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METALLISIIVET KANTAA
Suomen talous kasvoi mukavasti vuonna 2017. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote 
kasvoi vuoden aikana 3–3,5 prosenttia. 

Tästä huolimatta bkt ei vieläkään ole yltänyt vuoden 2008 tasolle, vaan kokonaistuotanto 
oli Suomessa syksyllä 2017 vajaat kaksi prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 alussa. 
Kyseessä on ”kadotettu vuosikymmen”. 

Korpivaelluksemme aikana Suomen takamatka muihin euromaihin verrattuna on revennyt 
kohtuuttoman isoksi. Muissa euromaissa bkt oli syksyllä 6,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 
2008 alussa – Suomen ja muiden euromaiden ero on jopa kahdeksan prosenttia.

Suomen vienti kasvoi viime vuonna: ennakkotietojen perusteella noin kahdeksan 
prosenttia. Mutta kun tilastokäppyröihin perehtyy, huomaa että viennin loikkaus 
korkeammalle tasolle toteutui itse asiassa jo tammi-maaliskuussa 2017. Tämän jälkeen vienti 
ei ole enää kasvanut. 

Entäpä sitten kilpailijoiden vientivauhti? Suomen viennin kehitys suhteessa 
kilpailijamaihin kuluneen 10 vuoden aikana on karua kertomaa. Kirittävää olisi jopa  
40 prosenttia.

Teknologiateollisuus ry arvioi, että bkt:n ja viennin kasvueron keskeisenä syynä on 
teollisuuden suuryritysten vähentynyt tuotanto ja liikevaihto Suomessa. Yritysten innovaatiot 
ovat sinänsä samat, mutta niiden tuottamisen painopistettä on siirretty Suomesta ulkomaille. 

Puhutaan Suomen taloudessa vallitsevasta kasvun paradoksista. Nykyisessä 
laajuudessaan toimivat yritykset ovat kyllä onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoaan ja 
vientiään jonkin verran viimeisen puolentoista vuoden aikana, mutta vuoden 2008 jälkeen 
hävinnyt yritystoiminta jarruttaa olennaisesti koko kansantalouden kasvumahdollisuuksia.

Samalla kun teollisuuden suuryritysten tuotanto ja liikevaihto ovat vähentyneet Suomessa, 
alihankkijat ovat joutuneet pinteeseen. Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen 
on todennut, että nyt on kyse yritysten – kaikenkokoisten yritysten – toimintaympäristöstä ja 
Suomen vetovoimasta. Turusen mukaan yhtä kaikkivoipaa lääkettä ei kuitenkaan ole, vaan 
tarvitaan monenlaisia toimia ja valtava määrä uusia investointeja. Muuten suomalaisen 
hyvinvoinnin rahoitus vaarantuu pahan kerran.

Entä miten sitten metalli porskuttaa viimeisimpien lukujen valossa? Tilastojen mukaan 
kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto 
Suomessa kasvoi kahdeksan prosenttia vuonna 2017 verrattuna edellisvuotiseen. Vuonna 
2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 30 miljardia euroa. 

Mutta, mutta: vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 33,3 
miljardia euroa. Suunta on silti oikea, eikä vauhtikaan aivan huono.

Monessa firmassa tilauksia on nimittäin suorastaan sadellut. Teknologiateollisuuden 
tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa 
saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 93 prosenttia enemmän kuin 
heinä-syyskuussa ja 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 vastaavalla ajanjaksolla. 
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 13 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja  
38 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 joulukuussa. 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten 
liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. 

Myös kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna 
ilahduttavasti – runsaat kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Henkilöstöä oli vuoden 
aikana keskimäärin 128 000 eli 4 200 enemmän kuin edellisvuonna.

PETRI CHARPENTIER
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”OSTIN ITSELLENI TYÖPÖYDÄN”
TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVAT: LOIMAAN KONEPAJA OY

Markku Peltola osti pari konepajaa ja ryhtyi yrittäjäksi, kun ei 
saanut työpaikkaa valmistuttuaan. Perinteisten pikkupajojen 
muuttaminen ketteriksi digipajoiksi on kovan työn takana. 
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Konepajayrittäjä Markku Peltola, 53, on huomannut varsin 
omakohtaisesti, että ”digipaja” ei välttämättä ole vielä todel-
lisuutta – ainakaan pienten konepajojen kohdalla. Peltola osti 
kaksi pajaa, joiden digivalmiudet olivat aika lailla olematto-
mia.

Ensin Peltola osti pohjanmaalaisen Latta-Aihio Oy:n 
vuonna 2014 ja kaksi vuotta myöhemmin Loimaan Kone-
paja Oy:n. Hän kuvailee yrityksiä pieniksi, perinteisiksi kone-
pajoiksi, joissa ei tietotekniikkapuolella ole tapahtunut juuri 
mitään 20 vuoteen.

”Latta-Aihiossa laskut kirjoitettiin vielä vanhalla Remington-
kirjoituskoneella. Käytössä ei ollut sähköpostia, mutta vanha 
faksi talosta löytyi”, Peltola kertaa ensiostostaan.

”Loimaan Konepajalla oli sitten jo käytössä sähköposti, 
mutta ei esimerkiksi kotisivuja ollenkaan.” 

Sähköisempää bisnestä
Insinööritaustainen Peltola ei ollut mikään ITC-guru itsekään, 
mutta tiesi että konepajat oli kiskottava 2000-luvulle, vaikka 
väkisin. Niinpä pajat saivat mm. kotisivut, sähköpostin ja 
verkkolaskutuksen – ja näin iki-Remingtonkin lopulta vapau-
tettiin palveluksesta. 

Keväällä 2017 mies lähti Suomen Yrittäjien digikouluun 
oppimaan lisää. Samalla kurssilla oli kymmenittäin ”kohtalo-
tovereita”, jotka olivat kiinnostuneita digiloikan mahdollisuu-
desta.  Peltolan mukaan digikoulu antoi paljon ajateltavaa: 
pajat saisivat esimerkiksi ihan kouriintuntuvaa hyötyä senso-
riteknologiasta, joka ennakoi koneiden rikkoutumista etukä-
teen. 

”Ennakoivan tiedon merkitys varmasti kasvaa ja tekniikan 
yleistyessä sensorien hinnat tulevat alas”, hän pohtii. Laajem-

”Digitaalisuus 
muuttaa 

voimakkaasti nyt 
koko toimialaa.
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Tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme 
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massa katsannossa koko muukin Internet of Things  -maailma 
(IoT) sopii hyvin konepajameininkiin: kun koneet saadaan 
puhumaan keskenään, toimintaa voidaan järkeistää ja 
tehostaa vaikka kuinka paljon.  

”Ihan ensimmäiseksi otamme kuitenkin käyttöön sähköi-
sen tuotannonohjausjärjestelmän, jota ajetaan parhaillaan 
sisään”, toteaa Peltola ja lisää, että ”pakko on hyvä moti-
vaattori päivittämisessä”.

Skaalautuvuudella saumoja
Peltolan imperiumi on vielä pieni – Latta-Aihiolla on neljä 
työntekijää ja Loimaan Konepajalla seitsemän – mutta 
digityö kalujen avulla pieni toimija kaukaisessa Suomessa 
voi hyvinkin olla kokoaan suurempi toimija. 

”Digitaalisuus muuttaa voimakkaasti nyt koko toimialaa, 
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Räätälöidyistä
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eikä pienten pajojen ole syytä jättää näitä mahdollisuuksia 
hyödyntämättä.”

Peltola muistuttaa, että Suomessa monet ikääntyvät kone-
pajayrittäjät etsivät työlleen jatkajaa – ja sopivalla digietu-
nojalla voidaan tuottavuutta parantaa huomattavastikin.    

Peltolan ”tallissa” on pari tuotetta, jotka ovat pitäneet pin-
tansa vuosikaudet. Latta-Aihion ”pyhä kolminaisuus” on kulje-
tinruuvit, ruuvikuljettimet ja ruuvikuljettimien kierteet.

Tasaista tulosta ruuvikuljettimilla
Peltola kertoo, että esimerkiksi ruuvikuljetinta menee tasaisesti 
kokonaistoimituksina eri teollisuudenaloille. Perhossa sijaitse-
vassa uudessa tuotantolaitoksessa valmistetaan asiakkaille kul-
jettimia paksuistakin ainevahvuuksista sekä kattavasti eri mate-
riaaleista.

”Elokuusta 2016 lähtien olemme olleet uusissa tiloissa”, 
vahvistaa Peltola.

Päätuotteet valmistetaan ja toimitetaan myös akseleihin ja 
akseliputkiin hitsattuina, koneistetuilla vaihdemoottorisovituk-
silla ja tarvittaessa myös kulmavaihteilla varustettuna.

”Ruuvit sopivat monenlaisille materiaaleille, kuten hake, 
turve ja biomassa, sekä eri toimialoille, kuten mm. kaivos- 
ja asfalttiteollisuuden käyttöön”, hän kuvailee. Peltolalla on 
”aikaisemmasta elämästä” kokemusta juuri bioenergiasta ja 
hän uskoo, että ruuveja menee kasvavalle toimialalle koko 
ajan enemmän ja enemmän. 

”Haemme uutta bisnestä biotaloudesta ja uusiutuvista. 
Tällä haavaa biolaitevoimalat ovat jo iso asiakassegmentti 
meille.”

Traktoreita unohtamatta
Loimaan Konepaja Oy taas on ensisijaisesti tilauskonepaja. 
Vuonna 1924 perustettu yritys on ollut nykyisessä hallissa vuo-
desta 1976 ja sen tuotteisiin kuuluvat erilaiset teräsrakenteet 
ja metallirakennetyöt. 

”Omana tuotteena ollut jo 1970-luvun alusta lähtien trakto-
reiden sivurajoittimet kattavasti eri merkkeihin”, kertoo Peltola.

Vuosituotanto on ollut keskimäärin 1 500 paria rajoittimia, 
mutta määrä on ”hiipumaan päin” – vanhempiin traktorimal-
leihin rajoittimia tosin menee yhä kelpo määriä, mutta uusiin 
malleihin ei niinkään. 

”Sivurajoittimet ovat olleet hyvä bisnes, mutta nyt siihen 
rinnalle tarvitaan muuta”, yrittäjä pohtii.

Kaikki hoituu!
Peltolan mukaan Loimaan Konepaja palvelee seutukunnan yri-
tyksiä ja yksityisiä nimenomaan monipuolisuudellaan. Pajalla 
hoituvat metallirakenteet, metallin asennustyöt ja erikoistyöt, 
CNC-sorvaukset… ja onpa pajan portfoliossa yksi erikoisuus-
kin.

”Erikoistuotteena tuotevalikoimaamme kuuluu palama-
ton roskakatos. Paloelementeistä kasattava katos on kehitetty 
vuonna 2005”, hän kertoo.

Roskispalon sattuessa jätekatos suuntaa palokaasut, läm-
pösäteilyn ja palavat hiukkaset haluttuun suuntaan – poispäin 
rakennuksista – katoksen ulkorakenteen säilyessä palamatto-
mana. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n (SPEK) suosit-
telema roskakatos on myös vakuutusyhtiö IF:in turvapartneri-
tuote. 

”Käytännössä 
ostin itselleni 

työpöydän, kun sitä 
en muuten saanut.

Yli15,000 
yhdistelmää jyrsintään.  
Nyt myös momenttiavaimet 
terien oikeaan kiinnitykseen.

nnovatiiviset kovametalliset vaihtoterät  
sekä jatkuvaan että vaihtelevaan tuotantoon. 
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”Myös parit polttokokeet on tehty ja jätekatos on selvinnyt 
niistä todella hyvin. Kyseessä on tulevaisuuden tuote”, pohtii 
Peltola, joka uskoo turvallisuusbuumin nostavan juuri tämän-
kaltaisia innovaatioita.

Toinen kierros yrittäjänä
Peltolan katse on alati horisontissa, koska pienen on kasvet-
tava, ettei jää isompien jalkoihin. Kokemusta yrittämisestä 
hänellä on jo aikaisemmalta rupeamalta metallipuolelta, vuo-
sina 1992–2001. Sitten mies oli ”vieraalla” töissä aikansa ja 
aloitti lopulta insinööriopinnot.

Mutta kun Peltola valmistui vuonna 2012, hän joutui häm-
mästymään: tiukassa taloustilanteessa 48-vuotias vastavalmis-
tunut insinööri olikin paperia. Kun hän toiveikkaana laittoi työ-
paikkahakemuksia eri firmoihin, ei kutsua tullut edes haastat-
teluun.

”Tuntui ihmeelliseltä, että CV on viimeisen päälle kun-
nossa, mutta putosin silti heti ekalla kierroksella, ilman että oli-
vat koko miestä nähneet”, Peltola muistelee muutaman vuoden 
takaista tilannetta. 

”Ei huolittu, ei haluttu.” 

Pienestä liikkeelle
Peltolan veri kuohahti juuri sopivasti ja hän päätyi sovittele-
maan vanhaa yrittäjähattua taas päähän. Sekä Latta-Aihio 
että Loimaan Konepaja olivat käytännössä yhden miehen 

pajoja, jotka ostamalla voisi ainakin itsensä työllistää – ja pie-
nellä vaivannäöllä muutaman muunkin.

”Käytännössä ostin itselleni työpöydän, kun sitä en muuten 
saanut”, hän heittää. 

Yrityskauppojen ajoituskin tuntuu nyt ihan hyvältä: maan 
länsilaidalla tapahtuu jatkuvalla syötöllä ja autotehtaiden ja 
telakoiden menestys tihkuu lopulta aina myös elinkeinoelämän 
aluskasvillisuuteen, pk-sektorille. 

”Jos ajatellaan, että semmoiset 80 prosenttia Suomen yri-
tyksistä on alle 10 hengen firmoja, niin onhan se melkoinen 
määrä. Nyt suhdanteet näyttävät positiivisilta ja piristäviä esi-
merkkejä tulee koko ajan lisää”, hän pohtii.

Investointien rahoitus joustavammaksi
Yrittäjän tuskaan kuuluu, että ajoitus ilman toimivaa kristal-
lipalloa on vaikeaa. Peltolan mukaan toimialalla on selvää, 
että esimerkiksi vanhentunutta konekantaa on ennen pitkää 
uusittava, mutta millä aikataululla – ja mistä rahoitus? 

”Konepajat hyötyisivät uudenlaisista, nykyistä joustavam-
mista rahoitusinstrumenteista, koska jos joku haluaa ihan 
oikeasti kasvaa, niin kyllä sen kasvun rahoittaminen on aika 
haasteellista tällä hetkellä”, Peltola pohtii. 

”Myös mikroyrityksissä on sellaisia, jotka haluavat kas-
vaa”, hän muistuttaa.  

Yrittäjän lasien läpi
Yrittäjän DNA:ssa riskinottokyky on tietenkin sisäänrakennet-
tuna, ainakin jossain määrin. Peltolan mukaan yrittäjyys on 
toisaalta tapa työllistää itsensä ja toisaalta elämäntapa.

”Yrittäminen on luonnekysymys ainakin siinä mielessä, että 
yrittäjä katsoo maailmaa aina vähän eri tavalla. Tähän kuuluu 
se, että taloudelliset aspektit määräävät aika pitkälle sen mikä 
on mahdollista ja mikä ei.”

Peltolan pajoilla ei yritetä rikkoa taivaita, vaan tavoitteena 
on kasvaa maltilla ja ”maksaa lainoja pois”. Kun toimialan 
kustannusrakenne on varsin raskas, on syytä pysytellä loitolla 
isoista irtiotoista ja pitää katse tiukasti pallossa.

Kauhun tasapaino
Yrittämiseen kuuluu sekin, että katse on niin haukkana pal-
lossa, että mahdollisia onnistumisia – kuten vaikkapa ison 
 diilin klousausta – ei ehdi hirveästi tuuletella, koska silloin 
vasta täytyykin juosta ja lujaa. Vastaavasti suvantovaihe tar-
koittaa usein sitä, että puhelin ei soi ja yrittäjä syö kynsiään: 
missä tilaukset?

”Semmoista tasapainottelua tämä on tuskailun ja kiireen 
välillä”, Peltola naurahtaa. ”Toisaalta silloin kun kaikki palikat 
on kunnossa, homma pyörii ja tuntuu nautittavalta.”  

Ja palataan vielä hetkeksi tuohon digiloikkaan. Peltola 
odottaa, että digitaalisten työkalujen avulla hän saa myös 
kalenterin kuriin nykyistä paremmin.

”Esimerkiksi erilaisia rutiinitehtäviä sujuvoittamalla voi 
saada uudenlaista ryhtiä ajankäyttöön.” n

”Konepajat 
hyötyisivät 

uudenlaisista, nykyistä 
joustavammista 
rahoitusinstrumenteista.





16  prometalli 1–2/2018

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 
TÄYTETTÄVÄ KONEIDEN 

MUUTOSTÖISSÄKIN
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MEHI OY, MEHI Tools
Metallitie2

89600 SUOMUSSALMI
puh. +358 (0) 207 929 600
fax. +358 (0) 207 929 609

Tehokkuutta valmistukseen!

Boring tools system | www.mehi.fi

Räätälöidyt ratkaisut työkohtaisesti 
pienentää läpimenoaikoja ja parantaa 
laatua! Ota yhteyttä ja lähetä tiedot 

työkappaleesta ja koneestasi, me 
suunnittelemme juuri sinun työhösi 
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Tervetuloa

Osasto A 753

Työnantajalla on velvollisuus varmistaa työntekijöiden terveys 
ja turvallisuus työssä. Työvälineiden turvallisuus on selvitettävä 
ja arvioitava järjestelmällisesti. Erityisesti tämä on syytä tehdä 
tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä. 

Työsuojeluhallinnon ohjeistuksen mukaan arvioinnissa 
pitää kiinnittää huomiota työvälineen ja sen liikkuvien osien, 
ulkoisen rakenteen, fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuk-
sien, automaattisten toimintojen, sähkön sekä muihin kyseisen 
työn ja käyttöolosuhteiden aiheuttamiin vaaroihin ja haittoihin.

Koneiden ja sähkölaitteiden valmistajan on varmistettava 
laitteen EU-vaatimustenmukaisuus ennen sen markkinoille saat-
tamista Suomessa. Koneen vaatimustenmukaisuusvakuutuk-

sessa valmistaja ilmoittaa, minkä direktiivien vaatimukset kone 
täyttää ja mitä standardeja koneen suunnittelussa on käytetty. 

Koneeseen laitettavalla CE-merkinnällä valmistaja ilmoit-
taa, että hän on noudattanut koneen suunnittelussa ja valmis-
tamisessa sitä koskevia olennaisia terveys- ja turvallisuusvaati-
muksia, ja että laite täyttää kaikki merkinnän edellyttämät vaa-
timukset. CE-merkintä on ollut pakollinen vuoden 1995 alusta 
lähtien.

”Vaikka yrityksen konekanta olisi vuodelta 1985, konei-
den pitää täyttää tämän päivän vaatimukset, vaikka tuohon 
aikaan ei CE-merkkiä vielä vaadittu. Koulutustilaisuuksissa käy 
kyllä usein ilmi, että koneille ei ole myöhemminkään CE-merk-
kiä hankittu tai muutenkaan päivitetty tämän päivän tasolle. 
Suomessa on huomattava määrä ainakin satunnaisesti käy-
tössä olevia koneita, jotka eivät täytä tämän päivän työturval-
lisuusmääräyksiä esimerkiksi vaatimustenmukaisuusvakuutuk-
sen osalta”, toteaa työturvallisuusasiantuntija Vesa Kotaviita 
Työturvallisuuskeskuksesta.

Kotaviidan mukaan tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita 
sitä, että nämä koneet olisivat välttämättä vaarallisia käyt-
tää. Koneille voi olla lisätty erilaisia suojia ja vastaavia, mutta 
lisäämistä ei ole dokumentoitu säännösten mukaisesti. 

”Koulutuksella pitää 
varmistaa, että 

työntekijöillä on riittävästi 
osaamista.

Vesa Kotaviita Työturvallisuuskeskuksesta sanoo että, koneiden ja 
työturvallisuuden tarkastamisen pitäisi olla arkipäiväisempää työtä kuin 
se on nyt. Yrityksissä pitäisi tehdä systemaattisemmin käyttäjälähtöisiä 
tarkastuskierroksia koneturvallisuuden näkökulmasta.

Koneiden ja laitteiden kiristyvät työturvallisuusvaatimukset, robotiikka ja laitekehitys tuovat haasteita 
metalliyritysten koneturvallisuudesta huolehtimiseen. Uudet koneet ovat lähtökohtaisesti tämän päivän 

turvallisuusnormien mukaisia, mutta niiden ohella yrityksissä on käytössä vielä suuri määrä vanhempaa 
konekantaa, joka pitäisi myös päivittää tämän päivän turvallisuusmääräysten tasolle. Myös uuden tekniikan 

liittäminen vanhojen laitteiden toimintaan vaatii kokonaisvaltaista turvallisuusajattelua.

KU
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Muutostyöt yrityksen vastuulla
Mikäli yritys modifioi eli muuttaa konetta ja sen rakennetta 
kovin paljon, vaatimustenmukaisuusvakuutusvaatimus siirtyy 
yrityksen täytettäväksi. Yritys kantaa viime kädessä vastuun 
turvallisuudesta. Suunnittelun lähtökohtana pitää olla kone-
vaarojen tunnistaminen. 

”Rakennetodiste ja vaatimustenmukaisuusvakuutus pitää 
jonkun asiantuntijan kanssa koneeseen kiinnittää ja asian-
tuntija toimii tässä tapauksessa ikään kuin koneen valmista-
jana. Samoin, jos vanhaan koneeseen liitetään mukaan jota-
kin robotiikkaa ja konenäköä, on työnantajan velvollisuutena 
huolehtia siitä, että kokonaisuus on turvallinen ja täyttää stan-
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Kotisivut
nyt suomeKsi

Olemme iloisia voidessamme todeta, että nyt myös kotisivumme on 
vihdoinkin julkaistu suomenkielisinä, käy tutustumassa osoitteessa 
www.dormerpramet.com tai käytä oheista QR-koodia.

täältä !katso lisää

Käy kotisivuillamme ja
osallistu arvontaan, jaossa
on 25 kpl A08910 porasarjaa!
Arvontaan osallistuminen päättyy 
31.03.2018.

www.dormerpramet.com

dardit. Tietysti täydennyslaitteen luovuttajan ja kokonaisuuden 
suunnittelijan pitää ottaa huomioon, että suunniteltu kokonai-
suus toimii turvallisesti. Lisäksi koulutuksella pitää varmistaa, 
että työntekijöillä on riittävästi osaamista tässä kokonaisuu-
dessa”, Kotaviita sanoo. 

Niin sanottu käyttöasetus eli Valtioneuvoston asetus työvä-
lineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 
antaa säädökset siitä, miten koneiden käyttö pitää käydä 
läpi. Työsuojeluhallinnon käyttöasetuksen soveltamissuosituk-
sissa todetaan: Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai 
haittaa, työnantajan on ryhdyttävä vaaran tai haitan poistami-
seksi tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi. Vaara tulee ensi-
sijaisesti poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäris-
töön liittyvillä teknisillä toimilla. Näitä ovat vaara-alueelle pää-
syn estävät tai vaarallisten osien liikkeen ennen vaara-aluetta 
pysäyttävät laitteet. 

laitteet ja työvälineet ovat kunnossa ja niiden suojaukset ja 
turvallisuustaso ovat asetuksien mukaisia”, Kotaviita sanoo. 

Työnantajalla pitää olla laadittuna järjestelmä, miten työ-
paikalla käytettävät työvälineet pidetään turvallisessa kun-
nossa. Järjestelmää suunniteltaessa on siinä esitettävä käy-
tettävät välineet ja huoltotoimenpiteet ainakin sen piiriin kuu-
luvista, turvallisuuden kannalta keskeisistä työvälineistä sekä 
järjestelmän toimintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät, 
vastuut ja pätevyysvaatimukset.

Työvälineen toimintakunnon varmistamisen, tarkastuksen 
ja testauksen saa tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön 
perehtynyt pätevä henkilö. Mikäli työpaikalla ei ole riittävää 
asiantuntemusta, on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa.

Työnantajan on myös huolehdittava, että kaikessa työ-
välineeseen liittyvässä toiminnassa, kuten asennuksessa, 
käytössä, huollossa, kunnossapidossa ja tarkastuksessa 
noudatetaan valmistajan antamia ohjeita. Jos valmistajan 
ohjeet eivät ole riittävät tai niitä ei ole saatavilla, työnantajan 
velvoitteena on täydentää niitä tai laatia tarvittaessa uudet 
ohjeet. n

”Työnantajalla 
on velvollisuus 

varmistaa työntekijöiden 
terveys ja turvallisuus 
työssä.

Jos vaaraa ei voida poistaa teknisillä toimilla, työvälineen 
käytön turvallisuus tulee varmistaa opastuksella, varoituslait-
teilla, turvamerkeillä ja henkilönsuojaimilla. Vaarojen tunnista-
misen ja arvioinnin eli riskien arvioinnin perusteella työnanta-
jan tulee poistaa havaitut haitta- ja vaaratekijät tai vähentää 
ne mahdollisimman alhaiselle tasolle, kuitenkin vähintään lain-
säädännön vaatimusten tasolle.

Puolueettoman riskiarvioinnin varmistamiseksi on kehitetty 
hyväksyttyjä standardoituja menetelmiä. Työvälineiden riskin 
arvioinnissa voidaan käyttää apuna koneiden riskin arvioin-
nin avuksi laadittua standardia SFS-EN ISO 120100 ja konei-
den riskin arvioinnin käytännön opastusta ja menetelmiä kos-
kevia esimerkkejä sisältävää teknistä raporttia SFS- ISO/TR 
14121-2. 

Säännölliset tarkastuskierrokset
”Koneiden ja työturvallisuuden tarkastamisen pitäisi olla arki-
päiväisempää työtä kuin se on nyt. Yrityksissä pitäisi tehdä 
systemaattisemmin käyttäjälähtöisiä tarkastuskierroksia kone-
turvallisuuden näkökulmasta. Niissä tarkistetaan, että koneet, 
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SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY

Pekotek
Service

Maalauslaitteet 
ja tarvikkeet

Ilmanvaihto

Suodattimet

Varaosat

Hiekkapuhalluslaitteet

Nostovälineiden ja 
-ovien tarkastukset

Lakisääteiset 
tarkastukset

Kompressorit

Sinkokoneet

Varmista pintakäsittelylinjasi 
Pekotekin huoltokonseptilla
Saat meiltä pintakäsittelylaitteiden ennakoivat huoltopalvelut 
kuntotarkastuksineen ja varaosapalvelut. Varmista laitoksen 
häiriötön tuotanto ja keskity ydinosaamiseesi.

Tarjoamme 
• lakisääteiset huollot ja 

määräaikaishuollot
• huoltosopimukset
• puhallusaineiden seulonta-analyysit 
• kompressorihuollot
• kaasunvalvonta-antureiden 

kalibroinnit ja IV-kanavistojen 
puhtaustarkistukset 

• maadoitus- ja eristysvastusmittaukset

Soita ja pyydä 
huoltotarjous:
Petri Rautiainen
045 657 8001
petri.rautiainen@pekotek.fi 

Pekotek Oy on mittatilaustyönä teollisuuden pintakäsittelyjärjestelmiä 
ja -laitteita valmistava suomalainen yritys. Euroopassa toimii yli 300 
Pekotek Oy:n valmistamaa ja toimittamaa pintakäsittelylaitosta. 

www.pekotek.fi 

BMT pyörivien 
työkalujen 
pitimet meiltä!

Kysy lisää: 
Petri Aro  0400 856 530
www.p-aro.com
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UUSIA KONEITA
TUOTANTOLINJOILLE

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

KUVAT: PIXABAY
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Monilla konepajoilla suunnitellaan koneiden 
uusimista tai vähintään olemassa olevien laitteiden 
modernisointia. Investointeja on hyvä suunnitella 
pitkäksi aikaa eteenpäin – jo siksikin, että alkava 

nousukausi on pidentänyt monien koneiden 
toimitusaikoja.

Suomen taloudessa oli 2010-luvulla monta peräkkäistä 
negatiivisen kasvun vuotta.

Nyt suhdanteet ovat taas kehittymässä parempaan suun-
taan. Muun muassa Handelsbankenin tuoreen ennusteen 
mukaan vuonna 2017 alkanut kasvu kantaa myös tuleville 
vuosille 2018–2019, ja euroalueen talouskasvu vaikuttaa 
todennäköisesti positiivisesti myös Suomen vientinäkymiin. 
Inflaatio voi hieman kiihtyä, mutta toisaalta työllisyyden ja 
teollisuuden kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan.

Talouden kehitys on lisännyt konepajojen kiinnostusta tuo-
tantolinjojen uudistamiseen.

”Talouden kehitys 
on lisännyt 

konepajojen kiinnostusta 
tuotantolinjojen 
uudistamiseen.

Suomessa kannattaa tehdä investointeja
Pitkän laskusuhdanteen aikana konepajat Suomessa investoi-
vat uusiin laitteistoihin varovaisesti. Sen sijaan tuotantolinjoja 
pidettiin toimivassa kunnossa pienemmillä investoinneilla.

”Suomalaisilta toimijoilta edellytetään joustavaa kapasitee-
tin hallintaa, selkeää tuoterakennetta ja lyhyitä toimitusaikoja. 
Lisäksi perusinvestointeihin on panostettava riittävästi”, Lumon 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapani Kinnunen linjasi ’Tule-
vaisuuden tehdas’ -tapahtumassa vuoden 2017 lopulla.

Kinnusen mukaan valmistavan teollisuuden tuotantolinjat 
on syytä pitää jatkossakin Suomessa, koska täällä osaamisen 
taso on korkea ja yhteiskunnan rakenteet vakaita. Kaikki alan 
asiantuntijatkaan eivät tätä aina ymmärrä.

”Valmistus voi olla monesti jopa edullisempaa Suomessa. 
Onnistuminen vaatii riittäviä volyymeja ja tuotantoproses-
sin kehittämistä. Tarvitaan myös hyvää logistiikan hallintaa”, 
 Kinnunen totesi.



26  prometalli 1–2/2018

Moderneja koneita ja entisten päivityksiä
Uusiin koneisiin investoiminen voi parantaa konepajan mah-
dollisuuksia tehdä entistä vaativampia ja monipuolisempia 
töitä. Konekannan uusiminen voi tuoda pajalle uusia ja uuden-
laisia asiakkaita.

Toinen yleinen investointiperuste on tuotannon laadun 
parantaminen. Uusi kone vaatii vähemmän huoltoa kuin 
vanha – ainakin ensi alkuun – ja siihen löytyy tarvittaessa hel-
pommin varaosia kuin vuosikymmeniä sitten valmistettuun 
koneeseen. Tosin entisaikaan monet tuotantolaitteet tehtiin 
rakenteeltaan vankemmiksi kuin nykyaikaiset digitalisoidum-
mat ja herkemmät laitteistot.

Monesti tuotantolaitteistoa ei tarvitse vaihtaa kokonaan, 
vaikka laitteita haluttaisiinkin muuttaa nykyaikaisemmiksi. Hel-
poimmissa tapauksissa riittää ohjelmiston tai ohjausjärjestel-
män päivittäminen, varsinkin jos laitteet ovat hyväkuntoisia ja 
suhteellisen uusia.

Laajempia muutoksia tarvitaan muun muassa silloin, kun 
konepajan hydrauliikkapohjaiset tuotantolaitteet halutaan 
vaihtaa servotekniikkaan perustuviksi koneiksi. Muutos voi olla 
perusteltu, jos koneisiin tarvitaan aiempaa monipuolisempia 
liikeratavaihtoehtoja tai enemmän kiihdytys- ja jarrutusmah-
dollisuuksia. Lisäksi servopohjaiset koneet ovat pneumaatti-
siin verrattuina hiljaisempia, vaativat keskimäärin vähemmän 
huoltoa ja ovat tarvittaessa helpommin päivitettävissä. Näistä 
syistä servokoneet ovat konepajojen linjoilla usein kustannus-
tehokkaampia kuin pneumatiikkaan perustuvat laitteistot.

Nykyajan teknologiaa
Paljolti investointitarpeet riippuvat myös siitä, millaisesta 
konepajasta on kyse. Jos pajalla on paljon alihankintatöitä, 
tuotantolaitteilla pitäisi voida tehdä töitä monipuolisemmin 
kuin jos valmistetaan lähinnä tietynlaisia osia jatkuvasti ja 
suurina sarjoina.

Nykypäivänä monet myös pohtivat automatiikan ja val-
mistusrobottien osuuden lisäämistä tuotantolinjoilla. Välttä-
mättä roboteilla ei haluta – eikä ehkä voidakaan – korvata 
työntekijöitä, vaan kenties varmistaa työstön tasainen laatu 
jossakin erityisen hankalassa työvaiheessa.

Aina ei tarvita lisää robotiikkaa, sillä tuotantoa voi 
kehittää uuden tekniikan avulla muutenkin. Hyödyntämällä 
ohjausohjelmistoja ja nykyaikaista IoT-teknologiaa (Internet 
of Things) konepajan tuotantolinjan eri koneita voidaan kyt-
keä tietoverkkoon ja saada ’älykkäät’ työstö- ja muut koneet 
kommunikoimaan keskenään. Silloin valmistettava tuote saa-
daan juohevasti siirrettyä yhdestä työvaiheesta seuraavaan, 
mikä osaltaan nopeuttaa ja tehostaa linjan tuotantoa.

Kysyntä pidensi toimitusaikoja
Toki myös robottien määrän lisääminen tuotantolinjoilla 
yleensä nopeuttaa valmistusta. Esimerkiksi joillakin kone-
pajoilla Suomessakin on päädytty ratkaisuun, jossa auto-
matisointia ja robotiikkaa lisäämällä on voitu siirtyä tuo-
tannossa yhdestä vuorosta kolmeen vuoroon. Työntekijät 
vastaavat valmistuksesta yksivuorotyön työajan puitteissa, 

FUCHS:lta saat myös suorat työstö-öljyt, johdevoitelu-, kara- ja  
hydrauliikkaöljyt, emulsiojärjestelmien puhdistusaineet, sekä  
kierteitystahnat ja -sprayt. Kaiken tämän lisäksi saat teknillistä  
tukea aina tarvittaessa. www.fuchs.com/fi

Paras voiteluaine takaa 
parhaan laadun           

FUCHS tuotevalikoimasta löytyy tuotteet kaikkiin teollisuuden 
tuotantoprosessin vaiheisiin, koneisiin ja laitteisiin. Koko 
FUCHS-konsernin tuotevalikoimassa on yli 10.000 erilaista voiteluainetta. 
Oikea työstöneste on yhtä tärkeä kuin oikea työkalu. Autamme 
mielellämme löytämään parhaan ratkaisun prosessiinne.

”Toinen yleinen 
investointiperuste 

on tuotannon laadun 
parantaminen.
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FUCHS:lta saat myös suorat työstö-öljyt, johdevoitelu-, kara- ja  
hydrauliikkaöljyt, emulsiojärjestelmien puhdistusaineet, sekä  
kierteitystahnat ja -sprayt. Kaiken tämän lisäksi saat teknillistä  
tukea aina tarvittaessa. www.fuchs.com/fi

Paras voiteluaine takaa 
parhaan laadun           

FUCHS tuotevalikoimasta löytyy tuotteet kaikkiin teollisuuden 
tuotantoprosessin vaiheisiin, koneisiin ja laitteisiin. Koko 
FUCHS-konsernin tuotevalikoimassa on yli 10.000 erilaista voiteluainetta. 
Oikea työstöneste on yhtä tärkeä kuin oikea työkalu. Autamme 
mielellämme löytämään parhaan ratkaisun prosessiinne.
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Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Työstökoneet
puh. 020 510 10
www.machinetools.wihuri.fi

@wihurimazak

Wihuri ja Mazak esittelevät Konepaja 2018 -messuilla 
suositun Integrex i-200S -monitoimisorvin ja 
5-akselisen Variaxis i-600 -koneistuskeskuksen. 
Molemmissa koneissa on markkinoiden nopein 
Mazatrol Smooth X -CNC-ohjaus. Käyttökouluttajamme 
perehdyttävät messuvieraita myös muihin Smooth-
ohjauksiin kolmen ohjaussimulaattorin avulla. 

Osastollamme esitellään myös Mazakin uutta hybridi-
teknologiaa (ainetta lisäävä valmistus ja lastuava työstö 
samassa koneessa) ja laserkoneita. Paikalla ovat 
Wihurin henkilöstön lisäksi Mazakin asiantuntijat.

Tervetuloa kuulemaan ja näkemään lisää!

Lisätietoa: 
www.machinetools.wihuri.fi

Konepaja 2018
Mazakin tuottava Smooth-teknologia 
on esittelyssä Wihurin osastolla. 
Tavataan Tampereella!

OLEMME MESSUILLA

20.-22.3.2018 os. E123

minkä jälkeen automaattikoneet hoitavat kaksi seuraavaa 
työvuoroa.

Tällainen ratkaisu voi olla investointina kallis, mutta sen 
avulla saadaan tarvittaessa lisättyä tuotantoa nopeasti, 
kun linja on toiminnassa koko ajan. Tämä voi olla tärkeä 
kilpailutekijä konepajalle, jos asiakkaat usein tilaavat lisää 
tuotteita lyhyillä varoitusajoilla.

Lisäksi robotteja käytetään nykyään konepaja- 
ja muussa teollisuudessa esimerkiksi sellaisissa 
liukuhihnatöissä, jotka ovat ihmisille vaarallisia tai hankalia 
ja joissa tarvitaan erityistä tarkkuutta ja kestävyyttä. 
Jos robotti kytketään konenäköjärjestelmään, sen 
avulla voidaan myös hoitaa valmistettujen kappaleiden 
laadunvarmistusta.

Monissa tapauksissa ihminen ja robotti voivat toimia 
tuotantolinjalla työparina. Silloin kuitenkin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota työturvallisuuteen.

Uusien tuotantolaitteiden saaminen konepajan 
tuotantolinjalle ei välttämättä onnistu aivan käden 
käänteessä, vaikka suunnitelmat olisivatkin valmiina. 
Konepajayrittäjien mukaan ainakin joidenkin koneiden 
toimitusajat ovat suhdanteiden paranemisen takia olleet 
pitkiä jo ainakin vuoden 2017  alkupuolelta lähtien. Jos 
tuotannon uusista koneista tehdään tilaus nyt, niiden 
toimitus saattaa venyä vuodenvaihteen 2018–2019 
tienoille. n

Multi-Rail RM
Combo-Rail
Multi-Rail RH
Grid Fixturing
Blank Fixturing

Kiinnityskomponentit
sekä yleiskäyttöisiin
että tuotekohtaisiin
työstökiinnityksiin

NYT MYÖS
Hydrauli-
kiinnitys

Myynti Suomessa jakelijoidemme kautta. Katso 
yhteystiedot: www.ok-vise.com/suomi. Teknistä 
tukea myös osoitteesta support@ok-vise.com 

  Balance 
          Systems 
            KAIKKI HIONTAAN 
      Automaattinen 
      @ kappaleen mittaus 
      @ kiven tasapainotus 
      @ kiven kosketus 
 

   MAAHANTUONTI+MYYNTI+ASENNUS 
       
      MYÖS UUDET CNC-TYÖSTÖKONEET 
           JA VANHOJEN MODERNISOINNIT 

        NUCOS 

      www.nucos.fi   nucos@nucos.fi   03 3427 100 
                Keisarinviitta 15, 33960 Pirkkala 
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Wihuri Oy Tekninen Kauppa
Työstökoneet
puh. 020 510 10
www.machinetools.wihuri.fi

@wihurimazak

Wihuri ja Mazak esittelevät Konepaja 2018 -messuilla 
suositun Integrex i-200S -monitoimisorvin ja 
5-akselisen Variaxis i-600 -koneistuskeskuksen. 
Molemmissa koneissa on markkinoiden nopein 
Mazatrol Smooth X -CNC-ohjaus. Käyttökouluttajamme 
perehdyttävät messuvieraita myös muihin Smooth-
ohjauksiin kolmen ohjaussimulaattorin avulla. 

Osastollamme esitellään myös Mazakin uutta hybridi-
teknologiaa (ainetta lisäävä valmistus ja lastuava työstö 
samassa koneessa) ja laserkoneita. Paikalla ovat 
Wihurin henkilöstön lisäksi Mazakin asiantuntijat.

Tervetuloa kuulemaan ja näkemään lisää!

Lisätietoa: 
www.machinetools.wihuri.fi

Konepaja 2018
Mazakin tuottava Smooth-teknologia 
on esittelyssä Wihurin osastolla. 
Tavataan Tampereella!

OLEMME MESSUILLA

20.-22.3.2018 os. E123
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SISÄLOGISTIIKAN 
TEHOSTAMISELLA 
TUOTTAVUUTTA

TEKSTI: JARI PELTORANTA

KUVA: THYSSENKRUPP
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”Lean-tuotantofilosofia 
osuu monelta eri 

kulmalta sisälogistiikan 
alueelle.
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Nopea, helppo, luotettava
AIRnet on laadukas putkijärjestelmä, joka voidaan 
mitoittaa ja suunnitella huolehtimaan erilaisten 
sovellusten paineilmatarpeesta.

www.atlascopco.fi

kompressori.fi@fi.atlascopco.com

Sisälogistiikan pääasiallisia operatiivisia toimintoja ovat tava-
ran ja materiaalien vastaanotto ja tunnistaminen, hyllytys, 
keräily, yhdistely, pakkaaminen ja lähetys sekä materiaalien 
siirto kuljetusvälineeseen loppukuljetettavaksi tai varastosiirret-
täväksi.

Japanissa kehitetty Lean-tuotantofilosofia osuu monelta 
eri kulmalta sisälogistiikan alueelle. Leanissa tuottavuutta ei 
paranneta työtahtia tai työaikaa lisäämällä, vaan karsimalla 
tuotannon hukka pois. Hukalla tarkoitetaan kaikkea tuotteen 
arvoa lisäämätöntä työtä. 

Leanissa tuotannon hukka on jaettu kahdeksaan eri tyyp-
piin: ylituotanto, odottaminen, tarpeeton kuljettaminen, ylikä-
sittely, tarpeeton varastointi, laatuvirheet, tarpeettomat liikkeet 
työssä sekä työntekijöiden ideoiden ja ajatuksien huomioitta 
jättäminen.

Ylituotantoa pidetään Leanissa pahimpana kaikista hukan 
muodoista, koska se tuottaa välillisesti lisää muita hukkia tar-
peettoman resurssihankinnan, varastoinnin ja erilaisen kulje-
tuksen muodossa. 

Raaka-aineiden, materiaalin, keskeneräisten tuotteiden 
sekä valmiiden tuotteiden varastointi pidentää tuotteiden/pal-
veluiden läpimenoaikaa, tuo kustannuksia ja sitoo merkittä-
västi pääomaa. 

Toimintakulttuurin muutos on maratonlaji
Leanissa on myös toinen lähestymistapa eli 5S-malli, jolla 
materiaalin ja työn tuhlaamista pyritään ehkäisemään.

”Olemme käyttäneet 5S-mallia paljon omassa toiminnas-
samme”, kertoo erikoismetallitukkuri, thyssenkrupp Aerospace 
Finland Oy:n toimitusjohtaja Petri Laaksonen.

Suomalaisittain viisi S-kirjainta on käännetty sorttee-
raukseksi, systematisoinniksi, siivoukseksi, standardoinniksi ja 
seurannaksi.

”Olemme omassa yrityksessämme lisänneet näihin vielä 
kuudennen S:n, joka on safety eli työturvallisuus.” 

Laaksonen lähtisi sisälogistiikan tehostamisessa liikkeelle 
siitä, että aluksi paja pitää siivota ja järjestää. 

”Työpisteissä pitää olla vain ja ainoastaan sinne kuulu-
vat tavarat ja niiden pitää olla järjestyksessä. Visuaalisuus 
on yksi avainasioista, kun lähdetään tekemään järjestystä. 
 Visuaalisuudella saadaan nopeasti tuloksia aikaiseksi. Sillä 
voidaan vähentää tavaran tai paperin turhaa liikuttelua”, 
Laaksonen sanoo. 

Myös kahdeksan hukan puolella luetellut hukkatekijät 
ovat sellaisia, joissa visualisointi on Laaksosen mukaan hyvä 
 työkalu. 

”Kun lähdetään tekemään muutosta, pitää lähtötaso ensin 

mitata ja sitten lähdetään korjaamaan asioita askel kerral-
laan. Toimintakulttuurin muutos on luonteeltaan enemmän 
maratonia kuin pikajuoksua.”

Laaksosen mukaan monesti lähdetään tekemään muutok-
sia takki auki ja rinta rottingilla. Pannaan suuri projekti päälle 
ja kaikki pitää saada kuntoon kahdessa kuukaudessa. Näin-
kin voi toimia, jos on resursseja paljon käytössä, mutta hel-
posti voi jäädä tuotanto muutoksen jalkoihin tällaisessa toimin-
nassa.

”Meillä on itsellämme ollut yksi henkilö yrityksessä, joka 
on kantanut päävastuun siitä, että 6S-asioita viedään eteen-
päin. Se on ollut minusta hyvä malli, koska näin asiat tule-
vat myös tehdyiksi. Käymme toimistot, varastotoiminnot ja tuo-
tannon läpi kerran viikossa Lean-näkökulmasta”, Laaksonen 
sanoo.

Hän muistuttaa myös, että on yksi asia saada toiminta nip-
puun halutulle vaatimustasolle ja toinen asia ylläpitää tämä 
taso. Ilman jatkuvaa ylläpitoa asiat lähtevät helposti taas 
rapistumaan.

Metalliteollisuusyrityksen sisälogistiikassa on paljon kohtia, joissa voidaan haaskata yrityksen resursseja huonolla 
organisoinnilla ja huonolla sisäisellä järjestyksellä. Sisälogistiikan toimivuutta parantamalla voidaan koko 

yrityksen tuottavuutta lisätä huomattavasti. Systemaattisella lähestymistavalla hukat voidaan poistaa ja tuottaa 
enemmän vähemmillä resursseilla.

”Toimintakulttuurin muutos 
on luonteeltaan enemmän 

maratonia kuin pikajuoksua.

Robotit ja automaatioteknologia avuksi
Suomen pitkään jatkunut taantuma on näkynyt myös metallite-
ollisuuden automaatioinvestoinneissa, mutta tilanne on muuttu-
massa nousukauden myöstä. 

”Metalliyritysten sisälogistiikassa saatetaan silti usein toi-
mia vielä mies ja trukki -periaatteella. Suomi oli jo aikaisem-
minkin vähän jälkijunassa robotisoinnin suhteen. Siksi erityi-
sesti täällä on huomattavia mahdollisuuksia tehostaa toimin-
toja modernilla teknologialla. Automatisointi ja robotiikka 
tehostavat tuotantoprosesseja, nopeuttavat materiaalien käsit-
telyaikaa, mahdollistavat kapasiteetin nostamisen sekä lisää-
vät työntekijöiden työturvallisuutta, ergonomiaa ja hyvin-
vointia”, liiketoimintayksikön johtaja Antto Shemeikka, Algol 
Technics Oy:stä sanoo. Algol Technics on suomalainen sisä-
logistiikan automatisaation, materiaalikäsittelyn ja robotiikan 
asiantuntijayritys. 

Uudet mobiilirobotit tarjoavat kiinnostavan vaihtoehdon, 
jos yrityksen volyymit eivät ole mitään massiivisia. Mobiiliro-
bottien hinnat ovat tulleet jyrkästi alas muutamassa vuodessa. 

”Tietyissä teknologioissa puhutaan jopa yli 50 prosentin 
hinnanlaskusta, minkä ansiosta robotiikka on saatavilla entistä 
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Nopea, helppo, luotettava
AIRnet on laadukas putkijärjestelmä, joka voidaan 
mitoittaa ja suunnitella huolehtimaan erilaisten 
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Clean air solutions Clean air solutions Clean air solutions 

 

 

 

 

Camfil Quantum Series 
Käryn- ja pölynpoistoyksiköt laserille, plasmalle, hitsaukseen ja hiontaan

Uutta suodatustekniikkaa 
edullisessa, kompaktissa  
ja huoltoystävällisessä 
 paketissa
Vakiovarustelu omaa luokkaansa, 
mm. PTFE-laminoidut suodattimet ja 
sisäänrakennettu esi-/kipinänerotin.

Innovatiivinen suodattimien 
suojaus- ja puhdistustekniikka 
takaavat jatkuvan imun, myös 
24/7-sovelluksissa. Suodatetun 
ilman palautus hallitilaan säästää 
energiakustannuksissa.

Quantum nähtävissä 

Quantum Series – kolme kokoa,
kuusi ilmamäärävaihtoehtoa.
Aina sama pohja-ala 1,2 x 1,6 m.

Sisäänrakennettu sykloni erottelee 
painavan materiaalin ja kipinät 
pieneen, ja kevyen pölyn isoon 
säiliöön vähentäen samalla 
suodattimien kuormitusta.

Lisätietoja puh. 040 507 8630 
tai www.camfil.fi

Osasto 
nro A86
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to clean that?

www.tork.fi 
09 506 881
tork.fi@essity.com

Using this

Käytätkö yhä 70-luvun työkaluja? 

Tekstiilipyyhkeet ja trasselit kuuluvat historiaan. Nykyaikainen teollisuus 
tarvitsee nykyaikaisia työkaluja, jotka on suunniteltu puhdistustyöhön.        
Vaihda Tork puhdistusliinoihin – säästät aikaa ja pidät lattiatilan järjestyksessä. 

Tilaa ilmaiset näytteet: www.tork.fi/naytteet

LiftOff Ad A4.indd   1 5.2.2018   15.09.57

useampiin sovelluskohteisiin. Nykyisin hinnat lähtevät jo noin 
50 000 eurosta ylöspäin”, Shemeikka mainitsee. 

Mobiilirobotit ovat itsesuunnistavia, eivätkä tarvitse esimer-
kiksi magneettiviivoja lattiaan. Niihin voidaan liittää erilaisia 
lisätekniikoita, kuten robottikäsivarsia tai kuljettimia. 

”Ohjausjärjestelmä antaa tietoja, missä tuotetta valmistuu 
ja minne se pitää viedä. Mobiilirobotti kulkee täysin automaat-
tisesti ja voi viedä kappaleita prosessista toiseen”,  Shemeikka 
sanoo. 

Teollisuusrobotteja voidaan entistä enemmän kytkeä 
mukaan varastojärjestelmiin, joko rakentamalla koko järjes-
telmä niiden avulla tai käyttämällä robotteja varastojärjestel-
mää täydentävänä järjestelmänä. Esimerkiksi siltanosturit ovat 
jo pitkään työskennelleet puoli- tai täysautomaattisesti. 

”Nämä alkavat olla jo hyvin koeteltua ja turvallista tekniik-
kaa, vaikka tietysti asiakkaalle usein tehdään vielä omat sovi-
tukset laitteille.”

Vanhan ja uuden ratkaisun yhdistelmä
Uusi pelikenttä syntyy koneälyn ja konenäön ratkaisujen sekä 
vähän perinteisempien teknologioiden yhteen naittamisesta ja 
fiksusta käytöstä. 

”Nyt voidaan tehdä sovelluksia sellaisiin kohtiin, mitä ei 
aikaisemmin ollut järkevää tehdä investointikustannusten takia. 

”Automatisointi ja robotiikka 
tehostavat tuotantoprosesseja.

Antto Shemeikka Algol Technics Oy:stä sanoo, että robotisointi voidaan nähdä myös 
tulevaisuusinvestointina. Ensin investoidaan tehokkaaseen toimintaan ja logistiikkaan, ja tällä 
kilpailukyvyllä luodaan markkinoita itselle. 
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Tai niihin ei ollut edes soveltuvaa teknologiaa aikaisemmin. 
Kun esimerkiksi nosturiin tuodaan mukaan teollisuusrobotti ja 
konenäkö, lisääntyy sovellusmahdollisuuksien kirjo huomatta-
vasti. Tämä lisää kustannustehokkuutta ja läpäisykykyä. Täl-
laisilla uudenlaisilla ratkaisuilla automaattivarasto tulee järke-
väksi investoinniksi myös vähän pienemmissä teollisuusyrityk-
sissä”, Shemeikka sanoo.

Aiemmin automaattivarasto oli metallitukkurin työväline, 
nyt yksittäinen metallipaja voi toteuttaa laitoksen sisälle yksin-
kertaistetun automaattivaraston tietyille komponenteille tai 
osille suhteellisen järkevällä investointikustannuksella. Pienem-
pään prosessiin voidaan rakentaa esimerkiksi pinovarasto, 
joka toimii automaattisesti. 

Robotisointi voidaan nähdä myös tulevaisuusinvestointina. 
Ensin investoidaan tehokkaaseen toimintaan ja logistiikkaan, 
ja tällä kilpailukyvyllä luodaan markkinoita itselle. 

Shemeikka nostaa esimerkiksi Valmet Automotiven, joka 
lähti investoimaan automaatioon, kasvoi ja pystyi nostamaan 
tuotantoaan kilpailukykyisesti. 

”Automaatiolla pystytään lisäämään ketteryyttä, lyhentä-
mään toimitusaikoja, parantamaan läpinäkyvyyttä ja toimitus-
varmuutta, ja laskemaan valmistuskustannuksia. Eli yritys voi-
daan nostaa automaation avulla uudelle tasolle, uuteen kilpai-
lusarjaan”, Shemeikka kertoo. n

 
- laakerit - voimansiirto - tiivisteet -

www.nomogroup.fi
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www.tork.fi 
09 506 881
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Using this

Käytätkö yhä 70-luvun työkaluja? 

Tekstiilipyyhkeet ja trasselit kuuluvat historiaan. Nykyaikainen teollisuus 
tarvitsee nykyaikaisia työkaluja, jotka on suunniteltu puhdistustyöhön.        
Vaihda Tork puhdistusliinoihin – säästät aikaa ja pidät lattiatilan järjestyksessä. 

Tilaa ilmaiset näytteet: www.tork.fi/naytteet

LiftOff Ad A4.indd   1 5.2.2018   15.09.57
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TARVIKELOGISTIIKAN 
PROSESSIT 
KUNTOON 

ULKOISTAMALLA
TEKSTI: JARI PELTORANTA

KUVA: FIRECON

Kone- ja metalliteollisuuden yritysten tuotannon 
materiaalin ostoista rahallisesti vain pieni osa 
kohdistuu tarvikkeisiin, mutta nimikkeellisesti ne 

ovat suurin ryhmä. Tarvikkeen logistiikan kulut ovat 
aina suuremmat kuin itse tuotteen hinta. Voiko 

tarvikelogistiikkaa tehostaa? 

Tarvikelogistiikalla tarkoitetaan pieniarvoisista tuotteista koos-
tuvaa materiaalivirtaa.

”Metallifirmoissa monesti joku hoitaa oman toimensa 
ohella erilaisten tarvikkeiden hankintaa. Tällöin asiat jäävät 
helposti kiireellisempien töiden jalkoihin ja niitä hoidetaan vii-
veellä tai silloin kun tilanne on jo päällä. Yleensä tarvikkei-
den rahallinen arvo on joistakin senteistä joihinkin euroihin. 
Tämän hankinnan prosessikustannus on aina kohtuuttoman, 
jopa eksponentiaalisen suuri verrattuna itse tarvikkeen hin-
taan, kun niitä lähdetään autolla jostakin hakemaan”, myyn-
tijohtaja Juha Särkilahti Würth Oy:stä sanoo. Würth Oy on 
Suomen johtava tarvikelogistiikan palvelun tuottamiseen eri-
koistunut teknisen alan tukkuliike. 

Fireconilla työkalut ja tarvikkeet on huolehdittu Wücon-logistiikan 
avulla. ”Wücon säästää aikaa ja on helppokäyttöinen”, sanoo 
hankintapäällikkö Mika Saarinen Fireconilta. 
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Asiakkaan riesanpoistaja
”Me pyrimme tuottamaan nämä tarvikkeet käyttäjälle yrityksen 
prosessiin niin, että asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään muuta 
kuin käyttää tavara oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tava-
raa on varastoituna aina oikea määrä tarpeeseen nähden. 
Asiakkaan tarvitsee vain maksaa lasku. Me hoidamme kai-
ken muun. Olemme asiakkaan prosessissa ”riesanpoistajana”, 
Särkilahti kuvailee. 

Kaikkein pisimmälle viedyssä mallissa palveluntuottaja hoi-
taa myös kaikki asiaan liittyvät back office -työt: tilaamisen, 
tavaroiden käsittelyn, pakkausmateriaalien käsittelyn, kulje-
tuksen käsittelyn, laskujen ja lähetyslistojen käsittelyn, tilaus-
ten viemisen tietojärjestelmiin ja oikein kirjaamisen, jätteiden 
käsittelyn eli kaikki logistiikkaan liittyvät työt.

Palveluntuottajan tarjoamien tarvikelogistiikkapalvelujen 
säästöt kattavat syntyvät kustannukset aina moninkertaisesti. 

”Voidaan kuitenkin sanoa, että kustannus per tapahtuma 
on olematon siihen nähden, että tuotannossa esimerkiksi tulee 
katkos jonkin tarvikkeen puuttumisen vuoksi.” 

Särkilahden mukaan isommassa yrityksessä voidaan 
puhua kymmenien tai satojen tuhansien eurojen säästöstä han-
kintaprosessin kokonaiskustannuksissa.

Automaattiset varastojärjestelmät avuksi
Automaattiset varastojärjestelmät tarjoavat joustavan ja enna-
koivan pientarvikepalvelun, jonka palvelut ovat käytössä 
24/7. 

Würthillä on tarjolla kaksi tarvikkeille soveltuvaa auto-
maattista varastojärjestelmää: WüCON sekä pienempi 
WüCON Compact -konsepti. Molemmissa ratkaisuissa voi-
daan varastoida kaikenkokoisia tarvikkeita, jotka ovesta mah-
tuvat kulkemaan.

WüCON-järjestelmässä asiakkaat pääsevät varastoon 
joustavasti omalla tunnistellaan mihin tahansa aikaan, kuten 
avojakelussa. Järjestelmä tunnistaa kerätyt tuotteet automaat-
tisesti RFID-tekniikalla ja kirjaa ne käyttäjän noutamaksi. Kus-
tannukset kohdistuvat aukottomasti oikeille asiakkaille, tileille 
ja kustannuspaikoille.

WüCON järjestelmissä voidaan hyödyntää myös lai-
naus-ominaisuutta esimerkiksi kalliimpien työkalujen ja konei-
den kanssa. Myös kolmannen osapuolen nimikkeistön hallinta 
onnistuu.

Käyttäjän tehtäväksi jää hyväksyä tapahtuma WüCON 
päätteeltä. Tapahtumat tallentuvat aikaleimalla ja tilastot saa-
daan esimerkiksi henkilö- tai tuotetasolla. Asiakas voi seurata 

”Tarvikelogistiikalla 
tarkoitetaan 

pieniarvoisista 
tuotteista koostuvaa 
materiaalivirtaa.

Myyntijohtaja Juha Särkilahti Würth Oy:stä sanoo, että metallifirmoissa monesti joku hoitaa oman toimensa ohella erilaisten tarvikkeiden hankintaa. 
Tällöin asiat jäävät helposti kiireellisempien töiden jalkoihin ja niitä hoidetaan viiveellä tai silloin kun tilanne on jo päällä.
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Pääyhteistyökumppani YhteistyökumppaniJärjestäjä

2 PÄIVÄÄ | 5000 ASIANTUNTIJAA JA PÄÄTTÄJÄÄ  
350 NÄYTTEILLEASETTAJAA | KUL JETUS- JA LOGISTIIKKA-ALUE 

KONGRESSI, SEMINAARIT, PUHEENVUOROT

Katso koko messuohjelma

POHJOINENTEOLLISUUS.FI

MENESTYS TAOTAAN POHJOISESSA

WüCON varaston noutoja tai lainaustilannetta oman Online-jär-
jestelmänsä kautta. Würth huolehtii täydennyksistä menekkitieto-
jen mukaan, eivätkä tuotteet pääse loppumaan.

”Automaattinen WüCON-varastojärjestelmä voi sijaita 
 asiakkaan omissa tiloissa tai se voi olla esimerkiksi pihalla kont-
tiin rakennettuna. Se voi olla sijoitettuna myös ison työmaan kes-
kelle usean asiakkaan (Y-tunnuksen) käyttöön”, Särkilahti sanoo. 

Toinen vaihtoehto on kaappiin rakennettu pienempi 
WüCON Compact automaattivarasto, joka samalla tavoin kir-
jaa tuotteiden käytön automaattisesti ja tarkasti oikein. 

”Varasto on aina kurantti. Varastoa voidaan seurata joko 
meidän tai asiakkaan toimesta jatkuvasti. Varaston inventaario-
tilanne on koko ajan hallinnassa, ja tiedämme aukottomasti 
kuka on varastolta mitäkin ottanut ja milloin. Hävikkiä on nolla 
prosenttia ja seurattavuus sata prosenttia”, Särkilahti sanoo. 

Myös edustajapalveluna
Varastopalvelut voidaan tuottaa pienemmille asiakkaille myös 
edustajapalveluna ilman automaattivarastoja. 

”Edustaja huolehtii tällöin pientarvikevaraston ylläpidosta. 
Würthillä on valtakunnallisesti noin 350 teknistä myyjää huo-
lehtimassa alueellisesti paikallisista asiakkaistamme. Näin 
 asiakkaalla on aina paikallinen edustaja huolehtimassa pien-
tarvikelogistiikasta.” 

Lisäksi ympäri Suomea on noin 200 Würth-Centeriä, joka 
toimivat paikallisten edustajien varajärjestelminä, jos oma 
edustaja on esimerkiksi sairaana. 

”Pystymme tarjoamaan jokaiseen osoitteeseen Suomessa 
aukotonta jatkuvaa palvelua”, Särkilahti sanoo. 

Varastot voidaan pitää pieninä ennakoinnin ja jatku-
van seurannan ansioista. Tekninen myyjä kartoittaa huolella 
 asiakkaan tarpeet yhdessä asiakkaan kanssa, minkä pohjalta 
sovitaan pelisäännöt. 

”Tietysti aina tulee myös asioita, joita ei voi ennakoida. 
Siksi edustajien tukena on koko ajan Würth-Center-verkosto 
yllätysten varalta. Sovittujen käyntivälien lisäksi tulevat yllä-
tystarpeet hoidetaan sovitulla tavalla. Suurimpien kaupun-
kien alueilla pikatoimituksia huolehtivat myös Würth palvelu-
autot.”

Tavarantoimitukset tapahtuvat pääsääntöisesti keskitetysti 
logistiikkakeskuksen kautta. 

”Nykyään puhutaan tuotteiden halpuuttamisesta. Tarvik-
keista kun puhutaan, niin säästö tulee ihan muualta kuin itse 
tuotteen halpuuttamisesta. Jokaisen tuotteen tässä  maailmassa 
voi joku tehdä vähän halvemmalla ja nipistää joko tuotteen 
tai palvelun laadussa. Todellinen iso säästö tulee itse proses-
sin toimivuudesta. Viime kädessä hankintaprosessi joka ei ole 
Lean, on se joka maksaa”, Särkilahti sanoo. n

”Automaattiset 
varastojärjestelmät 

tarjoavat joustavan 
ja ennakoivan 
pientarvikepalvelun.
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	 –	 Ohutlevyasiantuntija
 – Omalta arkituslinjalta vakioarkit ja  
  määrämitat nopeasti
 – paksuus 0,50…3,00 mm, 
  leveys 1500 mm asti
 – Kylmä- ja kuumavalssattu teräs,   
  kuuma- ja sähkösinkitty teräs
 – Erinomainen tasomaisuus ja 
	 	 mittatarkkuus

Jokitie 4, 37800 TOIJALA
puh    

www.akaasteel.fi

Jokitie 4, 37800 TOIJALA
Puh. 050 360 9235

www.akaasteel.fi
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– Omalta arkituslinjalta vakioarkit ja 

määrämitat nopeasti

– paksuus 0,50...3,00 mm,  

leveys 1500 mm asti

– Kylmä- ja kuumavalssattu teräs,  

kuuma- ja sähkösinkitty teräs

– Erinomainen tasomaisuus ja 

mittatarkkuus
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AUTOMATIIKASTA ON APUA
SAVUN- JA PÖLYNPOISTOSSA

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

KUVAT: OUREX OY

ACF-syklonisuodattimia käytetään muun muassa hitsaussavujen sekä kevyiden ja raskaiden pölyjen suodattamiseen.
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Teollisuuden kaasun- ja pölynpoistojärjestelmiä toimittavan 
Ourex Oy:n tekninen myyjä Mikko Rajala arvioi, että monesti 
konepajoilla tarvitaan sekä hyvää yleisilmanvaihtoa että työ-
pistekohtaista hitsauskaasujen kohdepoistoa.

”Tyypillisesti konepajoilla on asennettu yleisilmanvaihdon 
yhteyteen suodattimet. Ellei kohdepoistoa käytetä, ilmanvaihto-
koneen suodattimia joudutaan vaihtamaan varsin tiheään tah-
tiin”, Rajala toteaa.

”Kohdepoistoa käytettäessä yleisilmanvaihto voi myös 
olla teholtaan pienempi kuin siinä tapauksessa, että tilassa 
olisi vain yksi ilmanvaihdon poistojärjestelmä. Näin voidaan 
parantaa ilmanvaihdon taloudellisuutta.”

Lisäksi kohdepoistojärjestelmillä saadaan käryt nopeasti 
pois työntekijän lähistöltä, mikä on työturvallisuuden kannalta 
keskeistä.

Kiinteitä ja siirrettäviä kohdepoistojärjestelmiä
Kohdepoistojärjestelmässä on yleensä imuletkusto sekä huuva, 
jolla käryt kerätään. Letkusto voi olla kiinni kohdepoisto-
varsissa, joiden asentoa pystytään säätämään. Kohdepoistot 
voidaan asentaa pöydälle, seinälle tai kattoon.

Järjestelmä voi olla myös siirrettävä, jolloin sitä voidaan 
käyttää konepajan eri työpisteissä.

”Mikäli pajalla työstetään isoja kappaleita, kiinteän koh-
depoiston asentaminen saattaa olla hankalaa. Toisaalta kiin-
teä poistojärjestelmä on yleensä kustannustehokkaampi”, 
sanoo Rajala.

Mukana järjestelmässä ovat myös kanavisto sekä puhallin, 
jolla imu muodostetaan. Niin ikään tarvitaan suodatin, josta 
puhdistettu ilma johdetaan joko takaisin sisätiloihin tai ulkoil-
maan.

”Yleensä haetaan erilaisille savutyypeille järkevää poisto-
systeemiä. Asiaan vaikuttaa se, hitsataanko työpaikalla pui-
koilla vai Mig-hitsauksella. Kohdepoistossa käytetään tyypilli-
sesti halkaisijaltaan 125–200 mm:n imuletkuja”, Rajala ker-
too.

Myrkyt pois ilmasta
Rajalan mukaan ilmanvaihtojärjestelmien käytännön toteutuk-
set konepajoilla voivat olla monenlaisia.

Käytettävän järjestelmän valintaan vaikuttavat esimerkiksi 
hitsattavien kappaleiden muoto, työtilojen arkkitehtuuri, työpis-
teiden lukumäärä sekä hitsauslaitteiden samanaikaisten käyt-
täjien lukumäärä.

”Varsinkin uusilla tuotantolaitoksilla suositaan kuitenkin 
kohdepoistoa. Sitä tarvitaan erityisesti siinä tapauksessa, että 

hitsattavana on kirkkaita metalleja. Kromi- ja nikkelipitoiset 
metallit on luokiteltu vaarallisiksi, koska niiden hitsauskäryt 
ovat terveydelle haitallisia”, muistuttaa Rajala.

Esimerkiksi kromiyhdisteitä hengitysilmassa on vältettävä, 
koska niiden on todettu lisäävän syöpäriskiä.

”Suomessa laki ei vaadi ilman hiukkaspitoisuuksien mitta-
usta, mutta Työterveyslaitos tekee niitä tarvittaessa. Jos haital-
lisia pitoisuuksia löytyy, kohdepoistojärjestelmä on asennet-
tava.”

Konepajoilla tarvitaan toimivia, tehokkaita ja hyvin suunniteltuja ilmanvaihtojärjestelmiä, joilla saadaan 
esimerkiksi hitsaushöyryt, liuotinhuurut, savukaasut ja pölyhiukkaset poistettua työntekijöiden hengitysvyöhykkeeltä. 
Oikeaa poistoilmaratkaisua valittaessa työturvallisuus on keskeinen kysymys. Usein kannattaa myös investoida 

järjestelmäautomatiikkaan sekä energiatehokkaisiin laitteistoihin.

”Tyypillisesti 
konepajoilla 

on asennettu 
yleisilmanvaihdon 
yhteyteen suodattimet.

Puhaltimia ja suodattimia
Oikean puhaltimen valinta on tärkeä osa toimivaa poistoilma-
järjestelmää. Konepajoille haetaan niille soveltuvia ja toimivia 
kokonaisratkaisuja.

Kohdepoistossa puhaltimella saadaan aikaan imutehoa 
poistoputkistoihin ja -letkuihin. Tällaisten järjestelmien puhalti-
mina voidaan käyttää teräs- ja muovipuhaltimia sekä huippu-
imureita. Teräspuhaltimissa paineenkorotus, ilmamäärä ja sii-
pipyörän rakenne valitaan käyttötarkoituksen mukaan.

Suodattimet ovat toinen oleellinen osa savun- ja pölynpois-
ton laitteistoissa.

Jatkuvatoiminen suodatinyksikkö voidaan puhdistaa pai-
neilmalla ilman että puhallinta tarvitsee pysäyttää käynnin 
aikana.

Sellaiset suodatinyksiköt, joilla on vähemmän käyttöä, voi-
daan varustaa mekaanisella puhdistuksella, jolloin puhaltimen 
tulee olla pysähdyksissä puhdistuksen aikana.

Suodatinyksiköitä voidaan käyttää niin hitsaus- kuin hion-
tatyöpisteissäkin, mutta suodattimen materiaali valitaan käyt-
tötarkoituksen mukaan. Yksiköissä on keräilyastia, johon epä-
puhtaudet kerääntyvät.

”Pienemmät, mekaanisella puhdistuksella varustetut suodat-
timet ovat hyvä ratkaisu, kun suodatustarpeet ovat pieniä tai 
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laitteen käyttö vähäisempää. Suodatinyksiköitä on saatavissa 
myös ATEX-luokiteltuina räjähdysvaarallisia tiloja varten”, 
Rajala huomauttaa.

Työpaikan pölyistä on monenlaista haittaa
Hitsaus-, leikkuuneste- ja maalihöyryjen poiston lisäksi konepa-
joilla tarvitaan monesti pölynpoistoa.

”Pölyä syntyy monien teollisuusalojen työpaikoilla: metalli-, 
puu-, muovi-, elintarvike- ja energiateollisuudessa. Sitä voi-
daan poistaa samantyyppisillä laitteistoilla, joita konepajo-
jen hitsaustyöpisteissä käytetään, mutta poistoilmaan tarvitaan 
isommat virtausnopeudet”, Rajala linjaa.

”Prosessista riippuen ilmaan saattaa päästä todella pieni-
kokoisia pienhiukkasia.”

Työturvallisuuden näkökulmasta pienet hiukkaset voivat 
olla haitallisempia kuin suuret. Erittäin pienet nanohiukkaset 
pääsevät pahimmissa tapauksissa työntekijän keuhkorakkuloi-
hin asti ja sieltä edelleen verenkiertoon. Tällöin terveyshaitat 
voivat moninkertaistua.

”Pölynpoistossa on otettava huomioon myös räjähdysvaa-
raa koskevat ATEX-määräykset. Tietynkokoisten pölypartik-
kelien pitoisuudet tietynkokoisessa tilassa voivat muodostaa 
räjähdysvaarallisen seoksen.”

”ATEX-luokitelluilla poistojärjestelmillä voidaan ehkäistä 
räjähdys tai ainakin kohdistaa räjähdyksen paine poispäin 
ihmisistä. Järjestelmään kuuluu tyypillisesti paineenpoisto-
kanava, joka johtaa paineaallon pois sisätiloista tai teh-
taasta”, selittää Rajala.

”Oikean puhaltimen 
valinta on 

tärkeä osa toimivaa 
poistoilmajärjestelmää.
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Poista haitalliset 
hitsauskaasut, 
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työympäristöstä!

Osastomme A1240
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”Mukana järjestelmässä voi olla myös liekinsammuttimia 
sekä takaiskuventtiileitä. Järjestelmän sähkölaitteet on valmis-
tettu ATEX-luokitelluista komponenteista.”

Rajalan mukaan Suomessa ollaan varsin hyvin tietoisia 
ATEX-tiloissa vaadittavista laitteistoista ja jopa edelläkävijöitä 
niiden suunnittelussa ja käytössä.

”Täällä tehdään kiitettävästi ATEX-kartoituksia ja -luokituk-
sia. Työnantajan vastuulla onkin selvittää, tarvitaanko tilassa 
ATEX-luokiteltuja järjestelmiä.”

”Jos vaikkapa poistoilmajärjestelmän suodatin räjähtää ja 
aiheuttaa vaaraa työpaikalla, työnantaja on siitä juridisessa 
vastuussa. Tämä on hyvä muistaa”, Rajala tähdentää.

Hänen mukaansa ATEX-luokitellun ja tavallisen järjestel-
män välinen hintaerokaan ei enää nykyisin ole välttämättä 
kovin suuri. Laitteistot eivät ulkonäöltäänkään aina poikkea 
kovin paljon toisistaan, varoituskilpiä lukuun ottamatta.

Automatiikkaa poistojärjestelmiin
Nykyaikaisissa poistoilmajärjestelmissä automatiikan osuus on 
tullut yhä keskeisemmäksi.

”Jos konepajalla on esimerkiksi kymmenen työpistettä koh-
depoistossa mutta vain kahdella niistä hitsataan, automatiikka 
voi ohjata ilmanpoistoa siten, että höyryjä poistetaan vain 

käytössä olevilta työpisteiltä. Muutoin energiaa ja rahaa kuluu 
hukkaan. Energiatehokkuus on nykyisin tärkeää.”

”Automatiikka maksaa itsensä nopeasti takaisin”, vakuut-
taa Rajala.

Markkinoille on viime vuosina tullut aiempaa kehittyneem-
piä kohdepoistovarsia.

”Mikäli kohdepoistossa ei haluta käyttää varsia, muitakin 
vaihtoehtoja on saatavissa. Erilaisten imupaneeleiden ja -pöy-
tien käyttö on myös mahdollista.”

Imupöydät soveltuvat hyvin esimerkiksi maalaushöyryjen ja 
erilaisten pölyjen poistamiseen. Niin ikään käytössä on puhal-
linjärjestelmillä varustettuja kaappeja maalien, liuottimien ja 
erilaisten kemikaalien säilyttämistä varten. n

”Automatiikka 
maksaa itsensä 

nopeasti takaisin.

Kohdepoistojärjestelmillä saadaan hitsauskäryt nopeasti pois työpisteltä.
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Vedämme henkeä joka neljäs sekunti, yhteensä noin 22  000 
kertaa päivässä. Kaupunkien keskustoissa, joissa ilma on erit-
täin saastunutta, kukin hengenveto sisältää yli 25 miljoonaa 
hiukkasta. Hengitämme hienopölyä, viruksia ja bakteereita ja 
altistumme myös lukuisille muille terveyttä vaarantaville hiukka-
sille ja kaasuille. 

Kannattaa kuitenkin muistaa, että emme suinkaan aina 
ole turvassa myöskään sisätiloissa, varsinkaan teollisuudessa. 
Suomalaisissa konepajoissa mitataan lähes aina pienhiukkas-
pitoisuuksia, jotka ylittävät huomattavasti esimerkiksi Kiinan 
suurimpien kaupunkien lukemat. Ja siten myös moninkertaisesti 
– usein monikymmenkertaisesti – WHO:n ja EU:n asettamat 
suositukset hyvälle ilmanlaadulle.

Mistä nämä kaikki ilmansaasteet oikein tulevat?

Ilmansaasteiden lähteet 
Ilmansaasteilla on useita luonnollisia ja ihmisen toiminnasta 
peräisin olevia lähteitä, mutta enimmäkseen ne koostuvat kiin-
teistä hiukkasista.

Ihmisen toiminnasta peräisin olevat lähteet tuottavat 
ilmaan lukuisia erittäin pieniä hiukkasia. Niitä syntyy etenkin 
palamisprosesseissa, joiden aiheuttajia ovat esimerkiksi ajo-
neuvot, voimalaitokset, rakennustyömaat ja teollisuus. Luon-
nonlähteiden hiukkaset ovat yleensä suurempia. Niiden läh-
teitä ovat muun muassa siitepöly, metsäpalot ja tulivuoret.

Toinen ero on siinä, että ihmisen toiminnasta peräisin ole-
via epäpuhtauksia muodostuu usein asutuksen läheisyydessä 
eli erityisesti kaupunkialueilla. 

Myös rakennusten sisällä on hiukkaslähteitä. Näitä ovat 
esimerkiksi tekstiilipöly, ihosta irtoavat hiukkaset sekä kopio-
koneista, puun, hiilen ja kynttilöiden polttamisesta vapautuvat 
hiukkaset ja aerosolit.

Vaarallisimmat hiukkaset
Merkittävin terveysriskejä aiheuttava tekijä on pienimmän ja 
vaarallisimman PM1-hiukkaskoon (<1 µm ja sitä pienemmät) 
hengittäminen. Se koostuu enimmäkseen nano- ja pienhiukka-
sista. Suurin osa PM1-hiukkasista on peräisin epätäydellisistä 
palamisprosesseista. 

Sisäilma on usein saastuneempaa 
Ihmiset viettävät jopa 90 prosenttia ajasta sisätiloissa. Euroo-
pan unionin laatiman ECA-raportin mukaan sisäilma voi olla 
jopa 50 kertaa ulkoilmaa saastuneempaa.*

Oma lukunsa on metalliteollisuuden hitsaus-, hionta ja leik-
kausprosessit. Niissä syntyy valtavia määriä PM1-pienhiukka-
sia sekä erilaisia kaasuja joita ei saada pois hengitysilmasta 
pelkän ilmanvaihdon avulla vaan tarvitaan tehokkaita pölyn-
hallintalaitteistoja riittävällä suodatusasteella sekä lisäksi usein 

KIINA VAI KONEPAJA – KUMMASSA TURVALLISEMPI HENGITTÄÄ

Näitä haitallisia epäpuhtauksia sinäkin saatat 
hengittää, myös sisätiloissa:

Typpidioksidi (NO2)
Typpidioksidi (NO2) on myrkyllinen kaasu.
Lähteet: palamisprosessit, esim. hitsaus- ja leikkaus 
metalliteollisuudessa
Vaikutukset: keuhkoputkentulehdusoireita astmaa 
sairastavilla ja keuhkojen toiminnan heikentymistä.

Alailmakehän otsoni (O3)
Syntyy typpioksidien (NOx) ja haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden (VOC) kemiallisista reaktioista yhdessä 
UV-säteilyn kanssa.
Lähteet: teollisuuden päästöt erityisesti hitsauksessa, 
moottoriajoneuvojen pakokaasut, bensiinihöyryt ja 
kemial liset  liuottimet.
Vaikutukset: rintakipu, yskä, kurkun ärsytys ja 
tukkoisuus, pahentunut astma ja muut keuhkotaudit.

Rikkidioksidi (SO2)
Lähteet: fossiilisten polttoaineiden palaminen 
voimalaitoksissa ja muissa teollisuuslaitoksissa.
Vaikutukset: hengitysteiden ahtaumat ja astman 
lisääntyminen, päänsärky ja yleinen huono vointi.

Bentseeni ja PAH (bentso(a)pyreeni)
Lähteet: Bensiini, autojen pakokaasut ja joidenkin 
tehtaiden päästöt. PAH-yhdisteet (polysykliset 
aromaattiset hiilivedyt) saattavat aiheuttaa syöpää. PAH-
kokonaismäärä ilmaistaan usein bentso(a)pyreenitasona. 
Kaupunkien ulkoilmassa merkittävin lähde on liikenne ja 
pääasiallisesti dieselmoottoreiden pakokaasut.
Vaikutukset: Aiheuttaa syöpää. 
Bentseeni: leukemia, syntymäviat ja hermostovauriot. 
Bentso(a)pyreeni: silmien, nenän, kurkun ja keuhkoputken 
ärtyminen.

Raskasmetallit
Arseeni, kromi, kadmium, lyijy, elohopea ja nikkeli.
Lähteet: palamisjätettä tuottavat tehtaat, 
jätteenpolttouunit ja teolliset prosessit.
Vaikutukset: veren, sydämen, maksan, munuaisten ja 
muiden elinten sekä lisääntymis- ja hengityselinten vauriot, 
henkisen kehityksen hidastuminen, allergiset ihoreaktiot.

TEKSTI: MATTI LEPPÄNEN

ilmanpuhdistimia. Camfil toimittaa ratkaisuja sekä ilmanvaih-
don suodatukseen että teollisuuden pölynhallintaan ja myös 
mittauspalveluja ilmanlaadun seurantaan. n

 
*Raporttiviittaukset, linkit sekä lisätiedot ja -luvut ovat 
saatavilla osoitteesta www.camfil.com/takeabreath/.
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Laajaan käyttöön levinnyt Wücon toteuttaa työkalujen ja tar-
vikkeiden helpon saatavuuden ja käytön valvonnan automaat-
tisesti ja käyttäjälle huomaamattomasti. Varastosta käytettä-
vät tuotteet ja henkilöt tunnistetaan ilman erillisiä toimia ja kus-
tannukset kohdistetaan oikeille tahoille ja tileille. Erillistä vii-
vakoodin luentaa tai muita tunnistuksia ei tarvita, jolloin ketju 
on aukoton eikä unohduksille on mahdollisuutta. ”Karkkiauto-
maattien” rajoitteet on poistettu ja korvattu vapauden, vaivat-
tomuuden ja valvonnan yhdistelmällä. 

Wücon-periaate on muuttanut tarvikejakelun käytäntöjä. 
Wücon varasto on nyt saanut pikkuveljen. Wücon Compact 
toteuttaa isoveljensä toiminnot tilatehokkaasti työpisteen tarvi-
kekaapin kokoisena. Etätunnistus on sovellettu teollisuuden tar-
peisiin. Compact on teollisen internetin käytännön sovellus. 

Samoin kuin isoveljänsä, Wücon Compact yhdistää 
vapaan jakelun helppouden sekä kulutuksen valvonnan ja koh-
distuksen helpommin kuin yksikään toinen ratkaisu.  Compactin 
erityispiirre on tehokas koko, jolloin kaapisto voidaan toteut-
taa työpisteen välittömään läheisyyteen. 

Wücon Compact käsittelee mitä tahansa tuotteita, isoja ja 
pieniä sekä kevyitä että painavia. Compactin käyttö on juuri 
niin helppoa kuin tarvikkeen nouto kaapista on. Erillisiä kir-
jaustoimia ei tarvita. Compact tunnistaa tuotteet ja käyttäjän 
sekä pitää kirjaa kulutuksesta ja kaapin sisällöstä reaaliaikai-
sesti. 

Älykäs työpistevarasto auttaa asiakasta kohdentamaan 
tarvikkeiden kulut oikeille käyttäjille ja kirjaamaan kustannuk-
set automaattisesti. Varastotasot on optimoitu ja oikea-aikaiset 
täydennykset varmistavat, että tuotteet eivät lopu eikä ylimää-
räistä seiso varastossa. 

Wüconin avulla tiedät kuka tuotteita tarvitsee ja mitä 
tuotteita käytetään. Wücon on käytössäsi aina – arkena ja 
pyhänä, päivällä ja illalla. Älykäs työpistevarasto ei vaadi 
perustamistoimia ja tuotemuutokset eivät vaadi hallintatoimia 
tai sovittamisia. Wücon on joustavampi kuin karkkiautomaatit 
ja luotettavampi kuin viivakoodit. n

Lisätietoja: www.wurth.fi

WÜCON COMPACT DIGITALISOI TARVIKEKAAPIN
Würthin RFID-tekniikkaan perustuva, asiakkaiden tiloihin tai konttina toteutettava Wücon varastojärjestelmä on 

jo parin vuoden ajan näyttänyt suuntaa metalli- ja rakennusteollisuuden tarvikehuollon digitalisoinnissa. 
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Konepajoilla käytettävien kiinnittimien ja muiden työkalujen 
toimittajana tunnettu Nurminen Tools Oy sai kesällä 2017 
uuden omistajan. Naantalilaisen yrityksen vetäjäksi tuli Sami 
Hellsten, jolla on 42 vuoden iästään huolimatta jo pitkä koke-
mus työstökoneista ja niihin liittyvistä tarvikkeista konepaja-
teollisuuden alalta.

Yritys on toiminut vuodesta 1994. Sen perusti Hannu Nur-
minen, joka on siirtymäkauden aikana yhä mukana Nurminen 
Tools Oy:n toiminnassa ainakin kesäkuuhun 2018 asti.

”Olin suunnitellut etsiväni yritykselle uuden omistajan 4–5 
vuoden sisällä. Koska Sami kuitenkin oli selkeästi oikea hen-
kilö tähän tehtävään, oli parempi tehdä päätös jo nyt. Rat-
kaisu varmistaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden”, Hannu Nur-
minen kertoo omistajanvaihdoksen taustoista.

”Suhdanteet alalla ovat nyt hyvät, ja siinäkin mielessä 
nyt oli hyvä ajankohta vaihtaa omistajaa. Finnvera on ollut 
tärkeänä toimijana tukemassa yrityskaupan toteutusta sekä 
 taloudellisesti että käytännön järjestelyissä. Virallisesti kaupat 
tehtiin 1.7.2017.”

Sami Hellstenin mukaan yrityksen toiminnan painopisteet 
pysyvät ennallaan myös jatkossa – kuitenkin niin, että toiminta 
kehittyy liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

”Nurminen Tools pyrkii myös maltillisesti kasvamaan”, 
Hellsten linjaa.

”Alan tuotteet kehittyvät koko ajan, ja me seuraamme 
tilannetta – tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 
Tulemme esittelemään markkinoille muun muassa uusia, auto-
matisointiin soveltuvia istukkatuotteita ja nollapistekiinnitti-
miä.”

”Lisäksi kehitämme näkyvyyttämme Suomessa aktiivi-
sella markkinointiviestinnällä ja esittelemme uusia tuotteita, 
jotka liittyvät kappaleen kiinnittämiseen. Tavoitteenani on, 
että  asiakkaillemme omistajanvaihdos on positiivinen ja kiin-
nostava asia. Päämiehet suhtautuivat suunnitelmaan myön-
teisesti, ja kaikki sopimukset jatkuvat päämiesten kanssa”, 
 Hellsten toteaa.

Myös yrityksen nimi, toimipaikka ja yhteystiedot pysyvät 
entisellään.

Nurminen Tools Oy:llä on toiminnanohjausjärjestelmässä 
yli 130 000 tuotenimikettä. Yrityksen liikevaihto vuonna 
2016 oli 2,2 miljoonaa euroa. n

Lisätietoja: www.nurminentools.fi

NURMINEN TOOLS OY SAI UUDEN OMISTAJAN
TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

Dormer Pramet on laajentanut raaka-ainekohtaista Shark 
Line kierretappivalikoimaa kahdella uudella mallilla. 
Valikoimaan on lisätty Keltainen Shark (E412) rakenne-, 
hiilletys- ja niukkaseosteisiin teräksiin ja Sininen Shark (E414) 
ruostumattomiin teräksiin. 

Molemmissa uusissa malleissa on suuri 48° kierukkakulma, 
joka tehostaa lastujen poistumista lastu-urista. Ne ovat 
erityisen sopivia, jopa 3xD syvien pohjareikien kierteitykseen.

Raaka-aineen, pinnoitteen ja geometrian ainutlaatuinen 
yhdistelmä tekee Shark Line kierretapeista tuotantovarmoja ja 
suorituskykyisiä useimmissa koneistettavissa raaka-aineissa.

Erityinen kolmisäteinen lastu-uran profiili ja vakio 
rintakulma koko lastu-uran matkalla parantaa lastuamisen 
kontrollia ja kierteen laatua ja estää lastujen kasautumisen 
kierretapin ympärille, joka puolestaan minimoi koneen 
seisonta-ajan ja parantaa tuottavuutta. Kierreosan takaosan 
kevennys tehostaa lastujen poistumista ja pienentää viimeisten 
kierteiden murtumisriskiä. Kevennys pienentää myös 
vääntövoimia paluuliikkeessä ja pidentää kierretapin elinikää.

Muut raaka-ainekohtaiset mallit ovat Punainen Shark 
seostettuihin teräksiin, Vihreä Shark alumiineihin ja Valkoi-
nen Shark valurautoihin. Kaikki Shark kierretapit valmiste-

taan ainutlaatuisesta pulveripikateräksestä, jossa on lyömätön 
yhdistelmä lujuutta ja särmien kestävyyttä ja joka poikkeaa 
kaikista muista HSS-E-PM teräksistä. n

Sähköiset pdf-esitteet voi tallentaa osoitteesta: 
www.dormerpramet.com

SHARK LINE KIERRETAPIT PUREVAT TEHOKKAASTI

Viimeisimmät lisäykset Dormer Prametin raaka-ainepohjaisiin 
kierretappeihin ovat keltarengastapit rakenne-, hiilletys- ja 
niukkaseosteisiin teräksiin ja sinirengastapit ruostumattomiin teräksiin. 
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Wihuri Oy Tekninen Kauppa yhdessä maailman johtaviin työs-
tökonevalmistajiin kuuluvan japanilaisen Yamazaki Maza-
kin kanssa esittelevät Konepaja 2018 -messuosastolla Mazak-
monitoimikoneita Smooth-CNC-ohjauksilla. Vallankumouksel-
liseen Mazatrol Smooth-ohjausteknologiaan on mahdollista 
tutustua myös kolmen simulaattorin avulla. Wihurin messuosas-
tolla esitellään myös hybridityöstön (lastuava työstö ja ainetta 
lisäävä valmistus samassa koneessa) ja lasertyöstön uusinta 
teknologiaa ja mahdollisuuksia. Tampereen Messu- ja Urhei-
lukeskuksessa järjestettävillä Konepaja 2018 -messuilla 20.–
22.3. ovat paikalla sekä Mazakin että Wihurin asiantuntijat.

Smooth-teknologia on mullistanut 
työstökoneiden käytettävyyttä ja ominaisuuksia
Mazakin “It´s all about you” -markkinointiteeman johto-
ajatuksena on keskittyä asiakkaiden tuottavuuden, tehokkuu-
den ja kilpailukyvyn parantamiseen. Tuottavuusloikka otetaan 
 Mazakin innovatiivisilla työstökoneilla, uusilla valmistusteknii-
koilla, kehittyneillä CNC-ohjauksilla ja tuotannon kehittämistä 
tukevilla ohjelmistoilla. Mazakin Smooth-teknologia ei rajoitu 
ainoastaan vallankumouksellisiin CNC-ohjauksiin, vaan sen 
taustalla on myös täysin uudet servojärjestelmät, joiden avulla 
koneiden suorituskyky ja työstötarkkuus ovat kasvaneet merkit-
tävästi edellisiin sukupolviin verrattuina. 

Konepaja 2018 -messuilla ovat esillä maailman nopein 
5-akselinen CNC-ohjaus Mazatrol Smooth X, sen sisar versio 
Smooth G sekä uudempi Smooth C, joka on kehitetty erityi-
sesti peruskoneille, joissa on korkeintaan neljä yhtä aikaa 
liikkuvaa akselia. Kaikki Smooth-ohjaukset ovat suomenkieli-
siä ja niissä on EIA/ISO-ohjelmoinnin rinnalla helppokäyttöi-

nen, perinteinen Mazatrol-käyttöliittymä, joka sisältää vuoro-
vaikutteisen keskustelevan ohjelmoinnin. Smooth X ja G -ver-
siot sisältävät kaikki ohjaustekniikan viimeisimmät ominaisuu-
det, kuten suuren kosketusnäytön ja valmistettavan kappaleen 
3D-mallin tuonnin suoraan ohjauksen työkiertoihin. 

Wihuri Oy Teknisen Kaupan kattava valikoima 
konepajoille on esillä monipuolisesti
Wihurin messuosastolla esiteltävässä Integrex i-200S x 1500U 
-koneessa on mallimerkintänsä mukaisesti kaksi sorvauskaraa 
ja suurin istukoiden väli on 1 500 millimetriä. Koneen varus-
teisiin kuuluvat 72 työkalun makasiini, Renishaw-kappaleen-
mittausjärjestelmä ja 2. karan kärkipylkkäominaisuus. Koneen 
ominaisuudet riittävät vaativimpienkin kappaleiden tuottavaan 
koneistamiseen kerralla valmiiksi. 

Messukoneessa on Mazatrol SmoothX -ohjaus, jonka 
avulla voidaan työstää tehokkaasti yhtäaikaisesti viidellä akse-
lilla. Konepaja 2018 -messudemossa esitellään muun muassa 
uutta Sandvik Coromantin kanssa toteutettua Prime Turning 
-sorvausmenetelmää. 

Messuilla esitellään myös Variaxis i-600, joka on jatku-
vaan nopeaan 5-akseliseen työstöön soveltuva pystykarainen 
koneistuskeskus. Suurin tällä koneella työstettävä kappale on 
halkaisijaltaan 700 mm ja korkeudeltaan 450 mm. Koneessa 
on Mazatrol Smooth X -ohjaus, jonka erittäin nopeaa moni-
akselista jyrsintää esitellään messudemossa vaativalla työ-
kappaleella. Näyttävä demo on laadittu yhteistyössä Gibbs 
Camin kanssa. 

Wihurilla on Konepaja 2018 -messuilla kaksi osastoa vie-
rekkäin. Konepajojen huipputuotteita ja -palveluita ovat pai-
kalla esittelemässä useita asiantuntijoita, joten messuilla on 
oiva mahdollisuus tutustua Wihurin laajaan kokonaistarjon-
taan. Tervetuloa! n

Lisätietoja: www.machinetools.wihuri.fi

WIHURI JA MAZAK ESITTELEVÄT 
SMOOTH-TEKNOLOGIAA TAMPEREELLA

Tampereella 
esiteltävä 
kehtopöytäinen 
pystykarainen 
koneistuskeskus 
Variaxis i-600 
soveltuu hyvin 
jatkuvaan 
5-akselityöstöön 
sekä tasotyöstöön 
viideltä kantilta 
yhdellä 
kiinnityksellä.

Markkinoiden nopeimmat Mazatrol Smooth -ohjaukset ovat esillä 
Wihurin messuosastolla.
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Perinteisesti hammaspyörien tai moduulipyörien valmistus on 
ollut monimutkainen prosessi, johon on kuulunut jyrsintää, viis-
teytystä, hiontaa ja muita työvaiheita. Sarjat on tehty yleensä 
kyseiseen malliin tarkoitetuilla dedikoiduilla työkaluilla ja eri-
koiskoneilla. Nykyisen koneistusteknologian myötä pystytään 
kuitenkin lastuamaan entistä tarkemmin ja kovempia aineita, 
jolloin valmistus voidaan tehdä myös uudenaikaisilla työstö-
keskuksilla ja vain yhdellä kiinnityksellä. Tämän vuoksi las-
tuavien työkalujenkin on pitänyt kehittyä koneteknologian 
mukana.

ISCARilla, joka on ollut lastuavan teknologian suurimpia 
innovaattoreita, on hammastuksiin kolme eri lähestymistapaa:
– Vaihtopalalliset jyrsimet
– Jyrsimet, joissa on vaihdettavat teräpäät T-SLOT konseptin  
   mukaisesti
– Jyrsimet, joissa on vaihdettavat MULTI-MASTER kärjet 
   kierrekiinnityksellä

HAMMASPYÖRIEN KONEISTUKSEN UUSI AIKA
Kehitys kohti entistä haastavampia ja monimutkaisempia tuotteita on pakottanut konevalmistajat kehittämään 

aikaisempaa monipuolisempia työstökeskuksia ja sitä kautta mahdollistanut myös uusien menetelmien 
käyttämisen itse koneistuksessa. Hammaspyörien ja -tankojen valmistus on yksi osa-alue johon nämä 

uudenaikaiset keskukset soveltuvat mainiosti.

MODUGEAR on vaihtopalallisten jyrsinten tuoteperhe, joka 
muistuttaa perinteisemmän tyyppistä moduulijyrsintä (Kuva 1) 
ja jossa käytetään kiekkomaisessa rungossa tangentiaalisesti 
kiinnitettyjä kovametallisia LNET-vaihtopaloja. Tämä kiinnitys 
mahdollistaa erittäin jäykän ja kestävän työkalun rakenteen, 
joka toimii moduulijyrsinnässä. Tämä ratkaisu soveltuu vähem-
män tarkkojen moduulien rouhintaan 1–1.75 mm alueella.

Työkaluissa, joissa on vaihtokärki tai -pää, on kaksi etua 
edellä mainittuihin vaihtopalallisiin jyrsimiin nähden; ne ovat 
tarkempia ja mahdollistavat pienten ja tiheähampaisten kap-
paleiden valmistuksen. Lisäksi samoissa rungoissa voidaan 
käyttää myös muunlaisia kärkiä kuin moduulipäitä.

Vaihdettavat T-GEAR SD D32-M…-SP15 teräpäät kiinnite-
tään tavalliseen T-SLOT SD-SP15 lieriövarteen, jolloin saadaan 
32 mm halkaisijalla oleva moduulijyrsin (Kuva 2). Tarkka terä-
pään kiinnitys ja geometria, sekä hyvä varren SP-kiinnitys, 
sopivat 1–2 mm moduuleille.

Molemmat yllä mainitut työkalut soveltuvat standardin DIN 
3972 (perusprofiili II) hammastuksiin.

MULTI-MASTER vaihtokärkisten työkalujen tuoteperheessä 
on kaksi vaihtoehtoa moduulijyrsintään. Ensimmäinen on 
MM SS, joka on suunniteltu nimenomaan DIN 5480 ja ANSI 
B92.1 standardien mukaisten hammastankojen jyrsintään. Ne 
on tarkoitettu 1, 1.25, 1.5 …, 3 mm moduuleille (DIN 5480) 
ja 8, 10, 12 …, 24 nousuille (ANSI B92.1).

Toinen vaihtokärkityyppi MM SG, on tarkoitettu hammas-
rattaille DIN 3972 (moduulit 1-1.75 mm) ja ANSI B6.1  
(nousut 15–24) standardien mukaisesti.

MULTI-MASTER jyrsimet on tarkoitettu pienten ja keski-
suurien sarjojen valmistukseen. 

Hammaspyörien valmistus on oma haastava maailmansa, 
jossa löytyy loputon määrä erilaisia erikoiskappaleita. Uusien 
koneistuskeskusten myötä, osa tästä haastavasta valmistuk-
sesta pystytään tekemään entistä helpommin ja tehokkaam-
min. ISCAR on mukana kehittämässä alalle ratkaisuja jotka 
mahdollistavat tuottavuuden parantamisen. n

Lisätietoja: www.iscar.fi ja Iscarin henkilökunnalta

Kuva 1.

Kuva 2.
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Akaa Steel Oy palvelee kotimaisia teräsarkkien käyttäjiä 
niin pienissä kuin suurissakin terästarpeissa. Meihin on 
helppo ottaa yhteyttä ja asiat hoituvat ilman odottelua. 

Yli 20 vuoden kokemus terästen ostosta, myynnistä 
ja teknisistä ominaisuuksista yhdistettynä todennäköisesti 
Suomen järeimpään ohutlevylinjaan takaa laadukkaat 
tuotteet koko mitta-alueella. Linjan kapasiteetti riittää 
50 000 tonnin arkittamiseen vuositasolla.

Raaka-ainekelat tulevat laadukkailta tehtailta 
asiankuuluvien ainestodistusten kanssa niin koti kuin 
ulkomailtakin. 

Laaja laatu- ja mittavalikoima sekä toimiva logistiikka 
varmistavat nopeat toimitukset kaikkialle Suomeen. 
Normaalisti lupaamme toimituksen 2–3 työpäivän aikana 
tilauksesta kaikkialle Suomeen, niin määrämitoille kuin 
vakioarkeillekin. Kiiretilaukset jopa seuraavaksi päiväksi.

Yhä nopeammaksi muuttuneessa teräsliiketoiminnassa 
Akaa Steel Oy helpottaa asiakkaan arkea joustavuudellaan 
ja asiantuntemuksellaan. n

Lisätietoja: www.akaasteel.fi

AKAA STEEL PANOSTAA PALVELUUN

Akaa Steel Oy on Etelä-Pirkanmaalla sijaitseva ohutlevyjen 
arkitsemiseen erikoistunut yritys. Arkitamme kylmä- ja 
kuumavalssattuja keloja sekä kuuma- ja sähkösinkittyjä keloja 
0,50–3,00mm paksuuksissa ja leveydeltään 600–1500mm.
Teemme myös vuokraleikkausta yhteistyökumppaneillemme.

Tulevaisuudessa hartolalaisessa konepajassa yksi työvuoro tul-
laan hoitamaan miehitettynä ja loput automaation avulla.

”Miehitettynä tehtaallamme jatkossa toimitaan yhdessä 
vuorossa. Automatisoimalla seuraavat työvuorot saamme teho-
kasta lisäkapasiteettia”, toteaa Seppo Suomi Oy:n toimitusjoh-
taja Jani Suomi. Nyt työstökone saadaan pyörimään jopa 20 
tuntia vuorokaudessa ilman miehitystä, joka jo sinällään on 
radikaali parannus entiseen.

Jotta tähän päästään, Seppo Suomi Oy on lähtenyt inves-
toimaan joustavaan tuotantoon. ”Kilpailukyvyn ja tuotannon 
laadun ylläpitäminen on ollut keskeinen syy investoinnille”.

FMS järjestelmä
Uuden investoinnin ydin on Fastems Oy:n joustava tuotantojär-
jestelmä (FMS), johon OK-VISE Oy toimitti kiinnitystekniikan.

Järjestelmän avulla saadaan yhdelle Mori Seiki työstöko-
neelle järjestettyä sekä työstettävät kappaleet että materiaali 
niitä varten. Kaiken kaikkiaan järjestelmässä on tilaa kuudelle 
työstökoneelle, ja kapasiteettia on tarkoitus kasvattaa kysyn-
nän mukaan.

”Tavoitteemme on työllistää uudella tehtaallamme kah-
den vuoden kuluttua n. 15 henkeä ja tehdä noin 3 miljoonan 
euron liikevaihto”, luonnehtii Jani Suomi tulevaisuuden tavoit-
teita

SUJUVAA KONEISTUSAUTOMAATIOTA HARTOLASSA
Kiinnitystekniikka
Uudessa järjestelmässä työstökappaleet odottavat FMS:n pus-
kurivarastossa työstökoneen vapautumista. Kun työstö voi 
tapahtua myös miehittämättömän yövuoron aikana, kiinnitys-
tekniikan luotettavuus on ollut valinnassa ykkössijalla.

Kiinnitystekniikka perustuu OK-VISE Oy:n matalakiinnitti-
miin, jotka ovat osoittautuneet 35-vuotisen historiansa aikana 
yhdeksi luotettavimmista kiinnityskomponenteista jota alalta 
löytyy. Uudempaa kehitystyötä edustavat matalakiinnitti-
men ympärille suunnitellut Fixturing Concept kiinnitysmodulit. 
Modulit asennetaan Seppo Suomi Oy:lle suunniteltuun ja opti-
moituun koneistustorniin. Tornin kai-
killa sivuilla on 25x50 mm reikä-
matriisi. Nämä yhdessä mahdollista-
vat lukemattomien eri kiinnitysvaih-
toehtojen suunnittelun sekä asetus-
ten muuttamisen muutamassa minuu-
tissa, kun perinteisillä kiinnitysjärjes-
telmillä asetusten vaihtoon menee 
tunteja. n 

Lisätietoja: www.ok-vise.com

Kuvassa Grid System 
kiinnitinkomponentteja.
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Merkittävä ohutlevyrakenteiden valmistaja Suomen  Levyprofiili 
Oy on investoinut syksyllä 2017 uuteen märkämaalauslin-
jastoon Joensuun tuotantolaitoksessaan. Kyseessä on aivan 
uudenlainen digitaaliratkaisuja sisältävä pintakäsittelylinjasto, 
jonka toimittajaksi valikoitui Pekotek Oy. ”Linjastosta tulee 
samalla Pekotekin oma koulutus- ja tuotekehitysyksikkö, uusi 
prototyyppi, jossa on aivan uudenlaisia oikeaa lisäarvoa tuot-
tavia digitalisaatioratkaisuja”, Pekotekin huolloista ja vara-
osista sekä kehityksestä vastaava päällikkö Petri Rautiainen 
kertoo. 

Digitaalinen 3D-malli ja maalaamon 
ohjausnäyttö
Uuden märkämaalauslinjaston ainutlaatuiseksi tekee se, että 
automaattisen sinkopuhalluksen lisänä oleva manuaalinen 
 raepuhallus toteutetaan maalauksen kanssa samassa, mobii-
lissa tuotantotilassa, kun aiemmin ne on erotettu yleensä pinta-
käsittelyprosessissa erillisiksi tuotantotiloiksi. Tilaratkaisu perus-
tuu liikuteltavuuteen, joten sen käyttökohteina voi tulevaisuu-
dessa olla esimerkiksi erilaiset saneeraukset ja modernisoinnit, 
joissa tarvitaan tilapäisratkaisuja tuotantoseisakkien ajaksi. 
Lisäksi ensimmäistä kertaa Suomessa pintakäsittelylinjasta 
mallinnetaan digitaalinen 3D-malli.

”3D-malli toimi linjan ohjauspaneelina, josta näkyy 
yhdellä silmäyksellä linjan toiminta ja mahdolliset hälytyk-
set. Mitattavat toimilaitteet ovat mallissa fyysisesti oikeilla pai-
koilla”, Rautiainen kertoo. 

Järjestelmä kertoo Rautiaisen mukaan tietoa linjan käyttö-
asteesta kussakin prosessivaiheessa, olosuhteista ja niiden tal-
lennuksista sekä ennakoivasta kunnossapidosta ja huoltohisto-
riasta. Kerättävä data voidaan analysoida tehokkaan operoin-
nin tueksi. 

Uudessa märkämaalauslinjastossa on energiatehokkuutta 
lisäävä hukkalämmön talteenotto, joka palauttaa poisto ilman 
energiasta vähintään 70 prosenttia. Tehokas ilmanvaihto ja 
moninkertainen suodatus takaavat optimaaliset olosuhteet 
liuotin pohjaisille ja vesiohenteisille maaleille. Laitteet seuraa-
vat olosuhteita reaaliajassa eli ilmanvaihto käynnistyy auto-
maattisesti, kun kaasuanturit ”haistavat” liuotinpitoisuuksia. 

Teollisen internetin mahdollisuudet
Automaattinen kaasunvalvonta varmistaa puhtaat ja turvalliset 
työskentelyolosuhteet sekä säätää energiaa säästäen poisto-
ilman määrää todellisen tarpeen mukaan ja mahdollistaa 
ilman kierrättämisen. Järjestelmä valvoo muun muassa puhalti-
mien moottoreiden värinää, suodattimien paine-eroja, lämpö-
tilaa, kosteutta ja kastepistettä. 

Tarvittaessa se tekee esimerkiksi kastepistehälytyksen. 
 Olosuhdetiedot siirtyvät järjestelmästä automaattisesti maa-
lauspöytäkirjalle. Tarvittaessa siihen voi saada yhteyden etä-
valvontapisteestä. Vikailmoitukset menevät hallintasovelluk-
seen suoraan maalaamon laitteista. 

Uudesta investoinnista hyötyvät erityisesti Suomen 
 Levyprofiilin asiakkaat, joihin kuuluvat muun muassa suuret 
kansainväliset yritykset kuten John Deere ja Sandvik. 

Investointi tukee myös toiminta-ideaa GreenPark-yritys-
puistossa, jossa Suomen Levyprofiilin tehdas sijaitsee. n

Lisätietoja: www.pekotek.fi

PEKOTEK DIGITAL TWIN 
– OLOSUHDEJÄRJESTELMÄ 
MAALAAMOILLE
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Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

”Prosessivarmuus ja tukevuus ovat välttämättömiä edellytyksiä, 
jos kierresorvaus on tarkoitus saada onnistumaan johdonmu-
kaisesti kerralla oikein”, toteaa kierresorvauksesta vastaava 
tuotepäällikkö Hampus Olsson Sandvik Coromantilta. ”Näi-
den vaatimusten täyttämiseksi CoroThread 266 -työkaluissa 
on tarkkojen nestesuuttimien ohella iLock-teränlukitus, joka 
pitää terän tarkasti paikallaan pitimessä ja estää tehokkaasti 
jopa pienet mikrotason liikkeet. Jos työ vaatii välttämättä pit-
kää vapaapituutta, saatavissa on värinävaimennettuja Silent 
Tools™ -liitäntäkappaleita, joilla värinät saadaan taatusti 
kuriin, eikä tarkkuusvaatimuksista tarvitse tinkiä.”

 Laaja vakiovalikoima sisältää omat terälaadut ja -geo-
metriat kaikille materiaaleille, eri kierreprofiileille sekä sisä- ja 
ulkokierteille. Vakiovalikoiman ulkopuolelle jääviä kierreprofii-
leja on saatavana Tailor Made -mittatilaustuotteina.

 Tarkoilla nestesuuttimilla varustettuja pikavaihtopitimiä on 
saatavissa Coromant Capto® -kiinnityksillä C3, C4, C5 ja C6 

TARKKA LASTUAMISNESTESUIHKU TEHOSTAA KIERRESORVAUSTA
Ainutlaatuinen kierresorvausratkaisu terän ylä- ja alapuolisilla nestesuuttimilla

Maaliskuun alusta markkinoille tulee Sandvik Coromantin CoroThread® 266 -kierre sorvaus työkalu, jonka ylä- ja 
alapuoliset lastuamisnestesuuttimet parantavat olennaisesti koneistuksen varmuutta ja tehokkuutta. Yläpuolinen 
nestesuihku parantaa lastunmuodostusta ja lisää siten koneistuksen varmuutta. Alapuolinen suihku jäähdyttää 
terää, minkä etuna on pidempi ja varmempi kestoikä. Lisäksi tarkkojen lastuamisnestesuihkujen etuna on 
parempi pinnankarheus ja siten myös parempi kierteiden laatu.

(16 mm:n terät) ja QS™-varsia kokoina 20 x 20 ja 25 x 25 
mm (16 ja 22 mm:n terät). Sisäkierteiden sorvauksessa pienin 
mahdollinen halkaisija on 20 mm (0.790 tuumaa). n

 
Lisätietoja: www.sandvik.coromant.com/fi

Energiankulutuksen pienentäminen on monen yrityksen tavoite. 
Kulutuksen vähentäminen tuo kustannussäästöjä ja parantaa 
kilpailukykyä.

Monesti kompressorihuone on viimeinen paikka, josta yri-
tykset etsivät energiansäästöjä. Todellisuudessa paineilma 
saattaa olla yrityksen yksi suurimmista energiasyöpöistä. 
 Kompressorihankintaan ja -huoneen suunnitteluun kannattaa 
siis panostaa, jos haluaa parantaa tuotannon energiatehok-
kuutta.

Paineilman tuottamiseen käytetystä energiasta vain noin  
4 % siirtyy paineilmaan. Loput käytetystä energiasta menee 
hukkaan lämpöenergiana. Lämpöenergiaa syntyy, kun paine-
ilmaa puristetaan. Tiesitkö, että tämän lämmön voisi ottaa tal-
teen ja hyödyntää esimerkiksi tehdashallin lämmityksessä?

Vaikka puristuslämpöä ei otettaisi talteen, on paineilma-
järjestelmässä kuitenkin mitä todennäköisemmin parantamisen 
varaa. Helpoin keino on vähentää paineilmavuotoja. Toinen 
keino on panostaa paineilmajärjestelmän suunnitteluun. Voit 
helposti säästää energiaa vähentämällä mm. tyhjäkäyntiä, 
painehäviöitä ja käyttöpainetta. Paineilmaan käytetystä ener-
giasta voisi säästää yli 30 % kohtuullisen helposti. Parhaim-
missa tapauksissa energiansäästöpotentiaali on yli 50 %. 

Energiatehokkuuden parantamisen voi helposti aloittaa 
paineilmajärjestelmän energiatehokkuuden kartoituksella, 
jossa selvitetään vuotomäärät, energiankulutus, kompressorien 
käyntiasteet ja verkoston painekaistat. Kartoituksella saamme 
selville paineilmajärjestelmän energiansäästöpotentiaalin. n

Lisätietoja: www.atlascopco.fi, 
kompressori.fi@fi.atlascopco.com

ATLAS COPCO AUTTAA 
ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESSA
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TARKKA LASTUAMISNESTESUIHKU TEHOSTAA KIERRESORVAUSTA

FUCHS PETROLUB SE ja DMG MORI AG ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen, joka lujittaa niiden menestyksellistä 
liiketoimintayhteistyötä. Sopimuksella molemmat osapuolet 
sitoutuvat läheiseen teknologiakumppanuuteen, jonka 
tarkoituksena on kehittää uusia innovatiivisia työstökoneiden 
voiteluaineita. Suunnitelmaan kuuluu myös tuotantoprosessien 
ja koneiden kunnon seurannan digitaalisuuden kehittäminen 
edelleen. Oikean voiteluaineen käyttö on ratkaisevan tärkeää 
työstökoneiden optimaalisen tuottavuuden kannalta.

DMG MORI AG
DMG MORI on maailman laajuinen johtava työstökoneiden 
valmistaja, jonka liikevaihto on yli 3,5 miljardia EUR. DMG 
MORIN tuotantolaitoksia on 14. Myynti- ja huoltopaikkoja 
on 157, jotka toimivat 79 maassa. Yhteensä yli 12  000 
työntekijää ovat suorassa yhteydessä asiakkaisiin.

FUCHS JA DMG MORI 
KAKSI VAHVAA PARTNERIA 
SYVENTÄVÄT TEKNOLOGIA 
YHTEISTYÖTÄÄN

FUCHS PETROLUB SE
FUCHS on Saksassa 1931 perustettu perheyhtiö, joka on 
nykyään globaalisti toimiva konserni. FUCHS kehittää, 
valmistaa ja markkinoi voiteluaineita. Yli 40 maassa 
työskentelee 5  000 työntekijää 57 tytäryhtiössä. FUCHS on 
maailman suurin riippumaton voiteluainevalmistaja. n

Lisätietoja: www.fuchs.com/fi

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, eli tutummin Pirkkahalli, 
toimii 20.–22.3. viimeisimmän kone- ja työstöteknologian 
näyttämönä. Tamspark Oy tuo esille uusimmat lankasaha-
mallit, sekä 5-akselisia työstökeskuksia. Esillä myös erityyppi-
siä paletinvaihtajaratkaisuja, joiden avulla mahdollistetaan 
miehittämätön työstö. Kaikki koneet ovat luonnollisesti kytketty 
online järjestelmään Industry 4.0 mukaisesti.

Koneiden lisäksi esitellään eri teknologioita, ja niiden 
yhdistämistä paletoinnin avulla. Esimerkkinä 3D-tulostetun kap-
paleen jatkokäsittely HSM-jyrsinnässä, sekä irrottaminen lan-
kasahalla. Tamspark Oy:n edustuksesta löytyy kaikki koneet 
tähän pakettiin, avaimet käteen ratkaisuna. 

Lisätietoja: www.tamspark.fi

Akaan Työvälinepalvelu Oy investoi uusimpaan 
lankasahateknologiaan
Vuodesta 1987 Jari Mäkisen luotsaama työvälinevalmistaja, 
Akaan Työvälinepalvelu Oy, hankki käyttöönsä viidennen 
 lankasahansa. Myös Konepajamessuilla esiteltävä GF CUT 
P550 mahdollistaa erittäin vaativat työt, ja soveltuu erinomai-
sesti myös raskaampien kappaleiden työstöön. Koneessa on 
ainutlaatuiset ominaisuudet esimerkiksi suurten päästökulmien 
ajamiseen, ja se lisää Akaan Työvälinepalvelun kapasiteettia 
merkittävästi vaativan lankasahauksen puolella. n

TAMPEREEN KONEPAJA 2018 NÄYTTELY

GF Mikron MILL E 500U integroidulla paletinvaihtajalla varustettu 
viisiakselinen työstökeskus. GF CUT P 550 lankasaha käy yöllä miehittämättömänä.
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Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

HC10 on suunniteltu työskentelemään yhdessä ihmisen kanssa 
ja erityisesti suojaustoimenpiteiden tarve on pyritty minimoi-
maan. Robotin ulottuma on 1,2 metriä ja käsittelykyky 10 kg. 

Työpaikoilla käyttäjien turvallisuuden varmistaa tekno-
logia, joka pysäyttää robotin välittömästi sen koskettaessa 
estettä. MOTOMAN HC10 voi työskennellä jopa kokonaan 
ilman suojaverkkoja ja muita turvalaitteita, mikä säästää tilaa 
ja kustannuksia.

Robotti voidaan myös kätevästi siirtää työpisteestä toiseen.

Helppo käytettävyys etusijalla
Käsiohjauksella tapahtuva EasyTeach-ohjelmointi yksinkertais-
taa HC10:n käyttöönottoa.

Turvaominaisuuksiensa ansiosta HC10 sopii mitä moninai-
simpiin yhteistyösovelluksiin. Helppokäyttöisyys on ollut tär-
keimpiä tavoitteita HC10:n suunnittelussa.

Robotti pystyy toimimaan myös täysin itsenäisenä teolli-
suusrobottina. Tämä mahdollistaa nopeammat liikkeet, kun 
ihminen on kauempana robotista.

Yhteistyörobottien ”ostajan oppaassa”, Robotiqin viimei-
simmässä Cobots Ebook -julkaisussa, arvioidaan HC10:n 
 ominaisuuksia: 

”Ohjelmien käyttöliittymään on panostettu. Robotti on 
todella käyttäjäystävällinen. Useimmat työkalut ja tarraimet 
voidaan kytkeä robotin onttoon rakenteeseen, jolloin robotti-
varren ulkopuolisilta kaapeleilta vältytään.” 

Robotiqin loppuarvio: ”Olemme odotta-
neet Yaskawalta täysveristä yhteistyörobottia, 
emmekä ole pettyneet tähän.”

Ensiesittelyt maaliskuussa
HC10 esitellään Suomessa ensimmäistä kertaa 
European Robotics Forumissa 13.–15. maalis-

kuuta Tampere-talolla.  Seuraavalla viikolla 
jatketaan 20.–22. maaliskuuta Kone-
paja + Nordic Welding Expossa Tam-

pereen messu- ja urheilukes-
kuksessa.

”Olemme innois-
samme saadessamme 
tämän  uutuuden myyn-
tiin Suomeen. HC10 on 
todellinen teollisuusluo-

kan yhteistyörobotti, joka on alusta lähtien suunniteltu toimi-
maan yhdessä ihmisen kanssa”, kertoo YASKAWA Finland 
Oy:n toimitusjohtaja Nina Lehtinen silmin nähden innostu-
neena.

”Yaskawan HC10:n tunnistinteknologia tekee siitä täydelli-
sen uuden työkaverin.

Robotin toimintaprosessin yksinkertaistaminen eri tilan-
teissa on avaintekijä ihmisen ja robotin välisessä yhteis-
työssä.”

”HC10:lle opetetaan helposti tarvittavat liikeradat ja 
 pisteet liikuttamalla robottia kädellä. Ohjelmointi on nopeaa 
ja tehokasta. HC10 voidaan halut taessa 
ohjelmoida myös  opetusyksikön 
avulla.”

Yaskawa tekee yhteistyötä 
useiden työkaluvalmista-
jien kanssa.

”Tämä varmistaa 
sen, että HC10-käyttä-
jille on tarjolla laaja vali-
koima erilaisia komponentteja, työka-
luja ja tarraimia. Oikein paljon terve-
tuloa kaikki maaliskuun tapahtumiin 
tutustumaan tähän uutuuteen ja mei-
hin”, Nina Lehtinen kutsuu. n

Lisätietoja: www.yaskawa.fi

YASKAWA TUO MARKKINOILLE UUDEN YHTEISTYÖROBOTIN

Maailman suurimpiin teollisuusrobottien valmistajiin 
kuuluva YASKAWA tuo Suomen markkinoille ihmisen 
kanssa työskentelevän yhteistyörobotin, MOTOMAN 

HC10:n. Kuusiakselinen robotti voidaan asentaa 
lattialle, seinään ja kattoon.

YASKAWA Finland Oy:n toimitusjohtaja Nina Lehtinen.
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Qtec Engineering Oy on vuonna 2011 perustettu 
insinöörivetoinen maahantuontiyritys, jonka päätuotteita ovat 
kierukkavaihteet, kääntökehät ja keskusvoitelujärjestelmät. 
Kierukkavaihteita ja kääntökehiä käytetään valtaisassa 
määrässä sovelluksia, pienistä asennusjigeistä ja 
kappaleenkäsittelylaitteista aina massiivisiin nostureihin 
ja äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa toimiviin off-
shore sovelluksiin. Tuotteet ovat saksalaisia ja kokemusta 
niistä yrityksen henkilöstöllä jo yli 15 vuoden ajalta. 
Keskusvoitelupuolella tarjolla on kaikki, mitä alalla on keksitty.

Olemme keskittyneet lähinnä laitevalmistajien 
palvelemiseen, ja käytämme ison osan resursseistamme 
asiakkaiden kanssa yhdessä erilaisten tuoteprojektien, sekä 
uustuotteiden että mallisarjamuutosten parissa. Tällä tavoin 
asiakkaamme saavat mitattavaa lisäarvoa; Qtec on läsnä ja 
lähellä, tuntee asiakkaansa ja tiedostaa jälkimarkkinoinnin 
voiman ja tärkeyden. Haluamme, että asiakkaamme 
näkökulmasta varsinainen tuotteemme on asiakkaamme 
hyvinvointi, ei koskaan yksittäinen laite.

Uuteen aluevaltaukseen Qtec lähti vuonna 2016 osuudella 
uudesta yrityksestä Rotozi Oy. Rotozi suunnittelee ja valmistaa 
kauhanpyörittäjiä pieniin ja keskisuuriin kaivinkoneisiin. 
Konseptin ydin on siinä, että kallistuva liitin on lähes 
kaikissa koneissa, ja Rotozin avulla se muuttuu täysveriseksi 
tiltrotatoriksi. Täysillä kivikossa kaivettaessa voidaan pyörittäjä 

poistaa välistä, jolloin sitä ei tarvitse varoa, ja lisäksi saadaan 
ulos mitattua koneen kaikki teho kaivamiseen. Rotozin uusi 
mallisarja esitellään Mansen Mörinöillä 13.–14.4. n

Lisätietoja: www.qtec.fi

Toimitusjohtaja Sulo Kekäläinen myhäilee tyytyväisenä 
esitellessään Finnkone Industrialin uutta yhteistyökumppania, 
italialaista Coral Engineeringiä.

”Finnkone Industrial haluaa tarjota parasta laatua 
asiakkailleen ja juuri tätä tarjoaa myös Coral. Laaja ja 
laadukas valikoima erilaisia tuotteita teollisuuskuonan 
torjuntaan on jotain sellaista, mitä ei kilpailijoiltamme löydy”, 
Kekäläinen sanoo.

Kekäläinen vakuuttui uudesta yhteistyökumppanistaan 
käydessään Coralin tehtaalla Italiassa joulukuussa 2017. 
Erityisen huomiota Kekäläinen kiinni siihen, kuinka tarkasti 
pieniäkin yksityiskohtia oli mietitty eri tuotteissa, kuten 
öljysumuerottimissa tai kohdepoistoimureissa.

”Coralin laadunvalvonta ja toimintatavat olivat erittäin, 
erittäin ammattimaisia ja siksi halusin Finnkoneen tekevän 
yhteistyötä Coralin kanssa. Heidän tuotteidensa laatu on 

samalla tasolla meidän muiden tavarantoimittajien kanssa. 
Hyviä laadullisia vertailukohteita ovat esimerkiksi Teknoxin 
teollisuuspesukoneet, Workyn kohdepoistoimurit tai Fiacin 
teollisuuskompressorit”, Kekäläinen kertoo. 

Kysyttäessä Finnkone Industrialin pidemmälle tähtäävistä 
suunnitelmista, Kekäläinen vastaa luottavaisena: ”Haluamme 
olla luotettu teollisuuden partneri. Myymme, maahantuomme, 
huollamme ja suunnittelemme erilaisia teollisuusratkaisuja ja 
haluamme olla osa asiakkaidemme menestystä.”

Haastattelu keskeytyy, kun Kekäläisen puhelin soi ja kutsu 
käy. ”Maakuntamatka odottaa. Asiakas haluaa apuamme 
hitsausimurijärjestelmän suunnittelussa”, Kekäläinen sanoo 
ja muistuttaa samalla, että Finnkone Industrial suunnittelee ja 
toteuttaa muitakin teollisuuden laitejärjestelmiä. n

Lisätietoja: www.finnkone.fi

FINNKONE INDUSTRIAL YHTEISTYÖHÖN 
CORAL ENGINEERINGIN KANSSA

QTEC ENGINEERING OY 
LAITTAA KONEET LIIKKUMAAN PAREMMIN



Nyt toista kertaa Suomessa järjestettävä Advanced 
Engineering -tapahtuma kokoaa kahden päivän aikana 
yhteen valmistavaa teollisuutta palvelevat ratkaisut, tuotteet 
ja uudet innovaatiot. Mielenkiintoisen näyttelyn sekä 
korkeatasoisen seminaarin yhdistelmä tarjoaa toimialojen 
edistykselliset ratkaisut liiketoiminnan päättäjille sekä 
tuotannosta ja tuotekehityksestä vastaaville henkilöille. 
Teemoina mm. 3D, materiaalit, IOT, Teollisuus 4.0.

29.–30. toukokuuta | Messukeskus, Helsinki

Dr Ian Pearson BSc DSc(hc) CITP FBCS 
FWAAS FWIF - Ian Pearson on ollut jo 
26-vuotta täyspäiväinen futurologi, 
kehityspolkujen seuraaja ja ennustaja 
laajasti niin teknologian, yritystoiminnan, 
yhteiskunnan, politiikan kuin 
luonnonvarojenkin osa-alueilla. Advanced 
Engineering -tapahtumassa hän tulee 
maalailemaan teknologioiden kehittymisen 
tulevaisuudennäkymiä. 

Advanced engineering nostaa 
esiintymislavalle tunnetun 
futurologin tapahtuman  
toisena päivänä!

Mukana tapahtumassa:

KYSY MAHDOLLISUUKSISTA OLLA 
MUKANA TAPAHTUMASSA!

JOONA PULKKINEN
joona.pulkkinen@easyfairs.com
+358 50 452 4574
 

ANSSI RAJALA
anssi.rajala@easyfairs.com
+358 50 460 6318

www.advancedengineering.fi

Ammattitapahtuma on vierailijoille veloitukseton.  
Tapahtumaan voi rekisteröityä etukäteen tapahtuman verkkosivuilla.
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8 metallialan ammattilehti

Automatiikasta apua 
savun- ja pölynpoistoon

Sisälogistiikan 
tehostamisella 
tuottavuutta

Turvallisuusmääräykset 
täytettävä koneiden 
muutostöissäkin

Loimaan Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Markku Peltola:

Digitaalisuus muuttaa 
voimakkaasti nyt koko toimialaa

WüCON COMPACT
ÄLYKÄS TYÖPISTEVARASTO

RFID-TUNNISTUS
Tuotteet, otot ja henkilö

HENKILÖKOHTAINEN KÄYTTÖOIKEUS
Käyttöraportit ja kulukohdennus

LISÄÄ LÄPINÄKYVYYTTÄ
Reaaliaikainen ja optimoitu varasto

HELPPO, VARMA, YKSINKERTAINEN
Vaivaton käyttöönotto ja ylläpito

WüCON SISÄLTÄÄ 100% WÜRTH PALVELUN
WüCON SISÄLTÄÄ 100% WÜRTH LUOTETTAVUUDEN
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