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ASTUIN SISÄ ÄN  myanmarilaiseen luok-
kaan. Munkkiluostarin koulun oppilaat kai-
voivat puhelimet esille ja levittivät kortti-
pakan pöydälle. Se oli kemian oppiaine. 
Kirjoja ei enää ollut, vaan keskeinen sisäl-
tö oli siirretty kortteihin, ja puhelimen ka-
meran avulla korttien sisältö heräsi eloon 
lisätyssä todellisuudes-
sa. Jaksollinen järjestel-
mä näkyi kolmiulottei-
sesti, ja sen saattoi jär-
jestellä eri ominaisuuk-
sien mukaan. 

M YA N M A R I S S A  O N 
YK:n arvion mukaan 16. 
huonoin koulutusjärjes-
telmä ja 11. surkein ta-
lous maailmassa. Olin 
syystäkin hämmästy-
nyt, sillä en ollut odot-
tanut näkeväni jotain 
toisaalta edistyksellis-
tä, mutta toisaalta radiaaliakin. Kysyin ys-
tävältäni, miten on mahdollista, että täl-
lainen innovaatio on otettu käyttöön. Hän 
kertoi, että armeijahallinto on kontrolloinut 
tiukasti opetusta vuosikymmeniä eikä op-
pikirjoja ole päivitetty pitkiin aikoihin. Ti-
lanne ei voi enää huonontua, joten uusille 
innovaatioille ollaan avoimia. Heidän on 
helppo kokeilla uusia asioita, koska ei ole 
mitään, mitä menettää.

ME SUOMESSA saamme olla ylpeitä sii-
tä, että olemme maailman onnellisimpia, 
maamme on yksi turvallisimmista ja meil-
lä on maailman parhaisiin kuuluva koulu-
tusjärjestelmä. Mutta entä jos vahvuutem-
me kääntyvätkin heikkouksiksi? Yritämme 

varjella sitä hyvää, mitä meillä on emmekä 
siksi uskalla tehdä tarpeeksi rohkeita ko-
keiluja – sellaisia, mitä tulevaisuus vaatisi? 
Ystäväni tiesi, että Suomi on tunnettu kou-
lutuksestaan, mutta kerroin, että tällaisen 
kokeilun toteuttaminen nostaisi todennä-
köisesti valtavan keskustelumyräkän. Hän 

ihmetteli sitä. Kerroin meil-
lä olevan niin paljon mene-
tettävää, että pidämme mie-
luummin vanhasta kiinni.

M I TÄ  PA R E M M A K S I  ke-
hitymme, sitä varovaisem-
miksi tulemme. Miksi ottaa 
riski? Kehitämme mieluum-
min vanhaa paremmaksi ai-
na siihen pisteeseen asti, 
kunnes huomaamme pitä-
neemme kiinni jostain, mis-
tä aika ajoi ohi.

100 VUOTTA  sitten suoma-
laisen keskimääräinen eliniänodote oli 46 
vuotta, bruttokansantuote oli samalla ta-
solla kuin nyky-Tansanian ja vain viisi pro-
senttia maamme väestöstä opiskeli kansa-
koulua pidemmälle. Vastaanotimme kehi-
tysapua aina 1960-luvun puoleen väliin as-
ti. Radikaalit innovaatiot ja kauaskantoiset 
päätökset tekivät meistä maailman parhai-
ta. Mitä ovat ne tämän päivän radikaalit in-
novaatiot ja kauaskantoiset päätökset, jois-
ta seuraavan polven suomalainen saa kiit-
tää meitä vuonna 2050? Jos emme ole avoi-
mia uusille innovaatioille, koska ne muutta-
vat totutut käytänteet, Suomesta on tulossa 
saavutettujen etujen museo. Riski on vält-
tämätöntä kehitykselle, sillä tulevaisuutta  
ei tiedä kukaan.

Mitä kehitysmaa voi opettaa  
hyvinvointivaltiolle innovaatioista?

Perttu Pölönen
Keksijä, puhuja  

Puheenvuoro 

04  
Exceliin perustuvat  
prosessit tehostuvat 
pilvityökalulla

KOIVU SOLUTIONS

Suojaseinäjärjestelmä 
mahdollistaa työmaakoh-
teen tarkan rajaamisen.  
Kestävän innovaation  
ansiosta jokaiselle työ-
maalle saadaan ideaalit 
olosuhteet – alueen lii-
ketoimintaa tai muuta 
toimintaa häiritsemättä. 

teksti joonas ranta 
kuva juha arvid helminen

J oni Vehniäiselle rakennusu-
rakat haasteineen ovat tulleet 
vuosikymmenten saatossa tu-
tuiksi. Tänään Vehniäisen yri-

tyksen, DS Production, innovaatio 
vastaa kerralla moneen rakennus-
työmailla havaittavaan haasteeseen.

Kyseessä on modulaarinen suo-
jaseinäjärjestelmä. Työmaalle no-
peasti pystytettävä kokonaisuus, jo-
ka mahdollistaa alueen rajaamisen 
niin, että sen ympäristölle aiheutta-
ma häiriö on minimaalinen. Samalla 

DS Productin kehittäjä Joni Vehniäisen mukaan ratkaisusta hyötyvät myös ostoskeskukset ja lentokentät. Kriisintilanteissa moduuleilla voidaan pystyttää väliaikainen sairaanhoitotila. 

vahvarakenteisista, osittain läpinä-
kyvistä seinistä ja ovista koostuva 
kokonaisuus mahdollistaa tasaiset 
ja helpot olosuhteet työmaan hen-
kilökunnalle.

Vientijohtaja Rainer Wegelius 
muistelee, miten idea havainnollis-
tettiin hänelle ensimmäisen kerran.

– Seinät ovat kuin lego-palikoita. 
Niistä voi koota eristävän tilan ää-
rimmäisen yksinkertaisesti. 

Vihreämpi valinta 
Tilausvaiheessa DS Product suun-
nittelee asiakkaan tarpeisiin sopi-
van elementtikokonaisuuden. Sei-
nälevyt toimitetaan työmaalle kä-
tevästi kasetteihin pakattuna, ja ne 
ovat nopea siirtää – tarvetta erillisil-
le työkaluille ei ole.

Täydellisen eristyksen tarjoavat 
seinät sisältävät myös ovet, jotka 
mahdollistavat helpon liikkumisen 
alueella. Käytön jälkeen järjestelmä 
puretaan yhtä helposti kuin se asen-
nettiinkin. Kerta toisensa jälkeen. 

– Halusimme luoda työmaan toi-
mintaa tehostavan, ympäröivää tilaa 
suojaavan sekä ympäristöystävälli-
sen ratkaisun, Vehniäinen kertoo.

Toinen haaste, johon elementti-
seinät vastaavat, on työmaiden syn-
nyttämä jäte. Perintet muovipressut 
ovat urakan jälkeen käyttökelvot-
tomia ja suuntaavat kaatopaikalle. 
Suomesta lähtöisin oleva direktiivi 
pyrkii vähentämään rakennusjätet-
tä koko Euroopan tasolla.  

Uusi suojaseinäjärjestelmä täyt-
tääkin cleantech-kriteerit kirkkaas-
ti. Se on ympäristö- ja ilmastoystä-
vällinen ratkaisu, joka lyhentää työ-
maaurakan kestoa. Lisäksi innovaa-
tio työllistää alalla toimivia ihmisiä.

Suojaa sairaalasta telakalle
Marraskuussa 2018 Helsingin Mau-
nulassa sijaitsevan Suursuon sairaa-
lan ravintokeskuksen lattiapinto-
jen uusiminen tuli ajankohtaiseksi. 
Viihtyvyystekijöiden lisäksi urakka 
ei luonnollisesti saa aiheuttaa min-
käänlaista riskiä potilaiden, henki-
lökunnan tai vieraiden terveydelle.

Tyypillisesti remonttia ei voitaisi 
aloittaa ilman, että toiminnot siirre-
tään muualle. Tämä ei kuitenkaan 
ollut Suursuolla vaihtoehto. Kohde 
tuli remontoida ruoantuotannon, 
astianpesun, ravintolan ja muiden 

toimintojen kärsimättä.
– Aluksi sairaalan työmaalla oli 

käytetty perinteisiä kehikoita ja 
muovia. Melu, pöly- ja hajuhaitat 
osoittautuivat kuitenkin suuriksi.

Tästä johtuen sairaala päätyi DS 
Productin suojaseiniin. Lattia uusit-
tiin sektoreittain niin, että ruokalan 
toiminta jatkui ongelmitta. 

Tuotteet ovat käytössä myös Kei-
laniemen tunnetuimmassa maa-
merkissä, YIT:n Accountor Toweris-
sa, jonka kaksi ylintä kerrosta suo-
jattiin säältä DS-tuotteiden avulla. 
Tämän jälkeen suojia voidaan käyt-
tää tarvittaessa esimerkiksi pölyn-
hallintaan  tai aluerajauksiin. 

Energiasäästöltään levyt vas-
taavat paksua lämpölasia, jolloin 
sääolosuhteet eivät vaikeuta työn 
etenemistä. Todisteena vahvuu-
desta tuotteet ovat käytössä erittäin 
haastavassa ympäristössä – maail-
man suurimpiin telakoihin laskeu-
tuvalla Ranskan Chantiers de l’Atlan-
tiquella. Ratkaisu takaa risteilyalus-
ten kanssa työskenteleville suojai-
san alueen, jossa Atlantin pauhuista 
huolimatta vallitsevat tyynemmät 
olosuhteet. Pakkasilla lämpöeris-

teiset tuotteet tarjoavat sääsuojan. 
       – Meille innovaatio merkitsee rat-
kaisua, joka mullistaaa vanhat toi-
mintamallit pysyvästi. Voimme yl-
peänä sanoa luoneemme jotain täy-
sin uutta, Vehniäinen toteaa.

Uudelleenkäytettävä moduuli 
mullistaa työmaan suojauksen

Tehokasta   
suojausta 
n Patentoitu DS-järjestel-
mä muodostuu toisiinsa  
integroituvista seinä- ja 
ovielementeistä.

n  Elementtejä yhdistämällä 
voidaan toteuttaa tarpeen-
mukainen kokonaisuus 
hankaliinkin kohteisiin.

n Elementtien korkeutta 
voidaan säätää portaatto-
masti ja asennus sujuu il-
man ylimääräisiä työkaluja. 

TEKIJÄT | Päätoimittaja Sini Levisalo | Sisältökoordinaattori Mikko Tammi- 
lehto | Repro Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Anna Gustafsson, Suvi Hut-
tunen, Kari Kuisti, Tuomas I. Lehtonen, Joonas Ranta, Jarmo Seppälä, Marjaa-
na Tunturi | Kuvaajat Eino Ansio, Juha Arvid Helminen, Kai Jäderholm, Mikko 
Kuparinen, Jarkko Mikkonen (kansikuva), Aleksi Palmqvist, Joona Raevuori, 
Via Ramstén, Outi Rantala, | Kannen kuvauspaikka Ravintola Más
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Tuulivoimaloiden vaihtei-
ta valmistava Moventas 
rekrytoi aktiivisesti nuo-
ria osaajia. Monet yrityk-
sen vakituisista työnteki-
jöistä ovat aloittaneet työ-
harjoittelijoina tai opin-
näytetyön tekijöinä.  

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva mikko kuparinen

V ierailu Moventaksen 
päätoimipisteessä Jy-
väskylän Etelä-Keljos-
sa on silmät avaava ko-

kemus. Vasta 34-tonnista ja nimel-
listeholtaan 4,5 megawattista tuuli-
voimavaihdetta katsellessa ymmär-
tää, millaisesta liiketoiminnasta on 
kyse. Tuotteiden suunnittelu, val-
mistaminen, kuljettaminen, pai-
koilleen asentaminen ja huoltami-
nen vaatii pitkälle vietyä osaamista.

– Tuotteiden suunnittelu ja val-
mistus vaatii äärimmäisten tark-

Tuomas Metsävainio,  Aysun Yozgyur, Toni Pääskynen, Kaisu Soivio, Oula Paattakainen, Taneli Rantala ja Karoliina Ilola Moventaksen tuontatotiloissa Jyväskylän Etelä-Keljossa. 

kuuksien hallintaa ja toisaalta ky-
kyä valmistaa kooltaan jättimäisiä 
tuotteita. Haastavaa tuotantopro-
sessia on myös pystyttävä skaalaa-
maan sarjatuotannoksi. Lisäksi tuo-
tantoprosessille on haettava ulko-
puolisen luokituslaitoksen myön-
tämä hyväksyntä ja lopputuotteelle 
luokitus. Vastaavaan teolliseen toi-
mintaan pystyy vain muutama yri-
tys, Moventaksen teknologiajohta-
ja Jyrki Virtanen kertoo.

Lisää osaajia tarvitaan  
Vaikka Moventas työllistää yli 500 
työntekijää neljällä mantereella, se 
on omalla toimialallaan pieni. Yri-
tys kilpailee globaaleja jättejä vas-
taan erityisesti innovatiivisuudel-
laan ja muutoskyvyllään. Tekni-
nen etumatka kilpailijoihin saavu-
tetaan henkilöstön rautaisella am-
mattitaidolla. 

Osaajia tarvitaan niin tuotan-
toon, tutkimukseen, tuotekehityk-
seen kuin suunnitteluunkin. Mo-
ventaksella työskentelee esimer-
kiksi koneenrakennuksen asiantun-
tijoita, fyysikoita, matemaatikoita, 
sähkö- ja automaatioinsinöörejä se-

kä IT-alan osaajia. Monet heistä ovat 
tulleet taloon jo opiskeluaikanaan. 
Vuosittain Moventas työllistää noin 
50 kesätyöntekijää, harjoittelijaa ja 
opinnäytetyöntekijää.

Väitöskirja osana työtä 
Päämetallurgi Kaisu Soivio ja tut-
kimusinsinööri Oula Paattakainen 
edustavat nuorempaa työntekijä-
kaartia. Soivio on valmistunut ma-
teriaalitekniikan diplomi-insinöö-
riksi Tampereen teknillisestä yli-
opistosta vuonna 2008 ja Paattakai-
nen filosofian maisteriksi Jyväsky-
län yliopistosta vuonna 2019. 

Soivio työskenteli valmistumi-
sensa jälkeen tutkijana ja kompo-
nenttien kehitystehtävissä. Työ-
hön kuuluu muun muassa uusien 
metalliseosten, materiaaliratkaisu-
jen ja käsittelymenetelmien kehittä-
minen sekä hankinta- ja laatuorga-
nisaatioiden sisäinen konsultointi. 
Soivio osallistuu myös Moventak-
sen edustajana kansainvälisiin tut-
kimushankkeisiin ja valmistelee 
omaa väitöskirjaansa hammaspyö-
rien suorituskyvyn ja luotettavuu-
den parantamisesta. Tutkimusai-

neiston hän kerää Moventakselta.
– Väitöstutkimus on osa työtäni, 

joten voin käyttää siihen työaikaa. 
Tutkimuksen tekemistä helpottaa 
merkittävästi se, että voin tehdä 
1–2 päivää viikossa etätöitä. Työs-
säni minua motivoivat erityisesti 
kompleksiset tuotteet, Moventak-
sen voimakas satsaus tuotekehityk-
seen ja mahdollisuus työskennellä 
monialaisten ihmisten kanssa ym-
päri maailman, Soivio summaa.

Vastuuta ja tukea 
Paattakainen puolestaan aloitti 
Moventaksella kesätyöt kandiksi 
valmistuttuaan vuonna 2015. Hän 
jatkoi työskentelyä osa-aikaisesti 
maisteriopintojensa lomassa ja teki 
gradunsakin Moventakselle. Paatta-
kaisen mielestä hänen pääaineen-
sa, soveltava fysiikka, tukee erittäin 
hyvin teollisuudessa työskentelyä.

– Pääsin jo opiskeluaikana koulu-
tustani vastaaviin tehtäviin. Toteu-
tin esimerkiksi automaatio- ja kont-
rollilogiikan nopean akselin laake-
ritestilaitteeseen.

Paattakainen valmistui maiste-
riksi keväällä ja sai heti vakituisen 

työn tutkimusinsinöörinä Moven-
taksen verifikaatiotiimissä. Työhön 
kuuluu prototyypeille tehtävien tes-
tien suunnittelu, koeajomittausten 
ohjeistaminen sekä mittaustulosten 
analysointi ja raportointi.  

Paattakainen tekee myös itse jo-
kin verran testejä. Hän esimerkik-
si kiertää tekemässä tuulivoima-
loiden kenttämittauksia eri puolil-
la Eurooppaa. Vanhemmissa voima-
loissa ei ole hissiä, joten 100 met-
rin korkeuteen joutuu välillä kipua-
maan lihasvoimalla. Näköalat mai-
semakonttorissa  ovat kuitenkin ki-
puamisen arvoiset.

– Työssä pääsen tekemään itseäni 
kiinnostavia asioita ja edistämään 
ilmastoystävällistä energiantuo-
tantoa. On hienoa, että suunnitte-
lun ohella voi pukea haalarit ylle ja 
tehdä töitä myös käsillään. Oleel-
lisen tärkeä juttu on myös työyh-
teisön hyvä ja luottamuksellinen il-
mapiiri. Esimiehet jakavat vastuuta 
meille asiantuntijoille, mutta tarjo-
avat tukea aina tarpeen tullen, Paat-
takainen kiittelee. 

Kasvava tuulivoimateollisuus 
tarjoaa uusia työpaikkoja 

WWW.MOVENTAS.COM/CAREERS

Kun liiketoiminta elää 
jatkuvassa muutoksessa, 
jää ohjelmistopuolelle  
kattamattomia alueita. 
Näitä aukkoja paikataan 
henkilökohtaiseen tiedon-
käsittelyyn tarkoitetuilla 
Microsoftin Exceleillä.   

teksti kari kuisti  
kuva via ramstén

Y hä useammat yritykset 
pyrkivät henkilökohtai-
seen tiedonkäsittelyyn 
tarkoitetuista Excel-tau-

lukoista eroon niiden haavoittu-
vuuden takia. 

– Excelit ovat iso ongelma yrityk-
sille, koska ne synnyttävät manuaa-
lisia prosesseja. Tiedosto on useim-
miten jonkun henkilön takana, mi-
kä aiheuttaa lisäongelmia digitali-
soinnissa, kertoo Sami Lahti, yksi 
Koivu Solutions Oy:n perustajista.

Yrityksen perustajat ovat yrittä-
neet kukistaa Exceliä yli 20 vuot-
ta, heikoin tuloksin. Siksi he päät-
tivät valita toisen tien. Excel jätet-
tiin rauhaan, mutta kehitettiin työ-
kalu, joka saa yleisesti käytössä ole-

van taulukkolaskentaohjelman toi-
mimaan saumattomasti yrityksen 
prosesseissa, automaatiossa ja in-
tegroinneissa.

– Meidän kehittämässä ratkaisus-
sa käyttäjä näkee edelleen sen tu-
tun Excelin, mutta yrityksen IT-jär-
jestelmät näkevät selkeän rajapin-
nan ja strukturoidun datan.

Lahden mukaan Koivun Va-
lue Flow Cloud -sovelluksen avul-
la Excelin käyttäjä toimii niin kuin 
ennenkin, mutta tietojen tallennus 
menee pilveen. Sen jälkeen tiedot 
ovat kaikkien muiden järjestelmien 
käytössä välittömästi ja pilvipalve-
luiden koko arsenaali on käytettä-
vissä: laskentateho, analyysityöka-
lut, koneoppiminen ja niin edelleen.

Pilvipalvelu avasi portit 
Koivu Solutionsin perustajiin kuu-
luva Janne Salmi sanoo pilvipalve-
lujen alentavan asiakkaiden kustan-
nuksia ja nopeuttavan toimintaa.

– Koivun ratkaisun avulla Exce-
liin perustuvista prosesseista pys-
tyy tekemään läpinäkyvämpiä, no-
peampia ja tehokkaampia. Käyt-
töönotto on helppoa, koska käyttä-
jät voivat jatkaa tutun Excelin käyt-
tämistä ja halutessaan käyttää myös 
Koivun mobiili- ja webbikäyttöliit-
tymiä, Salmi korostaa.

Kaikilla Koivu Solutions Oy:n pe-

rustajilla on pitkä ja monipuolinen 
kokemus yritysohjelmistojen ke-
hittämisestä ja toteuttamisesta tu-
kemaan asiakasyritysten prosesse-
ja. Yrityksen perustajat ovat olleet 
alalla 1990-luvun alkupuolelta läh-
tien. Kokemusta on myös USA:sta, 
jossa yritys toimii Suomen ohella. 
– Aloitimme saman tien globaalina 
yrityksenä, ja tällä hetkellä suurin 
osa projekteistamme on Amerikan 
mantereella, Salmi paljastaa.

Asiakkaita eri aloilta 
Koivun nykyiset asiakasyrityk-
set toimivat teollisuudessa, vähit-
täiskaupassa ja palvelualoilla. Esi-
merkiksi tunnettu amerikkalainen 
muotibrändi käyttää Koivu Soluti-
onsin kehittämää VFC-ratkaisua 
myyntikampanjoidensa suunnitte-
luun. Heillä hinnoitteluanalyytikot 
hallitsevat kampanjoiden luonnin 
USA:n ja Kanadan 300:aan brändi-
myymälään. Salmi kertoo Atlantin 
takaa tulleiden käyttäjäkokemus-
ten olleen ylistäviä.

– Käyttäjät rakastavat ratkai-
suamme. Koivun sovellus nopeut-
ti kampanjoiden suunnittelua 80 
prosentilla ja samalla hinnoittelu-
virheet vähenivät 90 prosenttia, 
Salmi summaa. 

Exceliin perustuvat prosessit 
tehostuvat pilvityökalulla  

Koivu Solutionsin perustajat Janne Salmi ja Sami Lahti omaavat pitkän 
kokemuksen teknologiasta ja yrityksien liiketoiminnan kehittämisestä.

T eknologioiden ja verkos-
tojen määrä sekä yleinen 
mielenkiinto kaupunkien 
kehitystä kohtaan on kas-

vanut viime vuosina räjähdysmäi-
sesti. Silti iso osa urbaanista datas-
ta sekä kaupunkilaisten toiveis-
ta jää pimentoon. Tästä turhautu-
neena Natalia Rincón lähti luomaan 
uudenlaista, tekoälyyn ja keskitet-
tyyn dataan perustuvaa palvelua, 
joka tuo ihmisten ajatukset esille 
– ja muiden toimijoiden käyttöön.

– Kaupungit ovat pullollaan da-
taa, mutta tieto on usein siiloutu-
nutta. Kaupunkia kehittävät sidos-
ryhmät eivät myöskään kommuni-
koi keskenään niin hyvin kuin pitäi-
si. Data on aina olemassa. Se pitää 
vain kaivaa esille, arkkitehtinä toi-
minut Rincón kertoo.

CHAOSin digitaalinen alusta yh-
distää ihmisälyn, keinoälyn sekä 
suuret, kaupunkeja koskevat data-
määrät. Sen kautta kaupunkilaiset 
pääsevät aktiivisesti kehittämään 

Älykäs kaupunki 
ennustaa tulevan

ympäristöään. Samalla rakennus- 
ja kiinteistöalan toimijat pääsevät 
tutustumaan näiden liiketoiminnan 
kannalta relevanttiin dataan.

Urbaaneja oivalluksia 
Tekoäly ja älykkäät kaupungit ovat 
aikamme megatrendejä. Silti vain 
harva yritys on tarttunut mahdol-
lisuuksiin parantaa kaupunkiemme 
elämänlaatua. Ajoittain konservatii-
visen kiinteistö- ja rakennussekto-
rin koon sekä sen suuren vaikutuk-
sen huomioiden tulisi asioita Rincó-
nin mielestä virtaviivaistaa.

CHAOS kerää nimensä mukaisesti 
lähes kaoottisesti jakautuneen tie-
don sekä uudet ideat yhteen paik-
kaan. Tiedosta hyötyvät erityises-
ti kiinteistö- ja rakennusala, mutta 
myös muut kaupunkiemme tulevai-
suudesta kiinnostuneet tahot.

– Yhdistämällä ihmisten älyk-
kyyden sekä koneoppimisen suu-
riin datamassoihin, voimme tarjota 
asiakkaillemme uudenlaisen tavan 

analysoida ja ennustaa.
Eikä palvelu tarjoa vain kuvaa ny-

kyhetkestä. Sen todellinen arvo on 
ennustamisen mahdollistamisessa. 
Erilaisten indeksien kautta yrityk-
sille ja organisaatioille voidaan tar-
jota arvioita siitä, miltä valittu alue 
tai sen asukkaiden elämäntilanteet 
näyttävät tulevaisuudessa.

Kaupunki ihmisiltä ihmisille
– Muutokset ihmisten elämissä 
vaikuttavat suuresti siihen, miltä 
kaupunki tuntuu ja näyttää tule-
vaisuudessa. Ennustamalla näihin 

muutoksiin voidaan myös reagoida 
ajoissa, Rincón painottaa.

CHAOS on tehnyt yhteistyö-
tä muun muassa KONEen kanssa. 
Sen kautta hissivalmistaja voi kai-
vaa tietoa vaikkapa tietyn alueen 
väestön ikääntymisestä, mikä aut-
taa yritystä ennakoimaan alueen 
kiinteistöjen tulevia tarpeita. 

Tiedon lisäksi CHAOS voimaan-
nuttaa kaupungin ihmisiä. Mobii-
lisovelluksessa käyttäjälle avautu-
va, ilmainen karttanäkymä mah-
dollistaa uudenlaisen kansalaisak-
tivismin muodon. Siinä kuka tahan-

sa voi antaa palautetta tai kehitysi-
deoita kohteesta tai alueesta.

Sovellus mahdollistaa myös ky-
selyjen luomisen. Näiden kautta 
yritykset saavat arvokasta tietoa 
suoraan alueella asuvilta tai siellä 
käyneiltä kansalaisilta.

Aidosti älykäs kaupunki ei pe-
rustu vain mittaamiseen. Sen pi-
tää myös kuunnella.

– Lopulta tavoitteemme on luoda 
onnellinen kaupunki kaikille. Se ei 
kuitenkaan ole mahdollista ennen 
kuin ihmisten ääni on saatu kuulu-
viin kaikessa rikkaudessaan.

Sovelluksen näkymä esittelee uutta dataa kaupungin nykytilasta ja ennustaa tulevia kehityssuuntia.

Kaupungit pitävät sisällään valtavan määrän tietoa,  
joka on kuitenkin ajoittain hajanaista ja vanhentunutta. 
Tekoälyn ja datan yhdistävä alusta voimaannuttaa ih-
misiä ja tarjoaa uutta tietoa kiinteistöjen kehittäjille.
teksti joonas ranta  kuva chaos
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Mikä yhdistää Suomeen 
terveysmatkailijoita tuo-
vaa palvelua ja suomalais-
ta vesihuolto-osaamista?  
Huippuunsa viritetty toi- 
mintamalli ja rohkeus 
ajatella isosti. Molempien 
takana on myös bisnes-
muotoilutoimisto Brande. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva eino ansio 

B isnesmuotoilutoimis-
to Branden muotoilu-
johtaja Sami Kuusisto, 
myyntijohtaja Anne 

Mäkinen ja toimitusjohtaja Jari 
Palonen törmäävät työssään usein 
samaan ongelmaan. Yrityksillä on 
valtavasti osaamista ja potentiaalia, 
joiden avulla olisi mahdollista nous-
ta toimialansa huipulle. Läpimurto 
jää kuitenkin haaveeksi, koska osaa-
misesta ei osata kertoa tai liiketoi-
mintamalli on jäänyt raakileeksi.

Outi Savolainen, Branden muotoilujohtaja Sami Kuusisto, Soili Meklin ja Branden myyntijohtaja Anne Mäkinen visioivat oppimisen tulevaisuuden ratkaisuja. 

 – On tyypillistä, että oman alan 
substanssiosaaminen on viimeisen 
päälle hallussa, mutta kaupallinen 
osaaminen ja näkökulma puuttuvat. 
Kokemuksemme on, että vain pro-
sentti yrityksistä on tunnistanut yli-
voimansa, ja siksi monen lupaavan-
kin yrityksen täysi kaupallinen po-
tentiaali jää hyödyntämättä. Tämän 
haluamme muuttaa, Palonen toteaa.

 Esimerkkinä Palonen kertoo ter-
veysmatkailupalvelusta, jota Bran-
den tiimi on ollut tekemässä toteen 
aina idea-asteelta. Nyt palvelun ja 
sille rakennetun kansainvälisen 
käyttöliittymän kautta terveysturis-
teja tulee Suomeen 70:stä maasta.
 
Muotoilu ohi konsultoinnin
Mutta mitä oikeastaan on bisnes-
muotoilu? Se on Kuusiston ja Mä-
kisen mukaan yksi heiltä useimmin 
kysyttyjä kysymyksiä. 

 – Bisnesmuotoilu haastaa perin-
teisen liiketoiminnan kehittämisen, 
jossa tarkastelun kohteena on vain 
yksi liiketoiminnan siilo kerrallaan. 
Meillä yrityksen todellinen ylivoi-
ma kaivetaan esiin ja muotoillaan 
kestäväksi kilpailukyvyksi, ei het-

ken myyntipiikiksi. Kehitystä tar-
kastellaan liiketoiminnan kriittisten 
osa-alueiden – strategian, designin, 
ihmisten ja digitaalisuuden kautta, 
Kuusisto luonnehtii.

Tekemisen ytimessä on jokaisen 
asiakkaan ympärille eri alojen osaa-
jista koottava asiantuntijatiimi.
 – Etsimme ensimmäiseksi juuri-
syyt, jotka estävät yritystä menesty-
mästä. Jos tuote ei kiinnosta asiak- 
kaita tai liiketoimintamalli ei erotu 
kilpailijoista, ei myyntityön kehittä-
misestä tai markkinointimateriaali-
en viilaamisesta ole mitään hyötyä. 
Autamme yritysjohtoa löytämään 
oleelliset asiat, joita pitäisi muut-
taa, Mäkinen kertoo.

 – Kehittämisen kannalta olen-
naista tietoa haetaan alussa sekä 
talon sisältä että ulkoa. Myös yri-
tyksen henkilökunta on saatava in-
nostumaan ja sitoutumaan uuteen 
tekemisen tapaan, Kuusisto lisää.

Rohkeasti kohti muutosta
Menetelmänä bisnesmuotoilua lei-
maavat ketteryys ja jatkuva kehit-
täminen. Ensimmäinen toteutus 
viedään markkinoille nopeasti, jot-

ta sen toimivuutta voidaan testata 
käytännössä. Kun markkinoilta on 
saatu kerättyä riittävästi palautet-
ta, toteutusta muokataan edelleen. 

 – Saamme muutamassa kuukau-
dessa yhtä paljon aikaan kuin perin-
teisillä menetelmillä 1,5–2 vuodes-
sa. Toiminta on vaikuttavampaa ja 
tuottoa saadaan yleensä jo kehitys-
työn aikana, Mäkinen vakuuttaa.

Brandella on toimistot Helsingis-
sä, Tampereella ja Jyväskylässä. Vii-
meisimpänä yritys on ollut viemäs-
sä maailmalle suomalaista vesiosaa-
mista, rakentamassa oppimisen uut-

ta aikakautta ja brändännyt yritystä, 
jonka IoT-alustan päälle rakentuvat 
tulevaisuuden älykaupungit. Koti-
maisten, globaaleille markkinoille 
pyrkivien yritysten lisäksi asiakkai-
na on Pohjois-Euroopan markkinoil-
le tähtääviä ulkomaisia yrityksiä.

 – Kaikkia näitä yhdistää uniikki 
liiketoimintamalli. Menestykseen 
yltävät yritykset, jotka hahmotta-
vat tulevaisuuden tarpeet ja tarttu-
vat muutokseen rohkeasti. Olem-
me oikea kumppani, kun potenti-
aali halutaan muotoilla menestys-
tarinaksi, Kuusisto summaa.

Vain prosentti yrityksistä  
tunnistaa oman ylivoimansa 

SuperAppin toimitusjohtaja Arttu Hujanen tuntee mobiilisovelluksien 
yrityksille tarjoamat mahdollisuudet.

M obiilisovellusten 
markkinat ovat kol-
minkertaistuneet 
vain neljässä vuo-

dessa, eikä ihme. Digitalisoitunees-
sa yhteiskunnassa alan kuin alan 
yritykset ovat huomanneet, miten 
sovellukset tuovat ihmiset lähem-
mäs yrityksen brändiä ja tarjontaa.

– Kun mobiilisovelluksen kehi-
tys saa ansaitsemansa huomion, on 
se lopulta suoraviivainen prosessi, 
kertoo SuperAppin toimitusjohtaja 
Arttu Hujanen.

– Moni yritys suhtautuu mobiili-
sovelluksien  kehitykseen varoen. 
Syitä ovat huoli aikataulussa pysy-
misestä, tuloksen laadusta, hinnas-
ta sekä sovelluksen julkaisun jälkei-
sen ylläpidon kustannuksista.

Ohjelmistoalalla vuosikymme-
nen toiminut Hujanen tietää, että 
perinteiset ohjelmistotalot eivät ole 
erityisesti panostaneet mobiiliso-
vellusten kehittämiseen. Siksi Su-
perApp on tarttunut härkää sarvis-

Oma mobiilisovellus 
kuukausihinnoittelulla 

ta ja tarjoaa yrityksille mobiilisovel-
lusten kehittämistä kuukausimak-
suun perustuvalla lisenssimallilla.

– Mobiilisovellusten edut ovat 
selkeät. Jopa sadan tuhannen euron 
könttäsumma – joka yleensä makse-
taan etukäteen – on kuitenkin pal-
jon pyydetty pk-yrityksiltä. Siksi ha-
lusimme luoda uudenlaisen mallin.

Mobiili sulavoittaa arkea 
Mobiilisovelluksia ei tehdä ainoas-
taan kuluttajat mielessä. Lähes 
kaikilla toimialoilla tehdään tur-
haa työtä. Mobiilisovellus on elin-
tärkeä lisä prosesseja tehostamaan.

– Usein tulee nähtyä, että jossain 
organisaatiossa asiat laitetaan edel-
leen ylös paperille. Siitä sitten joku 
kirjaa huomion erikseen systeemiin. 
Tämä vie tietysti kauheasti turhaa 
aikaa ja rahaa, Hujanen sanoo.

Tutkimusten mukaan yrityksen 
sisäiset mobiilisovellukset voivat 
nostaa työntekijöiden tuottavuut-
ta yli 34 prosenttia. Se vastaa miltei 

kahta työpäivää viikossa.
Esimerkiksi kiinteistöhuolto on 

hyötynyt valtaisasti mobiilisovel-
luksista, joissa asukkaat ovat voi-
neet raportoida ongelmia – missä 
ja milloin se heille sopii. Yrityksen 
huoltohenkilöt voivat tarkistaa ja 
kirjata ongelmat ajasta ja paikasta 
riippumatta. Mobiilisovellus on li-
säksi loistava kanava työntekijöi-
den tyytyväisyyden seuraamisessa.

Oman näköinen sovellus
Uudenlaisen hinnoittelumallin li-
säksi SuperApp hallitsee tietysti ke-
hitystyössä vaativan tekniikan. 

– Olemme mobiilitalo ilman 
kompromisseja. Käytetty teknolo-
gia, työntekijöiden osaaminen sekä 
prosessit on hiottu mobiilisovellus-
ten kehityksen näkökulmasta.

Tuloksena on SuperAppin par-
haisiin toimintamalleihin perustu-
va mobiilisovelluskehitysalusta sekä 
sovelluskomponentit. Komponentti 
on sovelluksen tekninen rakennus-
palikka. Käytännössä se voi olla mi-
kä tahansa ominaisuus toimipis-
teiden sijainnin kartalla näyttäväs-
tä näkymästä aina chat-asiakaspal-
veluun ja erilaisiin maksutapoihin.

– Omat komponentit mahdollis-
tavat sen, että laatu pysyy korkeana 
ja kehitystyö on nopeaa sekä kus-
tannustehokasta.

Mobiililaitteissa toimivat sovellukset tarjoavat miel-
lyttäviä kokemuksia asiakkaille ja tehostavat yritysten 
toimintaa. Oman sovelluksen kehitys ei vaadi yrityk-
seltä suurta kertasijoitusta.
teksti joonas ranta  kuva joona raevuori 

Infrarakentamisessa  
on alettu hyödyntää 
digitalisaation tuomia 
mahdollisuuksia. Alan 
edelläkävijät hyötyvät 
helpon työseurannan 
lisäksi ajansäästöstä ja 
kustannusten laskusta. 

teksti suvi huttunen 
kuva aleksi palmqvist

P erinteisesti infraraken-
tamisessa on tulostet-
tu suunnitelmia paperil-
le ja kuljetettu niitä pit-

kiä matkoja ympäri työmaata. Tä-
mä aiheuttaa tehottomuutta ja lisää 
virheitä. Mobiililaitteiden yleisty-
minen, tietoliikenneyhteyksien ke-
hittyminen ja työkoneiden GPS-oh-
jausjärjestelmät mahdollistavat nyt 
digitaalisten mallien käytön. Digi-
taalisen pilvipalvelun avulla raken-
taminen nopeutuu, resurssit käyte-
tään tehokkaammin ja työmailla tu-
lee vähemmän virheitä ja odottelua.

– Kun suunnitelmat ovat digi-
taalisia, kaikki tietävät mitä tehdä 
ja kaikilla on viimeisimmät, päivite-
tyt suunnitelmat. Kaiken ytimessä 

on tietomalli, johon suunnittelu teh-
dään 3D-mallina, kertoo rakentami-
sen pilvipalvelu Infrakitin perustaja 
ja toimitusjohtaja Teemu Kivimäki.

Tukee kaikkia laitteita 
Suomessa infrarakentamisen digi-
talisaatiossa ollaan tiettyjen toimi-
joiden osalta jo pitkällä. Pisimmäl-
lä digitaalisuudessa myös maailman 
mittakaavassa on Destia, jonka pro-
jektien läpimenoaika on digitaali-
suuden myötä pudonnut kolman-
neksella. Myös Espoossa digitaalista 
tietomallia hyödynnetään jo paljon. 
Kivimäki pitää silti ongelmallisena 
sitä, että kuntapäättäjät etsivät rat-
kaisuja ulkomailta, vaikka Suomes-
takin löytyy alan huippuosaamista.  

– Infrakit-pilvipalvelu on riippu-
maton neutraali toimija, joka tukee 
kaikkia laitteita. Infrakitin avul-
la hankkeesta tulee läpinäkyvä ja 
prosesseja voidaan kehittää järjes-
telmällisesti eteenpäin. Palvelusta 
näkee heti, mitä työmaalla on käyn-
nissä ja millainen tehokkuus on. 

Infrakit toimii reaaliaikaisen kart-
tanäkymän kautta, jonka avulla nä-
kee kaikki työkoneet, suunnitel-
mat ja työn edistymisen. Vanhalla 
toimintatavalla suunnitelmat ja se 
mitä on oikeasti rakennettu, ovat Ki-
vimäen mukaan olleet usein vähän 
sinne päin. Kun käytössä on tarkat 

3D-suunnitelmat, nähdään heti jos 
työmaalla on poikkeamia. Se mah-
dollistaa paremman laadun.

Koneet töihin yhtä aikaa
Katurakentaminen on monimut-
kaista ja sisältää paljon eri element-
tejä. Jos yksi työvaihe hidastuu, se 
vaikuttaa eksponentiaalisesti seu-
raaviin. Digitaalisen mallin avulla 
monimutkaisuus vähenee, kun ko-
konaisuus hahmotetaan paremmin. 
Myös hankkeet nopeutuvat, kun 
työkoneet saadaan tehokaasti töi-
hin. Suurin osa työstä tehdään työ-
koneilla, mutta tavallinen tilanne 
työmaalla on, että viidestä konees-
ta töitä tekee kerrallaan vain yksi.

– Infrakitin avulla neljä viides-
tä työkoneesta saadaan töihin yh-
tä aikaa. Koneiden tehokkuus kas-
vaa keskimäärin 30-40 prosenttia.

Tiehankkeet maksetaan yleensä 
verovaroista ja niistä on haittaa lii-
kenteen sujuvuudelle. Kun hank-
keen läpimenoaika nopeutuu ja 
kustannukset pienenevät, hyöty-
vät myös kuntalaiset. Kustannuk-
set vähenevät myös materiaaliku-
lutuksen pienenemisen myötä. 

– Digitaalisuuden tuoma kustan-
nussäästö verrattuna vanhaan toi-
mintatapaan on noin 20 prosent-
tia. Tästä Infrakitin tuoma hyöty 
on noin 5-10 prosenttia.

Pilvipalvelut ulottuvat  
myös infrarakentamiseen 

Infrakitin toimitusjohtaja ja perustajaTeemu Kivimäki toivoo, että kunta- 
päättäjät näkisivät digitalisaation hyödyt infrarakentamisessa.

Arvoa bisnesmuotoilusta
n Onko yrityksellä kykyä  
sekä rohkeutta tarttua muu-
tokseen ja rakentaa siitä  
menestystarina? 

WWW.BRANDE.FI 

n Haastavatko yrityksen stra-
tegia ja bisneskonsepti alan 
vakiintuneita malleja?

n  Onko yrityksen uniikki yli-
voima tunnistettu ja osattu 
kommunikoida selkeästi? 
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K un alkaa puhua muo-
vin puolesta, saa osak-
seen nopeasti ihmette-
leviä katseita. Eikö muo-

vi ole pahasta? Sehän tuhoaa luon-
non. Muoveihin ja muovien käytön 
tulevaisuuteen keskittyneen Plast- 
house Oy:n koulutus- ja konsultoin-
tivastaava Martti Luhtala tietää, et-
tä muovista on tullut nykypäivänä 
kirosana. 

– Mutta eihän se ole materiaa-
lin vika, jos ihmiset itse roskaavat, 
Luhtala kärjistää.

Vastuullinen muovin käyttö kär-
sii imagosta, jonka roskaaminen saa 
aikaan. Teollisuudessa muovin käy-
tössä on kyse täysin eri asiasta kuin 
kuluttajia paljon puhuttavasta pak-
kausmuovista. 

– Tehtaiden sisällä prosessoidaan 
nykyään yhä enemmän vaativia ke-
mikaaleja. Muoviputkien kemialli-
nen kesto on aivan toista luokkaa 
kuin esimerkiksi ruostumattomien 
teräsputkien. Sen lisäksi teräsput-
kien valmistaminen synnyttäisi 

Muovia voi käyttää 
myös vastuullisesti

moninkertaiset hiilidioksidipääs-
töt, Luhtala kertoo.

Fossiilinen muovi syntyy öljyn 
ja maakaasun jalostuksen sivutuot-
teena, minkä vuoksi päästömäärät 
ovat kohtuulliset. Vain muutamalla 
prosentilla maailman nykyisestä öl-
jyntuotannosta valmistetaan kaik-
ki tarvittava muovin raaka-aine, eli 
polymeeri. Polymeerejä jalostetaan 
lisä- ja täyteaineiden avulla lukui-
siksi erilaisiksi muoveiksi käyttötar-
koituksen mukaan. Uusia muovilaa-
tuja kehitetään jatkuvasti, ja myös 
uudet innovaatiot lisäävät muovi-
en käyttökohteita. 

– Muovi on kevyttä ja kestävää. 
Ne ovat muovin edut materiaali-
na. Esimerkiksi autoissa muovio-
sien käyttö pienentää auton mas-
saa ja sitä kautta ajamisesta synty-
viä päästöjä.

Kierrätyksessä on eroja
Myös kierrätykseen panostami-
nen on yksi osa vastuullista muo-
vin käyttöä. Teollisuuden puolel-

la tiedetään tarkkaan, mitä muovia 
missäkin kohteessa on käytetty. Tä-
män vuoksi kierrättäminen on yk-
sinkertaisempaa kuin yhdyskunta-
jätteen puolella, missä muovilaatu-
jen erottelu on ongelma. 

Esimerkiksi muovipullojen kier-
rätys on helppoa juuri siksi, että ma-
teriaali on aina samaa. Sekajaetta 
voidaan sellaisenaan käyttää lähin-
nä ämpäreiden ja pihakalusteiden 
valmistukseen, mutta se voidaan 
myös kierrättää kemiallisesti. 

– Kemiallisesti kierrätetty muovi 

Plasthousen koulutus- ja konsultointivastaava Martti Luhtalan mukaan muovin käytöllä on Suomessa pit-
kät perinteet, mutta lama-ajan jälkeen iso osa hiljaisesta tiedosta hukattiin. 

Muoville on viime aikoina syntynyt huono maine, 
mutta oikein käytettynä se on kelpo materiaali myös 
ympäristötalkoiden näkökulmasta.
teksti marjaana tunturi  kuva eino ansio

palautuu ikään kuin alkumuotoon-
sa, minkä jälkeen sitä voidaan taas 
jalostaa millaiseksi muoviksi tahan-
sa, Luhtala kertoo.

Muovia valmistetaan nykyään 
myös esimerkiksi sokerista, viljas-
ta ja selluloosasta. Ruoka-ainepak-
kausten uudet pinnoitteet ovat bio-
pohjaista muovia. Osa biopohjaisis-
ta muoveista on myös biohajoavia. 

Teolliisuus ei toimi muovitta
Teollisuuden käytössä perinteinen 
fossiilinen muovi on edelleen järke-

vin vaihtoehto niin talouden kuin 
luonnonkin kannalta. 

– Nykyajan teollisuus ei toimi il-
man muovia. Koska muovia käy-
tetään joka tapauksessa, on tär-
keää pyrkiä käyttämään sitä mah-
dollisimman vastuullisesti. Muo-
viputkistojen hiilijalanjälki on pit-
kän elinkaaren vuoksi onneksi suh-
teellisen pieni, Luhtala painottaa.

Plasthouse Oy kehittää ja edes-
auttaa muovien vastuullista käyt-
töä teollisuudessa sekä kouluttaa ja 
konsultoi muovialan eri osapuolia.

J yväskylän yliopiston bio- ja 
ympäristötieteiden laitoksel-
la apulaisprofessorina toimi-
van Lotta-Riina Sundbergin 

mukaan bakteriofagit ovat baktee-
reissa loisivia viruksia, jotka lopulta 
tappavat isäntäbakteerinsa. Luon-
nollisissa elinympäristöissä niitä on 
paljon bakteereita enemmän.

– Ranskalainen Félix d’Herelle ja 
kanadalainen Frederick Twort löy-
sivät bakteriofagit toisistaan tietä-
mättä vuosina 1915–1917. Faageja 
alettiin hyödyntää erilaisten baktee-
rien aiheuttamien tautien hoidossa. 
Niiden käyttö kuitenkin lähes lop-
pui antibioottien yleistyessä toisen 
maailmansodan aikana. Antibiootti-
resistenttien bakteerien yleistyessä 
faagiterapiaa on alettu kehittää uu-
delleen, Sundberg kertoo.

Antibioottien käyttö lisääntyi 
niiden vaivattomuuden vuoksi. 
Tablettien massajakelu on helppoa 
ja yhdellä antibiootilla voidaan hoi-
taa useita bakteeriperäisiä tauteja. 
Faagit puolestaan vaikuttavat vain 

Faagit apuun  
kalanviljelyssä

tiettyyn taudinaiheuttajaan.
– Jokainen faagi on eristettävä 

ja rikastettava laboratorio-olosuh-
teissa. Samalla tehdään genomisek-
vensointi. Näin varmistetaan, ettei 
faagi muodosta symbioottista suh-
detta isäntäbakteeriin tai kanna hai-
tallisia ominaisuuksia. Yksittäiseen 
bakteeriin tehoavan faagihoidon 
kehittäminen vie aikaa, sillä hoito-
käyttöön tulevien faagien toiminta 
täytyy tuntea hyvin ja hoitoon tar-
vitaan useita erilaisia faageja.

Faagien etuna on niiden mah-
dollistama täsmähoito. Faagi tu-
hoaa vain isäntäbakteerin, eikä ai-
heuta harmia elimistön hyville bak-
teereille. 

Maailmanlaajuinen vaikutus
Sundberg ja hänen muutama vuosi 
sitten menehtynyt tutkijakollegan-
sa, Jyväskylän yliopiston professori 
Jaana Bamford, ovat tutkineet ve-
siympäristön bakteriofageja vuo-
desta 2007 asti. Tutkimus johti faa-
gihoidon kehittämiseen kalanvilje-

lyn tarpeisiin. Tällä hetkellä Jyväs-
kylän yliopisto on mukana pohjois-
maisessa kalanviljelyn faagihoito-
ja kehittävässä Bonus-hankkeessa.

– Pystyimme eristämään faageja, 
jotka tuhoavat globaalisti levinnyt-
tä Flavobacterium columnare -bak-
teeria. Sen aiheuttamista iho- ja ki-
dusinfektioista kärsivät esimerkiksi 
kotimaiset lohikalat sekä useat ka-
lalajit Aasiassa ja USA:ssa. Meillä on 
valmiina tuotantomenetelmä, jolla 
faageja voidaan tuottaa ja havain-
noida helposti. 

Antibioottiresistenssin uhkaa voidaan helpottaa faagien avulla. Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori 
Lotta-Riina Sundberg on tutkinut vesiympäristön bakteriofageja jo vuodesta 2007 asti.

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden  
laitoksella on kehitetty uusi menetelmä kalojen  
iho- ja kidusinfektioiden hoitoon.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva mikko kuparinen

Jatkotutkimuksen tavoitteena on 
rakentaa kansainvälinen verkosto, 
joka koostuisi tutkimuslaitoksista 
sekä bioteknologia-alan yrityksis-
tä, jotka voisivat hyödyntää mene-
telmää teollisessa mittakaavassa. 

Sundberg toivoo, että yhteistyö 
jatkuu tiiviinä myös kotimaisten ka-
lanviljelijöiden kanssa.

– Hakemaamme patenttiin si-
sältyy myös mahdollisuus tuottaa 
muita bakteriofageja. Jatkossa ha-
luammekin hyödyntää menetelmää 
laajemmin kalatautien hoitoon so-

veltuvien faagien kehittämiseen. 
Kalanviljelyn merkitys ruoantuo-
tantomuotona on kasvanut 10 vuo-
den aikana huomattavasti. Samal-
la antibioottiresistenssin uhka on 
lisääntynyt niin eläimien kuin ih-
mistenkin hoidossa. Tilannetta voi-
daan helpottaa faagiterapian avulla.

Jyväskylän yliopisto etsii yritys-
tä, joka on kiinnostunut menetel-
män kaupallistamisesta. Kiinnostu-
neet yritykset voivat olla yhteydes-
sä yliopiston innovaatiopalveluihin 
sähköpostitse ris@jyu.fi.

Lähdimme 1970-luvulla liik-
keelle yksinkertaisten ro-
bottien tai manipulaatto-
reiden kehittämisestä Ro-

senlewillä. Nyt toimitamme iso-
ja järjestelmäkokonaisuuksia, joi-
den pääkomponentteja ovat omat 
portaalirobotit. Niihin integroimme 
muita laitteita, kuten kuljettimia ja 
vihivaunuja. Pääroolissa kuitenkin 
nykyisin ovat ohjelmistot, kertoo 
Vice President, Business Develop-
ment Tero Peltomäki.

Ulvilalainen robotiikan 
uranuurtaja Cimcorp 
on aina uskonut omiin 
innovaatioihinsa myös 
kansainvälisellä tasolla. 
Yhtiön automaatiojärjes-
telmiä on toimitettu ren-
gastehtaisiin ja jakelukes-
kuksiin yli 40 maahan. 

teksti kari kuisti 
kuva via ramstén

Cimcorpin Suomen yksikön noin 
350 työntekijästä suurimman ryh-
män muodostavatkin ohjelmistoin-
sinöörit. Heitä on noin sadassa eri 
tehtävässä. Konserniin kuuluvat 
Kanadan, Yhdysvaltojen ja Intian 
tytäryhtiöt, jolloin kokonaisvah-
vuus kipuaa yli 450 henkeen.

Tuotekehitys omissa käsissä
Peltomäen mukaan Cimcorpin kal-
taisen yrityksen on vastattava itse 
omasta tuotekehityksestään. Japa-
nilaisen Muratecin ostettua Cimcor-
pin vuonna 2014 on tuotekehityk-
seen panostettu entistä enemmän.

– Me olemme rengasteollisuudes-
sakin selvästi tämän alan johtava 
yritys. Meitä seuraavat monet vah-
vat kilpailijat esimerkiksi Aasiassa ja 
Euroopassa. Suojelemme ydinosaa-
mistamme, eli ohjelmistokehitystä, 
tekemällä ja ennen kaikkea luomalla 
uutta itse, Peltomäki sanoo.

Peltomäki ei peittele Cimcorpin 
hyvää taloudellista tilannetta, mitä 
japanilainen omistaja vielä entises-
tään vahvistaa. Hyvin hoidettu ta-
lous on näkynyt myös merkittävinä 
lisäpanostuksina tuotekehitykseen 

viimeisten 4-5 vuoden aikana. Yh-
tiö satsaakin yli 3 prosenttia liike-
vaihdostaan tuotekehitykseen, ja 
prosenttiosuus on noususuunnassa.

– Tarvitsemme lisää ohjelmisto-
puolen insinöörejä paitsi tuoteke-
hitykseen myös projektien toteut-
tamiseen. 

Cimcorp vastaa bisnestodellisuu-
den kovuuteen olemalla innovatii-
vinen, nopea ja ennen muuta edel-
läkävijä. Jos tyytyy vain seuramaan 
kehitystä, peli on menetetty.

Kasvua moneen suuntaan
Ulvilassa toimivan emoyhtiön tilat 
kävivät ahtaiksi, joten lattianeliöi-
tä oli pakko saada lisää. Kesän ai-
kana valmistunut laajennus lähes 

kaksinkertaisti toimitilat. Uusien ti-
lojen myötä keskikokoinen, toimi-
henkilövaltainen yhtiö pystyy jat-
kamaan usean vuoden kestänyttä 
vakuuttavaa kasvuaan. Laajennuk-
sessa on tilaa sadalle uudelle osaa-
jalle. Se on paljon Satakunnassa.

Vaikka Cimcorp toimittaa kiihty-
vään tahtiin eri puolille maailmaa 
sisälogistiikan automaatioratkaisu-
ja, omaa komponenttivalmistusta 
sillä ei ole. Kaikki Ulvilasta lähtevä 
robotiikka on siellä suunniteltua ja 
testattua, mutta markkinoilta ostet-
tua tai lähiympäristössä toimivan 
alihankintaverkoston valmistamaa. 
Tätä kautta Cimcorp työllistää vie-
lä 100-150 henkilöä.

Cimcorp suunnittelee, kehit-
tää ja rakentaa erilaisia automati-
soituja järjestelmiä, jotka helpot-
tavat ja nopeuttavat kappaletava-
ran käsittelyä niin valmistuksessa, 
varastoinnissa kuin jakelussakin. 

Kansainvälisyys opettaa 
Vuosikymmenten aikana Cimcor-
pista on rakennettu kasvava globaa-
li yritys, jolla on kiinteät toimipai-
kat Suomen lisäksi USA:ssa, Kana-

dassa ja Intiassa. Maailmalta kerty-
nyt kokemus auttaa hahmottamaan 
ja ennen muuta ymmärtämään eri-
laisten asiakkaiden tarpeita. Näiden 
lisäksi menestyvään yritystoimin-
taan tarvitaan muutakin: pitää ol-
la rohkeasti luova. 

– Insinöörimme ovat luoneet in-
novatiivisen tavan toimia. Yhtiöm-
me arvo muodostuu tänne juurtu-
neesta tietotaidosta ja näistä ihmi-
sistä. Meillä on rento fiilis ja dynaa-
minen ote hommiin.

Tulosta synnyttävä innovatiivi-
suus vaatii tekemisen rinnalle vah-
vaa teoreettista osaamista. Tästä 
syystä Cimcorp on tiiviisti muka-
na Porin yliopistokeskuksen ja Sata-
kunnan ammattikorkeakoulun elä-
mässä. Vaikka tarjolla oleva koulu-
tus on kohtuullisen hyvin vastan-
nut yrityksen tarpeita, tuntuvaa 
lisäpanostusta Peltomäki toivoo 
muuntokoulutukseen.

– Muuntokoulutuksen tarve on 
jatkuva. Jos joku huomaa koulut-
tautuneensa väärälle alalle, hänel-
lä pitää olla mahdollisuus uudelleen 
kouluttautua vaikkapa automaatio- 
insinööriksi, Peltomäki summaa. 

Pitkän työuran Cimcorpilla tehnyt Tero Peltomäki tietää, että alati muuttuva maailma vaatii jatkuvaa muuntautumiskykyä myös yrityksiltä. Siinä Cimcorp on onnistunut. 

Kansainvälinen uranuurtaja 
ponnistaa Satakunnasta  

“
Jos tyytyy vain 
seuraamaan  
kehitystä, peli  
on menetetty. 
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Työelämän muutokset 
vaativat uutta osaamista

Konecranesin teknologiajohtaja Juha Pankakoski  ja FITechin ICT-hankkeen projektipäällikkö Katri Ventus uskovat, että omaa osaamista 
päivittämällä pystyy vastaamaan myös tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. 

O hjelmistoteknologian 
merkitys tuotteissa ja 
palveluissa on koros-
tunut niin paljon, että 

osaaminen on yrityksille keino pait-
si erottautua, myös pysyä kilpailu-
kykyisenä. Laitteet tietokoneistu-
vat ja linkittyvät käyttäjien ja käyt-
töympäristön kanssa. Yksikään yri-
tys ei voi välttyä tältä muutokselta.

Näin summaa Juha Pankakoski, 
Konecranesin teknologiajohtaja ja 
FITech-verkostoyliopiston ICT-joh-
toryhmän puheenjohtaja. Konecra-

nes on hyvä esimerkki yrityksestä, 
jonka toiminta on muuttunut pe-
rinteisestä laitevalmistajasta lait-
teita ja palvelukokonaisuuksia tar-
joavaksi osaajataloksi. 

– Yhä suurempi osuus siitä lisä-
arvosta, mitä yrityksenä tuotam-
me asiakkaillemme, syntyy paitsi 
toimivista laitteista myös siitä, että 
laitteet ovat liitettävissä verkkoon ja 
niissä on turvallisuutta lisääviä äly-
ratkaisuja sekä huoltoa helpottavaa 
datanhallintaa, Pankakoski kertoo.

Sama ilmiö on nähtävissä monel-

la muullakin toimialalla. Yrityksil-
le tämä tarkoittaa sitä, että niillä 
on kasvava tarve ICT-taitojen osal-
ta tämän päivän tarpeet hallitseval-
le työvoimalle. Mutta suomalaisen 
yhteiskunnan kyky tuottaa ohjel-
misto-osaamisen ammattilaisia tar-
peeksi nopeasti ei tällä hetkellä riitä. 
On myös tarve saada  nopeasti osaa-
misen päivitystä jo työssä oleville.

Maksutonta opiskelua
Yhtenä vastauksena osaajapulaan 
seitsemän suomalaista yliopistoa on 

avannut opintotarjontaansa. Tulok-
sena on kaikille avoin mahdollisuus 
osallistua ilmaiseksi yliopistotasoi-
siin ICT-alan opintoihin. FITech- 
verkostoyliopisto tarjoaa kursse-
ja, joiden avulla voi päivittää alal-
la nopeasti vanhentuvaa osaamista 
tai laajentaa omaa ammattitaitoaan 
kokonaan uusille alueille. Opinnot 
sopivat hyvin suoritettaviksi työn 
ohella, kertoo FITech ICT-hankkeen 
projektipäällikkö Katri Ventus.

– FITech-opintojen kaksi pää-
kohderyhmää ovat alalla jo olevat 
ICT-osaajat, joilla on tarvetta sy-
ventää omaa osaamistaan jollakin 
tietyllä, spesifillä taidolla. Toinen 
ryhmä ovat ne, joilla on tarvetta laa-
jempaan oman osaamisen päivittä-
miseen, Ventus avaa. 

FITech-verkostoyliopiston opin-
toja tarjoavat Aalto-yliopiston lisäk-
si LUT-yliopisto sekä Oulun, Tam-
pereen, Turun ja Vaasan yliopistot 
ja Åbo Akademi. Perustajajäseniä 
ovat myös Teknologiateollisuus 
ja Tekniikan Akateemiset. Yhteis-
työtä koordinoi Aalto-yliopisto, ja 
sen rahoittaa opetus- ja kulttuuri-
ministeriö.

Osa opinnoista verkossa 
FITech-verkkoyliopistossa on ICT-
alan kursseja tarjolla kevääseen 
mennessä noin 150. Suosituimpia 
kokonaisuuksia ovat tähän men-
nessä olleet koneoppiminen, te-
koäly ja ohjelmoinnin perusteet, 
Ventus kertoo. Valtaosa kursseista 
järjestetään kokonaan verkossa tai 
niin, että paikan päälle pitää tulla 
suorittamaan vain tentti. Osa kurs-
seista sisältää kuitenkin myös lähi-
opetusta. 

– Vaikka omaan työnkuvaan ei 
tällä hetkellä kuuluisikaan ohjel-
mointia, opiskelemalla voi varmis-
taa valmiutensa vastata muuttuviin 
vaatimuksiin myös tulevaisuudes-
sa, Ventus muistuttaa.

 Tekoäly muovaa monien työn-
kuvia uudenlaisiksi ja perusta-
son ICT-taidoista on hyötyä. Ven-
tus kertoo esimerkin controlleris-
ta, joka vaihtoi työpaikkaansa peli- 
alan yritykseen. Vaikka työtehtävä 
taloushallinnossa pysyikin sama-
na, toimialan muuttuessa tuli tarve 
opiskella alaa sen verran, että tun-
tee sen perusteet. 

Entä miten Pankakoski ja Ventus 
itse pitävät huolta siitä, että oma 
osaaminen pysyy päivittyneenä? 
Pankakoski seuraa useita ulkomai-
sia verkkokursseja ja oman alansa 
isoja teemoja myös kansainvälisis-
sä konferensseissa. Ventus on jo il-
moittautunut muutamalle FITechin 
järjestämälle ICT-alan kurssille.

– Vaikka koodaus ei varsinaises-
ti kuulukaan nykyisiin tehtäviini, 
aihe on niin mielenkiintoinen, et-
tä haluan oppia siitä paljon lisää, 
Ventus kertoo.

Työelämä muuttuu ja yhä 
useammalla alalla on hyö-
tyä päivitetystä ohjelmisto- 
osaamisesta. FITech-ver-
kostoyliopisto on uuden-
lainen, maksuton mah-
dollisuus opiskella uutta 
tai päivittää osaamista.

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori

“
Opiskelemalla 
voi varmistaa  
valmiutensa  
vastata tuleviin  
vaatimuksiin. 

Ilmastonmuutos ja ener-
giamurros ovat globaaleja 
haasteita, joita ratkaise-
maan on ryhdytty paitsi 
päätöksenteolla myös  
liiketoiminnan keinoin. 
Suomessa on cleantech- 
sektorilla paljon kansain-
välisen tason osaamista. 

teksti anna gustafsson 
kuva juha arvid helminen

Suomalaisen cleantech-alan 
varaan on ladattu paljon 
odotuksia. Näin kuvaa Bu-
siness Finlandin clean-

tech-ohjelmista vastaava johtaja 
Kaisa Hernberg. Hernberg aloitti 
tehtävässä elokuun alussa. Busi-
ness Finlandin palvelukseen hän 
siirtyi Climate Leadership Coali-
tion -verkoston kehitysjohtajan 
paikalta.

Kovilla odotuksilla Hernberg viit-
taa Business Finlandin tavoittee-

Business Finlandin cleantech-ohjelmista vastaavalle Kaisa Hernbergille pyöräily on mieluisan harrastuksen lisäksi myös tapa liikkua kätevästi paikasta toiseen.  

seen synnyttää vuoteen 2025 men-
nessä uutta liiketoimintaa 20 miljar-
din euron arvosta. Uudesta yritys-
toiminnasta puolen odotetaan ole-
van cleantech-sektorilla. Haasteet 
eivät uutta ohjelmajohtajaa hirvi-
tä, sillä uuden tehtäväkentän hän 
kokee äärimmäisen motivoivana. 

– Ilmastopolitiikka on mielen-
kiintoista, mutta liiketoimintaraja-
pinnassa pääsee paremmin kiinni 
käytännön tekemiseen. Tässä tehtä-
vässä yhdistyy mahdollisuus tehdä 
yhteiskunnallista hyvää ja samalla 
auttaa suomalaisyrityksiä menesty-
mään, Hernberg kuvaa. 

Hernbergille Business Finland 
on entuudestaan tuttu työpaikka 
ja osa työkavereistakin vanhoja 
kollegoja. Hän johti vuosina 2013-
2014 Finpron Cleantech Finland 
-ohjelmaa. Finpro ja Tekes yhdis-
tyivät Business Finlandiksi viime 
vuoden alussa. 

– Tässä viidessä vuodessa, kun 
olen ollut muualla töissä, clean-
techin kehitysvauhti on kiihtynyt 
hurjasti. Ilmastonmuutoksen tor-
junta on tullut globaalilla tasolla 
akuutimmaksi ja suomalaisyritys-

ten ratkaisuille on entistä suurempi 
kysyntä, Hernberg kertoo. 

Ratkaisuja maailmalle 
Cleantechista puhutaan Suomessa 
paljon, eikä syyttä. Elinkeinoelä-
män keskusliiton selvityksen mu-
kaan vuonna 2017 yli 4000:n suo-
malaisen pk-yrityksen liikevaihto 
kertyi tavalla tai toisella cleante-
ch-ratkaisuista. Perinteisille suuril-
le teollisuusyrityksille cleantech on 
mahdollisuus uudistaa toimintaa ja 
luoda kilpailukykyä. Biotalous- ja 
cleantech ovat olleet jo useita vuo-
sia Suomen viennille ja kansanta-
loudelle erittäin merkittäviä. Kasvu 
on nopeaa ja potentiaalia on paljon. 

– Ilmastonmuutoksen torjunnan 
kannalta keskeisimmät alueet ovat 
energiantuotanto ja -kulutus, lii-
kenne, luonnonvarojen kulutus se-
kä ruoan tuotanto. Nämä ovat asioi-
ta, joihin etsitään globaalilla tasolla 
nyt ratkaisua ja niissä on mahdolli-
suutta viedä suomalaista osaamista 
ja teknologiaa ulkomaille.

Suomessa erityisesti energiate-
hokkuudella on pitkät perinteet, 
sillä liikenne, energiantuotanto ja 
teollisuus ovat aina olleet tuonti-
polttoaineen varassa. 

– Osaamiselle on nyt kysyntää, 
sillä energian tuotantotapojen muu-
toksen ohella myös energian käy-
tön vähentäminen ja energian va-
rastointi ovat ilmastonmuutoksen 
torjunnan kannalta olennaisia.

Kansainvälistä kilpailua 
Business Finland on suomalainen 
julkinen toimija, joka tarjoaa inno-
vaatiorahoitusta ja kansainvälisty-
mispalveluita sekä edistää matkai-
lua ja investointeja Suomeen. Or-
ganisaatiossa työskentelee 600 asi-
antuntijaa 40 toimipisteessä maail-
malla ja 16 toimipaikassa Suomessa.

Viime vuonna Business Finland 
rahoitti 472 cleantech-alan yritystä 
ja tutkimusprojektia, yhteensä 151 
miljoonalla eurolla. Rahoituspää-
töksissä otetaan huomioon paitsi 
kaupallinen ja kansainvälinen po-
tentiaali, myös mahdollisuus ulko-
maisille kumppaneille investoida 
osaamiseen Suomessa. 

Vaikka Suomessa on cleantech- 
yrityksissä osaamista ja potentiaalia 
kasvaa, kilpailu kansainvälisesti on 
kovaa. Esimerkiksi älyteknologias-
sa monet Aasian maat ovat vahvo-
ja ja monissa Euroopan maissakin 
panostetaan puhtaan energian rat-
kaisuihin. Myös suomalaisten ky-
ky markkinoida omaa osaamistaan 
maailmalla on kehittynyt. 

– Se on vähentynyt, että kehite-
tään tuotteita ja ratkaisuja umpi-
ossa, miettimättä kohderyhmiä ja 
markkinoita. Yritysten on tärkeää 
tehdä kehitystyötä sidosryhmien ja 
asiakkaiden kanssa. Sitä kautta pys-
tytään tehokkaammin vastaamaan 
kysyntään ja tuottamaan korkeam-
paa lisäarvoa. Tällaisten ekosystee-
mien syntymistä tuemme Business 
Finlandin cleantech-ohjelmissa.

Vahva cleantech-osaaminen  
on suomalaisten valttikortti 

“
Cleantechin  
kehitysvauhti on 
kiihtynyt huimasti 
viimeisen viiden  
vuoden aikana. 
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Kaivos- ja tunnelityö- 
maiden koneet kulkevat 
yhä enemmän sähköllä. 
Iisalmelaisen Normetin 
uusinta teknologiaa ovat 
kolmiulotteinen laser- 
skannaus ja automati-
soituun betoniruiskutuk-
seen tähtäävät koneet. 

teksti jarmo seppälä  
kuva kai jäderholm 

Myös maanalaisessa 
rakentamisessa ha-
lutaan parantaa ope-
raatioiden turvalli-

suutta ja tuottavuutta. Iisalmelai-
sen kaivos- ja tunnelirakentamisen 
toimittaja Normetin Smart-ajattelun 
perustana on tuottaa asiakkaille juu-
ri näihin lisäarvoa teknologian eri 
osa-alueilla, joita ovat digitaalisuus, 
etäkäyttö, robotiikka, akkukäyttöi-
syys ja virtuaalinen todellisuus. 

Ympäristöystävällinen SmartDri-
ve-tuoteportfolio, joka käyttää uu-
sinta akkuteknologiaa, on suunni-
teltu kokonaan sähkökäyttöä var-
ten. Sen avulla voidaan työsken-

Testausinsinööri Jari Lohilahti tunnustelee SmartDrivellä varustetun Spraymec-betoniruiskun ohjausjärjestelmää aidoissa olosuhteissa Normetin testitunnelissa Iisalmessa. 

nellä maan alla päästöttömästi ja 
tehokkaammin kuin perinteisillä 
dieselkäyttöisillä koneilla.

SmartDrive-tuoteperhe kattaa 
monen eri työvaiheen laitteet, joten 
asiakas voi toteuttaa koko operaati-
on sähköisenä yhden konetyypin si-
jaan. Laitteet voidaan ladata vaivat-
tomasti operaation yhteydessä työ-
maan omasta sähköverkosta. Litiu-
mioniakut voidaan myös ladata eril-
lisestä pikalatausasemasta nopeasti 
työkierron aikana tarvitsematta ot-
taa niitä laitteesta irti. 

– Mahdollisesti suurin hyöty ja 
säästö sähköajoneuvoista poltto-
ainesäästöjen ohella on se, että ne 
vähentävät huomattavasti viilen-
nys- ja tuuletustarvetta maan alla. 
Käyttökulut ovat vain murto-osa 
dieselkäyttöisiin koneisiin verrat-
tuna, ja investointi maksaa itsen-
sä takaisin nopeasti, Product Line 
Director Jukka Ristimäki esittelee.

Laatua laserskannauksella
SmartScan on kolmiulotteinen la-
serskannausteknologia, joka an-
taa mahdollisuuden ruiskutetun 
betonipinnan paksuuden mittaa-
miseen ja laadun varmistamiseen. 
Skannaus on erittäin nopea ja teh-
dään ennen betonin ruiskutusta 
sekä sen jälkeen, jolloin betonia 

saadaan kohteeseen optimimäärä. 
Näin säästetään betonia, lisätään 
toiminnan tehokkuutta ja varmis-
tetaan rakenteiden turvallisuus.

SmartSpraytä, eli robotisoitua 
puominohjausta, kehitetään koh-
ti automatisoituja betoniruiskutus-
prosesseja, minkä tavoitteena ovat 
tavallista menetelmää parempi lop-
putulos sekä pienemmät kustan-
nukset. Lähivuosina yksi tavoitteis-
ta on saada ruiskutusprosessi au-
tomatisoitua yhdistämällä Smart-

Sprayn ja SmartScanin teknologiat.
Virtuaaliympäristössä Normet 

voi testata uutta laitetta tuotekehi-
tyksessä Digital twin -konsepteil-
la jo ennen prototyypin valmista-
mista, ja koulutuksessa simulaatto-
ria voidaan käyttää ennen laitteen 
käyttöönottoa.

Ammattitaitoisten työntekijöi-
den löytäminen kaivoksiin ja eri-
tyisesti ruiskubetonointiin on ny-
kypäivänä haastavaa. SmartSprayn, 
SmartScanin ja koulutussimulaatto-

rien ansiosta kokemattomampikin 
työntekijä pystyy ruiskuttamaan ta-
salaatuista ja hyvää ruiskubetonia 
lyhyellä perehdytyksellä.

Asiakkaat tuotekehityksessä
– Maanalainen rakentaminen on uu-
sien teknologioiden ansiosta entis-
tä turvallisempaa, ympäristöystä-
vällisempää ja tuottavampaa, Seni-
or Vice President Kari Hämäläinen 
luettelee.

Iisalmi on Normetin tuotannon 
ja globaalin tuotekehityksen kes-
kus. Tuotteiden kysyntä on hyväs-
sä kasvussa, joten Iisalmen-tehtaa-
seen on tarkoitus investoida jatkos-
sakin. Normetin Marketing Mana-
ger Jukka Pihlavan mukaan Norme-
tin asiakkaat haluavat niin maan-
alaisessa kaivostoiminnassa kuin 
tunnelirakentamisessa kehittää 
toimintojaan tehokkaiksi, turval-
lisiksi ja tuottaviksi. 

– Normet kehittää tuotteitaan 
ja palveluitaan yhteistyössä asiak-
kaidensa kanssa. Toimimme maail-
manlaajuisesti ja voimme reagoida 
nopeasti alan vaatimuksiin. Meillä 
myös henkilöstön erikoisosaami-
nen pääsee hyvin esille. Olemme 
sitoutuneet asiakkaan tavoitteisiin 
ja haluamme pitkäaikaisia kumppa-
nuuksia, Hämäläinen sanoo.

Sähkö liikuttaa myös maan alla 

Product Line Director Jukka Ristimäki ja Senior Vice President Kari Hä-
mäläinen käsissään Spraymec-betoniruiskun kauko-ohjauslaitteet. 

T eolliset maalaamot eivät 
tule ensimmäisenä mie-
leen työskentelymalli-
en modernisointia poh-

tiessa. Suomalaisen Coating Tech-
in asiakaskunta koostuu kuitenkin 
kaikessa värikkyydessään yli 200 
maalaamosta ympäri maan.

– Hyvä idea ei riitä, jos sitä ei to-
teuteta, toteaa Coating Tech Oy:n 
toimitusjohtaja Karsten Berg.

Oleellista maalausprosessien uu-
simisessa on maalattavien metalli- 
osien ripustamisen, asettelun sekä 
henkilökunnan työmallien tarkaste-
lu. Tämän tiedon pohjalta voidaan 
alkaa suunnitella yrityksen kannalta 
tuloksellisempaa tekemistä.

– Hommat alkoivat kiihtyä vie-
railtuamme tuotantolaitoksilla ul-
komailla. Tutustuminen muiden 
toimintaan innosti ja avasi meille 
heti laatikollisen uusia ideoita.

Nyt Coating Tech vierailee asiak- 
kaidensa maalaamoissa ja tukee 
näitä prosessien tehostamisessa. 
Käytännössä Coating Techin asia-

Tehoa maalaamoon 
uusilla prosesseilla

kasprojektissa kyse voi olla siitä 
tavasta, miten asiakkaan tehtaalla 
maalattavat tuotteet ripustetaan. 
Tällä on suuri merkitys maalaus-
jäljen lopputulokselle.

Yksilöity palveluprosessi  
Keskikokoinen maalaamo on usein 
tehtaan kallein yksikkö. Vuositasol-
la uuden, kokonaisvaltaisen konsep-
tin tuomat säästöt ovat merkittävät.

– Hyvin toteutettu tuotteiden ri-
pustus ja suojaus ovat avainasemas-
sa kustannustehokkaassa pintakä-
sittelyssä. Kyky vastata yhä kasva-
viin laatuvaatimuksiin, energiate-
hokkuus sekä työtapojen jatkuva 
kehittäminen määrittelevät pitkäl-
le toiminnan kannattavuuden tu-
levaisuudessa, painottaa Coating  
Techin aluepäällikkö Anssi Huusko.

Coating Tech edustaa Suomessa 
päämiehiään: Axalta-jauhemaa-
leja ja HangOnin ripustus- ja suo-
jaustuotteita. Pelkän myyntiedus-
tamisen sijaan yritys tarjoaa kon-
septin koko maalausprosessille. 

Asiaan vihkiytymätön voisi kuvi-
tella, että yksi prosessi sopisi maa-
laamolle kuin maalaamolle. Mutta 
kuten maalattavat kappaleet vaih-
televat olemuksiltaan, niin vaihte-
levat myös maalaamoiden tilanteet.

– Yksikään asiakas ei ole saman-
lainen. On ilo nähdä, että asiakkai-
den puolelta tulee kyselyä kasvavis-
sa määrin, Berg huomauttaa.

Odotuksiin on vastattava 
Erilaiset maalattavat kappaleet 
vaativat asioiden ajattelemista kol-
miulotteisesti. Samalla tavalla Coa-

ting Tech tarkkailee koko yrityksen 
toimintamallia – useammasta vink-
kelistä kerrallaan. Tulosten parantu-
minen kun ei riipu ainoastaan ripus-
tamisesta. Coating Tech tarkastelee 
kokonaisuutta myös energiankulu-
tuksen ja työntekijöiden työergono-
mian sekä viihtyvyyden kannalta.

– Tämä ala ei ole tunnettu laati-
kon ulkopuolelta ajattelusta. Ihmi-
set voivat luulla, että että proses-
sien uusiminen tehtaalla tarkoittai-
si lisätyötä. Todellisuudessa tilanne 
on kuitenkin päinvastoin. Työpro-
sessia järkeistämällä työvoimaa voi-

daan käyttää myös muissa tehtävis-
sä yrityksen sisällä, Berg tunnustaa.

Lisäksi teollisuusmaalaamoiden 
energiakustannukset ovat nousussa 
– ja niin niin ovat asiakkaiden odo-
tuksetkin. Tämä vaatii jokaiselta 
maalaamolta uusia tapoja toimia.

Maalattu pinta kun on enemmän 
kuin tuotteen kaunis ulkoasu. Mo-
nen erilaisen tuotteen tapauksessa 
priimaa heikompi tulos ei yksinker-
taisesti enää mene läpi.

– Asiakkaat odottavat ehdotto-
man hyvää laatua enemmän kuin 
koskaan aiemmin.

Toimitusjohtaja Karsten Berg ja aluepäällikkö Anssi Huusko haluavat toimia alansa muutoksen ajureina.

Teollisten maalaamoiden työn lopputulos on enem-
män kuin laitteiden ja osien ulkoasu. Alan konkari vie 
toimintamalleja eteenpäin työtapoihin keskittymällä.
teksti joonas ranta  kuva joona raevuori 

D igitaalisia palvelui-
ta tuottavan Sangre 
Oy:n ultramoderneis-
sa työtiloissa Helsin-

gin keskustassa toimitusjohtaja  
Mikael Koskimaa puhuu intohi-
moisesti digitalisaatiosta, muu-
toksesta ja palvelumuotoillun asia-
kaskokemuksen tärkeydestä. Mut-
ta yhtä omistautunut asialle digi-
taalisten ratkaisujen asiantuntija 
on myös silloin, kun vastaan tulee 
perinteisemmän toimialan yritys, 
jolla on tarve uudistua. 

Kaikilla toimialoilla on tarvet-
ta innovaatioille. Innovointia eivät 
tee ainoastaan startupit, vaan perin-
teisillä toimialoilla on hyvin paljon 
potentiaalia. Innovaatio voi liittyä 
johonkin tiettyyn osaan yrityksen 
prosesseja, esimerkiksi asiakasra-
japintaan, tai se voi muuttaa koko 
liiketoimintamallia.

Digitaalisten 
innovaatioiden  
rakennusmestari  

– Monet toimialat jakautuvat 
muutamaan selkeään voittajaan, 
ja on paljon häviäjiä. Sellaiset yri-
tykset jotka lähtevät ensimmäise-
nä haastamaan omaa toimialaansa, 
saavat etumatkaa kilpailussa. Heillä 
on suurempi mahdollisuus päätyä 
voittajaporukkaan. 

Haasteet innostavat koko San-
gren tiimiä. Erityisesti silloin, kun 
asiakkaan toimiala ei ole entuudes-
taan tuttu ja digitaaliset ratkaisut 
vaativat alan ymmärrystä. 

– Kun innovoimme asiakkaamme 
kanssa digitaalisia ratkaisuja, asia-
kas tuo syvän ymmärryksen omas-
ta liiketoiminnastaan, ja me puoles-
tamme tuomme pöytään tietämyk-
semme siitä, miten teknologia voi-
daan valjastaa kyseisen toimialan 
käyttöön. Nämä yhdistämällä syn-
tyy innovaatio.

Asiakkaan näkökulmasta inno-

vaatioiden toteuttamista helpottaa, 
kun on kumppani, joka ymmärtää 
paitsi teknologian tuomat mahdolli-
suudet myös rajoitukset, ja sen mi-
tä erilaisten digitaalisten ratkaisu-
jen toteuttaminen vaatii.

Osaaminen käyttöön
Puuttuuko suomalaisyrittäjiltä roh-
keutta kehittää digitaalisia palvelu-
ja? Koskimaa myöntää, että kysees-
sä ei ole suomalainen piirre. Enem-
mänkin kyse on siitä, ettei tiedetä 
mistä aloittaa. Osittain ongelma joh-
tuu siitä, että monissa yrityksissä in-

novointi ei varsinaisesti kuulu ke-
nenkään vastuulle, vaan se vaatisi 
eri liiketoimintaosastojen yhteistyö-
tä. Tähän innovointi usein tyssää.

Koskimaan mielestä yrittäjil-
lä on vahvaa substanssiosaamista, 
joka syntyy intohimosta omaan toi-
mialaan. Osaamiseen ei välttämät-
tä tarvitsekaan kuulua digitaalisten 
ratkaisujen mukanaan tuomien etu-
jen syvällistä ymmärrystä, koska  
sen voi hankkia myös ulkopuolelta.

– Digitiimin ulkoistamisen puo-
lesta puhuu se laaja osaaminen, jon-
ka esimerkiksi meiltä saa. Samalla 

kertaa saa käyttöönsä niin koodarin 
kuin palvelumuotoilun ammattilai-
senkin. Näiden osaajien rekrytoin-
ti ulkopuolelta olisi iso investointi.

Kevyt ja riskitön tapa investoida 
uuteen digitaaliseen ratkaisuun, 
palvelumuotoilukonseptiin tai tuot-
teistamiseen on Business Finlandin 
tarjoama innovaatioseteli, jonka vi-
rallinen toimittaja Sangre on. 5000 
euron asiantuntijatyöhön oikeutta-
valla innovaatiosetelillä Sangre voi 
tukea asiakasta esimerkiksi proto-
tyypin luomisessa tai digitaalisen 
strategian selkeyttämisessä. 

Sangren toimistolla viihtyvät sekä Roger-koira että hänen omistajansa, toimitusjohtaja Mikael Koskimaa. 

Sangre haluaa olla asiakkailleen kuunteleva kumppa-
ni, jonka avulla yritykset digitalisoivat tuotteitaan ja 
palveluitaan. Tavoitteena on tuoda kestäviä vaikutuk-
sia asiakkaan liiketoimintaan teknologian avulla.
teksti anna gustafsson  kuva niklas sandström



MAINOSLIITE INNOVAATIOTINNOVAATIOT MAINOSLIITE

n  1514   n

Säästää aikaa, varoja ja 
ympäristöä, kun teolli-
suuden suuret investoin-
nit suunnitellaan kuvan-
tamistekniikoita hyödyn-
täen. Visuaaliset tarinat 
syntyvät virtuaalitodelli-
suuksien avulla.  

teksti outi rantala 
kuva merius

Visuaalisen tarinankerronnan avulla voidaan tehdä vaikutus laajaan sidosryhmäjoukkoon. 3D-mallinnusten avulla suuremmatkin kokonaisuudet tehdään helposti hahmotettaviksi. 

K äyttäjälähtöisessä suun-
nittelumenetelmässä 
törmäytetään tieto, ih-
miset, ajatukset ja mie-

lipiteet. Sen avulla kyetään tuot-
tamaan virtaviivaisesti entistä pa-
rempia ratkaisuja, vähentäen vir-
heitä ja mahdollistaen samalla teol-
lisuudelle merkittäviä säästöjä in-
vestointi- ja elinkaarivaiheessa. 

– Kun käyttäjille, urakoitsijoil-
le ja päättäjille luodaan mahdolli-
suus olla tehokkaasti mukana ko-
ko prosessin ajan, päätöksenteos-

ta tulee ongelmanratkaisua. Kun 
suunnitelmat on puettu visuaali-
seen muotoon, syntyy selkeitä ta-
rinoita. Näillä keinoilla kokonai-
suudet kyetään hahmottamaan par-
haiten, Meriuksen toimitusjohtaja  
Hannu Sarja tietää. 

Merkittäviä säästöjä 
Sarja luottaa yrityksensä palvelu-
malliin ja kehitysmyönteiseen hen-
kilöstöönsä. Yrityksen työntekijöis-
tä suurin osa on teollisuuden suun-
nittelijoita. Kehitettyjen kuvanta-
mismenetelmien avulla teollisuu-
den monimutkaiset prosessit ja in-
vestointihankkeiden tapahtumat 
saadaan helposti ymmärrettävään 
ja aikaa kestävään muotoon. 

– Muodostamme teollisuuden 
investointihankkeisiin visuaalisia 
tarinoita. Virtuaalitodellisuuteen 
perustuvien animaatioiden avul-
la monimutkaiset prosessit näh-
dään yhdellä silmäyksellä. Isoissa 
projekteissa voi olla satoja ihmistä, 
jotka saadaan kymmenessä minuu-
tissa ymmärtämään investoinnin 
luonne ja heidän tehtävänsä sijoit-
tuminen kokonaisuuteen nähden.

– Asiakkainamme on tyypillisim-
millään suurteollisuus, jossa työs-
kentelee satoja työntekijöitä useis-
sa vuoroissa. Kun tehokkaan suun-
nittelun ansiosta saavutetaan teho-
kas toimeenpano ja tuotanto saa-
daan käyntiin ennakoitua aiemmin, 
on kyse useimmiten satojen tuhan-
sien eurojen säästöistä vuorokau-

dessa, Sarja painottaa. 
Anna Klemets johtaa yrityksen 

todellisuudenkaappaus-tiimiä, joka 
luo rakennetusta ympäristöstä vir-
tuaalitodellisuudet. Käytössä ole-
vien uusimmilla teknologioilla, ku-
ten laserkeilaus- ja pienoiskopte-
rikartoitusmenetelmillä, kaapattu 
todellisuus mahdollistaa teknisen 

suunnittelun sovittamista olemassa 
olevaan todelliseen ympäristöön. 

– Kun suunnittelu tehdään kar-
toitettuun virtuaalitodellisuuteen 
ja vuorovaikutus asiakkaan kans-
sa on aktiivista, löydetään parhaat 
ratkaisut, Klemets kertoo. 

Asiakas voi eläytyä suunnitel-
maan katselemalla sitä animaationa, 
virtuaalilaseilla tai isolta screeniltä. 

– Sidosryhmät saadaan tällä ta-
valla investoinnin hyödylliseksi 
resurssiksi. Suunnitelmat saadaan 
tehtyä kerralla valmiiksi ja porukka 
on sitoutunut hankkeeseen.

Tarinallisuudelle on tilausta
– Tehtävämme on tuottaa tehok-
kuutta tuotannolle ja tarjota par-
haat ratkaisut. Viemme investointi-
en suunnittelun ja toteutuksen tari-
nankerronnan maailmaan ja uudis-
tamme sitä kautta koko toimialaa. 
Ideana on tarkastella suunnitelmaa 
kokonaisuus edellä, Sarja sanoo. 

Osa suunnitelmista jää odotta-
maan parempaa toteutushetkeä. 
Kirjan tapaan koostettu tarinallinen 
suunnitelma kestää aikaa, vaikka se 
olisi vuosia pöytälaatikossa. 

Virtuaalisella todellisuudella 
tehokkuutta investointeihin 

3D-kartoitustiimin johtaja Anna Klemets ja toimitusjohtaja Hannu Sarja.

Toimitusjohtaja Kim Törnqvist ja sovellusvastaava Tuomas Friman tutkivat genetiikan 
diagnostiikkaan suunniteltua valomikroskooppia.

Espoolainen Cheos on alallaan yksi vakiintuneimmista suoma- 
laisyrityksistä. Vuonna 1991 perustettu Cheos on maahantuoja 
ja asiantuntija kuvantamis-, mittaus- ja sensoritekniikassa. 
teksti anna gustafsson  kuva juha arvid helminen

Asiantuntemusta 
laajalla spektrillä

F ocus on light eli tarkenna valoon. 
Tämä ydinviesti on kirjoitettu suu-
rilla kirjaimilla espoolaisen toimis-
totalon seinälle. Toimisto kuuluu 

Cheos Oy:lle, mutta valo on itse asiassa vain 
pieni osa yrityksen osaamisalasta. Cheos 
taitaa suuren osan sähkömagneettisesta 
spektristä, josta valo on vain pieni, ihmis-
silmin nähtävissä oleva osa. 

– Valikoimistamme löytyy kameroita laa-
jalle spektrialueelle, alkaen röntgensäteilys-
tä aina pidempiaaltoiseen näkyvän valon 
alueeseen ja edelleen 
lämpösäteilyyn, ker-
too yrityksen perus-
taja ja toimitusjohtaja 
 Kim Törnqvist. 

Cheos on laite-
maahantuoja, jolla 
on tarjota asiakkai-
den tarpeisiin kame-
rateknologiaa, mik- 
roskopiaa, sensorei-
ta ja kosketukseton-
ta mittausteknolo-
giaa. Kamerateknolo-
giaa voidaan käyttää mittaukseen kaikissa 
kokoluokissa ja mittakaavoissa, alkaen mik- 
roskooppitasolta ja päätyen esimerkiksi täh-
titieteen erikoiskameroihin. 

Kameratekniikan lisäksi muutkin fotonii-
kan erikoiskomponentit ovat Cheoksen vah-
vaa osaamisaluetta. Etenkin nopeiden ilmi-
öiden kuvantamiseen käytettävät suurnope-
uskamerat ovat yritykselle tärkeä tuotealue. 
Cheos tarjoaa myös teknologian vaatimat 
tietokoneohjelmistot ja asiantuntijapalvelut. 

Yrityksen asiakaskunta on laaja. Cheos 
maahantuo laitteita, joita käytetään esi-
merkiksi teollisuuden automaatiossa, sai-
raaladiagnostiikassa sekä tieteellisessä 
tutkimuksessa. Asiakkaiden kokoluokka-
kin vaihtelee aina startup-yrityksistä suu-
riin pörssiyrityksiin asti. Asiakkaita löytyy 
myös julkiselta sektorilta ja yliopistoista. 

Yhteistä asiakkaille on korkea vaatimusta-
so laitteiden, ohjelmistojen ja niihin liitty-
vän asiantuntemuksen suhteen. 

Ala kehittyy jatkuvasti
Tuomas Friman vastaa Cheoksella sovel-
luksista ja teknisestä tuesta. Cheos tuo maa-
han laitteita ja komponentteja lähinnä Yh-
dysvalloista, Saksasta ja Japanista. Vuosi-
kymmenten aikana näihin maihin on eh-
tinyt muodostua jo kattava verkosto, jota 
kautta on mahdollisuus myös seurata alan 

uusinta tutkimusta. 
Friman ei kuitenkaan vält-

tämättä pidä aina itseisarvo-
na, että Cheoksen asiakkailla 
on käytössään joka hetki uu-
sin ratkaisu. Investointi uu-
teen tuotannon mittausjär-
jestelmään voi olla yrityksel-
le pitkä prosessi, jossa pilo-
tointiin ja eri vaihtoehtojen 
kokeilemiseen saattaa men-
nä jopa vuosia.

– Kuva on vain väline, 
jonka avulla ratkaistaan jo-

kin asiakkaan tuotannon ongelma. Meillä ei 
tavoitteena ole vain kaunis kuva, vaan ku-
vasta prosessoinnin avulla saatu mittaus-
tieto, joka tuo olennaista hyötyä asiakkaal-
le, kuvaa Friman. 

Törnqvist kertoo seuraavansa mielen-
kiinnolla, mitä koneoppiminen ja tekoäly 
tuovat kuvantamisen alalle. Potentiaalia ja 
mahdollisuuksia on paljon. Hype, joka on 
syntynyt tekoälyn ympärille, ei ole Törn-
qvistin mielestä lainkaan huono asia. 

– Kun aihe on esillä, hyvät ideat saavat 
myös helpommin rahoitusta. Silloin myös 
hyvät uuteen teknologiaan perustuvat yri-
tykset saavat polttoainetta toimintaansa. 
Silti tärkeimpänä pidän sitä, että toimitaan 
eettisesti oikein, Törnqvist tiivistää. 

Erilaiset kylmäketjun tuotteet ovat osa jokaisen suomalaisen 
arkea. Teknologiayritys Sensiren Oy:n uudenlaiset IoT-ratkaisut  
varmistavat kylmäketjun kustannustehokkaan seurannan.

teksti samu häkkinen kuva sensire

Ennakoivaa 
digitaaliseurantaa 
kylmäketjuihin

Sensiren kylmäketjuseuranta toimii IoT-pohjaisten sensorien kautta automaattisesti.

M illoin viimeksi nappasit mu-
kaasi ruokaa pakastealtaasta 
tai hait reseptilääkkeitä ap-
teekista? Tiesitkö, että näi-

den tuotteiden turvallisuuden takaamiseksi 
ne kulkevat koko matkan valmistuspaikas-
ta kauppaan tai apteekkiin tarkasti valvo-
tuissa kylmäketjun olosuhteissa? 

Kylmäketjussa kuljetetaan yhä enemmän 
hyvin arvokkaita mutta määrällisesti pieniä 
lähetyksiä, joita pitää seurata laatikkotasol-
la, jotta niiden turvallisuus voidaan varmis-
taa parhaalla mahdollisella tavalla.

– Aiemmin kylmäketjun seurantaa tehtiin 
pääasiassa ihmisvoimin ja satunnaisotan-
toina. Nykyään työ on systemaattisempaa, 
mutta edelleen käytetään paljon papereita 
ja Exceleitä jälkikäteiseen tulosten tarkas-
teluun, kertoo Sensire Oy:n toimitusjohta-
ja Jp Asikainen. 

Vuonna 2007 perustetun Sensiren ke-
hittämä kylmäketjunseuranta puolestaan 
toimii esineiden internetin IoT-pohjaisten 
sensoreiden kautta automaattisesti ja jatku-
vasti. Tavoite oli poistaa sekä seurannasta 
koituvaa vaivaa että parantaa kylmäketju-
jen turvallisuutta.

– Lähdimme siitä, kuinka voisimme aut-
taa asiakkaita laadun ja turvallisuuden var-
mistamisessa ilman, että tehokkuus kärsii. 
Digitalisaation kautta tämä on ollut mah-
dollista saavuttaa.

 
Reaaliaikaisuus ehkäisee hävikkiä
Sekä ruuan että lääkkeiden kanssa kylmä-
ketjun ongelmat tulevat näkyviin erityises-
ti hävikissä.

– Maailmanlaajuisesti esimerkiksi noin 
kolmannes kaikesta ruoasta menee hävik-
kiin. Tämän lisäksi myös lääkekuljetuksissa 
lämpötilanvaihtelut aiheuttavat paljon on-
gelmia ja kustannuksia, jotka sitovat arvok-
kaita resursseja turhaan, toteaa Asikainen. 

Reaaliaikainen seuranta antaa avaimet 

ehkäistä ongelmia ennakoivien hälytysten 
avulla. Kun resurssit voidaan käyttää on-
gelmiin reagoinnin sijasta niiden välttämi-
seen, päästään tilanteeseen, jossa hävikki 
voidaan minimoida.

– Ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää 
juuri lääkekuljetuksissa, jossa nykyään kul-
kee yhä arvokkaampia, jopa vain yhtä po-
tilasta varten tehtyjä lääkkeitä. Ongelma-
tilanteissa kysymys voi olla kustannusten 
lisäksi myös konkreettisesti ihmishengistä, 
Asikainen muistuttaa.

Palveluna helppous 
Digitalisaatio avaa siis mahdollisuuksia se-
kä turvallisuuden parantamiseen että toi-
minnan tehostamiseen, mutta miten asiak-
kaat suhtautuvat uuden teknologian tuo-
miin muutoksiin?

– Uudenlaiset työskentelytavat herättä-
vät aina epävarmuutta. Silloin on vaarana, 
että hyvä idea jää hankalan alun jalkoihin, 
Asikainen huomauttaa. 

Sensirellä tähän lähdettiin hakemaan rat-
kaisua palvelutuotteella, joka sisältäisi kai-
ken asiakkaan tarvitseman avun koko pro-
jektin elinkaaren ajalle, suunnittelusta aina 
jatkuvaan käytön aikaiseen tukeen.  

– Saamamme palaute on varmistanut, et-
tä tämä on oikea suunta. Eräs tyytyväinen 
asiakas lähestyi meitä vastikään ja kiitteli, 
että ratkaisu on niin helppokäyttöinen, että 
sitä osaa käyttää vaikka maatiaiskissa, Asi-
kainen naurahtaa.

Lähestymistapa on selvästi toiminut, 
sillä Sensiren ratkaisuille on kova kysyntä 
myös kansainvälisesti. Alkukesästä saatu 
miljoonaluokan investointi ja yhteistyö glo-
baalin Yokogawa-yhtymän ja sen 61 maata 
kattavan myyntiorganisaation kanssa avaa-
kin yhtiölle erinomaisen lisäväylän globaa-
leille markkinoille.

WWW.SENSIRE.COM 

WWW.CHEOS.FI

“
Seuraamme  
mielenkiinnolla, 
mitä tekoäly ja 
koneoppiminen 
tuovat alalle.  



INNOVAATIOT MAINOSLIITE

 XTS - vallankumouksellista 
liikkeenohjausteknologiaa
Kuljetinratkaisu uuden sukupolven koneensuunnitteluun

Kannatinkisko
Suorat ja kaartuvat moottorimodulit 

mahdollistavat lukemattomia yhdistelmiä

Johdottomat liikeyksiköt

www.beckhoff.com/XTS
Erittäin kompakti XTS (eXtended Transport System) -järjestelmä luo täysin 
uusia mahdollisuuksia konesuunnitteluun. XTS rakentuu ainoastaan kolmesta 
komponentista; moottorista, liikeyksiköistä sekä kannatinkiskosta. Yhdessä PC-
pohjaisen ohjauksen ja reaaliaikaisen EtherCAT-kenttäväylän kanssa se tarjoaa 
ennennäkemättömiä vapausasteita koneiden suunnitteluun. Monipuoliset 
geometriset vaihtoehdot mahdollistavat kokonaan uudentyyppiset konekon-
septit kuljetin-, kappaleenkäsittely- sekä kokoonpanosovelluksiin. XTS:n avulla 
on mahdollista kasvattaa tuotannon tehokkuutta sekä pienentää koneiden 
tilantarvetta. Mekaanisesti erittäin haastavat liikkeenohjaussovellukset voidaan 
XTS-järjestelmällä ratkaista joustavasti ohjelmallisesti. 
Mitä XTS mahdollistaisi teillä? 

www.beckhoff.fi | info@beckhoff.fi | p. 020 7423 800

Tervetuloa Automation Update 
-seminaariin Hyvinkäälle 4.10.2019!

Paikkoja on rajoitetusti ja ne varataan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Vahvistamme osallistumisesi. Tilaisuus on maksuton. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen oheisen QR-linkin kautta, osoit-
teessa bit.ly/Beckhoff_AU2019, puhelimitse 020 7423 800 tai 
sähköpostilla info@beckhoff.fi.

Lue lisää ja ilmoittaudu:


