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Vuosi on vierähtänyt vauhdilla ja tätä kir
joittaessa on jo ensimmäinen adventti. On
lupa sytyttää kynttilä ja levätä. Meillä lap
siperheenä odotetaan jo kovasti joulua
pienen loman ja lahjojen vuoksi. Avaan
seuraavaksi omaa loppusyksyäni yhdistyk
sen puheenjohtajana muutamalla sanalla.

Kuopion Insinöörien vuosikokous pidettiin
lokakuun lopussa ja siellä hyväksyttiin toi
minnan raamit tulevalle vuodelle. Mukana
oli kivasti porukkaa ja tilaisuuteen oli saatu
vieraaksi Insinööriliiton varapuheenjohtaja.
Kokouksessa valittiin yhdistykselle pu
heenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä
seuraaville kahdelle vuodelle. Sain kunnian
jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana seu
raavat kaksi vuotta lisää. Kiitos luottamuk
sesta kuuluu jäsenille.

Insinööriliiton edustajakokous pidettiin
Helsingissä marraskuun 18.19. päivä. Ko
kouksessa kuultiin laajasti ajankohtaisia
asioita sekä hyväksyttiin toimintasuunni
telma ja talousarvio vuodelle 2016. Osal
listuin kokoukseen kolmen muun
hallitusjäsenen kanssa. Kokous sujui mie
lestäni vapautuneessa ja rennossa tunnel
missa ja tuntui, että kaikilla on halu niin
sanotusti puhaltaa yhteen hiileen ympäri
Suomea.

Marraskuun lopulla minulla oli ilo vierailla
Kuopion kaupungin teatterilla entisen pu
heenjohtajamme Martti Nevantien kanssa
neuvottelemassa mahdollisesta yhteis
työstä tulevalle vuodelle. Neuvottelujen
ohella saimme pienen esittelyn heidän
upeista remontoiduista tiloistaan ja mah
dollisuuksista eri tilaisuuksien järjestelyi
hin. Tapaamisen tärkein anti teille jäsenille
kuitenkin on, että saamme teatterin uu
destaan jäseneduksemme hieman erilai
sella konseptilla. Tammikuun alusta lähtien
te jäsenet saatte näytösten lipuista alen
nuksen suoraan jäsenkorttia näyttämällä
teatterin lippukassalla.

Perjantaina 25. marraskuuta minulla oli
kunnia osallistua Kuopion Insinöörien
edustajana Savonia ammattikorkeakoulun
juhlaseminaariin aiheena 250 vuotta Tek
niikkaa ja Terveyttä. Savonia juhlisti tällä
Kuopion kaupungin teatterilla pidetyssä
juhlassa tekniikan koulutuksen 130 vuotta
Kuopiossa ja terveyspuolen koulutuksen
120 vuotta Kuopiossa. Tekniikan opetusta
on annettu ammattikorkeakouluna vuo

desta 1992 ja vuonna 1996 mukaan liittyi
sosiaali ja terveysala. Tekniikan ja ter
veyden lisäksi Savonialla koulutetaan
osaajia muun muassa matkailu ja ravit
semusalalle, muotoilualalle, musiikin ja
tanssin alalle. Toimipisteitä Savonialla on
maakunnassa Kuopion lisäksi myös Iisal
messa ja Varkaudessa. Olkaamme ylpeitä
omasta ammattikorkeakoulusta ja heidän
monipuolisesta koulutustarjonnasta.

Kaunis kiitos jäsenille yhteistyöstä vuoden
aikana.

PUHEENJOHTAJAN
palsta
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ALUEASIAMIEHEN
terveiset
Vuosi alkaa olla taas lopuillaan. Vaikka aika
on taas tuntunut kuluvan ajatustakin
nopeammin, on tässä vuoden mittaan
ehtinyt paljon tapahtumaankin.
Työmarkkinakentällä vuoden merkittävin
ratkaisu on tietysti ollut
kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen.
Se oli palkansaajajärjestöille jonkin
asteinen torjuntavoitto, jonka
vaihtoehtona olisi ollut vieläkin tylympää
kohtelua hallituksen esittämän
pakkolakipaketin muodossa.

Jos palkansaajasta kyyti tuntuu kylmältä,
niin työttömiä sitä vasta kohtuuttomasti
rankaistaankin. Vuoden alusta voimaan
esitetyksi tulevat lainsäädännön
muutokset paitsi lyhentävät
ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa
myös kiristävät työttömän velvollisuutta
ottaa mitä tahansa työtä vastaan, kun
mm. ammattisuojan aika lyhenee,
työssäkäyntialue laajenee ja sanktio työstä
kieltäytymisestä kasvaa huomattavasti.

Ei tässä uudelle vuodelle lähtiessäkään
palkansaajajärjestöillä ole vara löysäillä.
Vuosilomalakia ollaan uudistamassa ja
hallitus tekee esityksensä uudeksi laiksi
ensi kesänä. Tässä on jäsenkuntamme
näkökulmasta paljon mahdollisuuksia,
mutta myös hyvin suuria uhkia.
Työnantajajärjestöt näyttävät olevan yhtä
mieltä siitä, että asiantuntijat tulisi
pullauttaa kokonaan työaikalain
ulkopuolelle. Aikana, jolloin meidän
selkänahasta revitään jo tälläkin hetkellä
enemmän kuin kohtuullista on, tämä
tuntuu kovin julmalta. Työnantajien
tahtotila, jossa työaikaa ei seurata, ylityön,
matkustamisen tai minkään muunkaan
työhön käytetyn ajan rasittavuutta ei
mitata eikä seurata millään lailla, ei näin
edunvalvojasta kuullosta ainakaan siltä,
että työmäärämme olisi vähenemässä.
Työstä saatava korvaus sen sijaan
todennäköisesti pienenisi, koska esim.
ylitöistä ei tarvitsisi maksaa enää senkään

vertaa kuin nyt maksetaan.
Todennäköisesti myös työhön käytetty
aika kasvaisi, koska valitettavan usein
joustaminen tämän päivän työelämässä
tarkoittaa, että kyllä se on insinöörin perhe
ja vapaaaika, joka joustaa työelämän
tarpeiden tieltä.

Me liitoissa olemme kyllä työnantajien
kanssa yhtä mieltä siitä, että työaikalakia
on uudistettava. Se on tuotava
vastaamaan tämän päivän työelämää. Työ
ei ole enää aikaan eikä paikkaan sidottua.
Asiantuntijatyötä tehdään tänä päivänä
oman työpaikan lisäksi kotona ja
kesämökillä, lentokentillä ja junissa. Eikä
se asiantuntija aivojaan voi narikkaan
jättää työpaikalta lähtiessä. Ei se päänuppi
ihan täysin huili lenkkipolullakaan, eikä
saunassa istuessa. Monesti ne
toimivimmat ratkaisut päivällä pähkittyyn
ongelmaan syntyvätkin sitten, kun on
hetki aikaa hengähtää ja ajatella jotain
muuta.

Siitä olemme työnantajajärjestöjen kanssa
vahvasti eri mieltä, ettei asiantuntijatyö
kuuluisi työaikalain piiriin. Asiantuntija on
työaikasuojelunsa ansainnut.
Nykyaikainen työaikalaki, joka huomioi
kaiken työhön sidonnaisen ajan eli
työpaikalla tehtävän työn lisäksi myöskin
esimerkiksi etätyön, työtehtävissä
matkustamiseen käytetyn ajan ja matkalla
tehtävän työn, on jokaisen työntekijän
etu. Vain ajantasainen ja todenmukainen
työajanseuranta takaa työntekijälle
mahdollisuuden myös työstä
palautumiseen ja vapaaaikaan.

Ensi vuonna käytävä työehto
sopimuskierros tullaan käymään liitto
kierroksena. Keskusjärjestöt eivät tässä
kohtaa määritä raameja yksittäisille
sopimuksille. Se, saadaanko raameja nyt
suunniteltavasta Suomen mallista, jossa
vientivetoisten alojen työntekijä ja
työnantajajärjestöt määrittelisivät ns.
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palkkaraamin kyseessä olevan
sopimuskierroksen palkankorotuksille, on
vielä täysin auki. Se, mikä
palkansaajajärjestöjen näkökulmasta on
selvää, on, että palkansaajaa on nyt
kuritettu enemmän kuin tarpeeksi. Maan
talous näyttää vihdoin pieniä elpymisen
merkkejä ja paljon puhuttu kilpailukyky
vertailumaihin Ruotsiin ja Saksaan
verrattuna on jo tänä vuonna parantunut,
vaikkei meidän oma kilpailukykysopimus
ole vielä edes kunnolla voimassakaan.
Tämän on aika näkyä myös palkansaajan
kukkarossa. Nollan (tai jopa miinuksen)
aika on nyt ohi.

Pian on kuitenkin aika hengähtää hieman
tästä oravanpyörästä. Toivottavasti myös
sinulla on tähän joulun aikaan
mahdollisuus. Muista nauttia
kiireettömästä perheen ja läheisten kanssa
vietettävästä ajasta. Kyllä se arjen
oravanpyörä meitä muutaman päivän
jaksaa odottaa!

Rauhaisaa ja tunnelmallista Joulun aikaa
sekä onnea ja menestystä uudelle
alkavalle vuodelle koko Insinööriliiton
puolesta!

Marjo Nykänen
Alueasiamies

YHDISTYKSEN
syyskokous 2016

Kuopion Insinöörit ry:n yhdistyksen sään
tömääräinen kokous järjestettiin torstaina
27.10.2016 BowlD1nerin kokoustilassa klo
18:00 alkaen. Kokoukseen osallistui 13 jä
sentä. Ennen kokousta söimme illallista
seisovasta pöydästä. Itse kokouksessa kä
siteltiin sääntömääräiset asiat kuten toi
mintasuunnitelman ja talousarvion
hyväksyminen vuodelle 2017 sekä valittiin
erovuorossa olevien hallitusjäsenten tilalle
uudet toimijat vuodelle 2017. Valitettavasti
yhdistyksen kokouksen osanottajamäärä
on jäänyt vuosi toisensa jälkeen varsin al
haiseksi, ottaen huomioon yhdistyksen jä
senmäärän, noin 1300 insinööriä. Tässä
artikkelissa on avattu hieman kokouksen
kulkua ja mitä kokouksessa sitten oikein
päätettiin.

Yhdistyksen kokous on yhdistyksen ylin
päättävä elin jonka päätöksien mukaan
yhdistyksen toimijat tekevät työtään. Yh
distyksen kokous luo toimijoille suuret lin
jat ja puitteet joiden mukaan hallituksen
jäsenet pyörittävät toimintaa. Kokouksen
tahdon toteuttaminen onnistuu helposti
kun kokouksessa on laadittu selkeät doku
mentit toimintasuunnitelmasta ja talousar

viosta. Tällöin hallituksen on helppo toimia
läpi vuoden ja vastaavasti yhdistyksen jä
senet voivat halutessaan seurata kuinka
hyvin hallitus on onnistunut työssään to
teuttaa yhdistyksen kokouksen tahtoa.
Yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä
on kirjattu mitä kaikkea yhdistyksen ko
kouksissa tulee päättää, tällainen asia on
esim: jäsenmaksun suuruus.

Jokainen yhdistyksen jäsen voi saapua
yhdistyksen kokoukseen ilmaisemaan
oman mielipiteensä yhdistystä koskeviin
asioihin ja vaikuttaa niihin omalla osuu
dellaan. Toivoisimmekin että useampi yh
distyksen jäsen pystyisi osallistumaan
yhdistyksen kokouksiin, jotta yhdistyksen
jäsenistö olisi edustettuna mahdollisim
man laajasti. Mikäli jäsen ei pääse paikalle
ei se missään nimessä ole este vaikuttaa
yhdistyksen kokouksissa. Jäsenistö voi
tuoda hallituksen tietoisuuteen asioita joita
haluavat kokouksessa käsiteltävän. Näissä
tapauksissa on aina suotavaa että käsitel
tävät asiat toimitetaan yhdistyksen pu
heenjohtajalle hyvissä ajoin ennen
kokousta, jotta hallitus pystyy valmistele
maan kokousta mahdollisimman paljon.
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sisäl
tää suuntaa antavia viitteitä mm. pidettä
vistä kokouksista, edustuksista
liittoyhteisössä, koulutustoiminnasta sekä
yleisestä toiminnasta. Talousarvio luodaan
toimintasuunnitelman pohjalta. Nämä
kaksi asiakirjaa tukevat toisiaan.

Syyskokouksessa päätettiin myös ensi
vuoden jäsenmaksun suuruus. Kuopion
Insinöörien jäsenmaksun suuruudeksi
päätettiin 42€/vuosi ja se on mukana liiton
jäsenmaksussa, aivan kuten työttömyys
kassamaksu mikäli jäsen on myös kassan
jäsen.

Hallituksen jäsenten toimintakausi on kak
si vuotta ja erovuorossa olevien henkilöi
den tilalle valitaan uudet toimijat.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus
koostuu puheenjohtajasta, varapuheen
johtajasta sekä kuudesta jäsenestä. Ero
vuorossa olevat hallituksen jäsenet olivat
puheenjohtaja Johanna Kinnunen sekä
hallituksen jäsenet Juho Kauppinen, Tapio

Helminen ja Heli Luostarinen. Kaikki ero
vuoroisista valittiin jatkamaan yhdistyksen
hallituksessa samoissa tehtävissä.

Kokouksessa keskusteltiin myös Tahko
Inssi mökistä ja hallitus velvoitettiin tuo
maan keväälle kokoukseen esitys sen no
peasti myynnistä pois. Mökki ei
nykyisellään kiinnosta jäsenistöä sekä
käyttöasteen ollessa pieni ja mökki kui
tenkin aiheuttaa jatkuvia kuluja yhdistyk
selle.

Jos Sinusta tuntuu että haluaisit lähteä
mukaan pyörittämään yhdistyksen toi
mintaa niin ota rohkeasti yhteyttä. Tavoit
teena on jakaa tehtäviä tasaisesti kaikkien
toimijoiden kesken ja luonnollisesti jokai
nen osallistuu toimintaan sillä panoksella
kuin pystyy. On tärkeää ymmärtää että
toimintaa ei tehdä hampaat irvessä vaan
hyvällä sykkeellä rennossa ilmapiirissä.
Toki pitää myös muistaa että hallitus jäse
nen toimi on luottamustehtävä ja sovitut
tehtävät pitää suorittaa.

Savoniaammattikorkeakoulussa juhlittiin
tekniikan alan koulutuksen 130vuotista ja
terveysalan 120vuotista historiaa marras
kuun lopulla yhteisissä 250vuotisjuhlissa.

Savonian tekniikan koulutus eli aikaisem
min Kuopion teknillinen oppilaitos on
maamme vanhimpia. Se aloitti toimintan
sa teollisuuskouluna vuonna 1886. Ensim
mäinen Kuopion läänin sairaalan
järjestämä sairaanhoitajatarkurssi alkoi
tammikuussa 1896. Pitkään koulun nimi
oli Kuopion terveydenhoitooppilaitos en
nen liittymistä ammattikorkeakouluun.

Tekniikan ja terveysalan koulutukset ovat
pitkään olleet vahvassa valtion omistuk
sessa. Edelleenkin valtion rooli on merkit
tävä, vaikka ammattikorkeakouluilla on
autonomia. Opetus ja kulttuuriministeriö

ohjaa vahvasti toimintaa tulosohjauksel
laan.

Entisajan kuvakset tässä kirjoituksessa
ovat Seppo Hannulan Kuopion teknillisen
oppilaitoksen 100vuotishistoriikistä vuo
delta 1986. Historiikin kannen suunnitteli
tunnettu kuopiolainen arkkitehti Riitta
Korhonen.

”Jo vuonna 1883 Teknillinen yhdistys otti
kantaa teollisuuskoulujen opetukseen:
Kehittyäkseen itsenäiseksi kelpo teknikoksi
löytyy ainoastaan kaksi tietä: tietopuolinen
ja käytännönläheinen. Suotavaa on, että
tietopuolisesti sivistynyt mies hankkii it
selleen käytännöllistä harjaantumista. Ja
työmies saa jonkun verran tieteellistä
opetusta. Mutta molempain oppilaitoksia
älköön sekoittako toisiinsa, vaan pyrittä

TEKNIIKKAA JA TERVEYTTÄ
Kuopiossa 250 vuotta



7Kuopion INSSIT 4/16

köön järjestämään ne siten, että niiden
erilainen luonne säilyy.”

Äkkisiltään voisi luulla, että ammattikor
keakouluja jo silloin, koska perusperiaate
on yhä sama. Tehtävämme on yhdistää
teoriaa käytäntöön niin opetuksessa kuin
soveltavassa tutkimuksessakin. Suomessa
luotetaan edelleen duaalijärjestelmään,
jossa yliopistoilla ja ammattikorkeakouluil
la on erilaiset profiilit, vaikka yhteistyötä
paljon tehdäänkin.

Ammattikorkeakoulu alkoi PohjoisSavossa
vuonna 1992 tekniikka, liiketalous ja
muotoiluvetoisesti. Terveysala liittyi mu
kaan 1996.

”Aikoinaan yleisiä oppiaineita tekniikan
koulutuksessa olivat: laskuoppi, mit
tausoppi ja stereometria, kuvantooppi,
fysiikka helppotajuisesti, mekaniikka, kau
no ja tekstikirjoitus, kirjanpito. Ammat
tiaineita olivat: yleinen koneoppi,
koneenrakennusoppi, konepiirustus, työ
koneoppi, käsivarainen piirustus, yleinen
rakennusoppi, huoneenrakennusoppi, ra
kennuspiirustus, maanmittausoppi, kartan
piirtäminen, silta, tie ja vesirakennusop
pi.”

Siihen aikaan ei pahemmin oppiaineita in
tegroitu suurimmiksi kokonaisuuksiksi ku
ten tänä päivänä.

”Ennen vanhaan tekniikassa oli naisoppi
laita todella vähän. Läheskään kaikki mie
soppilaat eivät valmistuneet. Syitä oli
monia, mutta usein esteenä olivat opinto
vaikeudet.”

”Oppilailla oli myös taloudellisia vaikeuksia.
Ongelmia viranomaisten, opettajien tai
oppilastovereiden kanssa oli suhteellisen
vähän. Eniten ongelmia aiheutti alkoholin
käyttö, varsinkin kieltolain kumoamisen
jälkeen 30luvulla. Koulupinnauksesta op
pilaat saivat varoituksia. Eräs oppilas oli
jopa väärentänyt teollisuuskoulun päättö
todistuksen.” Olikohan maailman ensim

mäinen valeinsinööri!

”Savonia on suuri ammattikorkeakoulu.
Paikallisesti Kuopiossa syntyy myös yhteys
ItäSuomen yliopistoon. Lähimmät teknil
liset yliopistot ovat Lappeenrannassa, Ou
lussa ja Tampereella, kukin lähes 300
km:n päässä Kuopion kampukselta. Sa
vonian tekninen koulutus paikkaa tämän
puutteen. Myös yhteistyö yliopiston
kanssa kasvaa.”

”Globalisaatio, tekninen kehitys ja digitali
saatio, väestön vanheneminen, alijäämäi
nen julkinen talous ovat arjen haasteita
tänään. Tulevaisuus on myös huonosti
ennustettavissa.”

”Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Se
on haaste meille kaikille ja sitä ei voi olla
kohtaamatta. Ainoa vastaus lienee koulu
tuksen monipuolisuus ja korkeatasoisuus.”

”Tekniikan alat voivat luoda uutta. Yliopis
tojen ja ammattikorkeakoulujen odotetaan
olevan alueensa kehityksen vetureita.
Viime vuosikymmen osoittaa, että näin
todella on. Vahvimmin kehittyvät maas
samme ne paikkakunnat, missä on kor
keatasoista koulutusta. Savonialla on
tekniikan alalla juuri tämä asema ja teh
tävä”, kiteytti Lujayhtiöiden hallituksen
puheenjohtaja, vuorineuvos Hannu Isotalo
juhlapuheessaan.

Suomen tulevaisuuden teemme yhdessä.
Savonialla on näköpiirissä Savilahden
kampusta, Suomen huippua, kansainvä
listä kärkeä. Onneksi voimme vielä vai
kuttaa, koska tulevaisuutemme ei ole vielä
valmis kuten teknologiaan intohimoisesti
suhtautuva teknologiaenthusiasti Henrietta
Kekäläinen (Mehackit.org) rohkaisi juhla
seminaarissamme.

Kaija Sääski, koulutusvastuujohtaja
teknologia ja ympäristöala, liiketalous,
matkailu ja ravitsemisala
Savoniaammattikorkeakoulu
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Kuopion insinööriopiskelijat KINRA ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidettiin Pui
jonkatu 29 saunatiloissa keskiviikkona
2.11.2016. Osallistujamäärä jäi pienem
mäksi kuin viime vuonna, mutta tunnelma
oli korkealla ja tulevan vuoden hallitukseen
oli tullut paljon hyviä hakemuksia. Pu
heenjohtajaksi valittiin Matti Poutanen, jo
ka on ollut kuluvalla kaudella aktiivisesti
mukana hallituksen toiminnassa tapahtu
mavastaavana. Varapuheenjohtajaksi va
littiin Ville Väisänen, nykyisen hallituksen
sihteeri ja tietotekniikkavastaava. Rahas
tonhoitajan tehtäviä jatkaa seuraavallakin
kaudella Niko Oikarinen. Hallituksen jäse
niksi valittiin Anna Kuisma, Joel Savolai
nen, Siiri Sillanpää ja Jarkko Pekkanen.
Varajäseniksi valittiin Niilo Niemi ja Sami
Takkinen.

Tulevan vuoden hallitus jatkaa aktiivisesti
KINRAn toiminnan kehittämistä joka osa
alueella. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi
nousivat jäsenhankinta, valmistuvien opis
kelijoiden siirtyminen Kuopion Insinöörit

ry:n jäsenistöön ja KINRA ry:n viestinnän
parantaminen. Yhteistyötä Kuopion Insi
nöörien kanssa pyritään lisäämään muun
muassa yhteisten tapahtumien merkeissä.

Tuleva vuosi on KINRAn historian 35. toi
mintavuosi, ja järjestämme sen kunniaksi
vuosijuhlat, johon ovat tervetulleita kaikki
vanhat ja uudet jäsenet sekä sidosryh
mien edustajat. Tapahtuman yhteydessä
järjestetään myös KINRA4evertilaisuus,
jossa vanhat ja uudet hallitusaktiivit voivat
jakaa tietotaitoaan ja verkostoitua. Muita
tulevia tapahtumia on esimerkiksi ponnella
saatu haaste järjestää ensi vuoden aikana
hyväntekeväisyystapahtuma.

Yhteistyöterveisin
KINRA ry:n hallitus

KINRAN
syyskokousterveiset
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TeKun katolla on pyörinyt tuulimittari yli
kaksikymmentä vuotta, ja sen, sekä sää
aseman muiden antureiden tietoja ovat
voineet kaikki lukea netin kautta. Miten
tuo anturi tuonne ilmestyi, ja miksi? On
siis aika pienelle katsaukselle sääaseman
historiaan.

Aloitin sääaseman suunnittelun ja toteu
tuksen keväällä 1996. Tuolloin alkoi pa
hasti näyttää siltä, että jos aikoi seuraavan
lukuvuoden olevan viimeinen vuosi kou
lussa, olisi lopputyö nyt saatava tehdyksi.
Luokanvalvojani Väinö Maksimainen oli
kehitellyt ajatusta sääasemasta internetiin,
ja lopulta idea ajautui minulle toteutetta
vaksi.

Varsinainen työ alkoi kesällä 1996, kun
olin töissä silloisessa PohjoisSavon va.
Ammattikorkeakoulussa. Kesän aikana
määrittelin sääaseman kokonaisuuden, ja
sen jälkeen asensin anturit oppilaitoksen

katolle, suunnittelin wwwsivujen ulkoasun
sekä ohjelmoin sovelluksen, jonka avulla
antureiden data oli luettavissa ja muun
nettavissa sopivaksi sääaseman nettisi
vuille. Ensimmäisessä versiossa olivat
mukana anturit tuulen nopeudelle ja
suunnalle sekä ilman lämpötilalle ja suh
teelliselle kosteudelle.

Lopulta sääaseman kotisivut julkaistiin
joulukuussa 1996, mutta tarkka päivä on
valitettavasti hävinnyt dokumenteista ja
muistikuvista. Jatkoin kuitenkin järjestel
män parissa vielä kevään 1997 loppuun
saakka, samalla kun kirjoitin lopputyötäni.
Kevään aikana viimeistelin järjestelmää
vielä valmiimmaksi, ja mm. Radio Kantti
haastatteli minua aseman takia kanaval
leen.

Valmistuttuani vihdoin keväällä 1997 oli
keskustelua sääaseman kaupallistamises
ta, tai jopa yrityksen perustamista sen

SÄÄASEMA
20vuotta

Kuvakaappaus Savonian sääpalvelusta, weather.savonia.fi
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ympärille. En kuitenkaan lämmennyt aja
tukselle yrityksen perustamisesta, vaan
siirryin VTT:n palvelukseen Espoon Otanie
meen. Samalla jätin sääaseman TeKun
hellään huomaan, mutta yllättäen yhteys
sääasemaan ei loppunutkaan tähän, vaan
kesti paljon pidempään. Sääasemasta al
koivat vastata tällöin entiset luokkakaverini
Hannu Korhonen ja Timo Kinnunen.

VTT:llä liityin mukaan videokuvan käsitte
lyyn ja kompressointiin liittyvään ryh
mään. Olin aluksi mukana mm.
MPEG4:ään liittyvässä projektissa, ja lo
pulta VTT:n oman MVQvideokoodauksen
projekteissa. MVQ:n yhteydessä toteutim
me wwwsivuille Javapohjaisen asiakas
ohjelman reaaliaikaisen videon
näyttämistä varten. Minun vastuullani
tuossa projektissa oli MVQ:n palvelimen
toteutus. Etsiessämme mahdollisia sivus
toja MVQ:n esittelyä varten tuli mieleem
me Kuopion sääasema. Niinpä tarjosimme
pian reaaliaikaista videokuvaa sääaseman
käyttöön, ja olin jälleen vakituinen vieraili
ja sääaseman sivuilla. MVQ asennettiin
sääaseman sivuille vuoden 2000 aikana.
MVQ:n oikeuksien myynnin takia palvelu
sammutettiin keväällä 2009.

Olen edelleen töissä VTT:llä. Päivitin koulu
tustani työn ohessa 20002005 DI:n tut
kinnolla Teknillisessä Korkeakoulussa, eli
nykyisessä Aaltoyliopistossa. Toteutin
päättötyönäni maailman ensimmäisen ka
meralla ohjattavan kaksinpelattavan pelin
matkapuhelimille [2][3].

Olen ollut mukana VTT:llä lisätyn todelli
suuden tutkimuksessa 2000luvun alku
puolelta lähtien ja jatkan sitä edelleen
[1][4]. Olen keskittynyt erityisesti lisätyn

todellisuuden visualisointeihin ulkotiloissa
sekä loppukäyttäjien sovellusten toteutta
miseen.

Ilolla olen seurannut, kuinka sääasemaa
on edelleen kehitetty. On hienoa nähdä,
että oma lopputyö on edelleen toiminnas
sa, vaikka kaikki osat muutamaa anturia
lukuunottamatta on taidettu jo uusia ja
ohjelmisto päivitetty.

[1] www.vtt.fi/multimedia
[2] https://youtu.be/7SWEl1Uen3M
[3] http://virtual.vtt.fi/virtual/proj2/multi
media/media/publications/symball
ace2005.pdf
[4] https://www.youtube.com/user/VT
TAugmentedReality

Lyhyt esittely

Mika Hakkarainen
Erikoistutkija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
https://www.linkedin.com/in/mikahak
karainen

Insinööri (AMK), 1997, PohjoisSavon va.
Ammattikorkeakoulu, Kuopio
Diplomiinsinööri, 2005, Teknillinen Kor
keakoulu, Espoo

Työskennellyt VTT:llä vuodesta 1997. Al
kuaikoina mukana MPEG4 ja MVQvideo
kuvan kompressointiin liittyvissä
projekteissa. Vuodesta 2001 keskittynyt
lisätyn todellisuuden toteutuksiin eri ym
päristöissä.
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Sääaseman nykyinen versio kehitettiin
2008, jolloin hankittiin Vaisalan WXT510
säälähetin (Kuva 1), joka sisältää säänmit
taukseen liittyvät anturit yhdessä laittees
sa. Säälähettimeltä tietoja luetaan
Windowspohjaisella teollisuusPC:llä, joka
on toiminut luotettavasti sen jälkeen, kun
muistin syönyt UPS:n ohjausohjelmisto
poistettiin koneesta. Säälähetin on samas
sa paikassa TeKun katolla (Kuva 2) aiem
man sääaseman antureiden kanssa, jotta
mitatut tiedot olisivat suunnilleen vertailu
kelpoisia keskenään.

Uudistuksen yhteydessä uusittiin myös
sääaseman sovellusarkkitehtuuri hajaute
tuksi arkkitehtuuriksi siten, että mittatieto
jen keruu sekä tallennus ovat kumpikin
omat osionsa ja sääsivuilla näkyvät tiedot
tuotetaan tietokannasta haetuista tiedoista
ajastetusti. Tällaisella ratkaisulla sääsivun
lataaminen ei suoraan kuormita tietokan
taa ja sivuilla näkyvä tieto on kuitenkin
ajantasaista. Säätietojen tallennuksessa
käytetään jo aiemman sääaseman käyttä
mää kolmen minuutin aikaväliä.

Auringon säteilytietojen keräämiseen
WXT510säälähettimessä ei ole antureita
ja lisäksi erilliset anturit ovat suhteellisen
kalliita eikä niiden hankkimiseen ollut
budjetissa varaa. Tässä päädyttiin hyö
dyntämään vanhan sääaseman auringon
säteilyantureiden tietoja. Tiedot parsitaan
vanhan sääaseman sivustolta ja näytetään
osana uuden sivuston tietoja.

Sääasemaa on hyödynnetty osana joi
denkin kurssien opetusta Savoniassa ja se
on myös oiva harjoitustöiden kohde. Vii
meisimmät harjoitustyöt on tehty kesällä
2016, joissa sääsivuston ohjelmisto to
teutettiin uusilla tekniikoilla ja samalla ra
kennettiin JSONrajapinta säätietojen
lukemiseen eri sovelluksille. Harjoitus
työssä tehtiin myös rajapintaa hyödyntävä
mobiilisovellus kaikille nykyaikaisille mo
biilialustoille. Harjoitustyö tuotti onnistu
neen kokonaisuuden ja tuo odottaakin
sopivaa rakoa, jossa tuotokset voitaisiin
julkaista käytettäväksi.

Kuva 1. Vaisalan WXT510säälähetin.

Kuva 2. Säälähettimen asennusta TeKun
katolla, kuvassa Mikko Pääkkönen.
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HARRASTUKSENA
geokätköily
www.geocaching.com sivuilla geokätköi
lystä kerrotaan: ”Geokätköilyssä etsitään
toisten käyttäjien piilottamia geokätköjä
GPSlaitteen avulla. Geokätköilijät suun
nistavat annettuihin GPSkoordinaatteihin
ja yrittävät löytää sinne piilotetun kätkör
asian.”

Harrastuksen aloittaminen onnistuu, kun
sinulla on GPSlaite tai GPSvastaanotti
mella varustettu matkapuhelin geokätkölle
suunnistamista varten sekä olet rekisteröi
tynyt geocaching.com palveluun. Jäsenyy
den ansiosta näet palvelussa kartalla niin
Suomen kuin muidenkin maiden piilotetut
geokätköt sekä kuvaukset kätköistä.

Harrastusta voi verrata yksinkertaisuudes
saan lapsuudessa koulussa olleeseen
suunnistukseen. Sinulle annetaan kartta,
johon piirretään rasti ja kerrotaan, minne
sinun tulee mennä ja etsiä kätkö. Geokät
köilyssä saat kartan lisäksi lisätietoja sekä
kätkön vaikeudesta että maaston vaikeu
desta. Myös ”kätköpurkin” koko on kerrot
tu asteikolla micro (mikro), small (pieni),
regular (keskikokoinen), large (iso) ja ot
her (muu). Kätkökuvauksessa on näiden
lisäksi kerrottu usein joku tarina kätköpai
kasta sekä kätkölle on määritetty attri
buutteja, jotka helpottavat etsintää.

Kätköjen vaikeus ja maasto luokitukset on
kerrottu asteikolla 15 puolikkailla tähdillä.
Attribuutteja on olemassa kaikkiaan 104,
joista enintään 15 voi olla yhden kätkön
kuvauksessa. Attribuuteilla selviää muun
muassa, onko kätkö talvilöydettävä, suosi
tellaanko kätköä lapsille vai ei, onko kätkö
haettavissa ympäri vuorokauden vai ei.

Edellä olevat tiedot on otettu olemassa
olevan kätkön kätkökuvauksesta. Kätkö
on vähintään 1 litran kokoinen. Vaikeus
kertoo kätkön olevan löydettävissä hel
posti. Maastosta voi päätellä, että kätkö ei
sijaitse tasaisella tiellä vaan hieman haas
tavammassa maastossa kuten helppokul
kuisessa metsässä. Kätkö ei ole
löydettävissä talvella, maaston vuoksi
pyörätuolilla ei pääse kätkölle, kätkö on
lapsiystävällinen ja sitä voi etsiä ympäri
vuorokauden, eikä sen etsimiseen mene
aikaa yli tuntia.

Kätköjen sijainnille on olemassa yleiset
vaatimukset, mutta myös maakohtaisia
eroja on olemassa.
 kahden kätkön välin on oltava linnuntietä
vähintään 161 metriä
 kätköille on oltava maanomistajan lupa,
mikäli kyse ei ole julkisesta paikasta
 kätkö ei saa aiheuttaa luonnolle ylimää
räistä rasitusta

Kätköjen tekeminen ja julkaisu
Geokätkön voi tehdä kuka vaan geocac
hing palveluun rekisteröitynyt käyttäjä. On
suotavaa, että ennen ensimmäisen kätkön
tekoa kätköilijä on löytänyt useita kym
meniä muiden piilottamia kätköjä. Näin
hänelle on kertynyt kokemusta hyvistä
paikoista sekä toteutuksista. Kätkön teos
sa tärkeää on, että tulevan kätkön koordi
naatit on tarkastettu useampaan kertaan
ennen julkaisuun laittamista. Julkaisu hoi
detaan vapaaehtoisten voimin, kun he
ovat ensin tarkastaneet kätkön sijainnin
täyttävän vaatimukset. Tarkastajat eivät
käy fyysisesti paikalla. Kätkön tekijän
vastuulla on käydä kätköllä fyysisesti tar
kastamassa ja huoltamassa sitä aikaajoin
ja silloin kun muut kätköilijät ilmoittavat
sen tarvitsevan huoltoa.

Geokätköjen tyypit
Geokätköt luokitellaan useaan ryhmään
riippuen siitä, minkälaisesta kätköstä on
kyse. Normaaleja kätköjä (mene koordi
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naatteihin, etsi ja kirjaa) kutsutaan perus
kätköksi (traditional cache). Tämä kätkö
tyyppi on kaikista yleisin.

Multikätkö (multicache) koostuu nimensä
mukaisesti monesta kätköstä. Jokaiselta
etapilta löytyy vihje jolla pääset seuraaval
le etapille ja lopulta itse kätkölle.

Mysteerikätkössä (mystery cache) kätkör
asian koordinaatit voi saada selville esi
merkiksi ratkaisemalla jonkin arvoituksen,
salakirjoituksen tai Insinöörimäisen mate
maattisen tehtävän. Haastavimmat mys
teerit voivat olla hyvinkin hankalia.
Mysteerikätköt tarjoavat aivojumppaa
vaikka koko perheelle. On olemassa myös
niin sanottu haastekätkö, jossa kätkön
löytämisen lisäksi pitää suorittaa joku geo
kätköilyyn liittyvä haaste. Kuopion seudul
la on esimerkiksi haastekätkö, jonka
saadakseen kätköilijän pitää löytää ensin
viisikymmentä mastokätköä.

Kuopiossa on julkaistu useampi kätkö,
joissa insinööriopinnoista on hyötyä. Pää
timme haastatella Insinöörikätköilijää, jo
ka on Kuopioon tehnyt tällaisen
Insinööritaitoja vaativan mysteerin sekä
paljon muita mysteerejä, tradeja sekä
haastekätköjä.

Seuraavaksi annetaan Insinöörikätköilijän
kertoa harrastuksesta omat ajatuksensa.

Kuka olet?
Pasi Hiltunen, 52vuotias rakennusinsi
nööri.

Kuinka kauan olet harrastanut geokätköi
lyä?
Vähän yli 5 vuotta. Aloitin heinäkuussa
2011.

Mikä sai sinut innostumaan harrastukses
ta?
Etsittiin puolisoni silloin 10vuotiaalle po
jalle harrastusta ja päätettiin kokeilla geo
kätköilyä. Aluksi lähdin hänen mukaansa
seuraksi, mutta tämä alkoi tuntua kokei
lemisen arvoiselta, ja parin viikon kuluttua
tein omat tunnukset. Innostus tarttui heti.

Montako kätköä olet löytänyt? Entä mon
tako kätköä olet tehnyt?
Tällä hetkellä 4986. Olen tehnyt 21 kät
köä, joista kolme on miittejä, eli kätköili
jöiden tapaamisia. Yksi kätkö on arkistoitu
eli poistettu käytöstä. Tällä hetkellä kät
köistäni etsittävinä on siis 17.

Missä vaiheessa aloitit omien kätköjen te
kemisen?
Ensimmäiset kätköni tein noin viiden kuu
kauden harrastamisen jälkeen. Siinä vai
heessa löytöjä oli noin 200. Yleinen
suositus on, että kannattaa etsiä vähin
tään kolmenumeroinen määrä kätköjä
ennen ensimmäisen kätkön tekemistä.
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Tämä siksi, että ehtisi nähdä monenlaisia
tapoja piilottaa kätkö ja osaisi välttää hei
koimmat toteutukset omissa kätköissään.

Mitä haluaisit kertoa kätköilystä henkilölle,
joka ei ole siihen ennen tutustunut?
Ensinnäkin varoituksen sana: kätköily on
hyvin koukuttavaa. Se vie merkittävän
osan vapaaajasta ja joillakin myös työ
ajasta. Harrastus vie moniin eri paikkoihin
ja kotipaikkakunnaltakin löytyy uusia kivo
ja paikkoja, joissa ei ilman kätköilyä tulisi
käytyä. Harrastuksen myötä näkee monia
upeita paikkoja, koska moni nähtävyys on
kätkötetty. Työmatkoilla hotellikuoleman
sijaan voi etsiä paikkakunnan kätköjä.
Raitis ilma ja liikunta tulevat siinä sivussa.
Mysteerien ratkonta on hyvää aivojump
paa.

Kätköjä voi löytää ympäri maailman, mitä
ohjeita antaisit henkilöille, jotka ajattelevat
matkustavansa ulkomaille harrastuksen
vuoksi?
Monet tekevätkin niin. Itse olen tehnyt yh
den kätkömatkan ulkomaille, viikonloppu
matkan kahden muun kätköilijän kanssa
PohjoisRuotsiin. Pitkän viikonlopun saldo
oli 621 löytöä. Yleensä ulkomaanmatkaa
suunnitellessa katson, onko kohteessa
kätköjä ja yleensä niitä on. Esimerkiksi lo
kamarraskuun vaihteessa olin viikon Lon
toossa. Sieltä löysin 21 kätköä. Yhtenä
päivänä kävin varta vasten etsimässä kät
köjä, muut olivat poimintoja matkan var
relta. Niin, ja mukana on kaksi miittiä,
jotka sattuivat tuolle viikolle. Yleensäkin,
jos ulkomailla sattuu olemaan miitti, kan
nattaa ehdottomasti osallistua. Niissä tu
tustuu mukavasti paikallisiin ihmisiin ja
heiltä saa vinkkejä seudun parhaista kät
köistä. Yhteinen puheenaihe löytyy var
masti, joskin nyt ehdittiin käydä läpi myös
brexit ja USA:n presidentinvaalit.

Kätköilyn merkeissä järjestetään myös ta
paamisia eri paikkakunnilla ja vuosittain
muutama iso valtakunnallinen tapahtuma.
Ensi kesänä tällainen isompi tapahtuma
järjestetään Saariselällä. Mitä ajattelet

näistä tapahtumista?
Ja toinen suurempi tapahtuma järjeste
tään Porvoossa. Miitteihin kannattaa osal
listua. Siellä tutustuu ”lajitovereihin” ja
usein saa myös vinkkejä löytymättä jää
neisiin kätköihin ja mysteereihin. Monesti
miiteistä löytyy myös kavereita etsimään
lähiseudun kätköjä. Muutin Kuopioon ke
sällä 2014 ja parhaat kaverit olen löytänyt
kätköilyn parista ja nimenomaan miiteistä.
Tiedän myös muutaman pariskunnan,
jotka ovat löytäneet toisensa kätköilyn
parista.

Mikä on erikoisin kätkö, jonka olet löytä
nyt? Entä erikoisin muisto harrastuksen
parista?
Monia hienoja toteutuksia on tullut vas
taan. Ehkä mieleenpainuvimmat löytyvät
Pielavedeltä. Niiden tekemiseen on käy
tetty monta päivää ja kätkön avaaminen
vaatii etsijältä kekseliäisyyttä ja jopa mo
nen tunnin työtä. Monena vuonna on jär
jestetty äänestys Suomen parhaasta
geokätköstä ja lähes aina vähintään yksi
kärkikolmikkoon sijoittuneista kätköistä
löytyy Pielavedeltä. Liikaa ei saa kertoa,
mutta jollekin kätkölle on tultava autolla
sen vuoksi, että kätkön avaamiseen tarvi
taan virtaa auton tupakansytyttimestä.
Jos ei erikoisin, mutta ainakin kivuliain
muisto on eräältä siltakätköltä. Kätkö oli
betonisillan sisällä. Sillan päässä oli aukko,
mistä sinne sisälle pääsi. Tila oli matala ja
kävelin taskulampun valossa kumarassa
eteenpäin. En huomannut katosta törröt
tävää teräsputkea ja kävelin otsani suo
raan siihen. Tuloksena oli pitkä haava
otsaan ja paljon verta. KYSissä sain haa
vaan kuusi tikkiä ja päähän nätin juhan
nuspipon. Tämä sattui juhannusaattona
muutama vuosi sitten. Sillä kertaa kätkö
jäi löytämättä, mutta kuukautta myö
hemmin kävin uudelleen paikalla ja löysin
sen ja myös korvasta törmäyksessä pu
donneen bluetoothkuulokkeen..

Teksti ja kuvat: Johanna Kinnunen
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ROBOTIIKKAA
työelämässä

Kuopion Inssit lehden numerossa 1/2015
kerroimme Kuopiolaisen huonekalutehtaan
Kuopion Woodin tuotannonpanostuksista,
kun yritys oli investoinut uuden automaat
tivarasto/saha –linjan. Loppu syksyn aika
na tehtaan uumenista on kuulunut jälleen
kehityksen rattaiden ryskettä, yrityksen
investoidessa hiontarobotti –soluun. Ro
botti on yrityksen ensimmäinen ns. perin
teisen robotiikan laite. Puuteollisuudessa
perinteisesti suositaan erilaisia yhdistelmä
laitteita joissa laitevalmistaja vastaa auto
matiikasta erillisen makasiinisyöttölaitteen
tai kuljettimen avulla. Tällaiseen malliin
verrattuna perinteisen robotiikan yhdistä
minen tuotantosoluihin mahdollistaa sen
että robotti voi palvella useampaa erilaista
konetta jopa yhtä aikaa. Kuopion Woodin
tapauksessa robotin käytettävissä on kaksi
erilaista hiomakonetta joilla robotti suorit
taa reunanhiontaa.

Robotiikka = kilpailuetua?
Savolainen vastaus voisi olla vaikka että:
kyllä ja ei. Robottien hinnat on laskenut ja
laitteiden tekniikka on kehittynyt hurjasti.
Nykyään on ihan normaalia että valmista

van teollisuuden PKyritysten käytössä on
robotiikkaa, jopa jo niissä pienissäkin.
Kynnystä investoinnin tekemiseen ovat
varmasti pienentäneet edellisien syiden li
säksi kehittynyt osaaminen sekä muiden
tuotantolaitteiden kehitys. Enää ei niin
herkästi vieroksuta sitä että kone tekee
omin päin vähän enemmän. Samalla kun
laitteet on monimutkaistunut, on niistä
tehty myös käyttäjäystävällisempiä. Mu
kaan on saatu graafisia käyttöliittymiä,
yksinkertaisia aputoimintoja sekä älyä, jo
ka korjaa käyttäjän tekemiä virheitä. Mo
nella on varmasti mielikuva siitä että
robotiikka on vain loputon lista kummalli
sella kielellä kirjoitettua koodia josta ta
vantallaaja ei ymmärrä mitään. Sitä se
toki on pinnan alla vieläkin, nykyään se
koodi on osittain muutettua visuaaliseen
muotoon jota on helpompi ymmärtää. No
mutta, mitenkäs se kilpailuetu sitten?

Kaikkia työtehtäviä ei välttämättä ole jär
kevää tehdä robotilla. Nykytekniikalla se
saattaisi olla jopa mahdollista, mutta ei
välttämättä kannattavaa. Työtehtävän tu
lee täyttää tietynlaiset kriteerit ennen kuin
kannattaa edes alkaa harkitsemaan teh
tävän automatisointia. Lähtökohtaisesti
tehtävää työtä tulisi olla paljon tarjolla.
Robotin suurimpia etuja on sen väsymät
tömyys. Robotti voi työskennellä 24 tuntia
vuorokaudessa joten sen työskentely täy
dellä kapasiteetilla saattaa olla muulle
tuotannolle haasteellista. Tämän seurauk
sena robotit onkin totuttu näkemään osa
na suurempaa automaatiokokonaisuutta.
Työn määrä ei välttämättä ole aina kui
tenkaan se suurin kriteeri. Joskus myös
työn raskaus saattaa olla merkittävä teki
jä. Esimerkiksi työstökeskuksiin nostetta
vat aihiot, joiden paino voi olla 50150kg,
on haasteellinen tehtävä. Perinteisesti
näitä nostetaan nostureiden avulla, kes
kittäminen on hidasta ja kappaletta nos
tettaessa on aina se vaara että se tippuu
käyttäjän ollessa tippuma alueella. Joskus
myös laatu saattaa olla kriteeri työn robo
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tille siirtämiselle. Robotti tekee työnsä aina
samalla tavalla, olemassa olevien rajaar
vojen puitteissa tietenkin. Tämmöisiä
hommia voivat olla esim. monimutkaiset
ja kriittiset liimaukset, hitsaukset, kohdis
tukset, jne. Näiden lisäksi, yksi kriteeri jo
ka puoltaa robotiikkaa on työtehtävän
mielekkyys. Jatkuvaa staattista pitoa vaa
tivat hommat voivat olla jopa työtervey
den näkökulmasta kyseenalaisia. Varsinkin
jos kunnollisen työkierron järjestäminen
on ongelmallista.

Robotit ja turvallisuus
Aina kun puhutaan roboteista, nousee tur
vallisuus yhdeksi suureksi puheenaiheeksi.
Ei kuitenkaan niin kuin tieteiselokuvien
kauhuskenaarioissa, vaan enemmänkin
maanläheisissä asioissa. On ihan normaa
lia että kappaleen käsittelyyn suunniteltu
robotti yltää 7m/s vauhtiin toimiessaan
automaattitilassa. Näin ollen on luonnol
lista että robotin käsivarsi, joka painaa
kymmeniä kiloja ja jossa voi olla kiinni
30kg kappale, ei tulisi osua mihinkään elä
vään tuolla nopeudella. Nopeus on robotin
vahvuuksia mutta samalla se on myös ris
kitekijä. Perinteinen robotti kun ei välitä
mikäli työstöradalla on 75kg erilaista ih
miskudosta.

Turvallisuus on huomioitu robotiikassa
erittäin tiukalla lainsäädännöllä. Robotin
alue tulee aidata niin että sinne ei joudu
ihminen huomaamattaan missään tilan
teissa. Kulkuväylät on turvattu joko säh
kölukoilla tai valoverhoilla niin että
turvarajan lauetessa robotti ehtii pysähtyä
ennen kuin ihminen ehtii kulkea sen alu
eelle. Käyttönopeuksia on myös rajoitettu
manuaaliajossa ja turvakytkimet on sijoi
tettu niin että alueelle pääseminen auto
maattiajon aikana vaatii joukon vakavia
turvallisuusmääräyksien rikkomisia. Silti
näitä ikäviä tapauksia sattuu joskus,
yleensä kun laitteiden kanssa vuosikaupal
la työskennelleet ihmiset alkavat käydä lii
an itsevarmoiksi turvallisuuden suhteen.
Pitää kuitenkin muistaa että ohjelman yh
dellä rivillä oleva yksi numero joka on vää

rä, saattaa aiheuttaa sen että robotti
lähteekin aivan erisuuntaan kuin mitä on
tarkoitus.

Tyypillisimmät onnettomuudet on puris
tuksiin jääminen. Tämmöisien tilanteiden
kannalta olisi hyvä että kaikki robotin
kanssa toimivat henkilöt tietäisivät kuinka
toimia ongelmatilanteen sattuessa. En
simmäinen (ja se kaikista väärin) ajatus
saattaa olla että laitetaan laite käsiajolle ja
ajetaan robotti pois. Jokainen joka on jos
kus manuaalisesti ajanut 6 akselista ro
bottia käsiajolla tietää että se robotti ei
välttämättä tee sitä ensinykäisyä juuri sii
hen haluttuun suuntaan. Pienessä panii
kissa ei välttämättä pysty hahmottamaan
sitä että liikutanko nyt oikeaa akselia, ja
liikutanko sitä oikeaan suuntaan, ja onko
valittuna oikea koordinaatisto ja kuinka
akselit liikkuu sen koordinaatiston suh
teen. Kaikki nykyaikaiset robotit on varus
tettu turvakytkimillä joilla jokainen akseli
voidaan vapauttaa ongelmatilanteen sat
tuessa. On tärkeää osata ja ymmärtää
näiden kytkimien toiminta niin että ei va
hingossa vapauta väärää moottoria ja pa
henna tilannetta. Tällaiset onnettomuudet
ovat harvinaisia ja pelastushenkilökunnalla
ei välttämättä ole niistä kokemusta/osaa
mista joten tehtaan henkilökunnan am
mattitaito nousee erityiseen arvoon.

Robotti hiomaan
Kuopion Woodin tapauksessa robotin
hankkimiselle oli hyvin selkeät perusteet.
Reunahiontaa oli paljon, työ oli yksitoik
koista, hiottavien tuotteiden variaatiot oli
sivat hallittavissa ja reunahionta oli
muodostunut eräänlaiseksi pullonkaulaksi
tuotannolle. Hankkeen alkuvaiheessa
kaikki alan toimittajat olivat innokkaasti
tarjoamassa omia sovelluksiaan. Tarkem
man speksausvaiheen jälkeen kaikki toi
mijat lähes nostivat kädet pystyyn ja
jättäytyivät pois. Ongelmaksi muodostui
että toimijoilla ei ollut kokemusta kysei
sestä työvaiheesta ja näin ollen eivät us
kaltaneet luvata vaadittavan hiontalaadun
toteutumista. Projekti jäi makaamaan
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laakereilleen joksikin aikaa. Woodin henki
löstö alkoi itse tutkia asiaa ja etsivät me
netelmän ja koneen jolla itse hionta
onnistui. Tämän jälkeen kaikki toimijat oli
vat taas innokkaasti tarjoamassa laitteita
koska nyt kyseessä oli enää pelkästään
kappaleen käsittelyä joka heille on tuttua.
Tarjouskilpailussa yhteistyökumppaniksi
valikoitui ABB. Vaikka robotti oli ensim
mäinen perinteinen robotti yritykselle, ei
projektin käynnistämiseen ollut juurikaan
kynnystä. Kun hiontatekniikka oli selvillä ja
sen laadusta oltiin varmoja, oli helppo no
jautua ABB osaamiseen kappaleenkäsitte
lyn saralla.

Hiontarobotin toimintaperiaate on varsin
yksinkertainen. Hiottavat kappaleet vie
dään niille suunnitelluilla kuormalavoilla
hiontasoluun merkityille paikoilla. Robotti
esittää joukon kysymyksiä käyttäjälle joi
denka perusteella robotti tietää, mikä oh
jelma ladataan, mistä tuotetta lähdetään
hakemaan ja mitä tuotteelle tehdään. Ro
botti noutaa ensimmäisen kappaleen la

valta, vie sen kohdistuspöydälle ja
pudottaa sen kohdistuspisteeseen. Nyt
robotti ottaa uudestaan kappaleesta kiinni.
Näin varmistutaan että kappaleesta ote
taan joka kerta samasta kohtaa, vaikka
pino lavalla olisikin vähän vinossa tai lava
olisi hieman ohi paikoitus pisteestä. Niin
sanotun kohdistusotteen jälkeen robotti
käynnistää vaakanauhahiomakoneen ja
aloittaa hionta rutiinin. Tämän jälkeen jos
ohjelmaan kuuluu sisäreikien hiontaa
käynnistää robotti karamoottorin jolla hio
taan kappaleen sisäpintoja. Ohjelman val
mistuessa aloittaa robotti palautusrutiinin
ja palauttaa kappaleen valmiiden tuottei
den lavalle. Tätä työkiertoa robotti toistaa
kunnes lavalla ei enää ole kappaleita joita
hioa. Käyttäjä poistaa lavat solusta ja lait
taa seuraavat tuotteet soluun. Yhdellä
kertaa lavalla saattaa olla jopa 300 kap
paletta joita robotti tuotteesta riippuen
hioo 11,5min. Soluun mahtuu 2 vienti la
vaa kerrallaan joten hiontaa riittää par
haillaan kahden vuoron ajaksi.
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Robotin käyttö ja ohjelmointi
Aikaisemmin mainitsin että robotin ohjel
mointi on yksinkertaistunut paljon. Käy
tännössä tämä tarkoittaa erilaisten
helpommin ymmärrettävien käyttöliitty
mien käyttöä sekä ohjelmistollista älyä jo
ka korjaa käyttäjän tekemisiä ja antaa
vinkkejä kuinka asia kannattaisi tehdä. Li
säksi sähköiset manuaalit edesauttavat
ongelman ratkaisua kun tulee vastaan se
tilanne että sormi menee suuhun.

Robottia ohjataan Flex Pendant –nimisen
laitteen kautta. Laite on käden ympärille
kiedottava kämmentietokoneen tapainen
laite joka sisältää perustoiminnot robotin
manuaaliseen ohjaamiseen. Laitteessa
olevalta kosketusnäytöltä voidaan suorit
taa robotin ohjelmointia, ajaa erilaisia työ
rutiineja sekä tietysti automaattiajossa
määrittää mitä tuotetta ajetaan. Flex Pen
dantissa on ns. kuolleenmiehen –kytkin
jota painetaan sillä kädellä jonka ympärille
laite on kiedottu. Mikäli kytkimen vapaut
taa tai sitä painaa liian lujaa, katkaisee
keskusyksikkö robotin liikkeen välittömäs
ti. Tämä tapahtuu manuaaliajossa jolloin
robotin liikenopeudet on rajoitettu hyvin
hitaiksi ja tuolloin ihminen pystyy olemaan
samassa tilassa robotin kanssa. Tämä hel
pottaa ohjelman tarkastamista kun solun
sisällä voi siirtyä semmoiseen paikkaan
josta työstön tarkkuuden voi tarkistaa hel

pommin. Ohjelmien tekemi
nen onnistuu ilman sen
kummempaa ohjelmointia
myös manuaalisesti. Yksin
kertaisuudessaan se tarkoit
taa sitä että robotti viedään
käsiajolla siihen pisteeseen
mihin sen halutaan menevän
ja tallennetaan piste muistiin.
Sitten se viedään seuraavaan
pisteeseen jne. kunnes koko
haluttu liikerata on opetettu
sille. Työstöradasta ei välttä
mättä tule se kaikista sulavin
ja tarkkuuskin on vähän mitä
on, mutta joihinkin tehtäviin
se saattaa olla riittävä.
Monimutkaisempien työstö

jen tekemistä helpottaa erillinen ohjelma
jossa työstöradan tekeminen suunnitellaan
virtuaalisessa ympäristössä. ABB robotit
hyödyntävät niille suunniteltua RobotStu
dio ohjelmaa. Hiontasolusta tehdään vir
tuaalinen versio joka vastaa täysin
reaalimaailmassa olevaa solua. Ohjelmas
sa soluun on mallinnettu yleisellä tasolla
kaikki solussa vaikuttavat komponentit
kuten tuotantolavat, keskityspöytä, työ
koneet, aidat jne. Mikäli mielenkiintoa riit
tää voidaan solu mallintaa hyvinkin
yksityiskohtaiseksi. Todellisuudessa kui
tenkin työkoneista riittää perusmuodot ja
mallit halutaan pitää yksinkertaisina. Liian
yksityiskohtainen mallintaminen aiheuttaa
vain turhaa laskentatehon käyttöä tieto
koneelle.

Monessa tapauksessa robotti suorittaa
päivästä toiseen samaa tehtävää, eikä sille
ole koskaan mitään muuta tehtävää edes
suunniteltu. Tämmöisessä tapauksessa
yritykset useasti ostavat robotin koko
naistoimituksena niin että toimittaja tai
kolmasosapuoli vastaa ohjelman teosta ja
sen toimivuudesta. Tällöin yrityksellä it
sellään ei tarvitse olla osaamista robotin
ohjelmoinnista eikä laitteita ja ohjelmia
niiden tekemiseen. Kuopion Woodin ta
pauksessa tehtäviä ohjelmia oli paljon ja
niihin saattaa tulla vuosien saatossa muu
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toksia, joten oli selvää että yrityksen täy
tyy ottaa ohjelmien tekeminen haltuun. Li
säksi uusia tuotteita, joihin tarvitaan
hiontaa, tulee kokoajan lisää. Yrityksessä
oli jo ennestään osaamista ohjelmoinnista
sekä 3D mallinnuksesta joten tätä ei nähty
ongelmana.

3D –suunnitteluohjelmalla tehty tuoteosa
siirretään RobotStudion virtuaaliseen hion
tasoluun. Aivan kuten oikeassakin maail
massa, robotille määritetään piste mistä
se noutaa kappaleen. Tämän jälkeen työs
töradan määrittäminen on helppoa erilais
ten aputyökalujen avulla. Ohjelma tekee
käyttäjän puolesta pisteiden määrittämi
sen robotin koordinaatistossa. Tämän ta
kia pienikin poikkeama virtuaalisessa
mallissa saattaa aiheuttaa sen että ohjel
ma ei toimikkaan halutulla tavalla todelli
sessa hiomasolussa. Yksinkertaistettuna
ohjelman tekeminen on näin helppoa,
mutta sitten käytännössä tuleekin vastaan
joukko tekijöitä jotka tulee ymmärtää ja
hallita että kokonaisuus toimii. Tässä
asiassa teknisen koulutuksen ja ajattelu
maailman hallinta osoittautuu merkittä
väksi tekijäksi.

Robotin työstöratojen luomisessa on kaksi
merkittävää tekijää jotka täytyy hallita.
Toinen on koordinaatistojen sisäkkäiset
koordinaatistot ja toinen on robotin confi
guraatiot. Jotta käyttäjän ei tarvitse jatku
vasti näppäillä funktiolaskinta tietääkseen
mihinkä pisteeseen robotin tulisi seuraa
vaksi siirtyä hänen apunaan ovat sisäkkäi
set koordinaatistot. Maailmalliseen
koordinaatistoon sijoitetaan joukko erilaisia
koordinaatistoja joiden avulla pisteidän
määrittely on helpompaa. Ohjelmalle ker
rotaan näiden koordinaatistojen keskinäi
set suhteet joiden avulla ohjelma
vektorilaskentaa hyödyntäen määrittä pai
kan robotille. Tämän takia käyttäjän tulee
kokoajan ymmärtää mitä koordinaatistoa
kannattaa käyttää milloinkin, ja koordi
naatistojen määrittelyt tulee olla tehtynä
oikein. Esimerkiksi hiomasolussa käytettä
vän kohdistuspöydän koordinaatisto on

kaikkien akselien suhteen kallellaan maa
ilmalliseen koordinaatistoon. Ilman apu
koordinaatistoa kalibroidun noutopisteen
määrittely olisi normaaliihmiselle käytän
nössä mahdotonta tai vaatisi ainakin eri
tyisosaamista matematiikassa.

Toinen oleellinen asia on robotin mootto
reiden configuraatioiden ymmärtäminen.
Johtuen useasta akselista, robotti pystyy
saavuttamaan saman pisteen usealla eri
laisella moottoriasentojen yhdistelmällä.
Tällöin paikkatiedon lisäksi robotille tulee
kertoa millä asennolla ko. piste tulee saa
vuttaa. Valinnassa tulee huomioida monta
erilaista tekijää. Mitä robotti on tehnyt en
nen tätä pistettä, mitä se tekee tämän
pisteen aikana ja mitä se meinaa tehdä
seuraavaksi? Lisäksi tähän vaikuttaa myös
aiempien työstöratojen configuraatiot sa
moin kuin tulevien. Huonosti valittu confi
guraatio saattaa aiheuttaa sen että robotti
ei enää pysty suorittamaan annettua teh
tävää koska sen moottoreista loppuu lii
kerata. Samoin ongelmaksi saattaa
muodostua se että robotti ei kahden pis
teen välillä ehdi muuttaa asentoaan niin
että se saavuttaa valitun configuraation
koska sen lisäksi robotille on määrätty
esim. aika jolloin sen pitää seuraava piste
saavuttaa. Koska muiden moottoreiden
kiertyminen vaikuttaa merkittävästi siihen
kuinka yksittäinen moottori liikkuu saattaa
configuraatioiden hahmottaminen olla
erittäin hankalaa. Useasti se paras confi
guraatio haetaankin virtuaalisessa maail
massa yrityksen ja erehdyksen kautta.

Tomi:ksi ristitty hiomarobotti tuo vahvan
lisän tehtaan kapasiteettiin ja siitä saatua
tietotaitoa tullaan varmasti hyödyntämään
myös tulevaisuudessa. Kahvipöytäkes
kusteluissa onkin jo noussut ideoita muista
mahdollisista käyttökohteista roboteille.

Teksti ja kuvat: Juho Kauppinen
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Kuopion Insinöörien lomaasunto Tahko
Inssi sijaitsee 900 metrin päässä maantien
577 ja Sääskiniementien risteyksestä va
semmalla puolella.

Lomaasunnossa on alakerrassa tilava olo
huone/keittiö, makuuhuone, WC, pukuhuo
ne/kuivaushuone, pesuhuone, sauna, sekä
puuvarasto ja suksivarasto, yläkerrassa on
kaksi parvitilaa sänkyineen. Huoneistossa on
parisänky alakerrassa ja 56 vuodepaikkaa
parvella. Pintaalaa huoneistossa on 54+17
m2.

Keittiössä on liesi, jääkaappi ja astianpesukone sekä astiasto, saunassa ainalämmin kiuas,
oleskelutilassa on tv. Liinavaatteet sekä siivous sisältyvät vuokraukseen. Vuokralaisen edel
lytetään kuitenkin hoitavan roskatpois, imuroivan lattiat sekä pesevän astiat ennen poistu
mistaan. Käytetyt liinavaatteet kasataan vuoteen päälle.

Hintaan sisältyy polttopuut.

Tahkon keskustaan on matkaa noin 4km, hisseille 4,5 km. Aivan tontin vierestä kulkee sekä
hiihtoladut että kelkkareitti.

Tahkon matkailualueen palvelutarjontaan voi tutustua netissä www.tahko.com

Vuokraushinnat:
Viikko mape pesu

Akausi 680 € 420 € 340 €
Bkausi 500 € 310 € 240 €
Ckausi 280 € 180 € 140 €

Vuokrausaika alkaa klo 17 ja päättyy klo 12.

Vuokrausta hoitaa:
Matti Hukkanen
puh. 050 4674 752

TAHKOINSSI
lomaasunto Tahkolla



22 Kuopion INSSIT 4/16

LIIKUNTA

Kaikki jäsenedut ovat toistaiseksi voimassa olevia.

Jäsenedut ovat tarkoitettu jäsenten ja perheen henkilökohtaiseen käyttöön.
Jäsenedun käyttö edellyttää Kuopion Insinöörien tai

Kuopiossa opiskelevien IOL:n jäsenten jäsenkortin esittämistä.

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI
(UUSI ETU 1.1.2017 ALKAEN)
Tuemme jäsenien käyntiä teatterissa
10 € / jäsen / esitys. (1 kpl/jäsen/näytös)

Jäsen saa edun näyttämällä jäsenkorttia
Kuopion teatterin lippukassalla
lunastaessaan lippuaan. Edun suuruus on
sama näytöksestä riippumatta.

Etu on voimassa toistaiseksi.

KUOPION KEILAHALLI,
RAUHALAHTI BOWLING ja IISALMEN
PELIXIR
Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti, opiskeli
joille 2 €:n alennus /rata/tunti.
Max 4 krt/kk.

Keilailukerrat merkittävä hallilla olevaan
listaan: nimi, jäsennumero, puh. ja
kuittaus. Alennus on ratakohtainen
=> yksi alennus/rata.

KUNNONPAIKKA VUORELA
Hinnat jäsenille:
Kylpyläkäynti 8,00 €
Kuntosali 5,00 €
Kuntosali + kylpylä 11,00 €

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava
mukana):
Kylpyläkäynti 10,00 €
Kuntosali 6,00 €
Kuntosali + kylpylä 13,50 €
Kylpyläkäynti lapsi 414 v 6,00 €

Liput saa kassalta alennettuun hintaan esit
tämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien jäsen
kortin sekä henkilökohtaisella kuittauksella.

SÄHLYVUORO
Maanantaisin Lyseon lukiolla klo 18:3020.
Ilmoittautumiset Tapio Helmiselle,
tapio.helminen@gmail.com

CAFE FREETIME
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio

Jäsenkortilla biljardin ja snookerin
pelaamisesta alennus 20 %.

KULTTUURI

JÄSENEDUT
vuonna 2017
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KYLPYLÄ FONTANELLA
Hinnat jäsenille:
KYLPYLÄKÄYNTI 2 TUNTIA TAI
YHDISTELMÄKÄYNTI*
Arkipäivät mape 8,00 €
La, su, pyhäpäivät (ja sesonkiviikot 1
2,10,42 ja 52) 9,50 €
Kuntosali 4,50 €
Squash 1/2 h 4,50 €

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava
mukana):
KYLPYLÄKÄYNTI 2 TUNTIA TAI
YHDISTELMÄKÄYNTI*
arkipäivät mape 10,00 €
la, su, pyhäpäivät (ja sesonkiviikot 1
2,10,42 ja 52) 11,50 €
Kuntosali 5,50 €
Squash 1/2 h 5,50 €

KYLPYLÄKÄYNTI 2 TUNTIA lapsi 414 v
mape 6,00 €
la, su, pyhäpäivät (ja sesonkiviikot 1
2,10,42 ja 52) 6,80 €
* aikuisten yhdistelmäkäynnin kokonaisaika
2 tuntia. Käynnin voi toteuttaa kuntosali 1
tunti + kylpylä 1 tunti tai squash 1∕2 tuntia
+ kylpylä 1 1∕2 tuntia.

Liput saa kassalta alennettuun hintaan
esittämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien
jäsenkortin sekä henkilökohtaisella kuit
tauksella.

IISALMEN UIMAHALLI
Jäsenille tuki 2€ / kerta / jäsen
Edellyttää jäseneltä ilmaisen yrityskortin
hankkimista.

MUUT EDUT

SAVON VARAOSA JA TARVIKE
Jäsenkortilla 2035% alennus kaikista
autotarvikkeista. (Ei koske tarjoustuotteita).

TIMANTTISET KUOPION KELLO JA
KULTA
Kuopion Prismassa, Kauppakeskus
Minnassa ja Matkus Shopping Centerissä.
Jäsenkortilla normaalihintaisista tuotteista
20% alennus, seuraavin poikkeuksin:
Kalevala koru 15%
Pöytähopeat päivän hinnoin
Korjaustöistä ei alennusta.

PARTURIKAMPAAMO MINTTU
Puijon Tori, Sammakkolammentie 6
puh. 017 282 7272
10 % alennus palvelun hinnoista

VIINIINSSIT
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Matti Hukkanen p. 0504674752 tai
matti@hukkaset.fi

SPR VERIPALVELU
Kuopion Insinöörien ja SPR veripalvelun
yhteistyö Kuopion toimiston kanssa jatkuu.
Kirjaa nimesi listaan, kun käyt
luovuttamassa verta. Arvomme vuoden
aikana verta luovuttaneiden kesken
palkinnon kiitokseksi.

BOWL D1NER
Ala carte listalta 15% alennus jäsenkorttia
näyttämällä.

LIIKUNTA



Jäsenhinta20€

KUOPION KEILAHALLI,
RAUHALAHTI BOWLING ja IISALMEN
PELIXIR
Jäsenille 4 €:n alennus /rata/tunti, opiskeli
joille 2 €:n alennus /rata/tunti.
Max 4 krt/kk.

Keilailukerrat merkittävä hallilla olevaan
listaan: nimi, jäsennumero, puh. ja
kuittaus. Alennus on ratakohtainen
=> yksi alennus/rata.

KUNNONPAIKKA VUORELA
Hinnat jäsenille:
Kylpyläkäynti 8,00 €
Kuntosali 5,00 €
Kuntosali + kylpylä 11,00 €

Hinnat perheenjäsenille (jäsenen oltava
mukana):
Kylpyläkäynti 10,00 €
Kuntosali 6,00 €
Kuntosali + kylpylä 13,50 €
Kylpyläkäynti lapsi 414 v 6,00 €

Liput saa kassalta alennettuun hintaan esit
tämällä IL:n tai Kuopion Insinöörien jäsen
kortin sekä henkilökohtaisella kuittauksella.

SÄHLYVUORO
Maanantaisin Lyseon lukiolla klo 18:3020.
Ilmoittautumiset Tapio Helmiselle,
tapio.helminen@gmail.com

CAFE FREETIME
Kirjastokatu 8, 70100 Kuopio

Jäsenkortilla biljardin ja snookerin
pelaamisesta alennus 20 %.

INSINÖÖRILIITON

TYÖMARKKINALLINEN KIEKKOILTA

MIKKELISSÄ 18.2.2017

Klo 14 alkaen IkiomaAreena Viikinkiravintolassa

Hinta jäsenelle 20€ [sis. linjaautokuljetuksen,

ohjelman, ruokailun ja lipun peliin]

VS

Ilmoittautumiset

johanna.kinnunen@outlook.com

Lisätiedot

WWW.KUOPIONINSINOORIT.FI




