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VAIN KYMMENEN prosenttia pohjoismai-
sista yrityksistä on uudistumisen mestarei-
ta. Mikä on näiden yritysten yhdistävä teki-
jä? Innovaatiokulttuuri sekä rohkeus ja tai-
to uudistua. 

INNOVAATIOILLA TARKOITETAAN tapo-
ja tehdä asioita uusilla tavoilla, uudenlais-
ta arvoa tuottaen. Accenturen tekemässä 
tutkimuksessa kysyttiin johtajilta ja työnte-
kijöiltä, tukeeko yritys-
kulttuuri heidän mieles-
tään uudistumista. Tu-
los oli shokeeraava: Joh-
tajista 68 prosenttia us-
koi, että yrityskulttuuri 
mahdollistaa avoimen 
keskustelun ja kannus-
taa uudistamaan organi-
saation toimintatapoja. 
Työntekijöistä näin ko-
ki 36 prosenttia. 

UUDISTUMISEN esteitä 
on usein enemmän kuin 
mahdollistajia. Psykolo-
ginen reaktiomme muu-
tokseen on sen torjuminen. Päästessämme 
yli tästä inhimillisestä rajoituksesta, koh-
taamme organisaation sisäiset muutoses-
teet: mittarit, infrastruktuurin ja vakiintu-
neet prosessit. Joskus sijoittajat ja asiakkaat-
kin odottavat yrityksen toimivan samalla 
tavoin kuin ennen. 

VIIMEISTÄ ÄN  KULUNUT  vuosi on todis-
tanut, että uudistumiskyky on jokaisen yri-
tyksen olemassaolon edellytys. Paikalleen 
ei voi pysähtyä, sillä muuten kilpailijat me-
nevät ohi oikealta ja vasemmalta. Sen sijaan, 
että odottaisimme paluuta vanhaan nor-

maaliin, meidän kannattaa katsoa rohkeasti 
ja uteliaasti edessä olevaa muutosmatkaa. 
Kun taustalla on vuosikymmenten histo-
ria ja syvään juurtuneet tavat tehdä asioi-
ta tietyllä tavalla, kuinka voimme ruokkia 
ketterää muutos- ja innovaatiokulttuuria?

ENSIMMÄINEN ASKEL  organisaation uu-
distumisessa on tavoitteen ja määränpään 
kirkastus. Uudistuminen vaatii kirkkaan 

suunnan, sen kommuni-
koinnin ja ennen kaikkea 
konkreettisia tekoja.  Hy-
vät strategiat, skenaariot ja 
suunnitelmat ovat turhia, 
jos ne eivät johda uudelleen 
resursointiin tunnistettujen 
tekojen mahdollistamisek-
si. On myös tärkeä tunnistaa 
kuinka radikaalista uudistu-
mistarpeesta on kyse. Kaik-
kien organisaatioiden ei tar-
vitse olla itse-ohjautuvia, ol-
lakseen menestyviä. 

GLOBAALIN  pandemian is-
kiessä onnistuimme ohitta-

maan uudistumisen esteet ja keskittymään 
olennaiseen. Yritys toisensa jälkeen siirtyi 
vauhdilla etätöihin, kilpailijat yhdistivät 
voimansa luodakseen koko yhteiskuntaa 
hyödyttäviä palveluita ja tuotteita. Pää-
töksiä tehtiin ketterästi, parhaaseen tie-
toon nojaten.

ORGANISAATIOT  EIVÄT  uudistu, meidän 
ajattelumme ja toimintamme uudistuu. Kun 
resursoimme ihmisiä innovoimaan ja uu-
distumaan, varmistamme yritystemme ja 
yhteiskuntamme kilpailukyvyn niin kriisin 
keskellä kuin sen jälkeen. 

Menestys edellyttää jatkuvaa  
uudistumista – ja sen tekevät ihmiset

Anna Puustell
Innovaatiojohtaja 
Accenture 

Puheenvuoro 06 ME3DI-PROJEKTI 
Metalliosia  
3D-tulostimella

”Monimutkaisten 
kappaleiden  
työvaiheet voivat  
tippua 25:stä yhteen."  

”Digitalisaatio on  
merkittävä askel kohti 
kestävää kehitystä.”

Lasertyöstön ja 3D-tulostuksen professori 
Heidi Piili 

Quant Finlandin kehityspäällikkö 
Tommi Palmroth 

HOPE 12

Puuteollisuuden konepaja 
investoi nopeaan kasvuun

T yöntekijät ahkeroivat 
kuulosuojaimet päässään 
Kotila Engineeringin val-
tavassa hallissa Mikkelin 

Tuskussa. Täällä syntyy monipuoli-
sesti koneita ja laitteita mekaanisen 
puuteollisuuden käyttöön.

– Olemme suomalainen inno-
vatiivinen tilauskonepajayritys. 
Teemme koneistuksia ja sorvauk-
sia CNC-kalustolla sekä hitsauksia, 
asennuksia ja automatisointia. Ke-
hitämme ja teemme jonkin verran 
myös omia koneita ja laitteita, ker-
too Kotila Engineeringin toimitus-
johtaja Juhani Kukkonen.

Yrityksen innovaatiot ovat tukin-
käsittelyyn liittyviä uusia koneita ja 
laitteita. Kotila Engineeringin asiak-
kaita ovat pääasiassa sahat Suomes-
sa ja muissa Pohjoismaissa sekä eri 
puolilla Eurooppaa ja Venäjällä. 

– Asiakaskohderyhmämme ovat 
erityisesti pienemmät sahat, joille 
teemme heidän tarpeidensa mukai-
sia, liiketoimintaa hyödyttäviä lait-
teita. Maailmalla, erityisesti Venä-
jällä, asiakaskuntaa riittää.

Suorituskyky tuo lisäarvoa
Toimituksia tehdään räätälöidys-
ti asiakkaiden yksilöllisten tarpei-
den mukaan avaimet käteen -peri-
aatteella. Palveluvalikoimaan kuu-
luu myös käytettyjen koneiden ja 
laitteiden kunnostus.

Kukkosen mukaan alalla on pal-
jon kilpailua, mutta Kotila erottuu 
muista kilpailukykyisillä hinnoilla ja 
suorituskykyisillä laitteilla.

– Panostamme erityisesti suori-
tuskykyyn, sillä se tuo asiakkaille 
lisäarvoa ja kustannussäästöjä. Me-
kaaninen metsäteollisuus on ollut 
pitkään huonosti kannattavaa, mut-
ta sahoille yksi tapa hakea parem-
paa kannattavuutta on parantaa ko-
neiden ja laitteiden suorituskykyä. 

Konepajayritys hakee nyt voima-
Uusien investointien myötä Kotila Engineering rekrytoi nopealla aikavälillä noin puolenkymmentä uutta 
työntekijää. Tällä hetkellä työntekijöitä on noin kymmenkunta. 

Suomalainen konepajayritys Kotila Engineering 
kehittää erilaisia koneita ja laitteita sahoille tukin- 
käsittelyyn. Nyt yritys hakee kasvua investoi-
malla uusiin tuotantotiloihin ja -koneisiin.
teksti elina jäntti  kuva anna-katri hänninen

kasta kasvua ja on tekemässä kah-
den miljoonan euron investointia 
tuotantokoneisiin ja -tiloihin.

– Kasvatamme toimintaamme se-
kä kokoluokkaamme, ja kehitämme 
uusia laitteita tukinkäsittelyyn. Ta-
voitteena on iso liikevaihdon kasvu. 
Kun liikevaihto on nyt kaksi miljoo-
naa, muutaman vuoden päästä sen 
on tarkoitus olla kolmesta viiteen 
miljoonaa, Kukkonen avaa.

Hyvä maine on kiirinyt
Kotila Engineering on perustettu 
vuonna 2012. Perustajilla ja työn-
tekijöillä on kokemusta toimialalta 
jo kymmenien vuosien ajalta. 

Yritys on toteuttanut asiakkail-
leen kotimaassa ja ulkomailla useita 
haastavia projekteja sahateollisuu-
den käyttämien koneiden ja laittei-
den parissa. Esimerkkinä Kukkonen 
mainitsee muutaman Keski-Euroo-
passa sijaitsevan sahan, joille Kotila 
Engineering on kehittänyt laitteis-
toa metsätuhoissa kärsineiden pui-
den käsittelyyn.

– Keski-Euroopan suuret metsä-
tuhot ovat puuteollisuudelle huo-
no asia, mutta meille se avaa myös 
uusia mahdollisuuksia. Sahoille tu-
lee uusia tarpeita, kun kuivunees-
ta puusta ei voida jalostaa tukkeja. 
Olemme kehittäneet esimerkiksi 
laitteistoa, joilla niistä saa kuitenkin 
tehtyä pellettiä ja muita tuotteita. 

Kotila Engineeringin hyvä mai-
ne on kiirinyt. Asiakashankintaan ei 
ole viime vuosina tarvinnut käyttää 
paljoa paukkuja, sillä uudet asiak-
kaat ulkomaita myöten ottavat yh-
teyttä yrityksen suuntaan.

Lead Developer Antonija Kasum kehittää Sarake Ideabox -alustaa, josta 
ilmestyy syksyn aikana uusi, aiempaa monipuolisempi versio. 

I nnovaatioita syntyy kulttuu-
rissa, joka kannustaa ideoin-
tiin ja mahdollistaa virtuaali-
set kohtaamiset.

– Innovointi ei ole pelkkää uusien 
ideoiden keksimistä. Se on pitkäjän-
teistä työtä, jonka tuloksena syntyy 
uusia tuotteita, teknologisia ratkai-
suja, liiketoimintamalleja, tapoja 
toimia tai strategisia linjauksia, tii-
vistää Sarake Oy:n toimitusjohtaja 
Tanja Räikkönen. 

Yritys on kehittänyt Ideabox-pal-
velun avuksi innovaatioiden hallin-
taan ja kehitykseen.

Jokaisen ääni on tärkeä
Osallistava strategiatyö sekä ideoi-
den ja innovaatioiden hallinta yh-
distää menestyviä yrityksiä. 

– Sarake pyrkii viemään tätä vielä 
pidemmälle. Tarkoitus on joukkois-
taa strategiatyötä osana ideoiden ja 
innovaatioiden hallintaa. 

Joku avaa suunsa kokouksessa, 
toinen lähestyy sähköpostilla. Kol-
mas ei kerro ideaansa kenellekään. 

– On tärkeää, että kaikkien ää-
ni kuuluu. Ihminen kertoo asiansa 
keskimäärin kaksi kertaa. Kolmatta 

Innovaatiotyötä etäalustalla

ei tule, Räikkönen painottaa.
Sarakkeen kehittämä Idea-

box-alusta kerää yhteen innovaa-
tioiden aihiot organisaation kaikil-
ta tasoilta. Kuka vain voi julkaista 
alustan kautta idean yhdessä kehi-

teltäväksi matalalla kynnyksellä.
– Ideaboxin avulla organisaatios-

ta tulevia signaaleja voidaan seurata 
aktiivisesti, kytkeä takaisin strate-
giatyöhön ja kehitystä ohjata hyö-
dyntämällä innovaatiokampanjoita.

Organisaation monimuotoisuus 
lisää eri ajattelutapojen yhteentör-
mäystä, synnyttää uusia ideoita ja 
on osa uusiutumiskykyä. Yhdessä 
kehittäminen kokoaa yhteen orga-

nisaation diversiteetin ja mahdollis-
taa uudenlaisia ajattelutapoja.

– Sarakkeen kehittämä innovaa-
tioprosessi auttaa systemaattises-
ti yhdistelemään ideoita ja valitse-
maan niistä parhaat edelleen jalos-
tettavaksi, Räikkönen valaisee. 

Kaikilla on mahdollisuus osal-
listua kehittämiseen. Toteutuma-
ton idea ei ole huono idea, sillä se 
voi myöhemmin johtaa uusiin huip-
puinnovaatioihin.

– Valitsemassamme lähestymis-
tavassa organisaatio kerää paljon 
ideoita, joista osa jää idean asteelle. 

Aikaa ja avoimuutta ideoille
Ideabox tukee organisaatiokulttuu-
rin muotoilua avoimeksi ja läpinä-
kyväksi. Alusta kannustaa osallis-
tumaan sosiaalisesta mediasta tu-
tuin tykkäyksin, reaktioin ja jaoin. 
Ideabox auttaa myös huomioi-
maan mahdollistajat, jotka kehit-
tävät muiden ideoita eteenpäin ja 
auttavat koko yhteisöä.

– Innovointi kukoistaa, jos sille 
annetaan aikaa. Ideat eivät synny 
käskemällä, vaan jokainen tarvit-
see myös joutilaita hetkiä. 

Sarake kannustaa yrityksiä inno-
voimaan myös oman kuplansa ul-
kopuolella. Miten luomme osaami-
sellamme jotain yhteiskunnallises-
ti tärkeää? Merkityksellisyyden ko-
kemukset työssä motivoivat ja sito-
uttavat henkilöstöä eri tavalla kuin 
pelkät liiketoiminnalliset tavoitteet.

Miten ideoita viedään eteenpäin ilman fyysisiä koh-
taamisia? Sarake kehitti palvelun, jolla koko organi-
saation ideointikapasiteetti saadaan hyödynnettyä.
teksti elisa salama  kuva outi neuvonen

“
Innovointi ei  
ole ainoastaan  
uusien ideoiden 
keksimistä.
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Kokeilemalla 
sujuvampaan  
tulevaisuuteen

V uonna 2019 Helsinki si-
joittui ykköseksi useas- 
sa älykaupunkivertai-
lussa. Euroopan ko-

missio valitsi Helsingin ja Uuden-
maan alueen EU:n innovatiivisim-
maksi alueeksi ja Helsingin Euroo-
pan parhaaksi älyturismikohteeksi. 
Tutkimusyhtiö Valuer puolestaan 
jakoi Helsingille kunniaa maailman 
kolmanneksi parhaana kaupunkina 
startupeille.

Kärkisijat ovat todiste kaupungin 
elinkeino- ja innovaatiostrategian 
onnistumisesta. Tavoitteina on ol-
lut rakentaa Helsinkiä kokeiluympä-
ristönä ja kehittää innovaatio- ja yri-
tystoiminnan ekosysteemiä. Perus-
tan luovat alueen osaava työvoima, 
yritykset, korkeakoulut ja elinym-
päristö. Yksi Helsingin rooleista on 
tuoda eri toimijoita yhteen. 

– Tästä esimerkkinä kaupunki oli 
käynnistämässä entisen Marian sai-
raalan alueelle Pohjoismaiden suu-
rinta kasvuyrityskeskittymää, Ma-
ria01:tä, kertoo Helsingin kaupun-
gin elinkeino-osaston Innovaatiot 
ja uudet kokeilut -yksikön päällik-
kö Santtu von Bruun.

Helsinki tekee tiivistä yhteistyö-
tä HUS:in kanssa.

– Olemme myös synnyttäneet 
terveys- ja terveysteknologian alan 
ekosysteemiä ja tehneet hyvin ak-
tiivisesti työtä Health Capital Hel-
singin kautta. Helsingin yliopiston 
kanssa olemme kehittäneet terveys- 
innovaatioita edistävän Health In-
cubator Helsinki -yrityshautomon 
Meilahden kampukselle.

Lisäksi kaupunki auttaa pk-seu-
dun korkeakouluja kehittämään 
kampuksiaan innovaatioympäris-

töinä. Tuloksena ovat syntyneet 
kaikille Helsingin yliopiston kam-
puksille avoin yrittäjyyden edis-
tämiskeskus Think Company sekä 
Metropolian Arabian kampuksen 
virtuaalitodellisuuden koulutus- 
ja teknologiakeskittymä.

– Helsinki haluaa auttaa yrityk-
siä kehittämään uutta liiketoimin-
taa, ratkaisuja ja palveluja. Samaan 
aikaan haluamme luoda parempaa 
kaupunkia palveluineen.

Kaikille avointa dataa
Kaiken toiminnan pyrkimyksenä on 
synnyttää uusia työpaikkoja.

– Se on ainut tapa, jolla hyvin-
vointi taataan. Roolimme on selkeä: 
kiihdyttää, toimia alustana ja mah-
dollistaa, Helsingin elinkeinojohta-
ja Marja-Leena Rinkineva kertoo.

Helsinki lähti yli 10 vuotta sitten 

avaamaan asukkailleen ja yrityksille 
kaikkea sitä dataa, joka oli aiemmin 
ollut vain viranomaisten käytössä.

– Näin asukkaat pääsevät vaikut-
tamaan kaupungin kehittämiseen, 
ja elinkeinoelämälle tieto voi toimia 
uuden liiketoiminnan perustana.

Kaupungin innovaatioyhtiö Fo-
rum Virium Helsingillä on ollut tie-
don avaamisessa keskeinen rooli. 

Infraa ja palveluita on avattu yri-
tyksille entisestään kuluvalla stra-
tegiakaudella, jonka aikana kau-
punki kokeilualustana -ajattelu on 
saanut vahvan jalansijan. 

Kokeilumahdollisuuksia on 
laajasti ja monipuolisesti
Kokeilumyönteinen kulttuuri läpäi-
see koko kaupunkiorganisaation. 

– Helsinki on poikkeuksellisen 
laaja-alainen toimija maailmankin 
mittakaavassa: kaupunki vastaa 
kaavoituksesta, sillä on omaa asun-
totuotantoa, omistaa rakennuksia, 
vuokra-asuntoja, sataman ja ener-
giayhtiön. Kaupunki pyörittää myös 
terveydenhuoltoa sekä koulutustoi-
mialaa. Helsinki on vahvasti muka-
na jätehuollon sekä julkisen liiken-
teen järjestämisessä ja omaa vesilii-
kennettäkin on. Näillä aloilla Helsin-
ki voi auttaa yrityksiä kehittymään 
ja toimimaan, Rinkineva luettelee.

Kaupungilla on tarve löytää 
älykkäitä ratkaisuja, jotka liittyvät 
muun muassa vähähiiliseen energi-
antuotantoon, kestävään rakenta-
miseen sekä kiertotalouteen.

– Forum Virium Helsinki tarkas-
telee tulevaisuutta pitkälle datan ja 
tekoälyn avulla. Nämä samat tekno-
logiat mahdollistavat niin tervey-
denhuollon kuin liikkumisenkin ke-
hittämisen, kertoo Forum Viriumin 
toimitusjohtaja Mika Malin.

Kaupungin suurin kokeiluympä-
ristö on kansainvälisestikin huomi-
oitu Kalasataman alue, jota kaupun-
ki on kehittänyt yhdessä rakennus-
yhtiöiden, asukkaiden, oppilaitos-
ten ja noin 140 yrityksen kanssa. 

Fiksun Kalasataman hankkeissa 
on haettu resurssiviisaita ja asukkai-
den arkea sujuvoittavia ratkaisuja. 
Rakentuvassa kaupunginosassa on 
toteutettu noin 20 isoa ja kymmeniä 
pienempiä, nopeita kokeiluja, joissa 
on edistetty muun muassa älykkäitä 
energiaratkaisuja ja yhteiskäyttöis-
ten sähköautojen käyttöä. Kalasata-
massa on myös kokeiltu vajaakäyt-
töisten tilojen tuomista kaupunki-
laisten käyttöön.

Kaupunginosat alustoina
Kokeiluja on sittemmin levitetty 
alueellisesti ja toiminnallisesti. 

Terveydenhuollon alan uusia me-
nestystarinoita on jo näköpiirissä: 
parhaillaan pilotointilupaa odottaa 
Deep Sensing Algorithmsin korona-
viruksen puhallustesti, jonka testi-
alustana ja prototyypin kehittäjänä 
kaupunki on toiminut.

Jätkäsaaresta on tullut liikku-
misen ja logistiikan testialusta, jol-
la kaupungilla ja Forum Viriumilla 
on käynnissä useita älykokeiluita. 
Jätkäsaareen on esimerkiksi raken-
nettu ilmanlaatua mittaavaa senso-
riverkkoa, jonka datan pohjalta ke-
hitetään kaupunkilaisten käyttöön 
reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa 
ilmanlaadusta. 

Parhaillaan Baanan kyljessä on 
käynnissä lähilogistiikkakokeilun 
pilotti muun muassa Nesteen ja DB 
Schenkerin kanssa.

– Siinä rekka tuo paketit lähija-
kelupisteelle, josta polkupyörälä-
hetit kuljettavat ne perille. Tällai-
set ratkaisut vähentävät liikenteen 
typpi- ja hiilipäästöjä sekä tukevat 
ydinkeskustan kivijalkayrittäjyyttä.

Pasilasta puolestaan on tulossa 
uusi kokeilujen kaupunginosa. Ro-
bottibussiyhtiö Sensible 4 testasi 
siellä keväällä itseohjautuvia busse-
jaan. Tavoitteena oli selvittää, miten 
yrityksen ohjelmisto toimii ja mah-
dollistaa tarvittaessa etäohjauksen.

– Helsingin imussa olemme pääs-
seet maailmalle. Bussien pilotointi 
Helsingissä auttoi tuotekehitykses-
sä suuresti, Sensible 4:n toimitus-
johtaja Harri Santamala hehkuttaa.

Mall of Tripla, Telia ja YIT kokeile-
vat seuraavaksi 5G- ja NB-IoT-verk-
kojen hyödyntämistä tiedon kerää-
misessä. Kokeilun aikana sensoreilla 
kerätään dataa kauppakeskuksen ja 
sen ympäristön ruuhkista ja ihmis-
virroista, lämpötilasta, ilmanlaa-
dusta sekä polkupyörien määrästä.

– Katsomme yhä enemmän, mitä 
voisi tehdä Malmin, Malminkarta-
non ja Kannelmäen kaltaisilla retro-
fit-alueilla, von Bruun kertoo.

Tulevaisuuden oppimista
Helsingin koulut ovat se testiympä-
ristö, jossa monet yritykset ovat jo 
kokeilleet kymmeniä ajatuksia uu-
sista oppimistavoista ja -ympäris-
töistä. Tulevaisuuden koulua kehi-

tetään yhdessä opettajien ja oppi-
laiden kanssa.

– Suomessa on maailman paras 
peruskoulu ja nyt mietitään, mil-
laisissa tiloissa opitaan ja millaisia 
ratkaisuja voidaan löytää, että näin 
on jatkossakin, von Bruun toteaa.

Oppiminen ei tapahdu enää vain 
luokassa. Nyt koulu ja koko kaupun-
ki nähdään oppimisympäristönä.

Helsingin medialukio ja Elisa 
ovat käynnistämässä lokakuussa 
kokeilua, jossa testataan, millaisia 
uusia mahdollisuuksia 5G-yhtey-
dellä välitetty reaaliaikainen ja tark-
karesoluutioinen VR-lähetys tarjoaa 
opetuksessa. Opettaja voi esimer-
kiksi lähettää videokuvaa koulun 
ulkopuolelta ja oppilaat seurata lä-
hetystä luokasta käsin. 8K-laatui-
nen kuva piirtyy äärimmäisen tark-
kana nopean 5G-yhteyden ansiosta.

– 5G tuo uusia ulottuvuuksia kai-
kenlaisten organisaatioiden tarpei-
siin. Yrityksille se mahdollistaa uu-
sia tapoja tehdä asioita, mikä luo ai-
van uudenlaista liiketoimintaa. Eli-
san kattava 5G-verkko vain lisää ke-
hityksen vauhtia, kertoo Elisan ke-
hitysjohtaja Kimmo Pentikäinen.

Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Mika Malin, Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva ja 
yksikön päällikkö Santtu von Bruun haluavat löytää hyviä kumppaneita kaupungin kehittämiseksi.

Helsinki kulkee kohti tulevaisuutta rohkealla otteella, kun koko kaupunki on 
valjastettu sujuvan asumisen ja uuden liiketoiminnan kokeiluympäristöksi.  
Kaupunki tuo yhteen eri toimijoita sekä julkaisee aiemmin vain viranomaisten 
käytössä ollutta dataa, jotta myös asukkaat voivat vaikuttaa kehitystyöhön.
teksti aino tiirikkala  kuvat helsingin kaupunki & outi neuvonen “

Avoimen datan 
avulla asukkaat 
voivat osallistua 
kaupungin  
kehittämiseen.

Helsinkiä 
kehitetään 
kokeilemalla
n  Forum Virium kehittää 
Helsingistä maailman toi-
mivinta älykaupunkia yri-
tysten, tutkimuslaitosten 
ja kaupunkilaisten kanssa.

n  Health Incubator Hel-
sinki on uniikki  hau to mo 
vauh dit ta maan ter vey sa lan 
star tup-yri tys ten kas vua.

n  Fiksu Kalasatama –hank-
keen tavoitteena on luoda  
niin resurssiviisas kaupun- 
ginosa, että asukkaille 
säästyy tunti lisää omaa  
aikaa päivässä.

Kalasataman alue on 
tällä hetkellä Helsin-
gin kaupungin suurin 
kokeiluympäristö. 
Aluetta on kehitetty 
yhdessä asukkaiden, 
oppilaitosten ja 
yritysten kanssa. 
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Metalliosia 
3D-tulostimella

L UT-yliopiston Lappeen-
rannan kampuksella, mo-
nien ovien takana, on tila, 
jossa tehdään isoa ja vai-

kuttavaa tutkimusta. 
Metallin 3D-tulostuskoneella 

syntyy kappaleita, joita LUT-yli-
opiston lasertyöstön ja 3D-tulos-
tuksen tutkimusryhmä käyttää tut-
kimuksen lisäksi opetuksessa se-
kä kouluttaessaan yritysmaailmaa 
3D-tulostuksen mahdollisuuksiin.

Maailmalla metallin 3D-tulostus-
ta kehitetään jo tuotantolinjoiksi. 
LUT-yliopiston tutkimusryhmän 
johtaja, lasertyöstön ja 3D-tulostuk-
sen professori Heidi Piili huomaut-
taa, että Suomi on jäänyt tekniikan 
soveltamisessa jälkeen muista tek-
nisesti edistyneistä maista. 

– Metallin 3D-tulostukselle on 
tarvetta suomalaisessa teollisuu-
dessa. Mitä rivakammin teollisuus 
hyödyntää kustannustehokkaita 
ratkaisuja, sitä nopeammin sen kan-
sainvälinen kilpailukyky paranee.

Metallien tulostuksella on 
Suomessa pitkät perinteet
Metallia on tulostettu maailmalla 
kolmiulotteisesti jo parikymmenen 
vuoden ajan. Muun muassa lento-

kone- ja autoteollisuus hyödyntä-
vät tätä tekniikkaa. 

Yksi ensimmäisistä sovelluskoh-
teista olivat lääkinnälliset laitteet: 
hammasimplantteja tulostettiin 
metallista jo 2000-luvun alkupuo-
lella. Myös koruteollisuus on ollut 
edelläkävijä metallin 3D-tulostuk-
sen hyödyntämisessä.

Eräs maailman yleisimmistä tek-
niikoista, LUTissakin tutkimuksen 
kohteena oleva laserpohjainen jau-
hepetisulatus, on innovaatio, joka 
keksittiin 80-luvun lopulla Turussa. 

Suomessa metallin 3D-tulostuk-
sen teollinen hyödyntäminen on al-
kanut toden teolla vasta kolme, nel-
jä vuotta sitten. 

Joulukuussa 2018 uutisoitiin suo-
malaisesta yrityksestä, joka oli toi-
mittanut ensimmäiset 3D-tulosteita 
sisältävät venttiilit asiakkaalle. Seu-
raavana vuonna toinen yritys kehit-
ti sarjatuotantoon soveltuvia 3D-tu-
lostettuja metalliosia, joiden sisään 
on integroitu elektroniikkaa. 

– Materiaaliksi sopivat lähes kaik-
ki yleisimmät teollisuudessa käy-
tetyt metallit, kuten ruostumaton 
teräs, kupari ja alumiiniseokset. 
3D-tulostus pitää sisällään useita 
tekniikoita, joista riippuen kappa-
leiden koko voi vaihdella muuta-
masta millistä useisiin metreihin.

Uniikit osat sarjatuotantona
LUTissa on tutkittu metallin 3D-tu-
lostusta 12 vuoden ajan. 

Metallia 3D-tulostamalla voidaan 
sarjatuotantona tehdä kappaleita, 
joiden valmistaminen koneistamal-
la on vaikeaa, mahdotonta tai erit-
täin kallista. Etenkin monimutkais-
ten ja vaativien kappaleiden valmis-
tamiseen tekniikka sopii loistavasti. 

Piili huomauttaa, että 3D-tulos-
tus ei korvaa kaikkea perinteistä 
tuotantoa, vaan perinteiset tuotan-

totavat ovat useimmissa tapauksis-
sa edelleen ne järkevimmät.

– Mutta kun tarvitaan mahdol-
lisimman tarkkoja, kevennettyjä, 
monimutkaisia tai uniikkeja kap-
paleita, on 3D-tulostus paikallaan. 
Kaikki työvaiheet tuotteen suunnit-
telusta tulostukseen voidaan tehdä 
etukäteen digitaalisesti, jolloin vir-
heet voidaan ennakoida ja tulosteen 
rakenne optimoida. Monimutkais-
ten kappaleiden työvaiheet saatta-
vat näin tippua 25:stä yhteen.

– Esimerkiksi metsäkoneen 
hydraulilohkoon poraamalla tehty 
T-mallinen kanava on virtaustekni-
sesti hyvin haastava. 3D-tulostuk-
sella saadaan valmistettua Y-malli-
nen kanava, jonka virtaustekniset 
ominaisuudet ovat paremmat. 

Osia teollisuuden koneisiin
Toki tekniikkaan liittyy myös haas-
teita, kuten tiedon puute mekaani-
sista ominaisuuksista sekä suunnit-
teluun ja jälkityöstöön liittyvät on-
gelmat. Näitäkin pyritään LUTin tut-
kimuksissa ratkaisemaan.

Suomen teollisuuden hitaus me-
tallin 3D-tulostuksen hyödyntämi-
sessä johtuu pääasiassa teollisuu-
temme rakenteesta, joka on perin-
teisesti keskittynyt isojen kappalei-
den valmistukseen.

– Metallin 3D-tulosteiden pienen 
koon ei kannata antaa hämätä. Yksi 
sovelluskohde voi olla esimerkiksi 
paperikone. Yleisimpiä syitä koneen 
ratakatkoon on suuttimen vaurio. 
Tämä kriittisin komponentti kan-
nattaakin valmistaa tulostamalla.

Tutkimusryhmä tutkii myös 
3D-tulostetun materiaalin hitsat-
tavuutta. Tutkijatohtori Anna Unt 
painottaa, että hitsauksen avulla 
metallin 3D-tulostuksen käyttö- ja 
sovelluskohteet monipuolistuvat.

– Kotimaista teollisuutta kiinnos-

Metallia 3D-tulostamalla  
saadaan aikaan vaativia 
rakenteita ja monimut-
kaisia kappaleita yhdellä  
kerralla. LUT-yliopisto 
tutkii tekniikkaa, jolla  
on mullistavia sovellus- 
kohteita teollisuudessa.

taa erityisesti ruostumatonta terästä 
korvaavien erikoisempien 3D-tulos-
tusmateriaalien hitsattavuus. 

Sovelluksia talteenottoon
Metallin 3D-tulostus mahdollistaa 
myös verkkorakenteet. LUT-yliopis-
ton erotustekniikan apulaisprofes-
sori Eveliina Repo kertoo, että kun 
hän ensimmäistä kertaa näki 3D-tu-
lostamalla tehdyt verkkomaiset 
kappaleet, hän oivalsi, että teknii-
kalla on valtava potentiaali erotus-
tekniikan sovelluksissa. Yhtä näis-
tä sovelluksista kehitetään LUTissa 
vedenpuhdistukseen.

– Verkkomaisessa rakenteessa 
puhdistuspinta-alaa voidaan laa-
jentaa useilla sisäkkäisillä pinnoil-
la. Näin saadaan optimoitua raken-
ne ja virtausnopeus, joten samalla 

säästetään energiaa. 
Repo tutkii myös 3D-tulostettuja 

elektrodeja metallien sähkökemial-
lisissa erotusprosesseissa. Elektro-
deilla voitaisiin tehostaa kullan ja 
muiden arvokkaiden tai harvinais-
ten metallien talteenottoa romusta.

– Talteenotto on hankalaa ja 
kallista. 3D-tulostuksen vapaampi 
muotokieli mahdollistaa sille te-
hokkaamman prosessin. Harvinais-
ten metallien talteenotto metalliro-
musta edistää myös kiertotaloutta.

Opiskelijoiden suosiossa  
LUTissa on menossa useita tulos-
tukseen liittyviä hankkeita. Yksi 
on Teollisuuden 3D-tulostus Me-
3DI -hanke, jonka tarkoituksena on 
tehostaa metallien 3D-tulostuksen 
käyttöönottoa ja perustaa sille osaa-

miskeskus Etelä-Karjalaan. Toinen 
on monitieteellinen Manufacturing 
4.0 -hanke, jonka yhtenä tavoittee-
na on kehittää ja selvittää valmista-
van teollisuuden tulevaisuutta.

– Hanketoiminnan kautta saam-
me levitettyä tietoutta metallin 
3D-tulostuksesta ja houkuteltua 
opetuksen pariin kiinnostuneita 
opiskelijoita. Hanketoiminta myös 
palauttaa opetukseen uusimpia tut-
kimustuloksia ja antaa opiskelijoil-
le tutkimusaiheita, Piili mainitsee.

Metallin 3D-tulostus on konetek-
niikkaopiskelijoiden joukossa yhä 
suositumpaa. Opiskelijamäärät ovat 
kasvaneet huimasti. 

– Kun aloitimme metallin 3D-tu-
lostuksen opetuksen vuonna 2012, 
kurssilla oli 24 opiskelijaa. Viime ke-
väänä opiskelijoita oli jo 125. 

Jalkautusta verkostojen avulla

1980-luvulta, jolloin Turussa kek-
sittiin yksi maailman käytetyim-
mistä metallin 3D-tulostusteknii-
koista. 

–  Tällä hetkellä Turun seudul-
la on kymmenkunta yritystä, jot-
ka elävät 3D-tulostuksella. Suurin 
keskittymä on EOS Finland Oy, jo-
ka on metallien 3D-tulostusosaa-
misessa maailman kärjessä. 

EOSin naapurissa on tutkimus- 
ja kehitystoiminnan keskittymä 
Koneteknologiakeskus Turku Oy, 
joka on monen oppilaitoksen ja 
teollisuuden yhteinen instituut-
ti. Yhteistyötä on tehty pitkään 
myös LUT-yliopiston kanssa tut-
kimuksessa ja opetuksessa.

YHTEISTYÖVERKOSTOT  ovat 
tärkeässä asemassa uuden tek-
niikan jalkautuksessa.

– Yhteistyön ja alueellisten 
verkostojen avulla voidaan ra-
kentaa laaja hankekokonaisuus 
ja 3D-tulostuksen toimiva verkos-
to niin, että se tuottaa pidemmäl-
läkin aikavälillä tuloksia. Suomen 
kaltainen pieni maa tarvitsee yh-
teistyötä, yhteisiä intressejä, ta-
voitteita ja strategioita, toteaa 
Turun yliopiston konetekniikan 
professori Antti Salminen.

Turun seutu on ollut Suomes-
sa edelläkävijä 3D-tulostuksessa, 
ja erityisesti metallien 3D-tulos-
tuksessa. Osaaminen juontaa jo 

Apulaisprofessori 
Eveliina Repo, 
tutkijatohtori Anna 
Unt ja professori 
Heidi Piili työsken-
televät metallin 
3D-tulostuksen 
parissa.

Me3DI ja MFG 4.0 -hankkeet
n TEOLLISUUDEN 3D- 
TULOSTUS ME3DI keskit-
tyy metallien 3D-tulostuk-
seen ja kokoaa yhteen tut-
kimuksia sekä yrityksiä.

n  EAKR-rahoitteinen hanke 
alkoi 1.9.2020 ja päättyy 
31.12.2020.

n Tarkoituksena on tehos-
taa metallien 3D-tulostuk- 
sen käyttöönottoa sekä 
perustaa osaamiskeskitty-
mä Etelä-Karjalaan. 

Metallin 3D-tulostuksessa kaikki työvaiheet ja tulosteen rakenne voidaan suunnitella alusta loppuun asti digitaalisesti. Kolikkoa ei sentään tulostettu, vaan käytettiin mittatikkuna.

teksti tiina suomalainen
kuva ville tulkki

n MANUFACTURING 4.0 
on Strategisen tutkimuk-
sen neuvoston rahoittama 
monitieteellinen hanke.

n  Hanke alkoi 1.1.2018 ja 
loppuu 31.12.2023.

n  Tarkoituksena on kehit-
tää ja selvittää valmistavan 
teollisuuden tulevaisuutta 
valmistusteknisesti, liike-
taloudellisesti yhteiskun-
nallisesti sekä koulutuksel-
lisesti.
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M ittaus- ja tietojärjes-
telmiin erikoistunut 
CEMIS on sopimus-
pohjainen tutkimus- 

ja koulutuskeskus, jonka toimijoi-
den tekemä yhteistyö on Suomes-
sa ainutlaatuista. Toimijat tuntevat 
toisensa ja toistensa vahvuudet, mi-
kä mahdollistaa  isompien hankkei-
den haun ja uusien toimintamalli-
en kehittämisen. Mukana olevat or-
ganisaatiot ovat toimineet alueella 
pidempäänkin, mutta CEMIS juh-
lii 10-vuotista taivaltaan 5.–6. mar-
raskuuta Kajaanissa. Tuolloin jär-
jestetään myös teemaseminaareja.

– Teemme kansainvälistä huip-
pututkimusta. Meidän täytyy olla 
maailmanlaajuisesti eturintamassa, 
että voimme auttaa paikallisesti. Fo-
kuksemme on auttaa alueen yrityk-
siä. Kun tutkimuslaitos on lähellä, 
yritykset voivat parhaiten hyödyn-
tää sitä. Lähes kaikissa hankkeis-
samme yritykset ovat jollain taval-
la mukana. Vahvuutemme tulevat 
sitä kautta, kiteyttää CEMIS-keskuk-
sen johtaja Mikko Kerttula.

Innovaatioita kaupassa asti
Kainuussa CEMIS on vaikuttanut 
laajasti. Se on auttanut uusien yri-
tysten syntymisessä, työpaikkojen 
luomisessa sekä esimerkiksi Vuo-
katin kehittymisessä ja kasvamises-
sa kansainväliseksi talvilajien kes-
kukseksi. Alueellisen vaikuttavuu-
den lisäksi tutkimuksen tuloksiin 
voi myös törmätä kaupan hyllyllä 
Lumenen kosmetiikassa, jossa on 
puolukan kuva:

– Innovaatio on lähtenyt täältä, 
ja Lumene on sen kaupallistanut. 
Lisäksi on vaikkapa insuliinimitta-
us syljestä, jota parhaillaan kaupal-
listetaan.

Kainuussa mittausteknologiaa 
on kehitetty yrityslähtöisesti teol-
lisuuteen jo 50 vuotta. Mittaustek-
niikan TKI-ekosysteemi on ainut-
laatuinen Suomessa. Data-analy-
tiikkaa ja big dataa voidaan enene-

Y ksi CEMISin osaamisalu-
eista on liikunnan, hy-
vinvoinnin ja terveyden 
mittaukset, joissa kaik-

kien viiden CEMIS-toimijan yhteis-
työ konkretisoituu. 

– Osaamisalueella on kaksi pai-
nopistettä: terveyden edistämiseen 
liittyvä hyvinvointiteknologia sekä 
spesifimpi liikuntateknologia, joka 
liittyy Vuokattiin ja huippu-urhei-
lun parissa tehtävään toimintaan, 
kertoo Jyväskylän yliopiston Vuoka-
tin liikuntateknologian yksikön pro-
jektipäällikkö Anni Hakkarainen.

Terveys- ja hyvinvointiteknolo-
giassa erityisenä tavoitteena on bio-
sensoriteknologian ja osaamisen ke-
hittäminen sekä kaupallistaminen.

– Keskitymme etenkin stressin 
ja ravitsemuksen monitorointiin 
syljestä mittaamalla. Kehitettäviä 
teknologioita voidaan myös viedä 
älykkään terveydenhoidon puolelle, 
esimerkiksi vanhusten kotihoitoon. 
Tavoitteenamme on, että kaikki tek-
nologia on hyvin sovellettavissa eri 
tarpeisiin. Biosensoriteknologiaa ja 
stressin monitorointia olemme voi-
neet viedä jopa kala- ja nautaeläin-
tuotannon puolelle. 

Työ on ollut pitkäjänteistä. En-

Kainuu kasvaa 
huippuluokan 
tutkimuksella

vässä määrin hyödyntää, mikä tuo 
uusia mahdollisuuksia.

Reaaliaikaiset mittalaitteet
Mittalaiteratkaisujen kehittämistä 
teollisuuteen tehdään yhteistyössä 
yritysten kanssa. Vuorovaikutus on 
keskeistä mittauksissa, joilta odote-
taan nykyään jatkuvatoimisuutta, 
luotettavuutta ja toimimista myös 
vaikeissa toimintaympäristöissä.

– Jos mitataan vaikkapa kaivok-
selta luontoon meneviä vesiä, saat-
tavat mittarit olla puron varressa. 
Tai prosessimittauksissa voi olla vai-
keita liuoksia tai ympäristöjä, kuten 
lämmintä ja kosteaa, Oulun yliopis-
ton Kajaanissa sijaitsevan mittaus-
tekniikan yksikön tutkimuspäällik-
kö Jarkko Räty sanoo.

Toimialoina ovat paperi- ja sellu-
teollisuus, kaivosteollisuus ja ym-
päristömittaukset.

– Biotalous on viime vuosina nos-
tanut päätään. Pyrimme hyödyntä-
mään metsästä kaiken mahdollisen, 
myös sivuvirrat eli oksat ja kannot. 
Niissä on arvokkaita aineita, joita 
voidaan käyttää liima- ja maalite-
ollisuudessa korvaamaan öljypoh-
jaisia kemikaaleja. Olemme saaneet 
hyviä tuloksia niiden eristämisestä.

Metsätalouden lisäksi yhteistyö 
marjatalouden kanssa on ollut pit-
kää ja tiivistä marjojen ja erikoiskas-
vien hyödyntämisessä. 

– Pyrimme jatkossa nostamaan 
jalostusarvoa niin, ettei marjaa vie-
täisi täältä pakastemarjana, vaan ja-
lostettaisiin täällä Kainuussa ja vie-
täisiin arvokkaana tuotteena ulos.

Kaivosteollisuuteen ja ympäris-
tömittauksiin on kehitetty muun 
muassa raskasmetallien reaaliaikai-
sia mittauslaitteistoja. Niiden avulla 
voidaan reagoida heti luontoon las-
kettavista vesistä tuleviin päästöi-
hin. Ero perinteiseen mittaukseen 
on huomattava:

– Perinteisesti on ollut niin, et-
tä joku on käynyt ottamassa purk-
kiin näytteen, se on viety laborato-

rioon ja tulokset on saatu parin päi-
vän päästä. Siinä vaiheessa tavaraa 
on ehtinyt mennä järveen jo paljon, 
ja tuho voi olla mittava.

Kehitystyö uusien innovaatioi-
den eteen on jatkuvaa. Yksi tuo-
reimmista esimerkeistä on auto-
nomiset mittausalustat.

– Pari vuotta olemme pystyneet 
hyödyntämään autonomista vesi-
alusta- ja droneteknologiaa. Olem-
me kehittäneet ja kaupallistaneet 
täällä droneen kiinnitettävän ve-
sinäytteen ottimen, jollaista ei ole 
muualla. Voimme ajaa mittausalus-
tan järvelle tiettyyn paikkaan, tiet-
tyyn syvyyteen ottamaan näytteen.

Tulevaisuudessa suunta on en-
tistä enemmän ennakoivien mit-
tausjärjestelmien kehittämiseen ja 
jo olemassa olevista mittauksista tu-
levan datan hyödyntämiseen.

– Yhdistämällä dataa voimme 
saada selville asioita, joita tällä het-
kellä ei voida mittarilla mitata.

Biosensoreita ja  
urheiluteknologiaa 
Vuokatissa keskitytään urheiluteknologiaan, kun 
taas Kajaanissa syntyy biosensoreita ja muita etäter-
veydenhoidon ratkaisuja. Syntyneitä innovaatioita 
kaupallistetaan yhdessä yritysten kanssa.

sin on kehitetty mittausteknologiaa, 
jonka jälkeen on täytynyt varmistua 
datan luotettavuudesta. Vasta sitten 
sitä on voitu ruveta käsittelemään.

– Koko osaamisalueessa on mit-
tausteknologia, datan kerääminen 
ja langattomuus. Meillä on valmis-
teilla kansainvälinen hanke, jonka 
tavoitteena on viedä sensoritekno-
logiaa urheiluvälineisiin yhdessä 
yritysten kanssa. Olemme myös mu-
kana kansallisessa huippu-urheilun 
datastrategiatyössä, jota vetää Suo-
men Olympiakomitea.

CEMISin rooli on ollut oleellinen 
myös Vuokatin liikuntamatkailun 
kehittymisessä.

– Esimerkiksi kiinalaiset pitivät 
tärkeänä, että Olympiavalmennus-
keskuksen vierestä löytyy yliopisto. 

Hakkaraisella on selvä näkemys, 
miltä alan tulevaisuus näyttää.

– Tekoälyn, koneoppimisen ja da-
ta-analytiikan hyödyntäminen tu-
lee kasvamaan. Olemmekin panos-
taneet työntekijöiden tekoälykoulu-
tukseen. Tekoälyn puolelta voi tulla 
yllättäviä tuloksia ja myös mahdol-
lisuuksia uusiin liiketoimintamallei-
hin. Näin pystymme olemaan tuke-
na liikuntateknologia-alan yrityksil-
le myös tällä saralla. 

CEMIS on tehnyt Kainuussa jo 10 vuoden ajan kansainvälistä huipputut- 
kimusta, jolla on autettu yrityksiä, luotu uusia työpaikkoja sekä vahvistettu 
alueen profiilia. CEMIS-keskuksen menestys pohjautuu ainutlaatuiseen  
yhteistyöhön ja pitkäjänteiseen työhön Kainuussa eri toimijoiden kesken.

teksti heidi lehikoinen  kuva anu kovalainen

Pilot-mittakaavan 
fermentointilait-
teistolla voidaan 

tehdä yritysten 
kanssa yhteistyö- 

projekteja.

Vuokatin laboratoriossa voi hiihtää virtuaalista Oberstdorfin sprinttireittiä. 
Samalla voidaan mitata sauva- tai suksivoimia ja tehdä liikeanalyysia.

Mikä on  
CEMIS?
n Centre for Measurement 
and Information Systems 
on mittaus- ja tietojärjes-
telmiin erikoistunut tutki-
mus- ja koulutuskeskus.

n  CEMISissä yhteistyötä  
tekevät Oulun ja Jyväskylän 
yliopistot, Kajaanin AMK, 
VTT MIKES ja CSC – Tieteen 
tietotekniikan keskus.

n Rahoittajina ovat mm.  
Kainuun liitto, Pohjois- 
Pohjanmaan ELY-keskus, 
Kajaanin kaupunki, Sotka-
mon kunta ja yritykset.

CEMIS
Centre for Measurement 
and Information Systems
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N ormet on kehittänyt kai-
vos- ja tunneliraken-
tamista jo 50 vuoden 
ajan. Vuosikymmenten 

kehitystyön tuloksena tuoteport- 
folio on kasvanut vakuuttavak-
si. Osaamisalaan kuuluvat kehit-
tyneet maanalaisen rakentamisen 
laitteet, palvelut, maanalaisessa ra-
kentamisessa käytettävät kemikaa-
lit ja alaa muuttaneet kalliolujitus-
teknologiat. 

Normet Groupin teknologiajohta-
ja Samu Kukkosen mukaan yrityk-
sen teknologiainnovaatioista ajan-

Globaalin kaivosrakenta-
jan akkukäyttöiset lait-
teet ja ruiskubetonointi-
teknologia tekevät maan- 
alaisesta rakentamisesta 
turvallisempaa ja ympä-
ristöystävällisempää.  

teksti tuomas i. lehtonen
kuva normet

kohtaisimpia ovat uudet ja ainut-
laatuiset ruiskubetonointiteknolo-
giat sekä akkukäyttöiset SmartDri-
ve-kaivos- ja tunnelilaitteet. 

– Meillä on vuosikymmenien ko-
kemus ruiskubetonointiteknolo-
gioiden kehittämisestä. Nyt olem-
me kehittäneet ruiskutuspuomin 
käyttöä helpottavaa automatiikkaa 
ja ruiskutetun betonikerroksen mit-
tausteknologiaa. Ymmärryksemme 
mukaan olemme ainutlaatuinen toi-
mija näiden teknologioiden osalta.

Ruiskutuspuomia ohjaava ope-
raattori on aiemmin ohjannut ma-
nuaalisesti koko puomia. Normetin 
teknologian ansiosta operaattori voi 
keskittyä puomin kärjen ohjaami-
seen, jolloin työ helpottuu ja ergo-
nominen rasitus pienenee huomat-
tavasti. Koneen ohjausjärjestelmä 
seuraa operaattorin liikkeitä, las-
kee puomin nivelille optimaaliset 
liikeradat ja ohjaa puomia halut-
tuun suuntaan. Puomille on myös 
mahdollista ohjelmoida liikeradat 
etukäteen operaattorin toimesta. 

– Kun puomin liikeradat on oh-
jelmoitu, operaattori pystyy kes-
kittymään täydellisemmin työn 

valvontaan sekä hienosäätöjen te-
kemiseen. Ruiskutuksen automati-
sointi varmistaa tasaisemmat ker-
rospaksuudet. Helpompi puomin 
käyttö on omiaan myös vähentä-
mään hukkaroiskeita ja täten be-
tonin kulutusta, mikä osaltaan vä-
hentää ilmastokuormitusta. Beto-
nin kerrosvahvuus voidaan tarkistaa 

Normet on kehittänyt maanalaisten tunnelointi- ja kaivosprosessien 
laitteita ja teknologioita jo vuosikymmenten ajan.

Normetin SmartScan laserskanne-
rilla. Se mittaa ja ilmoittaa kerros-
vahvuuden kolmiulotteisesti väri-
koodattuna operaattorille ja doku-
mentoi samalla mittaustiedot.

Parempaa työturvallisuutta
Akkukäyttöisiä SmartDrive-kaivos- 
ja tunnelilaitteita on saatavissa kai-

kissa Normetin laiteryhmissä beto-
ninruiskutuslaitteista nosto-, pa-
nostus- ja kuljetuslaitteisiin. Akul-
la varustetut laiteversiot on tuotu 
dieselkoneiden rinnalle suosittuun 
M-kokoluokkaan sekä 8100-tunne-
lialustaan. 

Kukkonen kertoo akkujen keston 
riippuvan laitteiden työkuormituk-
sesta. Akkujen lataukseen voidaan 
käyttää verkkosähkölatausta tai no-
peaa pikalatausta, joka täyttää akun 
muutamassa kymmenessä minuu-
tissa. Laitteiden toimilaitteiden tar-
vitsema virta voidaan ottaa myös 
suoraan sähköverkosta.

– Akkulaitteiden merkitys tulee 
kasvamaan. Ne parantavat työtur-
vallisuutta, sillä ne eivät tuota tun-
neleihin pakokaasuja tai juurikaan 
lämmönnousua ja ovat diesellaittei-
ta hiljaisempia. Ne ovat energiate-
hokkaita, ajettavuudeltaan muka-
via, kuluvia osia on diesellaittei-
ta vähemmän ja ne ovat nopeam-
pia ylämäissä. Koska laitteet eivät 
muodosta pakokaasuja, maanalaista 
tuuletus- ja ilmastointijärjestelmää 
voidaan yksinkertaistaa, ja sen myö-
tä säästää energiaa.

Akkukäyttöiset SmartDrive-kaivos- ja tunnelilaitteet ovat Normetin viimeisimpiä innovaatioita. Sähköajoneuvot eivät tuota tunneleihin pakokaasuja tai juurikaan lämmönnousua.

Iisalmen ihme modernisoi 
maanalaista rakennustyötä

Kotimainen suoja 
viruksia vastaan S creentec Oy:n toimitus-

johtaja Antti Tauriaisen 
mukaan ajatus COVID-19 
-suojainten valmistukses-

ta heräsi asiakkaiden kanssa käyty-
jen keskustelujen pohjalta. 

– Korona teki tuloaan Suomeen ja 
terveydenhuoltosektorin asiakkail-
lamme oli huutava pula laadukkais-
ta kertakäyttösuojaimista. Asiak- 
kaat tiedustelivat mahdollisuuk-
siamme kehittää ja valmistaa niitä.

Screentec halusi lähteä vahvis-
tamaan suomalaisen huoltoketjun 

Screentecin visiirit sekä suu-nenäsuojaimet valmistetaan Oulussa. Yrityksen tulevaisuuden tavoitteena on 
hyödyntää tuotannossa enemmän kotimaisia materiaaleja.

Lääkinnällisiä älyelektrodeja valmistava Screentec  
turvaa terveydenhuollon ammattilaisia COVID-19- 
virukselta. Yritys on käynnistänyt keväällä kehittä-
miensä suojien valmistuksen Oulun tehtaallaan.

toimivuutta ja työllisyyttä. Tauriai-
nen ja Screentecin teknologiajohtaja 
Mikko Paakkolanvaara tekivät no-
peasti päätöksen uuden tuoteryh-
män kehittämisestä. Ensimmäiset 
prototyypit visiiristä, suu-nenäsuo-
jaimesta ja FFP3-suojaimesta kehi-
tettiin jo seuraavana viikonloppu-
na. Tuotteita jatkokehitettiin tiiviis-
sä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

– Teimme ainakin vuoden kehi-
tystyön vain neljässä kuukaudes-
sa. Uusien tuotteiden valmistuksen 
mahdollistamiseksi olemme muo-
kanneet Oulun tuotantolinjojam-
me sekä ottaneet toimipisteemme 
varasto- ja toimistotiloja tuotanto-
käyttöön. Ilman vahvaa tiimiä, hyviä 
asiakassuhteita sekä perheidemme 
tukea näin nopea muutos ei olisi ol-
lut mahdollinen, Tauriainen kertoo.

Henkilöstömäärä tuplaantui
Uusien tuotteiden myötä Screen-
tecin henkilöstömäärä on puoles-
sa vuodessa liki tuplaantunut. Uu-
sia työpaikkoja on syntynyt 40 ja 
rekrytoinnit ovat edelleen päällä. 
Uutta on myös yhteistyö Suominen 
Oyj:n kanssa. Tavoitteena on hyö-
dyntää tuotannossa jatkossa yhä 
enemmän kotimaisia materiaaleja. 

– Visiirit ja RfU PPE-R:n mukai-
set puolisuojaimet ovat saaneet 
COVID-19 myyntiluvan Suomeen 
ja FFP3-suojaimelle sekä visiirille 
on haussa CE-merkintä. Suu-nenä-
suojalla sen sijaan on jo CE-merkin-
tä. Tuotanto on nyt käynnistetty ja 
pystymme valmistamaan puoli mil-
joonaa suojainta viikossa. Toimim-
me kustannustehokkaasti ja pys-

tymme kilpailemaan tasavahvas-
ti tuontisuojainten kanssa. Olem-
me sopineet jo suojainten valmis-
tamisesta ERVA-sairaanhoitopiiri-
en tarpeisiin. 

Vuonna 1989 perustettu suoma-
laisomisteinen Screentec Oy tarjoaa 
terveyssektorin asiakkaille suojai-
mien ohella älykkäitä, rajatun käyt-
töiän mittaus- ja diagnostiikkatuot-
teita ja tuotannollistamispalvelui-
ta. Yrityksen tuote- ja palvelureper-
tuaariin kuuluvat myös haastaviin 
olosuhteisiin suunnitellut käyttö-
liittymät ja teollisuustuotteet sekä 
konsultointi. Asiakkaita  on Euroo-
pan lisäksi USA:ssa, Australiassa, 
Aasiassa ja Afrikassa.

– Vuosien saatossa olemme 
muuntuneet perinteisestä elekt-
roniikkayrityksestä erilaisia tuo-
tantoteknologioita hyödyntäväksi 
moniosaajaksi. Kotimainen tuotan-
to, toiminnan jatkuvuus sekä kilpai-
lukyky markkinoilla ovat aina olleet 
keskeisiä arvojamme. Menestym-
me niin kotimaassa kuin maail- 
mallakin kehittämällä jatkuvasti 
toimintaamme, luomalla uusia in-
novaatioita ja satsaamalla suoma-
laiseen osaamiseen.

teksti tuomas lehtonen  kuva tuuli nikki

“
Teimme vuoden 
kehitystyön  
vain neljässä 
kuukaudessa.

Kunnossapidon kumppanina Quant Finland tekee työtä turvallisemman 
ja kestävämmän teollisuuden eteen.

Ä
lykäs ylläpito yhdis-
tää huippuluokan tur-
vallisuusjohtamisen ja 
räätälöidyt digitaaliset 

ratkaisut teollisuuden prosesseihin, 
menetelmiin ja työntekijöiden osaa-
miseen. 

– Digitaalisilla työkaluillamme 
tuotantojohdon ja myynnin on 
mahdollista nähdä reaaliaikaisesti 
mobiilisovelluksesta, mitä tehtaal-
la tapahtuu: mikä on tuotantotaso 
ja missä mahdolliset häiriöt ovat, 
Quant Finland Oy:n toimitusjoh-
taja Pekka Venäläinen selventää.

Kätevästi saatavilla oleva tieto 
antaa parhaat valmiudet tehdä tar-
vittavia päätöksiä. Näin kokonais-
toiminnan tehokkuus paranee.

– Saamme muutamalla klikkauk-
sella statistiikkaa yrityksen suurim-
mista turvallisuusriskeistä maail-
manlaajuisesti ja pystymme teke-
mään korjaavia toimenpiteitä, jot-
ka kehittävät turvallisuuskulttuu-
ria eteenpäin.

Quantilla on ollut noin 400 eri 

Älykäs ylläpito edistää  
tuotannon tehostamista

teollisuuden alojen asiakkuutta 
ympäri maailmaa.

– Erään asiakkaamme kohteissa 
turvallisuusjohtaminen ja työka-
lumme ovat vähentäneet työtapa-
turmia ja kehittäneet turvallisuus-
kulttuuria huikeasti muutamassa 
vuodessa, kertoo kehityspäällikkö 
Tommi Palmroth.

Työkalut nopeasti käyttöön
Digitalisaatio ja automatisaatio ovat 
tulleet kaikille teollisuuden aloille. 
Quantilla on monia digityökaluja, 
jotka on helppo ottaa käyttöön. Esi-
merkiksi digitaalisen alustan työka-
lu quantEffect mittaa tuotannon ko-
konaistehokkuutta ajantasaisesti. 

– Sen käyttö nosti valmistusteol-
lisuuden asiakkaamme tehokkuut-
ta yli 10 prosenttiyksikköä kolmessa 
kuukaudessa. Löysimme juustosta 
ne reiät, joista tuotanto meni läpi 
ja laatu tippui, Venäläinen kertoo.

QuantPredict–online-järjestelmä 
mittaa laitteiden kuntoa ja hälyttää 
huollon tarpeesta automaattisesti 

kunnossapitojärjestelmän kautta.
– Kerran kunnonvalvontajärjes-

telmämme onnistui estämään asia-
kaskohteessamme tuotannon alas-
menon, kun tapahtui poikkeuksel-
linen, nopeasti kehittyvä vika, lisää 
Palmroth.

QuantNumbers kerää kaikkea da-
taa turvallisuudesta tehokkuuteen 
ja on helposti jaettava, niin sisäises-
ti kuin ulkoisestikin. 

Kestävämpää kehitystä
Quantin sopimukset perustuvat 
kumppanien kanssa luotuihin yh-
teisiin tavoitteisiin ja toimintata-
poihin, joita seurataan säännölli-
sin väliajoin. 

Venäläinen uskoo IoT:n mahdol-
lisuuksiin ja big datan merkityksen 
lisääntymiseen. Mahdolliset tulevat 
häiriöt voidaan ennustaa etukäteen, 
ja sen kautta varmistaa sujuva tuo-
tanto ilman seisokkeja. Kunnossa-
pidon optimointi pidentää myös ko-
neiden käyttöikää.

Viime vuosien aikana alaa val-
lannut digitalisaatio on merkittävä 
askel kohti kestävämpää kehitystä.

– Hallitusti, ilman seisokkeja 
hoidetut häiriöt ovat selvä ympä-
ristöetu. Kun koneet eivät vikaan-
nu, päästöjä ja hävikkiä tulee vä-
hemmän, energian kulutus laskee 
ja ihmisten työympäristö paranee.

Quant Finland on toiminut teollisuuden kunnossa- 
pidon kumppanina yli 30 vuotta. Edelläkävijän digitaa-
liset ratkaisut auttavat tekemään parempia päätöksiä.
teksti aino tiirikkala  kuva joona raevuori
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T urvallisuus puhuttaa mo-
nella tavalla ihmisiä täl-
lä hetkellä, kun korona-
pandemia yritetään saa-

da hallintaan. Ilmavälitteisesti le-
viävän viruksen torjunnassa on tär-
keää huolehtia ilmanpuhdistukses-
ta. Suomalaisyritys Genano on yl-
peä maailmanlaajuisesti patentoi-
duista ilmanpuhdistuslaitteistaan. 

– Laitteella voidaan suodattaa il-
masta pienimpiäkin hiukkasia. Sa-
malla kun ilmaa suodatetaan säh-
köisellä suodatuksella, eliminoi-
daan kaikki eloperäinen, toimitus-
johtaja Niklas Skogster kertoo.

Genano on perustettu vuonna 
1999, jolloin suodatustekniikka sai 
ensimmäisen patenttinsa. Suoma-
laisyrityksen laitteissaan käyttämä 
tekniikka on kotimaassa kehitetty.

– Alussa laitteet kehitettiin lääke-
tieteen tarpeisiin, esimerkiksi sai-
raaloiden eristystiloihin, joissa sai-
ras ihminen suojataan muualta tu-
levilta tartunnoilta, tai joissa hoi-
detaan tarttuvaa tautia sairastavaa 

Epäpuhtaudet pois 
huoneilmasta

potilasta ja halutaan estää taudin le-
viäminen muihin ihmisiin. Teknik-
kaa on sovellettu laajasti myös ra-
kennusten sisäilmaongelmiin työ-
paikoilla ja kouluissa.

Turvallisesti toimistoon
Genano on toimittanut ilmanpuh-
distuslaitteita noin viiteenkymme-
neen maahan, kaikkiin maanosiin.

– Saimme edellisen pandemian 
jälkeen Saudi-Arabian terveysmi-
nisteriltä suosituskirjeenkin hyvin 
hoidetusta työstä tautitilanteen tal-
tuttamisessa. Ilmeisesti Genanon 
tekniikalla epidemia saatiin siellä 
otettua haltuun.

Skogster lisää, että Genanon tek-
niikkaa käytetään tulevaisuudessa 
yhä enemmän esimerkiksi toimis-
totiloissa. 

– Kun ilmanpuhdistuksesta huo-
lehditaan, ihmiset voivat palata töi-
hin turvallisin mielin. Kaikkea työtä 
ei voi tehdä etänä ja ihmisten koh-
taaminen on suurin riskitekijä tällä 
hetkellä maailmassa.

Skogster luettelee kriittisiksi 
kohteiksi myös julkiset paikat jois-
sa liikkuu paljon ihmisiä.

– Laite voi ehkäistä virusten ja 
infektioiden leviämistä myös kou-
luissa ja päiväkodeissa. Laitteita on 
esimerkiksi myös osteopaateilla ja 
fysioterapeuteilla, jotka ovat asia-
kasta hoitaessaan lähikontaktissa.

Genanon ilmanpuhdistuslaitteen 
hankkinut espoolainen osteopaatti 
kertoo yrityksen nettisivuilla posi-
tiivisista kokemuksistaan.

– Hän on kertonut, miten asiak-

kaat ovat kokeneet käynnit turval-
lisiksi ilmanlaitteen ansiosta.

Virus pois ionisoimalla
Sähköinen ionisointi on tunnettu jo 
sata vuotta ja teknologia, johon Ge-
nanon laitteiden toiminta perustuu, 
on sekin kehitetty jo 1960-luvulla. 
Genanon kehittämiä laitteita on kol-
mentyyppisiä.

– Suurin on ihmisen korkuinen, 
satakiloinen laite. Pienempi laite 
painaa parikymmentä kiloa.

Kolmas laitetyyppi voidaan asen-

taa suoraan ilmastointikanaviin. 
– Ilmastointiputkistoista voi tul-

la ilmavälitteisenä mikrobeja hen-
gitysilmaan, jos esimerkiksi esiläm-
mitys ei toimi tai suodattimet ovat 
käyneet vanhoiksi. Laitteillamme 
saadaan tällaiset mikrobit eliminoi-
tua, kertoo Genanon tekninen joh-
taja Juhani Tulkki.

Kaiken, mikä lentää ilmassa, laite 
ionisoi korkealla jännitteellä.

– Virus kiinnittyy ilmassa leiju-
vaan hiukkaseen. Kun hiukkaset 
hävitetään, myös virus tuhoutuu.

Genanon operatiivinen johtaja Aleksi Ahti, toimitusjohtaja Niklas Skogster sekä myyntijohtaja Tommi  
Mikkonen nauttivat toimistollaan ilmanpuhdistimen puhdistamasta hengitysilmasta.

Alun perin sairaaloiden eristystiloissa käytetty ilman-
puhdistuslaite toimii kaikissa tiloissa. Laite tuhoaa 
hengitysilmasta pienimmätkin haitalliset partikkelit. 
teksti outi rantala  kuva patrik pesonen


