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TIIVISTELMÄ 
 

Konepajateollisuudessa vaaditaan nopeita toimitusaikoja, laadukkaita 
tuotteita ja kustannussäästöjä. Tuotteen valmistus etenee raaka-aineesta 
valmiiksi tuotteeksi eri työvaiheiden kautta. Nykyisin käytetään CNC-
ohjattuja sorveja ja työstökeskuksia. Työstökeskus on monipuolinen 
jyrsinkone. Niitä on vaaka- ja pystykaraisia. Lastuavia työkaluja voi olla 
satoja, joita vaihdetaan automaattisesti kunkin työvaiheen mukaan ja 
koneessa oleva vaihtopaletti on tarkoitettu kappaleiden kiinnittimien 
nopeaan vaihtoon. Aihio voi olla paleteissa erilainenkin, jolloin voidaan 
työstää nopeasti erilaisia kappaleita. Kiinnittimissä aihionvaihto on 
oltava nopeaa. 

Tässä työssä on suunniteltu jigi 10:n pyörötankoaihion kiinnitykseen 
yksinkertaisia koneistuksia varten sarjavalmistuksessa. Esimerkiksi 
kierrereikiä, ruuvien avainvälejä ja muita yksinkertaisia muotoja tehdään 
koneistamalla aihion päähän. Kiinnittimen eli jigin teettäjä on 
Tampereen invalidien työtuki ry TITRY ry. 
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ABSTRACT 
 

In the engineering industry quick times of delivery, high-quality 
products and cost savings are required. The making of the product 
proceeds to be a finished product from the raw material through 
different stages. Nowadays directed CNC lathes and machining centres 
are used. There can be chipping tool crops which are automatically 
changed according to each stage and the exchange palette in the 
machine has been meant for quick exchange of part fasteners. The billet 
can be also different in the palettes so that case different parts can be 
fast machined. In the fasteners the billet exchange must be quick. 

In this work a jig has been designed for the fastening of 10 circular 
billets for simple mechanization in the serial production. For example 
threads, key spaces of screws and other simple forms are made by 
machining the end of the billet. The orderer the fastener is the TITRY 
ry, the employer of the disabled persons of Tampere. 



  

ALKUSANAT 
 

Teollisuuden jatkuva kehitys vaatii nopeampia ja halvempia 
valmistusmenetelmiä. Tuotteiden suunnittelussa tärkeintä on helppo 
valmistus, käyttömukavuus, halpa hinta, huolto jne. Suunnittelija pyrkii 
valmistamaan tuotteen standardiosista saavuttaakseen asetetut 
vaatimukset helpommin ja halvemmalla. Standardiosilla helpotetaan 
tuotteen valmistusta, käyttöä ja huoltoa nimenomaan osien 
vaihtokelpoisuuden johdosta. Myös omien osien valmistuksessa on hyvä 
käyttää standardimitoitusta helpottamaan varaosien saantia. Hyvin 
suunniteltu on puoliksi valmis. Monimutkaisten ja ns. eksoottisten osien 
valmistus siis lisää valmistus- ja huoltokustannuksia. 

Yksinkertaisenkaan tuotteen suunnittelu ei ole aina helppoa. Vaikeuksia 
aiheuttaa tietämättömyys toimintaperiaatteista ja niiden toteuttamisesta. 
Tarkoituksena oli suunnitella nopeatoiminen sarjakiinnitin TITRY ry:n 
koneistamon työstökeskuksella tapahtuvaan sarjavalmistukseen. Työn 
aiheen sain harjoittelujakson päätyttyä, kun viimeinen työ oli tämän 
kiinnittimen suunnittelu. Tästä oli helppo jatkaa, kun olin jo selvillä 
laitteen toiminnasta sen sijaan, että olisin joutunut tuotteen 
suunnittelemaan aivan alusta. Kiitokset tutkintotyön järjestämisestä työn 
valvoja Timo Tarkille TITRY ry:stä, työn ohjaaja Kaarlo Koivistolle ja 
työn aiheen hyväksyjälle Harri Laaksoselle Tampereen 
ammattikorkeakoulusta. Työ oli hyvin haastava ja mielenkiintoinen. 
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SYMBOLILUETTELO 
 

D  ulkohalkaisija mm tapauskohtaisilla lisämerkinnöillä 

d  sisähalkaisija mm tapauskohtaisilla lisämerkinnöillä 

v  lastuamisnopeus m/min tai m/s 

n  pyörimisnopeus 1/min tai 1/s tai varmuuskerroin 

s  syöttö mm/s tai mm/min 

a  lastuamissyvyys mm 

e  jyrsimen kosketusleveys mm 

Z  jyrsimen hammasluku 

sz  jyrsimen hammaskohtainen syöttö mm 

sn  kierroskohtainen syöttö mm/1 

A  pinta-ala mm2 tapauskohtaisilla lisämerkinnöillä 

E  materiaalin kimmomoduuli GPa = 103 * N/mm2 

G  materiaalin liukumoduuli GPa = 103 * N/mm2

ReL materiaalin vetomyötölujuus MPa = N/mm2

Rm materiaalin vetomurtolujuus MPa = N/mm2

IY  poikkipinnan neliömomentti y-akselin suhteen mm4 

IZ  poikkipinnan neliömomentti z-akselin suhteen mm4 

IYZ poikkipinnan tulomomentti yz-tason suhteen mm4 

W  taivutusvastus vastaavan koordinaattiakselin tai tason suhteen mm3 

b  aihion leveys mm 

h  aihion korkeus mm 

L  aihion pituus mm 

Mt  taivutusmomentti Nm 

FT  lastuamisvoima N 

FS  syöttövoima N 

Fn  normaalivoima N 

P  tarvittava teho kW 

ks  materiaalin ominaislastuamisvoima MPa = N/mm2 

σ tsall sallittu taivutusjännitys MPa 

σ sall sallittu vetojännitys MPa 
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TERMILUETTELO 
 

NC numeerinen ohjaus = Numerical Control 

CNC tietokonepohjainen numeerinen ohjaus = Computerixed Numerical 
Control 

DNC suora numeerinen ohjaus = Direct Numerical Control 

CAD tietokoneavusteinen suunnittelu = Computer Aided Design 

CAM tietokoneavusteinen valmistus = Computer Aided Manufacturing 

CAE tietokoneavusteinen tuotanto = Computer Aided Engineering 

CAA tietokoneavusteinen mikä tahansa = Computer Aided Anything 

FMU joustava valmistusyksikkö = Flexible Manufasturing Unit 

FMC joustava valmistussolu = Flexible Manufacturing Cell 

FMS joustava valmistusjärjestelmä = Flexible Manufacturing System 

FMF joustava automatisoitu tehdas = Flexible Manufacturing Factory 

ATC automaattinen työkalunvaihto = Automatic Tool Changer 

APC automaattinen paletinvaihto = Automatic Pallet Changer 

AWC automaattinen kappaleenvaihto = Automatic Workpiece Changer 

DFM tietokantapohjainen systemaattinen tuotekehitysmenetelmä = 
valmistettavuus = Design for Manufacturability 

DFA kokoonpantavuus = Design for Assembly 

DFMA valmistettavuus ja kokoonpantavuus = Design for Manufacture and 
assembly 

DFE ympäristömyönteinen suunnittelu = Design For Environment 

ATO asiakaskohtainen tuotteen räätälöinti lähellä asiakasta tilauksen mukaan 
= Assembly for Order 
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1  JOHDANTO 
 

1.1  Yleistä 
 

Konepajateollisuus on kehittynyt paljon 1950-luvulta lähtien. 
Manuaalisilla koneilla ei kannata valmistaa tuotteita. Nykyään 
tuotteiden valmistus on nopeaa ja niillä on korkeat laatuvaatimukset. 
Kilpailukykyisten tuotteiden valmistus perustuu yleensä 
automatisoituihin järjestelmiin, joita ohjataan tietokoneella. 
Suursarjatuotannossa käytetään usein robottiohjattuja 
valmistusjärjestelmiä. 

Käytössä on monenlaisia valmistusjärjestelmiä. Ihmisten tehtäväksi jää 
vain koneiden panostus ja valvonta. Järjestelmät voivat toimia täysin 
miehittämättöminä, jolloin koneet käyvät jopa useita vuorokausia 
taukoamatta. Ainoastaan huollon ajaksi koneet pysäytetään. 
Suursarjatuotantoa kutsutaan myös massatuotannoksi, jolloin sarjojen 
suuruus voi olla miljoonia kappaleita. Näitä voivat olla esimerkiksi 
pienet yksinkertaiset osat, joita ovat mm. laakerit, kiinnitystarvikkeet, 
pakkaustuotteet, lamput, kulkuneuvojen ja muiden tuotteiden varaosat. 

Manuaalisesti näiden valmistus on todella yksitoikkoista ja 
epämiellyttävää johtuen työn toistuvuudesta, nopeasta työtahdista ja 
osille asetetuista korkeista vaatimuksista. Automatisointi mahdollistaa 
vaativien tuotteiden nopean ja joustavan valmistuksen. Moderneilla 
menetelmillä valmistetaan erittäin monimutkaisia ja vaativia 
komponentteja pieninä sarjoina ja yksittäiskappaleina. Koneita ohjataan 
tietokoneella, mikä mahdollistaa erilaisten osien nopean joustavan 
valmistuksen manuaalisiin koneisiin verrattuna. 

Manuaaliset valmistusjärjestelmät ovat hyviä vain samanlaisten osien 
suursarjatuotannossa. Tällaisten tuotteiden automatisointi on 
yksinkertaista. Koneet tehdään vain tietyn osan valmistukseen 
esimerkiksi akselit, hammaspyörät ja muut osat, joiden valmistus sujuu 
yksinkertaisin menetelmin. Nämä valmistusjärjestelmät sopivat hyvin 
vähän muunneltavaksi erilaisten tuotteiden valmistusta varten. 
Valmistusjärjestelmiä voi olla tehtaassa yksi tai useampia. Niitä voidaan 
yhdistellä, jolloin lisätään halvalla tuotannon joustavuutta eikä tarvitse 
hankkia kalliita koneita. 

Täysin erilaisten valmistusjärjestelmien yhdisteleminen vaatii usein 
vaikeasti toteutettavia erikoisjärjestelyjä. Joustavuutta parantaa 
valmistusjärjestelmien laajennettavuus myöhemmin. Vaikeutena 
laajentamisessa on yhdistää manuaaliset ja automaattiset koneet samaan 
tuotantolinjaan, koska manuaalinen valmistus on hitaampaa ja siinä 
tarvitaan koneenkäyttäjiä. Tämä voi kuitenkin osoittautua toimivaksi. 
Järkevintä on käyttää samaa automaatioastetta. 
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Erilaisten koneiden käyttö edellyttää mahdollisimman tasapainoista 
kokonaisuutta. Kappaleiden valmistuksen pitää joka vaiheessa toimia 
samassa tahdissa. Valmistusjärjestelmän nopeuden määrää sen 
hitaimmin toimiva työvaihe. Helpoin tapa ottaa laajennustarpeet 
huomioon on hankkia modulaarinen valmistusjärjestelmä ja hankkia 
siihen tarpeen mukaan lisää koneita. Täysin manuaalisissa 
valmistusjärjestelmissä laajennettavuus on helppoa omin konsteinkin 
järjestelmän yksinkertaisen toiminnan johdosta. Manuaalinen 
valmistusmenetelmä on toimiva ratkaisu vaatimattomassa ja 
pienimuotoisessa tuotannossa, jota tehdään korjaamoissa, 
pienyrityksissä ja yhden hengen yrityksissä. Automatisointi on kallista, 
mutta se kannattaa hyvin kaupaksi menevien tuotteiden yksittäis- ja 
sarjavalmistuksessa suuremmissa firmoissa. 

Valmistusjärjestelmät koostuvat työstökoneista kiinnittimineen. 
Kiinnittimet voivat toimia manuaalisesti tai automaattisesti. Perinteiset 
kiinnittimet ovat ruuvipuristimia tai kiinnitysvälinesarjoja, joissa on 
kiinnitysrautoja, ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja tukipaloja. Tietyille 
kappaleille tehtyjä kiinnittimiä kutsutaan jigeiksi tai porauskiinnittimiä 
sanotaan myös porausohjaimiksi. Toimintaperiaate on yksinkertainen. 
Aihio kiinnitetään kiristämällä ruuvit tai sitten on epäkeskokappaleella 
toimivia kiinnittimiä, jolloin aihion vaihto tapahtuu nopeasti. Ruuvit 
toimivat kuitenkin paremmin, koska epäkeskokappale voi liikkua tärinän 
vaikutuksesta. Tällöin aihio voi irrota kiinnittimestä ja aiheuttaa 
pahimmillaan tapaturmia. Kiinnitys voidaan toteuttaa myös hydraulisesti 
suurempien kiinnitysvoimien saamiseksi. Kiinnitykseen on markkinoilla 
erilaisia komponentteja, joita voidaan käyttää hyvin monipuoliseen 
tuotantoon manuaalisissa valmistusjärjestelmissä. 

Kiinnitysautomaatio on käytössä pitkälle automatisoiduissa  
valmistusjärjestelmissä. Manuaalisesti toimiviin valmistusjärjestelmiin 
tällainen ei sovellu koneenkäyttäjien työtahdin vaihtelun johdosta. Sen 
sijaan päinvastainen tilanne toimii paremmin, koska työkappale voidaan 
vaihtaa koneen käydessä ja automaattikoneen työtahti on rauhallinen. 
Manuaalisen kiinnittimen käyttö sopii parhaiten manuaalisten koneiden 
kanssa, koska koneet käynnistetään kiinnityksen jälkeen. Kiinnittimien 
automaatioaste voi vaihdella samoin kuin koneidenkin. 

Automaattiset kiinnittimet toimivat usein monipuolisemmin kuin 
manuaaliset. Niiden avulla voidaan esimerkiksi säätää samanaikaisesti 
kulmaa kahdessa tasossa. Monipuolisia automaattikiinnittimiä käytetään 
lähinnä robotisoiduissa miehittämättömissä valmistusjärjestelmissä. 
Kiinnittimien automaatioasteen tulee olla suunnilleen samaa tasoa kuin 
valmistusjärjestelmä tai koneet, joissa niitä käytetään. Kone ja kiinnitin 
toimivat yhteistyössä parina. Samantasoisilla välineillä tuotanto sujuu 
jouheasti ilman pullonkauloja. Mikäli halutaan koneiden käyttöaste 
mahdollisimman korkeaksi on valittava riittävän nopeatoiminen 
kiinnitin mahdollisimman edullisesti. 
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1.2  Historia 
 

Manuaaliset valmistusjärjestelmät koostuvat tavanomaisista koneista. 
Tiettyä työvaihetta varten voi olla erikoiskoneita. Alkuun automaatio 
toteutettiin erilaisilla mekaanisilla ratkaisuilla. Myöhemmin otettiin 
käyttöön sähköllä toimivia ohjauslaitteita. Konepajateollisuudessa näitä 
olivat releillä ohjatut koneet, joita kutsuttiin tappiohjatuiksi koneiksi 
johtuen koneen ohjausyksikössä olevasta reikätaulusta. Tappeja laitettiin 
määrättyihin reikiin halutun toiminnon saamiseksi. Käytettiin myös 
reikänauhaa ja reikäkorttia. Myöhemmin konepajateollisuudessa alettiin 
käyttää tietokoneita. 

Manuaaliset koneet olivat tuotantokäytössä 1950 - 1980 luvuilla. Sen 
jälkeen tietokoneohjatut koneet alkoivat nopeasti yleistyä syrjäyttäen 
manuaalista tuotantoa voimakkaasti. Uusien koneiden hankkiminen 
kannatti tarkkuutta vaativien mutkikkaiden tuotteiden yksittäis- ja 
sarjavalmistuksessa. Ohjaus toteutettiin tietokoneella kirjoitetuilla 
koodeilla, joilla ohjattiin koneen liikkeitä. Nykyisin ohjaus tapahtuu 
täysin graafisesti ja koodeja käytetään vain pienten muutosten tekoon. 

Koneet toimivat edelleen samoilla koodeilla, mutta ohjelmien teko 
kirjoittaen on raskasta ja hidasta. Lisäksi virheiden riski on liian suuri. 
Pienikin kirjoitusvirhe esimerkiksi pituudessa voi aiheuttaa suuren 
vaaratilanteen. Graafinen ohjaus on nopeaa ja vaivatonta. Tämän avulla 
saadaan nopeasti tehtyä vaikeidenkin muotojen työstöradat. Virheet on 
helppo löytää ja korjata. Graafinen ohjaus nopeuttaa nimenomaan 
yksittäiskappaleiden ja piensarjojen valmistusta paljon verrattuna 
käskykoodeilla toteutettuun ohjaukseen. 

Robotteja on käytetty jo paljon tuotannossa, mikä vähentää miestarvetta. 
Tämä alkoi näkyä jo vuonna 1980 suuremmissa firmoissa. Robottien 
käyttö on lisääntynyt jonkin verran siitä. Tämän johdosta tuotanto jatkuu 
taukoamatta pitkiä jaksoja. Työn kuva on muuttunut ja ihmisten pitää 
kouluttaa itseään säilyttääkseen työnsä. Robottikäyttö vähentää varmasti 
työpaikkoja, mutta hyvin koulutetuilla ammattilaisilla on mahdollisuus 
jatkaa nykyisessä työpaikassa. Robottien käytön ansiosta laatutuotteiden 
valmistus nopeutuu, työ monipuolistuu ja yrityksen liikevaihto nousee. 
Samalla myös nousee työntekijöiden palkka ja työviihtyvyys paranee, 
koska työ on vaihtelevaa ja kehittävää. Työviihtyvyys voi myös 
huonontua liian nopeatempoisen työtahdin ja vaihtelevan työn johdosta. 
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1.3  Työn tavoitteet 
 

Tavoitteena oli  nopeatoiminen jyrsintäjigi työstökeskuksella porattavien 
kappaleiden sarjavalmistukseen. Tavoitteena oli työn nopeuttaminen ja 
helpottaminen. Lisätavoitteena on laajentaa jigin soveltuvuutta erilaisten 
kappaleiden sarjavalmistukseen. Työn teettäjä on TITRY ry, jossa 
suoritin työharjoittelun ja tein kiinnittimestä kaksi ratkaisua. Nämä ovat 
työssä mukana ensimmäisinä ratkaisuina. Loput kolme ratkaisua 
perustuvat käytössä olevaan kiinnittimen kehitettyyn ratkaisuun. 
Viimeinen ratkaisu on monipuolisin. 

Ensimmäinen ratkaisu koostuu kahdesta runko-osasta, rajoittimesta ja 
kiinnitysmoduuleista. Runko-osat ovat kiinni koneen pöydässä ja 
rajoitin on kiinni runko-osissa ruuveilla. Kappaleaihiot kiinnitetään 
moduuleihin ruuveilla ja nämä aihioineen kiinnitetään koneeseen runko-
osien väliin ruuveilla (liite 1). Tarkoituksena on aihionvaihto koneen 
käydessä. Toinen ratkaisu sisältää vain kiinnitysmoduulin (liite 2). Tämä 
kiinnitetään koneeseen tavanomaisin keinoin. Kiinnitysmoduuli koostuu 
pääty- ja välileuoista. Leuat kiristetään ruuveilla aihioihin kiinni. Leuat 
on tehty kierretankoaihioiden kiinnittämistä varten. Leuoista voisi tehdä 
erilaisille aihioille sopivia malleja. Lopuissa ratkaisuissa on runko ja 
leuka ruuveineen. Runko asetetaan koneen pöytään ruuveilla ja aihiot 
ruuvataan leuoilla kiinni runkoa vasten. Kolmanteen ratkaisuun saadaan 
2 aihiota ja kiinnittimiä voi olla rinnakkain pöydällä (liite 3). Neljäs 
ratkaisu on valittu ja siihen saadaan 10 aihiota (liite 4). Viidennes 
ratkaisu voidaan kiinnittää pysty- tai vaaka-asentoon pöydälle. Siihen 
voidaan kiinnittää 20 erilaista aihiota vaihtoleukojen avulla (liite 5). 

TITRY ry valmistaa konepajatuotteita yksittäis- ja sarjavalmistuksena 
lähinnä CNC-koneilla asiakkailleen. Yksittäisiä tuotteita tehdään myös 
manuaalikoneilla, kun laatuvaatimukset ovat vähäisiä. Tulevaisuudessa 
manuaalisen valmistuksen merkitys tuotannossa vähenee johtuen 
menetelmien kehittymisestä ja tämän aiheuttamasta hinta-laatusuhteen 
paranemisesta. Automatisointi on arkipäivää jo pienissäkin yrityksissä. 
Manuaaliset menetelmät ovat automaattisiin menetelmiin verrattuna 
liian hitaita ollakseen kannattavia varsinaisessa tuotannossa, joten pieni 
investointi automatisointiin kyllä kannattaa. Hyvänä tuote-esimerkkinä 
on tietotekniikan kehityksestä johtuva hinta-laatusuhteen paraneminen. 
Se aiheuttaa sen, että vanhemmalla tekniikalla olevaa ja vielä toimivaa 
automaatiota saa edullisesti. Kilpailu vaatii tuotannon kehittämistä. 

TITRY ry on Tampereen Invalidien tuki ry. Se työllistää henkilöitä, 
joiden työllistyminen tavallisille työmarkkinoille on vaikeaa tai 
mahdotonta vamman tai muun syyn takia. Aiemmin nämä yritykset 
olivat suojatyökeskuksia. Työ oli yksinkertaista teollisuustuotteiden 
vaihetyötä, pakkausta ja kokoonpanoa. Päiväpalkka oli 4 mk eli noin 67 
senttiä ja nykyään vähintään 14 euroa. Työt ovat monipuolistuneet ja 
palkka noussut paljon. TITRY ry:n tavoitteena on kilpailukyvyn 
säilyttäminen Tietoa saa osoitteesta www.titry.com. 

http://www.titry.com/
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2  TYÖN KUVAAMINEN 
 

2.1  Tuotekehitystoiminta 
 

Menestyvän yrityksen keskeisimpiä edellytyksiä on laadukas ja jatkuva 
tuotekehitystoiminta. Tuotekehityksen on jatkuttava tuotteiden nopean 
vanhenemisen takia. Vanhenemisen seurauksena myynti vähenee 
nopeasti ja viimein loppuu. Markkinoitavia tuotteita valmistetaan eliniän 
aikana. Elinikä vaihtelee suuresti muotituotteiden lyhyestä teollisuuden 
investointituotteiden tuntuvasti pidempään ikään. Tuotteiden elinikä on 
yleisesti lyhenemässä monilla aloilla. /1/ 

Tuotekehityksen tavoitteena on kehittää uusi tuote tai parantaa vanhaa. 
Tuotekehityksessä etsitään tuoteidea, selvitetään kehitysnäkymät, 
markkinat ym. tuotekehityksessä tarvittavat tiedot, varsinainen tuote 
luonnostellaan, yksityiskohdat suunnitellaan, optimoidaan, tehdään 
työpiirustukset ja kokoonpanokuvat, laaditaan käyttöohjeet ja kehitetään 
tuotantomenetelmiä. Tuotekehitys on monivaiheista jatkuvaa työtä. 
Tuotekehityksen pyrkimyksenä on täyttää asetetut tavoitteet teknisissä ja 
taloudellisissa puitteissa mahdollisimman tarkoituksen mukaisesti. /1/  

Tuotekehitystoiminnassa ollaan tekemisissä lähes kaikkien ihmiselämän 
alueiden kanssa. Siinä pitää tuntea hyvin luonnontieteitä ja kyetä 
tekemään luovaa työtä. Tuotekehityksessä voidaan suunnitella täysin 
uusi tuote tai kehittää aiempaa tuotetta teknisesti paremmaksi ja 
pienentää valmistuskustannuksia. Tunnettua järjestelmää voidaan 
muuntaa monipuolisempaan tarkoitukseen yksittäisten osien uudelleen 
suunnittelulla hyödyntäen vanhaa. Uutta ei tarvitse kehittää. /1/ 

Tuotekehitys on nuori tiede. Se alkoi 1940-luvulla. Menetelmiä 
kehitetään jatkuvasti, koska kiristyvä kilpailu vaatii jatkuvaa 
kehitystyötä. Tietokoneiden käyttö on jo arkipäivää modernissa 
tuotekehityksessä. Menneinä aikoina yritysten tuotekehitystoiminta 
perustui luonnollisesti vastaantulevien tilanteiden johdatuksiin. Ei 
käytetty erityismenetelmiä, sillä suunnittelutyö on monipuolista ja 
luovaa. Suunnittelutyötä ei voida asettaa menetelmällisesti eikä 
organisatorisesti jäykkiin kaavoihin. /1/ 

Tehokas ja oikea-aikainen tuotekehitys vaikuttaa strategisesti yrityksen 
toimintaan ja menestymiseen. Tuotekehityksen strategiset päätehtävät 
ovat: puolustaa, tukea ja laajentaa nykyistä liiketoimintaa, käynnistää 
uutta liiketoimintaa sekä laajentaa ja syventää yrityksen teknologista 
osaamista. Tuotekehitystä arvioidaan laadun ja kypsyyden perusteella 
arviointimenetelmällä. Arviointimenetelmän osat ovat: arviointimalli 
sisältäen arvioitavat asiat ja määriteltävät kypsyysasteet, 
arviointiprosessi ja arvioinnin apuvälineet. Apuvälineet ovat pikatesti 
ja arviointilomakkeet. Näillä arvioidaan tuotekehitystoimintaa. /2/ 
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Arvioinnilla saadaan analyysi tuotekehityksen nykytilasta ja 
kehitysasteesta. Arviointimenetelmällä voi arvioida itse. Myös 
ulkopuolinen voi suorittaa arvioinnin. Näin selviää 
tuotekehitystoiminnan määrittely, kuvaus, tehokkuus, sovittujen 
menettelytapojen soveltamisen kypsyys ja toiminnan kehittäminen. 
Arvioinnissa kuvatulla tuotekehitystoiminnalla saadaan tulokseksi 
tuotekehitystoiminnan kypsyysasteprofiili. Tällä voidaan saada apua 
tuotekehitystoiminnan ymmärtämisessä ja kehittämisessä. /2/ 

Kypsyysastearviossa annetaan pisteitä arvioimalla menettelyn 
soveltamista, kehitystä, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, tulosten 
tehokasta hyödyntämistä, kehittämistä, parantamista ja 
tarkoituksenmukaisuutta. Laadukas tuotekehitystoiminta tukee hallitusti 
liiketoiminnan tavoitteita kehittäen tuotteita ja palveluja. Tekniset 
mahdollisuudet ja markkinatarpeet muunnetaan myytäväksi tuotteeksi 
tuotekehitysprosessilla. Tavoitteena on uusien kilpailukykyisten 
tuotteiden ja palveluiden nopea tuottaminen täyttäen asiakkaiden tarpeet. 
Tuotekehitysprosessia kehitetään laadukkaammaksi. Kertaluonteinen ja 
määräaikainen hanke tietyn tuotteen aikaansaamiseksi on 
tuotekehitysprojekti, joka voidaan toteuttaa eri organisaatioissa 
yrityksestä riippuen esimerkiksi prosessi-, matriisi- tai erillisessä 
projektiorganisaatiossa. Prosessiorganisaatiossa kehitysprosessin 
omistaja ohjaa projektin toteuttamista. Matriisiorganisaatiossa projektien 
henkilöresurssit saadaan linjaorganisaatiossa ja tuotekehitysprojektit 
kulkevat poikittain. Tuotekehitysprojektien jaottelu voidaan tehdä 
esimerkiksi tavoitettavien tuote- ja prosessitavoitteiden mukaisesti. /2/ 

Tuotekehitystä voidaan myös mitata. Tuotekehityksen mittaaminen on 
kehitysvaiheessa oleva toiminta, joka alkoi 1990-luvulla. Mittaaminen 
vaatii suurta huolellisuutta johtuen mitattavien asioiden määrästä. 
Tuotekehitystoiminnan mittaaminen pitää kohdistaa yrityksen kannalta 
keskeisimpiin asioihin. Tuotekehityksen arvioinnissa ja mittaamisessa 
liiketoiminnan kannalta vaikeutena on erottaa yksittäistä liiketoiminnalle 
vaikuttavaa tuotekehityspanostusta. /2/ 

Yleisimmin mitataan tuotekehitysprosessin toteutuksen tehokkuutta. 
Mittareiden valintaa vaikeuttaa kaikkien yritysten tuotekehityksen 
mittaukseen soveltuvan yleisen mittariston puute. Mittareiden valintaan 
vaikuttavat tuotekehityksen tyyppi, tuotekehityksen strateginen asema 
yrityksessä, yrityksen ja tuotekehitysorganisaation koko, yrityksen 
mittausjärjestelmä jne. Mittareita valittaessa tulee ottaa huomioon 
mittaukseen sopiva ajankohta. Prosessin aikana ja sen jälkeen mittauksia 
pitäisi suorittaa. Liian pienestä mittareiden määrästä johtuen joku 
seurattavista menestystekijöistä helposti unohtuu. Liian suuresta 
mittareiden määrästä johtuen seuranta ja havainnollisuus vaikeutuvat. 
Yrityksen tilaa ei voida hahmottaa. Mittareita on oltava kohtuullisesti. 
Tilanteen mukaan mitataan asiakastyytyväisyyttä, tiimityötä, hintaa, 
tiedonhallintaa, tuotannon ja markkinoinnin yhteistyötä, jne. /2/ 
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2.2  Tuotekehityksen työvaiheet 
 

Tuotekehityshanke jaetaan neljään vaiheeseen: käynnistämiseen, 
luonnosteluun, kehittämiseen ja viimeistelyyn. Vaiheet seuraavat 
toisiaan tässä järjestyksessä. Tuotekehityshankkeen käynnistäminen on 
tärkeää menestyvässä yrityksessä. /1/ 

Käynnistäminen edellyttää, että ensin selvitetään luonnollisesti uuden 
tuotteen markkinointinäkymät, kokonaiskustannukset, saatavat tuotot, 
terveyteen liittyvät riskit, turvallisuus ja ympäristövaikutukset. Uuden 
tuotekehitysprojektin käynnistämisen perusedellytyksenä on tarve 
tuotteesta ja käsitys sen toteuttamismahdollisuudesta. Pelkkä tarve ei 
ole riittävä. Esimerkiksi ikiliikkuja olisi tarpeellinen, muttei 
toteuttamismahdollisuuksia ole. Tämän johdosta vakavasti otettavat 
tuotekehitysprojektit eivät käynnisty. Myönteisen käynnistämisvaiheen 
jälkeen tehdään kehittämispäätös. /1/ 

Luonnosteluvaihe alkaa tehtävän analysoinnilla. Tässä yhteydessä 
ilmennee usein vaatimuksiin vaikuttavia seikkoja, joita ei osattu ottaa 
huomioon kehittämispäätöksessä. Kehittämispäätöksessä olleiden kanssa 
seikat otetaan esille. Kehittämispäätöksestä lähtien laaditaan tuotteelle 
asetetut vaatimukset ja tavoitteet. Vaatimuslistan jälkeen ratkaisuja 
etsitään tehtävän yleistämisellä. Tehtävästä irtaudutaan ja etsitään 
ratkaisuja, joita ovat esimerkiksi: käyttöikä, nopea aihionvaihto, vahva 
kiinnitysvoima, käytettävyys ja nopea asetus koneeseen. /1/ 

Yleistämisvaiheen pyrkimyksenä on ratkaista tehtävän keskeiset 
ongelmat, tuotteen kokonaistoiminto ja tämä jakaa osatoimintoihin, 
joille etsitään edelleen ratkaisumahdollisuuksia ideointimenetelmillä. 
Teknis-taloudellisesti parhaat osatoimintoratkaisut valitaan ja niitä 
yhdistellään kokonaistoiminnon ratkaisuperiaatteita etsittäessä. /1/ 

Ratkaisuperiaatteet arvostellaan perustuen asetettuihin vaatimuksiin ja 
tavoitteisiin. Yksi tai useampi valitaan kehitettäväksi konkreettisiksi 
luonnoksiksi niiden luotettavan teknis-taloudellisen arvostelun 
suorittamiseksi. Tulokseksi saadaan yleensä useampi ratkaisuluonnos. 
Ratkaisuluonnokset on arvosteltava huolella, koska yleensä yksi voidaan 
kehittää lopulliseksi tuotteeksi aika- ja kustannussyistä johtuen. /1/ 

Kehittely alkaa laatimalla valitusta ratkaisusta kokoonpanoluonnos 
mittakaavassa. Tässä vaiheessa havaitut teknis-taloudelliset heikkoudet 
pyritään poistamaan ideoinnein, jolloin tuloksena saadaan yleensä 
useampi parannettu mittakaavainen suunnitelma. /1/ 
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Yrityksen toiminnan kannalta merkittävän tuotteen kehittämisessä 
etsitään tuotteesta valmistuskustannuksiin ja teknisiin ominaisuuksiin 
vaikuttavat osat, jotka optimoidaan. Optimoinnissa selvitetään edullisin 
geometria, raaka-ainevaihtoehdot jne. Arvoanalyysi on usein käytössä 
oleva työmenetelmä. Matemaattinen optimointi on sopiva yksityisten 
osien ja kokonaisuuksien edullista geometriaa ratkaistaessa. /1/ 

Näin saatu kaikki vaatimukset täyttävä konstruktion suunnitelma päättää 
kehitysvaiheen tai sitä jatketaan ratkaisun löytämiseksi. Valitaan uusi 
ratkaisuluonnos ja kehitys jatkuu. Parhaan ratkaisun löydyttyä kehitys 
päättyy tuloksena saatuun kehitettyyn konstruktioehdotukseen. /1/ 

Viimeistely on tuotekehitystapahtuman viimeinen vaihe. Tällöin 
piirretään työpiirustukset, laaditaan osaluettelo, käyttö- ja huolto-ohjeet 
jne. Konstruktion yksityiskohdat saavat lopulliset muotonsa. 
Sarjavalmistustuotteista valmistetaan yleensä koekappale eli 
prototyyppi. Siitä selvitetään, että ominaisuudet vastaavat asetettuja 
tavoitteita. Prototyypin jälkeen voidaan testata suunniteltua valmistusta  
valmistamalla ns. nollasarja, josta saadaan lisää tietoa tuotteesta ja 
valmistushajonnasta. Kaikista laitteista prototyyppiä ei voida tehdä. 
Näistä ratkaisuista tehdään pienoismalleja tai kriittisimmistä osista 
täysmittakaavainen koekappale toiminnan toteamiseksi. /1/ 

Viimeistelyvaiheessa tuotteen yksityiskohdat viimeistellään. Tällöin 
ratkaistaan osien valmistusmenetelmä, otetaan huomioon markkinoilta 
saatavat tai oman tuotannon standardiosat, käytettävät raaka-aineet, 
valmistusmenetelmät, saavutettavat toleranssit, tarkkuudet jne. 
Tuotteesta tehdään työpiirustukset. Osista kootaan rakenneryhmät. Näitä 
varten laaditaan kokoonpanokuvat osaluetteloineen. /1/ 

Rakenneryhmien muodostukseen vaikuttavat tuote, toivotut osat, 
valmistusjärjestys ja -aikataulu, asennus- ja kuljetuskysymykset 
erityisesti tuotetta vietäessä osina käyttöpaikalle. Osa- ja 
kokoonpanopiirustuksia täydentävissä kirjallisissa työohjeissa kerrotaan 
esimerkiksi työvälineen valmistus, lämpökäsittely, viimeistely jne. 
Tuotteille laaditaan ohjeet. Ennen valmistuksen aloittamista on tärkeää  
tarkistaa, että piirustukset, osaluettelot ja käyttöohjeet ovat standardien 
ja erityisesti yrityksen asettamien vaatimusten mukaisia. /1/ 

Edellisiä työvaiheita täydennetään ja tarkistetaan eikä niitä tehdä 
täydellisesti, kun tehdään prototyyppi. Tietoa tuotteesta saadaan testien 
perusteella. Nollasarjan suunnittelun ja valmistuksen tarkoituksena on 
erityisesti tutkia tuotteen sarjavalmistukseen tarkoitettuja 
valmistusmenetelmiä ja -kustannuksia. Myönteinen viimeistelyvaihe 
päättyy tuotannon aloittamiseen. /1/ 
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2.3  Työvälinesuunnittelu 
 

Työvälinesuunnittelussa täytyy ottaa huomioon monia seikkoja. 
Työvälinesuunnittelussa yleensä sovelletaan olemassa olevaa rakennetta 
tai parannetaan vanhaa ratkaisua. Erikoistyövälineiden suunnittelussa 
tarvitaan usein uudenlaista ratkaisua. Suunnittelun on oltava 
systemaattista. Ensin pitää löytää looginen suunnittelujärjestys 
työvälinesuunnittelun saamiseksi johdonmukaiseksi ja nopeaksi. 
Vaikuttavien asioiden huomioonottaminen pitää varmistaa. Yleensä 
työvälineet eivät ole markkinatuotteita, mutta niitä tehdään myös 
markkinatuotteena. Tuotesuunnitteluun liittyy alitoimintona 
työvälinesuunnittelu. /3/ 

Suunnittelumenetelmät ovat yksilöllisiä kullekin työvälinelajille, mutta 
niillä on myös yhteisiä piirteitä. Suunnitteluvaiheet tehdään tietyssä 
järjestyksessä. Valmistelu alkaa perehtymällä tehtävänantoon, 
kappaleeseen, selvitetään taloudelliset edellytykset ja lopuksi valitaan 
työvälinelaji. Varsinainen suunnittelu alkaa tiedonhankinnalla tai 
tarkistamalla nykyiset tiedot, selvitetään kappaleen valmistusmenetelmä, 
ratkaisuvaihtoehtojen luonnokset, itse suunniteltavat ja muualta saatavat 
osat,  valitaan työvälineen valmistusmenetelmä ja materiaali, 
tarkistetaan kustannukset ja lopuksi valitaan ratkaisu. Toteutus alkaa 
rakenteellisten yksityiskohtien selvittämisellä, laaditaan työ- ja 
kokoonpanopiirustukset, valmistetaan työväline, kokeillaan työvälineen 
toimintaa ja lopuksi tehdään tarvittavat muutokset. /3/ 

Tavanomaiseen koneenrakennukseen verrattuna työvälinevalmistus on 
hyvin usein erittäin monimutkaista, vaativaa ja tarkkaa työtä. Käsityötä 
tarvitaan paljon viimeistelyssä. Nykyään käytetään kaikessa tuotannossa 
ja työvälinevalmistuksessa yleensä CNC-koneita. 
Työvälinemitoituksessa jäykkyys on keskeinen vaatimus. Keveydellä on 
vain vähäinen merkitys käytön kannalta. Työvälineellä on voitava 
valmistaa kappaleita vaaditulla tarkkuudella. Kevytrakenteinen 
työväline ei kestä suuria kuormituksia ilman muodonmuutoksia. /3/ 

Tavanomaisten tuotteiden tapaan ulkonäkö vaikuttaa samoin myös 
työvälineiden käyttöön. Tämä on vaikeuttanut valmistusta muotoilusta 
johtuen. Työvälinevalmistusta helpotetaan käyttämällä valmiita 
standardi- ja vakio-osia tai niiden aihioita. Näitä saa koneliikkeistä. 
Vakio-osien osuudeksi on arvioitu noin 25 %. Lisäksi osia voidaan tilata 
alihankkijoilta melkoinen määrä. Tällöin työvälinesuunnittelijalla on 
enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen työvälinesuunnitteluun. Keskeisiä 
seikkoja kiinnittimissä ovat nopea aihionvaihto, yhdellä kiinnityksellä 
saadaan mahdollisimman valmiiksi useampia kappaleita, kestää suuria 
kuormituksia, kiinnitys ei vahingoita kappaleita, käyttöturvallisuus, 
helppo puhdistaa, huoltaa, asettaa koneeseen, lastunpoisto jne. /3/ 
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2.4  Työvälinevalmistus 
 

CAD/CAM-järjestelmät ovat olleet käytössä jo yli 20 vuotta. Näitä on 
käytetty leikkaintyökalujen, muottien ja mallien suunnitteluun. Kehitys 
on ollut nopeaa. Ennen laitteet ja ohjelmistot eivät olleet kiistatta hyviä. 
Laite- ja ohjelmistoinvestoinnit olivat laatuun nähden kalliita. Nykyään 
suunnitteluvälineiden hinta-laatusuhde on paljon parempi ensimmäisiin 
järjestelmiin verrattuna. Ohjelmistovaihtoehtoja on markkinoilla useita. 
Ohjelmistot ovat modulaarisia sisältäen myös kokoonpanomoduulin. /3/ 

Näillä ohjelmistoilla saadaan automaattisesti työstöradat suunnittelun 
yhteydessä. Työvälineiden monimuotoisuudesta ja tarkkuudesta johtuen 
niiden valmistus on vaativaa. Alkuun työvälineitä valmistettiin 
manuaalisilla työstökoneilla. Työvälineiden valmistuksessa käytettiin 
manuaalityökalujyrsinkoneita, -sorveja ja -hiomakoneita. Nämä koneet 
olivat ominaisuuksiltaan tuotantokoneita monipuolisempia, tukevampia 
ja varustustasoltaan parempia. Tuolloin työ oli hidasta ja vaati erittäin 
hyvää ammattitaitoa. Nykyaikaisilla CNC-koneilla valmistus on nopeaa 
normaalin tuotannon tapaan nopeuttaen näin varsinaista tuotantoa. /3/ 

Tarkkuusvaatimuksista johtuen työvälinevalmistuksessa käytetään 
enimmäkseen lastuavaa työstöä. Työvälineiden materiaalit ovat vaikeasti 
työstettäviä asettaen työstökoneille suuret vaatimukset. Oikein valituilla 
jyrsinkoneilla ja työkaluilla voidaan taloudellisesti lastuta 1400 N/mm2 
lujuisia teräksiä. Teräs yleensä pehmennyshehkutetaan työstöä varten. 
Koneistuksen jälkeen työväline nuorrutetaan käyttökovuuteen. /3/ 

Muottien kaivertamisessa ennen käytettiin tavallisesti kopiojyrsintää. 
Malli oli muovi-, puu- tai metallimalli, jolla ohjattiin työstöratoja. 
Puristintyövälineiden tarkkareikäiset osat valmistettiin porakoneella, 
jossa oli koordinaattipöytä, jolla rei’itys saatiin tarkasti tehtyä. 
Viimeistely tehdään hiomalla. Valmistusohjeita on ehdottomasti 
noudatettava vaatimuksien saavuttamiseksi. /3/ 

Perinteisten valmistusmenetelmien lisäksi käytetään uudempia 
menetelmiä. Teholaser, jolla voidaan leikata tai pinnoittaa karkaistua 
terästä, soveltuu lämpökäsiteltyjen kappaleiden hitsaukseen eivätkä 
materiaaliominaisuudet juuri muutu johtuen vähäisen lämmöntuoton 
tarkasta kohdistuksesta. Työvälinevalmistuksessa kipinätyöstö on 
yleinen ja edullinen menetelmä erityisesti yhdistämällä se CAD/CAM-
järjestelmään. Kipinätyöstöä voidaan käyttää hyvin myös 
miehittämättömässä valmistuksessa. Siinä suoritetaan rouhinta- ja 
hienotyöstö. Teräksen ominaisuudet eivät vaikuta työstötehokkuuteen. 
Elektrodit ovat elektrolyyttikuparia, grafiittia tai muuta sopivaa ainetta. 
Uppokipinätyöstöllä tehdään muottien onteloita, jotka eivät ole kovin 
suuria ja puristintyövälineitä. Elektrodin ja työkappaleen välinen rako on 
0,01 - 0,2 mm, jossa aine irtoaa sähköisten purkausten avulla. /3/ 
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Hienotyöstössä käytetään pientä virtaa ja lyhyttä paloaikaa. Voidaan 
saada Ra = 1 μm:n mattapinta. Työstötarkkuus on ± 0,01 mm. Aihio ei 
juuri heikkene kipinätyöstössä, mutta kulumiskestävyys voi parantua ja 
yllättäviä murtumia voi esiintyä ennenaikaisesti. Kipinätyöstön jälkeen 
pinnan voi kiillottaa tai typettää. Säröilyvaaraa vähennetään typetettävää 
pinnaa hehkuttaen 350 °C:ssa. Kipinätyöstössä uloimpaan sulaan 
vyöhykkeeseen syntyneet halkeamat voivat yltää karenneeseen 
vyöhykkeeseen (kuva 1). Runsasseosteisissa kylmätyöstöteräksissä 
esiintyy perusaineeseen ulottuvia säröjä. /3/ 

Uppokipinätyöstössä kappale on upotettu elektrolyyttinesteeseen. 
Muotin ontelo valmistuu  elektrodin tehdessä pientä edestakaista liikettä 
syötössä (kuva 2). Lopuksi pitäisi hienotyöstää enimpien pintavikojen 
poistamiseksi. Leikkaintyövälineiden tyynyt ja myös pistimiä voidaan 
valmistaa lankasahausta muistuttavalla lankakipinätyöstöllä. Käytössä 
on yleensä 0,2 mm:n paksuinen messinkilanka, joka pujotetaan aihion 
rei’istä työstöä varten. Lankakipinäkoneissa on CNC-ohjaus. Voidaan 
saada erittäin hyvä pinta-arvo Ra = 0,4 μm, työstää mm. kovametallia ja 
karkaistua terästä ilman vetelyitä ja karkaisuhalkeamia. /3/ 

Kipinätyöstössä aineenpoisto on kontrolloitua. Sykkivä tasavirta 
synnyttää kipinän sulattaen tai höyrystäen tavallisesti positiivisena 
anodina toimivaa työstettävää ainetta. Negatiivisena katodina toimii 
elektrodi. Osittain ionisoitunut liikkuva dielektiivinen neste poistaa 
ainehiukkasia ja helpottaa työstökohdan kipinöintiä (kuva 3). 
Aineenpoiston nopeus on 15 mm3/h - 25 cm3/h. Työstöteho on lähes 
suoraan ja pinnanlaatu kääntäen verrannollinen virtamäärään. /4/ 
 
 särö 

  
Kuva 1.  Kipinätyöstetyn pinnan Kuva 2.  Uppokipinäkoneen 
kaaviollinen rakenne.  a)  elektrodi työstää ontelon 
Paksuudeltaan 15 – 30 μm:n  kokonaan valmiiksi pienin 
sulavyöhyke rouhinnassa.  b) edestakaisin liikkein. Tämä on 
Karennut kerros, jossa kovuus ollut perinteinen menetelmä. /3/ 
voi olla 1000 HV.  c) Päästynyt     
alue, jonka alla on muuttumaton    
perusaine. /3/ 
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Elektrodilankana käytetään myös 0,15 mm:n paksuista kuparilankaa. 
Menetelmänä lankakipinätyöstö on tärkeä. Menetelmällä valmistetaan 
yleensä työkalujen päästöpintoja, lastuavia muototeriä, meistityökaluja, 
pursotussuulakkeita ja kipinätyöstöelektrodeja (kuva 4). Elektrodilangan 
kulumista kompensoidaan pituusliikkeellä ja syöttö S = 650 mm/h. /4/ 

 

 _ 

 

  
Kuva 3.  Hiukkasten liike katodina Kuva 4.  Levyn muotoleikkaus 
toimivan työkalun ja anodina lankakipinätyöstökoneella /4/. 
toimivan kappaleen välissä /4/ 

 

Työvälineissä kiillotettuja osia ovat tyypillisesti muovimuottien ontelot. 
Kiillotuksen etuja ovat parempi kestävyys, muovikappaleen helpompi 
irtoaminen, muotti täyttyy varmemmin, pienempi ruiskutuspaine, 
saadaan kiiltopintaisia kappaleita ja käyttöikä on pidempi. Kiillotus 
suoritetaan elektrolyyttisesti tai käsin pinnankarheuden vähentämiseksi. 
Mittoja ja muotoa ei pyritä muuttamaan. Hienohionta suoritetaan ennen 
kiillotusta tavallisesti käsin paineilmakiillotuslaitteilla. Hionta pitää 
tehdä sopivilla kiillotusaineilla. Suhteelliset hionta- ja 
kiillotuskustannukset riippuvat pinnankarheudesta (kuva 5). Kiillotus on 
yleensä kalliimpia ja hitaimpia vaiheita. /3/ 

Työvälineiden pinnoittamisella lisätään kestävyyttä ja pinnanlaatua. 
Pinnoitusmenetelminä käytetään esimerkiksi kromausta ja 
höyrystyspinnoitusta. Kromattu pinta on hyvännäköinen, kestää 
korroosiota ja kulutusta. Höyrystämällä pinnoitetaan erityisesti 
teräpaloja tekemällä näihin keraaminen pinta. Kovia yhdisteitä syntyy 
metallin yhdistyessä epämetalliseen alkuaineeseen. /4/ 

Höyrystäminen suoritetaan kemiallisesti alennetussa paineessa 
800...1100 °C:ssa reaktiivisen kaasun avulla, aktivoimalla pinnoiteatomit 
fysikaalisella höyrystyksellä antaen heikon kestävyyden tai 
ionipommituksella, jolla hyvin kiinnittyvät atomit pysyvät pinnassa. 
Kappale on kammiossa ja siihen kytketään negatiivinen jännite 
aiheuttaen hohtopurkauksen ja siitä voimakasta ionisoitumista 0,5...1 
Pa;n paineessa. /4/ 



Tampereen ammattikorkeakoulu TUTKINTOTYÖ 20(67) 
Kone- ja tuotantotekniikka, tuotekehitys Ilkka Kopranen 

 

Työvälinevalmistuksessa on käytetty kylmäupotusta. Menetelmä on 
perinteinen ja vanha. Muottien ontelot valmistuvat meistiä eli paininta 
hitaasti puristamalla (kuva 6). Aihio on pehmeäksi hehkutettu. Tähän 
kiillotettu ontelon muotoinen painin upotetaan ja ontelo valmistuu. 
Ontelomuoto on painimen negatiivimuoto. Kylmäupotus ei sovellu 
vaikeiden muotojen eikä kapeiden ja syvien ripojen tekoon. Menetelmä 
soveltuu samanlaisten onteloiden nopeaan valmistukseen. Painin on 
onteloon verrattuna paljon helpompi koneistaa. Ontelon pinnasta tulee 
hyvälaatuinen eikä syyrakenne rikkoudu koneistuksen tapaan. 
Kipinätyöstö korvaa tämän menetelmän. /3/ 

 

  
Kuva 5.  Pinnankarheuden mukaiset Kuva 6.  Kylmäupotuksen 
suhteelliset kustannukset hionnassa toiminta. Ontelo valmistuu 
kiillotuksessa /3/.  meistin painuessa aihioon. /3/ 

 

Lämpökäsittely ja materiaali vaikuttavat keskeisesti työvälineen 
toimintavarmuuteen. Työkaluteräksien lämpökäsittely on vaativaa. 
Työkaluteräkaluteräksien kovuus pyritään saamaan noin 60 HRCn 
kovuuteen ja martensiittiseen rakenteeseen. Karkaistut työkaluteräkset 
sisältävät usein karbideja, toisinaan bainiittia ja jäännösausteniittia. /3/ 

Karkaisuvaiheita ovat kuumennus austeniittilämpötilaan, pito ja 
sammutus halutun karkaisusyvyyden saavuttamiseksi. Sammutukseen 
käytetään öljyä, kaasua, leijupatjaa ja seostamattomille teräksille vettä. 
Työkaluteräkset päästetään kahdesta kolmeen kertaa. Päästö yleensä 
keskeytetään noin 70...80 °C:ssa ja aloittaan heti uudestaan. /3/ 
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Sammutus tehdään mahdollisimman hitaasti vetelyn eli mitta- ja 
muodonmuutosten pienentämiseksi. Sopivin materiaali tähän on suhteellisen 
kallis ilmakarkaisuteräs, joita sanotaan kutistumattomiksi teräksiksi. Mitat 
säilyvät hyvin karkaisussa. Mittojen työvaraksi lisätään noin 2...3 % oikeiden 
mittojen varmistamiseksi viimeistelytyöstössä. /3/ 

Lämpökäsittelyssä noin 0,5 mm:n paksuiseen pintakerrokseen voi syntyä 
huonon kulumiskestävyyden ja kovuuden aiheuttava hiilenkato. Alipaineessa 
suoritettavan lämpökäsittelyn etuna ovat pinnan puhtaus ja sileys säilyvät, 
homogeeninen rakenne pinnalle asti ja pienempien hiontavarojen tarve 
tavanomaiseen karkaisuun verrattuna. /3/ 

Myöstöllä poistetaan kappaleen sisäisiä jännityksiä, joita syntyy erityisesti 
rouhintatyöstössä. Jännityksien vaikutuksesta työvälineeseen tulee helposti 
mitta- ja muodonmuutoksia jo karkaisussa tai sen myöhemmässä käytössä. 
Myöstössä kappaletta hehkutetaan noin 2 tuntia 350...650 °C:ssa. Säröjen 
syntymistä karkaisussa vähennetään muotoilemalla kappaleita välttämällä 
lovia, teräviä nurkkia ja suuria seinämänpaksuuseroja. Joskus kappaleeseen on 
porattava lisäreikiä tasaisemman jäähdytyksen saamiseksi karkaisussa. /3/ 

Työvälineissä kaikkia osia ei tarvitse karkaista, koska rasitukset 
kohdistuvat tiettyihin kohtiin. Lämpökäsittely yksinkertaistuu, valmistus 
nopeutuu ja kustannukset pienenevät. Työkaluteräkset ovat 
rakenneteräksiä kalliimpia ja vaikeasti työstettäviä. Lisäksi työvälineen 
huollettavuus paranee esimerkiksi kiinnittimien leukaosia vaihdetaan 
vanhaan eikä koko työvälinettä valmisteta uudestaan. Kiinnittimen 
runko on helpompi valmistaa vaikka valuraudasta. Runkoon kiinnitetään 
leuat ja muut rasituksen alaiset osat. Näin voidaan karkaistavat osat 
tehdä paljon yksinkertaisemmiksi helpottaen ratkaisevasti 
lämpökäsittelyä. 

Kiinnittimien runko ja leuanpitimet valmistetaan usein valuraudasta 
valamalla. Kiinnitys- ja ohjauspinnat koneistetaan mitoilleen, joihin 
kiinnitetään rasituksien alaiset osat. Valuraudalla on hyvä värähtelyjen 
vaimennusominaisuus. Tämä puolestaan parantaa työstöpintaa. 
Valurautaa on helppo työstää. Materiaali kannattaa valita niin, että 
asetetut vaatimukset saadaan riittävän hyvin täytetyksi. 

Kiinnittimet ottavat vastaan työstössä syntyviä voimia yleensä 
kiinnitysruuvien avulla. Magneetilla kiinnitetään usein hiottavia 
kappaleita. Hydrauliikkaa käytetään paljon ja jonkin verran myös 
pneumatiikkaa. Pneumatiikalla voidaan toteuttaa pienille kuormituksille 
tarkoitetut kiinnitysjärjestelmät. Pneumatiikka on helppo toteuttaa, 
koska paluuilma voidaan ohjata ympäristöön ilman haittoja. Tässä 
työssä tehtävään kiinnittimeen voisi tehdä jonkinlaisen hydraulisen tai 
pneumaattisen kiinnitysjärjestelmän, mutta se vaatii lisäinvestointeja ja 
se kannattaa vain suursarjatuotannossa. Näiden valmistus vaatii erityisen 
hyvää ammattitaitoa ja tietämystä. 
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2.5  Kiinnittimien toiminta ja käyttö 
 

Jyrsinnässä käytetään toiminnaltaan samanlaisia kiinnittimiä kuin 
muissa työstökoneissa, mutta jyrsinnässä aiheutuu iskumaisia voimia 
aihioon. Jyrsimen terät työstävät vuorotellen aiheuttaen iskumaiset ja 
epätasaiset voimat rasittaen kiinnitintä enemmän vastaavaan tasaiseen 
voimaan verrattuna (kuva 7). Jyrsimet aiheuttavat myös aksiaalivoimia 
vinohampaisuudesta johtuen. Jyrsin voi painaa tai nostaa kappaletta 
jyrsintätavan mukaan. Akselin suuntaisia voimia kumotaan käyttämällä 
rinnakkain eri suuntiin vinohampaisia jyrsimiä (kuva 8). Akselin 
suuntainen eli aksiaalivoima pyritään kohdistamaan konetta päin. /5/ 

Kiinnittimen valintaan vaikuttavat erityisesti kappaleen muoto, jyrsittävä 
muoto, jyrsintätapa ja jyrsittävä alue. Kappale kiinnitetään koneeseen 
yleisillä kiinnitysvälineillä tai erikoiskiinnittimillä. Tavallisimmin 
käytetään kiinnitysrautoja, ruuvipuristinta, kulmatasoa, V-kappaletta, 
jakopäätä ja pyöröpöytää (kuva 9). Kiinnitysrautojen kanssa on 
käytettävä usein vasteita estämään kappaleen liikkuminen työstön aikana 
sillä puolella, johon työstövoimat pyrkivät työntämään kappaletta. /5/ 

Pöytään kiinnittämisessä käytetään monenlaisia kiinnitysrautoja 
erikoistarkoituksiin ja kiinnityksen nopeuttamiseksi. Kiinnitysrautojen 
käyttö soveltuu yleensä yksikkötuotantoon ja hyvin pienille sarjoille. 
Koneruuvipuristin kiinnitetään pöytään ruuveilla siten, että sen pohjassa 
olevat ohjauskiilat asettuvat pöydän uriin ja kappale siihen. Tätä 
käytetään pienehköjen ja säännöllisten kappaleiden kiinnittämiseen. 
Suurin lastuamisvoima pyritään kohdistamaan kiinteään leukaan. 
Kappale saadaan riittävän ylös alle asetetuilla suuntaispaloilla ja 
nouseminen estetään liikkuvan leuan ja kappaleen väliin asetetulla 
pyörötangolla. Kappale naputellaan muovivasaralla suuntaispaloja 
vasten kiristettäessä (kuva 10). Pitkien kappaleiden tärinä estetään 
asettamalla kappaleen päiden alle säädettävät tuet (kuva 11). 
Kulmatasoa käytetään, kun kiinnitettävään kappaleeseen jyrsitään 
toisiaan vastaan kohtisuoria tai muussa kulmassa olevia pintoja. Tällöin 
kulmataso on kiinteä tai aseteltava (kuva 12). Pyörötangon saadaan 
hyvin kiinnitettyä v-kappaleeseen kiinnitysraudoilla. /5/ 

Jakopäähän kiinnitetään kappaleet, joihin tehdään esimerkiksi tasajaolla 
uria tai hammastus ja pyöröpöytään kappaleet, joihin tehdään tasajaolla 
uria, reikiä, hammastus tai kaarevia muotoja. Jakopäähän kappale 
kiinnitetään samoin kuin sorviin ja pyöröpöytään samoin kuin koneen 
pöytään. Jakopäässä ja pyöröpöydässä on kierukkavälitys. Kammella 
pyöritetään yksipäistä kierukkaa ja kierukkapyörää. Kierukkapyörässä 
on yleensä 40 hammasta ja se on jakokaralla. Reikälevyllä ja 
rajoittimilla asetetaan haluttu jako välillisessä jaossa. Lisäksi käytetään 
suoraa jakoa, kulmajakoa, differentiaalijakoa ja pituusjakoa. /6/ 
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Välillisessä jaossa reikälevyltä valitaan sopiva reikä piiri, josta saadaan 
oikea jako asettamalla rajoittimet laskettujen reikien kohdalle ja lopuksi 
jakonasta työnnetään rajoittimien avulla oikeaan reikään (Kuva 13). 
Kammella kierretään kierukkaa jaossa tarvittavat täydet kierrokset ja 
lopuksi reikälevyä ja rajoittimia käyttäen vajaa kierros. Tappi 
työnnetään reikään, kara lukitaan ja rajoitin asetetaan kohdalleen. /6/ 

Suorassa jaossa jako valitaan suoraan reikälevyltä ja jakokaraa 
kierretään halutun jaon verran, minkä jälkeen tappi työnnetään reikään 
ja kara lukitaan. Suoraa jakoa varten on yksinkertaisempia jakolaitteita. 
Suoran jaon etuna on nopea asetus ja käyttö. Kulmajaossa karaa 
kierretään haluttu kulma kammella ja reikälevyllä, suoralla jaolla tai 
kulma-asteikon avulla. Lopuksi kara lukitaan haluttuun asentoon. 
Kulmajakoa tarvitaan esimerkiksi  koneistettavien tasojen ja muiden 
muotojen välille halutaan määrätty kulma. /6/ 

Differentiaalijakoa käytetään, kun reikä- eli jakolevyn reikäpiireistä ei 
löydy sopivaa reikäpiiriä ja esimerkiksi hammaspyörän hammasluku on 
suuri jaoton luku. Differentiaalijakomenetelmässä reikälevy avataan 
lukituksesta. Reikälevy pyörii jakokaran ja reikälevyn akselien välisen 
hammasvälityksen avulla (kuva 14). Jakokammen liike siirretään 
jakolevyn käyttöakselille kierukan, kierukkapyörän, jakokaran ja 
hammaspyörien kautta ja käyttöakselilta liike siirtyy jakopään sisällä 
olevan kartiohammaspyörävälityksellä jakolevyyn. Pyörimissuuntaa 
jakolevyssä muutetaan tarvittaessa välipyörien avulla. Pyöröpöydässä 
jakamiseen voidaan käyttää kaikkia jakomenetelmiä. /6/ 

Pituusjako voidaan suorittaa yksinkertaisimmin pöydän johtoruuvin 
mittarummulla tai mittakellolla. Tähän on olemassa pituusjakolaite 
(kuva 15). Pituusjakoa käytetään esimerkiksi hammastankojen 
valmistuksessa. Jakopää soveltuu myös pituusjakoon. 
Pituusjakolaitteella jako on nopeaa ja tarkkaa. Pituusjakolaite 
kiinnitetään koneen pöydän päähän. Johtoruuvia kierretään haluttu 
määrä jakokammen ja reikälevyn avulla kuten jakopäässä. Yksi 
jakokammen kierros vastaa yhtä johtoruuvin kierrosta eli johtoruuvin 
nousu jaetaan reikäpiirin mukaisiin osiin, mutta välitystä voi olla 
mahdollisuus myös muuttaa. /6/ 

Jakopää on monipuolinen väline. Pituusjakoa varten jakokammen liike 
siirretään johtoruuville hammasvälityksellä jakolevyn käyttöakselilta 
ilman kierukkavälitystä asettamalla käyttöakselille käyttävä pyörä z1. 
Sitten jakokampi lukitaan paikalleen. Jakolevyä pyöritetään reikävälin 
verran johtoruuvilla halutun matkan saamiseksi ja jakokara lukitaan, 
jolloin jakokampi samalla lukkiutuu (kuva 16). Jako voidaan tehdä myös 
jakokaran kierukkavälityksen kautta asettamalla käyttävä pyörä z1 
jakokaralle (kuva 17). Jako suoritetaan kampea kiertäen jakolevy 
lukittuna. Tällöin kierukkavälitys on mukana ja se on otettava huomioon 
laskuissa. Jakopää soveltuu pienille ja tarkoille jaoille. /6/ 
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Kuva 7.  Terien vuorottainen lastuaminen ja voimat kappaleessa /5/. 

 

 

 

Kuva 8.  Aksiaalivoimien kumoaminen /5/. 

 

TITRY voisi käyttää myös jakopäätä aihioiden kiinnittämiseen 
koneistusta varten. Jakopään käyttö olisi epäkäytännöllinen tässä, koska 
aihioiden päähän tehdään pääasiassa porausta työstökeskuksella. 
Jakopää kyllä keskittää aihion hyvin, mutta aihionvaihto on hidasta. 
Perinteisistä kiinnittimistä koneruuvipuristimen tai kiinnitysrautojen ja 
V-kappaleen käyttö tuntuisi luontevammalta yksinkertaiseen työhön. 
Tosin jakopää puolustaa paikkaansa, kun koneistetaan neliö- tai 
kuusiokantoja aihioon manuaalikoneella. Varsinkin neliökannat on 
helppo tehdä CNC-koneella. Myös kuusiokannat voidaan vielä melko 
helposti tehdä. Kuusiokannan mitat on trigonometrisesti helppo laskea ja 
työstöradat tehdään tietokoneella. Vain CNC-koneille tehdyt jakolaitteet 
ovat järkeviä kiinnitinratkaisuja, kun tehdään sarjatuotantona vaikka 
erilaisia hammaspyöriä ja muita koneistuksia tietyllä jaolla aihioon. 
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Kuva 9.  Erilaisia kiinnitystapoja /5/. 
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Kuva 10.  Kiinnitysperiaate koneruuvipuristimeen /5/. 

 

 

 

Kuva 11.  Säädettävät tuet pitkässä kappaleessa /5/. 

 

 

 

Kuva 12.  Kiinteä ja säädettävä kulmataso /5/. 
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Kuva 13.  Jakopään toimintaperiaate. a) Jakokara, b) kierukan pyörä, c) 
kierukka, d) reikälevy eli jakolevy, e) levyn lukitustappi, f) kampi, 
g)jakonasta, h) rajoittimet ja i) jakolevy välittömälle jaolle /6/. 

 

 

 
Kuva 14.  Differentiaalijakomenetelmän toiminta kaksinkertaisessa 
kaksiportaisessa välityksessä, jonka osia ovat jakokara JK, käyttävät 
pyörät Z1 ja Z3 , käytettävät pyörät Z2 ja Z4, välipyörä Z ja jakolevyn 
käyttöakseli KA. Tämän menetelmän tarvetta on pyritty välttämään 
vaihteistojen suunnittelussa johtuen sen vaikeakäyttöisyydestä. /6/ 
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Kuva 15.  Pituusjakolaite koneessa /6/. 
 

 
Kuva 16.  Pituusjako ilman kierukkavälitystä /6/. 
 

 
Kuva 17.  Pituusjako kierukkavälityksellä /6/. 
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3  TUOTEKEHITYKSEN JA TUOTANNON YHTEISTYÖ 
 

3.1  Automaation käyttö tuotannossa 
 

Automaatio on kehittynyt 1950-luvulta lähtien paljon. Alkuun 
automatisointi toteutettiin mekaanisesti rajakytkimillä ja ohjauslaitteilla. 
Sähköiset ohjaukset toteutettiin sähkömekaanisesti ja käytettiin myös 
pistokeohjausta, jolloin koneen ohjausyksikössä olevaan pistoketaulun 
reikiin työnnettiin pistokkeet halutun toiminnon toteuttamiseksi. Näitä 
koneita kutsuttiin tappiohjatuiksi koneiksi. Rajakytkimet toimivat näissä 
sähköisesti parantaen toimintavarmuutta. 

Koneiden ohjaukseen on käytetty aikoinaan myös reikänauhaa, 
reikäkorttia ja magneettisia tallennusvälineitä, jolloin koneiden käyttö 
nopeutui toistuvissa tuotteissa, kun toiminnot saatiin tallennettua 
myöhempää tarvetta varten. Näitä ohjauksia sanotaan numeeriseksi 
ohjaukseksi NC = Numerical Control. Nykyään koneen ohjausyksikössä 
on tietokone. Silloin kyseessä on tietokonepohjainen numeerinen ohjaus 
CNC = Computerized Numerical Control. Suomessa ensimmäisiä NC-
koneita alettiin käyttää1960-luvun alussa ja määrä siitä lähtien määrä on 
kasvanut nopeasti. /7/ 

Kehityksen myötä koneiden käyttö on monipuolistunut. Samalla 
koneella voidaan yhtä hyvin jyrsiä kuin sorvatakin. Lisäksi koneiden 
liikeakseleiden määrä on suurempi. Monipuolisella CNC-sorvilla 
pystytään jyrsimään kappaleen kylkeen ja otsapintaan mutkikkaita 
muotoja. Tätä konetta sanotaan sorvauskeskukseksi. Moderneissa 
koneissa akseleita voi olla jopa 9 kappaletta. /7/ 

Mikrotietokone oli harvinainen uutuus 70-luvun alussa, kun 
ensimmäiset CNC-koneet tulivat markkinoille. Tuolloin 
mikroprosessorin kehittäminen teki tietokoneesta yhtäkkiä halvan ja 
kaikkialle sopivan. Koko pieneni monipuolistaen työstökoneiden 
ohjausta. Nykyään robotti kuuluu olennaisena osana tuotantoon vaihtaen 
kappaleita esimerkiksi sorvissa (kuva 18). Työstökeskuksessa 
kappaleenvaihto tehdään työpöytää eli palettia vaihtamalla (kuva 19) ja 
työkalunvaihto tapahtuu automaattisesti työvaiheiden tai terien 
kulumisen mukaan nopeuttaen tuotantoa. Koneet toimivat usein ilta- ja 
yövuorot miehittämättöminä. Päivävuorossa koneet huolletaan, tehdään 
tarvittava ohjelmointi, terien ja kiinnittimien asetukset uusien tuotteiden 
valmistamista varten, minkä jälkeen tuotanto jatkuu. /7/ 
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Modernissa valmistustekniikassa on mahdollista toteuttaa monenlaisia 
joustavia valmistusjärjestelmiä, yksiköitä ja –soluja. Nämä ovat helposti 
muunneltavissa tarpeen mukaan. Valmistussolu FMC = Flexible 
Manufacturing Cell sisältää tavallisesti 2 CNC-konetta ja robotin. 
Soveltuu hyvin usein toistuvien vakiotuotteiden valmistukseen, eri 
tuotteiden määrä on pieni ja vaihtuvuus vähäinen (kuva 20). 
Valmistusyksikkö FMU = Flexible Manufacturing Unit sisältää robotin 
ja CNC-koneen ja investoinnit ovat pienet. /8/ 

Joustava valmistusjärjestelmä FMS = Flexible Manufacturing System 
sisältää useita CNC-koneita ja robotteja. Tämä on soveltuu monien eri 
tuotteiden samanaikaiseen valmistukseen ja tuotteet voivat valmistua eri 
aikoina. Tuotanto voidaan ohjata umpimähkäisesti koneelta toiselle ja 
järjestelmää voidaan laajentaa tuotantosolusta alkaen tarpeen mukaan, 
joka tekee FMS-järjestelmästä hyvin monipuoliseen tuotantoon 
soveltuvan (kuva 21). FMS-järjestelmän koneet eivät ole toisistaan 
riippuvaisia. FMS-järjestelmä sisältää kappaleiden ja työkalujen 
kuljetusjärjestelmän. Joustavuuden saamiseksi FMS-järjestelmän 
kaikkia toimintoja ohjataan tietokoneella. /8/ 

Investoinnit pysyvät kohtuullisina, kun järjestelmää laajennetaan 
vähitellen tuotannon mukaan. FMS-järjestelmä voi toimia rajoitetusti 
miehitettynä tai miehittämättömänä. Erilaisia työkappaleita voi olla 
samanaikaisessa tuotannossa kymmeniä. Kappaleiden valmistusmäärät 
ovat yleensä toisiinsa nähden erisuuria ja osat voivat vaihtua. Uusia 
kappaleita tulee ja vanhoja poistuu vaikuttamatta FMS-järjestelmän 
toimintaan. FMS-järjestelmät on rakennettu yleensä kotelomaisten 
kappaleiden valmistukseen. FMS-järjestelmän suurimpana ongelmana 
voidaan pitää investoinnin kalleutta, jota voidaan kompensoida 
perustamalla  FMS-järjestelmä vaiheittain. /8/ 

FMS-järjestelmä tarjoaa monia etuja muihin valmistusjärjestelmiin 
verrattuna, joten sen rakentaminen on varteenotettava vaihtoehto hyvin 
myyvien tuotevalikoiman ollessa laaja. Kilpailukyky paranee tuotteissa 
korkean automaatioasteen ansiosta. Kappaleiden mittatarkkuutta ja 
työkalujen kulumista valvotaan automaattisesti. Koneet käyvät tauotta 
arkipäivien lisäksi myös viikonloppuisin. Joustava tehdas FMF = 
Flexible Manufacturing Factory koostuu soluista ja koneryhmistä. /8/ 

Tällöin on kysymys suuremmasta yrityksestä, jossa voi olla useita 
erilaisia valmistusjärjestelmiä. Lisäksi raaka-aine- ja muut varastot 
voivat toimia automaattisesti, jolloin valmistus raaka-aineesta valmiiksi 
tuotteeksi on automatisoitu. Varastoautomaatiossa raaka-ainehyllyt ja 
sahat toimivat miehittämättöminä. Myös viimeistely, kokoonpano ja 
pakkaus voivat toimia miehittämättöminä. Koneita huolletaan ja tehdään 
tarpeelliset muutokset tuotannon jatkamiseksi. Monesti joustavassa 
tehtaassa voi olla myös miehitettyjä manuaalivalmistusjärjestelmiä ja 
automaatioaste voi vaihdella paljon riippuen tuotannosta. 
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Kuva 18.  CNC-sorvi kappaleenvaihtorobotilla /7/. 

 

 

Kuva 19.  Työstökeskus paletinvaihtajalla /7/. 
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Kuva 20.  Joustava valmistussolu /8/. 
 

 
Kuva 21.  Joustavan valmistusjärjestelmän soveltuvuus tuotantoon /8/. 
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3.2  Suunnittelu ja koneiden ohjelmointi 
 

Koneiden ohjelmat tehtiin aiemmin reikänauhalle lävistämällä nauha 
tietokoneeseen kytketyllä lävistäjällä. Tietokoneella tehty ohjelma 
siirrettiin muulla tavalla koneelle esimerkiksi magneettinauhalla 
käyttämällä tietokoneessa nauha-asemaa. Reikänauhan tekoon käytettiin 
aikoinaan myös sitä varten tehtyä laitetta, jossa oli näppäimistö 
ohjelman koodausta varten. Tämä menetelmä sai väistyä tekniikan 
kehittyessä. CNC-ohjelma tehdään kirjainnumeroyhdistelmä 
muodostamista koodeista. Lisäksi ohjelmaan kuuluu merkkejä 
ilmaisemaan lauseen pituutta, numeroarvoa jne. Ohjelmat kirjoitettiin 
ennen manuaalisesti eli käsin koodi kerrallaan. Ohjelma koostuu 
lauseista ja sanoista. Lauseet erotetaan toisistaan lopetusmerkillä. /8/ 

Yksinkertaisin porakoneisiin sopivin ohjaus on pisteohjaus, jossa terä 
liikkuu pikaliikkeellä ohjelmoituun koordinaattipisteeseen ja 
syöttöliikkeellä ohjelmoituun syvyyteen. Seuraava on janaohjaus, jossa 
terä voi liikkua syötöllä pisteiden välillä mahdollistaen suoran uran 
jyrsinnän. Rataohjaus on kehittynein mahdollistaen mielivaltaisten 
muotojen työstämisen. Koneen ohjausjärjestelmä koostuu 
ohjauskeskuksesta, säätölaitteista ja askelmoottoreita. /8/ 

Tietokoneet mahdollistivat graafisten käyttöliittymien hyödyntämisen 
ohjelmoinnissa, jolloin saatiin nopeasti erittäin vaikeita muotoja 
koneistettua. Tällöin puhutaan tietokoneohjelmoinnista, jolloin ohjelma 
muunnetaan tietokoneella työstökoneelle sopivaksi ja siirretään 
kaapelilla koneelle. Samalla tietokoneella voidaan hallita monta konetta. 
Kysymyksessä on suora numeerinen ohjaus DNC = Direct Numerical 
Control. Aiemmin oli koneiden ohjelmoija, teräasettaja ja käyttäjä. /8/ 

Nykyään CNC-koneistaja tekee kaikki nämä työt itse. Isommissa 
valmistusjärjestelmissä on käytössä automaattinen työkalun- ja 
paletinvaihto ATC = Automatic Tool Changer ja APC = Automatic 
Pallet Changer. Näiden käyttö tulee kysymykseen rajoitetusti 
miehitetyssä tuotannossa. Pienissä valmistusjärjestelmissä voisi olla 
automaattinen kappaleenvaihto AWC = Automatic Workpiece Changer 
sopii erityisesti valmistusyksikön ja -solun kanssa. AWC soveltuu 
parhaiten toistuvien yksinkertaisten kappaleiden vaihtoon. 

Tuotantovaiheista kokoonpano on keskeinen vaihe valmistusprosessissa. 
Kokoonpanoautomaatio on uusi kehittyvä alue. Tämä on vaikeasti 
toteutettavissa tuotevalikoiman ollessa laaja. Ennen kokoonpanoa 
tehdään osien viimeistely- ja puhdistusvaiheet ja suoritetaan yleensä 
myös jonkinlainen pintakäsittely tavallisimmin maalaamalla. Nämä 
vaiheet asettavat kiinnittimille ja muille laitteille erityisvaatimuksia 
verrattuna koneistusvaiheissa käytettyihin kiinnittimiin. 
Kokoonpanovaiheissa robotin tai työntekijöiden on tehtävä monenlaisia 
liikkeitä ennen tuotteen pakkausta. 
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Tietokoneavusteinen tuotanto CAE = Computer Aided Engineering 
ohjaa koko tuotantoa sisältäen tuotekehityksen ja kustannuslaskennan. 
Tietokoneavusteinen mikä tahansa CAA = Computer Aided Anything 
voi ohjata täysin mielivaltaisia toimintoja, joihin tietokoneella on sopiva 
sovellus. Tuotekehitys ja tuotanto ovat nykyään saumatonta 
yhteistoimintaa. Koneiden työstöradat tehdään suunnittelun yhteydessä 
automaattisesti. Koneistajien ei tarvitse välttämättä lainkaan ohjelmoida 
työstöratoja. Koneistajat avaavat koneiltaan vaadittavat työstöohjelmat 
tai ne lähetetään tietokoneelta heille. Tämän jälkeen tehdään asetukset ja 
tuotanto aloitetaan. 

Hyvin pienissä yrityksissä voidaan tehdä vielä erikseen 
työstörataohjelmia ja piirustuksia. Aiemmin piirtäjät tekivät kuvat, 
joiden perusteella ohjelmoijat tekivät työstöohjelmat. Nykyisissä 
suunnittelujärjestelmissä osat mallinnetaan ja työstöohjelmat syntyvät 
automaattisesti kappaletta mallinnettaessa. Lisäksi taloushallinta on 
integroitunut suunnittelujärjestelmiin jollain tavalla nopeuttaen 
tuotehinnoittelua ja muuta talouslaskentaa. Lisäksi toiminnanohjaus 
kuuluu tähän. Tällainen järjestelmä voisi olla CAA-järjestelmä, kun sillä 
ohjataan esimerkiksi ruuan lämmitystä ja työaikajärjestelmää. 

Tuotteiden suunnitteluun on kehitetty tietokantapohjainen 
systemaattinen tuotekehitysmenetelmä. Osina ovat valmistettavuus 
DFM = Design for Manufacturability, kokoonpantavuus DFA = Design 
for Assembly ja asiakaskohtainen tuotteen räätälöinti lähellä asiakasta 
tilauksen mukaan ATO = Assembly to Order. Näillä menetelmillä 
voidaan kartoittaa tuotekehityksessä tuotteen valmistettavuuteen ja 
kokoonpanoon olennaisesti vaikuttavia tekijöitä. /9/ 

DFM on ajattelutapa tuotekehityksessä. Huomio kiinnittyy suunnittelun 
ja valmistustulosten vuorovaikutukseen. Tuotekehitystä opastetaan 
oikeiden asioiden teossa ennen asioiden oikein tekoa. Pyrkimyksenä on 
parantaa tuotteen valmistettavuutta, toimintaa, toiminnan luotettavuutta, 
ulkonäköä, huollettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Päätavoitteena 
on valmistuskustannusten pienentäminen tekemällä tuotekehitys- ja 
valmistustiimin välistä yhteistyötä. /9/ 

DFA on vastaavasti kokoonpantavuuden apuväline tuotekehityksessä. 
Pyrkimyksenä on yksinkertaistaa kokoonpanoa osia vähentämällä 
toimintoja yhdistäen. DFA on rakenteeltaan modulaarinen tuote, jolla 
voidaan toteuttaa asiakaskohtainen räätälöinti ATO muuttaen 
kokoonpanojen aiempia menetelmiä. Tuotekehitys- ja kokoonpanotiimin 
kesken tehdään yhteistyötä. Kokoonpano on yleensä 
työvoimavaltaisempaa osien valmistukseen verrattuna. Tästä syystä 
kokoonpantavuus on valmistettavuutta tärkeämpää. Konstruktion 
osamäärän vähentäminen pienentää osien lukumäärään suoraan 
verrannollisia kiinteitä kustannuksia voimakkaasti johtuen suunnittelu- 
ja valmistuskustannusten poistumisesta. /9/ 
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Tuotteeseen tarvitaan eri osia, kun ne liikkuvat toisiinsa nähden eikä 
liikkuvuutta voida toteuttaa materiaaliominaisuuksia hyväksikäyttäen, 
osat ovat eri materiaalista valmistettuja ja helpottavat tuotteen huoltoa. 
Kokoonpanovaiheita ovat osien syöttäminen sisältäen orientoinnin ja 
erottelun, kappaleenkäsittely robotilla tai käsin, liitosten toteutus ja 
laadunvalvonta kokoonpanoa suoritettaessa. Kokoonpanoliike 
suuntautuu suoraviivaisesti alaspäin. /9/ 

Kokoonpanon toteutustapaan vaikuttavat osien koko, paino, muoto, 
joustavuus jne. Kokoonpanotyö tehdään yleensä työpöydän ääressä 
käsin. Suurten osien kokoonpanoon laajemmalla alueella käytetään 
apulaitteita. Liikesuuntien määrä pyritään minimoimaan vain alaspäin 
suoraviivaiseen liikkeeseen. Tämä on ainoa oikea liikesuunta 
esimerkiksi ohuiden sähköjohtojen pujottamisessa ja pienten osien 
kokoonpanossa. Ylimääräiset liikesuunnat kappaletta kääntäen 
hankaloittaa kokoonpanojigissä erityisesti painavien kappaleiden 
kokoonpanoa. Lika poistettaan osista ennen kokoonpanoa. /9/ 

Liikesuuntien minimointi helpottaa kokoonpanoautomaation toteutusta 
paljon. Kokoonpanoon kuuluvat olennaisesti erilaiset liitosmenetelmät, 
joista yleisimpiä ovat ruuvaus, niittaus ja hitsaus. Hitsauksessa syntyvä 
kuumuus, hyvin pienet ja suuret osat asettavat kokoonpanoautomaatiolle 
tiettyjä vaatimuksia. Kokoonpanoautomaation keskeinen vaihe on osien 
syöttö. Osien lajittelu ja usein myös syöttäminen tietyssä asennossa on 
toiminnan kannalta välttämätöntä. Hyvin suurten ja raskaiden 
kappaleiden syöttäminen tehdään yleensä manuaalisesti kuormalavoilla, 
koska syötön automatisointi on hankalaa. /9/ 

Isojen kappaleiden syöttämiseen käytetään myös muovilaatikoita tai 
niitä varten tehtyjä tarjottimia, paletteja tai liukuhihnoja. Palettien käyttö 
on yleinen syöttötapa syöttölaitteella (kuva 22). Syöttöpalettien käyttö 
vaatii runsaasti tilaa ja asettaa monia teknisiä vaatimuksia, joista 
muovilaatikoiden avulla osa on toteutettavissa (kuva 23). Tällöin 
paleteille saadaan pölysuojaus, laatikoille pinoutumiskyky ja tarkoille 
laatikkojärjestelmille kokoonpanorobotille ulkopuolinen paikoitus. 
Paleteissa on osakohtaiset paikat kokoonpanon kappaleenkäsittelyyn. 
Laatikot voidaan sitoa kuormalavaan laatikoita yhdistävillä kansilla ja 
pohjalevyillä. Tarjottimien käyttö asettaa monia teknisiä vaatimuksia 
kuljetuksen, siirtojen ja syöttötekniikan suhteen. /9/ 

Liukuhihnan käyttö on paletteihin verraten tilakäytöltään tehokkaampaa 
ja mahdollistaa suuremman kapasiteetin. Lisäksi kappaleet voidaan 
sijoittaan tarkasti toistotarkkuuden ollessa helposti ±0,05 mm. Tarkkuus 
riippuu paljolti siitä, käytetäänkö hihnaa vetoon vai ei. Hihnan kapeus 
mahdollistaa usean osan syötön yhdessä kokoonpanopisteessä. Tällöin 
layout ei rajoita syötettävien osien määrää palettien tavoin. Paleteilla 
voidaan helposti suorittaa pesuvaiheet (kuva 24). Magneettikiinnitys on 
helppo toteuttaa (kuva 25). Tämä soveltuu hyvin hihnakäyttöön. /9/ 
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Kuva 22.  Palettien syöttölaite /9/. 
 

 
Kuva 23.  Paletit muovilaatikossa /9/. 
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Kuva 24.  Pinoutuvat pesu- ja syöttöpaletit /9/. 
 

 
Kuva 25.  Magneettikiinnitys syöttöpaleteille /9/. 
 
Osien orientoinnissa kappaleenkäsittelyautomaatiossa on lukuisia 
menetelmiä. Suunnittelijat joutuvat testaamaan erilaisia vaihtoehtoja 
parhaimman löytämiseksi. Yksinkertaisimmillaan voidaan käyttää 
jonkinlaisia kiinnittimiä, kappaleen painopisteeseen tai johonkin 
muuhun helposti toteutettavaan menetelmään perustuen. Vaativimmissa 
järjestelmissä käytetään monenlaisia antureita perustuen valoon ja 
muihin antureiden tarjoamiin ominaisuuksiin. /9/ 
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Kokoonpanoluonnoksen valmistuttua tulee kokoonpantavuutta arvioida 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tuotekehityksessä kokoonpanoa 
rationalisoitaessa tehokkaimmin yksinkertaistaen sitä tai tekemällä siitä 
tarpeettoman. Avainasemassa oleva suunnittelija määrittää kokoonpanon 
mekanisointi- ja automatisointimahdollisuudet sekä kokoonpanotavan ja 
miten tuote kootaan parhaiten. Automaation suunnitteluperiaatteiden 
noudattaminen helpottaa myös manuaalikokoonpanoa ja samalla 
helpottaa kokoonpanon automatisointia tulevaisuudessa. /9/ 

Monesti tuotteen automaattista kokoonpanoa ei voida toteuttaa tai 
kannattava kokoonpanon automatisointi ei onnistu. Automaattisesti 
koottava tuote suunnitellaan uudelleen vähentäen osien lukumäärää, 
rajoittaen kokoonpanosuuntia mahdollisuuksien mukaan vain yhteen 
suoraan alaspäin suuntautuvaan liikkeeseen. Osien valmistuksessa 
pyritään helposti koottaviin oikeinpäin asettuviin osiin. Ohjauslaitteita 
estämään osien väärinpäin asettumisen. /9/ 

Osien valmistuksessa automaattiseen kokoonpanoon vaaditaan osille 
pienempiä mittavaihteluita manuaalikokoonpanoon verrattuna. Tällä on 
merkitystä ulkonäön ja kokoonpanon laadun kannalta. Ulkonäölle 
haitalliset mittavaihtelut piilotetaan mahdollisimman hyvin. Tuotteen 
ympäristökuormituksia vähennetään käyttäen kierrätettäviä, kestäviä ja 
huoltovapaita materiaaleja. Ympäristömyönteinen suunnittelu DFE = 
Design For Environment pyrkii kestäviin ja huollettaviin osiin käyttäen 
samaa materiaalia mahdollisimman paljon ottaen huomioon tuotteen 
hävityksestä aiheutuvan ympäristökuormituksen esimerkiksi polttamalla, 
helpon purettavuuden ja koonnan käyttäen standardiosia. /9/ 

Tuotteen moduloinnissa pyritään osien lukumäärän minimointiin, 
käyttämään mahdollisimman paljon samanlaisia osia, jakamaan tuote 
valmistuksen kannalta mahdollisimman parhaisiin osakokoonpanoihin. 
Moduloidun tuotteen edullinen asiakaskohtainen räätälöinti, uudelleen 
kierrätys ja markkinoiden vaatimien muutoksien teko ovat helpompia. 
Tuotteet pyritään valmistamaan standardien mukaisesti. Moduloidun 
tuotteen tärkeä etu on mahdollistaa jatkuva kehittäminen. Suunnittelussa 
määritellään moduulien liittämistavat toisiinsa, tietyssä järjestelmässä 
kulkeva informaatio, laitteiden käyttö, moduulien sisäinen rakenne, 
muut tarvittavat asiat ja ohjeet. /9/ 

Kokoonpantavuuden ja valmistettavuuden arviointiin on olemassa 
arviointiohjelmistoja. Kehitys alkoi 1970-luvun lopulla. Ohjelmistoja on 
monenlaisia. Kokoonpantavuuden ja valmistettavuuden arviointi on 
yhdistetty ohjemistoon DFMA = Design for Manufacture and Assembly. 
Tämä mahdollistaa osien valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden 
arviointia keskittyen arvioimaan kokoonpanoaikoja ja –hintoja. Tässä 
ohjelmistossa voidaan arvioida eri valmistus- ja kokoonpanomenetelmiä 
manuaalisista automaattisiin mahdollistaen monipuolisen analysoinnin 
aina miehittämättömään kokoonpanoon ja valmistukseen asti. /9/ 



Tampereen ammattikorkeakoulu TUTKINTOTYÖ 39(67) 
Kone- ja tuotantotekniikka, tuotekehitys Ilkka Kopranen 

 

4  KIINNITTIMEN SUUNNITTELU 
 

4.1  Asetetut vaatimukset 
 

Kiinnittimien on toimittava luotettavasti, nopeasti ja turvallisesti 
säilyttäen tarkkuuden käyttöiän aikana. Kiinnittimien käytön, huollon ja 
muun käsittelyn tulee olla turvallista ja helppoa. Työssä suunniteltua 
kiinnitintä käytetään 10:n pyöröaihion kiinnittämiseen yksinkertaisia 
koneistusvaiheita varten. Aihioiden pituusalue on 50 – 300 mm ja 
halkaisija-alue on 20 – 100 mm. 

Tuotantoon vaikuttavat merkittävästi asetusajat varsinkin yksittäis- ja 
piensarjatuotannossa, jolloin usein vaihdetaan teriä ja kiinnittimiä. 
Tällöin puhutaan sisäisistä asetuksista. Kone ei käy sisäisten asetusten 
aikana. Koneen käydessä tehdään ulkoisia asetuksia esimerkiksi 
työkalujen ja aihioiden säädöt. Asetusvaiheita ovat valmistelevat työt, 
terien, kiinnittimien ja aihioiden asetus, erilaiset säädöt, koeajot, 
mittaukset ja hienosäädöt. Suomalaisissa yrityksissä tehdään yleensä 
yksittäis- ja piensarjatuotantoa. Erilaisia tuotteita voi olla satoja ja 
vakiotuotevalikoima laaja. /10/ 

Asetuksissa pyritään ulkoisiin asetuksiin muuttamalla sisäisiä ulkoisiksi 
asetuksiksi mahdollisuuksien mukaan esivalmistelemalla tarvittavia 
työkaluja ja osia ennen sisäistä asetusta, vakioimaan standardoimalla 
asetusasioita ja käyttämällä standardimitoitettuja esiasetettuja välineitä 
työkalujen kiinnityksessä koneen käydessä. Koneen pysähdyttyä uusi 
esiasetettu työkalu vaihdetaan säästäen sisäistä asetusaikaa ja käytetään 
vakioasetusta CNC-koneissa, jolloin työkaluja ei tarvitse asettaa. /10/ 

Asetusoperaatioita nopeutetaan virtaviivaistamalla. Työvälineiden, osien 
ja aihioiden varastointia ja kuljetuksia kehitetään ulkoisissa asetuksissa. 
Sisäisten asetusten virtaviivaistamiseksi keinona käytetään kehittyneitä 
kiinnittimiä, kahden tai useamman henkilön rinnakkaista yhteistyötä. 
Tällöin aikasäästö voi olla yli 50 % johtuen kävelyajan tuntuvasta 
lyhenemisestä. Kiinnittimen käyttöä nopeutetaan yhden kierroksen tai 
liikkeen menetelmällä, jolloin aihio saadaan kiinni kiertämällä ruuvia 
yhden kierroksen tai vipu käännetään kiinni. /10/ 

Näiden menetelmien toteuttamiseksi on monta keinoa. Prikkoihin 
voidaan tehdä hahlo, johon ruuvi pujotetaan tai päärynänmuotoinen 
reikä, jolloin ruuvinkanta mahtuu isommasta osasta läpi ja sitten se 
työnnetään pienempään osaan eikä avausta tarvitse tehdä kokonaan. 
Vivuissa käytetään epäkeskoa, magneettia, alipainetta, kartioita, kiiloja 
ja muita mekanismeja. Kiinnitystavan valinnassa tehdään valmistuksen 
ja suunnittelun välistä taloudellisteknistä yhteistyötä. /10/ 
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Työvälineiden suunnittelu vaatii erilaisia laskelmia. Laskelmien avulla 
asetetut vaatimukset pyritään toteuttamaan taloudellisesti riittävän 
hyvin. Laskelmien perusteella valitaan sopiva materiaali ja tehdään 
mitoitus. Materiaalivalinnassa lujuusarvot ja lastuamisvoimat ovat 
keskeisiä kiinnittimien teossa. Laskennassa voidaan käyttää apuna alan 
kirjallisuutta, joissa on monenlaisia laskukaavoja. /13/ 

Laskelmien avulla voidaan määrittää työvälineen käyttöön liittyviä 
ominaisuuksia. Tärkeimpiä näistä ovat paino ja kuormitusten kesto. 
Käyttömukavuus ja toimintanopeus paranevat vähentämällä toimintoja 
ja tekemällä ne mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tässä työssä 
suunniteltavalta kiinnittimeltä vaaditaan nopeatoimisuutta, helppoa 
asettamista ja soveltuvuutta sarjatuotantoon. Yhteistyö asiakkaan kanssa 
auttaa mitoituksessa ja toimintaperiaatteen selvittämisessä. /14/ 

Apulaitteita on käytettävä painavien työvälineiden asettamiseen, joka 
saattaa hidastaa tuotantoa. Monivaiheiset toiminnot hidastavat tuotantoa 
aihioiden vaihtamisesta johtuen. Työvälineiden tulee olla toiminnaltaan 
yksinkertaisia, jotta tuotanto sujuisi jouheasti. Työturvallisuusriskit ovat 
erityisesti painavien välineiden käytössä suuret, joten ne on otettava 
huomioon suunnitteluvaiheessa. Näiden toteuttaminen on monivaiheinen 
prosessi. Ensin pitää selvittää, mikä on kannattavinta ja kuinka se 
voidaan tehdä taloudellisesti pienin riskein. Standardiosia kannattaa 
suosia huoltoa ja varaosia ajatellen, jolloin työvälineiden korjaus sujuu 
joustavasti. Työvälineitä myyviä yrityksiä on lukuisia. 

Tarvittavat välineet voidaan koota markkinoilla olevista komponenteista 
tai tehdä alusta alkaen itse. On olemassa monenlaisia komponentteja, 
kiinnitysvälinesarjoja ja valmiita kiinnittimiä. Tällöin ei tarvitse 
suunnitella ja valmistaa itsellä tai teettää välinettä muualla. Valmiiden 
välineiden hankinta on kannattavaa silloin, kun tuotteelle on kysyntää ja 
tuotanto on aloitettava nopeasti. Välineet kannattaa valmistaa itse 
silloin, kun tarvittavaa kiinnitintä ei saada valmiina, tuotteita tehdään 
tiettyinä aikoina ja tuotteen tarve voi kasvaa tulevaisuudessa. 

TITRY voisi korvata olemassa olevan kiinnittimen ostamalla uuden 
tämän tilalle tai hankkia kiinnitysvälinesarjoja ja komponentteja sen 
sijaan, että vanhaa aletaan kehittämään. Valmiita kiinnittimiä myyvät 
mm. Teräskonttori OY, Nurminen Tools OY ja OY Maanterä AB. 
Erilaisia ruuveja myy mm. Ferrometal OY ja pitkälle automatisoituja 
laitteita ja kiinnittimiä myy Fastems OY. Samanlaisia kiinnittimiä ja 
välineitä on myynnissä usealla myyjällä ja laatu voi myös vaihdella. 
Tämä aiheuttaa pientä selvitystyötä välineiden hankinnassa. Myyjien 
tuotevalikoimien runsaus vaikeuttaa sopivan välineen hankintaa. 

Käytössä olevan välineen kehittäminen oli kannattavampi, koska siitä ei 
ollut tuotannolle mitään haittaa ja se tarjosi tutkintotyöaiheen minulle. 
Ammatilliset oppilaitokset ovatkin yrityksille oiva apu suunnittelussa ja 
kehityksessä. Asetetut vaatimukset täytettiin ilman kustannuksia. Näin 
yritykset samalla auttavat opiskelijoita valmistumisessa. 
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4.2  Olemassa olevat ratkaisut 
 

Teräskonttori on tukkukauppa, joka tarjoaa lukuisia erilaisia työvälineitä 
ja komponentteja eri tarkoituksiin esimerkiksi pikakiinnittimiä vivulla ja 
erikoiskiinnittimiä (kuva 26). Tuoteluettelossa on laaja valikoima 
teollisuuden työvälineitä. /15/ 

Nurminen tools Oy on työstökoneiden teränpitimiä ja kappaleen 
kiinnittimiä myyvä tukkukauppa. Pyrkimyksenä on tuottavuuden 
turvallisuuden parantaminen ja ratkaista NC-koneiden lisälaitteiden  
käyttöön liittyviä ongelmia (kuva 27). Tuotevalikoima on laaja. Yritys 
on johtava toimittaja Suomessa. /16/ 

Oy Maanterä Ab:n tavoitteena on olla maan johtava lastuavien 
työkalujen ja työkalujärjestelmien toimittaja. Yritys haluaa taata nopean 
ja luotettavan asiakaspalvelun ja riittävän teknisen tuen (kuva 28). 
Tuoteluettelo on laaja ja monipuolinen. Tuotevalikoima käsittää kaiken 
lastuavaan työstöön liittyvät kappaleen kiinnittimet. /17/ 

Ferrometal Oy on ruuvien toimittaja. Tuotteita myydään asiakkaiden 
tarpeen mukaan jälleenmyyjien kautta. Yritys tarjoaa asiantuntevaa tietoa 
ruuviliitoksista rakennusteollisuudelle ja koneenrakennukseen. Ohjeita 
saa laskentaan ja ruuvien valintaan (kuva 29). Työvälineissä olevat 
ruuviliitokset voivat olla irrotettavia esimerkiksi aihionvaihdossa tai 
liimattuja, jolloin niitä ei avata. /18/ 

Oy Fastems Ab on tehdasautomaation johtavia toimittajia. Tavoitteena 
on miehittämättömien tuotantolinjojen automaation kehittäminen 
tuottavuuden parantamiseksi. Yritys järjestää koulutusta ja toimii 
yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa (kuva 30). Tuotevalikoima on 
hyvin laaja ja uudenaikainen pitäen sisällään modulaarisia tuotteita useita 
teollisuuden aloja varten ja harjoittaa tuotekehitystoimintaa. /19/ 

Näiden yritysten tuotevalikoimista löytyy varmasti sopivia kiinnittimiä 
pyöröaihioiden sarjakiinnitystä varten. Kiinnitintä ei kannatakaan 
kokonaan valmistaa, koska valmiita osia saa kohtuuhinnalla. Ainoastaan 
runko ja erikoisosat valmistetaan itse. Sopivien osien löytämiseksi pitää 
tietää käytössä esiintyvät suurimmat kuormitukset. Luetteloista selviää 
paljon tärkeitä mitoitustietoja karkean mitoituksen avuksi. Laskentaa 
tarvitaan erityisesti itsellä valmistettavien erikoisosien mitoituksessa. 
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Kuva 26.  Teräskonttorin myy on DESTACOn pikakiinnitinmallistoa. ja OK-VISEn 
kiinnitinmallistoa /15/ 

. 

 

 
 
 

 
 
Kuva 27.  Nurminen tools OY myy Kaksoispuristimia ja itsekeskittäviä puristimia /16/. 
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Kuva 28. OY Maanterä AB myy pikavaihtosuuntaispaloja ja puristimia kolmelle kappaleelle 
ja muita kiinnittimiä /17/. 
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Kuva 29. Ferrometal OY myy ruuvitarvikkeita erilaisilla pinnoitteilla ja materiaaleilla 
asiakkaiden piirustusten mittojen mukaan /18/. 
 

 

  
 
Kuva 30. Fastems OY myy sarjakiinnittimiä ja pitkälle automatisoituja palettijärjestelmiä 
FMS-järjestelmiin /19/. 
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4.3  Ratkaisun luonnostelu 
 

On tilanteita, jolloin on edullisempaa valmistaa kaikki osat itse, koska 
tuotteita tehdään kalliista raaka-aineista ja jäljellä olevia jätepaloja 
voidaan hyödyntää riittävän kestävinä materiaaleina työvälineissä. 
Lisäksi osat voivat olla mitoiltaan ja muodoltaan poikkeavia, jolloin ne 
on itse mitoitettava ja valmistettava. Tämän kiinnittimen ruuvit valitaan 
standardiosista ja mitoitetaan taulukkoarvoihin perustuen. Karkeassa 
mitoituksessa voidaan tehdä melko hyviä johtopäätöksiä tarvittavista 
mitoista tutkien olemassa olevia välineitä. Tämä on usein riittävä tieto, 
koska tuoteluetteloissa ovat kaikki arvot valmiina. 

Kiinnittimellä halutaan kiinnittää 10 tankoaihiota. Aihioiden pituusalue 
on 50 – 300 mm:n ja halkaisijoiden 20 – 100 mm:n välillä. Tällaisen 
suunnittelu on vaativa tehtävä verrattuna siihen, että aihioiden mitat eivät 
vaihtelisi. Tietyn mittaisille aihioille on helppo suunnitella työväline, 
jolla ne kiinnitetään. Kiinnittimestä voisi kyllä tehdä useita erikokoisia 
malleja, jolloin aihioiden mitta-alue supistuisi ja lisäksi voisi 
samanaikaisesti valmistaa erikokoisia kappaleita nopeuttaen tuotantoa. 
Kiinnittimien ja aihioiden mitat voisi taulukoida. 

Huonona puolena on usean työvälineen tarve samaan tuotantoon ellei 
tuote ole jatkuvassa suursarjatuotannossa. Hyvällä suunnittelulla saadaan 
hyvä lopputulos. Kiinnitintä käytetään tiettyinä aikoina, joten 
suunnittelulle on hyvin aikaa. Erikokoisille aihioille tehdään rajoitin tai 
kiinnitysleuat syvyyden säätöä varten ja mitoitetaan suurimpien 
aihioiden mukaan. Kiinnittimestä on viisi ratkaisuluonnosta. 

Ensimmäiset ratkaisut ovat harjoittelussa suunniteltuja. Ensin ideana oli 
kiinnittää 8 kappaletta kolmeen kiinnitysmoduuliin kiinnitysruuveilla ja 
ne kiinnittimen runkoon rinnakkain kiinnitysruuveilla. Tämä oli 
mutkikas ratkaisu, joten pelkän kiinnitysmoduulin valinta tuntui 
paremmalta kiinnittimen valmistuksen kannalta ja aihionvaihto 
nopeutuisi kiinnittimessä. Tämä kiinnitettäisiin raudoilla pöytään 
rajoitinta vasten. Päätimme tehdä kolme ratkaisua parantaen käytössä 
olevaa kiinnitintä. Tästä lastut poistuvat hyvin, valmistus on 
yksinkertainen ja aihionvaihto sujuu nopeammin aiempiin verrattuna.  

Tämä ratkaisu tuntuu hyvältä lähtökohdalta tehdä loput ratkaisut. Käyttö 
on keskeinen asia tuotannon ja turvallisuuden kannalta. Ensimmäisessä 
ratkaisussa aihionvaihto on hidas ja kiinnitin on vaikea valmistaa. Toinen 
ratkaisu on huomattavasti helpompi tehdä, mutta siinäkin aihionvaihto 
käy hitaasti verrattuna olemassa olevaan kiinnittimeen johtuen 
kiinnitysruuvien määrästä ja hankalammasta asettamisesta pöytään. 
Luonnoksista tehdään periaatekuvat, joissa on mittakaavaiset päämitat. 
Valitusta ratkaisusta laaditaan lopulliset mittakaavaiset piirustukset. 



Tampereen ammattikorkeakoulu TUTKINTOTYÖ 46(67) 
Kone- ja tuotantotekniikka, tuotekehitys Ilkka Kopranen 

 

Koneistamossa käytetään halkaisijaltaan 16 mm:n kiinnitysruuveja 
pöytään ja koneruuvipuristimissa ruuvin halkaisija on 20 mm. Laskentaa 
kuitenkin tarvitaan sopivan materiaalin valinnassa. Mitoitus tehdään 
pienimmästä käytössä olevasta ruuvin halkaisijasta 16 mm suurimman 
ollessa 30 mm. Tämä alue on varmasti riittävä. Muut osat mitoitetaan 
lujuusopin kaavojen mukaan perustuen materiaalin ominaisuuksiin, 
koneen koko toimintaperiaatteeseen ja käyttömukavuuteen. /14/ 

Harjoittelussa suunniteltu jigi on ensimmäinen ratkaisu. Runko-osat 1 ja 
rajoitin 2 ovat ruuveilla kiinni toisissaan. Runko-osien pohjassa on 
ohjauskiilat 3, joilla kiinnitin asettuu tarkasti pöydässä. Toisen runko-
osan leuoilla 4 kiinnitysmoduulit kiinnitetään runko-osien väliin 
ruuveilla. Kussakin kiinnitysmoduulissa on päätyleuat 6 ja välileuat 7, 
joiden väliin aihiot kiristetään muttereilla 8. Tämän jälkeen moduulit 
asetetaan runko-osien väliin rajoitinta vasten ja leuat 4 kiristetään 
ruuveilla 5. Toisesta ratkaisusta on poistettu runko-osat ja rajoitin, joten 
kiinnitysmoduuli on jäljellä sisältäen päätyleuat 1 ja välileuat 2, joiden 
väliin aihiot ruuvataan muttereilla 3 kiinni ja tämä koneeseen kiinni 
ilman kiiloja tavanomaisin keinoin. Tämän valmistus on jo paljon 
helpompi johtuen vaikeasti valmistettavien osien poistamisesta. 

Loput kolme ratkaisua perustuvat käytössä olevaan kiinnittimeen. 
Kolmas ratkaisu koostuu viidestä rinnakkain olevasta kiinnittimestä. 
Kussakin on kaksi aihiota rinnakkain. Ajatuksena on helposti 
valmistettava ja käsin nostettava kiinnitin. Näitä voitaisiin lisätä 
kappalemäärän mukaan tuotannon nopeuttamiseksi. Aihiot laitetaan 
rungon 1 V-uraan, jonka tarkoituksena on paikoittaa aihiot helposti ja 
tarkasti oikeaan kohtaan halkaisijasta riippumatta ja leuka 2 ruuvataan 
mutterilla 4 kiinni aihioihin. Runko asettuu kiilojen 3 avulla tarkasti 
pöytään ja ruuvit kiristetään. 

Neljäs ja viides ratkaisu toimivat edellisen tavoin, mutta neljännessä 
ratkaisussa runkoon saadaan 10 aihiota rinnakkain ja viidennessä aihioita 
on 20 eli 10 molemmin puolin runkoa. Lisäksi viidennessä ratkaisussa on 
vaihtoleuat 4, joiden avulla voidaan kiinnittää erilaisia aihioita. Ruuveilla 
ja rungossa olevat leuat 4 ja ruuveilla olevat leuat 2 vaihdetaan aihioiden 
mukaan ja ruuvataan mutterilla 5 kiinni aihioihin. Kiinnitin voidaan 
asettaa kiinnitysalustalla 6 pöydälle vaakasuoraan mahdollistaen reikien, 
kiilaurien ja muotojen koneistuksen kylkipinnalle. Luonnosteluvaiheessa 
useammasta ratkaisusta on paljon hyötyä parhaan ratkaisun löytämiseksi. 
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4.4  Mitoitus ja tulokset 
 

Tarvittavat suureet ovat tilannekohtaisia eikä kaikkia siis tarvita. Saman 
arvon laskemiseksi on vaihtoehtoisia kaavoja, joista valitaan tähän 
kiinnittimeen tarvittavat kaavat ja tehdään laskenta näihin perustuen. 
Kyseessä on usein taivutus-, vääntö-, veto- ja puristusrasitus. Lujuusopin 
kirjoissa on runsaasti näitä suureita, joista tavallisimmat ovat tässä ja ne 
riittävät tähän mitoitukseen hyvin. Laskukaavat muodostetaan edellä 
lueteltujen suureiden mukaan ja valitaan niistä sopivimmat. /11/ 

Kiinnittimet on mitoitettava vähän suuremmille kuormituksille kuin 
käytössä esiintyvälle maksimikuormituksille. Tällöin laskennassa 
käytetään varmuuslukua n ja arvona on yleisimmin 1,5. Tämä arvo on jo 
riittävä turvallisuuden ja kestoiän kannalta. Turha ylimitoitus tekee 
kiinnittimestä liian ison ja kalliin. Tämän kiinnittimen mitoittamiseksi 
ensin pitää määrittää suurin lastuamisvoima ja sen avulla saadaan 
vaadittava kiinnitysvoima, johon osien mitoitus perustuu. /11/ 

Kuormitukset riippuvat työstettävästä materiaalista ja työstöarvoista. 
Kysymys on koneruuvipuristimen mitoituksesta. Paras kiinnitysratkaisu 
saadaan mahdollisimman lähellä ruuvia, koska osien taipuminen pitää 
ottaa huomioon mitoituksessa. Osien on oltava riittävän tukevia. 
Materiaalivalinnassa otetaan huomioon vielä kulutuskestävyys leuoissa 
ja liikkuvissa osissa. 

Ensin on tiedettävä lastuamisvoima FT (N), joka muodostuu materiaalin 
ominaislastuamisvoiman ks  (N/mm2) lastuamissyvyyden a mm ja syötön 
s tulosta kaavalla 1. Lastuamisvoiman laskemisessa voidaan lähteä 
liikkeelle sorvauksen kaavasta soveltaen sitä poraukseen ja jyrsintään. 
Porauksessa on kaksi terää ja aarporauksessa yksi terä lastuamassa. 
Arvot riippuvat lastun poikkipinta-alasta ja materiaalista. Tavallisimmin 
lastun poikkipinta-ala lasketaan syvyyden ja syötön tulona, jota voidaan 
soveltaa hyvin kaikkiin työstömenetelmiin. Jyrsinnässä puhutaan 
kosketusleveydestä e mm eli mitasta, jolla hampaat työstävät kappaletta. 
Kosketusleveys on esimerkiksi tasojyrsinnässä terän halkaisijaa vähän 
pienempi, jolloin työstöjälki saadaan tasaiseksi. /4; 6/ 

Suurin lastuamisvoima syntyy jyrsinnässä johtuen usean terän 
samanaikaisesta lastuamisesta hammaskohtaisen lastun poikkipinta-alan 
ollessa vakio. Jyrsinnässä voisi käyttää myös jyrsimen kosketusleveyttä e 
(mm), jota ei kuitenkaan käytetä ja kaava on sama kuin sorvauksessa. 
Syöttö s annetaan (mm/min), kierroskohtaiseksi sn (mm/1) saadaan 
jakamalla syöttö s kierrosluvulla n (1/min) ja hammaskohtaiseksi sz 
(mm) jakamalla syöttö sn (mm/1) jyrsimen hammasluvulla Z. Syöttö sn 
(mm/1) saadaan myös jyrsimen hammasluvun Z ja hammaskohtaisen 
syötön sz tulona. Jyrsinterä lastuavaa puolikierroksin. Lastuamisvoiman 
komponentit syöttövoima FS (N) ja normaalivoima Fn (N) ovat terien ja 
pitimien mitoitukseen. Kiinnitysvoima F (N) lasketaan kaavalla 2. 
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Kiinnittimet voidaan mitoittaa myös koneen tehon P ( kW) mukaan, 
jolloin ne tosin useimmiten tulevat ylimitoitetuiksi. Pyörimisnopeusarvo 
n (1/min) tai (1/s) lasketaan ensin terälle valitun lastuamisnopeuden v 
(m/min) tai (m/s) avulla kaavalla 3. Teho P ( kW) saadaan kaavalla 4 v:n 
ja lastuamisvoiman FT (N) tulona. Työstöarvojen jälkeen voidaan tehdä 
lujuusmitoitus. Tässä työssä mitoitus tehdään sallittujen taivutus- ja 
vetojännitysten mukaan. Mitoitus on tehtävä heikoimpien kuormitettujen 
osien mukaisesti. Valmiiden kaavojen ja taulukoiden avulla työvälineen 
mitoitus on nopeampaa, koska kaavat voidaan kirjoittaa 
laskentaohjelmiin ja saada tulos niillä heti. 

Kuormittavan voiman perusteella pitää määrittää sallitut jännitykset. 
Ensin voidaan laskea neliömomentti I (mm4) tai taivutusvastus W (mm3) 
leveyden b (mm) ja korkeuden h (mm) avulle ja taivutusmomentti Mt (N) 
pituuden L (mm) ja voiman F (N) avulla kaavoilla 5, 6 ja 7. Sallittu 
taivutusjännitys σtsall (MPa) lasketaan varmuusluvulla n kaavalla 8. 
Tässä kaavassa käytetään suuretta W, jonka avulla lasketaan leuan 
korkeus h (piirustus 2; osa 2). 

Tässä vetojännitys σsall = ReL (MPa) kohdistuu ruuveihin on F/A. Tämän 
avulla on helppo valita ruuvikoko karkeassa mitoituksessa tai hakea se 
muulla tavalla. Ruuviliitosten laskeminen on monivaiheinen työ pitäen 
sisällään lukuisia suureita, joten sopivan koon valinta on kätevintä 
taulukoiden avulla tai tutkia käytössä olevia ruuveja ja muttereita. 
Tällöin oikea valinta saadaan mahdollisimman helposti ja nopeasti. 

Ruuvit ja mutterit on luokiteltu lujuuden mukaan taulukkoarvoilla 8.8, 
10.9 ja 12.9. Ensimmäinen luokka on yleiskäyttöön ja viimeiset 
rasitetuimmille käytöille. Merkinnän ensimmäinen luku tarkoittaa 0,01 * 
Rm ja toinen desimaali suhdetta ReL/Rm. Ruuvin vetovoimat lasketaan 
vetomurtolujuuden Rm (MPa) ja vetomyötölujuuden ReL mukaan. 
Vetovoimat F (N) lasketaan taulukkoarvojen ReL tai Rm ja jännityspinta-
alan AS (mm2) tulona kaavalla 9. Ruuvikoko saadaan kaavalla 10. Tämän 
avulla mitoitetaan ruuvit (piirustus 4; osa 4). Seuraavien kaavojen avulla 
tehdään mitoituslaskenta. /12/ 

Kiinnittimiin kohdistuu monenlaisia rasituksia, joista jyrsinnässä ja 
porauksessa olennaisia ovat taivutus ja vääntö. Tämän kiinnittimen 
mitoitukseen taulukossa 2 käytetään tässä esitettyjä kaksitukisen palkin 
ja ruuviliitoksen kaavoja. Yleisimpiä suureita ovat pinta-ala A (mm2), 
ulko- ja sisähalkaisijat D ja d (mm) merkintöineen, neliömomentit I y- ja 
z-akselin suhteen, tulomomentti I yz-tason suhteen (mm4), taivutusvastus 
W (mm3), joka lasketaan vastaavan momentin I tai mittojen mukaan, 
materiaalin kimmomoduuli E (GPa) ja liukumoduuli G (GPa), 
vetomyötölujuus ReL (MPa) ja vetomurtolujuus Rm (MPa). Arvoista osa 
on taulukoissa ja osa vaatii laskemista kokonaan tai osittain. Valittujen 
ruuvien arvot ovat taulukossa 1 valintaa varten. /11; 12/ 
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Jyrsinnässä lastuamisvoima FT on suoraan verrannollinen 
samanaikaisesti lastuavien terien määrään, kun arvot sz ja a pidetään 
samoina. Valitaan ks arvoksi 2000 MPa, joka on keskiarvo teräksillä ja 
vaihtelee 1500 – 2500 MPa:n välillä. Järkevintä on laskut tehdä näihin 
kaavoihin perustuen. Ruuvikoon määrityksessä F on jo tiedetään, jolloin 
F/ReL antaa jännityspinta-alalle AS isomman arvon. Tässä halutaan 
varmistaa riittävä koko, mutta toisaalta pienempikin arvo on riittävä. 
Lujuusluokan valinnalla kokoa pienennetään, mutta hinta vastaavasti 
nousee materiaalista johtuen. Sopivia vaihtoehtoja on useita 
helpottamaan valintaa. Laskennassa kaavoja joudutaan usein 
muuttamaan tuntemattomien laskemiseksi. Tässä on mitoitettava 
leukojen leveys korkeus ja materiaali suureen W avulla, joka voidaan 
laskea usealla eri tavalla laskettavien suureiden mukaan. 
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Taulukko 1.  Ruuvikoot M16 – M30, jännityspinta-ala AS ja 
lujuusluokat ReL ja Rm (MPa) = N/mm2 arvoilla. /12/ 

 

Ruuvikoko AS mm2 8.8 10.9 12.9 

M16 157 Rm N/mm2 Rm N/mm2 Rm N/mm2

M20 245 800 1000 1200 

M24 353 ReL N/mm2 ReL N/mm2 ReL N/mm2

M30 561 640 900 1080 
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Johdetaan mitoituslaskentaan tarvittavat kaavat leuoille ja ruuveille. 
Runko haluttiin tehdä tukevaksi ja raskasrakenteiseksi isoja aihioita 
varten. Ruuvikoko saadaan kaavalla 10. Leuat mitoitetaan johtamalla 
kaavasta 6 korkeuden h kaava, kun materiaalin paksuudeksi b on valittu 
25 mm. Muita kaavoja käytetään tarvittavien lähtöarvojen laskemiseen. 
Neliömomenttia I ei tarvita, koska taivutusvastuksen W avulla saadaan 
mitat lasketuksi, kun muut lähtöarvot lasketaan ensin. Leuat mitoitetaan 
sallitun taivutusjännityksen σtsall perusteella kaavalla 8 ja ruuvit veto- eli 
kiinnitysvoiman F perusteella ja kaavaan 10 valitaan arvoltaan pienempi 
vetomyötölujuus ReL. Annetaan halutut lähtöarvot kaavoihin. Lopuksi 
muut arvot lasketaan laskimella asian havainnollistamiseksi ja sitten 
Excelillä taulukkoon 2. Tärkeimmät kaavat on alleviivattu. Arvot 
pyöristetään suuremmaksi. Leuan korkeudeksi h saadaan 54 mm, kun 
pituus L = 130 mm ja paksuus b = 25 mm. Ruuvin kierrekoko M16 
valitaan taulukosta 1 lasketun jännityspinta-alan AS perusteella. 
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Taulukko 2.  Lastuamis- ja lujuusarvot pyöristettyinä mitoitusta varten. 

 

a mm z sz mm sn mm/1 ks MPa FT N n
15 4 0,25 1 2000 30000 1,5

d mm v m/min n 1/min P kW ReL MPa σtsall MPa ReL MPa
30 120 1273 4 355 237 640

F N L mm Mt N W mm3
b mm h mm AS mm2

90000 130 2925000 12359 25 54 141
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5  TULOSTEN TARKASTELU 
 

5.1  Yhteenveto 
  

Laskuissa saadut tulokset ja ratkaisuluonnokset osoittavat, että kaikki 
vaihtoehdot täyttävät asetetut vaatimukset. Harjoittelussa tehdyt ratkaisut 
auttoivat tutkintotyön tekemisessä ja ideoiden etsimisessä. Ratkaisuja 
pitäisi olla mielellään useampi kuin kolme hyvän luonnostelun kannalta. 

Suunnittelun lähtökohtana oli harjoitteluaikana suunniteltu kiinnitin. 
Työn tarkoituksena oli käytössä olevan kiinnittimen parantaminen. 
Neljäs ratkaisu valittiin. Tämä on helppo valmistaa ja yhdestä osasta 
tehty runko on kestävä ja aihiot kiinnittyvät tarkasti. Raskas runko pysyy 
tukevasti kiinni. Tämä kiinnitin soveltuu yksinkertaisiin koneistustöihin. 

Laskennassa saaduista tuloksista nähdään, että leuat ovat ylimitoitettuja 
arvoihin nähden, mutta raskaat leuat parantavat kiinnitystä ja siitä ei tule 
kustannuksia (piirustus 2; osa 2). Lisäksi kiinnitintä voidaan kuormittaa 
enemmän kuin on suunniteltu. Leuan korkeudeksi h riittäisi 54 mm ja se 
on 150 mm ja paksuudeksi b laskuissa valittiin 25 mm ja se on 30 mm. 
Ruuvitkin ovat tarkkaan ottaen hiukan ylimitoitettuja, mutta taulukosta  
valitaan lähin suurempi koko ja sopiva lujuusluokka (piirustus 4; osa 4). 
Ruuvikooksi valittiin M16 lujuusluokasta 8.8. Rungon mitoituksessa ei 
tarvittu laskentaa, koska se on tukevarakenteinen (piirustus 1; osa 1). 

Kaikille ratkaisuluonnoksille on yhteistä samankaltainen toiminta. 
Ensimmäisessä ratkaisussa aihionvaihto on hitain, koska moduulit 
panostetaan ensin ja ne kiinnitetään runkoon. Toisaalta ideana oli, että 
aihiot vaihdetaan moduuleihin koneen käydessä. Tällöin tuotanto ei 
hidastu. Toisessa ratkaisussa käytettäisiin vain kiinnitysmoduulia. Tämä 
hidastaa tuotantoa, koska kone seisoo aihionvaihdon aikana. Näistä 
ensimmäisen valmistus on vaikein ja toisen valmistus on keskitasoa. 

Viides ratkaisu näistä on valmistuksen kannalta keskitasoa, mutta käytön 
kannalta monipuolisin. Kolmannen ratkaisun ideana oli joustava käyttö 
kappalemäärien mukaan sarjavalmistuksessa. Kolmannen  ratkaisun 
valmistaminen on keskitasoa ja aihionvaihto sujuu nopeasti. Neljäs 
ratkaisu valittiin parhaana ratkaisuna, koska tämän valmistus on helpoin 
ja valittu ratkaisu täyttää riittävästi kiinnittimelle asetetut vaatimukset. 
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5.2  Johtopäätökset 
  

Viimeiset kolme ratkaisua perustuvat käytössä olevaan kiinnittimeen. 
Siis ratkaisut ovat lähes samanlaisia. Viimeisessä ratkaisussa on pyritty 
monipuolisuuteen, ja jatkoa ajatellen tämänkin valmistaminen voisi olla 
kannattavaa. Monipuolisen kiinnittimen teko on yleensä vaikeaa. Sen 
teko on kannattavaa tuotannon ollessa monipuolista ja monivaiheista 
koneistusta sisältävää, jolloin kiinnitin on hintansa arvoinen. 

Yksinkertainen kiinnitin riittää usein toistuvissa yksinkertaisissa poraus, 
kierteitys ja koneistusvaiheissa aina tiettyyn kohtaan eikä kappaletta 
tarvitse käännellä, jollainen valittu ratkaisukin on. Kiinnittimellä on 
porattu reikiä pyörötankoaihioiden keskiöön. Käytössä olevan välineen 
toimivuutta voidaan pienilläkin muutoksilla parantaa huomattavasti. 
Tämän toiminta tunnetaan ja kiinnitin on yksinkertainen, joten edelleen 
kehittäminen on kannattavaa yksinkertaisiin koneistuksiin. 

Suunniteltujen välineiden kuvien ja mitoituksien tulee olla selkeitä ja 
helposti luettavia. Mitoituksessa kannatti tehdä lujuuslaskenta 
kiinnittimen koon ja painon minimoimiseksi. Tuloksista nähdään, että 
M16 ruuvit ovat riittäviä. Käytössä olevassa kiinnittimessä on vähän 
osia, joten tämän edelleen kehittäminen on aiempiin verraten helpompaa. 

Suunnitteluvaiheessa piirustukset on tehtävä huolellisesti, jotta niistä 
tulee helppolukuisia ja oikeaoppisesti tehtyjä. Monimutkaisten osien 
piirtäminen on hyvin vaativaa ja aikaa vievää työtä. Kookkaat paljon 
pieniä osia sisältävät välineet on vaikea piirtää ja mitoittaa selkeästi ja 
oikein. Ainoa tapa pienten osien luettavuuden parantamisessa on käyttää 
osasuurennosta, jolloin tietty alue paperilla kuvataan suurennettuna. Tätä 
ei tässä työssä tehdä, koska osia on kaikissa ratkaisuissa vähän. 

Valitun ratkaisun osia ovat runko 1, 5 kpl leukoja 2, 2 kpl kiilapaloja 3, 5 
kpl M16-ruuveja 4 aluslevyineen ja muttereineen, 4 kpl M8-ruuveja 5 ja 
2 kpl M16-ruuvia 6 T-paloilla. Tämä on siis muotonsa puolesta varsin 
helppo valmistaa. Suurin vaikeus valmistuksessa on rungon paino ja 
koko. Nosturin käyttö on välttämätön aihion kiinnittämisessä koneeseen, 
työstövaiheiden välillä tapahtuvista aihion kääntelyistä seuraavia vaiheita 
varten. Leuat ovat yksinkertaisia levykappaleita, joissa on reikä ruuvia 
varten. Samoin kiiloihin tehdään tarvittavat koneistukset ja ruuvien reiät. 

Kiilapalat voisi kiinnittää runkoon juottaen tai kiilan voisi muodostaa 
rungon pohjaan koneistamalla leveän olakkeen, jolloin osien määrä 
pienenisi, mutta kiilat kuluvat ajan myötä johtuen asetusten aikana 
syntyvistä iskurasituksista pöytää vasten. Vaihtokiilat voidaan uusia 
helposti eikä koko runkoa tarvitse tehdä uudestaan. Kiilapalat ruuvataan 
rungon pohjaan, leukojen ruuvit pujotetaan rungon rei’istä ja leuat ja 
aluslevyt ja mutterit ruuveihin. Tämän jälkeen kiinnitin on käyttövalmis. 
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Moderni tuotanto on yleensä pitkälle automatisoitua. Automaatioasteen 
kasvattaminen onnistuu hyvin valmiina saatavien komponenttien avulla 
aina robottiohjattuihin järjestelmiin saakka. Aihiot kiinnitetään yleensä 
hydraulisilla kiinnittimillä, koska hydrauliikassa kiinnitysvoima saadaan 
nesteen avulla ja neste ei puristu kaasujen tapaan kokoon. Hydrauliikkaa 
käytetään perinteisissä koneruuvipuristimissa, jolloin saadaan luja 
kiinnitys tavalliseen ruuviin verrattuna. 

Pneumaattisia kiinnittimiä on myös olemassa. Näiden toteuttaminen on 
yksinkertaisempaa, koska ne toimivat paineilman avulla. Paineilma 
pumpataan ympäristöstä kompressorilla venttiilien kautta kiinnittimen 
kammioon, jolloin aihio kiinnittyy ja aihio poistetaan avaamalla 
venttiilit. Ilma johdetaan takaisin ympäristöön. Nämä soveltuvat hyvin 
pienten aihioiden kiinnittämiseen. Kaasujen tapaan ilma puristuu 
kokoon. Tästä seuraa se, että pneumaattinen kiinnitin ei toimi aivan yhtä 
luotettavasti kuin hydraulinen kiinnitin. 

Hydrauliikassa toiminta on toteutettu nesteen eli hydrauliikkaöljyn 
avulla. Öljy on säiliössä ja se puristetaan pumpulla venttiilien kautta 
kiinnittimen kammioon, kun aihio kiinnitetään. Kiinnitin aukeaa, kun 
venttiilit avataan ja öljy palautetaan takaisin säiliöön. Nämä soveltuvat 
hyvin kaiken kokoisille aihioille robotisoiduissa valmistusjärjestelmissä. 
Manuaalisessa valmistusjärjestelmässä riittävät kiinnitysvoimat saadaan 
esimerkiksi hydraulisella koneruuvipuristimella. 

Tässä työssä suunniteltu kiinnitin voidaan automatisoida esimerkiksi 
sähköisillä hydrauliikkakomponenteilla myöhemmin. Sähkökäyttö on 
hyvin toteutettavissa ohjelmallisesti. Tällöin robotti vaihtaa ainoastaan 
aihiot. Kiinnitin suljetaan ja avataan työstöohjelman avulla, kun robotti 
painaa koneen käyntiin. Sähkökäyttö on helpompi toteuttaa, koska 
robotin tarttujista voidaan tehdä yksinkertaisemmat. Tällöin robotin ei 
tarvitse tarttua kiinnittimiin lainkaan. Tämä helpottaa robotin ohjausta ja 
nopeuttaa aihionvaihtoa. muussa tapauksessa robotin tarttujan on voitava 
käyttää kiinnittimien ruuveja. Tarttujat mutkikkaampia tehdä ja robotti 
joutuu tekemään enemmän liikkeitä aihionvaihdossa. 

Palettijärjestelmä voi olla yhdessä työstökoneessa tai siinä voi olla useita 
työstökoneita eri työvaiheita varten. TITRY voisi hyötyä yhden tai usean 
työstökoneen sisältävästä valmistusjärjestelmästä. Aluksi voisi hankkia 
tai tehdä itse komponenteista kasaamalla yksinkertaisen laajennettavan 
palettijärjestelmän, johon voisi kiinnittää kaikenlaisia tavanomaisia 
kiinnittimiä. Myöhemmin automaatioastetta voisi lisätä. 
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