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Teollisuusratkaisut

Jorma Turunen
tietää markkinan murroksen 
vaativan jatkuvaa innovoin-
tia. Vientisektorin menestys 
turvataan satsaamalla  
toimintaympäristöön.   
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T E K N O L O G I AT E O L L I S U U D E N 
vienti piristyi viime vuonna ja ti-
lauskantaa nostivat erityisesti suu-
ret laivatilaukset. Myös Suomen 
muu talous on hyvässä vedossa. Vii-
me aikojen positiivisesta kehityk-
sestä saamme tosin kiittää etupääs-
sä maailmanmarkkinoiden veto- 
apua. Noususuhdanteessa myynti-
hinnat ovat myös kohonneet ja kas-
vattaneet liikevaihtolukuja. 

SUOMESTA  on pitkä matka maail- 
manmarkkinoille, ja tuotteiden 
on oltava huippuluokkaa, jotta ta-
kamatka saadaan kompensoitua. 
Kilpailukykyä tarvitaan erityises-
ti silloin, kun globaali talous kään-
tyy laskuun. 

DIGITALISA ATIO, tekoäly ja ro-
botisaatio mullistavat jo nyt mark-
kinoita kiihtyvällä tahdilla. Samaa 
tuotetta tai palvelua ei voi myydä 
vuodesta toiseen, vaan tarvitaan 
jatkuvaa kehittämistä ja uusia in-
novaatioita. Teknologiateollisuu-
den jäsenyrityksistä tähän pysty-
viä menestystarinoita löytyy ilah-
duttavan paljon.

HYVÄTKÄ ÄN yritykset eivät kui-
tenkaan pitkään pysy kilpailuky-
kyisinä ilman, että niiden toimin-
taympäristö on kilpailukykyinen. 
Teollisuuden suuryritysten tuotan-
to Suomessa on kymmenen viime 
vuoden aikana vähentynyt selvästi. 
Kyse ei ole luovasta tuhosta, vaan 
yritykset ovat kasvattaneet toimin-
taansa muissa maissa. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖN kilpailu-
kyvystä täytyy huolehtia pitkäjän-
teisesti ja suhdanteista riippumatta. 
Suomessa esimerkiksi alueellisiin 
osaamisverkostoihin voi kuulua eri-
kokoisia yrityksiä, yliopistoja, kor-
keakouluja ja ammatillisia oppilai-

Talous kasvuun  
omilla päätöksillä

Puheenvuoro

Jorma Turunen
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Si
sä

lt
ö    

toksia. Näiden verkostojen julki-
nen tukeminen on erittäin hyödyl-
listä kaikkien toimijoiden kannal-
ta. Kilpailijamaissamme yritykset 
saavat selvästi enemmän julkista 
tki-tukea. Tki-rahoituksen lisäksi 
verotus on keskeinen kilpailuky-
vyn osa ja sitä tulisi kehittää suun-
nitelmallisesti. Muun muassa in-
vestointien ja sukupolvenvaihdos-
ten edellytyksiä olisi parannettava. 

T O I M I N TAY M PÄ R I S T Ö N  kan-
nalta tärkeitä ovat myös osaajien 
saatavuus, työrauha ja työn hinta. 
Poliittiset, maan hallitusta vastaan 
suunnatut lakot ovat Suomessa va-
litettavan yleisiä. Osaavan työvoi-
man saatavuutta ulkomailta tulisi 
niin ikään parantaa.

HUIPPULUOKAN tuotteiden ja pal-
veluiden vienti rahoittaa maam-
me hyvinvoinnin. Tarvitaan mää-
rätietoisia päätöksiä, joilla turva-
taan vientisektorin menestys glo-
baaleista suhdanteista huolimatta. 
Kasvu voidaan tehdä myös itse. 
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Delta 

Konecranesin ja Symbion 
yhdessä kehittämä palve-
lu osaa päätellä, mitä tar-
vikkeita yrityksessä tul-
laan tarvitsemaan, missä 
yhteydessä ja kuinka pal-
jon. Yhteistyön tavoittee-
na ovat maailmanlaajui-
set markkinat.
teksti virpi ekholm 
kuva eino ansio

K uvittele, että sinulla olisi 
aina kaikki tarvitsema-
si tavarat saatavilla no-
peasti ja helposti. Va-

raosia olisi aina varastossa sopivas-
ti, ei liikaa eikä liian vähän. Kuin-
ka paljon se vähentäisi kiirettä, va-
pauttaisi arvokasta työaikaa ja sääs-
täisi kustannuksia?

Varaosien äkillinen ja ennakoi-
maton loppuminen on teollisuu-
dessa yleinen ongelma, joka voi pa-
himmillaan johtaa jopa tehtaan toi-
minnan alasajoon. Perinteinen tapa 

Ratkaisu yhdistää oppivan tekoälyn automatisoituun varastoon, kertovat Konecranesin Agilon®-liiketoiminnan johtaja Tapani Tilus ja Symbion Euroopan toimitusjohtaja Arto Kuusinen. 

ratkaista ongelmaa on ollut ylimi-
toittaa varastot, mikä sitoo kallista 
käyttöpääomaa ja johtaa usein van-
hentuneisiin varaosiin.

Konecranes ja Symbio tarjoavat 
nyt yhdessä asiakkailleen älykästä 
ratkaisua, joka yhdistää modernin, 
automatisoidun varaston ja oppi-
van tekoälyn. Tuloksena on palve-
lu, joka osaa päätellä mitä tarvikkei-
ta yrityksessä tullaan tarvitsemaan, 
missä ja kuinka paljon.

– Palvelun avulla asiakas voi vä-
hentää häiriöitä tehtaan toimin-
nassa aiempaa edullisemmin, ker-
too Konecranesin Agilon®-liiketoi-
minnan johtaja Tapani Tilus.

Aluksi älykästä varastoa tarjo-
taan kotimaan teollisuudelle ja 
muille toimialoille, mutta yhteis-
työn tavoitteena siintävät maail-
manlaajuiset markkinat.

– Ratkaisulle on selkeästi globaa-
li tarve. Tietääksemme vastaavaa 
palvelua ei ole saatavilla missään 
muualla, toteaa Symbion Euroo-
pan toimitusjohtaja Arto Kuusinen.

Ennustaa tulevaa käyttöä
Agilon® on Konecranesin kehittämä 
jo itsessään älykäs materiaalinhal-

lintajärjestelmä, jota voidaan käyt-
tää varastojen ja niihin liittyvän tie-
don hallinnassa. Järjestelmän fyy-
sinen osuus ovat robotit, jotka siir-
tävät tavaroita käyttöpisteen ja va-
rastohyllyjen välillä. 

Järjestelmä tarjoaa myös täyden 
läpinäkyvyyden kaikkeen, mitä va-

rastossa tapahtuu: mitä tarvikkei-
ta siellä on, kuka on käyttänyt nii-
tä, milloin ja miksi. Tiedot kootaan 
pilvipalveluun, josta käyttäjä näkee 
ajantasaiset tiedot kaikista varasto-
nimikkeistä kuvineen missä tahan-
sa ja voi seurata niiden menekkiä.
Kun käyttäjä tarvitsee varaosia va-
rastosta, hän saa ne Agilonin® käyt-
töpisteelle parilla kosketusnäytön 
painalluksella. 

Nyt ratkaisua täydennetään Sym-
bion kehittämällä oppivalla tekoä-
lyllä, joka pystyy ennustamaan va-
raston tulevaa käyttöä järjestelmäs-
sä olevan tietopääoman avulla. 

– Älykäs varasto oppii mitoitta-
maan varastotasot todellisten tar-
peiden mukaisiksi. Se osaa myös 
ennustaa, miten esimerkiksi tuo-
tepaletin tai tuotannon muutokset 
vaikuttavat kunnossapidon tarpei-
siin, havainnollistaa Symbion stra-
tegisista hankkeista vastaava johta-
ja Pekka Vainiomäki.

Ratkaisua voidaan käyttää myös 
useiden, erillään toimivien varasto-
jen hyödyntämisessä entistä parem-
min. Jokaisessa varastossa ei tarvit-
se olla jatkuvasti kutakin tarviketta 
maksimitarvetta vastaavaa määrää, 

koska järjestelmä kertoo myös mui-
den varastojen tilanteen.

– Kaikkeen ei tarvitse varautua it-
se, vaan tarvittaessa voidaan hyö-
dyntää myös muiden tuotantolai-
tosten tai tavarantoimittajien varas-
toja, Tilus kuvailee.

Tekoälyn hyödyt näkyviksi
Symbiolla on jo paljon kokemusta 
robotiikan ja koneoppimisen yh-
distämisestä. Yritys on kehittänyt 
esimerkiksi testiautomaatioalustan 
kosketusnäytöllisten laitteiden tes-
taamiseen, hyödyntäen konenäköä 
ja OptoFidelityn tarkoitukseen so-
veltuvaa testirobottia.

Konecranesin Agilon®-mate- 
riaalinhallintajärjestelmä on puo-
lestaan käytössä jo lähes sadassa 
tuotantolaitoksessa Suomessa ja 
muualla Euroopassa.

Arto Kuusinen myöntää, että mo-
nen voi olla vaikea hahmottaa teko-
älyn käytännön mahdollisuuksia. 

– Tekoäly on tyypillistä hypetys-
tä: kuin saippua, josta ei saa kiinni, 
että mitä se oikein on. Menestyjät 
osaavat kuitenkin yhdistellä uutta ja 
jo olemassa olevaa niin, että se luo 
arvoa kaikille, Kuusinen kiteyttää. 

TEKIJÄT | Päätoimittaja Laura Syväniemi | Tuottaja Sini Levisalo | Ulkoasu 
Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Virpi Ekholm, Eeva Hirvola-Kostamo, Timo 
Hämäläinen, Maija Joutjärvi, Anne Korkala, Tuomas Lehtonen, Outi Rantala, Elina 
Teerijoki | Kuvaajat Eino Ansio, Juha Arvid Helminen (kansikuva), Ulla Korjala, 
Mikko Kuparinen.  
 
Teollisuusratkaisut on Content Housen julkaisema mainosliite.  
Jaellaan Helsingin  Sanomien liitteenä 14.3.2018. Painosmäärä 100 000.

Älykäs varasto osaa 
ennustaa käyttäjänsä tarpeet

Globaalit  
kumppanit
● Konecranes on maailman 
johtava nostolaitevalmista-
ja. Yritys työllistää 16 600 
henkilöä 600:ssa huoltopis-
teessä 50:ssä eri maassa. 

● Symbio on kansainvälinen 
IT-yhtiö, jonka vahvuutena 
ovat automaatio, robotiikka 
ja IOT. Globaalisti 1500 hen-
kilöä työllistävällä yrityksel-
lä on pääkonttori Suomessa. 

I N FO
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Yhtenäinen tietokan-
ta mahdollistaa liiketoi-
mintojen hoitamisen  
tehokkaasti ja automa-
tisoidusti. Liiketoimin-
ta-alusta kattaa tarpeet 
toiminnanohjauksesta 
taloushallintoon. 
teksti anne korkala 
kuva eino ansio

Insta Automation Oy:ssä 
kova teknologiaosaami-
nen on valjastettu työ-
hön elinvoimaisen ym-
päristön puolesta. Yri-
tyksen tavoitteena on  
olla asiakkaiden luotettu 
automaatiokumppani. 
teksti eeva hirvola-kostamo 
kuva kari pullinen 

O scar Softwaren kehittä-
mä liiketoiminta-alusta 
on yhtenäinen tietokan-
ta, johon pääsee kiin-

ni erilaisilla käyttöliittymillä roo-
lipohjaisesti. 

– Asiakasyrityksemme voivat 
keskittää kaiken liiketoimintansa 
yhden kokonaisuuden ympärille ja 
luottaa kumppaniin, joka ottaa vas-
tuulleen sekä ohjelmistorungon, in-
tegraatiot että tarvittavan palvelun, 
Oscar Softwaren tuotehallintajohta-
ja Markku Virtanen kertoo.

Virtanen uskoo, että tulevaisuu-
dessa roolipohjaiset helppokäyttö-

Y mpäristöarvot ovat kes-
keisiä vesihuoltoauto-
maatiossa ja energiatuo-
tannon infrahankkeissa, 

joissa Insta Automation Oy palvelee 
yhteistyökumppaneitaan. Ympäris-
tön huomioon ottaminen on luon-
nollinen osa yrityksen liiketoimin-
taa ja sen jatkuvuuden edellytys. 

– Ympäristöteknologian alueelle 
toimittamamme tuotteet ja palve-
lut tuovat jopa lähes kolmanneksen 
kokonaisliikevaihdostamme, Insta 
Automationin toimitusjohtaja Timo 
Lehtinen kertoo.

Insta kehittää vesihuoltoa ja 

Nopeampi, tarkempi ja parempi Toimintaa ympäristön ehdoilla
Myynti- ja markkinointipäällikkö Juuso Mustonen vieressään tuotehallintajohtaja Markku Virtanen sekä myyntijohtaja Jarno Lahtista loman ajan tuuraava pahvikuva. Esplanadin puiston alla oleva Helen Oy:n lämpöpumppulaitos saadaan käyttöön tänä vuonna. Insta on toteuttanut laitoksen automaatiojärjestelmät yhdessä Helen Oy:n kanssa. 

liittymät hämärtävät entisestään 
ERP:n ja toimintokohtaisten eri-
tyistoimintojen rajaa. 

– Verrattuna matkalaskun teke-
miseen ERP:n tai taloushallinnon ir-
rallisen sovelluksen ehdoilla, help-
pokäyttöliittymän käyttö säästää 
sekä hermoja että aikaa, koska yk-
sittäiset kirjaukset voi tehdä muun 
ohessa vaikka puhelimella.

Kun omat Excelit eivät riitä
Tyypillinen asiakas on alihankinta-
teollisuutta tekevä yritys, jolla on 
lisäksi omia tuotteita ja projektin-
hallintaa. Sen sijaan, että yritys lou-
kuttaisi itsensä monen eri toimijan 
järjestelmiin, valitsee hän omaa toi-
mintaansa parhaiten tukevat palve-
lut Oscarin alustalta. 

– Mitä mutkikkaampaa, sitä mu-
kavampaa, toteaa myyntijohtaja 
Jarno Lahtinen ja viittaa haastaviin 
tilanteisiin, joissa yrityksen erityis-
osaaminen korostuu entisestään. 

– Parhaimmillaan olemme kor-
vanneet 12 eri järjestelmää yhdellä 
alustalla, Lahtinen paljastaa. 

Kahden näennäisesti saman oloi-
sen konepajan käyttämissä järjes-
telmissä voi olla keskenään merkit-
tävän suuria eroja. 

energiantuotantoa varten auto-
maatioratkaisuja, joilla prosesseja 
tehostetaan ja ympäristövaikutuk-
sia vähennetään digitaaliset mah-
dollisuudet hyödyntäen.

– Haluamme olla asiakkaidem-
me luotettu automaatiokumppa-
ni. Meidän tehtävämme on omalta 
osaltamme tukea kumppaneidem-
me kilpailukykyä ja kestävää kehi-
tystä, Lehtinen sanoo.

Insta on toteuttanut automaa-
tiota muun muassa useisiin Helen 
Oy:n energiaprojekteihin, joissa 
on syntynyt ekologisia ja energia-
tehokkaita vaihtoehtoja fossiilisil-
le polttoaineille. Tällaisia ovat Katri 
Valan puiston alla sijaitseva lämpö-
pumppulaitos, Pasilan kaukojääh-
dytysallas sekä viimeisimpänä Esp-
lanadin puiston alla luolastossa si-
jaitseva kaukojäähdytysallas ja läm-
pöpumppulaitos.

Maanalainen tekojärvi
Helsinki on maailman edelläkävijä 
kaukojäähdytysjärjestelmien toteu-
tuksessa ja sen järjestelmä on Eu-
roopan kolmanneksi suurin sekä 
nopeimmin kasvava. 

Kaukojäähdytys tuotetaan Hel-
singissä 80-prosenttisesti energia-

– Se, mitä tarvitaan ja mikä koe-
taan tärkeäksi, vaihtelee tapauskoh-
taisesti. Tähän vaikuttavat esimer-
kiksi asiakasyrityksen kasvuhalu, 
yrityskulttuuri ja osaksi myös pe-
rinteet, jatkaa Virtanen.

Asiakasyrityksiä yhdistää se, et-
tei heillä ole resursseja pitää yllä 
useita eri järjestelmiä. Oscar tar-
joaa yhdeltä luukulta taloushallin-
non, palkanmaksun, toiminnanoh-
jauksen sekä tuotannon- ja varas-
tonhallinnan. Käyttötarve vaihte-
lee myös toimihenkilöittäin, mutta 
kaikki hyötyvät alustasta.

 
Kohti sähköistä myyntiä 
Oscarin laaja tuotesalkku sisältää 
kymmeniä erilaisia palvelupakette-
ja. Yhteinen matka asiakkaan kans-
sa lähtee tyypillisesti liikkeelle toi-
minnanohjausjärjestelmän standar-
diversion käyttöönotolla. 

lähteistä, jotka muuten jäisivät ko-
konaan hyödyntämättä, esimerkik-
si kylmästä merivedestä.  

Järjestelmän kylmäakkuna toi-
mii maanalainen tekojärvi, josta 
rakennusten jäähdytykseen ohja-
taan kylmää vettä. Kun rakennuk-
seen johdettu jäähdytetty ilma on 
auringon ja ihmisten ruumiinläm-
mön ansiosta lämmennyt, järjestel-
mä ottaa lämmön veden mukana ta-
kaisin lämpöpumppulaitoksiin. 

– Maanalaiset ratkaisut ovat He-
lenin innovaatioita, ja Instan osaa-
minen automaatiojärjestelmien 
suunnittelussa sekä toteutukses-
sa tukee asiakkaan ekologisuuden 
ja energiatehokkuuden tavoitteita, 
Lehtinen korostaa.

Itämeri puhtaana
Vesihuoltoautomaatiossa Insta Au-
tomation edustaa Suomen parasta 
osaamista yli 20 vuoden pitkällä ko-
kemuksella. Asiakkaina on vesilai-
toksia eri puolilla Suomea. 

– Vesihuollossa Insta on luotettu 
kumppani, joka tulee asiakkaille to-
dennäköisesti ensimmäisenä mie-
leen heidän etsiessään automaatio-
kumppania, Lehtinen sanoo.

Instan toteuttama kaukovalvon-

Käytön vakiinnuttua ruvetaan 
hyödyntämään ohjelmiston käyt-
tämättömiä moduuleja ja läpivie-
mään liiketoiminnan vaatimusten 
mukaisia kehityshankkeita. Asiak-
kaat astuvat yhdessä Oscar Softwa-
ren kanssa sähköisen myynnin ja 
markkinoinnin maailmaan. 

– Esimerkiksi konepajayrittäjä 
pääsee hyvin alkuun poimimalla 
palveluista tilaustenkäsittelypro-
sessin, varastohallinnan ja verkko-
kaupan. Lisäksi mietitään, onko tar-
vetta ulkoistaa taloushallinto, mat-
kalaskut ja kuittien skannaus, Vir-
tanen havainnollistaa. 

Järjestelmä hyödyttää koko ra-
vintoketjua: alihankkijat ja erilli-
nen jälleenmyyjäverkosto voivat 
käyttää samaa järjestelmää hyvin 
yksinkertaisilla kirjauksilla. Johto 
näkee raportoinnin kokonaistilan-
teen, asentajat ovat mobiililla kiinni 
omissa työjonoissaan sekä kirjauk-
sissaan ja koko ketju pyörii samal-
la alustalla. 

– Asentajan työpäivän edetessä 
tehdylle työlle kirjautuu kustan-
nuksia, jotka taas ohjaavat talous-
hallintoa. Kaikki tieto perustuu sa-
maan tilannekuvaan, yhteen tieto-
kantaan, jatkaa Virtanen.

tajärjestelmä ja automaatio huoleh-
tivat suuresta osasta pääkaupunki-
seudun asukkaiden jäteveden puh-
distuksen ympärivuotisesta valvon-
nasta. Jopa 2,7 miljoonan suomalai-
sen vesihuoltoa ohjaa Instan toimit-
tama automaatio. 

Itämeren elinkelpoisuuden yllä-
pitämisessä Installa on vahva rooli.

– Itämereen purkavista jäteve-
den puhdistamoista valtaosassa on 
meidän automaatiojärjestelmäm-
me, Lehtinen toteaa.

Vesikriisit voidaan estää
Insta tarjoaa energia- ja vesilaitos-
ten tarpeisiin järjestelmän, jota käy-
tetään toiminnan seuraamiseen, 
ohjaamiseen ja tehostamiseen.

– Ohjelmisto on käytössä muuta-
malla kymmenellä avainasiakkaal-
la. Uuden tuotesukupolven myötä 
sen käyttö varmasti lisääntyy.

Lehtisen mukaan yksi yrityk-
sen vahvuuksista on kyberturval-
lisuuden huippuosaaminen. Tur-
vallisuuskriittisille toimijoille Ins-
ta tarjoaa kyberturvallisuuteen liit-
tyviä palveluita.

Insta Automation on seurannut 
viime vuosina Suomessa sattuneita 
vesikriisejä, ja kehittää sen pohjal-

Myynti- ja markkinointipäällik-
kö Juuso Mustosen mukaan asia-
kasyrityksen auttaminen on paljon 
enemmän kuin koodinpätkä. 

– Ohjelmistotuote on pienempi 
osa kokonaisuutta, johon tarvitaan 
myös konsulttipalvelu ja operointi. 

Helppokäyttöinen ja kattava 
Oscar toimii kumppanina yrityksen 
kehityksen eri vaiheissa, sitoutuen 
asiakkaansa tavoitteisiin. 

Oma lisensointimalli mahdollis-
taa, että ratkaisut saa pilvestä tai 
paikallisesti asennettuna. 

– Asiakas saa helppokäyttöisen 
ja kattavan ratkaisun, jossa mak-
setaan vain tarvittavasta. Palvelun 
mukana tulee oma yhteyshenkilö, 
joka tuntee yrityksen ja alustan. 

Prosessi nopeutuu ja turhat työ-
vaiheet karsiutuvat pois, kun kaik-
ki tieto on saatavissa yhdestä järjes-
telmästä, Virtanen listaa. 

Vierivä kivi ei sammaloidu. Täl-
lä hetkellä yritys panostaa voimak-
kaasti uuden teknologian hyödyn-
tämiseen tuotekehityksessä. Jat-
kossa alusta tarjoaa mahdolli-
suuksia tekoälyn, koneoppimisen, 
AR-teknologian ja uusien teknolo-
gioiden hyödyntämiseen. 

ta vesihuoltoautomaatiotaan ja sen 
sovelluksia jatkuvasti. Verkostojen 
reaaliaikaisen kunnonvalvonnan 
ja tarkan kulutusseurannan avulla 
putkistovuodot sekä puhdas- että 
jätevesiverkostossa pystytään ha-
vaitsemaan nopeammin ja kohdis-
tamaan kunnossapitotoimenpiteet 
tarkemmin oikealle alueelle.

” Hajanaisista  
järjestelmistä  
kohti toimivaa 
kokonaisuutta.”

Insta Group
● Insta Automation on osa 
Insta Group -konsernia, joka 
on suomalainen perheyritys. 

● Sähköautomaation, digi-
taalisen tietoturvan ja puo-
lustusteknologian huippu-
osaaja.

● Työllistää yli 800 henkilöä 
12 paikkakunnalla, raken-
taen turvallista ja kilpailuky-
kyistä yhteiskuntaa.   
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Vahva teollisuuden ko-
keilukulttuuri, uusien 
ideoiden luominen ja 
ennen kaikkea niiden 
nopea tuotteistus – siinä 
visioita, joita Tampereen 
seudulla on toteutettu 
hyvällä menestyksellä.
teksti eeva hirvola-kostamo 
kuva opa latvala

B usiness Tampere pyrkii 
lisäämään kaupungin 
kansainvälistä tunnet-
tuutta elinkeinoelämän 

kasvualustana. 
– Erityisesti huipputeknologioi-

den tuotekehityspaikkana Tampere 
aletaan jo tuntea maailmalla. Täs-
tä on esimerkkinä amerikkalainen 
teknologiajätti Axon, joka laajensi 
helmikuussa 2018 Tampereelle, ker-
too uudistuvan teollisuuden tiimin 
vetäjä Oula Välipakka.

Tiimin asiakkuusvastaavat Kat-
ja Koponen, Jouni Myllymäki ja 
Heini Wallander kertovat, mil-
lä tavoin Business Tampere sysää 

Teollisuuden tiennäyttäjä
Startupien innovaattorit ja alan yritykset kohtasivat Tampereella kesäkuussa 2017 pidetyssä Glass Performance Days -konferenssissa, joka keräsi yli 650 kansainvälistä osallistujaa.

vauhtia valmistavaan teollisuuteen 
hyödyntäen niitä osaamisalueita, 
joissa Tampere edustaa yhtä maa-
ilman huipuista.

– Tuomme yhteen toimijoita, jot-
ka eivät olisi muussa tapauksessa 
tavanneet - esimerkiksi iso teolli-
suusyritys, jolla on tuotekehitys- tai 
palvelumuotoilutarve, ja pieni aka-
teeminen porukka tai startup-yri-
tys, jolla on osaamista ratkaista tätä 
tarvetta, Koponen valottaa.

Tampereella on hyvin pitkät pe-
rinteet valmistavassa teollisuudes-
sa, jossa se on nyt astumassa digi-
taaliseen aikaan.

– Täällä on globaalisti ainutlaa-
tuiset mahdollisuudet viedä teol-
lisuudenaloja nopeasti digitalisaa-
tion valtaväylälle. Autonomises-
ti liikkuvat työkoneet, signaalin-
käsittely, konenäkö ja kuvantami-
nen ovat alueita, joissa täältä löy-
tyy maailman parasta osaamista, 
Koponen kertoo.

Lisätty todellisuus valtaa
– Tampereelle on syntynyt kamera-
teknologioiden rinnalle viime vuo-
sina vahva lisättyyn ja virtuaalito-
dellisuuteen liittyvä osaamiskeskit-
tymä. Lisätyn todellisuuden avulla 
voidaan esimerkiksi esitellä paperi-

konetta messuilla sekä opettaa ko-
neen käyttöä. Kirurgit käyttävät sa-
maa teknologiaa koulutusvälinee-
nä, Myllymäki luettelee.

Microsoftin lähtö Tampereelta 
vuonna 2016 jätti paikkakunnalle 
mittavan reservin ICT-alan ja mat-

kapuhelinteknologioiden osaajia.  
– ICT-osaajien kautta on Tam-

pereelle perustettu viime vuosina 
merkittävä määrä startup-yrityksiä, 
jotka ovat lyhyessä ajassa kasvaneet 
keskisuuriksi, Koponen toteaa.

– Startupit ovat tarjonneet roh-
keasti palveluitaan teollisuudelle 
Suomessa ja Euroopassa. Känny-
kässä on monia sellaisia teknolo-
gioita, joita pystytään hyödyntä-
mään teollisuuden digitalisoinnis-
sa, Myllymäki lisää.

Smartphone on wheels
Merkittävä uusi tamperelainen alue- 
valtaus on autoteollisuus. Alueelle 
on syntynyt uusia yrityksiä, jotka 
kehittävät autoteollisuuteen kom-
ponentteja tai softaa. 

– Älykkään auton ja kännykän 
teknologiat ovat hyvin lähellä toi-
siaan, Koponen vertaa.

– Tampereella on vahva digita-
lisaation ekosysteemi, joka pystyy 
tarjoamaan juuri niitä palvelui-
ta, joita voimakkaassa murrosvai-
heessa oleva autoteollisuus tarvit-
see, Wallander mainitsee.

– ICT-ekosysteemiämme kuvaa 
hyvin se, että startupit tarjoavat yh-
den luukun palvelua. Otat yhteyttä 
yhteen yritykseen ja kerrot tuoteke-

hitystarpeesi. Vaikka yritys ei pys-
tyisi toteuttamaan kaikkea itse, sil-
lä on niin vahvat verkostot, että se 
tietää mistä täydentävä osaaminen 
löytyy, Koponen kertoo.

Tampere3-nimen alle yhdistyvät 
yliopistot ja ammattikorkeakoulu, 
yhteensä 35000 opiskelijaa, muo-
dostavat paikkakunnalle laajan 
osaamisen ja kehittämisen  poolin. 
Muun muassa Tampereen teknilli-
nen yliopisto (TTY) avaa laborato-
rioitaan yhä enemmän teollisuuden 
käyttöön.

– Teknillinen Yliopisto on alun 
perin perustettu teollisuuden aset-
tamiin tarpeisiin, ja yhteistyön te-
keminen on sen selkärangassa. On 
esimerkkejä isoista yrityksistä, jot-
ka ovat päättäneet sijoittua tälle 
alueelle sen takia, että täältä tulee 
huippuosaajia ja yhteistyö toimii 
mutkattomasti, Wallander kertoo.

Business Tampere tukee kasvu- 
ja kansainvälistymishaluisia yrityk-
siä myös tarvittavien rahoitusvaih-
toehtojen etsinnässä, messuilla ja 
vienninedistämismatkoilla.

Ergonomia lisää  
työtehokkuutta
Hyvä ergonomia ei synny pelkästään työpisteiden 
kalusteita säätämällä. Ergonomian kehittäminen 
vaatii huolellisen tutustumisen koko työprosessiin. 
teksti tuomas lehtonen kuva treston

S uomen ergonomiayhdis-
tyksen puheenjohtaja ja 
ergonomia-asiantuntija 
Elina Parviainen harmit-

telee, että yleinen käsitys työergo-
nomiasta on suppea. 

–Hyvä ergonomia mahdollistaa 
työn tehokkuuden ja laadun se-
kä työntekijöiden hyvinvoinnin. 
Työprosessi sekä työn ja työnteki-
jöiden   tarpeet on tunnettava, jotta 
ergonomiaa voidaan lähteä paran-
tamaan. Ei puhuta vain työpisteen 
muokkaamisesta vaan koko työn ja 
siihen liittyvien tekijöiden kehittä-
misestä, Parviainen sanoo.

Työympäristö ja työmenetelmät 
on suunniteltava ihmisen fyysiset, 
kognitiiviset ja organisatoriset vaa-
timukset huomioiden. Ergonomian 
on huomioitava yrityksen ja toimi-
alan vaatimukset sekä niissä tapah-
tuvat muutokset. Tämä koskee niin 
uusia teknologioita, järjestelmiä, 
työvälineitä kuin työympäristöjä.

Teollisuuskalusteita ja -työpis-
teitä valmistavan ja markkinoivan 
Trestonin tuoteryhmäpäällikkö 
Jonna Patama allekirjoittaa Parvi-
aisen laaja-alaisen ergonomiakäsi-

tyksen. Teollisuuskalusteiden toi-
mittajan on tutustuttava ennalta 
huolellisesti asiakkaan tarpeisiin 
ja tavoitteisiin. 

– Emme oleta asiakkaan tietä-
vän, millaisen kokonaisuuden hän 
tarvitsee. Teemme aina huolellisen 
tarvekartoituksen, jotta pystymme 
tarjoamaan toimivan ja helppokäyt-
töisen työpisteen. Kun kalusteet on 
valittu oikein, työn tekeminen on 
mukavaa, turvallista ja tuottavaa, 
Patama summaa.

Räätälöityjä ratkaisuja
Treston on toimittanut työpisteitä 
yli 40 vuoden ajan ja markkinoilla 
on tätä nykyä jo puoli miljoonaa yri-
tyksen työpistekokonaisuutta. Mo-
duuleista koostuvia kokonaisuuk-
sia voidaan muunnella työproses-
sien muuttuessa. Esimerkiksi teol-
lisuudessa yleistyville kosketusnäy-
töille voidaan lisätä omat telineensä 
vanhoihin kalustekokonaisuuksiin.

– Ideana on, että kalustehankin-
nat eivät sido asiakkaitamme toi-
mimaan tietyllä tavalla. Valmista-
miamme kokonaisuuksia voidaan 
aina muuttaa ja tarvittaessa pys-

tymme myös tarjoamaan asiakkai-
den tarpeisiin räätälöityjä ratkaisu-
ja, Patama kertoo. 

Treston tarjoaa monipuolisen 
kattauksen Suomessa valmistettuja 
tuotteita työtiloihin sekä materiaa-
livirtojen hallintaan. Kiinteiden työ-
pisteiden rinnalle on saatavana pyö-
rillä varustettuja aputasoja ja vau-
nuja. Liikuteltavat kalusteet paran-
tavat työpisteiden muuntelumah-
dollisuuksia ja helpottavat oikean 
ergonomisen asetelman löytämistä. 

Trestonin reikälevyillä varustetut työkaluvaunut ovat käytössä Scania Suomi Oy:n linja-autovarikolla.

Työergonomian ABC
●  Suunnittelu lähtee työtä teke-
västä henkilöstä. Hyvin suunnitel-
lut työvaiheet tehostavat työnte-
koa ja turvallisuutta. 

● Ergonomisten työmenetelmien 
kehittäminen vaatii työprosessien 
tavoitteiden, toimintatapojen, vä-
lineiden ja tekijöiden kokonaisval-
taista tuntemista ja analysointia.

● Organisaation tulee hankkia tar-
vittavaa ergonomia-asiantuntemus-
ta kehittämistyön tueksi ja järjestää 
riittävää koulusta työergonomiasta 
koko henkilöstölle.

● Työympäristön kaikkien olosuhtei-
den ja niihin vaikuttavien tekijöiden 
on vastattava työtehtävän asettamia 
vaatimuksia ihmiselle ja tuotokselle. 

T ietoverkkojen yleistymi-
nen altistaa organisaatiot 
kyberrikollisuudelle. Au-
tomatisoidut haittaohjel-

mat etsivät jatkuvasti verkon ”heik-
koja lenkkejä” ja tunkeutuvat sin-
ne, minne helpoiten pääsevät. Uh-
ka joutua verkkorikollisen uhriksi 
on yhtä todellinen niin suurille kuin 
pienillekin organisaatioille.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
(JAMK) IT-instituutin kybertur-
vallisuuden tutkimus-, kehitys- 
ja koulutuskeskus JYVSECTECin 
palveluliiketoimintavastaavan  
Jarno Lötjösen mukaan nyt tehtail-
laan rikoksia, joissa tietokoneiden 
tehoja ryövätään kryptovaluutto-
jen, kuten Moneron, louhintaan tai 

yritysten tietokoneita lukitaan lun-
nasrahojen toivossa. Yritysten säh-
köisiä liiketoimintaprosesseja voi-
daan myös käyttää rikollisiin tarkoi-
tuksiin ja niin sanotut toimitusjoh-
tajahuijaukset ovat arkipäivää mo-
nelle yritykselle.

Uhkiin tulisi varautua
 Lötjösen mielestä yritysten tuli-
si varautua harjoittelemalla erilai-
siin kyberuhkiin ennakolta, jotta 
vaaranpaikat havaittaisiin ajoissa. 
JYVSECTECissä on tartuttu härkää 
sarvista ja rakennettu ainutlaatui-
nen RGCE-kybertoimintaympäristö 
(Realistic Global Cyber Environme-
nt), jossa voidaan järjestää turvalli-
sesti kyberturvallisuusharjoituksia.

– RGCE toimii oikean internetin 
tavoin ja simuloi todellista verkko-
liikennettä. Ympäristöön voidaan 
luoda teollisuusyrityksen realisti-
nen bisneslogiikka ja ohjausjärjes-
telmä sekä käyttää harjoituksissa 
oikeita haittaohjelmia, tunnettuja 
haavoittuvuuksia ja erilaisia hyök-
käyksiä. RGCE on kuitenkin eristet-
ty ympäristö, joten harjoituksissa 
ei vaaranneta oikeita tuotantoym-
päristöjä, tuotantoverkkoja tai tuo-
tantokäytössä olevia järjestelmiä.

Räätälöity harjoitus
Harjoitukset suunnitellaan asia-
kasorganisaation yksilöllisten tar-

peiden ja tavoitteiden mukaises-
ti. Asiakaskartoituksen jälkeen  
JYVSECTECin asiantuntijat valitse-
vat sopivan harjoitustyypin ja kehit-
tävät uhkamallintamisen pohjalta 
sopivan harjoituskokonaisuuden. 
Harjoitus voi olla kevyimmillään 
keskustelutyyppinen, mutta tar-
peen vaatiessa JYVSECTEC raken-
taa vaativia, räätälöityjä teknis-toi-
minnallisia malleja. Ne yhdistävät 
organisaation arkitekemisen kek-
sittyyn taustatarinaan ja pelillisiin 
elementteihin.

– On hyvin tärkeää saada osal-
listujat kiinnittämään huomionsa 
mahdollisiin turvallisuuden poik-
keamiin, löytämään ongelmat ja 
ratkaisemaan niitä. Harjoitukseen 
voi osallistua eri henkilöstöryh-
miä, joista jokainen osallistuja rat-
koo harjoituksessa oman työteh-
tävänsä haasteita. Kun henkilöstö 
oppii oikeat toimintamallit, orga-
nisaation toiminnan jatkuvuus on 
turvattu mahdollisten uhkien rea-
lisoituessakin, Lötjönen selventää.

Kyberturvallisuusharjoitukset 
päätetään harjoituksen yhteiseen 
läpikäyntiin, jossa käydään läpi on-
nistumiset ja parhaat toimintatavat. 
Osallistujat saavat koulutuksen 
suorittamisesta todistuksen. Kou-
lutussuoritusta voi hyödyntää esi-
merkiksi tietoturvahallinnon hen-
kilösertifioinnin ylläpitämiseen. 

Organisaatiot ovat pit-
kään torjuneet fyysisiä 
uhkia turvallisuusharjoi-
tuksilla. Tietoverkkojen 
merkityksen lisääntyes-
sä tarvitaan kyberturval-
lisuusharjoituksia, jotka 
valmistavat taistelemaan 
verkkouhkia vastaan.
teksti tuomas lehtonen 
kuva mikko kuparinen

Harjoitus tekee mestarin -
myös kyberturvallisuudessa

Jarno Lötjösen mukaan kyberturvallisuusharjoitusten rakentaminen 
eri yritysten tarpeisiin on nopeaa ja kustannustehokasta.

Tampereella  
kehitetään
● HACKATHONIT tarjoavat 
mahdollisuuden tarttua 
tuotekehitystehtävään,  
jonka tuloksena syntyy  
konsepti-idea.

● PITCHAUSPÄIVÄT antavat 
tilaisuuden esitellä lyhyen 
puheenvuoron ajan ideoita 
teollisuusyrityksille.   

● HAASTEKILPAILUT hou-
kuttelevat tiimejä eri mais-
ta vastaamaan päämiehien 
asettamiin haastetehtäviin. 
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R yhmäeläkevakuutus on 
tehokas palkitsemismal-
li, jolla yritykset voivat 
ohjata toimintaa asetta-

miensa tavoitteiden suuntaan.
– Sitoutunut henkilöstö vaikuttaa 

tavoitteiden toteutumiseen. Palkit-
semista kannattaa ajatella pidem-
mällä aikavälillä ja sitoa se yrityksen 
strategiaan ja kasvutavoitteisiin, 
Henki-Fennian myynti- ja markki-
nointijohtaja Kari Wilen sanoo.

Vakuutus on hyvä vaihtoehto 
palkitsemismalliksi. Yrityksen vuo-
sittaiset vakuutusmaksut ovat edul-
lisempia kuin rahabonukset.

– Tästä ei saa tehdä mitään mak-
suautomaattia. Ryhmäeläkevakuu-
tus kannattaa sitoa esimerkiksi tu-
loksen parantamiseen, liikevaih-
don kasvuun tai muuhun konkreet-
tiseen säännöllisesti seurattavaan 
mittariin, joka määrittää ryhmäelä-
kevakuutusta kerryttävän summan.

 Ryhmäeläkevakuutukseen voi-
daan liittää rajoitettu vapaakirjaoi-
keus, jolloin työntekijäkohtainen 

säästösumma on nostettavissa ai-
kaisintaan tietyn määräajan kulut-
tua. Tällä voidaan ohjata työnteki-
jöiden pysyvyyttä yrityksessä.

– Ryhmäeläkevakuutus toimii 
hyvänä sitouttajana. Strategiaan 
voi olla kirjattuna, että yrityksen 
toiminnan turvaamiseksi tietyt 
avainhenkilöt halutaan pitää esi-
merkiksi yrityskaupan tai fuusion 
yhteydessä määrätyn ajan.

Etuna kustannustehokkuus
Ensisijaisena tavoitteena on pitää 
raha tallessa eläkeikään saakka ja 
sitouttaa työntekijä yritykseen. Jos 
työntekijä kuitenkin vaihtaa työ-
paikkaa, vapaakirjaoikeus määrit-
tää, mitä säästösummalle tapahtuu.

– Jos työntekijä vaihtaa työpaik-
kaa määräajan jälkeen, hän saa ker-
tyneen summan mukaansa odot-
tamaan eläkepäiviä. Jos työntekijä 
lähtee aiemmin, hänen osuutensa 
voidaan jakaa jäljelle jäävien työn-
tekijöiden osuuksiin tai yritys voi 
käyttää sen rekrytointiin.

 Ryhmäeläkevakuutuksen etuna on 
sen kustannustehokkuus. Palkitse-
minen on sen saajalle verovapaata 
eläkkeen nostamiseen saakka. 

– Maksut ovat vähennyskelpoi-
sia kirjanpidossa. Jos verrataan ra-
habonukseen, niin ryhmäeläkeva-
kuutuksen sijoitettu raha menee 
kokonaisuudessaan palkitsemiseen 
ilman sosiaalikuluja. Saaja joutuu 
monesti maksamaan bonuksesta 
puolet veroa tulorajan ylittyessä.

Työnantajakuva vahvistuu
Ryhmäeläkevakuutus toimii siis 
mainiosti osana yrityksen kannus-

teita. Wilen muistuttaa, että tällä 
hetkellä työelämässä olevat ovat 
yhä kiinnostuneempia hyvinvoin-
nistaan eläkeikäisenä.

– Vanhuudenturva alkaa kiinnos-
taa ihmisiä viimeistään neljänkym-
pin paremmalla puolella. Eläke-
ikään tullessaan moni joutuu kanta-
maan vastuuta esimerkiksi tervey- 
denhoidon kuluistaan.

Työnantaja voi tukea työnteki-
jöidensä vanhuuteen varautumis-
ta aidosti ryhmäeläkevakuutuksella 
ja vahvistaa asemaansa työnantaja-
markkinoilla. Tämä voi olla yrityk-
selle arvokas kilpailuetu.

Henki-Fennian Kari Wilen painottaa, että työntekijöiden huoli eläkeiän hyvinvoinnista kasvaa jatkuvasti. 

Yksi parhaita moottoreita yrityksen hyvään tulok-
seen on tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö. Ryhmä- 
eläkevakuutus motivoi ja kannustaa.
teksti outi rantala kuva henki-fennia

– Yritysten kannattaa pitää ääntä 
näistä ratkaisuista työmarkkinoilla. 
Kun kilpailu hyvistä työntekijöis-
tä käy kovana, ryhmäeläkevakuu-
tus houkuttelee parhaat työnteki-
jät henkilöstöstä huolehtivaan yri-
tykseen, Wilen kiteyttää.

Kannustimet  
tuovat ytyä
liiketoimintaan

” Kilpailu hyvistä 
työntekijöistä on 
monella alalla  
erittäin kova.”

T eknologia ja osaaminen 
ovat kehittyneet suurin 
harppauksin. Toimitam-
me nyt monipuolisia ja it-

senäisesti toimivia nostureita, jotka 
perustuvat modulaarisiin standardi-
ratkaisuihin. Aiemmin älykkäät pro-
sessinosturit toimitettiin erikoispro-
jekteina, KP-ServicePartnerin toi-
mitusjohtaja Pekko Herola kertoo.

Vakioratkaisujen ja -kompo-
nenttien käyttö erikoisratkaisui-
den sijaan laskee älykkäiden nos-
turien kustannuksia. Herolan mu-
kaan hinnanalennus on merkittävä, 

Älykkäitä nostureita
vakiokomponenteista
KP-ServicePartner Oy  
on noussut nopeasti etu-
riviin teollisuusnostu-
rien luotettavana toi-
mittajana. Siilinjärveltä 
lähtöisin oleva yhtiö tuo 
älykkyyttä ja ketteryyt-
tä kaikkiin teollisuuden 
nostureihin.
teksti timo hämäläinen 
kuva kp-servicepartner

Älykästä nosturia ja sen kunnossapitoa hallitaan etäohjauksella. Järjestelmällä voidaan myös optimoida nosturin liikeradat ja kiihtyvyydet.

sillä perinteisesti älykkäät proses-
sinosturit on suunniteltu, valmis-
tettu ja toimitettu asiakkaalle eril-
lisinä projekteina.  

– Elinkaarikustannukset tippu-
vat suhteellisesti vielä enemmän, 
koska varaosat ovat hyvin saatavilla 
olevia edullisia vakiokomponentte-
ja. Osat saadaan hankittua nopeasti, 
joten varaosia ei tarvitse pitää va-
rastossa varmuuden vuoksi. Tämä 
myös vähentää varaosiin sidotun 
pääoman tarvetta.

KP-ServicePartnerin liiketoimin-
nan keskiössä ovat etävalvontaan 

perustuvat teollisuuden älykkäät 
kunnossapitopalvelut ja teollisuus-
nosturit. Nostureiden kehittämises-
sä ja valmistamisessa yhtiö edus-
taa saksalaista ABUS Crane Systems 
-yhtiötä, joka on johtava nosturival-
mistaja monissa Euroopan maissa. 

– Etävalvonta ja ennakoiva kun-
nossapito vähentävät huomattavas-
ti kunnossapidosta aiheutuvia kus-
tannuksia, Herola summaa.

 Vikaantuminen havaitaan en-
nakkoon älykkään valvontajärjes-
telmän avulla. Näin pystytään vält-
tymään yllättäviltä laiterikoilta ja 

tuotannon keskeytyksiltä. 
Yhtenä uusimmista markkinoil-

le tulleista älykkäistä nostureista 
on ABUControl-nosturi, joka nostaa 
suorituskyvyn, käyttäjäkokemuk-
sen ja turvallisuuden kokonaan uu-
delle tasolle. ABUControl-nosturis-
sa on valmiina useita älykkäitä omi-
naisuuksia. Se tunnistaa rakennuk-
sen muodot ja estää kuorman hei-
lumisen. Nosturin kaikkia liikerato-
ja voidaan yksilöllisesti optimoida 
ja kahden nosturin yhteiskäytössä 
liikkeitä voidaan synkronoida täy-
dellisesti. Langaton seuranta mah-
dollistaa nosturin helpon huollet-
tavuuden. Helppokäyttöisen yh-
teyden kautta nosturin optimoin-
ti ja kunnossapidon toimenpiteet 
ovat nopeita ja kustannustehokkai-
ta toteuttaa.

– Muunnamme myös jo olemassa 
olevia nostureita älykkäiksi riippu-
matta siitä, kuka nosturin on alun 
perin valmistanut. Näitä muutos-
töitä olemme tehneet kasvavassa 
määrin viime vuosina.

Mitattua tietoa
KP-ServicePartnerin nosturien hal-
linnan ydin on tehokas tietojärjes-
telmäkokonaisuus, joka huolehtii 
kunnossapidon toiminnanohjauk-
sesta, kunnonvalvonnasta ja tie-
donkeruusta. Asiantuntijat mää-
rittelevät laitekohtaiset kunnon-
valvontatiedot, joiden perusteella 
järjestelmän analytiikka tekee auto-
maattista kunnonvalvontaa. Tunte-
malla laitteen käyttöprofiilin huol-
toajankohdat ja varaosien tarpeet 
tuotantoa pystytään tehostamaan 
entisestään.

Tietojärjestelmä kertoo nostu-
rin mekaanisen ja sähköisen kun-
non, käyttötunnit ja nosturin käyt-
tökuormituksen. Kunnossapito ja 
elinkaarihallinta perustuvat jatku-
vasti mitattaviin tietoihin. Jos jo-
kin komponentti on vikaantumas-
sa, järjestelmä antaa siitä ennakoi-
van ilmoituksen.

– Kunnossapitotieto siirtyy suo-
raan järjestelmästä toiseen ja huol-
totilaus muodostuu automaattises-
ti. Koneet keskustelevat keskenään 
ilman ihmisten välistä kommuni-
kointia, yrityksen kehityspäällikkö 
Aki Vuorinen kuvailee.

Yhteys älypuhelimella
Järjestelmä toimii nettiselaimel-
la ja sitä on mahdollista käyttää 
myös mobiililaitteen avulla. Lait-
teen huoltohistoria ja kunnossapi-
totiedot ovat asiantuntijoiden käy-
tettävissä suoraan nosturilla työs-
kennellessä.

– Monipuolinen järjestelmä vas-
taa suoraan useimpiin kunnossapi-
totarpeisiin ja se on myös muokat-
tavissa vastaamaan asiakkaidemme 
mahdollisia erikoistarpeita. Asiak-
kaat saavat käyttöönsä myös kaik-
ki järjestelmän keräämät tiedot ja 
saavat niistä huomattavasti lisäar-
voa oman liiketoimintansa johtami-
seen, Vuorinen selventää.

” Koneet voivat 
keskustella  
ilman ihmisten 
välistä kommu-
nikointia.”

K ymenlaakson seudulla 
on joukko aktiivisia toi-
mijoita, jotka haluavat 
tehdä yhteisiä ratkaisuja 

biotalouden edistämiseksi. Hyöty-
virta on alue, joka sijaitsee Kouvo-
lan eteläosassa, 25 kilometriä Kou-
volan keskustasta ja 40 kilometriä 
Kotkasta. 

Alueella on esimerkiksi jätteen-
käsittelyn, logistiikan sekä kivi- ja 
maa-ainesalan yrityksiä. Moni niis-
tä on Hyötyvirta-yhdistyksen jäsen.

– Mietimme yhdessä, miten toi-
nen yritys voisi käyttää toiselta jää-
vää raaka-ainetta hyväksi toimin-
nassaan. Siitä hyötyy kumpikin osa-
puoli ja saamme aikaan resurssi- ja 
kustannustehokkaita tuloksia, Hyö-
tyvirta ry:n puheenjohtaja Annika 
Aalto-Partanen kertoo. 

Monipuolinen ympäristöalan 
alue tuottaa jäsenyrityksilleen tie-
topalveluja sekä yhteisiä kehittä-
mispalveluja ja antaa tukea esi-
merkiksi viranomaishakemuksissa.

– Sijaintimme on erinomainen, 
koska meiltä ei ole pitkä matka 
pääkaupunkiseudulle eikä Venä-

Ylijäämästä 
raaka-aineeksi

jän rajalle. Meillä tonttien hinnat 
ovat verrattain hyvin edullisia, Aal-
to-Partanen kannustaa. 

Tilaa uusille yrittäjille
Sijoittumispalvelut mahdollistavat 
pehmeän laskun verkostoon räätä-
löimällä yritykselle sopivan ratkai-
sun sen kehitystarpeiden pohjalta.
Aalto-Partasen mukaan Hyötyvir-
ran alueelle mahtuisi paljon lisää 
yrityksiä; esimerkiksi varastointia 
varten olisi runsaasti tonttitilaa. Uu-
si yrittäjä solahtaisi valmiiseen, bio-
taloudesta kiinnostuneiden yritys-
ten verkostoon.

– Kun kokoonnumme säännölli-
sesti, ideat lentelevät. Parasta on, 
kun toisen ylijäämä voi olla toisen 
arvokas resurssi. Meillä on paljon 
muutakin toimintaa, keväällä läh-
demme esimerkiksi yhdessä KYM-
BIO-hankkeen tukemana ympäris-
tötekniikan messuille Saksaan.

Eri biotalousalan toimijat ovat 
muun muassa miettineet, kuinka 
jäteposliinin saisi valkotiiliä val-
mistavan tehtaan hyötykäyttöön, 
tai kuinka teollisuudessa syntyviä 

lämpimiä jäähdytysvesiä voisi hyö-
dyntää jatkokäyttöön.

Biotalouden edelläkävijä
Kouvolan seudulla on tehty paljon 
biotalouden kehittämiseksi. Alueel-
le on rakennettu biokaasulaitos jä-
tevedenpuhdistamon yhteyteen, ja 
ensimmäinen kuivamädätyslaitos 
on valmistunut Hyötyvirta-alueelle. 

Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulun (Xamk) tutkimusyksik-
kö BioSampo tekee alan soveltavaa 
tutkimusta ja tuo tietoa ympäristö-

asioista. Lisäksi Kouvolan kaupun-
gin elinkeinoyhtiöllä (Kouvola In-
novation Oy, Kinno) ja Xamkilla on 
molemmilla biotalouteen liittyviä, 
EU-rahoitteisia hankkeita. KYMBIO 
on Xamkin hanke, joka kehittää yh-
teistyötä, kestävää kasvua ja kan-
sainvälisyyttä biotalouden alalla. 
RTS on Kinnon organisoima hanke, 
jossa etsitään ratkaisuja saada yli-
jäämä hyötykäyttöön, löytää käyt-
tämättömiä raaka-aineita ja tehos-
taa vajaakäytössä olevien tuotan-
totilojen käyttöastetta.  

– Hankkeet luovat puitteet, joi-
den kautta biotaloudesta hyötyvät 
ja siitä kiinnostuneet ihmiset löy-
tävät toisensa. Myös yritys- ja opis-
kelijayhteistyö tulevat hankkeiden 
myötä sujuviksi, Xamkin tutkimus-
päällikkö Kirsi Tallinen kertoo.

Hyötyvirta ry ja biotalousalan muut toimijat etsi-
vät resurssitehokkaita tapoja toimia, jotka palvelevat 
niin ympäristöä kuin yrityksiäkin Kymenlaaksossa.
teksti maija joutjärvi kuva ulla korjala

Kirsi Tallinen, Kinnon kiertotalousasiantuntijat Kari Laine ja Ville Räty sekä Annika Aalto-Partanen.
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Euroports 
Finland Oy
● Luotettava merilogis- 
tiikan kumppani tarjoaa 
kaikki satamaoperoinnissa 
tarvittavat palvelut.

● Työllistää Raumalla ja 
Pietarsaaressa tällä hetkel-
lä noin 600 henkilöä. 

● Kuuluu Euroports-kon-
serniin, jonka palvelukses-
sa on yli 2 500 henkilöä eri 
puolilla maailmaa.

I N FOGlobaalissa kilpailussa 
menestyy oikealla osaa-
misella ja investoimalla  
tulevaisuuteen, uskoo  
täyden palvelun satama- 
operaattori Euroports 
Finland. Jatkuva proses-
sien kehittäminen ohjaa 
kohti hallittua kasvua. 
teksti euroports finland oy 
kuva jyrki saarni

E uroports Finlandin yk-
siköt Raumalla ja Pie-
tarsaaressa panostavat 
liikennevolyymien kas-

vuun asiakkaitaan kuunnellen. Ta-
voite on selkeä: kasvaa yhdessä asi-
akkaiden kanssa ja tuottaa jatkuvas-
ti lisäarvoa nykyisille ja uusille asi-
akkaille koko logistiikkaketjussa.

– Viiden vuoden liiketoiminta-
suunnitelmamme ja siihen liitty-
vät investoinnit perustuvat hallitul-
le kasvulle. Olemme määrittäneet 
tavoitteiden toteutumiseksi neljä 
pääprosessia, jotka ovat työturval-

Kasvua asiakkaiden kanssa
Täyden palvelun satamaoperaattori Euroports Finland on investoinut viime aikoina runsaasti sekä Raumalla että Pietarsaaressa.

lisuuden jatkuva parantaminen, lii-
kevaihdon kasvu, tuottavuus sekä 
henkilöstön osallistaminen tavoit-
teiden saavuttamiseksi, linjaa toi-
mitusjohtaja Timo Lehtinen.

Investoi ja kehity
Euroports Finlandin liiketoiminta-
suunnitelman mukaiseen kasvuta-
voitteeseen ovat sitoutuneet myös 
sidosryhmät, Rauman Satama Oy, 
Pietarsaaren Satama Oy sekä Rau-
man ja Pietarsaaren kaupungit. Yh-
dessä sidosryhmät ovat mahdollis-
taneet historiallisen suuret inves-
toinnit, jotka ovat pääosin valmiita.

Pietarsaaressa valmistui vuonna 
2017 väylän syvennys 11 metriin se-
kä raideosuuden sähköistäminen. 
Lisäksi Euroports Pietarsaari on in-
vestoinut viime vuonna valmistu-
neeseen varastohalliin ja päivittä-
nyt konekantaansa.

Rauman Satama Oy:n ja Liiken-
neviraston suuret investoinnit, 
konttilaiturin pidentäminen jopa 
yli 500 metriin, konttialueen kak-
sinkertaistaminen, väylän syven-
täminen 12 metriin sekä Euroports 
Rauman varastokenttien laajennus, 
ovat valmiina vastaamaan jatkuvas-
ti kasvaviin liikennevolyymeihin. 

Euroports Rauman historian suu-
rin investointi, STS-nosturi, etenee 
aikataulussa ja mahdollistaa suu-
rempien laivojen käsittelyn Rau-
malla. STS-nosturin laivaus sekä 
käyttöönoton testaus toteutuvat 
kesän aikana, ja käytössä se on tä-
män vuoden syksyllä. 

Konttiliikenne kasvussa
Euroports Rauma panostaa vah-
vasti konttiliikennevolyymien kas-
vuun nykyisiä ja uusia asiakkaitaan 
kuunnellen. Vuonna 2017 Raumalla 
käsiteltiin noin 280 000 konttiyk-
sikköä, mikä oli lähes kymmenen 
prosenttia enemmän kuin vuon-
na 2016. Konttihuolinnan päällik-
kö Laura Yliniemi on tyytyväinen 
kasvuun, mutta tavoitteet ovat kor-
keammalla.

– Investoinnit on tehty juuri oi-
keaan aikaan. Voimme todella sa-

noa asiakkaillemme, että olemme 
valmiita kasvuun. Kehitämme jat-
kuvasti prosessejamme voidaksem-
me palvella asiakkaita entistäkin te-
hokkaammin, Yliniemi sanoo.

Hallittu kuljetusketju 
Euroports Finland on panostanut 
sahatavaran hallittuun kuljetusket-
juun varmistamalla investoinnein, 
että kontitettava sahatavara on sisä-
tiloissa kautta koko logistiikkaket-
jun. Tavoitteena on, että sahatava-
rapakettien kunto on laadullisesti 
erinomaisella tasolla tehtaalta aina 
loppuasiakkaalle maailmalla asti. 

Pietarsaaressa on investoitu vii-
me vuonna uuteen varastohalliin ja 
konekantaa on uusittu vastamaan 
yhä kasvaviin laivakokoihin. Rau-
malla valmistui reilu vuosi sitten 
uusi varastohalli, jonka yhteydessä 
otettiin käyttöön load plate -asema. 
Load plate -asema saa viereensä tä-
nä syksynä saman kokoisen uuden 
varastohallin, joka kaksinkertaistaa 
sahatavaran varastotilat.

– Nämä poikkeuksellisen mit-
tavat investointimme Raumalla ja 
Pietarsaaressa valmistuivat aika-
taulun mukaisesti talouden nou-
susuhdanteeseen. Raumalla kont-

” Historian suurin  
investointi, STS- 
nosturi, etenee  
aikataulussa.”

tivolyymit kasvoivat viime vuonna 
lähes kymmenen prosenttia ja sa-
hatavaran vienti lähes kolmekym-
mentä prosenttia. Olemme valmiita 
palvelemaan nykyisiä ja uusia asiak-
kaita entistäkin tehokkaammin, tur-
vallisemmin ja ympäristöystävälli-
semmin, iloitsee Lehtinen.

P etrox Oy valmistaa teolli-
suuden tarpeisiin hyvin-
kin vaativia metallira-
kenteita, joissa mittati-

laustuotanto on käytännössä ainoa 
mahdollinen toimintatapa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi maanalaiset, jopa 
160 metrin syvyyteen sijoitettavat 
kaasusäiliöt. Yrityksen työkenttä-
nä ovat käytännössä koko Suomi ja 
Pohjoismaat. Esimerkiksi Ruotsiin 
toteutettiin Kapellskärin lauttasata-
maan laivojen vesi- ja viemärihuol-
toputkisto. 

– Meillä ei ole omaa tuotetta, 
vaan toteutamme asiakkaan tar-
peiden ja suunnitelman mukaiset 
työt räätälöityinä ratkaisuina, ker-
too toimitusjohtaja Roni Rantanen.

Eräs Petroxin tärkeä asiakas on 
Neste, jonka öljynjalostamossa tar-
vitaan paljon putki- ja säiliöraken-
teita eri kemikaalien kuljetukseen 
ja varastointiin. Pari vuotta sitten 
Neste aloitti NCON–projektin, jos-
sa jalostamon toimintaa muutet-
tiin. Projekti oli iso ponnistus myös 
Petroxille, joka toimitti jalostamolle 
monia tarvittavia tuotantolinjojen 
putkistojen muutososia.

– Viime syksyn huoltoseisokin ai-
kana teimme valmiiksi yhden kriit-
tisimmistä tuotantolinjan osioista 
Naantalissa, Rantanen kertoo.

Kestävää laatua
Kemikaalien kanssa työskennelles-
sä rakenteiden kestävyys on tär-
keää. Petroxin valmistamat tuot-
teet ovat painelaite- ja kemikaali-
lainsäädännön mukaisia, ja yritys 
tekee niistä myös viranomaisten 
vaatimat loppudokumentaatiot.

Tilattujen tuotteiden mittakaava 
on yleensä hyvin suuri: hallissa on 
mankeli, jolla voi muotoilla jopa 50 
millimetrin teräslevyä.

– Kaikki koneemme on suunni-
teltu suurten tuotteiden valmis-
tamiseen. Suomessa ei ole hyvin  
montaa tämän kokoluokan man-
kelia, Riku Rantanen kertoo. 

Petroxilla on tällä hetkellä noin 25 
työntekijää. Yrityksen liikevaihto 
on parissa vuodessa yli tuplaan-
tunut.  Talon menestyksen tekijät 
ovat joustavuus, ketteryys ja hyvät 
alihankkijaverkostot.

Paikalliset alihankkijat
Suurten asiakkaiden tilaukset saat-
tavat aiheuttaa ajoittain äkillisiä 
piikkejä työvoiman tarpeeseen. 
Petrox on varautunut näihin tilan-
teisiin verkostoitumalla vahvasti 
muiden alan toimijoiden kanssa. 

Moni nykyinen yhteistyökumppa-
nuus juontaa juurensa jopa parin-
kymmenen vuoden takaa.

– Meillä on laaja ja luotettava ali-
hankkijaverkosto. Teollisuudessa 
on pakko voida luottaa siihen, että 
kaikki osat toimivat oikeassa aika-
taulussa, sillä projektit ovat kiirei-
siä, Rantanen sanoo.

Luotettavuus ja prosessien hel-
pompi seuranta ovat syynä myös 
siihen, että yritys suosii vain pai-
kallisia alihankkijoita eikä ole vie-
nyt alihankintaa ulkomaille esimer-

Riku Rantanen ja hänen isänsä Roni Rantanen vetävät pian yhdessä Petrox Oy:tä.

Teollisuuden tarpeet  
putkistoille ja säiliöille  
ovat keskenään hyvin 
vaihtelevia. Ratkaisu  
on asiakkaiden tarpeet 
huomioon ottaen toteu-
tettu mittatilaustyö. 

teksti elina teerijoki 
kuva vesa-matti väärä

kiksi Baltiaan tai Puolaan.
– Meille on usein sanottu, että 

siinä säästäisi, mutta jo esimerkik-
si toiminnan valvojan palkkaami-
nen paikan päälle söisi säästön vä-
listä, Rantanen kertoo.

Roni Rantanen perusti Petrox 
Oy:n vuonna 2007 työskenneltyään 
sitä ennen pitkään kahden saman-
kaltaisen yrityksen palveluksessa. 
Yritys käy parhaillaan läpi osittais-
ta sukupolvenvaihdosta, kun Ran-
tasen pojat ovat siirtymässä omis-
tajiksi isänsä rinnalle.

Vaativat  
metallirakenteet 
mittatilauksena

K U N  O N  T A H T O A , 
O N  T O I V O A .

Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. 
Teemme avullasi todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa 
tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. Jaamme 
vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja 
tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-
ajan elämyksiä. 

TUE KANSSAMME VÄHÄVARAISIA LAPSIPERHEITÄ. 
www.hopeyhdistys.fi
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Uusi maahantuoja, uudistunut mallisto ja entistä laajempi jälleenmyyjäverkosto.

Hyödynnä nyt juhlaviikkojen 
huippuedut.

Alkuperäiset  
Kia-lisävarusteet 

-20 % 

Kia Sportage 1,6 ISG Urban Active 

249 €/kk*  
tai 25.590 €  

Huoleton All in One  
-sopimus sisältää 

huollot sekä taatun 
hyvityshinnan.

Kia cee’d 1,4 ISG Active Sportswagon 

219 €/kk**  

tai 19.875 € 

Espoo Arita Forssa Delta Auto Helsinki Delta Auto, Herttoniemi • Delta Auto, Konala • J.Rinta-Jouppi, Ala-Tikkurila Hyvinkää Delta Auto Hämeenlinna Delta Auto Iisalmi E. Hartikainen Imatra Menoauto 
Joensuu Delta Auto Jomala, Ahvenanmaa HåWe-Bil Jyväskylä Delta Auto Järvenpää Delta Auto Kajaani E. Hartikainen Keminmaa Pörhön Autoliike Keuruu Rinta-Joupin Autoliike Kokkola MB-Mobile 
Kotka Delta Auto Kouvola Delta Auto Kuopio Delta Auto Kuusamo Pörhön Autoliike Lahti Delta Auto Lappeenranta Delta Auto Lohja Lohjan Autopalvelu Mikkeli Rinta-Joupin Autoliike Oulu Delta Auto 
Pieksämäki Varkauden Autokari Pori Delta Auto Porvoo Autotalo Järvi Raahe Pörhön Autoliike Rauma Käyttöauto Rovaniemi Pörhön Autoliike Salo Delta Auto Seinäjoki J.Rinta-Jouppi Tammisaari 
Special Mobil Tampere Delta Auto, Lakalaiva • J.Rinta-Jouppi, Lielahti Tervajoki Rinta-Joupin Autoliike Turku Delta Auto Vaasa Rinta-Joupin Autoliike Varkaus Varkauden Autokari Vihti Vihdin Autotalo 
Ylivieska Rinta-Joupin Autoliike

*All in One rahoitusesimerkki: Kia Sportage 1,6 ISG Urban Active EcoDynamics, All in One taso 2: Hinta 25 590 € (sis. toim. kulut), käsiraha 4 080 €, sopimusaika 36 kk, kuukausierä 249,5 €, luoton  
määrä yht. 21 659 € (sis. perustamismaksun), viimeinen suurempi erä 14 860,4 €. Kuukausierä sisältää koron 0,80 %, perustamismaksun 149 € ja käsittelykulun 8 €/kk. Luottokustannukset yhteensä  
875,7 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 22 385,7 €, todellinen luottohinta 26 465,7 € ja todellinen vuosikorko 1,6 %. Rahoitusesimerkin ajokilometrit 30 000 km. Sopimus sisältää 
määräaikaishuollot- ja korjaukset sekä taatun hyvityshinnan 14 645,3 € sopimuksen päättyessä. Kuvan auto erikoisvarustein. **All in One rahoitusesimerkki: Kia cee ´d 1,4 ISG Active SW EcoDynamics, 
All in One taso 2: Hinta 19 875,45 € (sis. toim. kulut), käsiraha 4 120 €, sopimusaika 36 kk, kuukausierä 219,3 €, luoton määrä yht. 15 904,5 € (sis. perustamismaksun), viimeinen suurempi erä 10 034,9 €. 

Kuukausierä sisältää koron 0,80 %, perustamismaksun 149 € ja käsittelykulun 8 €/kk. Luottokustannukset yhteensä 748,5 €, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 16 503 €, todellinen luottohinta 20 623 € ja 
todellinen vuosikorko 1,9 %. Rahoitusesimerkin ajokilometrit 30 000 km. Sopimus sisältää määräaikaishuollot- ja korjaukset sekä taatun hyvityshinnan 9 850 € sopimuksen päättyessä. Kuvan auto erikoisvarustein. 
Kertaluotto edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki. 

Katso koko mallistoa koskevat juhlatarjoukset kia.fi
Varuste-edut nyt jopa yli 6000 €

Kaskovakuutus  
Sportage, cee’d ja Optima 
Edun arvo jopa 500 €. 

alk.177 €/1. vuosi 


