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Automated Welding 
- ammatillisen koulutuksen 

täydennyskoulutuskurssi  
 

 

Tämä henkilöstön täydennyskoulutusjakso on rahoitettu Erasmus+ -ohjelmasta: Savon 
koulutuskuntayhtymän hallinnoimasta Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle 2021-1-FI01-
KA121-VET-000005646. 

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -
ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun 
sisällöstä. 

Osallistuja: Projekti-insinööri Tero Tolppanen, kone- ja tuotantotekniikka, Varkaus 

Kohde: Copenhagen TEC, Ballerup, Tanska 

Ajankohta: 31.10. - 4.11.2022 

 

Matkapäivä sunnuntai 30.10.2022 
 

30.10.2022 lähdin Tanskaan Copenhagen TECin Ballerupin kampuksella järjestämään hitsausrobotin 

ohjelmointikoulutukseen. Pienoinen sumu yllätti minut illalla, kun kävelin hotellille päin. Onneksi aamulla 

oli paljon selkeämpää. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
Ballerup illalla Ballerup aamulla 
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Koulutus oli erittäin antoisa ja mielenkiintoinen. Pääsin tutustumaan 

uusiin ihmisiin, laitteisiin ja Tanskan ammattikoulutukseen. 

 

Copenhagen TECin opiskelijat olivat tehneet upeita lopputöitä. Opiskelijat suunnittelivat Autodesk Inventor 

-ohjelmalla itse omat työnsä, joihin heille on varattu kaksi viikkoa aikaa. Sen jälkeen he työstävät ja 

toteuttavat omat suunnitelmansa. Jos lopputyö on suuri ja materiaalia kuluu paljon, niin opiskelijat joutuvat 

ostamaan itse omat materiaalinsa, ennen kuin aloittavat työskentelyn. Alla muutama esimerkki 

opiskelijoiden tekemistä töistä. 

   

Grillauspöytä    Öljylamppu, kiillotettu RST 

 

Kurssipäivä 1 
 

Meitä olikin melkoinen porukka. 

  

Vasemmalta, viisi Kroatiasta, yksi Suomesta, yksi Virosta ja yksi Portugalista. Martin (kouluttaja) ja Clara (koordinaattori). 
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Maanantaina aloitimme esittäytymällä ja kertomalla itsestämme ja taustoistamme. kouluttajanamme oli 

Martin. Ensin meidät tutustutettiin hitsaamiseen simulaattorin avulla. Simulaattori oli hauska pikku laite, 

mutta se ei antanut todellista kuvaa hitsaamisesta. Kahdella meistä oli aikaisempaa hitsarin taustaa ja 

kumpikin meistä oli saamaa mieltä siitä, että simulaattorissa poltinkulma oli väärin. Onneksi valtaosalla ei 

ollut kokemusta, joten sillä ei ollut sen suurempaa merkitystä. 

  

 

Kurssipäivä 2 
 

Tiistai oli ohjelmointia ja hitsaamista. Meille kävi myös esittäytymässä paikallinen hitsaus-/robottisolujen 

valmistaja. Melkein tässä kohtaa voisi sanoa ”tylsää”, mutta sitä se ei ollut. Meidät oli jaettu kahteen 

ryhmään, kroatialaiset ja me muut. Meidän ryhmämme aloitti yhteistyörobotilla. Kokeilimme ensin hitsata 

tavallista pienaa, mutta koska menimme sinne opiskelemaan ja jokainen meistä osasi hitsata, niin 

päätimme kokeilla jotakin haastavampaa eli hitsaaminen alhaalta ylöspäin. Martinkin oli jo hämillään, 

mutta kun on hyvät ohjeet ja halu oppia, niin silloin onnistui vaikeampikin ohjelma. 

 

Alimmainen sauma oli ensimmäinen hitsi ja ylin sauma oli viimeinen hitsi. Eli kolmannella yrittämällä onnistuimme. 
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Migatronicin esittelijä.   Miga smart tool jolla ohjelmoidaan yhteistyörobottia. Nopea ja 

    käytännöllinen 

 

Kurssipäivä 3 
 

Keskiviikkona kävimme aamupäivällä tutustumassa paikalliseen yritykseen, Elos Medtechiin, lähinnä 

robotteihin siellä. Oli itse yrityskin kiinnostava, mutta erityisesti kiinnostivat heidän valmistamansa 

hienomekaaniset hammaslääkärituotteet, esimerkiksi hammasproteesien kiinnitystarvikkeet leukaluuhun ja 

hammasporakoneen mekaaniset osat. Yrityksen sisällä kuvaaminen oli kiellettyä.  

   

Elos Medtech    Aina ei tarvitse poseerata 

 

Iltapäivällä aloitimme ohjelmoida ja hitsata Fanucilla. Fanucin ohjelmoiminen oli paljon monimutkaisempaa 

ja haastavampaa. Mutta hyvillä ohjeilla ja rautaisella tahdolla pääsimme siinä pitkälle. 
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Kurssipäivä 4 
 

Torstaina jatkoimme Fanucin parissa. Saatuamme pienaharjoituksen valmiiksi ja siirryimme seuraavaan 

vaiheeseen. Hitsasimme peruspienaa kulmarautaan päädystä keskelle. Itse olisin halunnut ohjelmoida 

robotin hitsaamaan yhtäjaksoisesti. Tässä kohtaa olisin toivonut, että meillä olisi ollut yksi ylimääräinen 

päivä lisää. Kokeilimme myös Orbital TIG Welding –hitsauslaitetta. Laite on suunniteltu vain 

putkihitsaukseen. 

    

Vasemmalta Helen, Jorge ja Martin (kouluttaja) Vasemmalta Tero, Jorge ja Martin. Fanuc hitsausrobotti 

   

Fanucilla hitsattu kulmarauta   Orbital TIG welding, jolla hitsasimme rst-putkea 

 

Torstaina illalla kouluttajamme veivät meidät Kööpenhaminassa sijaitsevaan Tivoliin, jossa illastimme 

yhdessä ja vietimme mukavan tivoli-illan. Olimme sopineet tapaamisen kello 18.00 Tivolin pääportille. 

Lähdin aikaisemmin, jotta ehtisin valoisaan aikaan näkemään, minkä kokoinen pieni merenneito oikein on. 

On ollut niin paljon puhetta siitä, että se on paljon pienempi, kuin mitä voisi olettaa. Jos minun pitää 

arvioida neidon pituus, niin sanoisin sen olevan noin 150 cm. 
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Vasemmalta Tero, Helen ja Jorge   Pieni merenneito (ei se nyt niin pieni ole) 

   

Tivoli Kööpenhamina, teemana Halloween  Meidän ryhmämme ja kouluttajat 

 

Kurssipäivä 5 
 

Perjantaina jatkoimme hitsaamista yhteistyörobotilla, ohjelmoimme robotin hitsaamaan putken sisäpuolen 

ja ulkopuolen. Lämmön kanssa tuli ongelmia, kun materiaali ei päässyt jäähtymään tarpeeksi hitsausten 

välissä. 

Saimme osallistua eräänlaiseen valmistujaistilaisuuteen, sillä osa opiskelijoista sai välitodistuksen. Myös 

meille jaettiin omat sertifikaatit. 
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Putken hitsaaminen yhteistyörobotilla    Valmistujaisjuhlat, omaiset paikalla 

 

Todistusten jako 

Lopuksi 
 

Tanska, Kööpenhamina ja Ballerup – viehättäviä paikkoja ja paljon nähtävää. Koulutus oli minusta erittäin 

hyvin ja laadukkaasti järjestetty. Olen erittäin tyytyväinen kokemaani ja kaikkeen, mitä olen koulutusviikon 

aikana saanut aikaiseksi. Robottien ohjelmointimateriaalit olivat laadukkaita, selkeitä ja helppolukuisia. 

Yritysvierailu Elos Medtechiin oli myös hyvä lisäys kurssiin. Pääsimme toteamaan paikanpäältä, kuinka 

haasteellista olisi tehdä käsin samoja asioita, kuin mitä koneella sai aikaiseksi. Osat ja kasattavat 

kokonaisuudet olivat niin pieniä, että sormin siinä työssä olisi mennyt huomattavasti kauemmin aikaa. 

Kyseessä oli pienen tiivisteen asentaminen pieneen ruuviin.  

 

 Esimerkkiruuvi. Ruuvin pituus 3 mm ja halkaisija 1 mm. 


