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JOHDANTO 
ROBOTIN TYÖKALUT kirja on 1 / 18 tuotantoväline kirjasarjastani. Muut sarjaan kuuluvat, ovat lueteltu 

tuossa alapuolella. Nettilinkkiä painamalla saat kirjan näkyviin. 
OSA 1. TYÖVÄLINERYHMÄT 

OHJAIMET JA KIINNITTIMET 

Lastuavan työstön kiinnittimet ja paletit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

o Hydraulikiinnitin  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j38i4_AOJG7IJS-A 

o Magneettikiinnittimet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBFFLMAoreDjyCvy 

 Hitsauskiinnittimet ja –mekanisointilaitteet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Robotin työkalut (tarttujat ja kiinnittimet)  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA3auC16LwtkzOK3 

KOKOONPANON TYÖVÄLINEET  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAySoSg0buj-ERd2 

MUOTIT 

 Ruiskuvalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAYObEVE5MhcIzyd 

 Painevalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBBjQOwr_pAbkh_V 

 Takomuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAWl4f4gBB8VJZCn 

MEISTOTYÖKALUT (PURISTINTYÖKALUT) 

 LEIKKAUS 

o Leikkain 1)  sivut 7 – 24, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

o Jonoleikkain  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kADAVO1Dhc6DKN4U 

o Levytyökeskus työvälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kASB9lox3W6QxLu- 

 MUOVAUS 

 Taivutustyövälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAPOUaPRvh8ChI_r 

 Syväveto 1) sivut 25 – 28,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Venytysmuovaus 1) sivut 29 – 32,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Painosorvaus  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAqikkcpjQeKxH9j 

OSA 2. MENETELMÄT 

TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVAT MENETELMÄT 

 Manuaalityöstömenetelmät 

o Hiomalaikan kunnostus 2) sivut 18 – 33,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Kierrejousien valmistus sorvissa 2) sivut 34 – 36,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

 NC-työstömenetelmät 

o NC-kipinätyöstö, uppo- ja lankakipinöinti 

 Erikoistyöstömenetelmät 

 Käsityömenetelmät 

o Yksinkertaiset ohutlevyosien levitykset 2) sivut 37 – 41, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Juottaminen 2)  sivut 7 – 17, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Työvälineen kokoonpano, testaus ja kunnossapito 

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAt5AWG_2CIoEvf9 

SUUNNITTELU  

 Koneturvallisuus   https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAjCtMW1xUf1vCeL 

 Suomalaista koneenpiirtämistä 1916-2016 https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_hkDl_STrNSvNgoZO  

o PowerPoint esitys  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j32FGpyPRHwteNLl 

AINETTA POISTAVAT MENETELMÄT 

 Lastuaminen 

o Työkalun ja materiaalin vaikutus toisiinsa  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAebrMKN21ECPrPf 

AINETTA LISÄÄVÄT MENETELMÄT 

 3D-valmistus 

AUTOMAATIO JA ROBOTISOINTI 

 Hitsausrobotti ja hitsauskiinnitin, sivut 19 ja 32, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

o Kappaleenkäsittelyrobottien ja hitsausrobottien yhteistyö, sivut 32 – 37, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Kiinnitys miehittämättömässä tuotannossa, NC-sorvi, sivut 55 - 57, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

 Automatisoitu työkappaleen vaihto, sivu 58,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 
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SUOMALAINEN TYÖKALUJEN VALMISTUS 

Vanhan rakenteen mukaisissa konepajoissa oli työväline- tai työkaluosasto. Siellä paitsi valmistettiin 

työvälineitä, varsinkin sellaisia, joita ei valmiina voinut ostaa, myös huollettiin ja varastoitiin niitä. 

Suomeen perustettiin muutamia työkalutehtaita, jotka suurelta osin osoittautuivat taloudellisiksi 

pettymyksiksi. Työvälineiden valmistuksen edellyttämä monipuolinen konekanta ja korkea ammattitaito 

murensivat katteet. 

Työvälineitä suunnittelevan tai valmistavan yrityksen on useissa tapauksissa välttämätöntä toimia 

kiinteässä yhteistyössä lopputuotteita valmistavien yritysten kanssa, koska työvälinettä suunnitellaan yhtä 

aikaa sillä valmistettavan tuotteen kanssa. Työvälinesuunnittelija voi myös tarjota arvokkaita neuvoja 

lopputuotteen järkevästä ja taloudellisesta rakenteesta. Työvälinealan ammattitaito on kuitenkin 

katoamassa maastamme työntekijöiden ikääntyessä ja koulutuksen kuihtuessa. 

AMMATILLINEN KOULUTUS 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua 

sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulutus vaikuttaa osaltaan työelämää ja vastaa 

työelämän osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. Ammatillinen koulutus 

antaa myös mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa. 

Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillisissa 

perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat perustaidot. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa. Tutkintojen lisäksi järjestetään valmentavaa 

koulutusta. 

Työelämän muutos muokkaa mm. ammatillisten nimikkeiden kenttää ja niiden sisältöjä. Samalla 

valinnaisuus lisääntyy. Olennaista on, että työssä oppimista painotetaan aiempaa enemmän, muotoja ovat 

oppisopimuskoulutus sekä ns. työssä oppimisen korvaava koulutussopimus. Tavoitteena ovat toimintojen 

selkiyttäminen ja joustavuuden lisääntyminen, tosin mm. työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vastuisiin 

liittyvät kysymykset askarruttavat. 

ERIKOISTUNEET YRITYKSET 

Työvälinevalmistajien erikoistuessa yrityksinä pääasiassa työvälineiden valmistukseen perustettiin erillinen  

Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä (1975) Suomen Metalliteollisuusyhdistykseen.  

Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on yksi vaativimmista toimialoista. Suomen 

työvälinevalmistajien teknologinen taso onkin hyvä. Alan osaajien pitää hallita materiaalit ja tekninen laatu 

kuin lämpö- ja pintakäsittelymenetelmätkin.  

Yksi nopeutuvan kehityksen avaimia on tiedon kulun nopeutuminen. Aikana, jolloin ihminen oppi 

käyttämään työkaluja uuden tiedon siirtyminen naapurille saattoi kestää vuosia. Tätä kirjoittaessa on 

mahdollista, että tieto saavuttaa kohteensa toisella puolella maapalloa reaaliajassa.  

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä koordinoi alan yritysten teollisuus- ja 

talouspoliittista yhteistyötä.  Toimialaryhmän tärkein tehtävä on omaa toimialaa koskevan teknisen ja 

taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen. 

Toimialaryhmä osallistuu Teknologiateollisuus ry:n Tuotanto- ja palveluverkoston toimintaan. 
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Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat erilaisia muotteja muovi-, metalliteollisuudelle sekä erilaisia 

meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä ja ohjaimia metalliteollisuudelle. 

TOIMIALARYHMÄN PAINOPISTEALUEET 

 toimialan kilpailukyvyn kehittämistyö 

 suhdanneseuranta 

 markkinatilanne seuranta 

 työvoiman saatavuus, laatu ja koulutus 

 laatujärjestelmät 

 verkostoituminen 

 läpimenoajan lyhentäminen 

 koulutustilaisuudet 

 kansainvälistyminen 

 vientiyhteistyö 

 

KIRJASARJAN TYÖSTÄMINEN 

Toimitusjohtaja Timo Hertell, TH-Tools Oy:sta soitteli minulle joskus v. 2013 kesällä ja kysyi, että voisinko 

tulla mukaan yhdeksi asiantuntijaksi Opetushallituksen (OPH) rahoittamaan Työvälinevalmistuksen 

oppikirjaan. Kirjan tulee olla suunnattu ammattioppilaitoksen tarpeisiin. 

Timon vastuualueena kirjassa ovat mm. Ohjaimet ja Kiinnittimet, joita hän tarjosi kirjoitettavakseni. Otin 

tehtävän vastaan ja aloin kirjoittamaan tähän ryhmään kuuluvia oppimateriaaleja. 

 

OPH joutui vuonna 2019 säästösyistä pysäyttämään hankkeita. 
Loppukeväästä 2019 Työvälinevalmistuksen oppimateriaalihanke päätettiin lopettaa, koska alan koulutus 
on muuttunut. Tekijänoikeudet OPH palautti meille kirjoittajille. 
Pikku hiljaa kypsyi ajatus melko valmiiksi tuotetun aineiston hyödyntämisestä ja laajentamisesta. Kokemus 
työvälineiden suunnittelusta, niiden valmistuksesta ja alan kehittämisestä sekä uusien sukupolvien 
kouluttamisesta neljällä eri vuosikymmenellä oli kantavana juurena tämän kirjasarjan kokoamiseen. 
Olen laajentanut tätä alun perin ammattioppilaitoksille suunnattua oppimateriaalia toimittamalla siihen 
lisäaineistoa toiminnastani työvälinesuunnittelun tuntiopettajana Tampereen Teknillisen Korkeakoulun  
 ( nyk. Tampereen Yliopisto) Tuotantotekniikan laitoksen, Tampereen Ammattikorkeakoulun kone- ja 
tuotantotekniikan opintolinjan sekä AEL:n (aik. Ammattienedistämislaitos) projekteissa vuosina 1987 – 
2012. Työni ohella olen suunnitellut myös näyttötutkintoja kone- ja työkaluvalmistuksesta ALVAR’iin 
(Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus), jonne näyttötutkintojen opetusmateriaalit kootaan. Näiden 
”lastujen” korista löytynee jokaiselle tarkkaavalle lukijalle mielenkiintoinen työvälinevalmistuksen aihepiiri. 
 
ROBOTIN TYÖKALUT kirja / kirjasarja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi 

henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen 

käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, 

tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet.  

 
Olen kirjoittajana käyttänyt runsaasti alan asiantuntijoita hyväksi. Kirjoituksien lähteet, kuvien lähdeaineisto 
ja kiitokset ovat kirjoitusosioiden perässä. Lähteistä ja kuvien lähdeaineistoista on kirjalliset luvat. 
Parhaimmat Kiitokset miellyttävästä yhteistyöstä ja saamastani tuesta..   
 

HARRASTUS 
Lapsuus katoaa, mutta ei koskaan lapsi. Elmer Diktonius. Ensi askeleet otin ammattiini kansakoulun  

alaluokilla, kun rakentelin kotona naapurin Juhan kanssa puisia autoja. Kuorma-autoissa oli kipit, 

 hinausautoissa nostokampi puurattaineen ja yhdessä linja-autossa suuntaviitat, jotka nappia painamalla  

nousivat ylös. Kaikki autoni tein ilman piirustuksia. Nykyään leluja tehdessäni pitää ensin tehdä piirustus, ja  

vasta sen jälkeen alkaa valmistaa niitä.  
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Kymmenen vuotta sitten Sandvik Tampereen tehtaalta eläköityneenä työvälinesuunnittelijana/ sählääjänä,  

olen tämän tuotantoväline kirjasarjan työstämisen lisäksi julkaissut, PUUTYÖT HARRASTUKSENA 50 VUOTTA  

kirjan. https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg   Kirjassa käsittelen paljon mm. perinne- ja  

pulmaleluja. Vuonna 1900 pidetyn maailmannäyttelyn yhtenä vetonaulana piti olla ikiliikkuja, mutta sitä ei  

saatu toimimaan. Puutyöt harrastuksena kirjassa olen jatkokehitellyt Leonardo da Vinci’n keksintöjä ja ne  

toimivat (sivut 168…174). 

 

OPETUKSESSA, jokainen uusi askel, jonka otat, nostaa valtavasti sen ensimmäisen askeleen arvoa. YKSI  

ASKEL KERRALLAAN. Älä koskaan väheksy alempia askelmia onnistumisen tikapuilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg?fbclid=IwAR1M0EIn8937RuMtTOZnGyOAwTmcLtG8gFeI_nW2Ypf3j9DbLB3dmbY_Xik
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1   ROBOTTI   
Mielikuva robotista muodostetaan usein tieteiselokuvien perusteella. Robotiikkaan liittyvien tekniikoiden 

kehittyminen on ollut nopeaa, ja robotit ovat jo jonkin verran arkipäiväistyneet. Vielä toistaiseksi valtaosaa 

roboteista valmistetaan teollisuuden tarpeisiin, eikä monen yrityksen kilpailukyky ilman niitä riittäisikään 

kovassa kansainvälisessä yritysmaailmassa. 

Tärkein lenkki robotin käytössä on kuitenkin ihminen. Ihminen suunnittelee järjestelmät, kokoaa ne, 

ohjelmoi laitteet ja pitää ne kunnossa. 

Robotti videoita 
Video kaksikäsivartisella robotilla tehtävästä tuotteen loppukokoonpanosta. 
http://www.youtube.com/watch?v=1Wk4Lz70-bA  (2:44) 

 

Kolmipistetuetulla rinnakkaisrakenteella voidaan toteuttaa nopeita ja tarkkoja pick&place-tyyppisiä 

robotteja: http://www.youtube.com/watch?v=xHuDvVa7mkw  (3:13) 

 

Ohessa yksi esimerkki joustavan ja tehokkaan koneistamisen ratkaisusta. Tämä ei tietenkään ole 

suomalaisen pk-konepajan teknologiaa, mutta tässä on yhdistetty automaatiota suursarjatutantoon, 

mutta kuitenkin annettu 10 minuutin asetusajan lupaus eli voidaan tehdä toistuvia pieniä valmistuseriä 

tehokkaasti ja ilman ihmisen jatkuvaa läsnäoloa. 
http://www.mikron.com/multistep/, valitse sivun alimmainen rivi ”video” (2:30) 

 

 

Lisää kuvia google: abb robotit 

   

1.1 ROBOTIN MÄÄRITELMÄ 
Kansainvälisen robottiyhdistyksen määritelmän mukaan robotti on uudelleen ohjelmoitavissa oleva, 

monipuolinen, vähintään kolminivelinen mekaaninen laite, joka on suunniteltu liikuttamaan kappaleita, 

osia, työkaluja tai erikoislaitteita ohjelmoitavin liikkein monenlaisten tehtävien suorittamiseksi. 

Yksinkertaisesti ilmaisten teollisuusrobotti on kone, joka liikuttaa kiinnityslaippaan kiinnitettyä työkalua 

halutulla tavalla. Robotin liikerata voi olla etukäteen määritelty. Robotti koostuu jalustasta, työkalusta ja 

nivelillä varustetuista tukivarsista.  

1.2   ROBOTTITYYPIT 
Teollisuusrobotit voidaan jakaa mekaniikkaansa perusteella nivelvarsirobotteihin ja lineaarisesti liikkuviin 

eli portaalirobotteihin. Perusrakenteeltaan robotti voi olla suorakulmainen robotti, sylinterirobotti, 

napakoordinaatistorobotti, nivelvarsirobotti, SCARA-robotti tai rinnakkaisrakennerobotti. 

1.2.1 Portaalirobotti 
Tyypillinen suorakulmainen robotti on portaalirobotti, jossa on kolme lineaarista liikeakselia.  

Portaalirobotti toimii suoraviivaisilla liikkeillä telineessä, jonka jokainen nurkka on tuettu palkeilla. Tämän 

rakenteen etuja ovat yksinkertaisuus ja soveltuvuus suorakulmaista liikettä tarvitseviin tehtäviin. 

Kokoonpanotyöt ovat esimerkki tällaisesta tehtävästä. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1Wk4Lz70-bA
http://www.youtube.com/watch?v=xHuDvVa7mkw
http://www.mikron.com/multistep/
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1.2.2 Sylinterirobotti 
Sylinterirobotissa on yksi pyörivä nivel ja kaksi lineaarisesti liikkuvaa niveltä. Sylinterirobotin nimi tulee sen 

koordinaatiojärjestelmästä ja työalueen sylinterimäisestä muodosta. Sylinterirobotteja käytetään yleisesti 

erilaisissa pakkaus- ja lajittelusovelluksissa manipulaattoreina (eli robotteina, joiden akselien liikkeet 

menevät vain ääriasennosta toiseen ilman paikan mittausta). Tällaista lajittelua on esimerkiksi suurten 

tietoyksiköiden varmuustallennusvarastoissa. 

1.2.3 Napakoordinaatistorobotti 
Napakoordinaatistorobotin työskentelyalueen voidaan katsoa olevan täysin pyöreä, mutta todellisuudessa 

tämän robotin on vaikea päästä joka paikkaan. Robotissa on koko rakennetta kääntävä akseli sekä 

käsivartta pystysuunnassa kääntävä akseli. Muut akselit ovat lineaarisia. Tällaista robottia käytetään 

yleisesti pistehitsauksessa, kaasu- ja kaarihitsauksessa, ruiskuvalutöissä ja työstökoneiden 

palvelutehtävissä. 

1.2.4 Nivelvarsirobotti 
Yleisin teollisuusrobottityyppi on nivelvarsirobotti. Siinä on tyypillisesti kuusi liikeakselia, jotka ovat 

tyypiltään kiertyviä niveliä. Robotti siis pyörii kuudesta eri paikasta, ja sen liike muodostuu näiden pyörivien 

liikkeiden summana. Nivelvarsirobotit ovat joustavia ja suurten valmistusmäärien vuoksi kohtuuhintaisia. 

Kappaleenkäsittelykyky vaihtelee paljon: pienimmät nivelvarsirobotit ovat työpöytäkokoisia, kun 

suurimmat taas voivat käsitellä yli tonnin painavia kappaleita. Robotit voidaan asentaa esimerkiksi 

lineaariradalle, mikäli työaluetta halutaan laajentaa.  

1.2.5 SCARA-robotti 
SCARA-robotissa käsivarsi joustaa tiettyyn suuntaan. Kolmen samassa tasossa kiertyvän nivelen ja yhden 

lineaarisen pystyliikkeen avulla työkalu saadaan tasolla oikeaan kohtaan ja kiertymäkulmaan. SCARA-robotti 

on ihmisen vaakatasossa liikkuvan käsivarren kaltainen lineaarisella pystyliikkeellä täydennettynä.  

1.2.6 Rinnakkaisrakenteinen robotti 
Rinnakkaisrakenteisessa robotissa kulmikkaat tai pyöreät tukiakselit ovat rinnakkain. Tällainen robottityyppi 

on harvinaisempi kuin rakenne, jossa akselit ovat peräkkäin. Rinnakkaisrakenteeseen saadaan perinteistä 

rakennetta parempi kantokyky ja käsivarren jäykkyys. Jäykän käsivarren avulla päästään todella hyviin 

toistotarkkuuksiin.  

            
                     Kuva 1. Suorakulmainen robotti.                                              Kuva 2. Sylinterirobotti. 
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                             Kuva 3. Napakoordinaatistorobotti.                            Kuva 4. Nivelvarsirobotti.    

                 
                                                       Kuva 5. SCARA-robotti.                                    Kuva 6. Rinnakkaisrakenteinen  

                                                                                                                                                  robotti. 

1.3 ROBOTTIJÄRJESTELMÄ /1/                                          
Robotti koostuu kahdesta pääosasta: robottiohjaimesta ja robotista (manipulaattorista).  

                                            
     Kuva 7. Kuuden liikesuunnan kiertyvänivelinen teollisuusrobotti, jonka tavallisimmat osat ovat jalusta,   

                    ala- ja yläkäsivarsi, ranne ja työkalulaippa. 
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Robotin työkalulaippaan asennetaan tarrainvaihtojärjestelmän perusosa, johon vaihdetaan 

työkalumakasiinista saatava, kuhunkin tehtävään tarvittava työkalu. Työkalut on muotoiltu sopimaan tähän 

perusosaan, tai niihin kuuluu erillinen järjestelmään sopiva vastakappale. Markkinoilla on tarjolla useita 

erilaisia työkalunvaihtojärjestelmiä (kuvat 16 ja 17). 

Robotisointia perustellaan varsinkin raskaiden työtehtävien rationalisoinnilla ja eliminoinnilla. Monissa 

yrityksissä terveydelle vaaralliset, esimerkiksi nivelvaurioita rasitusvammoina aiheuttavat työt ja työvaiheet 

on pakko automatisoida. 

Suomessa robotteja käytetään erilaisissa kokoonpanotehtävissä, elintarviketeollisuudessa, 

hitsausautomaatiossa, kappaletavara-automaatiossa, vesisuihkuleikkauksessa, laserleikkauksessa, kevyissä 

työstösovellutuksissa, konepajatuotannossa, maalauksessa, lääketieteellisessä teollisuudessa, auto- ja 

moottorivalmistuksessa ja pinnoituksessa, kuten termisessä ruiskutuksessa. 

 

2 ROBOTTITARRAIMET JA MUUT TYÖKALUT /2/ 
Robotin työn kannalta on oleellista, että käytettävät tarraimet tai työkalut ovat toimivia ja sopivat valittuun 

tehtävään. Tarraimen suunnittelun ongelma on, että tarraimen ja siirrettävän kappaleen paino ei saa ylittää 

robotin maksimikuormitusta. Lisäksi painopisteen pitää olla tarpeeksi lähellä työkalulaippaa. Robotti liikkuu 

nopeasti, jolloin kiihdytyksistä ja hidastuksista aiheutuu suuria rasituksia mekaniikalle. Turvallisuussyyt 

edellyttävät, että siirrettävä kappale ei saa irrota robotin otteesta. 

Valmiita tarrainrunkoja on saatavilla, mutta yleensä siirrettävään kappaleeseen tarttuvat osat joudutaan 

suunnittelemaan itse tapauskohtaisesti.  

Robotin työkaluja ovat esimerkiksi hitsauspistoolit. Hitsauspistooliin kuuluu, että robotin ohjelmasta 

saadaan ohjaussignaalit valokaaren synnyttämiseen, suojakaasuun ja langansyöttöön. 

Työkalu voi olla myös esimerkiksi pora, hiomakone, maalausruisku tai liimaussuutin. 

Tarraimet ja työkalut voivat olla kiinni työkalunvaihtolaipassa, jolloin robotti pystyy vaihtamaan työkalua 

käsiteltävien kappaleiden mukaan. 

 

2.1 TARRAIMEN SUUNNITTELU JA VALINTA 
Tarraimen suunnittelu on välttämätön osa robottisovellusjärjestelmän suunnittelua, ja siinä on otettava 

huomioon muun muassa:  

- aseteltavuus eri kappaleille 

- tarrainkokonaisuuden massa (keveys) 

- tartuntavoiman suuruus ja muodonmuutokset 

- voimien välitys (paineilma, alipaine, hydrauliikka, magnetismi, servomoottori) 

- tilavaatimukset 
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- liitännät esimerkiksi antureita varten. 

Tarrainta ei kannata suunnitella itse. Ensisijaisesti kannattaa tarkistaa markkinoiden tarjonta ja valita 

mahdollisuuksien mukaan sieltä tarkoitukseen sopiva, testattu ja toimiva tuote. Kun rakennetaan tarraimia, 

joiden tarkoitus on taata häiriötön tuotanto, on ehdottoman tärkeää tuntea oma tuotantoprosessi ja omat 

työmenetelmät.  

Robotilla ei ole ihmisen monipuolista aistijärjestelmää, eivätkä robotin ja ihmisen työtehtävät ole 

verrattavissa toisiinsa. Tarraimia ja työkaluja suunniteltaessa on katsottava automatisointitehtävää 

kokonaisuutena, josta tarraimen ja työkalun suunnittelu on vain pieni, kylläkin tärkeä osa. 

Yleensä tarraimelta toivotaan yksinkertaista rakennetta, pientä kokoa ja painoa, luotettavaa tartuntaa, 

tartuttavien kappaleiden keskittämistä ja sitä, että perustilassaan se on kiinni.  

Tärkeimpiä tarraimen toiminnan tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat robotin hyötykuorma, 

tartuntamenetelmä, tarraimen luoksepäästävyys ja tarraimen kunnossapidon helppous. On huomattava, 

että tarrain ja siirrettävät kappaleet muodostavat yhdessä robotin kuorman. Jos tarrain on painava, 

hyötykuorma pienenee. 

2.2 TARRAINTYYPIT 
Tarraimen suunnittelussa ja valinnassa on tunnettava mahdolliset tarraintyypit ja tartuntatavat.  

Tarraimet voidaan jakaa ryhmiin:  

- liikkuvien sormien (istukan leukojen) lukumäärän mukaan kaksi-, kolme- tai useampisormisiin tarraimiin 

(kuvat 10, 12, 24 ja 25) 

- avautuviin ja sulkeutuviin tarraimiin, joissa tartuntaote ulko- tai sisäpuolinen (kuvat10, 24 ja 25) 

- sormien liikkeen perusteella kiertyväsormisiin tarraimiin tai tarraimiin, joissa on suoraviivaisesti liikkuvat 

rinnakkaiset sormet (kuva 8) 

- voimaa tuottavan toimilaitteen perusteella pneumaattisiin, hydraulisiin , sähköisiin tai mekatronisiin 

tarraimiin  

- keskittäviin tarraimiin (kuvat 14 ja 15), jotka siirtävät kappaletta vakioasemaan otetta muodostaessaan 

- magneettisiin tarraimiin (kuvat  11 ja 23) 

- alipainetarraimiin (kuva 22) 

- monitarraimiin (kuva 9) 

- älykkäisiin anturoituihin tarraimiin (kuvat 12 ja 13) 

- vakiotarraimiin (kuvat 10, 24 ja 25) 

- erikoistarraimiin. 
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2.2.1 Mekaanisesti toimivat tarraimet 
Tarraimen sormien liikkeet voidaan tuottaa pneumatiikkaan, hydrauliikkaan, sähköön tai mekatroniikkaan 

perustuvilla laitteilla. 

Tarrainmekanismi voi olla esimerkiksi 

- nivelmekanismi (kuva 8) 

- hammaspyörä ja hammastanko 

- ruuvi. 

                                           
Kuva 8. Nivelmekanismilla varustettu kiertyväsorminen tarrain. Tarraimen sormien kynnet muotoillaan V-

prismaksi sylinterinmuotoisten työkappaleiden keskittämistä varten.  

2.2.2 Pneumaattiset sormitarttujat  
Yleisin sormitarraintyyppi on pneumaattinen sormitarttuja (kuvat 10 ja 25). Siihen sopivien valmiiden osien 

kaupallinen tarjonta on runsas. Tämä sormitarrain on kokoonsa nähden voimakas. Siinä on auki-kiinni-

toiminto, ja sen voima ja paine ovat säädettävissä.  

Työkappaleen aihioiden viemiseen sorvin istukkaan (panostustehtävissä) suositellaan käytettäväksi 

kaksoistarrainta (kuva 10): toisella sormiparilla viedään aihio sorvin istukkaan ja toisella sormiparilla 

voidaan tarrainta 30–180  kääntämällä ottaa valmis, erimittainen, koneistettu kappale pois koneesta. 

Kaksoistarrain nopeuttaa selvästi panostusta ja samalla koko työstöjärjestelmän tuottavuutta, kun 

odotusajat lyhentyvät. Toisessa sormiparissa voi olla karhennetut kovat sormet, ja toinen sormipari voi olla 

kumitettu (ei jätä jälkiä koneistettuun pintaan). 

                                                          
                                          Kuva 9.                                                                           Kuva 10.                                                        

Kuva 9. Monitarrain. Kuvassa oikealla puolella (keltainen) magneettitarrain ja vasemmalla puolella 

paineilmalla toimiva kolmileukaistukka (3 kpl sormia). 

Kuva 10. Kaksoistarrain. Kaksi lineaariliikkeistä kaksileukaistukkaa (2 kpl sormia), voimanlähteenä on 

paineilma. 
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2.2.3 Magneettitarraimet  
Magneettitarrain (kuvat 11 ja 23) on suhteellisen pieni tarrain, mutta sillä on mahdollista saada aikaan suuri 

nostovoima. Magneettitarraimia voidaan käyttää vain magneettisille aineille. Magneetin nostovoima 

riippuu kappaleen muodosta ja pinnanlaadusta. Nostettavissa kappaleissa pitää olla riittävän suuri, tasainen 

ja puhdas tartunta-alue, koska magneettikenttä heikkenee erittäin nopeasti ilmaraon kasvaessa. Lisäksi 

kappaleiden tulee olla riittävän paksuja. Magneetti soveltuu huonosti ohuille levyille tai ohutseinämäisille 

putkille. 

Levyaihioiden liikutteluun soveltuvan kappaleenkäsittelyrobotin työkalun rakenne on esitetty kuvassa 5. 

Rakenteeltaan yksinkertaista magneettitarraintyökalua voidaan muokata erilaisten tuotteiden tarpeisiin. 

                                            
Kuva 11. Magneettitarrain. 1. Kestomagneetti 2. Sovitepala 3. Paineilmatoiminen kääntösylinteri 4. 

Työkalun runko 5. Työkalulaippa. 

Magneettitarraimen ohjaus on toteutettu siten, että magneetti on aktiivinen, kun output-signaalia ei ole 

kytketty. Käyttämällä käänteistä kytkentälogiikkaa aihion tippumisvaara on pienempi kuin suoraa 

kytkentälogiikkaa käytettäessä, sillä magneetti pysyy aktiivisena mahdollisten sähkö- tai 

paineilmakatkosten aikana.  

2.2.4 Alipainetarraimet   
Alipaineeseen perustuvia alipainetarraimia (kuva 22) käytetään sovelluksissa, joissa mekaanisen tarraimen 

käyttö on hankalaa. Kappaleeseen tartutaan imutartunnalla yleensä yhdeltä suunnalta. Kumiset tai 

muoviset imukupit estävät nostopintaa naarmuuntumasta. 

Alipainetarraimet ovat melko edullinen sovellus. Alipaine saadaan niissä aikaan paineilmatoimisella 

ejektorilla. Imukupit vaativat yleensä tasaisen, sileän, puhtaan ja melko tiiviin pinnan. Alipainetarrain ei 

kestä suuria sivuttaisvoimia. Yleensä se ei ole myöskään keskittävä, mikä vähentää tarkkuutta, mutta tämä 

ongelma on ratkaistavissa esimerkiksi viemällä nostettava kappale uudelleen asemointipöydälle. Usean 

imukupin järjestelmässä on huomattava se turvallisuustekijä, että yhdenkin imukupin irtoaminen hävittää 

alipaineen. Se taas johtaa kappaleen irtoamiseen, ellei käytetä erillisiä varotoimilaitteita. NÄIN EI SAA 

KÄYDÄ. On olemassa myös tarraimia, joissa imukanava sulkeutuu automaattisesti, jos kupin alla ei ole 

pintaa. 
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2.2.5 Vakiotarraimet  
Robottien valmistajat lisäävät usein tuotevalikoimaansa erilaisia standarditarraimia tai niiden osia, joista 

soveltaja voi helposti koota ja muokata haluamansa tarraimen. Markkinoilta löytyy myös robottitarraimien 

valmistajia.  

Yleensä tarrain joudutaan kuitenkin rakentamaan sovelluskohtaisesti. Yksinkertaisimmillaan se käy 

muotoilemalla vakiotarraimeen (kuvat 24 ja 25) uudet tartuntapinnat (sormet). 

2.2.6 Älykkäät anturoidut tarraimet  
Tarraimissa käytetään erilaisia antureita (kuvat 12 ja 13), joilla aistitaan työkappaleiden paikkaa ja asentoa. 

Yksinkertaisimmillaan anturit ovat esimerkiksi induktiivisia laitteita, jotka havaitsevat metallisten 

kappaleiden aiheuttamat magneettikentän muutokset ja syöttävät ohjauslaitteelle on-off-tyyppistä tietoa 

tarttuvasta kappaleesta.  

Perinteisiä robotin tarrainten antureita ovat mekaaniset rajakytkimet ja erilaiset valokennot. Tarraimeen 

voidaan liittää myös kameravalvontaa ja laserantureihin perustuvaa paikannusta ja aseman säätöä. 

Miehittämättömässä tuotannossa tarraimessa tarvitaan auki-kiinni-anturointi. 

Tarraimen anturi voi olla kosketusanturi, voima-anturi, etäisyysanturi tai asema-anturi. 

Siirrettävä kappale, tarrain tai robotti voi hajota törmäystilanteessa. Tarraimeen voidaan rakentaa 

ylikuormitussuoja, tai rikkoutuvasta osasta voidaan tehdä helposti vaihdettava. Ylikuormitussuoja on 

yleensä jousikuormitteinen laite, jossa jouset joustavat törmäystilanteessa. Robotti saa sitten siitä 

tilanteesta virhesignaalin. 

                                        
                           Kuva 12.                                        Kuva 13. Ylikuormitussuojan toimintaperiaate.              

Kuva 12. Robotin lineaariliikkeellä toimiva kaksisorminen tarrain. 1. Tarraimen runko 2. Ylikuormitussuoja. 

2.2.7 Muita tarraimen lisävarusteita 
Tarraimessa voi olla lisävarusteena esimerkiksi sormien pikavaihto, magneettiset tai induktiiviset 

tilatietoanturit, tarraimen auki-kiinni-tieto, jousikuormitteiset paininlevyt (varmistavat kappaleen 

irtoamisen esimerkiksi automaattisissa konepalvelusovellutuksissa), analogiset tai digitaaliset 

paikkatietoanturit, leukojen voimanmittaus, optiset anturit tai konenäköjärjestelmät, pyörivät liittimet 

(signaalien ja paineilman läpivientiin), aktiiviset ja passiiviset paikoituksen kompensointielementit ja 

työkalun ja robotin ranteen väliin sijoitetut voima-anturit. 
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2.3 KESKITTÄVÄ TAI EI-KESKITTÄVÄ TARTUNTA 

                                                                        
                         Kuva 14. Ennen tartuntaa.                                                        Kuva 15. Tartunnan jälkeen.        

Kuvassa 14 vasemmalla nostettavan kappaleen keskilinja ei ole kaksileukatarraimen keskilinjan kanssa 

samalla linjalla. Kuvassa 15 vasemmalla tartunta on jo tapahtunut, ja kaksileukatarraimen leukojen 

(sormien) kiinni mennessä nostettava kappale ja kaksileukatarraimen keskilinjat ovat samalla linjalla. 

Tartunta on silloin ns. keskittävä. 

Kuvassa 14 oikealla nostettavan kappaleen keskilinja ei ole magneettitarraimen keskilinjan kanssa samalla 

linjalla. Kuvassa 15 oikealla nostettavan kappaleen ja tarraimen pintojen kohdatessa keskilinjat eivät kohtaa 

(ei-keskittävä tartunta). 

2.4 TARRAIMEN, SORMIEN JA TYÖKALUJEN VAIHTOJÄRJESTELMÄ /2/ 
Robottijärjestelmän joustavuutta lisätään tarrain-, sormi- tai työkalunvaihtojärjestelmällä. Tarraimia 

vaihtamalla voidaan käsitellä erilaisia kappaleita. Robotin työkalulaippaan asennetaan 

tarraimenvaihtojärjestelmän perusosa, johon vaihdetaan tarvittava työkalu työkalumakasiinista (kuva 16). 

Silloin tarraimia ja muita työkaluja voidaan vaihtaa automaattisesti. Myös sähkö- ja pneumatiikkaliitännät 

on mahdollista kytkeä järjestelmän avulla automaattisesti. 

Laadukkaissa (ja samalla kalliimmissa) järjestelmäversioissa on niin sanotut liukurenkaat. Niiden avulla 

tarraimen toimilaitteisiin ja antureihin viedään yleensä paineilma ja sähköinen tehonsyöttö, samoin 

sähköiset signaalit ohjaamista varten (kuva 17). 

Myös yksittäisten sormien vaihto voidaan automatisoida. 

                                                           
                                       Kuva 16.                                                                             Kuva 17. 
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Kuva 16. Ylhäällä robottipää ja alhaalla tarraimeen (työkaluun) kiinnitettävä vaihtolaippa. 

Kuva 17. Ylhäällä robottipää ja alhaalla tarraimeen (työkaluun) kiinnitettävä vaihtolaippa. Läpiviennit 

paineilmalle, ohjaussignaaleille, hydrauliikalle, jäähdytys- tai muille nesteille, vahva- tai hitsausvirralle, 

maadoitukselle, servo-ohjaukselle ja erilaisille väyläohjauksille. 

2.4.1 Automaattiset vaihtojärjestelmät 
Robottiin kannattaa asentaa automaattinen työkalunvaihtojärjestelmä, jos tarraimia (työkaluja) pitää 

vaihtaa jatkuvasti ja tuotannon tahtiajalla on suuri merkitys.  

Lisäksi automaattinen vaihtojärjestelmä kannattaa ottaa käyttöön, jos on tarvetta viedä tarraimelle 

paineilman ja ohjaussignaalin lisäksi myös esimerkiksi hydrauliikkaa, jäähdytysnestettä, hitsausvirtaa, servo- 

ja väyläohjauksia.  

Kaikkiin teollisuusrobottien ohjauslaitteisiin on mahdollista ohjelmoida usea eri työkalu muistiin. Nämä 

muistipaikat ovat numerojärjestyksessä. Jos työkalu on jo kerran ohjauslaitteeseen ohjelmoitu, sen 

parametrit voidaan ottaa muistista nopeasti käyttöön työkalua vaihdettaessa. Tämä on kätevä ominaisuus, 

jos yhdessä työvaiheessa tarvitaan useaa työkalua mutta käytössä on vain yksi robotti. 

Automaattinen työkalunvaihto vaatii erillisen työkalutelineen (kuvat 18 ja 19), jotta robotti saa työkalut 

samaan ja oikeaan pisteeseen ja asentoon niitä vaihtaessaan.     

 

              
                                   Kuva 18.                                                           Kuva 19. Nelipaikkainen työkaluteline.                

 Kuva 18. Kolmipaikkainen työkaluteline. 1. Robotin työkalulaippaan kiinnitetty robottipää 2. Tarraimeen 

(työkaluun) kiinnitetty vaihtolaippa 3. Tarrain (työkalu) 
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2.4.2 Manuaaliset vaihtojärjestelmät 
Manuaalisia vaihtojärjestelmiä käytetään haluttaessa paikoittaa vaihdettava työkalu tarkasti tilanteessa, 

jossa tarraimen (työkalun) vaihtotarve ei ole jatkuva, eräkoot ovat suuria ja työkalun vaihdon aiheuttamalla 

tuotannon tahtiajan pidentymisellä ei ole suurta merkitystä. Manuaalisessa vaihtojärjestelmässä työkalulle 

voidaan viedä paineilmaa ja ohjaussignaaleja. 

2.5 ROBOTISSA KÄYTETTÄVÄT MUUT TYÖKALUT 
Robotissa käytettäviä työkaluja voivat tarrainten lisäksi olla esimerkiksi työstävät työkalut lisälaitteineen, 

tavalliset prosessityökalut, kaari- ja pistehitsauspäät, ruiskumaalaus-, liimaus- ja saumasuuttimet, 

jyrsinkarat, hiomalaitteet, polttoleikkaimet, valukauhat, ruuvaustyökalut ja niittauslaitteet. 

3 ROBOTTISÄRMÄYS, eli esimerkki tarraimen käytöstä /3/ 

Robottisärmäyksessä perinteinen särmäyspuristimen kappaleenkäsittely hoidetaan teollisuusrobotilla. 

Robotti vie levyaihion särmäyspuristimeen, liikuttaa ja kääntää kappaletta ja siirtää valmiin kappaleen 

lavalle tai toimittaa sen seuraavaan työnvaiheeseen.  

Robotin työkaluina käytetään erilaisia tarraimia sen mukaan, minkä kokoinen tuote on, mikä sen materiaali 

on ja mitkä ovat robotin muut toiminnot. 

                                 
Kuva 20. Robottisärmäyssolu, jossa etualalla paikoitusasema.  Tarraimen ote irtoaa hetkeksi, ja kalteva taso 

liu’uttaa maan vetovoimaa hyödyntäen suoran levyn vasteita vasten alaspäin. Sen jälkeen tarrain ottaa 

uuden otteen levystä aina samasta kohdasta. Robotin oikealla puolella on lava, jolle se siirtää taivutetut 

kappaleet. Kappaleeseen tulee useita särmäyksiä. 

Robottisärmäyksessä olisi käytännöllisintä, että otetta vaihdettaisiin mahdollisimman vähän. Nykyään 

laitevalmistajat tarjoavat eri tekniikoihin soveltuvia synkronointitoimintoja, joiden avulla robotti kykenee 

seuraamaan ja tukemaan aihiota taivutuksen ajan. Synkronointitoiminnon toimintaperiaate on esitetty 

kuvassa 21.     
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Kuva21. Robottisärmäyksen synkronointitoiminnon toimintaperiaate. Painimen paikkatiedot saadaan siihen 

liitetystä pulssianturista. Anturin tietojen ja robotille syötettyjen mittojen pohjalta robotin ohjaus laskee, 

millaisen liikkeen taivutettava osa tekee, ja robotti sovittaa liikkeensä sen mukaan. 

Taivutettava aihio voidaan asemoida särmäyspuristimen kitaan kahdella tavalla. Nopeampi tapa on 

hyödyntää robotin toistotarkkuutta, jolloin särmäyspuristimessa ei tarvita takavastetta. Mikäli robotin 

toistotarkkuus ei riitä tai tarrainkäsittelyssä tulee liikaa virheitä, osan paikoitukseen käytetään 

särmäyspuristimen takavastetta.  

Jotta takavasteilta saataisiin tietoa särmättävän kappaleen sijainnista, niissä pitää olla anturi. Silloin robotti 

voidaan ohjelmoida viemään kappaletta särmäyspuristimen kitaan, kunnes takavasteilta saadaan input-

signaali ja voidaan aloittaa taivutus. 

Työkaluna robottisärmäyksessä käytetään yleensä alipainetarraimia (kuva 22), joista on helppo räätälöidä 

aihion kokoon sopiva työkalu. Muita yleisiä levymäisten tuotteiden käsittelyssä käytettyjä tartuntaelimiä 

ovat magneettitarraimet (kuva 23) ja mekaaniset tarraimet (kuvat 24 ja25). 

Mikäli työkalua joudutaan vaihtamaan kesken työkierron, robotin työalueelle tai sen radalle asennettuun 

jalustaan (kuva 26) on rakennettava työkalujen vaihtoteline.  

                                                  
                            Kuva 22. Alipainetarrain.                                     Kuva 23. Magneettitarrain.   

                     
                       Kuva 24.                                           Kuva 25.                                             Kuva 26. 
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Kuva 24. Kolmisorminen mekaaninen tarrain (kolmileukaistukka).                                                                                                                                                                                                                

Kuva 25. Kaksisorminen mekaaninen tarrain (kaksileukaistukka). 

Kuva 26. Työkalujen vaihtotelineet.           

 

4 KONENÄKÖJÄRJESTELMÄ TARRAIMEN APUNA /3/ 
Perinteisesti robottia käytetään palvelemaan työstökonetta materiaaliasemassa (kuvan 29 kuljetuslava) tai 

kuljetusradan paikoitusasemassa. Molemmissa tapauksissa robotti hakee ja paikoittaa kappaleita ennalta 

ohjelmoidusti edestakaisin. Järjestelmän heikkoutena on sen joustamattomuus. 

Kun työstökonetta palvelee konenäköjärjestelmä, robottiin lisätään  kaksi konenäkökameraa: toinen 

kuvaamaan lavalta haettavia osia ja toinen tunnistamaan robotin tarraimessa olevan osan asemaa. Solun 

toiminnasta tulee joustavampaa, kun samalla kuormalavalla voi olla erilaisia kappaleita eikä kuormalavoja 

tarvitse paikoittaa niin tarkasti. Yleensä kameran tarkkuus riittää siihen, että kappale saadaan poimittua 

lavalta. Kappaleen tarkan paikoituksen hoitaa tarrain, tai käytetään erillistä paikoitusasemaa (esimerkiksi 

kuvan 20 asema levykappaleelle tai kuvan 27 asema muotoprofiilille). 

Konenäköä käytettäessä erinäköisille kappaleille ei aina tarvita omaa materiaaliasemaa.   

Suurimmat ongelmat konenäön käytössä aiheuttaa valaistus tai kappaleiden pinnanvärin vaihtelu. 

Värivaihteluiden estämiseksi kappaleiden olisi hyvä olla esimerkiksi kuulapuhallettuja. Varsinkin osittain 

ruosteiset kappaleet aiheuttavat tunnistusongelmia. 

          
                                      Kuva 27.                                                                          Kuva 28.     

Kuva 27. Paikoitusasema. Kaltevalla tasolla maan vetovoima liu’uttaa pyörö- ja neliötankoja alaspäin.                                

Kuva 28. Työkappale on väliasemointipaikalla tarraimen sormissa oikaistavana. 
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4.1 ROBOTTI NC-SORVILLA 
NC-sorvin tuotantoa voidaan tehostaa esimerkiksi robotilla, joka vaihtaa työkappaleen sorvilla 

automaattisesti. Kuvassa 29 robotin tarrain ohjelmoidaan hakemaan työstettävä aihio kuormalavalta 

ennalta määrätystä kohdasta. 

Robottipanostus yleistyy teollisuudessa, myös sorveilla, tällä hetkellä nopeasti. Siitä käytetään termiä 

autoloading. Nopeaa kehitystä edustaa myös niin kutsuttu bin picking eli aihioiden tai osien robottipoiminta 

epämääräisestä asetelmasta laidalliselta kuormalavalta 3D-kuvauksen avulla konenäköä hyödyntäen.  

          
             Kuva 29. Nivelvarsirobotti,                                           Kuva 30. Bin picking eli robottipoiminta 

             NC-sorvi ja kuormalavoja.                                                              kuormalavalta 
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