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Konepajat pyristelivät 
kohti palvelumallia

3D-tulostus 
ei vakuuta 

konepajoja – vielä

FIMECCin Harri Kulmala:

Konepajayritykset 
panostavat 
tuotekehitykseen



Me Machineryllä olemme sitä mieltä, että koneidesi toimivuus ei ole sinun 
huolesi, vaan meidän. Parhaiden koneiden ja tarvikkeiden lisäksi haluamme 
tarjota myös parasta palvelua, joka kattaa tarpeesi mukaiset asennukset ja 
huollot aina koneen hankinnasta sen käyttöiän loppuun asti. Tehtävänämme on 
osaltamme auttaa sinua pitämään yrityksesi pyörät pyörimässä.

RASKAINKIN RAUTA
TAIPUU NYT PALVELUKSI,
JONKA AVULLA SINÄ VOIT KESKITTYÄ OLEELLISEEN
JA TEHDÄ PAREMPAA TULOSTA

www.machinery.fi 
Olemme mukana Alihankintamessuilla 24.-26.9.2013
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme ja palvelukokonaisuuteemme!
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KONE ÄLÄ HYYDY
Innovaatioiden synnyttäminen ei ole helppoa. Erityisen vaikeaa on avoimien innovaatioiden synnyt-

täminen, sillä ne vaativat tietyntyyppistä kasvuympäristöä. Esimerkiksi USA:ssa uraa tehnyt profes-

sori Sirkka Järvenpää on todennut, että vaikka Suomi tunnetaan yhtenäisestä ja horisontaalisesta 

yrityskulttuuristaan, avoimet innovaatioverkostot eivät varsinaisesti kukoista maassamme. Järvenpää 

on joutunut huomaamaan, että itse asiassa juuri harmoninen kulttuuri jarruttaa innovaatioprosessia.

Ongelmana on, että ”harmonisuus” tarkoittaa usein konservatiivisuutta ja normeja. Kaikkien 

oletetaan käyttäytyvän kunnollisesti ja ajattelevan samalla tavalla.

Järvenpää on tullut samaan lopputulokseen kuin esimerkiksi kollega Alf Rehn: jotta innovaatio 

saadaan avoimissa yhteisöissä liikkeelle, yhteisöissä on oltava myös häiriköitä. Menestysreseptiin 

kuuluvat hyvin intohimoiset ja hyvin tyytymättömät ihmiset ja toisaalta erinomaiset ja onnettomat fir-

mat. Polarisoituneesta käyttäytymisestä syntyy yhteistyön ja kilpailun välinen jännite, joka on Jär-

venpään mukaan perustavanlaatuinen ominaisuus innovaatioprosessille. 

Tämä ajatus on jotain sukua Alf Rehnin pohdiskeluille, että luovuuden kyllä uskotaan olevan jo-

tain jazzin kaltaista – mutta musiikin maailmassa paremmat vertailukohdat tarjoaa hardcore-punk 

tai gangsta-rap, ylipäätänsä jokin sellainen, joka sysää epämukavuusalueelle ja uusien ajatusten 

pariin.

Järvenpään mukaan omista siiloista on mahdollista murtautua ulos esimerkiksi kansainvälisen 

yhteistyön avulla. Innovaatiot ovat perinteisesti olleet yritysten tarkkaan varjelemia keksintöjä, mutta 

nyt jo ymmärretään, että innovaatioprosessiin tarvitaan ainesosia myös yrityksen ulkopuolelta, 

asiak kailta ja tutkimuslaitoksilta nyt ainakin, mutta miksei myös kilpailijoilta. 

Innovaatioita on nyt mahdollista työstää erilaisissa virtuaaliyhteisöissä, avoimissa innovaatiover-

kostoissa. Kotimaisia Strategisen huippuosaamisen keskittymiä tutkineen Järvenpään mukaan avoin 

innovaatio on kuitenkin vielä uusi toimintamalli, jonka käytäntöjä ei luoda eikä opita hetkessä. 

Kansainvälinen kilpailukyky on tietysti myös SHOK-keskittymien tavoite. Järvenpää vertaa keskit-

tymiä konserttien lämmittelybändeihin: ne ovat askel kohti globaaleja verkostoja ja suurempaa me-

nestystä. Hänen mukaansa strategisen huippuosaamisen keskittymät ovat hyvin arvokkaita suoma-

laiselle teollisuudelle ja yritysten välille on rakennettu todellisia verkostoja – itse asiassa SHOK-ver-

kostot ovat ainutlaatuisia koko maailmankin mittakaavassa. Ne nostavat avoimen innovaation toi-

mijaksi myös julkisen sektorin, josta on rahoituksen lisäksi arvoa mm. verkoston avoimuudelle.

Myös esimerkiksi ABB:n toimitusjohtaja Tauno Heinola on puhunut SHOKien puolesta. Hän-

kin muistuttaa, että innovaatioita ei synny pelkästään oman väen kesken, vaan ne tapaavat vaatia 

vahvaa verkostoitumista ja laajaa yhteistyötä yli yritysrajojen, asiakkaita ja akateemista maailmaa 

unohtamatta. Heinolan mukaan vahva yhdessä tekemisen perinne auttaa suomalaisia kivikovassa 

kilpailussa.

Joskus yritysten – tai yhteiskunnan – näkökentässä on vääristymä. Kun uutta Nokiaa etsitään 

raivokkaasti, katseet kääntyvät yhä enemmän cleantechiin, jolla on oma SHOKinsa. Cleantechin 

moottori sen sijaan tulee aivan eri suunnasta: mikäli cleantech-alan kasvuluvuista poistetaan kone- 

ja metalliteollisuuden uusiutuminen, jää jäljelle kelpo kasvuprosentti, mutta ei juuri vientituloja eikä 

työllisyyttä. Suurin osa cleantech-alan kasvusta tulee nimittäin siitä, että nuo perinteisiksi moititut ko-

nepajat uusivat tuotteitaan, tarjontaansa sekä toimintatapojaan. Itse asiassa kone- ja metalliteolli-

suus on ainoa ala Suomessa, joka on kuluneen seitsemän vuoden aikana lähes kaksinkertaistanut 

T&K-intensiteettinsä. 

Edu Kettunen (ei punkkari eikä räppäri) maanitteli taannoin laulussaan konetta, ettei tämä vain 

hyydy. Samaan toiveeseen yhtyy koko suomalainen hyvinvointivaltio.

JUSSI SINKKO

TOIMITUKSELTA

2/2013



www.ruukki.fi

ASENTEENA 
UTELIAISUUS.

Me ruukkilaiset haluamme auttaa sinua tekemään liiketoiminnastasi 
sujuvampaa ja tehokkaampaa. Haastamme avoimin mielin tavanomaisen 
löytääksemme yrityksellesi entistä toimivampia ratkaisuja ja tapoja 
työskennellä teräksen kanssa.
 
Kun seuraavan kerran tarvitset terästä, käänny puoleemme. 
Me teemme yrityksesi arjesta hieman helpompaa.

HELPOMPAA ARKEA 
YRITYKSELLESI.
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”Informaatioteknologia 
tarjoaa jännittäviä 

mahdollisuuksia, joihin 
konepajat ovatkin jo 

suuressa määrin tarttuneet.”
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TERVE ETUNOJA TULEVAISUUTEEN

SUURET JA PIENET KONEPAJAYRITYKSET 
PANOSTAVAT ROHKEASTI TUOTEKEHITYKSEEN, 

TOTEAA FIMECCIN TOIMITUSJOHTAJA 
HARRI KULMALA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVAT: SINI PENNANEN

FIMECCin toimitusjohtaja Harri 

Kulmalaa vaivaa suomalaiseen 

keskusteluun pesiytynyt mittakaavavirhe. 

Esimerkiksi peliteollisuudesta puhutaan 

koko maan pelastajana, vaikka 

toimialan yhteenlaskettu liikevaihto ei 

yllä edes samaan mitä konepajasektori 

käyttää tutkimus- ja kehitystyöhön. Näin 

todetessaan Kulmala ei halua astua 

kenenkään varpaille – kaikki tarvitaan 

mukaan tuottavaan työhön, jos Suomi 

halutaan pitää oikeilla raiteilla myös 

tulevaisuudessa.
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”Sen lisäksi, että tehdään hittipelejä, tarvitaan esimerkiksi hy-

vin tehtyjä kaivureita ja konttilukkeja”, Kulmala toteaa. Hän 

näkisi ”pelillistäjiä” mielellään myös metallisektorin palveluk-

sessa, työstämässä entistä parempia tehtaita, koneita ja käyt-

töliittymiä.

”Informaatioteknologia tarjoaa jännittäviä mahdollisuuk-

sia, joihin konepajat ovatkin jo suuressa määrin tarttuneet.”

Kulmala nyökkää Saksaan päin, jossa valmistava teolli-

suus on jo voimakkaasti omaksunut digilinjan. Saksan neljän-

nen teollisen vallankumouksen nimi on Industrie 4.0, joka tar-

koittaa sitä, että kaikki teollisuuden koneet, laitteet ja prosessit 

on kytketty internetiin ja niitä voidaan ohjata pelien tavoin yh-

teensopivin työkaluin. 

Ennakoiva järjestelmä unilukkarina
Saksa on siis siirtymässä aikaan, jolloin älykäs järjestelmä oh-

jaa käyttäjää tekemään oikeat päätökset. Sorvari, työnjohtaja 

tai tuotantopäällikkö ei enää pääse mokaamaan hommaa, 

vaan ennakoiva järjestelmä ilmoittaa, milloin on aika vaihtaa 

työkalu, muuttaa työjonoa tai tehdä materiaalitilaus. Tämän 

seurauksena tehokkuus nousee, läpinäkyvyys kasvaa, henkilö-

riippuvuus pienenee ja niin eteenpäin.

”Neljän vuoden ohjelmatoiminnan 
jälkeen yritykset raportoivat 

liiketoimintahyötyjä saavutetuksi 
jo lähes 100M€ eli puolet 
kokonaispanostuksista.”

Kulmalan mukaan erona menneeseen on se, että verkot-

tamalla yritys pystyy paremmin hyödyntämään yrityksen ulko-

puolelta tulevat ideat – ja liki väistämättä ideoista 99 prosent-

tia tulee yrityksen ulkopuolelta.

”Tämä konsepti meidän on saatava Suomeen. Ja sehän 

myös saadaan”, Kulmala napauttaa. Suomessa valmista-

van teollisuuden digitalisointia toteutetaan jo pisteittäin, mutta 

vasta FIMECCin MANU-ohjelman kaltaisten avausten myötä 

toiminnasta on tullut systemaattista.

SHOKkihoitoa saksalaisittain
Kulmalan mukaan on toinenkin syy, miksi katseet on syytä 

luoda Saksaan. Saksassa liittovaltio on perustanut 15 Suomen 

kuutta Strategisen huippuosaamisen keskittymää (SHOK) vas-

taavaa Spitzenclusteria (Huippuklusteri). Niissä liittovaltio si-

joittaa euron jokaista teollisuuden sijoittamaa euroa kohden 

soveltavaan tutkimukseen, jonka tulokset jaetaan yhteiseksi hy-

väksi. Konsepti on lähes identtinen SHOKien kanssa, mutta 

Spitzenclustereita ei kritisoida koti-SHOKien malliin vaan niitä 

ihaillaan. 
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KYSY YRITYSKOHTAISISTA RATKAISUISTAMME:

Sari Valkeapää
Asiakkuuspäällikkö
sari.valkeapaa@lut.fi
p. 040 535 1935

lut.fi/executive

IWE/IWT 9 500 €  
18/11/2013, 50 pv, Lappeenranta

Kansainvälinen robottihitsauksen 
asiantuntijakoulutus 4 480 € 
19/11/2013, 16 pv, Tampere

Eurooppalainen lasertyöstön 
asiantuntijakoulutus 4 480 € 
03/2014, 16 pv, Lappeenranta

AJANKOHTAISET MODUULIT_

AJANKOHTAISET OHJELMAT_

Kannattavuus ohjauksen työkaluna 1 075 € 
08/10/2013, 2 pv, Lappeenranta

Hitsausliitoksen 
tarkoituksenmukainen muotoilu 960 € 
12/11/2013, 3 pv, Lappeenranta

Hitsauksen kustannukset, tarkastus ja laatu 960 € 
10/12/2013, 3 pv, Lappeenranta

Strategia ja globaali hankintatoimi 1 650 € 
05/11/2013, 3 pv, Lahti

Yrityksen kilpailuympäristö 
ja strategiatyö 1 550 € 
28/11/2013, 3 pv, Lappeenranta

3D-tulostus – tulossa uusi koulutus 
keväällä 2014

TAVOITTEENA MBA?

LUT eMBA

Olemme mukana 
Alihankinta-
messuilla
24.–26.9.2013 
Tampereella
OSASTO A1348
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Miksi sitten näin? Kulmalan mukaan Saksan 

kansallinen strategia on säilyttää teollisuuden ja 

talouden selkärankana toimiva valmistava teol-

lisuus fyysisesti Saksassa – ja tähän strategiaan 

ovat sitoutuneet niin liittovaltio, osavaltiot kuin yri-

tyksetkin. Kansallinen strategia näkyy mm. voi-

makkaana T&K-toiminnan ja kehitystoimenpitei-

den tukemisena ja niihin kannustamisena. 

”Suomessa keskustelu pyörii paljolti sen ym-

pärillä, että tarvitseeko yritys se ja se nyt tällaista 

SHOK-järjestelmää vai ei. Kunkin yrityksen ti-

lanne on kuitenkin erilainen ja vastaus voi – ta-

pauksesta riippuen – olla joko kyllä tai ei. Mutta 

kun kysytään, tarvitseeko Suomen kansantalous 

tällaista järjestelmää, vastaus on ehdottomasti 

kyllä.” 

Suomen malli kiinnostaa
Vaikka Saksaa tavataan Suomessa katsoa 

ylöspäin, Kulmalalla on syytä röyhistää rin-

taa hivenen. Saksalaiset ottivat yhteyttä me-

tallituote- ja koneenrakennusalan strategisen 

huippuosaamisen keskittymään FIMECCiin, 

kun he kehittivät viime vuodesta alkaen omaa 

koneenrakennuskluste riaan. 

”Erityisesti käyttämämme public-private-malli 

kiinnosti heitä.” Saksan saatua benchmarkkauk-

sensa tehtyä, yhteistyötä on syvennetty: 

”Meillä on tuore spitzencluster-sopimus, jossa 

on kaksi osaa. Toinen osa liittyy siihen, että to-

teutamme yhteisiä tutkimus- ja kehitystyöhön liitty-

viä projekteja yhdessä. Toinen osa on toiminnalli-

nen: se miten johdetaan ja kansainvälistetään toi-

mintoja. 

FIMECC – Avainluvut

 

pk-yrityksiä) ohjelmissa mukana  

– 13 tutkimuslaitosta ohjelmissa mukana

272 miljoonaa euroa

tutkimusportaalissa
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DNV 
BUSINESS ASSURANCE

image
Tukenanne: 

Hitsausprosessin sertifionnissa ( ISO 3834 )
CE -merkinnässä ( EN 1090 )

Tarjoamme myös muita sertifiointipalveluja  

( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 jne. ) ja yleistä 

sekä yrityskohtaista koulutusta.

Kysy lisää myynnistämme.                              
Yhteystiedot: 010 292 4200,                                                        

DNV Certification Oy Ab

KESTÄVÄÄN HUOMISEEN

www.dnvba.fi

Ei toisaalta ole ihme, että FIMECCin toiminta on saa-

nut kulmakarvoja kohoamaan myös kansainvälisesti. Kun 

 FIMECCin omistajat – maan eturivin konepajayritykset – astui-

vat esiin 2011 ja kertoivat, että FIMECCin ansiosta putkessa 

on kolmen miljardin euron edestä hankepotentiaalia, ei var-

sinaisesti voitu enää puhua pienen puuhapiirin näpertelystä. 

Mutta se oli vasta isojen poikien esiinmarssi – niiden toimijoi-

den, joilla kyllä on millä mällätä ilman klustereitakin. Miten sit-

ten pk-yritykset, joita FIMECCin toiminnassa on mukana jopa 

puolet osallistujista? 

”Olemme tilanteessa, jossa 
kansainvälisen liiketoiminnan 

tempo nousee ja muutos 
kiihtyy.”

Hyödyt yllättivät
FIMECC sai vastikään valmiiksi ensimmäisen tutkimuksen, 

joka kartoitti nimenomaan FIMECCin ohjelmiin osallistuvien, 

ei-omistajien projekteista saamia hyötyjä. 
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Neljän vuoden ohjelmatoiminnan jälkeen yritykset rapor-

puolet kokonaispanostuksista. T&K-toiminnassa hyödyt tulevat 

yleensä esiin vasta pitkän viiveen jälkeen, joten hyötyjen rea-

lisoituminen jo tässä vaiheessa näinkin tuntuvassa taloudelli-

sessa muodossa ilahduttaa toimitusjohtajaa kovasti:

”Ei-omistajien saamat hyödyt 

ovat yllättävän monipuolisia ja suu-

ria. Neljä vuotta sitten keskusteltiin, 

että  SHOKeista tulee suurten omis-

tajayritystensä leikkikenttiä. Kone- 

ja metallipuolella suurin suhteellinen 

hyöty näyttää kuitenkin menevän pk-

yrityksille, jotka eivät omista meitä”, 

toteaa Kulmala.

Onnistumisia on tullut laajalla rin-

tamalla: FIMECC-ohjelmissa on kehitetty esimerkiksi uuden su-

kupolven laivasuunnitteluohjelmistoa, liikkuvien työkoneiden 

liikenteenohjausjärjestelmää ja kobolttituotannossa vaaditta-

van korkean liuospuhtauden varmistavaa ratkaisua.

Yksi vaihto kerrallaan?

johtamis- ja kehittämiskulttuurin muuttamiseen. Tavoitteena on 

vähemmän suunnittelua ja enemmän kokeilevaa tekemistä ja 

dynaamista ohjausta, linjaa Kulmala.

”Olemme tilanteessa, jossa kansainvälisen liiketoiminnan 

tempo nousee ja muutos kiihtyy. Tarvitaan nopeaa mukautu-

miskykyä ja tähän kuuluu uusien urien etsiminen pilottimaisella 

kokeilemisella.”

Kulmalan mukaan julkiselta sektorilla on liiankin tuttu ku-

vio, jossa ensin suunnitellaan huolella ja pitkään ja sitten läh-

detään jäykästi toteuttamaan tehtyä ohjelmapaperia. Tällai-

nen toimintatapa ei mahdollista nykypäivänä vaadittavaa 

joustavuutta:

”Ennemminkin pitää päättää, mihin suuntaan ollaan me-

nossa ja erinäiset detaljit ratkaistaan sitten matkan varrella, 

kulloistenkin olosuhteiden mukaan.”

Vahva selkänoja
Lokakuussa Kulmalalla tulee täyteen viisi vuotta FIMECCin nok-

kamiehenä. VTT:n tutkimusprofessorina aikaisemmin toimi-

nut Kulmala näkee, että hyvää starttia on vauhdittanut se, että 

 FIMECCin takana on erittäin vahva porukka alan toimijoita: 

Suomen noin 400 konepajasta organisaation toiminnassa mu-

pk-sektoria. 

Tällä hetkellä käytännössä kaikki konepajat, joilla on mai-

nittavaa tuotekehitystä, ovat mukana FIMECCissä. Lisäksi 

kone- ja metalliteollisuuden tutkimus- ja tuotekehityspanokset 

ovat pääosin säilyneet ennallaan samaan aikaan kun muut 

alat ovat kilvan karsineet T&K-panoksiaan. 

Kun FIMECC Oy perustettiin, toimialan T&K-panokseksi 

raportoitiin 1,2 % liikevaihdosta – mutta vuoden 2011 tilas-

toissa alan T&K-panos olikin jo 2,1 %. Lukuja tärkeämpänä 

Kulmala pitää silti ilmapiiriä, ”pörinää”, joka viime vuosina 

on syntynyt. Hän kertoo marraskuisesta seminaarista Naanta-

lin Kylpylässä, joka veti paikalle 270 ihmistä ohjelmiin osallis-

tuvista yrityksistä.

Tilaisuudessa ei ollut keynote-spea-

keriä, eikä mitään varsinaista veto-

naulaa. Vain mahdollisuus keskus-

tella ohjelmien tuloksista ja verkostoi-

tua alan toimijoiden kanssa vielä in-

tensiivisemmin. Tilaisuuden osallistujia 

katsoessa ei voinut välttyä ajatukselta, 

että lumipallo vyöryy jo vauhdilla ja 

suurenee koko ajan.

Paradigma uusiksi
Kulmalan mieleen tuli myös erään FIMECCin ohjelmien te-

hosta vaikuttuneen virkamiehen kommentti, jonka mukaan or-

ganisaatio on onnistunut muuttamaan koko tutkimusparadig-

maa: yritysten toiminta nivoutuu tutkimukseen nyt aivan uu-

della tarmolla ja teholla. 

Kulmalan mukaan FIMECC:istä voisi silti olla vielä enem-

män hyötyä yrityksille ja yhteiskunnalle. 

-

koo ja selventää: erilaiset pienet projektit mahtuisivat helposti 

isojen ohjelmien ”kylkiäisiksi”. Näin on mahdollista valjastaa 

-

tysasiantuntijaa, jotka ovat FIMECCin ohjelmissa käyttäjinä. 

Kulmalan mukaan FIMECCiä voisi käyttää esimerkiksi sen 

miettimiseen, miten vaikeuksissa oleva marine-klusteri saa-

daan uuteen nousuun.

”Meillä on valmis infrastruktuuri ja hallinto, selvät syner-

giaedut sekä mahdollisuus törmäyttää ideoita niin että tulosta 

syntyy”, hän haastaa.

Kansakunnan kohtalonhetket?
Mutta kuinka kauan yritykset vielä pitävät T&K-toimintojaan 

Suomessa? On olemassa jo merkkejä siitä, että tuotannon pe-

rässä ulkomaille matkaa myös suunnittelutyö – miten tätä ten-

denssiä vastaan taistellaan?

”Suomi on profiloitunut maana, jossa kyetään innovoi-

maan vaativia tuotteita. Ainoastaan Israelissa ja Ruotsissa on 

vastaava insinööritiheys. Tätä taustaa vasten on selvää, että 

me emme yksinkertaisesti voi päästää T&K:ta maasta pois”, 

Kulmala pohtii. Toisaalta hän ei pidä mahdottomana, että osa 

tutkimuksesta siirtyy pois – kunhan ei kaikki. 

Lisäksi Kulmala peräänkuuluttaa tutkimuksen kohtalonyh-

teyt tä valmistukseen: jos Suomessa ei ole mitään valmistusta, 

tutkijalta katoaa linkki ”alkulähteelle”.

-

leen Suomessa, jotta yhtälö toimii parhaalla mahdollisella ta-

valla.” 

”Suomi on profiloitunut maana, 
jossa kyetään innovoimaan 

vaativia tuotteita.”
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Haasteet muuttuvat päivittäin 
– se kehittää,  myös meidän 
tuotteitamme!

DURATOMIC®CC

KÄÄNTÖTERÄT

Micro Turbon korvaa uusi 
nurkkajyrsin Turbo 10. 
Saatavana nyt myös siilijyr-
sinversioita. Vahva, paksu 
kääntöterä tuo turvallisuutta 
ja tehoa työstöön.

Seco Tools tarjoaa monipuo-
lisen työkaluvalikoiman 
lisäksi  myös asiantuntemuk-
sen, kääntöterästä - karaan.
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3D-TULOSTUS 
EI VAKUUTA 
KONEPAJOJA 

– VIELÄ

LUT:N PROFESSORI 
ANTTI SALMINEN 

USKOO, ETTÄ 
ERITYISESTI 

PIENTEN SARJOJEN 
VALMISTUS 

VOISI SAADA 
LISÄPOTKUA 
METALLISTEN 
TUOTTEIDEN 

3D-TULOSTUKSESTA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

valmistustekniikan professori Antti Salminen 

näkee, että 3D-tulostustekniikan hyödyntäminen 

yritystoiminnassa on Suomessa hyvin vähäistä.
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Salminen näkee, että konepajateollisuudessa tilanne on vielä 

huonompi kuin yritystoiminnassa yleensä:

”Muiden teollisuuden alojen parissa voidaan ja on käy-

tetty muovista valmistettuja komponentteja tuotesuunnittelun tu-

kena, prototyyppeinä tai valmiina osina. Metallisia tuotteita 

on kovin vähän käytössä ja erityisesti tilanne on tämä konepa-

jateollisuudessa.”

3D-tulostuksessa – tai lisäävässä valmistuksessa – tavaroita 

tehdään kolmiulotteisen digitaalisen virtuaalimallin mukaan 

kasvattamalla niitä kerros kerrokselta. 

Metalliesine voidaan tehdä esimer-

kiksi sulattamalla lasersäteellä teräs-

jauhoa kerros kerrokselta.

Lisäävää valmistusta hyödyntävät 

tällä hetkellä esimerkiksi ilmailuteolli-

suus, autoteollisuus ja lääkinnällisten 

laitteiden valmistajat. Myös muiden 

toimialojen edustajat, kuten design-

tuotteiden valmistajat ja suuret kansainväliset kaupan alan yri-

tykset, ovat kiinnostuneet uudesta tekniikasta.

Pienten sarjojen renessanssi?
3D-tulostus voisi avata myös konepajoille kosolti uusia mah-

dollisuuksia: professori Salminen muistuttaa, että konepaja-

teollisuus valmistaa tunnetusti pieniä sarjoja ja nämä sarjat so-

pivat erityisen hyvin lisäävälle valmistukselle. 

”Jokainen osa voi olla omanlaisensa. On siis erittäin 

helppo tehdä komponentteja, joissa on vakio-osia ja räätälöi-

tyjä asiakaskohtaisia osia. Normaalisti nämä variaatiot teh-

dään käsityönä, nyt ne voitaisiin tehdä automatisoidusti 3D-

mallista ohjelmistojen avulla.”

Salmisen mukaan näiden tekniikoiden oikea käyttö lisää 

konepajateollisuuden kilpailukykyä: oivaltava tuotesuunnitte-

lija voi liittää komponenttiin entistä enemmän toimintoja ja 

tehdä parempia tuotteita, joissa asiakkaan ja käyttökohteen 

tarpeet ja vaatimukset on paremmin huomioitu. 

”Rakenteita voidaan keventää ja ne voidaan räätälöidä 

myös kuormituksen mukaan. Lisäksi voidaan tehdä esimerkiksi 

rakenteen sisään kaasu, vesi, öljy tai muita kanavia, jotka on 

integroitu optimaalisesti rakenteeseen.”

3D-tulostaminen ei tuo sinivalkoiseen liiketoimintaan juurikaan lisäarvoa 

tällä hetkellä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) valmistustekniikan 

professori Antti Salminen näkee, että 3D-tulostustekniikan hyödyntäminen 

yritystoiminnassa on Suomessa hyvin vähäistä. Hänen mukaansa alan 

tutkimusta Suomessa kyllä tehdään, mutta tekniikan hyödyntämiseen 

suomalaisessa teollisuudessa olisi panostettava selvästi enemmän. 

Ei mikään hypetys
”Vallankumouksellista” tekniikkaa esitellään nykyään sellaisella 

syötöllä, että terve skeptisyys on tarpeen aina, kun uutta, kaikki 

entiset paradigmat musertavaa messiaskonseptia lanseerataan. 

3D-tulostaminen ei kuitenkaan ole hypeä, vaan täyttä totta: me-

talli- tai muoviosien valmistus jauheista, nestemäisistä tai lanka-

maisista aineista 3D-tulostuslaitteilla on maailmalla jo arkipäi-

vää. Erillisenä omana kehityslinjanaan on ihmiskudoksen tu-

lostaminen, joka on yksi alan suurimmista tutkimuspanostuksen 

kohteista. 

Esimerkiksi USA, Britannia ja Kiina 

ovat nostaneet tämän yhden ainoan 

teknologian hallitusohjelmaansa – ja 

mainitsipa presidentti Barack Obama 

3D-tulostuksen virkaanastujaispuhees-

saankin.

Mutta mikä sitten on syynä, että 

3D-tulostusta niin karsastetaan konepa-

japuolella? Salminen epäilee, että vierastaminen johtuu ilmei-

sesti tiedon puutteesta. 

”Vaikka tekniikkaa on Suomessa tutkittu lähes kaksikym-

mentä vuotta ja itse asiassa eräs metallien 3D-tulostustekniikka 

on suomalainen keksintö, törmää aina sitä teollisuudelle esitel-

lessään hämmästykseen siitä, kuinka hyviä nämä tuotteet voi-

vat olla. Usein reaktiot herättävät huomattavaa innostusta.”

Vanhoilla nuoteilla mennään
Samalla on huomattava, että konepajateollisuus on konservatii-

vinen ala ja vanhaa, toimivaa mallia ei hevillä haluta muuttaa, 

pohtii Salminen. 

”Palvelun saatavuuden heikkous on tietysti myös osaltaan 

innostusta vaimentava tekijä”, hän lisää.

Metalliesineiden tulostamiseen soveltuvia laitteita on Suo-

messa vain kaksi tutkimuslaitoksilla (jos ei oteta 3D-tulostimien 

valmistajaa lukuun), ja muoviesineiden tulostimia on noin 50, 

lähinnä yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla. Mahdollisuudet 

ovat kuitenkin valtavat, jos ajatellaan tulevaisuutta.

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on ensimmäisenä ja 

toistaiseksi ainoana yliopistona Suomessa metalliesineiden 3D-

tulostinlaite. Laitteisto on ollut käytössä vähän yli kaksi vuotta. 

”3D-tulostuksessa tavaroita 
tehdään kolmiulotteisen 

digitaalisen virtuaalimallin 
mukaan kasvattamalla niitä 

kerros kerrokselta.”
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”Olemme testanneet sillä erilaisten metalliesineiden val-

mistettavuutta ja lisäksi olemme testanneet valmistuksen reuna-

ehtoja, eli millaisia muotoja ja rakenteita voidaan valmistaa. 

Olemme luomassa tietokantaa suunnittelussa huomioitavista te-

kijöistä”, kertoo Salminen.

Viisi vuotta 3D:n parissa
Tällä hetkellä LUT:in tutkijoilla on tapetilla esimerkiksi ns. cellu-

lar-materiaalin valmistus. Tässä materiaalissa umpiaine on kor-

vattu lujuusvaatimukset täyttävällä lisäävällä valmistuksella teh-

dyllä ristikkorakenteella. 

”Lisäksi olemme tutkineet prosessin monitorointia eli on-line 

laadunvalvontaa.”

Kaikkiaan yliopistolla on tehty 3D-tulostustutkimusta viisi 

vuotta.  Lisäävää valmistusta – eri muodoissaan kuten laser-

pohjainen pinnoitus – on tutkittu Lappeenrannassa 90-luvun 

alusta. Tällöin Salminenkin oli ensimmäisiä kertoja tekniikan 

kanssa tekemisessä – joskin eniten töitä aihepiirin parissa on 

tehty 2000- luvulla.

Tällä hetkellä tekniikan parissa tutkimusta tekee seitse-

män hengen tutkimusryhmä. Tarkoitus on myös laajentaa 3D-

tulostustutkimusta yliopiston sisällä muille-

kin tekniikan alueille.  Nyt yhteistyötä teh-

däänkin jo tuotantotalouden ja tietoteknii-

kan tutkijoitten kanssa

Tietoa ja osaamista teollisuuteen
Laitteiden kehitystyössä riittää tutkittavaa, 

ja yritystoiminnalle on tilaa niin laitteiden 

valmistamisessa kuin uusien materiaalien 

tutkimisessa, ohjelmistojen kehittämisessä 

ja tulostuspalvelujen tarjoamisessa. LUT:ssa tutkitaan erityisesti 

metalliesineiden valmistustekniikkaa: prosessikehitystä, materi-

aaleja sekä uusia sovelluksia.

Lisäksi on suunnitteilla LUT Executive and Professional 

 Educationin kanssa yhteistyössä 3D-tulostustutkimukseen liit-

tyvä koulutus.  Koulutuksen avulla 3D-tutkimusosaamista hyö-

dynnetään osaamisen kohottamiseen suomalaisessa teollisuu-

dessa ja yrityskentässä, jolloin uuden tekniikan mahdollista-

milla uusilla tuote- ja valmistusinnovaatioilla vahvistetaan yri-

tysten tuottavuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä.  

LUT:ssa on pitkä kokemus ja osaamista tällaisten tutkimus-

tulosten tuotteistamisessa täydennyskoulutukseksi ja tästä on 

hyvänä esimerkkinä uusi eurooppalainen lasertyöstön asian-

tuntijakoulutus.  

Ei pelkkä tulostusinnovaatio
LUT:n tutkija Heidi Piili muistuttaa, että 3D-vallankumouksessa 

ei ole kyse vain 3D-tulostuksesta. Todellinen vallankumous pe-

rustuu internetin, 3D-suunnitteluohjemistojen ja 3D-printtaustek-

niikoiden kehittymiseen samanaikaisesti sille tasolle, että ne 

ovat hyvin monien hyödynnettävissä.

Tämä teknologioiden yhdistelmä mullistaa vääjäämättä 

valmistusteollisuutta, kun räätälöityjä tuotteita ja erikokoisia 

valmistuseriä pystytään tekemään vakiotuotteen hinnalla.

Suuret sarjat tehdään tehtaissa kuten ennenkin, arvioi tut-

kimusryhmään kuuluva projekti-insinööri Tuomas Purtonen, 

mutta ehkä 15−20 vuoden kuluttua, kun laitteet kehittyvät 

ja halpenevat, rautakaupan tai varaosamyymälän takahuo-

neesta jo löytyy 3D-tulostinlaite, jolla tulostetaan harvinai-

semmat tuotteet. Tällöin hyllyyn tilataan tehtaalta vain suuren 

menekin tuotteet.

Rajoituksia riittää vielä
3D-tulostuksellakin on rajoituksensa ja reunaehtonsa, kuten 

millä tahansa valmistustekniikalla. Tekniikat eivät ole vielä 

yleisesti tunnettuja ja menetelmien rajoitusten selvittäminen 

edellyttää varsin mittavan määrän tutkimusta ja sovelluskoh-

taista testausta.

Tutkimuksen ja kehitystyön seurauksena myös laitetek-

niikan rajoituksiin löydetään ratkaisuja. Laitteet kehitty-

vät ja halpenevat ja toisaalta laitteiden koko tulee kasva-

maan, jotta niillä voidaan tulostaa nykyistä suurempia esi-

neitä. Tällä hetkellä yhtenä tavoitteena 

on pystyä valmistamaan yhdellä kertaa 

normaali polttomoottorin sylinterilohko. 

Myös tulostamisen nopeus ja sitä kautta 

taloudellisuus tulee kasvamaan.

Metalliesineitä tulostavat laitteet so-

veltuvat ensisijaisesti teolliseen valmistuk-

seen niin toiminnallisiin tuotteisiin kuin 

esimerkiksi lääketeollisuuden välineiksi 

– tyypillistä on että sovellusalue on hy-

vin laaja, kattaen myös kuluttajatuotteet. Nyt ja tulevaisuu-

dessakin niiden valmistuspalveluita tarjotaan yrityksille ja yk-

sityisille ihmisille. Palveluntarjoajien lukumäärä tulee kasva-

maan, LUTilla uskotaan.

Muovista pohjat
Varsinainen kuluttajavallankumous tapahtuu muoviesineitä tu-

lostavien koneiden kautta. Näitä laitteita on jo nyt saatavilla 

varsin edulliseen hintaan, kuten myös 3D-suunnitteluohjelmis-

toja jopa freewarena internetistä. Ohjelmistojen käyttö on 

varsin helppo oppia ja ne ovat riittävän hyviä monien tuottei-

den suunnitteluun.

Erilaisia liiketoimintamalleja kehitetään koko ajan ja on 

todennäköistä, että haluamiaan tai suunnittelemiaan tuotteita 

saa jatkossa helposti eri jakelukanavien kautta.

Jo nyt voi tehdä haluamastaan tuotteesta 3D-mallin, la-

data sen internet-palveluun ja saada valmiin tuotteen ko-

tiinsa postitse. Yksilöllisiä tuotteita voi myös valita ja tuu-

nata ammattilaissuunnittelijoiden laatimista kirjastoista. Näi-

den kirjastojen koko kasvaa useilla tuhansilla malleilla – joka 

viikko. 

”Tutkimuksen ja 
kehitystyön seurauksena 

myös laitetekniikan 
rajoituksiin löydetään 

ratkaisuja.”
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Mehi-avarrinjärjestelmä
Rouhinta- ja viimeistelyavartimet alkaen 
D20 jopa D1250mm reikä koolle!

kiinnitys standardi otsajyrsintuurniin
läpijäähdytys / leikkuunesteen syöttö
teränpitimet ISO-standardin
mukaisille teräpaloille
tukeva rakenne
pituus säädettävissä

Mehi spesiaalityökalut
Mehi speciaali työkalut suunnittellaan 
tilaajan tarpeiden mukaisesti halutun 
lopputuloksen saavuttamiseksi.

juuri tarpeiden mukainen suunnittelu 
huomioiden koneen ja työkappaleen 
vaatimukset
nopeat toimitukset suurillekin 
projekteille

Spesiaalityökaluilla saavutetut edut:

ajan säästö ohjelmoinnissa ja 
työstöajoissa
vähemmän työkaluvaihtoja
monitoimityökalulla muotojen 
keskeisyys 100%
pienemmät kokonaistyökalu-
kustannukset
korkealaatuinen lopputulos

Alihankintakoneistus
Vaativat koneistuskappaleet
pienet sarjat
nopeat toimitukset
oma lämpökäsittely ja 
viimeistelyhionta

MEHI OY, MEHI Tools
puh. 0207 929 600
fax. 0207 929 609

Metallitie 2
89600, SUOMUSSALMI

www.mehi.fi 
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Kemppi on vastikään tuonut markkinoille ArcQualityn, maa-

ilman ensimmäisen hitsauksen laadunhallintajärjestelmän, 

jonka avulla voidaan taata hitsauksen sujuminen ohjeiden mu-

kaisesti sekä varmistaa hitsaajien pätevyyksien voimassaolo 

koko projektin aikana.

Mistä sitten oikein on kysymys? Kempin hitsausteknolo-

giasta ja palvelusta vastaava johtaja Petteri Jernström taustoit-

taa, että hitsausohje (WPS) antaa hitsaajalle kaiken tarvitta-

van tiedon hitsauksen suorittamista varten, mutta hitsausohjei-

den noudattaminen – aina ja joka tilanteessa – ei ole mikään 

itsestään selvä asia. 

”Esimerkiksi vaativimmissakin offshore- ja ydinvoimalapro-

jekteissa hitsausohjeiden noudattamista seurataan vain pisto-

kokein. Kattavaa valvontaa ei ole tehty, koska kaupallista rat-

kaisua sen toteuttamiseksi ei ole ollut saatavilla”, Jernström 

kertoo. Tähän liittyy sellainenkin seikka, että hitsien ulkonäöstä 

on vaikea – ellei mahdoton – päätellä, onko hitsaustyössä 

käytetty hyväksyttyjä parametreja ja lisäaineita ja onko hitsaa-

jilla ollut tarvittava pätevyys. 

LAATU ON LIIKKUVA MAALITAULU
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: SINI PENNANEN

Riippumatta siitä, tehdäänkö hitsaus ihmis- vai 

robottivoimin, ensisijaisen tärkeää on laatu. Erilaiset 

laadunhallintajärjestelmät ovat olleet arkipäivää 

alalla jo pitkään, mutta todellinen holistinen näkemys 

on puuttunut. Tuore supisuomalainen innovaatio 

kuitenkin muuttaa pelikenttää.

Vuosien kehitystyön tulosta
Kemppi alkoi aktiivisesti miettiä ratkaisuja tähän ongelmaan 

jo vuonna 2005. Vuosien tutkimus- ja kehitystyön tulos on 

 uuden ajan laadunhallintajärjestelmä, joka mm. raportoi hit-

sauksen kaariaikasuhteen, kirjaa mahdolliset poikkeamat ta-

voitearvoista, vertaa hitsausohjetta ja valitun lisäaineen tietoja 

keskenään sekä varoittaa hitsaajaa, mikäli jokin peruspara-

metreistä ei ole aivan kohdallaan. Samaten järjestelmä ilmoit-

taa, mikäli hitsausvirta tai -jännite ei pysy sallituissa rajoissa.

Itse asiassa ArcQuality – tai ArcQ – on ensimmäinen laa-

dunhallintapalvelu, joka kykenee täysin automaattisesti valvo-

maan hitsausohjeen noudattamista sekä pätevyyksien voimas-

saoloa ja kattavuutta käsin tehtävässä hitsauksessa. 

Jernströmin mukaan ArcQ tuo laadunhallinnan dokumen-

tointiin uuden ajallisen ulottuvuuden:

”Käytännössä jokainen järjestelmään tallennettu hitsaus-

sauma on tarkkaan jäljitettävissä vielä vuosien päästä itse 

työtapahtumasta.” Kempin laadunvalvontaosasto tarkkai-

lee hitsaustoimintoja ja hitsausohjeen noudattamista kaikissa 
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ArcQuality-järjestelmään kuuluvissa työpisteissä ja puuttuu tar-

vittaessa tilanteeseen, jos varoituksia ei huomioida.

Sopii pk-pajan pirtaan
Kaikesta päätellen Kempin pitkä tuote-

kehityssavotta on kantanut komeasti he-

delmää ja uusi tuote on otettu hyvin vas-

taan – itse asias sa onkin enemmän ih-

metelty sitä, että miten kummassa aikai-

semmin on pärjätty ilman. Erityisen iloi-

sia uudes ta tulokkaasta ovat pienet ja 

keskisuuret konepajat, joiden on nyt 

paljon helpompi selvitä alan alati kiristyvistä laatuvaatimuk-

sista.

Jernströmin mukaan ensi syksynä markkinoille tuleva hit-

sausohjeistus hyödyttää etenkin teräsrakenteisiin erikoistuneita 

pk-konepajoja: tämä ohjeistus ja ArcQ yhdessä varmistavat 

sen, että omaa laatutasoa voi nostaa, tuotteiden läpimeno-

aikoja parantaa ja kilpailukykyä kohentaa uudella tavalla.

Jernström toteaa, että tuotteen kehitystyössä on menty suo-

raan villakoiran ytimeen. Hitsauksen peruselementit ovat hit-

saajan oma ammattitaito sekä oikeat hitsausparametrit – ja 

laadunvalvontajärjestelmä varmistaa, että nuo tekijät ovat 

aina kohdallaan.

”Tuottavuushyödyt saavutetaan laadun ja työn tehokkuu-

den paranemisen, valvonnan automatisoinnin sekä projekti-

dokumentaation keräämisen automatisoinnin ja nopeutumisen 

kautta”, Jernström listaa.

TIG tulossa
ArcQ valvoo ensi vaiheessa  

MIG/MAG-hitsausta; TIG-ominaisuus 

esitellään vuoden 2013 aikana. TIG-

hitsausta käytetään paljon esimerkiksi 

ydinvoimalaitosprojekteissa painelaittei-

den ja putkistojen valmistuksessa tiukan 

valvonnan ja dokumentaatiovelvoittei-

den alaisuudessa.

Jernström muistuttaa, että rakentamisen laatuvaatimukset 

tiukkenevat merkittävästi uuden Rakennustuoteasetuksen tul-

lessa voimaan – ja esimerkiksi teräsrakenteilla on oltava run-

saan vuoden kuluttua CE-merkintä. 

”Käytännössä niitä valmistavilla konepajoilla on oltava 

käytössä sertifioitu laatujärjestelmä. Tämä taas edellyttää hit-

saajilta työvaatimusten mukaista ammattipätevyyttä ja kaiken 

tarvittavan tiedon sisältävää hitsausohjetta.”

Standardihitsausohjeet laaditaan sekä teräkselle että alu-

miinille. Konepaja-olosuhteiden lisäksi ohjeet toimivat myös ul-

kona työmaahitsauksessa.

Jernströmin mukaan ArcQualityssä on merkittävää myös 

se, että järjestelmä ulottuu paikallista työmaatasoa laajem-

malle. Usean toimipaikan yritykset voivat käyttää pilvipalve-

”Riippumatta siitä, 
tehdäänkö hitsaus ihmis- vai 

robottivoimin, ensisijaisen 
tärkeää on laatu.”

K
U

V
A

: K
E
M

PPI
Hitsausohje (WPS) luetaan sisään 

ennen hitsausta.
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Lemonsoft Oy

Helsinki Joensuu Vaasa

www.lemonsoft.fi

| |

010 328 1000 | info@lemonsoft.fi |

Yksi järjestelmä

– se riittää

Lemonsoft on kokonaisratkaisu, jolla pystyt hoitamaan

yrityksesi koko toiminnanohjauksen.

Valitse käyttöösi ne osat, jotka tarvitset.

- Taloushallinto

- Asiakkuudenhallinta (CRM)

- Palkka- ja henkilöstöhallinto

- Logistiikka

- Tuotannonohjaus

- Johdon työkalut

- Projektinhallinta

- Dokumenttien hallinta

- Logistiikka/Materiaalihallinto

- Tuotanto

- Mobiilit

Lue lisää osoitteessa www.lemonsoft.fi

Olemme mukana Alihankintamessuilla 24.-26.9.2013 osastolla D197

OK-VISE FIXTURING CONCEPT 

ALL PLATFORMS,  ALL WORKPIECES
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luna tarjottavaa laadunhallintajärjestelmää tietojen tarkaste-

luun ja analysointiin turvallisesti – käytännössä mistä maail-

man kolkasta tahansa. 

Roboteille lisää ryhtiä?
Laatu on kaikki kaikessa tietenkin myös silloin, kun itse hit sauk-

sen tekee robotti. Hitsausrobottien käytöllä on maassamme pit-

kät perinteet: ensimmäiset kaarihitsaus-

robotit otettiin käyttöön jo vuonna 1979 

ja siitä lähtien kasvu on ollut voimakasta 

aina tähän päivään saakka. Hitsauksen 

automatisointi on kehittynyt merkittävästi 

viimeisen parin viime vuosikymmenen ai-

kana, kun roboteista on lähdetty toden 

teolla hakemaan tehoja. Robottivoimin on 

mahdollista saada keskimääräinen laatu tasaisemmaksi ja pa-

remmaksi kuin käsin hitsattaessa. 

Oskari Hakaluoto ABB:ltä kertoo, että monet asiakkaat 

ovat tänä päivänä kiinnostuneet jäljitettävyydestä: siitä, että 

hitsauksen dataa voidaan tutkia tarvittaessa vaikkapa sauma-

kohtaisesti jälkeenpäin. 

”Nämä asiat ovat projektikohtaisia ja asiakkaiden toivo-

mukset voivat vaihdella paljonkin. Yleisesti ottaen trendi on 

kuitenkin se, että laadunvalvontaan liittyvät asiat kiinnostavat 

yhä enemmän ja enemmän”, Hakaluoto toteaa. Aika tavalli-

nen on kuitenkin skenaario, jossa hitsausarvot voidaan tarvit-

taessa tallentaa: seurattavuus ja jäljitettävyys ovat asioita, joi-

hin halutaan panostaa. 

”Näin voidaan tehdä vaikkapa pistokokeita ja selvittää, 

onko kaikki sujunut hitsausohjeen mukaisesti.” Samalla laatu-

järjestelmään voidaan tehdä eri reunaehtoja siitä, kuinka her-

kästi virheilmoitus lähtee eteenpäin.

Kun tieto on valtaa
Laadunvalvontajärjestelmiä kehitetään 

asiakasvetoisesti ja projektilähtöisesti ja 

laadun lisäksi on muitakin asioita, joita 

asiakkaat haluavat pitää tarkasti silmällä:

”Käyttöasteesta halutaan tietenkin 

tarkkaa tietoa ja samalla mietitään, millä 

keinoin sitä voisi parantaa. Toinen vastaava asia on kaariai-

kasuhteen seuraaminen.”

Hakaluoto kertoo, että taantuman myötä yhä useammat 

asiakasyritykset kysyvät nyt räätälöityjen, monipuolisten järjes-

telmien perään. Onkin ilahduttavaa huomata, että vaikka eu-

rot ovat yrityksissä tiukassa, asiakkaat ovat päätyneet siihen 

lopputulokseen, että bulkilla ei saavuteta mitään kestävää kil-

pailuetua. Myös konepajojen kohdalla bisneksen luonne pa-

kottaa satsaamaan fiksuihin järjestelmiin, Hakaluoto toteaa.

”Kun tehdään lyhyitä sarjoja, tarvitaan älykkäitä järjestel-

”Laatu on kaikki kaikessa 
tietenkin myös silloin, 

kun itse hitsauksen tekee 
robotti.”
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Puh 019-32 831  Fax 019-383 803
www.mekanex.fi

Meiltä löytyy valikoimastamme useita eri malleja
teollisuuskaramoottoreista. Saatavissa myös
ruostumattomana ja monilla lisävarusteilla.

Luotettavia, sähköisiä 
teollisuuskaramoottoreita

Lisää ProtoTRAKilla
TEHOA 
TUOTANTOOSI

SLX-
sorvit

alk. 42 000 € 
158 €/viikko

XYZ:n ProtoTRAK-jyrsimissä ja 
-sorveissa yhdistyvät manuaali-
koneistus ja helppokäyttöinen CNC.

SMX-
jyrsimet

alk. 33 000 € 
tai 124 €/viikko

ProtoTRAK-ohjauksen omaksuu jopa päivässä!

Hermiankatu 8 D, 33720 Tammpereree, p. 00010100 22339399 33383838888
makrum@makrum.m.fifi, wwwwww.m.mmaakakruummm..fifi

Mauri Kautttto 0505500 466666 007078877
Marno Mieiettinenenn 05500 446666 0077077755 
Jukka a RRanntatalala 005050 0 4464666 00707777444



24  prometalli 2/2013

miä, jotka mahdollistavat joustavan ajon”, Hakaluoto toteaa 

ja muistuttaa, että pajoilla ei välttämättä tiedetä, millaista tuo-

tetta kahden kuukauden päästä ryhdytään tekemään – jolloin 

joustoa ja älyä todella tarvitaan.

Tärkein on liike 
Suomen Robotiikkayhdistys ry:n pu-

heenjohtaja Jyrki Latokartano ei 

usko, että robottipuolelle on tu-

lossa valtavaa laadunvalvontaohjel-

mien hyökyä – sen verran hyvin ovat 

nämä asiat hanskassa jo nyt. Läh-

tökohtaisesti kone vain tekee sen, 

minkä se on ohjelmoitu tekemään ja 

toistaa tuota liikettä. 

”Käytännössä luotetaan aika paljon siihen, että robotti it-

sessään ei vaadi erillistä valvontaa”, Latokartano toteaa ja 

huomauttaa, että virhetilanteiden varalle on olemassa omat 

parametrit ja toimintamallit. 

”Yleensä robotin tekemän liikkeen laatu on riittävän hyvä 

prosessin kannalta.”

Latokartano on kuitenkin huomannut, että erilaiset laadun-

valvontajärjestelmät nostavat päätään automaatiopuolella. 

Usein järjestelmien takana ovat erilaiset konenäkö-sovellukset, 

joiden avulla voidaan hakea poikkeamia prosessista.

”Tällaiset järjestelmät olivat vielä jonkin aikaa sitten varsin 

kalliita, mutta nyt hinnat ovat tulleet alaspäin.”

Kone näkee kaiken?
Varsin tyypillinen konenäköjärjes-

telmä sisältää valonlähteen, kohteen, 

kameran, tietokoneen ja siinä toimi-

van kuvankäsittelyohjelman, joka tul-

kitsee kuvan automaattisesti. Kone-

näköjärjestelmät suorittavat pääasi-

assa tarkoin ennalta ohjelmoituja teh-

täviä, kuten vaikkapa pintavikojen et-

simistä. Konenäkö on erityisen hyödyllinen tehtävässä, jossa 

optisen tarkastuksen pitää olla nopeaa, tarkkaa, ympärivuoro-

kautista ja toistettavaa.

Mitään vallankumousta konenäkö ei ole tuomassa hitsaus-

robottien laadunhallintaan:

”Koko prosessin valvonta lienee tässä se kaikkein keskei-

sin kehitysalue.” 

”Konenäkö on erityisen 
hyödyllinen tehtävässä, 

jossa optisen tarkastuksen 
pitää olla nopeaa, tarkkaa, 

ympärivuorokautista ja 
toistettavaa.”
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w w w . v e r t e x . f i

Vertex Flow:lla saat tuotetiedot koko organisaation 

ja sidosryhmien käyttöön. Hyödynnä suunnittelussa 

syntyvä tuotetieto tehokkaasti tuotannossa, osto-

toiminnoissa, myynnissä ja varaosaliiketoiminnoissa. 

Flow-yhteensopivat suunnitteluohjelmat

Vertex G4
Koneensuunnittelu

Vertex G4Plant
Laitossuunnittelu

Vertex G4PI
PI-kaaviosuunnittelu

Vertex ED
Sähkösuunnittelu

Vertex HD
Hydrauliikkasuunnittelu

Koneenrakentajan uusi workflow – 

Vertex Flow

Katso lisää Flow:sta
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KYLMÄÄ RAUTAA VAI PALVELUA?

KONEPAJAT PYRISTELEVÄT 
KOHTI PALVELUMALLIA 

– MUTTA MATKA ON PITKÄ

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: KESKIPAKOVALU OY

Toiset toimialat ovat konservatiivisempia kuin toiset. Vaikka tähtikonsulttien PowerPointit ovat hehkuttaneet 

palvelutalouden auvoisuutta jo pitkän aikaa, monet perinteisen teollisuuden toimijoista haraavat muutoksia 

vastaan. Konepajat ovat tavanneet mieltää itsensä laadukkaiden tuotteiden tekijöinä, eikä niinkään 

palveluammattilaisina. Muutos tulee kuitenkin lopulta kaikille toimialoille, ennustaa tohtori Christian Grönroos, 

Hankenin palveluiden ja asiakassuhdemarkkinoinnin professori. 

”Toimijoilla ei oikeastaan ole edes vaihtoehtoa, koska kilpailu 

on niin kovaa”, Grönroos huomauttaa ja lisää, että yritysten 

on päästävä lähemmäs asiakasta lähes keinolla millä hyvänsä 

– muuten peli on menetetty. 

”Pitää tietää asiakkaan tarpeet ja se, mitä niiden takana 

on”, Grönroos summaa. 

Strategia uusiksi
Mutta eikö konepajojen ole hankalampi asemoida itseään 

palveluyrityksenä kuin vaikkapa pilvipalveluja tuottavan IT-fir-

man? Grönroos ei usko näin helppoon selitykseen: konepaja-

teollisuudella ei ole erityispiirteitä, joiden takia siirtymä pal-

veluyritykseksi olisi vaikeampaa kuin muilla toimialoilla. Tästä 

huolimatta matka on vielä pitkä:

”Minusta suurin haaste on strategiatasolla, jossa asen-

noidutaan helposti niin, että muuttuminen palveluliiketoimintaa 

harjoittavaksi yritykseksi on lähes mahdotonta.”

Grönroosin mukaan toimitusjohtaja on viime kädessä vas-

tuussa siitä, jos yritys ei ymmärrä muuttua ajan myötä. Yrityk-

sen johdon tulisi opetella ajattelemaan uudella tavalla, eli rat-

kaisevasti nykyistä asiakaslähtöisemmin.  

”Nyt ollaan usein liian suuntautuneita omiin prosesseihin 

ja kustannusseurantaan, jolloin asiakkaan prosessien syvälli-

nen ymmärtäminen ja fokus tuottojen saantimahdollisuuksiin 

jää marginaaliin tai laiminlyödään kokonaan.”

Tuote ja teknologia jyräävät 
Toinen ongelma on sitten se, että teknologia- ja konepajayri-

tyksissä on vanhat tuote- ja teknologiasuuntautuneet perinteet 

ja noihin perinteisiin tiukasti ankkuroitu kulttuuri. 



2/2013 prometalli  27

”Pitää tietää asiakkaan 
tarpeet ja se, mitä 
niiden takana on.”

”Sen muuttaminen ei ole helppoa, ja satsaukset palvelu-

liiketoiminnan suuntaan helposti ja nopeasti tyssäävät tähän 

kulttuuriin”, Grönroos toteaa ja muistuttaa, että palveluliiketoi-

minta vaatii toimiakseen palvelukulttuuria, jossa ymmärretään 

asiakkaan prosessit yhtä hyvin kuin omat.

Kulttuuria ei sitten muutetakaan millään taikatempuilla 

saati käden käänteessä. Grönroosin mukaan koulutuskaan ei 

yksinään riitä – vaikka sitäkin kyllä tarvitaan asenteiden muut-

tamiseen. Ratkaiseva tekijä on yrityksen johdon tinkimätön si-

toutuneisuus: 

”Muutokseen vaaditaan vahvasti il-

maistu strateginen tahto yrityksessä ja joh-

don jokapäiväinen tuki kaikilla portailla.”

Täysiveristä palvelua
Palvelubisneksen puolesta jo vuosikymmeniä puhunut profes-

sori ei tietenkään tyydy siihen, että yritykseen perustetaan pal-

veluorganisaatio tai palveludivisioona: palveluideologian on 

läpäistävä koko organisaatio katosta lattiaan. Palvelu ei kui-

tenkaan aina vastaa sitä mielikuvaa, joka siihen liitetään:

”Myös koneilla ja laitteilla pitää pystyä palvelemaan, ei 

vain esimerkiksi huollolla ja ylläpidolla.”

Kylmän raudan myyminen on palvelua sekin, eli asiak-

kaan tukemista – näin ei ole vain totuttu ajattelemaan. Grön-

roosin mukaan palvelun ja tukifunktion väliin voisi itse asiassa 

sovitella yhtäläisyysmerkkiä, niin paljon samasta asiasta on 

kyse.  

Grönroosin teesit voivat saada insinöörien niskakarvat 

nousemaan; sen verran pitkään tässä maassa on totuttu julista-

maan teknisesti virheettömän tuotteen ilosanomaa. Grönroos 

vakuuttaa, että hän ei pyri väheksymään teknistä laatua – 

sillä saadaan jalka asiakkaan oven väliin. 

Mutta miten ovi saadaan kokonaan auki ja 

myös pysymään auki…? Siinä tarvitaan jo 

koko prosessinhallintaa, Grönroos uskoo. 

Uskotko ikuiseen kilpailuetuun? 
Joskus massiivisia voittoja kahmitaan ilman sanottavaa panos-

tusta palveluun. Grönroos myöntää, että isoilla massamarkki-

noilla voi jyrätä muita asioita painottamalla:

”Tämä lähestymistapa toimii aikansa. Mutta jos kilpailuetu 

ei kestä loputtomiin – niin kuin se harvoin kestää – yrityksen 

on opittava tukemaan asiakkaan prosesseja paremmin kuin 

kilpailija.”  



28  prometalli 2/2013

Vaikka palvelubisnes konseptina on vanha, se on edelleen 

lapsenkengissä monella tapaa:

”Palveluorientaation evoluutio ei ole vielä pitkälläkään. 

Siitä puhutaan enemmän kuin tehdään”, Grönroos kuittaa. 

Professori kuitenkin näkee, että fiksu firma satsaa palve-

luun ja rakentaa sillä tavalla muurin asiakkaan ja kilpailijoi-

den väliin. Kun tuote ja palvelu myydään ”kombona”, ulko-

puolisten on vaikea päästä väliin.

”Lähestymistapana palvelu on erittäin tehokas, koska hyvä 

palvelu sitouttaa asiakkaan paremmin kuin hyvä tuote.” Kom-

bopaketin hankkinut asiakas haluaa, että hänen elämänsä 

tehdään helpoksi – ja mikäli tässä onnistutaan, hän ei hevillä 

lähde purkamaan koko pakettia ja kilpailuttamaan sen osia.  

Koneeseen uutta henkeä
Grönroos otti tuntumaa konepajasektoriin jo vuonna 1979, 

kun Kone pyysi häntä mukaan projektiin, jossa hissinvalmis-

taja haki uudenlaista palvelufokusta. Grönroos kehitti ydinkon-

septin, jossa määriteltiin ensimmäistä kertaa palvelun laatu ja 

palvelumallin laatu. Samalla Kone otti palvelun kaiken toimin-

tansa määrittäväksi kontekstiksi – ja yritys on pysynyt samalla 

tiellä siitä asti.

”Koneiden ja laitteiden myynti on tärkeää palvelua, mutta 

pitkällä tähtäimellä vielä tärkeämmiksi muodostuvat ne asiat, 

jotka tulevat kaupanteon jälkeen, kuten huollot ja modernisaa-

tiot.” 

CHRISTIAN 
GRÖNROOS
Grönroos (s.1947) on Hankenin palvelu- ja asia-

kassuhdemarkkinoinnin professori ja alan uran-

uurtaja. Grönroos oli ensimmäisiä akateemikkoja, 

jotka ottivat käyttöönsä termin “palveluiden johta-

minen”, jolla kuvataan markkinaorientoitunutta nä-

kökulmaa palveluihin niin teollisuusyrityksissä kuin 

palveluyrityksissäkin. Grönroosin nimi yhdistetään-

kin usein “pohjoismaiseen koulukuntaan”, joka on 

kansainvälisesti käytetty nimitys palvelusuuntautu-

neesta markkinoinnista. 

Grönroos on valittu Legends in Marketing 

-markkinointigurujen joukkoon ensimmäisenä tut-

kijana Pohjois-Amerikan ulkopuolelta. Hänen tie-

teellinen työnsä, kaiken kaikkiaan noin 100 jul-

kaisua, kootaan kahdeksan volyymia käsittävään 

 Legends in Marketing-sarjaan.
Hankenin palveluiden ja asiakassuhdemarkkinoinnin professori Christian 

Grönroosin mielestä myös koneilla ja laitteilla pitää pystyä palvelemaan, 

ei vain esimerkiksi huollolla ja ylläpidolla.
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Mutta vaikka Kone ymmärsi palvelun tärkeyden jo yli 30 

vuotta sitten, muu toimiala ei ole tullut perässä yhtä vauhdik-

kaasti. 

”Kone on melko yksin tähtiesimerkkinä”, Grönroos myön-

tää, mutta kelpuuttaa sitten myös Wärtsilän samaan kerhoon. 

Professorin mukaan muitakin palveluorientoituneita pajoja 

saattaa löytyä – vaikkapa Normet Group on mielenkiintoinen 

tapaus.

Resurssit fiksuun käyttöön
Yksi Grönroosin teeseistä on, että resursseissa ei ole arvoa, 

vaan ainoastaan arvopotentiaalia. Tämä viittaa siihen, että re-

sursseja on käytettävä fiksulla, yritystä eteenpäin vievällä ta-

valla.

”Resurssit on laitettava käyttöön sillä tavalla, että ne toimi-

vat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan prosesseissa.” 

Tämä ei ole helppoa ilman syvällistä tuntemusta asiakkaan lii-

ketoiminnasta ja kaikista siihen liittyvistä asioista.

”Lopussa asenne ratkaisee.”   

Grönroos on myös allerginen yrityspuheelle, jossa hoetaan 

että yritykset ”luovat arvoa”. Grönroos muistuttaa, että arvo 

on jotain, jonka asiakas kokee käyttäessään yrityksen tuotteita 

ja palveluita – ja yritykset voivat vain toivoa, että saldo kallis-

tuu plussalle.

”Arvoa ei voi sanella ylhäältä alas, sellaista valtaa ei ole 

yhdelläkään yrityksellä.” 
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Oy Atlas Copco Kompressorit Ab
Tuupakankuja 1
01740 Vantaa
p. 020 718 9200

Atlas Copco GA VSD+ - Energiatehokkuuden uusi aikakausi

Uusi taajuusmuuttajaohjattu GA VSD+ 
kompressori

 säästöt energiankulutuksessa keskimäärin 50 % verrat-
tuna nykyisiin kuormitus / kevennyskompressoreihin

 moottoritaajuusmuuttajapaketin energiatehokkuus-
      luokka IE4

 täysin suoravetoinen, ei hihnoja, ei kytkintä, ei vaihteis-
toa, ei häviöitä

 erittäin kompakti rakenne, pieni lattiapinta-alan tarve

 erittäin hiljainen käyntiääni, myös täydellä teholla

 moottorin suojausluokka IP 66

Luotettavin tekninen tukkuliike

Taloustutkimus Oy:n yritystutkimukset
2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013.

Tavaraa on ja palvelu pelaa.
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Yksi esimerkki palvelutalouden maihinnoususta Suomeen on 

Machinery Oy.  Satavuotiaan yrityksen liiketoiminta on pe-

rustunut pitkälti koneiden sekä teknisten tarvikkeiden maa-

hantuontiin, markkinointiin ja huoltopalveluihin – mutta muu-

tama vuosi sitten huomattiin, että tämä ei ihan vielä riitä ko-

venevassa kilpailussa. Strategiseksi tavoitteeksi päätettiin ot-

taa muuntautuminen palveluratkaisujen edelläkävijäksi kone-

pajateollisuuden, rakentamisen ja voimantuoton aloilla. Palve-

luasenne haluttiin juurruttaa syvään ja muutos vietiin läpi koko 

organisaation.

Uudenlaisesta palvelukonseptista on päässyt hyötymään 

mm. Outotec Turula Oy, jonka konepajalaitteista Machinery 

on pitänyt kokonaisvaltaisesti huolta jo viisi vuotta.  Outotecin 

liikevaihdosta suurin osa muodostuu mineraalien rikastuksen 

ja metallurgisen teollisuuden toimituksista. Turulan konepajalla 

tehdään monenlaisia teräs- ja levytöitä 180 työntekijän voi-

min.

Apu tulee heti
Vaikka Machineryllä on yksiköitä ympäri Suomea, toimii yh-

teistyö Outotecin kanssa paikallisella tasolla Itä-Suomessa. 

Machineryn Joensuun toimipisteen huoltoinsinöörit käyvät te-

kemässä erilaisia huoltotoimenpiteitä Outotecin Outokummun 

yksikössä viikoittain. 

Outotecin tuotantoinsinööri Marko Hyvärinen toteaa, että 

Machineryn paikallisuus on yritykselle iso etu:

”Jos joku laite vikaantuu, me saamme apua paikalle no-

peasti”, Hyvärinen linjaa.

Outotecin tuotantolaitteisto vaatii monenlaista huoltoa. 

Machineryn tehtävänä on varmistaa, että Outotecin laittei-

den huoltoketju on nopea ja joustava. Konepajalla on yksi nu-

mero, jonne outotecilaiset voivat soittaa koneiden yskiessä. 

”Machineryn tehtävänä on pitää tuotantokoneet aina 

käynnissä. Tämä mahdollistaa sen, että me voimme keskittyä 

omaan tekemiseemme”, sanoo Hyvärinen.

Messevä Machina  
Yhteistyön myötä syntyi huolto-ohjelmisto Machina, joka ta-

voitteena on tehostaa Machineryn huoltomiesten työskente-

lyä asiak kaalla. Outotec on ollut mukana pilottihankkeessa vii-

meiset kaksi vuotta. Koneen huoltoon liittyvä tehtävä avataan 

 Machinassa, joka näyttää laitteen kaikki tiedot. Huoltokeikan 

jälkeen ohjelmaan kirjataan, mitä osia koneeseen asennettiin 

ja kuinka paljon työtunteja kului. Lisäksi Machina ilmoittaa tu-

levat vuosihuollot automaattisesti ja pitää kirjaa kustannuksista 

jokaisen koneen osalta.

Hyvärisen mukaan ohjelmisto on helpottanut myös 

 Outotecin puolella koneiden kanssa toimimista, sillä jokai-

nen työnjohtaja saa sen avulla luettavakseen raportit jokai-

sesta vastuualueensa laitteesta. Turulassa ollaankin tyytyväisiä 

 Machineryn elinkaaripalveluihin, jotka kattavat kaiken tarvitta-

van tuotantokoneen hankinnasta käyttöiän loppuun asti. Palve-

luihin kuuluvat myös asennukset, joten Outotecin ei ole tarvin-

nut hankkia lisätyövoimaa vuokrafirmoista.

”Samat tutut kaverit Machineryltä ovat täällä töissä mei-

dän kanssamme”, Hyvärinen kiittelee toimivaksi hiottua pro-

sessia.

Ei mitään bulkkipalvelua
”Laaduntuottopalveluista on hyötyä kaikille konepajateollisuu-

den alalla työskenteleville yrityksille.  Machinery lähtee aina 

tilannearviossa liikkeelle yksittäisen konepajan ja sen kone-

kannan vaatimusten mukaisesti”, kertoo Machineryn palvelu-

päällikkö Jani Huurne.

”Emme halua tyrkyttää kaikille asiakkaillemme samaa rat-

kaisua, vaan lähdemme aina liikkeelle asiakkaan tarpeet yksi-

löllisesti arvioiden”, Huurne toteaa. 

Laaduntuottopalveluiden tavoitteena on tuotannon tehosta-

minen ja loppujen lopuksi tuottavuuden parantaminen. 

”Kun koneet ovat kunnossa, niin ’susikappaleita’ syntyy vä-

hemmän”, summaa Huurne. 

PALVELU-
RATKAISUILLA 
LÄHEMMÄS 
ASIAKASTA

TEKSTI: HELKA HERLEVI / ZEELAND PR 

KUVA: VILLE KOKKOLA

Machinery kehitti voittajakonseptin Outotecille 

– valtteina nopeus, joustavuus ja helppous
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Puh 0205 44 121 • Fax 0205 44 51 99
www.dormertools.com

UUTUUS

Uudet kierretapit
laajalle raaka-ainealueelle
- ilman kompromisseja!

Yhteiset ominaisuudet:
- UUSI entistä lujempi (HSS-E) raaka-aine.
- UUSI entistä parempi pintojen ja särmien käsittely.
- UUDET pinnoitteet.

Edut:
- Kaikki uudet tapit soveltuvat laajalle

käyttöalueelle.
- Kovakromatut tapit ovat parhaimmillaan

rakenneteräksissä.
- ST- ja Super B- pinnoitetut tapit ovat

parhaimmillaan ruostumattomissa ja muissa
vaikeasti työstettävissä teräksissä

- UUDET manglaavat tapit ovat entistä kevyempiä 
käyttää ja pitkäikäisempiä.

Laaja valikoima:
- Kovakromatut: M vakio ja MF.
- ST- ja Super B- pinnoitetut: M vakio, MF ja G.
- Manglaavat: M vakio.
- Lastuavat tapit (M3-M12) yhdessä yhteensopivien 
porien kanssa on saatavana myös kätevinä
sarjoina.

E297

E294

E298

E238

E241

Lähelläsi olevalla Jälleenmyyjällämme on nämä tuotteet jo varastossaan.
Nouda ja tutustu. Lisätietoja antaa myös Dormerin tekninen palvelu.

The Right Tool at The Right Time
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LOHIKÄÄRME 
HYMYILEE KONEENRAKENTAJALLE

SUOMALAINEN VALMISTAVA TEOLLISUUS ON 
HYVÄÄ VAUHTIA ETABLOITUNUT KIINAAN 
– MUTTA VASTAISUUDESSA PELI KOVENEE 

ENTISESTÄÄN
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TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN  

KUVAT: KONE CORPORATION

Aurinko nousee idästä – ja siellä kasvavat 

kovaa myös uuden bisneksen idut. Suomalainen 

konepajateollisuus on ottanut Aasian omakseen ja 

panostanut vahvasti etenkin Kiinaan. Jari Makkonen 

Finpron hallinnoimasta FinChi-innovaatiokeskuksesta 

kertoo, että maassa on tällä hetkellä yli 300 

suomalaista yritystä, jotka toimivat suoraan Kiinassa 

omin paikallisyrityksin etabloituneina.

”Näistä yrityksistä suurin osa on luonnollisesti valmistavaa 

teollisuutta, business-2-business-toimijoita, jotka myyvät tuottei-

taan muille yrityksille”, Makkonen kuvailee Kiinaan rantautu-

neita koneenrakentajia. Valitettavasti suomalaiset kuluttajatuot-

teet löytävät markkinalle huomattavasti heikommin, ainakin jos 

asiaa pohditaan merkittävien volyymien kautta.

Suomalaisten yritysten joukossa on niin isoja kuin pienem-

piäkin toimijoita, mutta marssi lohikäärmeen maahan on nou-

dattanut sitä tavallista kaavaa: isot toimijat ovat avanneet tien 

ja muut ovat tulossa perässä. Esimerkiksi Metso on myynyt Kii-

nan paperikoneita jo 80 vuotta. Vastaavasti Koneen ensim-

mäinen tehdas Kiinassa avattiin 1998 – ja tällä hetkellä yh-

tiöl lä on maassa yli 350 toimipisteen verkosto ja peräti 8 900 

työntekijää.

”Marssi lohikäärmeen maahan 
on noudattanut sitä tavallista 

kaavaa: isot toimijat ovat 
avanneet tien ja muut ovat 

tulossa perässä.”

Kone on myös siinä mielessä edelläkävijä, että yhtiö on 

startannut Kiinassa jo T&K -toimintojakin – perinteisestihän tuo-

tekehityspuoli säilyy kotimaassa. Huhtikuussa 2013 Kone vi-

rallisesti avasi uuden Kone Park -tuotantolaitoksen, suunnit-

teluyksikön ja tutkimus- ja kehityskeskuksen Kunshanissa, Itä-

Kiinassa. Kone Park on yhtiön suurin tuotantoyksikkö ja noin 

240 000 neliömetrin tiloissa toimii kolme hissitehdasta ja yksi 

liukuporrastehdas. 

Kun koko ei ratkaise
Koneelle Kiina on tietysti myös asiakas: Kiina on Kunshanin 

selkeästi suurin yksittäinen hissi- ja liukuporrasmarkkina, mutta 

tehtaalla valmistettuja tuotteita viedään lisäksi yli 90 maahan.

Finpro Kiinan vientikeskuksen vetäjän Jari Makkosen mu-

kaan koko ei kuitenkaan ole aina ratkaiseva tekijä Kiinan 

markkinoilla: kiinalaisilla on bisnes veressä ja he ovat kiin-

nostuneet ennen kaikkea rahanteosta myös pienempien suo-

malaisvalmistajien kanssa, jos kaupallistettavaa ja mielenkiin-

toista osaamista löytyy.

”Kun kiinalaiset tekevät yhteistyötä ulkomaalaisten kanssa, 

he haluavat ensisijaisesti selvittää kuinka nopeasti ja kuinka 

paljon rahaa on mahdollista tehdä”, Makkonen toteaa. Kaikki 

muu on toisarvoista: siniset silmät ja luotettavuus eivät ole 

kummoisia diilintekijöitä Kiinassa, vaan suomalaisten on opit-

tava puhumaan enemmän rahasta. 

”Suomessa ajatellaan usein, että tuote ja teknologia ovat 

ne asiat, jotka ratkaisevat. Kiinalaisia ne eivät välttämättä kiin-

nosta yhtä paljon”, Makkonen toteaa.
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”Kiinalaiset asiakkaat haluavat, että heidän ongelmansa rat-

kaistaan kokonaisratkaisuin ja yhden yksittäisen kapulan myyn-

nistä on vaikea tehdä merkittävää bisnestä mukana oleville yri-

tyksille.” Pyrkimyksiä myydä enenevässä määrin kokonaisuuk-

sia onkin mm. ympäristöteknologian parissa  (cleantech).

Laatua joka kukkarolle
Kiinassa kuvaan kuuluu sekin, että rahaa tehdään sekä altaan 

matalassa että syvässä päässä. Siinä missä tekno- ja laatu- 

uskovaiset suomalaiset gravitoivat herkästi high-end-tuotteiden 

suuntaan, kiinalainen katsoo kokonaisuutta: usein halvempi ns. 

”good-enough” tuote vetää pidemmän korren.  

Hyvä puoli tässä yhtälössä on se, että paljon mainostetut 

– ja usein pelätyt – kulttuurisidonnaiset tekijät eivät hevin eh-

käise rahakkaita afäärejä. Makkosen mukaan kulttuurit ovat 

kaikki erilaisia, mutta bisneksen lainalaisuudet hyvin saman-

kaltaisia.  

”Kulttuuri on otettava huomioon, mutta menestys Kiinassa 

liittyy usein enemmänkin siihen, onko yritys varautunut to-

della rajuun kilpailuun”, Makkonen sanoo ja tarjoaa esimer-

kin: Suomessa pk-yrityksellä saattaa olla 4–5 saman alan kil-

pailijaa, mutta Kiinassa niitä voi helposti olla 50–100. Myös 

ko pioin nin vaara on rajusti korkeampi ja tavalla, johon emme 

ole tottuneita Euroopassa.

”Kilpailu on niin kovaa ja armotonta, että perusliiketoimin-

taosaaminen on oltava erittäin hyvällä tasolla. Jos se ei ole 

kunnossa, niin tuskin käyntikortin antaminen kahdella kädellä 

riittää markkinan avaamiseen”, hän kuittaa.

Kuvioon kuuluu, että asiakasta mennään enemmän kuin 

puoliväliin vastaan: mitä paremmin asiakkaan ja hänen lop-

puasiakkaansa bisnekseen on tutustuttu, sitä helpompaa on tä-

män liiveihin uiminen ja itsensä korvaamattomaksi tekeminen. 

Kiinan-kortti on pakko katsoa?
Vaikka peli on kovaa ja maitojunan mahdollisuus aina ole-

massa, Makkonen näkee silti, että Kiina on ”battle-to-win” 

useille yrityksille, jotka ovat tosissaan kasvun suhteen. Makko-

nen muistuttaa, että Kiinassa asuu 22 % maailman väestöstä 

ja se on vakiinnuttanut asemansa ”maailman pajana” – ja 

kohta puolin Kiina on myös yhä useamman tuotteen maailman 

suurin lopullinen markkina. 

”Samaan aikaan Euroopan asema ja merkitys on jatku-

vasti heikentynyt. Vuonna 1995 maailman bruttokansantuot-

teesta 25 % tuli Euroopasta, kun taas tällä hetkellä tuo osuus 

”Kiinassa kuvaan kuuluu 
sekin, että rahaa tehdään sekä 
altaan matalassa että syvässä 

päässä.”



Valitse Champion Door kangasnosto-ovet ja jakoseinät! 
Säästät energialaskussa ja saat vaikeisiin olosuhteisiin 
varmakäyttöiset ja pitkäikäiset, hyvin eristävät ja lähes 
huoltovapaat ovet.

Mestaruussarjan ovet
ja siltanosturiaukot

www.championdoor.com

Saarijärven Säiliövalmiste Oy

Asiantuntevia 
paineilmaratkaisuja
yksittäisistä kompressoreista kokonaisvaltaisiin järjestelmiin

KAESER KOMPRESSORIT OY

www.kaeser.com
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on 18–20 prosentin luokkaa”, Makkonen vertailee. Tulevai-

suudessa eurooppalainen hegemonia menettää asemiaan en-

tisestään: ennustusten mukaan Vanha Manner vastaa vuonna 

2030 enää 10 prosentista globaalista BKT:sta. 

”Tässä kuviossa on selvää, että jos eurooppalaiset yrityk-

set haluavat pysyä hengissä, niiden on etsittävä markkinoita 

muualta. Vaihtoehtonamme on kuihtuminen ja jääminen mu-

seon asemaan. Työtä on tehtävä jatkossa suomalaisen valmis-

tavan teollisuuden toimintaedellytysten puolesta Suomessa”, 

Makkonen linjaa.

”Jos osaaminen on vahvaa ja 
uskoo pärjäävänsä Kiinassa, niin 
etabloitumisen mahdollisuus on 

hyvä selvittää.”

”Kulttuuri on otettava huomioon, 
mutta menestys Kiinassa liittyy 
usein enemmänkin siihen, onko 
yritys varautunut todella rajuun 

kilpailuun.”

tiede- ja teknologiapuistosta. Kiinan Piilaaksona tunnetulla 

alueel la toimii yli 20 000 kansainvälistä ja kiinalaista yritystä, 

jotka tuottavat lähes 25 prosenttia Pekingin alueen  bruttokan-

santuotteesta. 

”Pekingin FinChi keskittynee pitkälle IT-sektoriin, kun taas 

Shanghaissa on vahva koneenrakennus- ja valmistavan teolli-

suuden painotus”, Makkonen kuvaa kahden toimipisteen eri-

laisia profiileja. Vuonna 2005 perustetulla FinChi Shanghailla 

on lisäksi konttori myös Shenzenissä. 

FinChin toiminta mahdollistaa suomalaisten ja kiinalais-

ten yritysten sekä tutkimusyksiköiden välisiä hankkeita. Sa-

moin  FinChissä toimivat yritykset ja julkisyhteisöt (mm. Tekes, 

VTT) tukevat suomalaisen teknologian ja innovaatioiden kau-

pallistamista Kiinassa ja seuraavat Kiinassa heikkoja signaa-

leja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi suomalaisy-

rityksille.

Kahden vuoden koeaika
FinChin konseptiin kuuluu tarjota suomalaisyrityksille edulliset 

toimitilat, paikallistuntemusta ja valmiita verkostoja. FinChin ti-

loissa Shanghaissa toimii jo noin 32 suomalaisyritystä ja jul-

kisyhteisöä.

”Meidän kauttamme on mahdollista kokeilla liiketoimintaa 

Aasiassa pienin kustannuksin, ilman että täytyy perustaa yritys 

maahan”, Makkonen kertoo. 

Konseptiin kuuluu, että suomalaisyritys voi operoida 

Shanghaissa jopa 24 kuukautta ja tunnustella kaikessa rau-

hassa maaperää. Potentiaalisia asiakkaita ja partnereita voi 

tavata FinChin tarjoaman ”alustan” ansiosta.

”Mikään pakko ei ole etabloitua Shanghaihin – tai edes 

Kiinaan – vaan mahdollisuuksia on kaikkialla Aasiassa”, Mak-

konen toteaa ja muistuttaa, että esimerkiksi Shanghaista Sou-

liin on vain puolentoista tunnin lentomatka.

Kiinan kaltaisessa kasvavassa taloudessa yritys voi päästä 

osaksi kasvua, uimaan ikään kuin myötävirtaan. On loogista 

kasvaa siellä, missä markkina kasvaa.

”Jos osaaminen on vahvaa ja uskoo pärjäävänsä Kii-

nassa, niin etabloitumisen mahdollisuus on hyvä selvittää”, 

Makkonen rohkaisee.     

Kaikki kustannukset syyniin
Mikään El Dorado Kiina ei enää ole – jos se sitä koskaan on 

ollutkaan. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n tuoreen tut-

kimuksen mukaan Kiinan itärannikolla palkat nousevat 10–

20 % vuodessa ja tästä syystä osa yrityksistä harkitsee jo läh-

töä maasta. Esimerkiksi tekstiiliteollisuutta on jo siirtynyt mm. 

Bangladeshiin halvempien tuotantokustannusten perässä. Ar-

vioiden mukaan osa valmistuksesta tulee siirtymään myös Kii-

nan sisämaahan, jossa palkkakustannukset ovat pienemmät. 

Toisaalta sisämaa ei ole houkutteleva sijaintipaikka, jos 

tuotteita pitää kuljettaa laivoilla. Pitkät kuljetusmatkat nostavat 

kustannuksia, hidastavat logistiikkaketjua ja tekevät siitä jäy-

kän.

ETLA varoittaakin, että vaikka tuotannon työvoimakustan-

nukset ovat Kiinassa matalat, ne muodostavat vain osan koko-

naiskustannuksista. 

Vain harvat yritykset ovat laskelmissaan ottaneet huomioon 

kaikki kustannukset – esimerkiksi Kiinan tuotanto usein nostaa 

varastoon sitoutuneen pääoman kustannuksia. 

Leijona & Lohikäärme
Finpron FinChi-innovaatiokeskuksen laajenemisesta Shang-

haista Pekingiin kerrottiin virallisesti huhtikuussa 2013. Ulko-

maankauppaministeri Alexander Stubb oli mukana allekir-

joittamassa sopimusta uudesta toimistosta, joka tullaan avaa-

maan Pekingin ZPark-ohjelmistokehityspuistoon. Kyseinen 

softa puisto on vain yksi Zhongguancun- alueen kymmenestä 

”Jalka oven väliin” on vasta alku 
Siitä huolimatta, että Team Finland on apuna Idässä – ja pre-

sidentit ja ministerit rientävät vienninedistämismatkoille  Aasian 

merkittäviin maihin – Makkonen ei halua hehkuttaa valtion 

roolia liikaa. Viime kädessä yritykset tekevät menestyksensä 

itse.

”Virallinen Suomi voi aukoa joitakin ovia matkan varrella 

merkittävälläkin tavalla, se on totta. Mutta kaikkein tärkeintä 

on se, mitä tapahtuu ovien takana, kun neuvottelut tosimie-

lessä alkavat.” 
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Omaa palveluamme 
yksilöllisempää on 
vain itsepalvelu.

Vakuutusyhtiö kaikelle, mistä välität. 
Henkilökohtainen palvelutapamme voi säästää 

vakuutuskustannuksianne. Kartoitamme riskit ja räätälöimme 

ehdotukset yksilöllisesti sekä tarjoamme omia vakuutusneuvojia 

yritysten jatkuvaksi avuksi.

Toki voit valita vakuutuksesi helposti itsekin. Tutustu osoitteessa 

folksam.fi tai soita arkena 8.30–16.30: 010 550 2004*.

*Kiinteästä linjasta 8,35 snt/puhelu + 3,2 snt/min., matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 19,2 snt/min.
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KOLUMNI

Matti Vanhanen
Perheyritysten liiton toimitusjohtaja

Kirjoittajan mielestä ongelmana on se, että onnistuneessakaan 

sukupolvenvaihdoksessa perheen nuori pystyy harvoin 

ostamaan yritystä vanhemmiltaan ainakaan kokonaan.

Suomen Pankin kesäkuisen katsauksen mukaan Suomi on vii-

dessä vuodessa menettänyt 20 prosenttia suhteellisesta osuu-

destaan maailmankaupassa. Markkina-alueillamme maailman-

kauppa kasvoi, mutta meidän osuutemme supistui. Taustalla on 

tärkeiden vientialojemme – paperin ja matkapuhelinten – vai-

keudet. Pääviestiksi kuitenkin jää se, että talousongelmamme 

syyt löytyvät vientimarkkinoiden sijaan itsestämme.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen ko-

rosti tuloratkaisuihin liittyen sitä, että peräti 150 000 suoma-

laista saa työnsä teknologiateollisuuden alihankintayrityksistä, 

mikä on lähes kymmenesosa yksityisen sektorin työpaikois-

tamme. Nämä yritykset ovat myös vientimme kannalta avain-

asemassa. Kustannuskilpailukyky ei toisin sanoen olekaan mi-

kään abstrakti kansantalouden ylätason kysymys. Kilpailukyky 

on aina yrityskohtaista. Siksi olisikin tärkeää löytää toiminta-

tapa, joka tuo yrityskohtaista joustokykyä kustannuksista pää-

tettäessä. Ratkaisevaa on se, pärjääkö yrityksen tarjous kiina-

laiselle, korealaiselle tai saksalaiselle kilpailijalle.

Hyvin monet näistä yrityksistä ovat myös perheyrityksiä. 

Perheyritysten liiton barometrin mukaan peräti noin 40 prosent-

tia teollista toimintaa harjoittavista perheyrityksistä olisi vetäjän 

iän puolesta valmis sukupolvenvaihdokseen lähimmän viiden 

vuoden kuluessa. Näiden yritysten ja niiden työpaikkojen ja in-

vestointimahdollisuuksien näkökulmasta olisi äärimmäisen tär-

keää, että sukupolvenvaihdokset voitaisiin toteuttaa siten, että 

myös yrityksen tase säilyisi oman pääoman osalta kunnossa.

Ongelmana on se, että onnistuneessakaan sukupolvenvaih-

doksessa perheen nuori pystyy harvoin ostamaan yritystä van-

hemmiltaan ainakaan kokonaan. Nykyinen perintö- ja lahja-

vero on useimmiten maksettava osingoilla, joita osakkaat jou-

tuvat nostamaan maksaakseen lahjaveron. Kokonaisrasitusta 

lisää se, että osingoista on maksettava ensin osinkovero. Yri-

tys onkin nuorten vetäjien astuessa remmiin usein taseeltaan 

heikko ja mahdollisuudet kasvuun, työllistämiseen ja investoin-

teihin näin ollen kaventuneet.

Millainen muutos auttaisi yrityksiä pysymään sukupolven-

vaihdoksen jälkeenkin kasvukykyisenä ja dynaamisena? Esi-

tyksemme on, että perintö- ja lahjavero korvattaisiin myynti-

voittoverolla. Omaisuuden arvonnousua verotettaisiin jatkossa-

kin, mutta vero maksettaisiin omaisuutta realisoitaessa, jolloin 

myyjälle syntyy todellista myyntituloa. Rahoitustilanne on pank-

kien sääntelyn myötä muuttunut sellaiseksi, että yritys tarvitsee 

aikaisempaan verrattuna enemmän omaa pääomaa investoin-

tien toteuttamiseen. Siksi sukupolvenvaihdostilanteissa ei usein-

kaan ole mahdollista eikä järkevää puuttua liikaa yrityksen ta-

seeseen. Taseen heikentäminen vaikuttaa samalla myös yrityk-

sen asemaan ja reittaukseen lainamarkkinoilla.

Haettaessa eväitä uuteen kasvuun on tärkeää kiinnittää 

huomiota uuden kasvun vaatiman rahoituksen edellytyksiin. 

Edellytykset on helppo määritellä: yrityksen on pitkäjänteisesti 

vahvistettava omaa pääomaansa, jotta sillä on mahdollisuuk-

sia saada kasvun vaatimaa rahoitusta pankeista järkevin eh-

doin.

Sukupolvenvaihdosten toinen suuri kysymys on jatkajan in-

nostaminen vastuun ottamiseen. Perheyritysten liitto tarjoaa 

esimerkiksi erilaisten valmennusohjelmiensa kautta sukupol-

venvaihdokseen valmistautuville nuorille kokemuspohjaista tie-

toa ja näkökulmia yrityksen jatkamiseen. Sukupolvenvaihdos 

on perheen sisällä, luopujan ja jatkajan, ja koko perheen kan-

nalta aina eniten henkinen prosessi. Siihenkin voi valmistau-

tua. Monessa perheyrityksessä sama prosessi on käyty läpi ai-

kaisemmin ja monessa se on juuri nyt käynnissä. 

Perheyritysten liitto ry on suomalaisten perheyritysten edun-

valvonta-, valmennus- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää suo-

malaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä sekä vastuullista, 

kasvollista omistajuutta. 

Liittoon kuuluu noin 400 jäsenyritystä, joiden yhteenlas-

kettu liikevaihto on noin 31 miljardia euroa ja jotka työllistä-

vät noin 160 000 henkilöä.

SUKUPOLVENVAIHDOKSILLA 
VAUHTIA TALOUTEEN
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Tyylikkäät uutuudet 
ensiapuun!

Cederroth Oy / Ensiapu 
PL 95, 02231 Espoo

puh. 0207 00 9250  

SILMÄNHUUHTELU-

Mitat: 56 x 29 x 12 cm

490900 ensiapuasema
720900 silmänhuuhteluasema

SALVEQUICK-
LAASTARITÄYDENNYKSET

6036  6444 6470 6454 6735CAP 
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Kulmajyrsim
et 

Siilijyrsimet
 

CoroMill® 
Tuottavien ratkaisujen jyrsinperhe

CoroMill 490  
 

CoroMill 390  
 CoroMill 690  

 

CoroMill R215
viimeistelyjyrsin 
 

CoroMill 390  
 

CoroMill 790   
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Tasojyrsimet

CoroMill 245    
 

CoroMill 345    
 

CoroMill 360    
 

CoroMill 590     
 

CoroMill 365     
 

CoroMill 210  
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TYÖKALUISTA 
PAREMPAA 
HUOLTA

ERIKOISVARUSTELLUT 
KONTIT TUOVAT 

JÄRJESTYSTÄ KAAOKSEN 
KESKELLE

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: FINNCONTAINERS

Teräskontit ovat pikkuhiljaa ajautuneet 

varustelukierteeseen. Tylsä ja harmaa peruskontti on 

kokenut renessanssin, kun yritykset ovat alkaneet miettiä, 

voisiko kontista saada enemmän irti. 
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”Kun kontin funktio on 
suunniteltu hyvin, se ei olekaan 
enää vain jotain, jolla siirretään 

tavaraa.”
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”Vientialan yritykset ja vientiyritysten alihankkijat osta-

vat paljon kontteja”, toimitusjohtaja Sarianne Reinikkala 

 Finncontainers Oy:stä kertoo. 

Kun kontin funktio on suunniteltu hyvin, se ei olekaan enää 

vain jotain, jolla siirretään tavaraa. Merikontti jää määrän-

päähän esimerkiksi varastoksi, eikä matkaa tyhjänä takaisin. 

Joskus myös tällaisten SOC-konttien (shippers own container) 

merirahti on edullisempi.    

”Rahtikonttien ja pienten varastokonttien lisäksi toimi-

tamme myös erikoisvarusteltuja kontteja. Yritykset joko vuok-

raavat kontteja tai sitten ostavat niitä suoraan omaan varasto- 

tai vientikäyttöönsä.” 

Esimerkiksi isoilla rakennusliikkeillä konttivolyymi työmailla 

on huomattava – ja missä ennen oli työmaaparakki, seisoo 

nyt toimistokontti. ”Rakennuspuolella kontteja käytetään myös 

sen takia, että kaikki tavarat ja työkalut saadaan kätevästi mu-

kaan seuraavalle työmaalle. Samalla ehkäistään varkauksia”, 

Reinikkala summaa.

Kalustonhallinta kunniaan
Modernien yritysten prioriteettilistalla kalustonhallinta on nous-

sut koko ajan korkeammalle. Nykyään kehitetään jo niin sa-

nottuja vakiokontteja, jotka sisältävät työmaille välttämättö-

mien työkoneiden ja työkalujen lisäksi myös kiinnitystarvik-

keita sekä vakiokontin sisältöä ja vakiokonttijärjestelmää ma-

nageeraavan varastomiehen.  Vakiokontin sisältö suunnitel-

laan siten, että kaluston käyttö, ylläpito ja huolto ovat taloudel-

lisesti ja tuotannollisesti kannattavia. 

vänsä sitten onkaan pulmana, ratkaisu laitetaan konttiin ja toi-

mitetaan oikeaan paikkaan.

”Esimerkkinä uudenlaisesta erikoiskontista voi mainita 

vaikka vedenpuhdistuskontin tai sitten turvakontin – tämä jäl-

kimmäinen on käytössä esimerkiksi kaivoksissa, jolloin kaivos-

miehet voivat pelastautua paloturvalliseen, lujatekoiseen kont-

tiin sisälle, mikäli kaivoksessa syttyy tulipalo.”

Vakioi toimiva ratkaisu
Varusteluun on vaihtoehtoja laidasta laitaan. Esimerkiksi työ-

mailla halutaan usein säilyttää työkoneet lämmitetyssä erilli-

sessä varastokontissa. Vakioimalla konttitoimintaa on mah-

dollista monistaa toimivat konseptit. Standardoiminen tuo työ-

maalle uudenlaista selkärankaa myös konttien siisteyden kan-

nalta: tavarat eivät ole enää miten sattuu, vaan kaikki tietä-

vät mihin ne kuuluvat. Näin työkaluja hukkuu tai menee epä-

kuntoon vähemmän.  Huolimaton kalustonhallinta taas aiheut-

taa sen, että työmaalla käytetään turhaa työaikaa työkalujen 

etsimiseen.

Reinikkalan mukaan erikoiskontit kertovat uudesta ajattelu-

tavasta: kontista muodostuu itse tuote, eikä vain tuotteen pak-

kaus. Kontin lisäarvo tulee sen kätevyydestä, kestävyydestä, 

siirreltävyydestä ja siitä, että varustelun suhteen vain taivas on 

rajana.

Würth: palvelukonteilla kilpailuetua
Yksi suomalainen yritys, joka on havainnut konttien monikäyt-

töisyyden, on Würth Oy. Würthillä itsellään on satoja kont-

”Yrityksiä kiinnostaa hankkia 
kontteja, joissa on valmiina 

heidän tarvitsemansa 
tuotteet.”

Nykytilanteen takana on kehitys, jossa työmaiden kiristy-

neet työturvallisuus- ja laatuvaatimukset ovat vaikuttaneet työ-

maiden aikatauluihin hidastaen varsinaista tuotantoa. Työmai-

den suurena ongelmana on oikeanlaisten työkalujen ja -konei-

den löytyminen silloin, kun niitä tarvitaan – ilman viivytyksiä.  

Kontti kaikilla mausteilla
Konteissa kiinnostaa myös se, että tavallisen ulkokuoren sisällä 

voi olla melkein mitä vain: kontti voi olla täynnä hi-techiä tai 

vastaavasti raaka-aineen säilytyspaikka. Reinikkalan mukaan 

nyt on olemassa selkeä trendi, jossa kontteihin pyydetään tar-

jouksia erilaisista varusteluista.  

”Yrityksiä kiinnostaa hankkia kontteja, joissa on valmiina 

heidän tarvitsemansa ’peruspaketti’ – esimerkiksi hyllyt on jo 

valmiiksi täytetty oikeilla tuotteilla.”

Yritykset ovat hyvää vauhtia omaksumassa ”konttikes-

keistä” ongelmanratkaisutapaa, mikä tarkoittaa että mikä hy-
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Säästöä ja 
mukavuutta
LEDien 
valonohjauksella
Helvarin valonohjauksella säädät 

valaistuksen tarpeittesi mukaiseksi. Samalla 

säästät energiaa parantaen viihtyisyyttä sekä 

tuottavuutta.

KAIKKI SORMIESI 

ULOTTUVILLA

Voit myös ohjata ja seurata eri tilojen 

valaistuksen energian kulutusta reaaliaikaisesti 

omalta tietokoneeltasi, älypuhelimesta tai 

tabletiltasi. www.helvar.fi
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teja, joista kymmeniä on ns. aktiivisessa käytössä. Kari Ha-

karauta kertoo, että yritys alkoi panostaa erikoisvarusteltuihin 

palvelukontteihin noin 10 vuotta sit-

ten.

”Pian huomattiin, että asiakkaat 

olivatkin etsineet juuri tällaista ratkai-

sua, joka säästää heiltä paljon aikaa 

ja vaivaa.” 

Näin Würthillä on jatkettu kont-

tien tuotekehittelyä ja varustetasossa 

on menty aimo harppauksin eteenpäin. Kontteja on tarjota 

sekä kotimaiseen että ulkomaiseen käyttöön. 

”Räätälöimme palvelukontteja esimerkiksi rakennus- ja 

huoltoseisokkiprojekteihin. Asiakkaalle voidaan toimittaa vaik-

kapa varuste- tai myymäläkontti, joka on sitten käytössä ken-

ties muutaman kuukauden ajan – tai jopa useamman vuo-

den”, kuvailee Hakarauta.

Ideana on toimittaa valmis paketti juuri sinne, mistä siitä 

on eniten hyötyä.

”Kontti viedään asiakkaan kohteeseen niin, että mukana 

on kaikki tarvittava työkaluista tarvikkeisiin.”

”Kontti viedään asiakkaan 
kohteeseen niin, että mukana 

on kaikki tarvittava työkaluista 
tarvikkeisiin.”

Palvelukontilla ajan ja rahan säästöä
Hakaraudan mukaan Würthin asiakkaat ovat mieltyneet tällai-

seen kokonaisvaltaiseen palveluun 

kahdesta syystä: logistiikka ja turval-

lisuus paranevat.

”Kun tavarat ovat lähellä kon-

tissa, ei enää tarvitse lähteä ajele-

maan pitkiä matkoja, mikäli huoma-

taan että työmaalta puuttuu jotain 

olennaista. Samalla työmaan turval-

lisuus nousee uudelle tasolle, kun trafiikki vähenee ja työkalut 

ja tarpeisto on yhdessä paikassa.”  

Würthin ulkomaille matkaavat varustekontit on usein laa-

dittu tarkkojen spesifikaatioiden mukaan. Kontilla saattaa olla 

mittaa 20–40 jalkaa ja Würthin väki rakentaa sen valmiiksi 

alusta loppuun.

”Sähköistys, ilmanvaihto, varustetaso – nämä kaikki teh-

dään asiakkaan ohjeistuksen mukaan”, Hakarauta listaa. Sa-

maan palvelupakettiin kuuluu myös huolehtiminen tullimuodolli-

suuksista ja itse rahdin hoitaminen. 

”Meiltä lähti juuri erikoisvarusteltu kontti Kiinaan ja Saudi-
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aaltopro.fi

Aalto PRO
Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta

Klikkaa nettiin tai soita!
aaltopro.fi/tuotanto
tupuna.tapanainen@aalto.fi, 050 359 0737

Etumatkaa
läpi elämän

TURBO – Tuotannonohjauksen perusteet 
kahdessa päivässä 
2.–3.10.2013 (2 pv)
Opi perustiedot teollisen yrityksen tuotannon 
ohjauksesta ja kehityksestä.
aaltopro.fi/turbo

Sales and Operations Planning – 
hallittua tasapainoa 
8.10.–17.10.2013 (3 pv)
Selvitä parhaat keinot hankinnan, tuotannon ja 
myynnin välisen näkyvyyden ja yhteistoiminnan 
parantamiseksi.
aaltopro.fi/sop

DGS – Diploma in Global Sourcing 2013–2014 
20.11.2013–16.5.2014 (12 pv)
Gain long-term competitive advantage through 
efficient management of the company’s external 
resources.
aaltopro.fi/dgs

DOM – Diploma in Operations Management 2014 
9.1.–6.6.2014 (12 pv)
Kehitä yrityksesi toimitusketjun kilpailukykyä suosi-
tussa tuotannon johtamisen koulutusohjelmassa. 
Varaa heti paikkasi.
aaltopro.fi/dom

Technologies for 
tubular parts

www.larikka.com

LARIKKA

Welcome inside

Laadukkaita putkikomponentteja.
Hitsaamme kappaleen sisältä ulospäin hitsin hyvin saumoin. 
Valmistamme pienehköt putkikomponentit mitoituksenne 

mukaisesti. Kysy tarjousta. Puh. 020 7121 444.

-satulahitsausmenetelmällä valmistettu 
jakotukki 12x1,5 mm putkesta. 
Painetesti osoittaa hitsauksen kestävyyden:  
räjähdyspaine 1700 bar ja haarasaumat ehjät.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto

PL 199 (Kaislakatu 3), 80101 Joensuu

www.pkky.fi/aiko

MENESTYS SYNTYY 
OSAAMISESTA

Pohjois-Karjalan aikuisopiston kone- ja  
metalliala järjestää aikuisten ammatillisia  
näyttötutkintoja sekä räätälöityä koulu- 
tusta yritysten tarpeisiin.

Lisätietoja: Janne Mononen, p. 013 244 2542, janne.mononen@pkky.fi

 

Ammatilliset näyttötutkinnot

 Kone- ja metallialan  
perustutkinto
 Hitsaajan ammattitutkinto
 Koneistajan ammattitutkinto
 Koneenasentajan ammatti- 
tutkinto
 Kunnossapidon ammatti-
tutkinto

 Levytekniikan ammatti- 
tutkinto
 Koneistajamestarin  
erikoisammattitutkinto
 Koneenasentajamestarin  
erikoisammattitutkinto
 Levytyömestarin erikois- 
ammattitutkinto

 
Muu ammatillinen koulutus

 Kansainvälinen hitsaus- 
neuvoja (IWS)
 Hitsaajan pätevöitysmis- 
koulutus ja hitsausohje (WPS)
 IWS-hitsaus

 Hitsien silmämääräinen 
tarkistus
 Robottihitsauskoulutus
 LEAN - 5s-koulutus

NESTYS SYNTYY 
SAAMISESTA

a
isia 
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Arabiaan lähti kontti sitä ennen”, Hakarauta kertoo ja muistut-

taa, että kontit myös palaavat takaisin maailmalta. Kun kontti 

on tehtävänsä tehnyt, se palaa Suomeen. Kotimaassa kontti 

laitetaan  uuteen uskoon uuden asiakkaan toivomusten mukai-

sesti ja se lähtee taas reissuun.  

Kontin syntysanat
Konttien historia liittyy tiiviisti kansainvälisen logistiikan kehit-

tymiseen. Yhdysvaltain rautatieyhtiöt käyttivät metallilaatikoita 

rahdin kuljettamiseen jo vuonna 1929, mutta konttikuljetusten 

isänä – ja merikonttien maailmanvalloi-

tuksen toimeenpanijana – pidetään ame-

rikkalaista kuljetusalan yrittäjää Malcom 

McLeania. 

McLean kehitti idean kontteihin perus-

tuvasta rahdista turhautuessaan lastien hi-

taaseen purkuun laivoista ja mies myös 

kehitti konttikäsittelyssä vielä tänäkin päivänä käytettävän sys-

tematiikan. McLean pääsi laittamaan teoriansa käytäntöön to-

den teolla ostaessaan 1950-luvulla Pan-Atlantic varustamon 

(myöhemmin Sea-Land). 

McLean lastasi ensimmäiset merirahtikontit laivaan Poh-

jois-Carolinassa 26. huhtikuuta 1956 – ja kansainvälisten 

konttikuljetusten aikakausi käynnistyi tästä päivästä. Hankalan 

alun jälkeen McLean todisti rahtikonttien käyttökelpoisuuden 

”Uusi informaatiotekniikka 
mahdollistaa myös 

konttien kulun helpon 
seurannan.”

Vietnamin sodassa, jolloin Sea-Land toimitti USA:n armeijan 

tarvikkeet konteissa, ja niiden purku tapahtui ennätysajassa. 

Paluumatkalle varustamo otti vielä Japanista tuontirahtia ja va-

kuutti viimeisetkin kriitikot.

Suomalaiset konttibisnekseen 1963
Suomalaiset taas ovat olleet edelläkävijöitä eurooppalaisessa 

konttiliikenteessä. Ensimmäinen kontti saapui Suomeen vuoden 

1963 keväällä Finnlinesin Hansa  Express autolautalla. Veli 

Nordström perheineen ja englantilainen huolitsija  Alltransport 

perustivat suomalaisvarustamo 

 Containershipsin pari vuotta myöhem-

min. Kun varustamon M/V  Osternburg 

matkasi ensimmäisellä purjehduksellaan 

1967 Felixstowesta Turkuun, oli lastissa 

jo nelisenkymmentä konttia.

Saksan Bremeniin ensimmäinen meri-

rahtikontti saapui keväällä 1966. Aluksi Euroopassa ei uskottu 

konttien käyttömahdollisuuksiin, mutta kun ensimmäinen luon-

nos ISO-standardiksi oli valmisteltu, myös Euroopassa alettiin 

ripeästi rakentaa konttilaivoja, -satamia ja -käsittelylaitteita. 

Uusi informaatiotekniikka mahdollisti myös konttien kulun 

helpon seurannan – ja nykylogistiikkaa on jo perin vaikea ku-

vitella ilman niitä. Merirahtikontti onkin vasta elinkaarensa 

alussa. 

AL Safety Design, Yläportti 1 B, 02210 ESPOO 
tel: +358-9-884 3066, info@alsafety.com, www.alsafety.com

Luotettavuustekniikka ja riskienhallinta:
Kokenut riskiasiantuntija suunnitteluprojekteihinne
Puolueettomat 3. osapuolen riskianalyysit järjestelmille
CE-sertifioinnin tuki, vaatimuksenmukaisuus

Teemme järjestelmille ja tuotteille:
Luotettavuusanalyysit: FMEA, RAM, LCC, RCM
Riskianalyysit: Hazop, SIL, LOPA, Riskitasot, Prosessi-FMEA
Ohjelmoitavat laitteet: MTBF, SIL, EN 61508, dokumentointi
Yrityskurssit, koulutuspaketit: www.reliabilityacademy.fi
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JOPA 9 KK TAKUU 
RISKITÖN RATKAISU -VAIHTOTRUKEILLE 

Parhaista vaihtotrukeistamme teemme Riskitön Ratkaisu-vaihtotrukkeja.

Nämä koneet käyvät läpi laajan tarkastusohjelman, jonka yhteydessä ne 
huolletaan ja tarpeen mukaan myös maalataan. 

Kunnostetuille vaihtotrukeille myönnämme yhdessä huoltosopimuksen 
kanssa pitkän 9 kk takuun. Huoltosopimus takaa huollon säilymisen 
osaavissa käsissä myös tulevaisuudessa.

. 
Tiedustelut vaihtotrukeistamme voit tehdä myös suoraan palvelevan 

RISKITÖN
RATKAISU
VAIHTOTRUKKI

Sure, you could live 
without copper

Our Copper for your Life

But

200 km
of our copper wire alone are
needed for each wind turbine:
Without copper no green electricity.

www.aurubis.com

DELFOI PLANNER 
LÄPIVALAISEE 
TUOTANNON

Vänrikinkuja 2
FI-02600 Espoo, Finland

Tel. 010 309 7700
Fax. 010 309 7777

www.delfoi.com
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LEAN: 
PALJON PUHETTA, VÄHÄN TEKOJA

SUOMALAISIIN YRITYKSIIN LEAN-IDEOLOGIA 
JUURTUU HITAASTI 

– JA KONEPAJOIHIN VIELÄ HITAAMMIN

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: PHOTODISC

Lean ei ole uusi asia suomalaisille yritysjohtajille. 

Itse asiassa kyseessä lienee yksi kuumimmista – 

ellei peräti kuumin – liikkeenjohdon filosofioista 

tällä hetkellä. Samalla lean on myös niitä kaikkein 

väärinymmärretyimpiä bisnesideologioita.

Lean houkuttaa, koska eri tutkimusten mukaan se on tehok-

kain tällä hetkellä tunnettu tapa kehittää koko organisaation 

laajuista osaamista ja kyvykkyyttä. Leanin ideaan kuuluu, että 

se leikkaa koko organisaation läpi ja tarjoaa kaikelle toimin-

nalle systemaattisen kehitysmallin. Leania pidetään ehkä hive-

nen sisäänpäin lämpiävänä siksi, että se on nippu valmiita pe-

riaatteita ja tekniikoita, jotka vaativat paneutumista. Loppu-

peleissä lean on kuitenkin asiakasarvon kehittämisen väline, 

jonka avulla on mahdollista tehdä tarkoituksenmukaisia asioita 

– nimen omaan asiakkaan näkökulmasta. 

Japanista ponnistava lean tavoittelee täydellisyyttä ja asioi-

den henkilökohtaista, perinpohjaista sisäistämistä. Lean-menes-

tystarinat maailmalta kertovat, että tuotannossa on mahdollista 

tehdä radikaaleja parannuksia jo lyhyellä aikajänteellä. Tämä 

tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että läpäisyaika lyhenee 50–

80  % ja tuottavuus kasvaa 30–50 %. Samalla reklamaatioiden 

ja virheiden määrä voi romahtaa jopa 90 prosenttia. 

JOT:in perillinen
Ilkka Kouri Suomen Lean-yhdistys ry:stä katsoo, että lean-val-

lankumous on enemmän tahdon asia kuin lompakon – varsinai-

sia investointeja tarvitaan vähän, kun asenne ratkaisee. Muu-

tama vuosi sitten perustetun yhdistyksen sihteeri Kouri kertoo, 

että ideologisesti lean on sukua 80-luvun JOT-ajattelulle (Just 

On Time), jossa suomalaiset yritykset olivat varsin hyviä. 

”Lean on kuitenkin enemmän kuin JOT. Nykymuodossaan 



2/2013 prometalli  51

leanissä yhdistyvät toiminnan organisointi, kehittäminen ja joh-

taminen.”

Kourin mukaan lean on joutunut Suomessa hiukan sivurai-

teille, koska yritysten johdon huomio on muualla – kustannus-

säästöjä haetaan nyt läpi linjan ja globalisaatio heiluttelee yri-

tyksiä. 

”Tästä on ollut seurauksena, että yrityksen toiminnan kehit-

täminen on hankaloitunut”, Kouri arvelee, mutta povaa leanille 

kovaa nostetta, jahka pahin ”globalisaatiokrapula” hellittää. 

Virtausta optimoimassa 
Ruotsin lean-gurut professori Pär Åhlström ja tutkija Niklas 

 Modig Tukholman Handelshögskolanista uskovat, että mo-

nien organisaatioiden käsitys ”todellisesta tehokkuudesta” on 

väärä. Åhlströmin ja Modigin mukaan on ajateltava resurssite-

hokkuuden sijaan tehokasta virtausta, jotta voidaan aidosti kes-

kittyä asiakkaan etuun. 

Tämä tarkoittaa, että on pyrittävä saamaan jokainen yksit-

täinen asia virtaamaan nopeasti järjestelmän läpi sen sijaan, 

että pyrittäisiin järjestämään kaikille työntekijöille jatkuvasti 

jotain tekemistä. Tuoreessa Lean-kirjassaan kaksikko pohtii, 

kuinka tämä tehokkuusparadoksi voidaan ratkaista.

Åhlströmin ja Modigin mukaan asiakaskokemus paranee 

välttämällä pullonkauloja, vapauttamalla kapasiteettia, luo-

malla tehokkaampia prosesseja ja parantamalla laatua. Tari-

nan konnana on osaoptimointi, joka aiheuttaa sen, että yrityk-

”Lean houkuttaa, koska 
eri tutkimusten mukaan se 
on tehokkain tällä hetkellä 
tunnettu tapa kehittää koko 

organisaation laajuista 
osaamista ja kyvykkyyttä.”
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Leanin keskeiset periaatteet:
1. Virtaus

2. Jatkuva kehittäminen

3. Koko henkilöstön osallistuminen

4. Omakohtaisen kokemuksen kautta oppiminen

sissä keskitytään liikaa toimintojen yksittäisten osien tehostami-

seen.

Vielä lapsenkengissä
Pitkät odotusajat, tyytymättömät asiakkaat, tehottomat proses-

sit, ylityöllistetyt työntekijät ja laatuongelmat ovat yleinen vit-

saus yrityksissä – meillä ja muualla. Delfoi Oy:n Vesa Paju nä-

kee, että Lean-ajattelu ei vielä oikein ole päässyt juurtumaan 

Suomeen:

”Meillä on pääosin otettu pieniä askeleita ja toteutettuja pi-

lotteja aika varovasti”, toteaa Paju, joka näkisi mielellään kun-

nianhimoisempaa otetta lean-puolella. 

Syklisyys haasteena
Entä sitten konepajojen lean-kunto? Ilkka Kourin mukaan pajat 

eivät varsinaisesti ole mukana leanin eturintamassa bisneksen 

luonteesta johtuen:

”Konepajat tekevät investointihyödykkeitä, joihin kohdis-

tuu voimakasta syklistä vaihtelua. Lean taas toimii parhaiten ta-

saisilla volyymimarkkinoilla”, Kouri toteaa, mutta lisää että ko-

neenrakennuspuolella on toki myös hyviä esimerkkejä  leanin 

käytöstä.

Yksi tulevaisuuden avaimista rankasti tutkimukseen 

ja kehitykseen satsaaville konepajoille voisi olla T&K:n 

 ”leanaaminen”:

”Leanin ottaminen vahvasti mukaan osaksi tuotekehityspro-

sesseja on nyt lähdössä liikkeelle Suomessa”, uskoo Kouri. 

Delfoi Oy:n Vesa Pajun mielestä Lean-ajattelu ei vielä oikein ole päässyt 

juurtumaan Suomeen.

”Lean on kokonaisvaltainen 
toimintatapa, joka muuttaa koko 

organisaation.”

Delfoi toimittaa valmistavalle teollisuudelle sekä palvelu- 

ja terveydenhuoltosektorille suunnitteluratkaisuja ja -palveluja, 

joilla organisaatiot ja yritykset voivat parantaa kilpailuky kyään 

ja kannattavuuttaan tehostamalla tuotteen valmistus- ja toimitus-

prosessia. Yrityksen Lean-tuote on ollut markkinoilla vuodesta 

2009. Pajun mukaan lean sopii Delfoin tuotekatalogiin hyvin, 

koska yrityksellä on vankka pohja tuotannon virtauksen paran-

tamisesta tehdassimuloinnin avulla.

”Esimerkiksi läpimenoajan lyhentäminen on ollut meille 

aina keskeinen asia kehittämiskohteita etsittäessä.” 

Leanistä on moneksi?
Viime vuosien aikana Paju on huomannut, että lean tarkoittaa 

eri asioita eri ihmisille. Monen mielestä lean on synonyymi jat-

kuvalle parantamiselle, tai sitten ajatellaan, että mallin voisi 

ajaa läpi vain toimipisteessä tai parissa. Tästä ei kuitenkaan 

ole kysymys, toteaa Paju.

”Lean on kokonaisvaltainen toimintatapa, joka muuttaa 

koko organisaation”, Paju linjaa.

Taantumako leanin esiinmarssia sitten jarruttaa? Paju us-

koo, että taloudellisen epävarmuuden aikana leania pitäisi 

päinvastoin tervehtiä pelastajana ja ottaa sen opetuksista 

vaari.

”Esimerkiksi automaation ja tehokkuuden lisääminen on jär-

keenkäypää silloin, kun halutaan säästää.” Nousukauden tuul-

ten taas puhaltaessa voi käydä niinkin, että leanin kaltaiset työ-

kalut jätetään sovinnolla pöytälaatikkoon – kaikilla on kiire 

vuolemaan kultaa ja siihen riittävät vanhatkin konstit. Silti Paju 

uskoo, että lean tulee väistämättä – ja laajalla rintamalla – 

myös suomalaisiin yrityksiin:

”Tuottavuuden parantaminen on yrityksen kaikissa toimin-

noissa aina järkevää ja lean auttaa juuri tämän tavoitteen saa-

vuttamisessa.” 
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VEO tarjoaa automaatio- ja sähköistysratkaisuja energian tuo-

tantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Viennin osuus yrityksen 

liikevaihdosta on 70%. Tuotannon laajuus, laatuvaatimukset 

ja teknologian jatkuva kehittyminen asettavat haasteita VEO:n 

materiaalivirtojen hallinnalle ja logistiikalle. 

”Selkeytimme työn alkuvaiheessa materiaalivirtoja. Va-

rastolayoutin muutoksilla pystymme vaikuttamaan esimerkiksi 

suoraan läpimenoaikoihin”, kuvailee Vindean avainasiakas-

johtaja Ari Laurila VEO:n kumppanuudesta saamaa välitöntä 

hyötyä. 

Vindea on teollisuuden lisäarvologistiikan erityisosaaja, 

joka palvelee teknologiateollisuutta koko Suomessa.  Vindealla 

on markkinoiden pitkäaikaisin osaaminen tehdaslogistiikan, 

varastologistiikan ja valmistuspalveluiden kokonaistoimituk-

sista. 

”Näin merkittävä muutosprojekti vaatii toimittajan, joka 

tuntee syvällisesti teollisen logistiikan prosessit ja osaa kehit-

tää niitä. Meihin teki vaikutuksen vindealaisten pitkä kokemus 

ja valmius tarttua kovaan haasteeseen tiukalla aikataululla”, 

kertoo VEO Oy:n hankintajohtaja Timo Orhanen.

 

Lisäarvologistiikka on valtti kehittyville 
yrityksille
Lisäarvologistiikka on uusi tapa toimia. Lisäarvo syntyy, kun 

lähetys- tai vastaanottoprosesseihin tuodaan perinteisiä tuotan-

toprosessien toimintoja, kuten laadunvalvontaa, kokoonpanoa 

tai huoltotoimintoja. 

VEO edustaa hyvin vaasalaisen teollisuuden uudistamis-

asennetta, joka hyötyy lisäarvologistiikasta perinteisen si-

jaan. VEO:ssa on huomattu, miten materiaalivirtojen yhden 

kohdan kehittäminen vaikuttaa systemaattisesti myös tuo-

tanto- ja suunnitteluprosesseihin. ”Logistiikan parantaminen 

pakottaa parantamaan myös osto-, suunnittelu- ja valmistus-

vaiheen prosesseja”, sanoo Orhanen.

Kysymys on teollisuustuotannon mittakaavan vuoksi mer-

kittävistä resurssisäästöistä. Logistiikalla kokonaisuutena 

on merkittävä vaikutus yritysten kilpailukykyyn, koska noin 

12  % kaikista teollisuuden kustannuksista syntyy logistii-

kasta.  

Toimivaa kumppanuutta parhaimmillaan
Vindea on tottunut kantamaan vastuuta Suomen johtavien 

teol lisuusyritysten alihankkijana. ”Etenemme aina suunni-

telmallisesti. Sen myötä asiakkaidemme saama mitattava 

hyöty syntyy yksinkertaisten muutosten, kuten hukkatyön vä-

hentämisen, tuloksina”, Laurila pohtii. 

Kesän aikana Vindea on alkanut siirtymävaiheen jäl-

keen hoitaa VEO:n logistiikkatoimintoja. Uudelleenjärjeste-

lyissä VEO:n logistiikka-ammattilaiset siirtyivät Vindean pal-

velukseen. Yritysten yhteistyö on tiivistä kumppanuutta. 

”Odotimme paljon, ja saimme odotuksiamme enemmän. 

Logistiikkaprosessien parantamisen positiiviset kokonaisvai-

kutukset ovat mielestäni lisäarvoa parhaimmillaan”, Orha-

nen toteaa lopuksi. 

ILMOITUS

VEO ANTOI LOGISTIIKKAKAPULAN 
ETEENPÄIN

TEKSTI: MIA SINISALO

KUVA: VEO

Vaasalainen energia-alan 

teollisuustoimija VEO Oy ja 

koko Suomessa toimiva 

Vindea Oy aloittivat maaliskuussa 

2013 yhteistyön, joka alkoi 

varastolayoutin muutoksesta. 
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TULKOON VALKEUS

KONEPAJAT OVAT YHÄ 
KIINNOSTUNEEMPIA UUSISTA 

LED-RATKAISUISTA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: WALDMAN VALAISTUS OY

Toimistotyössä on jo pitkään puhuttu riittävän hyvistä 

valaistusolosuhteista, mutta konepajateollisuudessa tilanne vaihtelee 

yrityksestä yritykseen. Joissakin pajoissa valaistusasiat on nostettu 

vahvasti agendalle, kun taas toisissa vielä kärvistellään muinaisten 

lamppujen särisevässä valossa. prometalli jututti valaistusalan 

ykkösnimiä ja kysyi, kuinka kirkas lamppu pajassa palaa.

”Valaistusratkaisuun 
konepajoissa pitää kiinnittää 

erityistä huomiota, koska 
työ on usein äärimmäistä 

tarkkuutta vaativaa.”
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Martti Suomela suomalaiselta LED-valaisinten valmistajalta 

MTG-Meltronilta toteaa, että monet konepajat ovat kiinnostu-

neita aihepiiristä – ja jotkut yritykset ovat lisäksi myös varsin 

hyvin perillä asioista. 

”Älykkään ohjauksen järjestelmät ovat selvästi nostamassa 

päätään myös konepajapuolella, koska niillä saavutetaan suu-

rimmat säästöt sähköenergiankulutuksessa”, Suomela pohtii. 

Hänen mukaansa valaistusratkaisuun konepajoissa pitää kiin-

nittää erityistä huomiota, koska työ on usein äärimmäistä tark-

kuutta vaativaa.

”Esimerkiksi värintoiston on oltava kohdallaan ja kiusahäi-

käisy on saatava minimiin”, Suomela toteaa ja lisää, että va-

laistusratkaisuilta vaaditaan myös kestävyyttä, sillä pajoissa 

saattaa olla esimerkiksi liuottimia, kovaa kuumuutta tai kos-

teut ta, jotka pian syövät parhaan valotehon ja rikkovat runko-

rakenteet heikkolaatuisilta valaisimilta. Suomelan mukaan ko-

nepajoilla on usein koko nippu vaatimuksia, joihin pitää pys-

tyä vastaamaan – ja nykyteknologialla tähän myös pystytään. 

Valaistusvallankumouksen kärkijoukoissa kulkevat itseoikeute-

tusti LED-valonlähteet.

”Ledeillä valaistusta voidaan ohjata järkevästi ja erilaiset 

läsnäolo- tai liikkeentunnistinratkaisut ovat käteviä toteuttaa, 

koska valojen portaaton himmentäminen alentaa energianku-

lutusta samassa suhteessa ja valonlähteiden käyttöikä pitenee 

entisestään.” 

Toinen tärkeä tekijä on valon syttymisnopeus: siinä missä 

ennen lampuilla kesti aikaa ennen kuin ne saavuttivat täyden 

tehon, ledeistä saa täyden valotehon irti saman tien.

Faktat selville
Finlightin Samuli Sainio näkee, että huolellinen taustatyö kan-

taa hyvin hedelmää, kun konepajoille suunnitellaan uusia va-

loratkaisuja. 

”Haastattelujen, alkukartoituksen ja ammattilaisten teke-

mien erilaisten mittausten avulla päästään lähemmäs sitä, mitä 

oikeasti tarvitaan ja halutaan”, Sainio toteaa. Työsuojaval-

tuutettu tai muu työntekijöitä edustava taho on oikea henkilö 

kertomaan työntekijöiden tunnoista ja tarpeista – ei niinkään 

aina talousjohtaja. Sainion mukaan tässä on malliesimerkki 

siitä, että säästöt väärässä paikassa voivat tuottaa isoja vahin-

koja jo lähitulevaisuudessa.

”Riittävä valon määrä on suoraan yhteydessä tuottavuu-

teen. Puutteellisesta valaistuksesta seuraa toisaalta tuoterekla-

maatioita ja toisaalta sairauspoissaoloja väsymisen ja stres-

sin myötä.”

Sainio ei epäröi sanoa, että alalla esiintyy vielä paljon 

”vanhan liiton meininkiä”, joka tässä tapauksessa tarkoittaa 

sitä, että vuodesta toiseen sinnitellään samojen kehnojen va-

lojen kanssa – ja vielä vaivautumatta huoltamaan ja ylläpi-

tämään niitä juuri mitenkään. Joissakin työtehtävissä valo on 

kuitenkin liki elinehto ja työturvallisuuskysymys: esimerkiksi jos 

valaistus ei ole optimoitu sorvityössä, työstetty kappale ikään 

kuin katoaa näkyvistä tietyllä kierrosnopeudella kun valaisi-

men lähettämä taajuus (välkkyminen) osuu samalle taajuudelle 

pyörivän kappaleen kanssa. 

”Kokeneella suunnittelijalla on paljon pikkuvinkkejä tas-

kussa, joiden avulla tuotantoa voi kehittää”, Sainio tietää ja 

kehottaa pajoja etsimään oikeita asiantuntijoita tuekseen. Hä-

nen mukaansa esimerkiksi LED-puolella on vielä paljon sel-

laista, mitä kaikki suunnittelijat eivät ole täysin sisäistäneet ar-

kielämässä kun kyse on tuottavasta työstä. 

”LED-buumi on vahva ja hintojen tullessa alas kysyntä on 

korkealla – mutta välillä on tilanteita, joissa sen paremmin os-

taja kuin myyjäkään ei tiedä tuotteesta juuri mitään. Myös-

kään kaikki maahantuojat ei välttämättä ole aivan perillä 

asiois ta”, Sainio kuvailee nykytilannetta. 

Mutta kunhan oikea tuote löytyy, voidaan ledeillä saavut-

taa rajuja säästöjä valaistuskuluissa ja parantaa kilpailuky-

kyä. Oman lisänsä soppaan tuo se, että elohopeaa sisältä-

vät lamput alkavat olla tiensä päässä: Sainion mukaan niiden 

kieltäminen kokonaan on etupäässä vain ajan kysymys.

EU:n vihreiden uudistusten kärkipäässä on elohopeaa si-

sältämien tuotteiden syrjäyttäminen, kunhan niiden tilalle löy-

tyy korvaavia ei-elohopeaa sisältäviä tuotteita, ja niitä on jo 

nyt saatavilla. 

Turvallisuuskärjellä eteenpäin
Helvarin Jukka Riikkula arvioi, että turvallisuus on se kaikkein 

määräävin tekijä silloin kun puhutaan valaistuksesta konepa-

joissa.

”Se on selvä asia, että valaistuksen on oltava kunnossa, 

jotta kukin pystyy hoitamaan työnsä optimaalisella tavalla, 
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mutta nyt puhutaan laitteista, 

jotka voivat olla vaarallisia, 

mikäli puutteellisen valaistuk-

sen takia tehdään virheitä tuo-

tannossa”, Riikkula toteaa.

Riikkulallekin on tuttu ti-

lanne, jossa ison hallin kaikki 

valot ovat yhden kytkimen takana – ja kaikki valot palavat kai-

ken aikaa.

”Nykyaikaisten ratkaisujen avulla esimerkiksi valon värinä 

pystytään eliminoimaan kokonaan.” Riikkula muistuttaa, että 

vaikka kaikki eivät näe valon värinää tietoisesti ollenkaan, tut-

kimusten mukaan aivot kuitenkin reagoivat siihen. 

”Uudet ohjausjärjestelmät ovat monipuolisia ja esimerkiksi 

työtehtävien ja iän mukaan voidaan suorittaa räätälöintejä”, 

Riikkula kertoo ja lisää, että valaistusstandardit tavataan ra-

kentaa keski-ikäisten tarpeiden mukaan.

”Nuoret tarvitsevat valoa vähemmän, eläkeikää lähesty-

vät työntekijät taas jopa kaksi kertaa enemmän”, hän vertai-

lee. Kiinnittämällä näihin asioihin huomiota saadaan tuotta-

vuus paremmalle tolalle:

”Valo on ilmanlaadun ohella se keskeinen asia työpai-

koilla”, Riikkula toteaa. 

Riikkulan mukaan investointi parempaan valaistukseen 

kannattaa, sillä saavutettavissa ovat 70 prosentin säästöt va-

lojen sähkölaskussa – ja joskus 

enemmänkin.

”Esimerkiksi jos konepajalla 

on valaistus vaikkapa vuodelta 

1985, toteutunut säästö on 80 

prosentin luokkaa.”

Helvar on saanut säästöjä 

aikaan joko loistelamppuja tai ledejä käyttämällä. Riikkulan 

mukaan onkin yllättävää, että vaikka LED on niin kovassa nos-

teessa, voidaan loistelamppuratkaisulla yhä saada parempi 

lopputulos aikaiseksi. Silti ledit tulevat vahvasti:

”Kyllä ledit ovat parantaneet laatuaan joka vuosi ja esimer-

kiksi ohjattavuus on niissä parempi.” Siirtymistä ledeihin oh-

jaa myös LEEDin ja BREEAMin kaltaisten vihreiden sertifikaat-

tien metsästys.

Häikäisystä harmia?
Jani Suojanen Philips Oy:stä toteaa, että valaistuksen määrän 

lisäksi konepajojen kannattaa tutustua valon laatutekijöihin. 

Valaistuksen määrälliset arvot on määritelty sisätyötilojen va-

laistusstandardissa EN12464-1. 

”Tarkkuutta ja pientä toleranssia vaativissa tehtävissä on 

suositeltavaa käyttää korkeampaa valaistusvoimakkuutta kuin 

muissa työtiloissa”, Suojanen opastaa. 

Hänen mukaansa valaistuksen laatua arvioitaessa huo-

”Tarkkuutta ja pientä toleranssia 
vaativissa tehtävissä on 

suositeltavaa käyttää korkeampaa 
valaistusvoimakkuutta kuin muissa 

työtiloissa.”
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Laadukkaat kotimaiset 
Meltron LED-
valaistusratkaisut 
teollisuuden tarpeisiin
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miota tulee kiinnittää erityisesti häikäisemättömyyteen ja kiil-

tokuvastumisen (heijastusten) välttämiseen varsinkin kiiltävissä 

työkohteissa (metallipinnat). 

”Tämä vähentää silmien rasittumista ja parantaa työssä 

jaksamista, jolloin myös työvirheiden määrä pienenee. Valai-

simien hyvällä optiikalla nämä tekijät vältetään.”

Suojanen huomauttaa, että nykyisissä valaisimissa käyte-

tään elektronisia liitäntälaitteita, jotka nostavat valon värähte-

lytaajuuden kymmeniin kilohertseihin. Tällöin valaistuksessa ei 

esiinny epämiellyttävää välkyntää, josta voi myös olla haittaa 

kun työstetään tietyllä nopeudella liikkuvia kappaleita. 

Valon värilämpötilaksi suositellaan neutraalia valkoista 
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(4  000K) hyvällä värintoistolla (Ra>80), joka poikkeaa mel-

koisesti vanhojen konepajojen natriumlamppujen keltaisesta 

valosta, jossa on ollut myös heikko värintoisto, Suojanen ker-

too.

”Tämä parantaa tilojen valoisuuden 

tunnetta samalla kun värimaailma saa-

daan miellyttäväksi, mikä taas parantaa 

viihtyvyyttä.”

Suojanen katsoo, että LED-valaistus 

on tuonut teollisuuden kohteisiin paljon 

hyviä ominaisuuksia kuten energiatehok-

kuus ja erittäin pitkä huoltoväli. 

”Turvallisuusnäkökulmasta on erinomainen asia, että le-

divalaisimet saadaan sytytettyä välittömästi täyteen tehoon. 

Tällä hetkellä on tarjolla hyvän takaisinmaksun tuottavia ledi-

ratkaisuja perinteisten loistelamppuvalaisimien ja korkeiden 

tilojen syväsäteilijävalaisimien korvaamiseksi”, Suojanen to-

teaa ja lisää, että kun valitaan LED-valaisin, jossa on valon-

lähteiden ja liitäntälaitteiden päivitysmahdollisuus, saadaan 

varmistettua ”tulevaisuudenkestävä” ratkaisu. 

”Siinä voidaan hyödyntää jatkossa tapahtuva energia-

tehokkuuden merkittävä kehitys. Perinteisissä valaisimissa 

lukkiudutaan lampputekniikkaan, jonka kehitys on jatkossa 

pientä.”

Suojanenkin mainitsee edistyneet valaistuksen ohjaus- ja 

säätömahdollisuudet: monissa työtiloissa voidaan hyödyntää 

päivänvalo- sekä läsnäolo-ohjausta, jolloin voidaan saavut-

taa parhaimmillaan yli 75 % energiansäästö verrattuna van-

haan valaistukseen. 

”Uudessa valaistuksessa ohjaus tarjoaa jopa yli 50 % 

säästömahdollisuuden verrattuna ohjaamattomaan valaistuk-

seen”, summaa Suojanen.

Koko paketti haltuun
Lasse Järvinen Waldmannilta vahvistaa, että ledejä käyttä-

mällä on mahdollista saada pajoille valoa, joka on ”päivän-

valomaisempaa”. Saksalaisen Waldmannin tuotekehitys LED-

puolella on saanut aikaan hyviä tuloksia mm. älykkään läm-

mönhallinnan, erikoislinssien ja kestä-

vän koteloinnin saralla. Yritys on näyttä-

nyt tietä myös loisteputkien ja ledien yh-

teiskäytössä.

Konepajoille paljon ratkaisuja toteut-

tanut Järvinen tietää esimerkiksi kuinka 

varjojen syntyminen minimoidaan ja 

kuinka iskunkestävää lasia tulee käyttää 

valolähteen edessä.

”Muita konepajojen erikoisvaatimuksia valaistuksen suh-

teen ovat mm. lämpötilan kestävyys, luotettavuus ja materiaa-

lien iskunkestävyys”, listaa Järvinen. 

LED-valaisimien ja yleisvalaisimien lisäksi Waldmann tar-

joaa mm. integroituja valaisimia, halogeenivalaisimia ja suo-

japutkivalaisimia konepajapuolelle.

Pikatoimitus mahdollinen
Juha Nässi Candela Importista toteaa, että nykyään valaistuk-

sen päivitys voidaan toteuttaa hyvinkin nopeasti.

”Jos valonjakoa ei laiteta kokonaan uusiksi, vaan va-

lot kiinnitetään vanhojen tilalle, homman pitäisi onnistua päi-

vässä tai parissa”, Nässi toteaa. Nostolavoilla toteutettava va-

lojen vaihto ajoitetaan usein jonkin seisokin kohdalle, jotta 

tuotantoaikaa ei mene hukkaan.

Nässin mukaan konepajoissa ollaankin usein enemmän 

huolissaan siitä, kuinka paljon uusien valojen asentaminen sot-

kee pajan rutiineja, kuin hintalapusta sinänsä. 

”Erittäin harvoin tulee vastaan kommentteja, että turha os-

taa uusia valoja kun kerran vanhoillakin on pärjätty jo vuosi-

kymmenet. Enemmänkin kyse on siitä, että pajan työntekijöi-

den ikääntyessä näkökin on heikentynyt ja yritysten esimiehet 

ja johto kyllä tietävät tämän hyvin.” 

”Ledit ovat parantaneet 
laatuaan joka vuosi ja 

esimerkiksi ohjattavuus on 
niissä parempi.”

Perinteiset koneistuspalvelut
Kunnossapitokoneistus

Metalliruiskutus
Kenttäkoneistus

Höyläys

KYMEN TEOLLISUUSKONEISTUS OY
Moreenitie 3
45200 Kouvola
puh. 05 321 2334
fax.  05 321 2333

www.kyteko.fi
ville.varhomaa@kyteko.fi
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GentleSpace – tehokas ledisyväsäteilijä

GentleSpace on korkeiden – 30 metriin saakka – tilojen ledi syvä säteilijä jopa  

400  W:n HID-valaisinten tilalle. Valaisinten määrää voidaan vähentää ja ener-

giaa säästyy 40 %. DALI-himmennys ja välitön syttyminen. Pitkä käyttöikä  

L70 75 000 tuntia, valaisimen ledi moduuli on vaihdettavissa käyt tö   iän päätyttyä. 

Kaksi kokoa: valaisimes sa nel-

jä tai kaksi ledimoduulia. IP65. 

www.philips.fi/lighting 
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Vapaaehtoinen pakko
Toki toimialalta löytyy vielä myös vastarannan kiiskiä, jotka eivät hevillä luovu 

vanhasta. Mikään erityinen pakkokaan ei ole, sillä valaistusolosuhteita varten 

on tehty koko nippu suosituksia, mutta vain vähän velvoittavia määräyksiä.

”Viime kädessä tehtaan omistaja päättää, mitä linjaa vedetään”, Nässi 

toteaa.

”Ledivalaistus on tuonut teollisuuden 
kohteisiin paljon hyviä ominaisuuksia 
kuten energiatehokkuuden ja erittäin 

pitkän huoltovälin.”
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Nässi huomauttaa, että konepajojen kaikissa tehtävissä ei vaadita opti-

maalista valaistusta, mutta esimerkiksi käsinsorvauksessa se on liki välttämä-

töntä. Lisäksi pajalla työkalut ja materiaalit ovat usein sinisen ja harmaan eri 

sävyissä ja niitä on vaikea erottaa toisistaan.

”Tällaisessa tilanteessa kaikki lisävalo auttaa, mutta etenkin ledien tarjo-

ama laajempi spektri on erittäin hyödyllinen”, Nässi toteaa ja lisää, että pa-

joilla kysyntää on etenkin valkoiselle valolle. 

Työntekijöiden viihtyvyyden lisäksi myös pajalla vierailevan asiakkaan 

viihtyvyys paranee, sillä kunnon valaistus tuo kummasti ryhtiä mihin tahansa 

tuotantolaitokseen. 

”Kyllä tämä on se halvin ja helpoin tapa parantaa imagoa myös”, Nässi 

arvelee. 
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SAMAAN SAUMAAN

HITSARIPORUKASSA ISKETÄÄN 
KIPINÄÄ JA TARINAA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVA: SINI PENNANEN
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”Kyllähän työssä parasta ovat juuri tauot”, Lehtonen virnistää.

Tuusulassa toimivalla Steris Finn-Aqualla on 25 hitsaria, 

jotka tekevät paineastioita lääketeollisuuden vaativaan käyt-

töön. Yritys valmistaa mm. lääkeveden tislaimia, puhtaanhöy-

rynkehittimiä, höyrysterilisaattoreita sekä biovaarallisten jäte-

vesien sterilointilaitteistoja. Asiakkaita ovat suuret lääkevalmis-

tajat, tieteelliset tutkimuslaitokset ja elinterviketeollisuus.

”Suurin osa asiakkaista on ulkomailla”, Lehtonen tietää ja 

lisää, että hitsarit ovat pelkästään kirkkaan metallin kanssa te-

kemisissä. Vuonna 1971 syntynyt hitsarikonkari on ollut Steri-

sin miehiä jo 16 vuotta. Aikaisempi työnantaja oli Rimera.

Kvartaalitalouden ehdoilla  
Steris Finn-Aqua on osa maailmanlaajuista Steris-konsernia ja 

kansainvälisyys teettää välillä töitä:

”Me emme tee mitään varastoon, vaan kaikki tehdään ti-

lausten mukaan. Kun tilauksia tulee yhtäkkiä iso nippu, kiire 

on melkoinen”, Lehtonen toteaa. Kvartaalitalous näkyy siis hit-

sarinkin arjessa, kun suvannon jälkeen saadaan kova ruuhka-

huippu. 

Vaikka välillä meno on hektistä, työt tuppaavat silti suju-

maan hyvin. Ajoittain hitsarin pinnaa kiristää kuitenkin joku 

erityisen hankala tapaus työmaalla:

”Pahinta on varmaankin se, kun laitteeseen tulee sellainen 

vika, johon ei millään meinaa päästä kiinni. Aika menee sit-

ten tuskaillessa, että mitä tässä voisi tehdä.”

Arvostettu asiantuntija
Lehtosella on työmaalla jo senioriteettia ja miehen osaa-

mista on hyödyntänyt myös esimerkiksi hitsausvälinevalmistaja 

Kemppi. Lehtonen oli esimerkiksi mukana hitsarien tuotekehi-

tystiimissä, joka antoi oman panoksensa Kempin FastMig:in 

kehitystyöhön. 

Hitsari Pasi Lehtonen tietää, miten työ saadaan 

maistumaan: kaikki lähtee hyvästä työporukasta. 

Silloin duunit sujuvat ja läppä lentää lepotauoilla.

”Kävimme Lahden tehtailla kertomassa omia mielipitei-

tämme siitä, millainen tuotteen pitäisi olla. Saimme myös lait-

teen varhaisen version kahdeksi viikoksi koekäyttöön. Käyttö-

kokemuksista annoimme sitten palautetta”, hän muistelee.

Kemppi otti konkarien vinkit hyvin huomioon ja uusi peli 

osoittautui hyvin käteväksi, Lehtonen kehaisee.

”Meillekin sitä tuli 10 kappaletta”, Lehtonen toteaa. Kem-

pin kanssa on tehty yhteistyötä laajemminkin ja Lehtonen kuu-

luu lahtelaisyrityksen ”luottopakkeihin”, joilta voi aina kysäistä 

asiantuntevaa mielipidettä.

Ei vielä robotteja
Steris Finn-Aquan Tuusulan toimipaikassa hitsataan ihmisvoi-

min: robotteja ei näe vielä työn touhussa täällä. Lehtonen to-

teaa, että automaation kehittäminen ei silti ole poissuljettu 

asia:

”Varmaan joissakin töissä robotteja voisi hyödyntää ja jos-

kus jotain on ollutkin suunnitteilla”, hän pohtii.

42-vuotias Lehtonen on nauttinut työstään – eikä panisi pa-

hakseen, jos olisi jo eläkevirassaan. Työ on mieleistä ja po-

rukka mahtavaa, joten mikä on duunia puskiessa.

”Ja olisiko vielä käynyt niin, että esimiehessäkään ei ole 

mitään valittamista”, Lehtonen heittää.

Turvallisuus tapetilla
Viihtyvyyteen vaikuttaa myös työnantajan sitoutuminen turvalli-

suusasioihin. Steris Finn-Aquan työturvallisuudessa tavoitteena 

on tätä nykyä nolla tapaturmaa. 

Yrityksen periaatteena on, että yksikään työtapaturma ei 

ole hyväksyttävissä, vaan lähtökohtaisesti kaikki tapaturmat 

ovat torjuttavissa. Kuvaan kuuluu, että jokaiseen sattuneeseen 

tapaturmaan ja vaaratilanteeseen pyritään reagoimaan välit-

tömästi – ja niistä myös otetaan visusti opiksi. 
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Teollisuudessa käytettävien prosessinesteiden laatuvaatimukset 

kasvavat koko ajan. Samalla Euroopan Unionin standardit ja 

kansalliset ympäristömääräykset tiukentuvat. 

Projekti-insinööri Toni Mähönen Bauer Watertechnology 

Oy:stä muistuttaa, että metallien ja monien muiden materiaa-

lien työstössä jäähdytys ja voitelu ovat keskeisessä asemassa.

”Yleensä leikkuunestejärjestelmät toimitetaan työstökonei-

den mukana. Sen sijaan leikkuunesteen lisäykseen ja suodatuk-

seen tai öljyn keräämiseen säiliöstä nesteen pinnalta ei aina 

toimiteta valmiita ratkaisuja”, hän toteaa.

Bauer Watertechnology Oy:n uusi, suljettuun kiertoon pe-

rustuva laitteisto on modulaarinen kokonaisuus: se toteutetaan 

vakioiduista määräkomponenteista asiakkaan tarpeiden ja 

käyttöympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti, mutta sitä 

voidaan helposti ja joustavasti ’räätälöidä’ myös jälkikäteen.

”Elinkaarenaikainen muunneltavuus ja laajennettavuus on 

otettu keskeisesti huomioon jo järjestelmän kehitystyössä siltä 

varalta, että tuotantoyksikön tarpeet muuttuvat esimerkiksi tuo-

tantokapasiteettia merkittävästi kasvatettaessa”, Mähönen ku-

vailee

ILMOITUS

LEIKKUUNESTEEN KÄSITTELY-
JÄRJESTELMÄ LISÄÄ TEHOKKUUTTA JA 

SÄÄSTÄÄ YMPÄRISTÖÄ
TEKSTI JA KUVA: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Bauer

Watertechnology 

Oy on kehittänyt 

konepajoja varten 

innovatiivisen 

leikkuunesteiden 

käsittelyratkaisun, 

jolla pystytään 

käsittelemään usean 

työstökeskuksen 

leikkuunesteet 

keskitetysti samassa 

laitteistossa.

Työstöprosessien seuranta helpottuu
Mikäli konepajalla on käytössä paljon erilaisia työstökone-

kohtaisia lisäkomponentteja ja apujärjestelmiä, huolto- ja kun-

nossapitotyö vaikeutuu ja monimutkaistuu.

”Lisäksi joudutaan tarkoin pohtimaan, pidetäänkö erilaiset 

varaosat omassa hyllyssä vai odotetaanko varaosien saapu-

mista valmistajalta saakka”, Mähönen sanoo.

”Nyt markkinoille tulevalla cobolt-central -ratkaisulla voi-

daan korvata erilliset, työstökonekohtaiset käsittelylaitteistot. 

Kaikki leikkuu- ja prosessinesteiden käsittely keskitetään yh-

teen keskusjärjestelmään, jonka rakenne on modulaarinen.”

Komponentit järjestelmään valitaan asiakkaan tarpeiden 

mukaan. Järjestelmässä on tulo- ja lähtöyhteet lisäpumpuille 

joustavaa laajennettavuutta silmällä pitäen. Tarvittaessa lait-

teistoa voidaan täydentää myös erilaisilla suodattimilla ja eri-

kokoisilla säiliöillä.

”Peruslaitteistosta saadaan hyvin pienin muutoksin toimiva 

ratkaisu vaikkapa kahdeksan työstökeskuksen tarpeisiin”, Mä-

hönen mainitsee.

”Keskitetyn järjestelmän ansiosta leikkuunesteprosessien 

Projekti-insinööri Toni 

Mähönen esittelee 

leikkuunesteen 

käsittelyjärjestelmän 

automatiikkaa.
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valvonta, hallinta ja kunnossapito yksinkertaistuvat. Samalla 

niiden laaduntuottokyky paranee merkittävästi. Tämä luonnol-

lisesti vaikuttaa myös itse työstöprosessin hallittavuuteen ja op-

timointiin ja siten viime kädessä koko tuotantoyksikön kannat-

tavuuteen. Ja huoltokustannuksia säästyy, kun komponenttien 

määrä järjestelmässä vähenee ja tarvittavat komponentit ovat 

meillä varastossa, josta voimme nopeasti toimittaa asiakkaalle 

uuden osan vaurioituneen tilalle.”

Kotimaista osaamista
Bauer Watertechnology Oy:n cobolt-central -järjestelmän kes-

keiset osat valmistetaan ja kootaan Suomessa.

”Laitteistossa on runsaasti erilaista prosessi- ja automaatio-

tekniikkaa ja suuri osa elektroniikkapuolen komponenteista tu-

lee toki ulkomailta, mutta kaikki ohutlevykomponentit, kokoon-

pano, ohjelmat sekä asennukset ovat suomalaista työtä. Koti-

maisuusaste on siis hyvin korkea”, korostaa Mähönen.

Komponenttien valmistuksessa on hyödynnetty yrityksen 

laajaa kotimaista alihankintaverkostoa ja yhteistyökumppa-

neita löytyy niin Satakunnasta ja Pohjois-Pohjanmaalta, kuin 

myös pääkaupunkiseudulta.

Suunnittelu hoitui Bauer Watertechnologyn ja suunnittelu-

toimisto RD Velho Oy:n yhteisvoimin. Tavoitteena oli luoda hel-

posti käytettävä ja ylläpidettävä laitekokonaisuus, joka olisi 

paitsi tehokkaampi myös kompaktimpi kuin markkinoilla käy-

tössä olevat konepajojen leikkuunestejärjestelmät.

”Erityishuomiota kiinnitettiin myös standardisointiin, jotta 

räätälöityjäkin tuotteita olisi mahdollista valmistaa piensar-

joina. Lopputulos on esillä Tampereen Alihankinta 2013 -mes-

suilla.”

”Keskusjärjestelmät toimitetaan asiakkaille valmiiksi ko-

koonpantuina. Laite nostetaan asiakkaan tiloihin halli- tai auto-

nosturilla ja tarvittaessa sitä voidaan liikutella myös pitkäpiik-

kisellä trukilla.”

Laitteen rungon kehittämisessä on hyödynnetty suomalaista 

ohutlevyosaamista.

”Rakenne on suunniteltu siten, että se kestää nostamisen. 

Kun laite on viety asiakkaalle ja laskettu konepajan nurkkaan, 

voidaan ryhtyä kytkemään putkia ja sähköjä.”

Asennus sujuu Mähösen mukaan varsin nopeasti: järjestel-

män koosta riippuen aikaa kuluu kahdesta päivästä viikkoon.

Laitteiston toimitusaika on 8–20 viikkoa. Toisinaan tarvi-

taan ennen kokoonpanoa vielä asiakaskohtaista lisäsuunnitte-

lua, jossa otetaan huomioon käyttöympäristön erityistarpeet.

”Sopivan järjestelmän viimeistelyyn ei mene kovin kauan 

aikaa. Valmiista, moduloiduista komponenteista sellainen voi-

daan rakentaa nopeasti. Pystymme myös vastaamaan asiak-

kaiden tarjouskyselyihin ripeästi”, lupaa Mähönen.

Bauer Watertechnologyllä on konepaja-asiakkaita ympäri 

Suomen. Asiakaskuntaan kuuluu yrityksiä pienistä konepa- 

joista aina suuriin konserneihin.

”Keskusjärjestelmään kuuluvia modulaarisia ylläpitolait-

teita myydään myös erikseen. Mikä tahansa leikkuunesteen yl-

läpitolaitteistamme – öljynkerääjä, leikkuunesteen valmistukseen 

käytettävä sekoittaja, kangassuodatin tai magneettisuodatin – 

voidaan integroida myös jälkikäteen asiakkaalla jo olemassa 

olevaan säiliöön tai leikkuunestejärjestelmään, jolloin sen elin-

kaarta pystytään jatkamaan”, Mähönen painottaa.

Myös investoinnin takaisinmaksuaika voidaan laskea hel-

posti.

”Järjestelmien hyödyistä löytyy kokemusta jo lähes kymme-

nen vuoden ajalta. Esimerkkinä eräs asiakkaamme arvioi itse 

säästävänsä noin 2 000 euroa työstökonetta kohti vuodessa 

meiltä hankkimillaan uusilla ylläpitolaitteilla, jotka lisättiin ole-

massa oleviin leikkuunestesäiliöihin.”

Laitteisto vähentää ongelmajätemääriä
Konepajojen käytetty leikkuuneste on ongelmajätettä, jota ei voi 

sellaisenaan kaataa viemäriin. Pilaantunut neste on kuljetettava 

esimerkiksi Ekokemin ongelmajätelaitokseen, joka perii käsitte-

lystä maksun.

”Jos neste saadaan pysymään parempilaatuisena ja sitä voi-

daan käyttää pidempään, niin totta kai se tuo asiakkaalle sääs-

töjä. Voidaan keskittyä koneistamiseen, eikä nesteen vaihtotöi-

hin tai säiliön puhdistamiseen kulu tehokasta työaikaa”, sanoo 

Mähönen.

Kiertopumppu varmistaa nesteen laadun säiliössä. Neste 

kulkee suodattimen kautta keskussäiliöön paikallisena suljet-

tuna kiertona. Tämä on tärkeää, koska pitkään seisoessaan leik-

kuuneste voi pilaantua. Järjestelmässä käytetyt pumput ovat 

 invertteri- eli taajuusohjattuja. Putkistoon kytketyn paineanturin 

avulla varmistetaan, että pumpun toiminta on optimaalista työs-

töprosessin kannalta.

”Automatiikka hoitaa kaiken säätelyn, joten pumpulta tulee 

aina oikea määrä nestettä. Ylivuotojen määrä vähenee työstö-

koneilla, kun automatiikka huolehtii nesteen pinnankorkeudesta 

keskitetyllä säiliöllä erillisten työstökonekohtaisten altaiden si-

jaan”, Mähönen vakuuttaa.

cobolt-central -laitteiston automatiikka huolehtii myös nesteen 

laadusta automaattisesti, kun kiertoon kytketään esimerkiksi pH-

anturit. Lisäksi suodatuksessa saadaan tarvittaessa myös grafiitti 

erotettua leikkuunesteestä magneettisuodattimen avulla.

”Grafiitti on tiedostettu ongelma valurautaa työstävillä kone-

pajoilla. Työstettävien kappaleiden lisäksi myös koneiden kom-

ponentit pysyvät puhtaampina, kun leikkuunestesuodatukseen li-

sätään cobolt-magnet -suodatin.”

Mähösen mukaan keskusjärjestelmälaitteiston huoltotarve on 

pyritty jo suunnitteluvaiheessa pitämään alhaisena ja tarvitta-

essa huoltoapua löytyy suoraan Bauerilta.

”Tarjoamiemme pidempiaikaisten kunnossapitosopimusten li-

säksi käymme yrityksissä ohjeistamassa kunnossapitohenkilöstöä 

käyttöönoton yhteydessä, huoltamassa itse laitteistoja kertaluon-

toisesti sekä opastamassa huoltomiehiä huollon aikana.”

Bauer Watertechnology Oy:llä on Suomessa tätä nykyä 18 

työntekijää. Prosessinesteiden käsittelyjärjestelmien lisäksi yritys 

myy ja markkinoi kemikaalittomia vedenkäsittelylaitteistoja. 
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Oerlikon Balzers Sandvik Coating on kansainvälinen yhteisyri-

tys, joka sai alkunsa Liechtensteinissa 1970-luvulla. Nykyisin 

emoyhtiönä on Oerlikon, mutta Sandvik on mukana konsernin 

Pohjoismaiden liiketoiminnassa 49 prosentin osuudella. 

Maailmanlaajuisesti Oerlikon on maailman suurin PVD-pin-

noitealan yritys, jolla on tätä nykyä 90 pinnoituslaitosta 33 

maassa. Konsernin osuus maailman alihankintapinnoitusmark-

kinasta on 30 prosenttia. Suomessa yrityksen palveluksessa 

on kahdeksan henkilöä.

Pinnoitteilla käyttöä monilla teollisuusaloilla
Oerlikon-konsernin liiketoiminta Suomessa alkoi vuonna 

2005. Muutamaa vuotta myöhemmin, maaliskuussa 2008, yh-

tymä osti Suomen Plasmapinta Oy:n liiketoiminnan. Uudiste-

tut tuotantotilat sijaitsevat Pirkkalassa, Tampereen lentoaseman 

välittömässä läheisyydessä.

Pinnoituksissa käytetään yleisimmin PVD-tekniikkaa (PVD = 

Physical Vapour Deposition). Sen avulla tuotteita pinnoitetaan 

plasmalla tyhjiöolosuhteissa. Pinnoitteiden keskimääräinen 

paksuus on vain 3 mm (mikrometriä).

Suuri osa Oerlikon Balzers Sandvik Coatingin asiakkaista 

on metalliteollisuuden alalta, kuten konepaja-, ohutlevy- ja 

alumiiniteollisuudesta. Pinnoitteiden tarve on lisääntynyt myös 

muovi-, kumi- ja elintarviketeollisuudessa.

Tuliterä kone säästää aikaa
Myyntipäällikkö Thomas Forsell kertoo, että Oerlikon Balzers toi-

mii Suomessa yhteistyössä jokseenkin kaikkien suurten metalli-

alan yritysten kanssa.

”Hankimme tammikuussa 2013 Pirkkalaan uuden 

 INGENIA-pinnoituskoneen. Sen myötä pinnoitusten toimitusajat 

lyhenevät merkittävästi, joten voimme palvella teollisuusasiak-

kaita entistä tehokkaammin”, Forsell vakuuttaa.

Pirkkalan laitoksella prosessi etenee tuotantolinjalla, jonka 

alkuvaiheissa puhdistetaan ja esikäsitellään pinnoitettavat tuot-

teet. Lopuksi ne viedään pinnoituskoneelle, joka käyttää joko 

+500 °C:n tai +200 °C:n pinnoituslämpötilaa.

Tyypillisesti pinnoitteet lisäävät poranterien tai muiden työka-

lujen käyttöikää. Samalla työkalujen käyttövarmuus paranee.

”Kun asiakkailla on tuotanto-ongelmia, me ratkaisemme 

niitä pinnoitteilla”, myynti-insinööri Tommi Pitkänen tiivistää liike-

idean.

Työvälineille lisää käyttöikää
Pitkäsen mukaan pinnoittaminen tehostaa esimerkiksi metallialan 

yritysten tuottavuutta: pajassa tuotettavien kappaleiden yksikkö-

hinnat pienenevät.

”Muun muassa porat kestävät pinnoitettuina paljon kovem-

paa käyttöä kuin muuten. Työkaluja ei tarvitse uusia niin usein 

kuin ennen”, Pitkänen selostaa pinnoituksen etuja.

”Jos poran pinnoittaminen maksaa vaikkapa kymmenen eu-

roa ja pidentää siten poran käyttöikää 300 prosenttia, niin sel-

västikin se kannattaa. Hyödyt voivat olla suuria.”

”Kun porat kestävät korkeita lämpötiloja – jopa yli  

+1 100  °C – niin eräät asiakkaamme ovat luopuneet leikkuunes-

teiden käytöstä kokonaan. Poraus onnistuu tällaisilla työkaluilla 

kuiviltaankin.”

Oerlikon Balzersilla on valikoimassaan yli 40 eri pinnoitetta 

erilaisiin kohteisiin, esimerkiksi työkaluille ja komponenteille. Pe-

ruspinnoite on titaaninitridi. Useimmiten käytetään kuitenkin ti-

taanikarbonitridiä, titaanialumiininitridiä ja alumiinikromipohjai-

sia pinnoitteita, jotka kestävät sekä kovaa kulutusta että korkeita 

lämpötiloja. Oerlikon Balzers pinnoittaa lukuisten tunnettujen 

työkaluvalmistajien mallistoja.

”Yleisimmät pinnoitetuotemerkkimme ovat Balinit® G,  Balinit® 

Futura Nano sekä Balinit® Alcrona Pro. Uusimmat ovat Balinit® 

Pertura, Balinit® Latuma ja Balinit® Aldura. Kehitysyksikkömme 

suunnittelee tarvittaessa lisää pinnoitteita”, Pitkänen mainitsee. 

ILMOITUS

PVD-PINNOITETEKNIIKKAA
PAJOILLE JA TEOLLISUUSSOVELLUKSIIN

TEKSTI JA KUVA: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Oerlikon Balzers Sandvik Coating Oy valmistaa 

Pirkkalan tuotantolaitoksellaan PVD-pinnoitteita 

metalli- ja muulle teollisuudelle. Pinnoitteet pienentävät 

kitkaa ja suojaavat esimerkiksi työkaluja kulumiselta. 

Alkuvuodesta 2013 Oerlikon Balzers investoi 

Suomessa toista miljoonaa euroa upouuteen 

pinnoituskoneeseen, joka nopeuttaa tuotantoprosessia 

ja mahdollistaa Oerlikon Balzersin uusimpien 

pinnoitteiden valmistamisen.

Markus Kaikkonen siirtää pinnoitettavia työkaluja uuteen 

INGENIA-koneeseen. 
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Prismakiinnitys

Kaksipuoleinen vaihtopala

°

Nerokasta
tasojyrsintääIQ845 SYHU 0704AD...

info@iscar.f i

KORKEA TUOTTAVUUS JA

ERINOMAINEN 

PINNANLAATU
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IDEOITA, IHMISIÄ, INNOVAATIOITA
IDEAS, PEOPLE, INNOVATIONS  

Helsingin Messukeskus 1.–3.10.2013
Teknologia’13 yhdistää aikansa merkittävimmät messut yhdeksi teknologia-alan huipputapahtumaksi. 

Vuoden tärkein kohtaamispaikka tarjoaa kävijöilleen runsaasti maksuttomia seminaareja ja satoja alan yrityksiä. 

Ohjelmassa mm. Muotoilun Road Show (Design Forum Finland), Teknologia 13 –Tervetuloa vuoteen 2020! 

(Tekes – Liideri – Liiketoiminta, tuottavuutta ja työniloa –ohjelma), Teknologian ja luovuuden seminaari – markkinoinnin menestystarinoita 

(MTL ry), ECT Forumissa Key Note -puheenvuoroissa mm. Pekka Ala-Pietilä, Marko Ahtisaari, Mika Vehviläinen. 

Samaan aikaan:

www.teknologia13.fi Avoinna 1.–2.10. klo 9–17 ja 3.10. klo 9–16

Ilmoittaudu kävijäksi jo tänään! Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy ilmoittautuneille kävijöille.
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EN 1090-2

for  Q u alif ied  Weld
in

g

Certified  Curves

EN 1090-2

Kattava ratkaisu konepajoille ja työmaakohteisiin 

EN 1090-2 -standardin vaatimusten täyttämistä varten tarjoamme standardihitsausohjepaketit konepaja- ja työmaahitsaukseen. 
Nämä hitsausohjeet on tehty sekä MIG/MAG- että puikkohitsaukseen. Tuomme näin ensimmäisenä laitevalmistajana hitsausohjeet 
myös rakennustyömaiden vaativiin ja muuttuviin olosuhteisiin, joissa havainnolliselle ohjeistukselle on selkeä tarve. 

Kemppi on saanut omille hitsaustoiminnoilleen ISO 3834-2 -sertifioinnin ensimmäisenä hitsauslaitevalmistajana maailmassa.  
Kemppi on myös ainut alan yritys, jolla on oikeus kehittää standardihitsausohjeita itsenäisesti, joten voimme tarjota nopeaa ja 
joustavaa palvelua.

www.kemppi.fi

EN 1090 -standardi haltuun Kempin kanssa
Selkeät ja havainnolliset hitsausohjeet

Alkaen 1.7.2014 kaikkien konepajojen 
ja työmaakohteiden on täytettävä  
EN 1090-2 -standardin määräykset.
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Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

Turvallisuus tulee aina ensin kaikessa Toyota Material Handlin-

gin sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa. Toyotalle on tärkeää 

olla luotettava yhteistyökumppani ja vastuullinen yhteiskunnan 

jäsen. Toyota Material Handlingin kanssa asiakkaat, työnteki-

jät ja liiketoimintakumppanit ovat Safer Together. Tänä vuonna 

Toyota kampanjoi aktiivisesti yhteistyössä Euroopan työter-

veys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) kanssa turvallisem-

man työympäristön puolesta.

Toyota Material Handling Europe on EU-OSHA:n virallinen 

yhteistyökumppani 2012–2013 “Yhteistyöllä riskit hallintaan” 

-kampanjassa. Tämän kampanjan tarkoitus on parantaa työ-

turvallisuutta ja kannustaa yrityksien johtajia ja työntekijöitä 

osallistumaan aktiivisesti riskien havainnointiin ja niiden vä-

hentämiseen.

Toyota Material Handlingin osalta ”Yhteistyöllä riskit 

hallintaan”-kampanjan erityishuomio kiinnittyy luonnollisesti 

trukkien ja sisälogistiikan turvallisuuteen. Suomessa on aktii-

vikäytössä noin 30 000 trukkia. Trukki on vaativa työväline, 

jolla käsitellään painavia ja monen muotoisia taakkoja vaih-

televissa ja yleensä ahtaissa ympäristöissä. Trukkeihin liittyviä 

tapaturmia sattuu vuosittain n. 800, joista osa johtaa valitetta-

vasti kuolemantapauksiin. Vuosittaisia ”läheltä piti”-tilanteita ei 

tarkkaan edes tilastoida.

Valitettavasti trukkien turvallisuuteen kiinnitetään huomiota 

yleensä vasta kun jotain on tapahtunut.  Siksi Toyota haluaa 

tehdä asiakkaiden kanssa yhteistyötä trukkeihin ja sisälogis-

tiikkaan liittyvien tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi.

Turvallisuus näkyy Toyotan jokapäiväisessä toiminnassa. 

Toyotan huoltohenkilökunta käy säännöllisesti huolto- ja tur-

vallisuuskoulutuksissa. Asiakas voi luottaa Toyotan ammattitai-

toon; kaikista tehdyistä turvallisuustarkastuksista löytyy auko-

ton dokumentaatio. Huollossa Toyota toimittaa selkeän rapor-

tin trukkien käyttöasteista, huoltohistoriasta, kolarihistoriasta 

jne. Mekaanikot käyttävät aitoja Toyota-varaosia, joka takaa 

asiakkaalle mielenrauhan erityisesti turvallisuuteen vaikutta-

vissa komponenteissa. 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti työnantajan on an-

nettava kirjallinen lupa trukin käyttäjälle. Pelkkä lupa ei vielä 

takaa ammattitaitoa ja kykyä kuljettaa trukkia turvallisesti. 

Siksi Toyota järjestää vuosittain satoja kuljettajakoulutuksia, 

joissa käydään läpi trukkien hallinta- ja turvallisuuslaitteet, päi-

vittäistarkastukset sekä trukin käsittely ja hallinta käytännössä. 

Kun kuljettajat ymmärtävät turvallisuuden merkityksen käytän-

nössä niin samalla myös kuljettajien suorituskyky paranee au-

tomaattisesti puhumattakaan koulutuksen antamasta mielen-

rauhasta työnantajalle.

Toyota tekee myös kokonaisvaltaisia varastojen turvalli-

suuskartoituksia, joissa käydään läpi koko trukkikaluston tur-

TOYOTA JA EU YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISEMMAN 
TYÖYMPÄRISTÖN PUOLESTA

vallisuus, varastokalusteiden kunto ja varaston mahdolliset ris-

kikohteet kuten esimerkiksi vaaralliset risteyskohdat. Kartoituk-

sen tuloksena annetaan lista suositeltavista toimenpiteistä.

Muita Toyotan innovatiivisia turvallisuustuotteita ovat 

 Toyota SAS -aktiivinen ajonvakautusjärjestelmä (System of 

 Active Stability), BT Reflex -työntömastotrukki kallistuvalla oh-

jaamolla, Toyota I_Site-kalustonhallintajärjestelmä ja SpotMe 

varoitusjärjestelmä.  

“Yhteistyöllä riskit hallintaan”-kampanjaan liittyen Toyota 

on vuoden mittaan esillä lukuisissa yleisissä ja yrityskohtai-

sissa työturvallisuustapahtumissa kertomassa työturvallisuuden 

tärkeydestä. 

Lisätietoja: www.toyota-forklifts.fi
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Atlas Copco ottaa jälleen uuden, suuren harppauksen eteen-

päin öljytiivistettyjen ruuvikompressorien energiatehokkuu-

dessa.

Ensimmäisenä maailmassa Atlas Copco esitteli vuonna 

1994 taajuusmuuttajaohjatun VSD kompressorin. Tämän 

avulla paineilmaa käyttävät asiakkaat ovat voineet säästää 

keskimäärin jopa 35  % paineilman tuottamiseen käyttämäs-

tään energiasta. Sittemmin 2000-luvulla tästä taajuusmuuttaja-

teknologiasta on tullut kompressoritekniikan standardi ja kom-

pressorien energiatehokkuus (elinkaarikustannukset) on nous-

sut ylivoimaisesti ensisijaiseksi asiaksi uuden kompressorin 

hankinnassa.

Jälleen kerran Atlas Copco tuo uutta mullistavaa kompres-

soriteknologiaa markkinoille ja laskee öljytiivistettyjen paine-il-

makompressorien energian- kulutuksen aivan uudelle tasolle. 

Atlas Copcon uusi innovatiivinen taajuus-muuttajakäyttöinen 

kompressori GA VSD+ on täysin Atlas Copcon omaa suun-

nittelua taajuusmuuttajaa ja sähkömoottoria myöden. Täysin 

uuden tyyppinen, uudelleen alusta asti suunniteltu kompressori, 

joka tarvitsee vain erittäin vähän lattiapinta-alaa, siinä on erit-

täin alhainen käyntiääni, se tuottaa enemmän paineilmaa ja 

se kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa paineilman 

tuottamiseen. 

Uuden VSD+ kompres-

sorin sähkömoottori on 

IE4 luokkaa. Tällä hetkellä 

markkinoilla taajuusmuutta-

jakäytöissä on käytössä IE2 

tai IE3 luokat. Tämä aset-

taa uuden standardin säh-

kömoottorin hyötysuhteelle 

kompressoritekniikassa.

Ensimmäistä kertaa 

kompressoritekniikan histo-

riassa taajuusmuuttaja-oh-

jattu kompressori on ener-

giatehokkuudeltaan parempi 

kuin perinteinen kuormitus/

kevennyskompressori, myös täy-

dellä kuormalla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös pohjakuor-

makoneena on energiatehokkainta käyttää uudenlaista GA 

VSD+ kompressoria. Näin  Atlas  Copcon taajuusmuuttajaohja-

tut VSD+ kompressorit tulevat ajansaatossa kokonaan syrjäyt-

tämään perinteiset kuormitus/kevennys -kompressorit. 

Lisätietoja: martti.rask@fi.atlascopco.com, www.atlascopco.fi

ATLAS COPCO GA VSD+ -KOMPRESSORIT 
Energiatehokkuuden uusi aikakausi

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY
Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki
Puh. 09 1499 3353 (myynti), faksi 09 146 4914
Internet www.sfs.fi, sähköposti sales@sfs.fi

CE-merkinnän kiinnittäminen teräs- ja alumiinikokoonpanoihin

Teräs- ja alumiinikokoonpanojen CE-merkintä on pakollista 1.7.2014 alkaen.

CE-merkinnän vaatimukset esitetään standardissa 

SFS-EN 1090-1 + A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. 
Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin.
2. painos, 2012. 73 sivua (fi/en). Hinta 72,70 €

Tekniset vaatimukset kuten käytettävät tuotteet, konepajavalmistus, asennus, pintakäsittely, t
toleranssit, tarkastus ja dokumentointi sekä henkilöpätevyydet esitetään standardeissa

SFS-EN 1090-2 + A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. 
Osa 2: Teräsrakenteita koskevat  tekniset vaatimukset.
2. painos, 2012. 199 sivua (fi). Hinta 104,00 €

SFS-EN 1090-3
Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. 
Osa 3: Alumiinirakenteita koskevat  tekniset vaatimukset.
1. painos, 2012. 202 sivua (fi/en). Hinta 104,00 €

CE-merkinnän kiinnittämisoikeus edellyttää kolmannen osapuolen valvontaa. 
Valmiuksien hankkiminen ja prosessin läpivienti vie yrityksiltä jopa 1 - 1,5 vuotta.Valm

teko valmiina? Olette

ihin lisätään arvonlisävero 24 % ja toimituskulut hinnastomme mukaisesti.Hintoih
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Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

Seco on julkistanut merkittäviä uudistuksia menestyksekkää-

seen Turbo 10 -nurkkajyrsinten valikoimaan. Uudistukset pa-

rantavat malliston monipuolisuutta. Kääntöterävalikoimaan tu-

lee uusia geometrioita ja pyöristyssäteitä sekä tehokkaita siili-

jyrsimiä.

Kääntöteriä on saatavissa 0,4–3,1 mm pyöristyssäteillä. 

Lisäksi hiottujen terien mallistoa on laajennettu uusilla geomet-

rioilla, jotka parantavat suorituskykyä muun muassa alumiinin, 

ruostumattoman teräksen, titaaniseosten ja muiden vaikeasti 

työstettävien materiaalien ja erityishaasteita tarjoavien seos-

ten työstössä.

Uusi Turbo 10 -siilijyrsinten sarja antaa konepajoille täy-

dellisen ratkaisun nurkkajyrsintäsovelluksiin, joissa vaaditaan 

vakautta, joustavuutta ja tarkkuutta. Turbo 10 -siilijyrsimien va-

likoiman halkaisijat ovat 20–54 mm. Kiinnitysvaihtoehdot ovat 

Weldon, Seco Weldon, Seco-Capto, tuurnakiinnitys sekä Com-

bimaster-päät.

Kaikissa Turbo 10 -sarjan jyrsimissä on tarkkuusjyrsityt te-

räsijat. Valmistusmenetelmän ansiosta kääntöterien säteittäis-

heitto on pieni, vakaus parempi, jolloin työkalun käyttöikä pi-

tenee. Lisäksi sisäpuoliset jäähdytyskanavat parantavat tuotta-

vuutta, kun lastunpoisto tehostuu. Turbo 10 -jyrsimet ovat erit-

täin monipuolisia. Ne soveltuvat ura- , nurkka-, taso- aksiaali-, 

ja taskujen jyrsintään. Vino sisäänsyöttö, kierukkainterpolointi 

sekä sorvausjyrsintä ovat modernille jyrsimelle mahdollisia. Tu-

levaisuudessa tehokkaampi Turbo 10 korvaa perinteisen Micro 

turbon. 

Lisätietoja: www.secotools.com

SECO LAAJENTAA TURBO 10 -NURKKAJYRSINTEN VALIKOIMAA

Monikäyttöinen Turbo 10 nurkka- ja siilijyrsin

Uusi LED-hallivalaisin on tyyppimerkiltään NJ700. Sitä valmis-

taa saksalainen Siteco, joka kuuluu Osram-yhtiöihin.

”Tuote on juuri tulossa markkinoille ja sen toimitukset alka-

vat elokuussa 2013”, Osramin myyntipäällikkö Olli Kaukinen 

kertoo.

”Valaisinta on saatavissa 123- ja 245-wattisina versioina. 

Niillä voidaan korvata 250/400 W:n purkauslamppuvalai-

simia.”

Vaativia käyttökohteita
Siteco on kehittänyt LED-hallivalaisimet erityisesti vaativia käyt-

tökohteita varten. Valaisimen vankka alumiinirunko ja turvalasi 

kestävät lämpötilavaihteluja, iskuja ja tärinää. Tiiviysluokka on 

IP66 ja iskunkestävyysluokka IK08, eli valaisin sopii myös pal-

loiluhalleihin.

Valaisin on rakenteeltaan modulaarinen. Lamput ja liitäntä-

laitteet voidaan uusia niiden käyttöiän päätyttyä.

”Kyseessä on aivan uusi valaisin, joka soveltuu entistä kor-

keampiin tiloihin. Se on tarkoitettu 6–20 metrin asennuskor-

keuksiin”, Kaukinen täsmentää.

”Valaisimet ovat hallikäytössäkin energiatehokkaampia kuin 

perinteiset purkauslamppuvalaisimet.”

Kaukisen mukaan lampuille luvattu elinikä on noin 50  000 

tuntia.

”Energiaa säästyy 40–80 prosenttia perinteisen tekniikan va-

laisimiin verrattuna. Paras hyöty saadaan, kun valaisimien tehoa 

ohjataan sensorin avulla. Silloin voidaan maksimoida energiate-

hokkuus ja ottaa myös ulkoa tulevan valon vaikutus huomioon.”

”Uudenlaisille hallivalaisimille tulee varmaankin lisää kysyn-

tää, kun käytöstä poistuville elohopealampuille etsitään korvaa-

via valaistusratkaisuja. LED on vahva vaihtoehto”, Kaukinen va-

kuuttaa. 

Lisätietoja: www.osram.fi

TEHOKAS LED-VALAISIN
TOIMII KORKEISSAKIN HALLEISSA

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Oy Osram Ab tuo markkinoille tehokkaan LED-hallivalaisimen 

teollisuuskäyttöön. Korkeisiin tiloihin suunniteltu valaisin soveltuu hyvin 

esimerkiksi konepajahalleihin ja logistiikkakeskuksiin.
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GaV Group Oy on yksi Suomen kokeneimmista painelaiteval-

mistajista. Yrityksen Paimion tehtaalla on erikoistuttu suuriin säi-

liöihin ja projektitoimituksiin, kuten kaasusäiliöihin, kolonnei-

hin, autoklaaveihin ja lämmönsiirtimiin. Pirkkalan tehtaalla on 

erikoistuttu OEM-säiliöiden ja kokoonpanojen sarjatuotantoon 

piensarjoina. ”Olemme toimittaneet satoja tuhansia painelait-

teita loppuasiakkaillemme yli sataan maahan. Tämä on mah-

dollista, koska olemme hankkineet useat painelaitteiden valmis-

tukseen vaadittavat kansainväliset sertifikaatit sekä valmistus- ja 

käyttöluvat, kuten PED-sertifikaatin eurooppalaisia toimituksia 

varten, Kiina-valmistusluvan Kiinan markkinoille, ASME U- ja 

U2-sertifikaatit ASME-koodin mukaisesti suunniteltaville ja val-

mistettaville painelaitteille etupäässä USA:n ja Kanadan mark-

kinoille, RTN-käyttöluvan Venäjän markkinoille sekä tärkeim-

pien laivaluokituslaitosten vaatimusten mukaiset luvat”, kertoo 

GaV Group Oy:n OEM-tuotteiden ja kevyiden painesäiliöiden 

myynnistä vastaava myyntipäällikkö Jarmo Mäkinen.

Sertifioinnit sekä valmistus- ja käyttöluvat mahdollistavat

MAAILMANLAAJUISET TOIMITUKSET

GaV Group tarjoaa suunnitteluosaamistaan osana yrityk-

sen kokonaispalvelua. ”Koulutamme suunnittelijoitamme jat-

kuvasti, joten heidän tietonsa on päivitetty kaikilta osin, myös 

valmistuslupien osalta. Tämä osaaminen on asiakkaittemme 

käytössä. Kun suunnittelijamme on mukana tuotekehitystyössä, 

varmistuu tuotteen soveltuvuus sarjatuotantoon sekä tuotteen 

vastaavuus kaikkien vaadittujen standardien ja luokitusvaati-

musten kanssa”, Mäkinen sanoo. GaV Groupin OEM-säiliöt 

suunnitellaan tyypillisesti jopa tuhansien kappaleiden sarjako-

koa silmällä pitäen ja ne valmistetaan tavallisimmin 5–30 kap-

paleen erissä. OEM-tuotannon säiliökoko vaihtelee tyypillisesti 

muutamasta litrasta muutamaan sataan litraan. 

Lisätietoja: www.gavgroup.fi

Tyypillinen OEM-piensarjasäiliö

Korkean teknologian konepaja GaV Group Oy:llä on 

useiden standardien ja direktiivien mukaiset valmistus- 

ja käyttöluvat ei vain Euroopassa vaan kaikkialla 

maailmassa. GaV Group onkin vientiteollisuuden 

kumppani, jonka suunnittelu- ja valmistusosaamista 

arvostetaan laajasti.

Vertex G4 on huippuluokan mekaniikkasuunnitteluohjelmisto 

jokaiselle 2D- ja 3D-suunnittelun ammattilaiselle. G4 ei ole kui-

tenkaan vain suunnitteluohjelmisto. Erinomaisten tiedonhallin-

taominaisuuksiensa ansiosta se on helppo kytkeä toimimaan 

myös muiden tietojärjestelmien kanssa. Näin koko suunnittelu-

ketju pysyy hallinnassa.

Suunnittelutyö käy G4:llä helposti ja nopeasti – oli tarve 

sitten tehdä muutoksia vanhoihin malleihin ja piirustuksiin tai 

suunnitella kokonaan uutta. Monipuolisesta komponenttikirjas-

tosta löytyy noin 30 000 koneensuunnittelun peruskomponent-

tia, joten suunnittelijan ei tarvitse välttämättä piirtää itse vii-

vaakaan.

G4 on omiaan yksittäisten osien, mutta myös suurien ko-

koonpanojen suunnitteluun. Vertex G4 -ohjelmiston avulla voi-

daan helposti tuottaa myös suunnitteludokumentaatiot, kuten 

osaluettelot ja tuoterakenteet, sekä hallita suunnittelutietoa. G4 

sisältää tietokantoihin perustuvan arkistointijärjestelmän, jolla 

hallitaan projektit, 3D-osamallit ja -kokoonpanot sekä niihin 

liittyvät tuoterakenteet, materiaalinimikkeet ja piirustukset. 

Lisäksi G4 tuottaa 3D-malleista automaattisesti osien ja ko-

koonpanojen mitoitetut 

työpiirustukset, jotka voi-

daan helposti lähettää 

eteenpäin tuotannolle tai 

alihankkijoille. 

G4 tukee työryhmätyöskente-

lyä projekti-, malli- ja piirustusar-

kistoiden avulla. Nimikeselaimen ansiosta dokumenttien ver-

siot löytyvät helposti ja ovat kaikkien saatavilla, työskentelivät 

suunnittelijat sitten samassa konttorissa tai eri puolilla maail-

maa. 

Marraskuussa julkaistava Vertex G4 2014 sisältää uutuu-

tena myös SolidWorks -kääntäjän. Sen avulla olemassa olevat 

SolidWorks -mallit siirtyvät vaivattomasti Vertex G4:ään uu-

delleen hyödynnettäviksi. G4:n arkistointijärjestelmän avulla 

myös suurten SolidWorks-kokoonpanojen hallinta ja siirto 

suunnittelijoiden välillä käy näppärästi ilman kokoonpanon 

osakohtaisten tiedostopolkujen vaivalloista päivittämistä. 

Lisätietoja: www.vertex.fi

VERTEX G4 – MONIPUOLINEN OHJELMISTO 
KONESUUNNITTELUN AMMATTILAISELLE
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Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

Suomessa Harald Pihl Ab:llä on ollut myyntikonttori runsaat 

15 vuotta. Lisäksi Harald Pihlillä on paikallisia agentuuriyrityk-

siä myös esimerkiksi Itävallassa, Puolassa, Italiassa ja Isossa-

Britanniassa.

”Yrityksen perusti Harald Pihl vuonna 1912 kuparin, sin-

kin ja nikkelin myyntiä varten. Hyvin pian nikkelistä tuli yrityk-

sen tärkein myyntituote”, kertoo myyntipäällikkö Kristian Sep-

pänen yhtiön Suomen myyntikonttorista.

Kun ruostumattomasta teräksestä tuli kaupallisesti saatavaa 

1920-luvulla, alkoi perheyritys toimittaa yhä suurempia mää-

riä nikkeliä merkittäville ruotsalaisille yrityksille. 

Teknologian kehittyessä nikkeliseoksia alettiin tarjota myös 

aihioina 1940-luvulla. Nikkeliseokset pysyivät Harald Pihlin 

ensisijaisena myyntinimikkeenä myös 1950- ja 1960-luvuilla, 

mutta valikoimaa laajennettiin titaanilla.

Sittemmin Harald Pihl teki yhteistyötä amerikkalaisen yri-

tyksen Brush Wellmannin kanssa ja laajensi valikoimaansa en-

tisestään. Vuonna 1974 Harald Pihl aloitti myynnin lisäksi va-

rastoinnin.

Nopeaa kasvua
Nykyisin Harald Pihl toimittaa jo yli 2 000 eri tuotenimikettä, 

minkä ansiosta sen varasto on Euroopan laajin. Saatavilla on 

levyjä, tankoja ja putkia sekä hitsauslankoja ja -tarvikkeita.

Yrityksen palvelukeskus sijaitsee Ruotsin Täbyssä, Tukhol-

man laitamilla. Keskuksessa voidaan muun muassa leikata le-

vyä ja katkaista pitkää tavaraa asiakkaan haluamiin mittoihin. 

Lisäksi palveluihin kuuluvat esimerkiksi levyjen vesileikkaus, ke-

laus ja rainoitus.

”Yritys on viime vuosina kasvanut nopeasti. Viisi vuotta 

sitten Harald Pihlin palveluksessa oli 20 henkilöä, mutta nyt 

työntekijöitä on 35”, Seppänen mainitsee.

Kasvua on tullut muun muassa yritysostojen kautta. Vuonna 

2012 konsernin liikevaihto oli 210 miljoonaa Ruotsin kruu-

nua.

Useita käyttökohteita
Seppäsen mukaan Harald Pihl Ab:llä on asiakkaita monilla 

teollisuusaloilla. Tuotteita käytetään muun muassa paperi-, sel-

luloosa- ja kemianteollisuudessa sekä energiantuotannossa.

”Erikoismetallituotteet soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, 

joissa korkeat lämpötilat tai korroosio heikentävät tavallisia 

metalleja. Muun muassa stelliitti ja koboltti ovat kestäviä ma-

teriaaleja.”

”Titaania tarvitaan esimerkiksi Suomessa valmistettaviin 

lämmönvaihtimiin”, Seppänen selostaa.

Harald Pihlillä on myyntiä ympäri maailman. Suomen 

osuus viennistä on tätä nykyä 12 prosenttia.

Pari vuotta sitten Harald Pihl hankki yrityksen Saksasta, jo-

ten toimitukset eri puolille Eurooppaa sujuvat aiempaa no-

peam min. Nykyään varastoluettelo saatavuustietoineen julkais-

taan internetissäkin.

”Nopeat toimitukset ovat yksi kilpailuvalttimme. Saamme 

normaalisti tuotteet varastosta asiakkaalle alle viikossa”, Sep-

pänen lupaa. 

Lisätietoja: www.haraldpihl.fi

ERIKOISMETALLIT KESTÄVÄT KUUMUUTTA JA KORROOSIOTA
TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Ruotsalainen Harald Pihl Ab on yksi Euroopan suurimmista nikkelin ja titaanin toimittajista.

Suomi on 101-vuotiaan perheyrityksen tärkein vientimaa. Erikoismetalleja ostetaan vaativiin käyttökohteisiin.
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1990-luvulla ISCARin kehittämä kulmajyrsimen vaihtopala 

 HELIMILL – ensimmäinen puristettu vaihtoterä, jossa oli nousul-

linen leikkuusärmä – teki ISCARista kerralla tunnetun jyrsinte-

rien valmistajan. Nousullinen leikkuusärmä  yhdistettynä muut-

tuvaan rintakulmaan takasi positiivisen ja jatkuvasti oikean leik-

kuukulman koko särmän matkalla. Tällä aikaansaatiin useita 

hyötyjä: pehmeä ja tasainen leikkuu, parempi lastun muodos-

tus, pienemmät leikkuuvoimat ja tehon tarve, pidempi työka-

lun kestoikä jne. Tämän kehityksen vuoksi nousullinen leikkuu-

särmä lisäsi huomattavasti tuottavuutta ja paransi työkalun toi-

mivuutta. Tämän kehitysaskeleen jälkeen melkein kaikki vaih-

topalalliset jyrsimet, etenkin 90°  kulmajyrsintään, suunniteltiin 

käyttämään nousullisia vaihtoteriä.

 Tänä päivänä HELIMILL-tyyppisiin jyrsimiin on saatavissa 

suuri valikoima erilaisia terä- ja runkovaihtoehtoja. Näillä pys-

tytään kattamaan hyvin laaja alue jyrsinnän eri sovelluksia, 

sen vuoksi tämä keksintö onkin pysynyt suosittuna näin pit-

kään.  HELIMILL-tyyppisillä vaihtoterillä pystytään jyrsimään hy-

vinkin erilaisia materiaaleja ja saavutetaan riittävä pinnanlaatu 

ja -tarkkuus. Mutta hyvääkin pystyy kehittämään ja nyt  ISCAR 

esittelee ISCAR HELIQMILL 390 tuoteperheen – kokonaan 

uuden laisen edistysaskeleen nousullisten vaihtoterien joukossa.

Klassisessa HELIMILL vaihtoterässä ja sen muunnelmissa on 

kaikissa kaksi leikkuusärmää. Nyt esitellyissä tuotteissa on käy-

tössä yksipuoleinen kolmikulmainen teräpala, jossa on kolme 

leikkuusärmää. Myös leikkuusärmän pituus on kolmiopalassa 

sama kuin edeltäjässään kaksisärmäisessä; uusissa vaihtote-

rissä leikkuusärmän pituus on 10 tai 15mm. Uuden teräpalan 

muotoilun avulla terän rakennetta on pystytty vahvistamaan 

ja teräpalan kiinnitystä ja tukevuutta on saatu entistä parem-

maksi. Uuden geometrian avulla voidaan jyrsiä tasaisia 90° 

seinämiä ja laapparitason avulla päästään erinomaiseen pin-

nanlaatuun. HELIQMILL 390 työkaluilla pystytään ajamaan 

reilulla ramppikulmalla.

Uuden tuoteperheen vaihtopaloilla on kaikki vastaa-

vat edut kuin vanhoilla HELIMILL paloilla. Kuitenkin,  ISCARin 

 uudet HELIQMILL 390 tuotteet tarjoavat yhden ylimääräi-

sen leikkuusärmän, erittäin vahvan rakenteen, entistäkin pa-

remman luotettavuuden ja paremman pinnanlaadun näin pa-

rantaen kokonaisvaltaisesti työkalun suorituskykyä. Tuotteilla 

päästään erittäin tuottavaan lopputulokseen 90° asteen kul-

majyrsinsovelluksissa ja vielä taloudellisemmalla särmäkustan-

nuksella.

HELIQMILL 390 vaihtoterissä käytetään ISCARin innovatii-

visia SUMO TEC pinnoitteita, jotka varmistavat korkean tuot-

tavuuden. 

Uudet tuotteet on tarkoitettu kulma-, ura- ja tasojyrsintään. 

Lisäksi ne toimivat hyvin myös ajettaessa ramppikulmalla tai 

interpolaatiolla koneistettaessa taskuja ja poteroita. Jyrsinrun-

koja on saatavissa sekä varsijyrsin että otsajyrsin mallisina. 

Lisätietoa: www.iscar.fi

ISCARIN UUSI 
HELIQMILL 390 
TUOTEPERHE

ISCARin viimeisimpiä 

läpimurtoja on 

kolmikulmainen 

jyrsimen vaihtopala 

joka jatkaa suosittujen 

kulmajyrsimien 

evoluutiota. Uusi ratkaisu 

tuo lisäetuja samoihin 

sovelluksiin, jotka ovat 

tulleet tutuiksi HELIMILL/

APKT palojen kehittäjän 

ISCARin tuotteista.
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Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

”Toiminta aloitettiin Hyvin-

käällä, mutta eri vaiheiden 

jälkeen 2000-luvun alusta 

lähtien kaikki toiminnot on 

keskitetty Suomussalmelle”, 

Holappa kertoo. Tällä het-

kellä työntekijöitä  

on 21.  

MEHI-työkaluissa valttina 

on perinteisesti ollut käyt-

täjäystävällisyys sekä käyt-

tövarmuus kaikissa olosuh-

teissa. Yritys palvelee asiak-

kaita suunnittelemalla ja val-

mistamalla konepajoissa tar-

vittavia lastuavia erikoistyö-

kaluja.

”Päätuotteitamme ovat konepajoissa tarvittavat erikoistyö-

kalut ja vakiotuotteitamme ovat erityisesti avarrustyökalut sekä 

erilaiset vaihtopalajyrsimet”, Holappa toteaa mutta lisää, että 

repertuaarissa riittää skaalaa. 

Digipaja, palveluksessanne!
MEHI-työkalut valmistetaan parhaista raaka-aineista moder-

neilla tuotantolaitteilla ja sekä suunnittelussa että tuotannon-

hallinnassa käytetään CAD/CAM- järjestelmiä, jotka mahdol-

listavat moniakseliset työstöt. Yrityksen olemassaolon aikai-

sista suurista muutoksista Holappa nostaakin esille juuri digi-

taalisuuden: 

”CAD-suunnitteluohjelmat ovat monipuolistaneet tuotantoa, 

mutta toisaalta vaatimukset ovat kasvaneet myös”, hän vertai-

lee. Euroopan yhdistymisen myötä markkinat ja valuutat ovat 

harmonisoituneet, mikä helpottaa bisneksen eri osa-alueita ku-

ten maksuliikennettä.

”EU on ollut suuri muutos”, Holappa toteaa.  

Lisää mahdollisuuksia sorvista
Holappa myöntää taantuman vaikuttavan liiketoimintaan, 

mutta Suomussalmella ei ole varsinaisesti jääty tuleen makaa-

maan, vaan on päätetty rohkeasti satsata tulevaisuuteen. Vii-

meaikainen toimitilojen saneeraus ja laajennus mahdollisti ko-

nekannan lisäämisen ja taloon ostettiin uusi CNC-sorvi, jonka 

suurin ulkosorvausmitta on D580 ja pituus L2000. Vuoden 

alusta tositoimissa ollut peli saa Holapalta kehuja:

”Uusi sorvi on meille ehdoton vahvistus, jonka myötä 

skaala tuotannossa paranee entisestään”, toimitusjohtaja to-

teaa ja lisää, että esimerkiksi 

pitkissä kappaleissa helposti 

esiintyviä värinöitä on tulok-

kaan avulla voitettu hydrauli-

sen tukilaakerin avulla. 

Vuoden alussa taloon saa-

tiin myös uusi mitta-/esiasetus-

laite, jonka myötä yritys pys-

tyy toimittamaan kaikkiin pyö-

rähdystyökaluihin asianmukai-

set mittapöytäkirjat.

”Asiakas saa selvää lisä-

arvoa siitä, että tilatun tuot-

teen matkassa tulee mittapöy-

täkirja, joka takaa tuotteen 

laadun ja luotettavuuden.”

Kehitä kun kerkiät
Holapan mukaan investointeja ja kehitystoimia on hyvä ajaa si-

sään taantuman aikana, jolloin kaikki resurssit eivät ole täys-

kuormitettuina. Kun myötätuuli taas pullistaa purjeita, hän uskoo 

Mehin olevan hyvässä iskussa:

”Olemme onnistuneet tekemään investointeja ja kehitystyötä 

tuotannon ohella. Talouden puolella nousu alkaa kuitenkin jos-

sain vaiheessa ja olemme hyvin valmistautuneet nappaamaan 

kiinni sen tarjoamista mahdollisuuksista.”  

Entä sitten yrityksen seuraavat 40 vuotta? – Holappa ei 

usko, että konepajatoiminta Suomesta loppuu kokonaan, vaikka 

moni yritys lyökin hanskat naulaan kovan kansainvälisen kilpai-

lun seurauksena. 

”Kotimainen valmistus supistuu niin paljon, että vientiin on 

satsattava yhä enemmän.” 

Vientiä lisää?
Mehin kohdalla tilanne on se, että 20–30 % liikevaihdosta tulee 

viennistä. Hyviä ulkomaisia asiakkaita on kymmenkunta, mutta 

lisääkin mahtuisi remmiin:

”Tavoite on kasvattaa vientiä, joten niitä mahdollisuuksia 

haistellaan kovasti.”

Mehin valtit tiukassa kisassa löytyvät palvelusta, tehokkuu-

desta ja laadusta. Asiakkaiden mieleen on erityisesti pk-yrityk-

sen ketteryys:

”Saamme kilpailuetua muun muassa nopeasta toimituksesta, 

sillä siihen kaikki eivät pysty”, Holappa tietää. 

Lisätietoja: www.mehi.fi

MEHI TOOLS INVESTOI TAANTUMASSAKIN

Suomussalmelainen Mehi Tools Oy viettää juhlavuotta – tänä vuonna tulee täyteen jo 

40 vuotta. Toimitusjohtaja Tomi Holappa vahvistaa, että yritys on valmistanut työkaluja 

konepajateollisuudelle vuodesta 1973 saakka. 
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4. syyskuuta 1913 herrat H.A. Dormer ja L. Robinson perusti-

vat yhtiön ”The Sheffield Twist Drill & Steel Company Ltd”. Yh-

tiön tavoite oli, ja on edelleen, valmistaa lastuavia työkaluja, 

jotka täyttävät käyttäjien vaatimukset. Aluksi yhtiö valmisti työ-

kaluja asiakkaiden tilausten mukaan, mutta jo vuonna 1917 

luotiin oma tuotevalikoima, jonka nimeksi annettiin ”Dormer”. 

Perustana laadukkaalle työkalulle on aina ollut paras mah-

dollinen raaka-aine ja aluksi se valmistettiin itse. Lastuamis-

geometriat ja niiden tuotantomenetelmät olivat aluksi melko 

yksinkertaiset, mutta ne kehittyivät nopeasti työkalujen käyttä-

jien vaatimuksien kasvaessa. Dormer on alusta alkaen innosta-

nut henkilöstöä tekemään luovia ja rohkeita ratkaisuja. Tuotan-

toon tarvittavat hiomakoneetkin valmistettiin itse. 

Ensimmäisen 100 vuoden aikana Dormer on kehittänyt 

useita ”virstanpylväitä”. Mm. 80-luvun alussa Dormer kehitti 

lastuamisgeometrian, joka hyödynsi ”TiN-pinnoitteen” omi-

naisuudet uudella tavalla ja pikateräsporan tehokkuus ja elin-

ikä nousivat moninkertaisiksi. Toisen vuosisadan alkajaisiksi 

 Dormer tuo markkinoille uuden kierukkaporan, joka osoittaa, 

että pikateräsporaa on mahdollista edelleen kehittää, jopa 

merkittävästi. Uusi pora esitellään ensimmäisen kerran syys-

kuussa EMO-messuilla ja heti sen perään Suomessa Alihan-

kintamessuilla. Tampereen Alihankintamessuilla löydät meidät 

osastolta A1031. Tervetuloa! 

Lisätietoja: www.dormertools.com

DORMER TOOLS TÄYTTÄÄ 100 VUOTTA

1800 luvun loppupuolella Sheffieldissä, Englannissa, kehitettiin 

teräslaatu, josta nykyinen pikateräs on saanut alkunsa. Se havaittiin 

soveltuvan erinomaisesti kierukkaporan raaka-aineeksi. 

Kilsa Tools Oy aloitti vuonna 1991 ohutlevytyökalujen 

valmistajana ja suunnittelijana. Työkalut ovat edelleen 

merkittävä osa yrityksen tuotantoa, mutta myös 

alihankintakoneistus ja osavalmistus ovat nykyään 

tärkeässä asemassa. Koneistettavat materiaalit 

vaihtelevat alumiinista karkaistuihin teräksiin. 

Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä kahdeksan 

koneistuksen ammattilaista. 

Vuodesta 2006 alkaen Kilsa Tools Oy on uusinut ja yhtenäis-

tänyt työstökoneitaan. Konekanta koostuu nyt neljästä pysty-

karaisesta työstökeskuksesta, kahdesta vinojohteisesta  

sorvista sekä hiomakoneista. Keskuksista kaksi on varustettu  

neljännellä  akselilla, suurimman keskuksen liikealueet ovat  

X 3  200  mm, Y 1  066 mm, Z 750 mm.

Yrityksen käytössä ovat tehokkaat neljän akselin  

CAD/CAM-ohjelmistot, ja ohjelmointi tapahtuu Vertex G4- ja 

Surfcam-ohjelmien avulla. Ohjelmoinnin, käytön ja tiedonsiir-

ron sujuvuuden takia kaikki koneet ovat samalta valmistajalta 

(Dugard) ja samalla ohjauksella (Fanuc).

Vakioasiakkailla on ollut tarvetta saada myös yksittäiskap-

paleita nopealla toimitusajalla, jolloin sähköistä kuvaa ei ole 

saatavilla eikä sitä ole aikaa tehdä. Työstöohjelman teko on 

tällöin hidasta suhteessa koneistusaikaan, ja lisäksi työstökes-

kuksilla on usein erittäin pitkiä työstöaikoja vaativia kappa-

leita, jolloin kapasiteettia ei ole vapaana ”pikatoimituksiin”.

Ongelmaan löytyi ratkaisuksi XYZ ProtoTrak -CNC-jyrsin-

kone, jonka ohjelmointi on helppoa ja nopeaa. Lisäksi konetta 

voidaan käyttää myös täysin manuaalisesti. Ohjelman teko on 

monimutkaisillekin kappaleille nopeaa, ja työ voidaan tehdä 

suoraan koneella valmiita työkiertoja käyttämällä ilman   

CAD/CAM-ohjelmia. 

Lisätietoja: www.kilsatools.fi, www.makrum.fi

Kilsa Toolsin tuotannon perustana ovat tarkat ja 

luotettavat pystykaraiset Dugard-työstökeskukset ja monipuolinen 

CAD/CAM-osaaminen. Palvelujaan täydentämään yritys hankki kesällä 

2013 satunnaisten yksittäiskappaleiden valmistukseen XYZ-jyrsinkoneen 

helppokäyttöisellä ProtoTRAK-ohjauksella.

KILSA TOOLS OY VALMISTAA 
YKSITTÄISKAPPALEET XYZ PROTOTRAK 
-JYRSINKONEELLA
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Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

”Muuttuvat vaatimukset koskevat koko alaa, aina teräsraken-

nekokoonpanojen suunnittelusta ja valmistuksesta näiden ko-

koonpanojen tarkastukseen”, kertoo liiketoimintajohtaja Jukka 

Virtanen Inspectasta. Laadunvarmistuksen kannalta merkittävä 

muutos on riippumattoman valvonnan lisääntyminen sellais-

ten teräskokoonpanojen valmistuksessa, joita käytetään kanta-

vissa rungoissa ja jäykistävissä rakenteissa. 

”Lisäksi erityisesti hitsausohjeiden hyväksyntään ja hitsaus-

koordinoijan pätevyyteen liittyvät vaatimukset ovat tiukentu-

massa, sillä hitsaajilla ja hitsausoperaattoreilla tulee olla to-

dettu asianmukainen pätevyys. Myös materiaalien tulee olla 

jäljitettävissä sekä hitsauksen laadunhallinnan olla toteutus-

luokan vaatimusten mukainen ja perustua standardin soveltu-

vaan osaan ja niin edelleen”, Virtanen jatkaa.

Sovellusalastandardien laajan kirjon hallinta 
edellyttää asiantuntemusta
EN 1090 sisältääkin laajan joukon sovellusalastandardeja, 

joiden tunteminen ja tulkinta on keskeisessä osassa uusien 

vaatimusten mukaiseen toimintaan siirryttäessä. ”CE-merkin-

tävaatimus koskee teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien 

valmistusta. Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutuksen teknisiä 

vaatimuksia koskevien standardien EN 1090-2 ja EN 1090-3 

sovellusala on laajempi, ja sisältää myös kokoonpanojen 

asennuksen ja siten myös esimerkiksi työmaahitsauksen”, ku-

vailee asiantuntija Unto Kalamies Inspectasta. 

Standardiviidakossa seikkailtaessa asiantuntija-apu on tar-

peen. ”Asiakkaamme tarvitsevat tukea ja koulutusta ennen 

kaikkea standardin soveltamisessa, oli sitten kyse olemassa 

olevien teräsrakenteiden ylläpidosta tai uudisrakentamisesta. 

Tehokkainta onkin usein käydä asiakaskohtaisessa koulutuk-

sessa läpi 1090:n vaikutusta ja sen mukanaan tuomia muu-

toksia. Näin päästään parhaiten etenemään siirtymäajan puit-

teissa. On myös hyvä pitää mielessä, että kaiken tavoite on 

entistäkin laadukkaampi ja kestävämpi teräsrakentaminen 

koko Euroopassa”, Jukka Virtanen kannustaa. 

Lisätietoja: www.inspecta.com

MUUTTUVIEN VAATIMUSTEN TAVOITTEENA ON LAADUKAS 
JA KESTÄVÄ TERÄSRAKENTAMINEN

Lähes 25 vuotta kestänyt työ rakenteellisten teräs- ja 

alumiinirakenteiden toteutusta koskevien vaatimusten 

yhdenmukaistamiseksi on nyt loppusuoralla, sillä 

yleiseurooppalainen standardi EN 1090 tuo 

yhteiset pelisäännöt koko alalle. Siirtymäaika uuden 

standardin mukaiseen toimintaan päättyy vajaan 

vuoden päästä – kantavina rakenteina käytettävien 

teräs- ja alumiinikokoonpanojen ja tuotejärjestelmien 

CE-merkintä on pakollista 1.7.2014 alkaen.
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”EN 1090 standardi tuo uusia vaatimuksia hitsaamalla koot-

tujen kantavien metallirakenteiden valmistukseen. Monissa ta-

pauksissa EN 1090 mukainen toiminta edellyttää valmistajalta 

hitsauksen menetelmäkokeita. Olemme Metlab Oy:ssä hyvin 

valmistautuneet siihen, että EN 1090 standardin voimaantulo 

lisää testaustarvetta, ja joissakin yrityksissä saattaa tulla jopa 

kiire sopeutua uuteen tilanteeseen”, laatupäällikkö Risto Nie-

minen Metlabista sanoo.

”Emme ole tutkimuslaitos vaan nopea ja tarkka asiakasläh-

töisesti toimiva testauspalveluyritys. Olemme valmistajista ja 

raaka-ainetoimittajista riippumaton rikkovan aineenkoetuksen 

akkreditoitu testauslaboratorio.”

”Testaamme materiaalit asiakkaan vaatimusten mukaisella 

laajuudella. Useimmiten testaukseen kuuluu veto-, isku-, taivu-

tus- ja kovuuskokeita. Testausmateriaalin jäljitettävyys näytteen 

saapumisesta alkaen on toiminnassamme keskeinen tekijä. Tä-

män varmistamiseksi kaikki näytteistä irrotetut koesauvat lei-

mataan yksilöllisesti”, Nieminen toteaa.

”Akkreditoitujen testauspalvelujen lisäksi teemme mikro- 

ja makrorakennetutkimuksia, vauriotutkimuksia ja korroosio-

kokeita. Tutkimuksessa käytämme mm. optista mikroskooppia 

ja näytteen valmistuslaitteistoja, joita mikroskooppi vaatii”, 

 Metlab Oy:n toimitusjohtaja Jouni Ahlstedt kertoo.

”Optinen emissiospektrianalysaattorimme antaa valmiuden 

kaikenlaisten rautapohjaisten materiaalien sekä nikkeli- ja alu-

miiniseoksien analysointiin. Pystymme analysoimaan jopa alle 

3 millimetrin vahvuiset lankamaiset näytteet, esim. hitsauslan-

gat. Joihinkin menetelmäkokeisiin liittyy tarve varmistaa, että 

kokeessa käytetyt lisäaineet ja hitsiaineen koostumus ovat oi-

keita, joten pitkälle menevää analyysivalmiutta tarvitaan.”

”Joissain tapauksissa saadut testaustulokset voivat poiketa 

valmistajan ilmoittamista tuloksista materiaalien ominaisuuk-

sien vaihtelun takia. Mm. tämän takia tarvitaan testausta, jotta 

voidaan varmistua tuotannossa käytettävän materiaalin vaati-

mustenmukaisuudesta. Ainetta rikkomattomassa testauksessa 

(NDT) käytämme päteviä alihankkijoita ja koordinoimme tar-

kastukset niiden tekijöiden kanssa joustavan läpimenon var-

mistamiseksi”, Jouni Ahlstedt kertoo. 

Yli 20 vuotta teollisuuden palveluyrityksenä
Metlabilla on Tampereella reilun 20 vuoden mittainen histo-

ria. Lokomon terästehtaan laboratoriossa työskennellyt Olavi 

 Ahlstedt ja Tampellan valimon laboratoriossa työskennellyt 

Pekka Mäkinen perustivat kahdestaan yrityksen Tampellan va-

limon laboratorion entisiin tiloihin v. 1992. Yritys laajeni ja 

siirtyi Sarankulman teollisuusalueelle nykyisiin toimitiloihin 

vuonna 1997. Metlab Oy palvelee suomalaista teollisuutta, 

joiden kautta sen testaamia tuotteita menee pääosin vientiin. 

Cernin hiukkaskiihdytintä ja ITER-fuusireaktoriprojektia varten 

on myös tehty vuosien varrella testauksia sekä suomalaisten 

yritysten kautta että suorina toimituksina. 

Lisätietoja: www.metlab.fi

Testauksen valvoja Risto Nieminen ja toimitusjohtaja Jouni Ahlstedt 

Nuutisarankadulla kesällä 2013.

Tuula Hauta-aho tekee hitsin ylimenokovuusmittausta automaattisella 

Vickers kovuusmittarilla.

METLAB OY ON NOPEA JA 
TARKKA AINEENKOETUKSEN LABORATORIO

TEKSTI JA KUVAT: RISTO VALKEAPÄÄ



SORVIN ÄÄRESTÄ

84  prometalli 2/2013

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

”Aiomme panostaa keskipakovalutuotannon kehittämiseen ja 

tuotteiden edelleen jalostamiseen. Siihen tähdäten olemme 

tehneet yrityksen mittakaavassa merkittäviä investointeja. Pys-

tymme tuottamaan uudessa koneistushallissamme korkealaa-

tuisia koneistettuja kappaleita ja osakokonaisuuksia”, toimitus-

johtaja Kimmo Markkula sanoo.

Keskipakovalu Oy:n metallivalimomme on toiminut vuo-

desta 1956 kotimaisen ja ulkomaisen teollisuuden mate-

riaali- ja osatoimittajana. Yrityksen laatujärjestelmä täyttää 

ISO 9001:2000 standardin vaatimukset. Yhtiön uusi noin 

2  000  m2 koneistushalli valmistui vuoden 2012 alussa. 

”Olemme joustava ja ketterä valmistaja, kun tehdään pie-

niä sarjoja tai yksittäiskappaleita. Tulevaisuuden haasteena 

on uusien metalliseosten sisällyttäminen tuotantoomme teolli-

suuden tarpeiden mukaisesti. Nyt suurin osa valuista on prons-

sia, mutta alumiinia keskipakovaletaan sen rinnalla jo huomat-

tavia määriä”, Kimmo Markkula kertoo.

KESKIPAKOVALU OY SATSAA TUOTTEIDEN JALOSTAMISEEN
TEKSTI: RISTO VALKEAPÄÄ

Tamperelainen Keskipakovalu Oy on 

pronssivalimo, joka valaa kappaleita 

keskipakovalu- ja jatkuvavalumenetelmällä. 

Keskipakovalu soveltuu erityisesti sylinterimäisten 

ja rengasmaisten liukulaakerien ja liukulevyjen 

valamiseen. Materiaalina voidaan käyttää 

paitsi pronssia myös alumiinia. Jatkuvavalua 

puolestaan käytetään esimerkiksi tankomaisten 

kappaleiden valamiseen.

Keskipakovalun koneistushallissa isoimmat koneet yltävät 

halkaisijaltaan 2 400 millin kappaleisiin. Uusitulla konekalus-

tolla on saatu lisäkapasiteettia pienehköjen tuotteiden tekoon. 

Tällä linjalla on tarkoitus jatkaa myös konekaluston jatkohan-

kinnoissa. Tarkoituksena on kasvattaa edelleen valutuotteiden 

jalostusastetta. 

”Meiltä on mahdollisuus ostaa tuote piirustuksen mukaan 

täysin valmiina. Myymme myös pronssia aihiona. Tuotteina 

ovat liukuvalua ainesputkena, pyörö-, neliö- tai laattatankona 

sekä keskipako- ja kokillivaluja esikoneistettuina. Keskipako-

valulta voi tilata myös muototankoa eli omaa asiakasprofiilia, 

jonka valmistuserä ja varastointi sovitaan tarpeen mukaan”, 

Markkula sanoo.

Vientiin menevistä tuotteista merkittävimpiä ovat laivateol-

lisuuden osat kuten peräsin- ja potkurinakselilaakerit, kansiko-

neiden osat laakereineen ja dieselmoottorien männänrenkaat.

Keskipakovalu Oy:n toiminnat ovat olleet alusta alkaen sa-

massa korttelissa jo edesmenneen Vehmaisten aseman ja tiili-

tehtaan välissä. Yhtiö työllistää 33 henkilöä ja liikevaihto on 

5,5 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja: www.keskipakovalu.fi
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Uusi Toyota Traigo 80 2–3,5 tonnin mallisto täydentää Toyota 

Traigo-sähkövastapainotrukkien mallisarjan, joka koostuu li-

säksi suosituista 24v ja 48v malleista. 

Tuotekehitystiimimme on toiminut uuden mallin kehittämi-

sessä tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden, kuljettajien, varas-

topäälliköiden ja yritysten omistajien kanssa eri puolilla Eu-

rooppaa. Tämän yhteistyön tuloksena olemme luoneet uuden 

Traigo 80 -malliston, joka perustuu neljään ydinarvoon: turval-

lisuuteen, tuottavuuteen, kestävyyteen ja ajettavuuteen. Tämä 

uusi huipputehokas 80-voltin sähkötrukki asettaa uudet stan-

dardit kokoluokkansa trukkien suorituskyvylle.

Uuteen Traigo 80-mallistoon on saatavilla useita ohjaamo-

vaihtoehtoja asiakkaan tarpeiden ja käyttöolosuhteiden mu-

UUSI TOYOTA TRAIGO 80 
– TUOTTAVAMPI, TURVALLISEMPI JA ENERGIATEHOKKAAMPI

kaan. Traigon kuljettajaa ja kuormaa suojaavat alan kehitty-

neimmät turvallisuusominaisuudet ja -tekniikat, kuten Toyotan 

aktiivinen ajonvakautusjärjestelmä (SAS). 

Toyota Traigo 80 tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden 

tuottavuuden parantamiseen. Siinä yhdistyvät korkea nosto- ja 

ajonopeus erinomaiseen kiihtyvyyteen. Trukin ajotuntuma ja 

käyttäytyminen ovat monipuolisesti säädettävissä käyttökoh-

teen mukaan. 

Kuljettajan mukavuutta parantaa säädettävä ORS-järjes-

telmä, johon kuuluvat selän sivutuet ja ristiselän tuki sekä sää-

dettävä ohjauspylväs. Saatavilla on myös sähköinen seison-

tajarru. Ulkokäyttöä varten Traigo 80 tarjoaa myös erilaisia 

lämmitettyjä ohjaamovaihtoehtoja.

Traigo 80 on uusi suunnannäyttäjä, joka pystyy työsken-

telemään 20  % edeltäjäänsä pidempään yhdellä latauksella. 

Monivuorokäyttöön Traigo 80 tarjoaa kattavan valikoiman eri-

laisia akunvaihtomahdollisuuksia. Traigo 80 on työkalu, johon 

asiakas voi luottaa. Suunnittelun kulmakivenä on ollut käyttö-

asteen parantaminen. Viimeistely, materiaalivalinnat ja suun-

nittelu ovat merkkejä tinkimättömästä laadusta. Toyotan laa-

dun ansiosta asiakas voi nauttia pidemmistä huoltoväleistä ja 

alentuneista huoltokustannuksista. 

Lisätietoja: www.toyota-forklifts.fi

”Oy Kontutek Ab:n asiakaskuntaa ovat teollisuuslaitokset, kou-

lut, kaupungit, sairaalat, puolustusvoimat ym.”, toimitusjohtaja 

Onni Niemi toteaa.

 ”Olemme toiminnan alusta alkaen olleet Andreas Maier 

GmbH & Co Kg:n valmistamien AMF pikakiinnittimien yksin-

myyjä Suomessa. Myös AMF haka- ja otsareikäavainten maa-

hantuonti ja varastointi on kuulunut ohjelmaamme”, Onni 

Niemi sanoo.

Myyntipäällikkö Jari Niemi edustaa toista sukupolvea yli 

neljännesvuosisadan toimineessa yrityksessä, joka tunnetaan 

suomalaisessa teollisuudessa luotettavana työkalujen ja mate-

riaalinkäsittelyvälineiden toimittajana.

”Edustuksiimme kuuluvat myös SANO Liftkar porraskiipijät 

henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen. Tuotevalikoimassamme 

on porraskiipijöitä 110 kg:n kanta vuudesta alkaen aina 600 

kg:n kantavuuteen asti. Porraskiipijät ovat olleet monen asiak-

kaan kiinnostuksen kohteina myös messuilla Kontutekin osas-

tolla”,  Jari Niemi toteaa.

Moni tavara liikkuu teollisuudessa Kontutekin edusta-

milla Magliner nokkakärryillä sekä Helge hylly- ja lavavau-

nuilla. Laajaan valikoimaan kuuluvat lisäksi kippikontit, tynny-

KONTUTEK PALVELEE 
SUOMALAISTA TEOLLISUUTTA

reiden käsittelyväli-

neet, turva-altaat, tik-

kaat, Jihab nostopöy-

dät sekä työpisteka-

lusteet, työtuolit ja 

kaapit. Kontutek toi-

mittaa myös potkulau-

toja nopeuttamaan liik-

kumista ja tavaroiden siir-

toa suurissa teollisuustiloissa.

Oy Kontutek Ab aloitti toi-

mintansa 1987. Aluksi toiminta kä-

sitti työkalujen maahantuontia. Vuonna 1992 toimintaa laajen-

nettiin käsittämään materiaalinkäsittelyyn ja varastointiin liitty-

vien tuotteiden maahantuonti, valmistus ja myynti.

”Palvelemme asiakkaitamme laajalla vakiotuotevalikoi-

malla. Lisäksi toimitamme useita tuotteitamme asiakkaan 

toivomin mitoin ja piirustusten mukaisesti valmistettuina”, 

markkinointi päällikkö Aino Niemi sanoo. 

Lisätietoja: www.kontutek.fi
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Perinteisesti leikkuunestejärjestelmät toimitetaan työstökonei-

den mukana. Leikkuunesteen lisäykseen säiliöön tai öljyn ke-

räämiseen säiliöstä nesteen pinnalta ei aina toimiteta kunnol-

lisia ratkaisuja koneiden mukana, suodatuksesta puhumatta-

kaan. Jokaisella koneella on vähän omanlaisensa leikkuunes-

tejärjestelmä. Erilaisten järjestelmien määrä vaikeuttaa kunnos-

sapidon ja huollon töitä. Osien saatavuus voi olla hankalaa ja 

varastossa pidettävien varaosien määrä on suuri. 

Keskitetty leikkuunesteiden jakelujärjestelmä 

 cobolt-central korvaa usean työstökoneen kaikki leikkuu-

nesteprosessin vanhat komponentit. Tämä yksinkertaistaa leik-

kuunesteprosessin valvontaa, hallintaa, kunnossapitoa sekä 

parantaa merkittävästi leikkuunesteprosessin laaduntuottoky-

kyä. Laaduntuottokyvyn kasvu johtuu seurannan ja hallittavuu-

den paranemisesta sekä prosessin optimoinnista. Keskussäi-

liöön tuleva neste on aina käsitelty laadukkaiden suodattimien 

avulla ja lisäksi sitä voidaan vielä paikallisesti käsitellä pel-

kässä keskusjärjestelmässä ylläpitolaitteiden avulla. 

cobolt-central suunnitellaan modulaarisista osioista 

asiakaslähtöisesti. Suodattimet, pumput, säiliön koko sekä au-

tomaatio valitaan valmiista, ennalta määritellyistä kokonai-

suuksista. Modulaarisuuden avulla cobolt tuoterepertuaa-

rin toimitusketjun aiheuttamat kustannukset on saatu painettua 

alas. Tämän vuoksi hankintahinnat ovat näissä, kotimaassa 

valmistetuissa tuotteissa edullisempia, laadusta tinkimättä. 

Keskusjärjestelmän ylläpitolaitteita myydään myös erik-

seen. Öljynkerääjä cobolt-oil, leikkuunesteen valmistukseen 

käytetty sekoittaja cobolt-mix, suodattimet cobolt-endless 

ja cobolt-magnet voidaan asentaa jälkikäteen olemassa 

olevaan säiliöön tai leikkuunestejärjestelmään. 

Lisätietoja: 

www.bauer-cobolt.com

toni.mahonen@bauer-wt.com

hannu.timonen@bauer-wt.com

TEHOJA JÄÄHDYTYKSESTÄ JA VOITELUSTA TYÖSTÖPROSESSIIN!

Bauer cobolt tuotteet on suunnattu teollisten prosessinesteiden käsittelyyn. Yksi 

isoimmista ryhmistä ovat leikkuunesteet, joiden käsittelyyn Bauer Watertechnology 

Oy on toimittanut ylläpitolaitteistoja sekä -järjestelmiä jo lähes vuosikymmenen 

ajan. Jäähdytys ja voitelu ovat keskeisessä asemassa leikkuuprosessissa, oli 

kyseessä sitten metallin tai jonkin muun materiaalin työstö. 

Bauer Watertechnology Oy:n uusi 

laitteisto kykenee käsittelemään 

kustannustehokkaasti usean työstökoneen 

leikkuunesteet.
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Työturvallisuus ja sen hallinta on osa yrityksen vastuullista toi-

mintaa. Yrityksellä on sitoumuksia mm. asiakkaitaan ja omis-

tajiaan kohtaan. Jokainen työtapaturma tai työperäinen sai-

raus on menetys. Työtapaturma voi aiheuttaa menetyksiä yri-

tykselle, asiakkaalle ja ennen kaikkea työntekijälle.

Yleensä ajatellaan, että työtapaturmat ovat tärkeitä hallita 

isoissa yrityksissä, joissa on hyvät resurssit asioiden hoitami-

seen. Käytännössä kuitenkin työtapaturma voi aiheuttaa liike-

vaihtoon nähden huomattavasti isomman seurausvaikutuksen 

pienessä ja keskisuuressa yrityksessä. Tästä syystä pienen ja 

keskisuuren metallialan yrityksen olisi hyvä miettiä miten hal-

lita työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejään, puhumat-

takaan lainsäädännön vaatimuksista. 

Helppo tapa aloittaa työturvallisuuden kehittäminen, on 

ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön, jolla on paljon materiaalia 

asiaan  liittyen. Mikäli yritys haluaa mennä asiassa vielä pi-

demmälle, kannattaa harkita työturvallisuuden hallintaa jonkin 

järjestelmällisen menettelyn kautta, kuten esimerkiksi OHSAS 

18001 viitekehyksen avulla.

Sertifiointi ei kuitenkaan ole ensimmäinen askel. Tärkeäm-

pää on sisäistää menettelytavat, joihin kuuluu riskien tunnista-

minen, niiden merkittävyyden arviointi ja kestämättömien ris-

kien poistaminen. Muita huomioitavia seikkoja ovat tapatur-

mien tutkinta ja ennaltaehkäisy.

Suuri osa työtapaturmista johtuu puutteellisesta hallinnasta 

ja tähän on osasyynä asenteet ja toimintatavat. Tärkeää olisi 

saada koko henkilöstö mukaan työturvallisuuden parantami-

seen. 

Lisätietoja: www.dnv.fi

TYÖTURVALLISUUS METALLITEOLLISUUDESSA
TEKSTI: OSMO FLINK / DNV CERTIFICATION OY AB

Työtapaturmat – Tilastojulkaisu 2012, tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Sandvik Coromant laajentaa pienkappalekoneistukseen tar-

koitettujen CoroTurn® XS -tarkkuustyökalujen tuoteperhettä te-

hostaakseen erittäin syvien urien aksiaalipistoa pienillä halkai-

sijoilla. Valikoima laajenee kattamaan aksiaalipistoterät ko-

koina 08 ja 10 sekä vastaavan kokoiset liitäntäkappaleet/

teränpitimet. Sisäpuoliseen aksiaalipistoon tarjolle tulee sa-

maan sarjaan lisäksi A-lastunmurtogeometria.

ERITTÄIN SYVIEN URIEN PISTOA NYT PIENELLÄKIN HALKAISIJALLA
CoroTurn XS -valikoiman laajennus hyödyttää pumpunosien valmistajia

Valikoimaa laajennetaan suorana vastauksena pumpun-

osien valmistajilta tulleeseen kysyntään. CoroTurn® XS -tuote-

perheellä voidaan nyt sorvata jopa 30 mm syviä uria, kun ai-

kaisemmin päästiin 6 mm:n syvyyteen. Uusi teräkoko 08 on 

tarkoitettu 3–15 mm syville urille (leveys 2–4 

mm) ja 10–16 mm:n halkaisijoille ja terä-

koko 10 on 5–30 mm syville urille (leveys 

3–5 mm) ja halkaisijoille 12–20 mm. Terät 

soveltuvat kaikille koneenrakennuksessa käytet-

täville aineille.

Uutta terävalikoimaa täydentävät uudet liitäntä kap pa-

leet/-pitimet puomeille, Coromant Capto® -pitimet sekä varsi-

pitimet kaikentyyppisiin sorveihin, sekä sisä- että ulkosor-

vaukseen. Lastuamisneste syötetään pitimen läpi, ja paikoitus-

tapin an sios ta terän tarkka paikoittaminen on helppoa, mikä 

nopeuttaa terän vaihtoa.

Yleistä sisäsorvausta varten saman työkaluperheen terä-

koot 04, 05, 06 ja 07 saa A-lastunmurtogeometrialla, joka 

tehostaa lastunhallintaa, parantaa lastuamisen varmuutta ja 

pidentää terän kestoikää. 

Lisätietoja: www.sandvik.coromant.com/fi 

Uusi CoroTurn XS -terien ja 

-liitäntäkappaleiden/

-pi dinten valikoima Sandvik 

Coromantilta
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MODUULI Metallialan ammattilaisen palveluhakemisto

• Elektrolyyttinen 
sinkitys

• Sinkki-rauta
• Kemiallinen nikkeli
• Kova-anodisointi

• Tinaus
• Elektrolyyttinen 

nikkeli
• Kuparointi
• Anodisointi

Mestarintie 13-15, 04500 Kellokoski
Puh. 010 617 4100 

 info@pinnoitushelin.fi

Valtatie 26, 03600 KARKKILA
puh. 09 225 2280

www.tekopa.fi
 

Yhteyshenkilöt:
Ossi Virtanen 0400 777 733

Harry Suntioinen 0400 740 240
 

Monipuolista koneistuspalvelua 
CNC ja manuaalikoneilla.

Trala Automaatio Oy

Teollisuustie 7

62300 Härmä

www.trala.fi

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

 
 
 
 

Oy Weldforce  Ltd on suomalainen Henkilöstö- 
palveluyritys. 

Meiltä voitte vuokrata eri alojen ammattilaisia, 
työmaille ja projekteihin Suomeen ja muualle 

Eurooppaan. 
Pyydä tarjoustamme vuokratyövoimasta 

Erkki Komi 
P. +358 40 180 2023 

erkki.komi@weldforce.fi  
www.weldforce.fi 

Hitsauksen EU-pätevöinti 

(myös PED 97/23 Savon ammatti- ja 

aikuisopiston valtuuttamana.)

Yhteydenotot:

Kaj Montonen, IWS, 

puh 040 746 2414 

kaj.montonen@edupoli.fi

Seppo Kallinen, IWS, 

puh 0400 188 035 

seppo.kallinen@edupoli.fi

Mekanex Oy on Pohjoismaiden johtavia teollisuuden kom-

ponenttitoimittajia. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat me-

kaanisen voimansiirron sekä suoraviivaisen liikkeen kompo-

nentit.

Yhtiöllä on pitkä historia; 50-vuotisjuhlia vietettiin vuonna 

2011. Mekanex on vakavarainen yhtiö, johon voit luottaa.

ROBECORP OY

Vainiolantie 11, 28400 Ulvila

Puh. 02 5388 572

mail@robecorp.fi

www.robecorp.fi

Puh. 050 551 1235    jukka.hakala@ndtteam.fi   
Puh. 050-551 1234    ari.lahti@ndtteam.fi   

Konttien myynti, vuokraus ja 

varustelu, projektitoimitukset

www.markku-kontti.fiTEKNISTÄ KAUPPAA VUODESTA 1983
puh. 09-2766 420  www.teraslvi.fi

MEKANEX TOIMITTAA KOMPONENTTEJA TEOLLISUUDELLE

Huolella valittujen laadukkaiden toimittajien ja osaavan 

henkilökunnan myötä pystymme tarjoamaan apua joko yk-

sittäisen laitteen tai kokonaisen järjestelmän suunnittelussa. 

Tietoa meistä ja tuotteistamme löydät kotisivuiltamme. 

Lisätietoja: www.mekanex.fi



TERVETULOA OSASTOLLEMME A417



Yksi kumppani – useita palveluita
Turvallisempaa, yksinkertaisempaa ja kannattavampaa

Inspecta, PL 113, 00181 Helsinki

Inspecta tuntee valmistuksen ja kunnossapidon 
haasteita yli kolmenkymmenen vuoden kokemuk-
sella. Yli 1400 asiantuntijan voimin palvelemme 
turvallisuuteen, laatuun ja elinkaareen liittyvissä ky-
symyksissä - Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa ja Baltian maissa. 

Palveluidemme avulla voidaan tunnistaa piileviä 
riskejä ja valmistautua ennalta arvaamattomaan en-
nen kuin riskit muuttuvat turhiksi kustannuksiksi, 
toimintahäiriöiksi tai pahimmassa tapauksessa hen-
kilövahingoiksi. Sovellamme ammattitaitoamme 

-
sultoinnista ja koulutuksesta asiakkaidemme hyö-
dyksi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Inspecta on kumppani, joka tarjoaa laajan valikoi-
man turvallisuutta ja kannattavuutta lisääviä palve-
luita saman katon alta. Yhdessä tehostamme 
liiketoimintaanne ja mahdollistamme kestäväm-
mät toimintatavat sekä turvallisemman työympä-
ristön.

Uusi asiakaslehtemme IQ on ilmestynyt. 
Tilaa soittamalla 010 521 600 tai asiakaspalvelu@inspecta.com


