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ABSTRACT 

Designing device for sheep leg kinematics research 

Sara Pelttari 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Bachelor’s thesis 2023, 29 pp. + 2 Appendixes. 

Supervisor at the university: Yrjö Louhisalmi 

 

The thesis is based on research aimed at developing solutions for the treatment of 

Osteoarthritis by cartilage regeneration. In this thesis a device will be designed for 

examining sheep knee while bending. The device designed will be used in RESTORE-

project for their ongoing study. Inventor Professional (2021 & 2022) program developed 

by Autodesk has been used in designing and introducing model of the device. 

The goal of this thesis was to design a mechanical device for bending a harvested sheep 

leg. Two different device versions are introduced in this thesis: a prototype and the final 

device. Working principles, manufacturing, and practical functioning of the devices are 

explained. In addition, there is a common introduction to the product design processes 

and the use of computers in it, and a short theory about Osteoarthritis and its treatments.  
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1 JOHDANTO 

Nivelrikko on yleinen toimintakykyä rajoittava ja kipuja aiheuttava sairaus. Nivelrikolla 

on arvioitu olevan jo ainoastaan Suomessa lähes miljardin euron kustannukset vuosittain 

ja se aiheuttaa merkittävän osuuden työkyvyttömyystilastoihin. Laajuudestaan huolimatta 

panostus nivelrikkojen ja niiden hoitojen tutkimukseen on ollut suhteellisen vähäistä 

(Kiviranta, 2012, s. 125; Lindgren ym., 2005, s. 217).  

Nivelrikko alkaa nivelessä olevan ruston rappeutumisella, eikä rustosoluilla ole juurikaan 

kykyä uusiutua. RESTORE-projekti tutkii nanopohjaisia menetelmiä, joiden avulla 

ruston uusiutumista voitaisiin tehostaa (RESTORE, 2021). Tässä työssä suunnitellaan ja 

valmistetaan mekaaninen laitteisto projektin käyttöön. Laitteiston on tarkoitus simuloida 

lampaan polven luonnollista taipumista niin, että ruston muodostamia äänisignaaleja 

voidaan anturoida taivutuksen yhteydessä. 

Laitteistosta muodostui kaksi versiota: prototyyppi ja lopullinen laite. Työssä esitellään 

kunkin laitteen suunnittelun lähtökohdat, toiminnan kuvaus, valmistus ja käytännön 

toimivuus. Suunnittelutyössä ja laitteiden esittelyssä on hyödynnetty kolmiulotteisen 

suunnittelun ohjelmistoa. 

Laitteisto oli ensimmäinen konkreettinen kokemukseni kokonaisvaltaisesta 

laitesuunnittelusta ja valmistuksesta. Työn aikana muodostettu laitteisto on jokaiselta osa-

alueeltaan pääasiassa itsenäisen työskentelyn tulos. Tekstissä on osa-alueita avattaessa 

kerrottu tarkemmin missä työvaiheissa on saatu apua tai hyödynnetty neuvoja.  
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2 NIVELRIKKO 

Nivelrikko on koko nivelen sairaus eli se vaikuttaa nivelrustossa, nivelkapselissa, 

nivelpussissa, sekä luussa nivelen ympärillä (Vainikainen, 2020, s. 44). Nivelrikko on 

maailman yleisin niveliin kohdistuva sairaus, ja kehittyneiden maiden suurin kivun ja 

toimintakyvyn rajoittumisen aiheuttaja. Tästä huolimatta nivelrikkoon ei ole olemassa 

parannuskeinoa ja sen hoito perustuu pääasiassa kivunlievitykseen, toimintakyvyn 

helpottamiseen, sekä nivelrikkoprosessin hidastamiseen (Kiviranta, 2012, s. 125–133; 

Lindgren ym., 2005, s. 217–218).  

Kuvassa 1 on luonnostelma polvinivelestä, jossa vasemmalla on terve- ja oikealla 

nivelrikkoinen polvinivel. Luonnostelmasta voidaan välittömästi huomata, kuinka 

nivelrikkoisessa nivelessä nivelen rusto on ohentunut, polveen on muodostunut 

luuonteloita ja luupiikkejä, sekä nivelkalvo on tulehtunut.  

 

Kuva 1. Nivelrikko polvessa (reineg / stock.adobe.com). 
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Kun nivelrikko on edennyt tarpeeksi pitkälle ja muista hoitokeinoista ei ole ollut riittävää 

hyötyä, voidaan viimeisenä hoitona suorittaa leikkaus, jossa nivel voidaan korvata 

tekonivelellä joko osittain tai kokonaisuudessaan. Osatekonivel on näistä harvinaisempi, 

sillä se sopii vain tietynlaiseen nivelen kulumaan ja se joudutaan usein korvaamaan 

myöhemmin uudestaan kokotekonivelellä (Lindgren ym., 2005, s. 224; Vainikainen, 

2020, s. 80–89).  

Nivelen korvausleikkaukset ovat kalliita operaatioita. Lisäksi lonkan ja polven tekonivel-

leikkaukset ovat olleet Suomen yleisimpiä korvattaviin potilasvaurioihin johtaneita 

toimenpiteitä. Tekonivel ei paranna nivelvaivaa, mutta sillä pyritään edistämään 

toimintakykyä ja vähentämään kipujen määrää. Tekonivel ei myöskään auta kaikkia 

potilaita, ja tieto tekonivelen käytännön toiminnasta saadaan vasta vuosien kuluttua 

leikkauksesta. Tekonivel-leikkauksia joudutaan usein myös uusimaan (Vainikainen, 

2020, s. 80–89).  
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3 TUOTESUUNNITTELU 

Suunnittelulle löytyy useita määritelmiä, mutta yleisesti sen voidaan sanoa olevan jonkin 

uuden luomista. Tämä voi olla esimerkiksi keksintö tai innovaatio, mutta nykyään se on 

useimmiten olemassa olevan tuotteen tuotevariantti (Hietikko, 1996, s. 12–14). Iso osa 

tuotteen valmistuskustannuksista määräytyy jo suunnitteluvaiheessa. Tuotesuunnittelu 

voi edetä monella eri tavalla suunnittelijasta, suunnittelijan olosuhteista ja 

suunniteltavasta tuotteesta riippuen (Björk, 2014; Hietikko, 2007, s. 18). Suunnittelijan 

käytössä olevilla resursseilla, kuten asiantuntemuksella, ajalla, rahalla ja apuvälineillä, 

onkin ratkaiseva vaikutus suunnitteluun ja hyvistäkin apuvälineistä huolimatta 

suunnittelu sisältää usein paljon kokeilua ja uudelleenarviointia (Björk, 2014, s. 27; Häti-

Korkeila & Kähönen, 1985, s. 74–75).  

Suunnittelun oppiminen teorian pohjalta on rajallista ja loppujen lopuksi todellisen 

suunnittelutaidon voin oppia vain kokemuksen kautta, eli itse suunnittelemalla. 

Suunnittelutyössä käytettävät menetelmät eivät useinkaan perustu opiskeltaviin, 

esimerkiksi lujuuden tai kestoiän, ennustusmenetelmiin vaan usein toimitaan muun 

muassa standardien, arvausten ja päättelyn pohjalta. Mikään suunnittelussa käytetty 

menetelmä ei poissulje toista ja kaikkia voidaan pitää oikeina, mikäli ne johtavat 

hyväksyttävään lopputulokseen (Björk, 2014, s. 27).   

Tuotesuunnittelu ja tuotekehitys voidaan jakaa eri vaiheisiin. Vaiheiden määrittelyt ja 

niiden sisällöt vaihtelevat eri lähteiden ja suunniteltavan kohteen mukaan. Esimerkiksi 

hyötykäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa, kuten työkaluissa, painopiste on selkeästi 

toiminnallisuudessa ja kestävyydessä, kun taas lasten leluissa voisi ajatella 

toiminnallisuuden lisäksi erityisenä kiinnostuksen kohteena olevan tuotteen ulkonäkö 

(Häti-Korkeila & Kähönen, 1985, s. 74–75). Eroista huolimatta kaikesta suunnittelusta 

löytyy samat perusperiaatteet: Tarpeen tunnistus, ongelman määritys, synteesi, analyysi 

ja optimointi, arviointi, sekä esittely (Groover & Zimmers, 1984, s. 56–58). 

Suunnitteluprosessi lähtee siis liikkeelle tarpeesta, jonka mukaan määräytyvät tuotteen 

lähtötiedot, vaatimukset ja toivomukset. Tarpeen pohjalta ideoidaan ja luonnostellaan 

mahdollisesti useitakin vaihtoehtoja, joista päätetään mitä lähdetään toteuttamaan 

(Hietikko, 1996, s. 14–18). Tässä vaiheessa tuote myös usein pilkotaan pienempiin 

kokonaisuuksiin, joita käsitellään erikseen. Luonnoksista muodostetaan mallit ja 

mahdolliset prototyypit, joiden toimintaa arvioidaan ja optimoidaan (Groover & 
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Zimmers, 1984, s. 56; Hietikko, 1996, s. 18, 2007). Prosessin lopputuloksena lähtötiedot 

ja vaatimukset on muutettu toimivan rakenteen eli konkreettisen tuotteen kuvaukseksi. 

Nämä vaiheet eivät kuitenkaan etene suoraviivaisesti, vaan usein askeleissa palaillaan 

edestakaisin ennen lopputulokseen pääsyä (Hietikko, 1996, s. 15). Havainnollistetaan 

vielä prosessin vaiheita kaavion muodossa (kuva 2). 

 

Suunnittelumetodeja ja -prosesseja on monenlaisia. Kuten jo mainittu, tuote jaotellaan 

usein pienempiin, erillisinä käsiteltäviin osakokonaisuuksiin. Nämä osakokonaisuudet 

voivat muodostaa tasoja, joiden toiminnallisuudet vaikuttavat toisiinsa. Rekursiivisessa 

suunnitteluprosessissa alempien tasojen suunnittelu täytyy saada valmiiksi, ennen kuin 

voidaan toteuttaa ylemmän tason järjestelmiä. Iteratiivisessa suunnitteluprosessissa jotkin 

osakokonaisuudet on saatettu kehittää jo pidemmälle, esimerkiksi kokeilumielessä, mutta 

niihin palataan vasta myöhemmin, esimerkiksi tuotteen kehitysvaiheessa (Hietikko, 1996, 

s. 13). Yritysten ja erehdysten mukaan etenevä suunnittelu on melko vaivatonta, mutta 

voi ajan kuluessa johtaa suuriinkin lisäkustannuksiin (Björk, 2014, s. 27).  

Kuva 2. Suunnitteluprosessin vaiheet (mukaillen Groover & Zimmers, 1984, s. 57). 



9 

 

4 TIETOKONEET TUOTTEEN SUUNNITTELUSSA JA 

VALMISTUKSESSA 

CAD (Computer Aided Design) eli tietokoneavusteinen suunnittelu ja CAM (Computer 

Aided Manufacturing) eli tietokoneavusteinen valmistus ovat järjestelmiä, jotka ovat 

kehitetty helpottamaan insinöörien työtä. CAD-järjestelmien voidaan yleisesti ajatella 

luovan suunnitelmia ja piirustuksia, ja CAM-järjestelmien fyysisiä komponentteja ja 

tuotteita. Työkalujen ansiosta suunnittelu on usein tuotteliaampaa, virheet vähenevät, 

tuotanto on nopeampaa ja piirustukset ovat luettavampia (Arabe, 2003; Groover & 

Zimmers, 1984, s. 1–2, 66–71). Samoja järjestelmiä pystytään hyödyntämään monilla eri 

tavoin. Järjestelmillä voidaan muun muassa luoda piirustuksia ja 

dokumenttisuunnitelmia, suorittaa erilaisia analyyseja geometrisille malleille, suunnitella 

tuotantoa ja luoda NC-koneiden ohjelmia, sekä käyttää yksinkertaisesti visuaalisena 

työkaluna (Arabe, 2003; Groover & Zimmers, 1984, s. 462). Työssä esiteltävien 

toiminnallisuuksien painopiste on kuitenkin mekaniikkasuunnittelussa.  

Vaikka CAD ja CAM on määritelty irrallisina toimintokokonaisuuksina, on nykyisin jo 

melko yleistä puhua niiden toiminnoista yhdessä. Ohjelmistoja onkin mahdollista saada 

täysin integroituina, mutta on yleistä hankkia tarvittavat lisäosat pohjaohjelmiston sisälle 

ja näin maksaa vain tarvitsemistaan toiminnoista (Arabe, 2003; Groover & Zimmers, 

1984, s. 53). Järjestelmien integrointi helpottaa huomattavasti esimerkiksi NC-koneilla 

työstämistä, koska työstöratoihin tarvittava geometria on mahdollista saada suoraan 

CAD-mallista. Lisäksi CAD- ja CAM-toimintojen integraatio on oleellinen edellytys 

tehdasautomaatiolle (Hietikko, 1996, s. 221–222). 

4.1 Tietokoneavusteinen suunnittelu 

Tietokoneavusteisesta tuotesuunnittelusta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä CAD-

järjestelmien hyödyntämistä suunnittelussa. CAD on työkalu, jonka avulla suunnittelussa 

tapahtuva luonti, muokkaus, analysointi ja optimointi on vaivattomampaa (Groover & 

Zimmers, 1984, s. 63–67). Ennen tietokoneiden käytön yleistymistä mallinnustehtävissä 

1980-luvulla, myös mekaniikkasuunnittelu tapahtui pääasiassa käsin piirtämällä 

(Hietikko, 2007, s. 14). Tuolloin suunnittelu oli hitaampaa ja virhealttiimpaa, ja 

suunnitelmien muokkaus oli tarpeettoman työlästä. Nykyisin piirremallien ja 

parametrisen suunnittelun avulla suunnittelija pystyy muokkaamaan mallin mittoja missä 
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tahansa vaiheessa suunnitelmaa ja mallin geometria säilyy mukana. Luonnos mallista 

voidaan muodostaa myös ennen tarkkoja ja lopullisia mittoja (Hietikko, 1996, s. 22–23, 

2007, s. 23–24; Zeid, 1991, s. 609). 

CAD-työkalujen ydin on geometrinen mallinnus ja graafinen esitys. Kolmiulotteisen 

mallin muodostaminen tuotteesta helpottaa oleellisesti tuotteen visualisointia, jota 

pidetäänkin tehokkaimpana kommunikaatiovälineenä asiakkaiden, suunnittelijoiden ja 

oikeastaan kaikkien sidosryhmien välillä. Geometrinen malli toimii myös pohjana 

esimerkiksi CAM-järjestelmissä käytetyille toiminnoille (Lee, 1999, s. 337, 353–356; 

Zeid, 1991, s. 3–8, 526–528). Lisäksi geometrisen mallinnuksen mahdollistamat 

tarkastelumuodot, kuten osien läpinäkyvyys ja tilavuustarkastelu, helpottavat muun 

muassa kappaleen osien hahmottamista ja yhteensopivuustarkastelua (Zeid, 1991, s. 528–

540). Kuvassa 3 on mallinnettu esimerkkiosa Inventorin näkymässä shaded with hidden 

edges, eli osaan on valittu näkyviin myös piiloon jäävät rajat.  

 

4.2 Tietokoneavusteinen valmistus 

Puhuttaessa CAM-järjestelmistä tarkoitetaan yleensä työnsuunnitteluun ja itse 

valmistusprosessiin liittyvää tietokoneellista ohjelmointia (Lee, 1999, s. 6). Yksi 

laajimmista CAM-järjestelmien käyttökohteista on NC-koneiden ohjelmointi. 

Yhdistettynä CAD-ohjelmistoon on työstöratojen muodostaminen esimerkiksi jyrsintää, 

leikkausta tai sorvausta varten merkittävästi vaivattomampaa, sillä NC-koneen tarvitsema 

Kuva 3. Mallikappale, shaded with hidden edges. 
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geometria on jo luotu suunnittelun aikana (Groover & Zimmers, 1984, s. 159–162, 179–

185; Hietikko, 1996, s. 221–229; Lee, 1999, s. 337, 353). Lisäksi voidaan useimmiten 

simuloida työstön eteneminen mallinnetussa kappaleessa. Ohjelmiin pystytään tarkasti 

määrittelemään työstönopeudet ja käytettävät työkalut, jolloin simuloinnin tarkkuudesta 

saadaan mahdollisimman todenmukainen ja mahdolliset ongelmakohdat työstössä 

voidaan tunnistaa. Tämä säästää paljon aikaa ja rahaa, koska materiaaleja ja koneiden 

työstöaikaa ei mene yhtä paljoa hukkaan (Groover & Zimmers, 1984, s. 179–185; Lee, 

1999, s. 433, 436; Zeid, 1991, s. 526–528). 

4.3 Analyysi ja laskenta 

Joskus CAD- ja CAM-järjestelmien ohessa puhutaan myös CAE (Computer Aided 

Engineering) -järjestelmistä. Tällä tarkoitetaan järjestelmien osa-aluetta, jolla suoritetaan 

erilaisia analyysejä CAD-malleille, ja usein toiminnot liitetäänkin suoraan osaksi CAD-

ohjelmistoa. Analyysien avulla muodostetaan mahdollisimman totuudenmukaisia 

kokeiluja tuotteen käyttökelpoisuudesta ja kestävyydestä, toiveena helpottaa ja parantaa 

optimointia (Hietikko, 1996, s. 171; Lee, 1999, s. 7, 214). Järjestelmien avulla pystytään 

tutkimaan esimerkiksi systeemin liikkuvien osien liikeratoja ja nopeuksia, sekä 

mahdollisia kuormien aiheuttamia siirtymiä (Lee, 1999, s. 7, 214). Järjestelmät 

automatisoivat monia laskentoja ja oikein käytettynä niillä on merkittävä positiivinen 

vaikutus kustannuksiin esimerkiksi prototyyppien tarpeen ja työmäärän vähentymisen 

myötä (Hietikko, 1996, s. 171–183).  

Suunnittelija joutuu ennustamaan suunniteltavan rakenteen käyttäytymistä jo 

suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Rakenteen mekaanisen käyttäytymisen ennakointiin 

erilaisissa kuormitustilanteissa käytetään lujuusopillisia laskelmia. Laskelmien oleellisin 

tavoite on pyrkiä välttämään vauriot rakenteessa. Laskelmat kohdistuvat yleensä 

todellisen rakenteen sijaan rakennetta kuvaavaan malliin. Oikeista laskelmista huolimatta 

rakenne voi päästä vaurioitumaan, jos laskentamalli ei olekaan simuloinut riittävästi 

todellisen rakenteen käyttäytymistä (Björk, 2014, ss. 17, 27; Hietikko, 1996, s. 171).  

Luultavasti tunnetuin numeerinen ongelmanratkaisumenetelmä mekaniikan alalla on 

FEM (Finite-Element-Method) -analyysi. FEM-analyysi käsittelee muun muassa 

kappaleiden liitoskohtia, vapausasteita, materiaalin ominaisuuksia ja kuormituksia 

(Groover & Zimmers, 1984, s. 62–63; Hietikko, 1996, s. 189; Zeid, 1991, s. 877). FEM-
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laskennassa rakenne jaetaan elementteihin ja näiden elementtiverkkojen muodostaminen 

on erittäin tarkkaa, jos halutaan käyttökelpoisia tuloksia (Groover & Zimmers, 1984, s. 

62–63; Hietikko, 1996, s. 174–180). CAD-järjestelmien avulla elementtirakenne voidaan 

muodostaa vaivattomasti ja jotkut järjestelmät muodostavat sen myös automaattisesti. 

Tietojen avulla voidaan määrittää muodonmuutoksia, magneettisuutta, virtausta ja monia 

muita ilmiöitä (Hietikko, 1996, s. 174–183; Lee, 1999, s. 214–218). Kuvassa 4 on 

näkyvissä Inventorin automaattisesti muodostama elementtirakenne mallikappaleessa. 

Kuvan 4 kappaleeseen on myös muodostettu simulaatio, johon on valittu näkymään 

materiaalinsiirtymä kappaleessa, kun molempiin reikiin on liitetty kuvitteellinen sadan 

newtonmetrin momentti.  

 

Kuva 4. Mallikappaleen simulaatio. 
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5 PROTOTYYPPI 

Laitteiston suunnittelu aloitettiin tarkastelemalla lähtötietoja ja vaatimuksia. Tavoitteena 

oli muodostaa täysin mekaaninen systeemi, jolla voidaan taivuttaa irtonaista 

lampaanjalkaa (kuva 5). Taivutuksen tuli olla hallittua ja mahdollisimman luonnollista. 

Lisäksi laitteistoa tuli voida käyttää useita kertoja ja suunnittelussa tuli myös huomioida 

jalkojen mahdolliset pituuserot. Laitteiston tuli myös olla mahdollisimman hiljainen, jotta 

se soveltuisi käyttökohteeseensa.  

 

Vastaavanlaiseen tehtävään oli aiemmin suunniteltu laitteisto hevosenjalalle, jonka avulla 

laitekonsepti alun perin esiteltiin. Kuitenkin suunnittelun alussa suunniteltavan laitteen 

käyttö ja toiminta oli koko projektiryhmälle vielä tuntematon. Suunnittelun alku 

perustuikin lähinnä ideoiden esittelyyn ja niistä saatujen kommenttien pohdintaan ja 

kehitykseen. 

 

Kuva 5. Irrotettu lampaanjalka. 
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5.1 Toiminta 

Prototyypin toiminta perustui saksimaiseen liikkeeseen, jonka avulla nostettiin ja 

laskettiin tasoa, johon sorkka oli kiinnitetty. Liike muodostui systeemin alaosassa 

olevasta kierretangosta ja siihen kierretystä liitoskappaleesta, joka on merkitty kuvaan 6 

punaisella. Kappale oli kierretangon lisäksi liitetty toiseen tankoon, joka oli jäykästi 

kiinni molemmin puolin olevissa kääntövarsissa, jotka ovat merkitty kuvaan 6 keltaisella. 

Laite mahdollisti kahdenlaisen taivutusliikkeen jalalle: nopean ja hitaan.  

 

Nopea liike muodostettiin vetämällä kierretankoa (Kuva 7). Kierretankoon oli hiottu 

lyhyt sileä osuus, jotta vetäminen helpottuisi ja kitkan aiheuttama ääni voitaisiin 

minimoida. Hidas ja hallitumpi liike muodostettiin pyörittämällä kierretankoa (Kuva 8), 

jolloin liitoskappale liikkui kierteiden mukana vetäen samalla alempaa tankoa. Tätä 

varten oli tehty lisäosaksi veivi, jonka avulla tangon pyörittäminen oli vaivattomampaa. 

Kuvista 7 ja 8 voidaan nähdä liikkeiden eroavaisuudet rakenteessa.  

Kuva 6. Prototyypin rakenteen malli. 
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Lampaan jalka kiinnitettiin prototyyppiin ylä- ja alapuolelta. Alapuolen kiinnitys oli 

jäykkä ja sen tavoite oli pitää sorkka tasoa vasten paikallaan. Alapuolen kiinnitystä varten 

suunniteltiin kaksi kiinnityspalaa, joista toinen kiinnitettiin jäykästi tasoon ja toinen oli 

irrallinen. Kiinnityspalat kiristettiin toisiaan vasten kierretangon pätkien avulla ja sorkka 

sijoitettiin niiden väliin. Prototyypin kuvista (kuvat 6, 7, 8) voi nähdä mallinnetut 

kiinnityspalat asetettuna tasolle. 

Kuva 7. Prototyypin rakenne pyörityksessä. 

Kuva 8. Prototyypin rakenne vedossa. 
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Yläpuolen kiinnitys oli suunniteltu niin, että se mahdollisti saranamaisen liikkeen jalkaa 

taivuttaessa. Yläosan liikkeen tarkoitus oli imitoida lonkan liikkumista. Liikkeellä 

pyrittiin siis lisäämään taivutuksen luonnollisuutta, kuitenkin ottaen huomioon, ettei 

irtonaisen jalan ympärillä ole enää lihasta tukena. Liikettä varten suunniteltiin eräänlainen 

kaksiosainen koukku (Kuva 9). Luu puristettiin ruuvien avulla koukun osien väliin 

tiukasti kiinni. Lisäksi luun kohdalle oli muodostettu mahdollisuus läpivientiä varten, 

jotta tarvittaessa voitiin estää luun pyörähdysliike kiinnityksessä.  

 

5.2 Valmistus ja kokoonpano 

Prototyypin osat valmistettiin pääasiassa CNC-koneistamalla. Lisäksi yksi osa 3D-

tulostettiin, sekä monia osia, kuten kiinnitystarvikkeita, noudettiin valmiina 

rautakaupasta. Prototyypissä käytetyt aluslevyt ja tukipalkit mitoitettiin ja sahattiin käsin. 

Myös kokoonpano tehtiin käsin. 

Prototyypin tukirakenne muodostettiin jämäpuusta materiaalin säästämiseksi. 

Tarkoituksena oli, että toiminnan testauksen jälkeen tukirakenne voitaisiin hienosäätää 

riittäviin mittoihin, ja osat korvata käsitellyillä materiaaleilla. Tukirakenne muodostui 

jäykästä ja isosta aluslevystä, johon kiinnitettiin kahdelle vastakkaiselle reunalle 

tukipalkit. Tukipalkit kiinnitettiin ruuveilla tason läpi ja väliin laitettiin puuliimaa 

Kuva 9. Prototyypin yläkiinnityksen koukku. 
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liitoksen varmistamiseksi. Tukipalkkeihin porattiin useammalle korkeudelle reiät 

kiinnitystä varten.  

Koneistusta varten tuli olla tarkat piirustukset mittoineen. Joidenkin osien alkuperäisiä 

mittoja muutettiin koneistusta varten, jotta saatiin mahdollisimman monet palat työstettyä 

samalla kertaa. Koneistusta varten piti myös muodostaa työstöradat, jotka muodostettiin 

Inventor:iin saatavan lisäosan, Inventor CAM Ultimaten, avulla. Työstö myös simuloitiin 

kyseisen lisäosan avulla ennen koneistusta. Simulaatio alkoi luonnollisesti työstölle 

muodostetusta aihiosta ja päättyi, kun kaikki valitut geometriat oli työstetty aihiosta esiin 

(Kuva 10). Koneistettavat osat tehtiin 1,8 millimetriä paksusta puulevystä, ja 

työstönopeudet muodostettiin sen mukaisesti. Työstöratoja määrittäessä oli oleellista 

muodostaa kappaleiden väleihin tab:it, jotteivat kappaleet pääse irtoamaan aihiosta. Tämä 

voisi aiheuttaa esimerkiksi terän rikkoontumisen. Kuvassa 11 näkyy, kuinka tab:it pitävät 

osat yhtenäisinä työstösimulaation loputtua. Työstöjen oikeellisuuden tarkistuksessa 

saatiin apua ennen koneistuksen aloitusta Oulun Yliopiston koneensuunnittelun 

professorilta. Koneistus saatiin tehdä Oulun Yliopiston arkkitehtien työpajalla. 

 

Kuva 10. Työstösimulaation lopputulos. 
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Myös 3D-tulostettua osaa varten tuli olla tarkka malli valmiina. Osa oli pieni neliön 

muotoinen palikka, joka sisälsi kaksi reikää, joista toisessa tuli olla kierteet. Myös kierteet 

olisi ollut mahdollista muodostaa suoraan tulostamalla, mutta tähän ne lisättiin vasta 

jälkeenpäin käsin. Tulostus tehtiin Oulun yliopiston Fab Labissa.  

Kokoonpantaessa liikkuvat osat kiinnitettiin toisiinsa pultti – mutteriliitoksin ja jäykkiin 

kiinnityksiin käytettiin puuliimaa sekä ruuveja. Lampaan jalan kiinnitykseen sekä jalan 

taivutukseen käytettiin kierretankoa. Kierretangosta lyhennettiin sopivan mittaiset osat 

käsisahalla, jonka jälkeen kierteiden toimivuus varmistettiin vielä kierretyökalun avulla. 

Taivutuksessa käytettyyn kierretankoon hiottiin käsin pieni osuus sileäksi. 

5.3 Kokeilu 

Prototyyppi suunniteltiin ja valmistettiin nopealla aikataululla. Tämän vuoksi myös 

prototyypin ensimmäinen testikerta tapahtui samana päivänä kuin prototyypin 

kokoonpanon viimeistelytyöt. Kiinnittäessä lampaanjalka paikalleen, systeemissä 

ilmenikin heti ongelmia. Muutoksia sekä korjauskokeiluja jouduttiin tekemään jo 

testauksen aikana. 

Kuva 11. Työstöratoihin muodostetut tab:it. 
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Ensimmäinen haaste oli lampaanjalan kiinnitys. Sorkka oli odotettua liukkaampi ja 

kaltevampi, eikä sen kiristys onnistunut sille alun perin suunniteltuun paikkaan. Tämä 

saatiin kuitenkin korjattua pienellä lisäpalalla, joka painoi jalkaa paikalleen viistosti 

hieman sorkan yläpuolelta. Lisäksi myös jalan paino oli aliarvioitu merkittävästi 

suunnitteluvaiheessa. Yläpuolen kiinnitystä varten suunniteltu koukku ei kestänyt ja 

paino muodosti liian suuren kitkalisäyksen systeemin liikkuviin osiin. Kitka aiheutti 

merkittävän meluhaitan systeemiä liikuttaessa ja teki kierretangosta kohtalaisen raskasta 

sekä vetää että taivuttaa.  

Testauksen aikana pystyttiin pienillä muutoksilla saamaan meluhaittaa vähennettyä, 

esimerkiksi joitakin välejä suurentamalla ja äänieristeitä lisäämällä. Nämä eivät 

kuitenkaan riittäneet ja yläosan kiinnityksen murruttua testi keskeytyi kokonaan. Vaikka 

prototyyppi ei ollut käyttökelpoinen ruston muodostamien äänisignaalien mittauksia 

varten, se paljasti todelliset suunnitteluongelmat ja oli välttämätön askel lopullisen 

laitteen muodostumisen kannalta. 
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6 LOPULLINEN LAITE 

Toisen laitteen suunnittelu lähti liikkeelle ensimmäisen laitteen virheiden ja puutteiden 

analysoinnista. Oleellisinta oli meluhaitan poistaminen sekä muutosten tekeminen 

yläosan kiinnitykseen. Lisäksi prototyypin kokeilun aikana huomattiin jalkaan 

kohdistuvan jäykkyyttä taivutuksen yhteydessä. Jotta saataisiin luonnollisempi taipuma 

jalalle, myös alaosan olisi hyvä olla taipuisa. Vaikka sorkka on lampaan seisoessa 

painautunut maata vasten, on sen astuessa luonnollisinta ojentua ihmisen nilkan tavoin. 

Prototyypin kokonaisuuden hyödyntämiseen lopullisessa laitteessa olisi vaatinut 

merkittäviä muutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet koko laitteen mittakaavan kasvun. 

Lähes kaikki osat olisi tullut työstää uudelleen, ja melko moni olisi kokenut täysivaltaisen 

muodonmuutoksen. Uuden rakenteen suunnittelu aloitettiin siis lähes puhtaalta pöydältä.  

Projektin edetessä, sekä prototyypin testausvaiheessa todettiin, että jalan nopeampi 

taivutus ja mahdollinen eri asentoihin pysäytys ovat riittäviä toimintoja tutkimuksen 

kannalta. Hitaampi ja portaattomasti hallittava liike eivät siis enää olleet vaadittavia 

toimintoja. Tämän muutoksen myötä uudesta laitteesta pystyttiin suunnittelemaan 

huomattavasti yksinkertaisempi ja varmempi. 

6.1 Toiminta 

Lopullisen laitteen (Kuva 12) toiminta perustuu yksinkertaisen vivun taivutukseen. 

Vipuun on liitetty noin sadan asteen kulmaan jatkopala ja se toimii kammen tavoin 

nousten ylös vipua taivuttaessa. Toisin kuin prototyypissä, laitteella voidaan muodostaa 

liike jalalle vain yhdellä tavalla. Liikkeen tempo ja pysäytykset ovat kuitenkin helposti 

käyttäjän hallittavissa.  
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Kuvassa 13 on esitetty laitteen liikerata sitä käytettäessä. Painaessa vipua alaspäin nousee 

sen toinen pää ylös nostaen samalla tasoa, johon sorkka on kiinnitetty. 

 

 

Kuva 12. Laitteen rakenteen malli. 

Kuva 13. Laitteen rakenne taivutuksessa. 
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Jalan kiinnitys laitteeseen tapahtui samoin kuin prototyypissä ja ainoastaan kiinnitykseen 

tarvittavat osat uusittiin. Yläosan kiinnityksessä käytetty koukku korvattiin 

silmukkapultti-kiinnityksellä. Samoin kuin prototyypissä, tämä mahdollistaa 

lonkkamaisen liikkeen jalalle taivutuksen yhteydessä, mutta jalka ei pääse taivutuksen 

mukana nousemaan ylös tangolta. Alapuolen kiinnitykseen tarvittaviin kappaleisiin 

tehtiin viistot upotukset, joiden tarkoitus oli estää sorkan nousu kiristäessä sitä 

kappaleiden väliin. Muutoin tämä toimii samoin kuin prototyypissä, kiristäen sorkkaa 

jäykästi tasoa vasten. Taso kiinnitettiin saranalla taivutettavaan vipuun, jotta saatiin 

muodostettua jalalle nilkkaa imitoiva liike taivutuksen yhteydessä.  

6.2 Valmistus ja kokoonpano 

Lopullisen laitteen rakenne on huomattavasti prototyyppiä yksinkertaisempi. Tämä 

vaikutti myös valmistuksessa käytettäviin menetelmiin. Laite ei vaatinut koneistettavia 

osia ja rakenteessa hyödynnettiin enemmän kaupallisia tuotteita. Laite muodostettiin 

kuitenkin edelleen pääasiassa puusta. Kaikki käytetyt puuosat mitoitettiin ja sahattiin 

käsin. Puuosat myös hiottiin ja lakattiin uudelleenkäytettävyys- ja ulkonäkösyistä. 

Laitteen tukirakenne vastasi prototyypin rakennetta. Pohjana oli puinen levy, johon 

kiinnitettiin kaksi puista palkkia sivuille. Aluslevy tehtiin 18 millimetriä paksusta 

liimapuusta, joka sahattiin sopiviin mittoihin. Myös tukipalkit sahattiin sopiviin mittoihin 

32x32 millimetriä leveästä liimapuusta. Palkkeihin tehtiin reiät tangon kiinnitystä varten 

kolmelle eri korkeudelle. Näin pyrittiin huomioimaan mahdolliset jalkojen pituuserot. 

Reiät palkkeihin porattiin pylväsporakoneella, suoruuden varmistamiseksi. Palkit 

kiinnitettiin pitkillä ruuveilla aluslevyn läpi. Tukipalkkien yläpäähän kiinnitettiin myös 

ruuvein vaakasuora lisätukipalkki. 

Vipu muodostettiin samasta palkista tukipuiden kanssa ja sorkan taso samasta levystä 

tukirakenteen aluslevyn kanssa. Vipu muodostettiin kahdesta osasta, jotka kiinnitettiin 

yhteen ruuviliitoksella. Vivun osien kiinnitys tehtiin noin 110 asteen kulmaan taivutuksen 

hallinnan helpottamiseksi ja jottei vipu pääse vahingossa osumaan jalkaan. Vipu liitettiin 

aluslevyyn ja nostettavaan tasoon saranoilla. 

Alapuolen kiinnityksessä käytettävät kappaleet valmistettiin 3D-tulostamalla muovista. 

Uudet kappaleet sisälsivät upotukset sorkan kiinnityksen parantamiseksi. Muodon vuoksi 
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niiden valmistus oli yksinkertaisempaa ja nopeampaa tehdä tulostamalla kuin käsin 

työstämällä. Kuvassa 14 on näkyvissä malli tulostetusta kappaleesta pohja ylöspäin. 

Tulostamalla saatiin myös suoraan läpivientireiät kierretangoille kiristystä varten ja 

pohjaan suunniteltiin pienet kolot tasoon kiinnitystä varten.  

 

Yläpuolen kiinnitystä varten muodostettiin putkenpidin – silmukkapulttiosa (Kuva 15). 

Kaupasta ostettua silmukkapulttia lyhennettiin hieman käsisahalla ennen putkenpitimeen 

kiinnitystä. Kiinnitys varmistettiin pultilla, joka kiristettiin putkenpidintä vasten. 

Putkenpitimen osiin porattiin viistosti reiät, jotta saatiin tarvittaessa muodostettua luuhun 

läpivienti. Läpivientiä varten poratut reiät eivät kuitenkaan osoittautuneet tarpeellisiksi, 

sillä kuminen suoja kiristyksen välissä esti luuta pyörähtämästä liitoksessa.  

Kuva 14. Alapuolen kiinnityksen malli. 

Kuva 15. Yläkiinnityksen osa. 
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6.3 Kokeilu 

Kun laite oli käytännössä katsoen valmis, sitä päästiin kokeilemaan mittauksissa. Jalka 

saatiin kiinnitettyä laitteeseen ongelmitta ja taivutuskin toimi suunnitelmien mukaan. 

Ensimmäisen kokeilun aikana huomattiin, että käytössä olleet saranat olivat liian väljiä ja 

ne aiheuttivat ylimääräistä ääntä taivutuksen yhteydessä. Nämä korvattiin paremmilla ja 

jykevämmillä, saranoilla, joiden myötä kolina loppui. Vaimennusta varten oli varauduttu 

myös pehmeillä, esimerkiksi tuolin jaloissa käytettävillä, lattiasuojuksilla. Suojuksia 

laitettiin aluslevyn ja vivun väliin, sekä nostettavan tason ja vivun väliin. Näiden avulla 

vipua laskiessa kuuluva kolahdus saatiin poistettua. Loppujen lopuksi itse taivutus oli 

melko hiljainen, eikä se vaatinut toimenpiteitä saranoiden uusimisen lisäksi. 

Myöhemmin, mittaustuloksia kuunnellessa, kuultiin melko kovaa kahinaa, jonka todettiin 

olevan lähtöisin laitteesta. Kahinan aiheuttavan paikan etsiminen ei kuitenkaan ollut 

haaste. Kahina ei ollut kuultavissa korvalla laitetta käyttäessä, mutta jalkaan kiinnitetty 

mikrofoni havaitsi sen. Kyseessä oli ylä- tai alaosan kiinnityksessä syntyvän kitkan 

muodostama ääni, joka kantautui jalkaa pitkin mikrofoniin. Yläosan kiinnitys saatiin 

karsittua vaihtoehdoista pois ja lopulta kahinan todettiin olevan lähtöisin sorkan ja 

puutason välistä, ja syntyvän sorkan päästessä liikahtamaan puuta vasten. Sorkan ja 

puutason väliin lisättiin pehmuste ja kiristys tehtiin jatkossa aiempaa tiukemmaksi.  
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7 TULOSTEN ARVIOINTI 

Suunnittelutyötä voidaan sanoa onnistuneeksi, koska laite täytti sille asetetut vaatimukset 

ja toimi tarkoituksen mukaisesti. Suunnittelutyössä käytettiin yritysten ja erehdysten 

kautta kulkevaa menetelmää, mikä toimi tämän laajuisessa työssä hyvin. Menetelmän 

vuoksi lopullinen laite kuitenkin sisälsi joitain ylimääräisiä ominaisuuksia. Näitä 

ominaisuuksia oli esimerkiksi yläosan kiinnitykseen muodostettu läpivientireikä ja yksi 

korkeusvaihtoehto tangolle. Ominaisuudet oli muodostettu varanvuoksi, ettei tarpeen 

sattuessa tulisi viiveitä mittauksissa. Vaikka ominaisuuksille ei tullut käyttöä, en poistaisi 

niitä laitteesta.  

Laitteisto oli mittakaavaltaan sopusuhtainen, eikä käyttö vaatinut merkittävästi tilaa. 

Liitteessä 1 on nähtävissä kuva lopullisen laitteen kokoonpanopiirustuksesta, johon on 

merkitty oleellisimmat mitat millimetreinä. Kokoonpanopiirustuksesta huomataan, ettei 

laite vaadi kuin 30x30 senttimetriä pöytätilaa ja taivuttaessa maksimissaan 50 senttimetriä 

ilmatilaa taakseen.  

Lampaanjalalle mahdollistetun taipuman määrä oli riittävä. Liitteessä 2 on kuva 

mallinnetusta jalasta liitettynä lopulliseen laitteeseen. Kuvaan liitetyistä mitoista nähdään 

laitteen mahdollistavan jalalle yli kymmenen senttimetrin mittamuutoksen. Tämän 

todettiin kokeilujen yhteydessä olevan enemmänkin kuin riittävä. Liitteen 2 todellisen 

jalan taipuman kuvasta nähdään jalan todellinen asettuminen taivutuksessa. Voidaan 

huomata, että todellista lampaanjalkaa ympäröivät lihakset ja kudokset tukevat luuston 

rakennetta ja taipuman olleessa jo riittävä jalka alkaa nojata eteenpäin, eikä taipuma enää 

kasva. 
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8 POHDINTA 

Suunnittelutyöhön erityisesti haasteita toi lampaanjalan rakenne ja fysiikka. Erityinen 

vaikutus näillä oli prototyypin suunnittelun epäonnistumiseen. Rakenteellisesti lampaan 

polvi asettuu osittain lampaan kehon sisälle, mikä on havainnollistettu kuvassa 16. Tämä 

aiheutti hahmottamisen vaikeuksia jalan kiinnitykseen, painoon ja asettumiseen. 

Prototyypin suunnittelun alkaessa lampaanjalan liikkeestä tiedettiin ainoastaan nivelten 

määrä ja kunkin nivelen taipuman suunta. Kuitenkin lampaan polvinivelen taipuminen on 

hyvinkin erilainen, verrattuna ihmisen polveen, mikä toi lisähaastetta liikkeen ja 

liikemäärän hahmottamiseen. Liitteen 2 todellisen jalan taipuman kuvasta, sekä alla 

olevasta havainnollistavasta kuvasta (kuva 16) voidaan nähdä, kuinka esimerkiksi 

lampaanpolvi ei ojennu aivan suoraksi asti, vaan jää huomattavaan kulmaan. Myöskään 

taivutus ei luonnollisessa taipumassa mene yhtä lähelle nollakulmaa, vaan jää selkeä 

aukko reisi- ja sääriluun väliin. Lisäksi sorkan koko ja muoto oli vain yleistiedosta tulleen 

päättelyn varassa. 

 

Lopullisen laitteen lopputulokseen pääsemiseksi oli prototyypin muodostaminen 

kuitenkin välttämätöntä. Prototyypin suunnittelun yhteydessä jouduttiin pohtimaan 

Kuva 16. Lampaan anatomia (VectorMine / stock.adobe.com). 
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paljon erilaisia ratkaisutyyppejä ja mahdollisia ongelmakohtia, joita ei välttämättä olisi 

osattu huomioida. Prototyypin kokeilun yhteydessä päästiin myös ensimmäisen kerran 

näkemään konkreettinen esimerkki käytettävistä lampaanjaloista. Jalkaa pystyttiin 

mittaamaan ja taivuttamaan, sekä jalan painosta saatiin realistisempi kuva. Näiden 

tietojen ja prototyypin testauksesta saatujen tulosten avulla saatiin huomattavasti 

selkeämpi pohja lopullisen laitteen suunnittelulle. 

Jos vastaavaa laitetta tarvittaisiin tulevaisuudessa pitempiaikaisesti, voisi laitteistoa olla 

aiheellista kehittää. Mittausten edetessä huomattiin esimerkiksi käytetyn puun eläminen 

materiaalina. Pohjalevy ei ollut enää optimaalisesti tasapainossa ja laite oli alkaa keikkua. 

Tämä päivitettiinkin pohjaan liitettävissä säätöjaloilla, mutta näitäkin jouduttiin 

säätämään lähes jokaisella mittauskerralla uudestaan tasapainon löytämiseksi. Lisäksi 

saranoiden kiinnitysruuvit jouduttiin mittausten loppuvaiheessa kiristämään uudelleen. 

Myös alapuolen kiinnitys tai siihen liittyvä vaimennus olisi oleellinen kehityskohta, sillä 

mittauksissa käytetty pehmuste oli irrallinen ja tarkasti aseteltava.  
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Liite 1. Lopullisen laitteen kokoonpano ja päämitat 

 

Kuva 1. Kokoonpanon päämitat. 
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Kuva 1. Mallinnetun jalan taipuma 

Kuva 2. Todellisen jalan taipuma. 


