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Insinööriopiskelijoiden op-
piminen yleisesti tehostuu, 
kun oppiminen tapahtuu it-
se tekemällä. Tästä hyvä esi-
merkki on SeAMK:ssa syk-
syllä 2017 aloitettu yhteis-
projekti Epec Oy:n kanssa. 

 uto- ja työkonetekniikan opis-
kelijat ovat käyneet tutustumassa Epec 
Oy:n toimintaan useana vuonna liik-
kuvat työkoneet -opintojaksolla. Vie-
railulla opiskelijat ovat saaneet hyvän 
yleiskuvan siitä, miten nykyaikainen ko-
neenohjausjärjestelmä toimii ja millai-
sia vaiheita järjestelmän suunnittelussa 
ja valmistuksessa on.

Useat opiskelijat toimivat valmistut-
tuaan työkoneita valmistavien yritys-
ten palveluksessa. Vierailulla heräsikin 
ajatus käynnistää Epecin ja SeAMKin 
yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena 
olisi perehdyttää aiheesta kiinnostunut 
opiskelijaryhmä perusteellisesti ko-
neenohjausjärjestelmän suunnitteluun 
ja toteutukseen. Yhteistyön myötä työ-
konetekniikan opetukseen saataisiin 
uutta, nykyaikaista sisältöä ja Epec taas 
saisi suoran yhteyden potentiaalisiin tu-
levaisuuden työntekijöihin.

Hyvin nopeasti projektin suunnitte-
lun jälkeen järjestettiin kick off -palaveri, 
jossa SeAMK:n ja Epecin edustajat sopi-
vat projektin perusasiat. Projekti päätet-
tiin toteuttaa SeAMK:n Tekniikan yksi-
köstä tutulla Projektipaja®--konseptilla. 
Projektin kohde päätettiin olevan 
auto- ja työkonetekniikan laboratorion 
Avant-kuormaaja. Tarkemmin projekti 
tulisi koskemaan Avantiin kytkettävän 

kaivupään hydrauliikan sähköistämistä 
ja siihen liittyviä ohjausjärjestelmiä. 

PROJEKTI LÄHTI vauhdikkaasti liikkeelle 
Eero Pärnäsen pitämällä perehdytyk-
sellä koneenohjausjärjestelmiin. Koulu-
tuksen jälkeen opiskelijoilla oli tiedossa, 
mitä vaiheita projektiin kuuluu ja miten 
alkuvaiheessa edetään. Tutuiksi tuli 
esimerkiksi toiminnallinen määrittely, 
arkkitehtuurisuunnittelu ja ohjausyk-
siköiden ominaisuudet. Ryhmä pääsi 
nopeasti yhteisymmärrykseen kaivurin 
toiminnoista ja tarvittavista toimilait-
teista.

KUN PERUSTEET OLI hallinnassa, alkoi 
ohjelmointi. Piia Vedenjuoksu piti te-
hokkaan koulutuksen ohjelmoinnin 
työkaluihin ja menetelmiin. Muutaman 
tunnin harjoittelun jälkeen ohjelmarive-
jä alkoi syntyä. 

Ohjelmoinnin rinnalla alkoivat kaivu-
rin muutostyöt. Hydrauliikan letkulinjo-
ja muutettiin toimivimmiksi ja sähköi-
selle venttiilistölle valmistettiin paikka. 
Lisäksi valittiin sopivat ohjainvivut, pai-
nikkeet ja anturit sekä tehtiin tarvittavi-
en osien tilaukset. Ryhmä jakoi tehtäviä 
niin, että jokaiselle riitti tekemistä joko 
mekaniikan, hydrauliikan, sähköistyk-
sen tai ohjelmoinnin parissa.

KEVÄÄLLÄ 2018 PROJEKTIN ensimmäi-
nen vaihe oli valmis. Ohjelmakokonai-
suus kaivurin ohjaukseen oli tehty ja 
asennustyötkin olivat viimeistelyä vaille 
valmiita. Testaussuunnitelma oli myös 
dokumentoitu, joten senkin puolesta 
kaikki oli mallillaan. 

Ohjelman testaus toi esiin virheitä ja 
ne korjattiin. Käytännön testausvaihe 
toi vielä uusia käänteitä projektin kul-
kuun, mutta yllättävät tilanteet ja niiden 

mukanaan tuoma ongelmanratkaisu 
ovat usein oppimisen kannalta hedel-
mällisimpiä. 

Projektin ensimmäinen osa todettiin 
kaikin puolin onnistuneeksi. Opiskelijat 
saivat projektin myötä ison annoksen 
osaamista työkoneiden ohjausjärjes-
telmistä, ja projekti kartutti mukavasti 
myös opintopisteitä.

PROJEKTIN TOINEN vaihe aloitettiin 
syksyllä 2018. Vaiheen tavoitteena oli 
valmistaa kone käyttökuntoon, ratkais-
ta siinä esiintyneet ongelmat ja lisätä 
näyttöpääte. Näyttöpäätteen tehtävänä 
koneessa on näyttää erilaisia ohjausar-
voja, joiden perusteella voidaan tehdä 
esimerkiksi hienosäätöjä koneen toi-
mintaan. 

Uusi opiskelijaryhmä aloitti projek-
tin opettelemalla ohjainlaitteen ohjel-
mointia ja ongelmanratkaisutehtävillä. 
Talven aikana ongelmat selätettiin ja 
näytön käyttöönoton vaatimat muutos-
työt saatiin tehtyä. Tällä hetkellä kone 
toimii suunnitellulla tavalla ja projektin 
2. vaihe voidaan päättää ennen kesälo-
maa.

Syksy 2019 näyttää, jatkammeko pro-
jektia vielä kolmannella vaiheella. Näyt-
tö mahdollistaa tiedonkeruun ja datan 
siirron pilveen. Houkutteleva vaihto-
ehto onkin jatkaa projektia lisäämällä 
ohjausjärjestelmään IoT-ominaisuuksia. 
Ideoita on myös kaivulaitteen anturoin-
nista ja varustelusta 3D-koneohjausta 
silmällä pitäen. 

Mahdollisuuksia on paljon ja uskom-
mekin, että laitteiston laajennusten 
myötä moni opiskelija voi vielä tutustua 
työkoneiden ohjausjärjestelmiin.
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