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Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Ämmän Betoni, joka on betonielementtejä valmistava yritys Suo-
mussalmella. Betonielementtien valmistuksessa on useita vaiheita, joista yksi on niiden pesu. Opinnäyte-
työn aiheena oli suunnitella automaattinen betonielementtien pesulaite. Suunnittelun tavoitteena oli ke-
hittää betonielementtien tuotannon kannalta nopeampi, turvallisempi ja kustannustehokkaampi vaihto-
ehto käsin painepesurilla toteutettavan menetelmän tilalle. Suunnittelussa suurimpia haasteita aiheutti-
vat tilanpuute, työolosuhteet ja simulointi. 
 
Työn aikana tutustuttiin betonin valmistukseen ja siihen kuuluviin raaka-aineisiin sekä erilaisten element-
tityyppien valmistukseen. Työssä käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa pesulaite, kuten automaa-
tiologiikalla ohjattava järjestelmä, mutta työn edetessä suunnittelu painottui robotiikkaan. Robottisolua 
suunniteltaessa perehdyttiin erilaisiin robottimalleihin ja lineaariratoihin, jotka täyttäisivät tarvittavat kri-
teerit robottisolun toteutumista varten sekä antureihin, joita voidaan käyttää elementtien muotojen tun-
nistamiseen. 
 
Työn lopuksi saatiin valmiiksi suunnitelma mahdollisesta robottisolusta. Solun toteutumista käytännön 
tasolla hankaloitti se, että elementin pesua robotilla ei pystytty simuloimaan niin tarkasti, että kaikki tar-
vittavat tekijät olisi todettu toimiviksi. Robottisolun toteutuminen vaatisi demoympäristön, joka sisältäisi 
robotin, lineaariradan, pesulaitteet ja tarvittavat anturit, jotta solun toimivuus voitaisiin todeta käytännön 
tasolla. 
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The thesis was commissioned by Ämmän Betoni Oy which is a concrete block manufacturer in Suomussalmi, 
Finland. There are multiple steps in making concrete blocks and one of them is washing. The subject of the 
thesis was to design an automatic concrete block washer. The goal of the design was to develop a faster, 
safer and more effective solution than the existing manually operated washer. The biggest challenges in 
the project were the lack of space, working conditions and simulation. 

Manufacturing of concrete, raw materials of concrete and different types of concrete blocks were intro-
duced while making the thesis. Different solutions were studied when developing the washer, like an auto-
matic logic driven system, but eventually robotics turned out to be the most viable solution. The design 
phase of the robot cell included different types of robots and linear tracks which would fit the criteria when 
the robot cell would be created. There was also lots of different types of sensors which could be used when 
detecting concrete blocks and their openings. 

The end result of the thesis is a plan of a possible robotic solution for the washer. In practical terms, it was 
very difficult to simulate an accurate scenario of the washer so that all the factors could be proven plausible. 
If the plan was be executed it would need to be tested in a realistic environment. The environment should 
have a robot, linear track, washing equipment and sensors for the project to be verified operational. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheena on suunnitella Ämmän Betonille tuotantoon automaattinen pesusolu. Ai-

heesta mielenkiintoisen tekee se, että tällaista pesulaitetta ei ole ennen tehty. Samalla syy miksi 

aihe on mielenkiintoinen, tekee siitä haastavan, koska työssä ei voida käyttää mitään laitetta esi-

merkkinä. Työolosuhteet ovat kosteat, viileät sekä pölyiset, joten suunnittelussa on otettava huo-

mioon monia yksityiskohtia. Työssä on myös rajalliset tilat, jonka vuoksi laitteen sijoittaminen on 

ongelma, koska pesutiloissa betonielementtejä siirrellään hallinnosturilla sekä samassa hallissa 

on myös betonielementtien hiomispaikat, joista vapautuu tilaan betonipölyä.  

Ämmän Betoni valmistaa julkisivuelementtejä, joiden koot, mallit sekä mahdolliset ovi- tai ikkuna-

aukot vaihtelevat jatkuvasti. Täten laitteen pitäisi mukautua reaaliaikaisesti muotoihin ja osata 

kytkeä painepesuri pois. On tärkeää, ettei betonielementin välikerroksen eristeisiin osu vesi-

suihku. Tämän vuoksi laitteeseen täytyy saada sopiva tunnistava anturi, joka kestää räiskyvän ve-

den, lian, pölyn sekä viileän. Tämä tuottaa ongelmia suunnittelussa, koska kyseessä olevia ske-

naarioita on mahdotonta simuloida virtuaalisesti. 

Automaattisen pesulaitteen motiiveina on parantaa työnlaatua, työntehokkuutta, työturvalli-

suutta sekä työergonomiaa. Tällä hetkellä työntekijä kiipeää työnnettävän telineen päälle pariin 

metriin ja joutuu sieltä kurottelemaan huonossa työasennossa. Tämä ei ole pelkästään epäer-

gonomista, mutta myös vaarallista.  

Ratkaisuvaihtoehtojen suunnitelmissa hyödynnetään teollisuusrobotiikkaa, mutta karkeita ide-

oita on myös mahdolliseen automaatiologiikkasoluun. Suunnittelussa täytyy valita robotti sen 

ulottuvuuden, koon ja kuormankantokyvyn mukaan. Robottiin täytyy myös hankkia yhteen sopiva 

lineaarirata, jotta se voi käsitellä maksimissaan 8 metriä leveitä betonielementtejä.  

Työssä tehdään yhteistyötä robotti-, anturi-, painepesurivalmistajien sekä muiden opiskelijoiden 

kanssa. Pesulaitetta ei saada toteutettua, koska ensinnäkin robotin tilaaminen on pitkä prosessi 

ja toiseksi opinnäytetyön aihealue on todella laaja. Jos tuote saadaan suunniteltua ja tulevaisuu-

dessa käyttöönotettua voisi sillä olla kysyntää muillakin betonielementtien valmistajilla.  

  



2 

 

2 Toimeksiantaja 

Toimeksiantaja on Ämmän Betoni Oy, joka valmistaa betonielementtejä. Yritys tunnetaan sen hie-

nosti kuvioiduista julkisivuelementeistä. [1.] 

Ämmän Betoni Oy on perustettu vuonna 1956, ja sen toimipaikkana on Suomussalmi. Yritys val-

mistaa betonielementtejä n. 20 kerrostalon verran vuodessa, ja sen liikevaihto vuodelta 2018 oli 

15,5 miljoonaa euroa. Ämmän Betoni työllistää tehtaallaan 100 omaa työntekijää ja 20 urakoitsi-

jaa, mutta kokonaisuudessaan Ämmän Betoni työllistää yli 300 henkilöä Ylä-Kainuussa. [1.] 

2.1 Pesutilat 

Betonielementit täytyy pestä, jotta niissä oleva sora, lika ja muu hiekka saataisiin irrotettua. Hal-

leja on tehtaassa kolme kappaletta, joista ensimmäinen ja toinen on linjastojen päässä ja kolmas 

jälkikäteen rakennettuna vähän syrjässä. Suunnittelu kohdistuu ensimmäiseen pesutilaan. Ku-

vassa 1 näkyy pesutilat ulkoseinään päin. 

 

Kuva 1. Pesutilat 
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Pesutilat ovat ahtaita, koska niissä pesun ohella hiotaan ja viimeistellään betonielementtejä. Ah-

taus on otettava huomioon suunnittelussa, ja betonielementtejä siirrellään hallinosturilla, joten 

liikkumistilaa pitää olla.  

Ensimmäiselle pesuhallille on suunnitteilla laajennus, johon mahdollinen pesulaite voitaisiin si-

joittaa. 

2.2 Elementtien pesu 

Tällä hetkellä Ämmän Betonilla elementit pestään miesvoimalla. Toimintatapa ei ole pelkästään 

alkukantainen, mutta myös työturvallisuusriski. Pestessä elementtiä työntekijä kiipeää epätasai-

selle telineelle, jossa on siirtoa varten renkaat. Teline on epävakaa, suojaamaton sekä epäergo-

nominen. Myös painepesurin rekyyli sekä kurottelu voi horjuttaa työntekijää entisestään. Kuvassa 

2 työntekijä pesemässä betonielementtiä. 
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Kuva 2. Nykyinen pesumenetelmä 

Elementit nostetaan nosturilla hieman kallellaan olevaan telineeseen, jossa on myös kävelysilta 

telineen yläosassa, joka toimii apuna betonielementtien kiinnityksessä. Elementin pohjan ja teli-

neen väliin laitetaan puutavaraa, jottei elementin liitoskohdat vaurioituisi. Kuvassa 3 on beto-

nielementtien pesuteline kuvattuna sivusta. 
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Kuva 3. Teline kuvattuna sivulta  
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3 Betoni 

Betoni on nykyaikana yksi tärkeimpiä ja käytetyimpiä rakennusmateriaaleja. Betonin käytettävyys 

johtuu sen hyvästä lujuudesta sekä sen säilymisestä. Betonin puristuslujuus on korkea sen kove-

tuttua. Vaikka ulkoisesti betoni olisi kiinteää, kemiallinen reaktio kovettaa betonia vielä vuosien 

jälkeen. [2.] 

3.1 Raaka-aineet 

Betoni koostuu viidestä pääaineesta: sementistä, runko-, seos- ja lisäaineista sekä vedestä.  Beto-

nissa voidaan käyttää myös täyteaineina eri tuotantolaitoksien sivutuotteita, jotka korvaavat be-

tonin kiviainesta sekä sementtiä. Sivutuotteiden hyödyntäminen vähentää betonintuotannon 

päästöjä, koska tällöin ei tarvitse erikseen valmistaa täyteaineita. Täyteaineina voidaan käyttää 

esimerkiksi voimalaitosten lentotuhkaa tai raakaraudan tuotannon sivutuotteena tulevaa masuu-

nikuonaa. Lentotuhka toimii betonin sideaineena ja masuunikuona sementin korvikkeena. [3.][4.] 

3.1.1 Sementti 

Sementin pääraaka-aine on kalkkikivi, joka koostuu 60–90-prosenttisesti kalsiumkarbonaa-

tista. Sementti toimii betonin hydraulisena osa-aineena ja reagoidessaan veden kanssa se saa ai-

kaan betonimassan kovettumisen betoniksi. [3.] 

3.1.2 Runkoaine 

Runkoaineella tarkoitetaan luonnon kiviaineita ja keinotekoisia runkoaineita. Betonin tilavuu-

desta runkoainetta on 60 - 85 prosenttia. Yleensä runkoaineena käytetään kevytsoraa eli poltta-

malla paisutettua savea. Kevytsora on kevyttä, keraamista ja helppo valmistaa, joka tekee siitä 

hyvän runkoaineen. [3.][4.] 
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3.1.3 Lisä- ja seosaine 

Lisäaineilla vaikutetaan betonin ominaisuuksiin. Lisäaineita ovat esimerkiksi notkistimet, kiihdyt-

timet, hidastimet ja tiivistysaineet. Julkisivuelementeissä käytetään muotoiluun hidastinta, joka 

hidastaa betonin kuivumista. Hidastimella muodot luodaan laittamalla sitä kohtiin, jotka tulevat 

julkisivussa esille. 

Seosaineilla parannetaan betonin kestävyyttä sekä tiiviyttä. Yleisimmät seosaineet ovat lento-

tuhka sekä silika, jotka korvaavat kiviaineksien sideainesosaa. [3.] 

3.2 Betonielementit 

Betonielementit ovat betonisia rakenneosia, jotka valmistetaan tehtaalla tai rakennuspai-

kalla. Betonielementit paikoitettuina ja saumattuina saavat aikaan rakennekokonaisuuksia, 

jotka koostuvat useista erilaisista elementtityypeistä. 

Paikalle valetun rakenteen jäykkyys on kestävämpi kuin elementeistä kasatun rakenteen, joten 

elementtejä valmistaessa lujuus on suurempi tekijä kuin paikalleen valetuissa. Elementeissä lu-

juusriskit keskittyvät liitosten kohdalle, koska elementeissä pitkäaikaismuodonmuutoksista osa 

on jo tapahtunut ennen asennusta. Muodonmuutokset johtuvat lämpötilan muutoksista, kosteu-

den muutoksista, betonin kutistumisesta, virumisesta ja esijännityksestä. Muutokset huomioi-

daan elementeissä esikorostuksina.  Valetuissa rakenteissa ei edellisiä muutoksia tapahdu. [5.] 

3.2.1 Elementtityypit 

Elementtejä on monia erilaisia, ja niillä kaikilla on oma tarkoituksensa. Yleisimmät elementtityypit 

ovat 

- palkkielementit 

- pilarielementit 

- laattaelementit 
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- seinäelementit 

- perustuselementit. 

Opinnäytetyössä esiintyvät elementit ovat suurimmaksi osaksi kantavia seinäelementtejä 

sekä parveke-elementtejä. [5.] 

 

3.2.2 Liitokset 

Liitokset jaetaan kolmeen ryhmään: nivellisiin, liukunivellisiin ja jäykkiin liitoksiin. Elementtien 

asennuksessa tukipinnat elementtejä vasten ovat kapeat, joten elementeillä täytyy olla tiukat 

vaatimukset. Vaatimuksia ovat   

- pintojen tasaisuus  

- asennuspalojen sijainti  

- puhtaus ja ehjyys  

- oikea suunnittelu. 

Elementit koskettavat vain kahdesta kohdasta niitä asennettaessa vastakkain ja elementin taipu-

essa kosketuskohtien sijainti muuttuu. Tämän takia betonielementeissä käytetään kumilevylaa-

kereita, jotta ne jakaisivat painosta johtuvan kuorman tasaisesti. Betoni lohkeaa helpoiten rau-

doituksen ulkopuolelta, jonka takia rasituksen olisi hyvä olla raudoituksen sisäpuolella. [5.] 
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4 Robotiikka 

Kansainvälinen robottiyhdistys määrittelee robotin seuraavalla tavalla: Robotti on vähintään kol-

minivelinen mekaaninen laite, joka on uudelleen ohjelmoitavissa ja suunniteltu liikuttamaan työ-

kaluja, kappaleita, osia tai erikoislaitteita monenlaisten tehtävien suorittamiseen erilaisissa sovel-

lutuksissa teollisuudessa. [6.] 

4.1 Historia 

Ensimmäisen robotti painoi 2000 kg, ja sen rakensi Joseph Engelberger vuonna 1959. Sitä ohjel-

moitiin magneettirummulla. Ensimmäinen tuotannossa oleva robotti oli käytössä General Motor-

sin tehtaalla tekemässä autojen ovenkahvoja, ikkunankahvoja sekä vaihdekepinpäitä vuonna 

1961. Ensimmäinen robotti tuli Eurooppaan vasta vuonna 1967 Ruotsiin. 

70-luvulla hitsausrobotteja alettiin käyttämään autoteollisuudessa ja japanilaiset keksivät käyttää 

parempia antureita tarkempaan hitsaukseen vuonna 1975. Tämä robotti pystyi sensoreillaan kor-

jaamaan hitsausrataa ja saamaan parempilaatuista saumaa.  

Nykypäivänä robotit ovat erittäin nopeita ja tarkkoja. Tämän uuden mallin robotin keksi ABB 

vuonna 1984, jolloin robotin rakenne muuttui. [7.] 

4.2 Käyttö 

Robottien yleistyminen on hävittänyt raskaat ja itseään toistavat toimenkuvat tehtailta. Robotit 

yleistyivät aluksi autoteollisuudessa ja sen mukana myös muissa teollisuuksissa. Robotit ovat 

ihanteellisia hitsaamiseen, kappaleenkäsittelyyn sekä ne ovat piirilevyjen valmistuksessa tärke-

ässä osassa niiden tarkkuuden ansiosta.  

Nykypäivänä robotit alkavat olla helposti saatavilla, eivätkä ne maksa enää paljoa. Robotit ovat 

alkaneet yleistyä myös terveysaloilla, jossa ne esiintyvät hoivarobotteina. [8.][9.] 
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4.3 Kehitys 

Robotit ovat olleet kalliita, ja niiden käyttöön on vaadittu koulutettu asiantuntija. Nykyään robot-

teja valmistetaan enemmän kuin koskaan ja niiden hinta on laskenut huomattavasti. Robottien 

hankinta ei ole enää pitkä prosessi, vaan robotinvalmistajat pystyvät toimittamaan robotin asen-

nuksineen lyhyellä aikavälillä.  

Robotit soveltuvat nykyään monimutkaisiinkin työtehtäviin erilaisten apuvälineiden avulla. Hy-

vänä esimerkkinä on konenäkö, jolla robotti voi tunnistaa monimutkaisia muotoja tai pintoja. 

[8.][9.] 

4.4 Ohjelmointi 

Ohjelmointi on tärkeä osa robotin toimintaa. Sen avulla määritetään toimintajärjestys ja logiikka 

robotin käsivarren liikeradoille, jotta robotin työkalu saadaan liikutettua paikoituspisteisiin halu-

tulla tavalla. Ohjelmointikieliä on useita, joista tässä opinnäytetyössä käytettävä robotti ABB 

IRB4600 toimii RAPID-ohjelmointikielellä. [6.] 

4.4.1 Ohjelmointi opettamalla 

Yleisin tapa ohjelmoida robotti on viedä työkalu haluttuun paikkaan käsiohjainta käyttäen ja tal-

lentamalla paikoituspiste muistiin, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan pisteeseen ja tehdään 

sama toimenpide. Tätä tapaa kutsutaan yleensä opetukseksi, jossa loogisten rakenteiden esittä-

minen on helpompaa kuin tekstiä kirjoittavassa ohjelmoinnissa. Robotin liikkuminen asemien vä-

lillä toteutetaan käyttämällä aliohjelmia ja hyppykäskyjä. [6.] 
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4.4.2 Ohjelmointi johdattamalla 

Ohjelmointi tapahtuu vapauttamalla robotin toimilaitteet, jotta robottia voidaan liikuttaa lihas-

voimin. Tämän jälkeen robotin työkalu liikutetaan haluttuun pisteeseen ja tallennetaan paikoitus-

piste, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan pisteeseen ja suoritetaan sama toimenpide. Näin saa-

daan aikaan liikerata, jonka aikana robotin nivelten paikka-anturien tallentamat tiedot siirtyvät 

instrumenttinauhuriin. Haittapuolena johdattamalla ohjelmoinnissa on sen epätarkkuus. Johdat-

tamalla ohjelmointi on yleisesti käytetty tapa esimerkiksi maalausroboteissa, jossa liikeratojen 

tarkkuudella ei ole suurta merkitystä. [6.] 
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5 Suunnittelu 

Koko suunnittelu on opinnäytetyön keskeisin kohta, koska näin laajan aiheen toteuttaminen käy-

tännössä ajallaan on mahdotonta. Ennen suunnittelua mietittiin pesulaitteelle mahdollisia ratkai-

suja, joita olivat joko robotilla toteutettava tai logiikkaohjatulla automaatiosolulla. Molemmissa 

on omat hyödyt ja haittansa.  

Suunnittelussa luotiin mittasuhteessa oleva työympäristö virtuaalisesti. Tämä onnistui käyttä-

mällä Solidworks-mallinnusohjelmaa ja ABB:n Robotstudio-ohjelmaa. Suunnittelua helpotti val-

miiksi mallinnettu työympäristö luonnollisessa mittakaavassa. 

Suunnittelussa on tärkeä muistaa, ettei betonielementin tiivisteisiin ja eristeisiin saa suihkuttaa 

paineistettua vettä. Tätä ei oteta huomioon suunnittelussa, vaan sen jälkeen mietitään, mitä an-

turivaihtoehtoja laitteeseen voidaan harkita. Tätä ei otettu huomioon, koska materiaalin vaihtu-

vuutta ja sen tunnistamista on mahdoton simuloida saatavilla olevilla ohjelmistoilla.  

5.1 Robottisolu 

Robottisolu on ensimmäinen vaihtoehto toteuttaa pesulaite. Tähän vaikutti huomattavasti opin-

tokokonaisuus, joka keskittyy suurilta osin robotiikkaan. Robotit ovat periaatteeltaan erittäin mo-

nipuolisia ja helposti ohjelmoitavissa.  

Ongelmia tuottaa työympäristö, joka on pölyinen, rajallinen ja epäsiisti. Huomioon on otettava 

myös painepesurin letku, jonka on oltava robotissa kiinni sillä tavalla, että se ei jää kierteelle ro-

botin ympärille. 

Robotin valinta ja liikeratojen suunnittelu toteutetaan Robotstudiolla ja siihen tarvittavat muodot 

Solidworksilla. Robottiin suunnitellaan itse robotti, joka tulee olemaan ABB:n valmistama ja ro-

botilla tarvitaan yhteensopiva lineaarirata, joka kuljettaa robottia elementin päästä päähän. Ku-

vassa 4 on nähtävillä Robotstudiolla suunniteltu robottisolu. 
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Kuva 4 Robottisolu 

 

5.1.1 Hyödyt 

Robotit ovat monipuolisia laitteita, ja niiden toiminta-alue on laaja ja niitä voidaan soveltaa myös 

toisissa työtehtävissä, jos tämä on mahdollista sen päätehtävien ohessa. Robotteja on myös 

helppo hallita ja ohjelmoida, ja sen takia kehittäminen nykyisten työtapojen ohella on mahdol-

lista. Esimerkiksi työtehokkuutta on helppo parantaa muuttamalla liikeratoja lineaarisemmiksi tai 

robotin liikkumisnopeudellakin saadaan tehokkuutta lisää. 

Robottien parhaimpia ominaisuuksia on kuitenkin niiden tarkkuus. Robottien tarkkuus on milli-

metrejä, joten verrattuna muihin teollisuuden koneisiin tarkkuus on hyvä. Opinnäytetyössä ro-

bottia ei valittu sen tarkkuuden takia. Robotista tulee vuosien mittaan käytännöllinen ja tehokas, 

mutta tämä vaatii hyvän laitteen käyttöasteen. 
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5.1.2 Haitat 

Robotit hankintavaiheessa ovat kalliita, ja niiden ohjelmoimiseen tarvitaan asiantuntija. Jos ro-

bottiin tulee häiriö, on se luultavasti ohjelmistosta kiinni. Jos tehtaalla ei ole robottiasiantuntijaa, 

voi häiriöstä seurata seisakki. Työtilat ovat viileitä, pölyisiä ja kosteita, joten voi olla, ettei robotti 

välttämättä sovellu käyttöympäristöön. 

5.2 Automaatiosolu 

Automaatiosolu on käytännöllisempi verrattuna robottisoluun, mutta tällä solulla ei voida suorit-

taa juuri muita toimintoja ja siihen kohdistuvat muutokset ovat laajemman suunnittelun takana 

kuin robottisolussa. 

Automaatiosolun suunnittelussa se jakautui kahteen toimintatapaan. Ensimmäisessä ratkaisussa 

pesutorni tulee kiinni lineaarirataan, jossa on kiinni suuttimia sopivien välimatkojen päässä. Tämä 

ratkaisu vaatii vähän loogista ohjelmointia ja on mekaanisesti varma. Kuitenkin jos suuttimia on 

esimerkiksi kymmenen, on letkujen kiinnittäminen hankalaa ja letkut vievät paljon tilaa. 

Toinen vaihtoehto on kiinnittää lineaariliikkujaan toinen lineaariliikkuja, joka liikuttaisi toista line-

aariliikkujaa, jossa on kiinni suutin sekä anturit. Tämä on huomattavasti järkevämpi kuin edellä 

mainittu vaihtoehto, mutta suunnittelun ja laitteiston kokoaminen tuottaisi ongelmia ottaen huo-

mioon, ettei konetekniikka keskity automaatioon. 

 

5.2.1 Hyödyt 

Automaatiosolun hyötypuolet ovat sen edullisuus verrattuna robottitoteutukseen. Automaatio-

solun pystyy rakentamaan juuri sellaiseksi kuin haluaa eikä sitä tarvitse mitoittaa niin kuin robot-

tisolua. Automaatiosolua on myös helpompi ohjata ja sen vikatilat ovat helposti kuitattavissa. 
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Automaatio on robotiikkaa tunnetumpi ala, joten solun korjaaminen vikatilassa on helpompaa 

kuin robottisolun. 

5.2.2 Haitat 

Automaatiosolussa täytyy ottaa huomioon, että laite toimii kosteissa ja pölyisissä tiloissa, joten 

sen suojaaminen asianmukaisesti on hankalampaa kuin robotilla. Automaatiosolua sen rakenta-

misen jälkeen ei ole yhtä helppo muokata kuin robottia, koska solu vaatii ylimääräisiä komponent-

teja.  

5.3 SolidWorks 

Suurin osa opinnäytetyön malleista suunnitellaan SolidWorks-ohjelmistolla. SolidWorks on ylei-

nen 3D-mallinnusohjelma, jolla kappaleen suunnittelu on nopeaa ja se on yhteensopiva melkein 

kaikkien ohjelmistojen kanssa. Pääosin SolidWorksilla mallinnetaan telineet, suuttimet sekä pe-

sutornit. Mallinnuksiin suunnitellaan vain ulkoiset muodot havainnollistamista varten. 

5.3.1 Pesutorni 1.0 

Ensimmäinen malli pesutornista on vain havainnollistamisen tarkoitukseen mallinnettu, joten si-

sälle lisättäville komponenteille ei ole suunniteltu tilaa. Malli on 4500 mm korkea, 600 mm leveä 

molemmilta sivuilta ja pesutornissa on kiinni kymmenen suutinta. Pesutorni on mitoitettu suu-

rimman betonielementin mukaisesti, ja sen suuttimet toimivat yksi kerrallaan. 

Toimintaperiaate on sulkea ja avata vesiventtiileitä oikeassa järjestyksessä ylhäältä alaspäin ele-

mentinmuodon mukaisesti. Tornissa on myös anturit, jotka tunnistavat elementeissä olevat taso-

muutokset ja tarvittaessa sulkevat vesihanan. Kuva 5 esittää pesutornin ensimmäisen version. 
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Kuva 5. Pesutorni 1.0 

 

5.3.2 Pesutorni 2.0 

Pesutorni 2.0 on mitoiltaan samankokoinen kuin 1.0, mutta suurin ero on sen toimintaperiaat-

teessa. Pesutornissa on lineaariliikkuja, joka liikkuu edestakaisin ohjelman vaatimaa rataa. Tämä 
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idea on rakenteeltaan ihanteellisempi kuin ensimmäinen pesutorni, koska tilaa säästetään huo-

mattavasti letkujen vähentyessä. Haittapuolia tässä toteutuksessa ovat sen suunnittelun hanka-

luus, veden eristäminen herkistä komponenteista ja letkun sijoittaminen, ettei se mene puneelle. 

Pesutornin toinen versio kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Pesutorni 2.0 
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5.3.3 Teline 

3D-malli telineestä on tehty havainnollistamista varten, joten kyseistä mallia ei ole mitoitettu kes-

tämään elementtien aiheuttamaa kuormaa. Teline on suunniteltu kahdessa pesudemossa käytet-

tävää betonielementtiä varten. Teline on äärimitoiltaan noin 2 metriä korkea, 6 metriä pitkä ja 

1,5 metriä syvä. Telineen mallintaminen aloitettiin tekemällä ensiksi levyrakenne, jota vasten ele-

mentti asettuu. Tämän jälkeen tehtiin pohjakehikko neliöputkiprofiilista ja lisättiin 6 kappaletta 

poikkitukia. Kuvassa 7 näkyy telineen 3D-malli. 

 

Kuva 7. Teline 

5.4 Robotstudio 

Robotstudiolla toteutetaan reaaliaikaiset simuloinnit, joita on helppo käyttää suunniteltujen ide-

oiden havainnollistamiseen. Ohjelma on auttanut valitsemaan projektiin robotin, koska ohjel-
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massa on hyvin tarkat tyyppitiedot ABB:n roboteista. Robotstudiolla pystytään määrittämään lii-

keradat hiirenklikkauksella ja synkronoimaan se tarvittaessa Rapid-ohjelmointikielelle, jonka 

avulla liikeratojen nopeuksia ja tarkkuutta voidaan lisätä tai vähentää. 

5.4.1 Robotti 

Robottisolulla toteutettavassa pesudemossa käytetty robotti on ABB IRB4600. Robotin kantokyky 

on 40 kilogrammaa ja ulottuvuus 2,55 metriä. Kyseinen malli valittiin sen hyvän ulottuvuuden ja 

kantokyvyn perusteella, sillä robotin on kyettävä pesemään kookkaimpiakin elementtejä sekä ot-

tamaan vastaan vesisuihkun aiheuttama rekyyli. Robotti on asennettu 10 metriä pitkän ABB 

IRBT4004-lineaariradan päälle. Radan avulla robotin ulottuvuus saadaan riittämään pitkien ele-

menttien pesua varten. Kuvassa 8 on nähtävillä IRB 4600-robotti ja kuvassa 9 IRBT 4004-lineaari-

rata. [10.] 
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Kuva 8. ABB:n IRB 4600 
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Kuva 9. ABB:n IRBT 4004- lineaarirata 

 

5.4.2 Simulointi 

Robotstudion avulla saadaan simuloitua robotin suorittamat liikeradat ja katsottua, kuinka nope-

asti robotti tekee rutiininsa. Simuloituna suunniteltua periaatetta voidaan esitellä toimeksianta-

jalle.  

Robotille ja sen lineaariradalle suunniteltiin karkeat liikeradat, jotka kiertelivät elementin laidasta 

laitaan ylhäältä alas. Liikeratojen väli on aluksi 150 mm, ja muutaman toiston jälkeen väli nostet-

tiin 200 mm:iin, jotta simulaatio ei kestäisi liian kauaa. Kuvassa 10 on näkyvillä Robotstudiolla 

laaditut liikeradat elementtiä pitkin. 
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Kuva 10. Liikeradat 

5.5 Paikoitus 

Pesulaitetta paikoittaessa on hyvä miettiä, kuinka pesulaitteen suihku roiskuu, miten betoniele-

mentti saadaan paikoilleen, häiritseekö pesulaite tuotantoa ja voidaanko viemäri sijoittaa kysei-

seen kohtaan.  

Ensisijaisesti pesulaite sijoitettaisiin vanhan kohdalle, koska viemäröinti olisi kohdallaan. Nykyi-

nen paikka on kuitenkin aika ahdas, ja jos pesusuunta vaihdettaisiin ulospäin seinästä, ovat rois-

keet turvallisuusriski. Roiskeet voitaisiin estää paksuilla pressuilla, mutta tämä tarkoittaisi enem-

män töitä työntekijälle. 

Hallille on suunnittelulla laajennus, jolloin pesulaitteelle voidaan räätälöidä oma tila. Tämä olisi 

tilan käytön kannalta ihanteellisin, mutta pesulaitteelle jouduttaisiin kaivamaan uusi vesimonttu 

ja vanha tulisi täyttää. Kuvassa 11 vasemmanpuoleinen halli on suunniteltu laajennus ja pesulaite 

on sijoitettu nykyiselle pesupaikalle. 
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Kuva 11. Pesutilat 
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6 Kappaleen tunnistus 

Betonielementtiä pestessä pesulaite ei saa suihkuttaa vettä elementin eristeeseen. Eriste sijaitsee 

yleensä julkisivun vastakkaisella puolella tai kaksipuolisissa elementeissä keskellä elementtiä. 

Eristeet ovat esillä ikkuna-aukoissa sekä elementin sivuilla.  

Pesulaitteen pitää sulkea vesivirta aukkojen kohdalla, jottei vesisuihku rikkoisi eristeitä. Tämä to-

teutetaan valitsemalla pesulaitteeseen pintaa tunnistava anturi. 

Anturin täytyy tunnistaa betonielementti, ja aukon tullessa kohdalle anturi lähettää siitä signaa-

lin. Myös työympäristö on merkitsevä tekijä, koska ympäristössä pesun lisäksi hiotaan betoniele-

menttejä. Tila on kostea, pölyinen ja talvisin kylmä, joten nämä vaikuttavat suuresti anturin valin-

taan.  

6.1 LiDAR 

LiDAR on lasertoiminen sensori, jonka ei tarvitse olla kontaktissa mitattavaan kohteeseen. LiDAR 

tulee englanninkielisistä sanoista Light Detection and Ranging. Sensoria on saatavilla 1D-, 2D- ja 

3D-malleina, joista parhaiten elementin tunnistamiseen soveltuu 2D-malli.  

2D-malli tunnistaa kappaleen etäisyyden ja kulmat, näillä tiedoilla elementin paikantaminen ja 

sen aukkojen tunnistaminen voivat toteutuvat. Anturi sopii hyvin pölyiseen ja kosteaan työympä-

ristöön. [11.] 

6.2 Ultraäänianturi 

Ultraäänianturi mittaa etäisyyttä ultraääniaaltojen avulla. Anturi lähettää ultraääniaallon ja vas-

taanottaa sen heijastuksen kohteesta. Anturi mittaa etäisyyden kohteesta siten, että ultraääniele-

mentti lähettää ultraääniaallon tietyn etäisyyden päässä olevaan kohteeseen, josta se heijastuu 

takaisin. Laite mittaa signaalin lähetyksen ja vastaanottamisen välillä kuluneen ajan ja määrittää 

sen perusteella etäisyyden kohteeseen.  
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Optisissa antureissa käytetään erillistä lähetintä ja vastaanotinta, kun taas ultraäänianturissa 

tämä voidaan toteuttaa yhdellä ultraäänielementillä, joka lähettää sekä vastaanottaa signaalin. 

Tämä mahdollistaa pienen koon anturin kärjelle. [12.] 

6.3 Testaus 

Anturien testaus on oleellista niiden toimitavan oppimiseen ja mahdolliseen soveltamiseen. 

Yleensä anturien toiminta on yksinkertaista ja niiden toimintaperiaate on lähettää signaali, kun 

kappale tunnistetaan. Testauksessa keskityttiin LiDAR-skannereihin, koska niiden toimintaperi-

aate on erilainen kuin tunnistavissa antureissa. 

Skannerien datan lukemiseen edellytettiin anturivalmistaja Sickin kotisivuilta ladattava SopasET- 

ohjelma. Skanneri kytkettiin tietokoneeseen Ethernet-kaapelilla ja virta saatiin erillisestä virtaläh-

teestä. Ohjelmalla pystyttiin seuraamaan anturin antamaa dataa reaaliaikaisesti tietokoneelta. 

6.3.1 2D-LiDAR 

2D-LiDAR-anturi TiM561 pystyy tunnistamaan kaksi mittaa eli miten pitkän matkan päässä kap-

pale on ja skannerin asennosta riippuen kappaleen pituuden tai leveyden. [11.] Kuvassa 12 Sopa-

sET-ohjelmassa anturi näkyy ylhäältä päin katsottuna mustana pisteenä ja sininen viiva kuvaa laa-

tikon sivua. Kuvassa 13 anturi skannaa laatikkoa. Anturi on merkitty punaisella ympyrällä. 
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Kuva 12. LiDAR 2D 
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Kuva 13. LiDAR 2D skannaamassa laatikkoa 

 

 

 

6.3.2 3D-LiDAR 

Testauksessa käytetty anturi 3D-LiDAR MRS1000 pystyy mittamaan ympäristöään neljällä eri ta-

solla. Valonlähteen aallonpituus on 850 nm eli se toimii infrapuna-alueella, joten laser ei näy pal-

jain silmin. Laserviuhkan avautumiskulma on horisontaalisesti 275 astetta ja vertikaalisesti 7,5 

astetta ja työalue ulottuu 0,2 metristä 64 metriin. [11.] Kuvassa 14 SopasET-ohjelman skannaus-

näkymä 3D-LiDAR-anturilla. Kuvassa 15 anturi skannaa laatikkoa. 
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Kuva 14. LiDAR 3D 

 

Kuva 15. LiDAR 3D skannaamassa laatikkoa 
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7 Kustannukset 

Kustannukset ovat ehdottomasti opinnäytetyön ratkaisevia tekijöitä sen tulevaisuudelle. Suunnit-

telu tulee yritykselle ja yrityksen halu toteuttaa suunnitelma on kiinni hintahyötysuhteesta. Kus-

tannukset lasketaan karkeasti. 

7.1 Nykyiset kustannukset 

Tällä hetkellä Ämmän Betonilla elementtejä pestään kolmessa eri hallissa, joista suurimmalla 

kuormituksella toimii ensimmäinen halli eli sama halli, johon pesulaite suunnitellaan. Ensimmäi-

sessä hallissa pestään päivässä n. 4 tuntia ja kahdessa muussa 2 tuntia per päivä. 

Peseminen maksaa ensimmäisessä hallissa yritykselle 25 € tunnilta eli 100 € päivältä. Vuodessa 

työpäiviä on 251, joten vuosittainen kustannus elementtien pesulle on karkeasti 25 100 €. 

7.2 Anturit 

Anturien kustannukset opinnäytetyössä on kokonaiskuvassa pienet, ja niitä koskevat lisäkulut ei-

vät juurikaan ole merkittävät. Anturien kustannukset on kuvattu vain tuotteen hinnan mukaan. 

7.2.1 Ultraäänianturi 

Ultraäänianturin hinta vaihtelee 220 - 350 euron välillä. Hintaan vaikuttaa ultraääniantureissa sen 

toimintaetäisyys, joka vaihtelee kahdesta metristä kahdeksaan. Pesulaitteeseen kelpaa kahden 

metrin toimintaetäisyydellä oleva anturi, joka olisi myös kustannustehokkain.  
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7.2.2 LiDAR 2d 

LiDAR-skannerin hinta halvimmalla mallilla on 500 euroa. Skanneri on katsotuista antureista kal-

lein, mutta se on myös monipuolisin käyttötarkoituksiltaan. Skannerin toiminta-alue on puolesta 

metristä kolmeen metriin. Kuten ultraääniantureissakin hinta on verrannollinen toiminta-aluee-

seen. 

7.3 Robotti 

Robotin kustannuksiin kuuluvat sen oheislaitteet, itse robotti, ohjelmistot ja muut laitteistot, esi-

merkiksi FlexPendant. Suurin osa kuluista tulee kuitenkin fyysisestä robotista sekä 10 metriä pit-

kästä lineaariliikkujasta. Lineaariliikkujan arvo ei ole täysin todenmukainen, koska roiskevedeltä 

suojattua lineaariliikkujaa ei ole saatavilla kuin mittatilaustyönä, joten kustannusarviossa on käy-

tetty vedeltä suojaamatonta mallia. 

Robotti osineen maksaa 100 030 euroa, ja hintaan ei ole laskettu arvolisäveroa. Jos robottiin tulisi 

mukana mahdollisia lisäoptioita, hinta voi nousta. 

7.4 Pesurit 

Painepesurien hintoihin vaikuttaa niiden koko, valmistaja, käyttötarkoitus ja mahdollisesti myös 

käyttäjämäärä. Kustannuksiin lasketaan tällä hetkellä käytössä olevien pesureiden hinta, joka on 

5000 - 6000 €. Jos pesureilta vaaditaan 500 baarin käyttöpainetta 250:n baarin sijaan, niiden hinta 

voi kasvaa jopa kymmeneen tuhanteen euroon.   
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8 Työturvallisuus 

Työturvallisuus on työpaikoissa nykypäivänä tärkein asia, ja sen tavoite on työntekijän turvalli-

suuden lisäksi myös työntekijän hyvinvointi sekä yrityksen puolelta vastuullisen imagon luominen. 

Työturvallisuutta pyritään kehittämään erilaisilla työpaikan sisäisillä systeemeillä, joilla aktivoi-

daan työntekijä tekemään mahdollisia turvallisuushavaintoja ja poikkeamia. [13.]  

Työturvallisuuden ollessa tärkeässä roolissa täytyy pesulaitteen vastata yleisiä työturvallisuus-

standardeja. Pesulaite käyttää paineistettua vettä, joten roiskeet tai suora suihku voivat luoda 

vaaratilanteita. 

8.1 Nykyinen 

Nykyisessä pesumenetelmässä suurin työturvallisuusriski on pesutelineestä tippuminen, joka voi 

johtaa vaikeaan loukkaantumiseen. Tippumisen lisäksi telineessä on huono työergonomia, koska 

työntekijä joutuu kurottelemaan ja pesemään huonossa asennossa. 

8.2 Elementtien siirto 

Elementtien siirtoon käytetään hallinostinta, jolla betonielementti nostetaan maasta muutaman 

kymmenen sentin korkeuteen. Noston sekä siirron aikana työympäristössä on törmäys-, puristu-

mis- sekä litistymisvaara. Elementtiä siirrettäessä on oltava varuillaan työympäristössä. 

8.3 Painepesu 

Painepesussa on paljon työturvallisuusriskejä, joita ovat painepesurin suihku ja betonielemen-

teistä irtoava lika. Varsinkin automaattisessa pesurissa tulee olla paksut suojamuovit, jotta paine-

pesurista suihkuava vesi ei osuisi ohikulkeviin työntekijöihin.  
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8.4    Robotti 

Pesulaitteen toimiessa itsenäisesti sen työympäristö on pidettävä vapaana. Robotti ja lineaarirata 

eivät ole yhteistyökoneita, joten törmätessään ne voivat aiheuttaa vahinkoa ihmiselle. Pesulaite 

tulee aidata ja sen ympärillä liikkumista on rajoitettava. 
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9 Yhteenveto 

Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja samalla selvitettiin, toimiiko pesulaite ja onko se kannatta-

vaa hankkia. Työssä perehdyttiin betonin valmistukseen, erilaisiin elementteihin sekä painepe-

suun, nämä olivat opinnäytetyön kannalta tärkeitä asioita. Suunnittelun aikana keskityttiin robo-

tilla toteutettavaan ratkaisuun, jonka tiedettiin aiheuttavan enemmän kuluja kuin automaatiolo-

giikalla ohjattava pesusolu. 

Opinnäytetyön alussa työn kuviteltiin olevan haastava, mutta suoraviivaisesti toteutettavissa 

oleva kokonaisuus. Kuitenkin työn edetessä ilmeni odottamattoman paljon esteitä alkuperäisille 

ajatuksille. Esimerkiksi työtilat kävivät odotettua ahtaammiksi ottaen huomioon, että robottipe-

sulaite tarvitsee standardien mukaisen turvahäkin. Suurin osa ongelmista ilmeni simulointivai-

heessa, jolloin huomattiin, ettei robottia voida simuloida tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Tämä tar-

koittaa sitä, ettei järjestelmän varmuutta voida testata ilman robottia, lineaarirataa, betoniele-

menttiä tai antureita, jotka on kytketty robottijärjestelmään.  

Robotin kustannukset ovat liian korkeat verrattuna betonielementtien pesemisen tämänhetki-

seen tehokkuuteen. Koska elementtien muodot ja koko vaihtelevat jatkuvasti olisi robotti todella 

hankala suunnitella mukautumaan reaaliaikaisesti muotoihin. Hyvä vertauksen kohde olisi esi-

merkiksi monimutkainen hitsauskappale, johon ei voida hyödyntää hitsausrobotiikkaa. 

Opinnäytetyöstä saatiin paljon tutkimustietoa mahdollisia jatkoprojekteja varten. Vaikka robotti-

solu ei toteutunutkaan, oli projektissa paljon potentiaalia. Jos laite olisi toteutunut, sille olisi ollut 

käyttöä monissakin betonielementtitehtaissa. On mahdollista, että automaatiologiikkasolu olisi 

seuraavan projektin aihe, koska robotiikka oli vain yksinkertaisesti liian kallis ja hankala. 
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