo valmiiksi 

varsin edullisesta konenäkökamerasta. 

 

Taulukko 2. Laseranturi päivityksen säästöt ja kustannukset. 

 

Asiakkaalle päivityksen tuomat tekniset edut eivät juurikaan näy. Toimintavarmempi la-

seranturi aiheuttaa todennäköisesti vähemmän vikatilanteita, mutta esimerkiksi laitteen 

sisäänsyöttönopeuteen se ei vaikuta. 

4.2 Varastoautomaatin osakokonaisuuksien erillistestaus 

Varastoautomaatin osakokonaisuuksien testauksessa ravistellaan vanhaa toimintatapaa, 

jossa laitteet testataan täydellisesti tehtaalla ennen asiakkaalle toimitusta. Kappaleessa sel-

vitetään nykyinen toimintamalli ja tutkitaan mitä automaation puolesta vaaditaan ja hyödy-

tään osatestauksen suorittamisessa.  

4.2.1 Nykytilanne 

Nykyisin koko laite kootaan tehtaalla ja testataan kaikki toiminnot. Testausta varten kaikki 

toimilaitteet kytketään kiinni ja varastolla testataan pakettien viemistä hyllyyn ja takaisin. 

Testausta kutsutaan myös FAT-testiksi (engl. Factory Acceptance Test). Kun testit on suo-

ritettu, laitteisto puretaan ja pakataan laatikoihin. Tämän jälkeen laite toimitetaan asiak-

kaalle, kootaan ja tehdään samat testaukset uusiksi. Asiakkaan luona tapahtuvaa testausta 

kutsutaan SAT-testiksi (engl. Site Acceptance Test). Jotta voitaisiin vähentää LEAN:in 

logistiikkahukkaa, voisi kaikki laitteet toimittaa suoraan asiakkaalle ilman kokonaisen lait-

teiston testausta. 
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Nykyisen toimintamallin etuja on se, että tehtaalla kootessa voidaan varmistua, että kaikki 

osat ovat tulleet ja mekaaniset laitteet ovat toimivia. Sähköistä huomataan testeissä mah-

dolliset kytkentävirheet ja voidaan varmistua laitteiden toiminnasta. Myös ohjelmistojen 

toiminta voidaan todentaa testauksen aikana. Mahdollisten vikojen korjaaminen tehtaalla 

on sekä aikataulullisesti että työvälineiden kannalta paljon helpompaa kuin asiakkaan luo-

na. Lisäksi palkkakustannukset ja yöpymiskulut asiakkaan luona nostavat kustannuksia 

tehtaalla työskentelyn kustannuksiin verrattuna. 

 

4.2.2 Kehitysidea 

Varastoautomaatin valmistuskustannuksia voitaisiin leikata, jos laitetta ei koottaisikaan 

kokonaan tehtaalla. Testausta varten vain kriittisimmät osat ja toiminnot testattaisiin. Tar-

vittaessa rungot voitaisiin koota ja niihin kiinnittää johteet. Servojen ja johteiden liikuttelu 

testattaisiin erillisellä, siirrettävällä keskuksella, jolla voisi ajaa käsin esimerkiksi painik-

keiden kautta servoja. Varsinaisia sähkökeskuksia ei kytkettäisi paikalleen, eikä servoja 

kiinnitettäisi varaston runkoon. Sähkökeskukset kytkettäisiin erikseen sähköihin, ja niille 

tehtäisiin käsin mittaukset, joilla voitaisiin varmistua kytkentöjen oikeellisuudesta. Laitteen 

anturit testattaisiin erikseen käsikäyttöisillä anturitestereillä, mutta niitä ei kiinnitettäisi 

laitteistoon. Sisäänsyöttömoduulien toiminta testattaisiin kytkemällä moduulien säh-

kösyötöt ja ajamalla moduulia suoraan tietokoneen kautta. Ohjelmistopuoli tekisi PC:lle 

omat testauksensa, jotta voidaan olla varmoja laitteen toimivuudesta. Tätä voisi kutsua 

osittaiseksi virtuaalitestauksesksi. Virtuaalitestaus olisi merkittävästi edullisempaa kuin 

kokonaisen laitteen testaus. 

 

4.2.3 Suunnittelu 

Kokonaisen laitteen tehdastestauksen poisjättäminen luo haasteita laitteen tuoterakenteen 

tarkalle suunnittelulle. Tehdastesteissä huomataan yleensä aina kaikki puutteet, esimerkiksi 

liian lyhyet kaapelit, puuttuvat komponentit tai alihankkijalta tulleen osakokonaisuuden 

puute. Tehdastestauksen vaihtaminen komponenttien osatestaukseen vaatii tarkan testaus-

prosessin, jossa käydään eri työvaiheet läpi.  
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Johteiden erillistestausta varten tehtäisiin erillinen testikeskus, jossa on servo-ohjain. Jotta 

servojen ohjaus ei eroaisi testissä normaalista käytöstä, valitaan servo-ohjaimeksi saman-

lainen ohjain kuin toimitusprojekteissa on käytössä. Kyseinen servo-ohjain on EtherCAT-

mallia, joten sen ohjaaminen vaatii EtherCAT-masterin. TwinCAT-

ohjelmointiympäristössä on ominaisuus, jossa ohjelmointi-PC voi toimia EtherCAT-

masterina ja se voidaan kytkeä suoraan PC:n Ethernet-portista EtherCAT-väylään. Ohjel-

mointiympäristöön voidaan tehdä myös kevyt näyttöpaneeli, josta voidaan ajaa servoja 

edestakaisin ja muuttaa vaikka tarvittaessa nopeuksia. Ohjauksen voisi myös toteuttaa eril-

lisellä logiikalla, johon kytkettäisiin ohjauspainikkeet, mutta mahdollisessa vikatilanteessa 

tarvittaisiin edelleen liittää PC logiikkaan vikalokien katsomiseksi. Myös mahdolliset muu-

tokset on helpompi tehdä ohjelmointiympäristöön ja jakaa se yrityksen verkkolevylle. 

 

Koska testikeskuksella ajetaan servoja, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteen, tulee servo-

ohjain liittää hätäseispiiriin. Sitä varten testikeskukseen lisätään turvarele ja hätäseis-

painike. Hätäseispiirin uudelleen virittämiseksi kanteen laitetaan kuittauspainike. 

Liitteessä 4 on uuden testikeskuksen suunnitelma, joka sisältää keskuksen layoutin ja piiri-

kaavion.  

 

Projekteille toimitettavat sisäänsyöttömoduulit valmistetaan tehtaalla valmiiksi, joten nii-

den erillistestaus on helppoa tehdä. Testaus voitaisiin järjestää samalla tavalla kuin servoil-

la, eli liitettäisiin PC EtherCAT-masterina sisäänsyöttömoduulien hajautus-IO:hon. Ohjel-

mointiympäristöön tehtäisiin näyttöpaneeli, josta voitaisiin tarkistaa kaikkien antureiden 

tilatiedot ja ajaa eri toimilaitteita. Tarvittaessa mahdollinen testisekvenssin ohjelmointikin 

olisi mahdollista.  

 

Jotta sisäänsyöttömoduleita voidaan testata, tulee ne kytkeä sähköverkkoon ja varmistaa 

hätäseispiirin eheys. Koska pääkeskusta ei yhdistettäisi sisäänsyöttömoduuleihin, tulee 

sähkönsyöttö järjestää erillisellä syötöllä, esimerkiksi kiinteistön pistorasiasta. Hätäseispii-

rin ohittamiseksi tulee pääkeskukselta tulevaan kättelykaapeliin tehdä niin sanotut hyp-

pylangat, jotta hätäseispiiri saadaan kuitattua. Sisäänsyöttömoduuliin jäisi kuitenkin oma 
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hätäseispainike toimintaan, jotta testauksen aikana mahdollisessa häiriössä laitteen toimin-

ta voidaan pysäyttää turvallisesti. 

 

Nykyisin sähkökeskukset tulevat alihankkijalta, jotka ovat tehneet tarvittavat visuaaliset ja 

sähköiset testit keskuksille. Kuitenkin vasta varastoautomaatin ylösajossa huomataan mah-

dolliset kytkentävirheet, kuten että IO:n johdotus on ristissä, releen ohjaus on kytkemättä 

yms. Keskusvalmistaja on tehnyt keskuksille eristysvastusmittaukset, ja ne toistetaan vielä 

uudelleen tehtaalla. Näin ollen mahdolliset kytkentävirheet eivät kuitenkaan aiheuta säh-

köiskun vaaraa, esimerkiksi vaihejännitettä rungossa. Muut pienemmät virheet, ovat kui-

tenkin hitaita korjata, koska ne vaativat tarkastajalta sähköalan koulutusta ja hyvää tietoutta 

laitteesta. Jotta sähkökeskuksia ei tarvitsisi väliaikaisesti kiinnittää laitteeseen, tulee säh-

kökeskuksen testausprosessin olla systemaattinen ja käydä läpi kaikki mahdolliset mitatta-

vissa ja tarkistettavissa olevat kohdat. Tätä varten tehdään testaussuunnitelma, joka toimii 

samalla mittauspöytäkirjana. Testaussuunnitelma on liitteessä 5. 

 

4.2.4 Kustannussäästö ja saavutettu etu 

Tehdastestauksen poisjättäminen ei vähennä komponenttikustannuksia, vaan vähentää 

käyttöönottoon ja testaukseen kuluvaa aikaa. Tehdastestauksen poisjättäminen kuitenkin 

lisää asiakkaan luona tapahtuvaa käyttöönotto aikaa. Taulukossa 3 on vertailtu käyttöönot-

toon kuluvaa aikaa tehdastestauksen kanssa ja ilman. 
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Taulukko 3. Sähköasennuksiin ja käyttöönottoon kuluva aika. 

 

 

 

Taulukosta 3 voidaan laskea, että sähköjen erillistestaus vähentäisi kanavasyötöllisessä ja 

automaattisyötöllisessä varastoautomaatissa sähköasennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa 

aikaa yhdeksän tuntia. On kuitenkin huomattava, että vaikka tuntimääräisesti työaikaa 

säästyy, on yritykselle tuntikohtaisen työn tekeminen asiakkaan luona kalliimpaa kuin teh-

taalla. Asiakkaan luona tehtävään työkustannuksiin vaikuttaa paljon asiakaskohteen sijain-

ti, jonka kautta määräytyy päivärahojen ja kilometrikorvausten määrä. Kertasuoritteisesti 

testausta varten tarvittavan testikeskuksen hankintahinta on noin 2500 euroa. Hinta on ar-

vioitu nykyisten ostokomponenttien hinnan ja arvioidun keskuksen valmistuskustannusten 

perusteella.  

 

Tehdastestauksen poisjättäminen vaatii paljon suunnittelua ja toimintamallien kehittämistä, 

ennen kuin se voidaan suorittaa ilman, että asiakastoimitukset kärsivät. Tämän kehityside-
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an myötä selvitettiin, mitä sähköautomaation puolesta vaaditaan, jotta tehdastestaus voitai-

siin jättää pois. Puhtaasti tuntimäärällisesti osakokonaisuuksien testaus ja ylösajo on kan-

nattavaa sähköautomaation kannalta. Kuitenkin asiakkaan sijaitessa kaukana ja asennus-

aikojen ollessa tiukkoja paikan päällä, voi saavutettu etu hävitä. 

4.3 Mekaniikan kevennys  

Sähkömoottorien mitoitus riippuu niiden liikuttaman kuorman asettamista vaatimuksista. 

Mitä enemmän vääntömomenttia moottorilta vaaditaan, sitä suurempi moottori joudutaan 

valitsemaan. Moottorin vääntömomentin kasvaessa, nousee myös moottorin hinta. Jotta 

sähkömoottorikustannuksia voitaisiin laskea, tulee koko voimansiirtoketjua tarkastella ja 

tunnistaa kohdat, josta voitaisiin ottaa ylimääräinen kuorma pois. 

4.3.1 Nykytilanne 

Nykyisessä varastoautomaatissa on Denson 6-akselinen VP-6242 teollisuusrobotti, joka on 

kiinnitetty pystyjohteeseen, joka on puolestaan kiinni kahdessa vaakajohteessa. Johteiden 

avulla saadaan toteutettua robotin XY-suuntainen liike varaston sisällä. Johteita liikutetaan 

kahdella servomoottorilla. Robotti vaatii oman ohjaimen, joka on sijoitettu pääkeskuksen 

vieressä olevaan toiseen tyhjään sähkökeskukseen.  

 

Robotin valinta perustuu siihen, mikä on siirrettävän kappaleen maksimipaino, kuinka no-

peasti ja kuinka kauas sitä pitää liikuttaa. Johteiden mitoitus puolestaan riippuu niihin kiin-

nitettävästä painosta, nopeudesta ja kiihdytysrampeista. Johteita liikuttavien servojen mi-

toitus perustuu taas liikuteltavaan massaan, nopeuteen, kiihdytysramppeihin, ajosykliin ja 

inertiaan. Mitoitusarvoista voidaan huomata, että liikuteltavan massan minimoinnilla, voi-

taisiin käyttää keveämpiä ratkaisuja voimansiirron joka vaiheessa. Ainut, minkä painoa ei 

voida vähentää, on pakettien koko, jonka maksimiksi on spesifioitu 500 g. Paketin pienen 

koon takia liikuteltava massa koostuu lähes pelkästään hyötykuormaa liikuttavan mekanii-

kan taarasta. 

4.3.2 Kehitysidea 

Nykyinen robotti edustaa Denson pienimpiä 6- akselista mallia, mutta Densolta löytyy 

myös pienempi, Cobotta-yhteistyörobotti. Yhteistyörobotin ideana on se, että robotit voivat 
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työskennellä ihmisten kanssa yhtä aikaa samassa tilassa, ilman että robotti on sijoitettuna 

esimerkiksi aidan taakse. Käytännössä yhteistyörobotit muotoillaan niin, että ne eivät ai-

heuta riskiä työntekijälle terävillä kulmilla ja niiden nopeudet ja voimat ovat matalammat. 

Cobotan etuna ei kuitenkaan ole tässä sovelluksessa sen kyky toimia ihmisen kanssa rin-

nakkain, vaan sen kevyt paino. Cobotan etuna on vielä sen sisään integroitu ohjain, jonka 

takia se ei tarvitsisi sähkökeskuksessa erillistä ohjainta. Robottiin tuotaisiin vain syöttö, 

väyläkaapeli ja mahdollinen kaapelointi turvasignaaleja varten. Erillisen ohjaimen poisjättö 

mahdollistaisi toisen sähkökeskuksen poistamisen. 

 

Toinen vaihtoehto, jolla voitaisiin saada portaalin painoa alas, olisi korvata robotti manipu-

laattorilla. Mekaanisesti manipulaattoriksi riittäisi 4-akselinen laite, sillä vaaka- ja pystylii-

ke pystyttäisiin toteuttamaan johteiden liikuttamisella. Manipulaattori-ideaa on tutkittu 

aiemminkin Markus Komun maisterityössä (Komu 2016), jossa laskettiin manipulaattorin 

hinta ja verrattiin sitä robotin hintaan.  

 

Jos jollain edellä mainituilla keinoilla saadaan liikuteltavaa massaa keveämmäksi, voitai-

siin siirtyä servojenkin osalta keveämpään ratkaisuun. Nykyiset servot ovat Beckhoffin 

AM-sarjan 1,94 kW servomoottoreita, joita ohjataan yhdellä, kaksikanavaisella servo-

ohjaimella. Beckhoffilta löytyy pienemmistä servosarjoista niin sanottuja ”korttiservoja”, 

joissa servo-ohjain on yksi IO-korteista. Ratkaisu olisi halvempi ja veisi vähemmän tilaa 

keskuksesta. IO-kortin lisäksi tarvittaisiin keskukseen vain yksi tasajännitelähde. Myös 

servomoottorin hinta voisi olla edullisempi tällä ratkaisulla. 

 

4.3.3 Suunnittelu 

Suunniteltaessa nykyisen Denson VP-6242 robotin korvaamista Cobotalla, törmätään en-

simmäiseksi ongelmaan, että Cobotta ei tue EtherCAT-väylää. Cobotta on kuitenkin mah-

dollista liittää ohjausjärjestelmään käyttäen Ethernet TCP/IP -protokollaa. Uusi kommuni-

kointirajapinta vaatii logiikan ja robotin välisen IO-alueen uudelleenohjelmoinnin ja linki-

tyksen, mutta on kuitenkin kertasuoritteisesti tehtävissä.  
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Teknisten tietojen mukaan, Cobotan maksimikuorman käsittelykyky on 0,5 kg tai 0,7 kg, 

jos viimeinen akseli on suunnattuna alaspäin. Paketin maksimipainon ollessa 0,5 kg tulisi 

robotin jaksaa vielä hyvin liikkua kaikilla eri pakettien koilla. 

 

Cobotan robottiohjelmointikielenä käytetään samaa kieltä ja ohjelmaa kuin aiemmassakin 

robotissa, minkä vuoksi nykyisiä robottiohjelmia voitaisiin hyödyntää varsin hyvin. Liike-

ratojen ja nopeuksien ollessa kuitenkin erilaisia vaatii ohjelma paljon muutoksia, mutta 

ohjelman pääperiaate pysyisi muuttumattomana. 

 

Cobotalla tehtiin testiajoja, jotta nähtäisiin, miten robotti liikkuu käytännössä ja ilmeneekö 

odottamattomia ongelmia. Testiraportti löytyy liitteestä 6. Testauksessa todettiin, että 

Cobotan nykyisen version nopeus ja tarkkuus eivät yllä sovelluksen vaatimalle tasolle. 

Lisäksi robotti ei huomannut käsivartensa törmäystä, vaan jatkoi liikettä, vaikka sen todel-

linen paikkatieto oli hävinnyt. Robottitoimittaja aloitti selvittämään, miksi robotti ei ha-

vainnut törmäystä. Robotin akselien ottamat virrat olivat myös koko ajan huipussaan, min-

kä takia pienikin lisäkuorma pysäytti robotin liikkeen. Robotissa ei myöskään ollut akse-

leiden enkoodereille akkuvarmennusta, minkä takia robotti kadotti paikkatietonsa sähkö-

katkossa.  

 

Testauksen yhteenvetona todettiin, että Cobotan nykyinen versio ei ole sopiva varastoau-

tomaatin robotiksi. Nykyiset robotit on tarkoitettu huoltovapaiksi kohteiksi koko varasto-

automaatin käyttöiän ajan, minkä vuoksi robotin tulee olla erittäin robusti. Cobotan kehit-

tyessä ja toisaalta mahdollisten varastoautomaatin nopeusspesifikaatioiden muuttuessa 

voisi Cobotta olla vielä tulevaisuudessa potentiaalinen robotti varastoautomaattiin. 

 

Robotin korvaajaksi voisi soveltua myös manipulaattori. Manipulaattorilla tarkoitetaan 

liikkuvaa laitetta, jolla on useampi vapausaste. Yleensä manipulaattorista puhuttaessa tar-

koitetaan laitetta, jonka liikeradat ovat yksinkertaisempia kuin robotilla. Yritykselle on 

aiemmin tehty maisterityö, jossa haettiin mekaniikan kannalta nykyistä edullisempia rat-

kaisuja varastoautomaattiin. Yhtenä kehityskohteena oli robotin korvaaminen manipulaat-

torilla. Työn tuloksena saatiin Feston kanssa yhteistyönä kolmiakselinen manipulaattori, 

jonka hankintahinta oli puolet pienempi kuin robotilla ja painoa 1,5 kg vähemmän. Mani-
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pulaattorilla saatava painoetu on niin pieni, että sillä ei juuri saa kevennettyä servoja. Ser-

vojen mitoitusta pienemmällä kuormalla tarkastellaan kappaleessa 4.3.4. 

 

Moottorin keventämisessä tulee tiedostaa moottorin mitoituksen periaatteet. Mitoituksessa 

tulee ottaa huomioon moottorin käyttöjännite, virta, pyörimisnopeus, vääntömomentti, fyy-

sinen koko ja kiinnityspisteet, sekä inertia. Jännite määräytyy syöttävän verkon mukaan. 

Tässä sovelluksessa käytössä on 400 VAC. Virran halutaan olevan mahdollisimman pieni, 

jotta päästään mahdollisimman pieneen servokäyttöön ja pienipoikkipinta-alaisiin servo-

kaapeleihin. Pyörimisnopeuden ja vääntömomentin tulee moottorissa vastata mekaniikan 

vaatimia arvoja. Nopeissa kiihdytyksissä ja hetkellisissä ajoissa moottorin nimellisvääntö-

momentin voi ylittää, mutta pidempiaikainen ylikuormitus kuumentaa moottoria ja aiheut-

taa sen ennenaikaisen hajoamisen. Moottoria voi ajaa myös hieman yli nimellisnopeuden, 

mutta tällöin on vain muistettava, että moottorin vääntömomentti laskee nopeuden noustes-

sa. Moottoriin liitettävällä vaihteistolla voidaan muuttaa moottorin nopeutta ja vääntömo-

menttia. Nopeuden ja vääntömomentin laskentaa varten tulee olla tiedossa käytön ajosykli 

ja kuormitus eri nopeuksilla. Laskentaa varten on tarjolla useita erilaisia työkaluja, joista 

yleisempiä nykyään ovat tietokonepohjaiset mitoitusohjelmat. Vääntömomentin ja nopeu-

den lisäksi tärkeä mitoitusparametri on inertia, joka tarkoittaa kappaleen massan hitautta. 

Mekaaniselle voimansiirrolle ja moottorille voidaan laskea inertia-arvo. Moottorin mitoi-

tuksen kannalta tärkeintä on moottorin ja mekaniikan välinen inertiasuhde [λ], joka vaikut-

taa liikkeenohjauksen tarkkuuteen. Inertiasuhde saadaan jakamalla mekaniikan inertia 

moottorin inertialla. Vaativimmissa liikkeenohjauksissa inertiasuhteen tulisi olla yhden 

luokkaa, kun puolestaan käytöissä, joissa kuorma on kiinteästi kytkettynä moottoriin ja 

käytöltä ei vaadita tarkkaa paikoitusta, inertiasuhde voi olla kymmenen.   

(Krieger 2019) 

 

Servojen kevennystä suunniteltaessa, tarkastettiin aluksi servojen ja vaihteiden mitoitus 

nykyisellä kokoonpanolla. Mitoituksen apuna käytettiin TwinCAT 3 -ohjelmiston Motion 

Designer -aliohjelmaa. Ohjelmaan syötetään laitteiston syöttöjännite, ajosykli, nopeus, 

rampit, laitteiston paino ja mekaniikan inertia. Ohjelmisto laskee tarvittavan vääntömo-

mentin ja nopeuden ja ilmoittaa optimaalisimman kokoonpanon, joka voidaan toteuttaa 

Beckhoffin tuotteilla. Sama laskenta toistetaan niin vaaka- kuin pystyliikkeen servoille. 
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Kuvassa 13 on esitetty nykyisen kokoonpanon vaakaliikkeen servomoottorin vääntömo-

menttikäyrä ja kuvassa 14 on pystyliikkeen moottorin vääntömomenttikäyrä.  

 

 

Kuva 13. Nykytilanteen vaakaservon vääntömomenttikäyrä. Kuvaajassa sinisellä viivalla on esitetty sovel-

luksen vaatima vääntömomentti ja nopeus  ajosyklin eri vaiheissa. Vihreä viiva esittää valitun moottorin S1-

käytön nimellistä vääntömomenttia. Punaisella viivalla on esitetty moottorin maksimivääntömomentti. 
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Kuva 14. Nykytilanteen pystyservon vääntömomenttikäyrä. Kuvaajassa sinisellä viivalla on esitetty sovelluk-

sen vaatima vääntömomentti ja nopeus  ajosyklin eri vaiheissa. Vihreä viiva esittää valitun moottorin S1-

käytön nimellistä vääntömomenttia. Punaisella viivalla on esitetty moottorin maksimivääntömomentti. 

 

Mitoituksen tarkastelussa huomattiin, että nykyinen kokoonpano on mitoitettu tarkasti ny-

kyisille spesifikaatioille, eikä laitevalinnoissa ole juuri ylimääräistä kapasiteettia. Mootto-

reista voisi ottaa vielä hieman enemmän vääntöä irti, mutta turvallisuuden takia on hyvä 

jättää moottorille vielä hieman tehoreserviä. Jotta servokäyttöä voitaisiin keventää, tulee 

liikuteltavan massan keventyä tai ajosyklin muuttua. Halvempaan ratkaisuun voitaisiin 

myös päästä eri valmistajan servoilla, josta löytyisi eri variaatioita servon väännön ja pyö-

rimisnopeuden osalta. Servomoottorien vaihtoa eri malliin, pohditaan kappaleessa 4.4. 

 

Kun nykyisen kokoonpanon mitoitus on tarkistettu, tehdään laskelmat, kuinka paljon voi-

taisiin säästää mekaniikan kevennyksellä, jos nykyinen robotti voitaisiin korvata Cobotalla. 

Näiden lisäksi tehdään laskelma, kuinka paljon painon tai ajosyklin tulisi muuttua, jotta 

voitaisiin siirtyä pienempiin ”korttiservoihin”. Tuloksia voidaan hyödyntää mekaniikka-

suunnittelussa, kun tehdään analyysia painon ja kustannusten välillä. Tuloksia voidaan 

myös hyödyntää varastoautomaatin spesifikaation uudelleen harkinnassa.  
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Taulukko 4. Nykyisen voimansiirtoratkaisun tiedot. 

Nykyinen ratkaisu 
  Vaakaliike Pystyliike 

Moottori AM8542-OF20-0000 AM8042-OF21-0000 

Vaihde AG2250-+PLE80-M01-3 AG2250-+PLE80-MO1-5 

Moottorin teho [kW] 1,94 1,94 

Moottorin vääntömomentti [Nm] 4,1 4,1 

Moottorin nimellisnopeus [r/min] 5000 5000 

Moottorin nimellisvirta [A] 4,1 4,1 

Moottorini runkokoko F4 (87mm) F4 (87mm) 

Laitteiston massa [kg] 93 43 

Ajorampit, kiihtyvyys [mm/s2] 3,5 3,5 

Ajonopeus [mm/s] 2,8 1,8 

Servo-ohjaimen virta [A] 6 A (400 VAC) 6 A (400 VAC) 

  

4.3.4 Laskelmat 

Nykyisen robotin korvaaminen Cobotalla keventäisi robotin massaa yhdeksällä kilogram-

malla. Painon vähentäminen vaikuttaa niin pysty- kuin vaakaservonkin mitoitukseen. Ser-

vojen uudelleen mitoituksella hieman kevyemmällä kuormalla ja vielä tiukemmilla var-

muuskertoimilla päästään teholuokassa pienempään servokokoon. Servomallin muutos on 

kuvattu taulukkoon 5.  

 



58 

 

 

 

Kuva 15. Kevennetyn ratkaisun vaakaservon vääntömomenttikäyrä. Kuvaajassa sinisellä viivalla on esitetty 

sovelluksen vaatima vääntömomentti ja nopeus  ajosyklin eri vaiheissa. Vihreä viiva esittää valitun moottorin 

S1-käytön nimellistä vääntömomenttia. Punaisella viivalla on esitetty moottorin maksimivääntömomentti. 

 

 

 

Kuva 16. Kevennetyn ratkaisun pystyservon vääntömomenttikäyrä. Kuvaajassa sinisellä viivalla on esitetty 

sovelluksen vaatima vääntömomentti ja nopeus  ajosyklin eri vaiheissa. Vihreä viiva esittää valitun moottorin 

S1-käytön nimellistä vääntömomenttia. Punaisella viivalla on esitetty moottorin maksimivääntömomentti. 
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Taulukko 5. Kevennetyn voimansiirtoratkaisun tiedot. 

Cobotta (kevennetty 9 kg) 
  Vaakaliike Pystyliike 

Moottori AM8541-xExx AM8032-0Ex1 

Vaihde AG2250-+PLE80-M01-3 AG2250-+PLE80-M01-5 

Moottorin teho [kW] 1,45 1,38 

Moottorin vääntömomentti [Nm] 2,45 2,37 

Moottorin nimellisnopeus [r/min] 6000 6000 

Moottorin nimellisvirta [A] 3 2,95 

Moottorini runkokoko F4 (87mm) F3 (72mm) 

Laitteiston massa [kg] 84 34 

Ajorampit, kiihtyvyys [mm/s2] 3,5 3,5 

Ajonopeus [mm/s] 2,8 1,8 

Servo-ohjaimen virta [A] 3 A (400 VAC) 3 A (400 VAC) 

 

Voimansiirrossa servomoottorin lisäksi kustannuksia tulee vaihteistoista. Vaihtamalla ser-

vomoottori sellaiseen malliin, jossa on pienempi nimellispyörimisnopeus ja suurempi 

vääntö, voidaan vaihteisto jättää pois. Vaihteiston poisjättäminen tuo kulujen pienentymi-

sen lisäksi tilasäästöä ja vähentää laitteiston aiheuttamaa ääntä. Servojen mitoitus toistettiin 

samoilla painoilla ja ajosyklillä kuin lähtötilanteessa, mutta nyt mitoitus tehtiin ilman vaih-

detta. Mitoituksen tuloksena saadaan vaihtoehto pelkälle servomoottorille, jonka nimellis-

virta on sama kuin alkuperäisen moottorin. Vääntömomentin kasvaessa servomoottorin 

runkokokokin kasvaa, mikä nostaa moottorin hintaa. Muutos on kuvattu taulukkoon 6.  
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Kuva 17. Vaihteettoman ratkaisun vaakaservon vääntömomenttikäyrä. Kuvaajassa sinisellä viivalla on esitet-

ty sovelluksen vaatima vääntömomentti ja nopeus  ajosyklin eri vaiheissa. Vihreä viiva esittää valitun moot-

torin S1-käytön nimellistä vääntömomenttia. Punaisella viivalla on esitetty moottorin maksimivääntömo-

mentti. 

 

 

 

Kuva 18. Vaihteettoman ratkaisun pystyservon vääntömomenttikäyrä. Kuvaajassa sinisellä viivalla on esitet-

ty sovelluksen vaatima vääntömomentti ja nopeus  ajosyklin eri vaiheissa. Vihreä viiva esittää valitun moot-
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torin S1-käytön nimellistä vääntömomenttia. Punaisella viivalla on esitetty moottorin maksimivääntömo-

mentti. 

 

Taulukko 6. Vaihteettoman voimansiirtoratkaisun tiedot 

Vaihteeton 
  Vaakaliike Pystyliike 

Moottori AM8561-xGxx AM8561-xGx1 

Vaihde - - 

Moottorin teho [kW] 1,9 1,9 

Moottorin vääntömomentti [Nm] 12,8 12,8 

Moottorin nimellisnopeus [r/min] 1500 1500 

Moottorin nimellisvirta [A] 4 4 

Moottorini runkokoko F6 (142mm) F6 (142mm) 

Laitteiston massa [kg] 93 43 

Ajorampit, kiihtyvyys [mm/s2] 3,5 3,5 

Ajonopeus [mm/s] 2,8 1,8 

Servo-ohjaimen virta [A] 6 A (400 VAC) 6 A (400 VAC) 

 

Jotta keskuksessa päästäisiin pienempään servo-ohjaimeen, tulisi ohjain vaihtaa ”kortti-

servoksi”. Nykyisten korttiservojen tehot ovat vielä varsin matalat ja eivätkä ne sovellu 

suoraan nykyiseen sovellukseen. Jotta saataisiin tietoon korttiservojen mahdollinen käyttö-

alue, mitoitettiin servot uudelleen pienemmillä nopeuksilla ja kiihdytysrampeilla, kuiten-

kaan muuttamatta alkuperäistä painoa. Vastaavasti mitoitus tehtiin myös toisinpäin, eli 

pitämällä nopeudet ja rampit vakiona, mutta laitteita pienennettiin. Tulosten avulla voidaan 

esimerkiksi mekaniikkasuunnittelussa haarukoida optimaalisinta massan ja nopeuksien 

kombinaatiota, jotta voidaan siirtyä pienempiin servomoottoreihin. Mitoituksen tulokset on 

esitetty taulukossa 7 ja 8.   
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Kuva 19. Vakio- massalla olevan vaakaservon vääntömomenttikäyrä. Kuvaajassa sinisellä viivalla on esitetty 

sovelluksen vaatima vääntömomentti ja nopeus  ajosyklin eri vaiheissa. Vihreä viiva esittää valitun moottorin 

S1-käytön nimellistä vääntömomenttia. Punaisella viivalla on esitetty moottorin maksimivääntömomentti. 

 

 

Kuva 20. Vakio massalla olevan pystyservon vääntömomenttikäyrä. Kuvaajassa sinisellä viivalla on esitetty 

sovelluksen vaatima vääntömomentti ja nopeus  ajosyklin eri vaiheissa. Vihreä viiva esittää valitun moottorin 

S1-käytön nimellistä vääntömomenttia. Punaisella viivalla on esitetty moottorin maksimivääntömomentti. 
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Taulukko 7. Vakio-massalla olevan korttiservo ratkaisun tiedot. 

Korttiservo (vakio massa) 
  Vaakaliike Pystyliike 

Moottori AM8122-xJxx AM8122-xJx1 

Vaihde AG2250-+PLE40-M01-5 AG2250-+PLE40-M02-12 

Moottorin teho [kW] 0,17 0,17 

Moottorin vääntömomentti [Nm] 0,8 0,8 

Moottorin nimellisnopeus [r/min] 4500 4500 

Moottorin nimellisvirta [A] 8 8 

Moottorini runkokoko F2 (58mm) F2 (58mm) 

Laitteiston massa [kg] 93 43 

Ajorampit, kiihtyvyys [mm/s2] 2 1 

Ajonopeus [mm/s] 1,4 0,6 

Servo-ohjaimen virta [A] 8 A (48 VDC) 8 A (48 VDC) 

 

 

Kuva 21. Vakio- rampeilla ja nopeudella olevan vaakaservon vääntömomenttikäyrä. Kuvaajassa sinisellä 

viivalla on esitetty sovelluksen vaatima vääntömomentti ja nopeus  ajosyklin eri vaiheissa. Vihreä viiva esit-

tää valitun moottorin S1-käytön nimellistä vääntömomenttia. Punaisella viivalla on esitetty moottorin mak-

simivääntömomentti. 
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Kuva 22. Vakio-rampeilla ja -nopeudella olevan pystyservon vääntömomenttikäyrä. Kuvaajassa sinisellä 

viivalla on esitetty sovelluksen vaatima vääntömomentti ja nopeus  ajosyklin eri vaiheissa. Vihreä viiva esit-

tää valitun moottorin S1-käytön nimellistä vääntömomenttia. Punaisella viivalla on esitetty moottorin mak-

simivääntömomentti. 

 

 

 

 

 

Taulukko 8. Vakiorampeilla ja -nopeuksilla olevan korttiservoratkaisun tiedot. 

Korttiservo (vakiorampit ja -nopeus) 
  Vaakaliike Pystyliike 

Moottori AM8122-xJxx AM8122-xJx1 

Vaihde AG2250-+PLE40-M01-4 AG2250-+PLE40-M01-5 

Moottorin teho [kW] 0,17 0,17 

Moottorin vääntömomentti [Nm] 0,8 0,8 

Moottorin nimellisnopeus [r/min] 4500 4500 

Moottorin nimellisvirta [A] 8 8 

Moottorini runkokoko F2 (58mm) F2 (58mm) 

Laitteiston massa [kg] 48 17 

Ajorampit, kiihtyvyys [mm/s2] 3,5 3,5 

Ajonopeus [mm/s] 2,8 1,8 

Servo-ohjaimen virta [A] 8 A (48 VDC) 8 A (48 VDC) 
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Mitoituksen tuloksena huomattiin, että vakionopeudella ja -rampeilla laitteiston massaa 

tulisi pienentää vaakaliikkeellä 48 kg ja pystyliikkeellä 17 kg. Käytännössä tämä ei olisi 

edes mahdollista, sillä pelkän pystyjohteen massa on jo 48 kg, minkä takia vaakajohde ei 

jaksaisi liikkua, jos pystyjohteeseen kiinnitettäisiin yhtään mitään.  

 

4.3.5 Kustannussäästö ja saavutettu etu 

Eri servoratkaisujen komponentit ja hinnat on koottu liitteeseen 7, jossa niitä verrataan 

alkuperäiseen hintaan.  

 

9 kg kevennyksen ansiosta voitaisiin siirtyä pienempiin servomoottoreihin. Molempien 

moottoreiden virtojen pienentyessä maksimissaan kolmeen ampeeriin, voidaan moottorin 

lisäksi pienentää myös servo-ohjainta pykälää pienemmäksi. Kuitenkin moottoreiden run-

kokoon jäädessä lähes nykyisten moottoreiden tasolle, ei hinta juuri laske. Pykälää pie-

nempi servo-ohjainkaan ei tuo juuri säästöä, sillä pienempi malli maksaa noin 6 % vä-

hemmän kuin nykyinen malli. Kevennyksen ansiosta suurimman säästöt voitaisiin saavut-

taa keventämällä mekaanisia johteita, mutta servotekniikkaan se ei tuo kuin noin 6 % sääs-

tön.  

 

Vaihteeton ratkaisu vaatii, että laitteiston vaatima vääntömomentti tuotetaan suoraan moot-

torilla. Moottoreiden koko puolestaan määräytyy niiden tuottaman vääntömomentin mu-

kaan, minkä vuoksi vaihteeton ratkaisu nostaa moottorin kokoa ja tuo lisähintaa. Kalliim-

paa moottorin hintaa kompensoi vaihteen poisjättäminen, minkä ansiosta kustannukset 

laskevat hieman alle nykyisen ratkaisun. Käytännössä tämä ero kuitenkin menetetään suu-

remman moottorikoon takia. Se vaatii erillisiä kiinnikkeitä moottorin ja johteen välille. 

Hinnallisesti vaihteeton ratkaisu jää aika lailla samaan hintaan kuin nykyinenkin versio, 

mutta vaihteettomuuden etuna on mahdollisesti hiljaisempi moottorikäyttö. Tämän jälkeen 

ei mahdollisesti tarvittaisi enää tehdä lisäinvestointeja melun vaimentamiseksi. 

 

Korttiservot ovat varsin uutta tekniikkaa ja niiden ehdoton myyntivaltti on servo-ohjaimen 

pieni fyysinen koko. Nykyisten markkinoilla olevien korttien teho ei vain riitä varastoau-
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tomaatille. Jos varastoautomaatin nopeutta, massaa ja kiihdytysramppeja laskettaisiin niin 

paljon, että korttiservoja voitaisiin käyttää, on servomallisto siltikin varsin kallis. Vaikka 

servo-ohjain on varsin edullinen, nostavat ohjaimen vaatimat lisäkomponentit, kuten 48 

VDC tasajännitelähde, kortin jäähdytyspuhallin, jarruvastus ja jarruvastuksen ohjainkortti 

kokonaisuuden kustannuksia. Korttiservoilla voitaisiin saavuttaa 25 % kustannussäästö, 

mutta se vaatisi erittäin paljon tinkimistä varastoautomaatin suorituskyvystä. 

 

4.4 Servomoottorien tyypin vaihto 

Servomoottori on kompakti laite, kun haetaan liikkeenohjausta ja tarkkaa paikoitustark-

kuutta. Liikkeenohjaus on myös mahdollista tehdä erilaisella tekniikalla, jonka ansiosta 

päästäisiin halvempaan ratkaisuun. Kappaleessa tarkastellaan halvempaa vaihtoehtoa ser-

vomoottoritekniikalle. 

4.4.1 Nykytilanne 

Kuten jo aiemmissa kappaleissa kerrottiin, perustuu varastoautomaatin robotin liikuttelu 

servomoottoriohjattuihin lineaarijohteisiin. Sähköautomaation näkökulmasta servomootto-

rit, moottoreiden vaihteet, servo-ohjain ja moottorikaapelit muodostavat suuren osan auto-

maatiokustannuksista. Servomoottoreiden käyttöä puoltaa johteiden ohjauksessa niiden 

vaatima tarkka toistotarkkuus ja hyvä säädettävyys paikoitus- ja nopeusrampeissa.  

4.4.2 Kehitysidea 

Servomoottorit voitaisiin korvata halvemmilla servoilla. Vaikka logiikka ja IO:t ovat 

Beckhoffin valmistamia, mahdollistaa EtherCAT:in käyttö sulavan rajapinnan myös mui-

hin EtherCAT:illa varustettuihin servo-ohjaimiin.  

 

Servojen sijasta voitaisiin käyttää myös jotain muuta moottoria kuin servoa. Tässä vaihees-

sa on hyvä muistaa, että servomoottorin nimitys ei ole täysin selvärajaista. Servo nimityk-

sen käyttö voi riippua sovelluksesta tai jopa vaihdella valmistajasta riippuen. Jotkin val-

mistajat käyttävät nimitystä servo, jos moottori on takaisinkytketty. Tällöin myös takaisin-

kytketty DC-askelmoottori olisi servomoottori. Tässä työssä servomoottorista puhuessa 
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tarkoitetaan kolmivaiheista kestomagnetoitua AC-servomoottoria, jossa on moottorin si-

sään rakennettu pulssianturi.  

 

Servomoottoreiden yhteydessä puhutaan myös servo-ohjaimesta. Servo-ohjain on laite, 

joka muuttaa syöttöjännitteen servomoottorille sopivaksi. Ohjaimen lähtöjännitteen taa-

juutta muuttamalla saadaan servomoottori pyörimään vaihtelevalla nopeudella. Jos servo-

ohjainta verrataan taajuusmuuttajaan, on niiden toiminta varsin samankaltaista. Yleensä 

kuitenkin taajuusmuuttajaa käytetään oikosulkumoottorin ohjaukseen ja niissä ei ole takai-

sinkytkentää moottorilta. Markkinoilla on kuitenkin taajuusmuuttajia, joihin on mahdollista 

lisätä takaisinkytkentä, mutta niiden ohjain ei siltikään mahdollista yhtä tarkkaa ohjausta 

kuin servo-ohjain. 

 

Perinteisen servo-ohjaimen periaatekuva on esitetty kuvassa 23. Servo-ohjaimeen kytke-

tään sähkönsyöttö, joka muunnetaan DC-jännitteeksi tasasuuntaajassa (engl. Rectifier). 

Yleensä tasasuuntauksessa käytetään diodi-siltoja, joiden määrä voi vaihdella syöttävien 

vaiheiden lukumäärästä riippuen. Tasasuuntauksen jälkeen sähköenergia varastoidaan DC-

linkkiin, joka on yleensä suurehko elektrolyyttikondensaaattori. DC-linkin tarkoituksena 

on vakavoida DC-jännitettä, jotta esimerkiksi syötössä tapahtuvat jänniteheilahtelut eivät 

näkyisi ohjaimen lähdössä. DC-linkin jälkeen jännite tulee muuttaa takaisin AC-

jännitteeksi invertterillä (engl. Inverter). Invertterin toimintatapoja on useita, mutta yksi 

käytetyimmistä keinoista on käyttää PWM-säädintä (engl. Pulse Width Modulation).  

PWM:ssä DC-jännitettä ”pätkitään” ohjaimen lähtöön, sulkemalla ja avamaalla DC-linkin 

ja lähdön välistä kytkintä nopealla kytkentätaajuudella. Säätelemällä kytkimen auki ja 

kiinni olemisen suhdetta, voidaan vaikuttaa lähdössä näkyvään jännitteen arvon keskiar-

voon. Koska servomoottorit ovat kolmivaiheisia, tulee tällainen kytkin olla jokaisella vai-

heella erikseen. Nykyisissä servo-ohjaimissa ”kytkiminä” käytetään puolijohteita niiden 

nopeuden, pitkäikäisyyden ja matalien häviötehojen takia. Servo-ohjaimien teholuokassa 

suosittuja puolijohteita on IGBT. Invertterin IGBT:iden ohjaus toteutetaan servo-ohjaimen 

sisäisellä ohjaimella. Ohjain saa ulkopuolelta referenssinopeuden, jolla sen tulisi pyörittää 

moottoria. Ohjaimen sisään on ohjelmoitu erilaisia säätimiä ja mallinnuksia, joiden mu-

kaan se pystyy ohjaamaan invertteriä. Ohjaimeen on myös kytketty mooottorin akselilla 

oleva enkooderi, joka antaa signaalin moottorin pyörimisestä. Enkooderin avulla mahdol-
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listetaan moottorin tarkka pyörimisnopeuden säätö ja tarkkailu. (Firoozian 2009) (Rashid 

2017) 

 

Kuva 23. Perinteisen 3-vaihe servo-ohjaimen periaatekuva 

 

Edellä kuvatut ominaisuudet ovat servo-ohjaimen toiminnan kannalta aika lailla välttämät-

tömyyksiä. Kuitenkin ohjaimen koosta ja ominaisuuksista riippuen, ohjaimet on varustettu 

usein muun muassa syötön AC-filtterillä, jarruvastuksilla ja monilla suodattimilla. 

 

Tähän sovellukseen voisi soveltua myös kestomagneettitahtimoottori, jossa olisi absoluut-

tienkooderi. Moottoria ajettaisiin taajuusmuuttajalla, joka olisi kytketty EtherCAT:illa lo-

giikkaan.  

 

4.4.3 Suunnittelu 

Taajuusmuuttajissa on servo-ohjaimiin verrattuna sellainen heikkous, että yleisimpiä taa-

juusmuuttajia ei voida ajaa PLCOpen-standardin alaisilla liikkeenohjauslohkoilla Ether-

CAT:in yli, vaan ne vaativat omat tai itsetehdyt liikkeenohjauslohkot. Yrityksen kaikkien 

laitteiden servo-ohjaukset on tehty valmiilla liikkeenohjauslohkoilla, minkä vuoksi niistä ei 

haluta siirtyä itsetehtyihin lohkoihin. Vakioitujen ohjauslohkojen käyttö mahdollistaa myös 

jatkossa toimilaitteiden muuttamisen, ilman raskasta ohjelmamuutosta. (John & Tiegel-

kamp 2010) 
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Kestomagneettitahtimoottoria etsiessä huomataan, että pienillä tehoilla kestomagneetti-

moottori erillisellä enkooderilla maksaa saman verran tai jopa enemmän kuin servomootto-

ri.  Hintaedun lisäksi servomoottorit ovat myös kompaktimman kokoisia. Tämän takia ei 

nykyisellä kestomagneettimoottorivalikoimalla voida korvata servomoottoreita tässä koko-

luokassa.   

 

Servomoottoreiden tekniikan ollessa varsin samanlaisia valmistajasta riippumatta, voidaan 

hakea halvempaa ratkaisua muiden valmistajien valikoimaista. Jotta tässä työssä ei mentäi-

si niin sanottuun ”osaoptimointiin”, haetaan eri merkkisestä servomoottorista hintaetua 

myös mahdollisesti poisjätettävästä vaihteistosta. Servomoottorin maksiminopeuden olles-

sa mahdollisimman lähellä mekaniikan maksiminopeutta, voidaan moottorin päästä jättää 

vaihteisto pois, jos moottorin ja kuorman inertia-suhde ei karkaa liian suureksi. 

 

Nykyisiä servomoottoreita ei voida korvata muulla moottorityypillä, ilman että jokin omi-

naisuus kärsii. Myöskin laitteiston painon ollessa muuttumaton, tulee etsiä mahdollisim-

man hyvä kombinaatio servoista nykyiseen käyttöön. Aiemmassa kappaleessa kerrottiin, 

että vaihteettomalla servomoottorilla voidaan laskea laitteiston kustannuksia muutamalla 

prosentilla, vaikkakin lisänä tulevat mekaaniset kiinnitykset syövät tämän eron pois.  

 

Työssä päätettiin ottaa tarkempaan tarkasteluun kolmannen osapuolen vaihteeton servo-

moottori. Moottorin mitoituksessa käytettiin apuna mitoitusohjelmasta saatuja mekaniikan 

vaatimaa nopeutta ja momenttia. Moottorin tekniset tiedot ovat taulukossa 9.  

Vaakaliikkeen mekaniikan keskiarvoinertia on nykyisellä käytöllä 390,7 kgcm2 ja servo-

moottorin staattorin inertia on 13 kgcm2. Mekaniikan inertia saadaan laskettua servon mi-

toitusohjelmalla ja servomoottorin inertia ilmoitetaan sen teknisissä tiedoissa. Inertiasuh-

teen kaavalla 3 saadaan laskettua moottorin ja mekaniikan inertiasuhteeksi 30. Kaavassa 3 

λ on inertiasuhde, Jk on moottoriin kohdiustuvan kuorman inertia ja Ja on moottorin akselin 

inertia. 

 

𝜆 =
𝐽k

𝐽a
           (3) 
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Korkea inertiasuhde vaikuttaa servomoottorin paikoitustarkkuuteen ja moottorin kuormi-

tushuippuihin. Varastoautomaatin liikkeen ollessa kuitenkin yksinkertaista PTP-ajoa 

(Point-To-Point), voisi hieman suurempikin inertiasuhde toimia. Edullisemman ja mahdol-

lisesti hiljaisemman servomoottorin takia, moottorin testaus kannattaisi tehdä. 

 

Taulukko 9. Kolmannen osapuolen servomoottorin tiedot. 

Kolmannen osapuolen vaihteeton servomoot-
tori 

Moottorin teho [kW] 2 

Moottorin S1 vääntömomentti [Nm] 9,55 

Moottorin nimellisnopeus [r/min] 2000 

Moottorin nimellisvirta [A] 11 (230 V) 

Roottorin inertia [kgcm2] 13 

 

Tarkasteltavan servomoottorin erikoisuutena on se, että se on kehitetty yhteensopivaksi 

useiden servovalmistajien servo-ohjaimiin. Valmistajalta löytyy myös omat servo-

ohjainmallistonsa, mutta ne eivät ole ominaisuuksiltaan tai hinnaltaan yhtä hyviä kuin ny-

kyinen ohjain.  

 

4.4.4 Kustannussäästö ja saavutettu etu 

Kolmannen osapuolen servomoottorin kustannukset suhteessa nykyiseen ratkaisuun ovat 

laskettuna liitteessä 8. Laskelman mukaan uudella servomoottorilla voitaisiin saada 30 % 

kustannussäästöt. Kustannussäästöjen lisäksi vaihteettomalla moottorilla voitaisiin saada 

koko varastoautomaatin tuottamaa melua alemmaksi. Nykyisen servomoottorin vaihtami-

nen uuteen servomoottoriin, vaatii moottorin kiinnityksien uudelleensuunnittelun. Kuiten-

kin moottorien suuren hintaeron takia, kiinnityksien suunnitteluun menevät kustannukset 

voivat maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisessä laitteessa. Ennen tuotantoon siirtämistä, 

moottori tulisi kuitenkin testata perusteellisesti, jotta voitaisiin varmistua sen paikoitus-

tarkkuudesta ja servo-ohjaimen yhteensopivuudesta. 
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4.5 Teollisuus- PC ohjelmoitavana logiikkana 

Yrityksessä käytetään logiikkaohjelmana Beckhoffin TwinCAT-kehitysympäristöä. Oh-

jelmaa voidaan suorittaa myös PC:llä, jolloin erillistä ohjelmoitavaa logiikkaa ei tarvittaisi. 

Tässä kappaleessa tutkitaan, voidaanko erillinen logiikkaohjain jättää pois ja olisiko siitä 

kustannusten kannalta mitään hyötyä. 

4.5.1 Nykytilanne 

Varastoautomaatin ylemmän tason ohjaus toteutetaan teollisuus-PC:llä. PC:ssä pyörii va-

rastoautomaatin ohjausohjelmisto, joka antaa ohjauskäskyjä logiikalle EtherNet/IP:n väli-

tyksellä. Logiikalta ohjataan edelleen IO:ta ja robottia. Nykyinen PC on Beckhoffin 

C6650-0050, jossa on kaksi RAID (engl. Redundant array of independent disks) kovale-

vyä, jotka peilaavat toisiaan. Kovalevyjen peilauksen ansiosta, toisen kovalevyn hajotessa, 

PC voi jatkaa vielä toimintaansa normaalisti toisen kovalevyn turvin. PC:n sarjaportteihin 

on kytketty pakettien tunnistamista varten neljästä kahdeksaan viivakoodinlukijaa, riippuen 

sisäänsyöttötavasta.  

 

PC:n sijainti vaihtelee sisäänsyötön perusteella: kanavasyötössä PC on varaston sivussa 

olevassa vetolaatikossa, automaattisyötössä ja FIIM:issä se on syöttömoduulin alaosassa. 

PC:n sähkönjakelu on aina varmistettu UPS:lla (engl. Uninterruptible power supply). Jos 

asiakkaalla ei ole järjestää erillistä UPS-syöttöä, voidaan optiona myydä erillinen UPS, 

joka sijoitetaan varaston ulkopuolelle.  

4.5.2 Kehitysidea 

Logiikka ohjelmoidaan TwinCAT-kehitysympäristössä, ja PLC-ohjelmaa on mahdollista 

suorittaa myös PC:llä. Näin ollen erillinen logiikan CPU voitaisiin poistaa, ja ohjelman 

suoritus toteutettaisiin PC:llä. Nykyisten IO-moduulien eteen laitettaisiin EtherCAT-

hajautusmoduli ja se kytkettäisiin EtherCAT-väylällä PC:lle. Haasteena on käyttöönoton 

hidastuminen, jos PC:n kaikki asetukset eivät ole vielä valmiina käyttöönoton aikaan. 

 

Nykyinen PC on varsin suurikokoinen, eikä sitä voida kokonsa puolesta sijoittaa sähkökes-

kuksen sisään. Jos PC korvattaisiin pienemmällä 24 VDC -versiolla, voitaisiin PC sijoittaa 

sähkökeskuksen sisälle. Tällöin vähenisivät eri variaatiot PC:n sijainnin kanssa ja keskus-
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valmistaja voisi aina kiinnittää PC:n valmiiksi. 24 VDC -syöttö mahdollistaisi keskuksessa 

jo valmiiksi olevan 24 VDC UPS:n hyödyntämisen, jolloin ei tarvitse huolehtia erillisestä 

UPS-syötöstä.  

 

Olisi myös mahdollista siirtää kaikki keskustarvikkeet vetolaatikkoon. Tällöin lisähaastee-

na tulee kaikkien kaapeleiden mahduttaminen energiansiirtoketjuun. 

 

4.5.3 Suunnittelu 

TwinCAT:in kehitysympäristö on lisenssiperustainen. PLC-ohjelmiston kehittämiseen riit-

tää ilmainen versio ja lyhyeksi testausajaksi voidaan generoida ilmainen seitsemän päivän 

trial-lisenssi. Kuitenkin, jos PLC -ohjelmaa halutaan suorittaa jatkuvasti logiikalla tai 

PC:llä, tulee ostaa Runtime-lisenssi. Lisäksi liikkeenohjauksiin, kuten Point-to-point-, 

CNC- ja interpolointi-ajoon vaaditaan omat lisenssit. Lisenssien hinnat nousevat suhteessa 

siihen, kuinka ”vaativa” PLC-ohjelma on. Lisenssin saa niin sanottuna ”softalisenssinä” tai 

USB-tikulla lisähintaan. USB-tikulla toimivan lisenssin etuna on lisenssin helppo vaihdet-

tavuus tarvittaessa toiseen suorittavaan laitteeseen. 

 

PC:n suorittaessa logiikkaohjelmaa, tulee siihen hankkia tarvittava lisenssi. Nykyisessä 

versiossa lisenssi oli jo valmiiksi logiikan sisällä. Logiikan poistuessa tulee logiikan peräs-

sä olevat IO- modulit liittää väylään. Tähän tarkoitukseen voidaan laittaa EtherCAT-

hajautusyksikkö, jonka perään kytketään IO-moduulit. EtherCAT-väyläkaapeli vedetään 

tällöin PC:ltä hajautusyksikköön ja siitä normaalisti eteenpäin.  

 

Nykyisen PC:n voisi korvata Beckhoffin uudella, pienemmällä C6032 PC:llä. Uusi PC 

voitaisiin sijoittaa aina keskuksen sisään DIN-kiskoon ja erillistä UPS:ia ei tarvittaisi. Et-

hernet-kytkin voitaisiin sijoittaa robottikontrollerin kanssa samaan kaappiin, tai vaihtaa 

pienempään malliin ja laittaa se samaan pääkeskukseen PC:n kanssa. Kanavasyötöllisessä 

laitteessa, jossa on aina erillinen vetolaatikko PC:tä varten, voitaisiin koko laatikko jättää 

pois laitteistosta.  

Jotta nykyinen PC voitaisiin korvata uudella, tulee sen täyttää samat spesifikaatiot, kuin 

nykyisen PC:n. Uuden PC:n kriteerejä ovat: 
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- RAID kovalevyt 

- Kovalevytilaa vähintään 1 TB 

- Keskusmuistia vähintään 8 GB 

- Prosessori vähintään 3,7 GHz 

- Windows 10 IoT Enterprise käyttöjärjestelmä 

- Kahdeksan kappaletta RS232-sarjaportteja 

 

Uudelle PC:lle on mahdollista valita kaikki lisäoptiot, jolloin se täyttää kriteerit. Uuden 

PC:n kanssa tulee vain ongelmia, kun se tukee vain kalliimpia SSD-kovalevyjä (engl. Solid 

State Drive) ja nykyisessä käytetään HDD-kovalevyjä (engl. Hard Disc Drive). Teknisesti 

SSD-kovalevy on parempi, mutta RAID-ominaisuuden takia kovalevyjä vaaditaan kaksi 

kappaletta, mikä nostaa kustannuksia. Lisäksi SSD-levyjä ei vielä saa 1 TB kokoisina.  

Kovalevyjen lisäksi ongelmallisia ovat sarjaportit, joita tarvitaan varsin paljon PC:hen. 

Kaikissa sisäänsyöttölaitteissa ei tarvita kahdeksaa sarjaporttia, mutta aina vähintään neljä. 

2-kanavaisia sarjaportti-moduuleita on mahdollista ostaa PC:n kylkeen, mutta kahdeksan 

lisäpaikkaa vie paljon tilaa sähkökeskuksesta ja maksaa jonkin verran lisää. Vaihtoehtoi-

sesti sarjaportit voitaisiin hajauttaa EtherCAT-väylään, laittamalla väylässä oleviin IO-

moduuleihin sarjaporttimodulit. Tällöin sarjaportit eivät veisi tilaa keskuksesta, ja kaikkia 

viivakoodinlukijoita ei tarvitsisi kaapeloida sähkökeskukselle asti.  

 

4.5.4 Kustannussäästö ja saavutettu etu 

Liitteeseen 9 on koottu komponenttien hinnat nykyisellä ja uusilla ratkaisuilla. 

Taulukosta huomataan, että logiikan poistolla ei saavuteta kustannussäästöä. Vaikka koko-

naisuudesta saadaan vähennettyä kallis PLC, tulee lisenssihinnoittelun takia uusi ratkaisu 

kalliimmaksi. Käyttöönoton kannalta logiikan poisjättäminen ei tuo työaikaan säästöä. 

 

Myöskään PC:n korvaaminen pienemmällä DIN-kiskokiinnitteisellä PC:llä ei tuo kustan-

nussäästöä. Suurin etu pienemmästä PC:stä saataisiin kanavasyötöllisessä koneessa, jossa 

nykyistä isoa PC:tä varten joudutaan rakentamaan oma PC-vetolaatikko. Vaikka erillinen 

PC-vetolaatikko saataisiin kokonaan pois tuotannosta, lisää pienemmän PC:n kustannuksia 

siihen valitut lisäoptiot. RAID-ominaisuus vaatii kaksi kiintolevyä ja viivakoodinlukijat 
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sarjaportteja. Ominaisuudet nostavat hintaa niin paljon, että vetolaatikon poisjättämisen 

edut menetetään.  

 

Nykyisillä laitteilla ja määrityksillä uudempi DIN-kiskoasenteinen PC ei ole taloudellisesti 

kannattava. PC:llä on kuitenkin potentiaalia. PC:n käyttämät SSD-kovalevyt ovat tekniik-

kansa ansiosta kestävämpiä kuin perinteiset HDD-levyt. SSD-levyjen ansiosta voisi olla 

mahdollista löysätä tietokoneen RAID-vaatimusta ja saada yksi lisäoptio pois. Lisäksi 

vaihtaessa viivakoodinlukijat Ethernet-pohjaisiksi, viivakoodinlukijat voitaisiin periaat-

teessa liittää TCP/IP- yhteyden avulla sähkökeskuksen Ethernet-kytkimeen, jolloin tieto-

koneelta ei vaadittaisi erillisiä sarjaportteja. Ethernet-kytkimen yksi kanava maksaa nimit-

täin huomattavasti vähemmän kuin PC:n lisäsarjaportti. Pienemmän PC:n 24 VDC -

syötöstä on myös etua, kun asiakkaiden ei tarvitsisi ostaa erillistä UPS:ia tai järjestää kiin-

teistöstä UPS-syöttöä tietokoneelle. 

 

4.6 Sähkösuunnittelun modulaarisuus 

Sähkösuunnittelun modulaarisuudella pyritään siihen, että vakiotoimituksiin ei tarvitsisi 

tehdä sähkökuvia, vaan kuvat olisivat siinä muodossa, että tilauksen käsittelijä osaisi liittää 

oikeat vakiosähkökuvat toimitukselle. Tässä kappaleessa tutkitaan, mitä kuvien modulaari-

suus vaatisi ja mitä hyötyjä siitä saataisiin. 

4.6.1 Nykytilanne 

Varastoautomaatissa on varsin pitkälti aina samanlainen rakenne. Muutoksen tekevät si-

säänsyöttömoduulit ja tietyt asiakkaan valitsemat optiot, kuten esimerkiksi ulkoiset kuljet-

timet. Yrityksellä on varastoautomaatin jokaisesta erillisestä keskuksesta ja välikotelosta 

omat sähkökuvat. Lisäksi keskuksista on eri versiot eri sisäänsyötöille ja optioille, sillä 

sisäänsyöttötapa vaikuttaa esimerkiksi turvapiirin rakenteeseen. Uuden tilauksen tullessa 

sähkösuunnittelija käy hakemassa oikean sähkökuvaversion ja lisää sinne asiakkaan tiedot. 

Sähkösuunnitteluohjelmasta ajetaan valmiit kuvat omaksi asiakaskohtaiseksi tuoteraken-

teeksi PLM-ohjelmaan, mistä hankintaosasto voi käydä hakemassa kaikki tilattavat kom-

ponentit. 
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Nykyisin sähkösuunnittelua hankaloittaa sähkökuviin tulevat muutokset. Usean eri pohjan 

takia muutokset joudutaan tekemään useisiin kuviin, jonka takia virheen mahdollisuus on 

suuri. Nykyisellä toimintamallilla kaikki asiakasprojektit ovat tietyllä tapaa räätälöitävä.  

4.6.2 Kehitysidea 

Sähkökuvien modulaarisuus mahdollistaisi sen, että laitetoimitus koostuu pienemmistä 

moduuleista. Näin tilausta käsitellessä tuotannon henkilökunta voisi hakea yrityksen serve-

riltä tilatun laitteen sekä optioiden sähkökuvat ja liittää ne tilaukselle. Sähkökuvien kansi-

lehti voitaisiin muuttaa sellaiseen formaattiin, että siihen voisi lisätä yleisellä tekstinkäsit-

telyohjelmalla asiakkaan tiedot. Tämän muutoksen myötä sähkösuunnittelija voisi keskit-

tyä työssään suunnittelemaan, eikä vain muokkaamaan sähkösuunnitteluohjelmalla kuvien 

nimiöitä. 

 

Kiireellisissä tilanteissa voitaisiin moduloitujen kuvien avulla hajauttaa keskusvalmistusta 

useammalla aliurakoitsijalle. Suuremmilla volyymeilla saataisiin myös taloudellista etua, 

kun pienempiä tuotekokonaisuuksia olisi helpompi kilpailuttaa. 

 

Muutos edellyttää, että tuoterakenteet ovat kunnossa ja hankintaosasto on sitoutunut konfi-

guroimaan asiakastoimituksen kokoonpanon. Tämän suunnittelun puitteissa keskitytään 

vain niihin keinoihin, millä sähkösuunnittelija saataisiin pois vakiotuotteiden toimituspro-

sessista ja sähkökuvien muutostenhallinta helpommaksi. 

 

4.6.3 Suunnittelu 

Sähkökuvien moduloinnin mahdollistamiseksi tulisi sähkökuvat jakaa tarvittavan pieniin 

moduuleihin, vaarantamatta kuitenkaan sähkökuvien luettavuutta. Nykyisin yhden keskuk-

sen piirikaavioon on sisällytetty kaikki keskukseen kytkettävät komponentit ja kenttälait-

teet, jolloin kuvia lukiessa on helppoa hahmottaa laitteisto kokonaisuutena. Vian etsimises-

sä yhden kuvasarjan käsittely on myös helpompaa kuin monen pienen. Kun sähkökuvista 

tehdään modulaariset, tulisi pyrkiä seuraaviin tavoitteisiin: 

- Sähkökuvien luettavuus ei saa heikentyä  

- Kuvamuutokset kohdistuvat vain yhteen paikkaan 
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- Sähkösuunnittelijan ei tarvitse konfiguroida vakiotoimitusta 

- Ylimääräisiä komponentteja ei laiteta toimituksen mukaan ”varalle” 

 

Moduloinnin suunnittelemiseksi kaikki eri optiot listataan ylös, jotta voidaan hahmottaa, 

mitä pelkkä ”perusversio” sisältää. Varioitavia kohteita ovat muun muassa sisäänsyöttö-

malli, purkkiominaisuus, monituotekanava, varaston jäähdytys, lisäkuljetin, keräilykuljetin, 

erillinen UPS ja kaappien lukumäärästä riippuvat kaapelipituudet. Lisäoptiot eivät tuo säh-

kökeskuksen sisältöön suuria muutoksia, vaan yksittäinen optio lisää lähinnä yksittäisen 

anturin tai relelähdön keskukseen. Pienten varioitavien kohteiden ja sähkökuvien selkey-

den takia, eri variaatiot voidaan lisätä samoihin sähkökuviin. Optiot merkataan ja kommen-

toidaan mahdollisimman selkeästi, jotta sekaantumisen vaaraa ei ole. Merkkauksessa voi-

daan käyttää esimerkiksi aluejakoa, jonka tunnukseksi määritetään option numero. Myös 

erillisellä kommentilla voidaan antaa lisäinformaatiota sähkökuvien lukijalle, esimerkiksi 

”Conveyor only available in option 4”. Rajaamalla optiokomponentit eri aluejakoon, saa-

daan CADS:issä komponentit rajattua kätevästi pois osaluettelon generoinnissa, mutta silti 

komponenttien tuotetiedot voidaan säilyttää CADS:in projektitiedoissa.  

 

Kaapelipituudet varioituvat kaappien lukumäärän ja sisäänsyötön sijainnin mukaan. Saman 

kaapelin pituus voi vaihdella muutamasta metristä jopa yli kymmeneen metriin. Yksi vaih-

toehto olisi laittaa aina samanmittainen kaapeli, joka yltäisi kaikissa tilanteissa perille. Kui-

tenkaan ylimääräistä kaapelia ei ole taloudellisesti, eikä sähköisten häiriöiden takia kannat-

tava laittaa. Tämän takia kaapelista pitää olla omat mallit eri mitoilla. Sähkökuvissa usean 

eri tyypin esittäminen on kuitenkin epäselvää, jonka takia tarkkaa kaapelimallia ei esitetä 

sähkökuvissa. Sähkökuviin voisikin laittaa kaapelin kohdalle vain sen tunnuksen ja kaape-

lin mallin, esimerkiksi PUR 4×0,25. Valmiskaapeleiden kohdalla ei näytetä valmistajan 

koodia.  

  

Jotta oikeiden sähkökomponenttien tilaus onnistuisi myös ei-sähköalan ihmiseltä, tulee 

sähkösuunnittelun tehdä tarpeeksi hyvä konfigurointiohje tilausten suorittamiseksi. Kaape-

leiden pituuksien määrittelyssä myös esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan tehty kaava 

voisi olla toimiva. Onnistuneeseen konfigurointiin vaikuttaa myös tuoterakenteen selkeys, 

jonka ylläpito ja kehitys on jokaisen suunnittelijan vastuulla, osastosta riippumatta.  
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Muutosten myötä sähkökuvat on tehty ”universaaleiksi”, eikä niistä pysty sanomaan, min-

kälainen kokoonpano asiakkaalla on. Jotta eri optiot olisi mahdollista kertoa sähkökuvissa, 

tehdään sähkökuvien kansilehti, jossa ilmoitetaan kaikki muuttuvat tiedot. Jotta säh-

kösuunnittelijan ei tarvitse tehdä tätä sivua, tulee tiedoston muokkaus onnistua yleisimmil-

lä toimisto-ohjelmilla. Yksi vaihtoehto on tehdä tiedostosta täytettävä PDF- tiedosto, jota 

pystyy avaamaan erilaisilla sovelluksilla ja sen muokkaus onnistuu vain tiettyihin kenttiin. 

Kansilehteen tulisi koota ainakin seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, projektinumero, päivä-

määrä, tekijän nimi, valittu sisäänsyöttömalli ja valitut optiot.  

 

4.6.4 Kustannussäästö ja saavutettu etu 

Sähkösuunnittelun modulaarisuudella ei saavuteta suuria taloudellisia etuja suhteessa muu-

tokseen käytettävään työhön. Kuitenkin jatkossa sähkösuunnittelijan ei tarvitse käyttää 

edes yhtä tuntia koneen suunnitteluun. Tulevaisuudessa vaikutus kuitenkin monikertaistuu, 

kun varastoautomaatteja myydään enemmän ja jokaisen kohdalla saadaan hieman säästöä. 

Muutoksen myötä henkilöstöresurssit saadaan kohdennettua tehokkaammin ja jatkossa 

muutoksen myötä tulee suuntaviivat yhtenäisemmälle toimintatavalle muidenkin tuotteiden 

osalta.  

 

 

5. TULOKSET 

Työn tuloksena saatiin kuusi kehitysideaa, joilla pyrittiin minimoimaan sähköautomaa-

tiokustannuksia. Eri vaihtoehdoille tehtiin laskelmia nykyisellä kokoonpanolla ja kehitys-

idean jälkeen. Lisäksi pyrittiin laskemaan kehitysidean toteuttamiseen kuluvat kustannuk-

set.  

 

Kehitysideat olivat seuraavia: Kuvauslevyn korvaaminen antureilla, varastoautomaatin 

osakokonaisuuksien erillistestaus, mekaniikan kevennys, servomoottorin tyypin vaihto, 

teollisuus-PC ohjelmoitava logiikkana ja sähkösuunnittelun modulaarisuus. Jokaisesta ke-

hitysideasta tunnistettiin sekä hyviä puolia että heikkouksia. 
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Helpoimpia kehityskohteita on kuvauslevyn korvaus antureilla. Päivityksen myötä varas-

tointikapasiteettia saadaan nostettua hieman ja komponenttikustannuksia puolestaan lasket-

tua. Jatkossa myös laitteen toimintavarmuus todennäköisesti tulee parantumaan.  

 

Varastoautomaatin osakokonaisuuksien erillistestaus on puolestaan suuri päivitys ja se 

vaatii koko yritykseltä panostusta, jotta se saataisiin kokonaisuudessaan käyttöön. Tässä 

työssä selvitettiin, mitä automaation puolesta erillistestaus vaatisi. Päivityksellä ei saavute-

ta komponenttisäästöjä, mutta käyttöönottoajasta saadaan useita tunteja pois. 

 

Mekaniikan kevennyksellä pyrittiin siihen, että koko voimansiirtoa saataisiin kevennettyä 

ja sitä myöten päästäisiin pienempiin ja halvempiin komponentteihin. Ideaa kehitellessä 

törmättiin kuitenkin siihen, että tällä hetkellä nykyistä robottia on hankala korvata kevy-

emmällä. Robotin painon ja laitteelle määritettyjen nopeusspesifikaatioiden takia ei voi-

mansiirtoa voi keventää.  

 

Servomoottorin tyypin vaihtamisessa todettiin, että hinta-laatusuhteeltaan servomoottorille 

ei ole korvaajaa. Moottorin vaihtamisella eri merkkiseen ja vaihteettomaan malliin, voi-

daan saada kustannuksia alemmas ja laitteen tuottamaa melua vaimeammaksi. Moottori-

mallin vaihtaminen vaatii kuitenkin laajan testaamisen ennen sen siirtämistä tuotantoon. 

 

Ohjelmoitavan logiikan korvaaminen nykyisellä PC:llä on mahdollista, mutta se ei tuo mi-

tään lisäetuja, eikä kustannussäästöä. Kehitysideaa lähdettiin kuitenkin jatkojalostamaan ja 

tutkittiin, olisiko isolle teollisuus-PC:lle pienempää korvaajaa. PC:lle löytyi lupaava kor-

vaaja, joka olisi mahdollista asentaa DIN-kiskoon. Tällöin kanavasyötöllisessä koneessa 

vältyttäisiin kalliilta PC:tä varten tehdyltä vetolaatikolta. PC:hen vaadittavat lisäsarjaportit 

ja RAID-varmennus kuitenkin lisäävät DIN-kiskomallin PC:n hintaa niin paljon, että päivi-

tys ei kannata. Jos viivakoodinlukijat voitaisiin korvata Ethernet-mallisilla ja PC:n RAID-

vaatimusta löysennettäisiin, olisi DIN-kiskoasenteisesta PC:stä paljon hyötyä. Kehitysidea 

vaatisi PC:n vaatimusten uudelleen tarkistamisen ja päivittämisen. 
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Sähkösuunnittelun modulaarisuudessa tutkittiin, kuinka vakioiduilla sähkökuvilla voitaisiin 

säästää vakiotoimituksiin menevää sähkösuunnittelutyötä. Vakiotoimituksista voitaisiin 

jättää kokonaan sähkösuunnittelijan työpanos pois, jos kuvista tehtäisiin selkeitä kokonai-

suuksia, jotka toimitusten konfiguroija kasaisi. Piirtoteknisesti modulointi ei ole suuri työ, 

mutta tuotteen tuoterakenteen uudelleenjärjestely yrityksen PLM-järjestelmään vie aikaa. 

Taloudelliset edut suhteessa työhön käytettyyn aikaan jäävät pieneksi, mutta työ antaisi 

hyvän linjauksen yrityksen muiden tuotteiden sähkösuunnittelulle. Myynnin kasvaessa 

myös taloudellinen etu tulee kirimään kustannuksia kiinni. 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työssä tutkittiin, kuinka varastoautomaatin sähköautomaatiokustannuksia saataisiin mini-

moitua. Työn tuloksena saatiin kuusi kehitysideaa, joiden kustannuksia ja kannattavuutta 

laskettiin.  

 

Työn aikana huomattiin, että pelkästään sähkösuunnittelulla, jo olemassa olevilla laitteilla 

ja spesifikaatioilla kustannuksien minimointi on erittäin vaikeaa. Osaltaan työn vaikeus 

johtui jo pitkään markkinoilla olleesta varastoautomaatista, jota on vuosien saatossa kehi-

tetty ja kilpailutettu useasti. Tämän takia laitteiston kustannuksista on saatu niin sanotusti 

löysät pois jo ajat sitten. Myös useaan otteeseen törmättiin aiheen rajauksen hankaluuteen, 

sillä kustannuksia laskettaessa valintoihin vaikuttaa myös mekaniikka ja tuotantotekniikka. 

Loppujen lopuksi sähköteknisestä näkökulmasta aloitettu kustannusten minimointi voi lo-

pullisessa kehitysideassa vaikuttaa vähiten sähköteknisiin ratkaisuihin. Työssä korostuikin 

hyvin, että kustannusten tehokas minimoiminen tarvitsee koko organisaation osallistumis-

ta. 

  

Toinen haaste työssä oli valittu robotti. Robotti muodostaa suurimman yksittäisen sähköau-

tomaatiokustannuksen varastoautomaatissa. Robotin ollessa jo markkinoiden pienimpiä ja 

halvimpia, ei robotin vaihtokaan tullut kyseeseen. Robotti voitaisiin korvata manipulaatto-

rilla, mutta tämän idean jatkojalostus kuuluu mekaniikkasuunnittelijoille ja vaatisi yrityk-

sen johdolta suuren linjausmuutoksen. Yksittäisestä robotista ei myöskään voi vähentää 
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kustannuksia, sillä robotti tulee valmiina pakettina, eikä siitä voi jättää mitään pois ominai-

suuksien kärsimättä. 

 

Kehityskohteiden säästöjä laskettaessa huomattiin, että monessa kohdassa säästöt syntyivät 

asennus- ja käyttöönottoaikoja vähentämällä. Tämä on selitettävissä sillä, että tiettyyn pis-

teeseen asti, tarvittavia liikkeitä ja toimintoja ei voida enää tehdä vähemmällä määrällä 

komponentteja. Asennus ja käyttöönottotyötä voidaan automatisoida, jolloin työmäärää 

voidaan vähentää. On toki muistettava, että laadukkaalla suunnittelulla voidaan vähentää 

komponenttikustannuksia huomattavasti. Myöskin niin kutsutulla osaoptimoinnilla olisi 

saatu lisäsäästöä, mutta sitä ei tehty tämän työn puitteissa.  

 

Loppujen lopuksi jatkojalostukseen vietävät kehitysideat riippuvat yrityksen tahtotilasta ja 

halusta investoida kehityskohteisiin. Kaikki käsitellyt kehitysideat vaativat investointeja ja 

niiden takaisinmaksuaika vaihtelee. Osan kehitysideoiden toteuttaminen saattaa auttaa yri-

tystä eri tuotteiden kehittämisessä. 

  

Tulevaisuudessa yrityksen kannattaisi tehdä varastoautomaatin teknisille tiedoille tarkka 

analyysi ja päivittää niitä tarvittaessa. Päivitettyjä teknisiä tietoja vasten suunnittelijoiden 

on helpompi kehittää uusia ominaisuuksia, kun he voivat peilata suunnitteluratkaisuja fak-

toihin, eikä aiemmin tehtyihin päätöksiin nähden. Näin voitaisiin ehkäistä väärän tiedon ja 

oletuksien vaikutusta teknisiin ratkaisuihin. 

7. YHTEENVETO 

Tämä diplomityö tehtiin suomalaiselle varastoautomaatteja valmistavalle yritykselle. Tä-

män työn tarkoituksena oli hakea ratkaisuja, kuinka varastoautomaatin sähköautomaa-

tiokustannukset voitaisiin minimoida. Varastoautomaateista on aiemmin tehty diplomityö, 

jossa käsiteltiin varastoautomaatin kustannusten laskemista mekaniikkasuunnittelulla. 

 

Työssä kartoitettiin aluksi lähtötilanne ja selvitettiin, kuinka paljon nykyiset kustannukset 

ovat. Nykytilanteen kartoittamiseksi, tehtiin yrityksen henkilöstölle haastattelututkimus, 

jossa selvitettiin nykyisten ratkaisujen heikkouksia ja toisaalta taas hyviä puolia. Haastatte-

lututkimuksen tuloksista lajiteltiin mahdolliset kustannussäästökohteet, jotka liittyvät säh-
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köautomaatioon. Tuloksista valittiin lupaavimmat kehityskohteet ja niitä lähdettiin jalos-

tamaan eteenpäin.  

 

Työn tuloksena saatiin kuusi eri kehitysideaa. Jokaisesta kehitysideasta laskettiin nykyisen 

ratkaisun kustannukset ja verrattiin niitä tuotantokustannuksiin, jotka voidaan saavuttaa 

kehitysidean toteuttamisen jälkeen. Osalle kehitysideoista laskettiin myös kustannus, kuin-

ka paljon sen toteuttaminen tulisi todennäköisemmin maksamaan. Tässä työssä sähköau-

tomaatiokustannuksiksi laskettiin sekä sähkökomponenttikustannukset että sähköasennuk-

siin ja käyttöönottoon kuluva aika. Jokaisesta kehitysideasta tutkittiin myös muut saavute-

tut edut, sillä pelkän kustannuksen lisäksi merkitsevämpää voi olla uudella ratkaisulla saatu 

muu hyöty, esimerkiksi hiljaisempi ääni. 

 

Jokaisella kehitysidealla on mahdollisuus laskea valmistuskustannuksia, mutta kehityksiin 

vaadittavat investoinnit voivat olla huomattavia suhteessa niistä saatuihin hyötyihin. Pelk-

kien investointien lisäksi jokainen kehitysidea myös vaatii resursseja eri osastoilta tai jopa 

kokonaan toimintamallin muuttamisen. 

 

Jatkojalostukseen pääsevät kehitysideat riippuvat pitkälti niin yrityksen strategisista suun-

nitelmista kuin myös halusta investoida tiettyyn kohtaan. Päätökseen vaikuttaa myös etujen 

mahdollinen käyttäminen yrityksen muissa tuotteissa.  
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