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TIIVISTELMÄ 

 

Teollisuusrobottien historia ja vaikutus suomalaiseen teollisuuteen 

Risto Viitala 

Oulun yliopisto, Konetekniikan koulutusohjelma 

Kandidaatintyö 2016, 39 s. 

Työn ohjaaja: Yrjö Louhisalmi 

 

Työssä selvitetään teollisuusrobottien historiaa ja vaikutusta Suomen teollisuuteen. 

Tutkimuksesta käy ilmi, kuinka teollisuusrobottien määrä kuvaa teollisuuden 

rakennetta ja tilaa. 

Historiaa selvitetään seuraamalla tärkeimpien robottityyppien kehitysaskelia. Suomessa 

toimivien robottien määrää vertaamalla muiden maiden määriin havainnollistetaan 

Suomen teollisuuden tilaa eri ajanjaksoilla.  

Työssä käydään läpi myös Suomen robottiteollisuuden tärkeimmät yritykset ja niiden 

historia; kuinka ne ovat päätyneet alalle ja kuinka ne menestyvät tällä hetkellä. 
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ABSTRACT 

History of industrial robot and effects on Finnish industry 

Risto Arttu Anttoni Viitala 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Bachelor’s thesis 2016, 39 p. 

Supervisor: Yrjö Louhisalmi 

The Bachelor's thesis relates to industrial robots history and effect on Finnish industry. 

Research shows how number of robots are influenced by Finnish industry and tell its state. 

History is explained with the most important robot models and different development 

steps are told. Comparing statistics of Finnish and the rest of the world robots the state of 

Finnish industry can be visualized in different periods. 

The thesis tell also stories of the most important industrial robot companies in Finland 

and their history; how they have ended up in the field and how they are doing at the 

moment. 

Keywords: industrial robot, history, robot statistics, robot industry  
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Olen aina ollut kiinnostunut tulevaisuudesta ja mitä silloin tulee tapahtumaan. Uskon 

teollisuusrobotiikan ja robotiikan yleensä olevan vahvasti tulevaisuutta ja sen takia siitä 
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1 JOHDANTO 

 

Kandidaatin työn aiheena on teollisuusrobottien historia ja vaikutus suomalaiseen 

teollisuuteen. Aihe sopi erinomaisesti yhteen oman pääaineeni mekatroniikan kanssa. 

Lisäksi aihe on kiinnostava ja jatkon kannalta ajateltuna robottitekniikka varmasti 

lisääntyy tulevaisuudessa. 

Tarkoituksena on kertoa lukijalle teollisuusrobottien historiasta ja miten teollisuusrobotit 

ovat vaikuttaneet Suomen teollisuuteen. Historiaa kerrotaan edistyksellisien 

robottimallien ja teknologisten harppausten avulla. Lisäksi syvennytään tarkemmin 

Suomen osuuteen teollisuusrobottien kehittämisessä ja tarkastellaan 

teollisuusrobottikantoja Suomessa; milloin Suomeen alkoi ilmestyä ensimmäiset robotit 

ja miten robotit ovat lisääntyneet vuosien saatossa ja integroituneet yhteen Suomen 

teollisuuden kanssa. Statistiikkaa tutkiessa huomataan robottikannan vaikutus suoraan 

Suomen valmistavaan teollisuuteen. Tulevaisuudessa ei näytä olevan mitään estettä 

robottien soveltamisen lisääntymiseen ja sitä kautta robottiteollisuuden kasvuun.  

Työssä esitettään tilastotietoa robottimääristä ja tuotannon kehityksestä 

teollisuusrobottien myötä Suomessa. Historiasta pyritään löytämään merkityksellisiä 

edistysaskelia, jotka ovat vaikuttaneet teollisuusrobotin kehitykseen. 
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2 TEOLLISUUSROBOTTIEN HISTORIA 

 

Teollisuusrobottia voidaan pitää merkittävimpinä keksintöinä, mitä on keksitty kuluneen 

sadan vuoden aikana. Se on ollut merkityksellinen erityisesti teollisuudelle, mutta myös 

koko ihmiskunnalle. Teollisuusrobotit ovat nykyään itsestäänselvyys. Harva yritys 

pystyy enää kilpailemaan teollisuuden jättejä vastaan linjastoilla, jotka eivät ole millään 

tavoin automatisoitu. Robotin oletetaan tuovan yritykselle taloudellisuutta, tehokkuutta 

ja laatua.  

Suurien tuotemassojen avain on ollut 1960-luvulta lähtien teollisuusrobotit. Oikealla 

tuotantolinjan suunnittelulla ja automatiikan sijoittelulla tuotannon on huomattu 

tehostuvan valtavasti ja sen takia teollisuusrobotti on tuttu näky nykyisissä 

tuotantolaitoksissa.  

Teollisuusrobottien yleistyminen alkoi välittömästi niiden keksimisen jälkeen. 

Ensimmäiset teollisuusrobotit pääsivät käyttöön General Motors:lla. Kyseinen yritys 

valmisti ja valmistaa edelleen autoja. Teollisuusrobottien hyödyntäminen 

tuotantolinjoilla, esimerkiksi hitsauksessa, johti tuotantomäärien räjähdysmäiseen 

kasvuun. Tuotantomäärä kasvoi kaksinkertaiseksi verrattuna suurimpaan autojen 

tuotantomäärään ikinä. Tämän jälkeen Eurooppalaisten autonvalmistajien kuten BMW:n, 

Volvo:n, Mercedes Benz:in, British Leyland:in ja Fiat:in oli pakko vastata kilpailuun 

investoimalla myös teollisuusrobotteja tuotantolinjoilleen. Tästä alkoi teollisuusrobottien 

yleistyminen (Robotic Industries Association, 2016)  

Tulevaisuudessa teollisuusrobottien käytön uskotaan lisääntyvän entisestään. Robotit 

ovat tuttu näky isossa yrityksessä vaikeissakin tehtävissä. Pienemmillä metallipajoilla 

robotit eivät kuitenkaan ole vielä saaneet yhtä paljon jalan sijaa kuin isoissa yrityksissä. 

Osasyynä on tietysti teollisuusrobotin korkea hinta, joka halpenee kylläkin koko ajan ja 

pienien tuotantotarpeiden takia. 
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2.1 Yleiskäsitys  

Käsite ”teollisuusrobotti” on vakiintunut käsite automaatiota monipuolisesti 

hyödyntäväksi laitteeksi teollisuudessa. Standardimääritelmänsä (ISO 8373) mukaan 

teollisuusrobotit ovat monikäyttöisiä, uudelleenohjelmoitavia ja omaavat vähintään 

kolme akselia (IFR, 2016). Kuitenkaan yhtä erityistä liikettä varten tehtyä mekaanista 

laitetta ei määritelmässä voida luokitella teollisuusrobotiksi. Tyypillinen 

uudelleenohjelmoitava teollisuusrobotti voidaan mieltää moniakseliseksi 

käsivarsirobotiksi (kuva 1), johon saa erilaisia työkaluja erilaisiin tehtäviin.  

 

 

Kuva 1.   ABB:n 6-akselinen teollisuusrobotti (ABB, 2016). 

 

Teollisuudessa robotit korvaavat ihmiskäsiä ja laatu on myös tarkempaa kuin ihmisellä. 

Täysin itsenäisiä ja toimivia robotteja, jotka ajattelisivat, tuntisivat, päättelisivät, 

ratkaisisivat pulmat itse, ei ole vielä keksitty. Silti, itsenäisiä robottejakin on käytössä, 

mutta enimmäkseen kotitalouksissa. Esimerkkinä voidaan käyttää automaattista 

pölynimuria tai ruohonleikkuria. Teollisuusrobotit ovat yleisesti ottaen aina suunniteltu 

yhtä tarkoitusta varten, tiettyyn tehtävään.  
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2.2 Teollisuusrobotin kehitys 

Ensimmäisen teollisuusrobotin keksimisen ajankohta on häilyvä oman määritelmänsä 

vuoksi. Ensimmäisiä uudelleenohjelmoitavia koneita keksittiin jo 1930-luvulla. Yhtenä 

varteenotettavana esimerkkinä voidaan pitää vuonna 1938 kehitettyä 

ruiskumaalausmekanismia (Suomen Automaatioseura ry) 

Selvä harppaus tapahtui kuitenkin vasta 1960-luvulla, jolloin Unimate -niminen robotti 

alkoi mullistaa sen aikaista teollisuutta. Robotit tulivat silloin uutena ilmiönä tehtaiden 

linjoille, eikä niiden ensin uskottu pystyvän korvaamaan normaalin työmiehen käsiparia. 

Ensimmäinen käyttöönotettu robotti kuitenkin vaihtoi mielipiteet. Alussa 

teollisuusrobotit suunniteltiin käytettäväksi työpisteillä, jossa ihmisen oli vaarallista 

työskennellä. 

 

2.2.1 Unimate 1900 – ensimmäinen teollisuusrobotti 

Ensimmäisen teollisuusrobotin kehitti amerikkalainen George Devol vuonna 1954, 

jolloin hän haki myös patenttia keksinnölleen. Patentti myönnettiin kuitenkin vasta 1961, 

jolloin alkoi ensimmäisen teollisuusrobotin sarjatuotanto. Patentin hakemisesta 

sarjatuotannon alkuun oli kuitenkin pitkä ja kivinen. 

Tärkein käänne ensimmäisen teollisuusrobotin kehityksessä oli George Devolin ja Joseph 

Engelbergerin tapaaminen cocktail -tilaisuudessa. Engelbergerin tiedettiin jo 

ennestäänkin olevan kiinnostunut roboteista. Puheenaiheeksi vaihtui Devolin uusi 

keksintö. Engelberger näki tämän keksijän keksinnössä mahdollisuuden ja tarttui siihen.  

Alle vuodessa Engelberger sai puhuttua oman johtajansa, silloisen Condec:n 

toimitusjohtajan, rahoittamaan ensimmäisen teollisuusrobotin kehittämistä. 

Kehitystyössä meni lähes kaksi vuotta kunnes ensimmäinen prototyyppi oli valmis; The 

Unimate #001. 
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Prototyyppiä testattiin General Motors:n kokoonpanolinjalla, jossa se oli alistettuna 

painevalukoneelle, jonne myös sarjatuotantona tehtävät robotit sijoitettaisiin. Robotin 

tehtävänä oli nostaa punahehkuisia autonosia jäähdytysnesteeseen ja siitä eteenpäin 

kuljettimelle. Myöhemmässä vaiheessa Unimation –robotteja  käytettiin myös 

maailmanlaajuisesti auton korien hitsaamiseen. 

Unimate 1900 (kuva 2) oli ensimmäinen massatuotannossa tehty teollisuusrobotti. 

Prototyyppi painoi noin 1200 kiloa. Sarjatuotannossa sitä vielä kasvatettiin 1800 kiloon. 

Lyhyen ajan sisällä Unimate 1900 –robotteja valmistui noin 450 kappaletta, mitkä kaikki 

sijoitettiin General Motors:lle.  

 

Kuva 2. Unimate 1900 –robotti (Robotic Industries Association, 2016). 

 

Engelberger ja Devol perustivat täysin uudelle alalle keskittyvän yrityksen nimeltään 

Unimation. Sen tavoitteena oli kasvattaa ja kehittää juuri syntynyttä alaa. Vuonna 1966 

kuluttajakuntaa päätettiin laajentaa myös Eurooppaan. Suomalainen Nokia lisensioitiin 

valmistamaan robotteja Euroopassa ja vuonna 1969 Kawasaki Heavy Industries teki 
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samankaltaisen sopimuksen Aasian markkinoille. Unimate:n historia on laajasti esitelty 

Robotic Industries Association:in internet-sivuilla, josta tiedot on kerätty. 

 

2.2.2 The Stanford Arm ja The Silver arm 

Vicarm -nimisen yrityksen tekemät käsivarsirobotit; The Stanford arm ja The Silver arm 

olivat aikansa edistyksellisimpiä teollisuusrobotteja. Stanford Arm, joka keksittiin 1969, 

oli ensimmäinen onnistuneesti tietokoneohjattu ja elektronisesti liikutettava 

teollisuusrobotti. The Stanford Arm oli käytössä Ford:n Model T –mallin vesipumpun 

kokoonpanossa. Kyseisen teollisuusrobotin etuna olivat optiset anturit ja 

kosketussensorit, millä se pystyi ohjaamaan itsensä oikeaan paikkaan (Stanford.edu). 

The Silver Arm, joka kehitettiin vuonna 1974, oli erityinen robotissa käytettyjen paine- 

ja kosketussensorien ja mikrotietokoneen takia. Uusien sensorien ansiosta The Silver 

Arm pystyi muita robotteja tarkempaan työhön. Robotin liikkeiden tarkkuuden sanottiin 

vastaavan ihmisen käden sormia. Käyttökohteita vastaavalle robotille ovat tarkkuutta 

vaativat kokoonpanotyöt (Robotworx, 2016). 

 

2.2.3 Eurooppaan ja Japaniin syntyy uusia alan yrittäjiä 

Kilpailu robotiikan alalla kiihtyi, kun mukaan tuli varteenotettavia kilpailijoita. 1970-

luvulla syntyvät tärkeimmät nykypäivän johtavat teollisuusrobottien valmistajat. 1980-

luvulle mennessä kilpailijoiden määrä kiihtyi entisestään, kun kuukausittain markkinoille 

ilmestyi aina uusi robottimalli tai yritys (Robotworx, 2016). Kilpailu nopeutti 

teollisuusrobotin kehittymistä nykyiseksi. 

Saksalainen KUKA ja ruotsalainen ASEA (nykyinen ABB) alkoivat valmistaa 

teollisuusrobotteja 1970-luvulla Euroopassa. Molemmat valmistajat ovat nykyään 

merkittävässä asemassa teollisuusrobottien kehityksessä ja markkinoilla. 
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Saksalainen KUKA valmisti vuonna 1973 ensimmäisen teollisuusrobottinsa, jonka 

nimeksi tuli Famulus. Kyseessä oli ensimmäinen teollisuusrobotti, jossa oli kuusi 

sähkömoottorilla toimivaa akselia. Famulusta käytettiin materiaalin käsittelyssä. 

Nykyään The Kuka Systems Group on yksi maailman johtavista insinööripalveluista ja 

teollisuusrobottien valmistajista (KUKA, 2016). 

ASEA valmisti ensimmäisen oman teollisuusrobottinsa IRB 6:n vuonna 1974, mitä 

ohjattiin mikrotietokoneella. Patentti robotista oli kuitenkin tehty jo 1972. ASEA oli 

ensimmäinen yritys maailmassa, joka käytti mikrotietokonetta teollisuusrobottien 

ohjaamiseen, mikä oli tuolloin edistyksellisintä teknologiaa (ABB, 2016). 

ASEA yhdistyi vuonna 1988 sveitsiläisen BBC Brown Boveri:n kanssa muodostaen 

ASEA Brown Boveri:n, eli ABB:n. ABB:stä muodostui sveitsiläis-ruotsalainen 

teollisuuskonserni, joka on nykypäivänä vahvassa asemassa mm. teollisuusrobottien 

valmistuksessa. Internet-sivuillaan ABB mainostaa olevansa johtava sähkövoima- ja 

automaatioteknologiayhtymä. ABB:llä on myös laajaa toimintaa Suomessa, missä se 

työllistää 5100 suomalaista (ABB, 2016). 

Japanilaiset valmistajat kuten Nachi, Fanuc, Yaskawa ja OTC Daihen tulivat myös 

mukaan kilpailuun teollisuusrobottien markkinoista samoihin aikoihin kuin 

eurooppalaiset kilpailijat.  

Nachi oli ensimmäinen japanilainen yritys, joka aloitti robotiikka-alalla. Se tapahtui 

1969, jolloin Nachi alkoi valmistaa hydraulisia teollisuusrobotteja. Nachi keksi 

ensimmäisenä maailmassa, vuonna 1979, täysin sähkömoottoroidun pistehitsausrobotin. 

Nykyään Nachi on maailmanlaajuinen yritys, jonka markkinat eivät rajoitu pelkästään 

teollisuusrobotteihin. (Nachi, 2015) Nachi:n verkkosivujen mukaan yritys on 

markkinajohtaja robotiikassa. 

Fanuc, joka oli jo pitkään ollut automaation parissa kehittämässä NC- ja CNC-tekniikkaa, 

aloitti teollisuusrobottien valmistuksen vuonna 1974. Fanuc on tunnettu nykyään 
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lukuisista CNC-koneista ja roboteistaan ja sen omien internet-sivujen mukaan yritys on 

ollut vuonna 2010 johtava maailmanlaajuinen teollisuusautomatiikan valmistaja. 2015 

Fanuc esitteli Euroopan ensimmäisen yhteistyöhön perustuvan teollisuusrobotin, mikä 

tarkoitti ihmisen kanssa vuorovaikuttavaa robottia (Fanuc, 2016). 

Yaskawa Motoman on johtava robotiikan alan yritys Amerikassa. Kuitenkin yrityksen 

juuret ovat Japanissa. Japanissa toiminta automaation kanssa on alkanut jo 1915, jolloin 

Yaskawa Electric perustettiin. Vuonna 1977 Yaskawa esitteli markkinoille ensimmäisen 

teollisuusrobottinsa nimeltään The Motoman L10. Robotissa oli viisi akselia, 

maksimikuorma 10 kg ja se painoi 470 kg (Yaskawa, 2016). 

OTC DAIHEN ryhtyi valmistamaan teollisuusrobotteja oltuaan ensin hitsausvälineiden 

tarjoajana. Osittain johtuen varmasti historiastaan, ensimmäinen OTC DAIHEN:n 

teollisuusrobotti, oli hitsausrobotti, joka kehitettiin 1970-luvun lopussa. OTC America:n 

robottibisnes käynnistyi 1983 (OTC DAIHEN, 2016). 

 

2.2.4 PUMA 

PUMA on Unimation:n tekemä kokoonpanorobotti. Nimi "PUMA" tulee sanoista 

Programmable Universal Machine for Assembly. PUMA:n syntymiseen vaikutti Vicarm 

nimisen yhtiön siirtyminen Unimation:n nimen alle vuonna 1977 ja vain vuosi tästä 

eteenpäin Vicarm:in perustaja Victor Scheiman kehitti PUMA:n General Motors:in 

avustuksella.  

Ensimmäinen PUMA, model 260, oli rakenteeltaan 6-akselinen robotti. Moniakselisuus 

teki siitä joustavamman ja se ulottui muita robotteja paremmin erilaisiin paikkoihin. 

Hyvän ulottuvuutensa ansiosta sitä voitiin käyttää monessa eri tarkoituksessa uudelleen 

ohjelmoinnin jälkeen. Toisaalta, samaan aikaan kun liitoskohdat ja nivelet lisääntyvät, 

lisääntyy myös epätarkkuus.  PUMA:a käytettiin laajasti hitsauksessa, varastointi- ja 

kokoonpanotöissä, missä ei tarvittu huipputarkkaa robottia (Wikipedia, 2016). 
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Suomalainen Nokia valmisti PUMA robotteja 1980-luvulla Unimation:in lisenssillä. 

Robottikäsi oli kopio edellisestä, mutta ohjausyksikkö ja ohjelmisto oli suunniteltu täysin 

uudelleen (Fabryka-robotow.pl, 2013). 

 

2.2.5 The direct drive arm 

Vuonna 1981 Takeo Kanade kehitti prototyypin teollisuusrobotista tyypiltään The direct 

drive arm. Käsite tarkoittaa robottimallia, jossa sähkömoottorit on integroitu suoraan 

niveliin. Tällaista rakennusmallia käytetään edelleen nykyaikaisissa teollisuusroboteissa. 

The direct drive arm –ratkaisu (DD) poistaa tarpeen ketjuille ja erilaisille jänteille, joilla 

vanhemmissa malleissa siirrettiin voima akselille. DD –ratkaisulla tehdyt robotit olivat 

muita robotteja nopeampia ja tarkempia, koska integroidut moottorit minimoivat entisestä 

voimansiirrosta johtuvan kitkan ja välyksen (cmu.edu). 

 

 

2.2.6 Ohjausjärjestelmät kehittyvät 

Yaskawa Motoman oli ohjausjärjestelmien edelläkävijä ja näytti suuntaa muille 

merkeille. Vuonna 1988 Yaskawa Motoman esitteli markkinoille uuden 

ohjausjärjestelmän, ERC control system:in. Se pystyi hallitsemaan 12 akselia kerralla, 

mikä oli enemmän kuin mikään ennen. Systeemiin voitiin ohjelmoida vakiona 2 200 

asemaa, mutta se voitiin laajentaa 10 000 asemaan. Ohjelmisto pystyi vastaanottamaan 

96 sisääntulosignaalia ja lähettämään 44 ulostulosignaalia. 

Uudessa ohjaussysteemissä oli myös paljon paranneltuja ominaisuuksia, kuten oma 

sähköinen saumanseuraaja ja monitasotoimintoja. Näillä lisäpäivityksillä vältyttiin 

ulkoisilta sensoreilta ja saumanseuraajilta. Muita älykkäitä ominaisuuksia olivat käyttäjän 

koordinaatit, "step -by- step position control" ja hienonopeuden säätö. 
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Seuraava päivitys teollisuusrobottien ohjaamisessa tuli myös Yaskawa Motoman:lta. 

Vuosiluku oli 1994, kun The Motoman MRC control system esiteltiin. Tällä kertaa 

laitteella pystyttiin ohjaamaan 21 akselia ja erikoisuutena, ensimmäistä kertaa ikinä, sillä 

voitiin synkronoida kahden robotin liikkeet keskenään. MRC:llä voitiin myös muokata 

robotin toimintaa tavalliselta PC koneelta ja lähettää jopa täysin uusia ohjelmointeja 

ohjaussysteemille. 

Motomanin seuraavassa mallissa nimeltä XRC (1998) akseleiden määrä kohosi 27:ään ja 

se pystyi synkronoimaan neljän robotin liikkeet. Lisäksi käytettävyyttä oli parannettu 

huomattavasti. Ohjelma oli Windows -pohjainen, missä oli nykyiset hakemistot ja 

kansiot. Robotin liikkeiden muokkaaminen oli nyt myös helpompaa päivitetyllä 

käyttöliittymällä ja simulaatio mahdollisuus löytyi. Uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia 

olivat "form cutting", jota käytettiin laser-, plasma- ja vesileikkuuseen, sekä kyky 

kiihdyttää ja hidastaa missä tahansa pisteessä (Motoman, 2016) 

 

2.2.7 Teollisuusrobottien kehitys 1990-luvulta nykyhetkeen 

Teollisuusrobotit olivat 1990-luvulla jo hyvin kehittyneitä. Kilpailu robottimarkkinoista 

ja muun teknologian kehitys piti yllä kuitenkin robottien jatkuvaa kehitystä. Kuluttajat 

vaativat teollisuusroboteilta nopeutta, joustavuutta, helppokäyttöisyyttä, voimaa tai 

tarvittaessa myös pientä kokoa ja näppäryyttä. Kehitys näkyi 1990-luvulta eteenpäin 

enemmänkin vanhojen ominaisuuksien parantumisena, kuten käyttöliittymien 

kehittymisenä tai nopeuden nopeutumisena, mutta robotteihin tuli myös uusia 

ominaisuuksia. 

Ensimmäiseksi kehittyivät ohjausjärjestelmät, kuten edellisessä luvussa kerrottiin. Saman 

järjestelmän pyrittiin ohjaavan useampia akseleita, montaa robottia kerralla ja omaavan 

enemmän muistia.  
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Käyttöliittymä ja helppokäyttöisyys saivat myös ajan kuluessa tärkeän roolin. Kuluttaja 

pystyi yksinkertaisen käyttöliittymän kautta ohjelmoimaan robotin uuteen tehtävään 

nopeammin ja tehokkaammin. Nykyään ohjelmoimiseen ei tarvita enää vuosien 

koulutusta vaan ohjelmointi on tehty niin helpoksi, että lyhyt perehtyminen riittää. 

Nykyään ovat yleistymässä ohjaustaulut, joiden avulla robottia voidaan ohjata 

langattomasti. 

Turvallisuus on noussut isoksi kysymykseksi nykypäivän teollisuudessa. Voidaan sanoa, 

että mitä isompi firma, sitä enemmän pidetään huolta työntekijöiden ja työolosuhteiden 

turvallisuudesta. Näin on käynyt myös robottien suhteen ja kehitys on työntänyt niitä yhä 

turvallisempaan suuntaan. Turvallisuus roboteissa on toteutettu erilaisilla kuorman ja 

törmäyksen tunnistamisella.  

Robottien toimintaa on kehitetty tarpeen mukaan. 2000-luvulla markkinoille alkoi 

ilmestyä molempien ääripäiden robotteja; todella raskaiden kuormien liikutteluun 

soveltuvia robotteja ja todella kevyitä robotteja. Raskailla roboteilla kuormat saavat olla 

jopa yli 1000 kg ja hyödyt tulevat pelkästään siitä, että käsittelykappaleena saattaa olla 

lähes mikä vain kappale painonsa puolesta. Kevyiden robottien hyötyinä pidetään 

tehokkuutta ja taloudellisuutta. Pieni koko rajoittaa tietysti ulottuvuutta ja 

kuormannostokykyä, mutta laite toimii loistavasti sille suunnitellussa työssä, kuten 

pienkokoonpanossa. Pieni koko ei silti sano, että robotti olisi voimaton. Robotti voi 

nostaa lähes puolet oman painonsa verran kuormaa. Esimerkkinä voidaan pitää KUKA:n 

kehittämää maailman ensimmäistä kevytrobottia, joka painaa 16 kg ja maksimi kuorma 

on 7 kg (IFR, 2016) 

Mitä lähemmäs nykypäivää on tultu, sen selvemmäksi on tullut asia, että robotin olisi 

kyettävä toimimaan myös ihmisen kanssa tehokkaasti ja turvallisesti. Tällaisia yhteistyötä 

tekeviä robotteja kehitetään koko ajan ja kehityksen kärkeä on tällä hetkellä ABB:n YuMi 

robotti. Robottia voidaan käyttää esimerkiksi kokoonpanossa, jossa robotti ja ihminen 

tekevät yhteistyötä osien kiinnittämiseksi. Robotti havainnoi kameroiden avulla osia ja 
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ihmiskäsien liikeitä ja toimii sen mukaan. Laite havaitsee myös käsien yhteistörmäyksen 

ja on siten turvallinen. (ABB, 2016) 

 

2.2.8 Teollisuusrobottien tulevaisuus 

Robotit lisääntyvät yhä enemmän tehtailla ja työtä automatisoidaan. Yleisimpänä pelkona 

on, että robotit syövät normaalien teollisuustyöntekijöiden työpaikat ja työttömyys 

kasvaa. Toisaalta automatisoituminen ja teknologian kehitys on tuonut myös läjäpäin 

uusia työpaikkoja, mitä ei ennen voitu edes kuvitella.  

Tällä hetkellä (2016) valmistus on halvinta Aasiassa. Siihen vaikuttavat halpatyövoima 

ja automatisointi. Nyt kehittyneimmät maat yrittävät saada valmistusta taloudellisesti 

kannattavaksi robotisoinnin avulla, jotta tuotteiden valmistusta olisi kannattavaa tehdä 

myös kotimaassa.  

Robottitekniikka etenee kohti älykkäämpiä ratkaisuja, kuten yhteistyörobotteja. 

Sovelluskohteita on löydetty ja löydetään koko ajan lisää ja robotiikkaa sovelletaan 

nykyään monella muullakin alalla kuin teollisuudessa. Hyvät tulevaisuuden näkymät ovat 

erityisesti hoiva-alalla, jossa robotteja hyödynnettäisiin vanhusten hoitoon. 

Nykyajan kova kilpailu joka alalla on johtanut siihen, että tehtaisiin tehdään koko ajan 

isompia automatisoituja linjastoja, joiden toimintaan ihmisen ei tarvitse vaikuttaa kuin 

huoltotoimenpitein. Suurella automatisointiprosentilla varmistetaan hyvä laatu ja alhaiset 

valmistuskustannukset. Myös pienempiin konepajoihin on alkanut ilmestyä robotteja, 

laitteiden laskevan hinnan myötä. Robottien avulla yritys voi nousta potentiaaliseksi 

kilpailijaksi alallaan. 
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2.3 Teollisuusrobottien valmistus Suomessa 

Teollisuusrobotteja on ollut Suomessa jo pitkään. Robotteja ole pelkästään tuotu 

ulkomailta, vaan myös Suomen sisäistä valmistusta on ollut lähes alusta saakka. Uran 

uurtajana valmistuksessa on toiminut Nokia ja ajan saatossa alalle on syntynyt monta 

uutta yritystä. 

 

2.3.1 Nokia – ensimmäinen robottivalmistaja 

Ensimmäisen teollisuusrobotin keksimisen jälkeen, Unimation –yhtiö päätti laajentaa 

markkinoitaan Eurooppaan, jonne tarvittiin oma tehdas, joka valmistaisi robotit paikan 

päällä. Unimation valitsi valmistajaksi suomalaisen Nokian, joka oli silloin tunnettu 

televisioista, videonauhureista ja muista elektronisista laitteista. Nokia valmisti paljon 

erilaisia laitteita, mutta ei ollut johtava yritys minkään tuotteen kanssa.  

Nokia pääsi valmistamaan maailman ensimmäistä teollisuusrobottia vuonna 1966 

lisenssillä, jonka mukaan Nokia myi Unimation:n robotteja Itä-Eurooppaan ja 

Neuvostoliittoon. Nokian valinta robottien valmistajaksi synnytti Nokia Robotics:n, joka 

valmisti ja suunnitteli robotteja. Nokia työ robottien parissa kesti lähes 10 vuotta, jonka 

jälkeen Nokian robottiosasto myytiin ja keskityttiin matkapuhelimiin. Nokia valmisti 

yhteensä noin 1500 robottia vietäväksi Neuvostoliitoon. 

1980-luvulla tehtiin edellisen lisenssin mukainen sopimus PUMA –robotista. PUMA:n 

rakenne oli täysin kopioitu Unimation:n mallista, mutta ohjainjärjestelmä ja ohjelma oli 

kehitetty Suomessa (fabryka-robotow.pl, 2013). 

Nokialla oli myöhemmässä vaiheessa myös kaksi omaa mallia Nokia NS-16 ja NS-15. 

NS-16:a (kuva 3) valmistettiin vuosina 1986 -88. Siinä oli kuusi vapausastetta, 

maksimikuorma 16 kg ja nopeus 1 m/s. Ohjaus robotissa perustuu Unimation:in 

lisenssiin, mutta käsivarsi oli täysin suomalaisten suunnittelema ja sitä liikuteltiin 6:lla 
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DC -servomoottorilla. NS-16:a käytettiin kokoonpanossa ja materiaalinkäsittelyssä. 

Robottia suunniteltiin Neuvostoliiton markkinoille yhteistyössä Neuvostoliiton 

ministeriön kanssa, mutta yhteistyö ei johtanut mihinkään. Kiinassa robottia käytiin myös 

esittelemässä, mutta kiinnostusta ei löytynyt. Lisenssin takia ainut markkinarako olisi 

ollut itään päin, Neuvostoliittoon ja Kiinaan. Siten robotteja valmistettiin alle 10 

kappaletta (Youtube, 2011). 

 

 

Kuva 3.   Nokia NS-16 –robotti (Youtube, 2011). 

 

NS-15 (kuva 4, s.20) oli suunniteltu hitsaukseen, mutta soveltui myös muihin töihin, 

kuten kokoonpanoon, pakkaukseen ja ylipäätään materiaalin käsittelyyn. 

Maksimikuorma robotille oli 15 kg ja maksiminopeus 3,3 m/s (fabryka-robotow.pl, 

2013).  
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Kuva 4.   Nokia NS-15 –robotti (fabryka-robotow.pl, 2013). 

 

2.3.2 Cimcorp Oy 

Nykyinen Cimcorp Oy sai alkunsa 1975 Rosenlewin työkalutehtaan automaatio-osastona, 

jonka erikoisalaa oli robotiikka. Nimi Cimcorp:ksi vaihtui yrityskaupan jälkeen 1986, 

jolloin Wärtsilä osti vanhan Rosenlewin automaatio-osaston (Cimcorp, 2016). 

Vuonna 1996 Cimcorp ostettiin jälleen. Tällä kertaa yritys siirtyi Swisslogin omistukseen 

ja muutti nimens Swisslog Oy:ksi kesällä 2002. Joulukuussa 2003 yhtiö siityi toimivan 

johdon omistukseen ja on toiminut 1.1.2004 lähtien jälleen nimellä Cimcorp Oy 

(Cimcorp, 2016). 

Vuonna 2010 Cimpcorp laajensi toiselle mantereelle ja osti kanadalaisen 

robottivalmistajan RMT Roboticsin, jonka nimi muutetiin Cimcorp Automation Ltd:ksi 

(Cimcorp, 2016). 
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Omistajanvaihdos tapahtui 2014 vuoden loppulla, kun Murata Machinery Ltd. osti koko 

osakekannan. Uuden omistajan strategian mukaisesti, yrityksen liiketoiminta ja nimi sai 

pysyä ennallaan (Cimcorp, 2016). 

Cimcorp on sisälogistiikan osaaja. Yrityksellä on "dream factory" -konsepti, joka 

perustuu Cimcorpin tarjoamiin robottiratkaisuihin. Konseptin mukaan yrityksellä on 

täydellisesti toimiva logistiikka, mikä tehostaa tuotantoa. Liikuteltava tavara on 

lattiatasolla ja tavaran siirto hoidetaan Cimcorpin portaali- eli lineaariroboteilla (ks. Kuva 

5), jotka toimivat siltanosturin tavoin ylhäältä käsin. Cimcorpin tuoteydin koostuu 

portaaliroboteista ja ohjelmistoista (Cimcorp, 2016). 

Portaalirobotit toimivat yleensä varastoissa tai muualla tavaran käsittelyssä. Robotilta 

tilataan tuotteet, jotka robotti hakee varastosta. Robotin toimintaa on havainnollistettu 

kuvassa 5. 

 

Kuva 5.   Cimcorp Oy:n tarjoama portaalirobottiratkaisu (Cimcorp, 2016). 
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2.3.3 Blastman Robotics Ltd 

Blastman Robotics sai alkunsa aikaisin 1980-luvulla, kun Tampellan tytäryhtiö Tammec 

alkoi kehittää manipulaattoreita. Ensimmäiset manipulaattorikokeilut tehtiin Tampellan 

työpajalla 1982 (Blastman, 2016). 

Blastman Roboticsin historian ensimmäinen robotti, jonka pystyi ohjelmoimaan 

uudelleen, myytiin Jyväskylään Valmetille 1985. Kotimaan kaupan yhteydessä, 

ulkomaan vienti alkoi kasvaa. Ensimmäinen ulkomaille tehty kauppa tehtiin 1988, jolloin 

tilaajana oli ruotsalainen Tudor (Blastman, 2016). 

Yritys vaihtoi omistajaa 1988, jolloin Oululainen Rautaruukki osti Tammecin 

robottiosaston. Myöhemmin 1997 Rautaruukki halusi keskittyä sen päätuotteeseen, 

teräksen valmistukseen, ja Blastman Robotics tuli itsenäiseksi yhtiöksi jatkaakseen 

kehitystyötä ja markkinointia robottien parissa (Blastman, 2016).     

Blastsman Robotics tunnetaan nykyään puhdistusrobotiikasta ja manipulaattoreista 

Yritys toimii edelleen Oulussa (Blastman, 2016). 

 

2.3.4 Posicraft Oy 

Posicraft Oy on Orimattilalainen yhtiö, joka on erilaisten robottien, tarttujien ja 

pintakäsittelylinjojen maahantuoja. Osa valmistuksesta tapahtuu myös Suomessa, kuten 

ripustuslinjojen valmistus.  Posicraft:in tarjoamia robottiratkaisuja on kahdenlaisia; 

yhteistyörobotteja (collaborative robots) ja maalausrobotteja (Posicraft, 2016). 

Yhteistyörobotit on suunniteltu kokoonpanoon, jossa robotti tekee yhteistyötä ihmisen 

kanssa. Robotteja markkinoidaan pienille ja keskisuurille yrityksille ja niiden sanotaan 

olevan nopeasti ohjelmoitavissa uudelleen ilman monimutkaista koulutusta 

käyttäjäystävällisen kosketusnäyttönsä ansiosta. Posicraft myi kokoonpanorobottien 
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lisäksi myös maalausrobotteja, mutta ne ovat italialaisen CMA Roboticsin kehittämiä 

(Posicraft, 2016). 

 

2.3.5 Fastems Oy 

Fastems perustettiin 1901 Tampereelle ja sen pääkonttori on edelleen pidetty Suomessa. 

Fastems toimii yhdeksässä Euroopan valtiossa, Amerikassa, Japanissa ja Kiinassa. 

Suomen lisäksi valmistusta on myös Saksassa (Fastems, 2015). 

Asiakaskunta muodostuu koneenvalmistusteollisuudesta, lentokone- ja 

avaruusteollisuudesta, rakennus- ja kaivoskoneiden valmistajista, osien valmistajista ja 

kokoonpanosta (Fastems, 2015). 

Yhtiön toimialana on harjoittaa teollisuuden valmistusjärjestelmien, niihin liittyvien 

ohjelmistojen ja muiden teknisten tuotteiden suunnittelua, valmistusta, maahantuontia, 

vientiä, myyntiä, vuokrausta, huoltoa ja ylläpitoa (Kauppalehti, 2015).  

Tamperelaisen Fastemsin tarjoamia tuotteita ovat muun muuassa FM-järjestelmät 

(Flexible Manufacturing), jonka tavoitteena on yhdistää laitteistot yhdeksi joustavaksi 

automaattiseksi valmistusjärjestelmäksi. FM-järjestelmässä kappaleet siirtyvät koneelta 

toiselle automatisoiduilla siirtojärjestelmillä, kuten esimerkiksi teollisuusroboteilla. 

Fastems ei kuitenkaan itse valmista teollisuusrobotteja, vaan integroi niitä omiin 

järjestelmiinsä (Fastems, 2015). 

 

2.3.6 Yhteenveto 

Suomessa useimmat robotiikan parissa toimivat yritykset ovat pyrkineet erikoistumaan 

joihinkin muihin kokonaisuuksiin kuin perinteisiin nivelvarsiteollisuusrobotteihin ja 
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jättäneet ne pois tuotelistalta. Muita kokonaisuuksia ovat esimerkiksi Fastemsin FM-

järjestelmät, Cimcorpin portaalirobotit ja Blastman Roboticsin siivousrobotiikka. 

Suomessa toimii kutenkin isoja teollisuusrobotin valmistajia, kuten ABB ja KUKA, mutta 

robottien valmistusta Suomessa ei tehdä. Lisäksi eri merkkien jälleenmyyjiä löytyy 

useita. 

 

2.4 Suomen teollisuusrobottikannan vaikutus teollisuuteen 

Suomen teollisuusrobottikanta on alusta alkaen pysynyt kansainvälisessä 

robottitiheysvertailussa kärkikymmenikön tahdissa. Luku, millä eri maiden 

teollisuusrobottimääriä verrataan, muodostuu teollisuusrobottien lukumäärästä 

suhteutettuna työntekijöiden määrään. Suhdeluvun avulla voidaan verrata eri maiden 

teollisuuden automatisoinnin, robotisoinnin ja tehokkuuden tasoa. Korea johti vuonna 

2013 tilastoa, jossa mitattiin teollisuusrobottienmäärää suhteessa 10 000 

teollisuustyöntekijän määrään. Luku oli tuolloin noin 435 (Suomen robotiikkayhdistys, 

2013). 

Teollisuusrobottitilastoilla voidaan vertailla kansainvälistä tuotantokykyä. 

Tuotantokyvyn mittaamiseen ja ennustamiseen vaikuttavat teollisuusrobottien suhde 

työntekijöihin ja vuotuiset robotti-investoinnit. Halpatyövoima vaikuttaa robottitiheyteen 

alentavasti 

 

 

2.4.1 Suomen robottitilastot 

Suomen robottitilastot ovat löydettävissä vuodesta 1993 lähtien Suomen 

Robotiikkayhdistyksen internetsivuilta. Tilastot luovutetaan vuosittain kansainvälisen 
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robotiikkayhdistyksen liittoon (International Federation of Robotics, IFR), joka käyttää 

tilastoja eri maiden tuotannon kehittyneisyyden vertailuun. Robottitilastoja on kerätty 

kappalemääristä, robottitiheydestä, ohjaustavoista, rakenteesta, sovellutuksista ja 

toimialoista (Suomen robotiikkayhdistys). 

 

2.4.2 1990-luku 

Vuonna 1993 suurin osa maailman teollisuusroboteista oli Japanissa, joka oli hurjan 

etumatkan päässä muista maista. Japanin robottitiheys oli 264,3 ja kokonaismäärä 299 

964. Jos verrataan lukuja Suomeen, tiheys on lähes 10-kertainen ja robottien 

kokonaismäärä 200-kertainen. Karkeasti ottaen vuonna 1993 Japanissa oli noin puolet 

maailman roboteista, mikä teki Japanista edelläkävijän, jolla oli valtava etulyöntiasema. 

Japanin jälkeen suurin robottitiheys oli Singaporella (61,3) ja Ruotsilla (58,9). Suomi oli 

listassa kuudentena (31,0) (Suomen robotiikkayhdistys, 1993). 

Suomen 1990-luvun alun lama vaikeutti yritysten investointeja vuosikymmenen alussa. 

Robotiikka-alan kasvu noudatti koko maan taloudellisen toiminnan kehitystä ja 

lamavuodet 1992 -94 näkyvät tilatoissa karkeasti arvioiden noin 200 teollisuusrobotin 

investointipäätösten lykkääntymisenä verrattuna 1980-luvulla toteutuneeseen ja vuodesta 

1995 eteenpäin jatkuneeseen positiiviseen kehitykseen. Suomen teollisuusrobottien 

määrän kasvu on havainnollistettu taulukossa 1 sivulla 26 (Suomen robotiikkayhdistys, 

1993 -99). 
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Taulukko 1. Suomen robottikannan kehitys 1990 -2000 (Suomen robotiikkayhdistys, 

2000). 

 

1990-luvulla Suomen teollisuusrobotit jakautuivat selvästi eri aloille. Suurin ja 

merkittävin automatisoitu ala oli metalliala, jossa käytettiin teollisuusrobotteja 

hitsaukseen. Erityisesti autoteollisuus käytti tehtaissaan paljon hitsausrobotteja. 

Kaarihitsauksen automaation valtakausi osui 1980-luvulle ja 1990-luvulla painopiste 

alkoi siirtyä enemmänkin kokoonpanoon ja kappaleenkäsittelyyn.  Hitsausrobottien osuus 

koko Suomen roboteista oli vuonna 1993 noin 40 %, mutta prosenttiluku oli laskemassa 

25 -35 %:iin, mikä oli hyvin yleinen kansainvälisesti kehittyneissä teollisuusmaissa. 

Suomen teollisuusrobottien sovellusten muutos 1990-luvulta 2000-luvulle näkyy 

taulukossa 2 (Suomen robotiikkayhdistys, 1993 -99). 
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Taulukko 2. Suomen teollisuusrobottikannan sovellusten muutos 1990 - 2000 (Suomen 

robotiikkayhdistys, 2000). 

 

 

Elektroniikan automatisointiin alettiin investoimaan 1990-luvulla, mihin vaikutti 

kotimainen matkapuhelimien valmistus. Suomalainen Nokia nousi 1990-luvulla 

matkapuhelinten myynnin kärkeen, mikä vauhditti myös robotti-investointeja. Käsityö 

elektroniikan parissa ei ollut enää tehokasta, eikä mahdollista pienien koon ja tarkan 

paikannuksen takia (Suomen robotiikkayhdistys, 1993 -99). 
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Robotiikka kehittyi 1990-luvulla erityisesti robottien tietotekniikan osalta. 

Tietokonetekniikan halpeneminen toi yhä tehokkaampaa ratalaskentaa robotiikkaan, 

mikä teki 3D-mallinnukseen perustuvan etäohjelmoinnin taloudellisesti kannattavaksi ja 

fotogrammetriset konenäkösovellukset yhä luotettavammiksi, nopeammiksi ja 

taloudellisemmiksi (Suomen robotiikkayhdistys, 1993 -99). 

 

2.4.3 2000-luku 

2000-luvun alussa matkapuhelinten valmistus hiipui jonkin verran 1990-luvun lopun 

buumista suhdannesyistä johtuen. Tämä vaikutti alentavasti robotiikkainvestointeihin 

sillä alalla, mutta elektroniikkateollisuuden notkahdusta paikkasi perinteisemmät 

robotiikkasovellukset, kuten mekaaninen kokoonpano ja konepajateollisuuden 

sovellukset (Suomen robotiikkayhdistys, 2000 -05). 

2005 vuonna teollisuusrobottimarkkinat kiihtyivät kuitenkin lähes ennätysvuoden 2000 

tasolle. Erityisesti suomalainen elintarviketeollisuus oli investoinut kappaleenkäsittelyyn 

ja pakkausrobotiikkaan. Samoin hitsaussovellukset olivat hyvässä kasvussa, joka kuvasti 

konepajojen hyvää tilauskantaa ja tulevaisuudenuskoa (Suomen robotiikkayhdistys, 

2006). 

Vuonna 2006 tapahtui robotti-investointien romahdus, joka johtui Suomessa vallitsevasta 

teollisuuden ulosliputuksesta. Tämä vaikutti niin kokoonpanorobotiikan sovellusten 

uusinvestointeihin kuin myös rajuun vähennykseen ruiskuvalukoneiden 

kappaleenkäsittelyssä (Suomen robotiikkayhdistys, 2007). 

2000-luvun alussa vakiintuneeseen, vajaan 500 robotin investointitasoon, tarvittiin uusia 

markkinoita, koska hiipumassa oleva elektroniikkateollisuus ei enää yksin pystynyt 

kannattelemaan robottimarkkinoita. Konepajojen voimakkaan ja pitkään jatkuneen 
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noususuhdanteen uskottiin paikkaavan osittain menetettyjä markkinoita, mutta näin ei 

käynyt (Suomen robotiikkayhdistys, 2000 -09). 

 

Vuonna 2007 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi pahensi tilannetta entisestään. 

Samaan aikaan Nokialle tuli uusia kilpailijoita puhelinmarkkinoille, eikä vastaavaa 

menekkiä elektroniikkateollisuudelta voitu enää edes kuvitella kuin 1990-luvun kulta-

aikana. Tilanne johti suurimmaksi osaksi elektroniikkateollisuudesta vapautuneiden 

käytettyjen robottien suureen määrään, mikä söi uusien robottien markkinoita. Kotimaan 

vähentynyttä myyntiä kompensoitiin alan järjestelmätoimittajien järjestelmäviennillä, 

joka paikoitellen ylitti jopa moninkertaisesti kotimaan myyntimäärät ja volyymin 

(Suomen robotiikkayhdistys, 2008). 

Vuosikymmenen loppu meni synkissä merkeissä; vuosittaiset investoinnit laskivat 

entisestään. Konepajojen sovellutukset puolittuivat vuosina 2008 -09.  Elintarvike- ja 

muut teollisuudenalat säilyivät likimain ennallaan (Suomen robotiikkayhdistys, 2009). 

Taulukossa 3 on havainnollistettu Suomen robottikannan kehitys 2000-luvulla. 

Taulukko 3. Suomen robottikannan kehitys 2000 -10 (Suomen robottiyhdistys, 2010). 
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Suomen asema kansainvälisessä robottitiheysvertailussa oli sijalla seitsemän. Suhdeluku 

alkoi lähestyä 100 robottia/10 000 teollisuustyöntekijää, mitä pidettiin kansainvälisessä 

vertailussa hyvänä investointitasona ja kappaletavaratuotannon kilpailukyvyn mittarina. 

 

Teollisuusrobotteja sovellettiin yhä useammille teollisuudenaloille, mikä kirkasti 

tulevaisuuden näkymiä. Taulukkoon 4 ja 5 on koottu teollisuusrobottijakauma 

sovelluksittain vuosilta 2005 ja 2012. Vuoteen 2012 mennessä Suomen roboteista yli 

puolet oli kappaleenkäsittelytehtävissä. Tiedot taulukoihin on kerätty Suomen 

robottiyhdistyksen sivuilta. 

Taulukko 4. Vuoden 2005 robottisovellusten jakauma.  

 

 

 

 

 

2005 
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Taulukko 5. Vuoden 2012 robottisovellusten jakauma. 

 

Teollisuusrobottien toimittajat lisääntyivät hiljalleen vuosikymmenen alussa uusien 

tulokkaiden myötä ja samalla teollisuusrobottien tarjoajien kärki leventyi. Käyttöönotot 

Suomessa jakaantuivat tilastojen mukaan jopa 17 eri robottimerkille vuonna 2005. 

Talouslama haittasi kuitenkin vuosikymmenen lopussa pienimpiä laitetoimittajia ja vain 

suuret pystyivät säilyttämään tai jopa kasvattamaan osuuttaan (Suomen 

robotiikkayhdistys, 2000- 09). 

 

2.4.4 2010-luku 

Vuosikymmenen alussa luultiin päästävän pois aallonharjan pohjalta ja näkymät näyttivät 

valoisemmilta. Kokoonpano ja ruiskupuristuskoneiden palvelu oli jälleen nousussa. 

Hitsaussovellusten määrä oli vakiintunut 30 robotin ympäristöön per vuosi. 2012 

valmistavan teollisuuden alasajo iski kuitenkin vasten Suomen teollisuuden investointeja. 

Kaikilla teollisuuden aloilla tilanne oli sama lukuun ottamatta metallialaa; kauppa ei 

käynyt. Ainut iso tilastoja ylläpitävä investointi vuonna 2012 oli Valmet Automotiven 

2012 
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poikkeuksellisen suuri panostus. Samana vuonna tuotantoautomaatioon investoitiin 

ainoastaan 240 laitetta Uudenkaupungin ulkopuolelle, mikä on satoja robotteja 

vähemmän kuin parhaimpina vuosina (Suomen robotiikkayhdistys, 2010 -13). 

Vuonna 2011 Suomen robottitiheys oli 132 robottia 10 000 teollisuustyöntekijää kohti ja 

oli maailman kärkikymmenikössä. IFR (International Federation of Robotics), joka kerää 

maailmanlaajuiset robottitilastot, laskee liukuvasti robottien käyttöiäksi 12 vuotta ja 

poistaa sitä vanhemmat laitteet. Tällaisen laskutavan perusteella Suomen asema 

tilastoissa heikkenee vuosi vuodelta ja on lähtenyt jopa laskuun 2009 vuoden jälkeen, kun 

Nokia-buumin aikaisia 500 laitteen investointivuosia ei enää ole ollut. Vuosikymmenen 

vaihtumisen jälkeen robottikanta on tippunut tasaisesti 4 % vuodessa. IFR:n mukaista 

laskutapaa on käytetty taulukossa 6. Käytännössä teollisuusrobottien poistuma Suomessa 

on pienempi ja robotin käyttöikä on yli 15 vuotta (Suomen robotiikkayhdistys, 2010 -13). 

Taulukko 6. Robottien lukumäärä Suomessa IFR:n laskutavan mukaan (Suomen 

robotiikkayhdistys, 2013). 

 

Vuosina 2012 ja 2013 investointimäärät näyttävät olleen jo siedettävällä tasolla, mutta 

tilastoissa piilee harha. Tilastoja nostaa suuresti Valmet Automotiven suuret investoinnit, 

jotka tehdään kerran vuosikymmenessä. 2013 vuoden investointitaso vastaa 2008 vuoden 

tasoa, kun muualla maailmassa robotiikan investointitason kasvu on ollut noin 9-12 % 
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vuodessa. Suomi on polkenut siis paikoillaan jo monta vuotta. Teknologiateollisuus 

laskee teollisen valmistamisen tuotantokyvyn pudonneen pysyvästi 20 % 

pankkikriisivuodesta 2008 vuoteen 2013 mennessä (Suomen robotiikkayhdistys, 2010 -

13). 

Suomen robottitiheyden laskeminen on vaikuttanut myös kansainväliseen robottitiheyden 

vertailuun. Vuonna 2010 Suomi oli seitsemänneksi robotisoitunein maa 

robottitiheydeltään ja vuonna 2013 Suomi oli tippunut pois kärkikymmeniköstä sijalle 12. 

Tämä kertoo Suomen tuotantotekniikan murentumisesta ja valmistuksen 

kannattamattomuudesta Suomessa. Maailmassa vain viisi teollisuusmaata on vastaavasti 

purkamassa robotiikkaa ja lasku-uralla: Italia, Espanja, Ranska, Norja ja Japani. Japanin 

robotiikan vähenemisen selittävät maan omat teollisuuden suurinvestoinnit muihin 

Aasian maihin. Taulukoissa 7 ja 8 näkyy vuosien 2010 ja 2013 välinen muutos 

kansainvälisissä robottitiheystilastoissa (Suomen robotiikkayhdistys, 2010 -13). 

Taulukko 7. Kansainväliset robottitiheydet vuodelta 2010 (Suomen robotiikkayhdistys, 

2011). 
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Taulukko 8. Kansainväliset robottitiheydet vuodelta 2013 (Suomen robotiikkayhdistys, 

2014). 
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3 YHTEENVETO 

 

Historiassa on erilaisia käännekohtia, kuten edistyksellisiä robottimalleja, alalle syntyviä 

brändejä ja tekniikan kehitystä. Työhön on kerätty tärkeimmät kohdat, jotka ovat 

kehitykseen vaikuttaneet ja ne on esitetty kronologisessa järjestyksessä. Työ antaa hyvän 

kokonaiskuvan teollisuusrobottien kehityksestä ja palan tulevaisuuden näkymistä. 

Historian pohjalta on hyvä lähteä ennustamaan tulevaa, joka on vielä kaikilta pimennossa, 

mutta jonkinlaisia aavistuksia on olemassa. Mihin suuntaan teollisuusrobottien kehitys 

on sitten menossa? On selvää, että roboteista tulee älykkäämpiä, vahvempia ja 

joustavampia. Myös yhteistyötä ihmisen kanssa tullaan kehittämään. Toteutus on sitten 

asia erikseen. Suurin kasvava ala, mihin robotiikkaa sovelletaan, on hoiva-ala, missä 

robotteja työllistettäisiin vanhusten hoitoon. 

 

Teollisuusrobottien valmistusta tapahtuu Suomessa yllättävän paljon, mitä ei monikaan 

tiedä. Suomessa on useita yrityksiä, jotka valmistavat tai jälleenmyivät robotteja. 

Yritysten juuret ovat syvällä teollisuusrobottien alkulähteillä asti ja tällä välillä ne ovat 

luoneet omat sovelluskohteensa ja erikoisosaamisensa. 

 

Teollisuusrobottien määrät näyttävät olevan lähes suoraan verrannollisia maan talouteen. 

Investoinnit tapahtuivat suhdanteen ollessa kasvussa, kun taas laskusuhdanteen aikana 

investoitiin vain vähän. Teollisuusrobottien suhde työntekijöihin kertoo maan 

robotisoinnin asteen ja samalla myös valmistustehokkuuden. Robottitiheyteen vaikuttaa 

alentavasti halpatyövoima, joka osittain estää robottiteollisuuden kehittymistä, koska 

tehtaita ei tarvitse automatisoida, sillä työn tekeminen käsin on yhtä halpaa. Raskaalla 

automatisoinnilla lasketaan siis oman yrityksen valmistuskustannuksia, mikä tekee 

yrityksestä kilpailukykyisen. Maat, jotka ovat tunnettuja halpatyömaita, joutuvat 

tulevaisuudessa panostamaan myös automatiikkaan, jos ne aikovat säilyttää 

kilpailukykynsä valmistuskustannuksissa. 
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