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Tulevaisuus

Vanhan haastaminen on välttämätöntä, 
jotta saamme raivattua tilaa uudelle. 
Tulevaisuutta tehdään joka päivä.  
Puheenvuorossa Mikko Dufva. s.2Mikko Dufva. s.2
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E L Ä M M E N O R M A A L I N jälkeistä, post- 
normaalia aikaa. Yllätykset, epävarmuus 
ja ristiriitaisuudet kasvavat, maailma koe-
taan yhä monimutkaisemmaksi ja koko nor-
maalin käsite on yhä hyödyttömämpi, vaik-
ka takerrumme siihen kiinni. Tulevaisuu-
desta voi varmuudella sanoa vain sen, että 
se on toisenlainen kuin 
nykyhetki.

SAMALLA KUN  koem-
me tulevaisuuden yhä 
epävarmemmaksi, on 
moni asia yhä varmem-
paa – ja se vasta ahdis-
taakin. Tiedämme, et-
tä äärisääilmiöt yleis-
tyvät ilmastonmuutok-
sen seurauksena. Väes-
törakenteesta näemme, 
että ikäihmisten osuus 
kasvaa Suomessa.
 
E PÄVA R M U U D E N  ja 
näiden hankalien varmuuksien keskellä 
kaipaamme vanhaan normaaliin, vaikka 
samalla tiedostamme tarpeen merkittävil-
le muutoksille. Mutta mitä jos tarttuisim-
mekin tähän muutokseen tervetulleena ja 
pitkään kaivattuna asiana ja jättäisimme jää-
hyväiset vanhalle normaalille?

NYKYISTEN  TAPOJEN, rakenteiden ja aja-
tusmallien haastaminen lisää epävarmuut-
ta ja se tuntuu ikävältä jo valmiiksi häm-
mentävänä koetussa tilanteessa. Tämä van-
han haastaminen ja siihen liittyvä surutyö 
on kuitenkin välttämätöntä, jotta saamme 

raivattua tilaa uusille mahdollisuuksille – 
uusille tulevaisuuksille.

TÄ M Ä H A A STA M I N E N tarkoittaa myös 
vanhasta toivosta luopumista. Ei ole toi-
voa siitä, että kaikki säilyy ennallaan, tai 
että voimme ratkoa ongelmat yksinkertai-

silla teknologiaratkaisuilla ja 
jatkaa vanhaan malliin. Sen 
sijaan on toivoa siitä, että tu-
levaisuus voi olla monella 
tavalla parempi paikka yhä 
useammalle. 

EI SIIS OLE tarpeen luopua 
kaikesta toivosta tulevai-
suuksien suhteen, vaan ku-
vitella toisenlaisia toivotta-
via tulevaisuuksia ja keskus-
tella näistä muiden kanssa. 
Mikä on meille todella tär-
keää, mitä haluamme vaalia? 
Mihin uusiin mahdollisuuk-
siin haluamme tarttua ja mi-

tä kehityskulkuja haluamme nykyhetkessä 
vahvistaa? Tulevaisuus tehdään jokapäiväi-
sillä teoilla ja päätöksillä.

KUN KATSOMME taaksepäin 20 vuoden 
kuluttua, uskon, että olemme huvittunei-
ta aikamme keskusteluista ja näkemyksis-
tä. Kuinka vaikealta tuntuikaan luopua tu-
tuista asioista ja kuinka helppoa se loppu-
jen lopuksi oli. Ja kuinka sokeita olimme 
sille, mitä kaikkea on edessä.

MILL AISTA tulevaisuutta sinä haluat ra-
kentaa?

Hankalat tulevaisuudet

Mikko Dufva
Tulevaisuusasiantuntija 
Sitra 

Puheenvuoro 
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”Tavoitteiden 
saavuttamisessa on  
tärkeää, että eri  
toimijat tekevät  
läheistä yhteistyötä.”
Fingon toiminnanjohtaja  
Juha-Erkki Mäntyniemi

Globaalien haasteiden, 
kuten koronapandemian 
ja ilmastonmuutoksen, 
vuoksi maailmassa tarvi-
taan yhä enemmän rajat  
ylittävää yhteistyötä. 
YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteet ovat uni-
versaaleja.

G lobaalit haasteet kos-
kettavat kaikkia, ja nii-
den ratkaisemiseksi 
tarvitaan kansainvälis-

tä yhteistyötä, sanoo Global Com-
pact Network Finlandin pääsihteeri  
Lenita Toivakka.

Global Compact on YK:n pääsih-
teerin perustama, maailman suu-
rin yritysvastuualoite. Se kannus-
taa yrityksiä kantamaan vastuu-
ta kestävästä kehityksestä ja antaa 

Lenita Toivakka ja Helena Ranta toimivat YK:n ystävissä. He kutsuvat sekä yrityksiä että yksittäisiä kansalaisia mukaan työhön kestävän kehityksen ja tasa-arvon puolesta.

tukea vastuulliseen ja menestyvään 
liiketoimintaan. Aloitteeseen sitou-
tuneiden yritysten tulee noudattaa 
työoloihin, ihmisoikeuksiin, ym-
päristöön ja korruption ehkäisyyn 
liittyviä kansainvälisiä periaatteita. 
Global Compactin Suomen verkosto 
aloitti vuoden 2020 alussa.

– On entistä tärkeämpää, että yk-
sityinen sektori on mukana edistä-
mässä kestävää kehitystä. Yrityk-
sillä on tarvittavaa osaamista ja re-
sursseja ratkoa haasteita, Toivakka 
painottaa.

Global Compactin Suomen ver-
kostossa on jo mukana yli 100 yri-
tystä mikroyrityksistä kansainväli-
siin pörssiyhtiöihin. Maailmalla toi-
mintaa on 157 maassa.

– Global Compact on yritysvas-
tuun kansainvälinen perusta ja 
verkosto, jonka toiminnan ydin on 
YK:n periaatteiden ja kestävän ke-
hityksen tavoitteiden edistäminen 
yritysten keskuudessa. Tarjoamme 
tietoa, työkaluja ja koulutusta, jo-
hon jäsenemme pääsevät maksutta. 

Global Compact tarjoaa yrityksil-
le ja yhteisöille sekä kansallisen et-
tä kansainvälisen verkoston, jossa 

vastuullisuustyötään aloittelevat ja 
konkarit oppivat yhdessä. Toivak-
ka kertoo, että epävarma maailman-
tilanne on lisännyt yritysten halua 
lähteä tukemaan kestävää kehitystä. 

– Kiinnostus YK:n kestävän kehi-
tyksen tavoitteita kohtaan on suur-
ta. YK:n toiminta luo yrityksille va-
kaampaa ja ennakoitavampaa ym-
päristöä, Toivakka kertoo. 

Kohti solidaarisuutta
YK:n ystävät työskentelee ihmisoi-
keuksien, rauhan ja turvallisuuden 
sekä kestävän kehityksen tavoittei-
den toteutumiseksi. Jäseneksi voi 
liittyä jokainen verkoston päämää-
rät hyväksyvä henkilö. Verkosto 
on osa Suomen YK-liiton toimintaa 
YK:n ystävät järjestää vuosittain eri-
laisia tilaisuuksia ja palkitsee Vuo-
den YK:n ystävän. YK-liiton Kestä-
vä kehitys haltuun -verkkokurssi so-
pii kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

– Nyt jos koskaan YK tarvitsee ys-
täviä, sanoo YK:n ystävien puheen-
johtaja, professori Helena Ranta. 

Ranta mainitsee ilmastonmuu-
toksen mukanaan tuomat ongel-
mat, kuten aavikoitumisen. Elinti-

lan kapeneminen ja puhtaan veden 
saatavuusongelmat pakottavat ih-
miset lähtemään kotiseuduiltaan. 
Koronapandemia on aiheuttanut li-
sää haasteita. 

– Virukset eivät tunne rajoja. Se, 
mitä pidän murheellisena, on kan-
sallinen itsekkyys. Kaikki valtiot ha-
luavat turvata omien kansalaisten-
sa terveyden, mutta taatusti meillä 
kehittyneillä mailla on varaa tukea 
kehittyviä maita. Rokotteiden ke-
hittäminen ei ole halpaa.

Ranta toteaa, että Yhdysvaltojen 
presidentin Donald Trumpin ajama 
America First -ajattelu on konkreet-
tinen ilmentymä lisääntyneestä 
kansallisesta itsekkyydestä. Maa-
ilman terveysjärjestö WHO on yk-
si niistä järjestöistä, joiden rahoit-
tamisen Yhdysvallat Trumpin kau-
della lopetti. 

– Jos WHO:ta ei olisi ollut, olisim-
meko päässeet eroon isorokosta?

Tyttöjen koulutus etualalla
Naisten ja tyttöjen aseman paran-
taminen on yksi YK:n tärkeistä ta-
voitteista. Naisiin kohdistuu raakaa 
väkivaltaa maailmalla tapahtuvien 

konfliktien aikana, eikä naisia ai-
na huomioida konfliktien jälkeis-
ten siirtymävaiheiden järjestelyissä.

– Usein rauhasopimukset ovat 
näennäisesti sukupuolineutraaleja, 
mutta heijastelevat enemmän mies-
ten kokemuksia konflikteista. Myös 
konfliktin jälkeiset järjestelyt har-
voin turvaavat naisten psyykkisen 
ja fyysisen kuntouttamisen. On hel-
pompaa palauttaa takaisin yhteis-
kuntaan taistelijat kuin väkivaltaa 
kohdanneet naiset, Ranta kertoo.

Ranta toteaa olevan tärkeää, että 
naisten aseman parantamiseen täh-
täävässä työssä ovat mukana myös 
miehet. Hän painottaa myös tyttö-
jen koulutuksen merkitystä. 

– Kun tyttöjen koulutustaso 
nousee, he pitävät huolta siitä, et-
tä myös heidän lapsensa koulute-
taan. Monessa maassa naiset eivät 
tiedä oikeuksiaan, koska heillä ei ole 
mahdollisuutta ottaa niistä selvää. 

Tulevaisuuden suhteen Ranta nä-
kee valoa tunnelin päässä.

– Kaiken populismin ja arvaamat-
tomuuden keskellä on olemassa ai-
toa halua auttaa ja solidaarisuutta, 
se on erittäin lohdullista.

Yhdessä kestävän kehityksen 
ja tasa-arvon puolesta

teksti vilma timonen 
kuva joona raevuori

SOVA 3D 
Huomisen kaupunkikehitys  
on kansalaisille avointa 
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P ilvistrategia nousee kes-
keiseen rooliin, kun or-
ganisaatiot digitalisoivat 
toimintojaan. Tavoittee-

na on parantaa kustannustehok-
kuutta, ketteryyttä ja kyvykkyyt-
tä, sanoo Suomen Konehuone Oy:n 
myyntijohtaja Ilari Weide.

Vielä jokin aika sitten moni orga-
nisaatio ulkoisti IT-järjestelmiensä 
hallintaa palveluntarjoajille. Wei-
de kertoo, että tänä päivänä orga-
nisaatiot haluavat yhä useammin it-
se määrittää käytettävät teknologiat 
ja kehitystyön suunnan.

Helposti hallittava ratkaisu
Konesalien modernisointiin Suo-
men Konehuone käyttää markki-
najohtaja Nutanixin hyperkonver-
genssiratkaisua. Se yhdistää palve-
lin-, tallennus-, verkko- ja virtuali-
sointiresurssit kokonaisuudeksi, jo-
ta on helppo ohjata ja hallita. 

– Nutanixin ja monipilviratkai-
sun avulla asiakas pystyy sijoitta-
maan työkuormat helposti ja tar-

Monipilviratkaisu 
on tätä päivää

koituksenmukaisesti joko julkiseen 
tai omaan yksityiseen pilveen.

Nutanix on ohjelmisto-ohjattua 
teknologiaa, joka antaa mahdol-
lisuuden konesalien pitkälle vie-
tyyn automatisointiin. Siten yri-
tys voi siirtää resursseja järjestel-
män operoinnista ja ohjaamisesta 
liiketoiminnan kehittämiseen. 

– Modernia monipilviratkaisua 
sovellettaessa tietotekniikasta tu-
lee mahdollistaja, ei rajoittaja.

Yrityskaupalla vahvemmaksi
Suomen Konehuoneen asiakkaina 
on keskisuuria ja suuria yrityksiä se-
kä kuntia, kaupunkeja ja valtionhal-
linnon organisaatioita. Sama ohjel-
mistopohjainen Nutanix-alusta so-
pii kaikille konesalejaan uudistavil-
le toimialasta riippumatta.

Viime kesäkuussa Suomen Kone-
huone otti harppauksen, kun norja-
lainen NetNordic Group osti yhtiön 
koko osakekannan. NetNordic työl-
listää Pohjoismaissa 500 henkilöä. 

Yrityskaupan myötä sekä Suo-

men Konehuone että NetNordic 
vahvistavat osaamistaan ja kykyään 
toimittaa markkinoiden johtavia 
ratkaisuja ja palveluita Suomessa. 

– Meillä on Suomessa hybridi-
pilvien toteuttamiseen vaadittavat 
kolme keskeistä tukijalkaa: konesa-
lien teknologia ja palvelut, tietover-
kot ja tietoliikenne sekä tietoturva, 
luettelee NetNordic Finlandin Vice 
President Jan Karlsson.

– Konehuoneen vankka osaami-
nen Nutanix-järjestelmien suunnit-
telusta, asennuksesta ja käyttöön-

otosta yhdistettynä NetNordicin 
vahvaan osaamiseen tietoliiken-
teestä ja tietoturvasta, tekevät Net-
Nordicista ja Konehuoneesta asiak-

kailleen turvallisen ja luotettavan 
kumppanin monipilviratkaisujen 
toteuttajana, Karlsson lisää 

Yritysjärjestelyyn liittyen Net-
Nordic Finland ja Suomen Kone-
huone saivat syyskuussa uuden toi-
mitusjohtajan. Työt yhtiöiden vetä-
jänä aloitti Christian Cedercreutz.

Cedercreutz toimi aiemmin eri 
tehtävissä IBM:n palveluksessa niin 
kotimaassa kuin kansainvälisissä-
kin tehtävissä. IBM-uran jälkeen Ce-
dercreutz toimi M-Brain Oy:n toimi-
tusjohtajana.

Jan Karlsson, Christian Cedercreutz ja Ilari Weide toteavat, että NetNordicin ja Suomen Konehuoneen yh-
distyminen vahvistaa yhtiöiden kykyä rakentaa monipilviajatteluun perustuvia Nutanix- ratkaisuja.

Yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden pilvi- 
strategia pohjautuu yhä useammin monipilviratkai-
suun, jossa paikalliseen konesaliin rakennettu yksi-
tyinen pilviratkaisu yhdistetään julkipilvien kanssa.
teksti timo hämäläinen  kuva joona raevuori

Toimitusjohtaja Pasi Leppäkoski tietää, että helppokäyttöiset robotit te-
hostavat tuotantoa. Kuvassa Fanuc CRX10iA/L -yhteistyörobotti.

S uomi oli 15 vuotta sitten 
robotisaation kärkimaita. 
Sittemmin teollisuusyri-
tystemme teknologinen 

kehitys on ollut taantumaan päin. 
Esimerkiksi Ruotsista Suomi on jää-
nyt ison harppauksen ja nyt myös 
Itä-Euroopan maat ajavat robottiti-
heydessä ohitsemme.

– Teollisuutemme kilpailukyvyn 
kannalta on ehdottoman tärkeää, 
että pystymme lähivuosina nosta-
maan tuotannon automaatioastetta. 
Korkeiden työvoimakustannusten 
maana emme muuten selviä kan-
sainvälisessä kilpailussa. Robotit 
vapauttavat inhimillistä työpanos-
ta vaativampiin työtehtäviin, kuten 
tuotekehitykseen, logistiikkaan ja 
myyntiin, Pasi Leppäkoski toteaa.

Leppäkosken mukaan suomalai-
set suuryritykset ovat edelleen vah-
voja automaatiossa ja robotiikassa, 
mutta pk-yritykset aristelevat tek-
nologiainvestoinneissa. Yrityksissä 
pelätään korkeita investointikustan-
nuksia ja käyttöönoton haasteita.

Roboteista apua Suomen 
kilpailukykyongelmaan 

– Robotit ovat kehittyneet valta-
vasti. Niiden ohjaus tapahtuu help-
pokäyttöisellä PC-tietokoneeseen 
tai tabletia muistuttavaan Touch 
Padiin asennetulla ohjelmistolla. 
Tietokoneen peruskäyttötaidot riit-
tävät robotin käyttöön.

Investoiminen kannattaa
Nykyajan robotit ovat toimintavar-
moja ja pystyvät työskentelemään 
vuorokauden ympäri. Ne kestävät 
jopa 20 vuotta kovaa käyttöä, kun 
mitoitus tehdään oikein ja huollot 
hoidetaan ajallaan. Tuotannossa ta-
pahtuvat muutokset eivät vanhen-
na robottia, sillä se voidaan ohjel-
moida nopeasti uuteen tehtävään. 

– Kun huomioidaan tuotannon 
tehostuminen ja työntekijäkuluissa 
saavutettavat säästöt, investoinnin 
takaisinmaksuaika on sovellukses-
ta riippuen tyypillisesti 1–5 vuotta. 

Robottien kehityksessä uusinta 
uutta edustavat ihmisten kanssa yh-
teistyötä tekevät, lähinnä kappalei-
den siirtoon suunnitellut kollabora-

tiiviset robotit eli kobotit. Turvano-
peudella toimiessaan kobotit voivat 
työskennellä aivan ihmisen vieres-
sä ja avustaa esimerkiksi kokoon-
panotehtävissä. Kobotit kuuluvat 
myös Pasi-Robotin tarjontaan.

– Japanilaisen Fanucin CRX-ro-
botti on markkinoiden uusin yh-
teistyörobotti. Se on pienikokoinen, 
mutta pystyy nostamaan jopa 10 ki-
lon kappaleen pihti-, imukuppi- tai 
imupatjatarttujalla tai kehittämäl-
lämme yhdistelmätarttujalla. CRX:n 
käsivartta voidaan ohjata siitä kiinni 
pitämällä tai vaihtoehtoisesti Touch 
Pad -ohjaimen opetusyksikkönäky-
mällä tai liukukytkimillä. Robottien 
käyttöönoton ja ohjelmoinnin pe-
rusteet oppii muutamassa tunnissa.

Pasi-Robot toimittaa robottiase-
mia sekä tekee robottien moderni-
sointeja, ohjelmointeja, huoltoja 
ja korjauksia. Yritys on kehittänyt 
myös helppokäyttöisiä PC-pohjaisia 
robottien ohjausohjelmistoja, jotka 
voidaan liittää asiakkaan olemassa 
oleviin tuotannonohjaus- ja rapor-
tointijärjestelmiin. 

– Autamme asiakkaitamme löy-
tämään prosesseistaan helposti au-
tomatisoitavat kohteet, teemme ro-
botiikan käyttöönottosuunnitelman 
ja toteutamme robottiasemat avai-
met käteen -ratkaisuina. Tarjoamme 
myös joustavan käyttötuen. 

Robottiratkaisuihin erikoistuneen Pasi-Robot Oy:n 
toimitusjohtaja Pasi Leppäkoski rohkaisee yrityksiä 
automatisoimaan tuotantoaan. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuva joona raevuori

“
Pilvistrategialla  
tavoitellaan  
taloudellisuutta  
ja ketteryyttä.

Viisaasti valjastettu  
data tukee muutosta 

Muuttuva työelämä vaatii lisää dataa. Ratkaisuarkkitehti Katri Henriksson kehottaa yhdistelemään sitä oikein päätösten tueksi. 

K uluneen vuoden aikana 
yhä useammassa yrityk-
sessä herättiin huomaa-
maan, etteivät vanhat 

järjestelmät enää tukeneet toimin-
taa tilanteessa, jossa organisaatio 
oli hajautunut. Hybridityö eli etä-
työn ja yrityksen toimitiloissa teh-
tävän työn yhdistelmä on tulevai-
suudessa entistä luonnollisempi ta-
pa toimia. Se edellyttää ketteriä vä-
lineitä niin henkilöstön, esimiesten 
kuin henkilöstöhallinnon käyttöön.

– Mitä vähemmän esimies ta-

paa alaisiaan kasvokkain ja mitä 
vähemmän henkilöstöllä on koh-
taamisia konttorilla, sitä tärkeäm-
pää on pitää yhteyttä sovellusten 
avulla ja luoda sisäisiä verkostoja. 
Kanssakäymistä on hyvä dokumen-
toida, jotta tieto kulkee ja toimin-
ta säilyy johdonmukaisena. Tie-
don tulee olla myös helposti löy-
dettävissä ja valjastettavissa datak-
si. Älykkäät järjestelmät voivat ja-
lostaa dataa, analysoida sitä ja teh-
dä yhteenvetoja organisaation par-
haaksi, kiteyttää IT-asiantuntijata-

lo Attidon ratkaisuarkkitehti Katri 
Henriksson. Hänen erikoisalaansa 
ovat HR-ratkaisut

Monessa yrityksessä on päivitet-
ty kanssakäymisen välineitä, mutta 
tiedon tallentaminen ja analysointi 
ovat jääneet vähemmälle. Henriks-
sonin mukaan dataa pitäisi kerätä 
paljon nykyistä enemmän ja antaa 
algoritmien käsitellä sitä automaat-
tisesti. Analysoitu data toimii tu-
levaisuuden suunnittelun ja pää-
töksenteon pohjana. Se auttaa esi-
miestä olemaan paremmin selvil-

lä henkilöstön osaamisesta ja joh-
tamaan tietoperusteisesti.

Työntekijät itsenäistyvät
Kasvava suuntaus on työntekijöi-
den entistä suurempi itsenäisyys ja 
itseohjautuvuus. Tulevaisuudessa 
hierarkiat madaltuvat entisestään. 
Työntekijät verkostoituvat keske-
nään ja johtavat itse itseään. He 
voivat muodostaa tiimejä, joissa he 
luovat uutta, innostavat toisiaan ja 
antavat vertaisarvioita. Tähän kaik-
keen IT-järjestelmien ja esimiesten 
on annettava mahdollisuus. 

– On tärkeää, että työntekijöillä 
on välineet johtaa itseään. Alais-
ten tulee voida perustaa helposti 
vaikkapa talon sisäisiä osaamisver-
kostoja teknologiaa hyödyntämäl-
lä. Yksi tapa varmistaa osaamisen 
siirtyminen yrityksessä on se, että 
henkilöstö tekee omia opetusvide-
oitaan talon järjestelmiin. 

Henrikssonin mukaan teknologia 
demokratisoi johtamista. Uudet jär-
jestelmät antavat työkaluja työnte-
kijöille itselleen ja mahdollistavat 
heille itsensä johtamisen ja omien 
kehityspolkujensa luomisen. Esi-
miesten kannattaa nähdä muutos 
myönteisenä ja antaa alaisille vas-
tuuta ja valtaa.

– Tässä ajassa osaamisen johta-
misen työkalut kuuluvat kaikille, ei-
vät vain esimiehille. Jos esimerkik-
si työntekijä kaipaa koulutusta, hän 
voi helposti hankkia itselleen talos-
ta mentorin sopimatta siitä erikseen 
esimiehen kanssa.

Verkostot eivät uhkaa johtajuut-
ta vaan tukevat sitä.

Nuori polvi ei tyydy
Mitä nuoremmasta työntekijästä 
on kyse, sitä tärkeämpää on, että 
yritys tarjoaa tehtäviin viimeisim-
män teknologian mukaiset välineet, 
Henriksson muistuttaa. Jos sellai-
sia ei ole, houkutus siirtyä toisaal-
le on suuri. 

– Diginatiiveiksi syntyneet ikä-
polvet käyttävät IT-laitteita ja -so-
velluksia täysin luontaisesti. He nä-
kevät vanhempaa polvea selkeäm-
min myös sen, että rutiinitehtävät 
voidaan jättää automaation ja ro-
botiikan hoidettaviksi. Työn on ol-
tava ihmiselle mielekästä ja mielel-
lään luovaa.

– Nuorilla on myös omanlaisen-
sa käsitys työelämästä. He eivät ole 
tottuneet pitkiin työuriin vaan pät-
kätöihin ja arvostavat vapaa-aikaan-
sa. He  eivät ole yhtä työpaikkaus-
kollisia kuin vanhemmat työnteki-
jät. He näkevät työn pikemminkin 
vapaa-ajan mahdollistajana kuin it-
setarkoituksena. Esimiehen on hyvä 
muistaa, etteivät nuoret alaiset enää 
vain tyydy siihen mitä annetaan.

Vaikka teknologia kehittää työ-
elämää ja työskentelemme yhä 
enemmän virtuaalitiimeissä, Hen-
riksson myöntää, ettei tekniikka 
korvaa aitoja kohtaamisia. Koneet 
ovat koneita. Niillä voi olla älyä, 
muttei tunneälyä. Ne eivät korvaa 
tapaamisia ja esimiestyötä. Vaikka 
algoritmin ennusteen mukaan työn-
tekijällä olisi kaikki hyvin, todelli-
sen tilanteen tulkitseminen vaatii 
kohtaamista, ilmeiden ja eleiden 
näkemistä ja vaikkapa vain rupat-
telua aiheesta mitä sinulle kuuluu. 
Meidän täytyy edelleen muistaa ol-
la ihminen ihmiselle.

Työn tekemisen mallit 
ovat muuttuneet pysyväs-
ti. Etätyön kasvun myötä 
yritykset kaipaavat uusia 
välineitä, joilla edistää  
organisaation toimintaa, 
dokumentoida tietoa ja 
tukea johtamista. 

teksti liisa joensuu 
kuva joona raevvuori 
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J uhani Tamminen W2M Ind-
stries Oy:stä tietää, että La-
serlaitteitta pidetään yleen-
sä kalliina. Hän kumoaa mie-

likuvan vanhentuneena.
– Laserlaitteiden hinnat ovat tip-

puneet viimeisten muutaman vuo-
den aikana jopa viidennekseen en-
tisestä. Laser on kilpailukykyinen 
muihin puhdistusmenetelmiin ver-
rattuna. Lisäksi laserilla on monia 
hyviä ominaisuuksia, kuten ym-
päristöystävällisyys, turvallisuus 
ja helppo liikuteltavuus.

Reilussa puolessatoista vuodes-
sa W2M Industries on ehtinyt myy-
dä yli neljäkymmentä laitetta Suo-
meen ja pohjoismaihin.

– Tavoitteena on levittäytyä Poh-
joismaiden ja Baltian markkinoil-
le. Vientiverkoston rakentaminen 
tyssäsi kuitenkin tilapäisesti kevääl-
lä koronapandemiaan, Tamminen 
kertoo.

Ympäristöä likaamatta
Laserpuhdistus sopii lähestulkoon 
minkä tahansa epäpuhtauden pois-

Pinnat puhtaaksi 
laserlaitteella

toon lähes miltä tahansa pinnalta. 
Laserilla voi poistaa muun muassa 
ruostetta, maalia, hartseja, raskas-
metalleja, hometta, liimoja, biokal-
voja, kumia, muovia, likaa, hapettu-
mia, mustumia ja graffiteja.

Lasereita ovat hankkineet esi-
merkiksi hitsaamot, autokorjaa-
mot ja koneistamot. Teollisuuslai-
tokset käyttävät laseria hitsaussau-
mojen käsittelyyn, telahuoltoon ja 
usein kuivajääpuhdistuksen sijasta. 
Eräs taidemuseo puolestaan käyttää 
laseria patsaiden puhdistamiseen.

– Laser ei vahingoita pohjamate-
riaalia. Hitsisaumojen puhdistuk-
sessa se ei myöskään muuta metal-
lin koostumusta tai mikrorakennet-
ta, Tamminen korostaa.

Laserin yhtenä selvänä etuna 
verrattuna hiekka-, kuivajää- ja 
soodapuhallukseen on sen siiste-
ys. Kun käytetään laseria, ympä-
ristön suojaamisen ja jälkisiivouk-
sen tarve jää lähes kokonaan pois.

– Pinnan puhdistaminen laseril-
la voi viedä enemmän aikaa kuin 
puhallusmenetelmillä. Toisaalta 

laser ulottuu koloihin ja rakoihin, 
eli paikkoihin joihin monilla muil-
la menetelmillä voi olla mahdoton 
päästä. Tilanne eri menetelmien vä-
lillä tasoittuu, kun mukaan laske-
taan koko prosessi suojaustoimi-
neen ja loppusiivouksineen.

Työntekijälle laser on turvallinen 
ja miellyttävä työmenetelmä. 

– Lasersäteet eivät tee esimerkik-
si kädelle mitään. Puhdistuksessa 
pinnasta irtoava aines voidaan imeä 
suoraan imuriin. Työsuojelun takia 
työntekijän pitää kuitenkin käyttää 

suojalaseja ja hengityssuojaa, Tam-
minen sanoo.

Kokeilulla hyödyt esille
Laserpuhdistimia valmistetaan niin 
pienimuotoiseen puhdistamiseen 
kuin järeään, jatkuvaan käyttöön. 
Pienimmän, teholtaan 60 watin lait-
teen hinta on noin 20 000 euroa. 
Suurimman laitteen teho on 2000 
wattia. Samalla hinta kipuaa yli 
kymmenkertaiseksi. Teho on mel-
ko suoraan verrannollinen puhdis-
tusnopeuteen.

– Jos yritys on kiinnostunut la-
serlaitteesta, tulemme mielelläm-
me paikalle esittelemään niitä. Esit-
tely ei maksa mitään. Sen jälkeen 
on paremmat valmiudet arvioida, 
kannattaako laitteeseen investoida. 
Tarjoamme kaikkiin laitteisiimme 
myös leasing-vaihtoehdon.

Jos puhdistustarve on jaksot-
taista, yritys saattaa päätyä hank-
kimaan puhdistuksen palveluna. 
Puhdistuspalvelua tarjoavat aina-
kin vantaalainen Hyvä Huolto Oy 
ja raumalainen LHI-Service. 

Laserpuhdistus poistaa lähes minkä tahansa epäpuhtauden lähes miltä tahansa pinnalta. Puhdistustapana 
laser on huomattavasti siistimpi kuin moni muu menetelmä.

Laser on tehokas menetelmä erilaisten materiaalien ja 
pintojen puhdistamiseen. Se ei vaurioita pohjamateri-
aalia, eikä myöskään sotke ympäristöä. 
teksti timo hämäläinen  kuva w2m industries

Y K:n Kestävän kehityksen 
tavoiteohjelma, Agen-
da 2030, astui voimaan 
vuoden 2016 alussa ja 

ohjaa globaaleja tavoitteita vuoteen 
2030 asti. Kestävän kehityksen ta-
voitteisiin kuuluvat muun muassa 
äärimmäisen köyhyyden poistami-
nen, sukupuolten tasa-arvon, kou-
lutuksen, terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäminen sekä infrastruk-
tuurien rakentaminen ympäristön 
kannalta kestävällä tavalla. Tavoit-
teiden saavuttamiseksi Fingo jäsen-
järjestöineen tekee tärkeää työtä.

Finnish Development NGOs, eli 
Fingo, on vuonna 2018 perustettu 
280 kansalaisjärjestön kattojärjestö 
ja globaalin kehityksen asiantuntija.  
Fingon jäsenjärjestöjen toiminta 
verkottuu globaalisti laajalle alueel-
le. Kehitysyhteistyötä tekevien jär-
jestöjen kattojärjestönä Fingon roo-
li on viestiä globaaleista aiheista ja 

Kehitysjärjestö  
voi olla tärkeä  
yhteistyökumppani

kehityksestä, tarjota koulutusta, tu-
kea verkostoitumista ja rakentaa toi-
mintakapasiteettia jäsenilleen.

– Kestävän kehityksen tavoittei-
den saavuttamisessa on tärkeää, et-
tä eri toimijat tekevät läheistä yh-
teistyötä, ymmärtävät ja arvosta-
vat toistensa osaamista ja jakavat 
saman vision ja tavoitteet, sanoo 
Juha-Erkki Mäntyniemi, Fingon 
toiminnanjohtaja.

Mukaan tarvitaan kehitysjärjes-
töjen lisäksi myös julkisen ja yksi-
tyisen sektorin toimijoita. 

– Vaikka kehitysjärjestöt ovat 
erittäin tärkeitä toimijoita ja teke-
vät loistavaa työtä, kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden saavuttaminen 
vaatii sen lisäksi erilaisten toimijoi-
den yhteistyötä, yksityissektori mu-
kaan lukien, toteaa kehitys- ja in-
novaatioasiantuntija Mika Välitalo.

– Yksityissektorilla on resursse-
ja, ratkaisuja, tuotteita ja osaamista, 

jotka hyödyttävät myös kehitysjär-
jestöjen toimintaa, Välitalo jatkaa. 

Lisäarvoa erityisosaamisesta
Fingon Powerbank-ohjelma on 
konkreettinen yhteistyöalusta jär-
jestöille, yrityksille ja muille toi-
mijoille, jotka pyrkivät edistämään 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista. Yhteistyöstä hyöty-
vät kaikki osapuolet, niin kehittyvät 
maat kuin yritykset ja järjestötkin.

– Powerbank tukee eri kokois-
ten toimijoiden verkostoitumista, 

resurssien yhdistämistä, yhteistyö-
tä ja teknologisten ratkaisujen hyö-
dyntämistä, sanoo kehitys- ja inno-
vaatioasiantuntija Emma Nkonoki.

Fingon jäsenjärjestöt pystyvät 
tarjoamaan merkittävää lisäarvoa 
yksityissektorin yhteistyökumppa-
neille. Kohdemaassa vuosia tai jo-
pa vuosikymmeniä toimineilla ke-
hitysjärjestöillä on tärkeitä paikal-
lisia kontakteja ja erityisosaamis-
ta. Kulttuurin tuntemus, kielitai-
to, paikallisten toimijoiden ja ruo-
honjuuritason keskuudessa saavu-

tettu luottamus sekä toimintaym-
päristön tarpeiden tunnistaminen 
luovat vahvan pohjan onnistuneil-
le projekteille. 

Eräs onnistumistarina on Lunet-
te-kuukuppeja valmistavan suoma-
laisyrityksen Lune Group Oy Ltd:n 
ja Fida International ry:n yhteis-
projekti Tansaniassa. Fidan luo-
mat yhteydet ja luottamus paikal-
lisen yhteisön sekä uskonnollisten 
johtajien kanssa oli ratkaiseva te-
kijä tuotteiden jakelun ja projektin 
onnistumisen kannalta. 

Fingon kehitys- ja innovaatioasiantuntijat Mika Välitalo ja Emma Nkonoki sekä toiminnanjohtaja Juha-Erkki 
Mäntyniemi muistuttavat, että vastuullisuus ja eettisyys ovat kestävän kasvun edellytyksiä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii  
nopeaa reagointia ja globaalia yhteistyötä. Pandemian 
takia lisäponnistusta tarvitaan monella osa-alueella.
teksti heidi edelman  kuva patrik pesonen

V alaistustekniikka on ke-
hittynyt nopeasti viime 
vuosikymmenen aika-
na. Ledit ovat olleet jo 

jonkin aikaa arkipäivää, uudempi 
suuntaus on älykkyyden lisäämi-
nen valonlähteisiin ja valaisimiin.

– Viime vuosina älykäs valaistus 
on tullut myös kotitalouksien saata-
ville. Tekniikan kehittyessä ja tuo-
tantomäärien kasvaessa hinnat ovat 
tippuneet tasolle, jonka kuluttajat 
voivat hyväksyä, kertoo myynti-
johtaja Samuli Rasinmäki Ledvan-
ce Oy:stä.

Rasinmäki uskoo, että koteihin 
tarkoitettujen älyvalaistustuottei-
den kysyntä tulee kasvamaan no-
pealla tahdilla. 

– Tuotevalikoima on ollut sup-
peahko, mutta nyt tarjolla on 
älylamppuja ja älyvalaisimia kaik-

kiin ajateltavissa oleviin kodin 
valaistuskohteisiin. Älykkään 
LED-lampun saa rautakaupasta jo 
muutamalla kympillä.

Valon väriä voi vaihtaa
Älykkään valaistuksen voi rakentaa 
yksinkertaisesti vaihtamalla vanhat 
hehku- tai ledilamput uusiin, älyk-
käisiin ledilamppuihin. Tarjolla on 
myös nykyaikaisesti tai retrotyyliin 
muotoiltuja älyvalaisimia.

– Tavanomaisen LED-lampun saa 
syttymään katkaisimesta napsaut-
tamalla. Älykkään LED-lampun voi 
sen sijaan kytkeä päälle kannetta-
van katkaisimen avulla tai sitä voi-
daan ohjata esimerkiksi kännykäl-
lä, toteaa teknisen tuen asiantunti-
ja Riku Varjela.

Älykästä LED-lamppua voi him-
mentää, ja sen valkoisen värin läm-

pötilaa voi muuttaa portaattomas-
ti lämpimästä 2 700 Kelvinistä kyl-
mään 6 500 Kelviniin. Sen lisäksi 
lampun väriä voi vaihtaa rajatto-
masti.

– Kodin haltija voi luoda älyk-
käällä valaisulla erilaisia tunnelmia 
eri tiloihin. Esimerkiksi aamun voi 
aloittaa energisoivalla valolla, jota 
käytetään kirkasvalolaitteissa. To-

dennäköisesti illalla työpäivän jäl-
keen tuntuu himmeämpi ja lämpi-
mämpi valo miellyttävämmältä, 
Varjela neuvoo.

Kodin valaistuksesta voidaan 
luoda valmiiksi erilaisia malleja, 
joiden mukaan kaikki tai vain tie-
tyt valaisimet syttyvät tai sammu-
vat. Ohjaus voidaan asettaa auto-
maattiseksi niin, että valon voimak-
kuus, värilämpötila ja väri säätyvät 
vuorokaudenajan mukaan.

– Älylamppujen ohjaus voidaan 
myös kytkeä kännykän GPS-pai-
kantimen kanssa siten, että valais-
tus kytkeytyy päälle automaattises-
ti, kun järjestelmä havaitsee talon 
asukkaan tulevan esimerkiksi piha-
tien päähän. 

Koko koti langattomasti
Sekä sisä- että ulkokäyttöön tarkoi-
tettujen älykkäiden LED-lamppujen 
ohjaus tapahtuu langattoman ver-
kon, wifin, Bluetoothin tai Zigbeen 
välityksellä. Mesh-tekniikan avulla 
Bluetoothin peittoaluetta saadaan 
merkittävästi laajennettua.

– Oletettavasti wifi tulee aina-
kin lähitulevaisuudessa saavutta-
maan suurimman suosion, koska 
se on jo nyt kodeissa yleisesti käy-
tössä. Wifiin yhdistettyjä valaisimia 
voidaan ohjata periaatteessa mistä 
päin maailmaa tahansa, Rasinmä-
ki toteaa.

Ledvancen valaistustuotteet tu-
kevat suurimpien valmistajien äly-
kaiuttimien ääniohjausta, joten va-

laistukselle voidaan antaa komen-
toja myös puhumalla.

Älylamppujen ja -valaisimien li-
säksi Ledvancen tuotevalikoimaan 
kuuluvat älykkäät pistorasiat. Ne 
voidaan yhdistää WiFiin, ja sen 
myötä saada mikä tahansa kodin 
sähkölaite, kuten kahvinkeitin tai 
viritinvahvistin, älykkään ohjauk-
sen piiriin.

– Älykäs valaistus on vain alkua 
älykotien kehityksessä. Tulevaisuu-
dessa kodeissa tuskin on enää säh-
kölaitetta, jota ei kytkettäisi yhteen 
ja samaan verkkoon, jonka kautta 
laitteita voidaan ohjata.

Verkkoon kytkettyjä laitteita hal-
litaan kännykkään tai tietokoneelle 
asennettavalla applikaatiolla. Tois-
taiseksi eri valmistajien tuotteet 
ovat yhteensopivia vain tiettyjen 
applikaatioiden kanssa. Rasinmä-
ki kuitenkin uskoo, että jossain vai-
heessa markkinoille saadaan appli-
kaatio, joka on yhteensopiva kaik-
kien tuotteiden kanssa.

LED-lamppujen yhtenä hyvänä 
lisäominaisuutena on pieni ener-
giankulutus verrattuna jo markki-
noilta poistuneisiin hehkulamppui-
hin. LED-lamput ovat myös pitkä-
ikäisiä.

– LED-lamppu kestää kotitalous-
käytössä keskimäärin 15 000 tun-
tia. Jos lamppua käytetään vuoden 
kierron aikana keskimäärin kolmi-
sen tuntia päivässä, kestää se noin 
15 vuoden ajan. Lampun voi sytyt-
tää 100 000 kertaa, Varjela kertoo.

Älykäs valaistus 
saapuu koteihin

Ledvancen asiantuntija Riku Varjelan ja myyntijohtaja Samuli Rasinmäen mukaan älykäs valaistus on yksi ensimmäisiä askelia kotien älykkyyden kehityksessä.

Älylamput ja -valaisimet antavat kuluttajalle mahdollisuuden rakentaa 
kotiinsa monipuolisen ja muunneltavan valaistusratkaisun. Valaistusta 
voi ohjata langattomasti vaikka puhumalla.
teksti timo hämäläinen  kuva outi neuvonen

“
Älykkäällä  
valaistuksella  
voi luoda erilaisia  
tunnelmia kodin 
eri tiloihin.
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M eille sopii toimia ke-
hityksen aallonhar-
jalla yhdessä asiak-
kaidemme kanssa.  

Se, mitä me tuotamme asiakkaille, 
on viety myös omiin prosesseihin. 
Tällä hetkellä tekoäly on muuttu-
massa hypestä arkipäivän ilmiök-
si. Uskomme, että tulevaisuudes-
sa ovat vahvoilla ne, jotka satsaavat 
oppivaan ja skaalautuvaan teknolo-
giaan, kertoo WeAren toimitusjoh-
taja Henri Vass. 

Vassin mukaan teknologian trans- 
formaatiossa ollaan ratkaisevassa 
murroksessa. Kehitys johtaa kas-
vavaan kuiluun toimijoiden välillä. 
Varhaiset omaksujat saavat hyöty-
jä, jotka kumuloituvat tulevaisuu-
dessa. 

– Järjestelmien automaatio va-
pauttaa rutiineista ja tekoäly tuot-
taa aktiivisesti tietoa, jolla yritykset 
voivat tehostaa toimintaansa. Tästä 
on valtavasti hyötyä esimerkiksi tie-
toturvan ylläpitämisessä ja resurs- 
sienhallinnassa. Lähitulevaisuu-
dessa syntyy varmasti myös ennen-
näkemättömiä digitaalisuuteen pe-
rustuvia liiketoimintamalleja.

SmartFleet haastaa alansa 
hyperautomaatiolla
Yritysautojen hallinnointipalvelui-
hin keskittyvä SmartFleet lupaa pal-
velustaan 10-20 prosentin säästöt. 
Teknologian ja asiantuntijuuden 
tuottaman yhteishyödyn siirtämi-
nen suoraan asiakkaan hyväksi on 
esimerkki markkinaa muuttavasta 
liikeideasta. 

– Pitää tietää täsmälleen, mistä 
kulut syntyvät, jotta niitä pystyy vä-
hentämään. Opastamme asiakasta 
jokaisella osa-alueella: hankinnois-
sa, rahoituksessa, huolloissa, sijai-
sautoissa, paikannuspalveluissa ja 
niin edelleen. Asiakas maksaa täs-
tä kiinteän hallinnointipalkkion.  

Automaatio 
luo selkeää  
kilpailuetua

Asiakkaalle päin kulurakenne on 
täysin läpinäkyvä, kertoo Smart-
Fleetin perustaja Anton Hentinen.

Hentinen paljastaa, että Smart-
Fleet pystyy alentamaan yritysau-
toilun kustannuksia merkittävästi 
sen vuoksi, että jokainen osa-alue 
ostetaan markkinoiden parhaaseen 
hintaan. Yritys ei ole sidottuna mi-
hinkään tiettyyn toimittajaan, ku-
ten kilpailijansa. 

– Puolet liikeideastamme perus-
tuu automaatiolle, toinen puoli on 
asiantuntijuutta. Tarjoamme samat 

tai paremmat palvelut kuin perin-
teiset leasing-yhtiöt, mutta merkit-
tävästi edullisemmin, sillä leasing- 
rahan saa pankistakin huomatta-
vasti halvemmalla. Ja koska lähdim-
me tekemään heti alkuun skaalau-
tuvaa järjestelmää, olemme valmis-
tautuneet hyvin kasvuun.

WeAre Solutionsin tiimille Smart- 
Fleetille rakennettu käytännön to-
teutus on ollut positiivinen haaste. 

– Tämä on juuri sitä, mitä meillä 
osataan ja halutaan tehdä. Liikeidean 
kannattavuus vaatii koneoppimista 
ja täysin automatisoitua skaalautu-
vuutta, We Aren osakas ja projekti-
vastaava Jukka Wilska kertoo.

WeAre kykenee automatisoi-
maan toiminnan niin pitkälle, et-
tä uutta väkeä ei tarvitse aina pal-
kata sitä mukaa, kun hallinnoitava 

autokanta kasvaa. Jokainen uusi so-
pimuskumppani voi tuoda muka-
naan uusia toimintamalleja, ja kaik-
ki saadaan toimimaan järjestelmäs-
sä nopeasti.

– Samalla löysimme molemmil-
le sopivan, ketterän työtavan, jossa 
uusia kehitysversioita voidaan tes-
tata joustavasti. Malli on ollut erit-
täin mielekäs, olemme saaneet so-
vellukset nopeasti käyttöön. Etua 
on tietysti siitäkin, että omat pro-
sessimme rakentuvat tekoälyn poh-
jalle, Wilska jatkaa. 

SmartFleetin Hentinen lisää, et-
tä myös tietoturva-asiat otettiin 
huomioon heti alusta alkaen. Hä-
nen mukaansa ne ovat toiminnassa 
muutenkin itsestäänselvyys.

– Bisnes on rakennettu automaa-
tion ympärille. Sille on voitu siirtää 
esimerkiksi kilpailutusta, sopimus-
ten valvontaa ja maksuliikennettä 
niin, että asiantuntijoiden ja ratkai-
sumyyjien tehtäväksi jää uusien so-
pimusten neuvottelu. Asiakkaan 
säästö tulee siitä, että me teem-
me parempia sopimuksia jokaisel-
la osa-alueella, Hentinen summaa.

Rakennuskaluston määrä 
optimiin Rentan avulla
Renta Group on Suomessa perustet-
tu yritys, joka vuokraa rakennusko-
neita ja -laitteita, työmaatiloja, teli-
neitä ja sääsuojia sekä tarjoaa erilai-
sia työmaapalveluita. Yritys on nel-
jässä vuodessa laajentanut toimin-
taansa Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan. 

Rentassa digitaaliset ratkaisut 
ovat liiketoiminnan ydintä. Keskei-
set järjestelmät on toteutettu yhteis-
työssä WeAre Solutionsin kanssa.

– Rakentamisen arvoketju on 
mielletty aika konservatiiviseksi. 
Viime vuosina se ei ehkä enää pidä 
niin paikkaansa, mutta samanlaista 
tuottavuusloikkaa ei ole vielä näh-
ty kuin esimerkiksi finanssialalla, 

WeAre Solutions on kumppani yrityksille, joilla automaatio on liiketoiminnan 
ytimessä. Tekoäly, hyperautomaatio ja tiedolla johtaminen ovat taikasanoja, 
jotka tuovat runsaasti joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja säästöjä. Niin runsaasti, 
että SmartFleet ja Renta Group ovat muovanneet toimialojensa  
pelisäännöt uusiksi.

teksti mika niiniranta  kuva joona raevuori
Rentan tietohallintojohtaja Joel Särkkä ja WeAren toimitusjohtaja Henri  
Vass tekevät yhteistyötä Rentan liiketoiminnan automatisoinnin eteen.

SmartFleetin perustaja  
Anton Hentinen kehuu 
WeAren ratkaisuja. Auto-
maatio näyttäytyy yritys-
autoiluasiakkaille edulli- 
sempana hintana sekä pa-
rempana asiakaspalveluna.

Tekoäly auttaa esimerkiksi opti-
moimaan palautuvien ja vuokralle 
lähtevien laitteiden tavaravirtoja. 
Se lajittelee automaattisesti vuok-
raamolle saapuvat palautukset ja 
oppii tunnistamaan kaluston, jolle 
on kulloinkin eniten kysyntää. Ren-
tan asiakas puolestaan pystyy seu-
raamaan vuokrakoneiden käyttöti-
lannetta, jolloin hän ei seisota niitä 
turhaan omilla työmaillaan. 

– Niinpä me voimme investoida 
fiksummin, asiakkaat pystyvät toi-
mimaan kustannustehokkaammin 
ja hiilijalanjälki pienenee merkittä-
västi, koska voimme palvella suu-
rempaa määrää asiakkaita samalla 
määrällä kalustoa, Särkkä tiivistää.

WeAren Henri Vassin ja Jukka 
Wilskan näkemykseen tulevaisuu-
desta sisältyy eettinen ja moraali-
nen varaus. Osittain mennään vielä 
villissä lännessä. Wilskan mielestä 
vastalääke on, että kehittäjiltä vaa-
ditaan myös vahvaa moraalista koo-
dia. Ja vaikka uhkia on olemassa, te-
koälyyn ja hyperautomaatioon si-
sältyvät mahdollisuudet ovat silti 
suuremmat, sillä se tehostaa ja su-
juvoittaa työntekoa. 

– Suomessa ei ole enää varaa teh-
dä manuaalisesti asioita, jotka voi 
automatisoida, Vass tähdentää.

– Automaatiologiikkojen tekemi-
nen koetaan vielä vaikeaksi, mut-
ta tilanne muuttuu nopeasti. Kun 
isoille toimijoille tehdään valmii-
ta komponentteja, ne jalkautuvat 
pian myös pienemmille. Moniin 
sovelluksiin on jo olemassa valmiit 
templatet, eikä neuroverkkoa tarvit-
se rakentaa itse, Wilska muistuttaa. 

Tietoturvallisuuskin hyötyy, kos-
ka automaatio ei väsy tekemään tar-
kistuksia. 

– Kun dataa on massiivisesti, on 
tärkeää, että tietoturvapoikkeamat 
voi tunnistaa ja tutkinnan aloittaa 
automaattisesti.

tuumii Rentan tietohallintojohtaja 
Joel Särkkä.

Rentan palvelua ryhdyttiin ra-
kentamaan digitaalisuus edellä.  
Lopputuloksena oli tehokkaampi 
toiminta ja parempi palvelu, jonka 
näkyvimpänä osana on mobiili ka-
lustonhallintasovellus Renta Easy. 
Sen kautta vuokraaja voi reaaliajas-
sa optimoida kaluston käyttöä. 

WeAre Solutions on avainkump-
pani järjestelmäkehityksessä, jos-
ta vastaa Renta DigiOffice. Se tuot-
taa muun muassa tekoälypalveluita, 
virtuaalitodellisuuden kyvykkyyk-
siä, tietoturvapalveluita ja tiedolla 
johtamisen ratkaisuja, jotka lähte-
vät Rentan liiketoiminnan tarpeista. 

Särkän mukaan hyödyt eivät ole 
vain teknologisia, vaan koko orga-
nisaation toimintakulttuuriin liitty-
viä asioita. Liiketoimintayksiköiden 
toiveet kanavoidaan DigiOfficen 
kautta kehittäjille, joilla on vapaat 
kädet tarjota uusia ratkaisuja.  

– Työ on vuorovaikuttamista 
puolin ja toisin. Tiedossa oli, että 
Renta tulee laajenemaan voimak-
kaasti, joten me lähdimme heti luo-
maan alustaa skaalautuvalle sovel-
luskehitykselle. Oli otettava huo-
mioon eksponentiaalisesti kasva-
vat datamäärät ja erilaiset toimin-
taympäristöt. On myös tärkeää, että 
saamme käytettävyyden suunnitte-
luun tukea suoraan kentältä; kave-
reilta, jotka tietävät, milloin mobii-
lisovellusta käytetään työhanskat 
kädessä, kertoo Wilska.

Hiilijalanjälkeä pienemmäksi
Ympäristöasiat ovat Rentan toimin-
nassa keskeisellä sijalla. Särkkä pai-
nottaa, että vuokraaminen ostami-
sen sijaan on jo sinänsä ekoteko. 

– Pyrimme siihen, että rakenta-
minen onnistuu pienemmällä ka-
lustomäärällä kuin mitä ennen oli-
si ollut mahdollista. 

“
Tällä hetkellä  
tekoäly on 
muuttumassa  
arkipäiväiseksi 
ilmiöksi.
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APIt antavat vauhtia  
digiliiketoiminnalle

APIt ovat käytössä monessa paikkaa jo tänä päivänä, mutta ne ovat tärkeä osa myös tulevaisuuden liiketoimintaa.

A PIt, eli sovelluksen oh-
jelmointirajapinnat, 
ovat yksinkertaisimmil-
laan keino, jolla esimer-

kiksi yrityksen toiminnanohjaus-, 
verkkolaskutus- ja kirjanpitojär-
jestelmä saadaan keskustelemaan 
keskenään ilman manuaalista työ-
tä. Modernissa digitaloudessa APIen 
avulla luodaan internetin yli toimi-
vista osajärjestelmistä käyttäjäystä-
vällinen kokonaisuus.

– Oleellista on se, että API ei pel-
kästään kuljeta dataa paikasta toi-
seen, vaan siihen voidaan liittää toi-
minnallisuus, kuten muodosta las-
ku tai sytytä valot, konsultointi- ja 

koulutusyritys Osaangon perusta-
jaosakas ja yksi neljästä API-talous 
101 -kirjan kirjoittajasta Marjukka 
Niinioja sanoo.

Tampereen yliopiston professo-
ri ja yksi API-talous 101 -kirjan kir-
joittajista Marko Seppänen puoles-
taan kuvaa APIa standardiksi tavak-
si liittää järjestelmiä ja niiden toi-
mintoja toisiinsa ilman monimut-
kaisia IT-integraatioita. 

Vauhdilla alustoille
Yritysten liiketoiminnan digitalisoi-
minen vaatii keinoja, joihin API- ja 
alustatalous vastaavat erinomaises-
ti. APIt nopeuttavat muutosten te-

kemistä liiketoiminnan vaatimus-
ten mukaan.

– Liiketoiminnassa nähdään, että 
immateriaalisten tuotteiden mer-
kitys kasvaa jatkuvasti ja yritystoi-
minta muuttuu tuotteiden myyn-
nistä palvelutuotantoon. Datapoh-
jaisten tuotteiden jakelu tulee mah-
dolliseksi APIen avulla, Seppänen 
kertoo.

APIt ja alustalous näkyvät par-
haiten verkon markkinapaikoil-
la kuten Amazonissa, eBayssä tai 
AliExpressissä. Näille alustoille luo-
daan APIen avulla koko ajan uusia 
palveluita, jotta ne pysyvät kilpai-
lukykyisinä.

– Amazon ei mieti millä ohjel-
mointikielellä kumppanit tekevät 
palvelunsa, vaan se tarjoaa spek-
sit, miten palveluun liitytään, Nii-
nioja tietää.

Pallo liiketoiminnalle
Tuotteet ja palvelut pitää tuotteis-
taa niin, että ne voidaan tuoda mah-
dollisimman helposti APIen avulla 
erilaisille alustoille. Tämä vaatii tie-
tohallinnon ja liiketoiminnan yh-
teistyötä ja yhteistä kieltä.

– Organisaatioiden suurin ongel-
ma on se, kun kuullaan sana API, 
luullaan, että se on IT:n ongelma ja 
että IT:n tehtävä on luoda APIt. Lii-
ketoiminnalta pitää tulla tieto, kei-
den kanssa bisnestä tehdään, mitkä 
asiat tehdään itse ja mitkä ostetaan 
ulkoa. Nämä tiedot ohjaavat APIen 
tuotantoa, Niinioja sanoo.

Yrityksen ei pidä kehittää pel-
kästään APIen teknologiaa tai pal-
velumuotoilua vaan nähdä koko-
naisuus: mitkä ovat teknologian ja 
automaation mahdollisuudet, mitä 
palveluita ostetaan, mitä tehdään 
itse ja miten asiakkaat sitoutetaan 
palveluiden kehittämiseen. Samal-
la pitää tunnistaa API-kehityksen 
mahdollisuudet ja riskit.

Asiakkaan näkökulman ym-
märtäminen on välttämätöntä. Pi-
tää nähdä, minkälainen on asiak-
kaan ostopolku ja mikä on yrityk-
sen rooli siinä.

– On ymmärrettävä, miten APIt 
kehitetään ja julkaistaan oikein, jot-
ta ne palvelevat asiakasta ja yrityk-
sen liiketoimintaa mahdollisimman 
tehokkaasti, Niinioja toteaa.

Vaikka API- ja alustatalous ovat 
digitaalisen liiketoiminnan avain-
tekijöitä, moni yritys ei pääse hyö-
tymään niiden suomista mahdolli-
suuksista. Hidasteena on osaami-
sen puute. Koulutusta ei ole kuin 
muutamia kursseja koko maassa.

– Uudet ilmiöt tulevat yliopisto-
tasoiseen koulutukseen hiipimällä. 
Oleellista on nyt saada tutkimus-
tietoon perustuvaa koulutusta, jos-
sa tehdään näkyväksi APIen välttä-
mättömyys liiketoiminnan kehittä-
miselle, Seppänen sanoo.

Osaango ja Tampereen yliopisto 
ovat luoneet uraauurtavaa API- ja 
alustatalouskoulutusta. Hyvä esi-
merkki on kaikille avoin ja ilmai-
nen Introduction to API Economy 
-verkkokurssi, josta on kehitetty 
hissi- ja liukuporrasyhtiö Koneen 
kanssa myös saksan- ja kiinankie-
liset versiot.

– On hienoa nähdä, kun IT:n ja 
liiketoiminnan asiantuntijoille syn-
tyy yhdessä oivallus siitä, minkä-
laisia mahdollisuuksia APIt voivat 
luoda liiketoiminnan kehittämisel-
le. Tämä on tärkeä ensimmäinen 
askel. Sen jälkeen päästään nopeas-
ti soveltamaan uusia toimintatapo-
ja käytäntöön, Niinioja päättää.

API- ja alustatalous voi 
kuulostaa pelottavalta  
ja vaikealta tekniikka- 
puheelta. Mutta kun 
asiaan tutustuu, selviää 
varsin nopeasti, ettei  
asia ole niin, vaan kyse 
on pikemminkin taloutta  
voimakkaasti muovaa-
vasta toimintatavasta.

teksti jukka nortio 
kuva osaango

“
API ei pelkästään  
kuljeta dataa, 
vaan siihen  
voidaan liittää 
myös toiminto.

P ohjoiskarjalainen Oune-
va Group päätti toimia 
toisin. Konserniin kuu-
luvalle, elektroniikan 

ja sähköisten järjestelmien sopi-
musvalmistukseen erikoistuneel-
le Jotwire Oy:lle valmistui Lehmoon 
uusi tehdas vuonna 2019.

– Ouneva Groupin yhtiöissä on 
monenlaista valmistusta ja voim-
me tarjota eri vaihtoehtoja, joten 
meidän ei ole ”pakko myydä” jotain 
tiettyä ratkaisua, vaan haemme ai-
na asiakkaalle sopivimmat ratkai-
sut, tiivistää Ouneva Groupin hal-
lituksen puheenjohtaja ja pääomis-

Viime vuosina Suomessa  
on enemmänkin ajettu  
tehtaita alas kuin perus-
tettu uusia. Painopiste  
on siirtynyt ulkomaille.  
Samaan aikaan elektro- 
niikan käyttö on kuiten-
kin lisääntynyt, ja tuotan-
nolle on ollut kysyntää.

taja Mikko Nevalainen.
Sopimusvalmistus voi olla jokin 

tietty komponentti tai suunnitte-
lusta alkaen valmiiksi pakattu ko-
koonpano, järjestelmä tai kaikkea 
siltä väliltä. Konsernilla on jonkin 
verran omia tuotteita sähköteolli-
suuden tarpeisiin, mutta valtaosa 
on sopimusvalmistusta.

– Tiheästi pakatun elektronii-
kan valmistuksessa on erittäin tar-
kat olosuhde- ja puhtausvaatimuk-
set, sitä varten uuteen tuotantolai-
tokseen valmistui myös puhdasti-
laa, kertoo Jotwiren toimitusjohta-
ja Keijo Kurki.

Paikallista kansainvälisyyttä
Ouneva Groupiin kuuluu Jotwiren 
lisäksi kuusi omiin toimialoihinsa 
erikoistunutta yhtiötä: alumiinin 
ja sinkin painevalua tekevä Alsiva 
Oy, elektroniikan ja johdinsarjojen 
kokoonpanija Eswire Oü, sähkölii-
toskomponentteihin ja ohutlevy-
mekaniikkaan keskittynyt Oune-
va Oy, pulverimaalaamo Top Speed 
Oy, ruiskuvalua ja muoviosia val-
mistava Valukumpu Oy sekä asei-
den äänenvaimentimia valmistava 
Ase Utra Oy.

Kansainvälisiä asiakkaita on yh-
teensä yli 800. Tehdasvierailulla 
näkyy useita tuttuja tuotemerkke-

jä, joiden valmistusta ei ole tullut 
ajatelleeksi kotimaiseksi, tai aina-
kaan pohjoiskarjalaiseksi. Konser-
nissa on nähty, kuinka asiakkaiden 
tuotanto tehostuu, kun sopimus-
valmistaja on lähellä. Samalta jär-
jestelmätoimittajalta saadaan ko-
konaisratkaisuja.

– Asiakkaamme ymmärtävät pai-
kallisen sopimusvalmistuksen tuot-
taman lisäarvon, Kurki iloitsee.

Tuotteet ja pääoma eivät lepää 
kuljetuksen mutkissa, konteissa sen 
enempää merellä kuin satamassa-
kaan. Riskit vähenevät ja koko pro-
sessi sujuu nopeasti, suunnitellussa 
aikataulussa. Tuotteen valmistuk-
seen voidaan jopa tehdä muutoksia 
kesken sarjan. Tuote pysyy uutena, 
eikä vanhene odotellessa. 

Logistisesti sijainti Joensuun ku-
peessa, Kontiolahden Lehmossa on 
loistava: yön yli rahti vie kaikkial-
le Suomeen. Ratkaisevaa on myös 
se, että rahtaamisen tarve vähenee, 
kun oman konsernin sisällä voidaan 
tehdä kaikki. Esimerkiksi haluttiin-
pa tuotteeseen kuoret muovista tai 
metallista, minkälaisella työstöllä 
tai pinnoitteella tahansa.

Osaava henkilöstö
Tehokkuuden ja kustannussäästö-
jen lisäksi kyse on myös ympäristös-

tä, kestävyydestä ja hiilijalanjäljen 
pienentämisestä. Ounevalla on to-
tuttu toimimaan kaikkien kansain-
välisten standardien mukaan, asiak- 
kaan järjestelmiin sopeutuen ja do-
kumentoiden.

Tuotantotilojen ja -välineiden, 
robottien ja ohjelmistojen ajanmu-
kaisina pitäminen on kestävän ajat-
telun mukaista. Keskeinen resurs-
si on kuitenkin lopulta aina osaa-
minen. Henkilöstön hyvinvointi on 
perusta niin tuottavuudelle kuin 
kehittymisellekin. Jokainen kone 
vaatii ohjelmoijansa, työ tekijänsä 
ja laatu varmistajansa.

Koko konsernin henkilöstömäärä 
on nyt reilut 600. Joensuun seudul-
la rekrytointi hyväksi koetulle työn-
antajalle on ollut suhteellisen help-
poa. Työsuhteet ovat pitkiä, joten 
talossa myös viihdytään.

– Meille on tärkeää antaa henki-
löstölle tilaisuuksia kehittää itseään 
ja osaamistaan, korostaa Nevalai-
nen, itsekin jo toisen polven oune-
valainen.

Kurki ja Nevalainen ovat koro-
napandemian aikana huomanneet, 
että paikallisuuden merkitykseen 
on havahduttu myös sopimusval-
mistukseen perustuvassa teollisuu-
dessa. Kotimaan sisällä asiat hoitu-
vat ilman aikaa vieviä rajamuodol-

lisuuksia ja karanteenia.
Yhteiset kielet ovat suomi ja eng-

lanti, toimintakulttuuri yhteinen 
pohjoismainen. Mutkaton yhteis-
työ on tehokasta, halvalla kaukaa 
ostaminen voi tulla kalliiksi.

Ouneva Groupin hallituksen puheenjohtaja Mikko Nevalainen ja Jotwire Oy:n toimitusjohtaja Keijo Kurki voivat syystäkin ylpeinä esitellä viime vuonna valmistunutta uutta elektroniikka-
tehdasta, joka yhdessä muiden konsernin tuotantolaitosten kanssa pystyy tarjoamaan laajan skaalan sopimusvalmistusta.

Paikallinen tuotantokumppani 

teksti riitta mikkonen 
kuva ilkka koski

Valmistus 
lähempänä
n Sopimusvalmistaminen 
ei ole vain pelkkää tilausta  
ja tuotantoa, vaan tiivistä 
kumppanuustoimintaa.

n  Sopimusvalmistamista  
kannattaa harkita etenkin 
silloin, kun markkina-alue 
on lähellä sopimusvalmis-
tajan toimipaikkaa.

n Ouneva Groupissa val-
mistus toimii asiakkaan 
kanssa sovittujen, tarkko-
jen standardien mukaan. 

n Vuositason säästöt esi-
merkiksi logistiikkakustan-
nuksissa voivat olla suuria.  



MAINOSLIITE TULEVAISUUSTULEVAISUUS MAINOSLIITE

n 1312   n

Content Housen tuottama erikoisjulkaisuContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

Ohjelmistoalalta peräisin oleva ketteryyden malli  
on viime aikoina yleistynyt muillakin toimialoilla.  
Valmennus- ja koulutusyritys Tieturilla ketteryys  
nähdään ennen kaikkea ajattelutapana.

Parempaa 
tuottavuutta 
ketteryydestä

T ieturin seniorikonsult-
ti Pentti Virtanen tote-
aa, että maailma muut-
tuu nyt vauhdilla. Digi-

talisaatio, niin koronan vaikutuk-
sesta kuin muutenkin, vaatii uusia 
toimintamalleja, ja talouden nou-
suja ja laskuja on tällä hetkellä vai-
kea ennustaa. 

– Ongelmien katoamista ei voida 
jäädä odottamaan, mutta samalla 
tulevaisuudesta ei tiedetä tarpeek-
si, jotta voitaisiin tehdä kokonais-
valtaisia suunnitelmia toiminnan 
ohjaamiseksi, Virtanen kertoo.

Siksi Virtasen mielestä on järke-
vää edetä pienin askelin ja ohjata 
toimintaa jatkuvasti havaintojen 
pohjalta.

Mitä on ketteryys?
Ketteryyden termi juontaa juuren-
sa ohjelmistoalan toimintamalliin. 
Virtasen mukaan yhä useampi kehi-
tysprojekti tehdään tavalla tai toi-
sella ketterästi.

– Ketteryys tarkoittaa sitä, että ei 
tehdä enää perinteisiä kokonaisval-
taisia suunnitelmia, vaan edetään 
askel kerrallaan ja katsotaan, mikä 
toimii. Se on jatkuvasti mukautu-
va tapa toimia.

Virtanen jatkaa kertomalla, että 
ohjelmistoalalla tehdään ensin pie-
nempiä prototyyppejä, joita laajen-
netaan siihen saakka, että niistä lo-

pulta syntyy tuoteperheitä. Mene-
telmä sopii melkein kaikkeen moni-
mutkaiseen ongelmanratkaisuun. 
Oleellista on se, että lähdetään no-
peasti liikkeelle, tehdään jotain ja 
jatketaan siitä.

Ketteryyteen liittyy olennaisesti 
myös erilainen henkilöstörakenne. 
Pitkäaikaisissa työsuhteissa toimi-
vien alaisten sijaan työyhteisö koos-
tuu usein verkostosta.

– Meillä Tieturissa palkkalistoil-
la on kolme valmentajaa ja kaikki 
muut ovat verkostovalmentajia.

Verkostomallin hyvänä puolena 
Virtanen mainitsee sen, että esimer-
kiksi tuotekehitystyötä tehdessä tii-
mi voi koostua eri tahoilta tulevista 
asiantuntijoista. 

– Aika moni on yksinyrittäjä ja jo-
ku voi tulla mukaan asiakkaan ta-
holta. Pieniä yrityksiä syntyy en-
tistä enemmän, kun henkilöt ei-
vät enää työskentele massiivisissa 
suurkorporaatioissa.

Ketterästi menestykseen
Virtanen mainitsee ketteryyden 
eduksi myös edellytykset saada no-
peasti ratkaisuja ja tuloksia aikaan. 
Ohjelmistokehityksen nopeuttami-
sesta ja tuottavuuden parantami-
sesta alkunsa saanut Scrum on yksi 
ketteristä toimintamalleista.

– Scrum mielletään selkeästi IT-
alan malliksi, mutta sitä käytetään 

yhä enemmän myös muualla. Mark-
kinointi toimii jo usein siten, että 
tehdään kampanja suunnittelemat-
ta sitä kokonaan etukäteen. Helsin-
gin Sanomien verkkoversion muu-
tos on esimerkki tällaisesta. Se il-
mestyi tauoitta ja kehittyi koko ajan 
palautteen sekä kokemusten poh-
jalta. Nykyään se on aika suuri osa 

Sanoman bisnestä.
Ketteryyden etuihin kuuluu se-

kin, että se paljastaa riskit nopeas-
ti, jolloin myös suuntaa uskalletaan 
muuttaa nopeasti. 

– Jos prototyyppi ei toimi, se hy-
lätään, ja tehdään jotain muuta. Esi-
merkiksi Supercell, Rovio ja Google 
ovat ketterän toimintamallin me-
nestystarinoita.

Tuhansien henkilöiden kokonai-
suuksiin ketteryyttä skaalannut se-
niorikonsultti Anssi Rusanen pai-
nottaa, että kaikki lähtee tavasta 
ajatella.

– Olen itse ollut toteuttamassa 
kahta suurempaa projektia, jois-
ta toisessa perinteiseen autoritää-
riseen johtamistapaan perustuva 
organisaatio muutettiin ketteräm-
mäksi. Toinen toteutettiin pelkälle 
organisaation tuotekehitysosastol-
le, mutta projekti lähti sittemmin 
laajenemaan, kun olin jo poistunut 
kuvioista.

Rusanen lisää, että vastaavissa 
projekteissa tapahtuu usein siten, 
että organisaatiossa pieni iskujouk-
ko lähtee kokeilemaan uutta tapaa 
toimia ja saa hyviä tuloksia aikaan. 

– Myöhemmin muut ympärillä 
kiinnostuvat, että mitäs nuo oikein 
tekevät, kun niillä menee niin hy-
vin. Samalla tavalla ajatusmalli laa-
jenee myös toimialalta toiseen. Se 
ei ole sinällään ihme, koska ketterät 
ajattelu- ja toimintamallit paranta-

vat tuottavuutta ja jakavat vastuu-
ta organisaatioissa, Rusanen sanoo.

Katse tulevaan
Rusanen korostaa koulutuksen 
merkitystä ja teroittaa, että kette-
riin toimintamalleihin liittyy vää-
rinkäsityksiä.

– Netistä löytyy paljon tietoa, jol-
loin helposti ajatellaan, että kyllä-
hän minä tämän ymmärrän. 

Itse opiskelemalla saatetaan ym-
märtää jotain, mutta ei kaikkea. On-
gelmia syntyy, kun pitäisi muuttaa 
toimintamalli ja sen kautta organi-
saatiokulttuuri, ja luullaan olevan 
ketteriä, mutta ei oikeasti olla.

Tieturin päätavoitteena on lisätä 
ymmärrystä ketterien toimintamal-
lien liiketoiminnallisista hyödyistä.

– Määritelmällisesti ketteryys tar-
koittaa kykyä reagoida muutoksiin. 
Jos ajatellaan, miten nopeasti tänä 
vuonna on tapahtunut radikaaleja 
muutoksia, reagointikykyä voi sa-
noa elintärkeäksi.

Tieturin seniorikonsultti Pentti Virtanen kertoo, että ketteryys on tervettä järkeä, jonka viitekehykset 
paketoivat hyödynnettävään muotoon. 

Seniorikonsultti Anssi Rusanen on apuna, kun yrityksen toimintakulttuuria halutaan muuttaa ketteräksi.
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“
Enää ei tehdä  
kokonaisvaltaisia  
suunnitelmia, 
vaan edetään  
askel kerrallaan. 

V oiteluaineita maahan-
tuovan Ajotek Oy:n 
toimitusjohtaja Pentti 
Murremäki kertoo yri-

tysten nuoren henkilökunnan ole-
van jo usein ympäristöystävällisen 
voiteluainevaihtoehdon kannalla, 
mutta vanhempi polvi laittaa kam-
poihin. Bioöljyn stigma on lujassa.

– Tämä johtuu 90-luvun koke-
muksista, kun rypsiöljyä käytettiin 
työkoneissa hydrauliöljynä. Luon-
nollisesti kokemus oli järkyttävä, 
sillä monityydyttymätön kasviöl-

Suomessa moni pelkää 
ympäristöystävällisiä voi-
teluaineita, koska niihin 
1990-luvulla liitetty stig-
ma on edelleen lujassa. 
Nykyajan ympäristöystä-
välliset voiteluaineet ovat 
kuitenkin toista maata.

jy ei siedä hydrauliikassa esiinty-
viä lämpötiloja. Öljy muuttui mus-
taksi haisevaksi liejuksi, pumput ja 
moottorit syöpyivät pilalle ja suo-
dattimet tukkiutuivat. Niitä ei saa-
nut käyttökuntoisiksi edes korjaa-
malla, joten suurin osa meni ro-
muksi, Murremäki kertoo.

Elinikäinen kertatäyttö-öljy
Ympäristöystävälliset öljyt eivät 
valtaosin ole enää kasviöljyjä, vaan 
useimmat valmistajat tarjoavat syn-
teettisiä estereitä.

– Suomessa markkinoidaan pää-
asiassa tyydyttymättömiin esterei-
hin pohjautuvia aineita, joiden käyt-
töikä on 2000-4000 tuntia. Niiden 
ongelma on hiilen heikoissa kak-
soissidoksissa, jotka happi pääsee 
pilaamaan, Murremäki tarkentaa.

Murremäki löysi 90-luvulla sveit-
siläisen PANOLIN AG:n jo vuonna 
1983 kehittämään hyvämaineisen 
tuotteen, jota oli valmistettu siitä 
saakka ilman ongelmia. Tähän päi-
vään tultaessa valmistuksessa on 
tehty vain yksi reseptimuutos.

– PANOLIN HLP SYNTH on tyy-
dyttyneistä synteettisistä estereis-

tä ja parhaista mahdollisista lisäai-
neista koostuva elinikäinen kerta-
täyttö-öljy. Sillä ei siis ole vaihtovä-
liä, vaan se toimii koko koneen elin-
kaaren. Tästä on hyvänä esimerk-
kinä Lontoon maailmanpyörä, jo-
ka pyöri PANOLIN HLP SYNTH 46 
-öljyllä peräti 100 000 tuntia. Sen-
kin jälkeen se vaihdettiin vain muun 
huoltotyön vuoksi.

Murremäki kertoo, että eniten öl-
jyä menee maanrakennus- ja met-
sätyökoneisiin. Niidenkin parissa 
on kuulemma tyypillistä, että ko-
ne käytetään loppuun ilman öljyn-
vaihtotarvetta. 

– Louhimoiden koneet saattavat 
hakata kiviä 25 000 tuntia lähes tau-
otta samoilla öljyillä, ja monien ve-
sivoimaloiden turbiinien säätöluu-
kuissa on alkuperäiset 80-luvun 
PANOLIN-aineet.

Ympäristö ja koneet kiittävät
Ajotekin PANOLIN-myynti on noin 
100 000 litraa vuodessa, mikä kor-
vaa lähes miljoona litraa mineraa-
liöljyä tai tyyydyttymätöntä este-
riä. Tällainen etu kannattaa käyt-
tää hyödyksi. 

Vaikka PANOLIN HLP SYNTH -öl-
jyn hinta on noin kolminkertainen 
mineraaliöljyyn ja noin puolitois-
takertainen tyydyttymättömään 
synteettiseen esteriin verrattuna, 
ovat hankintakustannukset edul-
lisemmat verrattuna mineraaliöl-
jyn kolmannen ja tyydyttämättö-
män synteettisen esterin ensim-
mäisen vaihdon jälkeen. Lisäetuna 
tehtaan laboratorio tekee PANOLIN 
HLP SYNTH -öljylle analyysit mak-
sutta 1 000 tunnin välein tai vähin-
tään kerran vuodessa.

– Kertatäyttöisyyden ansiosta ko-
netta ei tarvitse seisottaa öljynvaih-
doissa, eikä myöskään käsitellä öljy-
jä maastossa yhtä paljon. Jos kaik-
kiin Suomen metsäkoneisiin vaih-
detaan 2000 tunnin välein 200 lit-
raa öljyä, meneehän sitä valtavasti. 
Öljy vähenee maailmasta koko ajan, 
koneita käytetään pohjavesialueilla 
ja jäteöljy vieläpä usein poltetaan, 
joten järkevämpää olisi käyttää yk-
siä aineita 20 000 kuin 2000 tuntia.

Murremäki mainitsee myös, et-
tä CO2-päästojä tulee vähemmän 
myös PANOLIN-öljyjen paremman 
voitelevuuden myötä. Erittäin hy-

vän biohajoavuuden ansiosta siitä 
jää jäljelle vain kaksi prosenttia myr-
kyttömiä fosfori- ja rikkilisäaineita.

Parhaaseen tulokseen päästään, 
kun PANOLIN laitetaan uuteen ko-
neeseen ensimmäisenä öljynä. 

– Paljon vuotaviin koneisiin tai 
mineraaliöljyn korvaajaksi valikoi-
mastamme löytyy PANOLIN SPRINT 
-laatu. Koneeseen voidaan ensin 
laittaa laadukkain aine ja käyttää 
se sillä loppuun, mutta mikäli ko-
ne vuotaa tai letkuja hajoaa, voidaan 
siirtyä edullisempaan laatuun, jossa 
on samat lisäaineet, mutta tyydyt-
tyneitä ja tyydyttymättömiä este-
reitä sekaisin.

Murremäen mukaan ympäris-
töystävällinen öljy avaa myös mui-
ta mahdollisuuksia.

– Eräs asiakas kertoi, että tarjouk-
sessa sai pisteitä CO2-päästöjen mu-
kaan. Meillä on sitä varten laskuri, 
jolla voi laskea paljonko tietyllä tun-
timäärällä säästetään. Myös laivat 
saavat satamamaksuista alennusta, 
jos niissä on ympäristöystävälliset 
voiteluaineet. 

Ajotekin toimitusjohtaja Pentti Murremäki ja uutta sukupolvea edustava Juha Murremäki tietävät, että ekologisten voiteluaineiden käyttö kasvaa, kun ymmärrys hyödyistä lisääntyy. 

Ekologisilla voiteluaineilla  
saavuttaa merkittäviä hyötyjä

teksti jarno väistö 
kuva ajotek 
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M aankäytön suunnit-
telu ja rakennusval-
vontaprosessit syö-
vät kuntien ja kau-

punkien päättäjien resursseja. Ra-
kennusliikkeiden esittelemien 
suunnitelmien varassa tehdään 
isoja kaupunkikuvaan vaikuttavia 
ratkaisuja. Vuonna 2015 perustetun 
Sova3D:n ratkaisu pureutuu tähän 
ongelmaan.

– Tuomme 3D-mallin kaavoitus- 
ja rakennusvalvontaprosessiin, So-
va3D:n toimitusjohtaja ja perustaja 
Petri Kokko kertoo.

Idea on simppeli: koska arkkiteh-
dit ja suunnittelijat tekevät suunni-
telmansa 3D-ohjelmilla, ei ole mi-

Kolmiulotteinen kau- 
punkimalli helpottaa 
päätöksentekoa ja avartaa  
kansalaisille näkymän  
kaupunkisuunnitteluun. 

teksti jukka nortio 
kuva patrik pesonen

tään syytä olla hyödyntämättä niitä. 
– Nykyisessä toimintotavassa 

suunnitelmat tyhmistetään kak-
siulotteisiksi PDF-kuviksi, Kokko 
sanoo.

3D-mallien hyödyntäminen ko-
rostuu, kun päätöksentekijät voi-
vat tarkastella uusien rakennus-
ten sopivuutta ympäristöön ha-
luamistaan näkökulmista. Näin he 
eivät enää ole sidoksissa suunnit-
telijan esittelemään yksipuoliseen 
aineistoon.

Näkymä omalta sohvalta
Sova3D:n rakentaman Kunta3D-oh-
jelmisto on suunniteltu palvele-
maan laajaa käyttäjäkuntaa. Sitä 
voi käyttää kaikilla mobiililaitteilla ja 
tietokoneilla verkkoselaimen avulla.

– Jokainen päätöksentekijä voi 
katsoa virtuaalimaailmassa olevaa 
suunnitelmaa omalta sohvaltaan. 
Näkymässä voidaan kuvakulma 
siirtää esimerkiksi naapuritonteil-
le niin, että nähdään suunnitellun 
rakennuksen aiheuttamat varjot.

Kun suunnitelmat ovat julkisia, 
kuntalaiset voivat tutustua hank-
keisiin. Tällaista kansalaiskuule-

mista on hyödynnetty muun muas-
sa Hyvinkäällä. Keskustaan sijoittu-
va laaja rakennushanke aiheutti en-
sin vastustusta, mutta 3D-malleihin 
tutustuminen käänsi päät.

– Kansalaisilta tuli mielipiteitä, 
että tällaista rakentamista tarvitaan 
Hyvinkäällä lisää, sillä se tekee kau-
pungista mielenkiintoisemman.

Tyytyväiset päättäjät
Kunta3D:n ympäristödata koostuu 
maanmittauslaitoksen avoimesta 
3D-perusaineistosta ja sitä täyden-
tävistä kaupunkien kartta-aineis-
toista, ilmakuvista ja pistepilvis-
tä. Sen päälle suunnittelijat lisäävät 
uusien rakennusten 3D-aineiston.

Kun Kokko klikkaa Kunta3D:n 
valikosta Järvenpäätä, avautuu ruu-
dulle kaupungin kolmiulotteinen 
kartta. Siihen on merkitty useita 
suunnittelu- tai rakennusvaihees-
sa olevia hankkeita. Niistä Kokko 
valitsee Bulevardikorttelin hank-
keen, joka julkaistiin myös kunta-
laisten nähtäville 15.12.2020. 

– Nyt siinä on vasta kuoppa, 
mutta mallissa näkyy jo Aihio Ark-
kitehtien ja YIT:n suunnittelema 

hanke. Tätä Järvenpään hanketta 
pääsee katselemaan osoitteessa jar-
venpaa.kunta3d.fi.

3D-mallissa voi liikkua rakennus-
ten välillä kuin tietokonepelissä. Sii-
nä on valmiita kohteita, joihin pää-
see hyppäämään ja joista voi kat-
soa ympäristöä joka puolelle. Mal-
lin pohjaksi voi lisätä perinteisen 
kartan, jolloin näkee, mitä alueelle 

voidaan rakentaa ja mitä ei.
Järvenpäässä rakennushankkeen 

valmistelu on edennyt hyvää vauh-
tia, ja Kunta3D-sovellus on saanut 
positiivista palautetta.

– Järvenpään rakennusvalvonta-
johtaja soitti minulle esittelyn jäl-
keen ja kertoi, että hän on innostu-
nut sovelluksemme ansiosta työ-
hönsä uudella tavalla.

Sova3D:n kolmiulotteisella mallilla kuntapäättäjät näkevät, miten eri rakennushankkeet oikeasti vaikuttavat kaupunkikuvaan. Suunnitelmat voi avata myös kansalaisten nähtäville.

Huomisen kaupunkikehitys  
on kansalaisille avointa

S tudyo Oy toi sähköisen allekirjoitta-
misen mahdollistavan Atomi-pal-
velun markkinoille reilut kaksi 
vuotta sitten. Sen jälkeen palve-

lu on levinnyt nopeasti suurimpaan osaan 
suomalaisista korkeakouluista, ja tällä het-
kellä sillä on jo yli 100 000 loppukäyttäjää. 

– Aloitimme palvelumme kanssa koulu-
tussektorista, mutta nyt tuomme sen tarjol-
le myös yrityksille, erilaisille yhteisöille ja 
muulle julkishallinnolle. Sähköisen allekir-
joituksen avulla organisaatiot voivat tehos-
taa monia prosessejaan, kertoo asiantuntija 
Jaakko Rannila Studyo-yhtiöstä.

Korkeakouluissa säh-
köistä allekirjoitusta käy-
tetään esimerkiksi tut-
kintotodistusten, suori-
tusotteiden ja opiskelu-
todistusten allekirjoitta-
miseen.

– Sähköisellä allekir-
joituksella oppilaitos on 
voinut kätevästi todistaa 
opiskelijan opintosuori-
tukset. Sähköiset doku-
mentit ovat poistaneeut 
tarpeen jakaa opinto- 
otteita ja todistuksia postitse tai kädestä kä-
teen, Rannila jatkaa.

Rannila myös huomauttaa, että sähköi-
sesti allekirjoitettuja dokumentteja on hy-
vin vaikea väärentää.

Suojattu yhteys lisää turvallisuutta
Yritykset voivat käyttää sähköistä allekir-
joitusta esimerkiksi erilaisten sopimusten 
allekirjoittamiseen. Sopimuksen laatija voi 
jaella dokumentin sähköisesti samalla ker-
taa usealle vastaanottajalle.

Esimerkiksi isännöintitoimistot voivat 
Atomi-palvelun välityksellä lähettää talo-

yhtiöiden yhtiökokousten ja hallitusten ko-
kousten pöytäkirjat asianomaisille allekir-
joitettaviksi.

– Atomi-palvelussa dokumentit lähete-
tään suojatulla yhteydellä. Tämä lisää mer-
kittävästi turvallisuutta verrattuna siihen, 
että asiakirjat lähettäisiin vaikkapa sähkö-
postilla, Rannila toteaa.

Vahva mutta kevyempi tunnistus
Allekirjoittajan vahvaan tunnistamiseen 
käytetään Atomi-palvelussa samoja mene-
telmiä kuin julkishallinnon Suomi.fi-palve-
lussa: pankkitunnuksia, kansalaisvarmen-

netta tai mobiilivarmen-
netta. 

Yrityksen ulkomai-
silla sopijaosapuolilla, 
kumppaneilla tai ulko-
maalaisella henkilöstöl-
lä ei kuitenkaan yleensä 
ole mahdollisuutta Suo-
mi.fi-tyyppiseen tun-
nistautumiseen. Tämän 
vuoksi Atomi-palveluun 
on luotu kevyempi tun-
nistustapa.

– Kaksivaiheisessa tun-
nistuksessa vastaanottajan sähköpostiin lä-
hetetään kutsulinkki dokumentin allekirjoi-
tusta varten. Dokumentin avaaminen ja al-
lekirjoittaminen tulee mahdolliseksi vasta 
sen jälkeen, kun vastaanottaja lähettää pyy-
detyn varmenteen mobiilipuhelimen teks-
tiviestillä.

Studyo tarjoaa Atomin pilvipalveluna. 
Rannila kertoo, että palvelun käyttöönot-
to on nopeaa, ja että sen voi myös kytkeä 
osaksi organisaation muuta sähköistä pal-
veluinfrastruktuuria. Atomi-palvelun hin-
ta puolestaan määräytyy joko käyttäjä- tai 
käyttömäärän perusteella. 

Sähköisen allekirjoituksen avulla voidaan tuottaa ja kerätä  
helposti, turvallisesti ja luotettavasti allekirjoitukset  
esimerkiksi erilaisiin sopimuksiin.
teksti timo hämäläinen  kuva juho länsiharju

Liiketoimintaan  
tehoa sähköisellä 
allekirjoituksella

Studyon asiantuntija Jaakko Rannila ja toimitusjohtaja Lauri Stigell auttavat yrityksiä ja 
julkisia organisaatioita tehostamaan toimintaansa sähköisen allekirjoituksen avulla.

“
Sähköisesti  
allekirjoitettuja  
dokumentteja  
on hyvin vaikea 
väärentää.
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Wellisair-ilmanpuhdistimen voi kiinnittää seinälle tai asettaa pöydälle. Suomen Epidemia- 
puhdistus Oy:ltä tällä hetkellä saatava malli puhdistaa 60 neliömetrin kokoisen tilan.

Puhdas sisäilma  
luonnollisin tavoin

T uoreimpien tutkimusten mukaan 
koronavirus leviää tehokkaasti 
suljetuissa sisätiloissa. Sisätilo-
jen säännöllisellä tuulettamisel-

la ja tehokkaalla ilmanvaihdolla pystytään 
vähentämään viruksen leviämistä. 

Tutkijat etsivät kuitenkin koko ajan li-
sää tehokkaita ja turvallisia keinoja, joiden 
avulla taudinaiheuttajien leviämistä voitai-
siin ehkäistä.

Hyviä uutisia kantautuu eteläkarjalaises-
ta mikroyrityksestä. Suomen Epidemiapuh-
distus Oy on ainoa suomalainen yritys, jo-
ka tuo maahan espanjalaisen lääketieteen 
tekniikan tohtorin innovaatioon perustu-
vaa desinfioivaa ilmanpuhdistajaa.

– Kyseessä on tuote, jonka avulla sisäti-
loista saadaan puhtaat, raikkaat ja turvalli-
set helpommin kuin koskaan ennen, toteaa 
Suomen Epidemiapuhdistus Oy:n toimitus-
johtaja Sampo Holm.

Perinteiset ilmanpuhdistimet perustu-
vat erilaisiin suodatusmekanismeihin. Ne 
imevät likaista ilmaa ja suodattavat sitä ulos 
puhdistettuna. Wellisair-teknologia toimii 
päinvastoin: siinä ei ole lainkaan suodatti-
mia, vaan se puhaltaa ilmaan happiyhdistei-
tä, joiden avulla saadaan hävitettyä viruk-
set, bakteerit, homeitiöt, hajut sekä haihtu-
vat orgaaniset yhdisteet (VOC).

– Laite tuottaa keinotekoisesti luonnon 
omia happiyhdisteitä, jotka täyttävät ilma-
tilan ja pinnat ja pitävät ne puhtaina ja tur-
vallisina 24/7. Tulevaisuuden ilmanpuh-
distusteknologia on jo täällä, Holm toteaa.

Koteihin ja toimitiloihin 
Seinälle kiinnitettävä tai pöydälle asetettava 
Wellisair-ilmanpuhdistin puhdistaa 60 ne-
liömetrin kokoisen tilan. Tilaan voidaan tar-
vittaessa asettaa useita laitteita. Loppuvuo-
desta tuoteperhe kasvaa isommalla laitteel-
la, joka riittää puhdistamaan 300 neliömet-
riä. Laite on helppo huoltaa: pieni nestesäi-
liö pitää vaihtaa kolmen kuukauden välein.

Holmin mukaan laite soveltuu niin ko-

teihin kuin pieniin ja suuriin toimitiloihin.
– Puhtaan ilman avulla yritys voi turvata 

asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuut-
ta ja hyvinvointia. Sairauspoissaolot vähe-
nevät, kun virukset ja bakteerit eivät leviä 
enää niin tehokkaasti kuin aiemmin.

Maailmalla Wellisair-teknologiaa on Hol-
min mukaan käytössä Euroopan lisäksi Poh-
jois-Amerikassa ja Aasiassa.

– Kun koronapandemia lähti liikkeelle 
Kiinan Wuhanista, Wuhanin pikasairaalaan 
lähetettiin 184 kappaletta desinfioivia Well- 
isair-ilmanpuhdistimia, Holm kertoo.

Wellisair-teknologiaa on tutkittu kan-
sainvälisissä laboratorioissa ja yliopistoissa, 
ja sen turvallisuudesta, sekä tehokkuudesta 
on kirjoitettu tieteellinen artikkeli. Suomes-
sa teknologiaa on tutkittu VTT:n toimesta ja 
testitulosten mukaan laitetta voidaan käyt-
tää turvallisesti.

Vähemmän sisäilmaoireilua
Holm korostaa, että hengitystieinfektioi-
den lisäksi Wellisair auttaa taistelemaan 
myös sisäilmaepäpuhtauksia ja allergee-
neja vastaan.

– Vietämme sisätiloissa suurimman osan 
elämästämme ja hengitämme noin 10 000 – 
15 000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Ei siis ole 
yhdentekevää, millaista ilmaa hengitämme.

Asiakaspalaute on ollut Holmin mukaan 
lupaavaa: ihmiset ovat kertoneet huonos-
ta sisäilmasta aiheutuvien oireiden kuten 
esimerkiksi päänsäryn, silmien kirvelyn ja 
väsymyksen helpottaneen.

Teknologia tuo mukanaan myös yllättä-
viä hyötyjä.

– Laitteen avulla saadaan hävitettyä myös 
kasvisten ja vihannesten tuottamaa etylee-
niä, joka on usein syynä elintarvikkeiden pi-
laantumiseen. Laitteella voidaan siis piden-
tää hedelmien ja vihannesten varastointiai-
kaa ja vähentää hävikkiä elintarvikevaras-
toissa, ravintoloissa ja ruokakaupoissa.

Uusi Wellisair-teknologia käy koronavirusta ja muita taudin- 
aiheuttajia vastaan happiyhdisteillä, jotka täyttävät sisätilat ja  
pitävät ne puhtaana sekä turvallisena. 
teksti tiina suomalainen  kuva ville tulkki

Koko kaupunki 3D-näkymässä
n Kunta3D-ohjelma tuo 
päätöksentekoon läpinäky-
vyyttä, sillä 3D-näkymiä voi 
avata myös kansalaisille.

n  Käyttökokemuksista on 
saatu hyvää palautetta niin 
asukkailta kuin päättäjiltä.

n Sova3D:n rakentama  
Kunta3D-ohjelma tuo kolmi- 
ulotteisen näkymän kau-
punkisuunnittelun avuksi.

n  Ohjelman avulla päättäjät 
voivat katsoa suunnitelmaa 
virtuaaliympäristössä.
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#joyelectrified by

BMW 3-sarja on ollut ajamisen ilon edelläkävijä jo yli neljä vuosikymmentä. Sen 
seitsemäs sukupolvi jatkaa edeltäjiensä osoittamalla tiellä. Monipuoliset Sedan ja 
Touring ovat nyt saatavana myös ladattavana Plug-in Hybridinä ja kevythybridinä 
sekä älykkäällä xDrive-nelivedolla. Lue lisää: BMW.fi/3-sarja.

Heat-paketin seisonta- ja ohjauspyörän lämmityksellä lähdet mukavasti matkaan  
talvipakkasilla. Rauhallisuutta lisää Comfort-paketin tuomat ääntä eristävät akuustiik-
kalasit. Connected-paketin suurempi kosketusnäyttö ja navigaatiojärjestelmä pitävät 
sinut yhteyksissä koko matkan ajan. Talven pimeyteen valoa tuo Innovation-paketin
laser-ajovalot, jotka valaisevat jopa 530 metrin päähän. Tutustu tarkemmin lisävaruste-
pakettien sisältöön: BMW.fi/hinnasto.

LISÄÄ MUKAVUUTTA KAMPANJA-
HINNOITELLUILLA VARUSTEPAKETEILLA.

BMW 3-sarja, alk. 38.638,94 €, sis. autoveron ja toimituskulut. *EU-yhd. kulutus 6,3 l/100 km, CO2-päästöt 144 g/km (318i A Sedan Business). 
BMW 330e A Sedan Plug-in Hybrid, alk. 49.843,73 €, sis. autoveron ja toimituskulut. *EU-yhd. kulutus 1,3 l/100 km, CO2-päästöt 30 g/km (330e A Sedan Charged Edition).
Sähköinen toimintamatka 59 km. *Kulutukset ja päästöt määritelty WLTP-testimenetelmän mukaisesti. Auton kulutukseen ja toimintamatkaan sähköllä vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, 
kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. Kuvan auto erikoisvarustein.

SAATAVANA MYÖS LADATTAVANA 
PLUG-IN HYBRIDINÄ JA KEVYTHYBRIDINÄ.


