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TEKOÄLYKESKUSTELU KÄ ÄN TY Y  hel-
posti hysterian puolelle. Hysteria liittyy 
tekoälyn hypetykseen, mutta ennen kaik-
kea dystooppisiin ennusteisiin: Älykkäi-
den koneiden ja järjestelmien, niin sano-
tun tekoälyn, kehityskulun sanotaan jat-
kuvan, kunnes kone on ihmistä viisaampi. 
Superäly johtaa nykyis-
ten työtehtäviemme – 
ja pahimmillaan koko 
ihmiskunnan – laaja-
mittaiseen tuhoutumi-
seen. Muutos on paitsi 
nopeaa, myös kaiken yli 
vyöryvää. Höpöpuhet-
ta, sanon minä.

M E I L L Ä  O N  TA PA N A 
yliarvioida tietyn tek-
nologian vaikutusta ly-
hyellä aikavälillä ja vas-
taavasti aliarvioida vai-
kutusta pitkällä aikavä-
lillä. Ilmiölle on oma ni-
mikin, Amara’s Law. Aluksi syötetään tari-
naa suuresta mahdollisuudesta, syntyy hy-
pe, jota seuraa sarja pettymyksiä. Ja lopulta, 
yleensä huomaamattomasti, hitaita onnistu-
misia, jotka ylittävät ensimmäiset lupaukset.

TEKOÄLYN VAIKUTUSTA on jatkuvasti yli-
arvioitu, ensin 60-luvulla ja sitten 80-luvul-
la. Luultavasti näin käy tälläkin kertaa, lyhy-
ellä aikavälillä ainakin. Viime vuosina olem-
me saaneet todistaa huimaa kehitystä te-
koälyjärjestelmien (lue koneoppimisen) te-
hokkuudessa ja hyödyntämisessä. Merkittä-
vin syy tähän on niin sanotun syväoppimi-
sen puolella. Näiden onnistumisen valossa 
ajatellaan, että kehityskulku jatkuu samalla 
kulmakertoimella. Tämä on harhaluulo. Sy-
väoppimisen onnistumisia edelsi 30 vuoden 
kehitystyö. Kyse on ennemminkin yksittäi-
sestä merkittävästä onnistumisesta. Emme 

voi olettaa, että tekoälyn kehitys olisi erityi-
sen lineaarista jatkossa(kaan).

NYKYISIÄ TEKOÄLYSOVELLUKSIA kutsu-
taan kapeaksi tekoälyksi. Tekoäly on hy-
vä kuvien tunnistamisessa ja toimii lois-
tavana apurina lääketieteessä tai laadun-

valvonnassa. Erityisen äly-
käs se ei kuitenkaan ole. Jos 
näytän sinulle kuvaa jää-
kiekkoa pelaavista lapsis-
ta, osaat vastata kysymyk-
siin: Millaisissa olosuhteis-
sa jääkiekkoa pelataan? Pak-
kasessa. Minkä muotoinen 
kiekko on? Pyöreä. Voittaa-
ko TPS Suomen mestaruu-
den? Voittaa. Vaikka kone 
osaa kertoa suurella toden-
näköisyydellä, jopa tarkem-
min kuin ihminen, että ky-
seisessa kuvassa pelataan 
jääkiekkoa, sillä ei ole min-
käänlaista mahdollisuutta 

vastata edellä esitettyihin kysymyksiin. 

TÄMÄN PÄIVÄN ROBOTIT  ja järjestelmät 
ovat monelta osin uskomattoman yksinker-
taisia. Ne eivät yllä lähelläkään älykkyyden 
perusominaisuutta, eli taitoa ymmärtää fyy-
sistä maailmaa tarpeeksi hyvin tehdäkseen 
siitä yksinkertaisia johtopäätöksiä. Niillä ei 
myöskään ole kykyä havainnoida yhtä asiaa 
ja käyttää sitä taustatietona ymmärtääk-
seen, miten jokin toinen asia toimii.

TÄMÄ EI TEE nykypäivän tekoälysovelluk-
sista turhia. Päinvastoin. Kaikkea tekoäly ei 
kuitenkaan tule muuttamaan. Muutoksesta, 
olkootkin vääjäämätön, ei välttämättä tule 
ennustetun nopeaa tai totaalista. Virheellis-
ten ennusteiden jakaminen johtaa epäloogi-
siin kauhukuviin ja pelkoihin. Työsi on mitä 
todennäköisimmin turvassa vielä pitkään.

Tuomiopäivän tekoälyprofeetat 
lietsovat turhaa hysteriaa

Alexander Törnroth
Johtaja 
Suomen Tekoälykiihdyttämö

Puheenvuoro 
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Automaatio-osaamista 
kansainvälisille kentille 

CIMCORP

H istorian siivet havise-
vat tulevaisuuden tuu-
lissa, kun yrityksellä on 
ikää jo 120 vuotta. Vuo-

sien varrella salolaisesta puusepän-
verstaasta on kehittynyt kansainvä-
linen Leino Group Oy, jonka liiketoi-
minta on jakautunut kolmeen tytä-
ryhtiöön: LeinoCast Oy, Leino Real 
Estate Oy sekä Leino Invest Oy.  Yh-
tiön suurin liiketoiminta muodos-
tuu palveluvalimo LeinoCast Oy:stä. 

Vuonna 1898 perustettu yritys on  
Suomen vanhimpia. Se on säilyttä-
nyt vakautensa myös silloin, kun 
maailmansodat ja vakava finans-
sikriisi ravistelivat koko maailmaa.

– Menestyksen salaisuus on vas-
tuullisuus. Toimintamme perusta-
na on vastuu yrityksestä, työnteki-
jöistä ja asiakkaista. Vain vahva yri-
tys kykenee kantamaan vastuunsa 
jatkuvasti muuttuvassa maailmas-
sa. Olemme asiakkaillemme luotet-

Vastuullisuus 
toiminnan 
kulmakivenä

tava kumppani. Yrityksemme vas-
tuullisuutta on aina taannut vakaa 
mutta tilanneherkkä kehitys, koros-
taa Leino Group Oy:n toimitusjoh-
taja, teollisuusneuvos Liisa Leino.

Ympäristövastuu on tärkeä yh-
teiskuntavastuun muoto, johon yri-
tys voi vaikuttaa toiminnallaan. Lei-
noCast on mukana vaikuttamassa 
yhteisen ympäristömme huolen-
pitoon suunnittelemalla ympäris-
tö- ja kierrätysteknologiaan liittyviä 
ratkaisuja. Valuratkaisuja tehdään 
myös metsä- ja energiateollisuuden 
vaativaan konerakennukseen. Suu-
rin osa nykyaikaisen valimon tuot-
teista menee vientiin. 

Räätälöidyt valuratkaisut
Valimoalan kansainvälisillä markki-
noilla ei pärjää myymällä helppoa 
massatavaraa. LeinoCastin valtti on 
jatkuvasti kehittyvä erikoisosaami-
nen. Yritys on erikoistunut vaativiin 

valuihin, joiden lähtökohtana ovat 
asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

– Olemme kansainvälinen palve-
luvalimo. Tuotamme asiakaskoh-
taisesti räätälöityjä valuratkaisu-
ja. Emme siis myy rutiinilla samaa 
kaikille, vaan tuemme jokaisen asi-
akkaan tuotekehitystä. Tuotteem-
me sisältää asiantuntemuksen sekä 
toimintaprosessin, jotka tuottavat 
asiakkaillemme lisäarvoa. Näin he 
voivat keskittyä omaan ydinosaa-
miseensa, Leino vakuuttaa. 

LeinoCast tarjoaa asiakkailleen 
kattavan toimitusketjun, joka alkaa 
ideasta ja päättyy valmiiksi asennet-

Leino Group Oy:n toimitusjohtaja Liisa Leino johtaa perheyhtiötä jo neljännessä sukupolvessa.

Leino Group Oy on osa suomalaista teollisuushistoriaa. 
Puusepänverstaasta kasvoi kansainvälinen palvelu-
valimo, joka toimii erikoisosaamisellaan alan kärjessä.
teksti teija aaltonen kuva mikko pääkkönen

tuun komponenttiin. Tiivis yhteis-
työ asiakkaan kanssa alkaa jo suun-
nittelupöydässä. Palveluihin kuu-
luu koko laaja kattaus valimoalan 
osaamista: mallintaminen, tarkas-
tukset, lämpökäsittely, koneistus 
ja kansainväliset trading-ratkaisut.  
 
Alan kehityksen kärjessä
Valimotoiminta on monipuolis-
tunut merkittävästi. Alkuvuosina 
Leinovalun nimellä tunnettu yri-
tys myi raakavalua, koneistus alkoi 
asteittain. Nykyään asiakaskohtai-
siin ratkaisuihin liittyy usein osa-
kokoonpanoa sekä suurempia ko-

konaisuuksia. Vaativat asiakkaat 
arvostavat pitkälle vietyä palvelua.

– Pidämme hyvää huolta asiak-
kaistamme ja pysyttelemme aktii-
visesti alan kehityksen kärjessä. 
Voimmekin aina tarjota asiakkail-
lemme alan kansainvälistä kärki-
osaamista, joka hyödyttää juuri 
heidän toimintaansa, Leino kertoo. 

S isätilojen virtuaalimallin 
avulla ihminen voi tutus-
tua tilaan etukäteen, mi-
tata sitä tai saada esimer-

kiksi reittiohjeita tilassa liikkumi-
seen. Malli palvelee kaikkia tilas-
sa työskenteleviä tuotannon työn-
tekijöistä johtoportaaseen saakka, 
Dimensium Oy:n toimitusjohtaja  
Tomi Rosnell kertoo.

Dimensium käyttää sisätilojen 
mittaukseen, kartoitukseen ja mal-
linnukseen saksalaisen NavViksen
teknologiaa. Käytännössä laite mit-
taa mobiililla laserkeilauksella pis-
teitä, joista muodostuu pistepilvi. 
Tästä luodaan tilan digitaalinen 
3D-malli. Laite mittaa tilaa ja ottaa 
siitä kuvia samanaikaisesti, jolloin 
syntyy fotorealistinen kuva siitä, 
miltä tila näyttää. 

Nopeaa ja tarkkaa 
Kun perinteisessä laserkeilaukses-
sa mittalaite pyörii itsensä ympäri 
ja sitä siirretään aina uuteen paik-

Digitaalinen klooni
tuo tilan tutuksi

kaan, Dimensiumin käyttämää lai-
tetta työnnetään koko ajan eteen-
päin, jolloin mittaus ja kuvaus on 
5-10 kertaa nopeampaa.

–Tekniikka on nopeaa ja tarkkaa, 
mikä tekee siitä myös kustannuste-
hokasta. Päivässä voi mitata kym-
menien tuhansien neliömetrien 
pinta-alan, ja myös prosessointi on 
pitkälle automatisoitua ja nopeaa.

Valmiin 3D-mallin voi ladata jo-
ko yrityksen omalle palvelimelle tai 
web-palveluun, josta sitä voi jakaa 
eteenpäin. Mallin päälle voi tuoda 
myös reaaliaikaista tietoa IoT-sen-
soreista, jotka näkyvät kuvassa oi-
keassa ympäristössä.

– Mallista muodostuu tilan di-
gitaalinen klooni, jossa voi kävellä 
Google Street view -tyylisesti. Mal-
liin voi lisätä esimerkiksi käyttö- tai 
toimintaohjeita tekstinä, kuvana tai 
videona. Valmista mallia voi tarkas-
tella matkapuhelimella, tabletilla 
tai tietokoneella. Myös käyttäjä-
tasoja voi määrittää ja rajata kuka 

pystyy näkemään mitäkin ja saako 
käyttäjä esimerkiksi lisätä tai pois-
taa tietoa, Rosnell kuvailee.

Ajantasaista tietoa 
Sisätilojen mittaaminen ja kartoitus 
luo dokumentaatiota siitä, millainen 
tila on ollut. Kuvausta toistamalla 
nähdään, miten tila elää ajassa. 

Teknologia on käytössä maail-
manlaajuisesti etenkin autoteolli-
suudessa. Niissä toimintaympäris-
tö muuttuu jatkuvasti ja tilasta tar-
vitaan ajantasaista tietoa, joka on 

Tilojen digitaalisen 3D-mallinuksen on tarkoitus hyödyttää etenkin tiloja käyttäviä ihmisiä. Toimitusjohtaja 
Tomi Rosnell kertoo mallinnuksen tuovan myös kustannussäästöjä sekä parantavan kommunikointia.

Sisätilan digitaalinen 3D-malli syntyy nopeasti ja tar-
kasti laserkeilausta sekä pistepilveä hyödyntämällä. 
Tekniikan tuoma hyöty ilmenee etenkin suurissa, 
vaihtuvissa ympäristöissä.
teksti suvi huttunen  kuva joona raevuori

mitattava ja käsiteltävä nopeasti. 
Tekniikasta olisi Rosnellin mukaan 
hyötyä myös esimerkiksi rakennus-
työmailla, huoltoyrityksissä, van-
hojen rakennusten kartoituksessa 
sekä kiinteistöalalla. 

– Tämä vaatii kykyä tehdä asioita 
uudella tavalla. On luovuttava sii-
tä, että mennään kohteeseen mitta-
nauhan kanssa. Etenkin isot, muut-
tuvat tilat hyötyvät tästä.

– NavViksen teknologialla voi di-
gitalisoida kaikkia suuria sisätiloja 
ja rakennuksia. Me kehitämme tek-

niikkaa jatkuvasti kumppaniemme 
palautteen perusteella ja työskente-
lemme tiiviissä yhteistyössä heidän 
kanssaan ikään kuin ekosysteemis-
sä. Dimensium on yksi näistä yhteis-
työkumppaneista, Marcus Bergsli 
NavVikselta kertoo.

NavViksen teknologia on käytös-
sä yli 35 eri maassa ympäri maail-
maa. Kumppaneita on Saksan lisäksi 
etenkin Pohjois-Euroopassa ja Kii-
nassa. Tunnetuimpia teknologiaa 
hyödyntäviä yrityksiä ovat muun 
muassa Daimler, BMW ja Siemens.

07 ARROW ECS 
Toimiva IT-kumppanuus 
kehityksen kiihdyttäjänä
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Ulvilalaisen Cimcorpin 
tuottamat sisälogistiikan 
automaatiojärjestelmät 
ovat haluttuja ympäri 
maailman. Verkkokau-
pan yleistyminen avaa 
yritykselle paljon uusia 
mahdollisuuksia. 

teksti elina teerijoki 
kuva johanna uusitalo

C imcorp Oy on järjestel-
mäintegraattori, joka toi-
mittaa teollisuuteen sisä-
logistiikan ratkaisuja avai-

met käteen –periaatteella. 
– Me vastaamme asiakkaan sisä-

logistisen ratkaisun kokonaisuu-
desta. Tavoitteemme on yksinker-
taistaa asiakkaan materiaalivirtoja 
esimerkiksi tehtaissa tai jakelukes-
kuksissa. Projektimme ovat usein 
suuria, kymmenien miljoonien eu-
rojen arvoisia, kertoo Cimcorp Oy:n 
teknologiajohtaja Jyrki Anttonen.

Cimcorp Oy:n henkilöstöpäällikkö Sari Valonen sekä teknologiajohtaja Jyrki Anttonen kertovat laadunhallinnan olevan yrityksen kaiken toiminnan selkäranka. 

Yritys on alusta saakka suun-
nannut määrätietoisesti nykyisel-
le toimialalleen automatiikkaan ja 
robotiikkaan. Liikevaihdosta jopa 
93 prosenttia tulee ulkomailta, pai-
nopistealueina tällä hetkellä Aasia 
ja Pohjois-Amerikka. 

Cimcorpilla on Kanadassa tytä-
ryhtiö, jolla taas on tytäryhtiö Yh-
dysvalloissa. Yhteistyö sekä japani-
laisen omistajan Murata Machine-
ryn että tytäryhtiöiden kanssa on 
Anttosen mukaan lisääntymässä.

– Toimintaympäristömme on 
käytännössä koko maailma, Ant-
tonen kertoo.

Vähittäis- ja verkkokauppaa
Valtaosa Cimcorpin liikevaihdosta 
on jo pitkään tullut rengasteollisuu-
desta. Yrityksen asiakkaina on usei-
ta suuria kansainvälisiä toimijoita, 
kuten Michelin ja Goodyear. 

– Rengasteollisuus on toimiva, 
vakiintunut pohja, jolle yritys raken-
taa edelleen tulevaisuuttaan. Monet 
muutkin alat tarvitsevat kuitenkin 
tehokasta sisälogistiikkaa ja hyöty-
vät automatiikan tuomista mahdol-
lisuuksista, Anttonen kertoo.

Elintarviketeollisuudessa Cim- 
corpilla on suuria kotimaisia asiak-
kaita, kuten Olvin ja Hartwallin juo-
matehtaat.

– Näen, että meillä on eniten tu-
levaisuuden kasvupotentiaalia vä-
hittäis- ja verkkokaupan jakelussa. 
Meillä on parhaillaan meneillään 
neuvottelut suuren eurooppalaisen 
vähittäiskaupan toimijan kanssa.

Cimcorpilla on kokemusta esi-
merkiksi espanjalaisen Mercado-
nan logistiikkakeskusten automaa-
tiojärjestelmän toimittamisesta.

– Heidän mielestä erotuimme po-
sitiivisella tavalla kilpailijoistamme. 

Ohjelmistosuunnittelu on yri-
tykselle koko ajan tärkeämpää, sil-
lä kun asiakkaalle räätälöidään so-

piva automaatioratkaisu, mukana 
seuraa myös siinä käytettävä oh-
jelmisto. Ohjelmistokehityksessä 
työskentelee noin sata henkilöä, 
ja Anttosen mukaan joskus on sa-
nottu, että Cimcorp on Satakunnan 
suurin softatalo.

Tarjolla erilaisia urapolkuja
Yrityksen liikevaihto on viidessä 
vuodessa kasvanut 80 prosenttia 
ja  henkilöstö 40 prosenttia. Kasvu 
on ohjannut tekemään toiminnan 
järjestelmällisemmäksi. Tekemisel-
le on määritelty tietyt prosessit, joi-
ta noudatetaan.

– Tekeminen sinänsä ei ole muut-
tunut liian byrokraattiseksi, vaan 
hyvä työilmapiiri on säilynyt.

Kasvu merkitsee myös sitä, että 
uusille tekijöille on jatkuvasti ky-
syntää sekä asiantuntija- että asen-
tajatehtävissä. Ylivoimaisesti suu-
rin osa työntekijöistä on asiantun-
tijoita, kuten ohjelmisto-, automaa-
tio- tai sähkösuunnittelijoita.

– Henkilöstö on toimintamme sy-
dän, josta haluamme pitää hyvää 
huolta. Työtehtäviin kuuluu pal-
jon matkustamista, mutta pyrim-

me erilaisin vapaajärjestelyin tu-
kemaan matkatyöstä palautumis-
ta, kertoo Cimcorp Oy:n henkilös-
töpäällikkö Sari Valonen.

Cimcorp tarjoaa nuorille insi- 
nööreille erilaisia urapolkuja sekä 
kehittymismahdollisuuksia myös  
leveyssuunnassa.

– Luovuus on meille tärkeä arvo. 
Tarjoamme asiakkaille heidän tar-
peisiinsa räätälöityjä ratkaisuja. Ha-
luamme vaalia luovuutta pitämällä 
hierarkian matalana sekä ihmisten 
ja osastojen välisen kanssakäymi-
sen mutkattomana, Valonen kertoo.

Luovuudesta kertoo myös esi-
merkiksi se, että kun yrityksestä 
puuttui konenäköosaamista, se lähti 
etsimään konenäön tuntevia kump-
paneita innovaatiokilpailun kautta. 

– Saimme lupaavia kontakteja, 
joiden kanssa aletaan pian käydä 
neuvotteluja yhteistyöstä. Konenä-
kö on tulevaisuudessa yhä tärkeäm-
mässä roolissa, Anttonen kertoo.

Jatkossa yrityksen suunnitelmis-
sa onkin hyödyntää entistä enem-
män tulevaisuuden teknologioita, 
kuten tekoälyä ja koneoppimista 
osana automaatiojärjestelmiä.

Automaatio-osaamista  
kansainvälisille kentille

“
Konenäkö on  
tulevaisuudessa 
yhä tärkeämmässä 
roolissa.  

Käytännöllisyys kohtaa  
esteettisen muotoilun

Tutkimusyksikön johtaja Ilkka Kaikuvuo kertoo yrityksen menestyksen avaimen olevan usko omaan tekemiseen. 

K un aloitimme vuonna 
2010, ideallemme nau-
rettiin. Maailma oli kän-
nyköiden myötä tyhjen-

tynyt puhelinkopeista – kuka sellai-
sia nyt rupeaisi valmistamaan. Me 
rupesimme, loimme markkinan ja 
nyt olemme yksi Euroopan nopeim-
min kasvavista yrityksistä ja mark-
kinajohtaja, kertoo yksi Frameryn 
perustajista, tutkimusyksikön joh-
taja Ilkka Kaikuvuo Tampereen Sa-
rankulman puhelinkoppitehtaalla.

– Meillä panostetaan aikaa ja ra-

haa tuotekehitykseen sekä asia-
kaskokemuksen parantamiseen. 
Tiimissämme on parhaat tekijät ja 
haluamme pärjätä kilpailussa sekä 
ainutlaatuisen designimme että hy-
vien ja toimivien tuoteominaisuuk-
sien ansiosta. Käytämme suunnit-
telun lähtökohtana myös asiakkai-
den palautetta ja olemmekin luo-
neet onnistuneita tuotekehityskon-
septeja esimerkiksi asiakkaidemme 
Microsoftin ja Twitterin kanssa. 

Ensimmäinen puhelinkoppi syn-
tyi omaan tarpeeseen, kun Kaiku-

vuon edellisessä yrityksessä kak-
si työkaveria, Samu Hällfors ja  
Vesa-Matti Marjamäki, tuskastuivat 
avokonttorissa soittelevan Kaiku-
vuon työpuheluihin. Kaikuvuo eh-
dotti, että he hankkisivat puhelin-
kopin, ja niin päätettiin tehdä. Kop-
peja ei ollut kuitenkaan ollut mis-
sään myytävänä. Niinpä työkaverit 
rakensivat kopin, ja näin liikeidea 
jasen myötä  uusi yritys oli syntynyt. 
Myös Hällfors työskentelee Frame-
ryllä, nykyisin toimitusjohtajana. 

– Seuraavat kaksi koppia myytiin 

Vincitille. Niiden akustiikka oli ka-
malaa, ja siitä lähti liikkeelle tuote-
kehittely. Ensimmäiset vuodet oli-
vat taloudellisesti vaikeita, sillä tä-
mä on pääomavaltainen ala: vaneri 
ja lasi maksavat, eikä tuoreelle yri-
tykselle annettu pitkiä maksuaiko-
ja. Vuosi 2014 oli käänteentekevä, 
kun saimme sijoittajaksi Kim Väisä-
sen. Homma lähti pyörimään isosti.

Väisänen on kuvaillut Frameryä 
parhaaksi sijoituksekseen. 

Ei halpaa vaan hyvää
Menestyksen toinen päätekijä oli ra-
jaaminen. Tuotevalikoima rajattiin 
kahdeksasta mallista yhteen, O:hon, 
joka on yhä malliston kulmakivi. 
Seuraavana vuonna O avasi Ameri-
kan markkinan, jonka jälkeen Poh-
jois-Amerikka on kasvanut yhdek-
si merkittävimmistä vientialueista. 

Yrityksellä on nykyisin noin vii-
tisenkymmentä kilpailijaa, mutta 
Framery on markkinajohtaja. Kai-
kuvuon mukaan tämä juontuu par-
haasta laadusta ja designista sekä 
niiden luomasta imagosta. 

– Suurin osa Forbesin listalla ole-
vista yrityksistä on asiakkaitamme, 
eivätkä he osta työntekijöilleen ja 
asiakkailleen halpaa, vaan hyvää.

Nykyisin Frameryn mallistossa 
on kolme päätuotetta tykötarpei-
neen: yhdelle hengelle mitoitettu 
O, 2–4 hengen tarpeisiin suunniteltu 
Q ja 4–6 hengen 2Q. Isommat suun-
niteltiin neuvottelu- ja tiimityötar-
peisiin, kun tutkimuksissa havait-
tiin toimistojen neuvottelutilojen 
olevan keskimäärin liian suuria. 

Kopit kulkevat Tampereelta noin 
70:een eri maahan.

– Etelämanner on ainut maanosa, 
minne emme ole koppejamme myy-
neet, Kaikuvuo naurahtaa. 

Sisätilat räätälöitävissä 
Tilat ovat räätälöitävissä, mutta pää-
osin joka maahan tilataan samoja 
koppeja, mikä on valmistamisen 
kannalta kustannustehokasta.

– Teemme koppeja toimistoihin, 
ja toimistojen tarpeet ovat kaikkial-
la samanlaiset. Sisätiloja tosin tuu-
nataan esimerkiksi pistokkeiden 
osalta, sillä sähköasioissa on mai-
den välistä vaihtelua.

Myös tilojen värityksessä, valais-
tuksessa ja muussa tekniikassa on 
vaihtoehtoja. Elämme työn murrok-
sen aikaa, ja esimerkiksi videoneu-
vottelut eri maiden välillä ovat yhä 
enemmän arkipäivää. 

– Meidän videokoppimme ovat 
maailman kehittyneimmät, kuten 
kaikki koppimme. Käyttäjäkoke-
mus on vahvuutemme, ja se muo-
dostuu paljolti teknisistä ominai-
suuksista: meillä on paras akus-
tiikka, ilmanvaihto ja ergonomia. 
Tiloissamme voi työskennellä vaik-
ka koko päivän. Videokopeissa kiin-
nitimme erityishuomiota säädettä-
vään valaistukseen, jota ilman esi-
merkiksi kalpea suomalainen voisi 
hukkua vaaleansävyiseen seinään. 

Avokonttori, neuvottelu-
tila tai työhuone – kaikki 
toimivia työtiloja, mutta 
vain tiettyihin tarkoituk-
siin. Framery tekee ääni– 
eristettyjä puhelinkoppeja,  
joista suurimmat toimivat  
neuvottelu-ja työtiloina. 

teksti irma capiten 
kuva torsti mäkinen

“
Tarve tuotteelle 
oli jo olemassa, 
mutta markkinat 
piti itse rakentaa. 
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Avoin alusta automaation 
kehityshankkeisiin

Tuotepäällikkö Reijo Leinonen kädessään AXC F 2152, ensimmäinen PLCnext Tecnology -ohjelmointialustaa hyödyntävä kontrolleri.

O hjelmoitavassa logiikas-
sa käytettävät ohjelmat 
ovat usein valmista-
jakohtaisia, vaikka ne 

perustuvatkin yleiseen IEC 61131- 
standardiin. Yhteensopimatto-
muuden seurauksena eri toimitta-
jien sovellusten liittäminen yhteen 
ja automaatiojärjestelmän ominai-
suuksien omaehtoinen kehitystyö 
on hankalaa.

– Yritys voi joutua kääntymään 
laitetoimittajan puoleen, jos se ha-
luaa jonkin uuden ominaisuuden 

automaatiojärjestelmään. Sen teke-
minen vie silloin paljon aikaa – hel-
posti jopa vuoden tai pidempään-
kin, kertoo Phoenix Contact Oy:n 
tuotepäällikkö Reijo Leinonen .

Phoenix Contactin PLCnext-tek-
nologia mullistaa tilanteen. Ohjel-
mointialustan käyttöjärjestelmänä 
on avoimeen ohjelmakoodiin pe-
rustuva reaaliaikainen Linux.

– Avoin ohjelmointialusta antaa 
mahdollisuuden automaatiotoi-
mintojen omaehtoiseen kehittä-
miseen hyödyntäen samalla myös 

avoimen lähdekoodin ratkaisuja, 
Leinonen kertoo. 

Tehokasta ohjelmointia
PLCnext-ohjelmointialustalla ohjel-
moijat voivat käyttää perinteisen lo-
giikka-ohjelman rinnalla korkeam-
man tason ohjelmointikieliä, kuten 
C#, C ja C++ tai Matlab Simulink.

– PLCnext-alustalla kaikki ohjel-
mat vaihtavat helposti tietoja kes-
kenään, toimivat synkronissa sekä 
toteuttavat ohjauksia reaaliaikai-
sesti, Leinonen luettelee.

Avoin alusta nopeuttaa automaa-
tio-ohjausten kehitystyötä, koska 
useampi ohjelmoija voi työskennel-
lä kohteen parissa samanaikaisesti.

– Teknologia antaa mahdollisuu-
den jakaa työtä ja käyttää alihankki-
joita joustavasti. Lisäksi ohjelmoijat 
voivat käyttää sovelluksen eri osien 
ohjelmointiin mieluisinta ja parhai-
ten soveltuvaa ohjelmointikieltä.

Ohjelmien liityntärajapinnat ja 
integrointi kolmannen osapuolen 
järjestelmien kanssa voidaan to-
teuttaa OPC UA -standardin mukai-
sesti. Myös tietoturvaan on kiinni-
tetty paljon huomiota.

– Nykypäivän järjestelmiltä edel-
lytetään eheyden ja käytettävyyden 
lisäksi kykyä ylläpitää data luotta-
muksellisena. PLCnext-teknolo-
giassa tietoturvan toteutus noudat-
taa IEC 62443 -standardia. Järjestel-
mään voidaan integroida myös pil-
viyhteydet ilman erillisiä laitteita.

Appsit kehitystyön apuna
Avoimet logiikat mullistivat teol-
lisuusautomaation nelisenkym-
mentä vuotta sitten. PLCnext aloit-
taa seuraavan suuren teknologisen 
harppauksen. Odotettavissa on, että 
alan liiketoimintamallit muuttuvat.

Tavanomaisesta poiketen Phoe-
nixin Contact tarjoaa ohjelmoitavan 
logiikan mukana standardin mukai-
sen ohjelmointiympäristön ja sen 
päivitykset ilmaiseksi. Usein suun-
nittelijat maksavat ohjelmistojen 
käytöstä korkeita lisenssimaksuja.

– Monipuolisten ohjelmien li-
säksi suunnittelijat voivat tulevai-
suudessa käyttää kehitystyössään 
hyväksi myös valmiita ohjelmisto-
moduuleja eli appseja. Appsina voi 
olla esimerkiksi pilviyhteyden luo-
minen, kommunikaatioprotokollan 
tuottaminen tai vaikka täydellinen 
jätevesipumppausaseman ohjaus-
ohjelmisto, Leinonen kuvailee.

Yhtiö lanseeraa marraskuussa 
SPS IPC Drives 2018 -messuilla Sak-
sassa PLCnext Store -sovelluskau-
pan. Alkuvaiheessa pääpaino on yh-
tiön omilla sovelluksilla, mutta tar-
jonnan odotetaan laajenevan myös 
kolmannen osapuolen ratkaisuilla.

– PLCnext Store toimii kuin äly-
puhelimien sovelluskaupat, sillä 
uusi malli tarjoaa ohjelmoitsijoille 
mahdollisuuden jakaa kehittämiään 
ohjelmistomoduuleja kauttamme 
maailmanlaajuiseen myyntiin. 

Avoimeen lähdekoodiin 
perustuva ohjelmointi-
alusta tuo uusia työkaluja 
teollisuusautomaation 
suunnittelijoille. Samalla 
sidonnaisuus laitetoimit-
tajan tarjoamiin ohjelmis-
toratkaisuihin murtuu. 

teksti timo hämäläinen 
kuva juha arvid helminen

Phoenix 
Contact Oy
n  Sähkötekniikan edellä-
kävijä, joka on saksalaisen 
Phoenix Contact GmbH & 
Co:n tytäryhtiö.

n  Toimittaa liitäntä- ja au-
tomaatioteknologiaa sekä 
ylijännitesuojausratkaisuja.

n  Yhtiö esitteli edistyksel-
lisen PLCnext-teknologian 
SPS IPC Drves -messuilla 
Saksassa vuonna 2017.

n  Avaa marraskuussa auto-
maatio-ohjelmien PLCnext 
Store -sovelluskaupan. 
  

Uudet teknologiat luovat 
yrityksille mahdolli- 
suuksien lisäksi uusia  
pelisääntöjä. Menestys 
tulevaisuudessa edellyt-
tää osaamisen päivittä-
mistä niin IT-osastoilla, 
johtoportaissa kuin hen-
kilökunnan keskuudessa.  

teksti joonas ranta  
kuva joona raevuori

T ietotekniikka on ollut ta-
valla tai toisella osa lähes 
jokaisen alan toimijan ar-
kea jo vuosikymmeniä. 

Nyt, digitaalisen murroksen kes-
kellä, pienet ja ketterät yritykset 
tuovat voimakkaasti palveluitaan 
julki tietotekniikan avulla.

Tämä on haaste perinteisemmil-
le toimijoille. Teknologisten harp-
pauksien hyödyntäminen edellyt-
tää yrityksiltä kehityksen kelkassa 
pysymistä. Parhaiten tämän mah-

Arrow ECS:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Tomi Äikään ja pilvi- ja palveluliiketoiminnan johtaja Jussi Juuselan mielestä hyvä IT-yhteistyö on paljon enemmän kuin pelkkää teknologiaa.  

dollistaa toimiva IT-kumppanuus 
alan asiantuntijoiden kanssa.

– IT:tä hyödynnetään yrityksissä 
yhä enemmän palveluiden tai lisä-
arvon tuottamiseen. Pilvipalvelut 
ovat käytössä jo suuressa osassa yri-
tyksiä. Tulevaisuudessa myös IoT, 
tekoäly ja koneoppiminen ovat suu-
ressa roolissa liiketoiminnan tehos-
tamisessa. Datan analysoinnin avul-
la voidaan taas tehdä älykkäämpiä 
liiketoimintaan vaikuttavia pää-
töksiä, listaa Arrow ECS:n pilvi- 
ja palveluliiketoiminnan johtaja 
Jussi Juusela.

Arrow ECS on yksi maailman 
suurimpia teknologiajakelijoita. Se 
auttaa yrityksiä löytämään oikeat 
teknologiset ratkaisut sekä osaa-
vimmat kumppanit.

Kustannuksista kehitykseen
Erityisesti pilvipalvelut ovat saa-
puneet pysyväksi osaksi lukuisten 
yritysten liiketoiminnan prosesse-
ja. Kun niitä hyödynnetään muiden 
palveluiden rinnalla, puhutaan niin 
sanotusta hybridiympäristöstä. Sii-
nä pilvipalvelut on integroitu toimi-
vaksi ja tehostavaksi osaksi yrityk-

sen olemassa olevaa järjestelmää. 
Monitahoiset järjestelmät vaativat 
pelkkien hankintojen lisäksi strate-
gista osaamista ja ohjausta.

– Hyvä IT-yhteistyö on enem-
män kuin pelkkää teknologiaa. On 
tärkeää, että yritys löytää itselleen 
kumppanin, joka ymmärtää tämän 
liiketoimintaan liittyviä tarpeita ja 
haasteita. Sen jälkeen parhaiden 
ratkaisujen löytäminen asiakkaal-
le on helpompaa, Juusela painottaa.

 Toimiva kumppanuus muuttaa 
yrityksen IT:n roolia perinteisestä 
menoerästä liiketoiminnan tukipi-
lariksi. Juuselan mukaan IT kannat-
taakin nähdä yrityksissä laajempa-
na, liiketoimintaa tehostavana me-
nestyksen lähteenä.

– Yrityksen IT ei ole vain kustan-
nus, vaan se tulisi mieltää liiketoi-
minnan kiihdyttäjänä.

Kokemuksia ja verkostointia
Arrow ECS:n verkosto koostuu isos-
ta joukosta IT-alan parhaita valmis-
tajia ja asiantuntijoita. Siksi IT-tuk-
kuri järjestää 28. marraskuuta Ar-
row Cloud Summit 2018 -tapahtu-
man. Tilaisuus kokoaa yritykset, 
uusien teknologioiden kehittäjät 
sekä huomisen osaajat yhteen Van-
taalla sijaitsevan Scandic Helsinki 
Aviacongress -hotellin tiloissa.

Maksuttomassa tapahtumassa 
kuullaan markkinoiden johtavien 
teknologiavalmistajien ja heidän 
asiakkaidensa kokemuksia uusista 
ratkaisuista sekä niiden tarjoamis-
ta mahdollisuuksista.

– Cloud Summitin esitykset tuovat 
esille huomisen teknologiat asiak- 
kaiden toteuttamien ratkaisujen 
kautta. Näin muutkin loppuasiak-
kaat voivat oppia ja löytää ideoita 
oman liiketoimintansa buustaami-
seen. Tapahtumassa on lisäksi Sara-
nen Consulting kertomassa, miten 
he voivat olla mukana tukemassa 

tätä muutosta yrityksissä, kertoo 
Arrow ECS:n liiketoiminnan kehi-
tysjohtaja Tomi Äikää.

– Esitysten lisäksi tapahtuma tar-
joaa mahdollisuuden verkostoitua 
teknologiavalmistajien edustajien 
sekä alan parhaiden osaajien kanssa.

Toimiva IT-kumppanuus  
kehityksen kiihdyttäjänä

Arrow Cloud 
Summit
n Maksuton tilaisuus IT-  
ja liiketoimintapäättäjille  
sekä IT-toimihenkilöille.

n  Kokemuksia ja verkostoi- 
tumista maan teknologia- 
valmistajien edustajien ja 
asiantuntijoiden kanssa.

n  Scandic Helsinki Avia-
congress -hotellin tiloissa 
28.11.2018 klo 8-19. 

“
IT-yhteistyö 
on enemmän 
kuin pelkkää 
teknologiaa. 

WWW.CLOUDSUMMIT.FI

Olemme  
SMART FACTORY- 

messuilla 
osastolla 
C 202
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Uuden ajan  
digikampus

L ahden ammattikorkea-
koulun projektijohtaja 
Satu Hyökki on ollut tä-
nä syksynä poikkeuksel-

lisen kiireinen. Iskun perinteisel-
lä tehdasalueella Mukkalankadul-
la avasi syyskuussa ovensa LAMKin 
uusi kampus. Kaikki ammattikor-
keakoulun yksiköt on tuotu sa-
man katon alle tärkeiden yhteis-
työkumppaneiden läheisyyteen. 
Muun muassa Lahden Yliopisto-
kampus, Lahden Seudun Kehi-
tys LADEC, Lahden Tiedepuisto ja 
monta merkittävää yritystä ovat ai-
van naapurissa.

Euroopan edelläkävijäkampus 
on herättänyt kiinnostusta myös 
Lahden ulkopuolella, ja Hyökki on 
emännöinyt 3–5 vierailuryhmää vii-
kossa avajaisista lähtien. Erilaiset 
monitoimitalot ovat tällä hetkellä 
suosittuja rakentamisen malleja eri 
puolella Suomea, ja lahtelaiskam-
puksen monista näkökulmista mie-
tityt kiinteistöratkaisut ovat monel-
le oiva benchmarking-kohde.

– Yhtenäinen kampus tarjoaa di-
gitalisaatiota ja tekoälyä hyödyn-

tävän ympäristön, jossa korostuu 
vahva yhdessä tekeminen, Hyökki 
tiivistää monen vuoden kehitys-
työn tulosta. 

Tulevaisuuden tarpeisiin
Yhteisestä kampusalueesta on haa-
veiltu Lahdessa jo niin pitkään, et-
tä skeptisimmät ovat epäilleet ke-
hitystyön jäävän ikuisiksi ajoiksi 
vain paperille. Tutustumiskierros 
uusissa tiloissa todistaa, että hy-
vää on kannattanut odottaa. Kaik-
ki ekosysteemissä on mietitty tar-
koin tulevaisuuden opiskeluteknii-
koiden, työelämän ja vastuullisuu-
den kulmasta pitkään käyttäjätut-
kimukseen tukeutuen.  

– Ammattikorkeakoulun muu-
tosprosessi alkoi vuonna 2012, jol-
loin analysoimme korkeakoulun 
nykytilan sekä määrittelimme kes-
keisimmät käyttäjäryhmät: opiske-
lijat, henkilöstön ja sidosryhmät. 
Kampuskehityksen suunnitelmal-
liseksi ohjenuoraksi valittiin käyt-
täjälähtöisyys, Hyökki taustoittaa.

Eri käyttäjäryhmät osallistettiin 
myös muutoksen tekijöiksi. Tule-
vaisuuden oppimisympäristöä var-
ten kerättiin käyttäjätietoa pelillis-
tämisellä, työpajoilla ja fokusryh-
mätyöskentelyllä. Suunnitteluvai-
heessa on alusta asti huomioitu ti-
lallinen, toiminnallinen ja pedago-
ginen näkökulma. 

Yksi käyttäjätutkimuksen perus-
teella kampukselle tuotu pieni mut-
ta merkittävä arjen ratkaisu löytyy 
käytävien kulkukorteilla toimivista 
säilytyslokeroista. Niistä suuri osa 
on varustettu sähköillä, jotta oman 
sähkölaitteen voi jättää turvallises-
ti lukon taakse latautumaan vaikka 
ruokatauon ajaksi. Kun digilaitteita 
on nykyisin jokaisella laukussaan jo 

useampia, on liian vähäinen lataus-
pisteiden määrä arkea hankaloitta-
va ongelma monessa kiinteistössä.

Työpisteistä riippumaton
Valoisan ja modernin toimitilan 
käytäviltä löytyy kauppakeskuksis-
takin tuttuja, interaktiivisia näyttö-
tauluja, joiden ansiosta suuressa-
kaan kiinteistössä ei voi päästä ek-
symään. Puhelimeen ladattavalla 
LAMK-applikaatiolla käyttäjä voi 
navigoida tiloissa sekä saada reaa-
liaikaista varaustietoa.

– Sovellus tietää käyttäjän si-
jainnin perusteella, mitä tiloja kul-
lakin hetkellä on vapaana käyttä-
jän läheisyydessä. Myös visuaali-
set ovinäytöt toimivat tilavaraus-
ten  apuna. Perinteisessä navigoin-
nissa hyödynnetään satelliitteja, 
mutta meillä on runsaasti sisätila-
paikannuksen mahdollistavia tu-
kiasemia, kertoo projektipäällikkö  
Timo Turunen. 

Tilatieto uudella kampuksella 
onkin arjen sujuvuuden kannalta 
erityisen tärkeää, sillä työskente-
ly on kiinteistä työpisteistä riippu-
matonta. Opiskelija etsii aina ku-
hunkin tilanteeseen ja tarpeeseen-
sa parhaiten sopivan tilan. Muun 
muassa perinteisiä tietokoneluok-
kia on vähennetty radikaalisti, sillä 
kampuksella on käytössä BYOD-toi-
mintamalli. Lyhenne tulee sanoista 
Bring Your Own Device.

– Jokainen tuntee oman laitteen-
sa parhaiten, ja sen kanssa on mie-
lekkäintä myös opiskella. Opetuk-
sen virtualisointi perustuu lisenssi-
pohjaisiin ratkaisuihin. Pilvipalve-
lun kautta opiskelija saa käyttöön-
sä ohjelmistot omalle koneelleen.

Myös langattomaan esitystek-
niikkaan ja akustiikkaan on panos-

tettu osana opiskelijoiden sujuvaa 
ja miellyttävää arkea.

Tilatiedon lisäksi LAMKin so-
vellus puhuu samaa kieltä muun 
muassa Lahden seudun liikenteen 
datan kanssa, joten puhelin kertoo 
tarvittaessa myös milloin kannattaa 
lähteä kävelemään bussipysäkille.

Data hyötykäyttöön
Modernin tilasuunnittelun ansios-
ta kiinteistön 22500 neliötä ovat te-
hokkaassa käytössä eikä tyhjinä sei-
sovista luokkatiloista makseta tur-
hia ylläpitokustannuksia. Näin to-
teutuu myös ekologisuus ja vastuul-
lisuus, jotka ovat tärkeitä kampus-
teesejä. Lisäämällä digitaalisuutta ja 
tekoälyä kiinteistöratkaisuihin saa-
daan koko ajan tarkempaa dataa, jo-
ka palvelee myös energiatehokkuu-

Lahden vetovoimaa  
opiskelukaupunkina 
vauhdittaa uuden LUT- 
yliopiston lisäksi oppimis-
ympäristöltään Euroopan 
edistyksellisin ammatti-
korkeakoulu. Uudella 
kampuksella korostuu 
vahva yhdessä tekeminen. 

teksti terhi kangas 
kuva antti sihlman

den kehittämisessä. Yksi käytännön 
esimerkki tästä on tilojen sensori-
teknologia.

– Jos varattuun tilaan ei tulla-
kaan, sensorit aistivat läsnäoloan-
tureista ja hiilidioksimäärästä sen 
olevan tyhjillään. Tällöin esimerkik-
si tilan ilmastointi ja lämmitys voi-
daan mukauttaa niin, ettei energiaa 
kuluteta turhaan, Turunen kertoo.

Myös uusi konesali on moder-
neimmasta päästä. Jäähdytysteho 
on minimoitu laitekaappikohtaisel-
la jäähdytyksellä koko tilan jäähdyt-
tämisen sijaan. Konetehoa voidaan 
säätää käyttäjäpiikkien mukaan, 
kun data kertoo, mihin aikaan ko-
neita käytetään eniten. 

Jatkossa dataa kerätään tekoä-
lyn avulla yhä useammista eri ra-
japinnoista yhteiseksi hyödyksi. Ta-

voitteena on korkeakoulumaailman 
laajin avoimen datan portaali. Verk-
ko-opetuksen lisääntymisen myötä 
perinteisten luokkatilojen tarve on 
vähentynyt.

– Alasta riippumatta opiskeli-
ja saa joustavasti valita, haluaako 
suorittaa opintoja etänä vai läsnäol-
len. Esimerkiksi IT-alan opintojak-
soilla opiskelijoista jopa noin 60–70 
prosenttia opiskelee jo tällä hetkel-
lä etänä, kertoo Turunen kertoo.

– Tämä tuo tietysti myös peda-
gogisia haasteita, mutta LAMKis-
sa kehitetään koko ajan myös fyy-
sisen ja virtuaalisen opetuksen in-
tegraatiota, Hyökki jatkaa.

Opiskelijoiden etu edellä
Koska Lahden ammattikorkeakoulu 
on nykyisin osa LUT-konsernia, rat-

kaisuja kehitetään palvelemaan 
myös yliopistomaailmaa. Kaikes-
sa toiminnassa pyritään tukemaan 
oppimistuloksia sekä nopeasti ete-
neviä opintoja.

Kaikki tila- ja varaustiedot halli-
taan ammattikorkeakoulun käyttä-
mässä Peppi-järjestelmässä, johon 
on integroitu useita erilaisia käyttö-
liittymiä, jotta käyttäjäkokemus on 
saatu aktiiviseksi ja tilannekohtai-
seksi. Peppi-ekosysteemi on myös 
opetuksen suunnittelun ja ohjauk-
sen pääjärjestelmä, jossa suunnitel-
laan opetuksen toimintaprosessit. 
Näiden perusteella luodaan muun 
muassa tilavaraukset, henkilöiden 
työaikasuunnitelmat ja opiskelijoi-
den lukujärjestykset.

Myös opiskelijoille tärkeitä jouk-
koliikenneyhteyksiä on parannet-

LAMK tekee tii-
vistä yhteistyötä 
huonekaluyritys 
Iskun kanssa. 
Myös uudet tilat 
on sisustettu 
yrityksen uusim-
milla tuotteilla. 

Avointa dataa kampuksella
n LAMKin Avoin DigiCampus 
 -hanke kuului hallituksen 
kärkihankeohjelmaan, kiin-
teistö- ja rakentamisalan  
digitalisaatiota vauhdittavaan 
KIRA-digiin. 

n  Uudella kampuksella nou-
datetaan kuutta modernin 
toimintaympäristön teesiä: 
vastuullisuus, joustavuus,  
yhdessä tekeminen, arjen 
palvelut, yhtenäinen kampus 
sekä toimintaympäristöön 
avautuminen.

n  Myös opiskelijat ovat  
kehittäneet projektitöissä 
IoT-pohjaista kiinteistö- 
tietojen keräämistä sekä tila-
hallinnan digitaalisia näyttö- 
sovelluksia.  

n Tekoälyä hyödyntävät  
järjestelmät tukevat kampuk-
sella liikkumista, tilojen ja  
resurssien tehokasta käyttöä 
sekä joustavaa suunnittelua. 
Automaatiojärjestelmän avulla 
tietoja voidaan tarjota muiden 
järjestelmien käyttöön. 

tu Lahdessa lisäämällä uusi suora 
linja matkakeskuksesta NiemiCam-
pukselle, jonne pääsee bussilla jopa 
kymmenen minuutin välein.

Kampukselta ei tosin välttämättä 
ole kiirettä heti ensimmäiseksi tule-
vaan bussiin, sillä tilat ovat täynnä 
viihtyisiä oleskelualueita, jotka on 
sisustettu uusimmilla Iskun tuot-
teilla. Tämä ei ole sattumaa, vaan 
kiinteistön omistavan huonekalu-
yrityksen kanssa tehdään tiivistä 
yhteistyötä. 

– Opiskelijamme ovat Iskulle 
myös iso mahdollisuus ja samoin 
Isku opiskelijoille. Living lab -hen-
gessä voidaan tuottaa yhdessä pro-
totyyppejä ja kehittää uusia palve-
luja, Hyökki toteaa viitaten muun 
muassa Muotoiluinstituutin opis-
kelijoiden osaamiseen.

LAMKin projektipäällikkö Timo Turunen sekä projektijohtaja Satu hyökki iloitsevat mahdollisuuksista, joita uusi kampus tarjoaa sen opiskelijoille sekä opintonsa vasta aloittaville. 



MAINOSLIITE TEKNOLOGIATEKNOLOGIA MAINOSLIITE

n  1110   n

teesta varkaalle hyödyttömän, kos-
ka sen jälleenmyyntiarvo on huono.

Knoxin avulla laitteet voidaan 
räätälöidä tukemaan liiketoimin-
nan tarpeita tai tekemään vain yh-
tä asiaa. Kostiainen ottaa esimerkik-
si ravintoloiden päätelaitteet, joilla 
asiakkaat voivat esimerkiksi arvioi-
da palvelua tai ruoan laatua. Ne voi 
myös ohjelmoida näyttämään vaik-
ka digitaalisen menun, josta asia-
kas voi tehdä suoraan tilauksensa.

Toisen esimerkin Kostiainen nos-
taa kuljetusalalta, jossa mobiililaite 
voidaan räätälöidä pelkästään au-
tokantojen hallintaan tai sen kaut-
ta voidaan välittää kuljettajalle re-
aaliaikaista tietoa uusista keikois-
ta. Laitteet voi myös muokata oman 
yrityksen brändin mukaiseksi lataa-
malla niihin valmiiksi vaikka taus-

takuvat tai oman käynnistyslogon.
Kansainvälisesti Knox Configu-

rea hyödyntävät muun muassa 
Sveitsin valtiollinen rautatieyhtiö 
SBB ja Asiana Airlines. SBB on rää-
tälöinyt laitteet konduktööreille 
lippujen lukua varten. Asiana Air-
lines taas tarjoaa kanta-asiakkail-
leen brändättyjä laitteita verkko-
kaupassaan lentopisteitä vastaan.

Laitteet elinkaaripalveluna
Rosqvist muistuttaa, että laitteet voi 
hankkia myös palveluna. Palvelun 
avulla käytössä on aina uusimmat 
mallit ja vanhojen laitteiden kierrä-
tys hoituu Data-Infon puolesta. Tä-
mä tulee usein myös halvemmaksi 
kuin omistaminen.

– Meillä on vahva osaaminen elin- 
kaaripalvelujen toimittajana. Tar-

joamme kaiken esiasennuksesta ja 
laitteiden toimituksesta aina huol-
toon ja kierrätykseen asti. Voimme 
tehdä pikatoimituksia jopa samana 
päivänä, Rosqvist vakuuttaa.

Data-Infolla on myös kansainvä-
lisiä toimituksia ja se on ollut muka-
na suurten globaaliyritysten laite- ja 
mobiilihallintapalveluhankinnois-
sa. Data-Info tarjoaa myös laitteiden 
huoltoa joko itsepalveluna tai ha-
lutessaan asiakas saa lainalaitteen 
viallisen laitteen huollon ajaksi.

– Yhteistyössä Data-Infon kanssa 
toimiva huoltoverkosto on nopea, 
ja Samsungin laitteet eivät koskaan 
lähde huoltoon Suomen ulkopuo-
lelle. Myös laitteiden kierrätystä on 
mietitty tietoturvan kannalta. Lait-
teet joko tuhotaan tai kierrätetään 
tietoturvallisesti, Kostiainen lisää.

Tulevaisuuden tietoturva-alusta
n  Pilvipohjainen alusta, jonka 
avulla voi konfiguroida suu-
renkin määrän Samsungin 
laitteita.

n  Tietoturvallinen alusta 
mahdollistaa laitteiden räätä-
löinnin asiakkaan liiketoimin-
nan tarpeisiin.

n  Knox Configuren integroin-
ti Data-Infon tilausprosessei-
hin mahdollistaa laitteiden 
profiilien määrittämisen jo  
niiden tilausvaiheessa.

n  Kaikki Suomessa myynnissä 
olevat Samsung-mobiililait-
teet ovat Knox-laitteita.  

n  Jopa 26 valtiollista tahoa 
on sertifioinut Knoxin tieto-
turva-arkkitehtuurin. 

n  Yhteistyö Data-Infon kanssa 
mahdollistaa sen, että laittei-
ta ei lähetetä huoltoon Suo-
men ulkopuolelle.

Samsungin tuotepäällikkö Jani Kostiainen kehuu tiivistä yhteistyötä Data-Infon kanssa. Yhteistyön tuloksena yritykset tuovat markkinoille uusia, innovatiivisia teknologioita. 

PERSONALWORK.FI/BLOGI/HYVA- 
PAREMPI-KNOX/

Tehokkuutta  
ja tietoturvaa  
mobiililaitteella

T ietoturvan merkitys ko-
rostuu tulevaisuudessa, 
kun yhä useampi laite, 
jonka avulla käsitellään 

arkaluontoista tietoa, on yhtey-
dessä internetiin. Knox on Samsun-
gin tietoturva-alusta, joka on auto-
maattisesti kaikissa Samsungin mo-
biililaitteissa ja älykelloissa. Se on 
tarkoitus liittää tulevaisuudessa 
myös muihin IoT:tä hyödyntäviin 
laitteisiin, kuten infotauluihin ja 
-näyttöihin tai jääkaappeihin. 

– Knox mahdollistaa uuden ajat-
telutavan siinä, miten mobiililait-
teita voi hyödyntää yrityksissä ja 
miten ne voivat tukea ydinliike-
toimintaa. Digitalisaation myötä 
laitteita voidaan hyödyntää aina 
sähköpostien lukemisesta paperi-
koneen ohjausjärjestelmään, ku-
vailee Samsungin tuotepäällikkö  
Jani Kostiainen.

Knox onkin se, mikä erottaa 
Samsungin muista Android-val-
mistajista. Knoxin myötä mobiili-
laitteisiin on integroitu Androidin 

omaa tietoturvaa täydentävä, mo-
nipuolinen tietoturva-alusta. Alus-
ta sekä tuotanto Samsungin omilla 
tehtailla takaavat tuotantoketjun 
ja tietoturva-alustan luotettavuu-
den. Paljon Knoxin tietoturvan ta-
sosta kertoo se, että 26 valtiollista 
tahoa, esimerkiksi Viestintäviras-
to, on sertifioinut Knoxin tietotur-
va-arkkitehtuurin. Se täyttää Kan-
sallisen turvallisuusauditointikri-
teeristön vaatimukset, ja Knoxin 
sisältäviä laitteita voi käyttää jopa 
valtionhallinnossa. Knox täyttää 
luonnollisesti myös EU:n tietosuo-
jalain vaatimukset.

Knox tietoturva-alusta mahdol-
listaa yrityksille paljon erilaisia pal-
veluja. Osa niistä on ilmaisia, osa on 
saatavana lisenssillä. Knox Configu-
re on yksi lukuisista lisäpalveluista. 
Se helpottaa mobiililaitteiden käyt-
töönottoa ja hallintaa. 

Tiivistä yhteistyötä 
Data-Info on ollut johtava Samsun-
gin B2B-jälleenmyyjä jo vuosia. Yri-
tyksille tarjottavia palveluita kehi-
tetään yhdessä – tavoitteena tarjota 
yritysten IT-osastojen työtä helpot-
tavia palveluja koko laitteen elin-
kaaren ajan. Saumaton ja tiivis yh-
teistyö on tehnyt Data-Infosta vah-
van mobiililaitteiden osaajan.

– Vahva yhteistyö laitetoimitta-
jiin tuo osaamista ja ymmärrystä 
laitteista. Yhteistyön avulla osaam-
me suositella, mikä laite sopii mi-
hinkin tarpeeseen, ja mitä palveluja 
laitteeseen kannattaa ottaa, kertoo 
Data-Infon asiantuntijapalveluiden 
tuotepäällikkö Katja Rosqvist.

Knox Configuren integrointi Da-

ta-Infon tilausprosesseihin mahdol-
listaa sen, että laitteiden profiilit voi-
daan määrittää jo tilausvaiheessa.

– Kun laite käynnistyy, se hakee 
sarjanumeronsa perusteella pilves-
tä kaikki halutut palvelut. Käyt-
töönotto on siis hyvin suoraviivais-
ta, Kostiainen kuvailee.

Kaikki tarvittava valmiina
Nykyään yritysten hankkimiin mo-
biililaitteisiin tehdään paljon esi- 
asennusta, mikä minimoi IT-osas-
ton työkuormaa ja parantaa tieto-
turvaa. Kun manuaalista esiasen-
nusta ei tarvita, laite voidaan toi-
mittaa suoraan käyttäjälle. IT-osas-
to voi asentaa esimerkiksi kaikkien 
puhelinten ja tablettien sovelluk-
set sekä taustakuvat kerralla yhte-
nä massana ja samalla halutessaan 
rajoittaa tiettyjä toimintoja. Knox 
Configuren avulla voi määrittää lait-
teiden alkuasetukset ja poistaa tai 
rajata käyttöönoton alussa käyttä-
jälle esitettäviä kysymyksiä. 

– Knox Configure sopii etenkin 
suurten laitemassojen konfigu-
rointiin silloin, kun henkilöstö ei ole 
IT-osaston lähellä. Laitteen kun ei 
tarvitse käydä missään asennuspis-
teessä, Rosqvist kertoo.

Mobiililaitteen voi määritellä 
käytettäväksi vain tietyssä tarkoi-
tuksessa. Tarpeettomat sovellukset 
on voitu karsia pois, ja laitteessa voi 
olla esimerkiksi pelkkä työnohjaus-
järjestelmä. Kun kaikki tarvittava 
on valmiiksi asennettu, käyttäjän ei 
tarvitse miettiä, mistä asentaisi so-
vellukset. Näin laitteen käyttöönot-
to on helppoa ja yksinkertaista eikä 
loppukäyttäjän tarvitse tietää tek-

nologiasta juuri mitään.
Usein työntekijöille annetaan esi-

merkiksi kolme vaihtoehtoa, joista 
he voivat valita haluamansa puheli-
men tai tabletin. Laitteisiin voidaan 
ladata samat sovellukset ja tehdä 
sääntöjä niin, että jotain sovellusta 
ei esimerkiksi pysty pysäyttämään 
tai poistamaan lainkaan.

– Knox mahdollistaa myös sen, 
että IT-osaston ei tarvitse miet-
tiä laitteen mallia tai millä halutut 

Yhä useampi työtehtävä 
hoidetaan nykyään mobii- 
lilaitteella. Kun laitteiden 
käyttöönotto on helppoa, 
IT-osasto voi keskittyä 
tuottavampaan työhön. 
Samalla paranee myös  
yrityksen tietoturva.  

teksti suvi huttunen 
kuva aleksi palmqvist 

määritykset ja käyttöönotto voi-
daan toteuttaa, sillä kaikki Suo-
messa myynnissä olevat Samsungin 
mobiililaitteet ovat Knox-laitteita.

Liiketoiminnan tarpeisiin
Knox Configuren tuoma ajallinen  
ja kustannuksellinen säästö näkyy 
etenkin IT-osastolla. Kun aiem-
min IT:ssä työskentelevä on joutu-
nut naputtelemaan jokaisen lait-
teen asetukset erikseen, nyt kaik-
ki hoituu kerralla ja IT-resurssit voi 
käyttää tehokkaammin. Lisäksi kun 
laite on konfiguroitu, siihen tehty-
jä määrityksiä ei ylikirjoiteta, vaik-
ka se palautettaisiin tehdasasetuk-
sille. Tämä lisää myös tietoturvaa, 
koska Knox suojaa laitteen tietoja, 
eikä sitä voi käyttää muihin käyttö-
tarkoituksiin. Tämä myös tekee lait-

Knox Configuren 
avulla laitteen 
käyttöönotto 
on helppoa ja 
yksinkertaista. 

“
Myös laitteiden 
kierrätystä on  
mietitty tieto- 
turvan kannalta. 
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Viime vuosien aikana on 
puhuttu paljon valmista-
van teollisuuden tilasta 
Suomessa. Teknologiset 
innovaatiot luovat uusia 
mahdollisuuksia, mutta 
tehokkuuteen liittyvät 
vaatimukset ovat samaan 
aikaan koventuneet.  

teksti anna gustafsson 
kuva juha arvid helminen

O li vaihe, jolloin moni yri-
tys päätyi siirtämään 
tuotantonsa työvoima-
kustannusten perusteel-

la edullisempiin maihin. Nyt tekno-
logian innovaatiot, kuten automaa-
tio, robotiikka, esineiden internet, 
tekoäly ja digitalisaatio ovat mullis-
taneet teollisen tuotannon ja suun-
ta on vaihtunut.

– Meneillään on etsikkoaika. Esi-
merkiksi Kiina on alkanut vasta 
nyt modernisoimaan tuotantoaan 
ja se kilpailuetu, minkä alueen 
halpa työvoima ennen tarjosi, on 
syöty pois, kertoo toimitusjohtaja  
Jukka Ropponen Roima Intelligen-
ce Oy:stä. 

Toimitusjohtaja Jukka Ropponen visioi Roima Intelligencen tehostavan ja kehittävän tuotantoa yhdessä asiakkaidensa kanssa siten, että valmistava teollisuus palaa takaisin Eurooppaan. 

Globalisaation myötä yritysten 
tuotekehitys, valmistus, varasto ja 
markkina saattavat sijaita kaikki eri 
maissa. Arvoketjut ovat monimuo-
toistuneet. Datan hallinnasta ja tuo-
tannon kaikkien vaiheiden tehok-
kuudesta on tullut teollisuusyritys-
ten kilpailuvaltti.

 Tässä Roima Intelligence astuu 
kuvaan. Yritys auttaa asiakkaitaan 
maksimoimaan tehokkuuden ai-
na tuotteen suunnittelusta, val-
mistuksesta ja laadunvalvonnas-
ta varastointiin ja logistiikkaan as-
ti. Roima Intelligencen ohjelmistot 
on kehitetty yhteistyössä asiakkai-
den kanssa, vastaamaan yritysten 
todellisiin tarpeisiin. 

 
Suomessa ja maailmalla
Roima Intelligence syntyi vuon-
na 2014. Liikkeelle lähdettiin osta-
malla alan yrityksiä, joilla oli sopi-
via ohjelmistoja teollisen tuotan-
non sekä kaupan ja tukun logistii-
kan tarpeisiin – koko tilaus-toimi-
tusketjun nopeuttamiseen. Talossa 
on yli 40 vuoden juuret prosessien 
tehostamisesta, ja nyt ratkaisut löy-
tyvät yhden Roima-brändin alta. 

Roiman 200 työntekijää muo-
dostavat monikulttuurisen työyh-
teisön, sillä osaamista on hankittu 
myös Suomen rajojen ulkopuolelta. 
Yritys on kansainvälistynyt ja kasva-

nut asiakkaiden mukana. Asiakkaita 
on kaikkialla maailmassa, ja yrityk-
sellä on Suomen lisäksi toimipisteet 
Alankomaissa ja Ruotsissa. Ruotsis-
ta mukaan on tullut myös pääomasi-
joittajia ja hallitusosaamista.

– Suomessa meillä on ehdotto-
masti vielä kasvumahdollisuuksia, 
mutta Ruotsissa on teollista tuotan-
toa jopa kolme kertaa enemmän.

Uudenkaupungin autotehdas on 
yksi Roima Intelligencen yli 300 
 asiakkaasta ja osoitus siitä, että hy-
villä ratkaisuilla teollinen tuotanto 
Suomessa on tehokasta ja kannatta-
vaa. Roima Intelligence hoitaa au-
totehtaan koko tuotannonohjauk-
sen, tuotannon suunnittelun sekä 
sisälogistiikan. 

Euroopasta ei tule museo 
Jukka Ropponen on intohimoinen 
eurooppalaisen teollisuuden puo-

lestapuhuja. Eurooppalaisen tuo-
tannon vahvuuksia ovat läpinäky-
vyys ja vastuullisuus. Osana vas-
tuullisuutta toiminnan tehostami-
nen on myös ekologinen ratkaisu.

– Jos valmistetaan tehokkaam-
min, yritys kykenee vähentämään 
esimerkiksi lämmönkäyttöä, ve-
denkulutusta tai kaatopaikkajät-
teen määrää. Tämä on parempi niin 
ympäristön kuin yrityksen tulok-
senkin kannalta.

Näyttöä energiaa säästävistä 
ratkaisuista löytyy. Roima Intelli-
gence onnistui vähentämään asi-
akasyrityksessä tuotannon veden-
kulutusta 20 prosenttia. Veden ku-
lutuksen tarkkailuun kehitetty jär-
jestelmä estää tuotteiden ylipesun 
ja reagoi automaattisesti tuotannon 
muutoksiin. 

Asiakkaiden varastoissa puoles-
taan on säästynyt energiaa, kun al-
goritmit pitävät huolen siitä, että 
tuotteet sijaitsevat koko ajan opti-
maalisissa paikoissa. Tämän avul-
la säästytään turhalta tyhjäajelulta. 

Teollisuudella on mahdollisuus 
vaikuttaa ilmastonmuutoksen tor-
juntaan. Mitä lähempää tuotteet 
kuljetetaan eurooppalaisille ku-
luttajille, sitä vähemmän syntyy 
liikenteestä päästöjä. Ropponen 
kannustaa valmistavan teollisuu-
den yrityksiä modernisoimaan tuo-

tantotapojaan parantaakseen niin 
yrityksen tulosta kuin toiminnan 
laatua.

– Ei tehdä Euroopasta valmista-
van teollisuuden museota, vaan pi-
detään tuotanto täällä kilpailuky-
kyisenä. Tämä tavoite motivoi mi-
nua ja koko meidän henkilökuntaa 
joka päivä, Ropponen summaa. 

Euroopan teollinen tulevaisuus

“
Tuotantotapojen 
modernisointi 
parantaa tulosta  
sekä tuotannon 
laatua. 

Muistilista 
teollisuudelle
n  HYÖDYNNÄ valmistus-
verkostoa aina kun se on 
mahdollista.

n  KATSO yli organisaation 
sisäisten siilojen – älä 
osaoptimoi.

n  OMAKSU jatkuvan pa-
rantamisen kulttuuri.

n  LISÄÄ läpinäkyvyyttä   
koko toimitusketjuun. 

n  MAHDOLLISTA mielekäs 
työ – jätä rutiinit roboteille. 

n  KANNA vastuusi sekä 
ihmisistä että ympäristöstä. 

I nsta Group on suomalainen digitaali-
sen tietoturvan, automaatioratkaisu-
jen sekä puolustusteknologian asian-
tuntijakonserni ja edelläkävijä. Nyt 

Insta otti uuden, suuren kehitysaskeleen 
ostamalla Intopalon, teollisuuden tieto-
turvalliseen digitalisaatioon keskittyvän, 
globaalilla tasolla toimivan ohjelmistota-
lon. Perustetussa Intopalo Digitalissa yh-
distyvät ainutlaatuisella tavalla kriittisen 
infrastruktuurin ja teollisuuden tarvitse-
ma osaaminen.

Uuden toimialayhtiön myötä Insta Grou-
pista kasvoi yli tuhannen työntekijän huip-
pukeskus, jossa edistynyt analytiikka, te-
koäly sekä virtuaaliteknologiat yhdistyvät 
laajaan ja monipuoliseen tietoturvan, pro-
sessiautomaation sekä sähköistyksen osaa-
miseen. Siitä pääsevät hyötymään entistä 
paremmin myös ne yksityiset yritykset ja 
organisaatiot, joille kriittinen turvallisuus 
on ehdottoman tärkeää.

Yritysosto palvelee ja voimistaa entises-
tään myös Euroopan asiakkuuksia, sillä Ins-
ta sai Intopalon mukana uuden toimipaikan 
Münchenistä.

Osaaminen pysyy Suomessa
Neljästä toimialayhtiöstä koostuva Insta 
Group tunnetaan suomalaisen kilpailuky-
kyisen ja turvallisen yhteiskunnan rakenta-
jana. Kansalliseen turvallisuuteen ja toimin-
tavarmuuteen keskittyvän Insta DefSecin
varatoimitusjohtaja Jari Mielosen mukaan 
tämä painotus säilyy hyvin tärkeänä myös 
tulevaisuudessa.

– Meillä on vahva kansallinen intres-
si ja tulemme palvelemaan myös jatkossa 
suomalaista yhteiskuntaa kansainvälisty-
misemme rinnalla. Tämä näkyy ulospäin 
myös osaamispääoman maksimoimisena 
Suomessa, Mielonen vakuuttaa. 

Automaatioon, instrumentointiin ja säh-
köistykseen erikoistuneen Insta Automatio-
nin toimitusjohtaja Timo Lehtinen koros-
taa teollisuuden uutta aikakautta, Teollisuus 
4.0 -aspektia.

– Intopalo Digitalin teknologiset ratkai-
sut yhdistettynä Insta Automationin auto-
maatio- ja prosessiosaamiseen vahvistavat 
asiakkaidemme liiketoimintaprosesseja ja 
kilpailukykyä, kun teollisuus kilpailee elin-
mahdollisuuksistaan maailmanlaajuises-
ti. Uusia sovelluksiamme voidaan käyttää 
useimmilla teollisuuden aloilla, kaivannais-
teollisuudesta metallien jalostukseen sekä 
puunjalostusteollisuudesta petrokemiaan, 
vain muutamia esimerkkejä mainitakseni,  
Lehtinen luettelee.

Globaalissa kilpailussa toimivat yritykset saavat avukseen turval- 
lisen digitalisaation ja automaation kokonaisratkaisuja yhden  
luukun periaatteella. Insta Groupin alla toimiva Intopalo Digital 
kokoaa kaiken tarvittavan osaamisen saman katon alle.

teksti irma capiten  kuva eino ansio

Turvallisen  
digitalisaation 
edelläkävijä

Insta Automationin toimitusjohtaja Timo Lehtinen sekä Insta DefSecin varatoimitus- 
johtaja Jari Mielonen iloitsevat yhtiön uudesta vahvistuksesta, Intopalo Digitalista. 

Pankkitunnistus 
kohtaa pakollisen 
muutoksen

Sähköiset asiointipalvelut voivat hyödyntää tunnistusvälityspalvelun solmimia  
Luottamusverkosto-sopimuksia verkkopankkien kanssa.

Tupas-protokolla ei täytä enää EU-tason säädöksissä olevia  
vahvan tunnistautumisen kriteerejä. Yritysten tulee korvata 
vanhat Tupas-liittymät 30.9.2019 mennessä. 
teksti ja kuva signicat

S iirtymäajan jälkeen pankkien tar-
joama rajapinta ei tule täyttämään 
Viestintäviraston määräyksen M72 
uusia vaatimuksia, eli Tupas ei tek-

nisenä protokollana ole enää määräyksen 
mukaista vahvaa sähköistä tunnistamista. 
Viestintävirasto suositteleekin yrityksiä ot-
tamaan käyttöön tunnistuksen välityspal-
velun suorien pankkiliittymien- ja sopimus-
ten sijaan.

Yksi sopimus ja yksi rajapinta 
Verkkopankkitunnistusta käyttävät yri-
tykset ovat vuosien varrella joutuneet te-
kemään jokaisen pankin 
kanssa erillisen tunnis-
tuspalvelusopimuksen. 
Tätä sopimusta ja siihen 
liitettyjä MAC-avaimia 
on päivitetty säännölli-
sin väliajoin. 

Muutos uudessa mal-
lissa on yrityksille mie-
leinen; yksi sopimus vä-
lityspalvelun tarjoajan 
kanssa riittää kattamaan 
kaikki pankit sekä antaa 
mahdollisuuden valita 
myös Mobiilivarmenteella tunnistautumi-
nen samalla sopimuksella.

Ilman välityspalvelua yritykset ylläpitä-
vät nyt yhtä rajapintaa pankkia kohden. Pa-
himmillaan siis jopa kymmenen eri teknis-
tä integraatiota. Tunnistusvälityspalvelua 
käyttämällä yrityksen asiointipalvelun tu-
lee toteuttaa ainoastaan yksi tekninen inte-
graatio tunnistusvälityspalvelun rajapintaa 
vasten. Rajapintakuvaukset perustuvat kan-
sainvälisestikin käytettyihin SAML2- sekä 
OpenID Connect -standardeihin.

Loppuasiakkaan asiointi pankkitunnis-
tuksessa ei tule muuttumaan uuden sää-
döksen myötä. Tällä muutoksella ei ole 

myöskään suoria vaikutuksia tunnistus-
välineisiin, kuten esimerkiksi pankkien 
avainlukulistoihin. Välityspalvelujen asia-
kaskokemuksella on eroja, ja esimerkiksi 
Signicat voi tarjota yritykselle suorat raja-
pinnat eri pankkitunnisteille ja Mobiilivar-
menteelle. Yrityksen, jolla on jo tunnistami-
nen käytössä sivuillaan, ei tarvitse tehdä-
muutoksia tähän käyttöliittymään lainkaan. 
 
Hinta tippuu radikaalisti 

– Yhden tunnistuksen hinta on keski-
määrin 0,15-0,20 euroa, kertoo välityspal-
veluita tarjoavan Signicatin maajohtaja  

Antti Harsunen.
Luottamusverkostos-

sa Signicat pystyy tarjoa-
maan pankkitunnistami-
sen jopa 40-70 prosent-
tia edullisemmin. Isoil-
le finanssi- ja vakuutus-
alan yrityksille säästö on 
tuntuva, kymmenistä tu-
hansista satoihin tuhan-
siin euroihin vuositasolla. 
Jos verkkopalveluun tun-
nistaudutaan esimerkik-
si kolme miljoonaa kertaa 

vuodessa, niin 1,5 miljoonan euron kustan-
nukset alenevat parhaimmillaan 600 000 
euroon. Pienemmissä volyymeissa, esimer-
kiksi 100 000 tunnistautumista vuodessa, 
kustannukset tulevat 50 000 eurosta alas 
jopa 20 000 euroon. 

Signicatilla on Pohjoismaiden markki-
najohtajuus tunnistuksen välityspalvelun 
tarjoajana. Suomessa Signicat on toiminut 
pankkitunnistuksen välittäjänä jo 10 vuotta. 

– Yrityksemme välittää tänä vuonna lä-
hes 200 miljoonaa tunnistustapahtumaa 
globaalisti, ja Suomen markkinassa kaut-
tamme kulkee kuukausittain yli 1 000 000 
pankkitunnistustapahtumaa. 

“
Tarjoamme 
tunnistamisen 
jopa 40-70 % 
edullisemmin. 

n Insta Group muodostuu neljästä 
yhtiöstä: Insta Automation, Insta 
DefSec, Insta ILS ja Intopalo Digital.

n Yhtiöiden yhteenlaskettu liike-
vaihto on yli 130 miljoonaa euroa, 
ja niiden henkilöstöön kuuluu yli 
1000 työntekijää.

n Intopalo Digitalista tuli marras-
kuussa 2018 osa Insta Groupia, ja 
se toimii yhteistyössä Instan kaik-
kien yhtiöiden kanssa.

 n Intopalo Digitalin ydinliiketoi-
mintaa on turvallinen digitalisaatio.

Intopalo osaksi 
Insta Groupia 
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Turun ammattikorkea-
koulussa suunniteltu säh-
köinen rallicross-auto on 
tulevaisuuteen katsovaa
ajoneuvosuunnittelua. 
Nyt valmisteilla on voi-
malinjojen sekä akku- 
järjestelmien optimointia 
koskeva tutkimushanke.  

teksti elina teerijoki 
kuva suvi elo

V uonna 2021 rallicrossissa 
ajetaan jo sähköautojen 
MM-sarjaa. Kilpa-au-
ton tai toisaalta suuren 

työkoneen tarpeet ovat toisenlaisia 
kuin tavallisen henkilöauton.

Kilpa-auton akku joutuu lujille: 
Kun kisataan sekunneista, pitää vii-
meisetkin tehot saada ulos optimaa-
lisesti. Tehokas lataaminen asettaa 
haasteita sähkönsyötölle ja akun 
lämmönhallinnalle. On huomioi-
tava myös sähköturvallisuus esi-

Eero Immonen, Mika Lauren, Ari Putkonen ja Mika Seppänen iloitsevat Turun Ammattikorkeakoulun rallicross-sähköauton saamasta huomiosta saksalaisessa autourheilualan julkaisussa.  

merkiksi onnettomuustilanteissa.
Näitä asioita mietitään Turun 

ammattikorkeakoulun konetek-
niikan opinnoissa, kun työnä on 
rakentaa Mercedes Benzin AW 176 
–mallista sähköinen rallicross-au-
to. Auton runko on vielä mootto-
ria vailla, mutta suunnittelu ja si-
muloinnit etenevät opiskelijatöinä.

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö 
Ari Putkonen Turun ammattikor-
keakoulusta kertoo, että kun kam-
puksen uusia tiloja suunniteltiin 
vuonna 2017, voimansiirron sekä 
akkuteknologian kehittäminen ja 
testaaminen linjattiin laboratorion 
keskeisiksi toiminnoiksi.

– Nämä osa-alueet ovat tärkeitä 
tulevaisuuden ajoneuvo- ja työko-
nesuunnittelun kannalta. Uudet la-
boratoriot suunnitellaan siten, että 
ammattikorkeakoulun osaamises-
ta hyötyvät myös alueen yritykset.

Tukena 5G-tekniikka
Autourheilun kannalta kiinnostavaa 
on autoon asennettava 5G-tekniik-
ka, joka voi tulevaisuudessa syven-
tää yleisökokemusta. Yleisö voi saa-
da teknistä tietoa autosta ja moot-

toriolosuhteista kisan aikana ja seu-
rata sen vaikutusta suoritukseen.

5G-tekniikka palvelee myös tut-
kimusta. Autosta rakennetaan di-
gitaalinen kaksonen, jonka avulla 
voidaan tehdä vikadiagnostiikkaa 
siirtämällä reaalimaailman autover-
siosta dataa digitaaliseen malliin.

– On pitänyt itsekin oppia uut-
ta, että saatiin suunnittelu käyn-
tiin. Esimerkiksi tämän tyyppistä 
sähköauton akkua ei voi edes ostaa 
valmiina, kertoo projektipäällikkö  
Mika Seppänen.

Kumppanit ovat hankkeessa tär-
keitä. Esimerkiksi Valmet Automo-
tive teettää opiskelijoilla harjoitus- 
ja lopputöitä, jotka edistävät samal-
la sähköautoprojektia. Projektissa 
ovat mukana myös Siemens, SSAB, 
Ideal PLM, 3D Tech ja Vauhtipiste.

Vihreä ralliauto on laaja projekti, 
jossa on osa-alueita osien ainetta li-
säävästä valmistuksesta ergonomi-
aan. Opettajat laskevat, että seitsen-
henkisen, opiskelijoista koostuvan 
johtoryhmän lisäksi auton suunnit-
teluun on osallistunut noin 150 am-
mattikorkeakoulun opiskelijaa.

Uudet opiskelijaryhmät jatkavat 

työskentelyä saman teeman paris-
sa. Sähkökilpa-auton toisen version 
suunnittelu aloitetaan keväällä. 

Elinkaaritutkimus alkamassa
Tulevaisuuden ajoneuvosuunnitte-
lijat ovat yhä enemmän tekemisissä 
sähkön kanssa. EU haluaa vähentää 
ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 30 
prosenttia vuoteen 2030 mennes-
sä. Vaatimus ulottuu myös työko-
neisiin, joissa tehot ovat aivan toista 
luokkaa kuin henkilöautoissa. Myös 
akkujen lataaminen kaivos- tai met-
säolosuhteissa on haastavaa. Tavoit-
teeseen ei päästä ilman sähköä.

– Polttomoottorin ja sähköko-
neen yhdistävä hybridi on seuraa-
van vaiheen ratkaisu työkoneissa, 
kertoo lehtori, tutkimusryhmän ve-
täjä Mika Lauren.

Akkujen koko elinkaarta suun-
nittelusta kierrätykseen voi tutkia 
ammattikorkeakoulun laboratori-
ossa. Akkuteknologia-alalla tapah-
tuu nyt paljon, kertoo koneteknii-
kan yliopettaja Eero Immonen.

Turun ammattikorkeakoulu on 
saanut Business Finlandin co-crea-
tion -rahoituksen tutkimusprojek-

tiin, jossa yhteistyössä alan yritys-
ten sekä Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston kanssa kehitetään akku- 
ja voimansiirtoteknologiaa sähkö- 
ja hybridiajoneuvoissa.

– Tavoite on kehittää akkujärjes-
telmien suunnitteluosaamista, tur-
vallisuutta sekä elinkaarta. Kiinnos-
tuneita yrityskumppaneita mahtuu 
vielä mukaan, Immonen kertoo.

Sähköautoilla ajetaan  
tulevaisuudessa kilpaa

Sähköinen  
kilpa-auto
n Maksiminopeus 160 km/h 
ja kiihtyvyys 0-100km/h  
noin 7 sekunnissa. 

n  Akun kapasiteetti ralli- 
cross-kilpakäytössä 12 kWh - 
moottoriteho 140 kW.

n  Auton paino 1100 kg.

Teollisuuden kompo-
nenttien kestävyyttä  
voidaan parantaa laser-
pinnoituksella. Samalla 
tehdään ympäristöteko, 
kun komponentin voi 
kunnostaa tai pidentää 
osan elinkaarta jo sen 
suunnitteluvaiheessa.

teksti antti j. lagus 
kuva joni autio 

L aserpinnoitetun kompo-
nentin pidentynyt käyt-
töikä tulee kustannus-
säästönä komponentin 

vaihtovälien pidentymisenä. Ko-
neiden ja laitteiden käyttövarmuu-
den merkitys korostuu, sillä tuotan-
toprosessien pysäyttäminen ja uu-
delleen käynnistäminen on kallista.

Laserpinnoituksia tekevän Kok-
kola LCC Oy:n toimitusjohtaja  
Seppo Heiskasen mukaan laserpin-
noitusta käytetään hyvinkin erilai-

Laserpinnoitus on taloudellisen säästön lisäksi ympäristöteko, kun käytössä kulunut komponentti pinnoitetaan uudestaan sen sijaan, että ostettaisiin uusi tilalle. 

silla aloilla prosessi- ja terästeolli-
suudesta meri- ja energiateollisuu-
teen. Pinnoitettavia osia ovat esi-
merkiksi akselit, männänvarret ja 
venttiilien osat.

Lisää korroosiokestävyyttä 
Kun metallia pinnoitetaan toisella 
metallilla, pinnoittaminen toteu-
tetaan siihen sopivalla pinnoitus-
lisäaineella. Pinnoitettavan kom-
ponentin käyttöolosuhteet ja kes-
tävyydelle asetettavat kovuus-, 
korroosio- tai liukuominaisuus-
vaatimukset ratkaisevat, millä li-
säaineella pinnoitus toteutetaan. 

Laserpinnoitus on menetelmä, 
jossa lämpö tuodaan kappaleelle 
lasersäteen muodossa. Laser sulat-
taa lisäaineen ja perusainetta siten, 
että lisäaineen muodostaman pin-
noitteen ja perusaineen väliin syn-
tyy sulaliitos. Suurimpia etuja ovat 
huokoseton rakenne, joka ei päästä 
liuoksia lävitse, pieni seostuma, jo-
ka tekee pinnoitteesta hyvän jo yh-
dellä kerroksella sekä metallurginen 
liitos, jolloin saavutetaan hitsauk-
seen verrattava kiinnipysyvyys.

Tiiviin pinnoitteen ansiosta la-

serpinnoituksella on myös korroo-
siokestoa. Pinnoitusaine valitaan 
käyttökohteen mukaan. Esimer-
kiksi syövyttävän kemikaalin kans-
sa tekemisiin joutuvat komponen-
tit pinnoitetaan eri lisäaineella kuin 
sellaiset, jotka eivät ole kosketuk-
sissa happojen tai emästen kanssa.

– Laser sopii mainiosti sellaisten 
paikkojen hitsaamiseen, joita ei pys-
ty pinnoittamaan hitsauksella.  

On myös sellaisia metalleja, joita 
on vaikea pinnoittaa perinteisesti. 
Esimerkiksi kupari on metalli, jolle 
laserpinnoitus sopii erinomaisesti.

Pinnoitus on ympäristöteko
Kokkola LCC on Suomen ainoa teol-
linen laserpinnoittaja. Yritys sijait-

see nimensä mukaisesti Kokkolas-
sa. Sijainnilla ei Heiskasen mukaan 
ole nykyään niin suurta merkitystä, 
kun osat saadaan toimitettua asiak-
kaille jo seuraavaksi päiväksi.
Suurin osa yrityksen toimituksis-
ta tapahtuu Suomeen, mutta yri-
tyksen suurin yksittäinen asia-
kas on saksalainen. Vientiä yrityk-
sen tuotannosta on 25 prosenttia, 
ja varsin suuri osa koko tuotan-
nosta leviää suomalaisten asiak- 
kaiden kautta ympäri maailmaa.

Heiskasen mukaan kunnossapi-
tomarkkina on yrityksen kannalta 
merkittävä, sillä useinkaan alku-
peräisiä osia ei ole laserpinnoitet-
tu. Hyvällä pinnoituksella sekä uu-
sien että vanhojen komponenttien 
käyttöikää voidaan pidentää huo-
mattavasti.

– Itse asiassa kyseessä on ym-
päristöteko, kun käytössä kulunut 
komponentti pinnoitetaan uudes-
taan sen sijaan, että ostettaisiin uu-
si. Teettämämme opinnäytetyön 
mukaan se, että valmistetaan kilo 
terästä, tuottaa kahden kilon ver-
ran hiilidioksidipäästöjä.

Täysin päästötön toimija Kokko-

la LCC ei väitä olevansakaan, mut-
ta uuden teräksen ostoon verratta-
vaa hiilidioksidipäästöä ei pinnoi-
tuksessa synny.

Useimmat osat voi pinnoit-
taa monta kertaa. Heiskasen mu-
kaan yritysten kannattaisi selvit-
tää myös tämä vaihtoehto, ennen 
kuin nakkaavat toimivan osan ro-
mukoppaan. Vanhan komponentin 
pinnoittaminen on monesti edulli-
sempaa kuin uuden hankkiminen. 

Osien elinikä pidemmäksi
– Olemme toimineet alalla kohta 15 
vuotta ja joudumme edelleen kou-
luttamaan asiakkaita, ettei kannata 
heittää pois sellaisia osia, jotka voisi 
kunnostaa. Osalle voidaan saavut-
taa jopa alkuperäistä pidempi elini-
kä, Heiskanen vakuuttaa.

Kokkola LCC on pinnoittanut 
erään asiakkaan akseleita jo muu-
tamaan kertaan. Taloudelliset rea-
liteetit ovat luultavasti ohjanneet  
päätöksentekoa, mutta Heiska-
nen uskoo, että yleistyvän kierto-
talouden myötä teollisten kompo-
nenttien kunnostuksessa lisääntyy 
myös vihreä ajattelu.

Laserpinnoitus parantaa  
komponenttien kestävyyttä

“
Kyseessä on  
ympäristöteko, 
kun kulunut osa  
pinnoitetaan.
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Kun päätöksenteossa on 
valtava määrä muuttujia, 
tilanne on ihmiselle haas-
tava. Tekoäly kykenee 
hahmottamaan moni-
mutkaisen tilanteen ja 
tuomaan päätöksenteon 
tueksi uusia ehdotuksia. 

teksti suvi huttunen 
kuva joona raevuori 

R eboot IoT Factoryssa 
on mukana viisi Suo-
men johtavaa valmis-
tavan teollisuuden yri-

tystä: ABB, GE Healthcare, Rolls- 
Royce, Ponsse ja Nokia. Tavoittee-
na on kehittää tehtaiden ketteryyttä 
ja tehokkuutta esimerkiksi automa-
tiikkaa tai robotiikkaa hyödyntäen. 
Reboot-hanketta koordinoi VTT, ja 
Oulun yliopisto sekä Åbo Akademi 
ovat hankkeessa mukana akateemi-
sina tutkimuskumppaneina.

– Reboot IoT Factoryssa haetaan 

ABB on eturintamassa kehittämässä teollisuuden älykkäitä ratkaisuja. Digitalisaatiojohtaja Simo Säynevirta uskoo, että se edistää myös suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä maailmalla.

Suomelle uutta avausta konkreet-
tisten ratkaisujen kautta. Tehtaat 
toimivat tutkimus- ja kehitysalus-
toina, ja koordinaattoreiden kautta 
startup-yritykset kytketään mukaan 
kehittämään ratkaisuja, ABB:n digi- 
talisaatiojohtaja Simo Säynevirta 
kertoo.

Apua jokapäiväiseen työhön
Jokaisella yrityksellä on oma tee-
ma, jonka ympärillä kehitystyötä 
tehdään. ABB selvittää, miten ih-
misten työ muuttuu automatisoi-
dussa tehtaassa, ja miten heidän 
jokapäiväiseen työhönsä voidaan 
tuoda helpotusta tekoälyn avulla.

ABB tutkii tekoälyassistentin 
käyttöä työnjohtajan tukena yrityk-
sen kytkintehtaalla Vaasassa. Tällä 
tehtaalla robotiikka ja automaatio 
ovat olleet käytössä jo pitkään, ja ro-
botit toimivat jo esimerkiksi yövuo-
rossa täysin itsenäisesti. Kun ihmi-
set tulevat aamulla töihin, tehtaalla 
on jo odottamassa lähetystä varten 
valmiiksi kokoonpantuja tuotteita.

– Me olemme integroineet tila-
us- ja toimitusprosessin robotin oh-
jaukseen asti. Näin tilaus menee au-

tomaattisesti tuotantoon. Kysymys 
on siitä, että tuotannon uudelleen-
järjestelyjä vaativissa poikkeusti-
lanteissa, kuten laitevian tai yllättä-
vän kysyntäpiikin sattuessa, muu-
tokset voidaan toteuttaa mahdol-
lisimman ketterästi ja optimaali-
sesti huomioiden myös eri ihmis-
ten osaamisprofiilit.

Tämä ei ole Säynevirran mu-
kaan yksinkertainen asia ratkais-
tavaksi, joten apua päätöksenteon 
tueksi haetaan nyt tekoälystä ja da-
tan hyödyntämisestä. Kerätyn tie-
don avulla nähdään, jos tilantees-
sa on oltu jo aiemmin ja siihen on 
löydetty ratkaisu, tai tiedetään ai-
nakin mitä ei kannata tehdä. 

– Pyrimme hyvin konkreetti-

seen uusien menetelmien sovel-
tamiseen. Jo se on arvokasta, jos 
pystymme saamaan lisätietoa hyö-
dyntäen tuotantoprosessissa kerät-
tyä dataa. Tunnistamme oleellisia 
haasteita ja haemme täsmälääkkei-
tä niihin. Tähän ei siis lähdetä teko-
äly edellä, vaan ensin tunnistetaan 
haasteet, joihin haetaan ratkaisuja, 
Säynevirta painottaa.

Reboot-hankkeen tavoittee-
na on, että löydetyt ratkaisut voi-
daan skaalata muille tehtaille ja si-
tä kautta nostaa suomalainen teol-
lisuus seuraavalle tasolle. ABB:n di-
gitaaliset järjestelmäalustat mah-
dollistavat sen, että ratkaisut leviä-
vät myös maailmalle.

Datan käyttö yleistymässä 
Säynevirta toteaa, että tekoäly tar-
joaa teollisuudelle lähes rajattomat 
mahdollisuudet, ja nyt on vasta raa-
paistu pintaa. Aiemmin datan puut-
tuminen on ollut esteenä tekoälyn 
hyödyntämiselle, mutta nyt etenkin 
edelläkävijöillä alkaa olla paljon da-
taa. Esimerkiksi Vaasan kytkinteh-
taalla tuotantolinjoista on kerätty 
tietoa jo kauan, ja sen perusteella 

on muodostunut kattava tietopank-
ki, jonka päälle voi nyt rakentaa uu-
sia ratkaisuja.

– Myös moni asiakkaistamme on 
edistynyt datan käytössä, mutta toi-
saalta edelläkävijätkin ovat vasta 
alussa. Potentiaalia on hyvin paljon.

Tekoälyn ja digitaalisuuden hyö-
dyt näkyvät tietysti tuotannon te-
hokkuudessa ja sitä kautta liiketoi-
minnan kannattavuudessa. Niiden 
hyödyntäminen on myös menesty-
misen edellytys maailmassa, joka 
muuttuu koko ajan dynaamisem-
maksi ja monimutkaisemmaksi. 
Säynevirta antaa esimerkin Vaasan 
kytkintehtaalta, jonka tuotannos-
sa on noin 20 000 erilaista tuotetta.

– Vaikka tehtaalla on vakiotuot-
teita, niin niistä on lukuisia versioi-
ta, koska asiakkaat haluavat räätä-
löityjä ratkaisuja. Tämä trendi kas-
vaa. Jos tuotanto ei ole muuntautu-
miskykyistä ja ketterää, ollaan vai-
keuksissa, ja tekeminen voi olla te-
hotonta. Tähän digitalisaatio, tekoä-
ly tai optimointimenetelmien käyt-
tö on ratkaisu. Niillä voidaan halli-
ta tuotantoa samalla, kun haasteet 
muuttuvat monimutkaisemmiksi.

Tekoäly tehdastuotannon 
päätöksenteon tueksi

“
Tekoäly tarjoaa 
teollisuudelle 
lähes rajattomat 
mahdollisuudet. 

Olemme  
SMART FACTORY- 

messuilla 
osastolla 
C 203


