
Kehitys 
 takaa 
 kasvun
Talouskasvun vauhdittaminen  
vaatii välittömiä investointeja  . 
Puheen vuorossa Teknologia
teollisuus ry:n toimitusjohtaja  
Jorma Turunen. 

Data. Data driven design parantaa digipalvelut. s. 11

Teollinen internet
IoT ja teollinen internet mullista
vat tuotantoprosessin jopa ilman 

suuria alkuinvestointeja. s. 3

Digitalisaatio
automatisoi tulevaisuuden   

kaivoksen toiminnan ja tuo läpi
näkyvyyttä maan alle. s. 8

Moniosaaminen
Asiakkaalle räätälöity ratkaisu  

löytyy teollisuuskonsernin laajasta 
osaamispaletista. s. 12
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3D-tulostus muut-
taa teollisuutta
3Dtulostus mahdollistaa entistä nopeamman 
laadukkaiden osien ja valmiiden tuotteiden  
valmistamisen teollisuuden tarpeisiin.
teksti tuomas lehtonen  kuva 3d formtech

Ketteryyttä  
toiminnan-
ohjaukseen
NetAppin ja Fujitsun lähes viisitoista vuotta kes
tänyt kumppanuus on kantanut hyvää hedelmää. 
Alan nopea kehittyminen vauhdittaa kasvua. 
teksti kaisa mäntyranta kuva aleksi palmqvist

3D-tulostus on 3D Formtechin teollisuustulostimilla nopeaa, monipuolista ja kustannustehokasta.

J yväskyläläisen 3D Formtech 
Oy:n toimitusjohtaja Toni Jär-
vitalo on innoissaan teollisen 
3D-tulostuksen kehityksestä 

ja mahdollisuuksista. Hänen mu-
kaansa teollisuusyritykset voivat 
saavuttaa tulostuksen avulla mer-
kittävää kilpailuetua ja kustannus-
säästöjä. 

Ruiskuvalutekniikkaan verrat-
tuna 3D-tulostustuotannon aloit-
taminen on huomattavasti no-
peampaa. Se on myös kustannus-
tehokasta, jos tuote-erät ovat pie-
niä tai tuotetta halutaan elinkaaren 
aikana kehittää. Järvitalon mukaan 
tulostaminen kannattaa erityisesti 
silloin, kun tuotetta tehdään muu-
tamia tuhansia kappaleita. Tulos-
tuksen kannattavuus riippuu kui-
tenkin tuotteesta. 3D Formtech on 
valmistanut kilpailukykyisesti jo-
pa 300 000 kappaleen tuote-erän. 

– Tulostettaessa ei tarvita kallii-
ta muotteja. Digitaalinen 3D-mal-
li riittää. Siksi asiakkaamme voivat 
kehittää tuotteitaan jatkuvasti tai 
tuottaa samasta tuotteesta useita 
erilaisia versioita. Tulostushinta 
pysyy samana, haluaa asiakas sit-
ten 100 samanlaista tai 100 yksilöl-

listä tuotetta. Myös varastokustan-
nukset pienenevät, kun tarvittavat 
tuotteet voidaan valmistaa nopeasti 
tarpeeseen, Järvitalo kertoo.

3D-tulostuksen etuna on myös 
monipuolisuus. Tuotteen geomet-
rian suhteen oikeastaan vain mie-
likuvitus on rajana. 

– Olemme valmistaneet ihan 
kaikkea koruista koneiden osiin. 
Suurimmalla tulostimellamme voi-
daan valmistaa osia, joiden koko on 
maksimissaan 34 x34 x 60 sentti-
metriä. Liitossauma- ja liimaustek-
niikkaa hyödyntämällä pystymme 
kuitenkin käytännössä tekemään 
paljon suurempiakin osia.

Järeät tulostimet
3D Formtech valmistaa tulosteita 
EOSin järeillä teollisuustulostimilla, 
jotka käyttävät SLS-tekniikkaa (la-
sersulatus). Pääasiallisena raaka-ai-
neena käytetään sertifioitua poly-
amidipohjaista muovijauhetta (ny-
lon). Tulostamalla voidaan tuottaa 
yhtä laadukkaita muovituotteita ja 
-osia kuin ruiskupuristustekniikal-
lakin. Osat voidaan myös pintakäsi-
tellä asiakkaan tarpeen mukaisesti.

– 3D-tekniikalla valmistetut tuot-

teet ovat sekä mekaaniselta että 
lämmönkestävyydeltään erittäin 
hyviä. Niiden elastinen alue on -40 
– +80 celsiusastetta ja ne kestävät 
jopa +160 celsiusasteen lämpötilan. 
Tuotteet siis soveltuvat esimerkiksi 
Suomen koviin sääolosuhteisiin ja 

koneisiin, joiden lämpötila nousee 
korkeaksi. Myös tuotteiden kemi-
allinen kesto on varsin hyvä, mut-
ta esimerkiksi rikkihappoa ne eivät 
kestä, Järvitalo sanoo.

3D Formtech valmistaa tuotteita 
niin kotimaisille kuin ulkomaisille-

kin asiakkaille. Palvelurepertuaariin 
kuuluu prototyyppien sekä tuotan-
tosarjojen valmistusta ja sopimus-
valmistusta. Vuonna 2013 perustet-
tu yritys on kasvanut vauhdilla ja se 
on yksi Suomen suurimmista 3D-tu-
lostusta tarjoavista yrityksistä. 

NetApp Finlandin Country Manager Mikael Markkula (vas.) ja Fujitsun myyntijohtaja Jari Nykänen.

N etApp Finlandin yhteis-
työ Fujitsu Oy:n kans-
sa käynnistyi jo vuon-
na 2003, kun yritykset 

lähtivät pohtimaan kokonaan uu-
denlaista alustaa SAP-toiminnan-
ohjausjärjestelmälle. 

Alusta asti oli selvää, että tarvit-
tiin totutusta poikkeava järjestel-
mä: haluttiin tehostaa infraa, no-
peutta ja käytettävyyttä entisten 
monimutkaisten järjestelmien si-
jaan, toteaa NetApp Finland Oy:n 
Country Manager Mikael Markkula. 

Onnistuneen projektin ansios-
ta yhteistyö jatkui ja suuryritysten 
toiminnanohjausjärjestelmien ke-
hittäminen säilyi yritysyhteistyön 
keskiössä. Kumppanuudesta on 
syntynyt alusta maamme suurim-
pien yritysten ja yhteisöjen toimin-
nanohjausjärjestelmille toimialasta 
riippumatta. 

– Yhteistyö on ollut tiivistä ja 
kehitystyötä on tehty sekä yhdes-
sä että erikseen, kuvailee Fujitsun 

myyntijohtaja Jari Nykänen. 
IT-ala, CRM-järjestelmät sekä lai-

tealustat kehittyvät nopeaan tah-
tiin, mikä on luonut yhteistyön 
myötä tarpeen molemminpuoli-
selle kasvamiselle. Tälle kasvul-
le SAP-ympäristö antaa toimivan 
mahdollisuuden. 

– Näemme NetApp Finlandin 
eräänlaisena mahdollistajana, he 
ovat omalla osaamisellaan mah-
dollistaneet ajatusmallin erilaises-
ta toiminnanohjausjärjestelmästä ja 
muokanneet liiketoiminnalliset tar-
peet toimiviksi systeemeiksi, ylis-
tää Nykänen.

Asiakastyytyväisyys  
päämääränä
Yhteistyö kattaa järjestelmien suun-
nittelun lisäksi myös asennuksen ja 
käyttöönoton.

– Olemme yhdessä sitoutuneet 
pitämään asiakkaan bisneksestä 
huolta rakentamalla toimivia sys-
teemeitä, kertoo Markkula kiittäen 

yhteistyön avoimuutta ja määrätie-
toisuutta. 

Yhteisen päämäärän myötä Net-
App panostaa voimakkaasti myös 
omaan tuotekehitykseensä. Inves-
tointi osoittaa arvostusta yrityksen 
vastatessa Fujitsun korkeisiin laatu-
vaatimuksiin.

– NetApp rakentaa sellaista inf-

raa, jonka turvin asiakkaan data on 
turvallisesti tallessa.

Yrityksellä on hallussaan mer-
kittävä markkinaosuus: huippuna 
esimerkiksi huhti-kesäkuun ajalla 
53 prosenttia Flash-tallennukses-
sa. Viimeisen vuoden ajan mark-
kinaosuus Suomessa on ollut 39,3 
prosenttia. 

– Digitalisaatio tulee kosketta-
maan niin yksityisiä ihmisiä kuin 
yrityksiäkin, toteaa Markkula. 

Järjestelmien saumaton toimi-
vuus on avainasia: datan tulee olla 
oikeassa paikassa ja suojattuna ul-
kopuolisilta. NetAppin ja Fujitsun 
suunnittelemissa järjestelmissä ko-
neisto toimii. 
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SUOMELLA MENEE pitkästä aikaa 
hieman paremmin: yritysten liike-
vaihdot kasvavat ja vienti on alka-
nut vetää syvän laman jälkeen.

Teknologia-alan yritysten kiin-
teät investoinnit saattavat tänä 
vuonna saavuttaa lamaa edeltä-
neen tason. Kiinteillä investoinneil-
la lisätään tuottavuutta, joka paran-
taa kannattavuutta ja saattaa tuoda 
myös uutta liikevaihtoa, jos kysyn-
tää vain riittää.

Tutkimus- ja tuotekehitysinves-
toinneissa ei sen sijaan näy merk-
kejä kasvusta. Tämä on huolestut-
tava uutinen.  Yksinkertaistaen sa-
nottuna yksittäinen vientiyritys vie 
nyt sitä samaa kuin ennenkin, vain 
isommalla volyymillä. Uusia tuot-
teita ja palveluita ei kehitetä riittä-
vällä tahdilla asiakkaiden uusim-
piin tarpeisiin.

YRITYSTEN KYKY investoida tut-
kimukseen ja tuotekehitykseen on 
heikentynyt merkittävästi vuodes-
ta 2008 jatkuneen syvän laman ai-
kana. Nyt alkanut talouskasvu ja 
käynnissä oleva teollinen murros 
– uudet digitaaliset liiketoiminnot, 
tuotteet ja palvelut sekä koneoppi-
misen ja tekoälyn hyödyntäminen 
– vaativat kuitenkin yrityksiltä mit-
tavia tutkimus- ja tuotekehitysin-
vestointeja, ja heti.

Samaan aikaan kun yritysten 
tutkimus- ja tuotekehityspanok-
set ovat hälyttävän alhaisella tasol-
la, on valtio pienentänyt yrityksille 
suunnattua tki-rahoitusta merkittä-
västi. Olemme putoamassa perän-
pitäjiksi teollisuusmaiden joukos-
sa. Toivottavasti tämä huolestuttaa 
myös muita kuin alan etujärjestöä.

Suomalaisilla menestyvillä vien-
tiyrityksillä on teknologiaan perus-
tuvaa korkean tason erityisosaamis-

Kaikki voimat tukemaan 
Suomen talouskasvua
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ta muun muassa meri- ja terveys-
teknologiassa, ohjelmistoalalla, pe-
liteollisuudessa ja pitkälle roboti-
soiduissa konepajoissa.

Erityisosaamisella pärjää isoilla 
päämarkkinoilla, jossa isot globaalit 
kilpailijat eivät ole vielä oivaltaneet 
pieniä, isojen markkinoiden kyljes-
sä kasvavia osamarkkinoita. Avain 
tässä on asiakkaan tarpeen syvälli-
nen ymmärtäminen, joka on suo-
malaisilla menestyvillä vientiyri-
tyksillä erinomaisella tasolla.

LÄHESKÄÄN  kaikki yritykset eivät 
vielä ole päässeet kiinni menestyk-
seen: itse asiassa vielä viime vuon-
na viidennes teknologiateollisuu-
den yrityksistä teki tappiota ja jopa 
puolet oli vain heikosti kannattavia. 
Tämä tarkoittaa, että alkaneesta ta-
louskasvusta huolimatta olemme 
vielä takamatkalla tärkeimpiin kil-
pailijamaihimme nähden. 

Talouskasvu on vihdoinkin al-
kanut myös Suomessa. Nyt mei-
dän kaikkien on tehtävä töitä sen 
eteen, että kasvu myös jatkuu ja 
mielellään vielä vahvempana. Se 
on Suomen etu.

Puheenvuoro ● Jorma Turunen
3D Formtech ● 3D-tulostus muuttaa teollisuutta
NetApp Finland ● Ketteryyttä toiminnanohjaukseen
Neste Jacobs ● Lupa pelata myös työajalla
Nordautomation ● Laadukkaita ratkaisuja tukinkäsittelyyn
Business Oulu ● Tulevaisuus tehdään Oulussa
Endress+Hauser ● Teollinen internet – valtaväylä tiedolle
Valmet ● Teollinen internet tuo älyä tuotantoon
Sandvik ● Maanalaisesta kaivoksesta läpinäkyvä
Satel ● Tieto liikkuu turvallisesti
Edupoli ● Yhdessä prosessiteollisuuden huippuosaajiksi
Bitfactor ● Tähtää tarkemmin tiedolla
Avatron ● Yksilöllisten ratkaisujen osaaja
S+N ● Uniikki lopputulos yhteistyöllä
Pepperl+Fuchs
Turku ● Teknologia-ala tutuksi
Rejlers ● Uutta tuottavuutta AR:n avulla
Wapice ● Toimintamalleja ja uutta tehoa teknologiaratkaisuilla
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NAPCON 
ratkaisut
● Ratkaisut tehostavat 
tuotantoa, logistiikkaa ja 
big datan käsittelyä vähen
täen ympäristövaikutuksia.

● Uusia tapoja operaatto
reiden koulutukseen simu
laattoreiden ja koulutuspe
lien avulla.

● Pelillistettyjä koulutus
ratkaisuja.

FA K TA

NAPCON Games Fuel Blender -mobiilipelin voi ladata App Storesta ja Google Playsta, kertoo myyntipäällikkö Mika Neffling.

Laadukkaita ratkaisuja  
tukin käsittelyyn

P uunjalostusteollisuu-
den kokonaisvastuulli-
siin projektitoimituksiin 
erikoistunut Nordauto-

mation Oy on saavuttanut aseman 
markkinoiden johtavana tukikäsit-
telytekniikan toimittajana.  Yrityk-
sen toimitusjohtajana toimiva Pau-
li Ojala vaikuttaa jo neljättä vuosi-
kymmentään yritysmaailmassa. 

Toiminnan laatua toteutetaan 
venymällä omaehtoisesti asiakkaan 
tarpeiden mukaan. Yrityksen pää-
konttori sijaitsee Kristiinankaupun-

gissa ja oma tuotantolaitos Alajär-
vellä, sekä tytäryhtiö Nordautoma-
tion Ab Ruotsin Nylandissa. 

Toimittaa minkä lupaa
Nordautomation suunnittelee ja 
toteuttaa tukinkäsittelyyn tekni-
siä ratkaisuja, joissa huipputason 
suorituskyky yhdistyy kestävyy-
teen ja luotettavuuteen. 

– Asiakkaamme odottavat mei-
dän ymmärtävän heidän tarpeen-
sa ja vaatimuksensa sekä tarjoavan 
heille toimintavalmiin avaimet kä-

teen -ratkaisun. Tiimimme tuo pöy-
tään kokemuksensa, teknisen osaa-
misensa ja kokonaisvaltaisen näke-
myksensä projektin sisällöstä ja lai-
tesijoittelusta päästäksemme osa-
puolten kannalta parhaaseen rat-
kaisuun, kertoo Ojala. 

Yrityksen toimintaa ohjaa korkea 
työmoraali ja luotettavuus. Koko-
naisen tukinkäsittelylaitteiston toi-
mittaminen, laatu- ja kapasiteetti-
vaatimukset täyttäen, on haastava 
projekti.

– Jatkuvasti kasvavista vaateis-

ta huolimatta toteutamme koros-
tuneesti ympäristö- ja ergonomi-
sia ratkaisuja. Myös sovitusta aika-
taulusta kiinni pitäminen on elin-
tärkeää. Henkilöstömme on tästä 
varsin tietoinen ja sitoutunut toi-
mittamaan lopputuloksen luvatus-
ti, lupaa Ojala. 

Vahvaa kasvua
Ojala osti kolme vuotta sitten yri-
tyksensä takaisin ruotsalaiselta 
konserniyhtiöltä ja investoi samal-
la uusiin laitteistoihin, päivittäen 
tuotantolaitoksen vanhentuneen 
tekniikan ympäristöystävällisem-
pään. Rohkeat ratkaisut kannatti-
vat ja Nordautomation on nyt vah-
van kasvun tiellä. Henkilöstömäärä 
kasvaa tasaista tahtia ja moni nuor-
ten työntekijöiden työpaikoista on 
tänä vuonna vakinaistettu. 

– Olemme saavuttaneet pitkäai-
kaisen tavoitteemme eli täystyölli-
syyden läpi vuoden, toteaa Ojala. 

Vuosi 2016 oli Nordautomatio-
nille tuottoisa; liikevaihtoa kertyi 
noin 15 miljoonaa euroa.  Työyhtei-
sön luovuus ja osaaminen kasvavat 
luottamuksesta ja sitoutumisesta. 

- Vaikka kaupat ovat metsäteolli-
suuden alalla yhä suuremman työn 
takana, meillä yritys kasvaa ja kan-
sainvälistyy. Väitän, että juuri hy-
vä työporukka on menestyksemme 
avain, Ojala pohtii.

Kohti uusia markkinoita
Yritys vie tukinkäsittelylaitteisto-
ja myös ulkomaille, kiitos vaikutta-
vien projektireferenssien. Yli puo-
let yrityksen liikevaihdosta tulee 
viennistä. Lähimarkkinat löytyvät 
Suomen lisäksi Ruotsista ja Nor-
jasta, etäisin projekti Australiasta. 
Nordautomationin vankka projek-
tiosaaminen aiotaan jatkossa hyö-
dyntää myös niin sanottuna lähi-
aluelaajentumisena.

– Tuttuja tuoteratkaisuja uusille 
asiakkaille ja uusia tuotteita tutuille 
asiakkaille, lausahtaa Ojala. 

 Yritys on juuri saanut valmiiksi 
maailman pisimmän (0,5 km) mo-
derneilla 3D- ja röntgenmittauksilla 
toimivan tukinlajittelulaitoksen ko-
timaahan. Tuotesegmenttiä on täy-
dennetty myös pienempitehoisilla 
tukinkäsittelylaitteistoilla. Lisäksi 
ratkaisuja toimitetaan sellu- ja va-
neripuiden mittaus- ja käsittelyase-
miin sekä energiapuiden vastaanot-
tokäsittelyyn. 

Nordautomation kehittää jatku-
vasti osaamistaan sekä tuotteistaa 
asiakkailleen heidän tuotantolinjoi-
hinsa uusia ohjaus-, automatisoin-
ti- ja virityspalveluita. Myös henki-
löstön valmiuksia ollaan merkittä-
västi kehittämässä ja kansainvälis-
tämässä. 

– Luonnollisesti vihreät arvot 
ovat meille tärkeitä, työskentelem-
mehän uudistuvan luonnonvaran 
parissa – kestävä kehitys tuo kes-
tävää menestystä. Ei ekologian tai 
ergonomian vuoksi tarvitse tinkiä 
ekonomiasta, päinvastoin.

Omavaraisen suunnit
telun ja oman tuotanto
laitoksensa ansiosta 
Nord  automation hallit
see projektien koko  
arvo ketjun alusta lop
puun. Korkea työ mo
raali takaa laadun.
teksti ja kuva  
nordautomation 

” Rohkeat  
ratkaisut ovat 
kannattaneet 
kasvun tiellä.”

M uutama vuosi sitten 
Neste Jacobs Oy ot-
ti ison edistysaske-
leen, kun perinteis-

tä prosessiteollisuuden operaat-
torikoulutusta ryhdyttiin tehosta-
maan virtuaaliluokissa. Näiden li-
säksi uusin pilvipalveluna tarjot-
tava NAPCON Games Distiller -peli 
tarjoaa uuden tavan kouluttaa, jol-
loin koulutus tehostuu ja on ajasta 
ja paikasta riippumatonta. 

Tutkittua tehoa oppimiseen
NAPCON Games –peliympäris-
tö on entistä interaktiivisempi ja 

Lupa pelata myös työajalla
Neste Jacobs osoittaa 
edelläkävijyytensä  
mullistamalla operaat
torikoulutuksen uusilla 
NAPCON Games  
–koulutuspeleillä.
teksti päivi remes 
kuva neste jacobs

koukuttavampi koulutustapa, mil-
lä on useiden tutkimusten mukaan 
merkittävä vaikutus oppimiseen. 

– Esimerkiksi Coloradon yliopis-
ton suorittamassa tutkimuksessa si-
mulaatioiden, pelien ja e-oppimi-
sen vaikutuksista aikuisoppilaissa 
todettiin, että oppilaiden taitoihin 
perustuvan tiedon arviointi para-
ni 14 %, tosiasiallinen tieto kasvoi 
11 %, ja oppimisen säilytysaste kas-
voi 9 %, kertoo NAPCON Gamesin 
myyntipäällikkö Mika Neffling.

NAPCON Games Distiller -peli on 
teollisuudelle suunnattu peli, mutta 
kaikki voivat testata mitä NAPCON 
Games -pelit voivat tarjota ilmai-
seksi App Storesta ja Google Plays-
ta ladattavalla NAPCON Games Fuel 
Blender -pelillä. 

Syyskuussa julkaistu NAPCON 
Games Distiller on ensimmäinen 
teollisuudelle suunnattu tislaus-
peli, joka keskittyy pelimaailmas-
ta tuttujen toimintatapojen avulla 
oikeiden prosessien ja niissä syn-
tyvien tuotanto-ongelmien ratko-
miseen. 

– NAPCON Games kääntää työn 

peliksi ja pelin työksi, naurahtaa 
Neff ing. 

Pelillistäminen  
etenee rytinällä
Neffing kertoo esimerkin maailmal-
ta, kuinka pelillistämisellä saatiin 
ihmiset käyttämään portaita his-
sin sijaan.

– Kun portaisiin asennettiin isot 
pianonkoskettimet, 70 % valitsi por-
taat hissin sijasta, kertoo Neffing. 

Pelillistämisen buumi on selkeäs-
ti nähtävissä.

– Tuoreen tutkimuksen mukaan 
maailmalla 40 % tuhannesta suu-
rimmasta organisaatiosta aikoo ot-
taa lähiaikoina pelillistämisen me-
kanismeja oman bisneksensä kehit-
tämiseen, Neffing vahvistaa.

Yhteispeliä 
Neste Jacobsilla on monen vuoden 
kokemus prosessiosaamisesta ja lä-
heinen yhteistyö Nesteen kanssa ja  
näitä on hyödynnetty koulutukseen 
liitettävän pelillistämisen kehittä-
misessä. Kehityksessä on ollut mu-
kana myös kumppaniverkosto se-

kä maailman johtavia pelisuunnit-
telijoita.

Uudessa koulutuspelissä on yk-
si selkeä muut oppimismuodot ylit-
tävä seikka, välittömän palautteen 
saaminen. Välitön palaute on tut-
kimuksen mukaan nostanut jo ly-
hyellä aikavälillä 14 prosenttia am-
mattiosaamisen kasvua. 

Koulutuspelit eivät ole tehokkai-
ta vain milleniaalien keskuudessa. 

– Kokemuksemme mukaan tä-
mä sopii erittäin hyvin kaikille, 
niin teollisuuden ammattilaisil-
le kuin sellaisiksi tähtääville, Nef-
fling iloitsee. 

Peleissä ei ole kyse pelkästään 
viihteestä. Alun perin simulaatto-
reita ja koulutuspelejä on lähdetty 
hyödyntämään Yhdysvaltain sota-
teollisuuden ja ilmailuteknologian 
toimesta. 

Nyt sama teknologia on tulos-
sa myös prosessiteollisuuteen. 
NAPCON Games Distiller–pelin 
avulla on turvallista testata mitä 
tapahtuu prosessille, kun esimer-
kiksi raaka-aineen syöttöön tulee 
ongelmia.

Pelin kautta on myös helppo mi-
tata ja pisteyttää pelaajan osaami-
nen sekä raportoida tulokset. Kerät-
tyä tietoa voidaan hyödyntää muun 
muassa henkilöstön jatkokoulutuk-
sen suunnittelussa.

Markkinajohtajan työtä ohjaavat myös vihreät arvot. Nordautomationin toimitusjohtaja Pauli Ojala.
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Tulevaisuus tehdään Oulussa
OYS TestLabin 3D-virtuaalitilassa testataan tulevaisuuden sairaalan toimivuutta.

Kuvittele, että löydät  
läheltäsi kaiken osaami
sen yrityksesi maailman
laajuiseen menestymi
seen. Kaikki tämä tapah
tuu kaupungissa, jossa 
voit digitalisoida kaiken. 
teksti ja kuva  
businessoulu

O ulussa on käyty kansain-
välistä kauppaa satojen 
vuosien ajan. Viimeisten 
50 vuoden aikana kau-

pungissa on tehty puhelimista ja 
kehonmittauksista langattomia ja 
viety radioteknologiaosaaminen 
huippuunsa - kolme miljardia ih-
mistä käyttää Oulussa kehitetty-
jä teknologioita päivittäin. Tänään 
osaaminen on laajentunut kaikkien 

toimialojen digitalisointiin. 
- Vaikka Oulussa suunniteltiin yli 

100 erilaista matkapuhelinmallia, 
se oli vasta alkusoittoa. Nyt digitali-
soimme kaiken älykkäistä patjoista 
lentokenttien sisäpaikannukseen, 
BusinessOulun ICT-toimialan asi-
akkuuspäällikkö Janne Mustonen 
hehkuttaa.

– Vastaavanlaista osaamiskeskit-
tymää, joka mahdollistaa nopean 
tuotekehityksen ideasta digitaali-
seksi tuotteeksi, ei muualta maa-
ilmasta löydy. Innovatiiviset tuot-
teet syntyvät yritysten yhteistyö-
nä. Samaan aikaan panostamme 
alueemme viihtyisyyteen ja toimi-
vaan infra struktuuriin. 

Oulusta tekee erityisen se, että 
kaupunki on yhtä aikaa sekä suu-
ri että pieni. Vain Oulussa on luon-
tevaa soitella julkisesti ilmakitaraa 
ja viedä rahoitusta tarvitsevat star-
tup-yrittäjät avantoon. 

– Kaupungissa, jossa kaikki ta-

pahtuu 12 minuutin säteellä, suh-
teellisuudentajun ja hullun ideoin-
nin kaunis liitto toteutuu sujuvas-
ti. Ihmiset haluavat päästä nopeas-
ti konkreettiseen tuloksen tekoon.

Huippuosaajien keskittymä
Kansainvälisillä markkinoilla Oulu 
tunnetaan 5G-teknologian johtava-
na kehittäjänä. Nopeuden, varmuu-
den ja käytännön nollalatenssin an-
siosta 5G-teknologiat mahdollista-
vat esimerkiksi autonomisen liiken-
teen ja reaaliaikaisen etäohjauksen. 

Aiemmin haasteellisena pidet-
ty sisäpaikkatieto pystytään tarjo-
amaan useammallakin oululaisel-
la ratkaisulla. Oulussa kehitetty-
jä älykkäitä, väriä ja informaatiota 
vaihtavia painettavan älyn pinto-
ja löytyy jo markkinoilta ja alueen 
osaaminen on näkymättömästi mu-
kana useiden kansainvälisten brän-
dien tuotteissa, kuten uusimpien 
automallien mediajärjestelmissä. 

We provide world 
leading architect and 
senior level software 
development services 
for mobile and digital 
banking. 
BOOGIE SOFTWARE.COM

Minima Processor is 
turning science fic
tion into reality with 
science. We have 
operations in Oulu 
and Espoo.
MINIMAPROCESSOR.COM 

Digital Banking Engi
neering is looking for 
backend developers 
to build and deliver 
new stateoftheart 
digital solutions.
NORDEA.COM

Ainutlaatuisia lääke
tieteen kuvantami
sen välineitä ja ratkai
suja silmäsai rauksien 
seulontaan ja diag no
sointiin.
OPTOMED.COM

Siili  Building servi
ces for the digital 
age, bringing toget
her the best expertise 
in design, technology 
and data.
SIILI.COM

Valossa Labs Oy  
creates world leading 
products for AIbased 
audiovisual content 
recognition, intelli
gence and search.
VALOSSA.COM

PehuTec – an R&D 
partner solving pro
duct development 
challenges focused on 
wireless, health care 
and IoT solutions.
PEHUTEC.COM

Myös oululaisia finanssialan rat-
kaisuja käyttävät miljoonat ihmiset.

500 kasvuyritystä ja alueelle 
asettuneet yli 20 ulkomaalaista toi-
mijaa ovat uudistaneet Oulua.

– Taisimme tehdä ennätyksen-
kin, kun kaupunkiin etabloitui vuo-
sina 2013-2014 yhdeksän kuukau-
den aikana 14 ulkomaista ICT-yri-
tystä, Mustonen muistuttaa. 

Tämänkin jälkeen tulijoiden tah-
ti on pysynyt tasaisena. 

Oulussa on asennetta
Oulu on Suomen toiseksi suurin ter-
veysteknologiakeskus, jonka ainut-
laatuisessa ekosysteemissä yrityk-
set, tutkimuslaitokset ja julkinen 
sektori luovat yhdessä uutta kas-
vua. Ala hyödyntää OuluHealthin 
testiympäristöjä, joissa terveyden-
huoltoalan henkilöstö osallistuu 
yritysten tuotekehitykseen testaa-
malla ja antamalla palautetta. 

Yrityksille avoimia 5G-testiverk-

koja on kaksi. Oulun yliopiston ver-
kossa tapahtuvan 5G-kehitystyön 
tuloksia testataan jo tulevana tal-
vena Korean olympialaisissa.

– Oulu on näköalapaikka ICT- 
ja terveysteknologia-alan osaajil-
le. Täällä pääsee määrittelemään 
meidän kaikkien tulevaisuutta, luo-
maan täysin uusia tuotteita ja palve-
luja sekä työskentelemään kansain-
välisissä huipputiimeissä.

Kaiken lisäksi Oulu on paikka, 
jossa edulliset asumiskustannuk-
set ja ison kaupungin palvelut yh-
distyvät upeaan luontoon. 

– Sanoisin, että melkoisen hyvä 
kattaus, Mustonen heittää.

Ala oulu laiseksi – tule meille töihin

M aailman johtava mit-
tausteknologiaan ja 
automaatioratkai-
suihin keskittyvä 

yhtiö Endress+Hauser kehittää teol-
lisen internetin tarjontaansa inno-
vatiivisilla tuotteilla ja ratkaisuilla 
yhteistyössä asiakkaiden ja yhteis-
työkumppaneidensa kanssa. 

Endress+Hauser on panostanut 
teolliseen internetiin ja digitalisaa-
tion mahdollisuuksien hyödyntä-
miseen jo pitkään. Tällä panostuk-
sella yritys haluaa mahdollistaa 
asiakkaille kustannustehokkaat 
toimintamallit kenttäautomaation 
hankinnoissa ja kunnossapidossa 
sekä parantaa osaltaan asiakkaiden 
tuotannon luotettavuutta ja suori-
tuskykyä. 

Teollisen internetin ja digitali-
saation edut prosessiteollisuudessa 
voidaan nähdä selvästi: tietovirto-
ja voidaan automatisoida ja saavut-
taa kustannussäästöjä yritysten vä-
lisissä sekä sisäisissä toiminnoissa. 

T eollinen internet on tär-
keä osa toimintaamme. 
Viemme sitä käytännön 
tasolle kaikissa liiketoi-

minnoissamme, Valmetin teollisen 
internetin johtaja Jari Almi kertoo.

Valmet toimittaa ja kehittää pro-
sessiteknologiaa, automaatioratkai-
suja ja palveluita sellu-, paperi- ja 
energiateollisuudelle. Teollisen in-
ternetin palvelut parantavat osal-
taan asiakkaiden tuotantolaitos-
ten luotettavuutta ja suoritusky-
kyä. Koneista ja laitteista saadaan 
irti optimaalinen suorituskyky ja 
erilaisten kunnossapitotoimenpi-
teiden tarpeen ennakointi varmis-
taa tuotannon pysymisen käynnis-
sä keskeytyksittä.

Asiakkaat saavat täsmällistä tie-
toa laitteiden ja koneiden kunnosta 
ja käyttöpotentiaalista. Asiantunti-

Teollinen internet 
– valtaväylä  
tiedolle
Teollisessa internetissä piilee valtava potentiaali  . 
 Digitalisaatio tarjoaa yrityksille suuria mahdollisuuksia 
toiminnan tehostamiseen teknisen, kaupallisen ja  
operatiivisen tiedonhallinnan avulla. 
teksti endress + hauser  kuva istock

Teollinen  
internet tuo  
älyä tuotantoon
Valmetilla uskotaan teolliseen internetiin.  
Yritys on liittänyt teollisen internetin osaami
sensa myös palvelutuotteisiinsa ja Valmetin 
asiantuntijoiden ammattitaito on nyt moni
puolisesti kaikkien asiakkaiden ulottuvilla.
teksti outi rantala  kuva valmet

– Samalla kun tietovirtoja auto-
matisoidaan, tietojen laatu paranee. 
Esimerkiksi tekniset tiedot ovat no-
peasti käyttäjän saatavilla laitekoh-
taisesti, riippumatta kunnossapito- 
tai suunnittelujärjestelmästä, End-
ress+Hauserin Suomen myyntiyh-
tiön toimitusjohtaja Tuomo Sauk-
konen toteaa. 

– Vastaavasti kaupalliset tieto-
virrat yritysten toiminnanohjaus-
järjestelmien välillä voidaan täysin 
automatisoida nimikekohtaisesti. 
Varalaitetilaus voidaan suorittaa 
kunnossapitohenkilön toimesta 
tarpeen ilmentyessä ilman viiveitä.

Operatiivisten tietovirtojen avul-
la ohjataan tuotantoa ja hallitaan 
sen luotettavuutta ja suoritusky-
kyä. Operatiivinen tieto prosessin 
ohjauksesta ja kunnonvalvonnas-
ta levittäytyy yksittäisistä kenttä-
laitteista automaatio- ja valmistuk-
senohjausjärjestelmiin saakka. Tä-
mä tietokokonaisuus saadaan yh-
teen teollisen internetin ekosystee-

min avulla. 
– Endress+Hauserin osaaminen 

tässä kokonaisuudessa on kenttä-
automaatioon liittyvissä tuotteis-
sa, ratkaisuissa ja palveluissa, joi-
den avulla asiakkaamme voivat saa-
da prosessista luotettavaa ajanta-

saista tietoa ja tehdä oikea-aikaisia 
päätöksiä prosessin ohjauksen ja yl-
läpidon avuksi, Saukkonen kertoo.

Yhtiö sai kesäkuussa 2017 Digital 
Champion Award -palkinnon omis-
tautumisestaan teollisen internetin 
ja digitalisaation kehittämiseen.

Tietovirrat ovat omissa käsissämme teollisen internetin kautta.

joiden tekemien analyysien ja enna-
koinnin avulla syntyy suoraa sääs-
töä esimerkiksi kunnossapitoon ja 
tuotannonohjauksen.

Ratkaisut räätälöidään asiak-
kaan tarpeiden mukaan. Teollisen 
internetin palvelut saadaan liitettyä 
myös olemassa olevaan laite- ja ko-
nekantaan. Uusiin toimituksiin Val-
metin teollisen internetin osaami-
nen on sisäänrakennettuna.

Palvelut yhteistyönä
Valmet on lanseerannut toistakym-
mentä uutta teollisen internetin 
palvelutuotetta ja perustanut neljä 
suorituskykykeskusta, jotka toimi-
vat asiakkaiden kanavana kaikkiin 
teollisen internetin sovelluksiin.

Lisäarvoa ja uusia palveluita 
asiakkaille luodaan rakentamalla 
teollisen internetin ekosysteemiä 

muiden alan johtavien toimijoiden 
kanssa. Tuoreimpana kumppanina 
Valmetilla on ohjelmisto- ja palvelu-
yhtiö Tieto, jonka kanssa tuotetaan 
yhdessä asiakkaille kattavia teolli-
sen internetin palveluja. 

Tuotantoprosessi- ja liiketoimin-
tatiedot voidaan integroida ja op-
timoida asiakkaiden eduksi. Tieto-

turva on tärkeä asia: asiakkaiden on 
voitava luottaa siihen, että data py-
syy oikeissa käsissä.

Keskeistä Valmetin kehittämäs-
sä palvelukonseptissa on, että asi-
akkaan koneiden ja laitteiden tuot-
taman datan keruu, analysointi ja 
hyödyntäminen on systemaattista.

– Asiantuntijamme osaavat poi-

mia juuri sen olennaisen suuresta 
määrästä dataa, analysoida ja hyö-
dyntää sitä asiakkaan eduksi. 

Palvelu räätälöidään aina kulle-
kin asiakkaalle, jolloin hyöty on hy-
vin konkreettista. 

– Tuotannosta saadaan paras 
mahdollinen irti ilman suuria in-
vestointeja, Almi tiivistää.

Valmetin teollisen internetin palvelut perustuvat merkitykselliseen dialogiin datan kanssa.
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” Kun tieto virtoja  
automatisoidaan,  
tietojen laatu  
paranee.”
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Maanalaisesta
kaivoksesta
läpinäkyvä
Sandvik kehittää  
maanalaisiin kaivok
siin älykkäitä, itsenäi
sesti kulke via laitteita ja 
reaaliaikai sia prosessin
hallintajärjestelmiä. 
Tampereen testikaivos 
on yhtiölle ainutlaatui
nen valttikortti.
teksti virpi ekholm  
kuvat eino ansio

T abletin ruudulle piirtyy 
kuva kaivostunnelien 
labyrintistä. Jos haluai-
simme löytää tietyn koh-

teen kaivoksen uumenista, ohjelma 
kertoisi sinne sujuvimman reitin ja 
ohjaisi meidät perille. Osoitamme 
tabletilla tunnelin seinää ja se muut-
tuu ruudulla läpinäkyväksi: kulman 
takana meitä lähestyy kuljetusau-
to, jonka reitille emme halua jäädä.

Olemme Tampereen Myllypu-
rossa, Sandvikin testikaivoksessa, 
jonka lonkerot kattavat useita kilo-
metrejä maan alla. Teknologiajoh-
taja Jani Vilenius esittelee tabletilla 
vielä testikäytössä olevaa ohjelmaa, 
jonka avulla navigointi kaivoksissa 
on tulevaisuudessa helppoa ja tur-
vallista.

– Kehitämme läpinäkyvyyttä 
maan alle. Jos jokin kone esimer-
kiksi kaipaa huoltoa, meidän tulee 
voida paikantaa se ja ohjata ihmi-
nen turvallisesti laitteen luokse, Vi-
lenius selittää.

Sandvik on perinteisesti valmis-
tanut kaivosteollisuudelle muun 
muassa poraus- ja lastauslaitteita 
sekä kaivosdumppereita, jotka on 
suunniteltu maanalaisten kaivos-
ten haastaviin olosuhteisiin.

Niin se tekee edelleen, mutta ny-
kyisin yritys valmistaa myös älyk-
käitä koneita ja automaatiojärjestel-
miä. Uudet tuotteet ja teknologiat 
mahdollistavat merkittävästi te-
hokkaamman, tarkemman ja reaa-
liaikaisemman prosessinhallinnan.

Kaivoksissa automaatio on eden-
nyt hitaammin kuin muussa teolli-
suudessa, koska tiedonkulku maan 
alla on ollut hankalaa.

- Meidän on pitänyt kehittää rat-
kaisuja, jotka toimivat kaksi tai kol-
me kilometriä maan alla, jossa esi-
merkiksi GPS-tekniikkaa ei voida 
hyödyntää, kuvailee Sandvikin au-
tomaatioliiketoimintayksikön joh-
taja Riku Pulli.

Nyt viimeistä teollisuuden alaa, 
jota ei ole vielä digitalisoitu, digita-
lisoidaan täysillä.

– Sandvik on siinä uranuurtaja 
ja markkinajohtaja, Pulli kiteyttää.

Digitalisaatio tehostaa  
kaivosten toimintaa
Tulevaisuuden kaivoksessa auto-
maattiset, akkukäyttöiset tunne-
linporauslaitteet ja maansiirtoau-
tot louhivat malmia itsenäisesti, il-
man kuljettajaa. Kaivoksen toimin-
taa ohjataan valvomosta, jonka ruu-
duilla laitteiden liikkeet ja toiminta 
näkyvät reaaliaikaisesti.

Osassa kaivoksia tulevaisuus on 
totta jo nyt: Sandvik on toimitta-
nut maailmalle jo yli 200 itsestään 

kulkevaa laitetta ja kymmeniä auto-
maatiojärjestelmiä.

Viime vuosien aikana vauhti on 
kiihtynyt voimakkaasti. Kaivosteol-
lisuus on entistä kiinnostuneempi 
siitä, miten toimintaa voitaisiin te-
hostaa ja malmia tuottaa enemmän 
vähemmillä kustannuksilla. 

– Maan alla prosessia on ollut pe-
rinteisesti vaikea hallita, koska tieto 
ei liiku kaivoksen eri osien välillä. 
Isoissakin kaivoksissa miljoonia eu-
roja maksavien laitteiden käyttöas-
te on tyypillisesti ollut matala, jopa 
alle 30 prosenttia, Riku Pulli kertoo.

Esimerkiksi vuoronvaihdossa on 
voinut tuhraantua 2-3 tuntia, jonka 
aikana laitteet eivät liiku. Kaivoksis-
sa tehdään myös paljon räjäytyksiä, 
jolloin ihmiset eivät voi työskennel-
lä alueella.

– Automaattisesti toimiva laite 
voi toimia sinäkin aikana. Automaa-
tion avulla saamme koneiden käyt-
töasteen kasvuun ja malmin liikku-
maan nopeammin, Pulli kuvailee.

Laitteille tulee jatkossa myös ”sil-
mät”, joiden avulla ne voivat hah-
mottaa ympäristönsä kolmiulot-
teisesti. 3D-skannaus ja muut ku-
vantamisteknologiat antavat lähes 
 reaaliaikaisen tiedon siitä, mitä kai-
voksessa tapahtuu.

Tulevaisuudessa Sandvikin jär-
jestelmät osaavat myös ennakoi-
da tulevan huollon tarvetta sekä 
tuottaa pitkälle jalostettua tietoa 
esimerkiksi kaivoksen tuotannon 
pullonkauloista. Tämä tieto muo-
dostetaan monista eri tietovirrois-
ta sellaiseksi, että sen tulkitsemi-
nen on helppoa ja päätöksiä voi-
daan tehdä nopeasti.

Automaatio lisää turvaa 
Paitsi tehokkuutta, uudet auto-
maatiojärjestelmät tuovat kaivok-
siin myös lisää turvallisuutta. Ihmi-
set saadaan pois vaarallisista ym-
päristöistä, joissa onnettomuudet 
useimmiten sattuvat.

– Se ei välttämättä tarkoita, että 
ihmisiä tarvitaan vähemmän, mut-
ta he voivat keskittyä eri tyyppisiin 
töihin, kuten prosessin valvontaan 
ja laitteiden ylläpitoon, Riku Pulli 
selittää.

Jotta laitteet voivat toimia maan 
alla ilman kuljettajaa, niiden tulee 
olla todella tarkkoja ja luotettavia. 
Tämän teknologian kehittämises-
sä Sandvik on maailman ykkönen.

Nykyisin itsenäisesti kulkevat 
laitteet eristetään kaivoksissa omil-
le alueilleen. Tulevaisuudessa ih-

Tulevaisuudessa 
tabletilla näkee,  
mitä kaivoksen  
seinän takana  
tapahtuu.

Sandvik 
Group
● Kansainvälinen korkean 
teknologian teollisuus
konserni, joka työllistää 
43 000 henkilöä yli 150 
maassa.  

● Konsernin liikevaihto oli 
vuonna 2016 noin 82 mil
jardia Ruotsin kruunua.

● Sandvik työllistää Suo
messa noin 1900 henkilöä 
ja yli 95 prosenttia tuot
teista menee vientiin.

FA K TAmisten kuljettamat ja automatisoi-
dut laitteet työskentelevät rinnak-
kain, jolloin turvajärjestelmien tu-
lee olla nykyistäkin luotettavampia.

Yksi osa turvallisuuden kehit-
tämistä on tietoturvallisuus. Mi-
ten estetään hyökkäykset kaivok-
siin, joissa kaikki laitteet ovat yh-
teydessä verkkoon?

– Sandvik on ottanut tämän haas-
teen vakavasti. Tuotteiden teknolo-
giavalinnoissa on priorisoitu turval-
lisia alustoja ja olemme myös teh-
neet aktiivisesti töitä tietoturvata-
lojen kanssa, jotta riskit on saatu 
minimoitua, Jani Vilenius kertoo.

Uutta akkuteknologiaa
Sandvik kehittää maanalaisiin po-
raus-, lastaus- ja kuljetuslaitteisiin-
sa akkuteknologiaa, joka toimii tur-

vallisesti myös maan alla.
Vielä nykyisin valtaosa kaivosten 

laitteista ja maansiirtoautoista toi-
mii dieselillä. Tämä aiheuttaa kai-
voksiin valtavat pakokaasupäästöt 
ja ilmanvaihtokustannukset.

– Ilmanvaihto voi aiheuttaa jopa 
60 prosenttia kaivoksen kustannuk-
sista. Kun laitteet toimivat sähköllä, 
ilmanvaihdon tarve jopa puolittuu, 
Jani Vilenius laskee.

Akkukäyttöiset porauslaitteet 
ovat myös dieselkäyttöisiä tarkem-
pia ja tehokkaampia. Porauslaittei-
den teho pystytään pitämään vakio-
na, eikä se enää vaihtele sähköver-
kon jännitteen tahdissa. 

– Pilottikaivoksessa saimme nos-
tettua poraustehoa 20 prosenttia, 
Vilenius kertoo.

Yksi erityinen haaste maan alla 

on akkukäyttöisten laitteiden lataa-
minen niin, ettei sähköverkko kuor-
mitu liikaa. Tämän lisäksi itsestään 
kulkevien laitteiden tulisi ladata it-
sensä automaattisesti. Sandvik ke-
hittää ratkaisuja myös näihin haas-
teisiin.

– Esimerkiksi maanalaisen las-
tauskoneen akut pikaladataan kai-
voksen sähköverkkoon liitetyn la-
tausaseman kautta. Akkuja ei tarvit-
se vaihtaa, kuten muiden valmista-
jien laitteissa, Vilenius huomauttaa.

Valttikorttina testikaivos
Tampereen testikaivos on Sandvi-
kille ainutlaatuinen valttikortti: lait-
teita ja järjestelmiä päästään testaa-
maan aidossa kaivosympäristössä, 
juuri sopivan kivilaadun parissa. 
Vastaavaa testikaivosta ei ole mis-

sään muualla maailmassa.
– Jokainen maanalainen poraus-

laitteemme testataan täällä. Lisäksi 
testaamme täällä uusia innovaatioi-
ta ja prototyyppejä. Ketju suunnit-
telupöydältä testaukseen on todella 
nopea, Vilenius hymyilee.

Testikaivos palvelee koko San-
dvikia, ei vain Tampereen tuotan-
toa. Se on Sandvikille myös näy-
teikkuna, jossa yritys voi osoittaa 
osaamistaan ja toiminnan turvalli-
suutta. Vuosittain siellä käy vierai-
lulla tuhansia asiakkaita ja yhteis-
työkumppaneita.

– Tämä kaikki edellyttää myös 
testikaivoksen jatkuvaa kehittämis-
tä. Kaivoksen ilmanvaihto on juuri 
uusittu, ja uusi automaattinen val-
vomo valmistuu piakkoin, Vileni-
us mainitsee.

Sandvikin maanalainen porauslaite eli ”jumbo” toimii uudella akkuteknologialla, joka vähentää kaivospäästöjä ja ilmanvaihdon tarvetta.

Sandvikin auto-
maatioliiketoimin-
tayksikön johtaja 
Riku Pulli (vas.) ja 
tekno logiajohtaja 
Jani Vilenius. 
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Tähtää tarkemmin tiedolla
Bitfactorin Lead Data Scientist Sami Hanhijärvi (vas.) ja Helsingin yksikön vetäjä Ilpo Rouhola tietävät, miten data muutetaan tehokkaaksi käyttöliittymäksi.

I T-alalla on viime vuosina va-
kiintunut termi ”data driven 
design”. Alan osaajille käsite 
on arkipäivää, mutta maalli-

koille se ei välttämättä avaudu sor-
mia napsauttamalla. 

Bitfactorin Helsingin yksikön 
vetäjä Ilpo Rouhola ja Lead Data 
Scientist Sami Hanhijärvi ovat tot-
tuneita tekemään selkoa aiheesta, 
joten noviisikin pääsee kärryille. 

– Kyse on siitä, että kuluttajien 
tavoista käyttää palveluja kerätään 
tietoa. Lisäksi sekä liiketoiminnas-
ta että yrityksen prosesseista saa-
tava tieto on äärimmmäisen kriit-
tistä. Tieto analysoidaan tarkasti ja 

sitä käytetään apuna parempien di-
gitaalisten palvelujen kehittämises-
sä, Rouhola kiteyttää. 

Data korvaa arvaukset 
Datan ymmärtämiseen ja designiin 
pohjautuva palveluliiketoiminta on 
vielä nuorta, mutta se on jo ennät-
tänyt nousta keskeiseen rooliin Bit-
factorin toiminnassa. Yrityksen pal-
velurepertuaariin kuuluvat käyttö-
liittymä- ja käytettävyyssuunnit-
telu, ohjelmistokehitys sekä da-
ta-analytiikkapalvelut. 

– Ennen käyttäjädatan ja liiketoi-
minnan analytiikan mukaantuloa 
digipalvelun suunnittelijan on pitä-
nyt arvailla, millaisia ominaisuuksia 
käyttäjät palvelulta haluavat ja mis-
tä ehkä suurin hyöty asiakkaalle ja 
liiketoiminnalle saavutetaan. Tutki-
muksissa on osoitettu, että liian löy-
hät arvaukset ovat menneet usein 
pieleen ja käyttöliittymät tai pahim-
millaan palvelut ovat epäonnistu-
neet. Kun lähestymistapaa muute-
taan pohjautumaan enemmän lii-
ketoiminnan ja asiakkaiden sekä 
heidän käyttäytymisen ymmärtä-
miseen, on palveluista mahdollista 
tehdä toimivampia ja paremmin asi-

akkaita palvelevia, Rouhola sanoo. 
Rouholan ja Hanhijärven mu-

kaan yhtenä keskeisenä etuna da-
ta driven designissa on se, että ole-
massaolevista palveluista tietoa 
voidaan kerätä ja analysoida auto-
maattisesti suuria määriä. Analysoi-
tu tieto paljastaa lahjomattomasti 
digitaalisten palvelujen loppukäyt-
täjien käyttäytymismallit sekä pal-
veluiden ongelmakohdat. 

– Datan keräämisessä ja hyödyn-
tämisessä edetään aina asiakkaan 
tavoitteiden mukaisesti. Voimme 
joko kerätä olemassaolevaa tietoa  
asiakkaiden käyttäytymisestä ja 
liiketoiminnasta tai vaikkapa tes-
tauttaa käyttäjillä kahta rinnakkais-
ta käyttöliittymäversiota ja kerätä 
tietoa siitä, kumman version avul-
la saavutetaan paremmin yrityksen 
asettamat tavoitteet. Esimerkiksi 
verkkokauppa voi valita käyttöön-
sä sen käyttöliittymäversion, jon-
ka avulla saadaan aikaan enemmän 
myyntiä, Hanhijärvi sanoo. 

Käyttöliittymä tehokkaasti 
Esimerkiksi uutta käyttöliittymää 
rakennettaessa tiedonkeruuta var-
ten luodaan ensimmäinen käyttö-

liittymäversio. Hanhijärven mu-
kaan ensimmäinen versio on usein 
vähäisillä resursseilla luotu minimi-
versio, jota lähdetään kehittämään 
vaiheittain saadun datan perusteel-
la. Muutamassa kuukaudessa uu-
den palvelun kehittämisessä pääs-
tään etenemään pitkälle. Varsinais-
ta päätepistettä kehitystyöllä ei kui-
tenkaan ole, sillä asiakasorganisaa-
tion toimintatavat ja loppukäyttä-
jien tarpeet muuttuvat jatkuvasti. 

– Käyttöliittymäsuunnittelua 
tehdään pitkäjänteisesti. Kun me 
toimimme tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaidemme kanssa, pystym-

Onnistuneet digitaali
set ratkaisut eivät syn
ny  pelkkien arvailujen 
varassa. Bitfactor tekee 
digipalveluista parem
pia data driven desig
nin  avulla.
teksti tuomas lehtonen 
kuva aleksi palmqvist

● Käyttöliit tymä vastaa 
paremmin käyttäjän tar
peisiin.

● Käyttöliittymä tukee  
paremmin yrityksen liike
toiminnan tavoitteita.

● Käyttöliittymän kehittä
minen tehostuu.

● Tietoa saadaan kerättyä 
yrityksen strategisten pää
tösten tueksi.

FA K TA

Data driven designin edut

me luomaan loppukäyttäjien ra-
kastamia digitaalisia palveluita. 
Keräämästämme datasta on liitty-
mäsuunnittelun ohella hyötyä asi-
akkaidemme liiketoiminnan kehit-
tämiseen laajemminkin.

Bitfactor on ohjelmistokehitys-, 
data-analytiikka- ja designpalve-
luihin erikoistunut vuonna 2013 
perustettu suomalainen IT-yritys. 
Bitfactor työllistää yhteensä 130 
henkilöä Helsingissä ja Oulussa. 
Viime vuonna yrityksen liikevaih-
to oli noin 13 miljoonaa euroa. Bit-
factorin asiakkaita ovat esimerkiksi 
OP, Nordea, F-Secure ja LG.

R adioteknologia tar-
joaa  turvalliset, toimin-
takriittiset yhteydet tar-
kan reaaliaikaisen tie-

donsiirron kautta. Äärimmäistä 
luotettavuutta ja saatavuutta vaa-
tivat sovellukset hyötyvät siitä mer-
kittävästi. 

Kuten tiedämme, yhteyskatkok-
set voivat tulla kalliiksi, viedä aikaa 
ja vähentää brändiarvoa sekä asia-
kastyytyväisyyttä. Siksi korkein 
mahdollinen saatavuus kaikissa 
olosuhteissa nousee tärkeäksi tek-
nologian valintakriteeriksi. Yksityi-
sen langattoman radioverkon avul-
la on helppo esimerkiksi ennakoi-
da mahdollisia vikatilanteita ja nii-
den sattuessa reagoida nopeasti ja 
etänä. 

Yhtenä sovellusmahdolli-
suutena teollinen internet
SATELin langattomia tiedonsiirto-
ratkaisuja käytetään maailmanlaa-
juisesti useissa teollisuussovelluk-
sissa – aina sähkönjakelusta tuuli-

Tieto liikkuu
turvallisesti
Pohditko yrityksesi tiedonsiirtoverkon turvalli
suutta ja luotettavuutta? Tai miten esimerkiksi  
toteuttaisit verkon modernisaation fiksulla ja  
kustannustehokkaalla tavalla? Oletko kiinnos
tunut teollisen internetin mahdollisuuksista?  
Radioteknologia tarjoaa ratkaisun.
teksti ja kuva satel

voimaloihin, täsmäviljelystä logis-
tiikkaan, älykkäistä liikennejärjes-
telmistä erilaisiin valvontajärjes-
telmiin ja ympäristömonitoroin-
tiin. Sovellusmahdollisuuksia on 
lukemattomia, yksi niistä on teol-
linen internet.

Teollinen internet on huomatta-
vasti kuluttajien IoT-ratkaisuja toi-
mintakriittisempää ja siinä erilais-
ten uhkien, kuten haittaohjelmien 
ja hakkerismin, torjunta on koros-
tunut. Vaatimukset kyberturval-
lisuudelle ja konnektiivisuudelle 
ovat erittäin korkeat. 

SATELin yksityinen radioverkko 
palvelee loistavasti teollisen inter-
netin tarpeita. Yhteys on luotettava 
kaikissa olosuhteissa ja se tuo toi-
mintaan ennustettavuutta ja hallit-
tavuutta. Turvallisuus on sisäänra-
kennettu: VPN-yhteydet, AES-256-
salaus, palomuuri, käyttäjän tun-
nistus, turvallisuusauditointi se-
kä asiakas- ja hallintaliikenteen 
erottaminen. Langaton radioverk-
ko voi toimia täysin ilman julkista 

internet yhteyttä tai soluverkkoja, 
mutta sitä voidaan myös haluttaes-
sa käyttää niiden rinnalla. 

SATEL – radioteknologian 
asiantuntijasi 
SATEL on yksi maailman johtavista 
radioverkkoteknologian asiantunti-
joista. Kehitämme ja valmistamme 

korkealaatuisia yksityiseen radio-
verkkoteknologiaan liittyviä ratkai-
suja, jotka mahdollistavat toimin-
takriittisyyden vaatimuksiin vas-
taavat turvalliset ja varmat yhtey-
det. Saat meiltä myös verkonsuun-
nittelupalvelun sekä teknisen tuen 
ja palvelukseesi maailmanlaajuisen 
jälleenmyyjäverkoston.

Maailmanlaajuisesti käytettyjä tiedonsiirtoratkaisuja voi soveltaa myös teolliseen internetiin.

” Radio verkko-
tekno logiassa 
tur vallisuus 
on sisään-
rakennettuna.”

Y hteistyön avulla mo-
lemmat osapuolet tie-
tävät, millaista osaa-
mista työelämässä kul-

loinkin tarvitaan. Edupoli pystyy 
räätälöimään koulutustaan Nes-
teen tarpeiden mukaan ja toisaalta 
Nesteellä tiedetään, millaisia opis-
kelijoita koulussa on. Tuotannos-
sa eli operattoreiden koulutukses-
sa yhteistyötä on tehty jo pitkään, 
ja kunnossapidon puolella ensim-
mäinen ammattitutkinto on juuri 
loppusuoralla. 

– Edupolin prosessiteollisuuden 
perustutkinto valmistaa käytännös-
sä niihin ammatteihin, joihin Nes-
teellä työllistyy, asiakkuusjohtaja 

Mikko Kivekäs Edupolilta kertoo.
– Me haluamme tänne motivoi-

tuneita, tiedonjanoisia ja pitkäjän-
teisiä tyyppejä, jotka ensimmäisen 
vuoden jälkeenkin ovat innoissaan 
siitä, mitä tekevät. Haluamme kou-
luttaa heitä vielä lisää ja tehdä heistä 
alan ammattilaisia, osaamisen kehit-
täjä Aki Hirvonen Nesteeltä jatkaa.

Yhteistyöhön on panostettava 
paljon, jotta tuloksia syntyy. Neste 
tekee myös omalta osaltaan paljon 
markkinointia Edupolin koulutus-
ten hyväksi. Mitä enemmän alalle 
on tulijoita, sitä parempi opiskelijoi-
den taso ja motivaatio ovat.

Urapolku ammattilaiseksi
Edupolin koulutuksen avulla voi 
edetä perustutkinto-opiskelun, ke-
sätyön ja harjoittelun kautta Nes-
teelle töihin ja jatkaa kouluttautu-
mista työelämässä esimerkiksi Nes-
teen Urapolun avulla.

– Urapolku tarjoaa Nesteen työn-
tekijöille väylän ammatilliseen ke-
hitykseen, Hirvonen toteaa.

Jatkuvaan kouluttautumiseen 
kannustetaan muun muassa palk-
kauksen avulla. Nesteellä on käytös-
sä seitsemänportainen palkkausjär-
jestelmä, jossa osaamistaan kehittä-

mällä voi edetä Urapolulla ja nostaa 
palkkaansa. Kaikkiaan polun kulke-
miseen menee noin 7–10 vuotta.

Koetehtaalla simuloidaan 
oikeaa teollisuusprosessia
Edupolissa sijaitsee Nesteen Kilpi-
lahden teollisuusprosessia simuloi-
va koetehdas. Sitä hyödyntävät sekä 
perustutkinto-opiskelijat että Nes-
teen työntekijät. Koetehtaan avul-

la näkee prosessin kokonaisuudes-
saan, kun todellisessa elämässä työ-
tekijä saattaa operoida vain tietyl-
lä alueella.

– Edupolin koetehtaan avulla 
kyetään oikea työ ja opetus saa-
maan mahdollisimman lähelle toi-
siaan ja havainnollistamaan esimer-
kiksi häiriöitä, joita ei oikeassa teh-
dasympäristössä voi tehdä, Hirvo-
nen mainitsee. 

Koetehtaan lisäksi Edupoli on ot-
tanut käyttöön myös digitaalisen 
pelin, jonka avulla voidaan havain-
nollistaa samaa prosessia.

– Hyöty on siinä, että kun koe-
tehtaassa voidaan laittaa kerrallaan 
vain 1-2 henkilöä harjoittelemaan, 
pelissä vaikka 20 opiskelijaa voi har-
joitella yhtä aikaa. Pelin avulla opis-
kelijoille tulee enemmän käytännön 
harjoitusta, Kivekäs kuvailee.

Neste ja Edupoli tekevät 
Porvoossa tiivistä yhteis
työtä nuorten prosessi
teollisuuden osaajien kou
luttamiseksi ja jo työelä
mässä olevien ammatti
taidon kehittämiseksi.
teksti suvi huttunen  
kuva edupoli

Yhdessä prosessi-
teollisuuden  
huippuosaajiksi

Edupolin asiakkuusjohtaja Mikko Kivekäs (vas.) ja Nesteen osaamisen kehittäjä Aki Hirvonen.
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ECOM:in koko tuoteperhe nyt 
Pepperl+Fuchs Oy:n valikoimissa

Mobiilipuhelimet joko ATEX-hyväksynnällä (Ex) tai 
kovaan teollisuuskäyttöön sekä Tabletit ATEX 
tilaluokkiin 1/21 sekä 2/22.

Kysy lisää myynnistämme:

Tony Weckström

tweckstrom@fi.pepperl-fuchs.com
 
tai
 
info@fi.pepperl-fuchs.com

Bevenic Groupin messutiimi. Vasemmalta Sami Kilpeläinen, Roger Martinsén, Markku Mäkinen, Mika Metso, Pasi Hämäläinen ja Pertti Tikkanen.

S yksyn positiiviset kasvuen-
nusteet näkyvät jo monella 
alalla. Myös räätälöityjä ni-
velakseleita valmistavassa,  

S&N Osakeyhtiöön kuuluvassa S&N 
Cardanissa on eletty koko kulunut 
vuosi kiihkeää kasvun aikaa.

– Liikevaihtomme on kovassa 
nousussa. Tämä vaatii joustoa se-
kä henkilöstöltämme että toimitta-
jiltamme. Markkinaosuutemme on 
jo kohtalaisen korkea, joten uuden 
kasvun hakeminen on haasteellis-
ta. Olemme siinä kuitenkin onnis-
tuneet, kertoo myyntipäällikö Ar-
to Seppänen. 

S&N Cardanin tuotteet suun-
nitellaan pääasiassa kotimaahan 
kaivannais- ja metsäkonesektoril-
le. Akselit räätälöidään asiakaskoh-
taisesti ja komponentteina käyte-
tään laadukkaimpia merkkituottei-
ta. Vakavasti otettavia kilpailijoita 
ei Seppäsen mukaan yrityksellä ole, 
sillä vuonna 1975 aloittaneen yrityk-
sen menestys perustuu pitkästä ko-
kemuksesta saatuun osaamiseen, 
joustavuuteen ja nopeuteen.

S&N Cardanin tuotanto pyörii yh-
deksän hengen voimin. Nivelakse-
leiden tuotannon lisäksi yrityksen 
palveluihin kuuluvat varaosat, ak-
seleiden muutos- ja korjaustyöt, ta-
sapainotukset ja akseleiden mitoi-
tus. Myös huolto on haluttu pitää 
omassa talossa, jolloin toiminnan 
laatu saadaan pidettyä halutulla ta-
solla huoltotoimienkin osalta. Laa-
tua talossa vaalitaan ISO-laatujär-
jestelmän avulla.

Kumppanuuden  
perustana avoimuus
Roihupellon teollisuusalueella toi-
miva S&N Cardan aloitti toimintan-
sa takavetoisten autojen nivelakse-
leiden korjauksista. 

– Vuosikymmenten kokemuk-
semme on tuonut meitä lähemmäk-
si asiakasta. Jos aiemmin olimme 
enemmänkin akselien toimittaja, 
nykyään voidaan jo puhua kumppa-
nuudesta. Asiakkaan onnistuminen 
on meille yhtä tärkeää kuin oma on-
nistumisemme, kertoo Seppänen.

Kumppanuuteen tarvitaan avoi-

muutta. S&N Cardanille se merkit-
see sitä, että asiakas kertoo avoi-
mesti oman ongelmansa, jonka jäl-
keen ratkaisua aletaan etsiä yhdes-
sä. Syntyy tilanne, jossa molemmat 
voittavat.

Nykyinen yritysilmasto on pai-

koitellen hyvin hektinen ja tilanteet 
saattavat muuttua yhden yön aika-
na. S&N Osakeyhtiön menestystari-
na on kuitenkin kestänyt jo yli 100 
vuotta, josta S&N Cardan on ollut 
osallisena reilut 40 vuotta.

– Suomessa ei kukaan muu val-

mista nivelakseleita samassa mit-
takaavassa kuin me ja palvelukon-
septimme on uniikki. Toimintam-
me kulmakivet ovat joustavuus, 
nopeus ja asiakkaan kuuleminen, 
ja niillä aiomme edetä myös tulevi-
na vuosina, toteaa Seppänen.

Uniikki loppu tulos 
yhteistyöllä
S&N Cardan jatkaa kasvuaan taatulla laadulla ja  
kivenkovalla osaamisella. Tiivis kumppanuus  
asiakkaan kanssa avaa tien menestykseen.
teksti kaisa mäntyranta kuva s&n cardan

S&N Cardanin palvelut kattavat nivelakseleiden tuotannon lisäksi myös huollot ja muutostyöt. 

Y ritysten innovatiivi-
set ratkaisut ja palve-
lut kumpuavat asiak-
kaiden tarpeista käsin: 

yksi haluaa helppoa valmistusta, 
toinen myös suunnittelua ja kol-
mas koko tuotantoketjun avaimet 
käteen -periaatteella. 

Kaikki toiminta tuotetaan laa-
dukkaasti, joustavasti ja asiakas-
lähtöisesti vientiyritysten tarpei-
siin, sekä henkilöstön hyvinvoin-
tiin ja turvallisuuteen panostetaan. 
Bevenic Groupin liikevaihto on ki-
vunnut 10 miljoonaan euroon sen 
työllistäessä jo yli 60 henkilöä vii-
dellä eri paikkakunnalla Suomessa. 

Yksilöllisten ratkaisujen osaaja
Avatron |
Mekatroniikan 
hovivalmistaja
AVATRON  toimii kansainvälisten 
teknologiayritysasiakkaidensa tuo-
tanto-osastona joko osittain tai ko-
konaan. Yrityksen Vantaan linjastol-
ta valmistuvat vaativat elektroniik-
ka- ja automaatio-alan laitteet, osa-
valmisteet ja prototyypit. 

Avatron toimii avaimet käteen 
–periaatteella ja tarjoaa tuotteiden 
valmistuksen lisäksi materiaalihan-
kinnat ja varastoinnin, pakkaamisen 
ja lähetykset eteenpäin. Myös testa-
us- ja elinkaaripalvelut ovat kysyt-
tyjä 30-vuotisjuhlien lähestyessä.

Heatterm |
Sähkölaitteiden 
komponentteja
HEAT TERM OY:N asiakkaat ovat 
luottaneet jo lähes 40 vuotta yrityk-
sen tuottamiin tukiseristimiin, ko-
jekaappilämmittimiin ja metallisiin 
lämpö- ja jarruvastuksiin. 

Sujuva tuotantoprosessi ja laa-
dukkaat komponentit turvaavat 
asiakkaiden sähkölaitteiden ja oh-
jausjärjestelmien toiminnan se-
kä kotimaan kamaralla että kau-
komailla. Yritys on rikkonut jo yli 
1000 vastusversion rajapyykin ja 
innovoi jatkuvasti uutta tehtaal-
laan Loviisassa. 

Elektropoint |
Elektroniikan  
luottokaveri
ELEKTROP OINT  toimii luotet-
tavana kumppanina, kun asiakas 
haluaa ulkoistaa materiaalihallin-
tonsa osittain tai kokonaan. Yri-
tyksen palvelukokonaisuus ulot-
tuu materiaalihankinnoista asia-
kastoimituksiin. 

Elektropoint tarjoaa esimer-
kiksi piirikorttien ladontaa, joh-
dinsarjojen valmistusta sekä 
elektroniikan ja sähkömekaanis-
ta kokoonpanoa Hollolan ja Kuo-
pion tehtaillaan. Yrityksen asia-
kaskuntaan kuuluu niin kotimai-
sia kuin ulkomaisiakin teknolo-
giayrityksiä. 

Luottoa riittää asiakkaiden 
keskuudessa, sillä he saavat toi-
vomiensa tuotteiden lisäksi help-
poa elämää. Osana logistiikkaket-
jua yritys ottaa pääomariskiä ja 
puskuroi materiaaleja sekä tuot-
teita.

Monipuolisen palvelun Elekt-
ropoint on se luotettava työka-
veri, jonka kanssa saa keskustel-
la asioista avoimesti. 

Bevenic Groupin  
neljällä yrityksellä   
on sormensa pelissä   
monilla teollisuuden 
aloilla, aina laiteraken  
nuksesta sähkö ja 
elektroniikka teol li
suuteen.
teksti katja alaja 
kuva aleksi palmqvist

● Bevenic Group Teknologia’17messuilla lokakuussa 
10.–12.10.2017, osasto 6e80, Helsingin Messukeskuksessa. 
Messuilemme koko ryhmän voimin: jutellaan yrityksenne  
tarpeista ja pohditaan yhdessä sopivia ratkaisuja laajasta  
paletistamme. WWW.BEVENIC.FI

Bevenic Group mukana
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Combinent |
Yksilöllisiä 
liukurenkaita
H E L S I N G I N  kaupunginteatterin 
näyttämö kätkee sisäänsä Combi-
nentin suunnitteleman ja valmista-
man liukurengasratkaisun. Ratkai-
suja käytetään sovelluksissa meren-
pohjasta avaruuteen ja liukurenkaat 
voivat päätyä esimerkiksi öljyntor-
juntakalustoon, tuulivoimalaan, ha-
kepurkaimeen tai puolustusvoimi-
en tutkaan. Neljäsosa tuotannosta 
menee puolustusvoimien käyttöön.

Yrityksen uusin taidonnäyte on 
kaikkien aikojen suurin, kolme met-
riä halkaisijaltaan oleva liukurengas.
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R akennemuutos voi olla 
myös positiivinen. Sel-
lainen on meneillään 
esimerkiksi Turun seu-

dulla, jossa teknologia-ala kasvaa 
kohisten.

– Työvoiman kysyntä teknolo-
gia-aloilla on räjähtänyt käsiin, sa-
noo projektipäällikkö, opinto-oh-
jaaja Anu Parantainen Turun kau-
pungilta.

Varsinais-Suomen tilanne on kut-
kuttava. Meyer Turun telakka ja Val-
metin autotehdas Uudessakaupun-
gissa rekrytoivat runsaasti lisää työ-
voimaa, ja niiden imussa myös ali-

Teknologia-ala tutuksi
hankkijoille on kysyntää. Monilla 
alan keskisuurilla yrityksillä menee 
myös kovaa. Työpaikkoja on tarjol-
la jopa tuhansia, ja teknologia-alan 
vetovoima kertautuu muiden alo-
jen kasvussa.

Työvoiman tarpeen nopea kasvu 
tarkoittaa, että teknologian ammat-
tilaisille on nyt kysyntää joka por-
taalla. Yhtäkkiä rekrytointitapahtu-
maan, jossa tavallisesti on ollut pari-
kymmentä osallistujaa, tulikin mu-
kaan kahdeksankymmentä yritystä.

– Tarvitaan sekä nopeita ratkai-
suja, kuten aikuisten muunto- ja 
rekrytointikoulutuksia, että pitem-
mällä aikavälillä teknologia-aloille 
suuntaavia nuoria. Nuorten kiin-
nostuksen herättämiseksi on kehi-
tetty TeknologiaTiistai –tapahtuma, 
Parantainen sanoo.

Yritykset yhteistyössä
Tänä syksynä toista kertaa järjes-
tettävä TeknologiaTiistai tekee tek-
nologia-alaa tutuksi ammatinvalin-
taansa pohtiville yläkouluikäisille 
nuorille. Ammatilliset oppilaitokset 
järjestävät yhdessä teknologiayri-
tysten kanssa tapahtumia, joissa 

esitellään kone- ja tuotantoteknii-
kan opiskelua, ammatillisia oppilai-
toksia sekä ammattiosaajien työtä ja 
työpaikkoja teknologiayrityksissä.

Erityispiirteenä on jalkautumi-
nen nuorten pariin. Teknologiaa 
tuodaan esimerkiksi kauppakes-
kuksiin ja yläkouluihin.

– Tullaan ulos kertomaan, mitä 
teknologia-alalla todella tehdään. 
Kun 3D-tulostusta voi kokeilla 
kauppakeskuksessa, se on käsin-
kosketeltava tapa tutustua tekno-
logia-alaan, Anu Parantainen sanoo.

Käsinkosketeltavuutta kaiva-
taan, sillä teollisuusyrityksiin ei 
pääse vierailemaan noin vain. Viime 
vuoden TeknologiaTiistai-tapahtu-
massa Hansan kauppakeskukseen 
pystytettiin tapahtumapiste. Tem-
paus tavoitti tuhansia kävijöitä yk-
sistään Turussa.

Tämän vuoden TeknologiaTiis-
tain tapahtumia on Turun seu-
dulla ainakin Hansan, Skanssin ja 
Myllyn kauppakeskusten tapahtu-
ma-aukioilla. Toiminta sai alkunsa 
Varsinais-Suomesta, mutta on ny-
kyisin laajentunut valtakunnalli-
seksi. Ensimmäisenä valtakunnal-

lisena TeknologiaTiistaina tapahtu-
mia oli kautta koko maan Kemijär-
velle saakka.

Hakijamäärät nousussa
Teknologia-alan vaikuttamistyö on 
vaikuttanut jo alan hakijamääriin. 

– Vuonna 2016 ammattioppilai-
tosten kone- ja metallialan opintoi-
hin haki Turun seudulla 40 prosent-
tia edellisvuotta enemmän opiskeli-
joita. Samanlainen nousu oli vuon-
na 2017, Anu Parantainen kertoo. 

Turun kaupunki on myös pal-
kannut työelämälehtorin, joka työs-
kentelee yläkouluissa kertomassa, 
mikä on luonnontieteiden merki-
tys työelämässä. Toiveena on, että 
yhä useampi nuori valitsee opintoi-
hinsa laajat määrät matematiikkaa 
ja fysiikkaa.

Niitä tarvitaan teknologia-alalla 
etenkin korkean asteen opinnoissa. 
Turun ammattikorkeakoulussa on 
lisätty insinöörikoulutuksen aloi-
tuspaikkoja, ja diplomi-insinööri-
koulutus käynnistyy yhteistyökou-
lutuksena. 

Teknologia-alan koulutus kul-
kee nykyisin käsi kädessä yritys-
ten kanssa; yhä suurempi osa opin-
noista suoritetaan työpaikoilla. Mo-
ni lähteekin töihin suoraan koulun-
penkiltä.

– Yritysten ovet avautuvat niin, 
että yhä useampi pääsee jo kouluai-
kana sisään yritykseen. 

TeknologiaTiistai jal kau
tuu oppilaitoksista ja työ
paikoilta kauppakeskuk
siin. Toiminnallinen päi
vä tuo teknologiaalaa  
lähelle ammatinvalin
taansa pohtivia nuoria. 
teksti elina teerijoki 
kuva turun kaupunki

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita kokeilemassa 3D-tulostusta TeknologiaTiistai 2016 -tapahtumassa kauppakeskus Hansassa.

Teknologia
Tiistai
● Teknologiaalan oppi
laitosten ja yritysten yh
teinen kampanja, jossa 
teknologiaalaa tehdään  
tutuksi nuorille.

● Tapahtumapäivä on  
tänä vuonna 28.11.2017.

● Vuonna 2016 tapahtu
mia järjestettiin viidellä
kymmenellä paikkakun
nalla. Mukana oli yli 60 
oppilaitosta.

FA K TA

V irtuaalitodellisuus (VR) 
ja lisätty todellisuus 
(Augmented Reality, 
AR) eivät ole  elokuva- 

tai pelimaailman kuluttajapuolen 
hörhöilyä. AR ei myöskään ole vain 
maailmalla nopeasti kasvava trendi 
tai meillä suurkonsernien herkkua. 
Kysymys on realistisesta mahdolli-
suudesta lisätä nykyaikaisilla digi-
taalisilla välineillä perinteisen teol-
lisuuden tuottavuutta, parantaa kil-
pailukykyä ja tehdä asioita laaduk-
kaammin.

– Kun tietoa visualisoidaan reaali-
ajassa ja samalla hyödynnetään ko-
neen kykyä nähdä datasta riippu-
vuuksia ja tapahtumia ihmisen hah-
motuskyvyn yläpuolella, on otettu 
iso askel kohti tuottavampaa, tur-
vallisempaa ja laadukkaampaa toi-
mintaa, sanoo Rejlers Finland Oy:n 
liiketoimintajohtaja Antti Lilleberg. 
Hänen vastuualueenaan ovat uudet 
palvelut ja tuotekehitys.

Ydinbisnes edellä
Lilleberg korostaa, että vaikka ko-
konaisratkaisut eivät synny nopeas-
ti, AR-kokemusta pääsee ja kannat-

V aikka digitalisaatio on 
jo vahvasti arjessam-
me mukana, sitä hy-
petetään jopa tarpeet-

toman paljon, toteaa Wapice Oy:n 
toimitusjohtaja Pasi Tuominen. 

Teollisuuden prosessien tehos-
tamiseen on pyritty aina, digitali-
saatio on vain tuonut kehitykseen 
vauhtia. Uusien tekniikoiden val-
lankumouksellisuus näkyy täl-
lä hetkellä enemmän loppukäyt-
täjän elämässä kuin teollisuuden 
puolella.

– Lopulta digitalisaatiossa on ky-
se normaalista kehityskulusta. Pu-
hutaan vallankumouksesta, mutta 
on silti muistettava, että tekniikka 
kehittyy aina ja joskus harppauksit-
tain. Digitalisaatio on yksi tällainen 
harppaus, perustelee Tuominen. 

Energiankulutuksessa etäluenta 
on ollut arkea jo vuosikausia. Wa-
pice Oy on jo pitkään tehnyt siihen 
liittyvää yhteistyötä energiayhtiöi-
den kanssa ja toteuttanut myös ko-

Uutta tuottavuutta 
AR:n avulla
Lisätty todellisuus kännykkäsovelluksena nopeuttaa  
ja helpottaa huoltoasentajan työtä. Samalla se tuottaa 
arvokasta dataa suunnittelun tueksi. 
teksti päivi remes kuva rejlers oy

AR:n hyödyt ovat mittavat: kustannukset pienenevät, tuottavuus ja turvallisuus paranevat.

taa lähteä kartuttamaan pieninä pa-
loina.

– Oleellista on valita yksi kohde, 
jota lähtee kehittämään yhdessä 
asiakkaan ydinbisnestä ymmärtä-
vän asiantuntijapartnerin kanssa. 
Kokemuksia hyödyntäen, pala ker-
rallaan, kumppanin kanssa raken-
netaan sekä digitalisaatiostrategiaa 
että käytännön toteutusta.

Mikä parasta, käyttöönotto ei 
ole mikään mahdoton projekti ei-
kä tämä muutos kohtaa vastarin-
taa kentällä.

– Esimerkiksi valmistavan teol-
lisuuden käyttö- ja kunnossapito-
toiminnan tehostamiseksi kehitet-
ty AR-kännykkäsovelluksemme on 
toteutettu niin käyttäjäystävällises-
ti, että työntekijä voi lähes tuntea 
pelaavansa Pokémon Go –tyyppis-
tä peliä, kertoo Lilleberg. 

Hyödyt työnantajalle ovat mit-
tavat: kustannukset pienenevät, 
tuottavuus ja turvallisuus parane-
vat, voidaan optimoida käyttöastet-
ta ja tarjota parempaa asiakaskoke-
musta. Tämän lisäksi kertyy dataa 
hyödynnettäväksi operaatioissa se-
kä suunnittelussa.

Teknologia 2017 -messuilla 
sneak peek 
Teknologia 2017 messuilla esitel-
tävä Rejlers Accelerated –ohjelma 
tuo markkinoille valmiita digitaa-
lisia ratkaisuja erilaisilla lisätyn to-
dellisuuden, laitekannan hallin-
nan, analytiikan ja konediagnos-
tiikan tuotteilla.

– Kun vaikkapa anturidata ja toi-
mintaohjeet laitteesta voidaan tuo-

neautomaation puolella etähallin-
taa ja analytiikkaa.

Wapice Oy on kotimainen yri-
tys, joka tarjoaa asiakkailleen toi-
mintaa tehostavia teknologiarat-
kaisuja. Yrityksen laaja asiantunte-
mus ulottuu elektronisesta suun-
nittelusta sulautettuihin järjestel-
miin, teollisuusohjelmistoihin ja lii-
ketoimintaratkaisuihin. Wapicella 
uskotaan, että innovatiivisella yh-
teistyöllä tuotetut teknologiapalve-
lut vapauttavat asiakkaan keskitty-
mään tehokkaammin omaan ydin-
liiketoimintaansa.

Data  hyötykäyttöön
Tuomisen mukaan digitalisaation 
todellinen hyöty tulee kahta kautta. 

– Sen avulla pystytään helpom-
min hyödyntämään dataa ja tehos-
tamaan ratkaisevasti olemassaole-
via prosesseja. Lisäksi datan ristik-
käisen käsittelyn kautta voidaan ke-
hittää kokonaan uusia liiketoimin-
tamalleja, kertoo Tuominen.

Tämä edellyttää valppautta ja oi-
vallusta, ja tällä hetkellä siinä ovat 
onnistuneet parhaiten suuryrityk-
set kuten Google ja Facebook. Teol-
linen toteutus tiedon hyödyntämi-
sessä on haasteellista, sillä tiedol-
la on aina omistajansa. Tälloin sen 
käyttö ei ole aivan mutkatonta.

Wapice on tehnyt vuosien ajan 
alansa johtaville teollisuusyrityk-
sille alustariippumattomia ratkai-

suja toiminnan tehostamiseksi se-
kä toiminut uusimman teknolo-
gian piirissä. Tällä hetkellä pinnal-
la ovat erityisesti lisätyn todellisuu-
den, virtuaalitodellisuuden, analy-
tiikan sekä robotiikan ratkaisut. 

Tuominen painottaa kiinteää 
ja pitkäjänteistä yhteistyötä asia-
kasyritysten kanssa.

– Tällöin hype ei saa aikaan pa-
niikkireaktioita vaan harkiten to-

teutettuja ratkaisuja. Muutokset 
eivät tapahdu yhdessä yössä vaan 
evolutiivisesti, toteaa Tuominen.

Wapice Oy on kasvuyritys, jonka 
henkilökunta ja liikevaihto on kol-
minkertaistunut seitsemän vuoden 
välein. Kasvuyritys rekrytoi jatku-
vasti ja tarjoaa työtilaisuuksia myös 
nuorille tekniikan alan taitajille, jot-
ka haluavat olla mukana uusimman 
teknologian käyttöönotossa.

Wapice Oy:n toimitusjohtaja Pasi Tuominen.

” Lisätyn  
todellisuuden  
hyödyntäminen   
tuo merkittäviä  
kustannus - 
 säästöjä.”

da työntekijälle sopivissa paloissa, 
reaaliajassa, visuaalisesti esitettynä 
hänen on paljon helpompi määrit-
tää prosessin tai laitteen tila.

Lisätyn todellisuuden hyödyntä-
minen tuo merkittäviä kustannus-
säästöjä teollisuuden ja rakentami-
sen projekteissa. 

– Dataa hyödyntämällä pystytään 
esimerkiksi tunnistamaan tuotan-
non pullonkauloja.

Harppaus  
teolliseen  
digitalisaatioon
Wapice Oy on teknologiakumppani, jonka avulla  
teollisuusyritys saa digitalisaatiosta parhaat hyödyt.
teksti kaisa mäntyranta kuva wapice oy
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      MindSphere
puhuu
         sujuvasti
       esineiden
    internetiä

MindSphere on Siemensin avoin pilvipohjainen IoT-käyttöjärjestelmä, 
joka yhdistää fyysiset laitteet digitaaliseen maailmaan. Älykkään 
laitekannan tuottama data ja analytiikka lisäävät ymmärrystä 
liiketoimintojen haasteista. Data muuttuu tehokkuudeksi ja 
innovaatioiksi, mikä kasvattaa kilpailukykyä. MindSpheren avulla 
hallitaan digitaalista murrosta ja varmistetaan liiketoiminnan 
menestys.

siemens.fi/mindsphere


