
 

 

Artturi Huhtamäki 

Särmäysajan laskentataulukko 

BE Group Oy Ab 

Opinnäytetyö 

Kevät 2020 

SeAMK Tekniikka 

Konetekniikan koulutusohjelma 



2 

 

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU  

Opinnäytetyön tiivistelmä 

Koulutusyksikkö: Tekniikan yksikkö 

Tutkinto-ohjelma: Konetekniikka 

Suuntautumisvaihtoehto: Kone- ja tuotantotekniikka 

Tekijä: Artturi Huhtamäki 

Työn nimi: Särmäysajan laskentataulukko 

Ohjaaja: Samuel Suvanto 

Vuosi: 2020  Sivumäärä:  45 Liitteiden lukumäärä: 0 

Tämä opinnäytetyö tehtiin BE Group Oy Ab:n Lapuan toimipisteelle. Yritys toimittaa 
teräksiä, erikoisteräksiä, ruostumatonta terästä sekä alumiinia levyinä, erilaisina 
profiileina ja putkina. Toimipisteen tuotantopalveluihin kuuluvat termiset leikkaus-
menetelmät sekä särmäys, koneistus ja sinkopuhallus.  
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Aiheuttamisperiaate Tuottojen ja kustannusten ohjaaminen laskentakohteelle, 

josta ne ovat aiheutuneet. 

Asetusaika Aika, joka kuluu prosessin valmisteluun työpisteellä ennen 

uuden tuotteen aloitusta. 

Kuumavalssaus Metalliaihion muokkaus korkeassa lämpötilassa ohuem-

maksi valssien eli metallirullien välissä. 

Kylmävalssaus Metalliaihion muokkaus huoneenlämmössä valssien vä-

lissä. 

Muokkauslujittuminen Metallin kylmämuokkauksesta aiheutuva lujuuden ja ko-

vuuden kasvu. 

Settitilaus Tilaus, jota tietyin väliajoin tuotannossa valmistetaan ja jo-

hon kuuluvat tietyt kappaleet. 

Särmäys Levymateriaalin taivutusmenetelmä. 

Takaisinjousto Taivutustapahtuman jälkeinen ilmiö. 

Tuotannonohjausjärjestelmä  

Tuotantoon liittyvien osa-alueiden hallintaan käytetty ohjel-

misto. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Opinnäytetyö tehtiin Lapualla sijaitsevalle BE Group Oy Ab:lle. Työhön ryhdytään, 

koska yritys haluaa selvittää erilaisten kappaleiden särmäämisessä kuluvan työ-

ajan. Aikaisemmin särmäysaikojen arviointia suoritti ainoastaan työnjohto, eikä var-

sinaista taulukkoa tai laskentaohjelmaa aika-arviointia varten ollut. Taulukon laa-

dinta koetaan kuitenkin tarpeelliseksi kustannuslaskentaa ajatellen, jolloin työnjoh-

don lisäksi on toinenkin menetelmä särmäysaikojen arviointia varten. Tarkoituksena 

on pohtia ja selvittää kappaleiden särmäämiseen kuluva aika. Särmäys on monita-

hoinen työvaihe ja kappaleiden työaikaan vaikuttavat monet erilaiset tekijät, jotka 

tulee selvittää. Työn päätavoitteena on laatia tiedonkeruun pohjalta laskentatau-

lukko, jonka avulla kappale- ja sarjakohtainen särmäysaika pystytään laskemaan. 

1.2 Työn rakenne 

Työn alussa kerrotaan työn taustasta sekä tavoitteista ja esitellään yritys, johon 

opinnäytetyö tehdään. Teoriaosuudessa käsitellään särmäämistä, eri levymateriaa-

leja sekä yrityksen laskentatoimea. Työn toteutusosio alkaa tiedonkeruulla aikai-

semmin särmätyistä kappaleista ja särmäysajoista, jonka jälkeen kerrotaan tutki-

mushaastattelujen suorittamisesta ja niissä saavutetuista tiedoista. Seuraavaksi 

kerrotaan taulukon suunnittelusta, muodostamisesta ja sen toimivuuden kokeilemi-

sesta käytännössä. Lopuksi kerrotaan työn tuloksista, sekä yhteenvedossa pohdi-

taan, miten työ onnistui ja mitä havaintoja työn aikana tehtiin. 

1.3 Yritysesittely 

Opinnäytetyön kohdeyritys on BE Group Oy Ab:n Lapuan toimipiste. BE Group toi-

mittaa teräksiä, erikoisteräksiä, ruostumatonta terästä sekä alumiinia ja sen tuote-

valikoimaan kuuluvat erilaiset profiilit, levytuotteet, putket ja palkit. 
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Yrityksen tuotantopalveluihin kuuluvat 

– termiset leikkausmenetelmät, eli poltto-, plasma- ja laserleikkaus 

– vesileikkaus 

– ohutlevyjen nauha- ja arkkileikkaus 

– särmäys 

– poraus ja koneistus 

– sinkopuhdistus ja suojamaalaus. 

Yrityksessä työskenteli vuonna 2019 yhteensä 650 henkilöä. Yrityksen pääkonttori 

sijaitsee Malmössä ja sillä on toimintaa kuudessa eri maassa: Suomessa, Ruot-

sissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Liikevaihto vuonna 2019 yrityk-

sessä oli 4359 MSEK. (BE Group [Viitattu 4.3.2020].) 

Lapuan teräspalvelukeskuksessa työskentelee yhteensä noin 60 henkilöä. Toimi-

pisteen tuotantopalveluihin kuuluvat poltto-, plasma- ja laserleikkaus sekä särmäys, 

sinkopuhallus ja koneistus. 
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2 TAIVUTUS 

Taivutus sisältyy useiden levytuotteiden valmistukseen, mikä tavallisesti suoritetaan 

siihen tarkoitetuilla särmäyspuristimella, tai taivutus- ja pyörityskoneiden avulla (Iha-

lainen ym. 2003, 268). 

Kappaleen särmäyksellä ja taivuttamisella saadaan aikaan useita hyötyjä, sillä tuot-

teista saadaan kevyempiä, kappaleen jäykkyys kasvaa, sekä käsittely valmistuksen 

ja asennuksen aikana helpottuu (Lepola & Makkonen 2005, 300). 

2.1 Särmäys 

Yleisin levymateriaalin taivuttamiseen käytettävä menetelmä on särmääminen, 

missä levyaihio taivutetaan haluttuun muotoon muototyökalujen välissä. Taivutus-

säteet ovat pieniä verrattaessa taivutuskoneella tehtäviin taitoksiin, sekä laitteiden 

tehokkaan voimantuototon ansiosta levypaksuuden kasvu ei tuota yhtä suuria on-

gelmia taivutustapahtumaan. (Lepola & Makkonen 2005, 300-301.) 

Särmäyspuristimen voimantuotto voi olla toteutettu hydraulisesti, pneumaattisesti 

tai mekaanisesti, puristusvoiman vaihdellessa 100-25000 kN välillä. Tarvittava pu-

ristusvoima määräytyy levyn materiaalin ja vahvuuden mukaan. Koneiden tyypilli-

nen työleveys on 2-4 metriä, leveyden vaihdellessa kuitenkin 1-10 metrin välillä. 

Puristimia voidaan liittää tarpeen mukaan myös sarjaan, mikä mahdollistaa pidem-

pien kappaleiden särmäyksen. Hydraulisia särmäyspuristimia käytetään pääsään-

töisesti kohteissa, joissa tarvitaan suurta puristusvoimaa, korkeaa tarkkuutta vaati-

vien koneiden ollessa servomekaanisesti toimivia. Pneumaattisesti toteutetut lait-

teet ovat harvinaisia. Särmäyspuristinten vasteet sekä puristussyvyys ovat yleisim-

min numeerisesti ohjattavia. Numeerinen ohjaus mahdollistaa särmäyksen toistet-

tavuuden. (Matilainen ym. 2010, 240.)  
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Tärkeimmät särmäyspuristimessa käytettävät työkalut ovat painin ja vastin sekä te-

rien kiinnityksessä käytettävät lisälaitteet (Kuva 1). Työkalujen valintaan vaikuttavat 

työhön liittyvät vaatimukset, särmättävä muoto sekä levymateriaali ja sen vahvuus. 

Erilaisia työkalupareja voidaan asettaa samanaikaisesti, jolloin vältytään asetusten 

teolta työvaiheiden välillä. (Lepola & Makkonen 2005, 309.) 

 

Kuva 1. Särmäyspuristimen työkalut. 

Yleinen ohutlevytyöstössä käytettävä ylätyökalun muoto on joutsenkaula, jonka 

avulla voidaan särmätä 90 asteen tai sitä loivempia kulmia. Suoria ylätyökaluja käy-

tetään pääsääntöisesti suuritehoisissa puristimissa, sekä yli 6 millimetrin levyvah-

vuuksilla. Työkalun kärjen pyöristyssäde määräytyy särmättävän levynvahvuuden 

mukaan. (Lepola & Makkonen 2005, 310.) 
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Alatyökalun v-aukon valintaan vaikuttavat levyvahvuus, haluttu sisäpuolinen taivu-

tussäde sekä materiaalin myötöraja. Usein v-aukon leveys määritetään ainoastaan 

levynvahvuuden mukaan, koska ohjearvo v-aukon leveydelle on 8 kertaa levynvah-

vuus. V-aukko suositellaan kuitenkin leveämmäksi lujuutta vaativissa kohteissa, kun 

taas ohuet levynvahvuudet ja pienet taivutussäteet mahdollistavat pienemmänkin v-

aukon leveyden käytön särmäyksessä. (Matilainen ym. 2010, 243.) 

2.2 Vapaataivutus 

Särmäyspuristimella tehtävät taitokset ovat pääosin vapaataivutuksia, sillä menetel-

män avulla pystytään taivuttamaan kulmaltaan erisuuruisia taitoksia. Vapaataivu-

tuksessa levy taipuu kolmipistetaivutuksena ylä- ja alatyökalun välissä, eikä levyä 

paineta kokonaisuudessa alatyökalua vasten. Menetelmän etuja ovat yksinkertaiset 

työkalut sekä prosessin helppo automatisointi. (Matilainen ym. 2010, 241, 256-257.)  

2.3 Pohjaaniskutaivutus 

Pohjaaniskutaivutuksessa ylätyökalu painetaan kokonaisuudessaan alatyökalua 

vasten, jonka seurauksena levy muokkautuu tarkasti käytössä olevien työkalujen 

mukaan. Menetelmän avulla takaisinjousto jää hyvin vähäiseksi, jolloin aihioon saa-

daan pysyvä muodonmuutos sekä tarkka ja jäykkä muoto. Menetelmän haittapuolia 

ovat suuri puristusvoiman tarve (3-5 kertainen vapaataivutukseen nähden), sekä 

korkeammat asetusajat vapaataivutukseen verrattuna, sillä erisuuruiset kulmat vaa-

tivat oman työkaluparin. Suurista voimista sekä työkalujen mittatarkkuudesta joh-

tuen suositellaan menetelmää käytettäväksi alle 2 millimetrin levyvahvuuksille. Me-

netelmän käyttö on kuitenkin perusteltua sarjakoon ollessa suuri, sekä vaadittaessa 

korkeaa kulmatarkkuutta. (Matilainen ym. 2010, 241-242, 257.) 

2.4 Elastomeeri 

Elastisen vastimen avulla kappaleen pintaan ei synny naarmuja särmäyksen ai-

kana, ja haastavien geometrioiden teko on mahdollista. Taivutuksessa tarvittava 
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voima on suurempi kuin vapaataivutuksessa, mutta leveämpää vastinta käyttämällä 

ja tyynyn pintoja voitelemalla saadaan tarvittavaa voimaa vähennettyä. Menetelmän 

tarkkuus sijoittuu vapaataivutuksen ja pohjaaniskutaivutuksen välille, epätarkkuu-

den kuitenkin kasvaessa yli 2 metrin pituisissa taivutuksissa. (Matilainen ym. 2010, 

242.) 

2.5 Taivutuksen periaate 

Taivutustapahtuma saa aikaan levyssä erilaisia jännityksiä ja voimia, jotka voidaan 

luokitella kolmeen vaiheeseen: 

1. Taivutuksen alkuvaihe, jossa taivutus on täysin elastista, eikä materiaalin 

myötörajaa ylitetä. Levyyn ei aiheudu pysyviä muodonmuutoksia. 

2. Taivutuksen jatkuessa se muuttuu elastis-plastiseksi, jolloin materiaalin 

myötöraja ylittyy ja levyn pintakerroksiin syntyy plastista muodonmuu-

tosta. Kuormituksen kasvaessa levyn sisäosien myötölujuus ylittyy ja levy 

muokkautuu plastisesti kohti keskustaa. Kun kuormitus poistetaan, levyn 

elastiset osiot pyrkivät suoristamaan levyä, mistä aiheutuu takaisinjous-

toa.  

3. Kolmannessa vaiheessa levyä taivutetaan samansuuruiselle säteelle le-

vyn paksuuden kanssa. Levyssä olevat elastiset osiot vähenevät entises-

tään ja levyn poikkileikkauksen muodonmuutos on lähes kokonaan plas-

tista. (Matilainen ym. 2010, 239.) 

2.5.1 Muodonmuutokset ja takaisinjousto 

Taivutuksen aikana levyn ulkopinnalla tapahtuu venymistä ja sisäpinnalla tyssään-

tymistä, jolloin materiaali ohenee taitoksen kohdassa ja särmän reunoille aiheutuu 

muodonmuutoksia. Kun venymän arvo ylittää materiaalin kimmorajan, syntyy kap-

paleeseen pysyviä muodonmuutoksia. Usein muodonmuutos on osittain plastista 

sekä osittain elastista, ja tästä syystä taivutuksen yhteydessä tapahtuu lähes poik-

keuksetta takaisinjoustoa. Levyn ulkopinnan vetojännityksen ja sisäpinnan puristus-
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jännityksen välille jää alue, jossa ei tapahdu plastista muodonmuutosta. Tämä elas-

tisesti muokkautunut alue aiheuttaa levyyn sisäisiä jännityksiä, jotka pyrkivät palaut-

tamaan alkuperäisen muodon kappaleeseen. Levyn ulko- ja sisäpinnan plastiset 

muodonmuutokset pyrkivät vastustamaan palautumista, mutta aihion geometriasta 

riippumatta palautumista tapahtuu, kunnes sisäinen voimatasapaino löytyy. (Mati-

lainen ym. 2010, 245.) 

Takaisinjoustoon määrään vaikuttavia tekijöitä on useita, eikä yksittäisen tekijän ar-

viointi ole yksiselitteistä. Yleisesti takaisinjouston määrää kasvattavat korkea myö-

töraja sekä taivutussäteen suuruus. Takaisinjousto on myös suurempaa ohuilla le-

vynvahvuuksilla. (Lepola & Makkonen 2005, 304.) 

Myös materiaalikohtaiset erot voivat olla suuria, esimerkiksi ruostumatonta terästä 

taivuttaessa takaisinjouston määrä on huomattavasti korkeampi kuin tavallisella te-

räksellä (Ihalainen ym. 2003, 237). 

Valmistuksen kannalta takaisinjousto ei ole merkittävä ongelma, mutta sen määrää 

on vaikea arvioida ennalta. Nykypäivän automaatio asettaa levykappaleille entistä 

tiukempia tarkkuusvaatimuksia, mikä korostaa takaisinjouston hallinnan merkitystä. 

Takaisinjouston laskentaan löytyy erilaisia kaavoja, sekä valmiita taulukoita takai-

sinjoustokulman arvioimiseksi eri levypaksuuksille, materiaaleille ja taivutuskulmille. 

Aihion materiaalikohtaiset erot aiheuttavat kuitenkin ongelmia tarkan tuloksen saa-

vuttamiseen, sillä myötölujuuden ja paksuuden vaihtelut tuottavat epätarkkuuksia 

tuloksiin. Standardit sallivat varsin suuret poikkeamat levyaihioissa, esimerkiksi 

myötölujuuden suhteen vaaditaan ainoastaan minimilujuuden täyttyminen. Takai-

sinjoustokerroin K kuvaa takaisinjouston suuruutta, joka lasketaan kaavasta (1). 

(Matilainen ym. 2010, 247.)  

Takaisinjoustosuhde K määritetään kaavalla 

𝐾 =
∝2

∝1
      (1) 

missä      

 α1 on taivutuskulma ennen takaisinjoustoa  

 α2 on taivutuskulma takaisinjouston jälkeen 
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Takaisinjoustoa voidaan hallita myös koetaivutusten tai simuloinnin avulla. Nykypäi-

vänä simulointiohjelmat ovat riittävän luotettavia, eivätkä aiheuta hukkaa tuotannon 

resursseissa ja materiaaleissa. (Matilainen ym. 2010, 248.) 

2.5.2 Neutraalitason sijainti 

Kuten kohdassa 2.5.1 mainittiin, taivutuksen aikana levyn ulkopinnalla on vetojän-

nitystila ja sisäpinnalla puristusjännitystila. Jännitysten vaihtuminen tapahtuu koh-

dassa, jota kutsutaan neutraaliakseliksi. Jännitysten arvo tällä akselilla on nolla. 

(Ihalainen ym. 2003, 236). 

Neutraalitason sijainti ei aina ole geometrian keskellä, vaan sijaitsee usein aihion 

sisäpinnalla, johtuen erilaisista muodonmuutoksista veto- ja jännityspuolilla. Voi-

makkaan venytyksen seurauksena neutraaliakseli voi siirtyä jopa aihion ulkopuo-

lelle. (Lepola & Makkonen 2005, 303.) 

Lepolan ja Makkosen (2005, 303) mukaan neutraaliakselin määritys tapahtuu kol-

messa vaiheessa: 

1. Neutraalitaso (Rn) sijaitsee levyn sisäpinnalla, kun levynvahvuus (s) on enin-

tään 1mm ja taivutussäde (R) on pieni (R = 0,2-2). Laskuissa käytetään sisä-

mittoja, eli Rn = R. R = (0,2-2) * levynvahvuus (s). 

2. Ainevahvuuden kasvaessa siirtyy neutraalitaso kohti levyn keskiosaa (Rn = 

1/3 * s). Taivutussäde (R) on pienempi kuin 5 * levynvahvuus (s). 

3. Yleisimmin neutraalitaso sijaitsee levyn keskellä, tällöin taivutussäde (R) on 

suurempi kuin 5 * levynvahvuus (s). Neutraaliakseli (Rn) on ½ * s, ja laskuissa 

käytetään levyn keskiosan mittaa. (Lepola & Makkonen. 2005, 303.)  
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2.5.3 Puristusvoima 

Puristusvoiman määrittäminen vaatii hyvää teoreettista tietämystä, sekä laajaa ko-

kemusta eri materiaalien taivuttamisesta ja särmäämisestä. Eri teräslajien taivutta-

misessa vaadittava puristusvoima F saadaan määritettyä kaavasta (2). Puristusvoi-

man tarpeeseen vaikuttavat levyn paksuus, murtolujuus, taitoksen pituus, sekä käy-

tössä olevan työkalun V-aukon leveys. (Matilainen ym. 2010, 252.) 

Tarvittava puristusvoima F määritetään kaavalla 

 𝐹 = C ∗ 
𝑅𝑚∗b∗𝑠2

V
    (2) 

missä      

 C on vakio (1,2 … 1,5)    

 𝑅𝑚 on levyn murtolujuus, N/mm²   

 b on taitoksen pituus, mm   

 s on levyn paksuus, mm    

 V on työkalun V-aukon leveys, mm (Rautaruukki Oyj 2014, Matilaisen 

 ym. 2010, 252 mukaan.) 

Tarvittavaa puristusvoimaa eri teräslajeille voidaan arvioida murtolujuuden avulla, 

arvion ollessa kuitenkin suuntaa antava. Särmäyksessä käytettäviä taulukoita voi-

daan hyödyntää puristusvoiman arvioinnissa, ja niitä voidaan soveltaa myös eri ma-

teriaaleille. (Matilainen ym. 2010, 252.) 

2.6 Aihion särmättävyys 

Moniin muihin työmenetelmiin verrattuna, taivutettavien työkappaleiden suunnitte-

lussa korostuu valmistuksellinen ajattelutapa. Usein tuotteiden ulkonäkö, tai sen toi-

mivuus kokoonpanossa ovat lähtökohtia suunnittelulle, mutta ilman valmistuksellista 

ajattelua taivutettavien kappaleiden suunnittelussa esiintyy usein virheitä. Suunnit-

telijan asiantuntemus käytettävästä työmenetelmästä ja materiaalista antavat par-

haat lähtökohdat valmistuksen kannalta. (Matilainen ym. 2010, 255-256.) 
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2.6.1 Materiaalin taivutettavuus 

Materiaalin soveltuvuus taivutusoperaatioon on riippuvainen useista eri tekijöistä. 

Taivuttamiseen käytettävä voima, taivutussäteen suuruus ja raaka-aineen taipumus 

murtumiselle taivutuksen aikana ovat keskeisiä asioita, jotka määrittävät, miten ky-

seinen materiaali soveltuu tiettyyn taivutusmenetelmään. Myös materiaalin ominai-

suudet, kuten vetomurtolujuus, karkaisu ja kimmoisuus tulee tiedostaa jo suunnitte-

luvaiheessa, jolloin taivutuksen onnistumista voidaan arvioida mahdollisimman tar-

kasti.  (Matilainen ym. 2010, 254-256.) 

2.6.2 Särmäyksen epätarkkuudet 

Levytuotteiden taivutuksilta edellytetään tiettyjä tarkkuusvaatimuksia niin taivutetun 

kohdan, kuin myös sijainnin suhteen. Työkappaleen piirustuksiin tulee merkitä tai-

vutukset, joilta vaaditaan erityistä tarkkuutta. Taivutuksen sijaintitarkkuuteen vaikut-

tavat levyaihion työstö- ja paikoitustarkkuus, ohjaukseen valittu perusreuna ja sen 

suoruus, sekä koneen vasteiden ja ohjainten paikoitustarkkuus. Levyn paikoitusme-

netelmä aiheuttaa särmäyksessä mittavirhettä tiettyyn kohtaan, johon voidaan kui-

tenkin usein vaikuttaa taivutusjärjestyksellä. Taivutuskulman valmistustarkkuus riip-

puu materiaalista ja sen ominaisuuksista, työkaluista ja niiden kunnosta, sekä levy-

aihion mitoista. (Matilainen ym. 2010, 253-254, 256.) 

2.6.3 Levyaihiossa sijaitset reiät ja lovet 

Koska taivutuslinjan ulkoreunalla tapahtuu venymistä ja sisäreunalla puristumista, 

muuttuvat myös reikien ja lovien muodot lähellä taivutuslinjaa. Mikäli muodoilta vaa-

ditaan erityistä tarkkuutta, on niiden sijaittava riittävän kaukana taivutuslinjasta. Rei-

kien ja lovien minimietäisyyksille löytyy laskukaavoja, mutta yleispätevän säännön 

mukaan niiden etäisyys taivutuslinjasta tulee olla kauempana, kuin mitä on lyhim-

män mahdollisen taivutettavan sivun pituus. Tämä mitta saadaan laskettua alatyö-

kalun v-aukon mukaan, esimerkiksi 90° alatyökalulle lyhin mahdollinen sivun pituus 

saadaan kaavasta (3). (Matilainen ym. 2010, 257-258.) 
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Lyhimmän taivutettavan sivun pituus 90° alatyökalulle 

𝑏 =
√2

2
∗ 𝑊      (3) 

missä 

 b on lyhin sivun pituus 

 W on alatyökalun leveys (Matilainen ym. 2010, 258). 

2.6.4 Työkaluasetusten teko 

Särmäyspuristimeen asetetaan taitoksien pituuksia vastaavat työkalut. Asetustyö-

hön kuluva aika tulisi minimoida suunnittelemalla tuote niin, että se voidaan särmätä 

samalla työkaluparilla kokonaisuudessaan. Särmäyspuristimen yläpalkkiin voidaan 

kuitenkin asettaa ryhmä eripituisia työkaluja ja mikäli palkin pituus on riittävä ei työ-

kaluasetuksia tarvitse muuttaa välillä. Taivutuksen tarkkuus myös paranee, jos tai-

vutettavat sivut ovat samanmittaisia. (Matilainen ym. 2010, 262-263.) 

Asetusten teko voi viedä huomattavasti aikaa kappaleen tai sarjan työajasta, esi-

merkiksi Karin (2020) mukaan yrityksessä kuluu asetusten tekoon huomattavasti 

aikaa, sillä sarjakoot ovat pääsääntöisesti pieniä ja tästä johtuen työkaluja joudutaan 

useasti vaihtamaan. 
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3 LEVYMATERIAALIT 

Tässä kappaleessa käydään läpi eri levymateriaaleja, niiden ominaisuuksia sekä 

käyttökohteita. 

3.1 Teräs 

Teräkset voidaan luokitella monin eri tavoin, esimerkiksi ominaisuuksien, käyttötar-

koituksen tai kemiallisen koostumuksen mukaan. Koostumuksen mukaan teräkset 

tavallisemmin luokitellaan seostamattomiin-, niukkaseosteisiin- ja runsasseosteisiin 

rakenneteräksiin, sekä seostamattomiin- ja seostettuihin työkaluteräksiin. Rakenne-

teräksiksi luokitellaan teräkset, joiden hiilipitoisuus on vähemmän kuin 0,6 %, työ-

kaluterästen hiilipitoisuuden ollessa yli 0,6 %. (Koivisto ym. 2010, 128-129.) 

Rakenneteräksille on yhteistä alhainen hiilipitoisuus, sekä vähäinen seostus tai 

seostamattomuus. Yleisimmät rakenneteräslaadut ovat S235JR ja S355J2. Merkin-

nän alkukirjain ”S” ilmaisee rakenneterästä (englanniksi Structural steel), numero-

arvo kertoo materiaalin myötölujuuden minimiarvon, sekä merkinnän loppuosa ker-

too materiaalin iskusitkeyden vähimmäisarvon, sekä iskukokeen suorituksen aikai-

sen lämpötilan. Esimerkiksi teräksen S235JR myötölujuus on 235 N/mm2, iskusit-

keys J=27 joulea ja iskukokeen lämpötila R=+20°C. (Koivisto ym. 2010, 134.) 

3.1.1 Teräsohutlevyt 

Teräsohutlevyllä tarkoitetaan yleisimmin ainevahvuudeltaan korkeintaan 3 millimet-

rin paksuista teräslevyä, joka voi olla pinnoitettu tai pinnoittamaton. Levyjen valmis-

tustapoja ovat kylmä- ja kuumavalssaus. Kylmävalssattujen levyjen pinnanlaatu 

sekä mittatarkkuus ovat paremmat kuin kuumavalssattujen, mutta myös kuumavals-

sattujen levyjen pinnanlaatua voidaan parantaa esimerkiksi viimeistelyvalssauksen 

avulla. Teräsohutlevyt luokitellaan muovattaviin, rakenne-, lujiin muovattaviin ja erit-

täin lujiin muovattaviin teräksiin. (Matilainen ym. 2010, 7.) 
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Tässä yhteydessä tarkastellaan standardin SFS-EN 10130 mukaisia kylmävalssat-

tuja kylmämuovattavia ohutlevyteräksiä. Teräslajit luokitellaan niiden muovattavuu-

den mukaan, ja ne jaetaan pinnanlaadultaan luokkiin A ja B. Pinnanlaadussa A sal-

litaan virheet, joilla ei saa olla kuitenkaan vaikutusta muovattavuuteen eikä pinnoi-

tettavuuteen. Esimerkkejä tällaisista virheistä ovat pienet naarmut ja jäljet sekä huo-

koset ja painaumat. Pinnanlaadussa B edellytetään levyn paremman pinnan olevan 

virheetön niiltä osin, jotka saattavat vaikuttaa pinnan yhtenäiseen ulkonäköön vaa-

tivassa maalauksessa tai elektrolyyttisessä pinnoituksessa. Levyn toiselta pinnalta 

edellytetään pinnanlaadun A mukaisia vaatimuksia. Levytuotteet ovat pinnankar-

heudeltaan yleisesti himmeitä, muita toimitustiloja ovat kirkas, puolikirkas ja karhea. 

(SFS-EN 10130 2007, 10, 12.) 

Teräslaadut ovat DC01-DC07. Nimikkeet kuvaavat levyjen valmistus- ja muovaus-

tapaa. Tunnus ”D” tarkoittaa kylmämuovattavuutta, C ilmaisee valmistustavan eli 

kylmävalssaus ja numeroarvo ilmaisee levyn muovattavuutta. (Koivisto ym. 2010, 

137.) 

Esimerkiksi peruslaatu DC01 soveltuu taivutukseen ja rullamuovaukseen, sekä vä-

häiseen venytysmuovaukseen. Tavanomaiseen syvävetoon käytetään laatua 

DC03, laadut DC06 ja DC07 soveltuvat haastavaan syvävetoon ja venytysmuo-

vaukseen. (Matilainen ym. 2010, 8.) 

3.1.2 Kulumista kestävät teräkset 

Materiaalin kulumiskestävyydellä viitataan usein aineenkoetuksessa mitattuun ko-

vuudenarvoon. Kuluminen ei ole aina samanlaista. Kulumistyyppejä ovat esimer-

kiksi hiova, iskevä tai väsymisen edistämä kuluminen. Kulutuslevyteräkset ovat 

kromi- ja booriseosteisia teräksiä, joiden hiilipitoisuus on usein alhainen, sillä niiltä 

edellytetään usein hyvää hitsattavuutta. Kulutuslevyteräksiä käytetään tyypillisesti 

kuorma-autojen lavoissa, kaivinkoneiden kauhoissa ja ketjupyörissä. Levyjen nimik-

keissä esiintyvä lukuarvo kertoo Brinell-kovuuskokeesta saadun kovuuden arvon. 

(Koivisto ym. 2010, 142.)  
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Kulumista kestävien teräslevyjen särmääminen on usein haasteellista. Materiaalilla 

on taipumus murtumiselle ja se vaatii huomattavasti suuremmat taivutussäteet ta-

valliseen teräkseen verrattuna. (Kari 2020.) 

3.1.3 Erikoislujat rakenneteräkset 

Erikoislujia rakenneteräslevyjä käytetään kohteissa, joista halutaan entistä kevyem-

piä, mutta rakenteiden lujuus ja kantavuus halutaan säilyttää. Tällaisia kohteita ovat 

muun muassa hitsatut rakenteet sekä nostolaitteet. Erikoislujille rakenneteräsle-

vyille on olemassa oma standardinsa SFS-EN 10025-6. (BE Group [Viitattu 

10.2.2020].) 

Teräslajien nimikkeet sisältävät numero- ja kirjainyhdistelmän. Esimerkiksi teräslajin 

S460QL nimikkeessä tunnus ”S” tarkoittaa rakenneterästä, numeroarvo 460 ilmai-

see materiaalin myötölujuuden vähimmäisarvon N/mm2, ”Q” tarkoittaa toimitustilaa, 

tässä tapauksessa nuorrutettu ja ”L” kertoo iskukokeessa iskuenergian vähim-

mäisarvon, joka on määriteltynä alimmillaan lämpötilassa -40 °C. Standardista löy-

tyy myös opastava taulukko sisäpuolisen taivutussäteen valintaan. Taulukko sovel-

tuu käytettäväksi ainevahvuuksilla 3-16 mm, taivutuskulman ollessa 90 astetta, tai 

sitä loivempi. (SFS-EN 10025-6 2019, 8, 24.) 

Nuorrutettujen teräslevyjen särmäämisessä on eroavaisuuksia, yleisesti laadut ovat 

sitkeitä, mutta osalla niistä on myös taipumus herkemmin murtumiselle (Kari 2020). 

3.2 Ruostumaton teräs 

Ruostumattoman teräksen hyvä korroosionkestävyys perustuu sen pinnalla sijaitse-

vaan kromioksidikerrokseen, jolla on rikkoutuessaan kyky uusiutua hapettavissa 

olosuhteissa. Ruostumattomat teräkset sisältävät vähintään 10,5 % kromia, muita 

tyypillisiä seosaineita ovat muun muassa typpi, mikä parantaa entisestään teräksen 

korroosionkestävyyttä, sekä nikkeli, minkä ansiosta teräksen muovattavuus ja sit-

keys paranevat. Ruostumattomat teräkset jaetaan metallin faasirakenteen mukaan 
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neljään pääryhmään; austeniittisiin, ferriittisiin, austeniittis-ferriittisiin ja martensiitti-

siin teräksiin. (Koivisto ym. 2010, 144.) 

Kappaleessa 3.2.1 tarkastellaan austeniittisia ruostumattomia teräslaatuja. 

3.2.1 Austeniittiset ruostumattomat teräkset 

Austeniittisia teräksiä pidetään ruostumattomina yleisteräksinä, sillä ne ovat eniten 

käytetty ruostumaton teräslaji. Ryhmän teräkset omaavat erinomaisen sitkeyden, 

kohtalaisen lujuuden sekä suuren muokkauslujittumisen. (Koivisto ym. 2010, 145.) 

Austeniittiset kromi- ja nikkeliseosteiset ruostumattomat teräkset ovat yleisimmin 

käytetyt teräslajit. Tavallisesti käytetyt laadut ovat 1.4301 ja 1.4541, sekä alhaisen 

hiilipitoisuuden omaava 1.4307. Teräslajit 1.4318 ja 1.4541 omaavat korkeammat 

lujuuden arvot edellisiin nähden. Lajin 1.4318 korkeampi typpipitoisuus parantaa 

sen lujuusarvoja, sekä sen kromi- ja nikkelipitoisuudet ovat alhaisemmat. Titaani-

seostus kasvattaa teräslajin 1.4541 lujuutta korotetuissa lämpötiloissa, sekä paran-

taa sen hitsattavuutta. Näiden neljän teräslajin korroosionkestävyys on verrattavissa 

keskenään ja niiden käyttökohteet ovat esimerkiksi teollisuusympäristön raken-

teissa, joiden korroosiorasitus ei ole voimakas. (Matilainen ym. 2010, 30.) 

Ympäristössä, jonka korroosiorasitus on voimakas, käytetään austeniittisia ruostu-

mattomia teräksiä, joihin on kromi- ja nikkeliseostuksen lisäksi seostettu molybdee-

niä. Tällaisia teräslaatuja ovat esimerkiksi peruslaatu 1.4404, sekä korkeamman hii-

lipitoisuuden omaava 1.4401. Titaaniseosteinen teräslaji 1.4571 omaa niin ikään 

paremmat lujuusominaisuudet korotetuissa lämpötiloissa, kuten teräslaji 1.4541. 

Teräslajiin 1.4432 on seostettu aikaisempiin laatuihin verrattuna enemmän molyb-

deeniä, minkä avulla materiaalin pistekorroosiokestävyys on entistä parempi. Piste-

korroosiolla tarkoitetaan paikallista vauriota ruostumattoman teräksen kromioksidi-

kerroksessa. Vaurio voi syntyä muun muassa kuljetuksen tai asennuksen aikana tai 

hitsausroiskeesta. (Matilainen ym. 2010, 30, 45.) 

Alla olevaan taulukkoon 1 on koottu edellä mainittujen teräslajien kemialliset koos-

tumukset standardin SFS-EN 10088-2 mukaan. 
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Taulukko 1. Ruostumattomien terästen kemiallisia koostumuksia (SFS-EN 10088-
2 2014, 22). 

 

 

Kylmämuovaaminen aiheuttaa austeniittisille ruostumattomille teräksille muokkaus-

lujittumista, joten taivutuksessa paikallinen voiman tarve on suurempi hiiliteräksiin 

verrattuna. Sisäpuoliseksi pyöristyssäteeksi taivutuksessa suositellaan valittavaksi 

kaksi kertaa levynvahvuus, mutta hehkutetuilla teräksillä levynvahvuutta voidaan pi-

tää taivutuksen minimiarvona. Austeniittisten terästen takaisinjousto taivutuksessa 

on myös suurempaa hiiliteräksiin verrattuna. (Matilainen ym. 2010, 51-52.)  

3.2.2 Pinnanlaatu 

Standardiin SFS-EN 10088-2 on taulukoitu ruostumattomien terästen pinnan vii-

meistelytilat. Taulukossa 2 esitetään kuuma- ja kylmävalssattujen levyjen pinnan-

laadut. Ruostumattomia teräksiä on saatavilla myös erikoispinnanlaaduilla, kuten 

kuviovalssattuna tai pinnoitettuna. (SFS-EN 10088-2 2014, 36,38.) 

Teräslaji

C N Cr Ni Mo Muut

1.4318 0,02 0,14 17,7 6,5 - -

1.4301 0,04 - 18,1 8,3 - -

1.4307 0,02 - 18,1 8,3 - -

1.4401 0,04 - 17,2 10,2 2,1 -

1.4404 0,02 - 17,2 10,1 2,1 -

1.4432 0,02 - 16,9 10,7 2,6 -

1.4571 0,04 - 16,8 10,9 2,1 Ti

Kemiallinen koostumus %
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Taulukko 2. Ruostumattomien terästen pinnan viimeistelytilat (SFS-EN 10088-2 
2014, 36). 

 

3.3 Alumiini 

Korroosionkestävyytensä ansiosta alumiini on yleisesti käytetty metalli. Alumiinin 

korroosionkestävyys pohjautuu pinnalle muodostuvaan oksidikerrokseen, joka suo-

jaa alempia kerroksia korroosiolta. Myös alumiinin lujuus, keveys sekä muovatta-

vuus ovat perusteita sen käytölle. Rajoittavia tekijöitä alumiinin käytössä ovat esi-

merkiksi alhainen kuumalujuus, sekä pinnan herkkä naarmuuntuminen, mikä ai-

heuttaa tuotteiden pinnansuojaukselle suuremmat vaatimukset kuin teräksestä val-

mistetuille tuotteille. Seostamalla puhdasta alumiinia saavutetaan haluttuja ominai-

suuksia, jolloin erilaiset alumiiniseokset soveltuvat vaativiinkin käyttökohteisiin. (Ma-

tilainen ym. 2010, 60.) 

Alumiinia suositellaan taivutettavaksi pehmeässä ja hehkutetussa tilassa, sillä kyl-

mämuokkaaminen kasvattaa takaisinjouston suuruutta sekä huonontaa sen taivu-

tettavuutta. Työkaluja ja taivutussädettä muuttamalla takaisinjoustoon voidaan kui-

tenkin vaikuttaa. Alumiinin repeäminen taivutuksen yhteydessä voidaan välttää, kun 

Tunnus Käsittelytila Pinnanlaatu

1U

Kuumavalssattu, ei lämpökäsitelty, ei 

hilseenpoistoa Pinnalla valssaushilsettä

1C

Kuumavalssattu, ei lämpökäsitelty, ei 

hilseenpoistoa Pinnalla valssaushilsettä

1E

Kuumavalssattu, lämpökäsitelty, 

mekaaninen hilseenpoisto Hilseetön

1D

Kuumavalssattu, lämpökäsitelty, 

peitattu Hilseetön

2H Muokkauslujitettu Kirkas

2C

Kylmävalssattu, lämpökäsitelty, ei 

hilseenpoistoa Sileä, pinnalla hehkutushilsettä

2E

Kylmävalssattu, lämpökäsitelty, 

mekaaninen hilseenpoisto Karhea ja mattamainen pinta

2D

Kylmävalssattu, lämpökäsitelty, 

peitattu Sileä

2B

Kylmävalssattu, lämpökäsitelty, 

peitattu, viimeistelyvalssattu Sileämpi kuin 2D

2R

Kylmävalssattu, killtohehkutettu, 

voidaan viimeistelyvalssata Sileä, kirkas ja heijastava

2Q

Kylmävalssattu, karkaistu ja päästetty, 

hilseetön Hilseetön

Kuumavalssatut

Kylmävalssatut
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taivutussäteen suhde ainepaksuuteen on huomioitu oikein. Koetaivutusten avulla 

varmistetaan taivutuksen onnistuminen ennen sarjatuotantoa. (Matilainen ym. 2010, 

77-78.) 

3.3.1 1000-sarja 

1000-sarjan alumiinien ominaisuudet ovat käytännöllisesti katsottuna samat kuin 

puhtaalla alumiinilla, sillä niiden koostumus sisältää vähintään 99,0 % alumiinia. Ai-

hioita on saatavana levyinä sekä erilaisina profiileina. Käyttökohteita ovat koneiden 

ja laitteiden osat sekä erilaiset alumiinifoliot- ja pakkaukset. (Matilainen ym. 2010, 

62.) 

3.3.2 2000-sarja 

Sarjan alumiinit toimivat materiaaleina avaruusalusten polttoainetankeissa, sekä 

lentokoneiden rungoissa. Korroosionkestävyys ei ole 1000-sarjan alumiinien luok-

kaa, mutta 2000-sarjan alumiinit omaavat korkeamman lujuuden, sekä paremman 

lastuttavuuden puhtaaseen alumiiniin verrattuna. Aihioita levyinä ja profiileina. (Ma-

tilainen ym. 2010, 62.) 

3.3.3 3000-sarja 

Sarjan alumiineilla on korkeampi lujuus kuin puhtaalla alumiinilla, mikä on saavu-

tettu mangaaniseostuksen avulla. Korroosionkestävyys ja muovattavuus säilyvät 

hyvinä, joten soveltuu esimerkiksi julkisivukasettien ja lämmönvaihtimien materiaa-

liksi. Saatavana levyinä ja nauhoina. (Matilainen ym. 2010, 62.) 

3.3.4 5000-sarja 

Lisäämällä vähintään 3 prosenttia alumiiniseokseen magnesiumia siitä saadaan 

meriveden kestävää, ja seostuksen kasvattaessa myös runsaasti alumiinin veto- ja 
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murtolujuutta. Hyvän hitsattavuutensa ansiosta 5000-sarjan alumiinia käytetään säi-

liöissä ja laivoissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat myös erilaisten kulkuneuvojen ko-

rirakenteet, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa käytettävät osat. Saatavana 

levyinä, nauhoina ja erilaisina profiileina. (Matilainen ym. 2010, 62.)  

3.3.5 6000-sarja 

6000-sarjan alumiineihin on seostettu piitä ja magnesiumia, joiden avulla saavute-

taan hyvät muovausominaisuudet. Sarjan alumiineille on ominaista hyvä lujuus ja 

sitkeys, hitsattavuus sekä anodisoitavuus. Käytetään julkisivurakenteissa, huone-

kaluissa ja auton osissa, saatavana profiileina, levyinä ja nauhoina. (Matilainen ym. 

2010, 62.) 
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4 YRITYKSEN LASKENTATOIMI 

Yrityksen liiketoimintaan sisältyy aina kustannuksia, joilla tarkoitetaan maksuja, 

jotka aiheutuvat yrityksen palveluista tai tuotteiden valmistamisesta. Kustannukset 

muodostuvat erilaisista tuotannontekijöistä, joita ovat henkilöstö, materiaalit, tuotan-

totilat sekä tuotteiden valmistukseen vaadittavat koneet ja laitteet. (Toivanen 2019.) 

Teollisessa yritystoiminnassa kustannuslaskentaan kuuluvat kolme perusvaihetta; 

kustannuslajilaskenta, kustannuspaikkalaskenta ja tuotekohtainen kustannuslas-

kenta. (Tenhunen 2013.) 

4.1 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 

Tavallisesti yrityksen kustannukset luokitellaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuk-

siin. Kustannusten jako muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin määräytyy toiminta-

asteen mukaan, jolla tarkoitetaan todellista tuotantomäärää aikayksikössä. Muuttu-

vat kustannukset vähenevät tai kasvavat toiminta-asteen mukaan, kun taas kiinteät 

kustannukset pysyvät ennallaan. Muuttuviksi kustannuksiksi luokitellaan muun mu-

assa raaka-aineet ja puolivalmisteet, alihankintapalvelut, palkkaus tuotannon mu-

kaan sekä yrityksen kaluston huolto- ja kunnossapitomaksut. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2005, 56.) 

Kiinteät kustannukset ovat esimerkiksi yrityksen koneiden ja laitteiden sitoman pää-

oman korot ja poistot, toimitilojen vuokrat, lämmitys- ja sähkömaksut, sekä johdon 

ja toimihenkilöiden palkkakustannukset henkilöstösivukustannuksineen. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, 56.) 

4.2 Välittömät ja välilliset kustannukset 

Tuote- tai suoritekohtaisissa kustannuslaskelmissa muuttuvat ja kiinteät kustannuk-

set jaetaan edelleen välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Yleisesti välittömät kus-

tannukset ovat muuttuvia kustannuksia, sillä niillä on selvä yhteys valmistettavaan 
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tuotteeseen. Välittömiksi kustannuksiksi luokitellaan tuotteen valmistukseen tarvit-

tavat aineet, alihankinnat ja henkilöstön palkat. Pääsääntöisesti välilliset kustannuk-

set muodostuvat kiinteistä kustannuksista, sisältäen kuitenkin myös muuttuvia kus-

tannuksia, esimerkiksi tarve- ja lisäaineet. Välillisiä kustannuksia ei voida suoraan 

kohdistaa tuotteisiin, vaikka olisivatkin välttämättömiä kustannuksia. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, 58.) 

4.3 Kustannuslajit 

Tuotteiden valmistus edellyttää yritykseltä erilaisia tuotannontekijöitä, joihin voidaan 

liittää omat kustannukset. Teollisuusyrityksessä ne jaotellaan yleisesti työ- ja aine-

kustannuksiin, sekä lyhyt- ja pitkävaikutteisiin työvälineisiin. (Tenhunen 2013.) 

4.3.1 Työ- ja ainekustannukset 

Työkustannukset koostuvat pääosin palkkakustannuksista. Kokonaistyövoimakus-

tannuksiin kuuluvat bruttopalkan lisäksi välilliset työvoimakustannukset, joista suu-

rin osa on lakisääteisiä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 85.) 

Ainekustannukset ovat yleisesti suurin kustannuserä teollisuudessa ja seuraavaksi 

suurimmat kustannukset muodostuvat palkoista. Ainekustannuksiin sisältyvät 

raaka-aineet, osat ja puolivalmisteet, sekä käyttötarvikkeet, kuten polttoaineet ja eri-

laiset voiteluaineet, joiden osuus voidaan tarvittaessa selvittää ennakko- tai jälkilas-

kennan avulla. Ainekustannukset muodostuvat raaka-aineiden tai tarvikkeiden os-

tohinnan lisäksi toimituksellisista kustannuksista. Tällaisia kustannuksia ovat esi-

merkiksi rahti-, tulli- ja kuljetusvakuutusmaksut. Ainekustannuksiin liittyy arvostus-

ongelma, joka yleisesti johtuu varastoinnista. Raaka-aineiden kustannukseksi voi-

daan laskea alkuperäinen hankintahinta, jälleenhankintahinta tai vakio- eli standar-

dihinta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 89-92.) 
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4.3.2 Lyhyt- ja pitkävaikutteiset kustannukset 

Tuotannon lyhytvaikutteisiin kustannuksiin lasketaan erilaiset vakuutusmaksut, ko-

neiden ja laitteiden huoltamisesta aiheutuvat kustannukset, vuokratut toimitilat sekä 

koneiden ja laitteiden leasingvuokrat. Lyhytvaikutteiset kustannukset arvioidaan 

mahdollisimman realistisesti ennakkolaskennassa, jälkilaskennassa tulee tosittei-

siin kirjata oikeat kustannuskohteet. Pitkävaikutteiset kustannukset eli pääomakus-

tannukset koostuvat tuotannontekijöiden hankinnasta, hallussapidosta ja näiden va-

kuuttamisesta. Kiinteistöjen palovakuutusmaksut ja ajoneuvojen liikennevakuutus-

maksut ovat tyypillisiä vakuutusmaksuja. Vaihto-omaisuusvarastoihin sidotut pää-

oman korot ja vakuutukset kuuluvat myös pääomakustannuksiin. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2005, 96.) 

4.4 Kustannuspaikkalaskenta 

Kustannuspaikkalaskennan tehtävä on siirtää eri kustannuslajit kustannuspaikoille, 

toimien myös välivaiheena tuotekohtaiselle kustannuslaskennalle. Toimintayksiköt 

ja vastuualueet ovat yrityksen kustannuspaikkoja, joiden kustannuksia seurataan 

määrätyiltä ajanjaksoilta, jolloin saadaan kustakin kustannuspaikasta syntyneet 

kustannukset selville. (Tenhunen 2013.) 

Kustannuspaikkoja ovat pää- ja apukustannuspaikat. Pääkustannuspaikkoja ovat 

esimerkiksi valmistuksen pääkustannuspaikat, missä kustannukset ja toiminta liitty-

vät suoraan tuotteen valmistukseen. Apukustannuspaikat avustavat pääkustannus-

paikkojen tai yrityksen toimintaa yleisellä tasolla, eivätkä niistä aiheutuneet kustan-

nukset suoranaisesti liity tuotteen aikaansaamiseksi. (Tenhunen 2013.) 

Teollisuusyrityksen kustannuspaikkarakenne voi esimerkiksi olla 

– tuotteen valmistuksen pääkustannuspaikat (tuotteen valmistus) 

– valmistuksen apukustannuspaikat (palvelevat pääkustannuspaikkoja) 

– ainekustannuspaikat (raaka-aineiden hankinta) 

– yhteiset kustannuspaikat (avustavat koko yrityksen toimintaa) 

– hallinnon kustannuspaikat (yrityksen johto) 

– markkinoinnin kustannuspaikat (yrityksen myynti ja markkinointi) 
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– tuotekehitystoiminnan kustannuspaikat. (Tenhunen 2013.) 

4.5 Tuotekohtainen kustannuslaskenta 

Yrityksen tuotanto pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaksi pienin voimava-

roin. Tuotteet tulisi valmistaa oikeanlaisiksi kustannustehokkaasti ja kilpailukykyi-

seen hintaan. Tuotteista pitäisi syntyä kuitenkin yritykselle voittoa, joten kustannus-

tenhallinta vaatii laajaa tietämystä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tuotekalkyylilla ku-

vataan tuotekustannuksia ja se havainnollistaa tuotteen, sekä siihen liittyvien tuo-

tannontekijöiden käytön välistä yhteyttä rahallisesti. Menetelmiä kustannusten las-

kemiseksi tuotetasolla on useita, mikä aiheutuu erilaisista laskentatilanteista. Nyky-

päivänä teollisuusyritykset kohdistavat resurssinsa omaan erikoisosaamisaluee-

seensa ja vähentävät tukitoimintojen resursseja. Tästä syntyy usein ulkoisia palve-

lusuoritteita tuotteiden valmistukseen, jotka tulee ottaa lopputuotteen hinnoittelussa 

huomioon. Laskentatilanteeseen vaikuttaa myös yrityksen tuotantomuoto, jolle löy-

tyy erilaisia lähtöasetelmia. Tuotteita voidaan tehdä varastoon tai asiakastilausten 

mukaan, sekä tuotteet voivat olla vakio- tai tilaustuotantoa. Se millainen yrityksen 

tuotantomuoto on, antaa myös lähtökohdat kustannuslaskennalle. Yleisesti yrityk-

sen, joka tuottaa vain vakiotuotteita varastoon, on huomattavasti helpompi suorittaa 

tuotekohtainen kustannuslaskenta, kun taas yrityksen, joka tekee asiakasräätälöi-

tyjä tuotteita lyhyellä toimitusajalla ja joiden sarjakoko vaihtelee. Kustannuslasken-

nassa voidaan käyttää apuna tuotannonohjausjärjestelmää, sillä sen muuttuessa 

myös kustannuslaskenta tuotteen kohdalla useasti muuttuu. Tuotannonohjaami-

sella pyritään ohjaamaan tuotanto niin, että määrätyt tuotantotavoitteet saavute-

taan.  (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 108-112.) 

4.5.1 Tuotekohtaisen kustannuslaskennan tehtävät 

Tuotekohtaisen kustannuslaskentajärjestelmän tulisi olla helposti omaksuttavissa 

väärin ymmärrysten minimoimiseksi, sekä nopeakäyttöinen ja luotettava, siten, että 

sen avulla saavutetaan hyvä kannattavuus. Näiden tulosten aikaansaaminen edel-
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lyttää tietämystä yrityksen kustannusrakenteesta. Tuotelaskennalle antavat valmiu-

det yritystason kustannustiedot, joita tavallisesti hallitaan kustannuslajeittain, joita 

aikaisemmin tarkasteltiin. Kustannuslajeittain jaetut kustannukset pyritään ohjaa-

maan aiheutumisperiaatteen mukaan tuotetasolle. Tehtävä on välittömien kustan-

nusten kannalta usein vaivaton, kertomalla tuotteen valmistamiseen tarvittavat tuo-

tantotekijämäärät vastaavilla yksikkökustannuksilla, välittömät kustannukset voi-

daan summata keskenään. Välillisten kustannusten laskemiseen liittyy enemmän 

haasteita, sillä niiden vaikutusta lopulliseen tuotteeseen voi olla vaikeaa yhdistää. 

Välillisten kustannusten laskemista helpottaa yrityksen jakaminen kustannuspaik-

koihin. Näin saadaan tietoon yleiskustannuslisät- tai kertoimet kustannuspaikoista, 

jotka voidaan suunnata tuotetasolle. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 113-115.) 

4.5.2 Suoritekalkyylityypit 

Kustannukset jaetaan kahden periaatteellisen lähestymistavan mukaan katetuotto-

laskentaan ja täyskatteelliseen laskentaan. Menetelmien erona on kiinteiden kus-

tannusten huomioiminen yksikkökustannusten laskemisessa. Tavanomaisesti kal-

kyylit jaetaan minimi- eli katetuottokalkyyliin, keskimääräiskalkyyliin ja normaalikal-

kyyliin. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 116.) 

Minimikalkyyli lasketaan jakamalla laskentakauden muuttuvat kustannukset suori-

temäärällä. Minimikalkyylin laskemisessa suoritteelle ei siis kohdisteta kiinteitä kus-

tannuksia, vaan ainoastaan muuttuvat kustannukset, jotka aiheutuvat sen valmista-

misesta, markkinoinnista ja niin edelleen. Tuotteen hinnoittelussa käytetään siis ka-

tetuottohinnoittelua, muuttuviin kustannuksiin lisätään kate, joka riittää kattamaan 

kiinteät kustannukset ja tavoitellun voiton. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 116-117.) 

Keskimääräiskalkyyli saadaan jakamalla laskentakauden kokonaiskustannukset 

suoritemäärällä. Kokonaiskustannuksissa otetaan siis huomioon kiinteätkin kustan-

nukset, sillä niiden oletetaan johtuvan tuotteen valmistuksesta. Keskimääräiskalkyy-

lin käyttöä voi perustella siten, että siinä otetaan huomioon hyödyntämätön kapasi-

teetti, jotka tulee myös myyntituotoilla kattaa, vaikka niistä ei synny asiakkaalle ar-

voa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 117-118.) 
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Yrityksen toimintasuhteessa esiintyy vaihtelua, joten myös tuotteiden kiinteät kus-

tannukset ovat eri suuruiset. Normaalikalkyylissa suoritteelle lasketaan kiinteitä kus-

tannuksia normaalitoiminta-asteen verran. Normaalikalkyyli lasketaan jakamalla 

laskentakauden muuttuvat kustannukset todellisella suoritemäärällä, ja lisäämällä 

tulokseen normaalitoiminta-aste. Normaalitoiminta-aste saadaan jakamalla lasken-

takauden kiinteät kustannukset normaalilla suoritemäärällä. Kapasiteetti, tai yrityk-

sen toiminta-aste voi kuvata normaalia suoritemäärää. Normaali- ja keskimääräis-

kalkyylit ovat siis täyskatteista laskentaa, kustannuksiin ei kohdisteta erikseen ka-

tetta, sillä ne kuuluvat jo kalkyyliin. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 118-119.) 
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5 TYÖN TOTEUTUS 

5.1 Lähtötilanne 

Levytuotteiden valmistukseen kuuluvia työkustannuksia ovat kappaleen leikkaami-

sen lisäksi esimerkiksi särmäys, poraus sekä sinkopuhdistus. Työaikojen mahdolli-

simman tarkka tietämys on edellytys kappaleiden oikeanlaiselle hinnoittelulle, sekä 

merkittävä tekijä kapasiteetin hallinnan kannalta. Yrityksessä tehtävät taitokset ovat 

vapaataivutuksia, näin asetustyöhön kuluvaa aikaa saadaan vähennettyä, sillä eri-

suuruisten kulmien painaminen samalla työkaluparilla on mahdollista. 

Aikaisemmin kappaleiden särmäämiseen kuluvaa aika-arviointia suoritti työnjohto, 

eikä varsinaista laskentataulukkoa tai ohjelmaa särmäysaikojen laskentaa varten 

ollut. Yrityksen tuotannonohjausjärjestelmän avulla on mahdollista seurata sär-

mäyspuristimien työhistoriaa, sekä aktiivisia ja tulevia töitä. Tämän avulla tietoa eri-

laisten kappaleiden ja sarjojen työajoista on laajasti, mutta yrityksessä ei ole aikai-

semmin muodostettu taulukkoa aika-arviointia varten. Taulukon laadinta koettiin kui-

tenkin tarpeelliseksi kustannuslaskentaa ajatellen, jolloin työnjohdon lisäksi olisi toi-

nenkin menetelmä työaikojen arviointiin. Taulukon tehtävänä on arvioida uusien 

kappaleiden särmäysaikoja tarjousvaiheessa, mutta paras tapa tutkimusongelmien 

selvittämiseksi on tutkia aikaisemmin valmistettujen tuotteiden todellista dataa.  

5.2 Nestix-tuotannonohjausjärjestelmä 

Yritys käyttää toiminnassaan Nestix-tuotannonohjausjärjestelmää. Ohjelmaa käyte-

tään leikkausohjelmien tekemiseen leikkauskoneille, asiakastilausten seurantaan ja 

töiden ajoitukseen. Jokaiselle työpisteelle on sijoitettu oma tietokone, mistä töiden 

järjestystä seurataan ja jossa kuitataan työvaiheen aloitus ja lopetus Nestix-järjes-

telmään. Tuotteet ohjataan järjestelmän avulla seuraavaan työvaiheeseen tai va-

rastoon työvaiheen päätyttyä. 
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5.3 Kappaleiden särmäysaikojen tutkiminen 

Särmäystyövaiheen muuttuvien kustannusten selvittämiseksi on olennaista tietää, 

miten kauan kappaleen tai sarjan särmäämisessä kuluu aikaa. Kuten kohdassa 

4.5.1 mainittiin, edellytys tuotekohtaiselle kustannuslaskennalle on koko yrityksen 

kustannusrakenteen kokonaisvaltainen tietämys. 

Työn toteutus alkoi tutkimalla yrityksessä aikaisemmin särmättyjä tuotteita ja etsi-

mällä ratkaisuja työn tutkimusongelmiin; miten selvittää särmäämiseen kuluva aika 

ja mistä kappaleiden särmäysajat muodostuvat. Tietoa oli mahdollista kerätä laa-

jalta ajalta Nestixin avulla, sekä tarkastella mahdollisimman erilaisia kappaleita ja 

sarjamääriä. Tässä vaiheessa erilaisten kappaleiden- ja sarjojen särmäysaikoja ke-

rättiin ylös, sekä kappaleista kerättiin merkittäviä tietoja, joilla arvioitiin olevan vai-

kutusta kappaleen särmäysaikaan.  

Tällaisia tekijöitä arvioitiin olevan: 

– kappaleen äärimitat 

– paino 

– materiaali 

– taitosten lukumäärä ja niiden sijainti 

– taitoskulmat 

– tarvittavat työkalut ja niiden lukumäärä. 

Myös sarjakoon vaikutusta kappalekohtaisiin aikoihin pyrittiin selvittämään. Teoreet-

tiset tiedonlähteet, kuten oppikirjat ja verkkolähteet särmäämisestä olivat osana tut-

kimusta, sillä niiden avulla pyrittiin selvittämään esimerkiksi tietoa käytössä olevista 

työkaluista ja särmäystavoista. Materiaalikohtaisten tekijöiden vaikutusta, kuten le-

vyn taipumusta murtumiselle taivutuksen aikana, sekä takaisinjouston määrää tar-

kasteltiin niin ikään teoreettisten tiedonlähteiden avulla. Työn haasteellisuus tuli 

myös esiin, sillä kappaleiden särmättävyyteen ja työaikaan vaikuttaa hyvin monta 

erilaista tekijää. 

Taulukon luomista varten kerättiin särmäysaikoja ja tietoja noin sadasta kappa-

leesta, sekä settitilausten kohdalla kerättiin aikoja usealta ajanjaksolta ja laskettiin 
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näiden aikojen keskiarvot. Settitilaukset ovat tilauksia, joita tietyin väliajoin tuotan-

nossa valmistetaan ja johon kuuluvat tietyt kappaleet. Kappaleiden aikoja ei tässä 

työssä tarkemmin esitellä, vaan niitä kommentoidaan ainoastaan sanallisesti. Nes-

tixin avulla kappaleen tai sarjan kokonaistyöaika saatiin selville ja sarjakohtaisia 

keskiarvoja oli mahdollista laskea, mutta edelleen oli selvitettävä, miten kokonais-

työaika muodostuu, sekä mitkä eri tekijät siihen vaikuttavat. Tutkimusongelmien sel-

vittämiseksi haastateltiin yrityksessä työskentelevää särmääjää. 

5.4 Tutkimushaastattelut 

Tutkimushaastattelut pyrittiin suunnittelemaan tarkasti, sillä ne arvioitiin merkittä-

vämmiksi tekijöiksi laskentataulukon laatimisen kannalta. Suunnitteluvaiheessa py-

rittiin miettimään kaikki tekijät, jotka saattaisivat työaikaan vaikuttaa, sekä keksi-

mään ratkaisu näiden tekijöiden selvittämiseksi. Tutkimushaastattelut suoritettiin 

kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen toimistotiloissa tutkittiin 

särmääjän kanssa erilaisten kappaleiden särmäyspiirustuksia. Haastattelua varten 

tuotannonohjausjärjestelmästä pyrittiin etsimään mahdollisimman erilaisia kappa-

leita, joita yrityksessä oli aikaisemmin valmistettu. Tämän avulla pyrittiin selvittä-

mään erilaisten kappaleiden valmistusteknisiä asioita: särmäysjärjestys, asetustyön 

kesto erilaisilla kappaleilla, erikokoisten kappaleiden käsittely, mitä materiaalikoh-

taisia eroja löytyy särmäyksen kannalta sekä mitä huomion arvoisia tekijöitä kappa-

leissa ilmenee särmäystyön aikana.  

Haastattelun avulla saatiin tietoon useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat kappaleen 

särmättävyyteen ja tätä kautta myös särmäämisessä kuluvaan aikaan. Kappaleen 

taivuttamista varten valitaan särmäyspuristin, sekä oikeanlaiset työkalut särmäyk-

sen kannalta. Asetustyö koostuu eri vaiheista: särmäysohjelman tekemisestä, tar-

vittavien työkalujen asettamisesta särmäyspuristimeen, sekä ensimmäisen kappa-

leen yhteydessä tehtävistä korjauksista vasteiden paikoituksiin ja taivutuskulmiin. 

Kappaleen särmäämiseen ja asetustyön kestoon vaikuttavat kappaleen koko, tai-

tosten lukumäärä, kulmien suuruudet, pyöristyssäde sekä materiaali. Myös tarvitta-

vat työkalut vaikuttavat asetustyön kestoon, sekä mitkä työkalut koneessa on en-
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nalta kiinnitettynä. Yleisesti ”tavallisten” 90 asteen kulmien taivuttaminen on hel-

pompaa, kuin esimerkiksi loivien kulmien teko. Kappaleessa sijaitsevat reiät, geo-

metria ja taitosten sijainnit määrittävät pitkälti, miten kappaleen särmääminen on 

toteutettavissa, vaatiiko se aputaitoksia, tai jo suunnitteluvaiheessa tehtäviä apupa-

loja. (Kari 2020.) 

Myös levymateriaaleilla ilmeni eroja särmäyksen kannalta, joita teoriaosuudessa ai-

kaisemmin käsiteltiin. Ennakko-oletuksista poiketen kuitenkin kulutusteräkset koet-

tiin ainoastaan erityisen haastaviksi, sekä enemmän aikaa vieviksi särmätä. Muiden 

materiaalien kohdalla ajan kestoon ei ollut selvää vaikutusta, eikä pinnanlaadullisilla 

vaatimuksilla ole särmäystyön kestoon suurta vaikutusta. Kulutusteräs vaatii kuiten-

kin huomattavasti suuremmat pyöristyssäteet tavalliseen rakenneteräkseen verrat-

tuna, johtuen herkästä taipumuksesta murtumiselle. Myös takaisinjousto on huo-

mattavasti suurempaa ja tästä syystä asetustyöhön kuluu enemmän aikaa muihin 

materiaaleihin verrattuna. (Kari 2020.) 

Särmäyksen kannalta on myös merkittävää, miten kappaleet sijoitellaan levylle. Ma-

teriaalin anisotropiasta johtuen valssaussuunnalla on vaikutusta takaisinjoustosuh-

teeseen ja puristusvoiman tarpeeseen. Särmäysohjelma vaatii siis usein kulmien 

korjausta kappaleiden ollessa sijoiteltuna levylle pitkin, ja poikin valssaussuuntaan 

nähden. (Kari 2020.) 

Toisessa haastatteluosiossa tutkittiin särmäystyövaihetta yrityksen tuotantotiloissa, 

jolloin koko prosessista saatiin parempi näkemys. Haastatteluosion aikana Kari 

(2020) kuvasi yleisesti työvaiheita: töiden valmistelua, asetustyön tekoa, terien va-

lintaa sekä itse särmäystyövaihetta. Osio havainnollisti erikokoisten kappaleiden kä-

sittelyssä vaadittavia toimenpiteitä, sekä miten paljon enemmän aikaa suuren ja pai-

navan kappaleen käsittely vaatii pieniin kappaleisiin nähden. Särmäämiseen sisäl-

tyy paljon muitakin työvaiheita kuin itse levyn taivuttaminen, jotka vievät huomatta-

vasti työaikaa. Eräs merkittävä asia huomattiin levyjen sulatteiden vaihtuessa. Le-

vymateriaalin sulan vaihtuessa koostumuksen erot tulivat hyvin esiin, kun särmättä-

vänä olleen kappaleen kulmat muuttuivat selvästi. Kuten kohdassa 2.5.1 mainittiin, 

standardit mahdollistavat varsin suuret myötölujuuden vaihtelut levyissä. Tästä 

syystä ohjelmaa joudutaan usein muuttamaan levymateriaalin sulatteiden vaihtu-

essa. 
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5.5 Taulukon laadinta 

Särmäysaikojen laskentataulukosta pyrittiin suunnittelemaan helppokäyttöinen, 

jotta sitä voitaisiin hyödyntää kustannuslaskennassa vaivattomasti ilman laajaa asi-

antuntemusta särmäämisestä. Tutkimuksen aikana selvisi, miten monta eri tekijää 

särmäämiseen vaikuttaa, mutta kaikkien näiden tekijöiden sisällyttäminen tauluk-

koon tekisi sen käytöstä sekä laadinnasta haastavaa. Lisäksi kaikkien näiden teki-

jöiden vaikutus särmäysaikaan tulisi tietää erittäin tarkasti, sillä virheen mahdolli-

suus ja määrä kasvaisi jatkuvasti, mitä enemmän muuttujia taulukkoon lisättäisiin. 

Vainionpään (2020) kanssa käydyssä keskustelussa käytiin läpi merkittävimmät te-

kijät, jotka särmäysaikoihin vaikuttavat ja joiden vaikutus otettaisiin laskentataulu-

kossa huomioon. Tekijöiksi arvioitiin kappaleen koko ja paino, taitosten lukumäärä, 

työkalujen lukumäärä, taitosten sijainti sekä materiaali, erityisesti kulutusteräs. Tau-

lukkoon sovittiin myös puristusvoiman laskenta, jolloin voidaan tarkastaa, ettei ko-

neiden maksimipuristusvoima ylittyisi särmäämisessä. 

Excel-työkirjaan tehtiin kolme erillistä taulukkoa, jotka jaettiin painon mukaan. En-

simmäinen taulukko oli tarkoitettu pienimmille kappaleille (alle 10 kg), joiden käsit-

tely on vaivatonta, eikä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Toinen laskentataulukko oli tar-

koitettu kappaleille, joiden käsittely yleisesti tapahtuu nostamalla ne trukilla pöy-

dälle, jossa sitä käännellään käsin ja joiden paino on maksimissaan 80 kg. Kolman-

teen taulukkoon arvioitiin särmäysajat painavimmille kappaleille (yli 80 kg), joiden 

käsittely toteutettaisiin trukilla ja käsittelyn arvioitiin vievän eniten aikaa. Taulukot 

olivat pohjaltaan samanlaiset ja niihin lisättiin valinnat: 

– taitosten lukumäärälle 

– työkalujen lukumäärälle 

– taivutettavalle pituudelle 

– taitoksien sijainnille eli tarvitseeko kappale kääntää 

– kulutusteräkselle 

– kappaleiden lukumäärälle 

– materiaalivahvuudelle ja 

– murtolujuudelle. 
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Kuhunkin taulukkoon laskettiin keskimääräiset kappalekohtaiset työajat kappaleen 

painon ja taitosten lukumäärän mukaan, sekä haastattelujen perusteella saadut ar-

viot asetusaikojen kestoista. Mikäli kappale vaatii useita työkaluja, on valmistettu 

kulutusteräksestä tai täytyy kääntää ympäri, kasvatetaan aikaa määrättyjen kertoi-

mien mukaan. Tämä toteutettiin käyttämällä Excelin JOS-funktiota, mihin määrättiin 

joukko ehtoja, joiden mukaan aikaa kasvatettiin. Kertoimet laskettiin vertailemalla, 

miten paljon enemmän aikaa kappaleisiin oli kulunut, jos yksi tai useampi näistä 

ehdoista täyttyi. Kappalekohtaisia aikoja sekä kertoimia pyrittiin tarkentamaan ver-

tailemalla taulukon laskemaa aikaa erilaisten kappaleiden työaikoihin Nestixissä. 

Taulukkoon syötettäessä edellä mainitut tekijät, laskee se asetustyöhön kuluvan 

ajan, sekä työajan kappaleiden lukumäärän ja kappalekohtaisen ajan mukaan. 

Tarvittavan puristusvoiman laskentaan käytettiin edellä esitettyä kaavaa 2. Tauluk-

koon lisättiin valintasarakkeet, joihin syötetään levynvahvuus, materiaalin murtolu-

juus sekä taivutuksen pituus. Arvojen syöttämisen jälkeen taulukko laskee tarvitta-

van puristusvoiman tarpeen taivutuksessa. Laskentaa varten tarvittiin vielä alatyö-

kalun V-aukon leveys, jolle tehtiin oma laskentasolu, joka laskee V-aukon leveyden 

levynvahvuuden syötettäessä. V-aukon leveyden laskentaan käytettiin ohjearvoa 8 

kertaa levynvahvuus. Materiaalien murtolujuuksista tehtiin oma taulukkonsa, jonka 

avulla murtolujuus voidaan tarkistaa ilman tiedon etsimistä muualta. Kuviossa 1. 

esitetään ensimmäinen versio laskentataulukosta. 

 

Kuvio 1. Laskentataulukon ensimmäinen versio. 
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Taulukkoa esitettiin työnjohdolle, joka vastasi kappaleiden särmäysaikojen arvioin-

nista. Lohilahden (2020) kanssa käydyssä keskustelussa käytiin läpi taulukon toi-

mintaperiaate, sekä miten sitä voitaisiin vielä kehittää. Taulukon toimintaa arvioitiin 

kokeilemalla sitä tulevien töiden ajoittamisessa, jota verrattiin työnjohdon arvioi-

maan aikaan. Taulukon aika oli pääsääntöisesti suunta-antava, sekä tietyissä ta-

pauksissa lähellä todellista työaikaa. Keskustelussa pyrittiin keksimään vielä toi-

menpiteitä, jonka avulla taulukosta saataisiin tarkempi. Taulukkoon päätettiin lisätä 

vielä valinta taitoksen pituudelle, jonka avulla kappaleiden koon vaihtelu voitaisiin 

ottaa paremmin huomioon eri painoluokissa särmäysaikaa laskettaessa. Taulukko 

otettiin tässä vaiheessa jo työnjohdon testikäyttöön, jolloin pitkällä aikavälillä saatai-

siin tietoa sen toimivuudesta, sekä mahdollisista parannuksista. 

Pituudet jaettiin kolmen luokkaan: alle 700 mm, 700-2000mm ja 2000-6000mm, 

joille määritettiin omat kertoimensa. Ideana oli painon tavoin lisätä aikaa käsittelyn 

vaativuuden mukaan, sillä suurikokoisten kappaleiden käsittely on huomattavasti 

enemmän aikaa vievää. Jokaiselle pituudelle määritettiin oma pituuskerroin, ja JOS-

funktion avulla kappalekohtaista aikaa kasvatettiin, mikäli jokin raja-arvo ylittyi. Ker-

toimia laskettiin ja säänneltiin vertailemalla eri kokoisten kappaleiden aikoja Nesti-

xissä. Myös muiden tekijöiden, kuten kappalekohtaisen ajan sekä käännön kertoi-

mia jouduttiin tässä vaiheessa muuttamaan, sillä aikaisemmat arvot oli laskettu il-

man pituuskertoimien vaikutusta. 

Aikaisempi taulukko oli myös koettu epäselväksi siltä osin, mihin soluihin arvoja täy-

tyi syöttää ja mihin soluihin laskennasta suoritetut arvot tulivat. Visuaalista ilmettä 

pyrittiin parantamaan solujen värityksen avulla, sekä lisäämällä luettelot valittavista 

tekijöistä valintasoluihin. Taulukkoon lisättiin myös kommenttikentät, joiden avulla 

kerrottiin mitä arvoja täytyi syöttää särmäysajan, tai puristusvoiman laskentaa var-

ten. Kuviossa 2 esimerkki ohjeesta kommenttikentässä. 
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Kuvio 2. Puristusvoiman laskentaohje. 

Taulukkoa kehitettiin yhdessä työnjohdon kanssa, jolloin kappalekohtaiset ajat, 

sekä erilasten tekijöiden vaikutus kappalekohtaisiin aikoihin saatiin mahdollisimman 

todenmukaiseksi. Taulukon kehityksen yhteydessä ilmeni myös puristusvoiman las-

kennan olevan epätarkka todelliseen puristusvoimaan verrattuna. Kaavan 2 las-

kuissa ei oteta huomioon ylätyökalun pyöristyssäteen vaikutusta, joka tekee las-

kuista ainoastaan suuntaa antavia. Alle olevassa kaavassa 4 on otettu huomioon 

käytössä oleva työkalu, jolloin puristusvoiman tarve saadaan laskettua huomatta-

vasti tarkemmin. Kaavan mukaan laskettuja tuloksia verrattiin koneiden laskemaan 

puristusvoiman tarpeeseen ja tuloksista saatiin oikeanlaiset. 

Puristusvoima F yläterän pyöristyssäde huomioituna saadaan laskettua kaavasta 

  F = 1,33 ∗
𝑅𝑚∗𝑏∗𝑡2

𝑊−(2∗cos45°∗𝑅𝑝)
    (4) 

missä 

𝑅𝑚 on levyn murtolujuus, N/mm²   

 b on taitoksen pituus, mm   

 t on levyn paksuus, mm    

 W on työkalun V-aukon leveys, mm   

 𝑅𝑝 on ylätyökalun pyöristyssäde, mm (Trumpf, Ruopan, Sipolan ja Ma-

rosen, 2013 mukaan. 
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6 TYÖN TULOKSET 

Valmiista taulukosta piilotettiin vielä laskentasolut ja arvot, jota taulukon muodosta-

misessa käytettiin. Näin taulukon ulkoasusta saatiin selkeä, eikä siinä näy ylimää-

räisiä soluja, jotka eivät tuo sen käyttäjälle merkittävää tietoa. Piilotetut solut nimet-

tiin, jolloin taulukon arvoja voidaan vielä tarpeen mukaan muuttaa. Ohjekentät sär-

mäysajan ja puristusvoiman laskentaan helpottavat taulukon käyttöä, jolloin ei ole 

epäselvyyttä, mitä arvoja kussakin laskennassa täytyy syöttää. 

Työn tulosta esiteltiin työnjohdolle, joka kertoi ottavansa taulukon koekäyttöön. Työn 

luovutuksen yhteydessä käytiin läpi taulukon toimintaperiaate, sekä käytetyt kaavat 

ja kertoimet, sekä miten ne ovat muutettavissa. Tässä yhteydessä kerrottiin myös, 

mitä taulukon laadinnassa koettiin onnistuneeksi sekä mitkä asiat vaatisivat vielä 

tarkentamista. Pienten kappaleiden aika-arviointi taulukon avulla saatiin tarkaksi, 

sillä niiden käsittely on yleisesti sujuvaa ja geometria usein yksinkertaisempi. Ylei-

sesti vähätaitoksisien kappaleiden aika-arviointi onnistui tarkemmin. Suurten, ja mo-

nitaitoksisien kappaleiden aika-arviointi koettiin haastavaksi, sillä vaativien kappa-

leiden aika-arviointi vaatii kattavaa käytännön tietämystä ja kokemusta. Tällaisten 

kappaleiden kohdalla taulukon laskema aika jäi usein suuntaa antavaksi.  

Taulukko koettiin jo tällaisenaan hyväksi työkaluksi työnjohdolle, mutta sen toimi-

vuus yksinään työaikojen arvioinnissa osana kustannuslaskentaa vaatii tutkimista ja 

koekäyttöä. Laskennassa käytettyjen solujen ja kertoimien nimeäminen mahdollis-

taa arvojen tarkentamisen, mikäli siinä havaitaan esiintyvän systemaattisia virheitä. 

Taulukko on siis helposti kehitettävissä, mikäli se sellaista vaatii. 

Kuviossa 3 esitetään valmis laskentataulukko, josta on piilotettu taulukon muodos-

tamisessa käytetyt kaavat ja kertoimet.  
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Kuvio 3. Särmäysajan laskentataulukko. 

Taulukon avulla pystytään arvioimaan kappaleeseen kohdistuvia muuttuvia kustan-

nuksia särmäystyövaiheessa. Kustannuslaskennan kohdalla näiden tiedostaminen 

mahdollisimman tarkasti on merkittävää tuotteiden oikeanlaisen hinnoittelun kan-

nalta. Kiinteiden kustannusten laskentaan tällä ei ole vaikutusta, sillä toiminta-as-

teen vaihteluista huolimatta ne pysyvät ennallaan. 
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7 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja laatia särmäysaikojen arviointia varten 

laskentataulukko, jota voidaan hyödyntää kustannuslaskennassa. Taulukko otettiin 

koekäyttöön BE Groupissa, jolloin sen toimivuus osana kustannuslaskentaa pysty-

tään arvioimaan tarkemmin. 

Työn alussa tutkittiin yrityksen tuotannonohjausjärjestelmän avulla aikaisemmin sär-

mättyjä kappaleita, ja näistä kerättiin merkittäviä tietoja taulukon muodostamista 

varten. Toisessa vaiheessa yrityksessä suoritettiin tutkimushaastatteluja, joiden 

avulla pyrittiin selvittämään, mistä kappaleiden särmäysajat muodostuvat, sekä 

mitkä eri tekijät kappaleen särmäämiseen ja särmäysaikaan vaikuttavat. Saavutet-

tujen tietojen perusteellä lähdettiin rakentamaan laskentataulukkoa, jota kehitettiin 

yhdessä työnjohdon kanssa. Valmis taulukko suunniteltiin ja laadittiin siten, että se 

olisi helppokäyttöinen ilman mittavaa tietämystä aiheesta. 

Taulukon laadinta oli haasteellista johtuen useista eri tekijöistä, jotka särmäämiseen 

vaikuttavat. Särmääminen on työvaihe, jossa korostuvat käytännön kokemus sekä 

teoreettinen tietämys. Työvaiheen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on edellytys, 

että siihen kuluvaa aika-arviointia voidaan tehdä. 

Taulukkoa laadittiin yhteistyössä tuotannon ja työnjohdon kanssa, jotta siitä saatai-

siin mahdollisimman todenmukainen. Taulukko on rakenteeltaan yksinkertainen, jo-

ten sen kehittäminen ja parantaminen työaikojen seurannan yhteydessä on tarvitta-

essa sujuvaa. Parhaimmillaan taulukon avulla tarjousvaiheen läpimenoaika vähe-

nee, ja se edesauttaa kilpailukykyisten tarjousten tuottamista. 
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