Robocoast case
Puettava exoskeleton teollisuudessa -asiantuntijaseminaari ja
Skelex-exoskeletonin demopäivät 29.-30.4.2019

Puettava exoskeleton
•

Ulvilassa järjestettiin 29.4.2019 Puettava exoskeleton teollisuudessa asiantuntijaseminaari, joka veti paikalle kymmeniä aiheesta kiinnostuneita
teollisuuden alojen edustajia. Tapahtuman pääpuhujana toimi
hollantilaisen Skelex yrityksen Iwar de Wit, joka esitteli exoskeletoneiden
mahdollisuuksia erilaisissa teollisuuden tehtävissä.

•

Puettavalla exoskeletonilla eli tukirangalla voidaan vähentää
kuormittavien, usein toistuvien työasentojen haittavaikutuksia sekä
ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön oireita.

•

Puettavia exoskeletoneita voidaan hyödyntää teollisuudessa tuotannossa,
kokoonpanossa, hitsauksessa, maalauksessa, kunnossapidossa tai
rakentamisessa. Skelexin exoskeleton on kehitetty keventämään ylöspäin
tehtävää kuormittavaa ja raskasta työtä erityisesti teollisuudessa.

•

Exoskeletonia kokeiltiin Agrifutura Oy:n kasvihuoneella ja Componenta
Finland Oy:n Porin yksikössä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien kustannukset
• Asiantuntijaseminaarissa luennoineen ja Porin Terveystalossa toimivan vastaavan työfysioterapeutti
Timo Murron mukaan ylirasituksesta johtuvat yläraajavaivat ovat hyvin yleisiä työikäisillä. Tuki- ja
liikuntaelinsairauksien merkittäviä riskitekijöitä ovat toistuvat, yksipuoliset liikkeet, joissa kannatellaan
käsiä yläasennossa. Myös staattiset ja kumarat tai kiertyneet asennot ovat työssä nopeasti
kuormittavia tekijöitä.

• Suomessa 22 % kaikista lääkärikäynneistä liittyy tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin. Kelan maksamista
sairauspäivärahoista tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus on suurin 5 miljoonalla päivällä vuosittain.
Tilastojen mukaan sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työtapaturmien ja edellä
mainittuihin liittyvän sairaanhoidon ja alentuneen työkyvyn kustannukset ovat Suomessa 40 miljardia
euroa vuodessa.
• Tänä päivänä työhön liittyvästä rasituksesta palaudutaan huonosti. Kuormitustekijöiden ennaltaehkäisy
ja vähentäminen esimerkiksi työympäristön muutoksilla, työjärjestelyillä ja kierroilla sekä ergonomialla
on tärkeää.

Agrifutura Oy:n kokeilu
•

Agrifutura Oy:n kahden hehtaarin kasvihuoneessa kasvaa 66 000 tomaatin taimea.

•

Yritykselle ekologisuus, vastuullisuus ja laatu ovat tärkeitä kriteereitä, jotka näkyvät työssä päivittäin. Tomaattien taimet hoidetaan käsin. Taimet kiinnitetään
tuentanaruilla ja koukuilla katon rajassa oleviin rimoihin. Taimien kasvaessa
kasvukauden aikana tehdään kasvuston alaslasku kerran viikossa. Tämä on yksi
esimerkki kasvihuoneella tapahtuvasta olkaniveliä kuluttavasta raskaasta ja
kuormittavasta työvaiheesta, johon exoskeletonista voisi olla hyötyä.

•

Kokeilussa Abdulrahman Ali keräsi tomaatin taimista ylimääräisiä lehtiä pois ja
testasi samalla exoskeletonia käytännössä. ”Exoskeleton tukee hyvin käsiä ylöspäin kurkotettaessa. Tuntuu kuin kädet pysyisivät itsestään ylhäällä”, kuvaili Ali
ensi tuntemuksiaan uudesta teknologiasta.

•

”Kasvihuoneessa tehtävä työ on monella tapaa kuormittavaa ja harva pystyy
tekemään tätä työtä koko työuransa esimerkiksi olkapäähän tulevien kulumien
vuoksi. Työtapojen ja -välineiden kehittäminen on tärkeää henkilöstön työkyvyn
kannalta. Exoskeletoniin tutustuminen tarjosi paljon uusia ideoita toimintatapojen
kehittämiseen”, totesi toimitusjohtaja Sebastian Anttila.

Componenta Finland Oy:n
Porin yksikön kokeilu
•

Componenta Finland Oy tuottaa korkealaatuisia rautavalukomponentteja
mm. kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden valmistajille.

•

Kokeilussa uusien teknologioiden ja apuvälineiden tulemista raskaaseen
teollisuuteen pidettiin tärkeänä, sillä alalle on haastavaa saada uusia
työntekijöitä.

•

Prosessikehittäjä Jukka-Pekka Saukkokoski testasi exoskeletonia
rautavalukomponenttien nostamisessa. ”Nostoissa exoskeleton
keventää selkeästi. Kevyt laitteisto selässä ei kuitenkaan haitannut
liikkumista.”

•

”Porin ja Karkkilan yksiköissä on paljon raskaita tehtäviä. Uskoisin, että
meillä on tuotannossa monia vaiheita, joissa exoskeletoneiden hyötyihin
voisi perehtyä tarkemmin”, kertoi henkilöstöpäällikkö Ari Lehtimäki.

•

Exoskeletoneiden demoa seurannut kehityspäällikkö Mikko Ketonen
totesi, että esimerkiksi komponenttien hionta ja koukkuihin ripustaminen
ovat raskaita ja kuluttavia tehtäviä, joissa yläraajojen tuesta olisi apua.

Kokemukset demopäivistä
•

Exoskeletonit ovat olleet Meditaksen kiinnostuksen kohteena heti
alkumetreistä alkaen. Skelexin kontaktointi tapahtui Madridissa Robotiikkamessuilla, ja onneksemme Prizztech lähti yhdessä kehittämään seminaaria,
jossa voisimme avata enemmän eksoskeletonien mahdollisuuksia mm.
teollisuusyrityksiin, kertoi Meditas Oy:n toimitusjohtaja Minna Laine.

•

Yritysvierailujen aikana näimme konkreettisesti miten kevyt ja helppokäyttöinen Skelex toimi. Näimme myös, että kaikissa työtehtävissä se ei tuo
ratkaisua. Nämä ovat taakkojen nostot alatasosta/lattialta. Työtehtävissä,
joissa yläraajat ovat pitkään yläasennossa, se tuo selvää kevennystä, jatkoi
Laine.

•

Olemme vieneet viime vuosina paljon kentältä saatuja palautteita
tuotekehitykseemme. Silti tehdyt vierailut tarjosivat uusia ideoita. Esimerkiksi
voisimme suunnitella käsituet niin, että ne tukevat käsiä enemmän myös
erilaisissa kiertoliikkeissä. Agrifuturalla tehty vierailu oli mielenkiintoinen ja
tarjosi uudenlaisen kohderyhmän tuotteellemme, kertoi Skelexin Euroopan
myyntipäällikkö Ivar de Wit.

