
Tuotekehitys 
Ensiaskeleet kohti älykkäitä ratkaisuja 

kannattaa ottaa yhdessä kokeneen 
teknologiaosaajan kanssa. s. 6

Laitehankinta 
Älykäs robottisolu hitsaa 3D-mallien  
avulla suuria teollisuuslaitteita aina  

Karibianmerelle asti. s. 9

Kunnossapito
Teknologian kehitys nostaa laitteiden  
suunnitelmallisen kunnossapidon yhä 

kriittisempään rooliin. s. 4

Kovempia 
panoksia 

Tuotanto. Kasvava teollisuus kaipaa alihankkijoita. s. 7
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SIINÄ  on ykkösen perässä 20 nollaa ja se 
kuvaa koko maailman yhteenlaskettua, di-
gitaalisen transformaation mahdollistamaa 
talouskasvua seuraavan kymmenen vuoden 
aikana – Yhdysvaltain dollareissa. Summa 
on sama kuin kaikkien maailman pörssilis-
tattujen yritysten yhteenlaskettu arvo. Täl-
laisen huiman kasvun mahdollistaa dataan 
ja uusiin liiketoimintamalleihin pohjautu-
va alustatalous yhdessä tekoälyn kanssa.
 
E U R O O PA N  polttava 
ongelma on se, että 
markkinaosuutem-
me maailmanlaajuises-
ta alustataloudesta on 
surkeat neljä prosent-
tia. Tällä menolla 96 pro-
senttia seuraavan kym-
menen vuoden talous-
kasvusta tapahtuu jos-
sakin muualla, pääosin 
Kiinassa ja Yhdysvallois-
sa. Se kaikki on suoraan 
pois meiltä vanhan man-
tereen asukeilta. Kun Eu-
rooppa putoaa näin ra-
dikaalisti alustatalou-
den kyydistä, voi perustellusti kysyä onko 
maanosamme enää lainkaan relevantti ta-
lousmaantieteellinen ilmiö tulevaisuudessa.

MITÄ  sitten pitäisi tehdä? Ilman rajua run-
koverkon päivitystä ja 5G-verkkoja digitali-
saation mahdollistama kasvu ja hyvinvointi 
jäävät saavuttamatta. 5G toimii selkäranka-
na niin autonomisessa liikenteessä kuin etä-
kirurgiassa, joissa olematon viive on kriitti-

sen tärkeää. Muutoin mennään metsään ja 
ihmishenkiä menetetään. Suomesta löytyy 
maailman parasta 5G-osaamista aina tutki-
muksesta avoimiin testiverkkoihin ja eko-
systeemeihin. Meillä testataan 5G-teknolo-
gian toimivuutta teollisuuden eri vertikaa-
lien käytännön sovelluksissa jo täyttä hä-
kää lääketieteen, autonomisen liikenteen 
ja teollisen tuotannon osana. Syntyy uut-
ta, vientiin kelpaavaa teknologiaa ja osaa-

mista – kunnon hintalapulla 
varustettuna.

HUIPULLA pysyminen vaa-
tii tietenkin rahaa. Nykyiset 
tutkimus- ja tuotekehityspa-
nostukset on saatava nostet-
tua neljään prosenttiin brut-
tokansantuotteesta. Nykyi-
nen 2,7 prosenttia on liian 
vähän. Tämä ei ole pelkäs-
tään oman organisaationi, 
vaan koko Suomen elinkei-
noelämän viesti päättäjille. 
Ja erityisen kiireellinen sel-
lainen.

SUOMEN  EU-puheenjohta-
juuskausi alkaa heinäkuussa. Se on meidän 
tilaisuutemme esitellä muulle maailmalle 
erityisesti 5G-teknologia ja siihen yhdisty-
vät tekoäly, kyberturva ja datatalousosaa-
minen. Suomella on kyky ja halu johtaa tek-
nistä sekä lainsäädännöllistä kehitystä Eu-
roopassa. Tulevalla hallituksella on kaikki 
avaimet käsissään, mikäli Euroopan ja sen 
teknologiajohtajamaan Suomen hyvinvoin-
ti tulevaisuudessakin kiinnostaa.

Sata triljoonaa on paljon rahaa

Pekka Sivonen
Johtaja, Suomen teollisuuden 
digitaalinen transformaatio 
Business Finland

Puheenvuoro 
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QUANT FINLAND 
Koneiden itsediagnos-
tiikka tuo säästöjä ja  
lisää tehoa 

GARUM 
Tarkkuutta ja tehoa  
mittaukseen

A rnon Oy:n Knowledge 
Services -palveluiden 
avulla kaivos-, ener-
gia- ja meriteollisuu-

den koneista, laitteista ja proses-
seista voidaan kerätä dataa älyk-
käästi, kertovat Technology Direc-
tor Timo Hanhimäki ja Offering Ma-
nager Antti Lahti. 

– Tavoitteenamme on parantaa 
koneiden ja laitteiden käyttöastet-
ta, suorituskykyä, tuottavuutta ja 
käytön sujuvuutta. Tiedon tehokas 
hyödyntäminen auttaa laitteiden ja 
koneiden loppukäyttäjiä monimut-
kaistuvan maailman hahmottami-
sessa, Lahti täsmentää.

Tietoa kannattaa kerätä vain, jos 
sitä pystytään hyödyntämään jär-
kevästi. Siksi Knowledge Services 
-palvelut perustuvat tiedon suun-
nitelmalliseen keräämiseen. 

– Määrittelemme yhdessä asiak-
kaamme kanssa mittaristot, joita 
seurataan. Tämän jälkeen kehitäm-
me algoritmit sekä prosessit tiedon 

Kustannussäästöjä 
dataa      järkeistämällä

siirtoon, käsittelyyn, analysointiin 
ja tallentamiseen. Mittauskohtei-
den määrittämisessä etunamme 
on pitkä kokemus asiakkaidemme 
toimialoista, Lahti jatkaa.

Myös vanhoihin koneisiin
Kaikkea kerättyä dataa ei tarvit-
se siirtää pilveen, sillä raakadataa 
voidaan analysoida ja suodattaa jo 
laitepäässä. Tästä on hyötyä erityi-
sesti silloin, kun mittausdataa lä-
hettävä laite on hitaan verkkoyh-
teyden takana, kuten rahtialuksil-
la ja syrjäisillä kaivoksilla. Tai jos 
mittausdataa syntyy erityisen pal-
jon, kuten voimalaitoksissa. Dataa 
voidaan kyllä siirtää ja tallentaa pil-
veen suuriakin määriä, mutta mer-
kityksetöntä datamassaa karsimal-
la saavutetaan kustannussäästöjä.

Arnonin tiedonkeruu- ja -siirto-
laitteistot voidaan integroida uusien 
laitteiden ja koneiden lisäksi myös 
20–30-vuotiaaseen laite- ja kone-
kantaan. Tietoturva varmistetaan 

muun muassa kehittyneillä ja moni-
kerroksisilla palomuuriratkaisuilla.

Tietoa tehokkaasti hyödyntämäl-
lä voidaan koneiden säädöt, käyt-
tötavat sekä huollot ja korjaukset 
optimoida käyttöolosuhteisiin so-
piviksi. Tämä tuo säästöjä, vähen-
tää päästöjä, minimoi käyttökatko-
ja sekä pidentää koneiden ja  laittei-
den elinkaarta. 

Tiedonkeruu on jo vaatimus
Arnonin Knowledge Services -pal-
veluiden kysyntä on kasvanut voi-

makkaasti viimeisen puolen vuo-
den aikana.

– Kone- ja laitevalmistajien asiak- 
kaat osaavat enenevissä määrin jo-
pa vaatia kehittyneitä tiedonkeruu- 
ja analysointijärjestelmiä hankinto-
ja tehdessään. Jos nämä järjestel-
mät puuttuvat, voi siitä muodos-
tua kone- ja laitetoimittajille jopa 
myynnin este. Mutta toisaalta kai-
ken kerätyn tiedon monipuoliset 
hyödyntämismahdollisuudet tar-
joavat kone- ja laitetoimittajille uu-
sia ansaintamahdollisuuksia, Han-

Offering Manager Antti Lahti ja Technology Director Timo Hanhimäki painottavat, että tietoa kannattaa 
kerätä ainoastaan, jos sille on järkevää käyttöä.

Koneiden ja laitteiden toiminnasta on kerätty tietoa  
jo pitkään. Tähän asti datamassojen analysointi ja käsit-
tely on kuitenkin ollut tehotonta. Arnonin Knowledge 
Services tuo älyä datan käsittelyyn ja analysointiin.
teksti tuomas i.lehtonen  kuva jukka vähälummukka

Mynämäkeläinen kone-
paja hallitsee joustavan 
palvelun sekä panostaa 
uusiutuvaan energiaan.  
Viime vuosien lupaava 
kasvu on kannustanut 
investoimaan moderniin 
teknologiaan. 

teksti outi rantala 
kuva mikko vuorinen

A urinkoenergiaa hyö-
dynnetään pian Kone-
paja Timeka Oy:n tuo-
tannossa. Kesäksi säh-

köntuotantoon valjastetaan suun-
nitelman mukaan tuhannen neliön 
verran paneeleja yrityksen katolle ja 
seinäpinnoille. Täyden palvelun ko-
nepaja on todennäköisesti alueensa 
ensimmäinen metallialan yritys, jo-
ka hyödyntää aurinkosähköä.

– Aurinkovoima tuntui tuuli-
voimaa helpommalta ratkaisulta 
muun muassa lupaprosessia ajatel-
len. Kestävän kehityksen ratkaisut 
ovat tärkeä osa strategiaamme. My-
nämäkeläinen konepajakin voi näin 
osallistua ilmastotalkoisiin, toimi-
tusjohtaja Marko Setälä toteaa.

– Timeka on myös valtakunnal-
lisesti alansa edelläkävijä kestävän 
kehityksen ratkaisuissa, jota toivot-
tavasti myös asiakkaat arvostavat.

Nopea ja ekologinen palvelu
Keväällä 2019 käyttöön otettavan 
voimalan on arvioitu tuottavan 
energiaa touko-elokuussa 50 000 
kilowattituntia kuukaudessa.

– Käytännössä aurinkoenergiaa 
saadaan maaliskuusta syyskuuhun, 
mutta paras tuotantoaika on kesä-
kuukausina. Olemme laskeneet 550 
aurinkopaneelin järjestelmällemme 
takaisinmaksuajaksi 6–7 vuotta.

Yrityksen nykyiset tilat valmis-
tuivat vuonna 2016.

– Ekologisuus ja energiatehok-
kuus on otettu monella tavalla 
huomioon. Esimerkiksi laserleik-
kauskoneissa on lämmön talteen-
otto, jonka avulla hoidetaan parin 
hallin lämmitys, Setälä täsmentää.

Konepaja Timeka sijaitsee Varsi-
nais-Suomessa 8-tien varrella, josta 
on erinomaiset yhteydet myös pää-
kaupunkiseudulle. Yrityksen vah-
vuutena ovat lyhyet toimitusajat.

– Olemme erikoistuneet piensar-
joihin. Koska kaikki tuotanto tapah-
tuu saman katon alla, vältymme 
kappaleiden kuljettamiselta pai-
kasta toiseen. Täyden palvelun ta-
lona pystymme joustaviin läpime-

noaikoihin. Jopa vuorokaudessa 
pystytään toimittamaan vaativia-
kin kappaleita.

– Meiltä löytyy automatisoitu 
157-paikkainen levyvarasto. Levy 
tulee suoraan varastosta leikkuu-
pöydälle ja järjestelmä siirtää leik-
keen automaattisesti varastoon. 
ERP-järjestelmä ja räätälöity leik-
kaussuunnitteluohjelmisto integ- 
roivat tuotannon ja toimituksen, 
jolloin pystymme nopeisiin toimi-
tusaikoihin, Setälä kertoo.

Kasvu rohkaisi investoimaan
Timeka työllistää alihankkijoineen 
kuutisenkymmentä metallialan am-
mattilaista ja toimihenkilöä. Asiak-
kaina on pakkausalan, robotiikan, 
varastoautomatiikan, raskaan teol-
lisuuden ja energia-alan yrityksiä. 

Vuonna 2000 perustetun kone-
pajan liikevaihto on 6,8 miljoonaa 
euroa. Lupaava kasvu on innosta-
nut yritystä investoimaan.

– Vuonna 2017 kasvua tuli 30 pro-
senttia ja viime vuonnakin 15 pro-
senttia. Olemme investoineet kah-
den vuoden aikana noin kolme mil-
joonaa euroa tuotantokoneisiin.

Timekan kasvu pohjautuu asia-
kaskunnan laajentumiseen ja asia-
kassuhteiden syventymiseen. In-
vestointi uusimpiin teknologisiin 
ratkaisuihin on kannattanut.

Konepajayritys kasvaa 
aurinkosähkön voimin 

Toimitusjohtaja Marko Setälä esittelee automatisoitua levyvarastoa,  
joka toimii yhdessä ERP-järjestelmän ja suunnitteluohjelmiston kanssa.

himäki puntaroi.
Arnon Oy on vuonna 1978 pe-

rustettu, älykkäisiin automaatio- 
ja sähköistysratkaisuihin erikoistu-
nut kotimainen yritys, jonka pää-
toimipaikka sijaitsee Tampereel-
la. Arnonin asiakkaita ovat uusiu-
tuvien energiamuotojen sekä kai-
vos-, energia- ja meriteollisuuden 
kone-, laite- ja järjestelmätoimitta-
jat. Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat 
esimerkiksi Outotec ja Wärtsilä. Vii-
me vuonna yrityksen liikevaihto oli  
51 miljoonaa euroa. 
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Maailman johtava nosto-
laitevalmistaja ja huolto-
palvelujen tuottaja Kone-
cranes tarjoaa elinkaaren- 
aikaisia kunnossapito- 
palveluita, jotka säästävät 
ympäristöä ja parantavat 
asiakkaan turvallisuutta 
ja tuottavuutta.  

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva konecranes

K onecranes on kunnossa-
pitopalvelujen edelläkä-
vijä Suomessa. Kun yh-
tiössä laadittiin ensim-

mäinen ennakoivan huollon strate-
gia vuonna 1960, elettiin kaikkial-
la vielä reaktiivisen kunnossapidon 
aikaa: laitteet korjattiin niiden vi-
kaantuessa.

Kunnossapidon kehitys on sen 
jälkeen ollut huimaa. Reaktiivises-
ta ja ennakoivasta toimintamallis-
ta on siirrytty ennustavaan, reaa-

Nosturihuollon johtaja Mika Viro ja työstökonehuollon johtaja Jukka Penttinen painottavat ammattitaitoisen ihmisen merkitystä prosessissa, vaikka uusilla teknologioilla pääseekin pitkälle.

liaikaiseen huolenpitomalliin, jo-
ka kattaa laitteen koko elinkaaren.

– Elinkaarenaikainen huolenpito-
palvelu on systemaattinen ja katta-
va lähestymistapa. Se yhdistää ih-
miset, koneet ja kerättävän datan, 
valottaa Suomen ja Baltian Nostu-
rihuollon johtaja Mika Viro.

Laitteista kerättävä käyttödata ja 
huoltoasentajien raportoimat tar-
kastustiedot yhdistetään henkilös-
tön osaamiseen ja kokemukseen. 
Kaikki aineisto analysoidaan järjes-
telmällisesti. Tulokset toimenpide-
suosituksineen esitetään läpinäky-
västi yourKONECRANES.com-asia-
kasportaalissa. 

– Tämä tuo laitteiden elinkaaren 
hallintaan ja optimointiin täysin uu-
denlaisen näkökulman, Viro toteaa.

Työ alkaa turvallisuudesta
Elinkaarenaikainen huolenpitopal-
velu perustuu huippuammattilais-
ten osaamiseen ja kokemukseen.

– Digitaalisuus ja reaaliaikaisuus 
ovat isoja askelia kunnossapidon ke-
hityksessä, mutta tärkeimpänä ovat 
edelleen huoltoasentajamme ja hei-
dän rautainen ammattitaitonsa, ko-

rostaa Suomen ja Baltian työstöko-
nehuollon johtaja Jukka Penttinen.

Maailmanlaajuisesti Konecra-
nesin kunnossapidossa työskente-
lee yli 7000 huollon ammattilaista, 
joista Suomessa noin 400. Yrityk-
sen oma instituutti järjestää jatku-
vaa tuote- ja teknologiakoulutusta 
henkilöstölle. Asentajat suorittavat 
lukuisia tutkintoja, sertifiointeja ja 
satoja tunteja koulutusta.

– Kasvamme koko ajan. Alal-
le riittää kysyntää ja kiinnostusta. 
Myös uusille tekijöille on jatkuvas-
ti tilaa, Penttinen kertoo. 

Konecranes ei koskaan tingi tur-
vallisuudesta. Jokainen työ käyn-
nistetään aina mahdollisten vaaro-
jen arvioinnilla. Työmailla tehdään 
vuosittain tuhansia vaarojenarvi-
ointeja, satoja turvallisuusauditoin-
teja ja -ilmoituksia.

Turvallisuuskin on älykästä. Tie-
dot tallentuvat mobiilisovelluksen 
kautta yhteiseen tietokantaan. 

– Asiakkaamme odottavat ja 
luottavat siihen, että teemme vaa-
rojen ja riskien arvioinnin aina en-
nen työn aloittamista. Mikään te-
kosyy ei oikeuta luopumaan siitä 

periaatteesta, että työ tehdään oi-
kein ja turvallisesti, Viro ja Pentti-
nen tähdentävät.

Tulevaisuuden visioita
Ennustava elinkaaren hallinta ja 
optimointi tuo mukanaan uuden-
laisia hankinta- ja palvelumalleja. 
Tulevaisuudessa asiakkaat saatta-
vat varsinaisten laitteiden sijasta 
hankkia esimerkiksi nostomääriä 
tai elinkaarta. 

– Kun elinkaari päättyy, laite pa-
lautuu kierrätykseen ja uusiokäyt-
töön. Tyypillinen nosturimme on 
peräti 98-prosenttisesti kierrätet-
tävä, Mika Viro toteaa.

Vaikka uusi teknologia digitaali-
sine sovelluksineen mullistaa toi-
mialaa, palvelut eivät jatkossakaan 
toimi ilman huippuammattilaisia. 

– Teknologian kehittyessä ja lai-
tetarpeiden kasvaessa on suunni-
telmallinen kunnossapito ja sen 
ennakoitavuus yhä kriittisemmäs-
sä roolissa, jotta laitteiden ja tuotan-
non kokonaistehokkuutta saadaan 
parannettua. Meillä huoltotoimin-
ta perustuu juuri tähän suunnitel-
mallisuuteen. Huoltoasentajiemme 

tukena on oman tiimin lisäksi muu 
organisaatiomme sekä varaosapal-
velut, Penttinen summaa.

Teknologia mahdollistaa  
ennustavan kunnossapidon

60 vuotta 
kunnossapitoa
n Laitteiden käyttödata, 
huolto- ja tarkastustiedot 
yhdistetään ammattilaisten 
asiantuntemukseen.

n  Laitteen koko elinkaaren 
ennustava hallinta tuo mu- 
kanaan uudenlaisia hankinta- 
 ja palvelumalleja.

n  Konecranes järjestää  
henkilöstölleen jatkuvaa  
tuote- ja teknologiakoulu-
tusta instituutissaan.

n  Konecranes Finland Oy  
on yksi alan pioneereista 
Suomessa.

Leasing tuli suomalaisille 
tutuksi autokaupasta. 
Nyt se on siirtynyt myös 
yrittäjien käyttöön työ-
koneiden ja laitteiden 
hankinnassa, kun tekno-
logia on lisännyt tarvetta 
investoinneille.  

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori

M eillä on Suomessa 
vahva omistami-
sen kulttuuri, mi-
kä johtuu varmas-

ti historiastamme maa- ja metsä-
talousmaana. Laitteet on totuttu 
omistamaan itse. Ajat ovat sittem-
min muuttuneet ja leasingin hyö-
dyt nähdään nykyään selvemmin, 
kertoo Ikano Bankin Suomen myyn-
tijohtaja Joel Liski.

Ikano Bank on saanut muuta-
massa vuodessa tukevan jalansijan 
Suomen kasvavilla leasing-markki-

Myyntipäälliköt Teemu Sormunen ja Juha Toivonen sekä myyntijohtaja Joel Liski (keskellä) auttavat yrittäjiä investoimaan tehokkaasti ja tekevät leasing-rahoituksesta helppoa.

noilla ja toimii tällä hetkellä aktii-
visesti varsinkin kuljetus- ja maan-
rakennussektoreilla sekä ICT- ja 
pienlaitehankinnoissa. Rahoituk-
sen haitari on laaja, mutta usein 
summat ovat muutaman kymme-
nen tuhannen ja puolen miljoonan 
euron välissä.

Ikano Bankin uusin aluevaltaus 
on tuottavan teollisuuden laittei-
den rahoittaminen. Teollisuustuo-
tanto Suomessa kasvoi viime vuon-
na Tilastokeskuksen mukaan lähes 
neljä prosenttia vuoteen 2017 ver-
rattuna. Teknologian kehittyessä 
ja tuotannon digitalisoituessa lai-
tehankintojen syklit ovat käyneet 
lyhyemmiksi ja investoinnit suu-
remmiksi. Kasvavaan kysyntään 
pitäisi pystyä vastaamaan nopeas-
ti. Leasing on etenkin teollisuustuo-
tannolle varteenotettava rahoitus-
vaihtoehto, joka ei sido pääomaa.

– Leasing-rahoituksen myötä 
investoinnin voi tehdä heti ja siten 
vastata tarpeeseen välittömästi. Ny-
kyään viisi vuottakin on pitkä aika ja 
tarpeet laitteille muuttuvat nopeas-
ti. Ja vaikka leasing-sopimuksem-
me ovat usein pitkiä, niiden sisällä 

laitteita on mahdollista uusia muu-
taman vuoden välein, toteaa Liski.

Vuosien säästöjä ei vaadita
Liski tähyää kiinnostuneena terveys- 
alalle, jossa teknologia kehittyy no-
peasti. Terveysalalla asiakkaiden 
odotusarvo on, että käytössä ovat 
aina uusimmat innovaatiot. 

– Terveysteknologia on nopeas-
ti kehittyvä ja investointeja vaativa 
ala. Leasingin ansiosta yritys voi in-
vestoida ilman pääomaa, sillä rahoi-
tettava kohde toimii vakuutena, ja 
yrityksellä on siihen vapaa käyttö-
oikeus. Kulut ovat ennustettavissa, 
joten budjetointi helpottuu.

Asiakkaalle leasing-rahoitus on 
helppo ratkaisu. Investointitar-

peen syntyessä voi ottaa yhteyt-
tä joko Ikano Bankiin tai laitemyy-
jään. Ikano Bank käsittelee rahoi-
tushakemuksen nopeasti ja so-
pimus allekirjoitetaan myyjäliik-
keen kanssa. Kun laite on toimitet-
tu, leasing-vuokra maksetaan sovi- 
tusti, esimerkiksi kuukausittain. 
Kun sopimus päättyy, laitteen voi 
palauttaa myyjäliikkeelle, joka huo-
lehtii jatkosta. Sopimukseen voi yh-
distää kierrätys- ja huoltopalveluja.

– Leasing voi olla yritykselle 
myös vihreä ratkaisu. Esimerkiksi 
IT-alalla moni myyjäkumppanim-
me on rakentanut verkoston, jossa 
laitteet palautuvat vuokra-ajan pää-
tyttyä heille kierrätykseen. 

Liski muistuttaa leasing-mahdol-
lisuuden voivan vaikuttaa jopa posi-
tiivisesti asiakkaan ostopäätökseen. 

– Leasing-rahoitus mahdollistaa 
myös sen, että myyjäliike saa kaup-
pasumman kertatilityksenä välittö-
mästi laitetoimituksen jälkeen.

Asiat tehdään helpoiksi
Ikano Bankin juuret ovat IKEA-lii-
ketoiminnassa. Pankki on irtautu-
nut omaksi konsernikseen jo yli 30 

vuotta sitten, mutta Liski myöntää, 
että pankki tunnetaan edelleen toi-
sinaan IKEA-pankkina. 

Kansainvälisenä toimijana Ikano 
Bankin etuna on kattava verkosto ja 
nopeasti saatavilla oleva rahoitus. 
Pankin on helppo palvella esimer-
kiksi asiakkaita, jotka haluavat laa-
jentaa toimintaansa Pohjoismaihin 
tai Pohjois-Eurooppaan, sillä kon-
taktit ovat valmiina ja toimintakult-
tuuri on samanlainen. 

Ikano Bankin reilun parinkym-
menen työntekijän porukka Es-
poossa tekee töitä intohimolla. Yri-
tyksen arvoihin lukeutuvat muun 
muassa maalaisjärki ja yhdessä te-
kemisen meininki.

– Virtaviivaistaminen ja asioiden 
tekeminen mahdollisimman helpok- 
si näkyvät toiminnassamme. Ajat-
telemme olevamme samalla viivalla 
yritysten työntekijöiden ja yrittäjien 
kanssa. Yritysten arjen ymmärtämi-
sellä on äärimmäisen tärkeä paino-
arvo. Teemme asioita simppelisti, 
meitä on helppo lähestyä ja meil-
tä saa henkilökohtaista palvelua ih-
misiltä, joilla on tietämystä kysei-
sen yrityksen alasta, Liski korostaa.

Tehokkaita investointeja  
leasing-rahoituksen avulla 

“
Yritysten arjen 
ymmärtämisellä  
on äärimmäisen 
tärkeä painoarvo.
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Iisalmeen 100 uutta työntekijää ja 
globaalisti 350 työntekijää. Lähitu-
levaisuudessa kaupunkien maan-
alainen rakentaminen lisääntyy ja 
kaivosteollisuus porautuu syvem-
mälle maan uumeniin. Tämä tietää 
meille kasvua, kertoo Normet Grou-
pin toimitusjohtaja Robin Lindahl.

Normetilla on vahvaa osaamista 
erityisesti laitevalmistuksessa. Ii-
salmessa valmistetaan esimerkik-
si räjähdysaineiden panostukseen, 
henkilönostoon, maanalaisiin kul-
jetuksiin ja betoniruiskutukseen so-
veltuvia laitteita.

– Meillä on Iisalmessa sitoutu-
nutta ja osaavaa henkilökuntaa, ja 
alueen hyvät maantieyhteydet mah-
dollistavat sujuvat laitetoimitukset. 
Iisalmen alueella on paljon suuria 
yrityksiä, joten toimintaympäristö 
on rakentunut vahvaksi ja työnteki-
jöitä on tarjolla erityisesti asennus-
puolelle. Teemme myös tiivistä yh-
teistyötä kaupungin ja Savonian am-
mattikorkeakoulun kanssa.

Normet on tuomassa laitteisiin-
sa kehittyneitä robotiikka-, auto-
matiikka- ja ohjelmistoratkaisuja. 
Lindahl toivoo, että Iisalmeen sijoit-
tuisi uusia ohjelmisto- ja automaa-
tioalan yrityksiä, joiden kanssa oli-
si mahdollista tehdä alihankintayh-
teistyötä. Hän toivoisi Iisalmen ja 

Pohjois-Savon alueelle myös säh-
kö- ja automaatioalan opiskelumah-
dollisuuksia, jotta tälläkin sektorilla 
riittäisi tulevaisuudessa työvoimaa.

Tuotanto maan huippua
Iisalmen kaupungin elinkeinojoh-
taja Terho Savolainen iloitsee Nor-
metin ja kaupungin muiden teolli-
suusyritysten myötätuulesta. Iisal-
messa toimivat muun muassa kai-
utinvalmistaja Genelec, panimo-
teollisuutta edustava Olvi, maail-
man johtava lämpöpuun valmista-

ja Lunawood sekä sahatavaran suu-
ret viejät Anaika Wood ja Iisalmen 
Sahat. Naapurikunnassa Vieremäl-
lä toimiva Ponsse työllistää montaa 
iisalmelaista yritystä. Ponssella on 
myös iso palvelukeskus Iisalmessa. 

– Puhutaan, ettei Suomen teol-
lisuustuotanto ole vieläkään ylit-
tänyt vuoden 2008 tasoa. Meillä 
se ylitettiin jo viisi vuotta sitten. 
Teollisuusyritystemme tuotanto 
on ollut maan huippua jo useam-
man vuoden ajan. 2010-luvulla on 
kasvanut erityisesti metalli- ja puu-

Pohjois-Savossa sijaitseva  
Iisalmi on harvinainen 
pikkukaupunki. Vaikka  
kaupungissa on vain 
noin 22 000 asukasta, 
on alueelle sijoittunut iso 
joukko kansainvälisillä  
markkinoilla toimivia 
kasvuyrityksiä.  

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva normet group ja  
iisalmen kaupunki

Y ksi Iisalmen ihmeen il-
mentymistä on kaupun-
gin suurin yritystyöllis-
täjä Normet Group, jon-

ka erikoisosaamista ovat maanalai-
seen rakentamiseen kehitetyt eri-
koislaitteet, tehokkaat rakennus-
kemikaalit ja kalliolujitusteknolo-
giat. 60-luvun puolivälissä Iisal-
messa perustettu Normet on vah-
vassa kasvuvauhdissa.

– Kahden vuoden aikana liike-
vaihtomme on kasvanut 200:sta 315 
miljoonaan euroon. Viime vuonna 
liikevoittomme tuplaantui edellis-
vuodesta. Olemme rekrytoineet 

Kun alueen suuret yritykset kasvavat, lisääntyy tarve myös alihankkijoille. Iisalmessa tarvitaan juuri nyt kone- ja metalliteknologiaan sekä puunjalostukseen erikoistuneita yrityksiä.

teollisuusyritysten tuotanto ja vien-
ti, Savolainen selventää.

Kasvu kaipaa alihankkijoita
Iisalmeen on syntynyt isojen yritys-
ten imussa voimakkaasti kasvavia 
alihankkijayrityksiä. Veturiyritys-
ten kasvaessa alihankkijoita kaiva-
taan kaupunkiin vielä lisää.

– Kova tarve on erityisesti ko-
ne- ja metalliteknologiaan erikois-
tuneille alihankkijoille sekä uusil-
le puunjalostusyrityksille puura-
kentamisen tai jatkojalostuksen eri 
osa-alueilla. Yrityspalvelumme tar-
joaa kaupunkiin sijoittuville yrityk-
sille konkreettista apua esimerkiksi 
sopivan toimitilan tai yritystontin 
löytämisessä ja verkostojen raken-
tamisessa. Tontteja on tällä hetkellä 
runsaasti tarjolla esimerkiksi Soin-
lahden yrityspuistossa. Autamme 
myös toimitilojen rakentamisessa.

Iisalmessa on satsattu myös asuin- 
ympäristöön ja palveluihin. 

– Peruskoulumme ovat Suomen 
kärkeä ja harrastusmahdollisuuk-
sia on joka lähtöön. Asumisvaihto-
ehdoissa riittää valinnanvaraa hy-
väkuntoisista kerrostaloasunnoista 
omakotitaloihin. Tarjolla on myös 
rantatontteja. Ja mikä parasta, töi-
tä löytyy perheen molemmille van-
hemmille, Savolainen toteaa.

Kaupunki auttaa yrittäjää löytämään sopivan toimitilan tai yritystontin.

Ihmeitä puusta ja raudasta

Tamperelainen Comatec 
Group on kasvanut perin-
teistä insinööritoimistosta 
monipuoliseksi projekti- 
organisaatioksi ja tekno-
logiaosaajaksi. Yhdessä 
Microteamin kanssa yritys 
tarjoaa IoT–osaamisen  
terävintä kärkeä. 

teksti anne korkala 
kuva eino ansio

T amperelainen Comatec 
Group on laajentunut 
mekaniikan osaajasta ja 
resurssitalosta projekti-

organisaatioksi, joka hallitsee asiak-
kaan koko tuotekehitysketjun. Yh-
distämällä konsernin perinteisen 
osaamisen elektroniikka-, auto-
maatio- ja ohjelmistosuunnitteluun  
asiakkaille voidaan tarjota laajoja 
projektikokonaisuuksia. 

Comatecin asiakasyrityksissä on 
huomattu tuotekehityksen ja suun-

Toimitusjohtaja Peter Lillqvist ja IoT-päällikkö Patrik Ljungqvist Microteamin omassa laboratoriossa, jossa testataan esimerkiksi sähkömagneettista yhteensopivuutta.

nittelun ulkoistamisen tehostavan 
koko tuotantoprosessia. Tällä ta-
voin asiakas voi keskittyä omaan 
ydinosaamiseensa ja hankkia tätä 
tukevan tuotekehityksen esimer-
kiksi IoT-ratkaisuihin suoraan luo-
tettavalta kumppanilta. 

– Tekniikka kehittyy vauhdilla ja 
osaamisen ylläpito vaatii paljon re-
sursseja. On paljon tehokkaampaa 
hyödyntää ulkopuolista tuotekehi-
tysvoimaa, joka keskittyy ainoas-
taan tekniikkaan ja sen ylläpitämi-
seen, Microteamin toimitusjohtaja 
Peter Lillqvist määrittelee.

Lyhyempi tuotekehitysaika 
Microteam yhdistyi osaksi Coma-
tec-konsernia vuoden 2016 lopul-
la. Yrityksellä on kolme pääosaa-
misaluetta: ajoneuvo- ja teollisuu-
sautomaatio sekä älylaitteet. Micro- 
team toteuttaa asiakkailleen esi-
merkiksi IoT-ratkaisuja, joissa ko-
neet keskustelevat keskenään tai 
ihmisen kanssa ja keräävät samal-
la tietoa ympäristöstään. 

– Meille tyypillinen tilanne on 
sellainen, jossa asiakkaalla on idea  
IoT-laitteesta, jollaista ei ole ennes-

tään olemassa, jatkaa Lillqvist. 
Tuotekehitysaika on lyhenty-

nyt menneistä vuosista ratkaise-
vasti. Microteamin IoT-ratkaisuis-
ta vastaavan Patrik Ljungqvistin 
mukaan tehokkuus on tuotekehi-
tyksessä merkittävä voimavara, sil-
lä uuden laitteen pitää olla asiak-
kaalla käytettävissä jo muutaman 
kuukauden sisällä. 

– Tunnemme niin teknologiat, 
menetelmät kuin myös kustan-
nusten synnyn. Meillä on valmii-
ta alustoja ja nopeasti integroita-
via toimintoja. Ensimmäinen to-
teutuskelpoinen ratkaisuehdotus 
syntyy usein jo neuvottelupöydäs-
sä yhdessä asiakkaan kanssa, Ljung- 
qvist täsmentää. 

Hyvää ideaa ei kannata pantata 
pitkään, sillä pian se saattaa olla jo  
jonkun muun käytössä.

– Kokemuksen ja kattavan tek-
nisen osaamisen myötä tiedämme 
tarkalleen, mitä kannattaa tehdä ja 
mitä ei, Ljungqvist jatkaa.

Jokaisen projektin loppupäähän 
kuuluu aina tuotteistus. Asiakkaal-
le toteutetaan ajan hammasta kes-
tävä laite, jota voidaan tuottaa kus-

tannustehokkaasti alihankintana ja 
päivittää vielä vuosienkin päästä. 

– Ylläpito on tärkeä osa liiketoi-
mintaa. Tarpeet muuttuvat sekä 
tekniikassa että kentällä jatkuvas-
ti. Päivityksiä tarvitaan, jotta lait-
teille saadaan tarpeeksi pitkä elin-
kaari, toteaa Lillqvist.

Kumppaniksi kokenut tekijä
Tulevaisuudessa yhä useampi yri-
tys tulee hyödyntämään IoT-tek-
niikkaa omassa toiminnassaan. 

Ensiaskeleet kohti älykkäitä 
laitteita kannattaa ottaa kokeneen 
osaajan kanssa, joka katsoo tekno-
logiakehityksessä pitkälle tulevai-
suuteen ja tuntee tekniikan suomat 
mahdollisuudet. 

Microteam tekee yhteistyötä 
konsernin muiden yhtiöiden kanssa 
ja vie vuosittain maaliin kymmeniä 
projekteja yhdistämällä elektronii-
kan, ohjelmistokehityksen ja tuot-
teistuksen asiakkaan sovellukseen 
toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Yrityksen teknologiaryhmän aja-
tukset ovat jo pitkällä 2020 luvulla. 

– Teemme jatkuvaa kehitystyötä 
aina asiakkaan etu edellä. Laadun 

ja teknologian täytyy kestää asiak- 
kaan tuotteessa monta tulevaa 
vuotta, päättää Ljungqvist.

Asiakkaan idea muuntuu 
monistettavaksi tuotteeksi

Comatec 
Group
n Monipuolinen suunnit-
telu-, koneenrakennus-  
sekä teknologiapalveluita 
tarjoava insinööritoimisto 
ja projektiorganisaatio.

n  Tarjoaa palveluita asiak-
kaan tuotteen elinkaaren 
jokaiseen vaiheeseen. So-
veltaa ratkaisuissaan aina 
uusinta ja tarkasti testat-
tua teknologiaa.

nVahvuusalueena erityi-
sesti koneiden ja laitteiden 
tuotekehitykseen liittyvä 
suunnitteluosaaminen.
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Staironin toimitusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä uskoo taustalla seisovan hitsausrobottisolun kaltaisten älykkäiden automaatioratkaisujen olevan teollisuuden kilpailukyvyn keskiössä.

“
Hitsausjätti on  
paljon enemmän 
kuin vain raakaa 
voimaa. 

Teollisuuden järjestelmä-
toimittaja Stairon haluaa 
tarjota entistä kilpailuky-
kyisempää palvelua uusien 
laitehankintojen myötä. 
Uusin hankinta, 3D-mal-
lien avulla suuria teollisia 
teräsosia hitsaava robotti 
on vaikuttava näky.  

teksti joonas ranta 
kuva stairon

T eollisuuden kehityksen 
kelkassa pysyminen vaa-
tii mittavia laiteinves-
tointeja. Staironin koh-

dalla kyse ei ole sanahelinästä; pel-
kästään viimeisen vuoden aikana 
yritys on investoinut koneisiin ja 
laitteistoihin noin miljoona euroa.

– Alalla toimitusaikataulut ovat 
nykyisin hyvin tiukat ja loppuasiak- 
kaiden tuotannon seisahtuminen 
kallista. Uudet älykkäät ratkaisut 
mahdollistavat sulavoittamaan se-
kä meidän että asiakkaidemme pro-
sesseja ratkaisevasti, toteaa toimi-
tusjohtaja Timo Kylä-Nikkilä.

Viime vuosina Stairon on panos-
tanut vahvasti moderneihin laitein-
novaatioihin.

Stairon valmistaa mittatilaus-
työnä asiakkaiden suunnittelemia 
laitteistokokonaisuuksia teollisuu-
den eri aloille. Yritys on erikoistu-
nut kookkaiden hitsattujen ohutle-
vytuotteiden valmistukseen. 

– Valmistamamme tuotteet ovat 
täysin mittatilaustyötä, eikä kahta 
samanlaista laitteistoa valmisteta 
käytännössä koskaan. Tehostamalla 
prosessejamme vastaamme taatus-
ti asiakkaidemme uniikkeihin tule-
vaisuuden tarpeisiin.

Älykäs jättiläinen
Uusin älykäs asukki Staironin Tu-
run tehdashallissa on helmikuussa 
käyttöönotettu Yaskawa-hitsausro-
bottisolu. Robotin laitteistolla voi-
daan käsitellä jopa 6000 kilon kap-
palekuormia neljän metrin pyöräh-
dyshalkaisijalla aina lähes 14 metrin 
pituuksiin saakka.

– Solu tekee vaativien ja suur-
ten kappaleiden käsittelystä mut-
katonta ja nopeaa. Tärkeässä roo-
lissa sen toiminnassa on luonnolli-
sesti hitsausvarustus, johon valit-
simme laitteiston alan ehdottomal-
ta teknologiakärjeltä Froniukselta, 

Kylä-Nikkilä hehkuttaa.
Kylä-Nikkilän mukaan hitsaus-

jätti on kuitenkin paljon enemmän 
kuin raakaa voimaa. Älykästä solua 
ohjelmoidaan etänä tietokoneella, 
mikä mahdollistaa joustavan ja mo-
nipuolisen käytön jatkuvasti muut-
tuvassa tuotannossa. Reaalimaail-
man solu on mallinnettu tietoko-
neelle 3D-maailmaan, jossa robo-
tille kerrotaan tehtävät. Seuraavaksi 
se voi alkaa itsenäisesti töihin.

Robotin ohjelmointiin tarvitaan 
3D-malli asiakkaan tuotteesta, jonka 
perusteella tuote voidaan valmistaa. 

– Kokonaisen tuotteen tai lait-
teiston valmistamiseen tarvitaan 
ainoastaan asiakkaan suunnittele-
ma 3D-malli, jonka perusteella pys-
tymme valmistamaan valmistusku-
vat ja työpiirustukset prosessiem-
me avulla. Näin voimme helpottaa 

asiakkaan suunnittelutyötä vapaut-
tamalla heidän työkuormaansa. 

Palvelua maailman huipulta
Staironin vientiaste on yli 95 pro-
senttia. Lähes kaikki yrityksen val-
mistamat tuotteet suuntaavat ulko-
maille. Työ ei kuitenkaan lopu tuot-
teiden valmistamiseen tehtaalla; tä-
män päivän kilpailu vaatii innovaa-
tioita myös palveluiden puolella.

– Teemme aktiivisesti asennus- 
ja huoltotöitä kaikilla mantereilla ja 
merialueilla lyhyillä varoitusajoilla.

Hyvä esimerkki on yrityksen va-
rustamoasiakkaiden haasteet. Stai-
ron on mukana valmistamassa yh-
den maailman suurimman varusta-
mon ristelijöihin ympäristödirektii-
vien vaatimia pakokaasujen rikki-
yhdisteiden pesujärjestelmiä. Jär-
jestelmät valmistetaan siellä, mis-
sä niitä tarvitaankin  – laivan pako-
putkissa.

Risteilyvieraiden nauttiessa mat-
kastaan turkooseja merireittejä hal-
kovan aluksen kannella, jatkavat 
Staironin asentajat työskentelyä 
alusten pakoputkien sisällä, jonne 
tropiikin aurinko ei yllä.

– Aluksen kuivatelakoituminen 
on varustamoille valtavan kallista 
aikaa. Siksi olemme kehittämässä 

asiakkaan kanssa ratkaisuja, joiden 
avulla suuriakin projekteja kyettäi-
siin toteuttamaan alusten operoi-
dessa normaalisti ympäri maailmaa.

Eksoottisimpia työskentelypaik-
koja ovat olleet valtameriristeili-
jöiden pakoputket, jotka voivat ol-
la kymmeniä metrejä korkeita, ah-
taita ja täysin pimeitä. Asentajat las-
keutuvat putkien sisään työskente-
lemään ainoastaan köysien varassa.

Huippuvaarallisessa työssä tar-
vitaan ammattitaitoisten asentajien 
lisäksi myös yhteistyökumppanei-
den huippukouluttajia. Köysityös-
kentelyn opit tulivat kirjaimellises-
ti korkeasta paikasta, sillä Staironin 
huoltotiimin koulutti muun muas-
sa Mount Everestinkin valloittanut, 
Pohjoismaiden ensimmäinen kor-
keimman IRATA-tason läpäissyt 
kouluttaja Ari Piela.

Jatkuvasti päivittyvän tietotai-
don lisäksi Kylä-Nikkilä painottaa 
henkilökunnan vuosikymmenien 
aikana kertynyttä ammattitaitoa.

– On valtavan arvokasta, että 
meillä on töissä kokeneita osaajia, 
jotka ovat olleet tekemisessä kiin-
ni jo useamman vuosikymmenen 
ajan ja edelleen haluavat päivittää 
osaamistaan sekä jakaa kokemuk-
sen kautta kertynyttä tietotaitoa.

Myös suuri voi olla notkeaa

“

O ptinen 3D-mittauslaite tehostaa 
tuotantoprosessia. ABB hankki 
laitteen Cascade Control Finlan-
dilta lisätäkseen mittauskapasi-

teettia tuotannon laatuun.
– Olimme miettineet ratkaisua prosessia 

hidastavaan mittausvaiheeseen. Kiinnos-
tuimme heti tästä laitteesta, josta on van-
hempi manuaalinen laite käytössä, ABB:n 
Protection and Connection -yksikön laatu-
tiimin esimies Jari Harjula kertoo.

Harjulan yksikkö valmistaa kuormankyt-
kimiä, vaihto-, turva- ja nokkakytkimiä, ko-
teloituja kytkimiä sekä kytkinvarokkeita. 
Tuotteiden käyttösovelluksia ovat muun 
muassa aurinkovoima-, varavoima- ja IT-ko-
nesalien sekä teollisuuden sähkönsyötön 
varmistuksen järjestelmät.

– Mitattavia osia on erittäin paljon ja mit-
taaminen vei aikaa. Vai-
he oli myös sidottu muu-
tamiin mittauksen hallit-
seviin henkilöihin.

Työaikaa säästyy
Vanhaan laitteeseen ver-
rattuna uusi Atos Scan-
box -laite on nopeam-
pi, tarkempi ja automa-
tiikan ansiosta kenen ta-
hansa käytettävissä.

Uuden laitteen etuna 
on, että robotti osaa luo-
da automaattisesti robottiradat CAD-mal-
liin ja mittaraportin pohjalta mittauspisteet, 
kun aikaisemmin laitteen käyttäjän oli va-
littava ne manuaalisesti. Monipuolinen lai-
te säästää aikaa ja vaivaa.

– Koska kappale mitataan kokonaisuudes-
saan, mittadatan jälkikäsittely helpottuu ja 
esimerkiksi erilaisten kohdistusten vaikutus 
on helppo tutkia. Uutta on myös se, että laite 
kalibroi itsensä. Se pystyy myös tekemään 
käänteisesti 3D-malleja. Ajansäästöksi on ar-
vioitu viisi tuntia vuorokaudessa, kun laite 
on täysin ohjelmoitu. Laite maksaa itsensä 
takaisin kolmessa vuodessa, Harjula laskee.

Laite mittaa kerralla koko kappaleen ja 
tuottaa siitä hetkessä suuren määrän tie-
toa. Harjula on vakuuttunut tulosten visu-
aalisesta esitystavasta. Joka kappaleesta säi-
lytetään digitaalinen mallikappale, Master 
sample, johon laite voi suoraan verrata mi-
tattavaa kappaletta.

– Tulokset ja raportit ovat aiempaa katta-
vampia. Koska dataa on paljon, käyttäjä pys-
tyy näkemään väreistä esitystavan ansiosta 
yhdellä silmäyksellä, jos mittaustuloksessa 
on jotain poikkeavaa. 

Ei käyttäjäsidonnaisuutta
Cascade Control Finland tuo maahan saksa-
laisen GOMin valmistamia 3D-mittalaittei-
ta. Helppokäyttöisyys on tärkeä ominaisuus, 
johon valmistaja on kiinnittänyt huomiota.

– ABB:lle toimitetussa automatisoidussa 
kokonaisuudessa on ro-
bottisolu, optinen mitta-
laite sekä ohjelmisto. Lai-
te ei ole käyttäjäsidonnai-
nen, mikä helpottaa käyt-
töä entisestään, maajoh-
taja Johan Lundell kertoo.

ABB:n hankkima Atos 
Scanbox 4105 -malli mit-
taa maksimissaan puoli-
metrisiä kappaleita. Lait-
teen eri versioilla voi mita-
ta hyvin erilaisia kappalei-
ta muutaman senttimet-

rin osista pakettiauton kokoisiin järkäleisiin.
Laitetoimitusten lisäksi Cascade Control 

tarjoaa mittauspalveluja eri tarkoituksiin.
– Mitä tahansa näkyvää voi mitata. Jopa la-

sia, kun sen pinta värjätään mittauksen ajak-
si. Mitattaessa kappaleen muodot eivät saa 
muuttua, joten esimerkiksi autoteollisuu-
dessa pellit ja kumiset tiivisteet kiinnitetään 
mittajigiin niin, että ne pysyvät paikoillaan.

– Scanbox on edistyksellinen laite, joka 
pystyy tuottamaan valtavan määrän tietoa. 
Mitä enemmän on dataa, sitä helpompi on 
tehdä päätöksiä osien toimivuudesta ja mah-
dollisista muutostarpeista, Lundell lisää.

Robotti kiertää kappaletta ja varteen kiinnitetty laite mittaa sen 
kokonaisuudessaan. Kaikki tapahtuu automaattisesti, ja kattavasta 
raportista käyttäjä kykenee analysoimaan tulokset helposti.
teksti outi rantala  kuva jukka vähälummukka

Tarkkuutta ja  
tehoa mittaukseen

Automatisoitu 3D-mittalaitekokonaisuus on helposti kenen tahansa käytettävissä. Koska 
laite tuottaa paljon dataa, ovat tuloksien raportit myös kattavampia.

Kun laite on  
täysin ohjelmoitu, 
aikaa voi säästyä 
jopa viisi tuntia  
vuorokaudessa.  

Schneider Electric Finland Oy:n tuotepäällikkö Heikki Hietanen painottaa, että koneen 
ominaisuudet tuntevan automaatioinsinöörin tulee hallita pilvipalvelun työkalut. 

Teollinen internet ja pilvipalvelut tarjoavat entistä parempia työ-
kaluja konekannan seurantaan. Helppokäyttöinen IoT-ohjelmointi- 
alusta auttaa pitämään laitehallinnan omissa käsissä.
teksti timo hämäläinen  kuva toni sisso

Konekanta haltuun 
helppokäyttöisen 
IoT-alustan avulla

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 liike-
toimintaansa, kertoo Schneider Electric Fin-
land Oy:n tuotepäällikkö Heikki Hietanen.

Hietasen mukaan koneen ja prosessin 
suunnittelijan sekä sen ominaisuudet tun-
tevan automaatioinsinöörin pitäisi hallita  
pilven työkalut, koska hänellä on myös ana-
lytiikan ja koneoppimisen hyödyntämises-
sä tarvittavaa tietoa. Hän tietää, mitä asioita 
laitekannasta kannattaa seurata, jotta voi-
daan toteuttaa ennakoivaa kunnossapitoa 
ja parantaa koneiden toimintaa.

Parempaa konekannan seurantaa 
Suurille koneenrakentajille pilvilaskentaan 
ja IoT:hen perustuvan analytiikan kehittä-
minen 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.

Schneider Electric järjestää toukokuus-
sa 2019 Innovation Summit -tapahtuman, 
jossa asiantuntijat kertovat, miten yrityk-
set voivat omassa toiminnassaan hyödyn-
tää Machine Advisoria ja muita Schneider 
Electricin ratkaisuja.

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. Samalla voi 
viestiä asiakkaalle, miten prosessia kannat-
taisi ajaa ja välttää ylimääräisiä kustannuk-
sia. Seurantatiedon analysointi auttaa uu-
den sukupolven 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.

Schneider Electric on digitalisaation 
edelläkävijä energianhallinta- ja automaa-
tioratkaisuissa rakennuksiin, datakeskuk-
siin, teollisuuteen ja eri infrastruktuureihin.
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Teollisuuden uusi aika-
kausi tekee tuloaan alan 
yrityksiin Suomessakin. 
Modernien teknologioi-
den avulla parannetaan 
kilpailukykyä sekä muo-
vataan liiketoimintoja 
uuteen malliin.  

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva teemu heikkilä

N opeimmat teollisuu-
denalat ovat jo otta-
neet käyttöön digitali-
saation ja automaation 

monipuolisen työkalupakin.
– Automaatio- ja informaatio-

teknologia on tärkeää huomioida 
jo tuotekehityksen ja koneenra-
kennuksen aikana. Tuomalla ko-
neisiin uusia ominaisuuksia pys-
tytään hallitsemaan niiden koko 
elinkaarta, huomauttaa toimitus-
johtaja Mikko Uuskoski Beckhoff 
Automation Oy:stä.

Toimitusjohtaja Mikko Uuskoski näkee, että digitalisaation ja teollisen internetin nousun myötä koneilta aletaan vaatia tulevaisuudessa yhä enemmän ominaisuuksia.

Saksalainen perheyritys Beckhoff 
on teknologian edelläkävijä ja teh-
dasautomaation kehittäjä. Sen tytä-
ryhtiö on toiminut jo 19 vuotta Suo-
messa. Työntekijöistä valtaosa on 
diplomi-insinöörejä tai insinöörejä.

Laitteet ja ohjelmistot tuodaan 
Saksasta, mutta Suomessa hoide-
taan myyntiä ja huoltoa, annetaan 
teknistä tukea, koulutusta sekä teh-
dään tuotekehitystä ja sovelluksia.

Elinikäisiä asiakassuhteita
Beckhoff Automation tarjoaa ko-
konaispalvelua suomalaiselle tek-
nologiateollisuudelle. Yritys integ- 
roi avoimia automaatiojärjestel-
miä prosessien ohjaamiseen. Ohjel-
mistoja käytetään laajalti erilaisilla 
aloilla paperiteollisuudesta energi-
anjakeluun ja -tuotantoon.

– Perheyrityksenä tavoitteenam-
me on luoda pitkä ja luottamukselli-
nen asiakassuhde. Se tietysti mah-
dollistaa myös kustannustehok-
kaimmat ratkaisut, Uuskoski katsoo.

Osoituksena onnistumisesta hän 
pitää sitä, että kaikki Beckhoffin al-
kutaipaleen asiakkaat tekevät edel-
leen yhteistyötä yrityksen kanssa. 

– Ohjausjärjestelmän toimittajan 
ja asiakkaan välinen suhde on vä-
hän kuin avioliitto. Sitoutumisen on 
tarkoitus kestää loppuiän.

Kun ohjausjärjestelmää lähde-
tään räätälöimään asiakkaalle, me-
nettely alkaa tarpeiden kartoituk-
sesta, ratkaisuehdotuksen tekemi-
sestä ja sen kehittelystä yhteistyös-
sä. Lopulta – joskus pitkänkin – ke-
hityskaaren jälkeen päästään hio-
tun ratkaisun tuottamiseen sekä 
toimittamiseen asiakkaalle.

Digitalisaatio merkitsee teolli-
suudessa internetin laajentumista 
laitteisiin ja koneisiin. Ilmiöstä käy-
tetään nimitystä esineiden internet, 
englanniksi Internet of Things. 

Laitteet keräävät dataa pilvipal-
veluihin, keskustelevat keskenään 
ja ovat yhteydessä toisiinsa. Kun 
prosessista saadaan jatkuvaa tie-
toa, voidaan myös optimoida työ-
vaiheita ja tuotantoa.

Teollisuuden uusi aikakausi
Laajemmassa mielessä puhutaan 
uusimmasta teollisesta aikakau-
desta, teollisuus 4.0:sta. Kehitys-
kulkua vauhdittavat prosessorien 

kapasiteetin ja järjestelmien liitet-
tävyyden kasvu sekä yhä monipuo-
lisemmat ohjelmistot.

Uuskoski näkee, että teollinen 
internet merkitsee isoa murrosta 
myös liiketoimintoihin. Ne tulevat 
muuttumaan digitaalisten trendien 
myötä, kun koneilta aletaan vaatia 
yhä enemmän ominaisuuksia.

Jatkossa asiakkaat odottavat jat-
kuvaa tulovirtaa ja haluavat mak-
saa vain koneen suorituskyvystä.

– Ensin siirrytään ehkä laittei-
den vuokraamiseen, sitten laskut-
tamaan niiden käytöstä ja lopulta 
maksetaan ainoastaan tuotokses-
ta ja tuloksesta, Uuskoski arvelee.

Beckhoffin toimittamat avoimet 
automaatiojärjestelmät pohjautuvat 
PC-pohjaiseen ohjaustekniikkaan. 
Avoin ohjausjärjestelmä voidaan 
liittää muihinkin järjestelmiin, jot-
ka käyttävät standardirajapintoja.

– Avoimet järjestelmät merkitse-
vät joustavuutta ja antavat valmiu-
den tehdä yhteistyötä muiden toi-
mijoiden kanssa.

Teollisuuden digitalisaatio työl-
listää monenlaisia osaajia pilvipal-
velujen tarjoajista ohjelmistojen 

kehittäjiin. Liitettävyys mahdollis-
taa ekosysteemin syntymisen myös 
kumppaneiden kesken.

Teollinen internet tarkoittaa 
liiketoimintojen murrosta

Teknologian 
edelläkävijä
n Beckhoff on saksalainen 
perheyritys, jonka tytäryh-
tiö on toiminut Suomessa 
jo 19 vuotta.

nSuomen toimintoja ovat 
esimerkiksi myynti, huolto, 
tuote- ja sovelluskehitys, 
koulutus sekä tekninen tuki. 
Laitteet ja ohjelmistot tuo-
daan Saksasta.

n  Tuotteita ja järjestelmä-
ratkaisuja käytetään erilai-
sissa työstökeskuksissa ja 
rakennusautomaatiossa.

den lisäksi älylaseja. Lasien etu on siinä, että 
ne vapauttavat teknikon kädet tarvittaviin 
huoltotoimenpiteisiin. Samalla asiantun-
tija voi ohjeistaa soittajaa puheen kautta.

– Lisätyn todellisuuden mahdollistama, 
visuaalisiin ja selkeisiin työohjeisiin perus-
tuva tuki parantaa tuottavuutta, säästää ai-
kaa ja rahaa sekä vähentää virheitä ja sei-
sokkeja, listaa Luukkonen.

AR:n avulla henkilöstö selviytyy huolto-
tilanteista omatoimisesti ilman raskaisiin 

manuaaleihin turvautu-
mista. Tarvittaessa asian-
tuntija on soiton päässä. 
AR-sovellukset voidaan 
myös integroida osaksi 
asiakkaan nykyisiä jär-
jestelmiä.

AR:n ytimessä ovat 
älylaitteen näkymään il-
mestyvät objektit.

– Tarvittaessa graafik-
komme luovat 2/3D-sisäl-
töä ja optimoivat asiak-
kaan CAD-piirustuksista 

3D-malleja. Näin asiakas saa lisätyn todelli-
suuden palveluihinsa tarkat mallit esimer-
kiksi laitteen vioittuneesta osasta.
 
Tulevaisuuden markkinat
Softabilityn hiljattain teettämän markkina-
tutkimuksen mukaan teollisen internetin ja 
VIESTI:n kaltaisen etäneuvontaratkaisun 
markkinat ovat kooltaan pelkästään Suo-
messa noin viisi miljoonaa euroa tänä vuon-
na. Lisätyn todellisuuden palveluille on siis 
selkeää kysyntää.

Lisätyn todellisuuden yritykselle luoma 
arvo ei jää ainoastaan vikatilanteiden sel-
vittämiseen. VIESTI:n kaltaiset sovellukset 
tuottavat myös paljon dataa.

– Jokainen ongelmatilanne tarjoaa tietoa 
tietyn laitteen tai prosessin toiminnasta. Lo-
pulta data on myös teollisuudelle se niin sa-
nottu uusi öljy, Luukkonen muistuttaa.
 

Lisätty todellisuus mahdollistaa tehokkaammat huolto- ja korjauspalvelut. Jokainen  
ongelma ja ratkaisu tuottaa myös arvokasta tietoa tietystä laitteesta ja prosessista.

“

“

Yllättävät vika- ja huoltotilanteet vievät yrityksiltä huomattavasti 
aikaa, ja asiantuntijoiden saaminen paikan päälle aiheuttaa lisä-
kustannuksia. IT-yritys Softability tarjoaa etäneuvontaratkaisuja 
sekä AR-palveluita yritysten prosessien tehostamiseksi.
teksti joonas ranta  kuva softability

Lisäarvoa lisätyllä 
todellisuudella

L isätty todellisuus ei ole enää pel-
kästään tulevaisuuden puhetta, 
vaan jo näkyvillä keskuudessam-
me. Vuonna 2017 huonekalujätti 

IKEA julkaisi AR-teknologiaa hyödyntävän 
sovelluksen, jonka kautta käyttäjä voi so-
vitella huonekaluja virtuaalisesti kotiinsa. 
Huonekalun 3D-malli näkyy kameran kaut-
ta älypuhelimen ruudulla, mutta ei todel-
lisessa tilassa.

Yrityspuolella, etenkin teollisuudessa, 
AR-sovellusten käyttö-
tarkoitukset poikkeavat 
kuluttajille suunnatuis-
ta sovelluksista. Sovel-
lusten taustalla on sil-
ti sama teknologia, jota 
moni yritys hyödyntää 
jo nyt. IT-yritys Softabi-
lityn liiketoimintayksik-
kö Softability Studio to-
teuttaa asiakkailleen eri-
laisia lisätyn todellisuu-
den palveluita.

– Asiakas voi olla esi-
merkiksi teollisuusyritys, joka kaipaa tehok-
kaita ratkaisuja vika- tai huoltotilanteisiin, 
kertoo Softability Studion myyntipäällikkö 
Mikko Luukkonen.

Kilpailukykyisempää todellisuutta
Softability Studion tarjoamaan kuuluvat yri-
tyksille räätälöidyt AR-sovellukset ja yrityk-
sen itse kehittämä VIESTI-etäneuvontarat-
kaisu, josta tulee uusi versio tämän kevään 
aikana. VIESTI:n kautta vaikkapa yrityksen 
teknikko ottaa etäyhteyden asiantuntijaan, 
joka näkee tilanteen teknikon silmin älylait-
teen välittämän live-videokuvan kautta. 
Näin ratkaisu saadaan tuotettua reaaliajassa. 
Asiantuntija pystyy tekemään huomioita tai 
annotaatioita videokuvasta otettuihin kuva-
kaappauksiin ja lähettämään ne teknikolle.

VIESTI:ä käytetään mobiilisovelluksen 
kautta. Se tukee tyypillisten mobiililaittei-

T oiminnanohjauksen keskittämi-
nen yhteen järjestelmään ilman 
hankalia integraatioita säästää ai-
kaa, rahaa ja hermoja. Lemonsoftin 

järjestelmästä palveluineen on haluttu teh-
dä mahdollisimman kokonaisvaltainen ja 
käyttäjäystävällinen. 

– Tavoitteemme on mahdollistaa asiak-
kaalle sujuva ja tehokas arki sekä miellyt-
tävä käyttökokemus. Näin asiakkaalle jää 
aikaa oman liiketoimin-
nan jatkuvaan kehittämi-
seen, kertoo myyntijoh-
taja Jakke Vyyryläinen. 

Lemonsoft on laaja ja 
joustava järjestelmäko-
konaisuus, jonka avul-
la koko yrityksen reaa-
liprosessin ohjaaminen 
ja seuraaminen helpot-
tuvat. Yrityksen keskei-
simmät toiminnot ovat 
kaikki yhdessä paketis-
sa: talous- ja henkilös-
töhallinto, tuotannonohjaus, projektin- ja 
asiakkuudenhallinta sekä tuote- ja tilaus-
toimitusketjun hallinta. Ohjelmistoa kehi-
tetään jatkuvasti; tällä hetkellä kehityksen 
pääpaino on automaation ja tekoälyn hyö-
dyntämisessä. 

Skaalautuu yrityksen koon mukaan
Lemonsoft on vahvimmillaan teollisuudes-
sa, tukkukaupassa, urakoinnissa, projekti-
liiketoiminnassa ja tilitoimistoissa, mutta 
soveltuu modulaarisuutensa ansiosta kai-
kille yrityksille. Järjestelmä skaalautuu yri-
tyksen koon mukaan ja käyttöönotossa on 
huomioitu eri kokoisten yritysten tarpeet.  

– Järjestelmä- ja palvelukokonaisuus mie-
titään aina yhdessä asiakkaan kanssa, yri-
tyksen tarpeet huomioiden. Parhainkaan 

järjestelmä ei tuota hyötyä, jos sitä ei käy-
tetä tehokkaasti. Oikein tehtyyn käyttöön-
ottoon sisältyy ohjelmiston lisäksi projektin-
hallinta, koulutus ja tarvittaessa kehitystyö. 
Järjestelmä on koko organisaation työkalu ja 
paras hyöty saadaankin silloin, kun jokainen 
yrityksessä käyttää sitä. 

Toiminnanohjausjärjestelmä sisältää par-
haiden käytäntöjen mukaisia prosessimalle-
ja. Hyväksi koettuja malleja hyödyntämällä 

asiakas voi aidosti kehit-
tää toimintaansa. Jatku-
va kehitystyö, vahva lii-
ketoimintaosaaminen ja 
laaja kumppaniverkosto 
ovat myös asiakkaiden 
käytettävissä. 

Hyvä esimerkki ver-
koston eduista on yhteis-
käyttöisyys vaikkapa tili-
toimiston kanssa.

– Kun tilitoimisto te-
kee kirjanpidon suoraan 
asiakkaan järjestelmään, 

vältetään turhaa, päällekkäistä työtä, eikä 
myöskään rajapintojen kanssa tarvitse ki-
puilla, toteaa Vyyryläinen.

Oikea tieto päätöksenteon tukena 
Tehokas tiedon hyödyntäminen on yksi me-
nestyksellisen liiketoiminnan kivijaloista. 
Parhaimmillaan hyödyllisen tiedon avulla 
voi jopa luoda täysin uutta liiketoimintaa. 

Lemonsoftin järjestelmällä asiakas pystyy 
hyödyntämään liiketoiminnassaan reaaliai-
kaista dataa, jonka avulla voi ennakoida hel-
pommin tulevaa, tehostaa prosesseja sekä 
parantaa toiminnan tuottavuutta. 

– Järjestelmässämme kaikki tähtää lopul-
ta yrityksen toiminnan ja prosessien tehos-
tamiseen sekä tietysti myös kannattavuu-
den parantamiseen, Vyyryläinen kiteyttää.  

Yrityksen koon mukaan skaalautuva toiminnanohjausjärjestelmä 
tuo kaikki yrityksen ydintoiminnot yhteen pakettiin. Reaaliai-
kaista dataa hyödyntämällä myös tulevaa on helpompi ennakoida.
teksti anne korkala  kuva eino ansio

Tehokkaampi
ajankäyttö tuottaa
parempaa bisnestä

Myyntijohtaja Jakke Vyyryläinen vakuuttaa Lemonsoftin antavan yritysjohdolle tarvitta-
vat työkalut liiketoiminnan jokapäiväiseen ohjaamiseen ja kehittämiseen. 

Vikatilanteet 
tarjoavat tietoa  
tietyn laitteen  
tai prosessin  
toiminnasta.  

Parhainkaan  
järjestelmä ei  
tuota hyötyä, jos 
sitä ei käytetä  
tehokkaasti.  
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D igitalisaation yleistymi-
nen on lisännyt merkit-
tävästi kyberrikollisuut-
ta. Jyväskylän ammatti-

korkeakoulun kyberturvallisuuden 
tutkimus-, kehitys- ja koulutuskes-
kus JYVSECTECin teknologiajohtaja 
Marko Vatasen mukaan kyberrikol-
lisuudesta on tullut iso bisnes, jonka 
globaali arvo on vähintäänkin sato-
ja miljardeja euroja. Vatanen uskoo, 
että verkkorikollisuus tulee lähitu-
levaisuudessa kasvamaan edelleen.

Kyberrikollisuuden pelikenttä 
on laaja. Useimmiten rikokset liit-
tyvät tavalla tai toisella yksityishen-
kilöiden tai yritysten tietojen luvat-
tomaan hyödyntämiseen. Mones-
ti kyberrikollisuus nivoutuu osak-
si perinteistä rikollisuutta, kuten 
huumausaine- ja omaisuusrikoksia. 

– Verkkorikollisten menetelmät 
ovat kehittyneet valtavasti viimeis-
ten kolmen vuoden aikana. Esimer-
kiksi huijauksia toteutetaan niin 
laadukkaasti, että asiantuntijankin 

CybeRDI haastaa 
kyberrikollisuuden

voi olla mahdotonta niitä tunnistaa. 
Rikolliset hyödyntävät muun muas-
sa automatisoituja haittaohjelmia, 
jotka etsivät koko ajan järjestelmi-
en heikkoja lenkkejä. Verkkorikok-
sen uhriksi voi joutua kuka tahan-
sa, Vatanen kertoo.

Parhaat käytänteet selville
JAMK ja Poliisiammattikorkeakoulu 
käynnistivät Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön rahoittaman kolmevuoti-
sen CybeRDI-hankkeen viime loka-
kuussa. Tavoitteena on kehittää tek-
nologisesti ja toiminnallisesti par-
haita käytäntöjä, joita yritykset ja 
julkiset organisaatiot voivat hyö-
dyntää kyberrikosten estämiseen, 
tutkimiseen ja selvittämiseen. 

– Pyrimme luomaan parhaita käy-
tänteitä, joiden avulla esimerkiksi 
yritykset pystyvät selvittämään nii-
hin kohdistuneita kyberrikosepäi-
lyjä, tekemään yhteistyötä poliisin 
kanssa ja pysymään toimintaky-
kyisinä mahdollisesta kyberiskus-

ta huolimatta. Kartoitamme myös 
moderneja teknologioita ja väli-
neitä, joita eri organisaatiot voisi-
vat hyödyntää kyberturvallisuuten-
sa lisäämisessä. Esimerkiksi tekoä-
lyä, syväoppimista ja tietojen auto-
maattista analysointia voidaan hyö-
dyntää verkkorikosten tutkinnassa.

Tavoitteena laaja verkosto
CybeRDI-hankkeen tavoitteena on 
myös välittää kansalaisille tietoa 
kyberuhkista sekä rakentaa yhteis-
työverkostoja kansallisesti ja kan-

sainvälisesti. Hanke tekee yhteis-
työtä esimerkiksi kotimaisten ja 
kansainvälisten poliisi- ja kyber-
turvallisuusorganisaatioiden, yrit-
täjäjärjestöjen, oppilaitosten sekä 
valtionhallinnon ja terveydenhuol-
tosektorin organisaatioiden kanssa.

Jyväskylän ammattikorkea-
koulun IT-instituutin alaisuudes-
sa toimiva JYVSECTEC tuottaa yri-
tyksille ja organisaatioille kybertur-
vallisuuteen liittyviä konsultointi-, 
tutkimus-, testaus- ja koulutuspal-
veluja sekä järjestää kyberturvalli-

suusharjoituksia. JYVSECTEC myös 
ylläpitää ja kehittää FINCSC-kyber-
turvallisuussertifikaattia sekä to-
teuttaa toimialaan liittyviä tutki-
mus- ja kehityshankkeita. 

JYVSECTECin teknologiajohtaja Marko Vatasen mukaan CybeRDI-hankkeen tavoitteena on luoda tehok-
kaita tapoja kyberrikosten havaitsemiseen, tutkimiseen ja ennaltaehkäisemiseen. 

CybeRDI-hanke rakentaa tehokkaita toimintamalleja 
ja yhteistyöverkostoja kyberrikollisuuden torjuntaan. 
Samalla kasvatetaan kansalaisten sekä yhteisöjen  
tietoisuutta kyberrikoksista.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva riku kylä

“
Verkkorikoksen 
uhriksi voi joutua 
kuka tahansa. 

Tekoälyyn perustuvan 
diagnosointijärjestelmän  
avulla teollisuuden lait-
teet ja koneet oppivat  
tunnistamaan huolto- 
tarpeensa itse. Laitteen 
käyttöaikaan perustuvat 
määräaikaishuollot saat-
tavatkin jäädä historiaan. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva quant finland

T eollisuusyrityksille käyn-
nissä- ja kunnossapito-
palveluja sekä projektitoi-
mituksia tarjoava Quant 

Finland Oy on jo pitkään hyödyntä-
nyt digitaalisuuden tarjoamia mah-
dollisuuksia asiakasprojekteissaan. 

Teknologia-, myynti- ja markki-
nointijohtaja Petteri Särkiniemen 
mukaan Quant Finlandin digitaali-
sesta työkalulaatikosta löytyy so-
piva ohjelmistosovellus asiakas-
prosessin jokaiseen vaiheeseen. 
Esimerkkeinä näistä sovelluksis-
ta Särkiniemi mainitsee OEE-mit-
tauksessa, turvallisuuden rapor-
toinnissa ja seurannassa sekä lait-
teiden langattomassa kunnonval-

vonnassa ja prosessien seurannas-
sa käytettävät työkalut.

Toimialan pioneeriksi
Särkiniemi uskoo, että digitaalisuu-
den hyödyt tulevat lähivuosina li-
sääntymään entisestään, kun te-
koälyä päästään soveltamaan täy-
simääräisesti. Quant haluaa olla te-
koälyn hyödyntämisessä alan suun-
nannäyttäjä ja osallistuu siksi vuo-
sina 2019–2020 Tampereen yliopis-
ton vetämään EDGE-tekoälyhank-
keeseen. Siinä eri aloilla toimivat 
yritykset kehittävät tekoälyyn pe-
rustuvia automaattisia järjestelmiä 
omiin liiketoimintatarpeisiinsa.

– Tarkoituksena on kehittää asiak- 
kaalle suunnittelemaamme ja to-
teuttamaamme siltanosturiin jär-
jestelmä, joka pystyy ennakoimaan 
nosturin huollon tarpeen ja vikaan-
tumisen ajankohdan sekä arvioi-
maan nosturin olemassa olevan elin- 
iän. Keräämme nosturin olemassa 
olevista mittauskohteista raakada-
taa, jonka pohjalta kehitetään sig-
naalinkäsittelylliset algoritmit nos-
turin laaja-alaista kunnonvalvon-
taa varten.

Särkiniemen mukaan Quantin ta-
voitteena on, että tekoälyä ja ED-
GE-hankkeen aikana luotavia algo-
ritmeja voidaan hyödyntää jatkos-
sa kaikissa yrityksen tarpeissa kun-

nossapidon tehostamisesta erilai-
siin teknologiaprojekteihin. 

– Ideana on, että huoltojen ajan-
kohdat ja huoltotoimenpiteet voi-
daan optimoida koneiden ja laittei-
den itsediagnostiikan avulla. Käyt-
tötuntien sijaan huollot tehdään jat-
kossa todellisen tarpeen mukaan. 
Tämä tuo säästöjä, lisää tuotannon 
tehoa, parantaa prosessin toiminta-
varmuutta ja poistaa turhien huol-
totoimenpiteiden aiheuttamia rik-
koutumisriskejä.

Tekoäly ei korvaa ihmistä
Vaikka tekoäly tuo mukanaan mo-
nia hyötyjä teollisuuden käynnis-
sä- ja kunnossapitoon, Quantin te-
kemisen keskiössä tulevat jatkos-
sakin olemaan ihmiset.

– Meidän toimintamme perus-
tuu osaavien ammattilaisten teke-
miseen. Näin on nyt ja tulee myös 
jatkossa olemaan. Tekoäly auttaa 
meitä kuitenkin keskittymään oi-
keisiin asioihin sekä lisäämään 
oman tekemisemme tehoa, Särki-
niemi painottaa. 

Quant on teollisuuden kunnossa-
pidon globaali markkinajohtaja, jo-
ka työllistää 2900 työntekijää. Suo-
men yksikössä työntekijöitä on 650. 
Konsernilla on toimintaa jokaisel-
la mantereella ja sen liikevaihto on 
noin 200 miljoonaa euroa.

Koneiden itsediagnostiikka 
tuo säästöjä ja lisää tehoa

Vaikka Quant Finland Oy panostaa vahvasti tekoälyn hyödyntämiseen, 
tulevat osaavat ammattilaiset silti aina olemaan toiminnan keskiössä.


