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The purpose of this work was to develop a thin new type of flat TV wall mount with the 

height adjustment option. The intention is to reduce the number of new holes to be drilled in 

the wall when the decoration or TV changes. The design was done using a systematic design 

method and creative problem-solving methodology. The work included structural design, 

strength calculations, material choices, and a rough price estimation. Solidworks 2020 

software was used in the design and the goal was to use cost-effective materials and 

manufacturing techniques. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän kandidaatin työn tarkoituksena on suunnitella taulutelevision seinäkiinnike, jossa on 

korkeuden säätö. Monessa kotitaloudessa ja julkisessa tilassa televisio on siirtynyt tason tai 

pöydän päältä seinäkiinnitteiseksi. Nykyiset uudet televisiot ovat entistä litteämpiä ja 

suurempia. Televisioiden kehityssuunnan takia seinäkiinnitys, kuten kuvassa 1, on tullut 

hyväksi vaihtoehdoksi perinteiselle jalalle. 

1.1 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on kehittää VESA-standardia tukeva ohutseinäkiinnike korkeudensäädöllä 

taulutelevisioon. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole ohutta seinäkiinnikettä, joka 

mahdollistaisi television korkeuden säädön tekemättä uusia kiinnitysreikiä seinään. 

Suunnittelun lähtökohtia ovat valmiin tuotteen valmistuskustannusten minimointi sekä 

valmistus- ja kokoonpanoystävällisen suunnitteluideologian eli DFMA:n hyödyntäminen 

(Design for Manufacturing and Assembly eli DFMA). Työssä pyritään käyttämään luovaa 

suunnitteluprosessia ja alkukehityksen jälkeen työ viimeistellään käyttäen systemaattisen 

suunnittelun askeleita.  

1.2 Työn rajaus 

Työhön kuuluu seinäkiinnikkeen ideointi, mekanismin ja rakenteen suunnittelu, 

materiaalivalinnat, pintakäsittely ja karkea hinta-arvio.  

 

Kuva 1. TV-seinäkiinnike, korkeuden säädöllä 
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2 MENETELMÄT 

 

Rakenteen suunnittelu aloitettiin tutustumalla luovaan ongelmanratkaisuun, systemaattiseen 

suunnitteluprosessiin, DFMA:han eli valmistus- ja kokoonpanoystävälliseenen 

suunnitteluideologiaan sekä tutustumalla materiaalivaihtoehtoihin ja erilaisiin 

valmistustekniikoihin. 

 

2.1 Suunnittelumetodit 

Tähän kandidaatintyöhön sopii sekä luova että systemaattinen suunnitteluprosessi ja työssä 

käytetään digitaalisia suunnittelumenetelmiä.  

 

2.1.1 Luova ongelmanratkaisu 

Luovaa ongelmanratkaisumetodiikkaa voidaan käyttää ja käytetään monessa eri tilanteessa. 

Luovia ratkaisuja tarvitaan jokapäiväisissä asioissa liittyen töihin, toimintamenetelmiin, 

perheeseen tai tuotekehitykseen. Luova ongelmanratkaisutapa ei aina ole nopein ja helpoin 

tapa päästä tyydyttävään tai hyvään lopputulokseen, mutta voi mahdollistaa synnyn 

loistavalle ratkaisulle. Tässä työssä luovan ongelmanratkaisuprosessin vaiheet käydään vain 

hyvin pintapuolisesti läpi, eikä perehdytä työkaluihin, joita voidaan käyttää kyseisessä 

vaiheissa.  

 

Luovan ongelmanratkaisuprosessin vaiheista ei ole yleistä yksimielisyyttä, mutta 

insinöörimaailmassa katsotaan sen koostuvan kuudesta vaiheesta (Virkkala, 1991, s.18). 

Kuvassa Kuva 2 on esitetty prosessin vaiheet ja reitti lopputulokseen mikä ei aina kulje vain 

kerran jokaisen vaiheen läpi.  

 

Kuva 2. Luovan ongelmanratkaisuprosessin kuusi vaihetta, sekä hahmotelma mahdollisesta polusta 

mutkien kautta maaliin (Virkkala, 1991, s.18). 
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Ensimmäisenä vaiheena ongelmanratkaisussa on löytää oikea ongelma. Kun jokin on 

toiminut hyvin ja lakkaa yhtäkkiä toimimasta, ongelma on monesti selkeä tapaus, kun taas 

joistakin asioista eri henkilöt löytävät aivan eri ongelmia. Tosiasiassa ongelman 

määrittelyyn ei kuittenkaan kannata tuhlata aivan älyttömästi aikaa vaan jatkaa eteenpäin 

ideointiin, törmätä uusiin ongelmiin, jonka kautta päästään määrittelemään ongelmaa 

tarkemmin. (Virkkala, 1991, s.27–37) 

 

Toisena askeleena ongelmanratkaisussa on tosiasiat. Ongelmanratkaisuun tarvitaan tietoa, ja 

vaikka yleensä projektin alussa on jonkinlainen käsitys asiasta, täytyy hankkia lisää tietoa, 

joka tukee päätösten tekoa. Usein kuitenkin päätöstä tehdessä voidaan joutua käyttämään 

hyödyksi myös mielipiteitä, kokemuksia ja intuitiivista näkemystä kovan datan lisäksi. 

Tähän sopii hyvin Kanterin epävarmuusperiaate: ”Mitä tärkeämpi päätös on tehtävänä, sitä 

vähemmän on varmaa tietoa sen tueksi, ja sitä kauemman kestää ennen kuin tiedetään, oliko 

päätös hyvä.” Tiedonkeruuseen kuuluu myös vahvasti kyky erotella totuudet, osatotuudet ja 

nykyään disinformaatio toisistaan käyttökelpoiseksi dataksi. (Virkkala, 1991, s.42–45) 

 

Kolmantena vaiheena on ideointi. Yleisesti mitä enemmän on ideoita, sitä enemmän hyviä 

ideoita löytyy. Ideoinnissa on hyvä jättää kritiikki pois ja keksiä mahdollisimman monta 

ideaa tiettyyn toimintaan. Tämä myös pakottaa ajattelemaan asiaa toisin ja antaa 

mahdollisuuden ideoille, joita ei kukaan välttämättä heti tule ajatelleeksi. Monesti kuitenkin 

omat ideat kuulostavat kaikkein parhailta, ja kuitenkaan aina luovimmat ideat eivät ole 

parhaita. Esimerkiksi lahottaminen ei ole välttämättä tuotteliain idea puun katkaisemiseksi 

metsäkoneella? (Virkkala, 1991, s.68–72) 

 

Neljäntenä vaiheena on aiemmin määriteltyihin ongelmiin ratkaisujen kerääminen suuresta 

ideamäärästä. Ratkaisun tekeminen ei aina ole selkeä, vaan monesti suunnitteluprosessissa 

on tehty pieniä valintoja, jotka johtavat jonkinlaiseen ratkaisuun. Ratkaisujen teossa myös 

aiemmin kerätty tieto tukee sitä, mihin suuntaan ja millä tavalla projektia lähdetään viemään. 

Toisaalta monet suuret keksinnöt historiassakin tapahtuivat vahingossa ja niiden arvo 

huomattiin vasta myöhemmin, ja tästä opittuna kaikkia ylämääräisiä ideoita ei kannata 

romuttaa ja unohtaa, vaikka tähän tiettyyn ongelmaan löytyikin hyvä ratkaisu, esimerkkinä 

tästä teflon ja penisilliini. (Virkkala, 1991, s.113–126) 
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Viidentenä vaiheena on ratkaisun hyväksyttäminen. Monesti suunnittelutyötä tekevällä 

henkilöllä on joku esimies/esi-ihminen, joka vastaa projektista tai projektin rahoittaja. 

Ylensä mitä luovempi ratkaisu sitä vieraampi menetelmä on muille asianomaisille, ja uuden 

menetelmän tai idean käyttö on aina riski. Uusi ratkaisu pitää osata myydä vakuuttavasti 

ylemmälle portaalle tai asiakaskunnalle. (Virkkala, 1991, s.135–145) 

 

Kuudentena ja viimeisenä vaiheena on viimeistely ja toteutus. Tässä vaiheessa projektia 

palataan perinteisempään suunnitteluun. Suuremmissa projekteissa on hyvä ottaa mukaan 

jokin systemaattinen suunnittelumenetelmä avuksi (Virkkala, 1991, s.153–156). 

 

2.1.2 Systemaattinen suunnittelu 

Systemaattinen suunnittelu voidaan jakaa neljään päävaiheeseen, jotka ovat tehtävän 

määrittely, luonnostelu, kehitys ja viimeistely tai mielestäni paremmin kuvaava 

detaljisuunnittelu (Pahl & Beitz, 1996, s.67–70). Kuvassa Kuva 3 on esitetty kaavio 

systemaattisen suunnittelun kulusta. 
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Kuva 3. Systemaattisen suunnittelun vaiheet (Pahl & Beitz, 1990, s.51). 

 

Ensimmäisessä vaiheessa, tehtävän määrittelyssä, täytyy olla selkeä tuoteidea, jota lähdetään 

kehittämään. Tuoteideasta kerätään mahdollisimman paljon tietoa, joka voi vaikuttaa ja 

vaikuttaa tuotteen suunnitteluun ja lopputuotteeseen. Kerätystä tiedosta kootaan 

vaatimuslista, jossa määritellään tuotteen reunaehdot, vaatimukset ja toiveet. Tuote 
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kehitetään tämän listan perusteella ja projektin onnistumisen kannalta on oleellista, että 

listassa on kaikki tarvittava ja tiedot ovat oikein. Vaatimuslistaa päivitetään tarpeen vaatiessa 

suunnittelun edetessä.  (Pahl & Beitz, 1996, s.67) 

 

Toisena vaiheena on tuotteen luonnostelu. Luonnostelussa muodostetaan tuotteesta 

toimintorakenne ja joka toiminnolle ideoidaan useita osaratkaisuita. Osakokonaisuuksista 

kootaan esimerkiksi morfologisen matriisin avulla kokonaisuuksia. Saaduista 

ratkaisuvaihtoehdoista karsitaan vaatimuslistan kanssa ristiriitaiset vaihtoehdot. Loput 

ratkaisuvaihtoehdot pisteytetään tilanteesta riippuvalla painotuksella ja valitaan näistä paras 

jatkokehitykseen. (Pahl & Beitz, 1996, s.67–68, 167)  

 

Kolmantena vaiheena on kehitystyö, jossa tuote saa lopullisen muotonsa. Tuotteen 

valmistusmenetelmät ja -materiaalit lyödään lukkoon ja lisäksi tarkastellaan tuotteen 

teknillistaloudellista puolta. Myös rakenteen optimointi ja mahdollisten virheiden 

tarkastaminen tehdään tässä vaiheessa. Tuotteesta valmistetaan alustavat osaluettelot ja 

valmistuskuvat. (Pahl & Beitz, 1996, s.68, 199–201) 

 

Neljäntenä ja viimeisenä vaiheena on viimeistely. Viimeistelyvaiheessa tehdään 

valmistuskuvat ja dokumentaatio loppuun. Lisäksi tarkastetaan mm. osien toleranssit, 

pinnanlaatuvaatimukset, lopulliset kustannukset ja tarvittavat standardit. (Pahl & Beitz. 

1990, s.458-459),(Pahl & Beitz. 1996, s.69) Myös joidenkin osien mahdollinen 

uudelleensuunnittelu tehdään vielä ennen tuotantoon laskemista (Cross, 2008, s.32–33). 

 

2.1.3 Suunnittelumetodien vertailu 

Edellä esitellyillä suunnittelumetodilla on paikkansa uusien tuotteiden kehityksessä. 

Systemaattista suunnittelumetodia voi käyttää aina uuden tuotteen kehityksessä, mutta kun 

tarvitaan monimutkaiseen asiaan yksinkertainen ratkaisu tai erityistä optimointia, luova 

ongelmanratkaisu voi olla huomattavasti tehokkaampaa. Tällöin pitää kuitenkin huomioida, 

että luovassa ongelmanratkaisussa ei kuitenkaan aina päästä hyvään lopputulokseen ja aikaa 

voi kulua huomattavasti enemmän kuin systemaattisessa suunnittelussa. Luovassa 

ongelmanratkaisussa tarvitaan myös huomattavasti enemmän puhe- ja myyntitaitoja. Uuden 

valtavirrasta poikkeavan ratkaisun löytyessä täytyy suunnittelijan kyetä perustelemaan ja 

myymään idea ylemmälle taholle tai rahoittajalle. 
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2.2 DFMA 

DFMA, Design for Manufacturing and Assembly eli valmistus- ja kokoonpanoystävällinen 

tuotesuunnittelu, on menetelmä, jonka tarkoituksena on kehittää tuotteita, jotka on 

suunniteltu siten, että valmistus ja kokoonpano on mahdollisemmin helppoa ja edullista. 

DFMA:n tarkoituksena on saada tuotteen valmistus mahdollisimman tehokkaaksi ja 

edulliseksi, mutta kuten kuvassaKuva 4 on esitetty, tuotteen toiminnallisuus ja laatu pitää 

säilyttää. Lisäksi tuotteen kokoonpanon pitäisi olla helppoa ja yksinkertaista. (Eskelinen & 

Karsikas, 2013 s.7–9) 

 

 

Kuva 4. Tuotteen geometriaa, valmistusta ja materiaalia voidaan muuttaa valmistuksen 

helpottamiseksi, mutta toimintovaatimuksien täytyy toteutua (Eskelinen & Karsikas, 2013 s.7). 

 

Perinteisesti suunnittelijat ovat kehittäneet tuotteen itsenäisesti, ja on riski, että tuotannossa 

tulee tämän seurauksena ongelmia hankalien tai mahdottomien toteutuksien kanssa. Tässä 

vaiheessa tuote palaa joko suunnittelupöydälle ja tuotannon aloitus viivästyy, tai 

pahimmassa tapauksessa tuotannossa tehdään omia korjausliikkeitä, joiden seurauksena 

tuotteen toiminnallisuudesta tai kestosta ei ole mitään takeita. DFMA:n suurin tavoite on 

murtaa muuri suunnittelijoiden ja tuotannon väliltä, jotta tuotteet suunniteltaisiin alusta 

saakka helpoiksi valmistaa. (Eskelinen & Karsikas, 2013 s.9–10) 
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2.3 Materiaalit ja valmistusmetodit 

Tuote on tarkoitus suunnetalla kustannustehokkaaksi, materiaalien, muotoilun ja 

valmistustekniikoiden kannalta. Sopivia materiaaleja voisi olla erilaiset muovi laadut ja 

teräsohutlevy. Kummankin materiaalin useat valmistus- ja muokkausmenetelmät antavat 

suuren määrään vaihtoehtoja tuotteen valmistukseen. Materiaalien liittämistä toisiinsa myös 

tarkastellaan. 

 

2.3.1 Ohutlevy 

Ohutlevyllä tarkoitetaan kylmävalssattuja teräslevyjä, joiden paksuus on välillä 0,35–3 mm 

ja valssausleveys on vähintään 600 mm. Teräsohutlevyvaihtoehtoja on tarjolla noin 0,5 mm 

välein ja teräslaatuja on tarjolla kuusi vaihtoehtoa, jotka on esitelty taulukossa Taulukko 1. 

Ohutlevyä on saatavina rullassa tai arkkeihin leikattuna. DC03 ja siitä eteenpäin teräslaadut 

ovat hyvin kylmämuovattavia ja soveltuvat syvävetoon, kuitenkin suuremman 

murtovenymän omaavat laadut soveltuvat paremmin suuriin muodonmuutoksiin. (SFS-EN 

10130, 2007, s.6,18) 

 

Taulukko 1. Kylmävalssatut ohutlevyteräslaadut ja niiden mekaaniset ominaisuudet. Re0,2 on jännitys 

0,2% venymän kohdalta, sitä käytetään, kun materiaalilla ei ole selkeää myötöaluetta. Rm on 

murtolujuus ja A80 on murtovenymä, joka on 80 mm pitkän kappaleen murtumishetkellä saama 

prosentuaalinen lisäpituus vetokokeessa.   (SFS-EN 10130, 2007, s.18) 

 
Re0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A80 

[%] 

DC01 140–280 270–410 28 

DC03 140–240 270–370 34 

DC04 140–210 270–350 38 

DC05 140–180 270–330 40 

DC06 120–170 270–330 41 

DC07 100–150 250–310 44 

 

 

Teräslevyjen leikkaukseen käytetään pääsääntöisesti neljää menetelmää: laser-, plasma-, 

poltto- ja vesisuihkuleikkausta. Leikkausmenetelmä valitaan pääsääntöisesti materiaalin 

paksuuden, vaadittavan mittatarkkuuden ja nopeuden mukaan. Taulukko 2 esittelee 

leikkausmenetelmäsuositukset levyn paksuuden mukaan. Mittatarkkuudessa laser- ja 
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vesisuihkuleikkaus ovat kärjessä ja tietyissä tilanteissa vesisuihku saattaa olla laseria 

tarkempi hyvän pinnanlaadun ansiosta. Plasmaleikkaus on näitä menetelmiä hiukan 

epätarkempi ja epätarkin on polttoleikkaus. Vesisuihkuleikkaus on kuitenkin kallista, ja 

jollei termisten leikkausmenetelmien lämpövyöhyke haittaa leikkuureunassa, on 

suositeltavaa käyttää termistä leikkuumenetelmää. (Esab, 2017),(Matilainen, 2011 s. 142-

168) 

 

Taulukko 2. Teräslevyn leikkausmenetelmäsuositukset (Esab, 2017). 

 
laserleikkaus plasmaleikkaus polttoleikkaus vesisuihkuleikkaus 

< 2 mm x 
  

x 

2–6,4 mm x x 
 

x 

6,5–30 mm 
 

x 
 

x 

32–200 mm 
  

x x 

> 200 mm 
  

x 
 

 

 

2.3.2 Tekniset polymeerit 

Tekniset polymeerit tai muovit antavat paljon mahdollisuuksia ja vapauksia komponenttien 

suunnitteluun. Muovikappaleiden päävalmistusmenetelmiä on seitsemän, joista vain kahta 

käytetään umpinaisten kappaleiden tuotantoon. Nämä menetelmät ovat ruiskuvalu ja 

ekstruusio. Ruiskuvalulla voidaan tuottaa monen mallisia kappaleita, mutta ekstruusiossa 

pursotetaan pitkiä kappaleita, joiden poikkileikkaus ei muutu.  Tästä johtuen ruiskuvalu on 

ainut valmistusmenetelmä tässä työssä suunnitelluille kappaleille. (Muoviteollisuus ry) 

 

Ruiskuvalussa raaka-aine plastisoidaan ruuvin ja lämmön avulla, jonka jälkeen sula muovi 

ruiskutetaan kovalla paineella jäähdytettyyn muottiin. Muotissa kappale jäähtyy, jonka 

jälkeen muotti avautuu ja kappale poistuu muotista.  Raaka-aine on raemuodossa, ja siihen 

voidaan sekoittaa lisäksi täyteainetta tai ominaisuuksia parantavia seoksia. Ruiskuvalun 

suurin etu on massatuotannon edullisuus, nopeus ja se, että prosessi voidaan täysin 

automatisoida. Muita etuja ovat se, että hukkamateriaalia ei juurikaan synny ja jälkikäsittelyä 

ei yleensä tarvita sekä suuri mittatarkkuus. (Goodship, 2004, s.1–6) Huonoja puolia ovat 

muottien korkeat hinnat ja koneiden suuret huoltokustannukset (Plastinternational, 2020). 
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Muovilaatuja on olemassa lukemattomia määriä, mutta ruiskuvaluun soveltuvia teknisiä 

muoveja on vain rajallinen määrä. Taulukko 3 on esitelty neljä paljon käytettyä 

ruiskuvalettavaa muovia ja niiden ominaisuuksia. 

 

Taulukko 3. Yleisimpien ruiskuvalettavien teknisten muovien tekniset ominaisuudet ja hinta-

arvio. Iskulujuus on Charpy V-lovi tulos. (DeArmitt, 2005) 
 

Vetolujuus 

[MPa] 

Iskulujuus 

[kJ/m2] 

Hinta 

[€/l] 

Nylon 6 

(polyamidi) 

50 50 2,5 

POM 

(polyoksityleeni) 

75 7 2,8 

ABS 

(akryylinitriilibutadieenistyreeni) 

48 20 1,5 

PET 

(polyetyleenitereftalaatti) 

60 27 1,5 

 

2.3.3 Kappaleiden liittäminen 

Kappaleet voidaan liittää monella tapaa toisiinsa. Ohutlevyjen ja muovien liittämisessä, 

pistehitsaus, pop-niittaus, ruuvit ja liimaus ovat vakavasti otettavia vaihtoehtoja. Taulukko 

4 on esitelty liittämismenetelmien sopivuus edellä mainittujen materiaalien välillä. Muovia 

on mahdollista hitsata, mutta tässä tuotteessa se ei ole taloudellisesti kannattava vaihtoehto. 

Teräs/teräs -liitoksessa ohutlevytuotteessa pistehitsaus tai niittaus ovat nopeimpia ja 

taloudellisesti edullisia vaihtoehtoja. Muovi/teräs -sekaliitoksessa ruuvit ja liimaus ovat 

toimivia vaihtoehtoja. Ja muovi/muovi -liitoksessa liimaus on paras vaihtoehto. Jos kyseessä 

on irrotettavissa oleva liitos, ruuvi on ainoa kiinnitysvaihtoehto. 

 

Taulukko 4. Liitosvaihtoehdot ja liitoksen toimivuus nopeuden, taloudellisuuden ja lujuuden 

näkökulmasta. 

 Teräs/Teräs Teräs/Muovi Muovi/Muovi 

 Lujuus Nopeus Hinta Lujuus Nopeus Hinta Lujuus Nopeus Hinta 

Hitsi +++ ++ ++ - - - ++ + ++ 

Pistehitsi +++ +++ +++ - - - - - - 

Niitti +++ +++ +++ + +++ +++ ++ +++ +++ 

Ruuvi* +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ 

Liima +++ ++ + +++ ++ + +++ ++ + 

*Irrotettaviin liitoksiin ainoa vaihtoehto 
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Liitoksien ruuvien ja niittien sijainnit määritellään EC3:ssa, ja minimiarvot on esitetty 

taulukossa Taulukko 5 jossa d0 on reiän halkaisija. 

 

Taulukko 5. Reikien minimietäisyydet ruuvi- ja niittiliitoksissa (SFS-EN 1993-1-8:2005, s. 24). 

 
Minimiarvo 

Päätyetäisyys 1,2d0 

Reunaetäisyys 1,2d0 

Etäisyys 

Pidennetyissä 

rei’issä 

 

1,5d0 

keskiö väli 2,2d0 

 

 

2.4 Standardit 

Rakenne suunnitellaan yleisten ohutlevysuunnitteluohjeiden ja eurokoodi 3 (SFS-EN 1993) 

-teräsrakennesuunnittelun mukaan. Tuotteille, jotka täyttävät tuotetta koskevat EU: 

direktiivit ja asetusten olennaiset vaatimukset voi ja pitää hakea CE-merkintää, jos 

tuotelainsäädäntö niin määrää. CE-merkintä takaa vapaan liikkuvuuden EU:n alueella. 

Kuitenkin CE-merkintää saa käyttää vain, jos tuotelainsäädännässä niin määrätään. (Tukes).  

 

2.5 Lujuustarkastelu 

Lujuustarkastelu tehdään rakenteelle hyvin yksinkertaistetusti ja rakenne tarkastellaan FEM-

menetelmällä (Finite Element Method) käyttäen Dassault Systèmes:n kehittämän 

Solidworks 2020 -ohjelman simulaatiolisäosaa. Tarkastelun kiinnostuksenkohteena ovat 

rakenteen muodonmuutokset ja kriittisten osien rasitukset.  

 

FEM on numeerinen menetelmä suorittaa Finite Element Analysis, FEA. Menetelmä 

perustuu kappaleen jakamiseen elementteihin ja yksittäisen elementin siirtymät voidaan 

laskea matemaattisesti solmukohdissa. Solmukohtien siirtymistä voidaan laskea elementin 

tiettyyn solmuun vaikuttava voimavektori ja voimavektoreiden perusteella jännitykset. 

Matemaattinen malli vaatii myös oikeat reunaehdot, jotta ohjelma osaa laskea oikein. 

(Lähteenmäki s.2–8) 
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Kuva 5 on esimerkki palkista, jonka jännitykset ovat laskettu FEM-menetelmällä. Verkotus 

on tehty automaattisesti käyttäen tetraedrisiä elementtejä. Tuloksista voidaan helposti nähdä, 

mihin suurimmat jännitykset keskittyvät ja niiden suuruudet. Siirtymät ja muodonmuutokset 

saadaan myös helposti laskettua. 

 

 

Kuva 5. Havainnekuva jäykästi tuetusta umpinaisesta palkista ja sen verkotuksesta, johon vaikuttaa 

pistekuorma. 

  

2.5.1 Topologinen optimointi 

Monesti suunnitteluprosessin aikana ja jopa valmiita tuotteita optimoidaan. Rakenteissa on 

monesti materiaalia, joka ei kanna kuormaa eikä sillä ole mitään tekemistä toiminnallisuuden 

kanssa. Optimoinnin tarkoituksena on monesti mahdollisimman tehokas materiaalin 

hyödyntäminen, jolla saadaan säästöjä rakenteen painossa ja valmistusmateriaalia tarvitaan 

vähemmän. Perinteisesti suunnitelluissa rakenteissa materiaali ei ole välttämättä paikoissa, 

jossa sen käyttö olisi tehokkainta ja ylimääräistä materiaalia on paljon. Tämä johtuu siitä, 

että yleensä suunnittelijalla on jonkinlainen visio siitä, millainen rakenne voisi toimia tai on 

toiminut ennenkin, ja vasta lopuksi tarkastellaan kestääkö rakenne. Perinteisin menetelmin 

rakenteiden optimointi on todella työlästä ja paljon aikaa vievää. Nykyään kuitenkin on 

tarjolla paljon laskentatehoa ja on useita ohjelmistoja, joilla voidaan optimoida rakenteita tai 

komponentteja. (Hietikko & Urpilainen, 2016 s.4–6) 
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Topologisen optimoinnin periaate on poistaa rakenteesta ylimääräinen materiaali ulkoisten 

kuormien ja reunaehtojen perusteella. Prosessi alkaa normaalilla Finite Element Analysis 

(FEA) -prosessilla, joka esiteltiin aiemmin lyhyesti. Kun rakenne on verkotettu ja jännitykset 

on laskettu jokaisessa yksittäisessä elementissä, jokaisen elementin jännitystasoa vertaillaan 

ja poistetaan kuvioista niin sanotut laiskat elementit, jotka kantavat vähiten kuormaa. Tämän 

jälkeen jännitykset lasketaan uudestaan ja prosessi toistuu, kunnes päästään ohjelmalle 

annettuun tavoitteeseen, joka voi olla esimerkiksi 70 % tilavuuden vähennys. Tietyissä 

tilanteissa elementti voi palata takaisin, jos sille on tarvetta analyysin aikana. On kuitenkin 

muistettava, että ohjelma on vain yhtä viisas kuin sen käyttäjä ja tuloksia on tarkasteltava 

kriittisesti. (Abbey, 2018) 

 

Kuva 6 on esimerkki mahdollisesta optimoidusta rakenteesta esimerkkipalkille. Voidaan 

huomata, että optimoidusta rakenteesta on vähennetty materiaalia vähemmän rasitetuilta 

alueilta, kuvassa sinisellä. Optimoinnin tulos riippuu täysin lähtöarvoista ja reunaehdoista. 

Monesti on kannattavaa tehdä useampi erilainen optimointi ja valita optimoiduista tuloksista 

paras. Lähes aina optimoinnin jälkeen ihmisen pitää käydä malli läpi tai jopa tehdä kokonaan 

uusi malli optimoinnin perusteella, koska ohjelman antama ratkaisu ei ole valmis tuotantoon 

ja vaatii paljon viilausta.  

 

 

Kuva 6. Yksi mahdollinen versio optimoidusta rakenteesta edellä mainitulle ulokepalkille. 

 

Topologiseen optimointiin käytetään Dassault Systèmes:in kehittämän Solidworks ohjelman 

simulaatiolisäosaa, joka sisältää topologisen optimoinnin. 
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3 TULOKSET 

 

Suunnittelussa korkeudensäätömekanismin mitoitus tehdään 75” televisioiden mukaan, jotta 

samaa mekanismia voi käyttää usean erikokoisen television kiinnitykseen. 

Suunnittelukuorma kannakkeelle on 30 kg ja varmuuskerroin n = 1,5, jolloin laskennassa 

käytetään 450 N mitoituksessa. Television kiinnityslevy vaihtuu television koon mukaan, 

koska VESA-standardin mukainen ruuvijako muuttuu. Television kiinnityslevyn 

mitoitukselle käytetään pienempää 350 N mitoituskuormaa. 

 

Vaatimuslistan (liite I) mukaan kannakkeen on oltava todella litteä, ja systemaattisen 

suunnittelumetodin askelin vaatimuslistaa täyttävää tarpeeksi yksinkertaista mekanismia ei 

löytynyt. Rakennetta lähdettiin pohtimaan luovan ongelmanratkaisumenetelmään mukaan ja 

useampikin tyydyttävä mekanismi löytyi. Vaihtoehdoista todettiin kuvassa Kuva 7 näkyvä 

hammastukseen perustuva lukitusmekanismi kehityskelpoisimmaksi, koska rakenteen 

muotoilu noudattaa Fail-Safe periaatetta, liikkuvia osia on vähän ja tuote on tarpeeksi 

yksinkertainen. Yksinkertaisuus ja pieni komponenttien lukumäärä noudattaa DFMA 

periaatetta.Lyhyen kehittelyn jälkeen television kevennysmekanismin implementoinnin 

todettiin monimutkaistavan mekanismia liikaa ja täten lisäävän komponentteja lukumäärää 

sekä nostavan valmistushintaa. 

 

 

Kuva 7. Lukitusmekanismin toiminta perustuu hammastukseen.  
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Kuva 8 on esitelty toimintorakenne, jonka mukaan kannake jaettiin kahteen eri 

kokoonpanoon ja lukitusmekanismi haettiin puoliksi näihin kokoonpanoihin. Tämä 

mahdollistaa yksinkertaisen kokoonpanon ja helpon asennuksen seinälle. 

 

 

Kuva 8. Toimintorakenne. 

 

3.1 Kiinnitys seinään 

Kiinnitys seinään tapahtuu Kuva 9 esitetyn kokoonpanon (liite II) avulla. Kokoonpano 

koostuu kahdesta ohutlevykappaleesta ja yhdestä ruiskuvaletusta nylonkappaleesta. 

 

 

Kuva 9. Seinäkiinnitys kokoonpano, joka koostuu kahdesta ohutlevystä ja yhdestä 

nylonkomponentista. 1 taustalevy, 2 U- kappale, 3 tukilevy. 

 

Käytetty materiaali ohutlevykappaleissa on 1 mm paksua DC03 kylmävalssattua ohutlevyä. 

Valinnan perusteena olivat lujuusvaatimukset ja särmättävyys. Taulukko 1 

1 

 

2 

 
3 
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ohutlevyvaihtoehdoista DC03 on toisiksi lujin ja on hyvin särmättävissä. Materiaalin 

paksuus määriteltiin FEM-tuloksien avulla. Käytännöllisyyden vuoksi kumpikin taustalevy 

ja tukilevy leikataan samasta materiaalista. Kaikki ohutlevytuotteet suunnitellaan laserilla 

leikattavaksi. 

 

Seinään kiinnitys tapahtuu taustalevyn avulla, joka on särmätty ohutlevytuote. Levyssä on 

useita reikiä, jotka mahdollistavat kiinnityksen kipsilevyyn ankkureilla tai suoraan 

vakiorunkojaolla olevaan koolaukseen. Kiinnitys muuhun rakenteeseen tapahtuu pop-niitein 

ja lisäksi ylös tulee kaksi paikoittavaa kupukantaruuvia. Särmätty levy tarkasteltiin FEM-

analyysillä ( Kuva 10), ja jännitykset ovat alle myötörajan 240 MPa, pois lukien kaksi 

jännityspiikkiä. Jännityspiikit johtuvat osittain karkeasta verkotuksesta ja epäjatkuvuudesta 

rakenteessa, mutta pieni paikallinen myötäminen voidaan sallia. Muodonmuutokset olivat 

minimaalisia, 0,7 mm, joten niitä ei tarvitse huomioida. 

 

 

Kuva 10. Punaisella nuolella merkattuna kiinnityspisteet ja vihreällä ympyröidyissä rei’issä on 

tasaisesti jaettuna suunnittelukuorma.  

 

Tukilevy (Kuva 11) ei varsinaisesti kanna kuormaa, joten lujuustarkastelu ei ole tarpeellista. 

Komponentin ainoa tarkoitus on ohjata lukitusmekanismia ja tukea nylonhammastusta.  
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Kuva 11. Tukilevy, jossa näkyy niittien reiät ja alhaalla narunohjauslovi. 

 

Muovikappaleiden materiaaliksi on valittu Nylon 6, edellä mainitun Taulukko 3 

vaihtoehdoista. Nylon 6 valittiin hyvän lujuuden ja korkean iskusitkeyden takia, vaikka hinta 

on toisiksi korkein. Näitä kappaleita ei toleroida suunnitteluvaiheessa ja toleranssit pitää 

käydä läpi tuotannonsuunnittelussa, koska valmistettava muotti tehdään tiettyihin 

toleransseihin ja lisäksi materiaalin kutistuminen valussa on otettava huomioon. 

 

Kuva 12 on esitelty FEM-tulokset U-kappaleesta, johon lukitusmekanismi kiinnittyy. Kun 

kuorma jakaantuu neljälle hampaalle per puoli jännitykset kappaleessa ovat hyvin pieniä ja 

viruminen ei myöskään ole ongelma. Muodonmuutokset olivat minimaalisia, 0,06 mm. 

Vaikka yksi hammas per puoli riittäisi lujuuden puolesta, pieni hammastus antaa paremman 

säätötarkkuuden mekanismille. Lisäksi kun käytetään useampaa hammasta, vältytään 

mahdollisilta mekanismin jumiutumisilta, kun kappale pysyy varmasti suorassa. 
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Kuva 12. Kuorma jakaantuu kolmelle hampaalle per puoli, punaiset nuolet. Tuenta tapahtuu kuuden 

niitin kautta, jotka menevät vasemmalla näkyvien reikien kautta. 

 

Kokoonpano tapahtuu kuudella pop-niitillä FAD3014Z, joiden leikkauslujuus on 620 N ja 

vetolujuus 720 N (Fixmaster 2012, s.19). Voidaan todeta, ettei ole vaaraa niittien 

pettämiseen, kun suunnittelukuormasta (441,5 N) muodostuu 74 N leikkausta per niitti. 

Lisäksi kiinnitykseen käytetään kaksi kupukantaista ruuvia, Kuva 13, joiden tarkoitus on 

jäykistää särmätyn levyn päätyä, mutta tarvittaessa ne voidaan korvata liimalla. 

 

 

Kuva 13. Särmätyn levyn pääty, jota jäykistetään ruuvilla. 

 

Ruuvi 
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3.2 TV-kiinnike 

Kuva 14 näkyy TV-kiinnityskokoonpano, joka koostuu yhdestä ohutlevystä ja useammasta 

nylonkomponentista, joista myöhemmin lisää. VESA-kiinnikkeeksi valittiin 55” 

televisioissa käytetty 300x200 VESA-kiinnitys, numerot kertovat ruuvi jaon millimetreinä. 

VESA-kiinnikettä on usealla eri ruuvijaolla saman kokoluokan televisioissa valmistajasta 

riippuen, joten TV:n kiinnityslevy on valittavissa jaon mukaan. Tv-kiinnityslevyn 

mitoituksessa käytettiin 350N kuormaa, joka sijaitsee 25 mm kiinnityslevyn pinnasta. Muun 

mekanismin mitoittamiseen käytettiin 450N kuormaa. 

 

 

Kuva 14. TV-kiinnitys kokoonpano, vas. takaapäin ja oik. edetä päin katsottuna. 

 

Staattista kuormaa aiemmin käytetty 1 mm paksu ohutlevy kesti hyvin, mutta taulutelevision 

painopiste, joka sijaitsee noin 15–30 mm etäisyydellä kiinnityslevystä, aiheuttaa momenttia 

rakenteeseen. Momentin aiheuttamat siirtymät kiinnityslevyssä olivat yli 10 mm ja 

jäyhyyden kasvatus kiinnityslevyssä on hankalaa. Vaihtoehtoina olivat levyn reunan 

taittaminen ja litistäminen, ja levyn paksuuden kasvatus. Kummankin vaikutukset 

taivutusjäyhyyteen ovat pieniä, mutta levyn paksuuden kasvattaminen on edullisempaa. Kun 

levy on vaihdettu paksumpaan 2 mm DC03 ohutlevyyn, voimme todeta, että rakenteessa 

jännitykset ovat hyvin pieniä ja ylimääräistä materiaalia on paljon, joka näkyy myös 

siirtymissä. Suorakaiteen mallinen levy ei välttämättä ole myöskään myyvän näköinen. 

Kuva 15 on siirtymät muotoillusta kiinnityslevystä, jonka paksuus on 2 mm. 
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Kuva 15. Siirtymät muotoillussa levyssä. 

 

Levylle tehdään topologinen optimointi ja laserleikkaus mahdollistaa vapaat muodot. 

Optimoinnin tavoitteena on mahdollisimman hyvä jäykkyys-painosuhde. Kuva 16 näkyy 

optimoinnin hyödyntämisen vaiheet, aluksi tehtiin kaksi optimointia hiukan eri reunaehdoin. 

Ensimmäisessä ei ole mitään tilarajoitteita ja toisessa on merkattu lovet ylä- ja alareunaan, 

jotta muoto olisi matalampi. Vaihtoehdoista valitaan jälkimmäinen, ja levystä leikataan 

ylimääräiset muodot pois, hiukan pyöristellen ja tasoittaen. Lopullinen muoto ilman 

kevennysaukkoja painaa 812 g ja aukkojen kanssa 531 g.  

 

 

Kuva 16. Vasemmalta ylhäältä alkaen, vaiheet topologisen optimoinnin hyödyntämisestä.  

1. 2. 3. 

6. 5. 4. 
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Topologisen optimoinnin jälkeen pitää vielä tarkastaa rakenne FEM:llä. Kuva 17 on esitelty 

FEM:n tulokset. Maksimisiirtymät ovat 1,5–2 mm ja jännitykset alle myötörajan jopa 

jännityskeskittymissä. 

 

 

Kuva 17. Jännitykset ja siirtymät optimoidulla muodolla. Ylemmässä kuvassa jännitykset ja 

alemmassa siirtymät. 

 

Levyn kiinnitys nylonista valmistettuun lukitusmekanismiin tapahtuu neljän 

uppokantaruuvin ja paikoittavan kohouman avulla. Kuva 18 on esitelty, kuinka ruuvi asettuu 

ylisuureen reikään levyssä.  Lukitusmekanismin toiseen runkopalaan on tehty upotukset 

muttereita varten. Ruuvit ja mutterit ovat kokoa M5. Ruuvien valinta tehtiin sopivan 

kokoisen uppokannan halkaisijan ja pultin pituuden perusteella. M5 on myös yleisesti 

käytetty kokoluokka tämän kaltaisissa kodin sovelluksissa. 
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Kuva 18. Kiinnitys lukitusmekanismiin tapahtuu neljällä uppokanta ruuvilla. Levyn reiät ovat 

huomattavasti ruuvia suuremmat, jotta ruuvi menee tarpeeksi syvälle ilman viisteitä. 

 

3.2.1 Lukitusmekanismi 

Lukitusmekanismin kokoonpano koostuu Kuva 19 esitetyistä komponenteista. Tämän 

tarkoitus on kiinnittää televisioon kiinnittyvät komponentit seinään kiinnitettyyn 

kokoonpanoon. Koko kokoonpano tapahtuu edellä mainituilla neljällä M5 pultilla, jotka 

lävistävät kokoonpanon. Suunniteltu mekanismi mahdollistaa 114 mm korkeuden säädön 3 

mm tarkkuudella. 

 

Kuva 19. Lukitusmekanismi, joka koostuu viidestä muovikappaleesta, vetonarusta, kahdesta 

jousesta ja edellä mainituista ruuveista ja pulteista sekä television kiinnityslevystä. 1 X-A-kappale, 

2 X-B kappale, 3 E-L- kappale, 4 E-R kappale, 5 vetonaru, johon kiinnittyy kuvassa näkymätön 

kahva. 
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Materiaali muovikappaleille on sama aiemmin käytetty Nylon 6. Nostomekanismin runko 

voisi olla myös jotain muuta materiaalia, mutta jotta kaikki kappaleet on mahdollista 

valmistaa samalla muotilla yhdellä työkierrolla, materiaalin on oltava sama. 

Nostomekanismin runko, kappale X kuvassa 20, on jaettu A ja B puoliskoihin. 

Ensimmäisessä runkokappaleessa (X-A) on kolot kaikille kokoonpanoon kuuluville 

komponenteille ja vastakappale (X-B) toimii kantena, jotta kaikki komponentit pysyvät 

omilla paikoillaan. Tämä mahdollistaa yksinkertaisen kokoonpanon, kun kokoonpanosuunta 

on koko ajan sama.  

Kokoonpanossa ensin neljä mutteria painetaan ensimmäisessä runkopuoliskossa (X-A) 

oleviin aukkoihin. Tämän jälkeen voidaan asettaa lukituskappaleet E-L ja E-R paikoilleen, 

jonka jälkeen voidaan asentaa jouset, joiden läpi kulkee mekanismin vapautusnaru. 

Viimeiseksi runkokappaleen toinen puoli (X-B) ja television kiinnityslevy laitetaan 

paikoilleen ja ruuvataan neljä uppokantaruuvia paikoilleen. 

Kuva 20 näkyy lukitusmekanismin rungon ensimmäinen puolisko eli X-A kappale. 

Kappaleen taustapuolella on kolot M5-muttereille. Paikoitus tapahtuu X-B kappaleeseen 

ruuvien reikien reunojen ja neliskanttisen keskellä olevan aukon avulla. Lukituksen vapautus 

narulle on 3 mm leveä ura ja jousen tyvi tulee narun uran päähän, jossa on reunus. Lukitus 

kappaleille on kaksi 45° kulmassa olevaa lovea. Loven taustapuolella ja päässä on matala 

pykälä, joka estää lukituskappaleiden karkaamisen. Kappaleen alareunassa olevat viisteet 

ohjaavat asennuksessa, kun televisiota ollaan nostamassa telineen seinäpuoliskoon. Lujuutta 

ei ole tarpeellista tarkastella, kun aiemmin todettiin, että kahdeksan 3 mm paksua hammasta 

kestää kuorman hyvin. 
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Kuva 20. Lukitusmekanismin rungon ensimmäinen puolisko, X-A kappale. Vas. 

kokoonpanosuunta. 

 

Kuva 21 on esitelty lukitusmekanismin rungon toinen puolisko, X-B kappale. Paikoitus 

runkokappaleeseen X-A tapahtuu reikien ympärillä olevan reunuksen ja keskellä olevan 

nelikulmion avulla. Reikien ympärillä on pieni viiste, joka varmistaa uppokantaruuvin 

kannan uppoamisen tarpeeksi syvälle. Koska lukituksen vapautusnaru kulkee jousien sisältä, 

kappaleessa pitää olla ohjurit narulle, jotka tukevat jousen tyven yhtä puolta. Ohjurin päässä 

on viiste, joka helpottaa asennusta jousen ollessa jo paikallaan. Kuva 22 näkyy jousen tyven 

paikka, kun rungon puoliskot ovat yhdistettynä. 

 

 

Kuva 21. Lukitusmekanismin rungon toinen puolisko, X-B kappale.  
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Kuva 22. Kappale X-B sulkee täyttää jousen tyven paikan yhdeltä reunalta. 

 

Lukituskappaleet E-L ja E-R ovat peilikuvat keskenään ja kappaleissa on kokoonpanoa 

varten merkintä. Kappaleessa kuorma hampaalle on sama kuin aikaisemmin tarkasteltuna, 

mutta tuenta on hiukan erilainen. Voidaan kuitenkin todeta aikaisempien laskelmien 

perusteella, että lujuus ei tuota ongelmia. Kuva 23 näkyy kummastakin versiosta merkattu 

puoli ja lisäksi toisesta kuva taustapuolelta, jonne jousen tuenta ja narun kiinnitys tapahtuu. 

Lukituskappaleella on 5 mm liikealue. Kappaleita on asetettu 45° asteen kulmaan, jotta 

kuorman ollessa hampailla, lukitusta ei voi vapauttaa. Vasta kun kuormaa kevennetään 

nostamalla, kappaleet liikkuvat vapautusnarusta vetämällä. Narun kiinnitys 

lukituskappaleisiin tapahtuu solmulla narun päässä ja kapealla railolla, jonka taakse solmu 

jää. 
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Kuva 23. Lukitus kappaleet E-L ja E-R. Kappaleet ovat peilikuvat lukuun ottamatta kappaleen 

puolen merkkausta. Oikealla on nähtävillä jousen yläpään paikka ja vapautusnarun kiinnityskohta. 

 

Kierrejousien valintakriteerinä oli sisä- ja ulkohalkaisija, vapaa pituus ja minimipituus 

puristettuna. Jousivakio oli toissijainen, koska jousi vain palauttaa lukituskappaleet 

lukitusasentoon. Kierrejousiksi valittiin 5,5 mm halkaisijalla olevat jouset, joiden vapaa 

pituus on 14 mm, minimipituus puristettuna 5,83 mm ja jousivakio 0,932 N/mm. Kyseinen 

kierrejousi on tarpeeksi suuri, jotta lukituksen vapautusnaru on helppo pujottaa sen läpi, 

mutta mahtuu hyvin ohuen rakenteen sisälle. Lisäksi jousi kykenee puristumaan 5 mm, mikä 

on lukituspalasten liikematka. 

Lukituksen vapautusnaruksi käy lähes mikä tahansa joustamaton tai vain vähän joustava 

naru. Naruksi valittiin 2 mm paksu polypropeeniköysi, joka on hyvin edullista ja saatavilla 

suurina keloina. Naru koostuu kahdesta kappaleesta, jotka on sidottu T-muotoon. Narun 

päissä on solmut, jotka asettuvat mukavasti liikkuvissa kappaleissa olevaan koloon. Naru 

tulee ylipitkänä ja asennuksen yhteydessä narua lyhennetään siten, että kahva jää television 

taakse piiloon. 

Lukituksen vapautus tapahtuu Kuva 24 olevan yksinkertaisen kahvan avulla. Voima, jota 

tarvitaan lukituksen vapautukseen ei ole suuri, noin 7 N. Koska kahvan käyttöön ei tarvitse 

paljoa voimaa, siitä pyrittiin tekemään mahdollisimman pieni. Kahva mitoitettiin siten, että 
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keskiverto käyttäjän kolme sormea juuri mahtuu kahvalle. Kahvan materiaali on Nylon 6, 

jotta on mahdollista selvitä yhdellä muotilla kaikkien kappaleiden valmistuksessa.  

 

 

Kuva 24. Lukituksen vapautuskahva. 

 

3.3 Pintakäsittely 

Ohutlevyt maalataan ja nylonkappaleille ei tarvitse tehdä mitään. Tuotteen 

käyttöympäristönä on sisätilat, joissa korroosioluokitus on C1. Esikäsittelyksi riittää 

suojaöljyn poistaminen levyn pinnasta pesemällä. Maalina voidaan esimerkiksi käyttää 

vesiohenteista akryylimaalia. Maalipinnan paksuudeksi riittää kaksi 80 μm kerrosta. Väri on 

musta, esimerkiksi RAL 9005. (SFS-EN ISO 12944-5 2019) 

 

3.4 Valmistuksen hinta-arvio 

Komponenttien hinnoista tehdään karkea arvio. Ohutlevytuotteiden hinta-arvioon pyydettiin 

apua LUT-yliopiston tuotantotekniikan laboratoriolta. Kustannukset lasketaan 2000 tuotteen 

erän yksittäiskappaleelle.  

 

Taulukko 6 on esitelty hinta-arvio ohutlevytuotteista laserlevytyökeskuksella leikattuna. 

Hinta-arvio pyydettiin TV-kiinnityslevystä aukoin ja ilman aukkoja, koska reikien leikkaus 
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lisää leikkuuaikaa ja kaasun tarvetta. Hinta-arvio sisältää materiaali-, leikkauskaasu- ja 

koneen käyttökustannukset.  

 

Taulukko 6. Hinta arvio 2000 tuotteeseen tarvittavien komponenttien erästä ja niistä lasketut 

yksittäiskappalehinnat. (Nykänen 2021) 
 

Materiaali 

[€] 

Leikkauskaasu 

[€] 

Kone 

[€] 

Yhteensä 

[€] 

Yksittäiskappale 

[€] 

TV-

kiinnityslevy 

aukoilla 

 

 

 

3077,93 

 

 

1284,62 

 

 

3532,69 

 

 

7895,24 

 

 

3,95 

TV-

kiinnityslevy 

ilman aukkoja 

 

 

 

3077,93 

 

 

588,46 

 

 

1618,27 

 

 

5284,66 

 

 

2,64 

Taustalevy 

 

 

1891,2 

 

504,76 

 

1388,1 

 

3784,06 

 

1,89 

Tukilevy 

 

 

 

661,92 

 

 

20,52 

 

 

576,19 

 

 

1258,63 

 

 

0,63 

 

Nylonkappaleiden hinta-arvio sisältää muotin ja tarvittavan materiaalin hinnan 2000 

tuotteen erään ja näistä lasketaan yksittäiskappaleen hinta. Oletuksena on, että kaikki 

kappaleet voidaan tehdä yhdellä muotilla kerralla. Taulukko 7 on arvioidut kustannukset 

jokaiselle muovikomponentille ja ruiskuvalumuotille. 
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Taulukko 7. Hinta-arvio 2000 tuotteeseen tarvittavien komponenttien erästä ja niistä 

lasketut yksittäiskappalehinnat. Nylon 6 litrahintana käytettiin aiemmin mainittua 2,5 €/l 

(PLM Group. 2016.) 
 

Tarvittava materiaali 

[dm3] 

Materiaalin hinta 

[€] 

Yksittäiskappale 

[€] 

U-kappale 164,63 411,58 0,2058 

X-A kappale 97,53 243,83 0,1219 

X-B kappale 37,42 93,55 0,0468 

E-L kappale 10,32 25,8 0,0129 

E-R kappale 10,32 25,8 0,0129 

Kahva 5,78 14,45 0,0072 

Muotti - 12000 6 

 

Kokonaiskustannus yksittäiskappaleelle 2000 tuotteen erästä arvioidaan olevan noin 14,51 

€. Taulukko 8 on tuotteen kokonaishinta-arvio esitettynä. 

 

Taulukko 8. Tuotteen kokonaishinta-arvio, käyttäen reiällistä hiukan kalliimpaa TV:n 

kiinnityslevyä. 
 

Ohutlevy 

[€] 

Nylon 6 

[€] 

Naru 

[€] 

Jouset 

[€] 

Kiinnitystarvikkeet 

[€] 

Summa 

[€] 

Hinta 6,47 6,41 0,05 1,08 0,5 14,51 
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4 ANALYSOINTI 

 

TV:n seinäkiinnike korkeudensäädöllä vaikuttaa 3D mallien mukaan toimivalta. Kuva 25 on 

nähtävillä lopullinen suunnittelutulos seinäkiinnikkeestä. Lopulliset mitat kannakkeelle 

ovat: leveys 750 mm, maksimikorkeus 269 mm, paksuus 14 mm ja paino noin 1200 g. 

Korkeuden säätö on 114 mm, jonka tarkkuus on 3 mm.  

 

Kuva 25. Lopullinen versio litteästä, korkeussäädettävästä TV-seinäkiinnikkeestä 

 

Rakenteessa perimmäisenä ajatuksena DFMA:n käyttö suunnittelussa, jonka idea on 

mahdollisimman helppo kokoonpano ja asennus. Tuotteen kokoonpanoon tarvitaan vain 

kuusi vetoniittiä ja neljä M5 uppokantaruuvia. Lukitusmekanismin komponentit on 

suunniteltu siten, että kaikki sopivat vain yhdellä tavalla. Lisäksi lukituspaloissa, jotka ovat 

peilikuvia keskenään, on merkintä asennuspuolesta.  

 

Valmistusteknisesti ajateltuna tuote on helppo valmistaa, ohutlevytuotteet voidaan leikata 

nopeasti ja helposti CNC-ohjatulla laserilla ja kaikki muovituotteet on mahdollista valmistaa 

yhdellä muotilla kerralla. Ainoat lisävaiheet komponenteille ovat taustalevyn särmäys ja 

ohutlevykomponenttien pintakäsittely. 



35 

 

Kuva 26 on tarkennus lukitusmekanismista, jossa edessä olevat komponentit ovat 

läpinäkyviä. Kuvasta voidaan huomata, että kun seinäkiinnikepuolisko on asennettu seinälle 

ja TV:n taakse tuleva puolisko on asennettu, televisio on helppo nostaa seinälle ja laskea 

lukitusmekanismi paikalleen. Koska tuotteesta ei voitu tehdä prototyyppiä vaikean 

maailmantilanteen takia, ei voida sanoa kuinka helppoa asentaminen tai kokoonpano 

oikeasti on. Lisäksi oli vaikea arvioida, kuinka litteäksi vetoniittien kanta litistyy asentaessa, 

ja tarvittaessa rakoa television kiinnityslevyn ja kiinteän seinäpuoliskon välillä voidaan 

joutua kasvattamaan. 

 

 

Kuva 26. Korkeudensäätömekanismi käyttötilanteessa. 

 

Lujuuslaskelmissa ja mitoituksessa käytettiin suurta 1,5 varmuuskerrointa ja lisäksi 

mekanismi on mitoitettu ison 75” television kannattelemiseen. Tuotteessa ei ole montaa 

liikkuvaa kappaletta ja suurimman osan elinajastaan tuote on staattisessa tilassa. Tuotteen 

luotettavuus pitäisi olla todella suuri ja rikkoutuvia kappaleita ei pitäisi olla. Tuotteessa ei 

ole riskiä sormien väliin jäämiseen asentaessa tai korkeutta säädettäessä, ja vaikka 

esimerkiksi lapsi roikkuisikin lukituksenvapautusnarussa, televisio ei liiku, ellei sen painoa 

ensin kevennetä nostamalla. Prototyyppi olisi antanut huomattavasti tietoa ja kokemusta 

tuotteen mahdollisista riskeistä. Tuotteessa ei ole irtoavia osia, eikä ympäristölle haitallisia 

aineita ole käytetty. Teräs ja Nylon 6 ovat myös täysin kierrätettävissä. Tuotteelle ei voi 
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hakea CE-merkintää, joka takaisi tuotteen täyttävän tietyt turvallisuuskriteerit, koska 

tuotelainsäädäntö ei niin määrää ja CE-merkin väärinkäyttäminen on rangaistava teko.  

 

VESA-standardin mukaisia kiinnityksiä ja sen muunnelmia useita eri versioita, ja tähän 

työhön valittiin eräässä paljon myydyssä 55” televisiossa käytetty 300x200 mm ruuvijako, 

ja päädyttiin optimoimaan kyseiselle jaolle oma TV:n kiinnityslevy. Vaikka 

lukitusmekanismi ja seinäkiinnityspuoli oli mitoitettu myös todella isoille televisioille, ei 

voida käyttää samaa kiinnityslevyä, jossa olisi reiät kaikkiin 42” - 75” televisioihin. Syy 

tähän on television painopisteen etäisyys television kiinnityslevystä, mikä aiheuttaa 

momenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pienemmille ja kevyemmille televisioille olisi 

mahdollista tehdä kiinnityslevy, jossa on useampi reikäjako mutta isommat ja painavammat 

televisiot tarvitsevat optimoidut ja huomattavasti jäykemmät kiinnityslevyt. Jos kiinnike 

olisi paksumpi, olisi mahdollista tehdä universaali television kiinnityslevy, mutta tämän työn 

vaatimuksena oli erityisesti litteys. 

 

Ohutlevyjen leikkauksen hinta-arvio on tehty laserlevytyökeskukselle, jossa levy liikkuu 

toisin kuin lentävän optiikan (flying optics) periaatteella toimiva laserleikkuri. 

Todellisuudessa tämä laskee koneen käyttökustannuksia, koska leikkuunopeus on suurempi 

ja koneen käyttöaika vähenee.  Myös kaasun ja ohutlevyjen hinnat ovat todellista suurempia, 

koska hinta-arvioissa ei ole otettu huomioon levyn ja kaasun tilaamista suurissa määrissä. 

Television kiinnityslevy on mahdollista valmistaa ilman optimoituja reikiä rakenteessa, 

mikä laskisi leikkauskuluja noin 1,31 € saadun hinta-arvion perusteella. Muutos näyttää 

pieneltä mutta 33 % valmistuskustannusten lasku kyseiselle komponentille on paljon. 

Toisaalta tällöin kappale painaisi 281 g enemmän, mikä tarkoittaa 53 % kasvua. Ohutlevyjen 

pintakäsittelyä ei hinnoiteltu arviossa ollenkaan, mutta täysin automatisoidulla 

maalauslinjastolla pintakäsittely on edullista todennäköisesti levyleikkuuprosessin 

vaihtamisessa säästetyt eurot riittävät pintakäsittelyyn. 

 

Nylonista ruiskuvalettujen kappaleiden -arvion tarkkuutta on vaikea arvioida. 

Muovikappaleiden valmistuksessa on paljon tuntemattomia kuluja, jotka voivat vaihdella 

paljonkin, ja esimerkiksi koneen käyttökustannus tai muotin hinta voivat olla huomattavasti 

arvioitua suurempia. Vaikka 3D-mallissa oli käytetty selkeyden vuoksi eri värejä 

muovikappaleille, todellisuudessa värillä ei ole merkitystä, koska muovikappaleet eivät näy 
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ulospäin. Tuotteessa oleva lukituksen vetokahva voitaisiin vaihtaa edullisempaan muoviin, 

koska kahvalta ei vaadita suuria mekaanisia ominaisuuksia, mutta silloin tarvitaan myös uusi 

muotti, jonka hankinta on suuri investointi.  

 

Hinta-arvio 14,51 € arvioitiin suhteellisen tarkaksi, kun tiedetään, että jotkin komponentit 

on mahdollista valmistaa halvemmin ja myös joitakin lisäkuluja tulee varmasti. Hinta-

arviosta puuttui myös kaikki logistiikka- ja kokoonpanokulut, mutta arvion mukaan 

kokonaisvalmistuskustannus jäisi alle 20 €. 

 

Vaatimuslistasta (liite I) kaikki vaatimukset on saatu täytettyä, vaikkakin kohtaa 4, jossa 

tuotteen myyntihinta ja valmistuskustannukset määritetään, tulee tarkastella kriittisesti, 

koska tarkempaa markkinatutkimusta ei ole tehty. Toiveina vaatimuslistassa olleet kohdat 7 

ja 8 eivät toteutuneet tässä suunnitelmassa. Portaattoman säädön ja kevennysmekanismin 

integroiminen rakenteeseen todettiin lisäävän monimutkaisuutta ja komponenttien määrää 

tarpeettomasti.  
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5 YHTEENVETO 

 

Tässä kandidaatintyössä suunniteltiin taulutelevisiolle ohut seinäkiinnike, jossa on 

korkeudensäätömahdollisuus. Kiinnikkeen tarkoitus on mahdollistaa television korkeuden 

säätäminen helposti myös sen jälkeen, kun reiät on porattu seinään. Teoriaosiossa 

perehdyttiin luovaan ongelmanratkaisuun, systemaattiseen suunnittelumenetelmään ja 

niiden eroihin tuotekehityksessä. Myös DFMA:ta käsiteltiin, koska työn tavoitteena on 

helposti valmistettavissa jo kokoonpantavissa oleva tuote. Näiden lisäksi tarkasteltiin 

materiaalivaihtoehtoja, ja FEM-laskennan ja topologisen optimoinnin perusperiaatteita 

lyhyesti. 3D-mallin suunnittelu ja karkeat lujuustarkastelut tehtiin käyttäen Solidworksia ja 

sen lisäosia. 

 

Suunnittelutyö aloitettiin tiedon ja vaatimusten määrittämisellä, jonka jälkeen todettiin työ 

suhteellisen haastavaksi. Eniten hankaluuksia tuotti todella tiukka rakenteen paksuuden 

määritelmä. Todettiin että systemaattista suunnittelumenetelmää käyttämällä pelkästään ei 

päästä tyydyttävään lopputulokseen. Tämän seurauksena keskityttiin etsimään monenlaisia 

erilaisia ratkaisuita luovan ongelmanratkaisumetodin avulla. Usean eri mekanismityypin ja 

hahmotelman jälkeen lopulta löytyi työssä käytetyn mekanismin idea, jota lähdettiin 

systemaattisesti kehittämään.  

 

Lopputulos vaikuttaa 3D-mallien perusteelta toimivalta ja täyttää kaikki vaatimuslistan 

kriteerit, joskin tuotteen myyntihintaan ja valmistuskustannuksiin pitää suhtautua kriittisesti. 

Todellisesta toimivuudesta, turvallisuudesta ja valmistamisesta voidaan saada tietoa vain 

valmistamalla prototyyppi, ja jatkokehitys tapahtuu prototyypin testaamisesta saadun tiedon 

perusteella. 
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LIITTEET 

 

I. Vaatimuslista 

 

ID Selite Prioriteetti 

1 
VESA-standardin mukainen kiinnitys ja tukee 
mahdollisimman monta eri VESA-kiinnitystä 

V 

2 
Modulaarisuus ja kyky käyttää samaa kannaketta monen 

kokoiseen televisioon 
V 

3 Kannattimen on oltava ohut, max. n.15 mm paksu V 

4 
Valmiin tuotteen myyntihinta n.75 € josta 

valmistuskustannusten tulisi olla n. 1/7 
V 

5 Helppo valmistaa ja kokoonpanna T 

6 Riittävä varmuuskerroin kuormalle V 

7 Portaaton säätö T 

8 Kevennysmekanismi T 

9 Helppo ja turvallinen käyttää ja asentaa V 

10 Kierrätettävissä V 

11     

12     
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II. Seinäkiinnikkeen kokoonpano 
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III. TV-kiinnikkeen kokoonpano 

 


