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1. JOHDANTO 

 

Suomen metsäteollisuuden käyttämät puutavara kulkee enimmäkseen puutavara-autojen ja 

junien kyydissä, mutta myös perinteisempää tukkien uittamista tehtaille suositaan edelleen, 

koska niin voidaan kuljettaa suuria määriä puuta kerralla edullisesti ja 

ympäristöystävällisesti. Tukkilautoilla on myös muita etuja, kuten järven käyttäminen 

tehtaan puskurivarastona. Uittaminen on kannattavampaa kuin kuljettaminen junalla, kun 

uittomatka ylittää noin 150 km ja kustannukset tukkia kohden laskevat edelleen 

uittomatkan pidetessä. (Purhonen 2012) 

 

Tukit tuodaan puutavara-auton kyydissä pudotuspaikalle, jossa tukit niputetaan sitomalla 

käsin teräslangan avulla yhteen niiden ollessa edelleen puutavara-auton kyydissä. Auton 

perävaunuista tukit nostetaan Saimaaseen kurottajalla, jossa ne kootaan 

tukkinippulautoiksi. (Purhonen 2012) Tässä tapauksessa, kun tukkilautta saapuu UPM 

Kaukaksen satamaan, kurottaja nostaa tukit vedestä nippu kerrallaan ja asettaa ne 

teräskehtoon, joka muistuttaa rakenteeltaan hieman puun kuljettamiseen käytetäävää 

perävaunua. Tämän jälkeen nipun koossapitävät langat katkotaan ja vedetään pois nipun 

ympäriltä niin kutsutulla lankamopolla. (Tynkkynen 2012) 

 

Lankamopo on rakennettu pientraktorin pohjalle liittämällä sen katolle hydraulinen puomi 

tartunta- ja katkaisutyökaluilla sekä langan rullalle keräävä laitteisto (kuva 1). Työkoneella 

ei ole virallisempaa nimeä ja piirustuksissakin kone kulki mopon nimellä, joten laitetta 

kutsutaan tässä yhteydessä nimellä lankamopo. Lankamopon toimintaa on esitelty 

tarkemmin luvussa 4.1: Verrokkilaitteen esittely: lankamopo. 
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Kuva 1. Valmetin 240H:n pohjalle rakennettu lankamopo. 

 

Samaa kurottajaa, jolla tukkiniput nostetaan vedestä, käytetään myös 

puutavarankuljetusautojen ja junavaunujen tyhjentämiseen ja esimerkiksi purkutahdista 

kertoo jotain puutavara-autot, jotka viipyvät tehdasalueella keskimäärin alle viisitoista 

minuuttia. Tehdas tarvitsee vaihtelevasti eri puulajeja ja laatuja. Tukkilautat toimivatkin 

Kaukaan tehtaalla eräänlaisena puskurivarastona, jota tyhjennetään puutarpeen mukaan. 

(Väisänen 2012) 

 

Kun tukkinippu on purettu, kurottaja nostaa tukit kedosta sulakuljettimelle. Jokainen 

tukkinippu punnitaan kurottajassa olevalla vaa´alla ja eri puulaatujen tiheyksiä seurataan 

upotusaltaan avulla satunnaisluontoisesti. Näin saadaan myös arvio nostetuista kuutioista. 

Lopulta kaikki uittopuu silputaan hakkeeksi, josta keitetään sellua ja tehdään paperia. 

(Väisänen 2012, Tynkkynen 2012) 
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1.1 Tehtävän rajaus ja tavoitteet 

Lankamopon käytössä on ongelmia, jotka puoltavat uuden systeemin kehittämiseen. 

Mopossa on paljon osia, jotka kuluvat käytössä, kuten tartuntakoura leikkureineen, 

kaksiosaisen kelan tartuntapinnat sekä laatikon etulaita. Näitä osia pitää huoltaa aika ajoin 

puikkohitsauksella pinnoittamalla, jolloin alkuperäiset muodot voivat kuitenkin muuttua 

jolloin laitteen toimintakyky kärsii. 

 

Pientraktoria ei ole tarkoitettu kyseiseen työhön ja kone on hydrauliikkansa puolesta 

tehoton teräslankojen jumiutumistilanteissa ja työergonomiassakin on moitittavaa. Koura-

puomi -yhdistelmä on käytettävyydeltään kömpelö, johon vaikuttaa osaltaan nivelien 

rajoitettu määrä sekä muotoilu. Lankamopon etuikkunan eteen on työturvallisuuden takia 

laitettu teräsverkko, mikä huonontaa näkyvyyttä, jonka lisäksi puomi on keskellä 

näkökenttää. (Lautala 2012) Kuitenkin lankamopon ehkä suurin ongelma on käyttöasteen 

pienuus; työntekijän työajasta menee merkittävä osa uuden purettavan tukkinipun 

odottamiseen. (Väisänen 2012) 

 

Kandidaatin työn tarkoitus on kehittää ja ideoida konseptitason ratkaisu uittonippujen 

sidontatarvikkeiden irrottamiseen ja käsittelemiseen. Laitteiston pitäisi hoitaa vastaavat 

työt kuin lankamopokin eli teräslangan katkaisun ja poistamisen tukkinipun ympäriltä. 

Lisäksi laitteiston pitää saada teräslanka sellaisiin muotoon, että sitä on helppo käsitellä ja 

kierrättää. Toivomuksena on että kone toimii automatisoidusti tai vähintään kurottajasta 

käsin kauko-ohjatusti. Laite pitäisi pystyä siirtelemään tukkikentällä tarvittaessa ja 

toteutustavasta riippuen sen pitäisi pystyä toimimaan yhdessä samanlaisten koneiden 

kanssa.  

 

Tarkoitus ei ole luopua lankamopoista kokonaan ainakaan heti; niitä voitaisiin käyttää 

edelleen takertuneiden nippujen purkamisessa, jotka voidaan ottaa sivuun ja purkaa kaikki 

kerralla, jolloin ei tarvittaisi jatkuvaa mopon miehitystä. Näin työntekijä olisi vapaa muihin 

työtehtäviin ja lankamopon käyttöaika-aste paranisi. Lankamopoa voisi käyttää edelleen 

varsinaisen purkulaitteiston häiriötapauksien ja päätoimisen tukkinippujen purkulaitteen 

huollon yhteydessä. 
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2. KONSEPTISUUNNITTELU JA JÄRJESTELMÄLLISEN 

KONEENSUUNNITTELUN SOVELTAMINEN KONSEPTISUUNNITTELUUN 

 

2.1                  Konseptisuunnittelun eteneminen 

Konseptisuunnittelu alkaa asiakastarpeen tunnistamisella, joiden perusteella tunnistetaan 

tuotteen spesifikaatiot. Tuotespesifikaatioiden perusteella aloitetaan luonnostelu. 

Luonnostelun tulokset arvioidaan ja parhaat ideat testataan. Tässä vaiheessa päätetään 

myös lopulliset spesifikaatiot, jonka jälkeen siirrytään suunnittelemaan 

tuotekehitysprosessin jatkoa ja siirtymistä konseptivaiheesta systeemisuunnitteluun. 

Tarvittaessa konseptisuunnittelussa voidaan palata alemmalle tasolla jos työn edetessä 

ilmenee tarvetta. (Hietikko s.42-43, 55)  

 

2.2 Konseptikategoriat 

Konsepteja voidaan tehdä eri käyttötarkoituksiin ja konseptien kehittäminen voidaankin 

jakaa neljään kategoriaan. Visioiva (visioning) ja kehittävä (emerging) konseptisuunnittelu 

tähtäävät pitemmälle tulevaisuuteen ja nämä eivät johda välttämättä suoraan kaupallisen 

tuotteen kehittämiseen. Tuotekehitysprojektiin suoraan liittyvät konseptikategoriat ovat 

määrittelevä (defining) ja ratkaiseva (solving) tuotekonseptointi. (Kokkonen ym. s.17) 

 

2.2.1 Visioiva konsepti 

Eri konseptikategoriat voidaan jakaa aikaperspektiivin mukaan; visioiva konseptointi 

sijoittuu kauimmaksi tulevaisuuteen ja sijoittuu ajallisesti yli kymmenen vuoden päähän. 

Sen avulla kartoitetaan tulevaisuuden tuotemahdollisuuksia ja äärimmäisimmissä 

tapauksissa konseptissa sovelletusta teknologiasta ei tiedetä vielä mitään. (Kokkonen ym. 

s.17-18) 

 

2.2.2 Kehittävä konsepti 

Kehittävässä tuotekonseptoinnissa aikajänne on 5…10 vuotta, jonka aikana voidaan 

esimerkiksi tutkia uusia lupaavia teknologioita, potentiaalisia markkinoita ja tunnustella 

käyttäjätarpeiden luomia mahdollisuuksia. Kehittävä tuotekonsepti tekee tutkimustulokset 

helpommin ymmärrettäväksi tuotekonseptiksi, jolla tuetaan yrityksen oppimista ja 

päätöksen tekoa tulevissa tuotesukupolvissa. Kehittävä tuotekonsepti voi erota radikaalisti 

nykyiseen teknologiaan ja markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna tai siinä käytettävä 
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teknologia voi olla jo olemassa, mutta esimerkiksi yritysstrategia, lainsäädäntö ja monet 

muut syyt voivat viivästyttää tai estää konseptin kehittämistä tuotteeksi. (Kokkonen ym. 

s.18-19) 

 

2.2.3 Määrittelevä konsepti 

Määrittelevä konsepti tehdään ennen tuotekehityksen alkamista tai se voidaan lukea osaksi 

tuotekehitystä, jossa määritellään vaihtoehtoisia tuotteen kokonaisratkaisuja. Käytännössä 

konseptista selviävät tuotepiirteet ja ominaisuudet pitää olla selvillä ennen 

tuotekehitysprosessin aloituspäätöstä, mutta toisaalta usein tuotekehitysprosessin alussa 

tehdään variaatioita kokonaisratkaisun osalta. Määrittelevä konsepti ei sitoudu vielä 

minkään yksittäisen konseptin toteuttamiseen, vaikka tiedetäänkin mikä tai mitkä valitaan 

suurella todennäköisyydellä jatkokehitykseen. (Kokkonen ym. s.19) 

 

2.2.4 Ratkaiseva konsepti 

Määrittelevän konseptin aikahaarukka on 2…5 vuotta, jonka pohjalta voidaan tehdä 

edelleen ratkaiseva tuotekonsepti, jonka aikaperspektiivi on 0…2 vuotta. Määräävä 

konseptia voidaankin määritellä strategiseksi ja sen valmistuttua on tehty päätös tuotteen 

päätymisestä yrityksen tuoteportfolioon.  Tyypillisesti on kyse seuraavan sukupolven 

tuoteversioiden määrityksestä. Määrittelevän konseptin pohjalta tehtävää 

tuotekehitysprosessia kutsutaan ratkaisevaksi konseptisuunnitteluksi sen luonteenpiirteen 

mukaisesti. Tuotetta kehitettäessä konsepteja tarvitaan kokonaisratkaisua haettaessa ja 

teknillisiä muotoilullisia näkökulmia haettaessa. (Kokkonen ym. s.19) 

 

2.3 Järjestelmällinen koneensuunnittelu 

VDI 2221 jakaa konstruoinnin työnkulun seitsemään askeleeseen, jotka voidaan tiivistää 

karkeasti neljään päävaiheeseen: tehtävänasettelun selvittämiseen, luonnosteluun, 

kehittelyyn ja viimeistelyyn. Ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen pitää tehdä päätös 

siirtymisestä seuraavaan vaiheeseen eli hyväksyä edellisen vaiheen tulos tai hyväksyttää se 

asiakkaalla. Järjestelmällisen suunnittelun päävaiheet tarjoavat käytännön työkaluja 

tehtävän loogiseen etenemiseen tarvittavan informaation keräämisestä aina 

tuotedokumenttien laatimiseen. (Pahl & Beitz s. 47-50)  
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Seuraavissa kappaleissa esitellään järjestelmällisen koneensuunnittelun työvaiheiden 

työkaluja erityisesti tehtävän asettelun ja luonnostelun osalta, joita on käytetty tässä työssä 

konseptisuunnittelun käytännön työkaluina. 

 

2.3.1 Tehtävänasettelun selvittäminen 

Konstruktion suunnittelutyö alkaa ongelmaan tutustumisella. Tehtävä pitää ymmärtää 

reunaehtoineen ja tehtävänasetteluun pitääkin tutustua mahdollisimman hyvin, ettei 

myöhemmissä työvaiheissa ole enää tarvetta kuin välttämättömiin korjauksiin ja 

täydennyksiin. Tätä varten laaditaan tehtävän pohjalta vaatimuslista, joka on hyvä perusta 

myös myöhemmille ratkaisuille. Vaatimuslistaa varten pitää selvittää kaikki tehtävään 

liittyvät rajoituksen ja vaatimukset. (Pahl & Beitz s. 62-63) 

 

Vaatimuslista sisältää tuotteelle asetetut reunaehdot ja tavoitteet, jotka on jaoteltu 

vaatimuksiin ja toivomuksiin. Vaatimukset ovat ongelman ratkaisussa esiintyviä 

ominaisuuksia; jos vaatimus ei toteudu luonnos tai ajatusmalli hylätään. Toivomukset 

täytetään mahdollisuuksien mukaan, mikä voi tarkoittaa myös kustannusten kasvua. 

Toivomukset voidaan jaotella tarvittaessa edelleen tärkeysjärjestykseen. Vaatimusten ja 

toivomusten perusteella arvioidaan eri vaihtoehtoja myöhemmissä työvaiheissa. (Pahl & 

Beitz s. 64) 

 

2.3.2 Luonnostelu 

Luonnosteluvaiheessa muodostetaan ongelman ratkaisulle ratkaisuperiaate, johon päästään 

abstrahoinnin, toimintorakenteiden laatimisen ja vaikutusperiaatteiden haun kautta. (Pahl 

& Beitz s. 48-49) Vaikutusperiaatteista haetaan sopivimmat sekä niiden yhdistelmät, jotka 

konkretisoidaan ja arvostellaan. Arvostelun tuloksena saadaan periaatteellinen ratkaisu eli 

luonnos. (Pahl & Beitz s. 71) Luonnostelun eteneminen selviää tarkemmin kuvasta 2. 
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Kuva 2. Luonnostelun työaskeleet (Pahl & Beitz s.72) 

 

2.3.3 Abstrahointi 

Abstrahoinnin tavoitteena on päästä eroon ennakkokäsityksistä: pyritään kohti 

optimiratkaisua keskittymällä olennaiseen ja ratkaisun yleispätevyyteen. Yleistäminen 

korostaa oleellista ja johtaa samalla tehtävän ydinolemukseen sitoutumatta silti mihinkään 

tiettyyn ratkaisuun ennakolta. Abstrahoinnin tulos on siis ongelman periaatteellinen 

ratkaisu (Pahl & Beitz s. 72, 81) 

 

2.3.4 Toimintorakenteen laatiminen 

Abstrahoinnilla aikaansaatu ongelman muotoilu sisältää jo osan systeemin sisäisistä 

vuorovaikutussuhteista, jotka toimintorakenne sisältää: tavoitteen. Laitteelle asetetut 

vaatimukset määräävät toiminnot selviävät toimintorakenteessa eli toisin sanoen laitteiston 

tulo- ja lähtösuureiden välisen riippuvuudet. Kokonaistoiminto voidaan esittää 

lohkokaavion muodossa jakamalla kokonaistoiminto yksinkertaisempiin ja 
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havainnollisempiin osatoimintoihin, joita analysoimalla helpotetaan uusien muunnelmien 

kehittämistä ja optimointia erityisesti karkearakenteisen toimintorakenteen tapauksessa. 

(Pahl & Beitz s. 81-82, 95) 

 

2.3.5 Vaikutusperiaatteiden haku 

Vaikutusperiaatteiden haussa etsitään konkreettisia ratkaisuja toimintorakenteessa 

esitettyjen osatoimintojen toteuttamiseksi. Vaikutusperiaate sisältää osatoiminnon 

toteuttamista varten tarpeellisen fysikaalisen ilmiön, geometrian ja alustavat 

materiaaliominaisuudet. Vaikutusperiaatteiden hakuun voidaan käyttää apuna useita 

menetelmiä, jotka on jaettu ns. tavanomaisiin menetelmiin sekä intuitiivisesti ja 

diskursiivisesti painottuviin menetelmiin. Vaikutusperiaatteiden hakutulos kootaan 

ideamatriisiksi, jossa esitetään samalla osatoiminnolle useampi ratkaisuvaihtoehto. (Pahl & 

Beitz s. 99) 

 

2.3.6 Vaikutusperiaatteiden arviointi 

Järjestelmällisessä koneensuunnittelun mukaan seuraava looginen työvaihe olisi sopivien 

vaikutusperiaatteiden yhdistäminen, jonka jälkeen yhdistelmät arvioidaan, mutta nyt 

vaihdetaan työjärjestystä konseptisuunnittelun tarpeisiin paremmin sopivaksi ja aloitetaan 

arvioinnista. Arvostelukriteerit on tehty määritelty vaatimuslistan pohjalta. 

Numeroarvostelusta luovuttiin, koska se ei anna oikeaa kuvaa osatoimintojen 

yhteensopivuudesta eikä vertaaminen lankamopoon ole ainakaan rungon osalta mielekästä.  

 

2.3.7 Vaikutusperiaatteiden yhdistäminen 

Vaikutusperiaatteiden yhdistäminen tehdään ideamatriisin pohjalta, jolloin periaatteessa 

kaikki yhdistelmät ovat mahdollisia, mutta käytännössä eri toimilaitteiden yhdistäminen 

pitää tehdä niin, etteivät ne ole ristiriidassa keskenään. Vaikutusperiaatteiden yhdistämisen 

ongelma on myös fysikaalisien yhteensopivuuksien tunnistaminen niin, että energia-, aines 

ja signaalihäviöt ovat mahdollisimman pienet. Toinen ongelma on teknillisesti ja 

taloudellisesti edullisten periaateyhdistelmien valinta teoreettisesti toimivista 

yhdistelmistä. (Pahl & Beitz s. 129) Usein jatkoon ei voida valita yhtä tai kahta luonnosta 

enempää kustannus- ja aikataulupaineiden takia. Toisaalta yhdistäminen pitää tehdä 

huolellisesti, jottei menetetä hyvää ideaa, jolloin puhutaan tiputusvirheestä. (Hietikko s. 

99) 
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2.3.8 TRIZ-menetelmään perustuva vertailu 

Lyhyesti selitettynä TRIZ-menetelmä tarkoittaa teknistä ongelmaratkaisun teoriaa, joka 

pohjautuu viiteen käsitteeseen, jotka ovat ristiriita, resurssit, ideaaliratkaisu, kehityslait 

sekä innovatiiviset periaatteet. Nämä käsitteet ovat TRIZ-menetelmän päätyökalut, joiden 

avulla edetään systemaattisesti kohti teknisen ongelman ratkaisua. Tarvittaessa näitä 

työkaluja voidaan käyttää myös erikseen, kuten tämän työn yhteydessä on tehty. (Rantanen 

s. 10, 15-16). 

 

TRIZ-menetelmä ei kuulu järjestelmälliseen koneensuunnitteluun, mutta on hyvä työkalu 

esimerkiksi selvittämään uusien ratkaisujen etuja ja haittoja nykyiseen ratkaisuun 

verrattuna. Etenkin, nyt kun voidaan verrata keskenään tiettyyn tuotteeseen kehiteltyjä 

ratkaisuja, saadaan täsmällisempiä tuloksia.  

 

Mallien vertailun työkaluna käytetään TRIZ-menetelmään perustuvaa evaluointia, joka 

koostuu seitsemästä arviointiperusteesta, joiden avulla verrataan konsepteja parhaaseen 

kilpailevaan ratkaisuun eli tässä tapauksessa lankamopoon. Vertailussa otetaan luontevasti 

huomioon ratkaisun reunaehdot: ideaaliratkaisu on nyt erilainen kuin viiden tai kymmenen 

vuoden kuluttua. Myös systeemitasolla on merkitystä ideaaliratkaisua etsittäessä (Rantanen 

s. 84-85). 
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3. RAKENTEEN KEHITTÄMINEN 

 

Kehitystyö aloitettiin keräämällä alustava vaatimuslistan sisältö UPM Kaukaan tehtaalla 

10.2.2012 yhdessä lankamopokuljettaja Ilkka V. Lautalan kanssa tutustumalla 

lankamopoon yksityiskohtaisesti. Vaatimuslistaan sisältöä tarkistettiin ja täydennettiin 

2.3.2012 yhdessä Kaukaan terminaalipäällikkö Kari J. Väisäsen ja Perkaus Oy:n 

uittopäällikkö ja toimitusjohtaja Matti Purhosen kanssa, jolloin myös kartoitettiin tehtävän 

taustoja ja tukkinippujen nostopaikan tulevaisuuden mahdollisia muutoksia. 

 

3.1             Vaatimuslistan luominen 

Vaatimuslistan ensimmäinen versio koottiin yhdessä Kari J. Väisäsen ja Matti Purhosen 

kanssa ja myöhemmin siihen antoi vielä tarkennuksia mitta-aseman esimies Ismo 

Tynkkynen. Suunnittelun konseptiluonteen takia osa vaatimuksista jätettiin tarkoituksella 

vain suuntaa antaviksi. Toisaalta esimerkiksi kurottajan ulottuvuus ja työnkierto antoivat 

täsmällisempiä reunaehtoja.  

 

Lankamopo antaa vaatimuslistalle raamit: laitteen pitää pystyä kaikkeen mihin mopokin, 

mutta mielellään edullisemmin, nopeammin ja luotettavasti lähinnä sillä erotuksella, että 

konseptisuunnittelun tulos ei tarvitse välttämättä liikkua paikaltaan kuin siirrettäessä. Tämä 

tarkoittaa muun muassa lankamopoa parempaa sään ja märkien tukkien 

sietokykyvaatimusta. Myös lankamopon heikkoudet on otettu huomioon, mikä näkyy 

esimerkiksi suurempana langan katkaisukykyvaatimuksena.  

 

Kurottajan ulottuvuus ja työreitit vaikuttavat laitteen muotoiluun ja mittoihin. Laite 

halutaan myös pitää erillään tukkien syöttölinjasta, koska nippujen tilavuutta ja painoa 

seurataan lankojen irrottamisen jälkeen veden valuttua tukeista. Häiriötapauksessa 

sulakuljettimen suu voisi mennä tukkoon, jolloin myös junien ja rekkojen purkaminen 

estyisi. Lopulta puoliautomaattisuusvaatimus sekä automaattisuustoive ovat laitteen 

kantavat ideat, jotka erottavat konseptin lankamoposta. Nämä ratkaisevat lankamopon 

suurimman ongelman ja ohjaavat kehittämään kokonaan uuden konseptiratkaisun. 

Vaatimuslista on esitetty liitteessä A. 
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3.2 Abstrahoinnin työvaiheet ja tulos 

Abstrahoinnin pohjalla käytetään vahvistettua vaatimuslistaa, jonka sisällöstä analysoidaan 

toiminnallisia riippuvuuksia ja reunaehtoja. Käytännössä abstrahointi jakautuu viiteen 

työvaiheeseen, joita seuraamalla muodostetaan lopullinen abstrahoinnin tulos (Pahl & 

Beitz s. 70, 74). 

 

Työvaiheet: 

1. Vaatimuslistan toivomukset jätetään pois.  

2. Karsitaan vaatimukset, jotka eivät koske toimintaa ja oleellisia ehtoja. 

3. Määrälliset toteamukset muutetaan laadullisiksi ja lyhennetään lausumiksi. 

4. Laajennetaan mielekkäästi tähän asti tunnettua. 

5. Muotoillaan ongelma neutraaliksi ratkaisuun nähden. 

 

Abstrahoinnin tulos kolmannen vaiheen jälkeen on seuraavanlainen: 

- Laite on turvallinen 

- Laite on helppo ja yksinkertainen huoltaa 

- Laite toimii yhdessä kurottajan kanssa. 

- Laite erottelee tukeista sidontamateriaalin käsiteltävään muotoon 

- Laite kestää ympärivuotista ulkokäyttöä 

 

Joitain kohtia voi jättää tarvittaessa pois riippuen tehtävän laajuudesta ja 

vaatimusluettelosta. (Pahl & Beitz s. 74) Nyt neljäs kohta jätetään tarkastelusta pois, sillä 

kolmannen vaiheen jälkeen on päästy tarpeeksi yksinkertaiseen muotoon. Myös tehtävän 

rajaus vaikuttaa päätökseen ohittaa vaihe neljä. 

 

Kohdan kolme lausumista voidaan tiivistää abstrahoinnin tulos: On suunniteltava helposti 

ylläpidettävä, säänkestävä ja turvallinen tukkinippujen sidontamateriaalin erottelu- ja 

käsittelylaite toimimaan yhdessä kurottajan kanssa. 
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3.3 Toimintorakenteen luominen 

Kun tavoite on fokusoitunut abstrahoinnin tuloksena, kootaan toimintorakenne, jolla 

saavutetaan tämä tavoite. Tarvittaessa toimintorakenteeseen voidaan palata uudelleen ja 

muokata ja tarkentaa sitä, kun ongelman ratkaisu on saanut konkreettisemman muodon.  

Toimintorakenteessa ei olekaan otettu mukaan kunnossapidollisia, taloudellisia eikä 

valmistettavuudellisia näkökohtia, koska niiden anti olisi ollut erittäin ympäripyöreää ja 

saatava hyöty vähäistä tässä vaiheessa luonnostelua. Muodostettu toimintorakenne onkin 

melko karkea, mutta riittävä palvelemaan konseptisuunnittelun tarpeita. Toimintorakenne 

esitetään liitteessä B. 

 

3.3.1 Osatoimintojen esittely 

 

 Kannattelija 

Tukkinipun kannattelijaan kurottaja lastaa tukkinipun purettavaksi. Nipun olisi hyvä pysyä 

paikallaan ainakin katkaisuvaiheen aikana. Nipun pitää olla kasassa käsittelyn jälkeen, jotta 

puretun nipun käsittely olisi mahdollista kurottajalla eri työvaiheiden jälkeenkin. 

Käytännön toteutuksesta riippuen kannattelija voi toimia myös laitteen rungon osana. 

Toisaalta, jos toimilaitteet ovat omassa yksikössään tai erillisinä moduuleina, voidaan 

mahdollisesti hyödyntää myös vanhoja kehtoja. 

 

 Katkaisija 

Tukkinipun kasassa pitävät teräslangat pitää katkaista, että ne saadaan pois nipun 

ympäriltä. Muiden mahdollisten sidontatarvikkeiden sijainti on sattumanvaraisempaa, joten 

riippuen käytännön sovellutuksesta, nekin pitää pystyä saamaan poikki. On tärkeää, ettei 

katkaisulaitteisto takerru teräsvaijereihin tai ketjuihin työskentelyn aikana. 

 

 Sidontatarvikkeiden siirto 

Sidontatarvikkeet eivät saa päätyä tukkien mukana sellunvalmistusprosessiin ja irtonaiset 

pienemmät metallinpalaset voivat puhkoa työkoneiden renkaita aiheuttaen vaaratilanteita. 

Tämän takia teräslangat ja muut sidontatarvikkeet on irrotettava tukkinipun ympäriltä 

mahdollisimman tarkasti ja siirrettävä jatkokäsiteltäväksi. Ei ehkä ole mielekästä ja 

tarkoituksenmukaista yrittää tarttua kaikkein pienimpiin metallinpaloihin, sillä se ei olisi 
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välttämättä enää kustannustehokasta; metallipalojen päätyminen prosessiin voidaan estää 

sopivalla kehikolla, jonka sisäpuolen voi siivota aina tarvittaessa. 

 

 Jälkikäsittely 

Tukkinippujen sidonnassa käytetään tällä hetkellä 5,5 mm paksua teräslankaa; yhden 

langan pituus on 11 m ja lankoja on yhteensä viisi yhdessä tukkinipussa. Lankojen 

kierrätys olisi hankalaa ilman sopivaa jälkikäsittelyä, joten lanka muotoillaan helpommin 

käsiteltävään muotoon, joka voi tarkoittaa käytännössä kerimistä rullalle tai murskaamista. 

Lopuksi jäte siirretään esimerkiksi kuormalavalle poisvietäväksi. 

 

3.4 Ideamatriisi 

Kandidaatintyö tehdään usein yksilösuorituksena, mikä ohjaa vaikutusperiaatteiden hakua 

rajoittaen intuitiivisien menetelmien käyttöä, jotka pohjautuvat ryhmätyöskentelyyn. 

Vaikutusperiaatteiden hakuun on käytetty tavanomaisista menettelyistä 

kirjallisuustutkimusta ja tunnettujen teknisten systeemien analyysiä ja diskursiivisista 

menetelmistä systemaattista etsintää jäsentelykaavioiden avulla. Ideamatriisi on esitetty 

liitteessä C. 

 

3.5 Osatoimintojen arviointi 

Työssä on jätetty tarkoituksella avoimeksi eri toiminnan toteuttimien käyttövoima ja 

liittämistapa toisiinsa tähän vaiheeseen asti. Tämän ansiosta teoriassa kaikki eri 

variaatioyhdistelmät ovat periaatteessa toteutettavissa, mutta yhdistäminen ennen arviointia 

ei johda välttämättä parhaaseen mahdolliseen tulokseen, joten työjärjestystä on muutettu ja 

arvioidaan osatoiminnot ensin sanallisesti. 

 

3.5.1 Kehto/kehtoasettelu 

Tukkinipun paikallaan pitävä kehdon suunnittelu lähti tällä hetkellä käytössä olevasta 

kehtomallista, joka täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Jo olevassa olevia kehtoja 

voidaan käyttää laitteiston yhteydessä sellaisenaan tai pienillä muutostöillä ns. passiivisina 

kehtoina, jotka eivät aktiivisesti osallistu prosessiin. Kehdon malli muuttuu myös 

erilaisissa kehtoasetteluissa, joissa käytetään useampaa kehtoa riippuen toimilaitteiden 

asettelusta; erot syntyvät tilankäytön ja siirrettävyyden eroilla. Ideamatriisin kolme 
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viimeistä ideaa ovat niin sanottuja aktiivisia kehtoja, jotka siirtävät tukkinipun kehdosta 

toiseen. Tukkinipun kannattelija voi myös toimia runkona muille toimilaitteille. 

 

Taulukko 1. Kehtojen ja kehtoasettelun vertailu 

Kehto/ kehtoasettelu Laitteen viemä tila Siirrettävyys Voiko vanhoja 

kehtoja käyttää 

Muuta 

Yksittäinen kehto Ei muutosta 

nykytilanteeseen 

Hyvä Riippuu 

toimilaitteista 

-  

Kevennetty 

yksittäinen kehto 

Ei muutosta 

nykytilanteeseen 

Kohtuullinen, 

painopiste ei ole 

keskellä 

Ei Tukkinippujen 

pysyminen 

muodossaan 

epävarmaa 

Kehdot sarjassa Riippuu kehtojen 

lukumäärästä 

Hyvä, riippuu 

toimilaitteista 

Riippuu 

toimilaitteista 

 - 

Kehdot rinnan Riippuu kehtojen 

lukumäärästä 

Hyvä, riippuu 

toimilaitteista 

Riippuu 

toimilaitteista 

 - 

Tähtiasettelu Vie paljon tilaa Hyvä, jos 

toimilaitteet 

erillään 

Riippuu 

toimilaitteista 

Vaatii lisäksi 

tilaa kurottajan 

kulkureiteille 

Erilliset lastaus- ja 

purkukehdot: 

kallistustyhjennys 

Vie kahden kehdon 

vaatiman tilan, mutta 

toimilaitteille on tilaa 

alla 

Vaatii nosturin Voidaan 

purkukehtona 

Ei pidä 

tukkinippua 

välttämättä 

muodossaan 

Erilliset lastaus- ja 

purkukehdot: 

luukkutyhjennys 

Vie kahden kehdon 

vaatiman tilan, mutta 

toimilaitteille on tilaa 

alla 

Vaatii nosturin Voidaan 

purkukehtona 

Ei pidä 

tukkinippua 

välttämättä 

muodossaan 

Erilliset lastaus- ja 

purkukehdot: 

ketjukuljetin 

Vie kahden kehdon 

vaatiman tilan, mutta 

toimilaitteille on tilaa 

alla 

Vaatii nosturin Voidaan 

purkukehtona 

 - 

 

 

3.5.2 Katkaisija 

Vaihtoehtoiset katkaisumenetelmät voidaan jakaa tässä repäisevään, leikkaavaan, hiovaan 

sekä sahaavaan katkaisuun; vesi- ja laserleikkaus sekä polttoleikkaavat menetelmät on 

jätetty pois tarkastelusta muun muassa energiankulutuksen, epäkäytännöllisyyden ja 

työturvallisuusnäkökulmien takia. Eri katkaisuvaihtoehtoja erottaa katkaisutavan lisäksi 

käyttövoima, joka voi olla joko sähkö tai hydrauliikka.  

 

Katkaisutyökalun siirtäminen sidontamateriaalin kohdalle riippuu valittavasta 

katkaisumenetelmästä ja tavasta, jolla katkaisukohde paikannetaan. Myös 

katkaisutyökaluja voi olla useampia. Katkaisutapahtuma voi olla myös suorassa yhteydessä 

sidontamateriaalin siirtoon: katkaisu- ja tartuntatyökalut voivat sijaita esimerkiksi saman 
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puomin päässä. Katkaisutyökalu optimoidaan teräslankojen katkaisuun, mutta se ei saa 

jäädä jumiin teräsvaijereihin liian pienen katkaisukyvyn takia tai muunkaan seikan takia. 

Sovelluksesta riippuen sidontamateriaalia pitää mahdollisesti pitää paikallaan katkaisun 

ajan. 

 

Taulukko 2. Katkaisijoiden vertailu 

Katkaisija Terän vaihdon 

helppous 

Terän 

teroitettavuus 

Vaadittava 

paikoitus-

tarkkuus 

Häiriöherkkyys Vaijerin 

katkaisukyky 

ja yleinen 

katkaisuteho 

Vannesaha Melko helppo, 

vaatii kireyden 

säädön 

Ei mahdollista Kohtuullinen, 

riippuu terän 

pituudesta 

Vanne voi jumiutua 

tai katketa 

Hyvä sopivalla 

työnopeudella 

Pyöröteräsaha Yksinkertainen 

vaihtaa 

Onnistuu, mutta 

vaatii oman 

teroittajalaitteen 

Jatkuvalla 

katkaisulla 

pieni 

Akselin ympärille 

voi kiertyä jotain, 

muuten pieni 

Hyvä sopivalla 

työnopeudella 

Sahaus 

(irtoterä) 

Melko 

yksinkertainen, 

vaatii kireyden 

säädön 

Ei mahdollista Kohtuullinen, 

riippuu terän 

pituudesta 

Riippuu terän 

mallista, melko 

pieni 

Kohtuullinen 

Katkaisulaikka  

(hiova leikkaus) 

Yksinkertainen 

vaihtaa 

Ei mahdollista Jatkuvalla 

katkaisulla 

pieni 

Akselin ympärille 

voi kiertyä jotain, 

muuten pieni 

Hyvä sopivalla 

työnopeudella 

Leikkaava/ 

repivä terä 

Yksinkertainen, 

mutta terien 

lukumäärästä 

riippuen työläs 

Onnistuu, mutta 

terien 

lukumäärästä 

riippuen työläs 

Jatkuvalla 

katkaisulla 

pieni 

Melko pieni 

sopivalla 

muotoilulla ja 

ylikuormitussuojalla 

Hyvä 

voimakkaalla 

moottorilla 

Giljotiini/ 

pihtikatkaisu 

Monimutkainen 

hydrauliikasta 

riippuen 

Onnistuu Melko suuri, 

riippuu 

hieman 

muotoilusta 

Kohtuullinen, 

huononee terän 

kuluessa 

Riippuu terän 

kunnosta ja 

oikeasta 

välyksestä 

Katkaisu 

puristamalla 

vastetta vasten 

Melko 

yksinkertainen 

Ei välttämättä 

vaadi teroitusta 

riippuen 

toteutustavasta 

Kohtuullinen, 

riippuu 

toteutuksesta 

Kohtuullinen, 

riippuu 

avausvoimasta 

Riippuu terän 

kunnosta ja 

oikeasta 

välyksestä 

 

3.5.3 Sidontamateriaalin siirto 

Sidontamateriaalin siirron suurin ongelma on langan ja muiden sidontatarvikkein 

paikallistaminen, joten tartunnassa voidaan hyödyntää pyyhkäisevää tartuntaa, jolloin 

lankoja ei tarvitse varsinaisesti paikallistaa.  Toinen vaihtoehto on hyödyntää 

katkaisutapahtuman sijaintitietoja erityisesti koura- ja istukkaideaa käytettäessä. 
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Kesto- ja sähkömagneetit eivät vaadi suurta paikoitustarkkuutta, mutta magneettikentän 

voimakkuus voi aiheuttaa kiinnipito ongelmia. Erityisesti tukkilautan sidonnassa käytetyt 

langat ja vaijerit voivat tuottaa ongelmia pyyhkäisevää tartuntaa käytettäessä. Kuten 

katkaisutyökaluja, myös tartuntatyökaluja voi olla useita käytössä samanaikaisesti. 

 

Taulukko 3. Tarttujien vertailu 

Tarttuja Vaadittava 

paikoitustarkkuus 

Tartuntavoima 

ja 

langansiirtokyky 

Langasta 

irrottamisen 

helppous 

Liitettävyys 

katkaisun 

yhteyteen 

Muuta 

Sähkö-

magneetti 

Pieni, riippuu 

sähkömagneetin 

voimakkuudesta ja 

etäisyydestä 

Hyvä, riippuu 

etäisyydestä ja 

sähkötehosta, 

siirtokyky riippuu 

muotoilusta 

Hyvä, napaisuus 

voidaan vaihtaa 

tarvittaessa 

Kohtuullinen/hyv

ä; vaikuttaa 

sähkömoottorien 

toimintaan, kun 

on käytössä 

Sähkönkulutus 

ja mahdolliset 

lämpöongelmat 

selvitettävä 

Kesto-

magneetti 

Pieni, riippuu 

magneetin 

voimakkuudesta ja 

etäisyydestä 

Kohtuullinen, 

riippuu 

etäisyydestä, 

siirtokyky riippuu 

muotoilusta 

Kohtuullinen, 

kappale 

magnetoituu, 

jolloin vaadittava 

irrotusvoima 

kasvaa 

Kohtuullinen, 

vaikuttaa 

sähkömoottorien 

toimintaan 

Voi 

hankaloittaa 

laitteen huoltoa 

Koura Suuri, riippuu 

hieman kouran 

muotoilusta 

Erittäin hyvä 

sopivalla 

muotoilulla 

Kohtuullinen, 

riippuu hieman 

muotoilusta 

Hyvä, jos 

mekanismi on 

sopivan mallinen 

Erittäin monia 

erilaisia malleja 

Istukka-

tarttuja 

Suuri, riippuu 

hieman istukan 

kärkien 

muotoilusta 

Erittäin hyvä 

tartuntavoima, 

siirtokyky riippuu 

siirtosuunnasta. 

Kohtuullinen/ 

huono; riippuu 

hieman 

tartuntapinnan 

muotoilusta 

Hyvä, istukan 

ulkomitat 

pysyvät vakiona 

käytön aikana 

 - 

 

3.5.4 Jälkikäsittely 

Sidontamateriaalit vievät sellaisenaan paljon tilaa ja ovat hankalasti käsiteltäviä, joten ne 

pitää joko kääriä rullalle, mikä on nykyinen ratkaisumalli tai vaihtoehtona on myös 

murskata tai katkoa langat pienemmiksi paloiksi. Rullalle käärimisen voisi ehkä jopa 

yhdistää sidontamateriaalin siirtoon. Jälkikäsittelyyn kuuluu myös sidontamateriaalin 

laitteistosta poistaminen, joten jäte pitää saada siirrettyä esimerkiksi siirtolavalle. 

Vaihtoehtoisesti metallijäte voidaan myös paalata. Erilaisia murskaimia, katkojia ja 

paalaimia löytyy valmiina markkinoilta, joten niiden uudelleen suunnitteleminen ei ole 

todennäköisesti taloudellisesti kannattavaa tai muutenkaan perusteltavissa.  
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Taulukko 4. Jälkikäsittelijöiden vertailua 

Jälkikäsittely Lopputuotteen 

viemä tila 

käsiteltynä 

Käsittelykapasiteetti Laitteen viemä tila Muuta 

Murskaaja Murskan 

hienojakoisuus 

riippuu laitteesta 

Voi käsitellä koko 

nipun langat kerralla 

Melko paljon 

riippuen mallista 

Voidaan käyttää 

muunkin jätteen 

käsittelyyn 

Katkoja Riippuu 

katkaisupituudesta 

Voi käsitellä koko 

nipun langat kerralla 

Melko paljon 

riippuen mallista 

 - 

Rullalle 

kääriminen 

Vie verrattain paljon 

tilaa 

Muutama lanka 

kerrallaan 

Verrattain melko 

vähän 

 - 

Paalaaminen Riippuu 

sidontamateriaalin 

hienojakoisuudesta 

Voi käsitellä koko 

nipun langat kerralla 

(vaatii mahdollisesti 

sidontajätteen 

pienimisen) 

Melko paljon 

riippuen mallista 

Voidaan käyttää 

muunkin jätteen 

käsittelyyn, vaatii 

mahdollisesti 

rinnalleen jätteen 

pienijän 
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3.6 Vaikutusperiaateyhdistelmät 

Eri vaihtoehdot on koottu osatoimintojen arvioinnin poimimalla vähintään yksi jokaista 

osatoimintojen toteuttajista, joista on koottu kolme erilaista luonnosta eli 

konseptiratkaisua. Valinta perustuu eri toiminnantoteuttajien arviointeihin ja arvioihin eri 

toimintojen yhteensopivuuksista. Koska teknis-taloudellista arviota ei ole vielä tehty ja 

projektin aikataulu on vielä avoin, ovat eri konseptit paremmin verrattavissa puhtaasti 

ominaisuuksiensa pohjalta. Teknisesti ratkaisut ovat melko erilaisia, joten riippuen 

varsinaisen koneensuunnittelun aikataulusta, voi eri konseptien lopulliset 

paremmuussuhteet muuttua tapauskohtaisesti. 

 

Vaihtoehto 1. 

 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa koko linjasto on aseteltu jonomaisesti eikä kehtojen määrää 

ole periaatteessa rajattu. Lankojen katkaisu tapahtuu ilman paikannusta hiomalaikalla, joka 

on kiinnitetty erityiseen kelkkaan. Kelkka kääntyy katkaisuasentoon, kun tukit on lastattu 

kehtoon ja sitä liu’utetaan niiden yli. Tukkinipun alla on yksi tai useampi ketjuilla 

toteutettu kuljetin, jossa kiinni olevat koukut tarttuvat lankoihin ja vetävät langat 

itsesyöttävään murskaimeen. Vaihtoehto 1 on esitelty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Konsepti nro 1: jonomalli 
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Vaihtoehto 2.  

 

Toisessa vaihtoehdossa toimintaperiaate on lähes identtinen lankamopon kanssa, mutta 

tämän konseptin voi täysin automaattisena tai kauko-ohjattuna. Tämän vaihtoehdon 

lankojen katkaisun ja niihin tarttumisen hoitaa mekaaninen käsivarsi, joka paikallistaa 

langan ja tarttuu siihen ennen katkaisua. Katkaisussa käytetään katkaisulaikkaa. Tämän 

jälkeen tartuntakäsi vetää langan rullalle kelattavaksi. Keloja voi olla useita työn 

tehostamiseksi, kuten myös hydraulisia käsivarsia. Linjaston toimilaitteiden kulkuratoja 

pidentämällä voidaan käyttää useampia kehtoja tai vaihtoehtoisesti kehdot voivat liikkua 

kiskoilla ja toimilaitteet pysyä paikoillaan. Alkuperäisiä kehtoja voidaan mahdollisesti 

käyttää toteutustavasta riippuen. Vaihtoehto 2 on esitelty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Konsepti nro 2: mekaaninen käsivarsi 
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Vaihtoehto 3. 

 

Tässä vaihtoehdossa tukkinippua puretaan ja siirretään irtotukkeina kehdosta toiseen. Tukit 

lastataan ylempään kehtoon, jossa langat katkaistaan samanlaisella laikkakelkalla, jota 

käytetään myös jonomallissa. Sidontatarvikkeiden katkaisun jälkeen nippu purkautuu ja 

irtotukit vierivät sopivalla avustuksella ketjukuljettimelle. Kuljettimen välit ovat avoimet ja 

alla on sähkömagneetti, joka tiputtaa lankojen ja muiden kiinnitystarvikkeiden palat linjan 

alla olevaan kouruun ja edelleen itsesyöttävään murskaimeen. Ketjukuljettimen päässä on 

kehto, joka kokoaa nipun jälleen kokoon. Vaihtoehto 3 on esitelty kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5. Konsepti nro 3. magneetti-irroitin 

 

Konseptien toimintaperiaatetta ja rakennetta selventää ja tarkentaa liite D. Konseptimallien 

kuvia. 
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4. TULOSTEN TARKASTELU 

Esitetyissä kolmessa konseptissa on piirteitä, jotka tekevät niiden vertailun markkinoilla 

oleviin tuotteisiin ja ratkaisuihin hankalaksi. Ensinnäkin sellun raaka-aineen purkutyö 

tehdään kokonaan ulkona: teollisuudessa käytettävät pakatut raaka-aineet, käsitellään 

yleensä sisätiloissa tai katoksen suojassa. Toiseksi teollisuuden käyttämät raaka-aineet, 

joita käytetään suuria määriä tilavuuksina mitattaessa, voidaan yleensä syöttää suoraan 

linjaston alkupäästä sisään ilman monimutkaisia purkutoimenpiteitä. Näin on myös tukkien 

tapauksessa, kun ei käytetä uittamista kuljetusmuotona, jolloin irtotukit nostetaan vain 

kuljettimelle. Jos verrataan konsepteja markkinoilla oleviin puolivalmisteiden 

purkulaitteisiin, erona on käsittelyn vaatima varovaisuus: tukkeja voi käsitellä melko 

huolettomasti, ilman että käsittely vaikuttaisi lopputuotteen laatuun. Edellä mainittujen 

syiden takia eri vaihtoehtojen välinen vertailu tehdään ainoastaan lankamopon ja eri 

konseptien kesken. 

 

4.1              Verrokkilaitteen esittely: lankamopo 

Tukkinippujen kiinnikkeiden poistamiseen käytetään Joutran Hiiden sekä Valmetin 240H:n 

pientraktorien pohjalle rakennettua laitetta, jota työntekijöiden keskuudessa kutsutaan 

nimellä lankamopo. Lankamopokuljettajat poistavat tarvittaessa kahdeksan tunnin vuoron 

aikana 60-100 nipun teräslankakiinnikkeet riippuen tehtaan puuntarpeesta. Tukkinipun 

lankojen poistamiseen kestää vain muutaman minuutin, jos langat eivät ole takertuneet 

toisiinsa tai tukkeihin. Tämän takia lankamopon käyttöaste jää melko pieneksi ja aika 

kuluu uusia nippuja odotellessa. 

 

Mopossa on hytin katolta lähtevä kaksinivelinen hydrauliikalla toimiva puomi, jonka 

päässä on teleskooppivarsi. Puomin päässä olevalla kaksihampaisella kouralla tartutaan 

nipun teräslankaan. Kun langasta on saatu ote, kourassa oleva terä painaa langan terän ja 

kouran toisen hampaan väliin katkaisten langan saksimaisesti. Lankamopon kouran 

pihdeillä pystyy katkaisemaan tarvittaessa kaksi halkaisijaltaan 5,5 mm nuorrutettua 

teräslankaa kerralla, mutta esimerkiksi teräsvaijeri tuottaa ongelmia. 

 

Kun lanka on katkaistu, kouralla kiinni pidettävä lanka vedetään nipun ympäriltä 

peruuttamalla lankamopoa. Tämän jälkeen koura vetää langan mopon edessä olevan 

laatikon takalaitaan. Laatikon etulaidassa on kaksi katkaistun kartion muotoista kelan 
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puolikasta, joiden päissä on tartuntapinnat. Nämä puristuvat hydraulisesti yhteen, jolloin 

teräslanka jää tartuntapintojen väliin. Koura vapauttaa langan otteestaan ja kela pyörittää 

teräslangan kiepille. Valmis kieppi pudotetaan lankamopon edessä olevaan laatikkoon 

palauttamalla kela alkuasentoon. (Kuva 6.) Nyt lankamopon työkierto on valmis ja se voi 

lähteä irrottamaan seuraavaa lankaa.  

 

  

Kuva 6. Lankamopon koura, kaksiosainen kela ja teräslankalaatikko. Katkaiseva terä 

näkyy kiinni olevien kourien päällä. 

 

Tukkilauttojen sitomiseen käytetään 12-15 mm paksua vaijeria, jonka lisäksi lauttojen ja 

nippujen korjaamiseen käytetään vaijeria ja kettinkiä. Nämä voivat sotkeentua nostettaviin 

tukkinippuihin, jolloin edellä mainittu nippujen purkumenetelmä ei toimi ongelmitta. 

Tällaisessa tapauksessa takertuneet sidontatarvikkeet irrotetaan kurottajan ja lankamopon 

yhteistyöllä. Takertuneita lankoja ja kettinkejä ei saa edes yrittää irrottaa käsin 

työturvallisuuden takia.  

 

Kun lankamopon edessä oleva laatikko on täynnä, se on helppo tyhjentää laatikon pohjassa 

olevan luukun kautta. Keulassa olevan laatikon keloineen saa nostettua noin rinnan 

korkeudelle, mikä helpottaa laatikon tyhjentämistä siirtolavalle. 
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4.2 TRIZ-menetelmän mukainen konseptin ideaaliratkaisu 

Tässä tapauksessa ideaaliratkaisut eri systeemitasoilla voisivat olla TRIZ-menetelmän 

esimerkin mukaisesti seuraavanlaisia eri tasoilla: tukkiniput pysyvät kasassa ilman 

sidontatarvikkeita; kurottaja nostaa nippuja niin paljon purettavaksi, että käyttöaste olisi 

riittävä tai kurottaja pystyy käsittelemään nipun täysin ilman lankamopoa vaativia 

työvaiheita.  

 

4.3 Arviointiperusteet ja lankamopon verrokkiominaisuudet 

Seuraavassa on esitetty TRIZ-menetelmän mukaiset arviointiperusteet ja kertauksena 

lankamopon ominaisuudet, joihin eri konsepteja verrataan. Taulukoissa 5-7 on esitetty 

konseptikohtaiset vertailut, joissa konseptien tärkeimmät edut ja haitat on kerätty yhteen. 

 

1. Katoaako haitallinen ominaisuus tai syntyykö uusi hyödyllinen ominaisuus? 

- Hydrauliikan ja pihtien tehottomuus, huono näkyvyys ulos 

2. Säilyykö hyödyllinen ominaisuus? 

- Joustavuus erilaisissa tilanteissa 

3. Syntyykö uusia haitallisia ominaisuuksia? 

- Lankamopon saa helposti suojaan säältä 

4. Monimutkaistuuko systeemi? 

- Pientraktoria ei ole suunniteltu tähän käyttötarkoitukseen, mikä tekee siitä 

monimutkaisen 

5. Katoaako keskeinen ristiriita? 

- Huono käyttöaikasuhde 

6. Hyödynnetäänkö huomaamatta jääneitä resursseja? 

- Vie vähän tilaa ja on helposti siirrettävissä 

7. Muita kriteerejä? 

- Työturvallisuus ei ole paras mahdollinen 
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Taulukko 5. Malli 1. 

Arviointiperuste Konsepti nro 1: Kehdot jonossa 
1. Katoaako haitallinen 

ominaisuus tai syntyykö uusi 

hyödyllinen ominaisuus? 

Työtehokkuus paranee useammalla kehdolla, kun 

käsittelyssä on aina vähintään yksi nippu. Tekniset 

ongelmat ratkaistavissa. 

2. Säilyykö hyödyllinen 

ominaisuus? 
Lankamopo on parempi hankalien lankojen 

irrottamisessa, muuten ominaisuudet vähintään 

säilyvät ennallaan. 

3. Syntyykö uusia haitallisia 

ominaisuuksia? 
Tilan käyttö lisääntyy. Tartuntalinjat vaativat 

toimenpiteitä jäätymistä ja valuvaa vettä vastaan. 

4. Monimutkaistuuko systeemi? Laite säilyy helppotajuisena ja teknisesti 

yksinkertaisena. 

5. Katoaako keskeinen ristiriita? Ratkeaa, lankamopokuljettajaa tarvitaan ainoastaan 

hankalien nippujen yhteydessä. 

6. Hyödynnetäänkö 

huomaamatta jääneitä 

resursseja? 

Kurottajan työkierto tehostuu. 

7. Muita kriteerejä? Voidaan toteuttaa helposti täysin automaattisena. 

Turvallisuus saadaan kuntoon melko pienellä 

vaivalla. 

 

Jonomallin suuri heikkous lankamopoon verrattuna on ketjukuljettimien suora altistuminen 

tukkien valumavesille, johon voidaan vaikuttaa melko vähän ja talvella tarvitaankin melko 

varmasti lämmitysjärjestelmä hihnan sulana pitämiseksi. Toinen suurempi ongelma on 

tukkilautan sitomisesta ja korjaamisesta tukkinippuihin jääneet kettingit ja vaijerit, jotka 

eivät ole säännöllisesti nippujen ympärillä ja voivat olla kuljettimien ulottamattomissa, 

mikä tekee laitteesta lankamoposta riippuvaisen. Kurottajakuljettajan voi olla hankala tai 

jopa mahdoton huomata näitä nippuja etukäteen, jolloin hän voisi laittaa nipun sivuun. 

Tästä seuraa viivytyksiä ja nippujen turhaa liikuttelua. Pahimmillaan tämä johtaa uuden ja 

vanhan menetelmän päällekkäisyyteen, jos ns. hankalia nippuja ei pystytä siirtämään 

järjestelmällisesti sivuun. Kuinka hankala ongelma tämä on selviäisi ns. helppojen ja 

hankalin nippujen suhdetta seuraamalla tilastollisesti. Samalla myös voitaisiin selvittää 

tuleeko hankalia nippuja säännöllisen satunnaisesti vai kerralla enemmän. 

 

Laite on teknisesti helppotajuinen ja suoraviivainen käyttää. Suurin osa repivästä 

ketjuhihnasta on kehtojen alla, joten kotelointi ja työturvallisuuden varmistaminen on niiltä 

osin helppoa. Jos katkaisulaikan varren liikerataa ei rajoita kehdon sisäpuolelle, onnistuu 

terän vaihto ilman ylimääräisiä apuvälineitä maasta käsin. Sidontalankoja ei pidä mikään 
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paikallaan, joten katkaisukelkka on varustettava sopivalla langan karkaamisen estävällä 

mekanismilla tai muotoilulla. 

 

Vaikka mallin kulkee työnimellä ’jonomalli’, ei kehtojen ja jälkikäsittelyn toimilaitteiden 

tarvitse olla jonomuodostelmassa, vaan esimerkiksi nivelketjujen avulla voidaan tehdä 

linjaan tarvittavia mutkia. Ketjukuljetin voi hinata kuljetettavaa kappaletta erityisen 

tartuntaelimen avulla ja se voidaan tarvittaessa liittää muiden kuljetusjärjestelmien 

yhteyteen. (Fonselius ym. s. 57) Näin voidaan toimia, jos halutaan murskaimen yhteyteen 

erillinen siirrettävä kuljetinjärjestelmä, jota voi käyttää myös muun metallijätteen 

käsittelyyn. Kuljetinketju voi muodostua myös ns. nivelketjusta, joka taipuu kahteen 

suuntaan. Etuna on kuljettimen melko vapaa muotoilu pienten kaarevuussäteiden ansiosta. 

Nivelketju soveltuu hyvin myös hinaamaan raskaitakin kappaleita sopivan tartuntalaitteen 

avulla, jolloin tehtävänä ei ole varsinaisesti kannatella kappaletta (Fonselius ym. s. 59). 

 

Taulukko 6. Malli 2. 

Arviointiperuste Konsepti nro 2: Mekaaninen käsivarsi 
1. Katoaako haitallinen 

ominaisuus tai syntyykö uusi 

hyödyllinen ominaisuus? 

Katkaisu- ja varren teho-ongelmat on korjattu. Myös 

käyttäminen helpottuu paremman näkyväisyyden 

ansiosta. 

2. Säilyykö hyödyllinen 

ominaisuus? 
Lankamopon toimiva idea on jalostettu 

automaatio/semiautomaatio käyttöön. Laite on myös 

muokattavissa joustavasti uusiin tehtäviin. 

3. Syntyykö uusia haitallisia 

ominaisuuksia? 
Sääkestävyys ja huolto vaativat erityishuomiota. 

Vaatii ison turva-aitauksen. 

4. Monimutkaistuuko systeemi? Laite on helppotajuinen, mutta teknisesti melko 

monimutkainen. 

5. Katoaako keskeinen ristiriita? Laite toimii parhaimmillaan ilman lankamopon 

satunnaistakaan apua. 

6. Hyödynnetäänkö 

huomaamatta jääneitä 

resursseja? 

Käytössä olevia kehtoja voidaan mahdollisesti 

käyttää. 

7. Muita kriteerejä? Pienillä muutostöillä soveltuu myös muihin 

työtehtäviin.  

 

Mekaanisen käsivarren pitäisi olla toiminnaltaan erittäin kykenevä ratkaisu, mutta jos 

langan irtirepiminen ja rullalle kääriminen osoittautuvat erittäin paljon voimaa vieviksi 

toimenpiteiksi, voi suuri voimantuottotarve ja toisaalta kohtuullinen tarkkuusvaatimus 
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aiheuttaa ongelmia automaatiota ajatellessa. Työ ei ole ottanut toimilaitteiden 

käyttövoimaan kantaa, mutta kokemus on osoittanut, että hydrauliikka ei olisi ulkokäytössä 

yhtä herkkä sään vaikutuksille kuin sähkökäyttö. Sään kestävyys onkin mekaanisen 

käsivarren yksi ongelmakohta lankamopoon verrattuna. Laite on monimutkaisen 

muotoinen ja ylimääräiset lämmityskomponentit lisäävät nivelten massaa. Helpompi keino 

voisi olla vaikkapa erillinen lämmitetty katos. Käsivarsi vaatii myös ympärilleen melko 

suuren turvakehikon ulottuvuutensa takia, mutta toisaalta, koska murskainta ei tarvita 

säästyy kenttäpinta-alaa tältä osin. Vaarana on, että kun lankamopon toimintaideaa 

käytetään uudelleen, myös lankamopon ongelmat voivat seurata mukana, jollei sen 

toimintaan tutustuta huolellisesti. 

 

Mekaanisen käsivarren etu on sen joustavuus: jos laite toteutetaan automaattisena, voidaan 

siihen silti sisällyttää kauko-ohjausmahdollisuus, jolloin kurottajasta käsin myös 

hankalampien nippujen purku onnistuu. Laite on sopivalla anturoinnilla 

mukautumiskykyinen erikokoisiin nippuihin ja tilanteisiinja se on myös tarvittaessa 

ohjelmoitavissa kokonaan uudelleen.  

 

Joustavuutta tuovat myös tarttujien toteutustapojen ja mallien monipuolisuus. 

Kinemaattinen rakenne mekaanisten tarraimien kohdalla voi perustua esimerkiksi 

nivelmekanismiin, epäkeskoon, ruuvin, vaijeriväkipyörään tai hammastangon ja –pyörän 

yhdistelmään, joiden toimilaite voi olla hydraulinen, pneumaattinen tai sähköinen (Aalto s. 

60). 

 

Tarrain on mekaanisen käsivarren ehkä tärkein yksittäinen osa, joka joudutaan usein 

valmistamaan tapauskohtaisesti työkohteen vaatimusten mukaiseksi. Tarrain voidaan jakaa 

toimilaitteeseen, mekanismiin, sormiin ja kynsiin, joita voidaan yhdistää 

yksinkertaisimmissa tapauksissa (Aalto s. 61-63). 

 

Tartuntaelin kiinnitetään ranteeseen ja tartuntaelimiä ja työkaluja voi olla useampiakin 

samassa ranteessa. (Fonselius ym. s. 106). Aiemmin esitetyssä kuvan 4 mallissa on kolme 

työkalua, joista toisen kouran idea on lähinnä pitää kohde paikallaan katkaisun aikana. 

Toinen ratkaisu voisi olla 180° kääntyvä ranne, jonka päissä työkalut sijaitsisivat. 
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Taulukko 7. Malli 3. 

Arviointiperuste Konsepti nro 3: Magneetti-irroitin 
1. Katoaako haitallinen 

ominaisuus tai syntyykö uusi 

hyödyllinen ominaisuus? 

Jumiutuneiden lankojen ja vaijerien irrottamiseen 

uusi menetelmä, jossa irtivetämisteho ei ole 

ongelma. Kurottajan kapasiteetin täysi 

hyödyntäminen. 
2. Säilyykö hyödyllinen 

ominaisuus? 
Purkukehtona voidaan käyttää hieman muokattua 

käytössä olevaa kehtoa. 

3. Syntyykö uusia haitallisia 

ominaisuuksia? 
Vahva magneettikenttä voi aiheuttaa ongelmia ja 

säänkesto vaatii huomiota. 

4. Monimutkaistuuko systeemi? Laite on teknisesti melko monimutkainen. 

5. Katoaako keskeinen ristiriita? Tehokkuus paranee ja jumittuneiden 

kiinnitystarvikkeiden irti vetäminen vältetään. 

6. Hyödynnetäänkö 

huomaamatta jääneitä 

resursseja? 

Kurottajan ulottuvuutta hyödynnetään pituus ja 

korkeussuunnassa ja säästetään kenttäalaa. 

7. Muita kriteerejä? Automatisointi onnistuu; turvakehikon koko jää 

verrattain melko pieneksi. 

 

Magneetti-irroitin on konsepteista ainoa, jonka pitäisi pystyä irrottamaan kaikki 

sidontatarvikkeet täysin ilman ulkopuolista apua, tosin sillä oletuksella etteivät muut kuin 

ensisijaiset sidontatarvikkeet vaadi katkaisua. Tämä on merkittävä etu lankamopoon 

verrattuna. Ongelmallista puolestaan on, että vastaavia systeemejä ei ole käytössä 

juurikaan kuin jätteenkäsittelyssä jolloin lähes poikkeuksetta ferriittinen aines on valmiiksi 

irtonaista, joten nykyisen systeemin toimivuus täytyy todentaa ensin. Sidontamateriaalin 

irrottaminen voi vaatia magneetilta muutakin kuin päälle pois –tyyppisen magneettisen 

voiman, jolloin useiden eri magneettien syklittäinen kentän voimistuminen voi toimia 

ratkaisuna.  

 

Vaihtoehtoinen magnetismiin perustuva ratkaisu voisi pohjautua magneettirumpuun, joita 

on markkinoilla ainakin muutamalla valmistajalla. Näin säästettäisiin tutkimus ja 

suunnittelukuluissa toimintaperiaatteen osalta, mutta rungon ja tukkiohjurien suunnittelu 

mahdollisimman kompaktiksi vaatii silti erityishuomiota. Kuvassa 8 on esimerkki 

magneettirummusta ja laitteen toimintaperiaate esitettynä. Magneettien sijoittelua voidaan 

muuttaa ja magneetit voivat olla joko kesto- tai sähkömagneetti –tyyppisiä. 
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Kuva 8. Steinert:in MT –mallisarjan magneettinen rumpu (magnetic drum) jätteenkäsittely 

käytössä. Periaatekuvassa musta neliö on ferriittistä materiaalia ja oranssit lohkot 

magneetteja, jotka erottelevat materiaalit (neliöt ja ympyrät) toisistaan rummun pyöriessä 

myötäpäivään (Steinert-yrityksen kotisivut 4.6.2012). 

 

Kuten muidenkin aiemmin esitettyjen konseptien, myös magneettisen irrottajan ongelma 

on suuri koko, vaikka käytettävä kenttäpinta-ala ei ole olekaan malleista suurin. Konseptin 

osat voidaan jakaa useampaan kokonaisuuteen siirtämisen helpottamiseksi, mutta 

kokonaisuuden muoto on melko joustamaton. Vaadittavia tukkien ohjainrakenteita ei ole 

mallinnettu tässä työssä, mutta ne kuitenkin vaaditaan tukkinipun hallittuun purkamiseen ja 

uudelleen kokoamiseksi nippumuotoon. Myös työtuvallisuuden ja säänkeston 

varmistamiseksi on hyvä jos varsinainen käsittelyosa olisi kokonaan koteloitu. 

 

Muihin menetelmiin verrattaessa magneetti-irroitin on ainoa konseptimalli, jossa 

tukkinippu voidaan palauttaa suoraan uudelleen käsiteltäväksi, jos kiinnitystarvikkeiden 

irrotuksessa metallia on jäänyt näkyvästi kiinni purkunippuun. Myös kurottajan kouran 

kapasiteetti voidaan hyödyntää kokonaan: jos laite varustetaan suuremmilla kehdoilla, 

voidaan laitteeseen ladata kaksi nippua, jolloin purkupuolelta voidaan nostaa täysi 

kourallinen puita, yksittäisen nipun sijaan. 

 

4.3.1 Triz-menetelmän evaluoinnin tulosten tarkastelu 

Konseptimalleja lankamopoon TRIZ-menetelmällä verratessa kaikki mallit osoittautuivat 

ainakin teoriatasolla toimivimmiksi ja paremmiksi ratkaisuiksi. Vaatimukset 

toteuttamattomat vaihtoehdot on karsittu jo aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa ja 

lopullinen toimivuuden määrittelevät tarkemmat konstruktiiviset ratkaisut ja prototyypin 
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testaus. Lankamopon merkittäväksi eduiksi jäivät joustavuus ja pieni tilantarve, joka 

mahdollistaa sisäsäilytyksen. 

 

4.4 Teknis-taloudellinen vertailu 

Konseptien teknis-taloudellinen vertailu jää melko suuntaa antavaksi monelta osin. 

Konseptit ovat monelta osin vasta ideatasolla ja paljon ratkaisevia valintoja on vielä 

tekemättä, jotka vaikuttavat merkittävästi laitteen rakenteeseen ja oheistoimintoihin. 

Erityisesti halutaanko laitteesta kauko-ohjattu, täysautomaattinen vai jotain siltä väliltä 

vaikuttaa merkittävästi laitteiden teknisiin ratkaisuihin ja kustannuksiin. 

 

Laikkakatkaisu on valittu kaikkiin malleihin katkaisumenetelmäksi katkaisuvarmuutensa ja 

helpon teränvaihdon ansiosta. Jono- ja magneettisen-irrotus –mallien niin sanotun jatkuvan 

katkaisun periaatteella toimivat tukkien päällä kulkevat kelkat on valmistettavissa kevyiksi, 

jolloin pienempitehoiset toimilaitteet riittävät. Ideana on, ettei anturointia tarvita 

välttämättä ollenkaan, mikä puolestaan vähentää kustannuksia sekä rikkoutuvien osien 

määrää, jolloin myös laitteen toimintavarmuus paranee. 

 

Myös murskainta on käytetty kahden konseptin yhteydessä ja mekaaninen käsivarsi –

konseptissa lankakela on korvattavissa murskaimella muuttamalla laitteen liikerata langan 

kokonaan irti repiväksi. Murskaimia on markkinoilla monia eri kokoja ja malleja, joten 

hankinta on helposti kilpailutettavissa. Malleissa, joissa käytetään ensisijaisesti murskainta, 

käytetään myös ketjukuljettimia, joilla on myös useampia valmistajia, joita voidaan 

kilpailuttaa keskenään. Magneetti-irrottimen tapauksessa ketjukuljettimeen tarvittavat 

ulokkeet löytynevät myös suoraan valmistajalta, mikä vähentää muun muassa 

suunnittelukustannuksia. Jonomallin kohdalla voidaan miettiä myös saadaanko säästö 

käyttämällä useampia lyhyempiä ketjukuljettimia ja pienempitehoisia toimilaitteita. Tässä 

vertailussa myös käyttö- ja huoltokustannukset pitää ottaa huomioon. 

 

Suurimmat tekniset erot mallien välillä syntyvät langan irrotuksen kohdalla, mistä myös 

oletettavasti suurimmat kustannuserot syntyvät. Laitteistojen vaatimia oheislaitteita ja 

suojarakenteita ei myöskään saa unohtaa. Konseptien rungoissa on myös eroja, joissa 

kuluja nostavat valmistustoleranssit ja materiaalit. Voi olla esimerkiksi, että magneetti-

erottimen runko pitää valmistaa ei-ferriittisestä materiaalista, kuten alumiinista. 
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4.4.1 Jonomalli 

Teknisesti yksinkertaisin ratkaisu on ns. jonomalli, joka melko varmasti myös joukon 

edullisin. Kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi tarttujien määrä ja tekninen toteutus; jos 

tukkinipun ja hihnan välin optimointi onnistuu niin, että tarttujat toimivat täysin 

mekaanisesti sopivalla nivellyksellä ja jousikuormalla, saadaan aikaan edullinen ja helposti 

huollettava ratkaisu. Tukkeja langan katkaisun ja irrottamisen jälkeen kannatteleva ratkaisu 

jätettiin tässä työssä ratkaisematta, mikä vaikuttaa luonnollisesti rungon osuuteen 

kustannuksista. 

 

4.4.2  Magneetti-irrotin 

Teknisesti monimutkaisempi magneetti-irrotin –malli vaatii melko monimutkaisen ja 

suuren runkorakenteen, sillä tukkinippua ei voi kaataa kokonaisena kuljettimelle. Laite 

vaatii siis tukeille sopivat ohjurit ainakin osittain ketjukuljettimen päälle. Toisaalta 

käsittelyosan ainakin osittainen avoimuus helpottaa mahdollisten häiriötapausten 

selvittämistä. Kaikki nämä vaatimukset monimutkistavat rungon mallia, jonka 

kustannuksia magneetin asettamat materiaalivaatimukset voivat nostaa edelleen 

kokoonpanon ja raaka-aineiden osalta. 

 

Lastauskehtoon pitää liittää sopiva hydraulinen kallistusmekanismi ja mahdollisesti 

erillinen tukit liikkeelle laittava täristin. Muun muassa nämä osakokonaisuudet lisäävät 

laitteen monimutkaisuutta, mikä näkyy hankintakustannusten lisäksi huolto- ja 

ylläpitokustannuksissa. Säästöjä syntyy toisaalta, jos jo olemassa olevia kehtoja voidaan 

käyttää purkukehtoina, mutta säästön osuus kokonaisuutta tarkastellessa jää melko 

pieneksi. 

 

4.4.3 Mekaaninen käsivarsi 

Mekaanisen käsivarren kustannushaarukka on varmasti malleista suurin riippuen 

valittavasta käyttövoimasta ja automaation asteesta. Kustannukset kasvavat automaation 

asteen kasvaessa, jolloin eri vaatimusten toteuttaminen hankaloituu. Yksinkertaisimmillaan 

laite voi muistuttaa puunkuljetusautojen lastaamiseen tarkoitettuja laitteita (nk. ”hiiappi”) 

sopivalla kaukokäyttöön soveltuvalla ohjainyksiköllä. Toinen ääripää on täysautomaattinen 

teollisuusrobotti sopivalla erillisellä sääsuojalla tai suojauksella. Markkinoilta löytyy 

monia ratkaisuja, jotka ovat joko räätälöivissä melko pitkälle jo valmistajan toimesta 
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ainakin robottikäsivarsien osalta. Kustannuksia lisää merkittävästi jos halutaan, että laite 

tai tukkinippukehdot liikkuvat sopivalle työetäisyydelle toisistaan esimerkiksi 

automaattisesti. Tämä voidaan kiertää sopivalla kehtoasettelulla, jos purkunopeutta 

halutaan merkittävästi nostaa.  

 

Automaation kasvaessa myös huollot monimutkaistuvat ja esimerkiksi varaosat kallistuvat 

monimutkaistuessaan. Edullisin vaihtoehdoista eli täysin kauko-ohjattu versio vie toisaalta 

kurottajakuljettajan aikaa jolloin työteho kärsii. 
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5. YHTEENVETO 

 

Työn lähtökohtana oli lankamopon kehittäminen, mutta työprosessin tarkempi tarkastelu 

paljasti lankamopon ydinongelman eli käyttöaikasuhteen heikkouden: kone 

työntekijöineen odottaa suuren osan päivästä tukkinippua purettavaksi. Pian tultiin siihen 

tulokseen, ettei lankamopon kehittäminen ratkaise tätä ongelmaa, vaan on kehitettävä 

kokonaan uusi ratkaisu. 

 

Ongelmaa ja työn lähtökohtia kartoitettiin UMP Kymmene Kaukaan tehtaan sataman 

tutustumiskäynneillä ja niitä seuranneilla sähköpostikeskusteluilla, joiden avulla asetettiin 

työlle reunaehdot ja vaatimukset. Itse kehiteltävän koneen ainoa pakollinen osa oli kehto 

tai vastaava kannatuselin tukkinipuille, mutta muuten suunnittelulle annettiin vapaat kädet. 

 

Kokonaisuutta lähdettiin rakentamaan konseptisuunnittelun periaatteilla ja järjestelmällisen 

koneensuunnittelun työkaluja hyväksi käyttäen. Ideoita haettiin pääsääntöisesti 

kirjallisuudesta ja internet-aineistoista erilaisiin kuljettimiin, robotteihin ja 

jätteenkäsittelylaitoksiin tutustumalla. Neljälle eri osatoiminnolle etsittiin 

toteuttamisvaihtoehtoja, joista päästiin arviointien kautta valitsemaan toimivimmat 

konseptimallien rakennuspalikoiksi. Kolme konseptimallia on muodostettu sovittamalla eri 

osatoiminnot  mahdollisimman hyvin yhteen.  

 

Konseptimallikohtaisesti luonnokset sijoittuvat kehittävän ja määrittelevän konseptoinnin 

välimaastoon, joiden aikahaarukoiden väli on 2…10 vuotta. Kandidaatin työ on tehty 

määrittelevän konseptoinnin periaatteiden pohjalle, mutta monet epäsuorasti konsepteihin 

vaikuttavat tekijät venyttävät ajallisesti tuotekehityksen kehittelevän konseptoinnin 

puolelle. Eri mallien keskinäinen paremmuusjärjestys riippuu toteutusaikataulusta ja 

toimintaympäristöstä sekä muista vielä määrittelemättömistä seikoista, joten konseptien 

keskinäinen vertailu jää karkeaan teknis-taloudelliseen arvioon.  

 

5.1                 Johtopäätökset 

 

Parempi selvyys konseptimalleihin vaikuttavista tekijöistä olisi rajannut 

konseptivaihtoehtoja ja eteneminen kohti lopullista ratkaisua olisi ollut suoraviivaisempi. 
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Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista ja nyt ennen kuin konsepteista valitaan yhtä tiettyä 

mallia jatkokehiteltäväksi, valistunut valinta vaatii jatkoselvittelyjä: tukkien tuleva 

niputusmallin vaikutus; Kaukaan tehtaan maankäyttösuunnitelmat ja kuinka paljon muita 

sidontatarvikkeita kuin teräslankaa käytettään. Laitteen liittämistä suoraan tukkien 

syöttölinjan alkupäähän on harkittava. Tarvittavien selvitysten perusteella myös 

taloudellinen puoli tarkentuu merkittävästi. 

 

Työ onnistuu tarjoamaan perustan koneenrakennukselle ja vähintään periaatetasoiset 

selkeät ideat eri toimintojen viemiseksi pidemmälle, joten siinä suhteessa on päästy 

tavoitteeseen. Toisaalta niin haluttaessa eri työvaiheita olisi voitu tarkastella tarkemmin ja 

eri näkökulmista, mutta se ei olisi tuonut merkittävästi lisäarvoa työlle 

konseptisuunnittelun kannalta. Voidaan siis myös todeta järjestelmällisen 

koneensuunnittelun soveltuvan konseptisuunnittelun työkaluksi. 

 

Työssä on jo aloitettu lopullisen laitteen koneensuunnittelu konseptisuunnittelun rinnalla ja 

järjestelmällisen koneensuunnittelun periaatteiden mukaan voidaan palata työvaiheissa 

aina taaksepäin tarkentamaan sekä päivittämäänä eri työvaiheiden sisältöä varsinaista 

suunnittelua aloittaessa. Kandidaatin työn etenemistapa tarjoaa siis konseptimallien lisäksi 

pohjan jatkolle ilman, että koneensuunnittelua tarvitsee aloittaa täysin alusta. 
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LIITE A. Vaatimuslista 

(V = Vaatimus, T = Toivomus) 

1. Kestää ympärivuotista käyttöä.    V 

2. Laitteen rakenteisiin ei kerry vettä.   V 

3. Toimii automaattisesti.    V/T 

4. Toimii kauko-ohjatusti kurottajasta käsin puoliautomaattisesti. V 

5. Pystyy käsittelemään 2 - 5,5 m pitkiä tukkeja.   V 

6. Lastataan ja tyhjennetään kurottajalla.   V 

7. Kehdon maksimikorkeus on 4,5 m   V 

8. Käsittely pitää niput kasassa mahdollistaen punnitsemisen ja  

kuutiotilavuuden mittaamisen.    V 

9. Kykenee katkaisemaan kolme nuorrutettua ø 5,5 mm teräslankaa  

kerralla.     V 

10. Käsittelee teräslangat ja muut sidontatarvikkeet niin, etteivät  

ne päädy tukkien mukana häiritsemään seuraavia  

tuotantoprosessin vaiheita.    V 

11. Laitteesta tuleva sidontajäte on helposti käsiteltävässä ja  

kierrätettävässä muodossa.    V 

12. Siirrettävissä kohtuullisella vaivalla trukilla tai nosturilla.  V 

13. Laite saa käyttövoimansa sähköverkosta.   V 

14. Laitetta voidaan käyttää nykyisen kehto-lankamopo –työtavan rinnalla. V 

15. Laitteen hankintakustannukset on pystyttävä kuolettamaan 1,5 vuodessa. V 

16. Laite on huollettavissa UPM Kaukaan huoltohenkilökunnan 

ammattitaidolla.     V 
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17. Laite vaatii vähän huoltoa ja kulutusosien vaihto on yksinkertaista. V 

18. Laite on konedirektiivin mukainen.   V 

19. Laitteen hankintakustannukset on pystyttävä kuolettamaan vuodessa. T 

20. Laite ei vie kohtuuttomasti tilaa tukkikentältä.   T 

21. Teräslankojen jälkikäsittely hoitaa useamman  

laitteistokokonaisuuden langat. 
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LIITE B. Toimintorakenne 

 

TEHTÄVÄT 

OSATOIMINNOT 

PÄÄTOIMINTO Tukkinippujen kannattelu ja 
sidontamateriaalin käsitely 

Tukkinipun 
kannattelija 

Pitää nipun 
paikallaan 

Pitää nipun 
muodossaan 

Katkaisu 

Etsii 
katkaisukohteen 

Tunnistaa 
katkaisukohteen 

Katkaisu 

Sidontatarvikkei-
den siirto 

Etsii 
tartuntakohteen  

Tunnistaa 
tartuntakohteen 

Tarttuminen 

Siirtää 
jälkikäsittelyyn 

Jälkikäsittely 

Vastaanottaa 
sidontajätteen 

Muotoilee 

Siirtää 
poisvietäväksi 
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# 1 2 3 4 5 6 7 8

Kehto/ 

kehtoasettelu

Yksittäinen kehto Kevennetty 

yksittäinen kehto 

(#1)

kehdot 

sarjassa

Kehdot rinnan Tähtiasettelu 

(#2)

Erilliset lastaus- 

ja purkukehdot: 

kallistuva (#3)

Erilliset purku- ja 

lastauskehdot: 

luukkutyhjennys (#4)

Erilliset lastaus- 

ja purkukehdot: 

ketjukuljetin (#5)

Katkaisija Vannesaha Pyöröteräsaha Sahaus 

(edestakainen 

liike)

Katkaisulaikka 

(hiova leikkaus)

Leikkaava/ 

repivä terä

Giljotiini/ 

pihtikatkaisu

Katkaisu puristamalla 

vastetta vasten*

Sidontamate- 

riaalin siirto

Sähkömagneetti Kestomagneetti Koura* Koukkumekanismi 

(#6)

Tartuntaistuk-

ka

Jälkikäsittely Rullalle 

kääriminen*

Murskaaminen Katkominen Paalaminen

LIITE C. Ideamatriisi  

*käytetään lankamopossa 

(#) selventävä kuva 

#1  #2   #3   #4  #5      #6 
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LIITE D Konseptien rakenne kuvina. 

 

’JONOMALLI’ 

 

 Kuva 9. kahdella kehdolla ja laikkakelkalla varustettu malli. 

 

 

Kuva 10. Jonomallin perusyksikkö. 
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’MEKAANINEN KÄSIVARSI’ 

 

Kuva 11. Teräslankojen kerälle rullaamisen toteutusvaihtoehto. 

 

 

Kuva 12. Tartuntakourat, katkaisuyksikkö ja kamera kauko-ohjauskäyttöä varten. 
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’MAGNEETTI-IRROITIN’ 

 

Kuva 13. Konseptin osatoiminnot: kannattelu, katkaisu, siirto ja jälkikäsittely. 

 

 

Kuva 14. Konseptimallin sivuprofiili. 


