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SUOMEN ELINKEINOELÄMÄ tarvitsee uu-
sia avauksia, mikä tarkoittaa panostamis-
ta innovatiivisiin ideoihin ja niistä synty-
viin liiketoimintoihin. Älykkyyttä lisätään 
nyt vauhdilla joka paikkaan ja mahdolli-
suudet uuden kehittämiselle ovat rajatto-
mat. Ongelmaksi tilan-
ne voi muodostua pit-
kään toimineissa yri-
tyksissä, joissa raken-
teet ovat jäykistyneet 
ja joissa joudutaan te-
kemään suuria sisäisiä 
kulttuurimuutoksia. 
Suurimpana haasteena 
ei ole teknologian ke-
hittäminen sinällään, 
vaan sen saaminen pal-
velemaan yhtiötä ja nii-
den liiketoimintaa sekä 
yhteiskuntaa. Usein täl-
löin pitää yhtä aikaa säi-
lyttää vanhaa ja luoda 
uutta. Tulostaso ei myöskään muutosvai-
heessa välttämättä pysy aiemmalla tasolla, 
mikä huolettaa monia. Kehitystä tapahtuu 
kuitenkin vain rohkeiden päätösten kautta. 

NUORTEN AMERIKKALAISTEN  johtajien 
parissa tehty tutkimus antoi aikoinaan hy-
vän ja yksinkertaisen ohjeen: Yritä viettää 
aikaa 15-30 minuuttia päivittäin kirjoitta-
malla muistiin kysymyksiä, jotka haasta-
vat yrityksesi nykyisen tilan. Lopputulos 
on usein kiinni uskalluksestamme, mutta 
myös harjoittelusta ja asenteesta. On ih-

misiä, jotka jatkuvasti etsivät korjattavia 
asioita. Toisinaan tietämättömyys luo in-
novaatioita, kun tiedon puutteen vuoksi 
tunnettuihin asioihin kehitetään uusi rat-
kaisu. Tämä vaatii työyhteisöltä pysähty-
mistä aika ajoin, jolloin löydämme arkipäi-

vän häiriötekijöihin ratkai-
suja. Uuden kokeileminen 
kannattaa ja se vaatii kaikil-
ta – niin työntekijältä kuin 
työnantajalta – myös epä-
onnistumisen sietämistä. 

INNOVATIIVISUUS on luo-
vaa toimintaa, jolle on usei-
ta määritelmiä. Yksinker-
taistettuna se on olemas-
sa olevien asioiden kehit-
tämistä tai uudentyyppis-
ten asioiden luomista – ja 
halua tehdä niin. Innovatii-
visuus vaatii älykkyyttä, jo-
ta ikävä kyllä mitataan liian 

usein erilaisilla asioihin keskittyvillä tehot-
tomilla mittareilla. Uusissa innovaatiois-
sa korostuu kuitenkin usein kokemuksen 
merkitys, minkä vuoksi älykkyyttäkin tuli-
si määrittää aivan erilaisilla ominaisuuksil-
la, joita ovat tasapainoisuus, iloisuus, sym-
paattisuus, herkkyys ja alhainen ahdistu-
neisuus. Ihmisten, yritysten, tuotteiden ja 
järjestelmien on kaikkien kehityttävä mah-
dollisimman älykkäiksi tai vielä mieluum-
min viisaiksi uudenlaisiksi oppijoiksi. Näin 
saadaan rakennettua pohja kestävälle suo-
malaiselle innovaatiokehitykselle.

 
Suomi tarvitsee  
liiketoimintainnovaatioita

Marjo Miettinen
Hallituksen puheenjohtaja
Ensto Oy

Puheenvuoro 

Hollmén & Co:n toimitusjohtaja Juha Haaslahti on kiinnostunut lentoko-
neteollisuudesta, sillä siihen liittyy lukuisia jäähdytettäviä kohteita. 

Laserhitsaus mahdollistaa  
tehokkaan lämmönsiirron 

A lumiinin ja kuparin omi-
naisuuksien ja käyttö-
mahdollisuuksien laaja 
kirjo on arkipäivää Ulvi-

lassa ja Nivalassa toimivassa Holl-
mén & Co Oy:ssä. Yritys on paneu-
tunut näiden kahden metallin laser-
hitsaukseen ja kehittänyt huomat-
tavasti siihen liittyvää teknologiaa  
sekä työmenetelmiä. Kaikki alkoi 
nelisen vuotta sitten perustetusta 
laserhitsaussolusta.

– Alumiinin ja kuparin laserhit-
saus on nousemassa palveluksi, jo-
ka kiinnostaa asiakkaitamme, tiivis-
tää toimitusjohtaja Juha Haaslahti.

Alhaisessa lämpötilassa sulava 
alumiini ei ole helppo materiaali la-
serhitsata, päinvastoin. Hankaluut-
ta lisäävät alumiinin lukuisat seosai-
neet ja eri koostumukset. Alumiinin 
onnistunut laserhitsaus vaatii pal-
jon tutkimustietoa ja taitoa.

Hollmén & Co:ssa laserhitsauk-
seen liittyvä kehitystyö on tehty 
palvelemaan asiakkaiden tarpeita. 
Asiakas esittelee lämmönhallin-

Laserhitsauksella voidaan monipuolistaa entisestään 
alumiinin ja kuparin käyttömahdollisuuksia. Uuden 
sukupolven menetelmä lisää kustannustehokkuutta 
säästämällä materiaalia ja aikaa. 
teksti kari kuisti kuva nyblin studiot  

taan liittyvän ideansa, jonka tuot-
teistamisprosessissa yhtiön asian-
tuntijat ovat aktiivisesti mukana. 
 
Lämmönhallinta keskiössä 
Suunnittelutyön keskiössä on läm-
pö: sitä pitää saada jostakin pois tai 
jonnekin lisää toimivalla ja talou-
dellisella tavalla. Jäähdyttäminen 
tapahtuu joko ilman tai nesteen 
avulla. Valmistuneista tuotteista 
suurin osa jäähdytetään ilmalla. 
Nestejäähdyttimiä menee muun 
muassa sähköautoihin, joissa niitä 
käytetään myös lämmittämiseen.

– Autoteollisuudessa olemme 
mukana nimenomaan tuotekehi-
tyspuolella. E-Mobility kattaa au-
toteollisuuden lisäksi paljon muu-
takin, Haaslahti kertoo.

Henkilöautojen lisäksi lämmön-
hallintatekniikkaa tarvitaan esimer-
kiksi erilaisissa järeissä työkoneissa, 
kuten esimerkiksi metsäkoneissa, 
rekoissa, junissa ja laivoissa.

Julkinen liikenne sähköistyy 
vauhdilla  ja sähköbussit edustavat-

kin tällä hetkellä nopeimmin kasva-
vaa alaa. Merkittäviä lämmönhal-
lintaan liittyviä kasvunäkymiä löy-
tyy monilta eri teollisuudenaloilta.

Vaikka paljon on jo ehditty teh-
dä ja kokea, niin Haaslahti kertoo 
yrityksen jopa toivovan asiakkai-
den taholta tulevan myös yllättä-
viä ideoita. Ne tarjoavat haasteita.

– Asiakkaiden uudet ideat ovat 
tervetulleita. Erityisesti ne, jois-
sa voimme hyödyntää kehittä-
määmme hitsausmenetelmää. 
Menetelmä tarjoaa mahdolli-
suuden yhdistää komponentte-
ja sekä suunnitella ne eri tavalla.  
 
Komponentit pienenevät 
Tekniselle kehitykselle on tyypillis-
tä komponenttien pieneneminen ja 
tehojen kasvaminen. Muutokset li-
säävät myös lämmönhallintaan liit-
tyviä vaatimuksia. Yhä pienemmäl-
tä alueelta pitää kyetä poistamaan 
yhä enemmän lämpöä. Yrityksen 
kehittämä teknologia mahdollistaa 
myös komponenttitason ratkaisut.

– Saamme monipuolisemman 
jäähdytyskanavarakenteen elemen-
tin sisälle, kun tuote on suunniteltu 
tehtäväksi laserhitsauksella.

Haaslahti kertoo asiakkaiden ar-
vostavan erityisesti kahta asiaa: laa-
tua ja luotettavuutta. Näiden lisäksi 
Hollmén & Co tarjoaa kilpailijoita te-
hokkaampaa lämmönsiirtoa.

A LD-teknologian jo 
70-luvulla kehittänyt  
Tuomo Suntola palkit-
tiin tänä vuonna Millen-

nium-palkinnolla. Tekniikan Akate-
mian myöntämä palkinto jaetaan jo-
ka toinen vuosi kunnianosoitukse-
na elämänlaatua parantaville inno-
vaatioille. ALD-teknologian avulla 
voidaan valmistaa ohuita materiaa-
likerroksia atomikerros kerrallaan.

– Palkinto tuo teknologian tunne-
tummaksi, minkä ansiosta sille löy-
tyy todennäköisesti yhä uusia sovel-
lusalueita. Puolijohteissa merkitys 
on ollut varmasti suurin, koska ALD 
vaikuttaa merkittävästi elektroniik-
kalaitteiden suorituskykyyn. Hie-
noa, että se myönnettiin tilantees-
sa, jossa ALD-teknologian arvo on 
tullut osoitettua. Suomella on edel-
leen merkittävä asema ALD teknii-
kan kehittämisessä, Suntola kertoo.

Puolijohdekomponenttien lisäk-
si ALD-kalvoilla voidaan parantaa 

Millennium-palkinto 
tuo ALD-teknologian 
tunnetummaksi

esimerkiksi aurinkokennojen ja 
Li-akkujen suorituskykyä sekä suo-
jata erilaisia esineitä aina lääketie-
teellisistä laitteista matkapuhelimi-
en näyttöihin ja kolikoihin. Kirkko-
nummella toimiva Picosun valmis-
taa laitteita ALD-kalvojen kasvatta-
miseen. Laitteiden mekaaniset ra-
kenteet Picosunille toimittaa oulu-
lainen Mectalent.

Ideasta lopputuotteeksi 
Mectalent on erikoistunut tark-
kuusmekaanisten komponenttien 
ja laitteiden valmistukseen. Toimin-
ta perustuu kokonaisvaltaiseen pal-
veluun aina suunnittelusta tuote-
kehitykseen, komponentti- ja lai-
tevalmistukseen sekä testaukseen.

– Teemme tuotekehitystä ja 
suunnittelua yhdessä asiakkaidem-
me kanssa – ideasta lopputuotteeksi 
asti. Kun tuote valmistetaan yhdes-
sä paikassa, saadaan kokonaisket-
ju tehokkaammaksi, Mectalentin 

myyntijohtaja Matti Ojala kuvailee.
Jopa 80 prosenttia tuotteen kus-

tannuksista määritellään suunnitte-
luvaiheessa. Valmistuskustannuk-
set pienenevät, kun ongelmat rat-
kotaan jo etukäteen. Valmistustek-
nisesti optimaaliset tuotteet sääs-
tävät myös elinkaarikustannuksia. 

Tarkkuusmekaniikan valmistus 
vaatii puhtaat tilat ja Mectalentil-
la on tätä varten ISO8-sertifioidut 
tuotantotilat. Mectalent oli ensim-
mäisiä yrityksiä Suomessa, jonka 
laatujärjestelmälle on myönnetty 
ISO13485-sertifiointi. 

 Mectalentin Matti Ojala ja Tapio Harila onnittelivat Tuomo Suntolaa Millenium-teknologiapalkinnosta 
ALD-reaktorin pienoismallilla. Picosunin Timo Malinen sai omansa kiitokseksi yli 10 vuoden yhteistyöstä.

ALD on yksi tulevaisuuden teknologioista, jonka mah-
dollisuudet vain kasvavat. Puolijohteiden lisäksi ALD 
-kalvolla suojataan jo esineitä implanteista kolikoihin.
teksti suvi huttunen kuva aleksi palmqvist 

– Pyrimme löytämään koko ajan 
uusia valmistusteknologioita, joi-
ta pystymme hyödyntämään eri 
laitteiden valmistuksessa. Nyt sel-
vitämme esimerkiksi miten me-
tallin 3D-tulostamista voitaisiin 
hyödyntää. Haluamme ymmärtää 
syvällisemmin myös ALD:tä, jot-
ta voimme tarjota sitä asiakkail-
le eri sovelluksiin, Ojala sanoo.  
 
Mahdollisuudet kasvavat
Ojala ja Mectalentin toimitusjohtaja 
Tapio Harila uskovat, että ALD voisi 
olla ratkaisu monelle heidän asiak-

kaalleen. Teknologiaa voi hyödyn-
tää yllättävissäkin kohteissa, kuten 
hopeakoruissa estämään metallin 
tummuminen, lääketieteellisissä 
implanteissa, teleskooppipeileis-
sä, aurinkokennoissa sekä tietysti 
erilaisten näyttöjen suojaamises-
sa. ALD:llä voi suojata myös pulve-
rimaista ainetta, ja sitä käytetäänkin 
tässä ominaisuudessa LED-valoissa. 
Käyttökohteiksi sopivat myös erilai-
set joustavat materiaalit ja muovi.

– Koko ajan tulee uusia asioita, 
joihin ALD-teknologiaa voi hyö-
dyntää, Suntola muistuttaa.

06TURKU SCIENCE PARK 
Meriteollisuuden prosessit 
digitalisoituvat Turussa  

14 3D FORMTECH 
3D-tulostuksella  
käyttövalmiita metalli-
kappaleita

Sisältö

PUHEENVUORO 
Marjo Miettinen 
 
MECTALENT 
Millennium-palkinto tuo 
ALD-teknologian tunnetummaksi 
 
HOLLMÉN & CO 
Laserhitsaus mahdollistaa  
tehokkaan lämmönsiirron

HELSINGIN KAUPUNKI 
Digiajan koulu opettaa uutta 
ajattelutapaa 

VTT 
Sähköbussit monipuolisena  
kokeilualustana 

INTOPALO 
Intoa ideoiden innovointiin

RTL-INDUCTIVES 
Euroopassa valmistettavat  
sarjakoot kasvavat  
 
FINNBLAST 
Raepuhallus puhdistaa metallin 
 
SMARTBLOCK  
Rauhallinen tila keskellä toimistoa 
 
VERKKOKAUPPA.COM
 
CITIUS IMAGING 
Suurnopeus näyttää näkymättömän 
 
AMT hakemistot 
Koottua tietoa kaikista kanavista 

CARL ZEISS 
Röntgentekniikka mittaa  
lopputulosta 
 
KAARINAN TRIMET 
Räätälöityjä laserhitsaustöitä  
alihankintana 

LAAKERI-CENTER 

AUTOKESKUS

IQ PAYMENTS
Älykkäät ratkaisut  
liikkumisen apuna 
 

02 
 
 
03 
 
 
 
03 
 
 
 
04 
 
 

07 

O8 
 

10 
 
 
10

 
11

 
11 
 
 
12 
 
13 
 
 
13 
 

14 
 
 
 
15

15

16

07 KONETEKNOLOGIA- 
KESKUS TURKU 
Konepajateknologia  
vauhdittaa tuotekehitystä

TEKIJÄT | Päätoimittaja Laura Syväniemi | Tuottaja Sini Levisalo | Taitto  
Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Teija Aaltonen, Virpi Ekholm, Marja Hakola, 
Suvi Huttunen, Liisa Joensuu, Kari Kuisti, Antti J. Lagus, Tuomas I. Lehtonen, 
Outi Rantala, Elina Teerijoki | Kuvaajat Eino Ansio, Juha Arvid Helminen, 
Leena Koskela (kansikuva), Pasi Leino, Nyblin Studiot, Aleksi Palmqvist, Mikko 
Pääkkönen, Joona Raevuori | Kannen kuvauspaikka Timberwise showroom



MAINOSLIITE INNOVAATIOTINNOVAATIOT MAINOSLIITE

n  0504  n

L ukuisat sukupolvet opet-
telivat asioita hiljaa riveis-
sä istuen, opettajaa kuun-
nellen, ulkolukuna ja teo-

rian tasolla. Tämän päivän oppilaat 
sen sijaan liikkuvat ja keskustele-
vat, oppivat toinen toisiltaan tii-
meissä työskennellen, etsivät tie-
toa itse ja soveltavat sitä heti käy-
täntöön. Digikoulussa ei päntätä 
vaan ajatellaan itse. 

– Oppilaita kannustetaan käytän-
nön tekemiseen ja ratkaisujen etsi-
miseen. Tavoitteena on kasvattaa 
sosiaalisia, yhteistyökykyisiä ja en-
nakkoluulottomia suomalaisia, joil-
la on hyvä itsetunto ja jotka toteut-
tavat rohkeasti omia ideoitaan, ker-
too Helsingin kaupungin kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan toimi-
alajohtaja Liisa Pohjolainen.

Pedagoginen täyskäännös on 
välttämätön. Maailman digitalisoi-
tuessa ei ole tarkoituksenmukais-
ta käyttää aikaa asioihin, jotka löy-
tyvät netistä tuossa tuokiossa. Uu-
si polvi opettelee esimerkiksi ohjel-
mointia ja rakentaa teollisuusrobot-
tien täysin toimivia legoversioita.

– Opetustavat kaikissa koulu-
muodoissa ovat uudistuneet. Ny-
kyisin tarvitaan ajattelun kehittä-
mistä, taitoa hakea tietoa ja suo-
dattaa sitä. Uusia oppimisen tapo-
ja ja teknologioita hyödynnetään 
Helsingissä kaikissa oppiaineissa, 
Pohjolainen selvittää. 

Digimissio edellä
Helsinki haluaa erottua suunnan-
näyttäjänä ja innovatiivisen oppi-
misen kokeilukaupunkina. Lähtö-
kohtana on koko pedagogisen toi-
mintakulttuurin muuttaminen kai-
killa koulutuksen tasoilla. 

– Tapahtuva muutos on laaja ja 
systemaattinen. Sen veturina on 
oma digimissiomme ja vuonna 2016 
käyttöön otettu, kaikki oppilaitok-

K un robotti saadaan liik-
kumaan, mutta se kään-
tyykin vasemmalle oi-
kean sijaan, on moot-

torin kiertosuuntaa muutettava. 
Tämäntyyppisten asioiden parissa 
työskennellään Vesalan peruskou-
lussa Helsingissä. Varhaiselle robot-
tijunaan hyppäämiselle on syynsä.  

– Robotiikka on tulevaisuudes-
sa arkipäivää. Alalla ei juuri ole val-
miita asiantuntijoita, joten tärkein-
tä on ajatustyön kehittäminen. Le-
gorobotiikka opettaa ohjelmointia 
konkreettisin keinoin. Lapset ovat 
rakentaneet teollisuusrobottien le-
goversioita sekä aivan omia sovel-
luksiaan, kertovat luokanopettajat 
Panu Keskinen ja Jari Ahvenus, jot-
ka tekevät luokkayhteistyötä nel-
jännen luokan opettamisessa.

Lapset ovat ohjelmoineet ja ra-
kentaneet esimerkiksi tarttuvan 
robottikäden, joka voisi teollisuu-
dessa siirtää raskaita esineitä liuku-
hihnalta toiselle. Värilajittelija puo-
lestaan osaa pudotella siihen lada-
tut palikat värin mukaan oikeisiin 
kuppeihin ja jopa ilmoittaa värin ni-
men suullisesti englanniksi. Erilai-

Digiajan koulu 
opettaa uutta 
ajattelutapaa

set kattava digiohjelmamme.
Kasvatuksen ja koulutuksen di-

gimissio lähtee muun muassa siitä, 
että oppimista tapahtuu muuallakin 
kuin koulussa. Digiohjelma puoles-
taan lupaa tuoda työvälineet opetta-
jille ja oppilaille, kehittää toimialan 
digitaalista järjestelmää ja sallia in-
novatiiviset pedagogiset kokeilut. 

Uuden pedagogiikan kokei-
lut käynnistyivät Helsingissä noin 
70:ssä koulussa ja oppilaitoksessa 
lukuvuonna 2016–2017. Kokeilu-
kouluissa etsitään uusia opetus- ja 
toimintatapoja. Käynnissä on myös 
täydennyskoulutusohjelma, jonka 
avulla kehitetään opettajien osaa-
mista. Helsingissä toimii yli 40:n 
edelläkävijäopettajan verkosto, joka 
tukee muita opettajia muutoksessa.

– Olemme saaneet huomata, et-
tä pedagoginen näkemyksemme 
on hyvä. Helsingissä ei opiskella 
koneet ja tietohallinto edellä vaan 
pedagogiikka edellä, mikä on haas-
tavaa, Pohjolainen toteaa.

Koko kaupunki kouluna
Opintietä kuljetaan Helsingissä il-
miöpohjaisesti oppien. Se tarkoittaa 
jonkin autenttisen asian tutkimis-
ta ja ratkaisemista teknologiaa hyö-
dyntäen. Teoria ja käytäntö kohtaa-
vat. Uutta opitaan muuallakin kuin 
luokassa, esimerkiksi lähiluonnos-
sa, kirjastoissa tai museoissa. Kau-
punki toimii oppimisympäristönä. 

– Pienet lapset voivat esimerkiksi 
retkeillä taulutietokoneiden kans-
sa lähimetsässä, ottaa siellä kuvia 
ja videoita ja tutkia niiden avulla 
hyönteisiä ja kasveja. Isommista voi 
olla antoisaa liikkua kaupungilla ja 
testata paikannusteknologiaa, Poh-
jolainen antaa esimerkkejä. 

Helsinki uudistaa myös itse kou-
lurakennuksia, sillä opetustilojen 
tulee olla muunneltavia ja moni-
käyttöisiä. Niiden tulee mahdollis-

taa tiimityö, pelillistyvä oppiminen 
ja esimerkiksi virtuaalisten ympä-
ristöjen hyödyntäminen. Oppilaat 
voivat jatkossa astua virtuaalises-
ti suoraan sopivaan ympäristöön, 
esimerkiksi biologian tunnilla sade-
metsään tai historian tunnilla kes-
kelle sotatannerta. 

Data arvioi oppimista
Toimintakulttuurin muutos edel-
lyttää luonnollisesti toimivaa digi-
taalista ympäristöä. Helsingin kou-
luihin ja oppilaitoksiin on hankittu 
kymmeniä tuhansia uusia tietoko-
neita, ja langattomat verkot on saa-
tettu ajan tasalle. 

– Hankinnoille on pedagogiset 
perustelut, sillä tietokoneet kehit-
tävät algoritmista ajattelua ja tek-
nistä osaamista, joita tarvitaan yhä 
enemmän. Tekniikka sallii myös 
oppilaiden edistyvän kukin omas-
sa tahdissaan, kertoo tietohallinto-
päällikkö Soili Haapala.

– Itsearvioimisen ja data-analy-
tiikan työkalut löytävät oppimisen 
aukkopaikat. Opettajan on analytii-
kan avulla helppo seurata oppilai-
den edistymistä ja auttaa tarpeen 
mukaan, Haapala kertoo.

Haapala pitää tätä tärkeänä ta-
sa-arvon kannalta, sillä kaupungin 
on toimittava siten, että jokainen 
löytää oman potentiaalinsa oppia.

Koulu on kokenut niin mullista-
van muutoksen, että vanhempien 
on Pohjolaisen ja Haapalan mukaan 
vaikea sitä edes käsittää. Suurta ih-
metystä herättänyt numeroarvioin-
nin poistaminen on lopulta muu-
toksista vähäisimmästä päästä.

Robotiikka osana  
oppilaiden arkipäivää
Vesalan peruskoulussa opetetaan ohjelmointia konk-
reettisin keinoin. Legorobotiikan avulla lapset saavat 
kosketuksen tulevaisuuden toimintatapoihin.

set robotit liikkuvat ja väistävät es-
teitä sensorien avulla.

–  Varashälytinovi rakennettiin 
pienoismallina vanerista. Kaikki 
tämä on osa teknologiakasvatusta. 
Lapset oppivat ratkaisemaan ongel-
mia mekaanisesti ja ohjelmoinnil-
lisesti. He saavat jo varhain koske-
tuksen rakenteiden tutkimiseen ja 
insinööritieteisiin, Keskinen kertoo.

Robotiikka ei ole vain loogis-ma-
temaattisesti suuntautuneita var-
ten. Pianon koskettimia soittava ro-
botti innostaa musikista kiinnostu-
nutta, kun taas taiteellisesti lahjakas 
oppilas huomaa esineen muotoilun. 
Vesalan peruskoulussa taiteellisesti 
lahjakas tyttö kehitti robottikäden, 
joka toistaa väsymättä upeita man-
dala-kuvioita. Se soveltuisi vaikka 
kankaiden suunnitteluun.

Ainoa asia, joka Keskistä ja Ahve-
nusta huolestuttaa on se, miten yh-
teiskunta ottaa vastaan digikoulus-
ta valmistuvat, omia ideoitaan to-
teuttavat ja vaikuttamisen mahdol-
lisuuteensa tottuneet nuoret. Kysy-
mys kuuluu, salliiko työelämä heille 
saman innovatiivisuuden ja itsenäi-
syyden kuin nykyajan koulu.

Opetuksen digitalisoituminen on paljon muutakin kuin pelkästään 
tietokoneiden tuloa oppitunneille. Tekniikka on vain väline, kun 
koulu kasvattaa innovatiivisia ja itsetuntoisia ajattelijoita ja antaa 
eväät tuleville robotisaation vuosikymmenille.

teksti liisa joensuu kuvat aleksi palmqvist

Toimialajohtaja Liisa Pohjolainen
ja tietohallintopäällikkö Soili  

Haapala ovat iloisia Suomessa sal-
litusta pedagogisesta vapaudesta. 

Robotiikkaa opettavien luokanopettajien Panu Keskisen ja Jari Ahve-
nuksen mielestä koulunkäynnin tulisi olla motivoivaa ja viihdyttävää.

Innovatiivisia kokeiluja  
Helsingin kouluissa
n PORTFOLIOKOULU  
hyödyntää sähköistä koulurep-
pua, johon oppilaat keräävät 
tietoa portfolioonsa.  

n KOULUTON KOULU on 
perinteisten oppituntien ja 
luokkien sijaan työpajamaista 
projektioppimista. 

n PULPETITON KOULU on 
vapaa työskentely-ympäristö, 
joka sijoittuu myös koulun  
ulkopuolelle.

n OPPIKIRJATON KOULU 
käyttää sähköisiä oppimateri-
aaleja, kuten tekstiä, animaati-
oita, videoita tai simulaatioita.



MAINOSLIITE INNOVAATIOTINNOVAATIOT MAINOSLIITE

n  0706  n

Idea uudenlaisesta 
avoimen lähdekoodin 
alustasta yritysten tilaus 
-toimitus-ketjussa tulee 
mullistamaan nykyisen 
digitaalisen tiedonsiirron. 
Pilotoinnissa on jo nyt  
mukana lukuisia yrityksiä.  

teksti outi rantala 
kuva meyer turku

Yritykset tekevät yhä ma-
nuaalisesti monia erityi-
sesti tarjousten, tilausten 
ja toimitusten asiakirjoi-

hin liittyviä toimintoja. Turussa 
haetaan nyt ratkaisua, joka mullis-
taa nykyisen digitaalisen tiedonsiir-
ron. Meriteollisuus lähti hankkee-
seen notkistaakseen tilaus-toimi-
tus-ketjuaan. Mielessä ovat tulevai-
suudessa myös kustannussäästöt.

– Metsäteollisuudella on ollut 
vastaava hanke aiemmin laitos-
ten teknisen tuotetiedon näkökul-

Turussa käynnistynyt miljoonahanke on ainutlaatuinen, sillä siinä on mukana useita suuria toimijoita. Mukana on myös pk-yrityksiä, joita harvoin nähdään vastaavissa EU-hankkeissa.  

masta. Meillä tarve ja lähestymista-
pa on kuitenkin toisenlainen, koska 
tuotteita on vähän ja ostosten mää-
rä taas huikea. Lähdimme uudista-
maan hankintaprosessia ja laskujen 
käsittelyprosessia. Tavoitteena on 
päästä paperista eroon ja säästää 
kustannuksia, kun manuaaliset vä-
livaiheet karsitaan. Verkostolla on 
joka tapauksessa kasvamispainei-
ta, joten tällainen järjestelmä olisi 
kansainvälisesti yksi pelimerkki li-
sää, Meyerin Turun telakan kansi- 
varustelun suunnittelupäällikkö  
Jari Yli-Tolppa kertoo.

Yli-Tolppa vastaa yrityksessä Ma-
ritime Digital Supply Space -projek-
tista, joka on TEKES:n rahoittama 
ja Turun yliopiston kauppakorkea-
koulun johtama tutkimusprojekti. 

– Säästö syntyy siitä, kun käsi-
työn määrä prosessissa vähenee 
ja dokumenttien allekirjoittami-
nen siirtyy digitaaliseen muotoon. 
Kun yritykset käyttävät samaa alus-
taa, virheiden määrä vähenee huo-
mattavasti. Nyt mukana on meri-
teollisuuden toimijoita, pankke-
ja ja softataloja. Jatkossa myös ra-
hoitus saattaa järjestyä tilauksen 

yhteydessä, kun pankit liittyvät 
järjestelmään omilla tuotteillaan. 
Tietoturva on tietenkin ykkösasia 
ja se koskee kaikkia osapuolia. 

Luodaan täysin uutta
Turun seudun elinkeinoyhtiö Tur-
ku Science Park Oy:n tutkimus- ja 
kehityspäällikkö Karri Mikkonen  
on seurannut läheltä muutama vuo-
si sitten toteutettua metsäteollisuu-
den hanketta. Mikkonen halusi kar-
toittaa myös Turussa digitalisaation 
tarpeita meriteollisuusklusterissa.

– Uudessa, konkreettisessa pro-
jektissa kehitetään toimialakohtais-
ta ekosysteemiä. Digitalisointia ei 
ole ennen tehty tässä mittakaavas-

sa. Tällä halutaan luoda epäreilu kil-
pailuetu suomalaisille yrityksille 
kansainvälisessä kaupankäynnissä. 

Turun yliopiston kauppakorkea-
koulu, Åbo Akademi ja Lappeenran-
nan teknillinen yliopisto tutkivat, 
millä edellytyksillä luodaan digi-
taalinen ympäristö, jossa yritykset 
voivat tehdä transaktioita niin, et-
tä dokumentit siirtyvät yritykseltä 
toiselle muuntumattomina ja alku-
peräisessä muodossa.

– Neljäkymmentä prosessiteolli-
suuden yritystä käyttää transaktio-
kustannuksiin vuosittain  noin 580 
miljoonaa euroa, joten manuaalitoi-
minnan automatisointi houkuttelee, 
toteaa Turun kauppakorkeakoulun 
digitaalisen liiketoiminnan johtami-
sen professori  Tomi Dahlberg.

Toimii pilvipalveluna
Olemassa olevat ratkaisut ovat 
yleensä rakennettu erikseen ja toi-
mineet kahdenvälisinä. Rakenta-
miseen käytetty summa on jopa 
50-100-kertainen verrattuna nyt ke-
hitettävään avoimen lähdekoodin 
järjestelmään, joka toimii pilvipal-
veluna. Jatkossa on tarkoitus saada 

tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilauk-
set, tilausvahvistukset ja toimitus-
dokumentit kulkemaan samankie-
lisinä yritykseltä toiselle.

– Yritykset halusivat alustan, jo-
ka käyttää kansainvälistä lohkoket-
juteknologiaa. Tutkimme vaihtoeh-
toja ja päädyimme Linus Founda-
tionin Hyperledger-standardiin. 
Meillä kehitetty rajapintaohjelma 
eli API kiinnosti Linus Foundatio-
nia ja saimme luvan ryhtyä kehittä-
mään systeemiä tältä pohjalta. La-
boratoriona toimii yliopiston yhtey-
dessä DBE Core -alustayhtiö.

Tähän mennessä tutkijat ovat 
kenttätyöskentelyn kautta määri-
telleen sanomat ja niihin liittyvät li-
säsanomat, joita järjestelmä käyt-
tää. Tilaus-toimitus-ketjun hitaus 
ja käsityövaltaisuus koskettavat ko-
ko teollisuutta. Nyt mukaan liitty-
vät kuljetus ja logistiikka.

– Seuraavassa vaiheessa ovat mu-
kana suuret varustamot, satamat, 
kuorma-auto- ja huolintaliikkeet, 
VR ja Finnair. Ensi kertaa urallani 
keskeneräisestä hankkeesta syntyy 
tällainen spin off. Tästä tulee jotain 
todella isoa, Dahblerg toteaa.

Meriteollisuuden prosessit 
digitalisoituvat Turussa 

“
Kun yritykset  
käyttävät samaa 
alustaa, virheiden 
määrä vähenee 
huomattavasti. 

Koneteknologiakeskuksen asiakkaat pääsevät hyödyntämään tuote- 
kehityksessään keskuksen huippuosaamista ja tehokasta laitteistoa. 

Konepajateknologia 
vauhdittaa tuotekehitystä 

K oneteknologiakeskus 
Turku Oy:lla on käytös-
sään uusimmat,nyky-
teknologian mukaiset 

valmistusmenetelmät sekä luja 
asiantuntemus, joita sen asiakasyri-
tykset pääsevät hyödyntämään.

– Päätavoitteemme on siirtää uu-
sinta teknologiaa ja osaamista yri-
tysten käyttöön, sanoo Konetekno-
logiakeskus Turku Oy:n toimitus-
johtaja Erkki Virkki.

Esimerkiksi ohutlevy- ja laser-
teknologialla on paljon annetta-
vaa konepajateollisuudelle. Laser-
hitsauksen ja –leikkauksen avulla 
voidaan saada entistä lyhyemmäs-
sä ajassa täsmällisempiä kappalei-
ta kuin perinteisellä menetelmällä. 
Aikaa säästyy myös siinä, että ohut-
levyteknologia vähentää huomat-
tavasti tuotannon vaiheita. Myös 
osassa 3D-teknologioita on käytös-
sä laser. Laserilla voi metallin lisäk-
si työstää muovia tai kiveä.

Koneteknologiakeskus palvelee 
sekä pieniä että suuria yrityksiä. 
Tyypillinen toimeksianto on joko 

Koneteknologiakeskus Turku Oy auttaa yrityksiä  
kehittämään olemassa olevia tai innovoimaan uusia 
tuotteita. Käytössä on tehokas konepajateknologia.
teksti elina teerijoki kuva koneteknologiakeskus turku

kehittää asiakkaan olemassa olevaa 
tuotetta paremmaksi tai auttaa asi-
akasta uuden tuotteen kehittämi-
sessä. Osa tuotekehitysprojekteis-
ta on nopeita ja osa monivaiheisia, 
vuodenkin kestäviä prototyyppien 
ja koesarjojen jatkumoita.

– Pk-yrityksillä ei useinkaan ole 
omaa tuotekehitysyksikköä. Täs-
sä me voimme auttaa. Perehdym-
me tuotteeseen yhdessä asiakkaan 
kanssa, mallinnamme sen ja mie-
timme, miten sen voisi tehdä pa-
remmaksi. Teemme paljon myös 
prototyyppejä uusista tuotteista.

Tehoa tuotantoketjuun  
Usein tuotteen valmistustavan 
muuttaminen edellyttää koko tuo-
tantoketjun uudelleen miettimistä. 
Valmistettavuus paranee ja tuotan-
toautomaatio sekä robotiikka lisää-
vät tehokkuutta ja laatua. Konetek-
nologiakeskus suunnittelee ja to-
teuttaa esimerkiksi robottisoluja 
avaimet käteen -periaatteella.

– Automaatioasteen nostaminen 
on yleensä yritykselle hyödyksi. Tu-

levaisuudessa puhumme digitaa-
lisesta tehtaasta, joka hyödyntää 
koko tuotantoketjun prosesseissa 
IoT:ta ja esimerkiksi konenäköä. 
Näitä voi testata meidän tarjoa-
massamme ympäristössä.

Yritysten tuotannon laadun kan-
nalta Koneteknologiakeskuksen 
mittaus- ja kalibrointipalvelu on 
tärkeä. Kun tuotannon mittavä-
lineet ovat kunnossa, tuotannon 
laatu säilyy tasaisena. Akkreditoi-
dut mittauspalvelut tuovat uskotta-
vuutta, josta on hyötyä esimerkiksi 
silloin, kun yritys haluaa laajentaa 
toimintaansa ulkomaille.

 
Laaja asiantuntijaverkosto 
Koneteknologiakeskus sijaitsee 
Kupittaalla Turun ammattikor-
keakoulun vieressä. Sen ja monen 
muun oppilaitoksen opiskelijat te-
kevät käytännön harjoittelujaan Ko-
neteknologiakeskuksessa ja välittä-
vät myöhemmin osaamistaan työ-
paikoilleen. Myös yliopistot ja kor-
keakoulut hyödyntävät Konetekno-
logiakeskuksen palveluita ja Kone-
teknologiakeskus taas yliopistojen 
asiantuntemusta. Keskuksen asian-
tuntijaverkostoon kuuluvat useat 
Suomen yliopistot ja korkeakoulut.

– Pystymme usein hankkimaan 
tarvittavaa osaamista verkostom-
me kautta, Virkki kertoo.

L ähes jokaisella suomalai-
sella on käytössään älylai-
te, ja useat ihmiset ovat 
tottuneet lataamaan pal-

veluita applikaatioiden avulla. Nyt 
jo monen kaupungin julkisen liiken-
teen lipunmyynti hoituu sujuvas-
ti mobiililaitteella. Lisäksi tapahtu-
manjärjestäjät ja liikuntapalvelujen 
tarjoajat ovat havahtuneet hyödyn-
tämään teknologiaa uudella tavalla. 

Ostaminen on tehty entistä hel-
pommaksi mobiililaitteita käyt-
tävälle kansalle. Pilvipohjainen 
PayiQ-palvelu on helppokäyttöi-
nen lipunmyyntialusta, jossa pe-
toksentorjunta on huippuluokkaa.

– Haluamme tehdä liikkumisen 
helpoksi ja samalla turvalliseksi. 
Palvelu on rakennettu alusta alkaen 
petoksentorjunnan ja riskienhallin-
nan ympärille. Tuotetta viedään ko-
ko ajan eteenpäin ja siihen on tuo-
tu asiakkaiden toivomia lisäominai-
suuksia, IQ Payments Oy:n toimi-
tusjohtaja Tuomo Parjanen kertoo.

PayiQ:n avulla asiakas saa kaik-

Älykkäät ratkaisut 
liikkumisen apuna

ki mobiililippunsa kerralla näkyviin 
seilaamatta palvelusta toiseen. Li-
put voi ostaa etukäteen ja valita 
maksutavan, joka itselleen sopii.

– Tulossa on myös OP-pankin 
PIVO-sovellus, joka on integroitu 
PayiQ:n kanssa, Parjanen paljastaa.

Sujuvuutta lipunmyyntiin
Turkulaisyrityksen kehittämä pal-
velu kiinnostaa joukkoliikenne-
palvelun tarjoajia ja yhä enemmän 
myös liikkumisen palveluihin eri-
koistuneita operaattoreita. Vuosien 
kokemus joukkoliikenteen lipun-
myynnistä on innostanut kehittä-
mään integroituja järjestelmiä, joi-
den avulla asiakas saa esimerkiksi 
ostettua yhdistelmälipun liikenne-
välineeseen ja tapahtumaan.

– Esimerkkinä on Lahden seudun 
liikenteen tarjoama Jukolan vies-
tin yhdistelmälippu. Tällä hetkel-
lä toimimme jo 20:ssa kaupungissa 
Suomessa, mutta myös ulkomailla. 
Lipunmyynti hoituu PayiQ:lla niin 
Turun seudun joukkoliikenteessä 

kuin Moskovan metrossa.
 Joustava palvelu on räätälöitä-

vissä asiakkaalle, joka haluaa myy-
dä lipun tai nipun lippuja yhtenä 
yksinkertaisena liiketapahtumana. 

– Avoin kehitysrajapinta mah-
dollistaa e-lipun ja maksutavan 
yhdistämisen. Meillä on lisensoitu-
ja kumppaneita useissa eri maissa ja 
kansainväliset markkinat ovat meil-
le jatkossakin hyvin tärkeät.

Microsoftin kultapartneriksi 
päässyt IQ Payments osaa hyödyn-
tää Suomen positiivista mainetta.

– Meidän on ollut suhteellisen 

PayiQ hyödyntää Microsoft Azure -teknologiaa älykkäiden pilvipohjaisten ratkaisujen kehittämisessä. 

Uusia innovaatioita luodaan jatkuvasti helpottamaan 
ihmisten päivittäistä elämää. Älykkäiden ratkaisujen 
hyödyntäminen näkyy jo useiden suomalaisten arjessa. 
teksti outi rantala kuva iq payments 

helppo saada jalansijaa myös ul-
komailla, sillä Suomi on edelläkä-
vijä älykkäissä ratkaisuissa.

Sertifioitu palvelu
PayiQ-palvelulle on myönnetty 
maksamisen tietoturvaan liittyvä 
Payment Card Industry Data Securi-
ty Standard -sertifikaatti. Sertifioin-
ti takaa turvallisen korttimaksami-
sen kaikkialla maailmassa. Standar-
diin kuuluvat muun muassa turval-
lisuusuhkien esto, tunnistaminen 
ja asiaankuuluvat vastatoimet.

– Standardin noudattaminen 

avaa uusia mahdollisuuksia kan-
sainvälisillä markkinoilla eten-
kin Pohjoismaissa, Venäjällä, Poh-
jois-Afrikassa ja Lähi-idässä.

“
Sertifiointi takaa 
turvallisen maksa-
misen kaikkialla 
maailmassa. 
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Sähköbussit 
monipuolisena 
kokeilualustana

L iving Lab Bus -hanke  
kehittää ja testaa käy-
tännössä matkustusko-
kemukselta houkuttele-

vampaa ja päästöttömämpää jouk-
koliikennettä. Hanke tarjoaa nor-
maalissa linjaliikenteessä liikku-
vat sähköbussit avoimeksi inno-
vaatioalustaksi palveluiden kehit-
tämiseen sekä laitteiden ja ratkai-
suiden kokeiluun. 

Tutkimushanketta koordinoivan 
VTT:n lisäksi Living Lab Bus -hank-
keeseen osallistuvat Aalto-yliopis-
to, Tampereen teknillinen yliopisto 
ja Tampereen yliopisto sekä useat 
yritykset ja julkistahot. Tarkoituk-
sena on mahdollistaa erilaiset ko-
keilut aidossa live-ympäristössä. 
Bussit toimivat paitsi kehitys- myös 
markkinointialustana.

– Bussit toimivat konkreettisesti 
osana arkea. Osallistamme käyttä-
jät ideoimaan ja antamaan palautet-
ta matkustuskokemusta edistävistä 
ratkaisuista, kertoo hankkeen koor-
dinaattori, VTT:n Raine Hautala.

– Kun ratkaisut testataan varsi-
naisten käyttäjien kanssa oikeas-
sa ympäristössä, saadaan luo-
tua referenssejä tai voidaan teh-
dä valistuneempia päätelmiä sii-
tä, mitä kannattaa kehittää eteen-
päin tuotteiksi ja ottaa käyttöön,  
VTT:n tutkija Juho Kostiainen lisää. 

Helppoutta ja käyttövoimaa
Helsingin Seudun Liikenne (HSL) 
taklaa päästöjä siirtymällä biopolt-
toaineita ja sähköä hyödyntäviin 
busseihin. Sähköistymisen edis-
tämiseksi HSL teki innovatiivisen 

bussihankinnan tarjoten liikennöit-
sijöille mahdollisuuden kokeilla ko-
timaisen Linkkerin sähköbusseja il-
man omia kalustohankintoja. Käyt-
tövoiman ohella kestävää liikennet-
tä edistää joukkoliikenteen houkut-
tavuus ja helppous. 

VTT:n koordinoimassa tutkimus-
hankkeessa tarjotaan yrityksille ja 
kekseliäille kehittäjille mahdolli-
suutta hyödyntää kymmentä HSL:n 
normaalissa liikenteessä kulkevaa 
bussia konkreettisena kehitys- ja 
kokeilualustana. Yhteistyössä ovat 
mukana myös Tampere ja Turku. 

Kostiainen muistuttaa, että 
hankkeessa rakennetaan myös yh-
teiskehittämisen mallia (PPP = Pub-
lic Private Partnership), jossa yksi-
tyinen ja julkinen kumppani teke-
vät yhteistyötä. Mallia on hypetet-

ty paljon ja oikein käytettynä se voi 
olla kustannustehokas sekä nopeut-
taa palveluiden käyttöönottoa.

– Hankkeen avulla kokeillaan ja 
selvitetään, mikä parantaisi jouk-
koliikenteen houkuttelevuutta ja 
helppokäyttöisyyttä – esimerkiksi 
mikä tekisi busseista viihtyisämpiä 
ja minkälaisia infopalveluita kaiva-
taan. Tämän tietäminen on tärkeää, 

sillä jatkuva kaupungistuminen li-
sää ruuhkia joka puolella maailmaa 
ja samaan aikaan päästöjä pitää vä-
hentää, Hautala sanoo 

Hankkeen aikana on selvitetty 
muun muassa matkustusmuka-
vuutta ja todettu sähköbussin kyy-
din olevan tasaisempaa verrattuna 
perinteisiin diesel-busseihin.

Testialusta mahdollistaa antu-
reilla mitatun datan yhdistämisen 
matkustajen raportoimaan koke-
mukseen. Käyttäjiä kannustetaan 
myös antamaan avointa palautetta, 
omia ideoitaan sekä kehitysehdo-
tuksia. Sähköbusseja ja niiden hil-
jaisuutta sekä esimerkiksi USB-la-
tauspistokkeita arvostetaan. Myös 
kehitysehdotuksia löytyy. Esimer-
kiksi sähköbussien hiljaisuuden 
myötä muu äänimaailma korostuu, 
mikä taas ei ole kaikille mieleistä. 

Näytöiltä toivotaan löytyvän 
muun muassa reitti- ja aikatau-
lukohtaista infoa sekä säätietoja. 
Toisaalta matkan aikana haluttai-
siin nähdä kaikenlaista aforismeis-
ta aluekohtaisiin tarjouksiin ja ta-
pahtumavinkkeihin sekä osake-
kursseista lähiseutua esitteleviin 
Instragram-kuviin. 

Kyytiin Rautatientorilta
Helsingin Rautatientorilta ja Ha-
kaniemestä lähtevillä linjoilla 23, 
51 ja 55 on kullakin kokeilualusta-
na toimivia sähköbusseja. Ne tun-
nistaa kylkiin teipatuista sähköjoh-
don kuvista. 

Sen lisäksi, että bussit tarjoavat 
liikenteessä kulkevan sensorialus-
tan, siellä ovat myös oikeat käyttä-
jät. Sensorit ja data-analyysit eivät 
välttämättä näy suoraan matkus-
tajille, vaan hyötyjänä voivat olla 
esimerkiksi liikenneoperaattorit tai 
kaupunki. Toisaalta datan pohjalta 
voi kehittää esimerkiksi matkusta-
japalveluita ja esittää bussien näy-
töillä tai mobiilikanavissa haluttu-
ja palveluita. 

Esimerkiksi mobiilimaksamiseen 
erikoistunut PayiQ testaa maksu-
järjestelmiä. Mobiilimaksaminen 
yleistyy kaikkialla ja bussi tarjoaa 
testaamiseen hyvän ympäristön. 

Näyttöjen kautta voidaan myös 
kutsua ihmisiä antamaan palautetta 
kokeiluista. Yksinkertaisimmillaan 
tämä käy esimerkiksi bussinäytöllä 
palautelomakkeeseen linkittävien 
QR-koodien kautta. Lisäksi tiettyi-

hin busseihin astuessa voi bongata 
sveitsiläisen Swiss Innovation Labin 
kokeilussa olevan palautelaitteen. 
Yritys saa laitteestaan kokemuksia 
ja palautetta, sillä tutkimusprojek-
tissa käytetään sitä yhtenä palaute-
kanavana. Varsinaisen palautteen 
lisäksi mielenkiintoista on myös se, 
missä, miten tai  keille erilaiset pa-
lautekeinot sopivat käytettäväksi. 

– Palautteen pyytäminen onnis-
tuu ketterästi ja kontekstin mu-
kaan, eikä pelkästään erillisillä lo-
makkeilla, joista saadaan tietoa vas-
ta pitkän ajan kuluttua.

Liikkuva sensorialusta
– Busseissa on sensoreita mittaa-
massa esimerkiksi ilmanlaatua ja 
-lämpöä sekä kiihtyvyyksiä ja täri-
nää. Ajoneuvoihin tuomamme jär-
jestelmä välittää dataa eteenpäin 
muun muassa bussien CAN-väylistä 
sekä lisättävistä sensoreista. Tässä 
on yksi hankkeen tarjoama etu: kes-
kitetty järjestelmä voi lukea, käsi-
tellä ja välittää eteenpäin sensorien 
keräämää dataa sen sijaan, että jo-
kaisella laitteella olisi omat tietolii-
kenneyhteydet, Kostiainen kertoo.

Dataa voidaan soveltaa kalus-
ton hallintaan tai teiden kunnos-
sapitoon. Esimerkiksi EEE Inno-
vations kehittää sekä ajo-opastin-
ta että liukkaudentunnistusjärjes-
telmää, jotka hyödyntävät suoraan 
ajoneuvon CAN-väylästä saatavaa 
dataa tarvitsematta lisäsensoreita. 

Pysäkeille voi talvella syntyä 
liikkeelle lähtemistä haittaavaa 
liukkautta. Jään muodostumises-
ta voidaan kertoa reaaliaikaises-
ti kunnossapitäjälle, joka lähettää 
liukkaudentorjuntapartion paikalle. 

Ilmanlaatua seurataan 
Tarjolla olevien datalähteiden ja 
sensoreiden lisäksi eri toimijat voi-
vat myös tuoda omia laitteitaan ko-
keiltavaksi. Bussit toimivat senso-
rialustoina muun muassa Forecan 
kehittäessä entistä parempia sää- 
ja keliennusteita sekä EEE Innova-
tionsin ja Vaisalan havainnoidessa 
ratkaisuillaan ilmanlaatua, liiken-
neympäristöä ja katuinfraa. 

Ajoa optimoimalla voidaan sääs-
tää energiaa ja tehdä kyydistä entis-
tä sujuvampaa. Optimoinnissa voi-
daan huomioida energiakulutuksen 
lisäksi muun muassa reitin piirteet 
ja aikatauluun liittyvät seikat. 

Paitsi että hanke edistää suoma-
laisten ratkaisuiden todentamista 
ja sitä kautta referenssien saamista 
kansainvälisille markkinoille, mut-
ta kokeilualusta on avoin myös ul-
komaisille toimijoille. Japanilaisen 
yrityksen ja yliopiston siltainfran 
kuntoa monitoroivaa järjestelmää 
on testattu yhteistyössä Liikenne-
viraston ja VTT:n kanssa. Bussiin 
asennettava laitteisto analysoi reitil-
lä siltojen värähtelyvastetta, minkä 
ansiosta on mahdollista optimoida 
tarkastus- ja kunnossapitotoimia. 

Julkisen tutkimusrahoituksen 
vähentyessä on tärkeää, että pro-
jekteissa voidaan tehdä tehokkaas-
ti yhteistyötä. Eri tahojen välinen 
yhteistyö myös edistää tulosten ja 
innovaatioiden levittämistä. Köö-
penhaminassa syyskuussa pidettä-
vässä älykkään liikenteen ITS World 
-kongressissa on monia suomalaisia 
älyratkaisuja näkyvästi esillä demo-
bussin ja hankkeen myötä.

Hautalan mukaan vastaavanlais-
ta liikenteessä toimivaa avointa ko-
keiluympäristöä ei löydy muualta 
maailmasta. Hyödyntäjiä voi olla 
hyvinkin erilaisia. Kokeilualustan 
konsepti on mahdollista monistaa ja 
skaalata muuallekin - niin raitiovau-
nuihin ja juniin kuin muihin kau-
punkeihin ja maihin. 

Living Lab Bus 
-hankkeeseen  
osallistuvia busseja 
lähtee Helsingin 
Rautatientorilta.

Bussit välittävät dataa kehittäjille yhteiskäyttöisen järjestelmän kautta. Alusta on 
avoin myös muiden uusien ratkaisuiden kokeiluun.

Living Lab Bus -hanke osallistaa matkustajat ja kuljettajat kehittämään parasta 
mahdollista käyttäjäkokemusta hallitun innovointi-ja kokeiluympäristön avulla. 
Projektin päätavoitteena on uusien palveluiden kehittäminen yhteistyössä 
yritysten, tutkimuksen ja loppukäyttäjien kanssa.  
teksti antti j. lagus kuvat juha arvid helminen

Living Lab 
Bus -hanke 
n  Hallittu innovointi- ja 
kokeiluympäristö, joka on 
luotu palveluiden ja tekno-
logioiden kehittämiseen ja  
testaamiseen.

 n  Matkustajat, kuljettajat 
ja liikenneoperaattorit ovat 
aktiivisesti mukana ideoin-
nista arviointiin. Ratkaisu-
ja löydetään konkreettisilla 
kokeiluilla.

n  Halukkaita yrityksiä ja 
kehittäjiä kannustetaan 
hyödyntämään hankkeessa 
luotua kehitysalustaa.
 
WWW.LIVINGLABBUS.FI

“
Vastaavanlaista 
liikenteessä  
toimivaa kokeilu-
ympäristöä ei  
löydy muualta.  
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Liiketoiminnan digitalisointiin erikoistunut Intopalo tähtää asiakasyrityksen liiketoimin-
nan kasvuun ja menestykseen, kertoo Intopalon design-tiimin vetäjä Heidi Vaarala. 

M itä sinulle tulee mieleen sa-
nasta design? Ehkäpä huip-
pusuunnittelijan tuotteita, 
kauniita käyttöliittymiä ja 

graafista suunnittelua.
Intopalo Oy:ssä design ulottuu paljon laa-

jemmalle. Kun asiakasyritys haluaa uudis-
tua ja muuttaa tuotteensa digitaalisiksi, In-
topalo tarjoaa tukea niin liiketoiminnan ja 
kulttuurin muutoksessa, uusien palvelujen 
ja tuotteiden suunnittelussa kuin asiakas- ja 
käyttäjäkokemuksen muotoilussa.

– Meillä design tarkoittaa asiakkaan muu-
tosprosessin mukana kulkemista. Autam-
me asiakasyritystä päivittämään tarjontaan-
sa sen mukaan, mitä kaikkea digitalisaatio 
mahdollistaa, kertoo Intopalon design- 
tiimin vetäjä Heidi Vaarala.

Intopalo on vuonna 2012 perustettu 
tamperelainen yritys, joka on erikoistunut  
asiakkaidensa liiketoiminnan digitalisoin-
tiin. Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuo-
sittain noin 40 prosenttia, eikä kasvun hi-
dastumisesta ole näkyvissä merkkejä.

Tänä vuonna yritys avasi uuden toimi-
pisteen Müncheniin, Saksaan. Asiakkaita  
Intopalolla on ympäri maailmaa. 

– Useimmat asiakkaamme ovat suuria, 
kansainvälisiä teollisuusalan toimijoita, 
mutta palvelemme tietysti myös pienem-
piä yrityksiä, Vaarala kuvailee.

Uusia mahdollisuuksia
Yrityksen toiminnan digitalisointi synnyt-
tää lukuisia uusia mahdollisuuksia. Useat 
Intopalon asiakasyritykset valmistavat  
autonomisia laitteita, jotka toimivat ilman 
kuljettajaa. Ne voivat esimerkiksi korjata it-
senäisesti pellolta valmista satoa tai louhia 
maan alla tunneleita. 

Laitteet tarvitsevat tuekseen aivan uu-
denlaisen palvelumallin. Niiden toimintaa 
tulee voida seurata ja ohjata esimerkiksi 
matkapuhelimen tai tabletin ruudulta.

– Toinen nouseva trendi on keinotekoi-
nen tai lisätty todellisuus. Yritykset ovat vä-
hitellen alkaneet herätä uuden teknologian 
luomiin mahdollisuuksiin, Vaarala kertoo.

Kolmas tärkeä alue on isojen tietomää-

rien analysointi ja visualisointi. Yrityksillä 
on usein hallussaan suuria tietomääriä, joi-
ta käsittelemällä saadaan aikaan täysin  uut-
ta liiketoimintaa. Intopalolta löytyy vahvaa 
osaamista näiden palvelujen suunnitteluun, 
toteutukseen ja tietoturvan varmistamiseen.

Yhteistyökumppaniensa kanssa Intopalo 
voi tarjota asiakkailleen myös laajoja tutki-
mus- ja mittauspalveluita sekä tietoa ja en-
nusteita  kansainvälisten markkinoiden kehi-
tyksestä. Kaikki tämä tähtää asiakasyrityksen 
liiketoiminnan kasvuun ja menestykseen.

– Intopalo on riittävän iso, jotta olemme 
luotettava ja varma toimija, mutta kuitenkin 
riittävän pieni, jotta meiltä löytyy innovaa-
tiokykyä ja uutta ajattelua, Vaarala  summaa.

Intopalossa design on paljon muutakin kuin kauniiden käyttöliittymien 
piirtämistä: se on esimerkiksi asiakaskokemuksen, uusien digitaalisten 
palveluiden ja yrityksen liiketoiminnan muotoilua. 
teksti virpi ekholm kuva eino ansio

Tällä hetkellä on käynnissä trendi, jossa yritykset tuovat tuotan-
toaan takaisin Eurooppaan. Kustannukset nousevat Kiinassa ja 
tuotannon valvonta toisessa maanosassa tuo omat haasteensa. 
Yhä suurempien sarjakokojen valmistus Euroopassa kannattaa.
teksti antti j. lagus kuva joona raevuori 

Intoa ideoiden 
innovointiin 

Euroopassa  
valmistettavat  
sarjakoot kasvavat

T oiminta Suomen lähialueilla, ku-
ten Viipurissa, luo RTL-Inductives 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Wladimir Ilivitzkyn mukaan hei-

jastusvaikutuksia Suomeen. Yritys tarjoaa 
eurooppalaisen vaihtoehdon elektroniik-
katuotantoon, joka on laajalti siirtynyt esi-
merkiksi Kiinaan. RTL-Inductives kehittää 
tuotteitaan yhteistyössä asiakkaidensa kans-
sa.  Asiakkailla ei välttämättä ole enää pal-
veluksessaan induktiivisten komponent-
tien asiantuntijoita, joten yhteistyö on lä-
hes välttämätöntä.

Robotisointi piensarjatuotantoon
– Käynnistimme vuoden alussa laajan au-
tomaatio- ja robotisointiprojektin, jossa 
luomme laitteistoja myös piensarjatuotan-
toon. Robotit ovat kehittyneet huimasti vii-
me vuosien aikana  ja niiden helppo uudel-
leenohjelmoitavuus tar-
joaa paljon mahdolli-
suuksia, Ilivitzky sanoo.

Kehittämällä auto-
maatiota nimenomaan 
robotisoinnin avulla 
RTL-Inductives suuren-
taa huomattavasti val-
mistuksen vaatimien sar-
jakokojen vaihteluväliä. 
Sekä pienet että suuret, 
tasalaatuiset sarjakoot 
voidaan valmistaa kil-
pailukykyiseen hintaan.

Ilivitzky tosin ymmärtää robottien rajal-
lisuuden muuntajien käämintätyössä, jossa 
on yrityksen tuotteiden perusta. Hyvä kää-
mijä käyttää näkö-, kuulo- ja tuntoaistiaan, 
käsiään sekä toista jalkaansakin. Kaiken hal-
litsemisessa on robotillakin työsarkaa.

Induktiivisia komponentteja, kuten eri-
laisia virtasensoreita ja muuntajia, valmis-

tetaan esimerkiksi teholähteisiin. Yrityk-
sen piensarjatuotannossa tuotteet valmis-
tuvat osin käsityönä. Kaikkiaan yritys toi-
mittaa koko vuoden aikana noin miljoona 
komponenttia. Erilaisia tuotteita on noin 
1000 ja niiden vuosimäärä vaihtelee välil-
lä 1 -50 000 kappaletta. Tuotantoerien koot 
taas vaihtelevat 1 – 1 000 kappaleen välillä. 

Tuotteita valmistetaan asiakasyrityksil-
le ammattielektroniikkakäyttöön, esimer-
kiksi lääketieteellisiin mammografialaittei-
siin tai avaruuteen toimitettaviin laitteisiin.  

Valttina tuotannonohjaus 
Yritys on perustettu vuonna 1992 ja kaksi 
vuotta myöhemmin se aloitti tuotannolli-
sen toiminnan Viipurissa. Toiminta on kas-
vanut 30 hengestä reiluun 140 työntekijään. 
Helsingin pääkonttorin lisäksi yrityksellä on 
tuotantoa Uudessakaupungissa, jossa sijait-

sevat suuret puhdasti-
lat. Uudessakaupungissa 
toimii tuotekehitys, tuot-
teiden tuotannon ylösajo 
sekä erikois- ja puhdasti-
latuotteiden valmistus. 
Viipurissa keskitytään jo 
vakiintuneiden tuottei-
den sarjavalmistukseen. 

– Kilpailuvalttimme 
on tehokas tuotannon-
ohjausjärjestelmä, jonka 
avulla koko yrityksellä 
on näkymä tuotantoihin. 

Asiakkaan tilausta ja kunkin tuotantoerän 
etenemistä voi seurata tarkkaan aina tuotan-
topaikasta riippumatta. Vei aikaa saada uusi 
järjestelmä käyttöön kaikissa toimipisteissä 
ja nyt edessä on seuraava huomattava askel. 
Tavoitteenamme  on, että ERP-järjestelmän 
ja robotisoinnin yhteisvaikutuksella voisi olla  
asiakkaillemme ratkaiseva etu.

Esimerkkejä  
yhteishankkeista

n PLANMECA on yksi maailman 
johtavista hammashoitolaitteita  
valmistavista toimijoista. Intopalo  
toteutti Planmecalle virtuaalisen 
monikäyttäjäympäristön, joka mah-
dollistaa tuotteden testauksen  
nopeasti ja kustannustehokkaasti.   

n VALMET on maailman johtava 
teknologian, automaation sekä  
palveluiden toimittaja ja kehittäjä.  
Intopalo on ollut mukana raken-
tamassa Valmetin ohjelmistokehi-
tyksen ja automaatiojärjestelmien 
kyberturvallisuutta vuodesta 2013.

n AGCO FENDT maatalouskone- 
valmistaja toteuttaa Intopalon kanssa 
autonomisten maatalousrobottien  
Xaver-hanketta, jossa maanviljelijä  
voi suunnitella ja kontrolloida itse-
näistä laivuetta mobiililaitteella.

“
Automaatiota 
kehittämällä  
valmistaudutaan 
sarjakokojen  
vaihteluvälin  
kasvuun.

RTL-Inductives Oy:n hallituksen puheenjohtaja Wladimir Ilivitzky paljastaa yrityksen 
käynnistäneen viime vuoden puolella laajan automatisaatio- ja robotisointiprojektin. 

T yöhuoneen ja lankapu-
helimen ajoista on menty 
harppauksin nykyisiin ti-
laratkaisuihin. Avokont-

toreiden yhteyteen on haluttu yk-
sityisiä tiloja, mutta kiinteiden rat-
kaisujen sijaan uusinta aaltoa edus-
tavat liikuteltavat tila-tilassa-ratkai-
sut, jotka voivat toimia esimerkiksi 
puhelinkoppeina, neuvottelutiloina 
tai taukohuoneina.

Smartblock Oy on kehittänyt ti-
lamoduulin, joka soveltuu erilaisiin 
tarkoituksiin, kun halutaan vetäy-
tyä rauhalliseen tilaan yksin tai yh-
dessä. Kuution sisältä löytyy kaik-
ki tarpeellinen tietokoneiden ja esi-
tyslaitteistojen kytkentää myöten. 

Smartblockin idean kehittänyt 
Mikko Sarkkinen perehtyi työ- ja 
oppimisympäristöihin, joiden tu-
li olla rauhallisia ja toiminnoiltaan 
monipuolisia.

– Onnistuneen tilan pitää tukea 
monenlaista toimintaa rytmitetty-
nä oikein. Suunnittelen tilaratkai-
suja funktionaalisuus ja intuitiivi-

Rauhallinen tila 
keskellä toimistoa

suus edellä, designia unohtamatta.
Muutaman henkilön kokoontu-

miseen ei tarvita suurta neuvotte-
luhuonetta. Tilaa säästävä kuutio 
säästää myös aikaa. Pyörillä liiku-
teltavassa Smartblockissa palaveri 
voi alkaa alle puolessa minuutissa.

Sarkkisen mielestä ympäristöjä 
tulee miettiä ratkaisukeskeisesti.

– Jokaisen päättävässä asemas-
sa olevan tulisi tarkkailla työyh-
teisöään. Esimerkiksi onko tilassa 
otettu huomioon eri toiminnot ja 
miten tilaratkaisut palvelevat eri 
persoonallisuustyyppejä.

Idea syntyi yhdessä yössä
Sarkkinen oli aikaisemmin toteut-
tanut kokemuksellisen markkinoin-
nin ratkaisuja muun muassa mes-
suosastoina ja promootiokalustei-
na. Hän työskenteli kymmenen 
vuoden ajan elokuvien erikoiste-
hostekoordinaattorina.

Sysäys ideointiin tuli vaimolle 
annetusta lupauksesta, että perhe 
palaa Helsingistä Ouluun, kun ty-

tär aloittaa koulunkäynnin. Työt 
piti järjestää uudella tavalla. Sark-
kinen alkoi miettiä ratkaisua, jota 
konkreettisesti voi koskea ja myydä 
hyllystä. Tuote hahmottui nopeasti.

– Keksin idean Smartblockista 
kesäyönä vuonna 2014. Piirsin ole-
massa olevien tuotteiden mallin-
nukset saman yön aikana.

Ensimmäinen Smartblock lan-
seerattiin Kongressimessuilla Hel-
singissä maaliskuussa 2015.

– Tuote sai niin hyvää palau-
tetta ja kauppaa tuli, että päätim-

me panostaa siihen täysillä. Sama-
na vuonna Smartblock Oy spinnat-
tiin Ideamoottori Oy:stä, jossa tuo-
te alun perin kehitettiin.

Asiakkaita ympäri maailmaa 
Smartblockilla on asiakkaita laidas-
ta laitaan niin mainostoimistoista 
pörssiyhtiöihin kuin oppilaitoksis-
ta lentokenttiin. Tuotteita on toimi-
tettu Suomen lisäksi Viroon, Ruot-
siin, Norjaan, Tanskaan, Saksaan, 
Tanskaan, Australiaan, Hong-Kon-
giin, USA:han ja Kanadaan.

Yksi merkittävimmistä referens-
seistä on Microsoftin pääkonttori 
Redmondissa. Maailmalta kantau-
tuu positiivisia reaktioita ja mieliku-
vitus tilojen käytössä näkyy.

– Saimme palautetta tuotteen 
käytöstä USA:ssa Philadelphian lä-
hellä sijaitsevasta kirjastosta. Smar-
tblock oli otettu kirjastossa käyt-
töön niin, että isovanhemmat lu-
kivat siellä kirjoja lapsenlapsilleen. 
Kieltämättä tämä herkisti mieltä, 
koska olimme muuttaneet heidän 
tapaansa tehdä asioita yhdessä.

Smartblock Oy:n perustaja Mikko Sarkkinen kertoo liikuteltavan tilamoduulin idean syntyneen vaimolle 
annetusta lupauksesta. Nykyään yrityksellä on asiakaskuntaa lähes jokaisessa maanosassa. 

Monikäyttöisten ja liikuteltavien tilaratkaisujen
kysyntä kasvaa kaikkialla maailmassa. Suomalais- 
yritys on innovatiivisten tilaratkaisujen edelläkävijä.
teksti outi rantala kuva smartblock

K otimainen Finnblast  on 
suunnitellut, valmista-
nut ja markkinoinut rae-
puhalluskoneita ja -lait-

teita uusien ja huollettavien osien 
puhdistukseen yli kolmen vuosi-
kymmenen ajan. Yrityksen tuot-
teilla asiakkaat puhdistavat hitsat-
tavien levyjen reunoja ja maalatta-
vien kumi- tai uretaanipinnoitetta-
vien tuotteiden pintoja. Huolellinen 
puhdistus takaa sauman, pinnoit-
teen tai maalin kestävyyden. 

Finnblast Oy:n toimitusjohtaja 
Seppo Koivuniemen mukaan tuo-
tevalikoima on kasvanut laajaksi. 

– Pystymme toimittamaan rae-
puhalluskoneen tai -laitteet käy-
tännössä kaikkiin metallinpuhdis-
tustarpeisiin. Kone- ja laitemallit ra-
kennetaan Finnblastin suunnittele-
mista vakiokomponenteista, mutta 
niitä voidaan muokata tarpeen mu-
kaisesti. Lähes kaikki koneet ja lait-
teet muokataankin osittain tai koko-
naan asiakkaan erityistarpeeseen.

Raepuhallus  
puhdistaa metallin

Työstettävän kappaleen koko tai 
metallilaatu eivät muodostu raepu-
halluksessa ongelmaksi. Yritys on 
toimittanut esimerkiksi telakkateol-
lisuudelle koneita, joilla puhdiste-
taan 4 x 18-metristen teräslevyjen 
reunoja. Valikoimassa on myös kä-
sipuhalluskaappeja alle metrin läpi-
mittaisten kappaleiden käsittelyyn.

– Raepuhalluksella pystytään kä-
sittelemään myös herkkiä metallila-
jeja ja pintoja, joilta vaaditaan erit-
täin korkeaa viimeistelytasoa. Pu-
hallusaine, -paine ja muut paramet-
rit tulee valita oikein. Metallirakei-
den ohella voidaan käyttää esimer-
kiksi lasikuulia, alumiinioksideja, 
muovirakeita, selluloosapellette-
jä tai kuivajäätä. Viimeksi mainit-
tu on hellävarainen vaihtoehto esi-
merkiksi alumiinin puhdistukseen.

Valttina kestävät koneet
Vaikka raepuhalluslaitteita ja -ko-
neita valmistavia yrityksiä on Suo-
messa vain vähän, maailmalla kil-

pailu on kovaa. Finnblastin vahvuu-
tena on tuotteiden korkea laatu ja 
erinomainen hinta-laatusuhde.

– Varmatoimiset, luotettavat ja 
vähän huoltoa tarvitsevat koneet 
ovat selkeä kilpailuvalttimme. 
Tästä olemme saaneet asiakkail-
ta hyvää palautetta. Monet 80-lu-
vulla toimittamamme koneet ovat 
edelleen käytössä. Me toimitamme 
ja asennamme koneet avaimet kä-
teen -toteutuksena. Hoidamme tar-
vittaessa myös huollot ja toimitam-
me varaosat, Koivuniemi kertoo.

Finnblastin raepuhalluskoneita käytetään esimerkiksi teräsprofiilien ja -levyjen, junien akselistojen, muovi- 
teollisuuden muottien sekä paistinpannujen ja kiväärinlukkojen metalliosien puhdistukseen. 

Raepuhalluksen avulla metalli saadaan puhdistettua 
tehokkaasti ennen hitsausta tai pintakäsittelyä. Mene-
telmä soveltuu kaikenkokoisten kappaleiden ja kaikkien 
metallilaatujen puhdistukseen.
teksti tuomas i. lehtonen kuva finnblast

Puhdasta paineilmalla  
n Tuotevalikoimaan kuuluvat 
myös syklonit ja suodattimet, 
joiden avulla puhdistuspöly ja 
rakenteet erotetaan koneiden 
poistoilmavirtauksesta. 

n  Puolet tuotannosta menee 
vientiin asiakkaille yli 20 eri 
maahan ympäri maailmaa.

n Finnblast suunnittelee ja  
valmistaa paineilmatoimisia 
raepuhallusautomaatteja, rae-
puhallushuoneita, sinkokoneita 
sekä erikoispuhalluskoneita.

n  Asiakkaina on eri toimialoilla 
operoivia teollisuus-, huolto-  
ja kunnossapitoyrityksiä. 
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Teollisuudenalan ammattilaisia palvelevan AMT:n markkinointijohtaja 
Kari Ahola uskoo myös painettujen hakemistojen suosion jatkuvan.  

Koottua toimialatietoa 
kaikista kanavista

V alitaan hakusanaksi esi-
merkiksi paineanturi. 
AMT Hakemistosta löy-
tyy jokaisen paineantu-

reita Suomessa myyvien yritysten 
yhteystiedot, yritysten edustamat 
tuotenimikkeet sekä tuotenimik-
keiden päämiehet. 

AMT:n tuottamista hakupalve-
luista voi etsiä tarvittavaa tietoa 
aakkosellisten hakusanojen lisäk-
si myös yrityksen, tuotteen, palve-
lun tai päämiehen perusteella. Toi-
mialakohtaiset hakemistot sisältä-
vät tietoa noin 15 000 :sta tuoteval-
mistajasta sekä päämiehestä. 

– Hakemistoissamme päämies- 
tieto on yhdistettynä tuotetietoon, 
mikä on tällä hetkellä täysin ainut-
laatuista palvelua Suomessa, kertoo 
AMT Hakemistot Oy:n markkinoin-
tijohtaja Kari Ahola. 

Kasvava mobiiliportaali 
AMT on tehnyt hakemistoja jo yli 
kymmenen vuotta. Yritys lähti liik-
keelle painetuista julkaisuista ja 

AMT Hakemistot Oy on Suomen johtava toimiala-
kohtaisen yritystiedon välittäjä. Ajantasaista tietoa  
on tarjolla niin verkon, mobiilisovelluksen, sähköisten 
uutiskirjeiden kuin painettujen julkaisujen kautta.
teksti marja hakola kuva aleksi Palmqvist 

laajensi toimintaansa sen jälkeen 
verkkoon ja uutiskirjeisiin. 
Uusin palvelumuoto on mobiiliso-
vellus, jonka voi ladata ilmaiseksi 
Apple- ja Android-puhelimiin. 

– Uusi mobiiliportaalimme kas-
vaa ja kehittyy jatkuvasti. Portaali 
on hakijan käytössä aina silloin, kun 
se hänelle parhaiten sopii – ajan-
kohdasta ja paikasta riippumatta.

Internet- ja mobiililiiketoimin-
nan osuus onkin jo yli 70 prosent-
tia AMT:n kokonaisliikevaihdosta.
Aholan mukaan eri jakelukanavia 
on hyvin helppo käyttää, sillä niis-
sä kaikissa on täysin samanlainen 
rakenne ja kaikissa on hyödynnet-
ty samaa, säännöllisesti yrityksiltä 
saatua ja kerättyä tietoa.

AMT soveltaa mobiiliratkaisua 
myös Tampereen Messujen viral-
lisissa messuluetteloissa, joita se 
tuottaa yhteistyössä messujärjestä-
jän kanssa. Sovellus oli ensimmäi-
sen kerran käytössä Tampereen Ali-
hankintamessuilla vuonna 2017, ja 
sähköinen messuopas on ladatta-

vissa puhelimeen myös tämän vuo-
den messuilla syyskuussa.

Vaikka sähköiset jakelukanavat 
kasvattavat jatkuvasti suosiotaan, 
voivat painetut hakemistot Aholan 
mukaan edelleen hyvin ja paksusti.

– Esimerkiksi Automaatio-vuo-
sikirjan painettua versiota jaetaan 
käyttäjille personoituina postituk-
sina sekä messujakeluina jopa yli 
kymmenen tuhatta kappaletta. Suo-
messa on monia pieniä ja keskisuu-
ria yrityksiä, joissa suositaan pai-
nettuja hakemistoja, Ahola kertoo.

Yhdistää ammattilaiset
Hakemistot pitävät sisällään noin 
18 toimialaa ja 2 400 yritystä. Näin 
kattavat tiedot on mahdollista ke-
rätä ja ylläpitää hyvän organisaa-
tion avulla – tiiviissä yhteistyössä 
alan liittojen ja järjestöjen kanssa. 

– Mukana oleville yrityksille ha-
kemistot ovat mainio ja kustannus-
tehokas mainosväline ja osa yrityk-
sen viestintäketjua koko vuodelle.

Hakemistojen toimialakohtaisia  
tietoja hyödyntävät yritysten han-
kinnoista ja suunnittelusta vas-
taavat henkilöt sekä asiantuntijat. 
Samoille henkilöille on suunnattu 
myös pitkin vuotta ilmestyvät säh-
köiset uutiskirjeet, joissa yritykset 
voivat esitellä kattavasti uusimpia 
innovaatioitaan ja palveluitaan. 
Tutkitusti niitä luetaan ahkerasti.

S uurnopeuskamera on työ-
kalu, joka tuottaa lisäar-
voa lukemattomille toi-
mialoille. Tunnemme pit-

kän kokemuksemme kautta alan se-
kä käyttäjien tarpeet perin pohjin, 
kertoo Citius Imaging Oy:n toimi-
tusjohtaja Mikko Granberg. 

Yritys aloitti 2000-luvun alussa 
teollisuuskäyttöön tarkoitettujen 
suurnopeuskameroiden suunnit-
telijana ja valmistajana. Maailman-
laajuiset markkinat Aasiaa myöten 
avautuivat nopeasti. 

– Tutustuimme vuosien varrella 
käytännönläheisesti erilaisten asiak- 
kaiden toimintaan sekä suurno-
peuskameroiden käyttötarpeisiin. 
Saimme kattavan käsityksen siitä, 
mitä ominaisuuksia ja millaista käy-
tettävyyttä tuotteilta toivottiin.

Laaja kansainvälinen verkos-
to siivitti menestystä. Suurnope-
uskameroihin perehtynyt Vision 
Research tarjosi yhteistyökump-
panuutta, minkä ansiosta Citius 
Imaging Oy sai Phantom-kameran 

Suurnopeus      näyttää 
näkymättömän 

maahantuontioikeudet. Yhteistyön 
yhä lujittuessa yrityksestä tuli myös 
vuokramarkkinoiden koordinaat-
tori koko Euroopassa. Tarjolla on 
huippukalustoa, kuten Euroopan 
ensimmäinen vuokrakäytössä ole-
va Phantom v2640 -kamera. 

– Olemme ansainneet asemam-
me määrätietoisella työllä. Suuri val-
mistaja hyötyy merkittävästi, kun 
maahantuoja- ja vuokraajayrityk-
sessä tunnetaan alan käytännöt ja 
tuotteet perusteellisesti. Opastus, 
kuvaustoiminta ja tuotetuki sekä 
suurnopeuskameroiden oheistuot-
teet kuuluvat palveluihimme. 

Kohteita on lukemattomia 
– Jokainen asiakas on erilainen. 
Suurnopeuskameralla kuvattavaksi 
sopivia kohteita on lukemattomia. 
Asiakkaan ei tarvitse olla kiinnostu-
nut kameran tekniikasta, me huo-
lehdimme siitä puolesta. Asiakkaan 
on helppo todeta kameran laatu ja 
tarkoituksenmukaisuus – kuva ker-
too kaiken, Granberg korostaa. 

Citius Imaging Oy:n teollisuu-
teen aiemmin keskittynyt suurno-
peuskameratoiminta laajeni no-
peasti erilaisille toimialoille jälleen-
myynnin myötä. Nykyään tarjolla 
on kolmekymmentä erilaista tuo-
tetta, joista jokainen voidaan va-
rustella ja optimoida yksilöllisesti.

– Valtaosa sovelluksista palvelee 
teollisuutta ja tieteellistä tutkimus-
ta. Suurnopeuskuva saa paljon nä-
kyvyyttä myös erilaisissa mediaso-
velluksissa, kuten mainos-, musiik-
kivideo- ja elokuvaefekteissä. Tiede 
ja tekniikka hyötyvät kuvauksesta 
monin tavoin tutkimus- ja testaus-

Citius Imaging Oy:n toimitusjohtaja Mikko Granberg vierellään uusi Phantom v2640 -suurnopeuskamera.

Kun liike on liian nopea silmälle, suurnopeuskamera 
hidastaa sen näkyväksi. Käyttötarkoituksia on lukuisia 
tieteen tutkimuksista elokuvaefektien kuvaamiseen. 
 
teksti teija aaltonen kuva mikko pääkkönen

työssään. Esimerkiksi magneettis-
ten nesteiden liike, karkaistun lasin 
rikkoutuminen, virtaustutkimuk-
set ja kappaleiden työstö voidaan 
hidastaa silmälle näkyviksi.

Omistukseen tai vuokralle
Suurnopeuskameroiden lisäksi tuo-
tevalikoimassa ovat Image Systems 
TEMA –videonalyysi-ohjelmistot ja 
Qualisys Motion Capture -laitteis-
tot. MoCap-laitteita käytetään esi-
merkiksi ihmisen motoriikan tutki-
miseen. Se on hyvä työkalu myös 
suunnittelutyöhön, kun tutkitaan 
esimerkiksi laivojen liikkuvuutta tai 

mallinnetaan tietokonepelien hah-
mojen todenmukaista liikettä. 

Kun suurnopeuskameran käyttö-
tarve on jatkuva, on järkevää ostaa 
laite omaksi. Mikäli tarve on satun-
nainen, vuokraus tai kuvauspalve-
lu ovat hyviä vaihtoehtoja. 

– Pidämme asiakkaistamme hy-
vää huolta. Olemme sitoutunut pal-
veluyritys, joka ei jätä koskaan pu-
laan. Tuotetukeemme voi soittaa 
vuorokauden ympäri. Tuotetuelle 
ei ole myöskään aikarajaa, kun laite 
on kerran hankittu, Granberg lupaa.

Gymba aktivointilaudalla teet seisomisesta terveysliikuntaa. Seisominen Gymballa 
tehostaa verenkiertoa ja virkistää oloa. Patentoitu elastisuus laudassa aktivoi 
selän ja vatsan syviä lihaksia. Gymba sopii kaikille sekä toissä että kotona.

Joustava

Kehitetty kannettavan tietokoneen käyttäjälle 
vähentämään istumista. Soveltuu käytettäväksi  
töissä, kotona, mökillä tai vaikka matkoilla.

Työhyvinvointiratkaisut toimistoon ja etätyöhön

MADE IN
FINLAND     

MADE IN
FINLAND     

169,90
Apurahalla 20,00/kk (12 kk)

139,90
Apurahalla 17,00/kk (12 kk)

Säästä 20 €

Säästä 30 €

GetUpDesk-seisomatyötaso
Norm. 189,90 €. Kampanjahinnat voimassa 
19.–28.9. Hae kaikki värit haulla getupdesk

Norm. 169,90 €. Kampanjahinnat voimassa 
19.–28.9. Hae kaikki värit haulla gymba

Gymba-aktivointilaudat
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“
Automatisointi 
leikkuussa säästää  
työkustannuksia.

L iedon Tuulissuolla toimi-
va konepajayritys Kaari-
nan Trimet on lähtenyt 
rohkeasti investoimaan 

uusimpaan konekantaan. Kone-
hallista löytyy uusinta teknologiaa, 
kuten laserhitsaussolu ja kuitulaser 
varastoautomaatilla.

– Investoimalla uusiin koneisiin 
olemme halunneet pysyä alan kär-
jessä, kertoo Kaarinan Trimetin teh-
taanjohtaja Jani Tamminen. 

Kaarinan Trimet tekee laserhit-
saustöitä alihankintana ja valmistaa 
ohutlevyrakenteisia metallituottei-
ta esimerkiksi lääketeollisuuden, 
sähkö- ja elektroniikkateollisuuden 
ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yri-
tyksen valmistamia tuotteita löytyy 
myös junista ja laivoista.

Tammisen mukaan laserhitsaus 
alihankintana ei ole vielä yleistä. 
Yrityksen asiakkaina on satoja suu-
ria ja pieniä yrityksiä, ja tuotteita 
tehdään joskus tuhansien kappalei-

Räätälöityjä  
laserhitsaustöitä  
alihankintana  

den sarjoja, joskus hyvinkin vähän.
– Eräälle asiakkaalle teimme la-

serhitsaamalla yhden kappaleen 
osaa, jota ei mitenkään muuten oli-
si pystynyt toteuttamaan.

Laserilla siistit saumat
Laserhitsauksen etu perinteiseen 
hitsaukseen verrattuna on se, että 
lämmöntuonti kappaleeseen koh-
distuu pienelle alueelle. Näin syn-
tyy siistejä saumoja ja kappaleet pi-
tävät muotonsa. Tekniikka mahdol-
listaa myös erilaiset liitokset kuin 
perinteinen hitsaus.

– Asiakkaalle se merkitsee erin-
omaista laatua, Tamminen kertoo.

Kaarinan Trimetin ylpeys on pari 
vuotta sitten hankittu laserhitsaus-
asema, jossa on kaksi pyörivää hit-
sauspöytää. Se on ominaisuuksil-
taan joustava yksikkö, jossa voi val-
mistaa monentyyppisiä kappaleita.

Automatisointi leikkuussa sääs-
tää työkustannuksia ja mahdollistaa 

isojen erien valmistamisen kustan-
nustehokkaasti. Työntekijä voi työ-
vuoronsa päätteeksi ohjelmoida la-
serleikkurin ja automaattivaraston 
jatkamaan leikkuutyötä. Viimeiste-
lyn hoitaa märkähiomakone.

Työ lyheni tunnista varttiin
Yhdistelmäkoneessa on laserhit-
sausyksikkö ja lyövä leikkuupää, 
joka mahdollistaa vedot ja kierteet.

– Se on huomattavasti nopeam-
paa ja tarkempaa kuin erillisen mut-
terin kiinnittäminen osaan. Inhimil-
listen virheiden riski poistuu. Lase-

Tehtaanjohtaja Jani Tammisen mukaan joustava robottisolu mahdollistaa monipuolisen valmistuksen. 

Konepajayritys Kaarinan Trimet tekee laserhitsaustöitä 
alihankintana. Laadukkaan tuotannon varmistavat 
osaava henkilökunta ja ajanmukainen konekanta.  
teksti elina teerijoki  kuva pasi leino

rin käytön ajallinen hyöty on toisi-
naan merkittävä. Yhdessä esimer-
kissä hitsaus vei ennen tunnin kä-
sityönä, kun taas laseria hyödyn-
täen aikaa kuluu varttitunti ja jälki 
on huomattavasti parempaa. 

Kaarinan Trimetissä on huomat-
tu, että sijoitus uuteen konekantaan 
on kannattanut myös taloudellises-
sa mielessä. Liikevaihto on viime 
vuosina kasvanut tasaisesti.

Perinteistä hitsausta ei silti ole 
hylätty, vaan suuri osa töistä val-
mistuu yhä tuttua menetelmää 
käyttäen. Tärkeää on myös se, että 

työntekijät osaavat asiansa.
– Meillä on paitsi moderni kone-

kanta myös osaavat, pitkäaikaiset 
työntekijät. Meiltä löytyy myös hy-
vä yhteistyökumppaniverkosto esi-
merkiksi pintakäsittelytöitä varten. 

3 D-tulostus on jo jonkin aikaa teh-
nyt tuloaan yhä yleisemmäksi tuo-
tantomenetelmäksi. Suomalaisessa 
teollisuudessa osataan jo hyödyn-

tää muovin 3D-tulostusta, mutta metallin 
3D-tulostus on jäänyt pienempään rooliin.

Siinä missä esimerkiksi Keski-Euroopas-
sa ja Yhdysvalloissa metallin 3D-tulostus on 
ollut suosittu tuotantotapa jo pitkään, ovat 
Suomessa vastaavat markkinat vasta läm-
penemässä. Syykin on selvä: teollisuuden 
tarpeisiin vastaavia metallin 3D-tulostimia 
ei ole löytynyt kovinkaan monelta 3D-tulos-
tuspalveluja tarjoavalta yritykseltä.

Jyväskyläläisen 3D Formtech Oy:n tuo-
tantotiloista on kuitenkin keväästä saakka 
löytynyt teollisuustason metallin 3D-tulos-
tin. Tällainen laite on todellinen harvinai-
suus niin Suomen kuin Pohjoismaidenkin 
mittapuulla. Metallin 3D-tulostus avaa koti-
maisille konepajoille aivan uudenlaisia tuo-
tantomahdollisuuksia.

Vipuvoimaa tuotantoon
– 3D-tulostamalla voidaan valmistaa erittäin 
laadukkaita ja kestäviä metallikappaleita, 
joiden huokoisuus on hyvin vähäistä. Jois-
sain tapauksissa 3D-tulostetun metallin laa-
tu ylittää jopa levytavaran arvot, kertoo 3D 
Formtechin yrittäjä Toni Järvitalo.

3D-tulostettujen metallikappaleiden laa-
tu on todettu muun muassa lääke-, auto- 

ja lentoteollisuudessa. Esimerkiksi suihku-
turbiinimoottorien polttoainesuuttimet voi-
daan valmistaa kokonaan 3D-tulostamalla. 
Laadukkaan lopputuloksen lisäksi tulostuk-
sen eduiksi voidaan laskea monimutkaisten 
muotojen valmistaminen, eri materiaalien 
hyödyntäminen ja nopea valmistusaika.

– 3D-tulostamalla pystytään valmista-
maan sellaisia kappaleita, joita ei koneista-
malla ole edes mahdollista tehdä. Valmis-
tettavat osat voidaan optimoida esimerkik-
si painon tai virtausten mukaan tarkoituk-
seensa parhaiten sopivaksi, Järvitalo toteaa.

Nopeampi ja tehokkaampi 
Metallin 3D-tulostuksessa voidaan hyödyn-
tää monia eri materiaaleja. Esimerkiksi 3D 
Formtechin valikoimassa on alumiinin, ruos-
tumattoman hapon kestävän teräksen ja työ-
kaluteräksen ohella myös titaani. 3D-tulos-
taminen on lisäksi perinteisiä tuotantotapo-
ja nopeampi tapa valmistaa käyttövalmiita 
metallikappaleita. Järvitalon mukaan 3D-tu-
lostettavien metallikappaleiden toimitusai-
ka on viikosta kahteen viikkoon, minkä an-
siosta 3D-tulostus sopiikin hyvin erilaisten 
uusien kappaleiden testaamiseen.

– 3D-tulostamisen edut ovat kiistattomat 
ja niitä hyödyntämällä moni yritys tulee vie-
lä tehostamaan toimintaansa. Käytännössä 
metallin 3D-tulostus mullistaa koko konepa-
jateollisuuden, Järvitalo kiteyttää.

Metallin 3D-tulostukselle on alkanut löytyä kysyntää Suomessa. 
3D Formtechin teollisuustasoisen metallin 3D-tulostimen ansiosta 
teknologia on suomalaisen teollisuuden hyödynnettävissä.
teksti 3d formtech kuva mikko maliniemi

Metallitulostuksella valmistettu kappale ei aina vastaa odotettua 
lopputulosta, mikä voi johtua vääränlaisen materiaalin käytöstä. 
Röntgentekniikalla voidaan mitata koko tuotantoprosessia.
teksti ja kuva carl zeiss

3D-tulostuksella  
käyttövalmiita
metallikappaleita  

Röntgentekniikka 
mittaa lopputulosta

Jyväskyläläisen 3D-Formtechin yrittäjä Toni Järvitalo esittelee uudella metallin 3D- 
tulostimella valmistettuja metallikappaleita.

M ittaaminen on tullut yhä tär-
keämmäksi osavalmistuksen 
laadun varmistamisessa. Var-
sinkin 3D-printterien yleisty-

minen on tuonut haasteita lopputuloksen 
analysointiin. Nyt onkin mahdollista mita-
ta myös kappaleen sisällä olevia pieniäkin 
kohteita. Röntgentekniikkaa hyödyntämäl-
lä kappaleesta voidaan etsiä materiaalivir-
heitä, mitata geometrisia mittoja, muotoja 
tai eri osien välisiä käyntivälyksiä. 

Carl Zeiss Oy hyödyntää edistyneitä mit-
tauslaitteita, joiden avulla voidaan tutkia 
koko valmistusketjua. Yritys takaa vaaditut 
laatustandardit sovelluksissa, joissa suuri 
tarkkuus on ehdoton vaatimus. 

Yritys on mukana ADAMOS-yhteistyössä 
yhdessä DMG Morin, Dürrin, Software AG:n 
ja ASM PT:n kanssa. Yhteistyön puitteissa 
kehitetään IoT-alustaa koneiden ja proses-
sien verkottamiseen.

Lopputulos riippuu materiaalista 
Metallitulostuksessa käytetyn jauheen omi-
naisuudet pystytään tutkimaan elektroni-
mikroskoopilla tai valomikroskoopilla. Ma-
teriaali ei kuitenkaan aina ole välttämättä 
sitä, mitä on oletettu ostotilanteessa. Jau-
heessa saattaa olla myös oksidia, joka huo-
nontaa huomattavasti lopputulosta. 

Valmiin kappaleen mittaus on mahdol-
lista tehdä joko perinteisellä koordinaat-
ti-mittauskoneella tai optisella skannerilla. 
Skannerin avulla luodaan kappaleen pintoi-
hin pistepilvi, jota verrataan CAD-malliin. 
CAD-malli on tietokoneavusteinen suun-
nittelumalli, jota käytetään apuvälineenä 
esimerkiksi insinöörien ja arkkitehtien päi-
vittäisessä suunnittelutyössä. Mittaus voi-
daan tehdä myös röntgentomografiakoneel-
la, jonka avulla saadaan luotua pisteet kai-
kille kappaleen pinnoille. 

Uudenlaiset valmistustekniikat ovat luo-
neet paineita ohjelmistojen tekijöille sekä 
haasteita tiedonkulkuun eri laitteiden vä-
lillä. Digitaalisesta tehtaasta ja PMI:stä on 

puhuttu jo vuosia. PMI antaa suunnitelli-
jalle mahdollisuuden tehdä mittaussuun-
nitelma etukäteen. Menetelmä onkin hiljal-
leen alkanut yleistyä, sillä se säästää noin 
80 prosenttia ohjelmointiaikaa.

Mittaus osana tuotantoprosessia 
Mittaustiedon kerääminen on tehtaissa 
vaihtelevaa. Jotkut keräävät tietoa, mutta 
sitä ei hyödynnetä kunnolla tuontatopro-
sessissa. Usein tämä johtuu kunnollisen 
analysointiohjelman puuttumisesta.

PiWeb-ohjelma on hyvä työkalu pitää 
mittaustieto kootusti tallessa sekä analy-
soida ja raportoida kerätyt tulokset. Ohjel-
massa on myös pilvitallennusmahdollisuus 
ja  sovellus, jonka avulla ohjelmaa voi käyt-
tää myös missä tahansa mobiililaitteessa. 
Mobiililaitteisiin on mahdollista saada myös 
ilmoitus mahdollisista tuotantohäiriöistä. 

Zeissilla on ratkaisu myös tulostettujen 
tuotteiden analysointiin. Yritys tarjoaa esi-
merkiksi optisia 3D- ja CT-skannereita, suu-
riresoluutisia röntgenmikroskooppeja sekä 
koordinaattimittauslaitteita, joita voi hyö-
dyntää tulostusvirheiden havaitsemiseen 
ja jatkokäsittelyongelmiin. 

3D Formtech Oy  
n Teollisuustason 3D-tulostukseen 
erikoistunut yritys, jonka tuotanto- 
tilat sijaitsevat Jyväskylässä. 

n  Metalliset 3D-tulosteet ovat käyt-
tövalmiita, lopullisia tuotanto-osia.

n  Metallin 3D-tulostuksessa voidaan 
hyödyntää useita erilaisia materiaaleja.

n  Korkeatasoinen EOSin 3D-tulostin 
takaa muovin ja metallin laadukkaan  
tulostuksen.

Värikartta mittapisteiden vertaamisesta tietokoneavusteiseen CAD-malliin.

Carl Zeiss Oy
n Takaa korkean laadun projekteissa, 
joissa optimaalinen tarkkuus on  
ehdottoman tärkeää. 

n  Laitteistona koordinaattimittaus-
koneet, metrologiaohjelmistot sekä 
mikroskooppijärjestelmät. 

n Yritys on mukana varmistamassa, 
että kaikkein pienimmätkin raken-
teet ja prosessit tulevat näkyviksi.  



INNOVAATIOT MAINOSLIITE

34 290 € tai 388 €/kk
SIS. TOIMITUSKULUT 600 €

NISSAN NV300 VAN 1.6 dCi Working Star

EU-yhdistetty kulutus ja CO2-päästöt: NV300 Van -mallisto 5,9-6,9 l/100 km, 155-178 g/km. NV300 Van alk. 31 592,45 € (sis. toimituskulut 600 €). Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Kuvan auto erikoisvarustein. *Rahoitusesimerkki: 
Nissan NV300 Van 1.6 dCi 125 6M/T L2H1 1.2t FWD Working Star hinta 34 290,15 € (sis. toimituskulut 600 €), käteismaksu 6 900 €, rahoitettava osuus 27 390,15 €, sopimusaika 60 kk, kuukausierä 387,97 €, viimeinen suurempi erä 4 500 €. 
Kuukausierä sisältää koron 0 %, perustamismaksun 0 € ja käsittelykulun 0 €/kk. Luottokustannukset yhteensä 0 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 27 390,15 €, todellinen luottohinta 27 390,15 € ja todellinen vuosikorko 0 %. 
Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Nordea Rahoitus Suomi Oy, Aleksis Kivenkatu 9, 00020 Nordea. Kampanja koskee varastoautoja, voimassa 30.9.2018 tai niin kauan kuin autoja riittää.

Huippuvarustelu vakiona mm.: 
Peruutuskamera, navigointi, vetokoukku, 
nahkainen ohjauspyörä, lisälämmitin ajastimella.

autokeskus.fi/nissanSUOMEN SUURIN JÄLLEENMYYJÄ

HELSINKI
KONALA
Ristipellontie 7
Myynti 020 506 5171
Huolto 020 506 5071

TAMPERE
HATANPÄÄ
Hatanpään valtatie 44
Myynti 020 506 5140
Huolto 020 506 5040

RAISIO
HAUNINEN
Haunistentie 15
Myynti 020 506 5810
Huolto 020 506 5830

HÄMEENLINNA
KAURIALA
Uhrikivenkatu 11
Myynti 020 506 5180
Huolto 020 506 5050

ESPOO
OLARI 
Haltilanniitty 4
Myynti 020 506 5131
Huolto 020 506 5031

VANTAA
AIRPORT
Silvastintie 4
Myynti 020 506 5708
Huolto 020 506 5704

Automyynti ma-pe 9-18, la 10-16. Huolto ma-pe 7-18, Konala ja Olari avoinna myös la 10-16.

0205-numerohinnat: Lankap. 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min. Matkap. 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min. 

NYT ERÄÄN NISSAN NV300 Working Star -malleja 
Rahoituskorko 0 % ilman kuluja sekä 
vanerointi ja talvirenkaat veloituksetta!

UUDISTUNEET FORD-PAKETTIAUTOT
ESITTELYSSÄ NYT AUTOKESKUKSESSA

autokeskus.fi/fordAUTOKESKUS KONALA
Ristipellontie 1-7

AUTOKESKUS TAMPERE
Hatanpään valtatie 44-46

Automyynti ma-pe 9-18, la 10-16
FORD-myynti 020 506 5172

Automyynti ma-pe 9-18, la 10-16
FORD-myynti 020 506 5162

0205-numerohinnat: Lankap. 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min.
 Matkap. 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min. 

*Transit Courier & Transit Connect: takuu 5 vuotta/100 000 km. **Transit Custom: takuu 5 vuotta/150 000 km. Kuvan autot erikoisvarustein. Uusi Ford Transit Courier -pakettiautojen CO2-päästöt 112–123 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 
4,3–5,1 l/100 km (vanha mittaustapa) / CO2-päästöt 140–155 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 3,8–5,1 l/100 km (uusi mittaustapa). Ford Transit Connect -pakettiautojen CO2-päästöt 111–129 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 4,3–5,0 l/100 km. 
Ford Transit Custom -pakettiautojen CO2-päästöt 161–187 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 6,0–7,2 l/100 km. Mallikohtaiset tuotetiedot ja hinnat: ford.fi

TRANSIT COURIER, TRANSIT CONNECT & TRANSIT CUSTOM 
Uudistuneet Transit-pakettiautomallit vastaavat erilaisiin kuljetustarpeisiin. Tavaratila on helposti hyödynnettävissä 
sivuliukuoven ja takapariovien ansiosta, ja erinomainen kantavuus takaa kuljetuskyvyn. Kattava vakiovarustelu ja 
henkilöautomainen ohjaamo varmistavat, että työpäivä sujuu tehokkaasti.
 
Tavaratila: Transit Courier 2,3 m3, Transit Connect 2,9–3,6 m3  
ja Transit Custom 6,0–8,3 m3.

Tervetuloa tutustumaan ja koeajamaan!

FORD TAKUU 
VUOTTA tai
100 000 km* /
150 000 km**


