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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkintotyön teettäjä on Huurre Finland Oy, jonka toimipiste sijaitsee Pir-

kanmaalla Ylöjärvellä. Huurre Finland Oy valmistaa muun muassa elintarvi-

keteollisuuteen hygieenisyyttä ja korroosionkestävyyttä edellyttäviä ovimal-

listoja. Tuotteiden kysynnän ja malliston kasvun myötä oli tullut 

ajankohtaiseksi standardisoida tuotantotiloihin tarkoitetut T-ovet. Tämän 

tutkintotyön tavoitteena oli standardisoinnin myötä kehittää myyntiä, mark-

kinointia, suunnittelua ja valmistusprosessia, sekä uudistaa tuotedokumen-

taatio. Työn ohessa tuotantotilaovien mallimerkintä muutettiin myös vas-

taamaan Huurre Finlandilla käytettävää ovimallinimistöä. 

 

Tutkintotyössä tehtiin T-ovista vakiomallit standardisoimalla turhat karmi-

mallit ja osanimikkeistö pois. T-ovien valmistus on helpompaa ja tehok-

kaampaa suomalaisella Vertex G4 3D -suunnitteluohjelmalla suunniteltujen 

valmistuspiirustuksien myötä. Työkuvat saadaan myös tuotannon kaikkiin 

eri käyttötarkoituksiin. Lopputuloksena asiakas löytää paremmin hänen 

käyttötarkoituksiinsa sopivan tuotteen. 

 

Standardisointi jatkuu T-ovien osalta vielä myös tämän tutkintotyön jälkeen, 

koska nimikkeistön ja mallien määrä on suuri. Työ on vain alku projektille, 

jolla pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan tar-

peet ja yrityksen osaaminen. Lopullisena tavoitteena on kasvattaa Huurre 

Finland Oy:n liikevaihtoa T-ovimyynnin osalta. 
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ABSTRACT 

 

The commissioner of this thesis was Huurre Finland Oy, which is part of the 

International Huurre Group. Huurre Finland is located in Ylöjärvi. The main 

products of Huurre Finland are cold rooms and stores, refrigeration applica-

tions and service maintenance and repair. The product range also includes 

hygienic and corrosion resistant door models for industrial non-refrigerated 

processing and auxiliary facilities.  

 

The T-door business growth led to a wide range of models and parts. Be-

cause of that, it became necessary to standardize the product. The purpose 

of the standardization and modularization of T-doors and the development 

of the manufacturing process was to develop selling, marketing, design and 

manufacturing. Product documentation was also updated through this the-

sis. Standardized models and parts were designed with Finnish mechanical 

engineering software Vertex G4. Drawings created with Vertex G4 acceler-

ate and develop the manufacturing process on the production line.  

 

Standardization of T-doors continues after this thesis, because of the large 

amount of models and parts. Through the standardization, customers will 

be able to better match T-door products with their needs, and both Huurre 

Finland and the customer will benefit. The project's end goal is to increase 

Huurre Finland's turnover in regards to T-doors. 



ALKUSANAT 

 

Tämä tutkintotyö on toteutettu Huurre Finland Oy:lle kevään 2007 aikana. 

Sain aiheen tutkintotyöhöni, kun yrityksessä oli tullut ajankohtaiseksi stan-

dardisoida tuotantotiloihin tarkoitetut T-ovet. 

 

Tutkintotyössäni tutustuin Huurre Finland Oy:n tuotteisiin ja sitä kautta eri-

tyisesti T-oviin. Työskenneltyäni päivittäin yrityksessä tutkintotyöni tiimoilta, 

opin tuntemaan T-oven suunnittelun perusteet Vertex G4 -

suunnitteluohjelmalla. Opin myös käyttämään ohjelmaa entistä paremmin, 

vaikka jonkin verran kokemusta kyseisestä suunnitteluohjelmasta minulla 

oli. Työssäni tutustuin myös ovien valmistusmenetelmiin ja koko yrityksen 

tuotannon- ja toiminnanohjaukseen. Työ kokonaisuudessaan on ollut erit-

täin mielenkiintoista, monipuolista ja haastavaa. T-oven standardisointi ja 

valmistusprosessin kehittäminen oli mielekästä, kun oppi tuntemaan yrityk-

sen toimintatavat. Tutkintotyöni on alkusysäys koko T-ovimalliston standar-

disoimiseksi kokonaisvaltaisesti, jolloin tuote voi "elää omaa elämäänsä". 

Tämä tarkoittaa sitä, että T-ovia voi sellaisenaan myydä, markkinoida, 

asentaa huoltaa ja suunnitella ilman lisäponnisteluja tuotannossa ja tuote-

kehityksessä. 

 

Tutkintotyöni on tehty Huurre Finland Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Sen 

mahdollisuuden lisäksi haluan kiittää niitä henkilöitä Huurre Finland Oy:ssä, 

joita ilman tämä työ ei olisi toteutunut.  Suurimmat kiitokset kuuluvat autta-

mishaluiselle tuotekehitysosaston henkilökunnalle, jossa itsekin työskente-

lin. Erityiskiitos kuuluu tutkintotyön ohjaajalle Tuotekehitysinsinööri Veijo 

Tuomiselle, jonka tietotaitoa sain hyödyntää työssäni. Lopuksi haluan kiittää 

perhettäni ja läheisiäni tuesta opintojeni loppuun saattamiseksi. 

 

 

Ylöjärvellä 27.4.2007 

 

 

Petteri Piirto 



LYHENTEET 

 

 CFC = Chlorine Fluorine Carbon, CFC –yhdisteen aineosat, kloori, 

  fluori, hiili 

 HCFC = Hydro Chlorine Fluorine Carbon, HCFC –yhdisteen aineosat, 

  vety, kloori, fluori, hiili 

 PVDF = Polyvinyylidieenifluoridi 

 AISI = American Iron and Steel Institute, amerikkalainen rauta ja  

  teräs instituutti 

 VAL = Valoaukon leveys 

 VAK = Valoaukon korkeus 

 JOT = Juuri Oikeaan Tarpeeseen 

 RT = Rakennustieto 

 CAD = Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu 

 NC = Numerical Control, numeerinen ohjaus 

 dxf = CNC-koneiden tukema kuvansiirtoformaatti  

 CNC = Computerized Numerical Control, tietokoneistettu nu- 

  meerinen ohjaus 

 OKA = Omakustannusarvo 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tavoite 

 

Työn päätarkoituksena oli standardisoida T-ovimallisto, jolloin käytettyjen 

osavaihtoehtojen lukumäärä pienenee nykyisestä. Myös oven karmivaih-

toehtoja vähennettiin nykyisestä valikoimasta. Siten pystytään tarjoamaan 

asiakkaalle helpommin ja edullisemmin oikeaan käyttötarkoitukseen oleva 

tuotantotilaovi. Valinnan helppous palvelee asiakasta siten, että turhat osa- 

ja karmivaihtoehdot standardisoidaan pois. Myös tuotteen yhdenmukaista-

misen ja standardisoinnin pohjalta voidaan kehittää T-oven ulkomaan vien-

tiä ja pienentää sen valmistuskustannuksia. T-ovimalliston standardisointi 

palvelee sekä Huurre Finland Oy:tä ja yrityksen asiakkaita. Huurre Finlan-

dilla voidaan tämän perusteella tarkentaa tuotemäärittelyä ja –luetteloa. 

Markkinoinnin on myös helpompi tarjota asiakkaille parhaiten sopiva tuotan-

totilojen ovikokonaisuuksia. 

 

T-oven standardisoinnissa työkuvat  mallinnettiin 3D:nä Vertex G4 -ohjel-

malla, jolloin saadaan kuvat standardisoiduista ovista tuotannon eri käyttö-

tarkoituksiin. Työssä standardisoidaan TO- ja TPO -ovi. Tähän sisältyy 

kaikki käytetyt osat, kuten karmit, ovilehdet, materiaalit, heloitukset ja lisä-

varusteet. Tavoitteena oli myös kehittää valmistusprosessia, jolloin tavoit-

teena on läpimenoajan pienentäminen sekä valmistus- ja työkalukustan-

nuksien vähentäminen. Valmistusmenetelmiin tutustuminen ja 

työkalutuntemus olivat tarpeen, jotta tuote voitiin suunnitella helppoa ja no-

peaa valmistusta silmälläpitäen. 
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1.2 Huurre Finland Oy 

 

Huurre Finland Oy on johtava kotimainen kylmäalan yritys, joka kuuluu 

kansainväliseen Huurre Group -konserniin. Huurre Finland tarjoaa asiak-

kailleen mittatilaustyönä kylmätiloja, jäähdytyspalveluja sekä huolto- sekä 

korjauspalveluja. Yrityksen pääasiakaskuntaan kuuluu mm. elintarvike- ja 

lääketeollisuus, päivittäistavarakauppa, logistiikkakeskukset, rakennusura-

koitsijat, laivateollisuus, julkinen sektori ja kiinteistönhuolto. Yrityksen toi-

mintaan kuuluu kokonaisvaltainen palvelu, jolloin toimitus käsittää yksittäi-

sestä tuotteesta aina kylmäkokonaisuuksiin sisältäen aina elementit, 

suunnittelun, projektinhoidon, asennuksen ja huoltosopimuksen. /18/ 

 

 
Kuva 1. Huurre Finland Oy /19/ 

 

Yrityksen pääpaikka sijaitsee Ylöjärvellä, Tampereelta pohjoiseen noin 15 

kilometriä. Näin se myös sijaintinsa perusteella on keskeisellä paikalla vil-

kasliikenteisen kolmostien varrella (kuva 1). Ylöjärven pisteessä sijaitsee 

kylmähuoneiden, elementtien ja kylmäilmaverhojen ja ovien valmistus sekä 

suunnittelu, tuotekehitys, myynti ja markkinointi. Huurre Finland Oy:n kyl-

mäkoneikkotuotanto sijaitsee Kuopiossa ja yhteensä yrityksellä on 15 toi-

mipistettä Suomessa. Kaiken kaikkiaan Huurre Finland Oy:n palveluksessa 
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työskentelee 300 henkilöä ja yrityksen budjetoitu liikevaihto vuonna 2006 oli 

50 milj. €. Vuosi 2006 oli myös yrityksen 60. toimintavuosi. /18/ 

 

Huurre Finland Oy:n toiminta- ja ympäristöjärjestelmä täyttää standardien 

ISO 9001 ja ISO 14001 mukaiset vaatimukset ja on sertifioitu molempiin 

standardeihin perustuen. Yrityksen toiminta perustuu vahvasti asiakasläh-

töisyyteen, laatuun sitoutumiseen sekä pyrkimykseen laadun jatkuvaan pa-

rantamiseen. Varmistaakseen tuotteiden ja palveluiden laatuvaatimukset 

yritys seuraa tarkasti asetusten ja määräysten kehitystä ja osallistuu itse 

aktiivisesti alan standardisointityöhön. Yrityksessä jokainen työntekijä miel-

tää laadun merkityksen ja toimii sen mukaan. Toimien laatujärjestelmän 

mukaan työntekijät varmistavat laadun yrityksen yhtenä menestystekijänä. 

Laadun varmistukseen sisältyy muiden muassa toimintavarmuuden maksi-

mointi toimitusprosessissa ja poikkeamien minimointi. Yrityksen kannatta-

vuus ja toiminnan jatkuvuus varmistuu laadukkaalla toiminnalla. Siihen si-

sältyy jatkuvaa parantamista ja toiminnan kehittämistä laatujärjestelmää 

käyttäen, joka parantaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. /18/ 

 

Johtavana kylmäalan yrityksenä Huurre Finland Oy on myös ympäristöasi-

oissa edelläkävijä. Yritys korvasi ensimmäisten joukossa otsonikatoa ja 

kasvihuoneilmiötä aiheuttavat yhdisteet vaarattomilla yhdisteillä. Yritys pitää 

huolta ympäristöstä myös materiaalien osalta, valitsemalla ja kehittämällä 

tuotteet aina ympäristöystävällisiksi. Yritys ja henkilöstö noudattavat lakien 

ja asetusten asettamia vaatimuksia ja osallistuvat kansainväliseen kehitys-

työhön. /18/ 

 

Turvallisuuspoliittisesti yritys on hyvä kauppakumppani ja työnantaja. Yritys 

noudattaa turvallisuuslakeja, asetuksia ja sopimuksia luoden näin varman 

ja vakaan pohjan kaupankäynnille ja työnteolle. Yrityksen johto on sitoutu-

nut korjaamaan välittömästi turvallisuuteen liittyvät puutteet ja hyvä vakuu-

tuspohja varmistaa taloudelliset edellytykset mahdollisten vahinkojen kor-

jaamiseen ja yrityksen toiminnan jatkamiseen. /18/ 
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1.3 Työn taustaa 

 

Huurre Finland Oy aloitti tuotantotilaovien valmistuksen 1980-luvun puoles-

sa välissä. Tuotantotilan ovi, malli nimeltään T-ovi on tarkoitettu elintarvike 

teollisuuden ja tuotantolaitosten käsittely- ja aputiloihin (kuva 2). 

  

 
Kuva 2. Tuotantotila /19/ 

 

Tällaisissa kohteissa ovilta vaaditaan hygieenisyyttä ja erittäin hyvää kor-

roosionkestävyyttä. Käyttölämpötila-alue tuotantotiloissa on +10 - +60 °C. 

T-ovi koostuu joko yhdestä (TO-ovi, kuva 3) tai kahdesta (TPO-ovi) ovileh-

destä. Ovilehtien sisä- ja ulkopintaan käytetään 0,6 mm:n muovipinnoitteis-

ta kuumasinkittyä teräslevyä tai ruostumatonta teräslevyä. Vakiokarmi muo-

dostuu T-ovessa 1,25 mm:n ruostumattomasta teräksestä taivutetusta 

profiilista. Eristeenä ovissa käytetään CFC- ja HCFC-vapaata vaahdotettua 
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kovapolyuretaania. T-ovissa saranoina on laakeroidut rst-metallisaranat ja 

sovitus Abloy 4190 -lukkorungolle. Parioven toisessa lehdessä on pikasal-

pa. Tiivistys tapahtuu kumitiivisteellä ja laahusovissa on kumilaahus ala-

reunassa. Materiaalivaihtoehtoina ovilehdissä on 0.6 mm:n PVDF-

pinnoitteinen tai ruostumaton teräslevy. T-ovissa on myös runsas lisävarus-

teiden mahdollisuus, joihin kuuluu muiden muassa erilaiset ikkunat, ovisul-

kijat, aukipitolaitteet ja liharatamahdollisuus. Lisävarusteisiin kuuluvat myös 

erilaiset karmivaihtoehdot, painikkeet, Abloy -lukkosylinteri ja erikoispinnoit-

teinen lukkorunko. /4, s. 4./ 

 

 
Kuva 3. TO-ovi /19/ 

 

T-ovimallisto standardisoimisessa oli tarkoitus luoda ovelle vakiomallit ja 

vähentää oleellisesti siinä käytettäviä nimikkeitä ja käytettyä työtä. Tavoit-

teena on parantaa myyntiä, nopeuttaa valmistusta ja nostaa T-oven liike-

vaihtoa. Ongelmana tällä hetkellä ovat epäselvät tuoterakenteet ja paisunut 

nimikemäärä projektikohtaisten mallien myötä /15/. Työssä paneudutaan 

myös valmistuksen nopeuttamiseen ja T-oven tuotekehitykseen. 
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2 KÄYTTÖKOHTEEN ASETTAMAT VAATIMUKSET 

 

2.1 Hygieenisyys 

 
Hygienia itsessään on bakteerien ja taudinaiheuttajien pitäminen loitolla tai 

niissä rajoissa, että ihmisen oma vastustuskyky pystyy ehkäisemään sai-

rastumisen. /20/ 

 

Erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden tuotantotiloissa hygieenisyys on 

tärkeää. T-ovissa on valmiiksi poistettu mahdolliset likaa keräävät ominai-

suudet ja hygieenisyyttä on parannettu esimerkiksi upottamalla lukkorunko 

oveen ja ikkuna sovittamalla ovilehden kanssa samaan tasoon, jolloin pin-

nasta tulee kokonaisuudessaan helposti puhdistettava (kuva 4). Materiaali-

valinnat edesauttavat helppoa ja tehokasta päivittäistä puhdistusta. 

 

Suomen terveydensuojelulain (763/94) kuudes luku; Yleinen elintarvikehy-

gienia, 19 § Elintarvikehuoneistoa koskevassa vaatimuksissa todetaan että: 

"Elintarvikehuoneisto on pidettävä puhtaana ja hyvässä kunnossa, ja se on 

myös puhdistettava säännöllisesti." /21/ 

 

18 § Yleiset elintarvikehygieeniset vaatimukset ovat seuraavat: " Elintarvik-

keet on suojattava mikrobeilta, vahinkoeläimiltä, kosteudelta, lämmöltä, va-

lolta ja muilta haitallisilta vaikutuksilta sekä käsiteltävä siten, että tartunta-

tautien leviäminen tai muiden terveyshaittojen syntyminen estyy." /21/ 

 

Koska Huurre Finlandilla on keskitytty tuotantotilojen, puhdastilojen sekä 

kylmä- ja pakastetilojen ovikokonaisuuksiin, tulee näitäkin asetuksia huomi-

oida suunnittelussa ja valmistuksessa. T-ovessa hygieniaominaisuuksiin on 

paneuduttu parantaen oven puhdistettavuutta ja heikentäen lian ja baktee-

rien tarttuvuutta. Myös pykälän 20 vaatimukset huomioidaan suunnittelussa 

ja valmistuksessa: "Elintarvikehuoneistossa käytettävien rakenteiden, pin-

noitteiden, materiaalien ja kalusteiden sekä elintarvikkeiden valmistukseen 

tai muuhun käsittelyyn käytettävien koneiden, laitteiden, välineiden ja asti-



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 
Kone- ja tuotantotekniikka, Tuotekehitys 
Petteri Piirto 

13(59)

oiden on oltava helposti puhdistettavia sekä tarvittaessa desinfioitavissa ja 

sellaisia, ettei niistä joudu elintarvikkeisiin haitallisia aineita." /2/ Kosteuden, 

lämmön ja muiden rasituksien sietoon on paneuduttu myöhempänä.  

 

Tuotantotiloissa nimensä mukaan tuotetaan elintarvikkeita (kuva 2). Tällöin 

oikeat lämpötilat hygieenisyyden kannalta ovat myös tärkeitä, koska bak-

teerit elävät paremmin lämpöisessä kuin kylmässä. T-ovimallistossa lämpi-

män ilman poissa pitäminen on hoidettu eristeellä ja tiivistyksellä.  

 

 
Kuva 4. Lukko, painike ja ikkuna /19/ 
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2.2 Pesuaineet ja korroosionkestävyys 

 

Hygieenisyyttä ylläpitääkseen tuotantotiloja ja tuotantotilojen ovia tulee 

säännöllisesti puhdistaa ja desinfioida, kuten edellä todettiin. Tämä asettaa 

T-ovi mallistolle suuria vaatimuksia. Jatkuva altistuminen voimakkaille pe-

suaineille heikentää tiivisteiden ominaisuuksia ja aiheuttaa oveen korroosio-

ta. /15/ 

 

Korroosio on yleensä metallin hapettumista, eli rauta-atomien (Fe) yhtymis-

tä ilmassa oleviin happimolekyyleihin veden (O2) avulla, jolloin lopputulok-

sena syntyy rautaoksidia (yleensä FeO).  

 

Metallien korroosiossa monimutkaisen ja runsaasti energiaa vaatineen val-

mistusprosessin metallinen olomuoto, muuttuu lähes alkuasuunsa, malmi-

mineraalia muistuttavaan, hapettuneeseen, vähän energiaa sisältävään ti-

laan (kuva 5). /1, s. 17./ 

 

 
Kuva 5. Puhki ruostunut esine /22/ 
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Sähkökemiallinen korroosio perustuu elektronien ja ioninen siirtymiseen ra-

japinnan lävitse. Raudan liukeneminen vesiliuokseen on sähkökemiallinen 

reaktio, joka koostuu kahdesta erillisestä reaktiosta /1, s. 25-26/: 

 

Fe → Fe2+ + 2e−    (2.1) 

 

2H+ + 2e- → H2    (2.2) 

 

Raudan liukeneminen ioneina veteen on anodinen reaktio (2.1) ja tapahtu-

ma-aluetta raudan pinnalla kutsutaan anodiseksi alueeksi. Katodisessa re-

aktiossa (2.2) liukenemisessa vapautuneet elektronit kulutetaan. Tämän ta-

pahtumapaikkaa kutsutaan katodiseksi alueeksi. /1, s. 25–26./ 

 

Raudasta irronneet elektronit kulkevat vesipisaroiden reunalla, joissa on 

paljon happea, tämä pelkistää veden ja hapen hydroksidi-ioneiksi (2.3). /2, 

s. 3./ 

 

4e− + O2 + 2H2O → 4OH−   (2.3) 

 

Reaktion (2.3) johdosta syntyneet hydroksidi-ionit reagoivat rauta ionien 

kanssa muodostaen anodiselle alueelle saostuvaa rautahydroksidia (2.4). 

/2, s. 3./ 

 

Fe2+ + 2OH− → Fe (OH)2    (2.4) 

 

Hydroksidi-ionit reagoivat rautaionien ja vedessä olevan hapen kanssa 

muodostaen rautaoksidia: (2.5) /22/ 

 

4Fe (OH)2 + O2 → 2(Fe2O3 · H2O) + 2H2   (2.5) 

 

T-ovissa korroosio estetään valmistamalla ovilehdet ja ovikarmit ruostumat-

tomasta teräksestä (AISI 304). Joissain tapauksissa käytetään ovilehdessä 

kuumasinkittyä polyesteri- tai PVDF-pinnoitteista teräslevyä. Ruostumaton 

teräs on hyvin kestävä materiaali, jossa korroosion estää kromi (Cr) /24/. 
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AISI 304 -ruostumattomassa teräksessä kromia on noin 18.3 % ja nikkeliä 

(Ni) 8.7 % /23/. Ruostumaton teräs on jossain määrin myös haponkestävää, 

mikä tarkoittaa että se kestää erittäin hyvin käyttökohteen vaatimia voimak-

kaita pesuaineita ja liuottimia. 

 

Korroosionkestävyys perustuu ruostumattoman teräksen pinnan passivoi-

tumiseen. Hapen läsnäollessa metallin pintaan syntyy erittäin ohut valoa lä-

päisevä pääosin kromioksidia sisältävä kerros. Passivoituneessa tilassa 

metallin syöpyminen on erittäin vähäistä. Ulkoilmassa ja vedessä syöpy-

mättömyyden rajana voidaan pitää 10-11 % kromipitoisuutta. /1, s. 459./ 

 

Vaikka ruostumattomasta teräksestä puhutaan ruostumattomana, niin ei se 

sitä aina välttämättä ole. Esimerkiksi kalateollisuudessa, jossa ollaan hyvin 

paljon tekemisissä meriveden ja meri-ilmaston kanssa, kalajätteestä puhu-

mattakaan, ovat hapettavat vaikutukset hyvin suuret. Tällöin ilman puhdis-

tamista ja pesua, jopa ruostumaton teräs saattaa altistua korroosiolle. /15/ 

AISI 304 -tyyppinen teräs on eniten käytetty ja se soveltuu useimpiin nor-

maaleihin käyttökohteisiin, mutta sen korroosionkestävyys ei ole aina riittä-

vä. /1, s. 457./ 

 

Teknisen tiedotteen /2, s. 1/ mukaan tärkeimpiä korroosionestomenetelmiä 

on oikea suunnittelu, oikeat materiaalivalinnat ja tarkoituksenmukaisen kor-

roosionestomenetelmän valinta. Kuumasinkityssä polyesteri- ja PVDF-

pinnoitteisessa levyssä sinkkipinnoite estää metallin ruostumisen, koska 

sinkillä on pienempi sähkökemiallinen potentiaali. Käytännössä tämä tar-

koittaa, että sinkki ionisoituu herkemmin veden ja hapen vaikutuksen alai-

sena. Polyesteripinnoite helpottaa ovilehden puhtaana pitämistä ja antaa 

ovilehdelle ulkonäöllisesti hyvän pinnan. Tämä ei aina kuitenkaan välttä-

mättä riitä, jos rakenteessa muut osat ovat korroosioalttiita. Kuvassa 6 on 

T-ovi, jossa polyesteripinnoitteinen ovi on kärsinyt ruostevauriota. Kynsile-

vyn ja ovilevyn välistä alkanut korroosio on alkanut irrottaa pinnoitetta sink-

kilevystä.  
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Kuva 6. Käyttökohteen ovelle aiheuttamia vaurioita /19/ 

 

Käytännössä ovilehti on suljettu rakenne, jolloin pesuvesi ei pääse helposti 

vaikuttamaan puhtaalle metallipinnalle. Esimerkiksi sinkkipinnoitetussa le-

vyssä särmät jäävät leikkauksen jälkeen paljaaksi. Tiivis rakenne oviraken-

teessa on hyväksi, koska pesutilanteessa pesu- ja desinfiointiaineet tunkeu-

tuvat herkästi joka paikkaan pienen pintapaineen takia. Tällöin 

rakenteeseen ei jää pesuainejäämiä mahdollisesti vahingoittamaan ovea tai 

vaikuttamaan oven ulkonäköön valuttamalla ruosteista vettä saumoista. 

Pesuaineet, varsinkin liuotinpohjaiset, vaikuttavat myös oven solumuovitii-

visteisiin ja niiden kiinnitykseen. Poikkeuksena kuvassa 6 esiintyvä T-ovi, 

jossa oven maalipinnan alle päässyt kosteus on aiheuttanut korroosiota. 

Tällaisissa tilanteissa pitää valita käyttökohteen vaatimusten edellyttämät 

osat tuotteeseen. 
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2.3 Mekaaninen kestävyys 

 

Tuotantotiloissa ovirakenteet joutuvat jatkuvaan mekaaniseen rasitukseen. 

Niistä kuljetaan läpi päivittäin monia kertoja, niitä saatetaan paiskoa, ja ovi-

lehteen tai karmiin saatetaan törmätä raaka-aineen kuljetusvaunulla tai jopa 

trukilla (kuva 7). Tällaisissa tilanteissa suurimmat rasitukset rakenteessa 

kohdistuvat heloihin, karmiin ja ovilehteen. T-ovimallistossa saranoina on 

laakeroidut ja ruostumattomat rst-saranat, jolloin niiden kulutus- ja iskun-

kestävyys paranee. 

 

 
Kuva 7. Mekaanista kulumista /19/ 
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T-ovi mallistoon on saatavana lisävarusteena potkulevy, eli ruostumaton te-

räs- tai polyeteenilevy oven alareunaan ottamaan vastaan iskuja ovea käy-

tettäessä. Vaihtoehtoisesti oven sisään liimataan kokoonpanovaiheessa 

vanerivahvike. /14, s. 6./ 

  

Standardisoimisen yhteydessä voidaan tiettyjä ominaisuuksia muokata ha-

luttuihin suuntiin, jos jossain havaitaan parantamisen varaa. 

 

AISI 304 teräs kuuluu austeniittisiin ruostumattomiin teräksiin. Teräksessä 

nikkeli mahdollistaa pysyvästi austeniittisen rakenteen. AISI on Pohjois-

amerikkalaisten metallin tuottajien yhdistys. Kromin pääasiallinen tehtävä 

on passivoituminen, johon korroosion kestävyys perustuu, kuten edellä on 

todettu. /3, s. 455/ 

 

Ruostumattomien terästen lujuusominaisuuksia on lueteltuna taulukossa 1. 

SS -standardin 2332 on täysin vastaava kuin T-ovissa käytetty AISI 304. 

 

Sellaisessa tilanteessa, jossa materiaaleja täytyy muuttaa, on lopputuotteen 

laadun varmistamiseksi suoritettava tietyn kaavan alaisia kulu-

tus/rasitustehtäviä lujuuslaskelmista puhumattakaan. 

 

Taulukko 1. Ruostumattomien terästen tyypillisiä lujuusarvoja /2, s. 87./ 
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3. OVIRAKENTEIDEN SELVITYS 

 

3.1 Tuotantotilojen ovien yleisrakenne 

 

Huurre Finlandin valmistamat T-ovet on tarkoitettu käytettäväksi tuotantoti-

loissa. Ovet ovat päärakenteeltaan melko yksinkertaisia, mutta lisävarustei-

den ja asiakkaan tarpeiden mukaan T-ovesta muotoutuu suhteellisen moni-

puolinen yhdistelmä. Suunnittelussa pyritään huomioimaan mahdolli-

simman hyvin mekaaninen- ja kulutuskestävyys sekä hygieenisyys. 

 

 
Kuva 8. T-oven pääkokonaisuudet 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 
Kone- ja tuotantotekniikka, Tuotekehitys 
Petteri Piirto 

21(59)

Tuotantotilojen ovet koostuvat pääasiassa kolmesta kokonaisuudesta, joita 

ovat karmi, ovilehti ja helat (kuva 8). Oven suunnittelulähtökohtien kannalta 

nämä asiat ovat samassa järjestyksessä. Karmi tulee ensin seinäelement-

tiin, jonka jälkeen tiedetään oikea ovilehti ja sen kätisyys karmiin. Viimei-

seksi ovi heloitetaan käyttötarkoituksiin soveltuvilla osilla. 

 

Ovia valmistetaan yksi- ja kaksilehtisenä TO- ja TPO-mallisena. Yksilehti-

nen ovi sisältää sisä- ja ulkolevyn ja eristeen (kuva 3 ja 8). Kaksilehtinen ovi 

taas koostuu kahdesta ovilehdestä, jotka kummatkin sisältävät ulko- että si-

sälevyn (kuva 9). Kuvissa kummatkin ovimallit ovat varusteltu lisävarustein. 

Yksilehtisessä ovessa on kuvassa ikkuna lisävarusteena ja kaksilehtisessä 

ovessa ovenkahvat ja ovensuljin. T-ovet valmistetaan kokonaisuudessaan 

Huurre Finland Oy:llä. Alihankkijoilta tulee ainoastaan helat ja tietyt lisäva-

rusteet. 

 

 
Kuva 9. TPO-ovi 

 

Valoaukon vakiokoko vaihtoehtoja TO-ovessa on monta (taulukko 2) ja 

muut korkeusmitat ovat 100 mm jaolla 3000 mm asti. TPO-ovessa valoau-

kon mitat ovat väliltä 1200 mm – 2600 mm leveyssuunnalta ja suurin kor-

keus 3000 mm myös 100 mm jaolla. /4, s. 4./ 
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Taulukko 2. T-ovet /4, s. 4./ 

TO-ovien mitat (mm) 

Oven tyyppi 
Valoaukon leveys Valoaukon korkeus 

Kynnysovet 
Valoaukon korkeus 

Laahusovet 
TO-600 600 2000 2045 
TO-700 700 2000 2045 
TO-800 800 2000 2045 
TO-900 900 2000 2045 

TO-1000 1000 2000 2045 
TO-1100 1100 2000 2045 
TO-1200 1200 2000 2045 
TO-1300 1300 2000 2045 

.  

Lisävarusteisiin T-ovessa kuuluu tällä hetkellä erilaiset ikkunat, joko pyöreä 

tai suorakulmainen. Potkulevyjä on kahta eri mallia, jotka ovat materiaalil-

taan ruostumaton teräslevy AISI 304 4N, paksuus 0.6 mm, korkeus 300 

mm tai harmaa polyeteeni, paksuus 5 mm, korkeus 800 mm. Kynsilevy 

ruostumaton teräslevy AISI 304 4N, paksuus 0,6 mm ja erilaiset aukipitolait-

teet sekä ovensulkimet. /14, s. 6./ 

 

3.2 Karmit 

 

Karmivaihtoehtoja T-Ovessa on tällä hetkellä vakiokarmin lisäksi pääasias-

sa kolme, joita ovat U-karmi, C-karmi ja puoli C-karmi (kuva 10). Karmit val-

mistetaan ruostumattomasta AISI 304 -teräksestä. Vakiokarmin profiili on 

oletuskoossa 45 mm x 68 mm (lev. x syv.) ja se asennetaan seinäelementin 

pinnan tasolle siten että karmin ja seinän välinen liitos on suora. Vakiokarmi 

muovautuu seinän paksuuden mukaan, mutta jos seinä on erittäin paksu, 

käytetään vakio mittaa. Mittojen mukaan muovautuvia malleja ovat myös U-

, C- ja puoli C-karmit. Näissä malleissa karmin leveys on vakio ja syvyys 

määräytyy seinän paksuuden mukaan. Vakiokarmin syvyysmitta on sama, 

kuin seinän paksuus, U-karmissa 8 mm suurempi, C-karmissa 61 mm ja 

puoli C-karmissa 36 mm suurempi. Karmimallien suunnittelussa on huomi-

oitu hygieenisyys sillä tavoin, että seinän ja karmin väliseen liitokseen ei 

jäisi turhia kulmia ja rakoja, jotka keräävät pölyä ja likaa. Vakio- ja U-

karmissa seinäelementin ja karmin välinen liitos on täysin suora, jolloin li-

kaa kerääviä kulmia ei jää. C- ja puoli C-karmin kiinnityksessä seinän ja 
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karmin liitokseen jää kulma, mutta tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun ei 

välttämättä ole muuta vaihtoehtoa. C-karmit on tarkoitettu kohteisiin, joissa 

karmin syvyys täytyy olla suhteellisen suuri, vaikka seinäelementti on ohut. 

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi tilat, jotka vaativat yöksi suljettavan tiiviin 

oven ja päivällä kevyet heiluriovet. Ovet kiinnitetään karmin eripuolille ja 

heiluriovien ollessa käytössä, tiivis ovi pidetään auki. /14 s. 3-4; 15/ 

 

 
Kuva 10. T-oven eri karmimallit 

 

Karmin kokoonpano koostuu monesta osasta, saranavahvikkeet, erilaiset 

telkilevyvaihtoehdot ja niiden vahvikkeet, pysty- ja vaakakarmin kiinnitys-

kulmat. Sarana- ja telkilevyvahvikkeisiin on tehty rei'itys ja kierteytys val-

miiksi niihin tuleville osille. Kiinnityskulmat pistehitsataan karmiin (Kuva 11). 

U- karmi kootaan suoraan asennuspaikalle, jolloin vaakakarmi kiinnitetään 

vetoniiteillä kiinnityskulmiin, jotka ovat kiinni pystykarmeissa. Vakiokarmi 

kootaan valmiiksi ennen seinään kiinnittämistä, koska karmi on melkein sul-

jettu rakenne.  
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Kuva 11. U-karmin kulmakiinnitys 

 

3.3 Ovilehdet 

 

Ovilehti koostuu sisä- ja ulkolevystä, jotka ovat materiaaliltaan ruostuma-

tonta AISI 304 2B / 4N, polyesteri- tai PVDF -pinnoitteista kuumasinkittyä 

teräslevyä. Ainevahvuutena käytetään pääosin 0.6 mm:ä. Ovilehden ko-

koonpanon jälkeen, ovilevyjen väliin vaahdotetaan 65 mm:n paksuinen po-

lyuretaanieriste. /4, s.4; 15./ Polyuretaanin hyvä lämmöneristyskyky perus-

tuu sen solumuovirakenteeseen ja solukaasuna toimii ponneaineena 

käytetty n-pentaani. Sen lämmönjohtavuus on vain 0,015 W/mK, joka on 

noin puolet ilman lämmönjohtavuudesta. Polyuretaani kestää hyvin kosteut-

ta, pesuaineita ja liuottimia. Vahvat hapot ja emäkset vahingoittavat eristet-

tä. /5/  

 

Ovilehtien mitat vaihtelevat valoaukon leveyden ja korkeuden mukaan ja 

ovilehtiä on vasemman- sekä oikeankätisiä.  Valmistuksessa on huomioita-
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va erilaiset lisävarusteet, joten työkuvia voi olla monta yhdestä ovilevystä 

mahdollisten lisäreikien ja leikkausten osalta. Ovilevyjen kiinnitys toisiinsa 

tapahtuu polyuretaanieristeen liimaominaisuudella ja vetoniiteillä. Ovilehdet 

ovat varustettu kumitiivisteillä. 

 

3.4 Helat /14, s. 5-6./ 

 

T-ovien heloitukseen kuuluu vakiona laakeroidut ruostumattomat metal-

lisaranat ja sovitus erikoispinnoitteiselle Abloy 4190 -lukkorungolle (kuva 

12). TPO -ovessa toisessa ovilehdessä on pikasalpa. 

 
Kuva 12. Abloy 4190 /25/ 

 

Saranointi tapahtuu kahdella tai neljällä saranalla. Jos valoaukon leveys 

(VAL) on yhtä suuri tai pienempi kuin 900 mm tai valoaukon korkeus (VAK) 

on yhtä suuri tai pienempi kuin 2045 mm, käytetään kahta saranaa. Taas 

jos VAL > 900 mm tai VAK > 2045 mm, käytetään neljää saranaa. Sarana 

on mallia Huurre. 
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Lukkorunkoina vaihtoehtoisesti on saatavilla Abloy 4290, joka on tarkoitettu 

välioviratkaisuun, jossa ei ole lukitusta. Abloy 4195 -lukko on vaihtoehtona 

esimerkiksi hätäpoistumisoveen jossa ei tarvita painiketta. Lukkorungossa 

on vain lukitus. WC tiloihin tarkoitettu lukkorunko Boda 414 on myös lisäva-

rusteena. T-oveen on myös saatavilla sähköisiä lukkoja, jolloin tiedetään 

teljen asento ja voidaan myös suorittaa kulunvalvontaa. T-oven sähköluk-

kovalikoimaan kuuluu, Abloy 4195X, 8904 ja 8910. Kaikki sähkölukot tarvit-

sevat ylivientisuojan (kuva 13), joka tulee ovilehden sisälevyyn saranapuo-

lelle. 

 

 
Kuva 13. Abloy EA281 ylivientisuoja /26/ 

 

Lisävarusteita sähkölukitukseen on mikrokytkimellä varustettu telkipesä Ab-

loy 8400 ja magneettitunnistin Abloy EL 502, joka asennetaan ovilehteen 

lukkorungon yläpuolelle. Karmiin tulee samalle kohdalle vastakappale. 
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4. STANDARDISOINTI 

 

4.1 Yleistä 

 

Suomen standardisoimisliiton (SFS) /27/ mukaan standardisointi yleisesti 

on yhdenmukaisten toimintatapojen laatimista ja standardit ovat luotu hel-

pottamaan jokapäiväistä elämää. Standardeista hyötyy enimmäkseen vi-

ranomaiset, elinkeinoelämä ja kuluttajat. 

 

T-ovimalliston standardisoimisessa se tarkoittaa tuotteen tai tuoteperheen 

yhdenmukaistamista käytettävien mallien, materiaalien ja lisävarusteiden 

osalta. Sitä kautta voidaan parantaa ja helpottaa myyntiä, markkinointia, 

valmistusta ja asennusta. Tällä hetkellä ovivaihtoehtojen määrä on melko 

suuri, koska on vastattu asiakkaiden tarpeisiin suunnittelemalla yksilöllisiä 

ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä tuotteita. Standardisointi ei tarkoita, että 

niin ei jatkossa tehtäisi, mutta käytettävien osien ja mallien osalta vähenne-

tään vaihtoehtoja. Standardisoiminen käsittää monta eri tasoa ja aikoinaan 

standardisointi käsitti vain käytettävät pultit, mutterit, aluslaatat ja muut käy-

tettävät yksinkertaiset osat. Yritysstandardisointi voidaan jakaa seuraavalla 

tavalla: /6, s. 2./ 

 

• Helpoin taso. Standardisoidaan materiaalit ja tarvikkeet, kuten käy-

tettävät teräkset ja laadut, ruuvit, pultit, mutterit jne. Helpoimman ta-

son rinnalla on suunnittelun perusstandardit, kuten sovitestandardit 

ja työvälinestandardit 

• Keskitaso. Standardisoidaan käytettävät komponentit, jotka oste-

taan ulkoa ja ovat yleensä valmiita. T-ovi tapauksessa nämä ovat 

esimerkiksi helat. 

• Vaativin taso. Tuotestandardisointi, jonka tuloksena syntyy esimer-

kiksi standardituotteen tai moduulijärjestelmän suunnitteluohjeisto. 
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Onnistunut standardisointi vaikuttaa positiivisesti kaikkiin yrityksen toimin-

toihin. Eri osastojen vaatimukset standardisoinnista vaihtelevat (kuva 14). 

/6, s. 1./ 

 

 
Kuva 14. Mitä yrityksen eri osastot odottavat standardisoinnilta /6 s. 1/ 

 

4.1.1 Modulointi 
 

Modulointi on yksi keino tuotestandardin toteuttamiseksi. Tavoitteena on et-

tä pienestä määrästä moduuleja voidaan yhdistelemällä saada suhteellisen 

monta lopputuotetta. Kun tuote jaetaan toiminnallisiin osiin, voidaan näitä 

osia kutsua moduuleiksi. Tällä tavoin päästään suureen standardikompo-

nenttien määrään ja voidaan hallita paremmin tuotevariaatioita. Modulointi 

kumminkin eroaa itse standardisoimisesta, koska moduloinnilla ei pyritä 

vaikuttamaan asiakkaalle tarjottavan lopputuotevalikoiman määrään. Vaan 

tuotevalikoimaa moduloitaessa pyritään tunnistamaan eri asiakasryhmien 
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tuotteelle asettamat erityisvaatimukset ja rajaamaan tuotteen variointi kes-

keisesti tärkeisiin ominaisuuksiin. /6, s. 4; 27./ 

 

Esimerkkinä kuvassa 15, rakennepuusta ilmenee että tuote X on jaettu nel-

jään erilaiseen moduuliryhmään, jotka tekevät tuotteesta erilaisen. Ryhmis-

sä on 4, 6, 5 ja 3 erilaista moduulivaihtoehtoa. Tällöin lopullisia tuotevariaa-

tioita saadaan kertomalla moduulivaihtoehdot keskenään 4 x 6 x 5 x 3 = 

360. Erilaisia rakenneratkaisuja eli moduuleja on kuitenkin 4 + 6 + 5 + 3 = 

18. /6, s. 4./ 

 

 
Kuva 15. Tuotesarjan X rakennepuu /6, s. 4/ 
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4.1.2 Standardisoinnin hyödyt /6, s. 4-7./ 
 

Standardisointi on taloudellisesti kannattavaa, koska yleisellä tasolla seu-

raavat seikat paranevat: 

 

– asiakastarpeiden täyttö 

– laatu 

– suunnittelun läpimenoaika 

– valmistuksen läpimenoaika 

– materiaalihallinto 

– rutiinityön väheneminen ja informaation kulku 

 

Käytettäessä samoja osia eri tuotteissa ja standardisoimalla tiettyjä osia 

pois, voidaan nimikkeiden määrää vähentää jopa 50 %. Tuotantomäärän 

pysyessä samana vähentyneen nimikkeistön kulutus tietysti kasvaa. Vä-

hemmän nimikkeitä tuotannossa merkitsee: 

 

– nopeampaa varastojen kiertoa 

– vähemmän työvaiheita 

– helpompaa materiaalihallintoa 

– pienempää epäkuranttiusriskiä 

– selkeämpää ohjattavuutta 

 

Vaihtoehtoisten tavarantoimittajien tarkastus ja kilpailutus tulee myös ky-

seeseen kustannustehokkaassa tuotannossa. Tuotestandardisointi on 

myös JOT -tuotannon perusta. (JOT = Juuri Oikeaan Tarpeeseen). 

 

 

4.2 Asiakastarpeiden kartoitus 

 

Tuotteen kehittämisen kannalta on tärkeää että tiedetään tarkoin asiakkaan 

tuotteelta edellyttämät vaatimukset. Paras tapa on saada vaatimukset suo-

raan käyttäjiltä heidän omalla kielellään. Asiakkaan luona tulisi käydä siitä-
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kin huolimatta, että hän olisi kaukana. Tietoa saadaan suoraan asiakkailta 

ja heidän työntekijöiltään. Projekti, asennus ja huolto ovat myös hyviä tieto-

lähteitä. Vaihtoehtoinen menetelmä, jota voi käyttää edellisten kanssa yh-

dessä, on kerätä yrityksen eri osastoilta, kuten tuotekehityksestä, tuotan-

nosta, markkinoinnista, mahdollisia asiakkaan vaatimuksia. Arkkitehti- ja 

suunnittelutoimistoilta voidaan saada tärkeää tietoa. Piileviä vaatimuksia on 

myös pyrittävä löytämään. /9, s. 5; 15./ 

 

Kun tämä on tehty, jaetaan ominaisuudet pää- ja alaluokkiin niin, että yh-

teenkuuluvat ominaisuudet tulevat samaan luokkaan. Näitä ovat esimerkiksi 

käyttökohteen asettamat vaatimukset, hygienia, korroosion kestävyys ja 

mekaaninen kestävyys, kuten kappaleessa 2 on todettu. 

 

 

4.3 Tuotantotilojen ovien standardisointi 

 

T-ovimalliston tuottavuutta silmälläpitäen standardoiminen oli tullut ajankoh-

taiseksi. T-oven valmistusprosessista, suunnittelusta asti loppukäyttäjälle, 

pyrittiin tekemään mahdollisimman tehokas ja taloudellinen kokonaisratkai-

su. Standardoimisella pyrittiin myös tarkentamaan tuotemäärittelyä ja sel-

ventämään myyntiin ja asiakkaalle vaihtoehtoiset rakenteet. 

 

Ilman valmiita standardeja ja ohjeita oven tilaaminen on asiakkaalle vaikeaa 

ja taas yritykselle lopullisen tuotteen tarjoaminen, koska lopputuotteen vari-

aatioiden määrän takia erilaisia vaihtoehtoja on liikaa. Tästä johtuu myös 

tuotteen vaikea hinnoittelu. Työn myötä voidaan myös tarkentaa sekä tuo-

teselostuksia, että asennusohjeita.  

 

Standardisointi piti sisällään muun muassa T-ovien mallintamisen 3D:nä 

Vertex G4 suunnitteluohjelmalla, tuottaen näin työkuvat perusmalleista. 

Standardisoimattomien mallien piirtäminen aina uudestaan tuotantoon on 

aikaa vievä prosessi. Valmiit kuvat näin ollen helpottavat ja nopeuttavat lä-

pimenoaikaa suunnittelusta valmistukseen. Lopullisten standardien tiedos-
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taminen tuotekehityksessä helpottaa osien ja materiaalien valintaa, kun 

taas nimikkeiden ja mallien vähentäminen helpottaa myyntiä. 

 

 

 
Kuva 16. Standardisoinnin liittyminen yrityksen eri toimintoihin /6 s. 1/ 

 

4.3.1 Tuotantotilaovien standardisoinnin tavoitteet 
 

T-ovien standardisoinnin tavoitteena oli varmistaa tuotteen markkinointi-

mahdollisuudet ja luoda sekä selkeä että kattava tekninen pohja prosessin 

tueksi aina suunnittelusta ja markkinoinnista huoltoportaaseen asti. Tavoit-

teita lueteltuna ovat: 

 

 Malliston selkeyttäminen 

 Turhat mallit poistetaan 

 Projektikohtaiset mallit poistetaan. Esimerkiksi karmit, joita on 

syntynyt useita malleja eri projektien yhteydessä  
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 Selkeä tuoterakenne 

 Saadaan valmistuskustannuslaskelmat ajan tasalle 

 Vähentää virheitä valmistuksessa 

 Suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö 

 

 Päivitetyt tekniset tiedot 

 Piirustukset tuotannolle 

 Tukimateriaali markkinoinnille 

 Asennustiedot projektitoiminnalle 

 Tiedot huolto- ja varaosapalvelulle 

 

 Tuottavuuden parantaminen 

 Heloituksien ja lisävarusteiden määrittely 

 Läpimenoajan pienentäminen koko prosessissa 

 

 

4.3.2 Helavaihtoehdot 
 

T-ovissa eniten variaatioiden määrää kasvattaa suuri helavaihtoehtojen 

määrä. Standardisoimisessa pyrittiin perusmalleissa jo huomioimaan eri 

käyttöolosuhteiden asettamat vaatimukset. Niiden vaatimuksenmukaisista 

osista tehtiin vakio-osia, jolloin nimikkeistön määrää voidaan alentaa tuntu-

vasti. Tällöin variaatioiden määrä ovista vähenee, mutta asiakastarpeet voi-

daan täyttää hallitusti. Turhien helavaihtoehtojen pois standardisoiminen 

mahdollistaa myös hankintojen etukäteissuunnittelun, koska hankittavia ni-

mikkeitä on vähemmän. Tästä johtuen myös ostoerät suurenevat ja hankin-

takustannukset pienenevät. /6, s. 4./ Vähäisen nimikkeiden määrän etuja 

tuotannossa on lueteltuna työn kohdassa 4.1.2 Standardisoinnin hyödyt. 

 

Esimerkkinä voidaan pitää Abloy 4190 lukkorunkoa (kuva 12), joka on eri-

koispinnoitettu kestämään hapettavia olosuhteita. Tätä mallia voidaan käyt-

tää myös normaaleihin olosuhteisiin, jolloin nimikkeiden määrä alenee. Täl-

lä voidaan parantaa myös laadunohjausta, koska vaativiin olosuhteisiin 

tarkoitettu komponentti kestää varmasti vähemmän vaativissa olosuhteissa. 
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4.4 Tekniset tiedot 

 

Ovimallistojen teknisillä tiedoilla pystytään ohjaamaan asiakasta standardi-

soituihin tuotteisiin. Tällä tavoin, sekä Huurre Finland, että asiakas pääse-

vät hyödyntämään standardisoinnin etuja. Tuotestandardisoinnin myötä voi-

daan päivittää ja luoda erilliset tekniset tiedot asiakkaille ja markkinoinnin 

eri tarpeisiin. Standardisoinnin myötä uudistuneet tiedot hyödynnetään, se-

kä huollossa, että arkkitehti- ja suunnittelupuolella. RT -kortisto palvelee ra-

kentamisen, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon tarpeita. Huurre 

Finland Oy:llä on omat RT -kortit tuotteilleen. Oikeat tekniset tiedot ja muu 

informaatio RT -kortissa auttaa saavuttamaan suunnittelun ja rakentamisen 

tavoitteet. Niiden myötä myös suunnitelmat voidaan toteuttaa laadukkaasti 

ja tehokkaasti. 

 

Standardisoinnin myötä kattava dokumentaatio saadaan Huurre Finlandin 

tietojärjestelmään, kuten WebCoolData:an, joka toimii yrityksen verkossa. 

WebCoolData on keskitetty järjestelmä, josta löytyy tuotekohtaisesti tarkat 

tekniset tiedotteet, asennusohjeet, tuotetodistukset ja varaosat, sekä Suo-

meen, että vientiin. WebCoolData:n kautta voidaan tehdä myös varaosati-

lauksia. 

 

 

5. TUOTANTOTILOJEN OVIEN VALMISTUS 

 

5.1 Yleistä 

 

Valmistusmateriaalina T-ovien ovilehdissä on ruostumaton teräs, polyesteri- 

tai PVDF-pinnoitteinen kuumasinkitty teräslevy. Karmit valmistetaan aina 

AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä. 

 

Ruostumaton teräs keksittiin Englannissa, kun Harry Brearly kokeili erilaisia 

rautaseoksia ja huomasi vuonna 1912 kromirautaseosten olevan ruostu-
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mattomia. Samana vuonna teräksentuottaja Friedrich Krupp sai patentin 

korkean korroosionkestävyyden omaaville austeniittisille CrNi-teräksille. 

/24/ Austeniittiset ruostumattomat teräkset ovat eniten käytettyjä ja niiden 

etuja ovivalmistuksessa ovat muun muassa /7, s. 5/: 

 

• hyvä korroosion kestävyys 

• erinomainen kylmämuovattavuus 

• teräs sitkeä vielä matalissa lämpötiloissa 

• suuri lujuus kylmämuokattuna (Rp 0,2 jopa yli 1000 N/mm2), normaa-

listi noin Rp 0,2 = 210 N/mm2, ks. taulukko 2, s. 15 

• hyvä kuumalujuus 

• hyvä hitsattavuus 

 

Austeniittisten ruostumattomien teräksien heikkouksia puolestaan on /7, s. 

5/: 

 

• taipumus jännitys-, piste- ja rakokorroosioon erityisesti kloridiliuok-

sissa 

• huono lastuttavuus 

• huono taottavuus 

• huono abrasiivisen kulumisen kestävyys 

• yleensä huono kestävyys väkevissä suola- ja rikkihapoissa 

 

AISI 304 ruostumatonta terästä käytetään hyvin paljon elintarvike-, meijeri-, 

lääke-, ja panimoteollisuudessa sekä rakennus-, että auto-, ja kuljetusteolli-

suudessa. Ruostumattoman teräksen valinta tuotantotilojen oviin näin ollen 

on hyvin perusteltua ominaisuuksiensa perusteella, vaikka ruostumattoman 

teräksen hinta on ollut nousujohteista viimeaikoina. Helena Raunion artik-

kelissa /29/ Tekniikka & Talous verkkojulkaisu 15.3.2007 ilmenee että nik-

keliseosteisten hinta on melkein jopa nelinkertaistunut viimeisen vuoden ai-

kana ja jotkin yritykset miettivät korvaavia materiaalia ruostumattomalle 

teräkselle, joilla ei olisi niin voimakkaita hintavaihteluita.  
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Maalatut teräsohutlevyt ovat pitkälle kehitettyjä rakennusmateriaaleja. Niis-

sä yhdistyy teräksen lujuus ja muovattavuus, sekä sinkityksen ja maalipin-

noitteen antama korroosionkestävyys. Polyesteri on maalipinnoitteisten te-

räslevyjen vakiopinnoite Huurre Finlandin käytössä. Polyesteri on 

sisäkäyttöön tarkoitettu ja Ruukin värikartasta esiintyvällä 110 värillä on 

VTT:n elintarvikelausunnot ja – hyväksynnät nro BEL937/94.  Sen mukaan 

maalipinnoitetut teräslevyt soveltuvat käytettäväksi pinnoitteina sisätiloissa 

(esim. seinä-, katto- ja hyllymateriaalina), joissa käsitellään elintarvikkeita. 

Käyttökohteissaan pinnoitteet eivät ole suorassa kosketuksessa elintarvik-

keiden kanssa. Polyesteri on sileäpintainen maalipinnoite, jota voidaan 

myös käyttää ulkokäytössä tarpeen vaatiessa. Perusmateriaaliltaan teräs-

levy on S320GD+Z ja kuumasinkityksessä sinkkiä levyssä on kummallakin 

puolella yhteensä 275g/m2. /8/ 

 

PVDF(Polyvinyylidieenifluoridi)-pinnoitteinen teräslevyn käyttö ovilehdissä 

perustuu sen hyvään julkisivu ulkonäköön ja esimerkiksi auringonvalon sie-

tokykyyn. Huurre Finland käyttää mm. Rautaruukin värikartasta löytyvää 

RR20 väriä, jolla on myös VTT:n elintarvikelausunnot ja – hyväksynnät nro 

BEL 166/99. Peruslevy on sama kuin polyesteripinnoitteisessa levyssä. Pin-

noitettujen teräslevyjen ominaisuudet on esitelty taulukossa 3. /8/ 

 

Taulukko 3. Maalipinnoitteiden ominaisuudet /8/ 
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5.2 Ohutlevysuunnittelu 

 

Tietokoneavusteinen suunnittelu eli CAD on tuotteen suunnittelua, kehitte-

lyä ja optimointia. Se on pääosin 3D -mallinnusta ja/tai 2D -piirtämistä, mut-

ta voi pitää sisällään myös tuotteen lujuuslaskelmia ja dynaamisten ominai-

suuksien analysointia. Alun perin CAD:in kehitys on alkanut 1960-luvulla 

lentokone- ja autoteollisuudessa 3D pintarakenteiden ja NC -ohjelmoinnin 

saralla. Kehitys on tapahtunut yksityisesti ja se on tullut suuren yleisön saa-

taville paljon myöhemmin. Käännekohta tapahtui 1963, kun Ivan Sutherland 

kehitti SKETCHPAD:in, jolla pystyi interaktiivisesti suunnittelemaan graafi-

sesti tietokoneen näytöllä. Tämä oli prototyyppi nykyaikaiselle CAD-

piirtämiseen vaadittavalle graafiselle käyttöliittymälle. /29/ 

 

Huurre Finland Oy:ssä levyrakennesuunnittelussa käytetään kotimaista 

Vertex G4 -suunnitteluohjelmistoa. Ohjelma sisältää kaikki levyrakenne-

suunnitteluun vaadittavat ominaisuudet. Käytännössä kotimaisuuden etu 

tarkoittaa nopeaa ongelmaratkaisua ja helppoa yhteistyötä. Vertex G4 sisäl-

tää hyvät työkalut vaativien levyosien ja kokoonpanojen suunnittelun auki-

levityksineen ja työkuvineen. VERTEX levyrakennesuunnittelua käytetään 

ohutlevy- ja teräsrakennesuunnittelussa maailmanlaajuisesti. Tuotteet 

suunnitellaan ohjelmassa 3D:nä ja työkuvat muodostetaan niistä, jotka ovat 

assosiatiivisia mallinnuskuvaan. Tämä tarkoittaa sitä, että malliin tehdyt 

muokkaukset päivittyvät 2D -työkuviin automaattisesti. Kuvat voidaan siirtää 

dxf -siirtoformaatissa CNC -ohjattuihin työstökoneisiin. Mallinnuksen muita 

etuja ovat muun muassa: /31/ 

 

• törmäysten huomioiminen ja välttäminen 

• osien sovittaminen kokoonpanossa 

• automaattiset taivutussäteet materiaalipaksuuden mukaan 

• mittataulukkojen luominen 

 

Työssä T-ovesta mallinnetaan standardisoidut osat. Tästä edelleen teh-

dään Vertexillä osakokoonpanot ja pääkokoonpanot. Näistä saadaan val-

miit selkeät piirustukset valmistuksen ja kokoonpanon eri vaiheisiin. 
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5.3 Ohutlevyvalmistus 

 

Metalliset ohutlevyt muodostavat maailman käytetyimmän ja monipuoli-

simman teollisen materiaaliryhmän. Auto-, lentokone-, raskaskone-, elekt-

roniikka- ja rakennusteollisuus ja kylmätekniikka ovat esimerkiksi suurimpia 

ohutlevyrakenteiden käyttäjiä. Huurre Finlandin tuotteet ovat myös ohutle-

vyrakenteisia. 

 

Ohutlevytuotteita valmistetaan leikkaamalla ja taivuttamalla kappale halut-

tuun muotoon. Aluksi ennen taivutusta levy leikataan levytyökeskuksessa 

tuotannonohjauksesta saatavien aukilevityskuvien mukaiseen muotoon. 

Leikkauksen jälkeen levy taivutetaan, eli särmätään.  Työkaluasetuskus-

tannusten vähentämiseksi on edullisempaa tehdä suuria eriä kerrallaan. 

Yksittäiskappaleen valmistus hinnoitellaan erillään sarjavalmisteisista, kos-

ka työkaluasetukset joudutaan määrittelemään erikseen yhtä kappaletta 

varten. Tällöin tuotanto keskeytyy ja volyymi vähenee.  

 

Eri särmäysmenetelmiä on muun muassa /10/: 

 

• Vapaataivutus. (Kuva 17). Pieni voiman tarve, terävät painikkeet ja 

vastimet, haluttu taivutuskulma painimen iskunpituutta säätämällä. 

Yleisin särmäysmenetelmä. 

• Pohjaaniskutaivutus. (Kuva 17). Tarkat ja jäykät muodot, pysyvä 

muodon muutos, eri materiaalipaksuudet samoilla työkaluilla, eri tai-

vutuskulmat eri työkaluilla, vaatii suuret voimat ja koneelta tukevuut-

ta. 

• Litistys. Aihion reuna taivutetaan itsensä päälle 180° 

• Elastisen vastimen käyttö. Vastin on valmistettu elastisesta mate-

riaalista, kuten polyuretaanista. Painin tunkeutuu elastomeeriin, ma-

teriaali muovautuu painimen muotoiseksi. Suurin taivutuskulma riip-

puu elastomeerin jäykkyydestä ja painimen säteestä. Rajoitettu 

kestoikä. 
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Kuva 17. Vapaataivutus ja pohjaaniskutaivutus /32/ 
 

Särmäyspuristimia on rakenteellisesti muutamia erilaisia /10/: 

 

• Mekaaninen. Mekaanisessa särmäyspuristimessa yläpalkin liike ai-

kaansaadaan liike-energiaa varastoimalla vauhtipyörään. Siitä kam-

men kautta tuodaan voima yläpalkille. Särmäyspuristimen puskimen 

ohjausmahdollisuudet ovat rajalliset ja työliike on hyvin äkillinen. Ra-

kenteensa vuoksi mekaaniset puristimet ovat herkästi rikkoutuvia. 

• Hydraulinen. Suurin osa särmäyspuristimista on hydraulisia. Työ-

liikkeen suorittavaa palkkia liikutetaan hydraulisylintereillä. Hydrauli-

sen särmäyspuristimen etuja ovat mm. voima sama koko liikkeen ai-

kana, säädettävä avautumiskorkeus, vähäinen huollontarve, parempi 

ohjattavuus ja nopeuden säätö, helposti säädettävä iskunpituus ja 

ylikuormitussuojaus. Puristusvoima on 250-20 000 kN. 

• Sähkömekaaninen. Taivutuspalkin liike on toteutettu sähkömekaa-

nisesti servomoottorilla. Etuja hydrauliseen särmäyspuristimeen 

ovat, koneen hiljaisuus, pienempi energian kulutus, suurempi yläpal-

kin nopeus, parempi paikoitustarkkuus. 

 

Huurre Finlandin tehtaalla käytetään sekä vapaataivutusta, että pohjaanis-

kutaivutusta (kuva 18). Puristimet ovat hydraulikäyttöisiä. 
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Kuva 18. Levytyökeskus 

 

 

5.3.1 Ruostumattomien terästen muovaus 
 

Särmätessä metalleja täytyy ottaa huomioon materiaalin ominaisuudet, ku-

ten myötölujuus sekä murtolujuus ja -venymä. Ruostumattoman teräksen 

murtovenymä on noin kaksinkertainen hiiliteräkseen verrattuna, mutta ruos-

tumattomia teräksiä voidaan silti muovata samoilla menetelmillä kuin hiilite-

räksiä ja niukkaseosteisia. Suuri murtovenymä johtuu austeniittisen teräk-

sen voimakkaasta muokkauslujittumisesta ja joillakin terästyypeillä 

tapahtuvasta työstökarkenemisesta. AISI 304 tyyppinen teräs soveltuu hy-

vin särmäykseen, syvävetoon ja rullamuovaukseen, kun taas melko hyvin 

se soveltuu leikkaukseen, lävistykseen, painosorvaukseen, leimaukseen ja 

pakotukseen. /7, s. 26./ 

 

Taivutuksessa austeniittisilla teräksillä vaaditaan noin 60% suurempi voima, 

kuin hiiliteräksillä. Ruostumattoman teräksen likimääräiset taivutusrajat on 

esitelty taulukossa 4. /7, s. 26-27/ 
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Taulukko 4. Ruostumattomien terästen taivutusrajat /16, s. 27/ 

 
 

Esimerkiksi T-ovien U-karmi valmistetaan AISI 304 s = 2 mm, jolloin sen 

minimi taivutussäteeksi taulukon mukaan tulee 1 mm (5.1). 

 

r = ½ x s → r = ½ x 2 mm = 1 mm   (5.1) 

 

Käytettäessä minimi taivutussädettä paininvoimat nousevat niin suuriksi, et-

tä ei ole tarkoituksenmukaista käyttää sellaista työkalukustannusten ehdoil-

la. Taulukossa 5 on esitelty paininvoimia eri materiaalipaksuudella ja pyö-

ristyssäteellä ruostumattomalle teräkselle. Oikealla on materiaalivahvuus ja 

ylhäällä vastineen ja painimen koot. 2 mm:n pyöristyssäteellä paininvoimat 

nousevat jo 33 t / m. Huurre Finlandilla AISI 304 s = 2 mm materiaalille käy-

tetään normaalisti 2,5 mm:n pyöristyssädettä, jolloin taulukon 5 mukaan 

paininvoimaksi tulee noin 26 t / m. 

 

Austeniittisten ruostumattomien terästen takaisinjousto on melko suurta joh-

tuen muokkauslujittumisesta. Jouston suuruus 90° taivutuksella on noin 2°, 

kun r = s, eli säde on sama kuin materiaalivahvuus. Mitä suurempi säde si-

tä suurempi on myös takaisinjousto. Jos r = 6 x s, taivutussäde on 4°, r = 20 

x s, taivutussäde on 15°. Takaisin jousto kompensoidaan taivuttamalla 

särmä pienempään kulmaan, yleisesti 88°. /7, s. 27./ 

 

Työkalu- ja valmistuskustannusten osalta, on pyrittävä tekemään suuria 

eriä yhdestä materiaalista, koska työkaluja joudutaan vaihtamaan hiiliteräs-

tä ja ruostumatonta terästä samalla työstökoneella muovattaessa. Raudan 

kontaminaatio, eli saastuminen on myös riskitekijä. 
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Taulukko 5. Paininvoimat ruostumattomalle teräkselle /11/ 

 

5.3.2 Muovipinnoitetun ohutlevyn taivutus 
 

Muovipinnoitetuilla levyillä tulee välttää liian pieniä taivutussäteitä. Yleisenä 

suosituksena kuumasinkitetylle ohutlevylle pidetään miniminä r = 4 x s ja 

kylmävalssatulle ohutlevylle r = 2 x s. Ruukin ohjeistuksen mukaan kylmä-

valssatulle ohutlevylle DC03 r = 1,3. Taivutus särmäyspuristimella tapahtuu 

vapaataivutuksena, koska pohjaaniskutaivutuksessa pinnoite saattaa va-

hingoittua, ellei käytetä 5%:n lisäystä ohutlevyn kokonaispaksuudessa. 

Pinnoitteen vahingoittumisvaaran vuoksi, taivutus tulee tehdä pienellä no-

peudella. Työkalujen pinnat tulee olla puhtaat ja sileät vaurioiden estämi-

seksi ja tarpeen vaatiessa voidaan käyttää suojateippiä. /12, s. 21./ 
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5.4 Tuotannonohjaus 

 

Tuotannonohjaus on tuotantoon liittyvien toimintojen hallintaa ja koordinoi-

mista yrityksen tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä yhteen sovite-

taan yrityksen sisällä eri toimintoja, kuten osto, valmistus, markkinointi ja 

myynti. Parhaan mahdollisimman tuloksen aikaan saamiseksi, näiden osa-

alueiden saumaton yhteistyö ja kokonaisvaltainen ohjaus on perusedellytys. 

/33/ 

 

Perinteisellä tuotannonohjauksella on seuraavat tehtävät: /33/ 

 

• Tuotannon ajoitus ja valvonta 

• Varastojen valvonta 

• Tuotantokapasiteetin tehokas hyödyntäminen 

 

Tämä tapa kuitenkin eristää tuotannon markkinoinnista sekä tuotannon ja 

asiakkaan.  

 

Nykyaikainen tuotannonohjaus käsittää seuraavat seikat: /33/ 

 

• Materiaali- ja informaatiovirtojen suunnittelu, yhdistäminen ja niiden 

poikkeamien valvominen sekä raportointi (kuvat 19 ja 20) 

• Kustannusten arviointi ja laadunhallinta 

• Varastojen hallinta tehdas tasolla 

• Tuotannon suunnittelu sekä materiaalitarpeiden selvitys lyhyellä täh-

täimellä 

• Aikataulujen laadinta ja poikkeamien valvonta sekä raportointi 
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Kuva 19. Materiaalivirrat /33/ 

 

 

 

 
Kuva 20. Informaatiovirrat /33/ 
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Informaatiovirran kulkua tehostetaan toiminnanohjausjärjestelmillä. Ne 

ovatkin yleistyneet voimakkaasti koneteollisuudessa. Toiminnanohjausjär-

jestelmässä yleisesti ottaen tieto saaduista tilauksista ja valmistettavista 

tuotteista siirtyy tuotanto-osastolle. Tämän perusteella tuote voidaan val-

mistaa oikeista komponenteista ja materiaaleista oikeassa ajassa. /33/ 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä Huurre Finlandilla on Navision Axapta. Oma-

kustannushinnat saadaan sinne tehdyistä tuoterakenteista. Seuraavassa on 

eriteltynä tuotannon- toiminnanohjauksen kulku asiakkaan tilauksesta val-

miiseen tuotteeseen (kuva 21). /16/ 

 

Tuotanto: 

 

1. Tilaus, Huurre Finlandilla myynti tulostaa lähtötietolomakkeen 

valmistukselle. Jos tilaukseen tulee jotain muutoksia, siitä teh-

dään uusi lomake, jossa muutokset selvästi ilmoitettu.  

2. Tieto syötetään valmistusohjelman työjonoon Excel-ohjelmaan ja 

jatkossa tämä hoidetaan toiminnanohjausjärjestelmällä Axaptalla.  

3. Lähtötietolomake menee työnjohdolle 

4. Projektin hoito, yleensä myyjä antaa työluvan tilaukselle 

5. Työnjohto vapauttaa eli ottaa tilauksen työn alle 

6. Axapta antaa tuotantotilausnumeron tilauksen eri tuotteille. Tuo-

tantotilausnumero liitetään myös tuotteen arvokilpitietoihin. Jos 

lähtötiedot ovat lomakkeella eri riveillä, niin kullekin riville tulee 

oma tuotantonumero 

7. Tuote "petataan" MS Excel-ohjelmalla. Ohjelmaan syötetään 

tuotteen tiedot, kuten ovessa valoaukon korkeus ja leveys, ovi-

lehtien lukumäärä, materiaalit ja niiden vahvuudet. Petaus ohjel-

ma antaa tuotteelle työkuvien piirustusnumerot ja materiaalitie-

dot. 

8. Valmistusohjelmaan tulee petausmerkki, työ on aloitettu 

9. Excel-lista levyosastolle 

10. Lähtötietolomake kokoonpanolinjalle 

11. Valmistumisohjelmaan ja Axaptaan kuitataan valmistumispäivä 
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12. Kokoonpanolta tieto tuotteesta menee pakkaamoon  

13.  Lopuksi tieto lähettämöön 

 

 
Kuva 21. Tuotannon- ja toiminnanohjaus 
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Valmistusprosessin etenemisjärjestys tehtaalla: 

 

1. Levytyökeskus 

2. Särmäys 

3. Esikokoonpano 

4. Vaahdotus 

5. Kokoonpano 

 -Pakkaus 

6. Lähetys 

 

5.5 Karmit 

 

Karmit valmistetaan ruostumattomasta AISI 304 -teräslevystä särmäämällä. 

Kuten työssä on edellä mainittu, vakiokarmit valmistetaan paksuudeltaan 

1,25 mm levystä ja U- ja C-karmit valmistetaan 2 mm levystä. Valmistus-

menetelmät ja materiaalit ovat ajan myötä hioutuneet, että siihen osa alu-

eeseen työssä ei paneuduttu. 

 

Karmit valmistetaan 5.3 Ohutlevyvalmistus kohdan mukaisesti. Levytyökes-

kuksen jälkeen karmit menevät särmäykseen ja siitä esikokoonpanoon. 

Esikokoonpanossa karmeihin hitsataan vahvikkeet ja asennetaan tarvittavat 

osat pääkokoonpanoa ajatellen. Hitsattavia osia ovat saranavahvikkeet ja 

telkilevyn vahvike, kun taas asennettavia osia on telkilevy. Oven pääko-

koonpanon lukosta riippuen, telkilevyä voi olla kahta eri mallia. U-karmiin 

hitsataan vahvikkeiden lisäksi myös kulmakiinnitys (kuva 11) pistehitsaa-

malla. Vakiokarmiin hitsataan myös kiinnityslevyt (kuva 22). Muut hitsauk-

set ovat pienahitsejä. Austeniittiset teräkset kuten AISI 304 ovat erittäin hy-

vin hitsautuvia. Ruostumatonta hitsattaessa on kuitenkin huomioitava 

seuraavia seikkoja /13, s. 24/: 

 

• Raerajakorroosion vaara hitsattaessa suurella lämmöllä 

• Lämmöntuonti (hitsaus) aiheuttaa suuremmat muodonmuutokset 

kuin hiiliteräksellä 
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• Hitsin molemmin puolin jäävät oksidiraidat heikentävät korroosion-

kestävyyttä 

• Hitsi ja kuumentuneet vyöhykkeet on mekaanisesti puhdistettava tai 

peitattava 

• Mekaaniseen puhdistukseen käytettävissä laikoissa ja teräsharjoissa 

ei saa olla hiiliterästä 

 

 
Kuva 22. Vakiokarmin saranavahvike ja kiinnityslevy esikokoonpanossa 
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Esikokoonpano jälkeen karmin pysty ja vaaka osista tehdään karmikokoon-

pano, jossa määräytyy oven kätisyys ja saranamäärä valitsemalla vaaditta-

vat karmit esikokoonpanosta. Vakiokarmi kootaan valmiiksi tehtaalla. Pysty- 

ja vaakakarmit kiinnitetään toisiinsa M6 ruuveilla ja muttereilla (kuva 23). 

Ruuveina käytetään haponkestäviä, että käyttökohteen vaatimat vaatimuk-

set varmasti täyttyvät. 

 

Tutkintotyössä mallinnettiin 3D:nä Vertex G4 ohjelmalla karmeista vaaditta-

vat työkuvat, särmäys- ja aukilevityskuvineen aina karmin kokoonpanoon 

asti. Tällä tavalla saadaan suurin mahdollinen hyöty tuotantoon, valmistuk-

seen ja kokoonpanoon. Pieni osa vakiokarmin särmäys, aukilevitys, esiko-

koonpano ja karmikokoonpano kuvista ovat liitteissä 7-11. 

 

Standardisoinnin myötä T-oven karmimalleista puoli C-karmi (kuva 10) jä-

tettiin tuotannosta kokonaan pois. Sen kysyntä on ollut pientä ja tarvittava 

vaade pystytään korvaamaan C-karmilla. /17/ 

 

 
Kuva 23. Vakiokarmin kokoonpano kynnyksellä 
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5.6 Ovilehdet 

 

Ovilehtien valmistusmateriaalit ovat, kuten työssä on jo kertaalleen esitetty, 

ruostumaton teräslevy AISI 304 ja polyesteri- tai PVDF-pinnoitteinen kuu-

masinkitty teräslevy. Ruostumatonta terästä käytettäessä voidaan pinnan 

viimeistelytila valita kahdesta vaihtoehdosta 2B tai 4N. 2B on melko kiiltävä 

johtuen kevyestä viimeistelyvalssauksesta ja se on yleisimmin käytetty pin-

nanlaatu. 4N on hiottu pinta, jota käytetään yleisesti julkisissa rakenteissa 

sekä elintarviketeollisuudessa. 

 

Ovilevyt työstetään levytyökeskuksella. Valmiit taivutetut ja rei'itetyt ovilevyt 

menevät sitten vaahdotukseen. Vaahdotuksessa ovilevyjen väliin pursote-

taan polyuretaani eriste (kuva 24). 

 

 
Kuva 24. Vaahdotus 

 

Vaahdotuksen jälkeen ovilehti menee esikokoonpanoon, jossa oveen kiinni-

tetään helat ja tiiviste (kuva 25). Mahdolliset lisävarusteet, kuten ikkuna 

kiinnitetään myös esikokoonpanossa. 
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Kuva 25. T-oven esikokoonpano 

 

Esikokoonpanossa kuvan 25 oveen on kiinnitetty ikkuna, helat ja tiiviste. 

Ovilevyt kuvassa ovat materiaaliltaan polyesteripinnoitteista teräslevyä. 

 

Ovilehdistä mallinnettiin myös Vertex G4:llä 3D- ja työkuvat. Esimerkit työ-

kuvista ovat liitteissä 3 ja 4. Tutkintotyössä perehdyttiin myös valmistuksen 

kehittämiseen. Levytyökeskuksella ovilehtien aihiot leikataan, kulmitaan ja 

särmätään. Mitä vähemmän tässä vaiheessa on levytyökeskuksen iskuja ja 

puristuksia, sitä nopeampi on läpimenoaika ja sitä vähemmän tulee työka-

lukustannuksia. Läpimenoaika nopeutuu, koska iskujen määrä ja työkalu-

asetusmäärä pienenee. 

 

Ovilehden sisälevy leikataan siten, että särmättynä liitoskohta menee ovile-

vyn yläkanttiin (kuva 26). 
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Kuva 26. Oven sisälevyn kulminta 

 

Levyaihion nurkan leikkaus muotoon, jossa saadaan kuvan 26 mukainen 

särmäys, vaatii paljon iskuja (liite 6). Tutkiessamme mahdollisuutta muuttaa 

työkuvia, siten että särmäys ei merkittävästi muutu, päädyimme mittoihin 

jossa leikkausiskujen määrä väheni neljällä. Ovilehden sisälevyssä kulminta 

tulee joka nurkkaan, jolloin iskujen määrä vähenee ovilevyä kohti (4 x 4 = 

16) kuudellatoista. Vuodessa tehdään noin 800 ovilevyä, mikä tarkoittaa et-

tä vuodessa säästetään (16 x 800 =) 12 800 iskua. Kokonaiskustannuksis-

sa vuositasolla näin ollen laskelmien mukaan tulee 10 %:n rahallinen sääs-

tö levytyökeskuksella. Levytyökeskuksen tuntihinnoissa ei ole huomioitu 

työkalukustannuksia, joten työkalujen vähenevä kuluminen ja huollon tarve 

niin ikään alentaa entisestään kokonaiskustannuksia. 
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5.7 Kokoonpano 

 

Pääkokoonpano (kuva 27) suoritetaan asennuspaikalla. Ovilehti, kar-

mi/karmit, painike ja mahdolliset lisävarusteet, kuten ovensulkimet asenne-

taan aina asennuspaikalla. Vakiokarmi (kuva 23) asennetaan koottuna ovi-

aukkoon, kun taas U- ja C-karmi kasataan esikokoonpano osista 

oviaukkoon. Vertex G4 -ohjelmalla mallinnetut pääkokoonpanokuvat, esi-

merkit liitteissä 1 ja 2, voidaan hyödyntää asennusohjeessa, jolloin asennus 

helpottuu ja nopeutuu. Pääkokoonpanossa olevien nimikkeistön määrä ja 

mallit voidaan täten myös helpommin todeta osaluetteloiden perusteella. 

 

 
Kuva 27. Pääkokoonpano 
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Standardisoinnissa helavaihtoehtoja tarkasteltiin, mutta tässä työssä niitä ei 

sen tarkemmin eritellä. Standardilukkoina T-ovissa on Abloyn 4190, 4290 ja 

8904. Abloyn lukkosylinterien ulkomitat ovat samat. Tällöin on helppo käyt-

tää eri lukkoja valmistuskuvien pysyessä muuttumattomina. Myynti ja val-

mistus myös helpottuvat, kun valmistuksessa ei ole monia erilaisia ovilevyjä 

lukon reikien osalta. 

 

 

6. PERUSMALLIEN TUOTANTOPIIRUSTUKSET, KOKOONPANOKU-
VAT JA OSALUETTELOT 

 

Nykyaikaisessa suurtuotannossa täytyy tuotteiden valmistusinformaatio olla 

kunnossa tuotannon jatkuvuuden ylläpitämiseksi ja valmistusvirheiden vält-

tämiseksi. Tuotanto- ja arkistodokumenttien määrä kasvattaa osaltaan 

myös yrityksen arvoa. 

 

Työssä tehtyjen piirustusten avulla laaditaan toiminnanohjausjärjestelmään 

Axaptaan jokaiselle tuotteelle tuoterakenne. Täten saadaan tilauksen yh-

teydessä kullekin osalle tarkka OKA(omakustannusarvo) -hinta. 

 

 

7. YHTEENVETO 

 

Tämän tutkintotyön ensisijaisena tavoitteena oli standardisoida tuotantoti-

loihin tarkoitetut saranaovet, eli T-ovet ja sitä kautta päivittää tuoterakenne 

ja muu tekninen dokumentaatio yrityksen eri käyttötarkoituksiin. Toisena ta-

voitteena oli T-oven valmistusprosessin kehittäminen nopeuttaakseen T-

oven läpimenoa tehtaalla aina raakamateriaalista valmiiseen tuotteeseen 

asti. Standardoimisen ja valmistusprosessiin kehittämisen kautta saadaan 

myös nopeutettua ja selkeytettyä informaation kulkua ja materiaalivirtoja 

tuotannossa. Kolmantena tavoitteena voidaan pitää T-oven tuotekehitystä.  
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T-ovien kohdalla oltiin tultu pisteeseen, jossa mallien ja nimikkeiden määrä 

oli valtava. Siitä johtuen tuotannosta ja valmistusprosessista tulee vaikeasti 

hallittava ja tuotteen hinnoittelu vaikeutuu. Standardisoinnin olennainen osa 

oli Vertex G4 -suunnitteluohjelmalla työssä tehdyt standardisoidut vakiomal-

lit ja osat. Nämä sitten saadaan toiminnan- ja tuotannonohjauksen käyt-

töön, jolloin OKA -hinnat voidaan tarkoin määritellä yksittäiselle sekä suu-

relle kappalemäärälle. Vertex -ohjelmalla tehdyt kuvat saadaan myös 

muuhun yrityksen käyttöön, kuten asennusohjeisiin. 

 

T-ovien standardisointi ja valmistusprosessin kehittäminen aloitettiin tutus-

tumalla sen hetkisiin karmi ja ovimalleihin, mitä aikojen saatossa on suunni-

teltu ja valmistettu. Yleisellä tasolla tutustumisen arvoista olivat ovilehtivaih-

toehdot, karmivaihtoehdot, lisävarusteet ja valmistusmenetelmät. 

Syvemmällä tasolla tutustuttiin vanhoihin työkuviin, joista saatiin tarkat ra-

kenteet ja suunnittelumenetelmät, kuten leikkaukset, kulminnat, särmäykset 

sekä kaavat ja mittataulukot.  

 

Työn tuloksena T-ovelle valittiin vakiomallit ja pidetyssä palaverissa päätet-

tiin poistaa yksi karmimalli kokonaan tuotannosta. Helavaihtoehtoja tutkittiin 

jonkin verran ja vakio-osiksi valittiin muutama Abloy -lukkorunko. Saranoita 

ei ole ollut tarjolla, kuin yhtä mallia alusta alkaen. Käytettävä saranamäärä 

ovilehteä kohden määräytyy valoaukon koon mukaan. Oven valmistusta 

kehitettiin vähentämällä työstöön kuluvaa aikaa. Levytyökeskuksella tehdyn 

tutkimuksen ja kokeilun jälkeen ovilevyn valmistukseen kuluva aika saatiin 

pienenemään. Tätä samaa periaatetta voidaan myös hyödyntää Huurre 

Finland Oy:n muihin ovimalleihin, joiden perusrakenne on samanlainen. 

Työn aikana päätettiin myös vaihtaa T-ovien mallimerkintä. Muutoksessa 

yksilehtisestä TO -ovesta tuli T1 -ovi ja kaksilehtisestä TPO -ovesta T2 -ovi. 

Työn aikana nimimuutos ehdittiin jo päivittää RT -kortteihin. Nimimuutos 

päivitetään myös koko dokumentointiin T-ovista. Standardisointi jatkuu 

Huurre Finland Oy:ssä tutkintotyön jälkeenkin, jolloin voidaan saavuttaa ko-

konaisvaltainen itsenäisesti toimiva tuoteperhe. 
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LIITTEET 

 

Kaikki liitteet ovat Huurre Finland Oy:n laitteistolla ja ohjelmistolla tuotettuja 

Huurre Finland Oy:n omaan käyttöön. Liitteiden kokonainen tai osittainenkin 

kopiointi on kielletty. 

 

© Kaikki oikeudet pidätetään 

 

1. Pääkokoonpano  T2 VRT 

2. Pääkokoonpano  T1 VRT 

3. II Ovilehden kokoonpano  T2 L 

4. I Ovilehden kokoonpano  T1 / T2 R 

5. Ulkolevy särmäys, 0.6 mm  T1 / T2 

6. Ulkolevy aukilevitys, 0.6 mm T1 / T2 

7. Karmi kokoonpano  T1 VRT 

8. Vaakakarmin kokoonpano  T1 / T2 

9. Oikea pysty, kokoonpano  T1 / T2 VRT 

10.  Vakiokarmi, oikea pysty, aukilevitys T1 / T2 V 

11. Vakiokarmi, oikea pysty, särmäys T1 / T2 V 

 

 

 

 
























