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Siltanosturin hankinta on yritykselle tärkeä investointi ja taustalla pitää olla onnistu-
nut hankintasuunnitelma, kustannusten ja tuottojen kartoitus sekä selvitys nosturi-
radan kestävyydestä. Takaisinmaksuaika on myös selvitettävä tarkasti. Uuden sil-
tanosturin avulla mahdollistetaan tuotannon parempi sujuvuus ja ehkäistään jono-
tusta nostureilla. 

Työn tavoitteena oli suunnitella siltanosturin hankintaa Normek Oy Alavuden teh-
taalle. Normek Oy valmistaa teräsrunkorakenteita, terässiltoja sekä hitsattuja palk-
keja. Tuotannossa siis rakennetaan raskaita kokoonpanoja ja komponentteja. Teh-
taasta löytyy kolme kappaletta 10 tonnin maksimikuormalla olevia yksipalkkisia sil-
tanostureita, jotka ovat ahkerassa käytössä koko ajan. Uuden siltanosturin avulla 
voidaan siis helpottaa tuotannon sujuvuutta ja vähentää jonotuksesta aiheutuvaa 
työajan menetystä. 

Työssä käydään läpi erityyppisten siltanostureiden toimintaa ja ominaisuuksia. Uu-
den siltanosturin hankinta keskittyi 5 tonnin maksimikuormalla olevaan yksipalkki-
nosturiin. Uusi siltanosturi tulee samalle nosturiradalle nykyisten kolmen kanssa ja 
nosturi sijoitetaan tuotannossa sahan päätyyn. Siellä 5 tonnin siltanosturi riittää mai-
niosti suoritettaviin nostoihin ja siirtoihin. Tarjouksia vertailtiin kahdelta eri nosturi-
toimittajalta, samalla kysyttiin myös huolto- ja korjaustoimenpiteistä. 

Avainsanat: siltanosturi, investointi 
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Overhead crane is a big investment for a company. Thus, successful purchase plan-
ning, a study on the durability of the crane runway and a survey on the costs and 
profits must be made before the final investment decision. In addition, the repayment 
period of the investment must be sorted out. The new overhead crane provides bet-
ter fluency of manufacturing and prevents the need to queue for using overhead 
cranes. 

The target of the thesis was to make plans for purchasing a new overhead crane for 
Normek Oy Alavus. The company manufactures steel structures, steel bridges and 
welded beams. In production they manufacture heavy assemblies and components. 
Now there are three single beam overhead cranes with 10-ton maximum loads, 
which are in heavy use all the time. With the new overhead crane, manufacturing 
will be smoother and the new crane will also reduce the loss of working time caused 
by queuing. 

The thesis examined different kind of overhead cranes and their functioning. The 
overhead crane purchase focused on single beam overhead cranes with 5-ton max-
imum loads. The new overhead crane will be mounted on the same crane runway 
as the three previous ones. The overhead crane is planned to be placed at the fac-
tory’s other end in a saw area. In the saw area a 5-ton maximum load overhead 
crane operates fine. Quotations from two different suppliers were compared, and 
attention was also paid to maintenance and repair costs. 

Keywords: overhead crane, investment 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Siltanosturi Nosturityyppi, jota käytetään yleisesti teollisuudessa. Ra-

kenne koostuu nosturiradasta, sen varassa kulkevasta sil-

lasta sekä siltaa pitkin liikkuvasta vaunusta. Nostinlaite on 

asennettu vaunuun. 

SFS Suomen Standardisoimisliitto ry:n vahvistama standardi. 

EN Euroopan standardisoimisjärjestön vahvistama standardi. 

CE-merkintä Valmistaja osoittaa, että rakennustuotteen keskeiset omi-

naisuudet on selvitetty siihen sovellettavan standardin mu-

kaisesti. 

EXC-1,2,3,4 Standardin SFS-EN1090-2 mukaiset, kantavien teräsra-

kenteiden valmistuksen toteutusluokat. Siirryttäessä luo-

kasta EXC1 EXC4:ään vaatimukset kasvavat. 

RC-10-CAN Ohjausjärjestelmä, joka on toteutettu radio-ohjatusti ja siir-

tää reaaliaikaista ohjaustietoa. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Työn tarkoituksena on selvittää uuden siltanosturin investoinnin kannattavuus ny-

kyisten kolmen siltanosturin rinnalle. Työssä selvitetään myös nykyisten nosturira-

tojen kestävyys ja vahvistuksen tarve. Yrityksessä valmistetaan paljon painavia ja 

isoja teräsrakenteita ja niiden siirtelyyn ja kannatteluun ei riitä nostokapasiteetiltaan 

jokaiselta työpisteeltä löytyvä viiksinosturi. Tämän sijaan toimenpiteeseen tarvitaan 

katossa olevaa siltanosturia. Työntekijöiden odotellessa samanaikaisesti käyttövuo-

roaan nosturille voitaisiin tätä työajan menetystä ehkäistä uuden nosturin investoin-

nilla. 

1.2 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on tehdä suunnitelma uuden siltanosturin hankinnasta Normek 

Oy:lle. Työssä käydään läpi erilaisia nosturityyppejä, selvitetään nosturiradan kes-

tävyys ja vertaillaan eri yritysten tarjouksia. Samalla työssä tehdään uudelle nostu-

rille investointilaskelmat sekä jonotuksesta aiheutuvien turhien kulujen kartoitus. 

1.3 Työn rakenne 

Työn alussa esitellään taustat ja tavoitteet, samalla esitellään myös työn toimeksi-

antajayritys. Aluksi työssä käsitellään yleistä tietoa siltanostureiden rakenteesta ja 

niiden toimintaperiaatteesta sekä tarkastellaan eri nosturityyppejä. Lisäksi kerrotaan 

myös käyttökohteen nykyisistä nostureista. Tämän jälkeen siirrytään investointiin ja 

kerrotaan perusteet investoinneista sekä kohteessa suoritettavan investoinnin läh-

tökohdat ja kustannuslaskelmat. Samalla selvitetään myös investoinnin takaisin-

maksuaika. Tätä seuraa tarjouksien vertailu ja kannattavuus. Lopuksi käydään vielä 

läpi lähtökohdat nosturin hankinnalle ennen yhteenvetoa. 
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1.4 Yritysesittely 

Normek Oy on rakennustuoteteollisuudessa toimiva konserni, joka koostuu Suo-

messa Normek Oy:stä ja Ruotsissa toimivasta Normek Sverige AB:stä. Tuotanto- ja 

myyntitoimistot ovat kotimaassa Vantaalla, Korialla, Oulussa, Naarajärvellä, Alavu-

della, Vaasassa ja Alkkialla. Ruotsissa toimipisteet sijaitsevat Tukholmassa ja Pi-

teåssa. Jokaisella teräsrakennetehtaalla (Oulu, Naarajärvi ja Alavus) on tuotannon 

sisäistä laadunvalvontaa koskeva sertifikaatti, joka oikeuttaa rakenteellisten hitsat-

tujen teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien CE-merkitsemiseen standardin EN 

1090-1 mukaisesti toteutusluokissa EXC1-EXC4.  Lisäksi on myönnetty FI-sertifi-

kaatti rakenteellisten teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien asennustoiminnalle 

EN 1090-2 ja EN 1090-1 kohdan 6.3 mukaisesti toteutusluokissa EXC1-EXC3. Tä-

män opinnäytetyön toimeksiantaja yrityksenä toimii Normek Oy Alavuden toimipiste. 

Alavudella tehtaassa valmistetaan teräsrunkorakenteita, terässiltoja sekä hitsattuja 

palkkeja. Viereisessä hallissa valmistetaan lasi-, alumiini- ja kevytelementtijulkisi-

vuja. Tämä opinnäytetyö käsittelee vain teräspuolen tuotantoa. Yritys tarjoaa asiak-

kaille tuotteiden valmistuksen, asennuksen ja suunnittelun myös täysin valmiina ko-

konaisuuksina. (Normek Oy Alavus 2017.) 
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2 SILTANOSTURI 

2.1 Siltanosturin rakenne 

Siltanosturi on nostolaite, jota käytetään erilaisten kuormien nostamiseen ja siirtä-

miseen. Siltanosturi voi olla tehdashallissa, varastossa tai ulkona omalla radallaan. 

Siltanosturin pääkomponentit ovat nostovaunu ja silta. Sillan rakenne on yleensä 

hitsattu muototeräs tai kotelopalkki, joka kulkee omalla nosturiradallaan päätykan-

nattimien ja pyörien avulla. Lisäksi siltanosturissa on kolme sähkömoottoria, jotka 

toimivat sillan siirtämisessä, vaunun siirtämisessä sekä kuorman nostossa. (Aaltio 

1977, 205.) 

2.2 Toimintaperiaate 

Siltanosturin toimintaperiaate on nostolaitteiden kategorian mukainen. Ero kiinteisiin 

nostureihin kuitenkin on se, että koko runko on tuettu päätykannattimien pyörillä 

nosturiradan kiskoille. Silta liikkuu nosturirataa pitkin ja tähän poikittaissuunnassa 

oleva nostovaunu liikkuu sillan suuntaisesti. Nostovaunussa on usein ketju- tai vai-

jerikäyttöinen nostin, joka suorittaa noston. Nostimeen voidaan myös asentaa taval-

lisen koukun lisäksi muita kiinnittimiä, kuten köysiä tai sähkömagneetteja. Kiinnitti-

mien valintaan vaikuttaa mitä tavaroita siirretään tai nostetaan. (Halminen 2007, 13.) 

2.3 Nosturityypit 

Siltanostureita on yksi- ja kaksipalkkinostureita. Yksipalkkinen nosturi on tehty yh-

destä muototeräs tai kotelopalkista, joka yhdistyy päätypalkkeihin. Yksipalkkinen sil-

tanosturi voi olla rakenteeltaan joko yläpuolinen siltanosturi tai alapuolinen riippusil-

tanosturi. Huolto- ja korjauskustannukset ovat kevyemmässä yksipalkkisessa nos-

turissa vähäisemmät kuin kaksipalkkinostureissa ja niiden nostokapasiteetit ovat 

myös pienemmät, vaihtelevuus on 0,5–15 tonnin väliltä. Nostokorkeus yksipalkki-

selle on käyttömahdollisuuksien mukaan 6–18 metriä ja jänneväli 4,5–28,5 metriä. 
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(MacCrimmon 2005, 16–18.) Kuviossa 1. on esitetty yksipalkkinen nosturi ja kaikki 

sen osat.  

 

Kuvio 1. Yksipalkkinen siltanosturi (Crane service systems 2017). 
 

Kaksipalkkisen ja yksipalkkisen siltanosturin ero on se, että nostovaunu kulkee kak-

sipalkkisessa palkkien yläpuolella. Kaksipalkkisen nosturin nostokapasiteetti on 

suurempi kuin yksipalkkisen, noin 5–80 tonnia. Leveys kaksipalkkisella nosturilla voi 

olla jopa 35 metriin asti. Kaksipalkkisen nosturin hinta on yleensä korkea, koska sen 

oma paino on suuri ja sen asennus vaikea. Kaksipalkkisen nosturin komponentit on 

esitelty kuviossa 2. (MacCrimmon 2005, 20–30.) 
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Kuvio 2. Kaksipalkkinen siltanosturi (Munckcranes 2017). 
 

Siltanostureita ohjataan painikeohjaimella, joka voi olla johdon päässä nosturista, 

tai langattomalla radio- tai infrapuna-kauko-ohjaimella. Ohjaimesta löytyvät seuraa-

vat toiminnot: silta saadaan liikkumaan oikealle ja vasemmalle, vaunua voidaan lii-

kuttaa eteen ja taakse sekä nostokoneistoa liikuttaa ylös ja alas. Ohjaimesta löytyy 

myös hätäseis-painike. (Halminen 2007, osa 10, 4.) Kuviossa 3. on esitelty koh-

deyrityksessä käytettävä radio-ohjain.  

 

Kuvio 3. Demagin radio-ohjain (Directindustry 2018). 
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Nykyään asiakkaille voidaan tarjota juuri omiin tarpeisiinsa sopivat nosturit. Mikäli 

nosturin käyttö on vähäistä tai todella ahkeraa, valitaan osat soveltuvuuden mu-

kaan. Myös nosturin sijoituspaikan suhteen voi tulla jossain tilanteissa ongelmia, 

joten siksi on hyvä, että voidaan valita joko yläpuolinen tai alapuolinen siltanosturi. 

Kuviossa 4 näkyy Demagin vakionosturityypit.  

 

 

Kuvio 4. Nosturityypit (Demag-vakionosturit 2017). 
 

Algol Technics tarjoaa nyt myös uudenlaista V-profiilin yksipalkkinosturia. (kuvio 5.) 

V-profiilirakenne on siltanosturissa uusi innovaatio, jonka luvataan tuovan teolli-

suusnostureihin keveyttä ja vakautta. Kevyt ja avoin palkkirakenne lupaa tuplata 

nosturin käyttöiän. V-profiilinosturi on 17 % kevyempi kuin perinteinen muototeräs-

palkista tai kotelopalkista valmistettu siltanosturi. V-profiilirakenteessa on myös hy-

vää se, että se voidaan valmistaa samaan korkeuteen kuin kotelopalkkisetkin. V-

profiilirakenne säilyttää nosturin jälleenmyyntiarvoa myös paremmin. (Algol Tech-

nics 2017.) 
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Kuvio 5. V-profiilisiltanosturi (Algol Technics 2017). 

2.4 Nosturi käyttökohteessa 

Käyttökohteesta eli Normek Oy Alavuden tehtaalta löytyy tällä hetkellä Algol Tech-

nicsin toimittamia yksipalkkisia EKKE 10 t -kotelopalkkinostureita kolme kappaletta. 

Jänneväli nostureissa on 18,530 m ja ohjaus on toteutettu kauko-ohjatulla radio-

ohjauksella RC-10 CAN. Nykyisiin nostureihin on asennettu sillan sekä vaunun siir-

toihin hidastusrajat sekä optinen törmäyksenesto. 

Siltanosturit helpottavat raskaiden kuormien käsittelyä ja ovat eri alojen suuressa 

suosiossa. Nosturit mahdollistavat erilaiset kokoonpanotoimet ja näin ollen tuotan-

nosta tulee sujuvampaa. (Algol Technics 2017.) 

Nykyisten EKKE 10 t -kotelopalkkinostureiden lisäksi tuotantoon investoitaisiin uusi 

siltanosturi samalle nosturiradalle. Uusi nosturi vähentäisi nosturin käyttövuoron jo-

notuksesta aiheutuvaa työajan menetystä. Uuden siltanosturin tarjoukset kysyttiin 
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kahdelta eri nosturitoimittajalta. Tarjouksessa pyydettiin hintaa 5 tonnin yksipalkki-

nosturista, koska se riittäisi hyvin toimimaan tuotantotiloissa sijoitettuna pohjoispää-

tyyn eli sahojen alueelle. (kuvio 6.) 

 

 

 

Kuvio 6. Tuotantotilojen pohjoispääty. 
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3 NOSTURI INVESTOINTINA 

3.1 Yleistä investoinneista 

Investointeina tarkoitetaan rahamäärältään suuria menoja, joissa tulon kertymisaika 

on pitkä. Investointeja voidaan luokitella esim. rahoitus- tai reaali-investointeihin. 

Jos yritys sijoittaa rahaa ulkopuolisiin tekijöihin, ne ovat rahoitusinvestointeja. Re-

aali-investoinnit ovat hankintoja, jossa raha sijoitetaan tuottojen saamiseksi tuotan-

non eri tekijöihin, esimerkiksi koneiden, laitteiden tai toimitilojen ostoon. Reaali-in-

vestointeja ovat myös markkinointikanavien luominen. (Tevä-Helminen 2013.) 

Investoinnit vaikuttavat yrityksen toimintaan useiden vuosien ajan, siksi investoinnin 

tulee olla kannattava sen luonteesta riippumatta. Investointien yhteensopivuus yri-

tysstrategian kanssa on tärkeää, joten niiden huolellista suunnittelua sekä kannat-

tavuuden ja rahoituksen laskemista on korostettava. Huonosti toteutettu investointi-

päätös voi vaarantaa koko yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden. Investointien suun-

nittelua voidaan toteuttaa järjestyksessä: 

1. investointitarpeen toteaminen 

2. tavoitteiden täsmentäminen asiassa (hyvyyskriteerit) 

3. investointivaihtoehtojen etsiminen ja kehittäminen 

4. investointivaihtoehtojen edullisuustekijöiden ja riskien kar-

toittaminen 

5. vaihtoehtolaskelmien laatiminen ja vaihtoehtojen vertaami-

nen 

6. investoinnin pääomatarpeen ja rahoituksen suunnittelu 

7. päätöksenteko asiassa 

8. investoinnin toimeenpano ja sen valvonta. 

(Haverila, Kouri, Miettinen & Uusi-Rauva 2009, 195-196.) 
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3.2 Investointi kohteessa 

Ennen investoinnin toteuttamista on laskettava siitä aiheutuvat kustannukset, ja sen 

jälkeen voidaan selvittää hankinnan kannattavuus ja takaisinmaksuaika. Kohteessa 

investointi pohjautuu menetettyyn työaikaan, joka luo yritykselle turhia kustannuk-

sia. Taulukkoon 1. on merkitty vuosittainen keskimääräinen nostureiden jonotusaika 

tuotannossa. Taulukon tiedot on saatu kohde yritykseltä haastattelussa. 

Taulukko 1. Jonotusaika vuodessa (Normek Oy). 

 

 

Taulukosta saadun tuloksen perusteella kolmen nosturin jonotuksen keskiarvo on 

tällä hetkellä 30 min per työpari. Näin voidaan kertoa 30 min yhdeksälle työparille ja 

Työpv/v Aika h Työpv/v Aika h Työpv/v Aika h Työpv/v Aika h

1 0,14 51 0,07 101 0,21 151 0,12

2 0,37 52 0,44 102 0,44 152 0,1

3 0,22 53 0,24 103 0,22 153 0,44

4 0,19 54 0,27 104 0,17 154 0,54

5 0,34 55 0,06 105 0,14 155 0,24

6 0,47 56 0,43 106 0,15 156 0

7 0,12 57 0,2 107 0,11 157 0

8 0,37 58 0,13 108 0,23 158 0,08

9 1,25 59 0,42 109 0,21 159 0,31

10 0,29 60 0,58 110 0,19 160 0,29

11 0,09 61 1,22 111 0,13 161 0,25

12 0,31 62 1,04 112 0,1 162 0,22

13 0,23 63 0,44 113 0,53 163 0,32

14 0,19 64 0,41 114 0,12 164 0,21

15 0,52 65 0,08 115 0,4 165 0,38

16 1,3 66 0,51 116 0,02 166 0,2

17 1,22 67 0,33 117 0,05 167 0,05

18 1,18 68 0,16 118 0,08 168 0,09

19 0,4 69 0,13 119 0,1 169 0,21

20 0,39 70 0,45 120 0,47 170 0,24

21 0,08 71 0,11 121 0,33 171 0,13

22 0,5 72 0,15 122 0,22 172 0,53

23 0,33 73 0,56 123 0,28 173 0,24

24 0,16 74 0,44 124 0,5 174 0,54

25 0,13 75 0,22 125 0,13 175 0,17

26 0,45 76 0,12 126 0,17 176 1,13

27 0,11 77 0,03 127 0,18 177 1,12

28 0,16 78 0,07 128 0,35 178 1

29 0,56 79 0,03 129 0,32 179 1,3

30 0,44 80 0 130 0,16 180 0,34

31 0,28 81 0,2 131 0,19 181 0,21

32 0,12 82 0,19 132 0,49 182 0,17

33 0,03 83 0,27 133 0,3 183 0,08

34 0,05 84 0 134 0,16 184 0,09

35 0,35 85 0,33 135 0,13 185 0,1

36 0,23 86 0,28 136 0,45 186 0,23

37 0,21 87 0,11 137 0,11 187 0,18

38 0,49 88 0,16 138 0,16 188 0,12

39 1,32 89 0,04 139 0,56 189 0,34

40 1,53 90 0,08 140 0,48 190 0,28

41 1,1 91 0,34 141 0,27 191 0,22

42 0,36 92 0,12 142 0,12 192 0,34

43 0,35 93 0,4 143 0,01 193 0,06

44 0,29 94 0,24 144 0,05 194 0,02

45 0,19 95 0,27 145 0,27 195 0,08

46 0,45 96 0,22 146 0,25 196 0

47 0,34 97 0,15 147 0,2 197 0,2

48 0,26 98 0,18 148 0,35 198 0,42

49 0,22 99 0,41 149 0,32 199 0,13

50 0,13 100 0,3 150 0,13 200 0,31

KA 0,3026
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siitä saadaan 4,5 tuntia jonotusta päivässä yhteensä. Sitten kerrotaan saatu tulos 

vuodessa olevilla 200 työpäivällä. Tästä saadaan tulokseksi, että jonotusta on 900 

tuntia vuodessa. Tämän jälkeen on mahdollista suorittaa laskutoimitus nosturin jo-

notuksesta aiheutuvista kustannuksista. 

 

Taulukko 2. Käyttövuoron jonotuksesta aiheutuvat kustannukset (Normek Oy). 

 

 

Taulukko 2. kertoo lähtökohdat uuden siltanosturin hankinnan kannattavuuteen ja 

samalla näyttää jonotuksesta aiheutuvat kustannukset. Uuden siltanosturin han-

kinta ei siis poista jonotusta kokonaan, vaan vähentää sitä ajallisesti vähintään kol-

masosan. Jos nykyinen jonotusaika vuodessa on 900 tuntia ja tällä hetkellä yrityk-

sessä toimii kolme siltanosturia, on tämä aika jaettuna nosturia kohden 300 tuntia. 

Maltillisesti oletettuna uusi siltanosturi tulee poistamaan vähintään yhden nosturin 

verran jonotusaikaa eli 300 tuntia nykyisestä 900 tunnista. Sen jälkeen vuoden jo-

notusaika olisi neljän nosturin käyttömahdollisuudella 600 tuntia. Taulukko 3. näyt-

tää jonotusajan hankinnan jälkeen, eli jonotusaika lyhenee vähintään 10 min nykyi-

sestä keskiarvosta. Nosturin hankinnan jälkeen myös kustannukset tippuvat alku-

peräisestä ja uudet arvot näkyvät taulukossa 4. 

Tuotannossa 9 työpistettä

30min / työparia kohden

Hallitunti yritykselle 25,35€

30min * 9 työpistettä = 4,5h

4,5h * 200 työpv = 900h

900h * 25,35€ hallitunti

 = 22 815€ vuodessa
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Taulukko 3. Jonotusaika hankinnan jälkeen (Normek Oy). 

 

Taulukko 4. Hankinnan jälkeiset kustannukset (Normek Oy). 

 

 

3.3 Tarjoukset 

Tarjoukset siltanostureista pyydettiin hallin nykyisten nostureiden toimittajalta Algol 

Technicsilta sekä Konecranesilta. Algol Technicsin tarjouksessa oli kaksi siltanos-

turivaihtoehtoa, kotelopalkkinen sekä uusi V-profiilin siltanosturimalli. Konecranesin 

tarjouksessa oli vain kotelomallisen nosturin tarjous. Molempiin tarjouksiin kuuluu 

nosturin kuljetus, asennus ja käyttöönotto. Vaatimuksena oli se, että uuden siltanos-

turin tulisi olla ominaisuuksiltaan samankaltainen kuin nykyiset siltanosturit, jotta 

käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa. Uuteen siltanosturiin asennettaisiin samat eri-

koisominaisuudet kuin nykyisissä nostureissa. Siltanosturissa olisi kauko-ohjattava 

radio-ohjain, siirtojen hidastusrajat sekä optinen törmäyksen esto. Takuuajat silta-

nostureille olivat 1–2 vuotta asennuksesta. Tarjouksien tarkemmat tiedot löytyvät 

liitteistä. (Liite 1. ja Liite 2.) 

3.4 Kannattavuus 

Siltanostureiden investoinnin kannattavuus ja takaisinmaksuaika laskettiin vähentä-

mällä hankinnan jälkeiset jonotuskustannukset nykyisistä jonotuskustannuksista. 

900h / 3 nosturille = 300h

900h - 300h = 600h

600h / 4 nosturille = 150h

600h / 200 työpv = 3h

3h / 9 työparia =0,333

0,333 * 60 = 19,98min

Tuotannossa 9 työpistettä

20min / työparia kohden

Hallitunti yritykselle 25,35€

20min * 9 työpistettä = 3h

3h * 200 työpv = 600h

600h * 25,35€ hallitunti

 = 15 210€ vuodessa
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Toisen yrityksen halutessa pitää hintatieto salaisena, takaisinmaksuajan laskenta-

kaavassa (Taulukko 5.) käytetään molempien tarjouksien yhteistä keskiarvoa. Lop-

putulokseksi tarjouksien takaisinmaksuajaksi saatiin 3,7 vuotta ja 4,5 vuotta. Inves-

tointi voidaan siis luokitella kannattavaksi, koska se on maksanut itsensä takaisin 

kohtuullisen ajan kuluttua ja sen jälkeen alkaa kerryttämään yritykselle säästöjä. 

Tuotantoon investointi vaikuttaa positiivisesti nopeuttaen materiaalivirtauksia ja lä-

pimenoaikoja. 

Taulukko 5. Tarjouksien takaisinmaksuajan keskiarvo. 

  

Siltanosturin hankinta ja

käyttöönottokustannus keskiarvo (€) 31000

Vuosittainen säästö (€) 22 815 - 15 210 = 7605

Huoltokustannuksien kasvu 300

Takaisinmaksuaika (a) 4,1
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4 LÄHTÖKOHDAT NOSTURIN HANKINNALLE 

4.1 Tuotantotilojen layout 

Uusi siltanosturi sijoitetaan samalle nosturiradalle kuin nykyiset nosturit. Se sijoite-

taan tuotantotiloissa sahan päätyyn eli materiaalivirtauksen alkupäähän. Siltanostu-

rin viiden tonnin maksimikuorma riittää sahattavien palkkien ja putkien nostamiseen 

ja siirtelyyn. Nosturia voidaan myös käyttää sahojen ympärillä valmistettavien pie-

nempien kokoonpanojen nostamiseen ja siirtelyyn. Sijoituksella varmistetaan mate-

riaalivirtauksen sujuvuus alkupäässä. Kuviossa 6. nähdään tehtaan nykyinen layout 

ja nosturirata, materiaalivirtaus kulkee kuviosta katsottuna oikealta vasemmalle. 

 

Kuvio 7. Normek layout (Normek Oy). 
 

Nosturirata kulkee koko tuotantotilojen matkalta ja se on vahvistettu kestämään ny-

kyisten kolmen nosturin massa. Nosturiradan tukien vahvistus on tapahtunut sa-

maan aikaan, kun uudet nosturit asennettiin vuonna 2008. Nosturiradan tukivälien 

suurin aukko eli ns. heikoin kohta on layoutkuvasta katsottuna tukien 8 ja 9 kohdalla 

eli 7235 mm. Kolmen 10 tonnin nosturin päätytukien yhteenlaskettu leveys on 3 * 

3000 mm, joten 4,5 tonnin nosturi ei mahdu samaan aukkoon vanhojen nostureiden 

kanssa eikä siten lisää nosturiradan kuormitusta. (Pönni 2017.) 

4.2 Siltanostureiden käyttö 

Sahaukseen tulevien putkien ja palkkien nostoon tarvitaan yleensä kahta siltanos-

turia, koska aihioiden yleisimmät pituudet vaihtelevat 12–24 metrin välillä. (kuvio 8. 

ja kuvio 9.) Valmiiksi sahatut putket ovat usein niin pitkiä, että myös niiden siirto 
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vaatii kahden nosturin käytön. Uuden siltanosturin valmistukseen käytetään nykyis-

ten nostureiden laitepiirustuksia ja ominaisuustietoja, jolloin uudesta siltanosturista 

tulee mahdollisimman samankaltainen kuin edellisistä. Vaikka nosturit ovat eri val-

mistajien, niitä voidaan silti käyttää saman kappaleen nostamiseen ja siirtämiseen. 

Nosturien liikkeet ja nopeudet ovat samat, jolloin niiden käyttö yhdessä on ongel-

matonta. Nostureiden yhteiseen siirtoon käytetään kuitenkin molempien nosturei-

den omia ohjaimia. 

 

Kuvio 8. Putkien nosto sahalle kahdella siltanosturilla. 
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Kuvio 9. Putket sahan pöydällä. 
 

Siltanostureita käytetään monissa projekteissa suurien elementtien tukemiseen val-

mistuksen ajaksi. Suurien siltojen ja kattoristikoiden valmistus sitoo siltanostureita 

pitkäksi aikaa, mikä aiheuttaa muille työntekijöille turhaa odottelua. Kuviossa 10. 

näkyy kattoristikon tuenta hitsauksen aikana. Tämä vaikeuttaa muiden työntekijöi-

den valmiiden komponenttien pääsyä jatkokäsittelyyn, ja uusien urakoiden aloitta-

minen viivästyy. 
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Kuvio 10. Kattoristikoiden tuenta. 
 

 

4.3 Hankintavaihe ja käyttöönotto 

Hankintavaiheessa tehdään päätös investoinnista ja hyväksytään toinen siltanostu-

ritarjouksista. Tilauksien toimitusajat ovat 10–15 viikkoa. Näiden viikkojen aikana 

selvitetään sopiva asennus- ja käyttöönottoaika, ettei siitä aiheudu suurta häiriötä 

tuotannolle. Samalla hankitaan nosturin asennukseen tarvittavat henkilönostimet, 

koekuormat nostoapuvälineineen ja sähkövirta asentajille. 

4.4 Huoltokustannukset 

Normek Oy Alavuden nykyisten nostureiden huoltokustannukset on laskettu Micro-

soft Excel -ohjelmalla taulukkoon 6. Taulukossa näkyy tiedot kolmen viimeisen vuo-

den ajalta. Huolto- ja tarkastuskustannus on sopimuksen mukaan hinnoiteltu ja siinä 

ei ole ollut muutosta viime vuosina, joten uuden siltanosturin hankinnan jälkeen so-

pimushinta tarkastetaan. Uuden siltanosturin toimittajalla ei ole väliä, koska nykyään 

kaikki huollot ja tarkastukset pystytään suorittamaan nosturin merkistä riippumatta. 
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Normek Oy:n vuoden 2016 ja 2017 suurimpina varaosakustannuksina nousee esiin 

radio-ohjaimet ja nostureiden kantopyörät. Se on nostanut vikojen korjauskustan-

nuksia melkein puolella verrattuna vuoteen 2015. 

Taulukko 6. Kolmen viimeisen vuoden huoltokustannukset (Algol Technics 2017). 

 

 

Nostureidenhuolto 2015 2016 2017

Huolto/tarkastus 3000 3000 3000

Vikakorjaus 577,6 1035,2 1104,75

Varaosat 191,39 2664,04 2113,1

Nosturit kpl 23 23 22

Huolto/tarkastus kk 10 10 10
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä suunniteltiin siltanosturin hankintaa Normek Oy Alavudelle. Teo-

riaosassa tutustuttiin ensin siltanostureiden toimintaperiaatteisiin ja ominaisuuksiin 

sekä siltanostureiden tarkempiin komponentteihin. Tutustuminen erilaisiin siltanos-

turivaihtoehtoihin katsottiin myös tarpeelliseksi. Tarkoituksena oli luoda suunni-

telma, joka auttaisi yritystä hankkimaan ja valitsemaan heille soveltuva siltanosturi 

nykyisten rinnalle. 

Siltanosturin käytön sujuvuuden takaamiseksi on oleellista, että siltanosturi toimii 

yhdessä nykyisten nostureiden kanssa. Tarkoituksena on valita samat lisälaiteet ja 

erikoisominaisuudet kuin nykyisissä. Tärkeimpiä asioita työn toteuttamiseen oli vä-

hentää työntekijöiden jonotusaikaa odottaessaan nosturia sekä pyrkiä siihen, että 

sahoilla työskentelevillä on aina mahdollisuus nosturin käyttöön. Projekteissa on 

melkein aina valmistettava suuria elementtejä, siksi uuden nosturin tarve tulee ole-

maan jatkuva. 

Layoutin puolesta siltanosturin sijoitus tulee olemaan helppoa, tuotantotiloihin ei tar-

vitse tehdä muutoksia uuden siltanosturin takia. Tuotantotiloissa kulkee vain yksi 

nosturirata koko hallin matkalta. Nosturirata on vahvistettu nykyisille nostureille ja 

se kestää myös 4. nosturin kuormituksen. Uusi 5 tonnin nosturi sijoitettaisiin samalle 

radalle pohjoispäähän sahojen alueelle takaamaan sahauksien sujuvuus. 

Investointiin kuuluu myös kustannusten vertailu ja takaisinmaksuajan laskeminen. 

Tässä työssä laskelmat suoritettiin maltillisilla odotuksilla, mutta todellisuudessa 

nosturien käyttötunnit ovat suuremmat ja odotusaika voi vähentyä paljon enemmän-

kin kuin taulukoissa saaduissa arvoissa. Tarjouksista saaduilla hinnoilla takaisin-

maksuajaksi saatiin noin 4,5 vuotta. Siltanosturin hankinta vähentää jonotusta ja 

nopeuttaa materiaalivirtoja sekä läpimenoaikoja, mutta tuo myös rahallisen säästön 

yritykselle. 

Työn suunnitelman avulla luodaan selkeä kuva siitä, mitä asioita tulee huomioida 

siltanosturin hankinnassa. Tilaukseen kuuluvat ehdot asiakkaan ja toimittajan välillä 

on selkeästi kerrottu tarjouksissa. Huoltokustannukset on myös syytä eritellä tar-

kasti. 
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Työssä vertailtiin tarjouksia kahden eri toimittajan väliltä. Suunnitelman tarkoituk-

sena oli saada kilpailukykyiset tarjoukset molemmilta toimittajilta, vaikka toinen yri-

tyksistä onkin nykyisten nostureiden toimittaja. Viimeinen päätös hankinnan toteut-

tamisesta jää kuitenkin toimeksiantajayritykselle. 
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LIITE 2. Konecranes siltanosturi piirustus ja tarjous 
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