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SUOMAL AIST YT ÖT eivät usko tarvitse-
vansa työssään teknologiaa, paljastaa Mic- 
rosoftin viime vuonna teettämä tutkimus. 
Ilmiö näkyy erityisesti insinöörialojen opin-
noissa, joissa sekä opettajat että opiskelijat 
ovat usein pääosin miehiä. Naisten osuus 
insinööriopiskelijoista on alhainen myös 
muihin Pohjoismaihin verrattuna.  Tyttöjen
vähäinen kiinnostus teknologiaa kohtaan 
herättää huolta suomalaisen teknologia-
osaamisen kapea-alaisuudesta. Jos tek-
nologia-aloille hakeu-
tuu vain samankaltai-
sia osaajia, innovaatio-
toiminnan laatu heikke-
nee. Nykyinen teknolo-
giasta kiinnostuneiden 
joukko ei myöskään riitä 
vastaamaan kasvavaan 
osaajatarpeeseen.

T O I S I N  kuin suoma-
laistytöt uskovat, myös 
muut kuin insinöörialoil- 
la työskentelevät tarvit-
sevat työssään teknolo-
giaa. Useimmille ammat-
tilaisille teknologia ei 
kuitenkaan ole itseisarvo vaan väline, jolla 
voidaan ratkaista ongelmia. Mitä monimut-
kaisemmista ongelmista on kyse, sitä useam-
min ratkaisu edellyttää eri alojen osaamisen 
luovaa yhdistämistä. Hyvä esimerkki tällai-
sesta ratkaisusta on Aalto-yliopiston ja Hel-
singin yliopiston yhteistyönä kehitetty, ym-
päristöystävälliseen tekstiilikuitujen valmis-
tukseen soveltuva Ioncell-teknologia, joka 
yhdistää puunjalostustekniikan ja tekstiili-
suunnittelun menetelmiä. Ioncellin kaltai-
set innovaatiot ovat mahdollisia vain silloin, 
kun teknologinen ymmärrys ylittää eri tie-
teenalojen rajapinnat.

KO U LU T U K S E L L A  on merkittävä rooli 
teknologiaymmärryksen vahvistamisessa. 
Opettajien teknologiaan liittämät määritel-
mät ohjaavat tutkimusten mukaan erityi-
sesti tyttöjen koulutusvalintoja. Esimerkiksi 
puunjalostustekniikkaan liittyvien menetel-
mien määrittely ”koviksi” ja tekstiilisuunnit-
telun ”pehmeiksi” ohjaa mielikuvia virheel-
liseen suuntaan. Vaikutus on voimakkaampi 
niillä oppilailla, joiden perhe ja ystävät eivät 
tue teknologisen ymmärryksen kehittymis-

tä. Opettajien tärkeänä teh-
tävänä onkin ravistaa tekno-
logiaan liittyviä asenteita ja 
kannustaa eri menetelmien 
yhdistämiseen. 

KOULUISSA tapahtuva tek-
nologiakasvatus on par-
haimmillaan uutta luovaa 
ongelmanratkaisua, joka 
lisää ymmärrystä teknolo-
gioiden mahdollisuuksista 
laaja-alaisesti. Teknologia-
kasvatus ei ole vain mate-
maattis-luonnontieteellis-
ten oppiaineiden sovelta-
mista. Esimerkiksi muotoi-

lun ja käsityön avulla voidaan löytää uu-
sia näkökulmia ja välineitä teknologiseen 
ongelmanratkaisuun. Näkökulmien laajen-
taminen lisää tyttöjen kosketuspintaa tek-
nologiaan ja avaa uusia opintopolkuja tek-
nologia-aloille.

LAAJA-ALAINEN  teknologiakasvatus vah-
vistaa globaalien, monimutkaisten haastei-
den ratkaisuun tarvittavaa osaamista. Lisäk-
si se varmistaa, että entistä suurempi joukko 
eri aloilta valmistuvia osaajia voi hyödyntää 
teknologiseen kehitykseen liittyviä innovaa-
tio- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Teknologinen ymmärrys  
kuuluu kaikille

Maria Clavert 
Työelämäprofessori,  
Aalto-yliopisto 

Puheenvuoro 
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INTERCONTROL 

”Palvelu vähentää 
byrokratiaa ja tuo 
parhaan hyödyn 
työntekijälle.”

Älyaika tarjoaa teollisuu- 
delle rajattomasti uusia 
mahdollisuuksia. Nopea 
tiedonkulku, koneoppi-
minen ja tekoäly tuovat 
käyttöön enemmän  
tehoa, vaivattomuutta  
ja kustannussäästöjä.  

teksti ani kellomäki 
kuva eino ansio

I nsta Group Oy on kotimai-
nen teollisuusautomaati-
on, teollisen digitalisaation, 
kyberturvan ja puolustustek-

nologian asiantuntijaorganisaatio. 
Perheyritys on ollut toiminnassa jo 
vuodesta 1960. Pitkän historian ja 
karttuneen kokemuksen konsernis-
sa uskotaan konkretiaan, selkeyteen 
ja hyvään käytettävyyteen. Instas-
sa halutaan auttaa yrityksiä ajanta-
saistamaan prosessinsa ja saamaan 
täysi hyöty irti digitalisaatiosta tur-
vallisesti ja luotettavasti. 

Insta Automationin toimitusjohtaja Timo Lehtinen ja Insta DefSecin varatoimitusjohtaja Jari Mielonen korostavat toimialaosaamisen merkitystä teollisuusalan digitalisaatiohankkeissa.

Insta Automationin toimitusjoh-
taja Timo Lehtinen uskoo, että Ins-
talla on pitkän toimintahistoriansa 
pohjalta poikkeuksellisen hyvä ote 
digitalisaatiohankkeiden läpiviemi-
sessä, sillä yrityksessä tunnetaan 
teollisuuden tarpeet ja tuotanto-
prosessit perinpohjaisesti. 

– Uudistuksessa oleellista on se, 
että se onnistuu. Hallitsemme se-
kä perinteiset teollisuuden auto-
maatio- ja sähköistämisratkaisut, 
sillä olemme työskennelleet vuosi-
kymmeniä niiden parissa, että uu-
den teknologian mahdollistaman 
analytiikan ja koneoppimisen, jon-
ka avulla automaatiolla johdettu-
ja toimia voidaan tehostaa enti-
sestään.

Laajaa toimialaosaamista
Insta työskentelee niin prosessi-, 
energia- ja meriteollisuuden, yh-
teiskunnasta huolehtivan julkisen 
sektorin kuin puolustusvoimienkin 
kanssa. Sen toimittamat ratkaisut 
vaihtelevat isoista järjestelmäkoko-
naisuuksista yksittäisiin syvää osaa-
mista vaativiin erityisratkaisuihin.

– Asiakkaiden koko vaihtelee, 

mutta kaikkien toimijoiden tar-
peet digihankkeiden äärellä ovat 
samankaltaisia: halutaan luotetta-
vaa, tarkkaa ja käyttäjäystävällistä 
teknologiakumppanuutta yksissä, 
osaavissa käsissä.

Puutteellisella toimialaosaami-
sella tehty digitalisoiminen saattaa 
johtaa ongelmiin. Tällöin tehdään 
kyllä uudistuksia, mutta toimitaan 
joko väärässä järjestyksessä tai ym-
märtämättä prosessin vaiheita. 

Lehtinen toteaa viime aikoina 
kentältä kuuluneen viestiä siitä, 
että analytiikka ja tekoälyhank-
keet olisivat hyviä, mutta data, jo-
hon hankkeet perustuvat, ei ole eh-

jää. Jos saatava tieto on virheellistä 
tai puutteellista, estää se datan kun-
nollisen hyödyntämisen. Hankaluu-
det johtuvat Lehtisen mukaan siitä, 
että datan hankkimisen infrastruk-
tuuri, kivijalka, ei ole hallussa – esi-
merkiksi väyliä, antureita tai säätö-
jä ei ole tehty tai kalibroitu oikein. 

– Jotta vanha automaatioratkaisu 
voisi toimia yhdessä uuden IoT- tai 
teollisuus 4.0 -mukaisen ratkaisun 
kanssa, on oltava hyvä ymmärrys 
siitä, millä järjestelmällä kannattaa 
tehdä mitäkin. Meiltä ymmärrys-
tä löytyy. Tietomme pohjalta pys-
tymme varmistamaan datan lähtö-
pisteen oikeellisuuden ja varmistu-
maan siitä, että tehdyt johtopäätök-
set perustuvat oikeisiin asioihin.

Turvaa ja suorituskykyä
Oikea data, sen tehokas analy-
sointi ja näin kerätyn tiedon paras 
mahdollinen hyödyntäminen ovat 
avainasemassa myös turvallisuus-
kysymyksissä. Insta DefSecin va-
ratoimitusjohtaja Jari Mielonen 
toteaa, että puolustus- ja turvalli-
suusalan toiminnassa uudistusten 
on mentävä kerralla oikein, sillä vir-

heet olisivat kohtalokkaita. 
– Tekoälyratkaisut ja niiden oppi-

vat algoritmit ovat hyödyllisiä, kun-
han olemme varmoja lähdeaineis-
ton oikeellisuudesta ja siitä, että ne 
on opetettu tekemään asioita, joita 
niiden pitää tehdä. Turvallisuustoi-
mialalla nimittäin kaikki ei ole sitä, 
miltä näyttää. 

Oppivat järjestelmät voivat par-
haimmillaan nopeuttaa myös teol-
lisen digitalisaation prosessiopti-
mointia. Digitaalinen kaksonen, 
eli teollisen prosessin muutosten 
mallintaminen digitaaliseen muo-
toon ennen niiden tuotantoon aja-
mista, auttaa havainnoimaan haet-
tavat hyödyt ja ehkäisee virhetilan-
teiden syntymisen ilman kallista, 
operatiivista tuotantovaihetta. 

Oikein toteutettu digitalisointi 
mahdollistaa myös suojautumisen 
kyber- ja hybridihyökkäyksiltä, joi-
den aikana teollisuuden omaisuus-
varannot ovat uhan alla.

– Teollisuusvakoilu lisääntyy ko-
ko ajan. Haluamme olla varmista-
massa, että asiakkaan liiketoimin-
nan tärkeät tiedot suojataan var-
masti halutulla tavalla.

Teollisuuden tekoäly yhdistää 
automaatio- ja digiosaamisen

“
Uudistuksessa on 
oltava ymmärrys 
siitä, millä järjes-
telmällä on hyvä 
tehdä mitäkin.

KLINKMANN 
Prosessivalvontaa kilometrien 
päästä 
 
ARROW ESC 
Menestys voi piillä teknologiassa 
 
SCHNEIDER ELECTRIC  
Konekanta haltuun helppokäyt-
töisen IoT-alustan avulla 
  
TRAFOMIC 
Pikalaturi täyttää sähköauton 
akun työpäivän aikana

OLEMME  
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“S ähköinen liikenne on lyömässä it-
seään läpi, ja sen myötä erilaisten 
latausratkaisujen tarve kasvaa lä-
hitulevaisuudessa vahvasti.

– Suomi, Eurooppa ja koko ajoneuvoteol-
lisuus heräilee tähän asiaan ja aktiivisuus 
kasvaa, toteavat latauslaitteita myyvän ja 
maahantuovan InterControlin myynti- ja 
tuotepäällikkö Kim Lindholm ja toimitus-
johtaja Ilkka Ilola.

Yrityksen laajasta tuotevalikoimasta eni-
ten kysyntää on älykkäistä kiinteistöjen la-
tausjärjestelmistä. Niissä käyttäjän tunnis-
tautuminen ja käytetyn energian mittaami-
nen on helppoa, ja ne tukevat kiinteistön 
sisäistä sähkökuorman hallintaa. Tällaiset 
laitteet soveltuvat erinomaisesti taloyhtiöi-
hin, pysäköintialueille ja työpaikoille.

– Tunnistautuminen tapahtuu applikaati-
on, RFID-kortin tai PIN-koodin avulla. Tun-
nistautuneen käyttäjän maksut on helppo 
kohdentaa oikein. Myös pankkikorttimak-
sulaitteen voi integroida laitteisiin, Lind-
holm selventää.

Älykkään järjestelmän arvo säilyy
Pika- ja suurteholatauslaitteet tuottavat DC- 
eli tasavirtaa, jolla lataus tapahtuu nopeas-
ti suoraan auton akkuun. Sen sijaan taloyh-
tiöissä ja työpaikoilla sähköautoja ladataan 
pitkäaikaisesti, koska ne tuottavat AC- eli 
vaihtovirtaa, joka puolestaan muutetaan hi-
taammin akkuun sopivaksi DC-virraksi ajo-
neuvon omalla sisäänrakennetulla muun-
timella. 

Tavallisten, kaikkialta löytyvien su-
ko-pistorasioiden virta tulee sähköautoa 
ladattaessa rajoittaa kahdeksaan ampee-
riin henkilösuojan ja tulipaloriskin vuok-
si, jolloin lataus on erittäin hidasta. Suko-la-
tauksen sijaan onkin suositeltavaa käyttää 
kunnollista tulevaisuuden lataustarpeisiin 
soveltuvaa latauslaitetta, jotta tuplainves-
toinneilta vältytään ja saavutetaan kohtuul-
linen latausnopeus.

Alussa pärjää pienelläkin laitemäärällä, 
jos äly- ja kuormanhallintajärjestelmä on oi-

kein mitoitettu. Olemassa olevaan sähköjär-
jestelmään päästään näin käsiksi ilman suu-
ria investointeja. Älykäs latausratkaisu on 
myös helposti laajennettavissa jälkeenpäin.

– Suosittelemme ehdottomasti valitse-
maan älykkään latausjärjestelmän, koska 
sitä on mahdollista laajentaa ja päivittää 
myöhemmin tarvittaessa. Päivitettävyys 
tietysti lisää investoinnin ikää ja käyttöar-
voa, Ilola kertoo.

Latausjärjestelmiin voi tutustua In-
terControlin toimitilojen laajassa Lataus-
puistossa, jossa on esillä erilaisia latauslai-
temalleja. Mikäli käynti ei ole mahdollinen, 
sopiva ratkaisu voi löytyä jo keskustelujen 
perusteella. Yritys voi myös tarvittaessa tul-
la tekemään kartoituksen tarpeista ja mah-
dollisuuksista.

Leasing-malli tasaa kustannuksia
InterControl toimittaa latauslaitteita myös 
leasing-mallilla. Tässä tapauksessa taloyh-
tiö maksaa kertainvestoinnin sijaan edullis-
ta kuukausimaksua, jonka voi puolestaan 
laskuttaa sähköautoilijoilta vaikkapa yhtiö-
vastikkeen yhteydessä. Myös asennuskus-
tannukset voidaan sisällyttää samaan sopi-
mukseen.

Leasing-ajan jälkeen taloyhtiö lunastaa 
laitteet omikseen pienellä summalla ja ne 
jäävät taloyhtiön omaisuudeksi vuosiksi 
eteenpäin. 

– Tämä on helppo tapa lähteä toteutta-
maan taloyhtiön ensimmäisiä latauspistei-
tä tai niiden laajennuksia, Lindholm kertoo.

Kun sähköautojen määrä kasvaa, kasvaa 
myös erilaisten latausratkaisujen kysyntä. 
Esimerkiksi suurteholatauslaitteita tarvi-
taan lisää, kun henkilöautojen akkukapasi-
teetti ja lataustehot kasvavat sekä joukko- 
ja jakeluliikenne siirtyy entistä enemmän 
kohti sähköistä käyttövoimaa. 

InterControl toimittaa suurteholataus-
laitteita kaikkialle Pohjoismaihin. Suomen 
ensimmäisen suurteholatauslaitteen yri-
tys toimitti Fortum Charge & Drivelle Loh-
jan ABC-asemalle.

Taloyhtiölle riittää pienempitehoinen latauslaite, kun taas bussit  
ja kuorma-autot vaativat suurteholatausta. InterControl auttaa 
löytämään oikeanlaisen latauslaitteen kaikkiin kohteisiin. 
teksti elina teerijoki  kuva intercontrol

Oikea latauslaite 
joka kohteeseen

InterControlin omassa latauspuistossa voi tutustua erilaisiin tarjolla oleviin latauslaittei-
siin ennen hankintapäätöstä. Latauslaitteen saa hankittua myös leasing-mallilla.

Prototyyppi voi 
olla esimerkiksi  
päivässä luotu  
karkea kuvaus 
tuotteen ideasta. 

S einät täyttyvät Post-it-lapuista, piir-
roksista ja oivalluksista. Fasilitaat-
tori puristaa ideoita työpajan osal-
listujilta ja päivän jälkeen aivot ovat 

täysin tyhjät. Kuulostaako tutulta? 
Asiakaslähtöisyydestä puhutaan kaik-

kialla ja yhä useammassa yrityksessä asia-
kas on otettu mukaan innovointiin. Design 
Thinking, palvelumuotoilu ja Lean Startup 
-ajattelu tuovat konkreettisia työkaluja yh-
teiskehittämiseen asiakkaan kanssa. Niitä 
hyödyntämällä innovaatiot eivät synny va-
hingossa, vaan validoidun prosessin kautta.   

Ideoinnin työkalut
Design Thinking -ajatte-
lussa lähdetään liikkeel-
le asiakkaan ongelmasta. 

– Luodaan ensin ym-
märrys, mitä ongelmaa 
ollaan oikeastaan rat-
kaisemassa, ennen kuin 
lähdetään ratkaisemaan 
sitä. Usein nojataan val-
miisiin olettamuksiin ja 
lähdetään kehittelemään 
ratkaisua niiden pohjal-
ta. Tällöin vaarana on, että asiakas ei koe-
kaan saavansa lisäarvoa uudesta tuottees-
ta tai palvelusta, Symbion innovaatiojohta-
ja Martti Soininen tiivistää. 

Kun ratkaistava ongelma on selvillä, voi-
daan lähteä ideoimaan ratkaisuja, valitse-
maan niistä paras ja testaamaan sitä nopean 
prototyypin avulla. 

– Designprosessissa prototyyppi voi olla 
hyvin karkea, esimerkiksi päivässä luotu ku-
vaus tuotteen ideasta, mutta sen voima on 
valtava. Asiakkaan on paljon helpompi an-
taa palautetta ratkaisuaihiosta, kun hän saa 
testattavakseen käsin kosketeltavan proto-
tyypin, verrattuna siihen, että hänelle vain 

kuvailtaisiin idea sanallisesti. 
Nopeiden prototyyppien etu on myös nii-

den kustannustehokkuudessa − asiakkaalta 
saadaan hyödyllinen palaute jo ennen kuin 
varsinaiseen tuotekehitykseen on käytetty 
lainkaan rahaa.

Innovaatioista ohjelmistoihin
Symbiolla uskotaan vahvasti yhteiskehit-
tämiseen. 

– Luomme innovaatioita ja kehitämme 
niistä korkealaatuisia digitaalisia palvelui-
ta yhdessä asiakkaiden kanssa. Suomessa 

Symbiolla on yhteensä 
140 työntekijää Espoossa, 
Tampereella, Oulussa ja 
Kuopiossa. Symbiolla on 
myös toimisto Ruotsissa. 
Vuotuinen liikevaihtom-
me on noin 12 miljoonaa 
euroa, Symbion toimitus-
johtaja Jari Mylly kertoo.

Uusia ideoita luodaan 
designprosessin avulla, 
mutta miten innovaati-
oita voidaan viedä eteen-
päin varsinaisen ideointi-

vaiheen jälkeen? 
Symbion vahvuus on Design Thinking 

-menetelmiin perustuvan innovoinnin yh-
distäminen ohjelmistokehitysosaamiseen. 

– Kun ohjelmistokehittäjät otetaan mu-
kaan uuteen projektiin jo innovointivai-
heessa, sujuu siirtymä tuotekehityksen 
puolelle luontevasti. Silloin kaikilla on yh-
teinen käsitys, mitä ongelmaa ollaan oi- 
keastaan ratkaisemassa ja miten. Monesti 
nimenomaan tämä siirtymävaihe on var-
sinainen pullonkaula, joka hidastaa koko 
projektin täyttä käynnistymistä. Etenkin sii-
nä pyrimme helpottamaan asiakkaidemme 
elämää, Soininen kommentoi.

Toimitusjohtaja Jari Myllyn ja innovaatiojohtaja Martti Soinisen mielestä yhteiskehittämi-
nen innovaatiotyökaluja käyttäen on tehokkaampaa perinteisiin menetelmiin verrattuna.

Innovaatio luo arvoa vasta, kun uusi tuote tai palvelu julkaistaan. 
Symbio yhdistää Design Thinking -metodeja ja ohjelmistokehitys-
osaamista, jotta polku ideoinnista lanseerarukseen säilyy ehjänä.
teksti ja kuva symbio

Ehjällä polulla  
innovaatiosta  
tuotantoon asti

Energiankulutus kasvoi 
maailmanlaajuisesti vii-
me vuonna 2,3 prosentil-
la, ja sen kasvun arvioi-

daan jatkuvan samanlaisena vie-
lä lähivuosikymmenten ajan. Sa-
maan aikaan kansalaisten ja yhtei-
söjen huoli ympäristöstä lisääntyy 
ja vaatimukset ympäristökuorman 
vähentämiseksi voimistuvat. Mo-
nella meistä onkin tunne, että jo-
tain pitäisi tehdä.

Arnon tekee kumppaneidensa 
kanssa joka päivä merkittäviä asioi-
ta tämän haasteen selättämiseksi. 

– Monet ratkaisut uusiutuvien 
energiamuotojen hyväksikäyttöön 

Ennusteiden mukaan  
globaali energiankulutus 
kasvaa vielä kymmenien 
vuosien ajan noin parilla 
prosentilla vuosittain. Sen 
vuoksi teollisuus tarvitsee 
innovaatioita, joiden avul- 
la raaka-aineita voidaan 
hyödyntää paremmin.  

teksti ja kuva arnon

ja päästöjen vähentämiseen ovat jo 
valmiita ja käytössä, toteaa Arnonin 
toimitusjohtaja Harri Lamminen.

Vahvuutena skaalautuvuus
Arnonin ja heidän asiakkaidensa 
kumppanuussuhde perustuu jat-
kuvasti kehittyvään yhteistyöhön, 
syvälliseen ammatilliseen osaami-
seen ja asiakkaiden tarpeiden mu-
kaan optimoituun tarjoamaan.

– Me osaamme ja ennen kaikkea 
haluamme skaalata tuotantomme 
asiakkaidemme vaatimusten tah-
dissa. Meitä ei hidasta mukavuu-
denhalu, koska olemme itse valin-
neet selkeän kasvu-uran. Meille 
kaikista tärkeintä on tuottaa asiak- 
kaille todellista lisäarvoa, Lammi-
nen vakuuttaa. 

Arnonin kone-, laite-, ja järjes-
telmätoimittaja-asiakkaat kaivos-, 
energia- ja meriteollisuudessa ke-
hittävät kuumeisesti ratkaisuja lait-
teidensa päästöjen minimointiin tai 
jopa nollaukseen. Sähkökäyttöisyys 
avaa monia uudenlaisia mahdolli-
suuksia etenkin, kun siihen yhdiste-
tään automaatioasteen nosto ja teol-
lisen internetin palvelut.

– Kehitys kohti uusiutuvia ener-
giamuotoja ja nollapäästöjä tapah-
tuu väistämättä, ja Arnon haluaa ol-
la kehityksen kärjessä.

Konkreettisia esimerkkejä löy-
tyykin jo monelta rintamalta. Lam-
minen esittelee kolme ratkaisua, 
joissa näkyy vahvasti Arnonin kä-
denjälki: tuulivoiman varastointia 
Karibialla, puhdasta ilmaa merillä 
ja geotermisestä lämmöstä synty-
vän sähkön.

Ympäristöt hyötyvät 
Ensimmäisenä esimerkkinä Lammi-
nen mainitsee Bonairen saaren Ka-
ribialla, jonne Arnon toteutti kom-
paktin energiavaraston. 

Aiemmin saarella jouduttiin ra-
joittamaan sähkönjakelua kriittis-
ten järjestelmien sähkönsaannin 
varmistamiseksi. Ilman riittäviä 
energiavarastoja tuulivoiman hyö-
dyntäminen ei onnistunut parhaal-
la mahdollisella tavalla, koska säh-

kön tuotanto ja kulutus eivät osu 
samaan hetkeen. Nyt tuulivoima-
lat pystyvät kuormituksen olles-
sa huipussaan tuottamaan jopa 90 
prosenttia koko saaren energiantar-
peesta. Samalla tarve voimalaitok-
sen käytölle on vähentynyt.

Toinen esimerkki on maailman 
merillä seilaavien laivojen rikki-
pesurit, jotka niin ikään hyödyn-
tävät Arnonin osaamista. Pesurien 
ansiosta laivat voivat käyttää polt-
toaineena bunkkeria, ja huolehtia 
rikkidioksidipäästöjen puhdistami-
sesta savukaasut pesemällä. 

Vuodesta 2015 alkaen laivojen 
polttoaineen rikkipitoisuus rikki-
rajoitusalueilla, esimerkiksi Itäme-
rellä ja Pohjanmerellä, rajoitettiin 
0,1 prosenttiin. Kaikilla valtameril-
lä laivapolttoaineen rikkiraja laskee 
vuonna 2020 puoleen prosenttiin. 
Savukaasupesureiden markkina on 
siis edelleen kasvamaan päin.

– Arnon on suunnitellut ja toteut-
tanut sähköistystä ja automaatio-
ta rikkipesureihin jo yli kymmenen 
vuoden ajan, Lamminen kertoo.

Kolmantena esimerkkinä on noin 
vuosi sitten käynnistynyt kumppa-
nuus ruotsalaisen Climeonin kans-
sa. Maan geoterminen lämpö sekä 
tehtaiden ja laivojen hukkalämpö 
muuttuvat Climeonin innovaation 

avulla tehokkaasti sähköksi. 
Maailmanvalloitusta suunnitte-

levan yrityksen vaatimukset olivat 
korkeat niin teknologisen osaami-
sen, kustannustehokkuuden kuin 
skaalautuvuudenkin osalta. Cli-
meonin moduuli muuntaa lämmön 
sähköksi aiempia teknologioita te-
hokkaammin ja kannattavammin. 
Arnon suunnitteli ja toteutti mo-
duulin haastavan sähköistyksen.

Arnon kehittää jatkuvasti ratkaisuja päästöjen minimointiin yhdessä kaivos-, energia- ja meriteollisuudessa toimivien kone-, laite- ja järjestelmätoimittaja-asiakkaiden kanssa. 

Ripeää kasvua rinnakkain

“
Monet ratkaisut  
uusiutuvien 
energiamuotojen 
hyödyntämiseen 
ovat jo käytössä.

Teollisuus 
ekologiseksi
n Arnonin tavoitteena on 
vähentää tai jopa nollata 
teollisuuden laitteiden ja 
koneiden päästöjä.

n  Kumppaneiden kanssa 
tehdään kehitystyötä, jotta  
uusiutuvia energiamuotoja  
käytettäisiin paremmin.

n Yhteisiä ratkaisuja ja  
innovaatioita käytetään 
ympäri maailmaa.
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Rahoituksen 
tulevaisuus on 
yhteistyössä

J os ei muuten, niin ainakin Ika-
no Bankin nimestä voisi pää-
tellä sen yhteyden erääseen 
maailman tunnetuimmis-

ta brändeistä. Toden totta, Ikano 
vastaa edelleen IKEA-ketjun asiak- 
kaiden rahoituksesta niin kulutta-
ja- kuin yrityspuolellakin.

Kuluttajapuolella yhteinen histo-
ria on näkynyt jo pitkään IKEA-ku-
luttajarahoituksena, jolla asiak-
kaat voivat toteuttaa sisustusunel-
miaan ostokset kätevästi ja jousta-
vasti osissa maksaen. Joustavan ra-
hoituksen kumppanina Ikano Ban-
kin toiminta ulottuu kuitenkin huo-
nekalujätin toimintaa laajemmalle.

Kun Ingvar Kamprad perus-
ti IKEAn 1940-luvulla, oli hänel-
lä monta muutakin rautaa tulessa. 
Kamprad osti useita eri alojen yri-
tyksiä ja jopa Puolassa sijaitsevan 
patjatehtaan. Sittemmin Ikano vah-
vistui omana brändinään ja Kamp-
rad päätti eriyttää huonekaluliike-

toiminnan sekä sen oheen synty-
neet rönsyt. Vuonna 1988 Ikano 
Bank irtautui omaksi konsernik-
seen, johon kuitenkin jäivät IKEAa 
tukevat liiketoimintamallit. 

Omana toimijanaan Ikano on jat-
kanut rahoitustoimintaa Kampra-
din monialaisissa jalanjäljissä. Tä-
nä päivänä se tukee yritysten inves-
tointeja huonekaluista ja teollisuus-
laitteista ICT-ratkaisuihin ja robo-
tiikkaan. Päivittäisessä tekemisessä 
on entistä aktiivisempi ote kump-
panien tukemisessa.

Yli 30-vuotias pankki jatkaa toi-
mintaansa samalla maanläheisellä 
otteella.

– Yrittäjähenkisyys, kestävyys ja 
vastuullisuus eivät voi jäädä alalla 
sanahelinäksi, painottaa Ikano Ban-
kin myyntijohtaja Joel Liski yrityk-
sen Leppävaaran toimistossa.

Kauppakeskus Sellon vieressä 
seisovassa toimistorakennuksessa 
sijaitsevan Ikano Bankin Suomen 
sivuliikkeen ikkunoista avautuu nä-
kymä lukuisten yritysten toimipis-
teisiin. Näkyvissä olevien alojen kir-
jo edustaa hyvin Ikanon rahoitta-
mien toimijoiden värikkyyttä.

– Oli rahoitettava toimija pieni 
tai suuri, haluamme perustaa myös 
tulevaisuuden yhteistyömme maa-
laisjärkiseen ajatteluun. Muuttuva 
maailma vaatii kaikilta toimijoilta 
uusia, joustavia toimintamalleja.

Mutta miten leasing-rahoitus liit-
tyy Ikanon arvomaailmaan?

Ennakointia ja kasvua 
Ennen Ikanon filosofiaan ja globaa-
liin visioon pureutumista on hy-

vä avata leasing-rahoituksen me-
kaniikkaa. Tavaran pitkäaikaista 
vuokrausta tarkoittava leasing hel-
pottaa yritysten uusien hankintojen 
tekemistä sekä menojen ennakoin-
tia. Kun yritys tietää tulevan kuu-
kausimaksun jo entuudestaan, ei yl-
lätyksiä tule. Leasingin kautta yri-
tysten ei tarvitse tehdä suuria ker-
tainvestointeja tai kerätä omaa pää-
omaa niitä varten. Avainasemassa 
on joustavuus.

Oli kyseessä sitten tehtaan toi-
mistokalusteet, kulkuneuvot tai 
linjastorobotti, pitää pitkäaikainen 
vuokraus kaluston ajan tasalla huo-
mattavasti kertaostoksia vaivatto-
mammin. Modernit hankinnat taas 
tehostavat prosesseja, mikä rasit-
taa ympäristöä entistä vähemmän.

– Leasing auttaa yrityksiä aidos-
ti uudistamaan liiketoimintaansa. 
Mitä joustavampi rahoitus, sitä su-
lavampaa on muutoksiin reagointi 
ja kestävän liiketoiminnan kasvu.

Ja juuri joustavia malleja muut-
tuva toimintaympäristö vaatii.

Pelkän rahoitustuotteiden tarjoa-
misen sijaan Liski painottaa rahoit-
tajien ja yritysten yhteistä missiota. 
Tähtäimessä on kestävämpi liiketoi-
minta ja paremmin voiva ympäris-
tö. Muutos vaatii siiloutumisen ja 
suljettujen ovien sijaan entistä avoi-
mempaa dialogia sekä innovointia.

Nousevia ekosysteemejä
Maailma muuttuu nopeammin kuin 
koskaan aiemmin. Se näkyy tekno-
logian räjähdysmäisessä kehityk-
sessä, yhteiskunnan rakenteelli-
sissa muutoksissa, kuten kaupun-

gistumisessa, ja ympäristön haas-
teissa. Liiketoiminnan rahoittajana 
Ikanon intresseissä ei ole passiivi-
sesti seurata sivusta, kun maailma 
muuttuu rajusti. Nopeat muutok-
set vaativat niin rahoittajilta kuin 
näiden asiakkailta rohkeutta tarttua 
yhdessä uusiin toimintamalleihin.

Mutta mitä tämä tarkoittaa käy-

Nykyaikainen rahoittaja  
ei halua olla passiivinen  
sivustaseuraaja. Leasing- 
ratkaisuja yrityksille tar-
joavassa Ikano Bankissa 
aktiivisuus näkyy haluna 
luoda kestävämpää yhteis-
työtä yritysten kanssa.  

teksti joonas ranta 
kuvat patrik pesonen &  
ikano bank

tännössä? Liski uskoo yritysten fo-
kusoivan osaamistaan jatkossa en-
tistä vahvemmin.

– Uskon, että tulevaisuudes-
sa palaamme malliin, jossa yhden 
alan osaaja keskittyy entistä enem-
män omaan ydinosaamiseensa. Tä-
mä vaatii sen, että jokainen toimija 
avaa vähän oviaan ja vähentää mo-
neen asiaan kerralla keskittymistä.

Myyntijohtajan mukaan myös 
rahoitusalalle rakentuu tulevai-
suudessa entistä kehittyneempiä 
ja kestävyyttä peräänkuuluttavia 
ekosysteemejä. Näissä järjestel-
missä eri toimijat tukevat toisiaan 
aiempaa vahvemmin vaikkapa kier-
totalouden innovaatioissa.

– On kaikkien osapuolten etu, 
että kokoonnumme saman pöy-
dän ääreen miettimään kokonais-

valtaisesti liiketoimintamalleja ja 
yhteistä tekemistä.

Suuria puheita rahoituksen edus-
tajalta? Liski tunnustaa kuitenkin 
toimialan tosiasiat.

– Ei ole salaisuus, että finanssi- 
ja pankkiala on perinteisesti kon-
servatiivinen. Mutta meidän tulee 
uudistua yhdessä. Tavoitteemme 
on lopulta kaikkien yhteinen. Siksi 
ovet on pidettävä auki ja vuoropu-
helu käynnissä entistä selkeämmin.

Muutokset mahdollisuuksineen 
ovat jännittäviä ja joskus pelottavia. 
Vanhoihin malleihin juuttuminen ei 
ole kuitenkaan kenenkään etu.

Kasvun mahdollistaja
Abstraktit kumppaniverkostot liit-
tyvät peruuttamattomasti fyysi-
seen tavaraan, joka koskettaa sekä 

kuluttajia että yrityksiä myös kes-
tävän kehityksen näkökulmasta.

Leasing-sopimuksen tekemisen 
jälkeen myyjä saa tavaran, koneen 
tai laitteen kauppasumman koko-
naisuudessaan. Samalla loppuasiak- 
kaiden kynnys ostopäätöksen teke-
miseen madaltuu. Lisäksi leasingia 
hyödyntävät myyjäliikkeet erottu-
vat kilpailussa positiivisesti. Konei-
den ja kaluston oikeaoppinen uusi-
minen sekä vanhojen tehokas kier-
rätys on ennen kaikkea myös ym-
päristöteko.

Leasing on siten myös luonte-
va osa tulevaisuuden kiertotalout-
ta, koska se mahdollistaa käytöstä 
poistuville koneille ja laitteille uu-
den elämän.

– Yritysten laitekannat vaihtuvat 
entistä tiheämpään tahtiin. Me ha-

Ikano Bankin 
myyntijohtaja 
Joel Liski visioi, 
että rahoitus-
alalta vaaditaan 
tulevaisuudessa 
nykyistäkin  
notkeampia  
toimintamalleja.

Etuja myyjille 
ja asiakkaille
n Leasing on tehokas keino  
madaltaa kynnystä niin pie-
nien kuin suurienkin han-
kintojen tekemiseen.

n  Myyjäliike saa myymis-
tään tuotteista maksun 
täysimääräisenä, kun lea-
sing-sopimus on tehty ja 
laite toimitettu.

n Ikano Bank on tukena  
rahoituskysymyksissä ja 
kantaa rahoitusriskin.

Joel Liski ja Ikano Bankin riskijohtaja Tero Haapiainen esittelivät leasingin hyötyjä Helsingin keskustassa järjestetyssä Investoi kasvuun! -seminaarissa kuluneena kesänä.

luamme tuoda eri alan osaajat yh-
teen, jotta hankinnat voitaisiin teh-
dä mahdollisimman kestävästi, Lis-
ki painottaa yhteistyön merkitystä.

Kiertotaloudessa käytöstä pois-
tuneet laitteet saavat uuden elämän 
kumppaniverkoston kautta. Ikanon 
verkostosta löytyy muun muassa 
IT-laitteiston kestävään kierrätyk-
seen, purkamiseen ja hävitykseen 
erikoistuneita osaajia. Lisäksi Ikano 
Bank tavoittelee kasvua aloilla, jois-
sa kiertotalouden mahdollisuuksia 
voidaan entisestään kehittää.

Pitkäaikaisen vuokrauksen kaut-
ta esimerkiksi teollisuusyritykset 
saavat käyttöönsä uudet, puhtaam-
mat ja innovatiiviset laitteet jousta-
vasti. Samalla toimijat voivat vasta-
ta kasvaviin odotuksiin ympäristön 
kannalta kestävän toiminnan suh-

teen. Tätä odottavat myös loppu- 
asiakkaat jatkuvasti kasvavissa 
määrin. Ilmaston kannalta kestä-
mätön liiketoiminta kohtaa kritiik-
kiä vahvemmin kuin koskaan aiem-
min maailman historiassa.

Kestävän kehityksen kannalta 
Liski näkee myös uudet ja tulevat 
regulaatiot positiivisena asiana.

– Planeettamme kannalta kierto-
talouden tehostaminen ja kauttaal-
taan järkevä tekeminen on elinehto.

Vaikka ympäristöasioista puhut-
taessa keskustelun sävy voikin ol-
la ajoittain jopa lohduton, nähdään 
Ikano Bankilla globaalien haastei-
den luovan maaperää täysin uusil-
le mahdollisuuksille. Tai kuten Ing-
var Kamprad sen sanoi: Most things 
still remain to be done. A glorious 
future.

“
On kaikkien etu, 
että tulemme  
saman pöydän  
ääreen tekemistä 
miettimään.
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P umput voivat kestää 
käytössä jopa vuosi-
kymmenten ajan. Nii-
den avulla pyöritetään 

teollisuusprosesseja, lämmitetään 
ja jäähdytetään kiinteistöjä, pide-
tään yllä veden painetta, jaellaan 
vettä sekä johdetaan pois jätevesiä.

Pumppuja on itse asiassa joka 
puolella, mikä näkyy energian ko-
konaiskulutuksessa. Kansainväli-
sen Energiajärjestö IEA:n arvion 
mukaan pumput kuluttavat noin 
kymmenen prosenttia maailman 
sähköntuotannosta. 

Asennetuista pumpuista arviolta 
90 prosenttia toimii tehottomasti. 
Energiaa kuluu turhaan, jos käyt-
tökohteeseen on valittu liian suuri 
tai hyötysuhteeltaan huono pump-
pu. Näin käy helposti, kun halutaan 
varmistaa pumppaustehon riittä-
vyys kaikissa tilanteissa. 

– Sähkönkulutusta voidaan usein 
pienentää yksinkertaisesti mitoitta-
malla pumppu oikein, kertoo Grund- 
fos Pumput Oy:n myyntipäällikkö 

-

Pumpuissa piilee 
säästön paikka

Michele Heikkilä.
Pumppujen moottorien hyötysuh- 

teet ovat myös ajan myötä paran-
tuneet, joten käyttökohteeseen voi 
riittää aiempaa pienempi pumppu.

Laitoksen tai kohteen pumppu-
jen energiankulutus voidaan myös 
selvittää, ja näin löytää pahimmat 
energiasyöpöt energiatarkastuk-
sen avulla. 

– Koska merkittävä osa pump-
puihin liittyvistä kustannuksista 
koostuu nimenomaan niiden käy-
töstä, voi investointi uusiin ener-
giatehokkaisiin pumppuihin mak-
saa itsensä takaisin yllättävänkin 
pian, Heikkilä jatkaa.

Älykästä ohjausta
Älykäs ohjaus on yksi keino pienen-
tää pumpuista aiheutuvaa energi-
ankulutusta ja siitä syntyviä kus-
tannuksia.

– Digitaalisia pumppuja voidaan 
säätää joko ohjausjärjestelmän tai 
sisäänrakennetun taajuusmuutta-
jan avulla, joka antureihin yhdis-

-

tettynä optimoi ja valvoo pumpun 
toimintaa olosuhteiden mukaan, 
kertoo Grundfosin huoltopäällik-
kö Sami Ahonen.

Esimerkiksi vesijohtoverkoston 
paineenkorotusasemalla voidaan 
ohjauksen avulla säädellä koko 
verkoston painetta ihmisten vuo-
rokausirytmin mukaisesti sen si-
jaan, että pidettäisiin korkeaa pai-
netta yllä jatkuvasti. 

Grundfosin pumput ja ohjaus-
järjestelmät ovat myös helposti yh-
distettävissä kenttäväyläratkaisu-

jen avulla yleisimmin käytössä ole-
viin automaatio- sekä valvontajär-
jestelmiin. 

Kulutus tarkasteluun
Grundfos tekee energiatarkastuk-
sia, jonka tulosten perusteella asia- 
kas hahmottaa pumppujen hiilija-
lanjäljen sekä niiden elinkaarikus-
tannukset.

Energiatarkastuksen tekemiseen 
tarvittavat tiedot kerätään pump-
pujen ja niiden moottorien tyyp-
pikilvistä. Kattavassa energiatar-

kastuksessa tiedot kerätään lisäk-
si SCADA-valvomo-ohjelmistosta 
tai vaihtoehtoisesti mitataan käyt-
tökohteessa. Kattavan tarkastuksen 
hinta määräytyy siihen käytetystä 
työmäärästä.

– Tuotamme jokaisesta energia-
tarkastuksesta yksityiskohtaisen 
raportin suosituksineen, jota asia- 
kas voi käyttää apuna pumpun 
vaihdossa tai järjestelmän muutok-
sissa. Raportti sisältää myös arvion 
kustannuslaskelman takaisinmak-
suajasta, Heikkilä sanoo.

Grundfosin myyntipäällikkö Michele Heikkilän mukaan pumppujen energiakustannusta ja hiilijalanjälkeä 
voidaan pienentää monin keinoin. Investoinnit maksavat yleensä itsensä takaisin alle kolmessa vuodessa.

Pumppujen energia- ja elinkaarikustannuksissa voi 
saavuttaa merkittäviä säästöjä oikealla mitoituksella, 
ennakoivalla huollolla ja energiatehokkailla malleilla.
teksti timo hämäläinen  kuva juha arvid helminen 

K onekannan seurannan rakenta-
minen pilven kautta vaatii osaa-
mista, jota automaatioinsinöö-
reillä ei välttämättä ole. Niinpä 

useat koneenrakentajat ovatkin kehittäneet 
ratkaisuja yhteistyössä IT- ja pilviosaamista 
tarjoavien yritysten kanssa.

– Yhteistyö on toki hyvä asia, mutta sa-
malla koneenrakentaja siirtää osaamista ul-
kopuolelle. Se voi heikentää kokonaisuuden 
hallintaa ja yrityksen kykyä kehittää liiketoi-
mintaansa, Schneider Electric Finland Oy:n 
tuotepäällikkö Heikki Hietanen kertoo.

Hietasen mukaan koneen ja prosessin 
suunnittelijan ja sen ominaisuudet tun-
tevan automaatioinsinöörin pitäisi halli-
ta pilven työkalut, koska hänellä on myös 
analytiikan ja koneoppimisen hyödyntä-
misessä tarvittavaa tietoa. Hän tietää, mi-
tä asioita laitekannasta kannattaa seurata, 
jotta voidaan toteuttaa ennakoivaa kun-
nossapitoa ja parantaa koneiden toimintaa.  

Parempaa konekannan seurantaa
Suurille koneenrakentajille pilvilaskentaan 
ja IoT:iin perustuvan analytiikan kehittämi-
nen ei välttämättä ole ongelma.

Sen sijaan pk-yrityksille tämänkaltainen 
investointi voi olla pelottavan suuri riski. 
Hankaluutta lisää se, että investoinnin tu-
loksesta ei voi olla varma. Jos tarvittavaa ta-
soa ei saavuteta, yritys joutuu sijoittamaan 
lisää rahaa järjestelmän kehittämiseen. 

– Muutokset vaativat lisätilauksia pilvi-
palveluiden tarjoajilta ja integraattoreilta, 
mikä voi viedä rutkasti aikaa.

Hietasen mukaan Schneider Electricil-
lä on tunnistettu haaste, jonka kanssa ko-
neenrakentajat painivat. Siksi yhtiö julkai-
si IoT-alustan, jonka avulla laitevalmistajat 
voivat parantaa konekantansa seurantaa.

– Machine Advisor on IoT-alusta, jonka 

automaatioinsinööri pystyy hallitsemaan 
ja ymmärtämään aina kenttätasolta pilveen 
saakka. Käyttö on pitkälti samantapaista 
kuin tehtäessä sovelluksia ohjelmoitaviin 
logiikkoihin. Valmiit kirjastokomponentit 
auttavat työskentelyä.

Hyödyt ovat huomattavat etenkin suur-
ten konekantojen hallinnan kannalta, kun 
koneiden eri versiot ja suunnitteluproses-
sit löytyvät samalta alustalta. Lisäksi pysty-
tään hyödyntämään helppokäyttöistä ana-
lytiikkaa, joka tuo koneoppimisen työkalut 
koneiden seurantaan. Machine Health -ana-
lytiikka seuraa konetta väsymättömästi ja 
ilmoittaa, kun konetta olisi syytä huoltaa 
tai seurata sen toimintaa tarkemmin. Tä-
mä avaa uusia ansaintamahdollisuuksia 
koneenrakentajalle.

Tarkempaa tietoa huoltotarpeista 
Helppokäyttöisen alustan avulla automaa-
tioinsinööri voi tuottaa lisäarvoa sekä kun-
nossapidolle että loppukäyttäjälle. Mahdol-
lisia ohjelmistomuutoksia voi tehdä heti.

– Koneenrakentaja voi monitoroida ko-
neen käyttöä jo takuuaikana ja viestiä asiak- 
kaalle, miten prosessia kannattaisi ajaa ja 
välttää ylimääräisiä kustannuksia. Seuran-
tatiedon analysointi auttaa uuden sukupol-
ven laitekannan kehitystyössä.

Hietanen huomauttaa, että tarkentunut 
tieto huoltotarpeista antaa koneenraken-
tajille mahdollisuuden varmistaa varaosa-
huollon itselleen ja kasvattaa siten liikevaih-
toa. Jos konekanta rahoitetaan leasingilla, 
voidaan pilven kautta tarkastella, vastaa-
ko koneiden käyttötapa rahoituslaskelmaa. 

Machine Advisor sekä muut IoT-alustan 
tuomat ratkaisut koneenrakentajille ovat 
nähtävillä Teknologiamessuilla Helsingin 
Messukeskuksessa 5-7.11.2019 Schneider 
Electricin osastolla 6b30.

Tuotepäällikkö Heikki Hietasen mukaan Schneider Electricin Machine Advisor -alusta on 
loistava palvelu laitevalmistajille, jotka haluavat seurata konekantaansa paremmin.

Teollinen internet ja pilvipalvelut tarjoavat entistä parempia työ-
kaluja konekannan seurantaan. Helppokäyttöinen IoT-ohjelmoin-
tialusta auttaa pitämään laitehallinnan omissa käsissä.
teksti timo hämäläinen kuva schneider electric

Konekanta haltuun 
helppokäyttöisen 
IoT-alustan avulla

n Tämän vuoden tapahtumassa on 
koko Hybrid Cloud -ekosysteemi 
saman katon alla.

n Esillä viimeisimpiä teknologiain-
novaatioita yritysten toteuttamien 
ratkaisujen kautta. 

n Maksuton tilaisuus on suunnattu  
IT- ja liiketoimintapäättäjille sekä  
IT-toimihenkilöille. Järjestetään 
torstaina 28.11.2019 Scandic Hel-
sinki Aviacongress -hotellissa.  
 
www.CLOUDSUMMIT.FI

Innovatiivinen teknologian käyttö voi 
mullistaa jopa kokonaisen toimialan 
yhdessä yössä. Teknologisten harp-
pausten hyödyntäminen kuitenkin 

edellyttää yrityksiltä kehityksen kelkas-
sa pysymistä. Parhaiten tämän yrityksille 
mahdollistavat ammattitaitoiset ja osaavat  
IT-kumppanit. 

– Teknologiaratkaisuja hyödynnetään 
yrityksissä enemmän ja enemmän palve-
luiden ja lisäarvon tuottamiseen. Pilvipal-
velut ovat käytössä jo suuressa osassa yri-
tyksiä. IoT, tekoäly ja koneoppiminen ovat 
myös nousseet suureen rooliin liiketoimin-
nan tehostamisessa. Lisäksi datan analy-
soinnin avulla tehdään älykkäämpiä liike-
toimintaan vaikuttavia päätöksiä, listaa Ar-
row ECS:n pilvi- ja palveluliiketoiminnan 
johtaja Jussi Juusela. 

Arrow ECS on yksi maailman suurimpia 
teknologiajakelijoita. Se auttaa yrityksiä 
löytämään oikeat teknologiset ratkaisut ja 
osaavimmat kumppanit.

Kokemuksia ja ratkaisuja esille
Erityisesti pilvipalvelut ovat tulleet pysy-
väksi osaksi lukuisten yritysten liiketoimin-
nan prosesseja. Tyypillisesti niitä hyödyn-
netään perinteisten ratkaisujen rinnalla, jol-
loin puhutaan hybridiympäristöstä. Monita-
hoiset ympäristöt vaativat strategista osaa-
mista ja ohjausta.

– Toimiva IT-strategia vaatii enemmän 
kuin pelkkää teknologiaa. On myös todel-
la tärkeää, että yritys löytää itselleen yh-
teistyökumppanit, jotka ymmärtävät tämän 
liiketoimintaan liittyviä tarpeita ja haastei-
ta. Sen jälkeen parhaiden ratkaisujen löy-
täminen asiakkaalle on helpompaa, Juuse-
la painottaa. 

Arrow ECS:n verkosto koostuu mittavas-
ta joukosta IT-alan johtavia laitevalmistajia 
ja asiantuntijaorganisaatioita. Arrow järjes-
tää 28. marraskuuta Vantaalla Cloud Sum-
mit -tapahtuman, joka keräsi viime vuonna 
jo yli 500 osallistujaa. Tilaisuus tuo yhteen 
markkinoiden johtavat teknologiatalot se-

kä kotimaisten organisaatioiden IT-asian-
tuntijat ja päättäjät. Maksuttomassa tapah-
tumassa kuullaan käytännön kokemuksia 
eri toimialoilta, kuinka uudet teknologia-
ratkaisut ovat auttaneet yrityksiä menesty-
mään paremmin. 

– Cloud Summitin esitykset tuovat esille 
viimeisimmät teknologiset innovaatiot yri-
tysten toteuttamien ratkaisujen kautta. Näin 
kaikki muutkin voivat löytää tuoreita ide-
oita oman liiketoimintansa tehostamiseen. 
Tapahtumassa on vahvasti esillä myös tie-
toturva-asiat, joita ei tietenkään saa jättää 
huomiotta tällaisen digitaalisen murroksen 
keskellä, kertoo Arrow ECS:n kehitysjohta-
ja Tomi Äikää. 

Arrow on toteuttamassa syksyn aikana 
laajan selvityksen suomalaisten yritysten 
IT-infrastruktuurien nykytilasta ja tulevai-
suudensuunnitelmista. Tutkimuksen tulok-
set ja löydökset esitellään ensimmäistä ker-
taa Cloud Summit -tapahtumassa.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen tarjoaa yrityksille valta-
vasti mahdollisuuksia kilpailuedun saavuttamiseen. Teknologian 
hyödyntämisessä avainasemassa on osaava kumppaniverkosto.
teksti ja kuva arrow ecs

Menestys voi piillä 
teknologiassa

Teknologiajakelija Arrow:n Cloud Summit -tapahtuma tuo yhteen teknologiataloja ja  
kotimaisia IT-asiantuntijoita. Tapahtuma keräsi viime vuonna yli 500 osallistujaa.

Arrow Cloud 
Summit 2019

I nsta Automation Oy on to-
teuttanut useita valvomo- ja 
tuotannonohjauksen järjes-
telmiä Wonderware System 

Platform ja Wonderware InTouch 
-ohjelmistoalustojen avulla. Asiak-
kaina on niin teollisuuden kuin jul-
kishallinnon laitoksia.

Klinkmann Oy:n jakelema Won-
derware on maailman käytetyin 
valvomo-ohjelmisto. Sen avulla 
operaattorit voivat ohjata proses-
seja ja sovelluksia etänä.

– Ohjelmistoon voidaan liittää 
monipuolisesti eri valmistajien lo-
giikoita. Sovellusympäristöllä hoi-
detaan niin yhteydet, käyttöliitty-
mät kuin tiedonkeruukin, kertoo 
johtaja Jarkko Järvilehto Insta Au-
tomation Oy:stä. 

Klinkmann myös tukee Insta Au-
tomationia antamalla aktiivisesti 
tietoa ohjelmistoista ja niiden päi-
vityksistä sekä uusista tuotteista.

– Esimerkiksi tarjousvaihees-
sa keskustelemme siitä, mikä olisi 
paras ratkaisu asiakkaalle tai mil-

Prosessivalvontaa 
kilometrien päästä

loin ohjelmisto olisi paras päivit-
tää. Pohdimme myös, onko järjes-
telmä niin kriittinen, että se pitäisi 
kahdentaa. Jos näin on, niin kannat-
taisiko se tehdä jo laitostasolla vai 
ylemmällä tasolla, Järvilehto jatkaa.

Valvonta ja optimointi etänä
Suomen Teollisuuden Energia-
palvelut STEP Oy tuottaa kestäviä 
energiaratkaisuja teollisuusasiak-
kaille kumppanuusperiaatteiden 
mukaisesti. Yhtiö valvoo ja opti-
moi energiantuotantoa keskusval-
vomoista, jotka on sijoitettu Harja-
valtaan ja Koskenkorvalle.

Harjavallan Suurteollisuuspuis-
ton yritysten lisäksi STEPin asiak-
kaina ovat Altian Koskenkorvan 
tehdas, Hankkijan Seinäjoen rehu-
tehdas ja eläinperäisiä raaka-aineita 
kierrättävä Findest Protein Kausti-
sella. Laitoksille on matkaa Harja-
vallasta satoja kilometrejä.

Jokaisessa laitoksessa on paikal-
linen miehittämätön valvomo. Jos 
tietoliikenneyhteydet keskusval-

vomoon jostain syystä katkeaisi-
vat, voidaan laitosta ohjata paikan 
päällä. Kun yhteys palaa, tiedot kes-
kusvalvomoon kulkevat taas.

Ilmoitukset energialaitoksen häi-
riöistä välittyvät keskusvalvomon 
lisäksi päivystysvuorossa olevan 
valvojan mobiililaitteelle, kuten 
tabletille. Usein häiriötilanteet pys-
tytään selvittämään kaukokäyttöi-
sesti, ilman menoa laitokselle. 

– STEPin järjestelmän tuotanto-
käyttö on aloitettu vuonna 2013. 
Olemme siitä lähtien pitäneet yl-

Klinkmann Oy jakelee maailman yleisintä valvomo-ohjelmistoa, Wonderwarea, Suomessa, Baltiassa ja 
Venäjällä. Wonderwaren avulla teollisuuslaitoksia on mahdollista ohjata etänä mistä tahansa. 

Nykyaikainen valvomo- ja tiedonkeruuohjelmisto  
antaa yrityksille mahdollisuuden prosessien ja toimi-
laitteiden reaaliaikaiseen etähallintaan.
teksti timo hämäläinen  kuva klinkmann

lä järjestelmää esimerkiksi laajen-
tamalla olemassa olevien laitos-
ten tiedonkeruuta sekä lisänneet 
sen piiriin tarvittaessa uusia asia-
kaskohteita. Työtä helpottaa Won-
derware System Platformin jous-
tavuus ja helppo laajennettavuus. 

Pumppaamot hallinnassa
Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut HSY käyttää jätevesipumppaa-
moitaan Viikinmäen ja Suomeno-
jan keskusvalvomoista. Valvomois-
ta operoidaan noin 600 jätevesi-

pumppaamon toimintaa.
Valvonnassa ja ohjauksessa on 

noin 20 000 IO-pistettä. Tiedon-
siirtoon käytetään radioverkkoa, 
4G-yhteyksiä ja ethernet-verkkoa. 
Järjestelmään saa tietoturvallisen 
yhteyden sekä valvomoista että mo-
biililaitteilla.

– Järjestelmää laajennetaan tar-
vittaessa ja päivitetään jatkuvasti. 
Tukipalvelumme auttaa asiakas-
tamme sähköautomaatioon liitty-
vissä kysymyksissä ympärivuoro-
kautisesti, Järvilehto lisää.
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Raisiolainen sähkökom-
ponenttien valmistaja  
Trafomic Oy on tehnyt 
sähköautoilusta hieman 
houkuttelevampaa. Yri-
tys on kehittänyt lataus-
laitteen, jolla auton saa 
ladattua nopeammin ja 
turvallisemmin. 

teksti elina teerijoki 
kuva suvi elo

R yhdyimme miettimään, 
miten meidän osaamis-
tamme voisi hyödyn-
tää nopeasti kasvavas-

sa sähköautoilutrendissä, kertoo 
myyntijohtaja Ari Tikakoski Tra-
fomic Oy:sta.

Muun muassa muuntajia ja yli-
aaltosuotimia sähköverkkoon val-
mistava yritys löysi oman lisäar-
vonsa latauksesta. Trafomic Oy:n 
kehittämä, WALLe-niminen sähkö-
auton latauslaite nopeuttaa lataa-

Trafomic Oy:n myyntijohtaja Ari Tikakoski kertoo, että WALLe-latauslaite kiinnitetään esimerkiksi autotallin seinään. Samaan laitteeseen voi kytkeä myös lämmittimen.

mista jopa kolminkertaiseksi ver-
rattuna tavallisesta pistokkeesta 
lataamiseen. Tämä tarkoittaa, että 
sähköauton akun saa täyteen ly-
hyessäkin yössä tai jopa työpäivän 
aikana.

Niksi on, että WALLe hyödyntää 
kolmivaihepistorasiaa, jonka säh-
kövirran se muuntaa yksivaiheisek-
si 25 ampeerin vahvuiseksi sähkök-
si. Tällä virralla WALLe latasi Nissan 
Leaf –täyssähköauton akun täyteen 
vain kuudessa tunnissa. Tavallisen 
pistorasian 8-ampeerisella virralla 
samanlaisen akun lataaminen kes-
ti yli 15 tuntia. 

WALLe-laite on Suomen talven-
kin olosuhteet huomioiden täy-
sin säänkestävä, eli sen voi aivan 
huoletta kiinnittää ulkoseinään. 
Latauslaitteeseen saa samaan ai-
kaan kiinni myös auton lämmitti-
men. WALLe:n tarvitsema kolmi-
vaihepistorasia löytyy kotitalouk-
sissa joko sähköpääkeskuksesta tai 
autotallista.

– Nopeamman latauksen lisäksi 
WALLe-latauslaite on turvallisem-
pi vaihtoehto. Jos tavallisesta pis-
torasiasta lataa pitkään 16 ampee-

rin virtaa, se aiheuttaa paloturvalli-
suusriskin. Vahvemmalle sähkövir-
ralle suunniteltu 3-vaihepistorasia 
on paljon turvallisempi.

Tuotteita jo yli 30 000
Eero Mäkisen vuonna 1983 perus-
tama Trafomic Oy on pitkän linjan 
pk-yritys, joka on tähän saakka toi-
minut ainoastaan business to bu-
siness –maailmassa. Vuosittainen 
liikevaihto on suuruudeltaan noin 
kuusi miljoonaa euroa. Yritys työl-
listää 50 henkilöä kotipaikkakun-
nallaan Raisiossa sekä 25 henkilöä 
Viron Haapsalussa.

Yritys on vuosien varrella val-

mistanut yli 30 000 erilaista tuo-
tetta, joista lähes kaikki ovat uniik-
keja tilaustöitä eri yritysten tarpei-
siin. Trafomicilla on oma tuotekehi-
tysosasto ja myös useita patentteja.

– Olemme jo pitkään parantaneet 
teollisuuden sähkön laatua ja ener-
giatehokkuutta, Tikakoski kertoo.

Asiakkaat ovat enimmäkseen 
suomalaisia yrityksiä. Tuotantoa 
on Raision lisäksi Virossa.

– Valttimme on nopeus ja jousta-
vuus tilauksissa. Useimmiten pys-
tymme toimittamaan tilatun osan 
hyvinkin nopeasti, jopa päivässä, 
Tikakoski jatkaa.

Trafomicin nopeuden takana on 
yrityksen oma suunnittelutaito ja 
tuotanto, joka on yhdistetty maail- 
manlaajuiseen alihankkija- ja toi-
mittajaverkostoon.

WALLen kehitys oli nopeaa
Uuden tuotteensa myötä Trafomic 
laajentaa toimintaansa B2B-maail-
masta kuluttajamarkkinoille. 

Uutta WALLe-latauslaitetta voi 
tällä hetkellä tilata Trafomicin 
omasta wallelaturit.fi–verkkokau-
pasta, mutta uutuustuotteen jäl-

leenmyynnin ympärillä käydään 
parhaillaan neuvotteluja. Laturista 
kiinnostuneelle kuluttajalle WAL-
Le-latauslaite maksaa verkkokau-
passa 1350 euroa.

WALLe-latauslaitteen prototyy-
pin kehittely oli parin kuukauden 
nopea rutistus. Tuotteen ensim-
mäinen versio valmistui keväällä, 
ja loppu oli aihion hiomista parem-
maksi. Vastaavanlaisia tuotteita on 
ollut markkinoilla muitakin, mutta 
Trafomicin kehitystyössä WALLes-
ta on tehty jopa 40-kiloisia edeltä-
jiään kevyempi.

Mikään keijukainen WALLekaan 
ei kuitenkaan ole, vaan painoa lait-
teella on 19 kg.

– Tuosta painosta 15 kiloa on 
muuntajan rauta- ja kuparielement-
tejä, joita ei tämän kevyemmiksi 
saa millään, Tikakoski selventää.

WALLe on Trafomicin ensimmäi-
nen kuluttajille suunnattu tuote, 
mutta ei suinkaan viimeinen. Ky-
seessä on pikemminkin uuden tuo-
teperheen avaus.

– Näemme, että kotitalouksissa 
voi olla tarvetta muillekin lataamis-
ta nopeuttaville laitteille. 

Pikalaturi täyttää sähköauton 
akun työpäivän aikana

“
Nopeamman  
latauksen lisäksi  
WALLe-laite on 
turvallisempi 
vaihtoehto.

T eräskatteista, teräshal-
leista sekä maatilape-
rävaunuista tunnetun 
Weckman Steel Oy:n tu-

levaisuuteen kuuluu kunnianhi-
moisia laajentumissuunnitelmia.

– Tavoittelemme uuden toimi-
tusjohtajamme Juha Simolan joh-
dolla merkittävää kasvua. Terä-
vöitämme tuoteportfoliotamme ja 
tuomme olemassa oleviin tuottei-
siimme uusia ominaisuuksia, lisä-
varusteita ja -palveluita. Haemme 
kasvua erityisesti teräsrunkoisista, 
lämpöeristetyistä halleista. Varsin-
kin niistä on markkinoilla kovaa ja 
kasvavaa kysyntää rakennuttajien 
keskuudessa, Weckman Steel Oy:n 
myyntipäällikkö Timo Nurminen 
kertoo.

Weckman on uudistanut lämpi-
mien halliensa valikoiman ja val-
mistuksen. Myös toimitussisältö-
jä muokataan asiakastarpeen mu-
kaan. Hallin leveyden voi valita 11–
24 metrin haarukassa. Pituutta ei 
ole rajoitettu. Weckmanin hallien 

Teräksenkova  
kasvu tähtäimessä

erikoisuus on kolminivelkehä- 
rakenne, joka mahdollistaa hallien 
koko tilavuuden hyödyntämisen. 
Leveä kehäväli sallii isojenkin ko-
neiden ajamisen halliin.

Lämpöeristettyjen hallien, kat-
teiden ja perävaunujen lisäksi yh-
tiön tarjoamasta löytyy myös sade-
vesijärjestelmiä, kattoturvatuottei-
ta, maneeseja ja muita erilaisia te-
räsrakenteita.

– Tähtäämme alan vahvaksi toi-
mijaksi ja suunnannäyttäjäksi ko-
ko Skandinaviassa. Kaikki hallim-
me valmistetaan Vierumäen teh-
taalla. Asiakkaan halutessa pys-
tymme valtakunnallisen asentaja-
verkostomme avulla järjestämään 
myös hallien perustusten rakenta-
misen ja pystytyksen. Kasvun myö-
tä tarkoituksenamme on kasvattaa 
kumppaniverkostoamme, Nurmi-
nen jatkaa.

Suomalaisten seppien sukua
Weckmanin tarina terästuottei-
den valmistajana juontuu niinkin 

pitkälle kuin 1700-luvun puolivä-
liin saakka. Silloin seppätoiminnan 
tuloksena syntyivät ensimmäiset  
Weckman-tuotteet, hevosvaunut. 
Pari vuosisataa myöhemmin Weck-
man alkoi valmistaa maatalous- ja 
puutavaranajoon soveltuvia trak-
toriperävaunuja. 

– Teollinen massatuotanto käyn-
nistyi viimein vuonna 1962 Vieru-
mäellä Härkälän kylässä. Silloin pe-
rustettiin Weckmanin Konepaja Oy. 
Vuosikymmenen lopulla aloitettiin 
kattopeltien ja kippiperävaunujen 

valmistus. 80-luvun alussa valikoi-
maamme tulivat teräsrunkoiset val-
mishallipaketit. Tästä alkoi teräs-
hallien tuotanto.

Tänä päivänä Weckmanin teke-
mässä työssä vanhat peltiseppäpe-
rinteet yhdistyvät modernin tuo-
tantoteknologian kanssa. Nykyinen 
nimi, Weckman Steel Oy, otettiin 
käyttöön vuonna 1997. Se sopi erin-
omaisesti voimakkaasta kasvusta 
nauttivalle vientiyritykselle. Ny-
kyään Weckman Steel vie tuottei-
taan Pohjoismaihin, Keski-Euroop-

paan, Venäjälle sekä moniin Balti-
an maihin. 

– Historiaamme mahtuu vaikei-
takin hetkiä, mutta niitä ei ole jää-
ty surkuttelemaan. Esimerkkinä 
mainittakoon vuosi 1986, jolloin 
perävaunutehtaamme tuhoutui 
tulipalossa. Siitä huolimatta vain 
puoli vuotta myöhemmin tilalle 
oli rakennettu täysin uusi ja entistä 
ehompi tehdas. Tällaisella asenteel-
la suomalainen perheyritys on ai-
na vienyt asioita eteenpäin, ja tekee 
sen jo kahdeksannessa polvessa. 

Weckmanin tarina sai alkunsa jo 1700-luvulla, kun suomalaiset sepät rakensivat hevosvaunuja. Yrityksen 
lähitulevaisuudessa siintää Skandinavian markkinoiden valloitus. 

Weckman Steel Oy suuntaa kovaan kasvuun. Yritys  
aikoo valloittaa Skandinavian maat uudistuneella  
lämpöeristettyjen teräshallien valikoimallaan. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuva weckman steel

Fennian tuotepäällikkö Laura Lackman kertoo, että Hyvinvointiturvasta 
on tullut jo paljon kiitosta. Etenkin asioinnin helppoutta on kehuttu.

T yöterveyshuolto, työta-
paturmavakuutus ja sai-
rauskuluvakuutus nipu-
tettiin ja syntyi Hyvin-

vointiturva – vakuutusyhtiö Fen-
nian ja terveyspalveluyritys Pihla-
jalinnan yhteinen palvelutuote.

– Työnantajat haluavat huolehtia 
työntekijöiden hyvinvoinnista. Py-
rimme tällä tuotteella vastaamaan 
hyvinvoinnin haasteisiin. Raken-
simme palvelun, joka vähentää yri-
tyksen byrokratiaa ja tuo parhaan 
hyödyn työntekijälle, Fennian tuo-
tepäällikkö Laura Lackman kertoo.

Apua yhdestä numerosta
Palvelun ytimessä on yksi puhelin-
numero, johon vastaa aina tervey-
denhuoltoalan ammattilainen.

– FenniaHoitajan numeroon voi 
soittaa missä tahansa terveyteen 
liittyvässä huolessa. Sairaanhoita-
jat vastaavat puhelimeen, tekevät 
hoidon tarpeen arvioinnin ja oirei-
den perusteella joko antavat koti-
hoito-ohjeet tai varaavat ajan oi-

Vähemmän byrokratiaa ja 
enemmän palvelua

kealle asiantuntijalle. 
Merkittävä helpotus on se, että 

hoitaja täyttää yrityksen puolesta 
tapaturmailmoitukset, jotka työn-
antaja kuittaa Oma Fennia-palvelus-
sa. Palvelusta onkin satanut kiitosta. 
Useiden asiakkaiden mielestä juuri 
asioinnin helppous on palvelun pa-
ras puoli. Lackmanin mukaan pal-
velu sopii eri kokoisille yrityksille.

– Meillä on asiakkaina niin suur-
yrityksiä kuin pieniäkin. Raportoin-
ti tuotetaan yrityskohtaisesti yrityk-
sen koko ja tietosuoja huomioiden. 
Raporttiin on koottu muun muassa 
lääkärikäyntien ja sairauspoissaolo-
jen syitä. Näin pystytään myös kor-
jaamaan asioita työympäristössä.

Kiinteät kustannukset
Palveluun kuuluvat yritykselle pa-
kollisen työtapaturmavakuutuk-
sen lisäksi yleislääkäritasoinen 
työterveys ja vapaaehtoinen sai-
rauskuluvakuutus. Työterveydel-
lä ja sairauskuluvakuutuksella on 
kiinteä hinta, joten palvelun kulut 

ovat hyvin ennakoitavissa.
– Kiinteästi hinnoiteltu palve-

lu on otettu hyvin vastaan. Kaikil-
le työntekijöille on sama hinta. Hy-
vinvointiturvan työntekijäkohtai-
nen hinta on pieni verrattuna siihen, 
että yhden sairauspoissaolon kus-
tannus työnantajalle on noin 350-
500 euroa per päivä. Jokaisella yri-
tyksellä on käsitys siitä, mitä kuluja 
poissaoloista juuri heillä aiheutuu.

Hyvinvoiva työntekijä on yrityk-
selle voimavara. Sairaustapauksen 
vuoksi työt voivat jäädä kokonaan 
tekemättä tai ne kuormittavat muita 
työntekijöitä. Töitä voi myös jäädä 
laskuttamatta. Työteho on luonnol-
lisesti parempi terveenä ja hyväkun-
toisena, ja siksi Hyvinvointiturva 
kattaa myös työntekijän vapaa-ajan.

Fennia ja Pihlajalinna huolehtivat 
yhdessä palvelun laadusta.

– Työterveyden ja sairauskuluva-
kuutuksen yhteishinta on noin 60 
euroa kuukaudessa yhtä työnteki-
jää kohden.

Nyt myös Työeläkeyhtiö Elo on 
tullut mukaan palveluun.

– Elo tarjoaa asiakkailleen kat-
tavat palvelut työkykyjohtamisen 
rakentamiseen ja auttaa menesty-
mään liiketoiminnassa. Hyvinvoin-
titurvassa tunnistetaan varhain ti-
lanteet, joissa Elo voi tukea yrityk-
sen osaamista työkykyasioissa.

Uusi työhyvinvointipalvelu auttaa yritystä ennakoi-
maan kuluja. Palvelu yhdistää lakisääteiset velvoitteet 
ja vapaaehtoisen työterveyden sekä vakuutukset. 
teksti outi rantala  kuva joona raevuori
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A siantuntijapalveluiden 
hankkijoiden ja Rejler-
sin kaltaisten palvelu-
tuottajien haaste ei ole 

osaamisen puute, vaan se, että löy-
detään juuri kyseiseen toimeksian-
toon tarvittavat, parhaat osaajat.

– Toimeksiantojen ja projektien 
koko on usein sellainen, että tarvi-
taan monenlaista insinööriosaamis-
ta. Kumppaneiden avulla voimme 
parantaa tarjoamaamme. Lopputu-
loksena pystytään tarjoamaan pa-
rempaa palvelua loppuasiakkaalle, 
Rejlers Finlandin liiketoimintajoh-
taja Niko Oja kuvailee lähtökohtia.

Oja uskoo, että kaikki asiakas-
ryhmät ja projekteissa mukana 
olevat kumppanit hyötyvät Rejlers 
Networkista, joka on digitaalinen 
kumppanuusalusta insinööri- ja 
konsultointiyrityksille.

– Monesti projekteissa on tullut 
esiin se, että insinööriosaamista on 
paljon, mutta oikea osaaminen ei 
ole saatavilla. Halusimme helpottaa 
osaamisen löytymistä ja siksi kaik-

Tekoäly tukemaan 
osaajien löytämistä

ki kumppanit, jotka haluavat, voi-
vat liittyä verkostoon rekisteröity-
mällä, sekä olla haettavissa ja löy-
dettävissä kaikille Rejlersin palve-
lutarjoaman toimeksiantotarpeille.

Rejlers on tehnyt ohjelmistoke-
hitystyötä pitkään ja kehittänyt di-
gitaalisia tuotteita.

– Vuonna 2017 teimme erään li-
sätyn todellisuuden kehitysprojek-
tin. Projektissa tarvittiin osaamista 
käyttöliittymämuotoilusta kooda-
reihin. Emme olisi saaneet sitä maa-
liin ilman kumppaneitamme.

Uusi digitaalinen kumppanuus-
verkosto kokoaa yhteen paikkaan 
laajan osaamisen. Rejlersillä usko-
taan, että paras lopputulos syntyy, 
kun asiantuntijat, joilla on erilais-
ta osaamista, työskentelevät yh-
dessä ryhmissä projektien toteut-
tamiseksi. 

Tiedot kaikkien saataville
Lähtökohtana kumppanuusverkos-
ton toimimiselle on, että kumppanit 
aidosti jakavat oman osaamisensa. 

– Tieto osaajista on yritysten vä-
lillä usein CV-tiedostoina tai hiljai-
sessa tiedossa. Avaamme avoimet 
toimeksiannot myös kumppaniver-
kostolle tarkasteltavaksi. Yhdessä 
henkilöstömme, asiakkaidemme ja 
kumppaniemme kanssa tietoa ja-
kamalla ja oppimalla kehitymme ja 
voimme päästä entistäkin parem-
piin lopputuloksiin, Oja vakuuttaa.

Alustan etuna on, että se on ra-
kennettu tekoälyyn. Edistynyt ha-
kukone antaa paremmat mahdol-
lisuudet eri asiantuntemusten et-

simisessä ja löytämisessä. 
– Digitaalisten ratkaisuiden myö-

tä on helpompi yhdistää avoimia 
tarpeita ja osaajia, jolloin yhteen-
sopivuuksista tiedottamistakin 
voidaan tehostaa.  Tämä nopeut-
taa merkittävästi oikeiden osaajien 
löytymistä. Kun uusia osaajia tulee 
taloon, tämä on ketterä tapa tuoda 
heidän tietonsa kaikkien saataville.

Oja vie Rejlersin kumppanuus-
verkostoa eteenpäin Suomessa.

– Ruotsissa Rejlers Network -alus-
ta on julkaistu alkuvuodesta. Osaa-

misen kuvauksia on verkostossa 
omien 1100 työntekijän lisäksi jo 
300-500 ulkopuoliselta.

Kun kumppanit ovat samassa 
verkostossa, voidaan etsiä osaajia 
niin omista kuin kumppanien hen-
kilöprofiileista.

– Verkottuminen on oleellista ny-
kypäivänä kaikilla toimijoilla. Aina 
kyse ei ole pitkästä cv:stä, vaan sii-
tä, että löytyy sopiva henkilö. 

Oja toivottaa kaikki kiinnostu-
neet yritykset tervetulleeksi liitty-
mään mukaan Rejlers Networkiin.

Uusi Rejlers Network -palvelu kokoaa yhteen paikkaan laajasti erilaista osaamista. Palvelun avulla on 
helpompaa löytää sopivimmat asiantuntijat mihin tahansa projektiin.

Isoissa projekteissa tarvitaan erikoisosaamista ja eri 
ammattilaisten etsiminen vie aikaa. Rejlersin kumppa-
nuuspalvelu kokoaa osaamisen yhteen verkostoon.
teksti outi rantala  kuva rejlers

Ilmastonmuutos, kallisarvois-
ten luonnonvarojen ylikulu-
tus, energian tuhlaaminen. 
Kuulostaako tutulta? Suurin 

osa ihmisistä on varmasti kuullut 
edellä mainituista asioista, mut-
ta ei välttämättä tiedä mitä tehdä 
maailman vallitsevan tilan paran-
tamiseksi. 

Moni on ahdistunut maapallon 
huononevasta tilasta. Sitä kuvaa-
maan on syntynyt myös oma ter-
mi: ilmastoahdistus. Yksittäinen ih-
minen voi tietysti omilla valinnoil-
laan vaikuttaa omaan hiili- vesi- ja 
ekologiseen jalanjälkeensä, mutta 
mitä innovatiivinen kunnossapi-
don alalla toimiva yritys voi asian 
eteen tehdä?

Kunnossapito saatetaan mieltää 
toiminnaksi, jossa tekijät työnteon 
likaamissa vaatteissa viettävät työ-
päivän pajavasaraa heiluttaen. Mie-
likuva on edelleen sitkeä, vaikka to-
tuus on nykyään varsin toisenlai-
nen. Kunnossapidon työmenetel-
mät ja välineet ovat kehittyneet 

Pidempi elinkaari 
älykkäällä huollolla

huomattavasti viime vuosina ja 
kehittyvät jatkuvasti.

Muutoksen tuulia
Miten kunnossapito sitten on kehit-
tynyt vuosikymmenten saatossa? 

– Digitalisaatio on vuosien saa-
tossa muuttanut alan toimintata-
poja voimakkaasti. Ennakoivat di-
gitaaliset menetelmät ovat tulleet 
kunnossapitoon jäädäkseen. Nii-
den avulla teollisuudessa käytet-
tävien laitteiden elinkaarta ja toi-
mintavarmuutta voidaan pidentää 
huomattavasti. Flowplus Oy:n toi-
mitusjohtaja Jarmo Piippo kertoo. 

Oikein ajoitettu huolto säästää 
yrityksen kustannuksia, pitää lai-
toksen toimintavarmana ja auttaa 
ehkäisemään energiantuhlausta se-
kä mahdollisia vuotoja, jotka ovat 
haitaksi ympäristölle ja vesistöille.  

Laitteiden kriittisyysasteen tun-
nistaminen on kaiken A ja O. Digita-
lisaatio on helpottanut kunnossapi-
toa sekä siihen liittyvien lisäarvo-
palvelujen, kuten seurannan ja ana-

lyysin tuottamista. Nykyään melko 
edullisilla mittalaitteilla päästään 
kiinni jo pieniinkin yksityiskohtiin. 
Niitä analysoimalla voidaan löytää 
laitteen optimaalisin toimintapiste, 
tai vaihtoehtoisesti korvaava laite 
suorittamaan tehtävä pienimmällä 
mahdollisella kulutuksella ja mak-
simaalisella käyttövarmuudella. 

Moni yritys onkin päättänyt ul-
koistaa kunnossapidon kokonaan 
kunnossapitopalveluita tarjoavil-
le yrityksille, jotta voivat itse kes-
kittyä ydintoimintaansa. 

Oikea-aikainen huolto ylläpitää laitosten toimintavarmuutta. Digitaalisten menetelmien ja mittalaitteiden 
avulla päästään käsiksi pienimpiinkin detaljeihin, jotta löydetään koneiden optimaalisin toimintapiste.

Lisäämällä älyä kunnossapitoon voi laitteiden elinkaar-
ta pidentää. Oikein ajoitettu huolto ja pidentynyt elin-
kaari auttavat taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.
teksti ja kuva flowplus

– Myös Flowplus on lähtenyt 
tuottamaan lisäarvopalveluita ja 
lanseerannut Flowdicator -nimi-
sen tuotteen pumppujen, puhalti-
mien, sähkömoottoreiden ja mui-
den pyörivien koneiden valvon-
taan ja analysointiin.  Kehitystyö-
tä on tehty pitkään ja viimein on 
päästy pisteeseen, jossa voidaan al-
kaa odottaa tuloksia.

Paikallista palvelua
Pätevät, läheltä löytyvät kunnos-
sapitopalvelut kiinnostavat yrityk-

siä entistä enemmän. Lähellä ole-
vat palvelut nopeuttavat tilantei-
siin reagointia, pienentävät kustan-
nuksia sekä päästöjä kaluston kul-
jetustarpeen vähenemisen myötä.

– Juuri tähän kysyntään Flow- 
plus Oy on tarttunut ja kehittää alan 
tarpeisiin ja kysyntään vastaavia 
palvelukokonaisuuksia. Yhdistel-
mällä digitaalisia palveluita ja pe-
rinteistä kunnossapitoa pystytään 
tuottamaan parempaa palvelua asi-
akkaille ja välttämään turhia kus-
tannuksia, Piippo toteaa. 
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