
Robotiikan mahdollisuudet 
elintarvikeyrityksille



Satakunnasta Euroopan robotiikkamaakunta
- Kansallisesta brändistä Euroopan osaamiskeskittymäksi

• RobottiikkAkatemia
• Koulutus AMK

• Tutkimus

• Robocoast yritysverkoston
• Kansainvälistyminen

• Brändin kehitys

• Satakunnan robotiikkastrategia





Robotien määrä Suomessa

• Kappaleenkäsittelytehtävien robotisointi on 58% osuudella Suomen suurin 
sovelluskohde, toisena tulee hitsaus 22% osuudella. Suomessa on 
vuosikymmenten mittaan investoitu n. 9.200 robottia, joista arvioidaan 
noin 5.000 olevan edelleen hyötykäytössä. Keskimääräinen robotin elinikä 
on Suomessa 15 vuotta ja tehdaskunnostettuna reilusti enemmänkin.

• Tendenssi on sama kaikkialla maailmassa, uusia ennätyksiä on v. 2016 
rikottu robottisovellusten määrässä. kaikkiaan v. 2016 investoitiin 294.000 
robottia, jossa on kasvua 16% edellisestä vuodesta. Erityisen vahva kasvu 
jatkuu Kiinassa, joka onkin noussut maailman robottisovellusten 
ykkösmaaksi 87.000 robotin vuosittaisella investointitahdilla, jossa on 
mitattu 26% vuosittainen kasvu.



Asennettuja robotteja per 10000 työntekijää



Aasia robotiikan veturina



Robottien määrä moninkertaistuu 

• Teollisuusrobottien hinta pudonnut

• Käytettävyys parantunut

• Yhteiskäyttö ja turvallisuus

• Uusia robottityyppejä 

• Oheislaitteiden kuten servotarttujien kehitys

• Konenäön hinnan lasku ja käytettävyyden parantuminen

• Työvoiman ikääntyminen ja työn tuottavuus

Kuva1: Universal Robots UR3, UR5 ja UR10



Yhteistyörobotit

• Voivat toimia ihmisen kanssa samassa tilassa ilman turvavarusteita
• Sisäinen anturointi

• Sisäinen törmäyksen tunnistus (voiman tunnistus!)

• Virran tunnistus

• Turva pinnoitus

• Lähes kaikilta valmistajilta malleja markkinoilla 

• Tärkeää: ROBOTTI VOI TÄYTTÄÄ ISO 10218 STANDARDIN 
VAATIMUKSET, MUTTA ENTÄ MUU PROSESSI TAI TYÖKALUT!

Kuva2: Fanuc CR-35iA (35kg kuormalle)



Voimarajoitettuja yhteistyörobotteja

ABB Yu-Mi

F&P personal robotics 1R

BOSCH Apas

KAWADA nextage

KUKA IIWA

MABI SPEEDY 10

NACHI MZ04E

RETHINK ROBOTICS SAWYER



Mobiili robotit
• Sisäisen logistiikan automatisointi

• Vapauttaa resursseja tuottavaan työhön

• Vähentää kustannuksia

MIR 100 STARSHIP MIR HOOK SYSTEM

OMRON FD60



Mobiili robotit



Tuotantolinjojen simulointi 

• Teollisuuden tuotantoympäristöjen simuloinnilla tarkoitetaan 
3D-malleihin perustuvaa tuotannon laitteistojen toiminnan 
jäljittelyä.

• Simuloimalla voidaan tehdä esimerkiksi 
suorituskykylaskelmia ja 3D-tuotannonsuunnittelua 
virtuaalimaailmassa ilman todellisen järjestelmän täydellisiä 
testejä.

• Simuloinnilla voidaan myös analysoida tai kokeilla tuotannon 
vaihtoehtoisia ratkaisuja ilman, että sillä on vielä mitään 
vaikutuksia todelliseen tuotantoon.

• Satakunnan ammattikorkeakoulussa on pk-yritysten 
tarpeisiin räätälöity simulointiympäristö. https://youtu.be/HZzXgZFiuj0



CASE 1 VÄSTERBOTTEN JUUSTO 

Västerbotten juustola 

• Tuotantomäärä 167 
tonnia/vuoro/vuosi

• Henkilöstösäästö 
automaatiolla 6 
henkilöä/vuoro

https://m.youtube.com/watch?v=PM6hbufU55Q

https://m.youtube.com/watch?v=PM6hbufU55Q


CASE 2 Tuborg

Tuborg Tanska

• Hyundai robotteja linjalla 
12kpl

• Saavutettu merkittävä 
kustannusten säästö 
automaation avulla

https://www.youtube.com/watch?v=D-
go4X1E760&feature=youtu.be



Yaskawa pakkaus/käsittely esimerkkejä 




