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TEKEEKÖ ROBOTIIKKA MAALAREISTA KOODAREITA? 
 
Voidaanko pintakäsittelyalalla oppia esimerkiksi autoteollisuuden kokemuksista? Miten 

hyödyntää robotiikkaa, ja miten tukea henkilöstöä jatkuvassa muutoksessa? 

Robotiikan suunnittelu ja sen implementoiminen tuotantoon on juuri nyt ajankohtaista FSPn 

kehityspäällikkö Juli-Ann Rikkosen työssä. Kehitysorganisaation vastuualuetta ovat innovaatio- ja 

kehitystoiminta sekä laadun kehitys. 

Teollisuus on ollut edelläkävijä robottien soveltajana jo 1960-luvulta lähtien, jolloin ensimmäiset 

robottisovellukset tulivat autoteollisuuteen. Autoteollisuuden merkitys robottien soveltajana ja 

robottitekniikan kehityksessä on edelleen suuri. Teollisuusrobotiikan lisäksi puhutaan 

palveluroboteista, joita ovat esimerkiksi jakelu- ja varastointirobotit sekä vaikeiden olosuhteiden 

robotit, joita käytetään muun muassa meren- ja avaruudentutkimuksessa. 

Autoteollisuuden puolelta pyritään tuomaan pintakäsittelymallit myös teollisuuden pintakäsittelyn 

puolelle. 

”Robottien ohjelmoiminen ei ole enää niin vaikeaa kuin ennen, ja robottien hinnat ovat tulleet alaspäin. 

Meillä on selvityksessä maalaus- ja suihkupuhdistusrobotteja”, Rikkonen kertoo. 

Robotiikka ei silti ole yksinkertainen juttu. Vaikka teollisuus on hyödyntänyt robotteja Suomessakin jo 

parinkymmenen vuoden ajan, ajatus robotiikasta esimerkiksi piensarjojen maalaamisessa on uutta.  

MAALARISTA KOODARIKSI? 
Jotkut ajattelevat, että roboteilla viedään työpaikkoja, mutta enemmänkin on kyse siitä, että 

työtehtävät muuttuvat. Mietimme kovasti, miten maalarista koodariksi -ajatusta voidaan käytännössä 

toteuttaa ja tukea. 

FSPllä nähdään, että ihmistyövoima vähenee rankoissa töissä tai töissä, joihin liittyy esimerkiksi 

työturvallisuusriski, kuten terveydelle haitalliselle metallipölylle tai liuotinhöyrylle altistuminen. 

Ihmistä tarvitaan aina. Robotti toimii automaattisesti, mutta vaatii aina ymmärrystä ja valvontaa. 

Vaikka toimimme teollisella alalla, työ on enemmän tai vähemmän ihmisten kanssa toimimista, 

ohjaamista ja opettamista. Meillä täytyy olla paljon tietoa ja yhteistyötä sekä koko henkilöstön että 

useiden sidosryhmien kanssa.  

Tule kuulemaan myös muista kehityshankkeistamme, tulevaisuuden suunnitelmista ja tarjoamistamme 

palveluista osastolle C1019. 

 
Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Pentti Virtanen, FSP Finnish Steel Painting Oy, puh. 0400 811 674.  

 

 

 

FSP Finnish Steel Painting Oy 
FSP Finnish Steel Painting Oy on yksi Pohjois-Euroopan johtavista pintakäsittely- ja lisäarvopalveluita tarjoavista yrityksistä. 

Keskitymme entistä enemmän perinteisestä pintakäsittely-yrityksestä tuotannon ja palveluiden kehittämiseen sekä uusien 

menetelmien ja teknologioiden tarjoamiseen. Näin varmistamme myös asiakkaamme kilpailukyvyn säilymisen tulevaisuudessa 

alan kärkitekijänä. Yhtiö noudattaa tiukasti laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveysstandardeja. Yhtiössä työskentelee yli 

200 alan ammattilaista, ja sen liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa. Yrityksellä on noin 20 toimipaikkaa sekä projektitoimintaa 

kattavasti Suomessa, Puolassa ja Virossa. www.fspcorp.com 

http://www.fspcorp.com/

