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EMO-TYÖSTÖKONEMESSUT 
MILANOSSA  

Paluuta pandemian 
jälkeiseen aikaan

s. 14
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VARKAUDESSA 

Kotkan merkeissä uudelle 
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ALIHANKINTA 2021 
TAMPEREELLA

Kolme päivää odotettuja 
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12 METRIN KAPPALEET VALMIIKSI 
KERTAKIINNITYKSELLÄ
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Toimivuustakuun kanssa toimitettavat innovatiiviset

Löydä tuotantoon oikeat ratkaisut 

ISCARin älykkäistä
lastuavista työkaluista
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WWW.PRODMAC.FI

Teräsvarastojärjestelmät ratkaisee ongelmasi!
• Säästää lattiapinta-alaa • Helppo purkaa ja täyttää
• Pitää varaston järjestyksessä

Sahausteknologian tiennäyttäjä! 
• HBE-mallisarja konepajoille • Tehokas 
• Tarkka • Kompakti

Tule tutustumaan 
koneisiin esittely-
tiloihimme!

Kelatie 8 C 4 • 01450 Vantaa • p. 010 666 3140 • mika.koivuniemi@prodmac.fi

Ongelmia teräksen kanssa?
Tehosta konepajasi toimintaaUUSIA HUIPPUTUOTTEITA 

SUOMEN MARKKINOILLE

Kelatie 2B • 01450 Vantaa • p. 010 666 3140 
• prodmac.toimisto@prodmac.fi

UUTUUS! 
Remmert-
automaattivarastot 
pitkille materiaaleille, 
lavoille ja levyille

UUTUUS! Järeät Parmigiani-
taivutuskoneet levyille ja putkille
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SEURAAVA NUMERO 9/2021 ilmestyy 11.11. • Varaa ilmoitustilasi 4.11. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

31.31.
vuosikerta

TYÖSTÖKONEET
MANUKONEET
• sorvit, 
 jyrsinkoneet, 
 porakoneet
CNC-KONEET
• koneistus-
 keskukset, 
 sorvit
LEVYTYÖKONEET
• mankelit, särmärit, giljotiinit
ALUMIINIKONEET
• profiilijyrsimet, routerit, sahat

KUITULASERIT
- 1300x900 koko 1 kw alkaen 54.000,-
- eri koot paletinvaihtajalla
- yhdistelmäkoneet
- 5-akseinen putkilaseri
LUKUISIA REFERENSSEJÄ SUOMESSA

Puh. 09 879 2266, info@rensi.fi, www.rensi.fi

MITTA-
KONEET
Extol 
konepajan 
lattialle
Extol 
robottisoluun
Horizon-
lineaari-
moottorikone
CNC-koneen 
työkalujen
automaattinen kompensointi
Kreon 3D -nivelvarsikoneet
Artec Leo 3D -skannerit

Avarruskone FXR työstää tuulivoimalan osaa.

Soraluce ja MTC Flextek 
yhteistyöhön

Soraluce kuuluu Danobat 
Group:iin ja on perustettu 
1962. Soraluce on erikois-
tunut keskikokoisiin ja suu-
riin työstökoneisiin, joilla 
voidaan työstää esimerkiksi 
isojen työkoneiden runkoja 
tai tuulivoimaloiden osia. 

Soraluce on toimittanut 
yli 3000 konetta maailman-
laajuisesti. Suomessa yksi 
asiakkaista on metsäkoneval-
mistaja Ponsse, jolla on käy-
tössä Soralucen teknologiaa 
konerunkojen ja puomien 
työstössä.

Innovatiivisia  
ratkaisuja

Soraluce ilmoittaa panosta-
vansa vahvasti tuotteiden 
ja huollon laatuun, korkea-
tasoiseen teknologiaan se-

kä asiakastarpeiden laajaan 
ymmärtämiseen sekä pyrkii 
kehittämään entistä innova-
tiivisempia ratkaisuja pys-
tyäkseen vastaamaan entistä 
vaativampiin työstötehtäviin 
tehokkaasti ja tuottavasti 
jyrsimisen, sorvauksen sekä 
avarruksen saralla. 

Soralucella arvioidaan tar-
kasti jokaisen asiakkaan työs-
töprosessi, jotta siihen voi-
daan tarjota mahdollisimman 
optimoitu ratkaisu. 

Laaja konevalikoima tar-
joaa ratkaisun monenlaisiin 
tarpeisiin. Myös yli 300 eri-
laista karavaihtoehtoa tuo 
mahdollisuuksia koneiden 
kustomointiin juuri sopivaksi. 
Suurin osa Soralucen koneis-
ta on rakenteeltaan joustavia 
ja ne on mahdollista muokata 

erilaisiin tarpeisiin ja tiloihin. 
Koneiden lisäksi Soraluce 
tarjoaa kokonaisuuksia, joi-
hin voi sisältyä automaatio 
ratkaisuja, työkalunhallintaa, 
karojenvaihto- ja palettien 
vaihtojärjestelmiä.

Runko-, lattia- ja 
portaalikoneet

Soraluce jakaa konemallinsa 
niiden rakenteen ja käytön 
mukaan. Koneita on runko-, 
lattia- ja portaalityyppisiä. 
Valikoimassa koneita on eri-
laisiin vaativiin jyrsintätehtä-
viin, avarrukseen, pystysor-
vaukseen sekä monitoimi-
koneita. 

Kaikista koneista on saa-
tavissa hyvin suuria malleja. 
Jyrsinkoneissa suurin X-ak-
selin liikematka on 10 met-

jatkossa Soralucen konei-
den varaosissa ja huolloissa, 
Soraluce tarjoaa kattavan 
etätuen suoraan tehtaalle 
ja Head Service Hubbeja 
on kymmenen, joista lähin 
on Saksassa. Soraluce myös 
toimittaa koneratkaisunsa 
avaimet käteen palveluna, 
jolloin tehdas hoitaa asen-

nuksen itse. 
EMO-messuilla Soraluce 

esitteli gantry-tyyppisen por-
taali koneen PMG 10 000, jol-
la voidaan työstää 10 metriä 
pitkiä, 1,5 metriä korkeita ja 
4 metriä leveitä kappaleita. 
Karan teho on 43 kW ja no-
peus 7000 rpm.

riä ja pystysorveissa suu-
rin kappaleen halkaisija on  
8 metriä. Kapasiteettia riittää 
myös kappaleiden painossa. 
Suurin pöydän kantama on 
33 750 kg. Isoimman pystys-
orvikeskuksen suurin mah-
dollinen työstökappaleen 
paino 150 000 kg. 

MTC Flextek palvelee 

Espanjanjalainen Soraluce ja MTC Flextek ovat sopineet 
yhteistyöstä. Jatkossa MTC Flextek edustaa Soralucen ko-
neiden myyntiä, huoltoa ja varaosapalveluita Suomessa.  

HANKALAT MATERIAALIT
HELPOSTI

Lue lisää osoitteessa: www.mastercam.fi

Mastercamin dynaamiset työstöradat tuottavat tasaisen lastuvirran 
ja säilyttävät keskilastunvahvuuden. Tämä tekee vaikeiden materi-
aalien koneistamisesta helppoa. Työkalusi kestävät pidempään, 
kone kuluu vähemmän sekä työstöaika on lyhyempi. 
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LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|   www.konekuriiri.fi   |

Avautuvaa maailmaa

Onhan tämä nyt mukavaa. Maailma 

aukeaa. Rokotuskattavuuden lisäänty-

essä mahdollistuvat taas niin tapahtu-

mien järjestäminen kuin liikkuminenkin 

meillä ja muualla.

Tällä metallin alallakin päästiin näistä 

puoleentoista vuoteen kokemattomista 

riemuista nauttimaan hiljattain. Ei nyt 

aivan perinteiseen malliin, mutta lähes.

Syyskuun lopulla kokoonnuttiin Tam-

pereelle Alihankintaan ja nyt aivan hil-

kana on toki syytä olla.

Vaikka kummallakaan suunnalla ei pe-

rinteisiä näytteilleasettaja- ja kävijämääriä 

tavoitettu ymmärrettävistä syistä, ajan-

kohtaan nähden napakat messut pidet-

tiin molemmilla taholla. Asiallista väkeä 

oli liikkeellä, todettiin mm. Tampereen 

Messuilta Alihankinnan jälkeen.

Ja ennen kaikkea, se, että messut pit-

kän tauon jälkeen saatiin järjestettyä, oli 

varmasti monelle niin näytteilleasettajal-

jattain puolestaan oli vuorossa ulkomai-

nen alan kohokohta EMO, tällä kertaa 

tapahtuman kierron rotaation mukaan 

Milanossa. 

Kumpikin noista tapahtumista järjes-

tettiin ansiokkaan tiukasti turvallisuus-

asioista huolehtien. Voi sanoa, että tur-

vallisuuden toteutuminen ei ainakaan 

tämän kirjoittajalta jäänyt kävijäkoke-

muksessa arveluttamaan, ja hyvä niin. 

Rokotteet ovat olemassa, mutta tark-

le kuin messuvieraallekin ydinkokemus. 

Tästä se normaalimpi elämänmeno taas 

lähtee messurintamillakin. Parempaan 

päin!

Tämä Konekuriirin lokakuun numero 

pitää sisällään katsaukset kumpaankin 

ajankohtaistapahtumaan, ja samalla luo-

daan katseita jo myös eteenpäinkin, sil-

lä tapahtumia on odotettavissa syksyn 

mittaan toki jatkossakin. 

Palaamisiin, lokakuisia lukuhetkiä! 
KARI  HARJU & KAUKO HAAVISTO

PÄÄTOIMITTAJA Kari Harju
 p. 040 779 5455
 kari.harju@konekuriiri.fi

ILMOITUKSET Kauko Haavisto
 p. 0400 857 800, 
 kauko.haavisto@konekuriiri.fi

Myös bannerit, liitteistykset, kohdennetut 
mainosjakelut, ym. Kysy tarjousta!

Osoitelähde: K&H-mediat Oy osoiterekisteri.

JAKELU Osoitteellinen n. 17 500 kpl.
 Kohdennetusti 
 uutiskirje- ja digikanavat.

KONE      KURIIRI.fi
10 numeroa vuodessa  |  31. vuosikerta

OSOITEMUUTOKSET, TILAUSASIAT  p. 0400 857 800, 040 779 5455, www.konekuriiri.fi, toimitus@konekuriiri.fi

JULKAISIJA K&H-mediat Oy
 Karpanperäntie 5-20, 39430 RÖYHIÖ
 p. 0400 857 800
 toimitus@konekuriiri.fi

 Aikakausmedia ry:n jäsen

SIVUNVALMISTUS Japlan Oy, Maarit Korpela
 p. 040 715 4446

PAINOPAIKKA Botnia Print, Kokkola



5
8 • 2021 lokakuu

20kW 6G

EAGLE TASOKUITULASERIT

Maailman nopeimmat tasokuitulaserit jopa 20 kW laserteholla, 6 G 
kiihtyvyydellä sekä vain 9 sekunnin pöydänvaihtoajalla. Saatavissa 
aina pöytäkokoon 3x16 m asti.

vossi.�/20kw

vossi.�/sarmays

BAYKAL SÄRMÄYSKONEET JA LEVYLEIKKURIT 
SEKÄ PLASMALEIKKAUSKONEET

Lisää tarkkuutta, nopeutta ja energiatehokkuutta! Täysservotoimiset, 
hybridi- sekä hydrauliset särmäyskoneet Turkin vanhimmalta 
särmäyskonevalmistajalta.

Johtavaa taivutusosaamista 
kaikkein vaativimpiinkin tarpeisiin.

FACCIN LEVYN-, PROFIILIN- JA 
SÄILIÖPÄÄDYNTAIVUTUSKONEET

Erinomainen yli R2-levynpyöristys myös 
levyn rei’ille ja muodoille sekä purseen- 
ja oksidinpoisto.

TIMESAVERS LEVYHIOMAKONEET

MYYNTI  010 8200 500
HUOLTO  010 8200 530
VARAOSAT  010 8200 540 vossi.fi

RAKENNETAAN
KILPAILUETU

vossi.fi/blechexpo21

Itävaltalaisvalmistajalta seuraavan 
sukupolven mallit tehokkaaseen ja 
miehittämättömään sorvaukseen.

EMCO MONITOIMISORVIT, 
SORVAUSKESKUKSET JA 
AUTOMAATIORATKAISUT

vossi.fi/emco

EMCO 3-, 4- JA 5-AKSELISET
TYÖSTÖKESKUKSET

vossi.fi/emco

Saksalaisvalmistajan edistyneimmät ratkaisut 
äärimmäisen tehokkaaseen, joustavaan ja 
miehittämättömään tuotantoon.

GROB 5- JA 4-AKSELISET VAAKAKESKUKSET 
SEKÄ AUTOMAATIORATKAISUT

vossi.fi/grob

Itävaltalaisvalmistajalta 
edistyneet työstökeskukset 
useisiin eri kokoluokkiin erittäin 
kattavasta tuotepaletista.

Osasto 3/3108

Osasto 5/5305

Osasto 1/1110 Osasto 5/5101
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Lisätietoja
Jukka Yläpoikelus
050 568 5068

MTC Flextek Oy Ab
mtcflextek.fi

Puhtautta ja energiatehokkuutta
konepajaasi

Saatavana myös 
aktiivihiilisuodatuksella

· Suodatinjärjestelmät emulsio- ja öljysumulle. 
· Puhdistaa tehokkaasti yli 99,97% yli 0,3 mikronin partikkelit 
· Puhdistettu lämmin ilma voidaan hyödyntää uudelleen
   ja näin säästää lämmityksessä.
          · Kokemuksia jopa 30% vuosittaisista säästöistä 

EMCO laajentaa 
liikkuvapylväisten työstökeskusten mallisarjaa

Itävaltalainen EMCO jatkaa 
panostuksiaan tuotepalettin-
sa kehittämiseen ja esittelee 
MMV-sarjan laajennukseksi 
kolme uutta mallia 4200 / 
5200 / 6200, joissa liikealu-
eet X = 4200 / 5200 / 6200 
mm. 3-, 4- ja 5-akselin konei-
ta voidaan käyttää suurten ja 
raskaiden osien täydelliseen 
työstöön yhdellä kiinnityk-
sellä.

Mallisarjan laajennus

Suositun MMV 3200 -mallin 
teknologia on säilytetty uu-
sissa malleissa, kuten suori-
tuskykyinen moottorikara, 
jonka nopeusalue on 0–15 
000 rpm, teho 46 kW ja vään-
tö 170 Nm. Vakiovarusteena 
on 40 työkalupaikkaa, jotka 

voidaan laajentaa 120 työka-
luun. Modulaarisen järjestel-
män ansiosta ei tarvitse vali-
ta pienemmän tai liian suuren 
koneen välillä; eri koot ovat 
mahdollisia 6200 mm asti. 

Suurin ero MMV 4200 / 
5200 / 6200-mallien ja aiem-
man mallin välillä on X-ak-
selinen käyttö, joka käyttää 
hammaspyöräjärjestelmää 
kuularuuvien sijasta. Se takaa 
dynaamisen, nopean ja tarkan 
syötön koneistuksen aikana, 
jolloin saavutetaan jopa 60 m/
min pikaliikkeet.

Tukeva runko ja  
tehokas kara

Liikkuvapylväisen koneistus-
keskusten kompakti runko 
on lämpökäsitelty, hitsattu 

teräsrakenne, joka tarjoaa 
vääntöä kestävän ja vakaan 
pohjan kaikille komponen-
teille ja koneistuksille. Suur-
ten ja raskaiden työkappa-
leiden, jopa 8000 kg, valmis-
tuksen mahdollistaa tehokas 
karamoottori, jonka teho on 
46 kW, vääntömomentti jopa 
170 Nm ja karan nopeus jo-
pa 15 000 rpm (18 000 rpm 
HSK-A63). Molemmat kara-
mallit on voideltu rasvalla.

Pyörivällä pöydällä 
monipuolisuutta

Koneversiot, joissa on kään-
tyvä pää (B-akseli) ja pyöri-
vä pöytä (C-akseli), sopivat 
ihanteellisesti simultaani-
seen 5-akselisetyöstöön. Se-
kä kääntöpäätä että pyörivää 

MMV-sarjan ergonominen 
muotoilu ja sen liikkuva oh-
jauspaneeli luovat ihanteel-
liset työskentelyolosuhteet 
käyttäjälle, joka voi kääntää 
ja kiertää ohjauspaneelia 
työalueella sekä siirtää sitä 
pituusakselia pitkin keskeyt-
tämättä työstöprosessia ja 
työkappale pysyy näkyvissä 
koko ajan.

Kattavat  
lisävaruste- 
mahdollisuudet

MMV-sarjan koneistuskes-
kukset voidaan varustaa 
monipuolisilla lisävarusteilla, 
kuten 60 bar läpikaranjäähdy-
tysnestejärjestelmällä. 

Kaikki ohjaimet ja ham-
maspyöräkäytöt on rasvattu 

pysyvästi keskusvoitelujärjes-
telmän kautta, jolloin öljykal-
voja ei muodostu leikkuunes-
tejärjestelmään. Huipputason 
kosketusmittajärjestelmät 
mahdollistavat työkalujen ja 
työkappaleiden automaat-
tisen mittaamisen. Tähän 
tarkoitukseen on saatavana 
myös lisävarusteena RF- tai 
laserkosketusmitta-anturit. 
Tämä lyhentää työkalujen 
vaihdon asetusaikaa ja pa-
rantaa työkappaleen laatua. 
MMV-sarjan koneiden suur-
ten työstöalueiden ansiosta 
on mahdollista lisätä valin-
naisesti väliseinä työtilojen 
jakamiseen, toinen integroitu 
pyörivä pöytä tai NC-akseli, 
jossa on vastalaakeri. 

Ominaisuudet, kuten auto-
maattinen oven käyttö tai jyr-
sinkaran lämpökompensoin-
ti, tekevät työstökeskuksista 
entistä tehokkaampia. www.
vossi.fi/emco

pöytää käyttävät dynaamiset 
vääntömoottorit. Vakioversi-
oissa kääntöpään alue on 
enintään ± 120 ° ja nopeus 
50 rpm, pyörivän pöydän n 
x 360 ° nopeus on jopa 100 
rpm. Pyörivä pöytä, Ø 900 
mm, on suunniteltu enintään 
2000 kg:n työkappaleille. 
Kaikki lineaariset akselit on 
varustettu mittasauvoilla. 
Dynaamiset lineaariakselit ja 
pyörivän akselin vääntömo-
mentit mahdollistavat moni-
mutkaisten työkappaleiden 
samanaikaisen 5-akselise-
työstön. Digitaaliset ohjaus-
järjestelmät Heidenhain TNC 
640 24 ”-näytöllä tai Siemens 
840D sl 22”-näytöllä varmis-
tavat koneen käyttäjäystäväl-
lisen käytön. 

Isojen kappaleiden 

koneistusta ilman 

uudelleenkiinnitys-

tä: EMCO on esitel-

lyt uudet liikkuvapyl-

väiset MMV 4200 / 

5200 / 6200 -työs-

tökeskukset.

Itävaltalainen EMCO on 
esitellyt MMV-sarjan laa-
jennukseksi kolme uutta 
mallia 4200/5200/6200, 
joissa liikealueet X = 
4200/5200/6200 mm. 
3-, 4- ja 5-akselia konei-
ta voidaan käyttää erit-
täin suurten ja raskaiden 
osien täydelliseen työs-
töön yhdellä kiinnityk-
sellä.
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ByStar Fiber 15 kW – kaikki mitä tarvitset.

Kuituleikkausta 
ilman kompromisseja.

Best choice.

Bystronic Scandinavia
Petteri Perälä
Tel. 0400 887 558
petteri.perala@bystronic.com
Jari Enontekiö
Tel. 040 1722 985
jari.enontekio@bystronic.com

Laser  ı  Automaatio  ı  Särmäys
www.bystronic.fi

Nyt myös levykoot 8000 x 2500 mm asti!

INVESTOIMALLA
KILPAILUKYKY KUNTOON
NOPEAMMIN PAREMPIA OSIA ENERGIATEHOKKAASTI

INDEX ja TRAUB edut 

I Parempi suorituskyky
I Nopeat kappaleajat
I Lyhyet asetusajat 
I Avoin ja vapaa työtila
I Paljon työkalupaikkoja
I Tilaasäästävä rakenne
I Tarkka ja kätevä
 työkalujärjestelmä
I Hyvä energiatehokkuus

Aina askeleen edellä

INDEX-TRAUB AB 

Hernepellontie 27
00710 Helsinki
Puh. 010 843 2000
www.index-traub.fi
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Vaakajohdesorvi Geminis GT7i asennettiin Imatran Koneistuspalvelun käyttöön alkusyksystä. 
Ohjauksella sorvaaja Dura Vasile.

Paperiteollisuuden telojen kunnossapito, ja tasapainotukset ovat 
Imatran Koneistuspalvelun keskeistä osaamisaluetta. Sorvilla Maksym Moskovets.

Ensimmäinen tela koneistuksessa syyskuun lopulla. 50 000 kg:n hallinosturi ja 
uusi tilalaajennus kuuluivat samaan investointipakettiin koneen kanssa.

Imatran koneistuspalvelu 
teki loikan telavalmistuksen kokoluokassa

12 metrin kappaleet valmiiksi kertakiinnityksellä 

Uusi kone, uudet mahdol-
lisuudet. Siihen teemaan 
kiteytyy paljon asiaa myös 
Imatran Koneistuspalvelun 
alkusyksyn järeän sorvihan-
kinnan ympärillä.

”Kaksi metriä lisää kap-
palemittaa aiempaan kalus-
toomme verraten ja sorvaus, 
jyrsintä ja poraus yhdessä ja 
samassa koneessa täyden-
tävät yrityksen kilpailukykyä 
mukavasti”, tiivistää Imatran 
Koneistuspalvelun toimitus-
johtaja, yrittäjä Anssi Mat-
konen.

Pitkän linjan telatalo

Imatran Koneistuspalvelu on 
pitkän linjan alihankintakone-
paja. 

Perinteet ulottuvat vuo-
teen 1983 ja asiakkaita on eri 
teollisuuden sektoreilta niin 
metsäteollisuuden, metallin 
kuin kaivosteollisuudenkin 
parista. 

Anssi Matkosen sanoin 
kevyeen organisaatioon ja 
kovaan työhön perustava yh-
dentoista ammattilaisen työ-
panoksella operoiva yritys 
tekee monenlaista koneistus-
työtä. Paperiteollisuuden te-
lojen kunnossapidosta, kor-
jauksista, laakeroinneista ja 
tasapainotuksista sekä myös 
uusiotelojen valmistuksesta 
talossa ovat erityisen vahvat 
perinteet. 

Telavalmistajana asiakkai-
den suhteen logistisesti osu-

valla paikalla Imatran Hara-
kan alueella sijaitseva yritys 
on tänä päivänä alueellinen 
haastaja, ei isoin, mutta ei 
pieninkään. 

Isommat toimivat hyvänä 
vauhdittajana ja nyt jatkos-
sa tilanne voi itse asiassa 
melkoisesti muuttua, sillä 
Imatran Koneistuspalvelu 
panostaa telavalmistukseen 
nyt lujaa. 

Imatran Harakan teolli-
suusalueella kohoaa talon 
uusi lippulaiva, vaakajohde-
sorvi Geminis GT7i 12 metrin 
työpituudella, kahden metrin 
sorvaushalkaisijalla ja 25 000 
kg:n kapasiteetilla.  

”Telavalmistus on kilpailtu 
sektori, kovaa työtä ja roh-

Imatralle saatu, mutta poh-
ja- ja rakennustöille ei ollut 
aikaa. Halliin piti rakennuttaa 
uusi lisäpätkä, jotta kone saa-
tiin tiloihin mahtumaan

”Pienellä viiveellä mentiin, 
mutta viime vuonna emme 
olisi kyenneet rakenne- ja 
asennustöitä varsinaisten 
töidemme ohella mitenkään 
tekemään. Sen verran kiirei-
nen vuosi oli”, kiteyttää Mat-
konen.

Viime kesänä valmistelu-
työt saatiin päätökseen, ko-
ne saapui ja samalla kertaa 
laajennusosan kattoon asen-
nettiin 50 000 kiloa nostava 
hallinosturi raskaiden telojen 
käsittelyä helpottamaan.

Uusi kone on lähes 1,3 mil-

joonan euron kokonaiskus-
tannuksiltaan vajaan kahden 
miljoonan vuosittaista liike-
vaihtoa tekevälle yritykselle 
iso satsaus. 

Yrityksen konekantaan 
kuuluu ennestään kymmen-
metrinen vaakajohdesorvi, 
mutta uusi kone laajentaa 
tekemisten kokoluokkaa pi-
tuuksien osalta nyt parilla 
metrillä. Samalla se päivittää 
yrityksen telavalmistuksen 
alan teknologiakärkeen ja 
sinkoaa yrityksen telatöiden 
kokoluokassa uuteen kastiin. 

Anssi Matkosen mukaan 
uuden koneen valinnassa 
ratkaisi kokoluokan ohella 
suorituskyky, merkistä yrityk-
sellä on toki aikaisempia hy-

Uudella koneella on kärkiväliä 12 metriä ja kone 
mahdollistaa telavalmistukseen yhdellä kiinnityksellä, 

kertoo toimitusjohtaja Anssi Matkonen.

Imatran Koneistuspalvelu vahvistuu 
kookkaiden sorvauskappaleiden val-
mistajana. Uusi hankinta, Geminis GT7i 
-vaakajohdesorvi mahdollistaa telatuo-
tannon 12 metrin työpituuteen ja 25 000 
kg:n kappalepainoon saakka yhdellä 
kiinnityksellä.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

keutta tarvitaan, jotta me-
nossa pärjää.

Myös tavoitteita pitää 
aina olla, rohkeitakin. Isoja 
vaakajohdesorveja ei joka 
vuosi seudun telavalmistuk-
seen hankita, ja itse päätin 
jo muutama vuosi sitten, 
että kun uusi ajanmukainen 
tämän kokoluokan kone tän-
ne hankitaan, se tulee sitten 
meille”, Matkonen toteaa.

Tarkkaa teknologiaa 
jykevissä puitteissa

Töiden ja kapasiteetin kysyn-
nän kasvaessa telasorvi-in-
vestointi tuli ajankohtaiseksi 
vuonna 2019. Se asennettiin 
Imatralle nyt loppukesästä. 

Aiemminkin kone olisi 
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Teloja kunnostuksessa. Logistisesti asiakkaiden 
suhteen Imatran Koneistuspalvelu toimii 
hyvällä paikalla Imatran Harakan alueella.

viä kokemuksia myös muun 
konekantansa osalta.

”Meille tärkeitä ominai-
suuksia tässä uudessa ko-
neessa on isojen kappaleiden 
pyöritykseen jykevä tupla-
moottorien 2x46 kW teho, 
C-akselin paikoitus peräti 
0,0005 asteen tarkkuudella 
ja jyrsinyksikkö Y-akselilla 
ja ±50 mm liikkeellä, minkä 
myötä saamme tehtyä myös 
jyrsinnät ja poraukset tällä 
samalla koneella. Tässä ko-
koluokassa on erittäin iso 
asia, että kappaletta ei tar-
vitse enää siirtää niitä toimia 
varten. Se on jatkossa meille 
telantekijänä todella iso vah-
vuus”, Matkonen sanoo.

Uutta Geminis-
sukupolvea

Espanjalaisen Geminiksen 
perinteet konevalmistajana 
ulottuvat 1950-luvun lopulle 
ja Suomessa merkkiä edus-
taa Machinery. 

Valmistajan tasojohteiset 
GT-sorvit ovat olleet mark-
kinoilla pitkään, koneita val-
mistetaan GT5-mallista GT11 
-malliin saakka.

Imatran GT7 on nyt Suo-
messa ensimmäinen i-suku-
polven kone. Uudet i-koneet 
lanseerattiin viime vuonna. 
Koneen takaosa on uudistu-
nut ja esimerkiksi työvalais-
tus koneen yhteydessä on 
tehostunut. Valopisteitä on 

koneen etupuolella aiempaa 
runsaammin. Ohjaus on Sie-
mensin 840 D Solution Line 
21 tuuman näytöllä.

”Kone on uutta sukupol-
vea, ja mukavaa on, että 
malliuudistus sattui juuri tä-
hän kohtaan, mutta käytän-
nön töihin sen merkitys on 
pieni. Meille keskeisimmät 
asiat koneessa liittyvät juuri 
koneen kokoon ja monipuo-
lisuuteen”, Anssi Matkonen 
sanoo.

Imatran Koneistupalve-
lussa työt koneella ovat 
alkaneet, ja jatkossa niitä 
tehdään uusien työjärjes-
telyjen myötä ilmeisimmin 
vuorokauden ympäri. Asiat 
ovat kuitenkin vielä alussa, 
syyskuun lopulla kuitenkin 
pian asennuksen jälkeen en-
simmäinen tela, 11 817 mm:n 
pituinen ja 16 830 kg:n pai-
noinen, pyöri valmistuksessa. 

”Tulevaisuutta on vaikea 
ennakoida, mutta näkymää 
on. Luotan vahvasti, että töi-
tä koneelle ja sen mahdolli-
suuksille riittää jatkossakin”, 
Imatran Koneistuspalvelun li-
säksi ohjelmistopuolen Cam-
pojat Oy:n toimintaa luotsaa-
va Anssi Matkonen sanoo.

Kevyt ja pienikokoinen 
kädessä pidettävä
mini-malli, hankalienkin 
osien merkitsemiseen. 

Kenttäkelpoinen 
lisävarusteena saatavan 
akun ansiosta. Toimii 
sisä- ja ulkotiloissa.

Merkattavan materiaalin 
maksimikovuus 63 HRc.

Saatavilla myös pöytä-
malli taso-, putki- ja 
aaltomaisille pinnoille.

  MERKITSE HELPOSTI
• sarjanumero
• aikaleima
• logo
• datamatrix/QR/
 viivakoodi

Kenttäkelpoinen 
lisävarusteena saatavan 
akun ansiosta. Toimii 
sisä- ja ulkotiloissa.

Merkattavan materiaalin 
maksimikovuus 63 HRc.

Saatavilla myös pöytä-
malli taso-, putki- ja 

  MERKITSE 
• 
• 
• 
• 
 viivakoodi

Ojantie 36, 28130 Pori
Puh. 02 634 1900 / retco@retco.fi

www.retco.f i

Pistemerkkaus-
laite

UUTUUS!

MULTI4 Mini

Tuotteiden helppoon
identifioimiseen
ja merkitsemiseen.

KYSY LISÄÄ

Myös langattomalla yhteydellä!

· Pienemmät materiaaliostokulut käyttäen 
  kelamateriaaleja

· Paremman materiaalin hyötysuhteen pituus- ja 
  leveysleikkureilla

· Jäterangattoman lävistysprosessin ja minimaalisen 
  materiaalihukan dynaamisella kelanestauksella

· Erittäin hyvän läpimenoajan täysin automatisoidulla ratkaisulla, 
  tuotteet valmiiksi pinottuna

An Ursviken Group Company

sales@pivatic.com
pivatic.com

Meillä on ratkaisu teräksen 
nouseviin hintoihin!

KELALÄVISTYS- JA 
LEIKKAUSRATKAISULLAMME SAAT:

Järjestämme konenäyttelyn marraskuussa kotimaisille asiakkaillemme. 
Sovi yrityskohtainen esittelyaika myyntipäällikkö 
Jukka Heimosen kanssa: +358 40 701 0096 / jukka.heimonen@pivatic.com 
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Uusi 10 kW:n Eagle eVision 2060 -kuitulaser tehostaa leikkaustöitä MetalMixillä.

Mies kaiken takana. Valpas Asikainen kuvasi kaksi vuo-
sikymmentä sitten yrityksen 50-vuotisjuhlajulkaisussa 
talon tekemisten ytimen seuraavasti: ”Aateltiin, että 
tehhään semmosta työtä, jota ei tarvihe parsia. Se on va-
lamista, mitä täältä myyvvään ulos.” Näillä mennään yhä.

Kotkan merkeissä uudelle vuosikymmenelle

MetalMix täyttää 70 vuotta 

Seitsemän vuosikymmentä 
on mittava taival. Pitkällä 
matkalla pärjäämiseen uu-
distuminen ja kehitys ovat 
tärkeitä asioita. MetalMixil-
lä kilpailukyvystä pidetään 
huolta, siitä uuden kuitula-
serin hankinta on hyvä esi-
merkki.

Pienestä pajasta 
teollisuuden 
alihankkijaksi

MetalMixin juuret ovat vuo-
dessa 1951, tuolloin kolme 
Asikaisen veljestä perustivat 
auto- ja konekorjaamon su-
vun maille Varkauden Könön-
peltoon. 

Vanhin Asikaisen veljeksis-
tä, viilarin koulutuksen saa-
nut Valpas Asikainen, kävi so-
dan aikana aseseppäkoulun 
ja toimi aseseppänä rintamal-
la. Siitä vauhdittui metallialan 
ura, joka tempaisi myös muut 
veljekset alalle ja alan yritys-
toimintaan.

Asikaisten paja toimi pit-
kään Varkaudessa Könön-
pellon Metallin nimellä ja 
teki omia tuotteita, esimer-
kiksi kippikoneistoja kuor-
ma-autoihin, lumilinkoja ja 
tielanoja. 

Kovin pitkään ei kuiten-
kaan mennyt, kun toimelias 
yritys pääsi vuonna 1960 
isoon kyytiin ja Ahlströmin 
alihankkijaksi.

Sen jälkeen talossa on 
tehty töitä ennen kaikkea 
prosessilaiteteollisuuden 

sekä voimalaitos- ja energi-
asektorien suuntaan ja niillä 
mennään yhä. Tuotteet ovat 
monenlaisia, varsin kookas-
takin tavaraa tehdään usein.

Vuodesta 1989 lähtien ve-
tovastuussa yrityksessä ovat 
olleet Esko Asikaisen tytär 
Ritva sekä puolisonsa, nykyi-
nen toimitusjohtaja Markku 
Auvinen. Nimi on tuosta sa-
masta vuodesta 1989 ollut 
MetalMix ja yritys on laajen-
tunut sekä myös kansainvä-
listynyt. Yrityksen asiakkaat 
toimivat globaalisti ja yrityk-
sen valmistamia tuotteita on 
kulkeutunut lähes kaikkiin 
maanosiin vuosikymmenten 
varrella.

Monipuolista  
osaamista

MetalMix panostaa pitkä-
aikaisiin asiakassuhteisiin ja 
siinähän auttavat kova osaa-
minen ja monipuolisuus. Ma-
teriaaliosaaminen on talossa 
laajaa, tuotteita tehdään ra-
kenneteräksistä tulenkestä-
viin ja ruostumattomiin te-
räksiin. 

Talon tekninen osaaminen 
kattaa valmistuksen sekto-
rit monenlaisista levytöistä 
hitsauksiin ja koneistuksiin 
saakka. 

”Ajanmukaiset koneet ja 
investoinnit ovat tärkeitä, ne 
auttavat pitämään kilpailu-
kykyä yllä. Konekantaamme 
olemme pyrkineet vuosien 
mittaan uudistamaan sään-

nöllisesti”, Markku Auvinen 
kertoo.

Levynleikkaus ja levyjen 
jatkokäsittely ovat MetalMi-
xille ydintoimintaa. Talossa 
leikataan plasma- ja laser-
leikkausmenetelmillä. 

”Alkuun leikkasimme ai-
noastaan hiiliteräksiä polt-
toleikkaamalla ja sittemmin 
kuvaan astuivat myös ruostu-
mattomat teräkset, jolloin oli 
aika siirtyä plasmaleikkauk-
seen. Omassa käytössämme 
on nykyisin hienosädeplasma 
12 metrin pöydällä ja viis-
tepäällä. Sen hankkiminen 

pöydällä varustettuna, kuten 
talon tekemisten kokoluokka 
sanelee.

”Mitenkään emme kui-
tenkaan tähdänneet kone-
hankintaa erityisesti tähän 
vuoteen, tarvitsimme uuden 
koneen ja tähän kohtaan se 
nyt sattui. Ei siinä mitään, so-
piihan se”, Auvinen toteaa.

Tehokas  
paketti  
nykyteknologiaa

MetalMixin Eagle on paket-
ti ajanmukaista ja tehokasta 
leikkausteknologiaa. Suori-
tuskyky lämmittää erityisesti.

”3G-kone on silminnäh-
den aiempaa 4 kW:n konet-
tamme vauhdikkaampi ja on-
han selvää, että leikkauksen 
tuottavuus kasvaa nopeu-
den lisääntyessä”, Auvinen 
sanoo.

”Kokonaistuottavuutta li-
sää koneen monipuolisuus. 
Käsityötä on vähemmän, 
kone tekee leikkauksen li-
säksi hyvin reikiä syrjäyttäen 
erillisen porauksen. Koneella 
voidaan suunnitella valmiiksi 
useita eri laatuja ja töitä, kun 
aiemmin ne piti tehdä kerta 
kerralta erikseen. Yksi huo-
mioarvoinen asia on koneen 
hieman aiempaa leveämpi 
leikkausrailo, jolloin kappa-
leiden irrotus käy aiempaa 
sujuvammin”, Auvinen sa-
noo.

”10 kW:n teho mahdollis-
taa myös sen, että voimme 

leikata koneella hieman vah-
vempaakin tavaraa 25 mm:iin 
saakka. Pääsääntöisesti leik-
kaamme koneella tietenkin 
ohuempia materiaaleja, pak-
summat hoituvat plasmalla.”

Konevalinta kävi nopeas-
ti, Eagle kiinnosti merkkinä 
ja tutustumiskäynti lähistöl-
lä olevaan yritykseen, jossa 
on käytössä Eagle, järjestyi 
Vossin kautta, mikä helpotti 
päätöksentekoa. 

Koneen hyväksyntä sekä 
ohjelmiston käytönopettelu 
tehtiin poikkeusajasta johtu-
en etänä, mutta varsinainen 
käyttökoulutus pidettiin pe-
rinteisesti paikan päällä.

”Opettelua oli kovasti al-
kuun ja säätöjäkin jouduttiin 
tekemään, mutta aika no-
peasti kuitenkin asiat lähtivät 
sujumaan. Kone on täydessä 
ajossa”, Auvinen sanoo.

Laserleikkauskaluston 
osalta päivittyneenä Metal-
Mix suuntaa uudelle vuosi-
kymmenelle. 

Virtaa tuleviin vuosiin ta-
lossa riittää, perheyrityksen 
seuraava sukupolvi Jani ja 
Jaana Auvinen ovat mukana 
perheyrityksen toiminnassa.

”Taipaleen kanavassa on 
paljon vettä virrannut yri-
tyksen perustamisen jälkeen 
ja on hienoa, että nuorem-
pi sukupolvi on kiinnostu-
nut yrityksen jatkamisesta. 
Luottavaisin mielin saamme 
eteenpäin katsoa”, Markku 
Auvinen toteaa.

muutama vuosi sitten edisti 
leikkausasioita melkoises-
ti. Aiemmin viisteet piti ko-
neistaa leikkauksen jälkeen”, 
Markku Auvinen kertoo.

Ohuempia leikkeitä Me-
talMix on leikannut viimeiset 
viitisen vuotta 4 kW:n kuitu-
laserilla. Yrityksen juhlavuo-
teen sattui nyt sopivasti koo-
kas laserinvestointi, kun Me-
talMix päivitti kuitulaserinsa 
uudempaan teknologiaan.

Taloon vasta asennettu, 
Vossin toimittama kuitula-
ser on Eagle eVision 2060 
10 kW:n tehoin 2x6 metrin 

Uuden teknologian myötä töiden tuottavuus kasvaa, 
kertoo Markku Auvinen. Uusi kuitulaser on varustettu 
talon töihin sopivasti kookkaalla 2x6 metrin pöydällä.

Varkaudessa toimiva MetalMix Oy:llä on juh-
lavuosi. Yritys täytti tänä vuonna 70 vuotta. 
Vähän kuin juhlavuoden kunniaksi yritys laittoi 
laserleikkauksen toimintonsa kesällä uuteen 
muottiin, uusi 10 kW:n ja 2x6 m pöydällä oleva 
Eagle-kuitulaser aloittelee parhaillaan tuotan-
nollista taivaltaan yrityksen käytössä.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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Teknologia-messut keväälle, marraskuussa pre-event

Helsingissä marraskuussa 
pidettäväksi suunniteltu 
Teknologia-messu-
kokonaisuus on siirtynyt 
ensi keväälle, uusi ajan-
kohta on 3.–5.5.2022. 
Tänä syksynä toteute-
taan uusi päivän kestävä 
Teknologia pre-event. 

Siirron syynä on Messukes-
kuksen liiketoimintapääl-
likön Marcus Bergströmin 
mukaan tapahtumiin liittyvä 

poistumisesta huolimatta 
monissa yrityksissä on vielä 
voimassa esimerkiksi mat-
kustusrajoituksia ja etätyö-
suosituksia, jotka purkautu-
vat viiveellä syksyn aikana”, 
sanoo Bergström. 

”Haluamme toimia vas-
tuullisesti asiakkaidemme 
suuntaan järjestämällä ta-
pahtuman silloin kun voim-
me parhaalla mahdollisella 
tavalla turvata yritysten 
messupanostusten tulok-
sellisuuden. Näytteilleaset-
tajien kokemuksen ohella 

epävarmuus, vaikka tiukat 
tapahtumarajoitukset ovat 
Suomessa poistumassa, 
monissa yrityksissä koetaan 
yhä epävarmuutta messuil-
le osallistumisesta ja riskit 
koetaan vielä monin pai-
koin liian suuriksi.

”Olemme käyneet kes-
kusteluja asiakkaidemme 
ja yhteistyökumppanei-
demme kanssa syksyn ai-
kana. Teknologia-messu-
kokonaisuus on ammatti-
tapahtuma, jonne tullaan 
työroolissa. Rajoitusten 

myös messukävijän koke-
mus on meille tärkeä. Kävi-
jät hakevat teknologia-alan 
messuilta muun muassa 
kansainvälisiä kontakteja ja 
ratkaisuja, joiden saaminen 
Helsinkiin tänä syksynä on 
epävarmaa.” 

Teknologia pre-event 
järjestetään Messukeskus 
Siiven tiloissa keskiviik-
kona 24.11. Koko päivän 
verkostoitumistapahtuma 
ohjelmalavoineen nostaa 
esille alan puheenaiheita 
ja kehityssuuntia. 

Growing Together with Our Customers AMADA

Nyt saatavana 3kW, 6kW, 9kW ja 12kW tehoisinaNyt saatavana 3kW, 6kW, 9kW ja 12kW tehoisina

 Laajennetut Ominaisuudet Laajennetut Ominaisuudet
Ainutlaatuinen ja täysin säädettävä säde  Ainutlaatuinen ja täysin säädettävä säde  

lisää tuotantotehokkuuttalisää tuotantotehokkuutta

Lean-TuotantoLean-Tuotanto
Tee reaaliaikaisia päätöksiä, jotka perustuvat Tee reaaliaikaisia päätöksiä, jotka perustuvat 

reaaliaikaiseen V-factory tietoonreaaliaikaiseen V-factory tietoon

Erittäin Nopeat LäpimenoajatErittäin Nopeat Läpimenoajat
ENSIS-teknologia tarjoaa erittäin nopean ENSIS-teknologia tarjoaa erittäin nopean 

lävistyksen paksuillekin materiaaleillelävistyksen paksuillekin materiaaleille

AMA-PROM FINLAND OY
Meriniitynkatu 19 - 24100 SALO
Puh +358 (0) 2 777 840
info@amada.fi 
www.amada.fi

TUOTANTOA ILMAN KOMPROMISSEJATUOTANTOA ILMAN KOMPROMISSEJAPalvelumme kattaa joustavasti
metalliteollisuuden tarpeet yhdestä
varaosasta koko tehtaan koneistukseen.

Puh. 010 839 1200
www.fredko.com

Tule todistamaan paikan päälle maailman 
myydyimmän taivutusautomaatin P2Leanin 
ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten uusi 
ergonominen panostus/purku sekä Taivuta ja 
leikkaa -ominaisuudella tehdyt uskomattomat 
tuotteet. Pyydä esittelyaika!

Syksyn jatkuvilla avoimilla ovilla nähtävissä 
koko uusin tarjonta putkentyöstöön. 
Markkinajohtajan putkilaserit, pyörösahat, 
putken- ja langantaivuttimet sekä 
putkenpäänmuotoilijat. Sovi käynnistä!

Esittelyssä BlechExpo Stuttgart 
Salvagninin P2Lean Cut 
taivutusautomaatti

Uutta BLM Groupin Intube 
tilaisuuksissa! 
Markkinoiden nopein 
kuituputkilaser LT7

Patentoitu Taivuta ja leikkaa 
-ominaisuus kapeille profiileille

Robotisoitu kappaleen niputus

AVERTAS OY

Niko Orpana on kutsuttu 
Avertas Robotics Oy:n pro-
jektipäälliköksi 4.10.2021 
alkaen.

Robottiteknikko Joni Soi-
salo on nimetty robottiohjel-
moijaksi 1.9.2021 alkaen.

JONI 
SOISALO

NIKO 
ORPANA

NIMIT YKSIÄ

VOSSI  GROUP OY

Mikko Hiltunen, 38 v., on 
nimitetty Vossi Group Oy:n 
tekniseksi myyjäksi vas-
tuualueenaan lastuavat ko-
neet sekä 3D-tulostimet. 
Mikolla on noin 20 vuoden 
kokemus teknisestä myynnis-
tä konepa-
jateollisuu-
teen sekä 
koneistuk-
sesta.

MIKKO 
H ILTUNEN
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Prima Additiven toimittama Print Sharp 250 nähtiin ta-
pahtumassa tulostustoiminnassa.

Jälkikäsittelytyöt ovat keskeinen osa 3D-tulostustoimin-
toja. Vasken Pekka Varamäki esitteli VaskiPOST-jälkikäsit-
telylaitetta. Laite irrottaa kappaleet sahaamalla ja sahan 
lisäksi siinä on myös jyrsin, joka työstää tulostusalustat 
sileäksi kappaleiden irrottamisen jälkeen.

 

IISSOOTT  MMAAKKAASSIIIINNIITT    
32/60 työkalua 

  

TTEEHHOOKKKKAAAATT  KKAARRAATT  
14 000 rpm / 22 kW / 117 Nm 
18 000 rpm / 35 kW / 130 Nm 
 
 

IISSOOTT  KKUUUULLAA--
RRUUUUVVIITT  
Tuettu molem-
mista päistä   
 
  

PPAATTEENNTTOOIITTUU  JJOOHHDDEE--
SSUUOOJJAAKKOONNSSEEPPTTII    
Yksiosainen suoja, vain yksi                 
pyyhkijä puolellaan.  

Hyvä ergonomia: aallllee  220000  mmmm         
etuseinästä pöytään 

wwwwww..eevvoommaaxx..fifi  

SSAAKKSSAASSSSAA  vvaallmmiisstteettttuuaa                                                                                                                  
llaaaattuuaa  JJÄÄRRKKIIHHIINNNNAALLLLAA  

TTUUKKEEVVAA        
VVAALLUURRAAUUTTAA--
RRAAKKEENNNNEE  
 

 

3D-metallitulostuksen ajankohtaisteemat esillä 
yhteistapahtumassa

Tiivis aamupäivä Vaasassa

Technobotnia on Vaasan am-
mattikorkeakoulun, Yrkeshö-
gskolan Novian ja Vaasan 
Yliopiston yhteislaboratorio 
Vaasassa ja 3D-tulostus on 
yksi erikoisosaamisalue. 

Perinteet muovin tu-
lostuksessa ovat pitkät ja 
äskettäin mahdollisuudet 
myös 3D-metallitulostukses-

sa harppasivat laboratorioon 
hankitun Prima Additiven 
3D-metallitulostimen myötä. 
Tämän tuoreen metalliprint-
terin hankinnan ympärille 
nivoutui nyt syyskuun lopun 
tilaisuus, missä esittäytyivät 
niin Technobotnian kuin ko-
nevalmistajan eli Prima Ad-
ditiven edustajat. 

Tutkimusta ja 
projekteja

Aamupäivän tapaamisen kär-
keen Prima Additiven edus-
tajat esittelivät valmistajan 
uutta laitekantaa ja tuoretta 
kehitystyötä 3D-metallitulos-
tuksen alueella. 

Sekä jauhepeti- että LMD 
(Laser Metal Deposition) 

Laboratoriokierros ja 
tulostin toiminnassa

Kun paikalla oltiin, itse la-
boratorion tiloja, koneita ja 
laitteita esiteltiin. Aamun 
englanniksi toteutettujen 
tietoiskujen jälkeen tehtiin 
tutustumiskierros Techno-
botnian tiloihin sekä tarkas-
teltiin uuden metalliprintte-
rin toimintaa. 

Technobotnian kone on 
jauhepetimenetelmää hyö-
dyntävä Print Sharp 250 
300x250x250 mm:n tulos-
tusalueella ja kone nähtiin 
tapahtumassa tulostustoi-
minnassa. Paitsi tulosti-
meen, laboratorion tiloihin 
toteutetun kierroksen aikana 
oli mahdollisuus luoda näky-
miä myös yhteen tärkeään 
teemaan eli jälkikäsittelyyn. 
Vasken valmistamaan ja toi-

mittamaan metallisahaan tu-
tustuminen oli yksi osa koko-
naisuutta.

3D-metallitulostus kiin-
nostaa teollisuuden ammat-
tilaisia ja sen saattoi huomata 
jälleen myös Vaasan tilaisuu-
dessa. Aamupäivätilaisuu-
dessa oli läsnä yli 40 henkilöä 
useasta eri yrityksestä tutus-
tumassa Technobothnian pal-
veluihin ja tulostuksen ajan-
kohtaisasioihin. Tilaisuus oli 
samalla jatkumo teeman ym-
pärille kietoutuvien Vaasan 
alueen ajankohtaistapahtu-
mien sarjaan. Niitä lienee lu-
vassa jatkossakin. Syyskuun 
lopun aamupäivän mittaisen 
kokonaisuuden isäntinä ja ti-
laisuuden avaajina toimivat 
Vaasan yliopiston professori 
Petri Helo ja Prima Powerin 
Ilkka Hunnakko. 

-menetelmät kuuluvat Prima 
Additiven palettiin ja niiden 
eroja ja laitetarjontaa esitel-
tiin molempiin segmenttei-
hin. Eroja toki on moneen 
asiaan liittyen, vain yksi 
niistä on kappalekoko, jau-
hepetitulostimet soveltuvat 
pienille vaativille kappaleille, 
nopeammalla ja suurpiirtei-
semmällä DED:illä voidaan 
käsitellä tai tulostaa myös 
isompia kappaleita ja mene-
telmä on hyödyllinen myös 
esimerkiksi korjaustöihin. 

Kokonaisuuden yhdes-
sä mielenkiintoisessa koos-
teessa Vaasan Yliopiston 
asiantuntijat esittelivät Te-
chnobotnian ajankohtaistut-
kimusta ja tulostusta käytän-
nössä. Yksi parhaillaan hyvin 
mielenkiintoinen alue on 
robotiikan hyödyntäminen 
3D-tulostuksen yhteydessä, 
mikä tunnetaan käsitteellä 
RAM eli Robotized Additive 
Manufacturing. Sen myötä 
puhutaan kokonaan tulos-
tuksen uudesta sukupolves-
ta ja alueen tutkimus on yksi 
keskeinen teema myös Vaa-
sassa. 

Tulostuksen käytäntöi-
hin puolestaan liittyen tuttu 
asia on, että 3D-metallitulos-
tamien on huomattavan pal-
jon muutakin kuin vain itse 
tulostamista. Melkoinen iso 
työ projekteissa liittyy suun-
nitteluun niin materiaaleihin, 
tuotteen rakenteisiin kuin 
ominaisuuksiinkin liittyen. 
Metallitulostuksen edut pi-
tää löytää tapaus kerrallaan, 
jotta hyödyt saadaan esille. 
Suunnittelun, topologian ja 
nestauksen teemat olivat ta-
petilla. 

Lisäksi yritysprojekteja 
esiteltiin, niitä Technobot-
niassa on tehty vuosien mit-
taan kymmeniä. Ja uusiin 
projekteihin toki tähdätään.

Prima Power ja Vaasan yliopisto toteuttivat syyskuun lopulla teema-
tilaisuuden liittyen AM-teknologian kehitykseen ja Technobotnian 
3D-metallintulostusmahdollisuuksiin. Ajankohtaista 3D-metallitulos-
tusteemaa tiiviissä paketissa tarjoilleessa tapahtumassa olivat äänes-
sä niin Vaasan yliopiston kuin Prima Powerinkin edustajat ja lisäksi 
tarjolla oli näkymiä Technobotnian tiloihin ja laitteistoihin. 

Yliopistotutkija Rayko Toshev 
kertoi tilaisuudessa ajankohtai-
sista Technobotnian tutkimuspro-
jekteista. Yksi on laajana yhteis-
projektina etenevä Avangard-la-
serportaali. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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DISCOVER MORE 
LASER SOLUTIONS
Mazak valmistaa markkinoiden edistyksellisimpiä laserleikkauskoneita.
Niillä voidaan leikata sekä ohuita että paksuja levyjä, muovattuja aihioita, 
putkia ja avoimia profiileja – kaikkia näitä nopeasti ja erittäin tarkasti.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa @wihurimazak

Optiplex  
Nexus  
Fiber

Space  
Gear 

510 MK II

Optiplex  
DDL

Optiplex  
Fiber III

Super 
Turbo-X 
Fiber

FT-150  
Fiber

3D Fabri 
Gear 

FG-220  
DDL

Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
www.machinetools.wihuri.fi 

Puh. 020 510 10

@wihurimazak
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EMO on kansainvälisen työs-
tökonevalmistajien järjestön 
Cecimon (European Asso-
ciation of the Machine Tool 
Industries) organisoima kan-
sainvälinen metallin työstöko-
nenäyttely, mikä järjestetään 
joka toinen vuosi rotaatiolla 
Hannover-Hannover-Milano. 

Hannoverin tapahtumat 
ovat isoimpia, mutta Italian 
EMO puolustaa paikkaansa 
messukartalla sinänsä hyvin 
perustein, Italian markkinat 
kuuluvat Euroopan suurim-
piin, ja italialaiset tahot ovat 
Milanon tapahtumissa tieten-
kin hyvin edustettuina.

Pandemiasta  
toipuessa

Pandemian myötä ovat vii-
me aikoina monet messut 
peruuntuneet. 

EMO:lla on kuitenkin ol-
lut onni aikataulutukseltaan 
matkassa, Hannoverin EMO 

pidettiin vuoden 2019 lopulla 
ennen isoa iskua ja nyt tämä 
sijoittui tänne raskaimman 
jakson jälkeen. 

Pientä epävarmuutta asian 
ympärillä ehkä välillä vallitsi. 
Pandemia kun on ollut aika 
arvaamaton.

Tapahtuma pidettiin, mut-
ta näkyiväthän pandemian 
vaikutukset tietenkin mes-
suilla. 

Italian Milanoon messut 
sijoittuivat viimeksi vuonna 
2015 ja tuolloin näytteillea-
settajia oli paikalla noin 1600. 
Nyt näytteilleasettajien mää-
rä jäi alle puoleen, useita eli 
aiemmin mukana olleita val-
mistajia puuttui runsaasti 
messuluettelosta. 

Tapahtuma mahtui kuu-
teen halliin Rho Fieran mes-
sukeskuksessa. Myös osas-
tojen koot olivat totuttua 
kompaktimpia. Täydennyk-
senä tehtiin messujen oheen 

reissuja lähistön teknologia-
keskuksiin, jotka tarjosivat 
osastoja laajempia näkymiä 
mallistoihin. 

Turvallisissa  
puitteissa

Näytteilleasettaja oli tavallis-
ta vähemmän ja sama koski 
kävijöitäkin. EMO:n kävijä-
kuntaan vaikuttivat matkus-
tuskiellot ja karanteenimää-

saan onkin. Rokotus- tai ko-
ronatestaustilanne tarkistet-
tiin messualueelta tulijoilta 
ja alueella oli maskipakko, ja 
sitä myös noudatettiin. 

Kun väkeä oli vielä totuttua 
vähemmän, puitteet ainakin 
ulkoisesti turvallisen tuntui-
selle tapahtumalle olivat ole-
massa.

Ajankohtainen 
konetarjonta

Sisältönsä puolesta EMO 
tarjosi jälleen mukavan yleis-
katsauksen alan tekniseen 
kehitykseen. EMO-messujen 
tuttua sisältöä ovat koneis-
tuksen alueen uudet tuotteet 
ja ratkaisut, ja niihin tapahtu-
ma painottui tälläkin kerral-
la, uutuuksia paikallaolevat 
esittelivät varsin runsaasti, 
erilaiset automaatiojärjes-
telmät ja digitaaliset ratkai-
sut muokkasivat tarjontaa ja 
monet live-esittelyt tarjosivat 

näkymiä tuotantoon.
Koneistuksen koneiden ja 

laitteiden ja esimerkiksi työ-
kalujen lisäksi myös levypuo-
len sekä mm. ainetta lisää-
vän valmistuksen tarjontaa 
oli esillä. 

Seuraavilla sivuilla kuval-
lista katsausta Milanon vielä 
tämän poikkeusajan keskellä 
pidettyjen, mutta monessa 
mielessä myös niin kovin toi-
vottua paluuta perinteisem-
pään arkeen viestivän tapah-
tuman näkymiin.

Seuraava EMO pidetään 
messurotaation mukaisesti 
jälleen Hannoverissa, ja tuo 
Hannoverin tapahtumahan on 
aina ollut Italian EMOa mer-
kittävästi isompi. Ehkä silloin 
palataan jo taas perinteisem-
piin tapahtumamittoihin.

Ajankohta seuraavalle 
EMO Hannover -tapahtumal-
le on 18.–23. syyskuuta 2023. 

räykset, jotka leikkasivat niin 
ulkomaisia messukävijöitä 
yleensä ja erityisesti mm. 
Aasian ja Yhdysvaltain mes-
suvieraat pois varsin koko-
naisuudessaan. Vastaavasti 
paikallisuus korostui.

Ennen messuja turvallisuu-
desta puhuttiin paljon, ja ro-
kotusohjelman eteneminen 
mahdollisti tapahtuman, vaik-
ka pandemia edelleen voimis-

EMO 2021 -työstökonenäyttely järjestettiin 
Italian Milanossa 4.–9. lokakuuta. Kyseessä 
oli ensimmäinen alan isompi messutapahtu-
ma pandemia jälkeen. Näytteilleasettajia ja 
messuvieraita oli totuttua vähemmän, mutta 
toteutuneet messut viesti vahvaa paluuta 
messujenkin osalta pandemian jälkeiseen 
tavallisempaan arkeen. Ja isommin sitten 
taas ensi kerralla.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Indexin uutuuksiin messuilla kuului G-sorvisarjan kookkaan pään täydennys G320 
1400 mm-:n sorvauspituudella. Myös uusi monikarasorvi MS 22-6 esiteltiin. Kiintoisa 
messu-uutinen oli lisäksi mm. tuotesegmentin tuore laajennus saksalaisen 3D-metal-
litulostimien valmistajan oston myötä.

DMG Morin uusi modulaarinen sorvausalusta NZ esiteltiin Milanossa. NZ voidaan 
asiakastarpeen mukaan varustaa kahdella, kolmella tai neljällä Y-ja B-akselilla varus-
tetulla itsenäisesti toimivalla revolveriyksiköllä. Kuvassa nelirevolverinen NZ Quatro. 

EMO 2021, 
Milano

Paluuta pandemian 

jälkeiseen aikaan
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Matkustusrajoitukset ja karanteenikäytännöt leikkasivat 
kävijäkuntaa ja enemmänkin väkeä varsinkin alkupäi-
vinä olisi mahtunut. Koneiden live-esittelyt keräsivät 
kiinnostuneita tiiviimpään muotoon. Tässä tarkastellaan 
DMP Flex 350 -metalliprintterin toimintapeeriaatteita 
GF:n osastolla.

Isolla osastolla monipuolisesti palettiaan esitellyt Fanuc 
tuo messuille myös järeämmän kokoluokan nostovoi-
maa, tällä kertaa liikekannalla messuyleisön huomiota 
keräämässä olivat M-1000iA-sarjan Heavy Duty -robo-
tit mallikappaletta eli kuvan sähköautoa siirtelemässä.

Okuma esitteli Milanossa mm. uuden ja samalla mallin 
kolmanteen sukupolveen edenneen vaakakaraisen ko-
neistuskeskuksen MA-600 H III:n, mikä on MA-sarjan pit-
källe automatisoituun tuotantoon sopiva jäsen. Koneen 
uusiin piirteisiin kuuluu mm. täysin uusi kararatkaisu.

DMG Mori oli hajauttanut messujen ajan esittäytymisen-
sä kahteen pisteeseen, suhteellisen kompaktiin messus-
tandille ja lisäksi läheiseen teknologiakeskukseen. Ma-
sahiko Mori ja Christian Thönes kertoivat ajankohtaisia 
kuulumisia lehdistölle avajaispäivänä messuosastolla.

Zayer-lanseeraus Milanossa. Ares on valmistajan uusi 
portaalityyppinen liikkuvapöytäinen jyrsinkone ja samal-
la seuraava kehitysversio valmistajan tutusta Arion-mal-
listosta. Yksi uusi piirre on koneen portaalin nouseva 
ja laskeva poikkipalkki, mikä lisää joustavuutta ja käyt-
tökapasiteettia. 

Konetalo Makrumilta oltiin messureissulla porukalla, tässä miehet koolla Matsuuran 
osastolla. Kuvassa oikealla Marno Miettinen ja vasemmalla Hannu Pajula, Ismo Hytti-
nen ja Joosia Miettinen seurassaan Andy Solloway. MAM-72-52 on MAM-koneistus-
keskussarjan tuore kookas laajennus. 

Tyytyväisiä uuden koneen omistajia ja sen myyjiä messuilla. Kaupat monitoimisorvimal-
lista Mazak Integrex i-250H ST syntyivät messuilla, kone toimitetaan EFM Groupille 
Joensuuhun. Vasemmalta Jani Pulkkinen ja Teuvo Kauppinen Wihurilta sekä Petri 
Holopainen, Juuso Herranen ja Olli Rissanen EFM:ltä.

Messukonkareita Suomesta. Iisalmelaisen Ahmotuot-
teen Kimmo Taskinen (oikealla) kertoi kyseessä olevan 
15. EMO, Pertti Taskinen ei ollut käyntikertoja laske-
nut. Miesten mukaan EMO on aina tärkeä tapahtuma 
kansainvälisen konetarjonnan päivitykseen, messureissu 
kannattaa tehdä. 

Soraluce esitteli Milanossa uuden portaalityyppisen 
PMG-jyrsinkoneen, ja kone oli tarkastelussa havainnolli-
sesti livenä. Kookas kone tarjoaa isomman kokoluokan 
koneistustöihin tarpeen mukaan jopa 10 000 mm:n pi-
tuusliikkeen 4000 mm:n pöytäleveydellä, pystyliike on 
1500 mm. 

Milano on teollinen keskus, kaupungissa ja lähialueel-
la on runsaasti metalliteollisuutta ja sitä kautta myös 
metallin konevalmistajin esittelytiloja. Mm. Tornosin 
hyvin varustettu paikallinen Show Room sijaitsee aivan 
Milanon Rho Fieran messukeskuksen lähellä ja vierailut 
paikalle messukäynnin ohessa kävivät sujuvasti.

Itävaltalainen WFL tunnetaan konemarkkinoilla varsinkin 
kookkaista sorvaus-, poraus- ja jyrsintäkeskuksistaan. 
Milanossa messuosastolla oli mukana uuden sukupolven 
M50G Millturn-monitoimikeskus vaativien kappaleiden 
monipuoliseen yhden kiinnityksen tuotantoon. 
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Uusi vaakakarainen viisiakselinen a800Z kuului japani-
laisvalmistajan Makinon osaston kiintopisteisiin. Nyt 
ensi kerran Euroopassa esitelty, vahvakarainen, vakaa-
rakenteinen ja tehokkaalla lastunpostolla varustettu ko-
ne on ratkaisu vaativan valmistuksen tarpeisiin monella 
tuotesektorilla.

Exeronin osastoa Milanossa. Exeron on saksalainen 
HSC-suurnopeustyöstökeskuksien sekä EDM-koneiden 
valmistaja ja Suomessa Vossin uusi edustus. Messuilla 
EDM 312 -malli 450x300x 300 mm pöydällä esiteltiin 
messuilla toiminnassa PCam Robocube-käsittelyrobo-
tin kanssa. 

Suhner näytti tapahtumassa screenillä Bolognan lähellä 
sijaitsevan uuden CNC Centerinsä avajaiset.  Osastolla 
oli esillä mm. robottisolu, jossa oli Suhner Machiningin 
työstöyksikkö yhdistettynä automatisoituun kappaleen 
hiontatyövaiheeseen. Kehitys etenee yhä enemmän pro-
sessien osien automatisointiin.

Lineaarijohteisen Hwacheon Cutex 180-sorvisarjan mal-
li oli messuilla mukana monipuolisella varustuksella ja 
portaalityyppisellä latauksella. Koneen istukkakoko on 
200 mm, pyörähdyshalkaisija rungolla 700 mm, sorvaus-
pituus max. 452 mm ja tankohalkaisija 65 mm.

Doosanilta oli Milanossa koneita laajasti esittelyssä. 
Kuvassa yksi mielenkiintoinen uutuus, Doosanin suurin 
B-akselisorvi SMX 5100LB, kärkiväli 2500 mm, konetta 
on tarjolla myös vastakarallisina versioina, istukkako-
ko enimmillään 610 mm. Työkalumakasiini max. 120 
kappaletta.

Hainbuchin osastolla esillä olivat kuvassa robottivaih-
dettava kiinnitinmenetelmä sekä high precision -istuk-
ka, jolla päästään yhdessä premium-holkkien kanssa 
jopa 5 mikrometrin tarkkuuteen/samankeskeisyyteen. 
Hainbuchin tuotteet kuuluvat Suomessa Maanterän 
valikoimiin.

Index-Traubin osaston uutta tarjontaa Traubin puolelta: 
TNL12-pitkäsorvista esiteltiin hiljattain uusi sukupolvi. 
Helposti perinteiseksi sorviksi muutettava kone sopii nyt 
aiempaa pienempään tilaan. Myös sorvin kinematiikkaa 
on kehitetty eteenpäin.

Kiwan KH5800KAI on sarjansa uusi täydennys sen isom-
paan päätyyn. Koneessa on 15 tonnin kara ja 240 N 
vääntö, palettikoko 500 tai 630 mm. Kyseessä on no-
pea kone, pikaliikkeet ovat 80 m yli 1 G:n kiihtyvyyksin 
kaikilla akseleilla.

Vaakajohteinen GT5i -tankosorvi hallitsi messuilla Geminisin messuosastoa. Kone on 
pienin valmistajan GT-sarjasta ja se esiteltiin täysvarustuksessa mm. yksiköllä pitkille 
poratangoille, kelkalla, hiomayksiköllä ja revolverilla. Koneita sarjassa on eri kokoluok-
kiin, isoin on GT11i.

Spinner oli mukana Milanossa vahvalla kattauksella, kuvassa yksi kiintopiste eli Microturn, 
Y-ja B-akseleilla ja vastakaralla varustettu varsin kompaktiin tilaan sopiva sorvauskeskus 
kokonaisvaltaiseen tuotantoon. Suomessa edustaja on Evomax, messureissulla olivat 
Sara Asp ja Mauri Kautto.

Yamazaki Mazak oli tuonut messuille 12 työstö-
konetta teemoin tehokkuus, älykkyys ja vihreys ja 
mm. kaksi uutta lanseerausta Integrex H-sarjaan 
esiteltiin. Useita integroituja automaatiojärjestel-
miä sekä teknologiaratkaisuja oli mukana. Kuvassa 
Suomen edustajan Wihurin Jani Pulkkinen sekä 
C5-500 robottiratkaisu.
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Haasin osastoa Milanossa. UMC-500 -sarjan koneet käy-
vät hyvin pienten osien 3+2-koneistukseen ja saman-
aikaiseen 5-akseliseen koneistukseen. UMC-500SS on 
koneen nopeampi versio; ripeä kara, korkeanopeuksi-
nen työkalunvaihdin ja saranatappipöytä ovat tehokas 
lisä tuottavuuteen.

Myös 3D-metallitulostuksen alueen valmistajia oli mu-
kana messuilla. Saksalainen SLM Solutions esittäytyi 
tapahtumassa yhdellä koneella sekä valmistajan koneil-
la tulostettuja tuotteita oli esillä. Kuvassa yksi niistä, 
12-laserisella NXG XII 600-mallilla tulostettu alumiiniosa 
Porschelle.

Levykoneiden valmistajille ovat omat tapahtumansa 
ja EMO:ssa tämän sektorin toimijoita on perinteisesti 
vähän. Aina kuitenkin levytalojakin on mukana, kuten 
tällä kertaa mm. Salvagnini. Osaston konetarjontaan 
kuului valmistajan uuden malliston P2L-2120 -taivutu-
sautomaatti. 

Viisiakselinen DZ 25 P edustaa Chiron tuoretta konetar-
jontaa. Kapasiteettiinsa nähden ulkoisesti pienikokoinen 
kaksikarakone on tarkoitettu monimutkaisten ja suuriko-
koisten komponenttien tuotantoon mm. auto-, ilmailu- 
ja energiateollisuudessa. X/Y/Z-liikkeet 800/1100/800 
mm, karaetäisyys 800 mm.

Japanilaisvalmistaja Nakamura-Tomen uutuuksia on SC-
100 -sorvin uusi sukupolvi SC-100 X2, kaksirevolverisor-
vi, jossa vastakaralla X-akseli. Uusien ominaisuuksien ja 
uuden ohjauksen kanssa sorvi on valmistajan mukaan 
40 prosenttia SC-100 -mallia nopeampi. 

Ilmanpuhdistus on tärkeä asia ja AR Filtrazioni on perin-
teinen, paikallinen vahva italialaisvalmistaja. Osastolla 
messuilla oli vientipäällikkö Leonardo Riceputi. ”Mainio-
ta, että EMO saatiin toteutettua. On aika jälleen kohda-
ta ihmisiä”, kiteytti Riceputi monen muunkin messuilla 
olleen mietteet. 

Milan Rho Fiera on kookas, mutta samalla kompakti messualue, missä kookkaat hallit 
on järjestetty päädyittäin keskuskäytävän varrelle. Näin siirtymämatkat hallien välillä 
ovat kompaktin lyhyet. Kuva ylemmältä sisääntulotasanteelta, alemmalle tasanteelle 
sijoittuvat mm. ravintolapalvelut.

Havainnollista! Järeän kokoluokan italialainen jyrsinko-
ne- ja avarruskonevalmistaja Fpt esitteli runkoratkaisu-
jaan Milanossa varmasti kävijöiden mielenkiintoa herät-
tävästi. Fpt:n jyrsinkonetarjonnasta messuosastolla oli 
esimerkkinä mukana liikkuvaportaalinen Dinospin-malli.

Suodatinvalmistaja Microfilterin osastolla oli esittelyssä 
mm. Easy 100+ varustettuna Kalamit 150-magneettie-
rottajalla. Valmistaja testasi tapahtumassa myös uutta 
punavalkoista laitevärisystä. Kuvassa Silvia Mucedola 
Microfilteriltä ja Jari Vainio Suomen edustaja Tekupitilta.

Italialainen sorvivalmistaja Biglia oli mukana mes-
suilla useilla koneyksiköillä. Kuvassa yksi niistä, B 
620 YS -yhdistelmänä Top Automazionin robotin 
kanssa. Sorvauspituus tunnuksenmukainen 620 
mm, Y-akseli ja vastakara merkitsevät monipuo-
lista tuotantoa yhdellä kiinnityksellä.

Kipinätyöstökoneista ja lankasahoista tuttu ONA laajentaa mallistoaan ONA Sa-
myLabs 3D printterillä. Kone oli esittelyssä messuilla, myös tulostettuja esimerk-
kikappaleita esiteltiin. ONA on pitkin perintein toimiva EDM -tekniikan yritys, 
yhteistyö SamyLabsin kanssa vahvistaa ONA:n mallistoa ja tarjoaa SamyLabsille 
kapasiteettia sekä tehokkaan kaupallisen verkon ja teknisen palvelun.

Seuraava EMO –
EMO HANNOVER 2023 
järjestetään 18.–23.9.2023
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Pöytäkooltaan kahdeksanmetrinen ja leikkausteholtaan 12 kW:n Bystronic ByStar Fiber on Kokkolan Laser Steelin uusin konehankinta.

30 mm:n vahvuuksia 
8 x 2,5 metrin pöydällä

Laser Steel päivitti leikkauskapasiteettiaan

Kokkolan Laser Steel on laser-
leikkauksen ja särmäykseen 
erikoistunut alihankintayri-
tys, mikä palvelee asiakkai-
taan, kone- ja laitevalmistajia 
Kokkolan, Vaasan ja tuoreena 
avauksena myös Tampereen 
toimipisteistään käsin. 

Kyseessä on sananmukai-
sesti tämän vuosituhannen 
yritys, toiminnan perinteet 
menevät vuoteen 2000.  Ni-
mi oli hieman toista vuosi-
kymmentä Mac-Steel, vuo-
desta 2012 on toimittu Laser 
Steelin nimellä, ja kehitys on 
ollut nopeaa. 

Muutaman henkilön työ-
panoksella ja muutamalla 
koneella toimitusjohtajan 
Jussi Tuomisen perustama 
yritys on viime vuosina teh-
nyt noin yhdeksän miljoonan 
euron liikevaihtoa ja työllis-
tää toimipisteissään yhteen-
sä yli 40 henkilöä. 

Kookasta,  
mutta myös muutakin

Laser Steelin painopiste 
toiminnassaan on selkeästi 
kookkaassa levynkäsittelys-
sä ja isoissa leikkeissä, mutta 
paljon muutakin tehdään. 

”Kookkaat leikkeet ovat 
tunnusomaisin leipäla-
ji, mutta järkevä tuotanto 
edellyttää, että pienempiä-
kin kappaleita leikataan. 

Jo levymateriaalien optimi 
käyttö sanelee sen, samoin 
kokonaisvaltainen asiakas-
palvelu. Usein kookkaisiin 
kappaleisiin liittyy pienempiä 
ulokkeita ja vastaavia. Niiden 
leikkaaminen sujuu asiakkaan 
kannalta meillä helposti sa-
man katon alla”, sanoo Laser 
Steelin Vaasan toimipisteen 
myyntipäällikkö Pasi Kivikko.

Rannikolla kun ollaan, 
yrityksen lähtökohdat ovat 
alueen veneteollisuuden pal-
velussa Suomen puolella, ja 
jonkin verran mm. lahden ta-
kana Ruotsissakin. Nykyisin 
asiakkaat ovat monella teol-
lisuuden sektorilla.

”Esimerkiksi Ruotsiin 
olemme tehneet muutamia 
asiakaslähtöisiä projektitoi-
mituksia. Pääasiassa markki-
nat ovat kuitenkin kotimaas-
sa”, Kivikko sanoo.

Kookkaalla 
konekannalla

Kun kookasta tavaraa teh-
dään, vaaditaan konekan-
nalta iskukykyä. 

”Pätevät ja asialliset ko-
neet ja yhtä tärkeänä seikka-
na ammattitaitoinen henkilö-
kunta niitä käyttämässä mah-
dollistavat kustannustehok-
kaan tuotannon ja ketterän 
palvelun, mitä täydentävät 
edelleen osaltaan jatkojalos-
tuksen palvelut yhteistyöver-
kostomme kautta”, tiivistää 
Pasi Kivikko.

Aiempaa vahvempiin 
materiaaleihin

Kokkolan Laser Steel kehit-
tää konekantaansa eteen-
päin pitkin linjoin. 

Neljällä laserleikkausko-
neella mennään, ja kuitula-
sereita on talossa nyt kol-
me. Yritys korvasi kesällä 
CO2-kalustoaan yhdellä kui-
tulaserilla lisää, kun yrityksen 
käyttöön asennettiin uusi 
pöydältään kahdeksanmet-
rinen Bystronic ByStar Fiber. 

Pasi Kivikon mukaan ky-
seessä on perustaltaan kor-
vausinvestointi, myös sa-
malla loikka leikkaustehojen 
osalta aiempaan. 

”Investointien myötä py-
symme mukana ajan vaateis-
sa ja kovassa kilpailussa sekä 
saamme uusia mahdollisuuk-
sia tuotantoomme.” 

”Kone on varustettu 12 
kW:n tehoin ja uuden tek-
nologian leikkauspäällä, mi-
kä lisää leikkausnopeutta, 
mikä raskaita levyjä ja kap-

paleita käsiteltäessä koko-
naiskappaleajoissa on tie-
tenkin suhteellinen seikka. 
Sen sijaan keskeistä meille 
on se, että pääsemme ma-
teriaalivahvuuksienkin osal-
ta leikkaamaan niin mustia 
kuin kirkkaitakin materiaaleja 
30 mm:iin saakka. Olemme 
aiemmin päässeet materiaa-
lien vahvuuksissa 25 mm:iin.”

”Suurin hyötyhän tästä 
uudesta kuituteknologias-
tahan kuitenkin kohdistuu 
kustannustehokkaaseen leik-
kuuseen juuri tuolla hieman 
ohuemmissa leikkeissä. Nyt 
pystymme hyödyntämään 
mustissakin materiaaleis-
sa typpileikkausta kahdes-
ta millistä aina kymmeneen 
milliin. Typpiajolla kappaleen 
leikkuupintaan ei muodostu 
happileikkuussa tulevaa ok-
sidikerrosta, mikä asiakkaan 
täytyy usein esimerkiksi hiek-
kapuhaltaa kokoonpanon jäl-
keen ennen pintakäsittelyä.”

Leikkaustyöt uudella ko-
neella ovat Kokkolan Laser 
Steelissä alkaneet. Työtilan-
ne on Pasi Kivikon mukaan 
tälle vuodelle hyvä, eikä mm. 
monilla tahoilla haasteita ai-
heuttaneet materiaaliongel-
mat ole aiheuttaneet Kok-
kolan suunnalla toistaiseksi 
kovin mittavia hankaluuksia. 
Kokkolan Laser Steel oli mu-
kana syyskuussa Tampereen 
Alihankinta-messuilla.

Kokkolan Laser 
Steel kehittää pal-
veluaan kookkai-
den levykappalei-
den käsittelyssä. 
Kesällä asennettu 
uusi Bystronic-kui-
tulaser mahdollis-
taa sekä mustien 
että kirkkaiden te-
rästen käsittelyn 
12 kW:n tehoin 30 
mm:n vahvuuksiin 
saakka kookkaalla 
8 x 2,5 metrin pöy-
dällä.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Kokkolan Laser Steel on 
laserien osalta ollut koko 
toimintansa Bystronic-talo. 
Alusta saakka isompaa mate-
riaalia käsitelleen Mac-Stee-
lin ensimmäinen kone oli 
aikanaan pöytäkooltaan 
2500x6000 mm:n CO2-la-
ser, siitä konekantaa laajen-
nettiin pian toisella koneella 
ja samalla kahdeksan metrin 
pöytäkokoon. 

Ensimmäisellä kuitulaseril-
la Laser Steelin konekantaa 
päivitettiin vuonna 2016 pöy-
täkooltaan 2000x6000 met-
rin kokoluokassa, ja vuonna 
2018 hankittiin talon kook-
kain kone, 2000x12 000 
mm:n pöydällä varustettu 
Bystronic ByStar.

Laserien oheen yritys on 
kasvattanut samaan aikaan 
särmäyspuristimien kapa-
siteettia reippaamman ko-
koluokan vaatimuksiin. Sär-
mäyskoneita on käytössä 
seitsemän yksikköä, niistä 
suurimman käytettävissä 
oleva kapasiteetti on 12,6 
metriä / 1200 tonnia.

<<  Kokkolan Laser Steel palvelee Kokkolan, Vaasan ja 
nyt myös Tampereen toimipisteistään käsin. Pasi Kivikko 
oli kertomassa yrityksen mahdollisuuksista Alihankin-
ta-messuilla Tampereella.

12 kW:n tehoin koneella voidaan leikata mustaa ja 
kirkasta terästä 30 mm vahvuuksiin saakka.
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Pukin ratkaisupajalla asiantunnjamme käyvät läpi 
kehiiämisratkaisuja sinun tuotantoosi. 
Pajallamme tutustuiavissa suositut DMG MORI M1 
3-akselinen ja DMG MORI DMP 70 5-akselinen 
työstökeskus sekä DMG MORI CLX450TC -sorvauskeskus. 
Ohessa tarjoamme huippuhyvässä seurassa Chef Santerin 
loihnman, perinteitä päiviiävän joululounaan!

TERVETULOA

DMG MORI FINLANDIN
TECHDAY TAPAHTUMAAN
11.-12. MARRASKUUTA

TERVETULOA
OVET AVOINNA
11.-12. MARRASKUUTA
JASPERINTIE 310
33960 PIRKKALA
TO 11.11. KLO 9:00-16:00
PE 12.11. KPE 12.11. KLO 9:00-16:00
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Messut avasi Sacotec-yhtiöiden ja Plastep Oy:n yrittä-
jäneuvos Antti Zitting. On aika avata maailmaa ja tehdä 
maailmasta jälleen pienempi ja siten varmistaa Suomen 

roolia globaaleilla markkinoilla, totesi kasvokkain kohtaa-
misen merkitystä korostanut Zitting.

Alihankinta 2021 – kolme päivää 
messutunnelmaa Tampereella

Väki paikalla yli puolittui nor-
maalivuosista, mutta messu-
tunnelma toimi kyllä. Lisäksi 
asiallista väkeä oli liikkeellä. 

”Lämmin kiitos äärimmäi-
sen sitoutuneille näytteil-
leasettajille ja kumppaneil-

le Alihankinta-messuista. 
Saimme todella kokea, että 
tätä 33-vuotista tapahtumaa 
viedään yhdessä eteenpäin 
näiden vaikeiden aikojen yli. 
Tunnelma oli varsin positiivi-
nen ja yhdessä jaettu ilo siitä, 

että vihdoin tapahtuma saa-
tiin toteutettua, oli aistitta-
vissa koko messujen ajan. Se 
tunnettu ”alihankintahenki” 
näytti olevan yhä voimissaan 
pandemia-ajasta huolimat-
ta”, toteaa Tampereen mes-

tosta. Olemme iloisia siitä, 
että saimme tarjota teolli-
suuden toimijoille tärkeitä ja 
odotettuja kohtaamisia.”

Alihankinta ja Alihankin-
taHEAT - tapahtumakoko-
naisuuden teemana oli Da-
tasta bisnestä. Messut avasi 
yrittäjäneuvos Antti Zitting 
Sacotec-yhtiöistä ja Plastep 
Oy:stä. Messujen avajaisis-
sa esiintyi messujen vuoden 
pääkumppanin Business 
Tampereen asiakkuusvastaa-
va Heini Wallander, Nordean 
pääekonomisti Tuuli Koivu loi 
katsauksen tulevaisuuden ta-
lousnäkymiin. 

Avajaisissa Suomen Osto- 
ja Logistiikkayhdistys LOGY 
ry:n Vuoden 2021 Päähank-
kija -palkinnon saajaksi valit-
tiin Finn-Power Oy ja Vuoden 
2021 Alihankkija -palkinnon 
sai Coreplast Laitila Oy.

Palkintovaliokunta kiit-
teli mm. Finn-Power Oy:n 
toimittajayhteistyötä ja pa-

nostusta innovaatioihin, mi-
kä on luonut pohjan mark-
kina-asemalle, josta melko 
harva suomalainen yritys voi 
nauttia. Coreplast Laitila Oy 
on kasvattanut vakiokunnan 
mukaan vahvasti liiketoimin-
taansa ja panostanut inves-
toinneissaan mm. ympäris-
töystävällisyyteen ja energia-
tehokkuuteen, tuotteisiin ja 
palveluihin.

Tapahtuman pääkump-
pani Business Tampereen 
lanseeraama Vuoden teolli-
suusteko -tunnustus jaettiin 
kokonaisuudessa nyt en-
simmäisen kerran ja sen sai 
AGCO Power Oy. Palkinnon 
vastaanotti AGCO Powerin 
toimitusjohtaja Juha Tervala 
ja jakoi Tampereen pormes-
tari Anna-Kaisa Ikonen. 

Seuraavan kerran Alihan-
kinta ja AlihankintaHEAT jär-
jestetään 27.–29.9.2022. Tee-
mana on ”Teollisuuden veto-
voima, tarpeet ja tekijät”.

Alihankinta ja AlihankintaHEAT 2021 kokosi 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen 917 
näytteilleasettajaa 16 maasta ja 7460 kävijää. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

sujen markkinointi- ja vies-
tintäjohtaja Tanja Järvensivu.

Yrityksiltä löytyi Järvensi-
vun mukaan kiitettävästi ym-
märrystä sille, että rajoituk-
set, etätyösuositukset sekä 
matkustus- ja liikkumiskiellot 
vaikuttivat isosti kokonaiskä-
vijämäärään. ”Vastapainoksi 
saimme paljon palautetta 
kävijöiden hyvästä laadusta 
ja ennen kaikkea siitä, että 
rohkeasti toteutimme tämän 
tapahtuman. Terveysturvalli-
suustoimet saivat myös kii-

Työtä sadoille myös alihankintaverkoston kautta 

Finn-Power Oy valmistaa 
levyntyöstökeskuksia, yh-
distelmäkoneita ja järjes-
telmiä Seinäjoella. Vuonna 
1969 perustetun yrityksen 
uusi tehdas avattiin 2019 
Seinäjoelle ja työllistää lä-
hes 400 henkilöä.

”Finn-Power Oy on pa-

”Yrityksessämme tehtiin 
noin 20 vuotta sitten päätös 
ulkoistaa monia eri työvai-
heita koneiden valmistuk-
sessa ja tässä muutokses-
sa olemme mielestämme 
onnistuneet. Kiitos onnis-
tumisesta kuuluu oman 
henkilöstön lisäksi erittäin 
toimivalle alihankkijaver-
kostolle”, kertoo Tero-Jus-
si Teppo kiitospuheessaan.

“Periaatteenamme on 
panostaa pitkäjänteiseen 

yhteistyöhön ja asioiden 
kehittämiseen yhdessä ali-
hankkijoiden kanssa. Luo-
tettavuus molemmin puo-
lin on erittäin tärkeää, mikä 
tulee esille esimerkiksi aika-
taulussa pysymisessä ja te-
kemisen laadussa”, jatkaa 
Teppo. 

Finn-Powerin alihankin-
taverkosto on lähes 100% 
osuudella myös suomalai-
nen. 

“Yhteistyö on toimivaa 

nostanut pitkäjänteisesti ja 
suunnitelmallisesti toimit-
tajayhteistyöhön ja luonut 
toimivan ja yhtiön kriteerit 
täyttävän verkoston, jota 
kehitetään määrätietoises-
ti. Yrityksen pitkäaikainen 
panostus innovaatioihin 
on luonut pohjan merkit-

tävälle markkina-asemalle, 
josta melko harva suomalai-
nen yritys voi nauttia”, pe-
rustelee voittajan valintaa 
LOGYn Alihankinnan pal-
kintovaliokunnan puheen-
johtaja Tomi Parmasuo.

Vuoden Päähankkija ja 
Vuoden Alihankkija -pal-

kintoja on myönnetty vuo-
desta 1987 lähtien. Valinnat 
tekee LOGY:n Alihankinnan 
palkintovaliokunta. 

Laaja verkosto 
pitkäaikaisia 
alihankkijoita

Finn-Powerilla on yhteensä 
noin 100 alihankkijaa, joista 
suurimman osan kanssa yh-
teistyötä on tehty yli vuosi-
kymmen, monien kanssa jo 
pari vuosikymmentä.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n Vuoden Päähankkija ja Vuo-

den Alihankkija -palkinnot myönnettiin 21.9.2021 Alihankintamessuilla Tam-

pereella. Vuoden Päähankkija -palkinto myönnettiin tänä vuonna Finn-Power 

Oy:lle ja sen vastaanotti hankintajohtaja Tero-Jussi Teppo.

Pandemiavuoden jälkeen järjestetyillä messuilla esittäytyi 917 näytteilleasettajaa 16 maasta ja 7460 kävijää.  
Pääkumppanina tänä vuonna toimi Business Tampere. Kuvassa yleisnäkymiä messuilta E-halliin.

Vuoden 2021 P
äähankkija -palkinnon ja 
Vuoden 2021 Alihankkija 
-palkinnon vastaanottivat 

Finn-Power Oy:n osto-
johtaja Tero-Jussi Teppo 
(oikealla) sekä Coreplast 

Laitila Oy:n toimitus-
johtaja Mikko Toivonen 

ja myyntijohtaja 
Kauko Kämäräinen.
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Teräselementti oli mukana osastollaan C-hallissa. 
Teräselementti Oy on vuonna 1964 perustettu uudistuva 
perheyritys, jonka tarjontaan kuuluvat hallit ja toimitilat, 

julkisivurakenteet ja -tuotteet sekä teräsrungot. 
Projektipäällikkö Manu Heinämäki oli osastolla.

Cenic Finland Oy oli mukana tuttuun tapaan C-hallissa. 
Mukana osastolla oli ohjelmistopuolen tarjonnan 

lisäksi myös järeää kaksipyöräistä kalustoa. Osastolla 
Petri Niittynen, Mikael Bagge ja Iiro Sipilä.

Konetaloja Alihankintamessuilla esittäytyy 
säännöllisesti. Tamspark oli mukana E-hallissa ja yhtenä 

teemana osastolla oli mm. uusi tuotelaajennus, 
ison mittakaavan Builder FDM-tulostimet. 

Kuvassa tj. Jussi Tammissalo, huoltoteknikko 
Tero Ahmavuo ja Heidi Henttonen-Sorri, myynti.

Vielä varsin uusi kokonaisuus Aurea Group on 
Aurea Steelin ja PKP Machiningin muodostama 

konepajaryhmä. Järeä osavalmistus, levy- ja hitsaustyöt, 
koneistus, lämpö- ja pintakäsittelyt sekä kokoonpanot 

kuuluvat toimenkuvaan. 

Hilamet Oy on teräksen alihankintalämpökäsittelijä, 
mikä toimii Ylihärmässä ja Pirkanmaalla Hämeenkyrössä. 

Juuret ulottuvat vuoteen 1986. Project Engineer 
Susanna Rahkola ja Production Manager Timo Pyntilä 

kertoivat messujen toimivan hyvin. 
Maskit otettiin pois kuvan oton ajaksi.

Suosiollisia kaupallisia kohtaamisia messuilla. 
Tekupit Oy:n tj. Jari Vainio solmi messuilla 

lastunkuljetinkaupat DBSantasalon Project Engineer 
Henriikka Huuskosen kanssa. DBSantasalo on 
investoinut hiljattain uuteen teollisuusvaihteita 

valmistavaan tehtaaseen Jyväskylässä. 
Tehtaan varustelu jatkuu.

Ja tuossahan me olimme, A-hallin päädyssä. 
Kiitoksia kaikilla osaston kävijöille tai kaikilla monilla 

muilla osastoilla messujen aikaan tavatuille. 
Nähdään taas!

IL Machineryn keskeinen teema Alihankinnassa olivat 
Universal Robots -yhteistyörobotit. Vuonna 2018 

lanseerattu uusin UR-sarjaan kuuluu yhteistyörobotteja ai-
na 16 kg:n hyötykuormaan saakka. 

Maskin takana Timo Ritvanen.

Zeissin osastolla pääsi tarkastelemaan mm. DuraMax-
koordinaattimittakonetta. Zeissin miehet kuvassa 
vasemmalta Mikko Kähäri, Hannu Nousiainen ja 

Aki Kosunen. Oikealla yhteismessualueen 
rakentaja Teresa Hellgren.

Jouko Viljakainen ja Timo Valtanen miehittivät 
Alikon osastoa C-hallissa. Miesten mukaan tosimielellä 
liikkeellä olleita asiakkaita oli liikkeellä Alihankinnassa. 

Aliko teki messuilla kaupat mm. kookkaasta 
särmäyspuristimesta.

Myös oppilaitokset esittäytyivät. Tredun osastolla 
oli mukana myös robotisoitua työvoimaa kertomassa 

talon koulutustarjonnasta. Nuorat väkeä ja opiskelijoita 
messuvieraina nähtiin tällä kerralla totuttua vähemmän.

ja hankintatoimea on vuo-
sien varrella digitalisoitu 
voimakkaasti. Valmistet-
tavat tuotekokonaisuudet 
ovat vuosien varrella myös 
monimutkaistuneet. Jos en-
nen asiakkaille toimitettiin 
paljon yksittäisiä koneita, 
nykyään sellainen alkaa ol-
la jopa harvinaista. Tämän 
päivän toimitukset sisältä-
vät työstökoneen lisäksi lä-
hes aina automaatiolaitteita 
tai varastoratkaisuja. Myös 
suurempien järjestelmärat-
kaisujen toimitukset ovat 
jatkuvasti lisääntyneet.”

Kun asiakastoimitukset 

sisältävät paljon laitteita 
ja automaatiota, se vaatii 
paljon projektinhallinnalta 
ja myös alihankintaverkos-
tolta. 

“Maakunnassa alihankki-
jakumppaneita on kymme-
niä, etelämpänä Suomessa 
enemmän. Joka tapauk-
sessa voidaan sanoa, että 
Finn-Power Oy työllistää 
alihankintaverkoston yrityk-
set mukaan luettuna yli tup-
lasti oman henkilöstönsä 
verran ihmisiä”, Tero-Jussi 
Teppo sanoo.
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Terässaaren uuden 
Spinner CNC-sorvin kuskina alanvaihtaja Jetta 

Terässaari Oy:n uutta 
heinäkuussa asennet-
tua Spinner CNC-sorvia 
ohjaa alanvaihtaja Jetta 
Ojala. Uusi työ ja ala in-
nostavat nuorta naista 
kehittymään työssään 
hyväksi koneistajaksi. 
Konepajateollisuus so-
pii erinomaisesti myös 

naisille.

Terässaari Oy on vuonna 
1976 perustettu konepa-
jayritys, jonka toiminta on 
keskittynyt alihankintaval-
mistukseen. Tällä hetkellä 
yrityksessä on noin 30 työn-
tekijää ja liikevaihto 5,5 mil-
joonaa euroa. 

Yrityksellä on yksikkö Har-
javallassa ja lisäksi toimipiste 
Jämsänkoskella. 

Terässaari Oy:n toiminta 
on keskittynyt alihankinta-
valmistukseen. Yrityksellä on 
päämiehiä erityisesti sellu- ja 
energiateollisuudessa. Yri-
tyksen punaisena lankana on 
valmistaa asiakkaiden piirus-
tuksista toistuvaistuotteita 
tyypillisesti pienissä sarjois-
sa tarjoten pitkää jalostusas-

Tämä on vahvuutemme”, 
täsmentää Murtasaari. 

”Tyypillisesti asiakkailta 
tulee valmiit piirustukset, 
joiden mukaan valmistamme 
osat. Olemme myös kehitys-

työssä mukana ja annamme 
vinkkejä, jos menetelmän 
voisi tehdä tehokkaammin 
tai paremmin. Yhteistyö asi-
akkaiden kanssa sujuu hyvin 
ja usein asiakkaat ottavat tar-
jotut vinkit vastaan.”

Investointi  
saksalaiseen  
Spinneriin Evomaxilta

Terässaari on vuosien saa-
tossa investoinut säännölli-
sesti uuteen konekantaan. 
Konepuolella yrityksellä on 
käytössä CNC-sorveja, karu-
sellisorvi, aarporia ja pitkä-
jyrsinkoneita. Yrityksen toi-
minta on pidetty modernilla 
tasolla koneinvestointien li-
säksi mm. laatujärjestelmän 
turvin. 

Viimeisin konehankinta oli 
uusi CNC-sorvi vanhan tilal-
le. Vajaa vuoden harkinnan 
jälkeen yritys lähti kartoitta-
maan sorvitarjontaa useista 
eri paikoista ja tarjoajilta. 
Tavoitteena oli löytää hyvä 
ja vankka kone tekemään 
perussorvaustyötä. Tarjolla 
oli monia eri vaihtoehtoja, 
mutta päätöksenteon het-
kellä vaaka kallistui lopulta 
saksalaiseen Spinneriin.

”Spinner ei ollut merkkinä 
meille entuudestaan tuttu. 
Se oli alkuun meille vain yk-
si tarjouspaperi muiden jou-
kossa. Vertailtuamme eri val-
mistajien koneita, Spinnerin 
ratkaisu vakuutti ja tulimme 
työnjohtajan kanssa siihen 
tulokseen, että kone vaikut-
taa olevan kunnon peli. Myös 
toimitusaika oli ratkaiseva te-
kijä. Eurooppalaisella koneel-
la toimitusaika on kuitenkin 
huomattavasti lyhyempi kuin 
esimerkiksi Aasian vastaavil-

la”, valaisee Kalle Murtasaari.  
Spinnerin Terässaarelle 

toimitti heinäkuussa Evomax 
Oy. Kone on tehokas Saksas-
sa valmistettu CNC-sorvi, jos-
sa on tukeva valurunko ja liu-
kujohteet, joiden myötä kone 
sopii myös kovasorvaukseen. 
Koneessa on lisäksi dynaami-
nen servorevolveri ja vääntä-
vä vaihteistokara. 

Kaupan kassalta 
koneistajaksi

Spinner TC800 CNC-sorvin 
luona seisoo Jetta Ojala, jota 
ei ensinäkemältä arvaisi ko-
neistajaksi. Jetan tie koneis-
tajaksi on alkanut suurtalous-
keittiöstä ja kaupan kassal-
ta. Usean vuoden etsimisen 
ja kokeilun jälkeen uusi ura 
aukeni työvoimakoulutuksen 
kautta. 

”Aikaisemmat työkokeilut 
ja opiskelut esimerkiksi kau-
passa ja lähihoitajakoulussa 
eivät tuntuneet omalta jutul-
ta. Olin myös henkilökohtai-
sena avustajana kaksi vuot-
ta, mutta sekään ei tuntunut 
itselleni sopivalta. Lopulta 
silmiin osui työvoimakoulu-
tuksen ilmoitus teknologia- 
ja tuotantoteollisuuden kou-
lutus. Tämä kuulosti hienolta 
ja pääsinkin lopulta koulutuk-
seen”, Jetta Ojala kertoo. 

Koulutus oli hyvin käytän-
nönläheistä ja lyhyen koulun-
penkkijakson jälkeen Jetta 
pääsi tositoimiin työharjoit-
teluuun Lehtosen Konepa-
jalle Kokemäelle, joka tarjosi 
hyvän oppimisympäristön 
aloittelevalle koneistajalle. 
Työharjoittelun jälkeen hän 
sai vakituisen työpaikan Te-
rässaarelta.

”Huomasin heti, että tyk-

kään hommasta. Tässä työssä 
näkee työnjäljen. Aikaisem-
min ihmisten kanssa työs-
kentelyssä tätä ei nähnyt 
niin konkreettisesti. Haluan 
yrittää parhaani ja edelleen 
puolen vuoden jälkeen työ 
on tosi kivaa ja opittavaa on 
paljon uuden koneen ja oh-
jauksen parissa. Esimerkiksi 
erään perjantaisen työpäivän 
päätteeksi olisin päässyt ko-
keilemaan poraamista ja 
kierteittämistä, niin oikein 
harmitti, etten ehtinyt en-
nen viikonloppua sitä kokeil-
la. Työkaverit sanoivat, että 
olen ihan hullu, ei noin innois-
saan saa olla”, nauraa Jetta. 

Konepajateollisuus 
sopii naisillekin

Uusi sorvi on löytänyt paik-
kansa Teräsaaren hallin lat-
tialla. Paikalla ollut Vanha 
CNC-sorvi lähti globaalin 
työstökonekaupan Gindu-
macin kautta maailmalle ja 
työpiste hyppäsi kertahei-
tolla monta askelta moder-
nimpaan suuntaan. Koneen 
yhteydessä on myös AR Filt-
razioni -öljysumuerotin, joka 
pitää työilman puhtaana. Uu-
dessa työpisteessä on hyvä 
työskennellä. Myös työym-
päristö ja työkaverit saavat 
Jetalta paljon kehuja. Työka-
verit ovat olleet korvaama-
ton tuki Jetalle, ja heiltä on 
saanut paljon apua. Jetan in-
nostus on otettu yrityksessä 
innostuneesti vastaan. 

”Jetalla on valtava innos-
tus ja halu oppia uutta. Hän 
on erinomainen vahvistus 
meidän tiimiimme. Konepa-
jateollisuus sopii loistavas-
ti naisillekin”, kertoo Kalle 
Murtasaari. 

tetta. Valmistettavat tuotteet 
ovat usein isoja, suurimmil-
laan jopa 45 000 kiloa. 

Alihankinta-ala on hyvin 
kilpailtu ja yrityksillä on haas-
tetta erottua. 

”Perustekeminen konepa-
joissa on melko samanlaista. 
Meidän tavoitteenamme on 
erottua hyvällä tekemisellä. 
Osa päämiehistämme ollut 
jo asiakkainamme neljättä 
vuosikymmentä.  Toiminta 
perustuu luottamukseen ja 
rehtiin suomalaiseen men-
taliteettiin. Monen kanssa 
toimimme pelkästään kättä 
päälle-periaatteella”, kertoo 
yrityksen toimitusjohtaja Kal-
le Murtasaari. 

Vaikka taustalta löytyy 
pitkäaikaisia asiakkaita, on 
yrityksellä tavoitteena luon-
nollisesti löytää lisää uusia 
asiakkaita ja erottua.  

”Ihanteellista olisi löytää 
sellaisia päämiehiä, jotka ar-
vostavat sitä, että saman ka-
ton alta saa koko konepajan 
ketjun levyhitsaustyöstä, ko-
neistukseen, pintakäsittelyyn 
ja kokoonpanoon. Haemme 
pidempää jalostusastetta. 

Jari Vainio 040 7090 509  |  jari.vainio@tekupit.fi  |  tekupit.fi

MYYNTI • MAAHANTUOTI • HUOLTO • VARAOSAT • ASENNUKSET

LISÄVARUSTEET METALLINTYÖSTÖKONEISIIN

VARASTOSSAMME MYÖS SEURAAVIA TUOTTEITA:
• 40 eri kokoa/mallia muljupumpuista • levy-, nauha- ja putkiskimmerit

Hissi Lastukipperien 
turvalliseen 
tyhjentämiseen! 

Kiinteästi paikoillaan tai 
sivuttain kiskoilla liikkuva.

Mitat räätälöitävissä 
asiakastarpeen mukaan.

Toimitamme myös lastukipperit.

Toimitamme Sarigölin 
lastunkuljettimia 
kaikkiin lastuaviin 
metallintyöstökoneisiin 

Sarigöl valmistaa Lamelli,- 
Kola ja Magneettikuljettimia 
mittojenne mukaan.

”Huomasin heti, että 
tykkään hommasta. 
Tässä työssä näkee 

työnjäljen”, 
Jenna Ojala kertoo.
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Konepajojen 
luottokumppanina 

jo 30 vuotta.

EP MIG ja KONE Oy  
Tuottajantie 21, Seinäjoki
puh. 06 414 0454  •  info@epmigjakone.fi
www.epmigjakone.fi

Vannesahat teollisuuden tarpeisiin.

www.epmigjakone.fi

Katso lisää ja pyydä tarjous.
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Korkeat kierrosluvut edellyttävät sähköautovaihteilta 
erityisen hyvää kestävyyttä, minkä vuoksi osien 

koneistus on vaativampaa.

Power skiving -menetelmässä hyödynnetään 
kääntöteräisen CoroMill 180 -työkalun kaltaisia 

ratkaisuja, jotta kappale voidaan koneistaa 
valmiiksi yhdellä asetuksella.

Uusia menetelmiä hammaspyörien koneistukseen

Pohjanmaan Teollisuus -tapahtuman teemana kestävä kehitys

Hammaspyöriä on perin-
teisesti valmistettu erikois-
koneilla ja -menetelmillä, 
etenkin suurilla sarjoilla. Eri-
koistuminen tuo prosessiin 
rajoituksia ja usein myös kor-
keammat kustannukset. 

Uusilla koneistusmenetel-
millä voidaan eliminoida ai-
empia rajoituksia autoteolli-
suudessa, yleiskonepajoilla, 
tuulivoimalateollisuudessa, 
ilmailuteollisuudelle ja jopa 
robottien valmistajilla. 

Power skiving

Power skiving -menetelmäs-
sä pyörivä työkalu on ikään 
kuin rynnössä koneistetta-
van hammastuksen kanssa, 
samaan tapaan kuin toinen 
hammaspyörä. Lastuaminen 
on jatkuvaa, joten kappale 
voidaan koneistaa menetel-
mällä valmiiksi yhdellä ase-
tuksella. Menetelmä on yh-
distelmä vierintäjyrsintää ja 
vierintäpistoa ja tuottavuu-
den kannalta olennaisia te-

kijöitä ovat työkalun ja ham-
mastuksen kohtaamiskulma 
sekä karanopeus. 

Power skiving on mene-
telmänä yli 30 vuotta van-
ha,miksi siis puhua uudesta 
vaihteisto-osien koneistusta-
vasta? Syynä ovat koneistus-
teknologian muutokset, jotka 
vaikuttavat moniin eri toimi-
aloihin. Yksi kiinnostava uusi 
toimiala ovat Maniyoorin mu-
kaan sähköautojen vaihteet. 

Sähköajoneuvot

Yleinen käsitys on, ettei säh-
köautoissa tarvita vaihtei-
ta. Mutta näkemykset ovat 
muuttuneet, ja esimerkik-
si Tesla ja Porsche tuovat 
markkinoille monivaihteisia 
malleja. 

melutasorajat. Niiden takia 
vaihdeosat toleroidaan tiu-
kemmin, mikä tekee koneis-
tuksesta haastavampaa. 

”Perinteisillä vaihteis-
to-osien koneistusmenetel-
millä on vaikea riittävään 
ketteryyteen. Power skiving 
-menetelmä antaa edelly-
tykset koneistaa kappale 
valmiiksi yhdellä asetuksella 
monitoimikoneessa tai ko-
neistuskeskuksessa, se lyhen-
tää tuotantoaikoja, parantaa 
laatua ja pienentää käsittely- 
ja logistiikkakustannuksia”, 
toteaa Maniyoor.

Ilmailuteollisuus

Power skivingin mahdolli-
suudet ovat monet muillakin 
aloilla, mukaan lukien yleis-
konepajat, tuulivoimaloiden 
valmistus, ilmailuteollisuus 
sekä robotiikka. 

Etenkin ilmailuteollisuu-
dessa painotetaan voimak-
kaasti kustannusten mini-
mointia. 

Vanhempia ilmailumoot-
toreita vaihdetaan sähköau-
tojen tapaan suorituskykyi-
sempiin ja tehokkaampiin 
malleihin. Menetelmästä on 
etua näissä töissä, mm. kyky 
koneistaa olakkeiden lähelle 
helpottaa työkappaleiden 
suunnittelua. Ilmailukompo-
nentit tehdään haastavista 
materiaaleista, jotka vaati-
vat myös teriltä paljon. Me-
netelmää täydentävät mm. 
uudet terästen (ISO P) sor-
vaukseen suunnatut kova-
metalliterälaadut GC4415 ja 
GC4425. Kumpikin on tehty 
aiempaa kulumiskestäväm-

mäksi, kuumalujemmaksi 
ja sitkeämmäksi. Terissä on 
käytetty toisen sukupolven 
Inveio-teknologiaa, joka tuot-
taa alumiinioksidipinnoittee-
seen yhdensuuntaisen kide-
rakenteen, ja siten lastuaval-
le särmälle vahvan suojan. 
Tuloksena on parempi ku-
lumiskestävyys ja pidempi 
kestoikä, lisää käyttöastetta 
ja kustannussäästöä. 

Lisätuottavuus

Tehokkuus vaatii muutakin 
toki kuin CoroMill 180:n ta-
paisia työkaluja. Siksi tässä 
yhteydessä kannattaa puhua 
myös PrimeTurning-sorvaus-
menetelmästä.

PrimeTurning-menetelmä 
perustuu siihen, että terä lä-
hestyy työkappaletta istukan 
puolelta ja lastuaa kappaleen 
päätä kohti. Prioriteettina 
on lastuvirta, ja etuja ovat 
pienemmät asetuskulmat, 
isommat asetuslisäkulmat ja 
korkeammat lastuamisarvot. 
Lisäksi samoilla työkaluilla 
voi koneistaa myös perintei-
sin menetelmin. PrimeTur-
ning-menetelmällä voidaan 
Maniyoorin mukaan saavut-
taa tietyissä töissä jopa yli 
50 prosentin tuottavuuspa-
rannus. 

”Uudet koneistustavat 
tuovat prosessiparannuksia 
ja lisäävät kannattavuutta. 
Menetelmät tarjoavat kone-
pajoille mahdollisuuksia irtau-
tua totutuilta urilta ja antavat 
varmuutta siitä, että muutos 
on hintansa arvoinen.”
www.sandvik.coromant.com

Sähkömoottorien kierros-
luvut ovat tavallisia autojen 
vaihteistoja korkeampia: 
kun sähkömoottori saattaa 
pyörähtää kehänsä ympäri 
20 000 kertaa minuutissa, 
polttomoottorin kierrosluku 
on yleensä vain 4 000–6 000 
kierr./min. Tarvitaan siis alen-
nusvaihde, jotta kierrosluku 
saadaan hallittaviin lukemiin. 
Korkeat kierrosluvut edel-
lyttävät sähköautovaihteilta 
kestävyyttä, joten osien ko-
neistus on vaativampaa. Näi-
den osien koneistus asettaa 
tiukat vaatimukset myös las-
tuvirroille, mikä käytännössä 
määrittää kappaleen koneis-
tusajan. 

Toinen keskeinen teki-
jä ovat vaihteelle asetetut 

Hammaspyörien koneistus on vahvasti muut-
tuva toimiala. Sandvik Coromantin tuotepääl-
likkö Harish Maniyoor esittelee seuraavassa 
kolme uutta tapaa koneistaa mm. vaihteis-
to-osia entistä taloudellisemmin.

Tapahtumassa mukana ole-
via aloja ovat muun muassa 
automaatio ja robotiikka, 
digitalisaatio, ICT, IoT, 3D 
ja uudet teknologiat, teolli-
suuden koneet ja laitteet ja 
komponentit, sopimusval-
mistus, suunnittelu, tuote-
kehitys ja simulointi, huolto 
ja kunnossapito, logistiik-
ka, kuljetus ja varastointi, 
toiminnanohjaus, tutkimus, 
koulutus ja rekrytointi, digi-
taalinen viestintä ja markki-
nointi, projektihallinta sekä 
kestävät ratkaisut.

Teemalla kestävä kehitys 
on luvassa puheenvuoroja 
alan nykyisistä ja tulista rat-

kaisuista ja mahdollisuuk-
sista. Päälavalla käsitellään 
mm. Suomen kestävän kas-
vun ohjelmaa, vastuullista 
alihankintaa sekä osaavan 
työvoiman saatavuutta. 

Digilavan ohjelmaan 
kuuluu puheenvuoroja 
toiminnanohjauksen digi-
talisaatiosta, digitaalises-
ta ohjauksesta, myynti-
prosessin digitoinnista ja 
IoT-palveluista. Myöhem-
min jatketaan aiheella tu-
levaisuuden digitalisoitu 
teollisuusyritys, puhutaan 
moderneista integraatio-
ratkaisuista sekä kriittisen 
järjestelmän ohjelmisto-
testaustapahtumasta sekä 
myös tietoturvasta.

Turvallisuus on edelleen 
prioriteettina tapahtumas-
sa. Tapahtuman järjestää 
Pohjanmaan Expo on Mes-

su- ja tapahtumajärjestäjä 
Metan jäsen, korkean tur-
vallisuuden standardeja yl-
läpidetään, jäsenyritysten 
omavalvontaohjeistusta 
valvotaan ja päivitetään vi-
ranomaistahojen määräys-
ten ja suositusten mukana.

Pohjanmaan Teollisuus 
järjestetään Seinäjoki Aree-
nassa 24.11.2021.

Tapahtuman järjestää 
Pohjanmaan Expo Oy. Yh-
teistyökumppaneina toimi-
vat alueen organisaatiot: 
Into Seinäjoki, Teknolo-
giakeskus Merinova, Poh-
janmaan Kauppakamari, 
Etelä-Pojanmaan Kauppa-
kamari, kehitysyhtiöt Con-
cordia ja Kosek, Etelä-Poh-
janmaan Yrittäjät, Rannik-
ko-Pohjanmaan Yrittäjät ja 
Keski-Pohjanmaan Yrittä-
jät. pohjanmaanteollisuus.fi

Pohjanmaan Teollisuus- tapahtuma käydään tänä vuonna kestävän kehityksen teemoin. Yri-
tysfoorumi mahdollistaa kohtaamisia niin alan johdon, tuotannon, suunnittelun kuin hankinnan 
edustajienkin kanssa yhden päivän aikana.
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Myynti ja Huolto
Puh. 010 311 7040  
Federleynkatu 1, 33400 Tampere
www.linnatrade.fi

• MPC automation -tangonveto laitteet CNC-sorville
• AKS TEKNIK -merkkaus- ja jäysteenpoisto istukat  

CNC-koneille ja roboteille
• Ober ja E2 -kierteitys- ja porausyksiköt, myös ruuvaus!
• Ober-ilmamoottorit, erinomainen koko ja painoteho- 

suhde. Yksi Euroopan johtavista valmistajista!

AUTOMAATIO JA ILMAMOOTTORIT

MAGNEETTIPORAKONEET VAATIVAAN TUOTANTOKÄYTTÖÖN!

METALLINTYÖSTÖ- JA LEVYTYÖKONEET

MARKKINOIDEN LUOTETTAVIMMAT DIGITAALISET NÄYTTÖLAITTEET?

ESIASETUSLAITTEET

KÄSIMITTAVÄLINEET AMMATTILAISILLE!

RASKAAN SARJAN PAINEILMATYÖKALUT

MEILTÄ MYÖS:

KIERTEITYSKONEET JA TYÖKALUKEVENTIMET

Kattava valikoima teolliseen tuotantokäyttöön Euroopassa valmistettuja

TYÖKALUJA, METALLINTYÖSTÖ KONEITA JA MITTALAITTEITA!

Italialaiset Givi Misure -näyttölaitteet
ovat yhdet alan monipuolisimmista ja
luotettavimmista näyttölaitteista.
Sauvat pisimmillekin liikkeille, myös CNC
versiot. Erinomainen hinta-laatusuhde, esim.
pikkusorvi 250 x 1000 mm paketti 1190,00 € / Alv 0 %

Italialaiset luotettavat, monipuoliset ja 
tarkat m.conti-esiasetuslaitteet työkalujen 
mekaaniseen ja optiseen mittaamiseen 
metalli teollisuudelle.  
Erinomainen hinta-laatusuhde.  
Alkaen 2499,00 € / Alv 0 %

LOBSTER ja OBER -vetoniittauskoneet | NITTO KOHKI, TAMA ja OGURA -lävistimet | BALMA  
-ruuvikompressorit | KERN, INNOVATEST ja NITTO KOHKI -mittarit | KERN-vaa`at | NITTO 
KOHKI -pikaliittimet | Työstökone varaosat ja tarvikkeet, MACK WERKZEUGE, EU AUTOMATION,  
PATMAR-merkkauskoneet  |  LUNA-tuotteet |

Jos mikään muu ei kestä käytössä!

Toimitamme
Asimeto, Mitutoyo ja Helios Preisser -mittavälineet, 
Käfer-mittakellot ja Kroeplin pikamittausvälineet.

• Markkinoiden tehokkaimmat, paineilma- 
ja sähkö toimiset kierteityskoneet  
M2–M36 suuntaisvarrella. Myös  
kannettavat pistooli- ja suorat mallit!

• Vaijerikeventimet ja keventimet  
suuntaisvarrella

Nitto Kohki ja Ober raskaansarjan ergonomiset ja 
kestävät paineilmatyökalut vaativaan teolliseen tuotankäyttöön!

Kattava valikoima manuaali-  
ja CNC-ohjattuja koneita  
teolliseen tuotantokäyttöön 

Englannissa ja Japanissa valmistetut, 
Nitto Kohki- ja Magtron magneettiporakoneet.
Erinomainen koko-, paino-, tehosuhde.
Alkaen 595,00 € / Alv 0%

Vossin Alihankinta-messuosaston teemana oli Koneistus ja 3D-tulostus. Osastolla oli 
esillä mm. ultranopea Nexa3D muovistulostin sekä hyperMill CAM-ohjelmiston ja 
GROB vaakakaraisten 5-akselikoneiden tarjoama poikkeuksellisen suorituskyky.

Kilpailuetupäivät Vossilla

Älykkäisiin tuotantotek-
nologioihin ja elinkaaripal-
veluihin erikoistunut Vossi 
Group piti perinteisen Ali-
hankinta-messujen aikaisen 
konenäyttelynsä koronasta 
johtuneen vuoden tauon 
jälkeen. Esittelyssä tapah-
tumassa oli tarjontaa mo-
nipuolisesti koneistukseen, 
3D-tulostukseen, putkentai-
vutukseen ja särmäykseen. 
Esimerkiksi kookas AMOB 
eMOB-100 täysservotoimi-
nen putkentaivutuskone ja 
Baykal APES 31100 SERVO 
täysservotoiminen särmäys-
kone olivat esittelyssä.

Messujen aikaan järjes-
tetyssä tapahtumassa vie-
raili varsin runsaasti ajan-
kohtaisesta tarjonnasta 
kiinnostuneita. ”Olemme 
ilahtuneita, että elämä al-
kaa normalisoitumaan ja 
Konepaja-teollisuudessa 
on ennätyksellisen hyvin 
töitä sekä investointeja on 
paljon käynnissä. Kiitäm-
mekin kaikkia molempien 
tapahtumien vierailijoita ja 
tästä on hyvä jatkaa tiiviissä 
yhteistyössä”, Marko Vossi 
kertoo.

Vossilla oli jälleen osas-
tot tuttuun tapaan myös 
Alihankinta-messuilla. 
Messuosaston teemana 

oli Koneistus ja 3D-tulos-
tus. Osastolla oli esillä mm. 
ultranopea Nexa3D muo-
vistulostin sekä hyperMill 

CAM-ohjelmiston ja GROB 
vaakakaraisten 5-akseliko-
neiden tarjoama poikkeuk-
sellisen suorituskyky.

Vossi järjesti 
Alihankinta-
messujen 

yhteydessä 
Kilpailuetupäivät 

Tampereen Messu-
kylän konehallillaan. 

Älykäs teknologia kiinnosti. Vossin Alihankinta-
messujen yhteydessä järjestettävillä Kipailuetupäivillä 

riitti hyvin kävijöitä kaikkina kolmena päivänä. 
Esittelyssä oli mm. Baykal APES 31100 SERVO 

täysservotoiminen särmäyskone. 

Työnäytöksiä tehtiin mm. järeällä AMOB eMOB100 
täysservotoimisella putkentaivutuskoneella.
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Lapinlahden Koneistuksella työstössä likaantunut ilma ohjattiin ennen ulos, jolloin myös ohessa 
syntynyt lämpö meni hukkaan. Kun ilma puhdistettiin ja käytettiin lämpö hyödyksi, kertyivät huomattavat säästöt, 

kertoo Erkki Litmanen, hallituksen puheenjohtaja ja perustaja.

Absolentit ovat puhdistaneet ilmaa 
Lapinlahden Koneistuksella 

vuodesta 2016 lähtien.

Kaukolämmön säästö prosentteina verrattuna vuoteen 2016. Vertailupohjaa. Hiukkaset kokojärjestyksessä.

Ilma puhtaaksi ja lämpö talteen

Konepajan ilman suodatus säästää energiaa ja parantaa työympäristöä

Lapinlahden Koneistus on 
keskisuuri nimensä mukai-
sesti lapinlahtelainen koneis-
tamo. 

Alkujaan yhden miehen 
pajasta on kasvanut jo 17 
hengen lämminhenkinen 
luotettu perheyritys. Heille 
kehittyminen on tärkeää ja 
he haluavatkin työstää mo-
nimutkaisiakin kappaleita 
entistä tehokkaammin. Pa-
jalle asennettiin viisi vuotta 
sitten kaksi Absolent Amist 
40TF  -emulsiosumusuodatin 
järjestelmää puhdistamaan 
työstökoneilta tulevaa ilmaa. 

Selvää säästöä ja 
terveellinen ilma

Lapinlahden Koneistuksella 
työstössä likaantunut ilma 
ohjattiin aiemmin ulos, jolloin 
myös ohessa syntynyt lämpö 
meni hukkaan. Ensimmäisen 
kerran tämä lämpö hyödyn-
nettiin tilojen lämmityksessä 
loppuvuodesta 2016, kun 
puhdistettu ilma ohjattiin 
ensi kerran n. 1000 m2 toimi-

tiloihin. Siitä lähtien lämpöä 
on hyödynnetty talvisin läm-
mityksessä. 

Yritys on säästänyt vuosit-
tain n. 30 prosenttia kauko-
lämpöä vuosittain verrattuna 
vuoden 2016 kulutukseen. 
Vuosien 2017–2019 aika-
na säästöä kertyi yhteensä 
108, 22 MWh kaukolämpöä 
ja heidän lämpötilakorjattu 
lämpöindeksinsä onkin jäänyt 
12,8 kWh kuutiota kohden. 

Ilman puhdistamisesta on 
ollut myös muita hyötyjä, ku-
ten terveellisempi hengitys-
ilma ja puhtaammat työtilat, 
kun ilmassa leijaileva lika ei 
laskeudu eripuolille hallia. La-
pinlahdella onkin oltu tyyty-
väisiä suodatusjärjestelmään. 

”Asennus kävi kivuttomas-
ti ja käyttöönotto oli help-
poa. Ilmanlaatu tuotantoti-
loissa koheni erittäin nopeas-
ti asennuksen jälkeen, mikä 
kertoo siitä, että MTC Flexte-
cillä osattiin hyvin laskea tar-
vittava puhdistuskapasiteet-
ti. Huolto on toiminut myös 

mallikkaasti, ja mittaukset 
kertovat, että Absolent -yk-
sikkömme toimivat edelleen 
laadukkaalla tavalla”, kertoo 
hallituksen puheenjohtaja ja 
perustaja Erkki Litmanen

Ilmanpuhdistusta 
suurella tehokkuudella

Mitä ilmasta sitten puhdis-
tetaan?

”Metallintyöstökoneilla 
käytetään työstössä erilaisia 
öljypohjaisia leikkuu-, lastun-
poisto- ja jäähdytysnesteitä, 
jotka leviävät työstön aikana 
ilmaan pieninä öljypartikke-
leina. Absolent kutsuu tätä 
likaista ilmaa öljysumuksi tai 
öljysavuksi riippuen partik-

vä ilma tuotantotiloissa. Se 
hyödyntämällä voidaan saada 
aikaan merkittäviä säästöjä 
energian kulutuksessa kuten 
Lapinlahden Koneistuksella 
saatiin.”

Jotta lämpö voidaan hyö-
dyntää, täytyy ilma toki ensin 
puhdistaa huolellisesti. 

”Absolentin suodattimet 
puhdistavat ilmaa suurella 
tehokkuudella ja niin että il-
man laatu pysyy tasaisen hy-
vänä koko suodattimen elin-
kaaren ajan. Kun yksikössä 
on käytössä HEPA H13 suo-
datin on ilma yhtä puhdasta 
uudella kuin jo vaihdon tar-
peessa olevalla suodattimel-
la. Vaihdon tai puhdistuksen 
tarpeessa olevalla suodatti-
mella ilmavirta on heikompi, 
mutta silti riittävä.”

Pinnat puhtaana

Absolentin suodatusjärjestel-
mässä prosessi-ilma ohjataan 
suodattimeen alakautta. 

Ensimmäiseen suodatti-
meen jäävät suurimmat pisa-

rat, jotka sitten putoavat ai-
kanaan öljynkerääjään. Näin 
kerätty öljy voidaan kerätä 
ja voidaan halutessa käyttää 
uudelleen. Suodatusjärjestel-
mään valitaan puhdistustar-
peen mukaiset suodattimet, 
on ilman epäpuhtaus sitten 
öljysumua tai -savua tai pö-
lyä. 

Ilman puhdistamisesti on 
toki muitakin hyötyjä kuin 
vain säästöt lämmityskuluis-
sa. 

Tuotantotilojen yleinen 
puhtaus paranee, kun pinnat 
pysyvät puhtaana tahmeasta 
ja liukkaasta öljykerroksesta. 
Lisäksi liasta aiheutuvat ko-
neviat vähenevät.  Puhdis-
taminen luo myös terveelli-
semmän työympäristön niin 
koneenkäyttäjille kuin myös 
muulle henkilökunnalle. Li-
säksi mieltä voi lämmittää 
myös säästetyn energian 
tuomat pienemmät hiilidiok-
sidipäästöt ja sitä kautta tuo-
tannon ympäristövaikutusten 
pieneneminen. 

Tuttu asia on, että konepajan ilman suo-
dattaminen on kätevä keino säästää 
energiaa ja parantaa samalla työympä-
ristöä. Lapinlahden Koneistus säästi il-
man suodatuksella lämmityskuluissa lä-
hes kolmasosan vuodessa.

kelien koosta. Öljysumussa 
pisarat ovat suurempia 1-10 
µm, kun taas öljysavussa ne 
ovat vain 0,1-1 µm halkaisijal-
taan. Usein likaisessa ilmassa 
on näitä molempia eikä vain 
toista. Myös pölyä voidaan 
tarvittaessa suodattaa”, ker-
too Jukka Yläpoikelus MTC 
Flextekiltä. 

”Usein Absolenteilla juu-
ri puhdistetaankin erilaisten 
metallin työstökoneiden 
tuottamaa ilmaa, mutta niitä 
voidaan käyttää muussa teol-
lisuudessa kuten muovi-, ku-
mi- tai tekstiiliteollisuudessa. 

Tämä likainen ilma eli teol-
linen prosessi-ilma on usein 
lämpimämpää kuin ympäröi-
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Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat elokuussa 
47,7 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden uusien tilauksien 
kasvu jatkui elokuussa edel-
tävien kuukausien tapaan 
vahvana. Yritykset saivat 
elokuussa uusia tilauksia vuo-
dentakaista enemmän kaikilla 
tarkastelluilla päätoimialoil-
la. Uudet tilaukset kasvoivat 
eniten metalliteollisuudessa, 
jossa tilausten arvo oli 62,3 
prosenttia edellisvuotta suu-
rempi. Paperin sekä paperi- ja 
kartonkituotteiden valmistuk-

sen toimialalla tilaukset kas-
voivat edellisvuodesta 30,5 
prosenttia sekä kemianteol-
lisuudessa 15,0 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on 

muistettava, että voimak-
kaat heilahtelut ovat kuukau-
sitasolla tyypillisiä. Arvoltaan 
suuriakaan uusia tilauksia ei 
jaeta pidemmälle ajanjak-

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilasto-
keskuksen mukaan vuoden 2021 elokuussa 
47,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisem-
min. Tammi-elokuun aikana tilaukset kasvoivat 
30,2 prosenttia edellisvuodesta.

solle, vaan ne kohdistetaan 
tilastoitavalle kuukaudelle 
sellaisenaan.

Teollisuuden uudet tilauk-
set -indeksi kuvaa yritysten 
uusien tilausten arvon kehi-
tystä niiden hyödykkeiden 
ja palveluiden osalta, joiden 
tuotannon on tarkoitettu 
tapahtuvan Suomessa sijait-
sevalla toimipaikalla. Tilasto 
perustuu harkinnanvaraiseen 
otokseen, jonka perushavain-
toyksikkönä on yritys tai toi-
mialayksikkö. Otokseen kuu-
luu kuukausittain 400 - 450 
yritystä tai näiden toimiala-
yksikköä. Indeksipistelukuja 
ja vuosimuutosprosentteja 
julkaistaan kuukausittain nel-
jältä toimialalta. Aikasarjat 
alkavat tammikuusta 2005 ja 
aikasarjojen perusvuotena on 
2015 (2015=100). Indeksilu-
vut voivat muuttua hieman 
aineiston kertymisen ja yri-
tysten ilmoittamien tietojen 
muutosten vuoksi. Aineiston 
täydentymisestä johtuen uu-
simmat 12 kuukautta päivit-
tyvät julkistuksissa. Tilaston 
tarkempi kuvaus ja laskenta-
menetelmä löytyvät tilaston 
kotisivujen laatuselosteesta. Lä
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Konepajojen 
luottokumppanina 

jo 30 vuotta.

Omien varastotuotteidemme lisäksi LASTUSSA on saatavilla kaikki  Sandvik 
Coromantin ja Seco Toolsin tuotteet. HUOM! Toimitamme Secon ja Sandvikin 
tuotteiden tilaukset ilman toimituskuluja.

NÄHDÄÄN MESSUILLA! POHJANMAAN TEOLLISUUS 24.11.2021 Seinäjoella

EP MIG ja KONE Oy  Tuottajantie 21, Seinäjoki
puh. 06 414 0454  •  info@epmigjakone.fi  •  www.epmigjakone.fi

Tilaa lastuavat työkalut nyt kätevästi verkosta.

LASTU-tilausjärjestelmä käytössäsi 24/7.

Valikoimassa 150 000 tuotetta, 
toimitukset jopa seuraavaksi päiväksi.

”Asiakkaamme tarvitse-
vat tuotannossaan hyvin 
erilaisia työkaluja ja usein 
tarpeet tulevat vastaan no-
peasti. Lastu-järjestelmän 
ansiosta asiakkaamme 
saavat tilattua tarpeisiinsa 
sopivat tuotteet entistäkin 
helpommin ja nopeammin.”

Juha Makkonen,
E-P Mig ja Kone Oy

• vertaile lastuavia työkaluja
• tallenna suosikkisi toivelistalle
• toimivat työkalujen hakutoiminnot
• ohjelma näyttää yhteensopivat tuotteet
• luo asiakastili helposti
• näet kirjauduttuasi asiakaskohtaiset nettohinnat ja toimitusehdot
• tilaushistoriasi pysyy tallessa
• voit tallentaa myös vakiotilauspohjat

v
v
v
v
v
v
v
v

Tervetuloa 
LASTU-tilaustyökaluun!
Responsiivinen sovellus toimii yhtä hyvin 
puhelimella, tabletilla kuin tietokoneella.

Kirjaudu LASTUUN osoitteessa www.epmigjakone.fi

Blechexpo 
lokakuun lopulla 

Stuttgartissa

Esittelyssä ovat samas-
sa kokonaisuudessa 
laiteuutuudet ja teknii-
kat itsenäisistä ratkai-
suista järjestelmiin ja 
prosessiketjuihin levy-
materiaalien, profiilien 
ja putkien käsittelyssä 
sekä liitännän alueella.

Stuttgartin mes-
sukeskuksen turvalli-
suus- ja hygieniakon-
septi on käytössä, 
mikä koordinoidaan 
vastuuviranomaisten 
kanssa ja toteutetaan 
Baden-Württembergin 

osavaltion korona-ase-
tuksen perusteella. ht-
tps://www.messe-stut-
tgart.de/en/visitors/
news/hygiene-con-
cept-safe-expo/ 

Kyseessä on 15. Ble-
chexpo, ja Schweisstec 
järjestetään nyt kah-
deksannen kerran. 

Blechexp/Schweiss-
tec järjestettiin viimek-
si vuonna 2019. Tapah-
tumassa oli mukana 
lähes 1500 näytteillea-
settajaa, kävijöitä oli yli 
41 000.

Ohutlevyalan tapahtuma Blechexpo se-
kä hitsausalan Schweisstec-tapahtuma 
järjestetään Saksan Stuttgartissa 26.–
29.10. 
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PARANNA KILPAILUKYKYÄSI!
Koneet kohtuuhintaan Koskelalta – 42 vuotta laadukasta huoltoyhteistyötä.

Kärkisorvit ja 
opetettavat 
CNC-sorvit

Levyn- ja profiilin-
pyöristyskoneet, 

putkentaivutuskonet 
ja palkkilinjat, ym.

Pyörityspöydät Levyleikkurit ja 
särmärit

Kärkisorvit ja 
opetettavat 
CNC-sorvit

PYYDÄTARJOUS!

KONEMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT Marko Koskela, p. 040 357 1222

Työstökoneliike M. Koskela Oy
 MACHINE TOOLS COMPANY SINCE 1978

 Jänismaantie 28, 67800 KOKKOLA  •  www.mkoskela.fi

Huoltopalvelut 
ja varaosat 

kaikkiin 
merkkehin

Sorvaus- ja työstökeskukset, 
opetettavat sorvit, VTL

Digitaaliset 
mittalaitteet

Uusi 2D-laser Laser Genius+ messuesittelyssä

Prima Power esittäytyy laajasti Blechexpossa

2D-laserleikkaukseen Prima 
Power esittelee nyt ensim-
mäistä kertaa Saksan messuil-
la Laser Genius+ -koneen. Se 
on innovatiivinen, kokonaan 
Italiassa valmistettu 2D-laser-
kone, jossa on ainutlaatuisia 
korkean teknologian ratkai-
suja. Dynamiikka (liikeradan 
nopeus 180 m/min, kiihtyvyys 
2,8 g) ja korkea tarkkuus ly-
hentävät sykliaikoja, tuot-
tavuutta ja leikkauslaatua. 
Koneeseen voi valita halua-
mansa lasertehon laajasta 
valikoimasta. Lisäksi koneen 
ominaisuudet on suunniteltu 
siten, että koko laserprosessi 
on automatisoitu ja käytettä-
vissä olevalla energialla saa-
vutetaan suurin mahdollinen 

luotettavuus ja laatu. 

Laser Genius+ 
esittelyssä

Laser Genius+ on nopeasti 
käyttövalmis, kompakti ko-
ne, jonka toimilaitteet on 
integroitu yhteen koneen 
työskentelyalueesta erotet-
tuun moduuliin. 

Kone on nopeasti asen-
nettava ja se voidaan sijoit-
taa monenlaisiin tuotanto-
ympäristöihin symmetrisen 
rakenteen ja vaihdettavan 
ja kätisyyden ansiosta. Li-
säksi Laser Genius+ vie vain 
vähän lattia-alaa, mutta sen 
työskentelyalue on 2D-laser-
koneeksi suuri (X- ja Y-akse-
lien iskut 1530-mallissa 3150 

x 1600, 2040-mallissa 4320 x 
2200 ja 2060-mallissa 6320 x 
2200).

Eräs Laser Genius+:n etu 
on helppokäyttöisyys, kak-
si 24 tuuman teräväpiirto-
näyttöä, 4K-videokamera 
ja kokoonpanoon kuuluvat 
ohjelmistomoduulit yksin-
kertaistavat nestausta ja 
teknologiaa, sensorit ja te-
koälyalgoritmit mahdollista-
vat prosessin tarkkailun ja 
ohjaamisen. Ergonomiset ja 
helppokäyttöiset liukuovet 
voidaan asentaa oikealle tai 
vasemmalle tai jopa molem-
mille puolille. 

Laser Genius+ voidaan hel-
posti yhdistää mihin tahansa 
Prima Powerin automaatio-

raakamateriaalista leikattui-
hin ja taivutettuihin valmiisiin 
tuotteisiin saakka. 

BCe Smart 
-taivutusautomaatti

Prima Powerin BCe Smart 
-taivutusautomaatti on 
myös näytteillä Blechexpos-
sa. Kyseessä on sähköser-
vokäyttöinen, joustava ja 
puoliautomaattinen taivutu-
sautomaatti, minkä turvalli-
suuskonsepti mahdollistaa 
käyttäjän keskittymisen vain 
arvoa tuottaviin toimintoihin. 
Visuaaliset laitteet ja ääni-
signaalit tukevat tuotantoa, 
kaksi laserskanneria lisäävät 
käyttömukavuutta. Työsken-
telypöytiä voidaan laskea 
alemmaksi, jolloin pienten ja 
keskikokoisten kappaleiden 
lastaaminen on helpompaa. 
Koneen kompakti layout ja 
yhdistetty lastaus- ja purku-
sekvenssi varmistavat kor-
kean tuottavuuden. 

BCe Smartissa on vakiova-
rusteena kaksi teknologiaa 
taivutuksen laadunvalvon-
taan, DABA ja API. DABA 
(Dynamic Adjustment of the 
Bending Angle) on patentoi-
tu teknologia, joka merkit-
tävästi lyhentää taivutetun 
kappaleen tekemiseen vaa-
dittavaa aikaa. Se perustuu 
korjaaviin parametreihin, joi-
ta ehdotetaan materiaalien 
ominaisuuksien perusteella. 
API (Advance Profile Inspe-
ction) on täydentävä, paten-
toitu optio. Se koostuu ka-
meralaitteesta, jonka avulla 
taivutusta tarkennetaan tai-
vutusprosessin aikana. Sen 
avulla saavutetaan tavoiteltu 
kulma etukäteen määritellyn 
vaihteluvälin sisällä.

Combi Sharp 
-yhdistelmä

Prima Powerin lävistyksen 
ja laserleikkuun yhdistävä 
Combi Sharp on myös näh-
tävillä Blechexpossa. Se on 
kompakti, sähköservokäyt-
töinen malli, minkä energia-
tehokkuus on erinomainen, 
huoltotarve vähäinen ja käyt-
tönopeus korkea. Eri tekno-
logioiden älykäs integrointi 

mahdollistaa sen, että kaikki 
on samassa koneessa – lä-
vistys, muotoilu, merkkaus, 
taivutus ja laserleikkaus. Ko-
neen tuottavuuden kulma-
kivet muodostuvat suuresta 
työkalukapasiteetista (jopa 
384 vakiotyökalua tai 128 
indeksityökalua), saatavissa 
olevasta laajasta valikoimas-
ta erikoistyökaluja sekä hel-
poista ja nopeista asetusten 
vaihdoista. Combi Sharpiin 
voi valita haluamansa kuitula-
sertehovaihtoehdon. Järjes-
telmä on siis lähtökohtaisesti 
joustava ja kestävää kehitystä 
tukeva ja komponenttikoh-
taiset valmistuskustannuk-
set jäävät alhaisiksi. Se sopii 
millaiselle eräkoolle tahansa, 
ja monipuolisuutensa ansiois-
ta sillä voidaan tuottaa lähes 
millaisia ja lähes miten moni-
mutkaisia kappaleita tahansa.

Kompaktirakenteinen 
Combi Sharp ei vaadi kovin 
paljon enemmän lattiatilaa 
kuin itse konekaan, mutta 
tuottavuus nousee dramaat-
tisesti. Blechexpo-messuilla 
Combi Sharp on yhdistetty 
Compact Expressiin, täysin 
automatisoituun materiaa-
linkäsittelylaitteeseen, mikä 
mahdollistaa useita erilaisia 
automaattisia ja manuaalisia 
lastaus- ja purkusyklejä.

Älykkään  
valmistuksen 
ohjelmistot

Patentoitu, koneille yhteinen 
ohjelmisto on tärkeä, jotta 
suorituskyvyn kaikkia puo-
lia voidaan hallita virheet-
tömästi ja yksinkertaisesti, 
jotta nämä voidaan yhdistää 
toisiinsa ja jotta niitä voidaan 
ohjata kokonaan integroidus-
sa, digitaalisessa tehtaassa. 
Blechexpossa Prima Powerin 
älykkään valmistuksen oh-
jelmistoja demonstroidaan 
messuvieraille ja esityksessä 
on mahdollista seurata, miten 
yksi moduuli aikatauluttaa ja 
tarkkailee koko valmistus-
prosessia, kaikkia prosessiin 
kuuluvia teknologioita sekä 
kaikkia automaation tasoja. 

Prima Power esittelee uusimpia ratkaisujaan Blechexpo -messuilla 26.-29. lokakuuta 2021. 
Prima Power esittelee messuilla laajasti teknologioita ohutlevyn käsittelyn tuotantoketjuun ny-
kyajan tuotantoympäristöissä. Uusi 2D-laser Laser Genius+ esittelyssä. Osa Prima Powerin 
esittelyalueesta on ensimmäistä kertaa omistettu Prima Additiven teknologian esittelylle. Prima 
Additive on Prima Powerin 3D-metallintulostusratkaisuihin keskittyvä yksikkö.

järjestelmään. Blechexpossa 
Laser Genius+ esitellään yh-
dessä Combo Tower Laserin 
kanssa sekä PSR 2D:n kanssa, 
joka on Prima Powerin uusi, 
älykäs ja joustava poiminta- 
ja pinontarobotti. PSR pinoaa 
kappaleet tarkasti ja jättää 
vain pienen raon pinojen vä-
liin, jolloin pinonta-alue saa-
daan käytettyä optimaalisella 
tavalla. Prima Powerin järjes-
telmät ja laaja tuoteportfolio 
ovat rakenteeltaan modulaa-
risia, joten PSR 2D voidaan 
yhdistää suoraan Night Train 
FMS -varastoratkaisuun. PSR 
2D -robotti voidaan edelleen 
yhdistää myös taivutusauto-
maattiin, jolloin saadaan au-
tomatisoitu tuotantolinja aina 

Combi Sharp yhdistää 
lävistyksen ja laserleik-
kuun. Kone on mukana 

Blechexpossa.

Blechexpossa Laser Genius+ 
esitellään yhdessä Combo 
Tower Laserin kanssa sekä 

PSR 2D-pinontarobotin 
kanssa.

Prima Powerin BCe 
Smart -taivutusauto-

maatti on myös näytteillä 
Blechexpossa.
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Brittimerkki XYZ:n tarjontaa oli tarkastelussa sekä jyrsin-
koneiden että sorvien osalta, kuvan kone SLX-jyrsinko-
nesarjasta. XYZ:n koneiden CNC-ohjaus on helppokäyt-
töinen ProtoTrak, minkä ohjelmoinnin oppii muutamassa 
tunnissa ilman aikaisempaa kokemusta CNC-ohjelmoin-
nista. Ohjelmointi tapahtuu ilman G-koodia selkokielellä. 

www.cam.fi 

SUOMALAISET
NOSTOLAITTEET
• Trukkihaarukat  • Trukkihaarukkalaitteet
• Jatkohaarukat  • Lavanostimet    • Nostopuomit

KYRÖN TAKOMO, HELIN OY
www.kyrontakomo-helin.fi
myynti@kyrontakomo-helin.fi

02-486 2186

L A A T U A  J O  V U O D E S T A  1 9 2 7

ENDOR OY  •  Vantaa  •  Since 1989
p. 0400 483 030  Markku Mäenpää

markku.maenpaa@endor.fi

Meiltä huollot ja korjaukset vankalla kokemuksella.

Otamme myyntiin ja välitettäväksi 
kaikki käytöstä poistetut

CNC- ja manuaalityöstökoneet, 
robotit, levyntyöstökoneet ym.  

(Koneet voivat olla myös viallisiakin 
jotka myydään varaosiksi tai korjattavaksi.) 

Tee hyvät kaupat kanssamme!

onko tuotannossa tilantarvetta 
tAI Ylimääräisiä Koneita? 

UUDEHKOISTA KONEISTA 
ON NYT PALJON KYSYNTÄÄ - TARJOA!

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

WWW.TYOSTOKONEMYYNTI.COM
VARASTON TYHJENNYS MYYNTI

WWW.TYOSTOKONEMYYNTI.COM

mm. ruuvikompressori, hydraulipuristimia, 
sorvinterä varsia ja paloja ja muita konepajatarpeita.

Tiedustelut: tyostokonemyynti@gmail.com   |   Tampere

KKONEET ONEET KKIERTOON IERTOON KKONEKURIIRILLAONEKURIIRILLA

Varaa paikka:
p. 0400 857 800

Ja lähetä 
aineistosi: 

toimitus@
konekuriiri.fi

Myyntipäällikkö Hannu Pajula esitteli tapahtumassa ko-
nenäyttelyn koneita. Mm. pystykarainen koneistuskes-
kus Fehlmann Picomax 56L Top oli tapahtumassa esillä.

Demoesittelyjä Makrumissa

Lastuaviin metallintyöstöko-
neisiin, elinkaaripalveluihin 
sekä koneiden varusteluun 
kuten automaatioon keskit-
tyvän Makrum Oy:n edus-

tuspalettiin kuuluu sorveja, 
työstökeskuksia, aarporia, 
jyrsinkoneita sekä erikois-
koneita. Myös lastunkäsit-
telyn ratkaisut ovat mukana 

ohjelmassa.
Konetalon edustusmerk-

keihin kuuluvat koneistus-
keskusten tekijät Matsuura 
ja Fehlmann, sorvivalmistaja 
Tornos, sorvien ja koneistus-
keskusten valmistaja YCM 
sekä XYZ:n sorvit ja jyrsin-
koneet. Tuoreimpia edusta-
jia paletissa ovat avarrus- ja 
jyrsinkoneiden valmista-
jat Union Chemnitz sekä 
Waldrich Siegen.

Vuonna 2006 aloittanut 
Makrum muutti uusiin toimi-

tiloihin Pirkkalan Linnakallion 
alueelle Hervannan Hermias-
ta parisen vuotta sitten. 300 
neliömetrin yhtenäiseen toi-
mitilaan sijoittuvat yrityksen 
konttoritoiminnot sekä myös 
huoltopalvelujen ja varas-
toinnin toimintoja.

Syyskuisten Alihankin-
ta-messujen aikaan Makrum 
esitteli konenäyttelynsä tar-
jontaa ja demoajoihin oli 
mahdollisuus. Esillä show 
roomissa oli XYZ:n sekä Fehl-
mannin konetarjontaa.

Konetalo Makrum piti oviaan hieman koroste-
tummin avoimina Alihankinta-messujen aikaan 
toimitiloissaan Pirkkalassa koneiden demoesit-
telyjen ja pienen purtavan merkeissä.

Suomen ensimmäinen yrittäjävetoinen ruukki

H I S T O R I A N  H A V I N A S S A

sten ja ruukki sisälsi masuunin 
ja kaksi kankirautavasaraa. 
Kesäkuun 25. päivänä vuon-
na 1641 Kuningatar Kristiina 
antoi Tukholmassa määräyk-
sen ruukkioikeuksien myön-
tämisestä pitkään Turussa 
vaikuttaneelle liikemies Carl 
Billstenille.

Ruotsalainen Hisingerin 
suku tuli ruukin omistajaksi 
1700-luvulla ja heidän aika-
naan ruukin tuotanto moni-
puolistui. Billnäsiin perustet-
tiin tehdas, joka tuotti rauta-

työkaluja, lapioita, vasaroita 
ja kirveitä. Perinteinen kan-
kirautapaja toimi kuitenkin 
muun tuotannon ohessa. 

1800-luvun lopulla ruukkiin 
rakennettiin useampia uusia 
verstaita. Myös puusepän-
verstas aloitti. Siellä valmis-
tettiin myöhemmin Billnäsin 
konttorihuonekaluja.

1900-luvun taitteessa ruu-
kista tehtiin osakeyhtiö nimel-
tä Billnäs Bruks Aktiebolag. 

Osake-enemmistö säilyi Hi-
singerillä aina vuoteen 1920 

saakka, jolloin enemmistö 
osakkeista siirtyi nykyiselle 
Fiskars Oyj:lle ja Billnäsistä 
tuli sen tytäryhtiö. 

Kokonaan tehtaat siirtyivät 
Fiskarsin omistukseen vuon-
na 1957 ja vuonna 1970 ty-
täryhtiö sulatettiin emoyhtiö 
Fiskarsiin. Samalla lopetettiin 
huonekalutehtaan toiminta. 

Teollisuustoiminta jatkuu 
Billnäsissä edelleen ja siellä 
valmistetaan nykyään mm. 
tuttuja Fiskarsin oransseja 
saksia. billnas.fi

Tuttu asia on, että suoma-
laisen metalliteollisuuden 
juuret ovat pitkät. Ja ruuk-
keihinhan ne juuret mene-
vät. Suomen ensimmäinen 
yrittäjävetoinen ruukki toimi 
Billnäsissä.
Billnäs aloitti toimintansa ta-
san 380 vuotta sitten Raase-
porissa Mustiojoen kosken 
rannalla. Se on Suomen en-
simmäinen yrittäjän perusta-
ma ruukki. 

Billnäsin Ruukin perustaja 
oli tukholmalainen Carl Bill-
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Machinery Open House on 
tuttu tapahtuma Alihankin-
ta-messujen aikaan ja tälläkin 
kertaa esiteltiin ajankohtais-
ta tarjontaa Koneareenalla 
kolmen messupäivän aika-
na. Kone- ja palvelutarjonnan 
ohella aamupala sekä kulje-
tusmahdollisuus messuille ja 
takaisin kuuluivat ohjelmaan.

Koneareenalla esiteltiin 
konetarjontaa uudella tila-
layoutilla ja keskeinen ko-
ne live-esittelyssä oli Mi-
crostepin MG-sarjan kone 
1501_15PrkS. MG-sarjan 
koneilla mahdollistuvat au-
tomaattinen viisteleikkaus 
levylle ja putkille sekä pro-
fiileille. Esitellyssä koneessa 
oli myös porausyksikkö auto-
maattisella työkalunvaihdol-
la ja pneumaattinen merk-
kausyksikkö sekä skanneri 
kappaleiden asemoimiseen.

Microstepin MG-sarjan ko-
neet voidaan varustaa useilla 

leikkauspäillä ja portaaleilla. 
Samassa koneessa voi olla 
käytössä useita eri leikkuu-
tekniikoita monilla polttimilla 
tai vaikkapa vesileikkuupää 
ja koneistusyksiköitä. Put-
kiyksiköllä on mahdollista 
päästä aina 1000 mm halkai-
sijaan saakka.

Kone oli Open Housessa 
demoajossa. Microstepin 
MG:n lisäksi esillä oli mm. 
Hyundai Wian sorvi- ja ko-
neistuskeskustarjontaa ja 
muun muassa SafanDarleyn 
särmäyspuristimia sekä Da-
vin levynpyöristyskoneita.

Boreo Oyj -konserniin 
kuuluva Machinery on viime 
aikoina vahvistanut edustus-
palettiaan yrityskauppojen 
myötä niin levytyökoneiden 
ja mm. metallisahojenkin 
osalta, ja samalla talon hen-
kilökunta on saanut vahvis-
tusta uusien erikoisosaajien 
myötä.

Machineryn metallintyös-
tökoneiden toimialajoh-
tajaksi on nimitetty Kalle 
Louhimo. Kari Pirttilä jatkaa 
raskaan koneistuksen myyn-
nissä tuttuun tapaan.  Herk-
ko Raivonen on nimitetty 
uutena henkilönä lastuavien 
koneiden myyntiin.

Alihankinta-messujen aikaan Tampereella ja lähiympäristössä kuuluvat 
konetalojen oman tarjonnan esittelytilaisuudet. Machinery piti messujen 
aikaan Open Housen. Muun muassa uutta Microstep-plasmaleikkaus-
teknologiaa demottiin Koneareenalla.

Microstepin plasma oli ajossa Machineryn 
Open Housessa Alihankinnan aikaan. 

Hyundai Wian koneita esittelyssä. Herkko Raivonen 
on aloittanut lastuavien koneiden myynnissä.

Uudella layoutilla. Koneareenan uusi järjestely toi avaruutta esittelyihin.

Machineryn Open House 
Tampereella
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KKR Steel Oy, Joensuun CNC-Machining Oy ja 
ViiMet Oy yhdistyvät EFM Group Oy:ksi. Joensuun 

CNC-Machining Oy:n Juuso Herranen oli 
lanseeraamassa uutta kokonaisuutta yleisölle 

Alihankinta-messuilla.

Uusi vahva metallin 
toimijoiden yhteenliittymä 

Pohjois-Karjalaan

EFM Group Oy omistaa tytä-
ryhtiönsä 100-prosenttisesti 
ja yhteenliittymän tavoit-
teena on vahvistaa tytäryh-
tiöiden liiketoiminnan kehit-
tämistä sekä turvata EFM 
Group Oy:n tytäryhtiöiden 
omistuksen jatkuvuus, myös 
nuoremman sukupolven siir-
tyessä mukaan omistajiksi.

EFM Group Oy on jatkos-
sa täysin omavarainen toimija 
alallaan, liikkuvien koneiden 
ja laitteiden sekä prosessi-
teollisuuden osien ja koko-
naisuuksien toimittajana. 
Kehitystyöhön panostetaan 
voimakkaasti. Tytäryhtiöillä 
on käynnissä yhteensä 5,5 
miljoonan euron investoinnit 
eri ELY-keskuksen tukemissa 
hankkeissa.

EFM Group Oy:n hallituk-
sen puheenjohtaja on mm. 
Valtran johtotehtävissä Nor-
met Groupin toimitusjohta-
jana ja toiminut Jari Osma-
la. Osmalalla on lisäksi laaja 
kokemus kasvuyritysten hal-
litustyöstä. EFM Group Oy 
työllistää noin 180 henkilöä, 
tuotantopinta-alaa on noin 
15 000 neliömetriä. Liikevaih-
to on noin 23 M€ (proforma 
v. 2020)

Omavarainen tuotanto

Kolme tytäryhtiötä ovat teh-
neet keskenään yhteistyötä 
tähänkin saakka. Yhteistyön 
tiivistyminen saman lipun alle 
merkitsee entistä suurempia 
kokonaistoimituksia entistä 
omavaraisemmin, ja samal-
la yritysten palvelutarjonta 
laajenee järjestelmätoimit-
tajaksi.

”Nykyiset asiakkaamme 
ovat meille tärkeitä, ja jatkos-
sa pystymme palvelemaan 
heitä entistä paremmin, yh-
distetyin voimin, sanoo KKR 
Steel Oy:n toimitusjohtaja 
Juha Riikonen.

Henkilöstöön ja asiakas-
suhteisiin järjestely ei vai-
kuta, vaan työt jatkuvat ty-
täryhtiöissä kuten tähänkin 
saakka.

”Jokaisella tytäryhtiöllä on 
rekrytointitarpeita nyt ja tule-
vaisuudessa. Tälläkin hetkellä 
uusia työpaikkoja on avoin-
na yhteensä kymmenkunta”, 
kertoo ViiMet Oy:n toimitus-
johtaja Olli Rissanen.

EFM Group tulee kehit-
tämään tytäryhtiöiden toi-
mintoja tehokkaammaksi ja 
taloudellisemmaksi yhdessä 
asiakkaiden kanssa. Kehitys-
työn työkaluja ovat muun 
muassa sertifioidut johta-
misjärjestelmät (ISO9001, 
ISO3834-2, ISO14001) se-
kä vahvasti automatisoitu 
tuotanto, kuten esimerkiksi 
FMS-järjestelmät hitsaukses-
sa ja koneistuksessa.

”Olemme panostaneet 
vahvasti myös valmistetta-
vuuden suunnitteluun ja ke-
hitysosaamiseen, käytössäm-
me on mm. 3D-skannaukset 
levytuotteille ja 3D-koor-
dinaattimittaus koneistuk-
sessa”, toteaa Joensuun 
CNC-Machining Oy:n laa-
tu- ja kehityspäällikkö Juuso 
Herranen.

”EFM Group Oy:n tuotan-
to on täysin omavarainen ai-
na leikkauksesta hitsaukseen, 
putken taivutukseen, koneis-
tukseen, maalaukseen ja ko-
koonpanoon saakka. Ja kehi-
tystyötä jatketaan edelleen.”

Kehitystä ja 
kasvusuunnitelmia

KKR Steel Oy on perustettu 
1981. Yritys tarjoaa levyleik-
kaus- ja särmäyspalveluja 
täydennettynä hitsauksella 
ja jauhemaalauksella ja työl-
listää noin 110 henkilöä. Me-
neillään on tuotanto- ja sosi-
aalitilojen laajennus (n. 1000 
neliömetriä). Tiloihin investoi-
daan tehokkaampi laserleik-

kauskone ja automaattinen 
särmäyssolu (2021/2022). 
Aikaisempien (2020-2022) 
ja tulossa olevien investoin-
tien kokoluokka on kone- ja 
laitehankintoineen noin 2,5 
miljoonaa euroa. Tavoittee-
na on kapasiteetin kasvatus, 
automaation lisääminen sekä 
tehokkuus.

Joensuun CNC-Machining 
Oy on perustettu 2007 ja se 
on tarkkuutta vaativien teol-
lisuuden osakomponenttien 
ja kokonaisuuksien sopimus-
tuottaja. Työllistää noin 40 
henkilöä.

Meneillään oleva tuotan-
totilojen ja FMS-automaatio-
järjestelmän laajennus tukee 
yhteisiä kasvusuunnitelmia 
lisäten tarvittavaa koneis-
tuskapasiteettia. Hanke jat-
kuu koneinvestointien osalta 
suunnitellusti syksyn 2021 ja 
vuoden 2022 aikana. Inves-
tointi on suuruudeltaan noin 
2 miljoonaa.

ViiMet Oy on perustettu 
1986. Yritys on koneistami-
sen ja hitsattavien osakoko-
naisuuksien ammattilainen, 
keskiraskaita koneosia mm. 
metsä- ja maanrakennusko-
neisiin. Viimet työllistää noin 
30 henkilöä. Meneillään on 
noin miljoona euron kehitys-
hanke. Investointi koostuu 
kehittämisestä sekä kone- ja 
laiteinvestoinneista, joiden 
myötä tuotantoa kehitetään 
hitsausautomaatiolla sekä li-
sätään koneistuskapasiteet-
tia.

Pohjois-Karjalassa Joensuun talousalueella operoivat metallialan 
yritykset KKR Steel Oy, Joensuun CNC-Machining Oy ja ViiMet Oy 
yhdistyvät EFM Group Oy:ksi. Yritysten mukaan tavoitteena on vah-
vistaa tytäryhtiöiden liiketoiminnan kehittämistä, kasvusuunnitelmia 
sekä palvelutarjontaa. EFM on lyhenne sanoista East Finland Metal.

SÄRMÄÄ • LEIKKAA
OHJELMOI • SAHAA

FredSe Oy  |  Kokkomäentie 6  |  77600 Suonenjoki  |  Finland
+358 40 7765 413  |  info@fredse.fi  |  www.fredse.fi

MEILTÄ SAAT
SOPIVAN KONEEN.

MEILTÄ SAAT
SOPIVAN KONEEN.

SÄRMÄÄSÄRMÄÄ

LEIKKAALEIKKAA

45 vuotta osaamista levyn leikkauksesta 
ja taivutuksesta. Särmäyspuristimet, 
levyleikkurit ja automaattiset linjastot.

Maco sahat, leikkauslinjat, 
sahauslinjat, vannesahakoneet

Johtava CNC-leikkauskoneiden 
valmistaja. Plasma-, kaasu-, vesi-, 
ja laserleikkauskoneet.

Maailman edistynein 2D CAD/CAM nesting ohjelmisto.
Levytyökeskukset, plasma, laser, vesileikkauskoneet.

Edustamme Euroopassa  
tunnettuja ja käytössä toimiviksi 
todettuja laitemerkkejä.
Huollot, korjaukset sekä käyttökoulutus onnistuu.

OHJELMOIOHJELMOI

SAHAASAHAA
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Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

• NT SmartX (Fanuc 32i-B) 19”
• Koneistuskapasiteetti 
 Ø 225x565 mm
• Tankokapasiteetti Ø 65 mm
• 2 karaa
• 2 työkalurevolveria (12/24 pos.)
• Molemmilla pyörivät työkalut 
 (8000 k/min.)
• Molemmilla Y-akseli
• Sisäänrakennettu 
 käsivarsityyppinen 
 kappaleenpoimija
• Toimitus maaliskuussa 2022

Nakamura-Tome WY-150

Kari Riihimäki 050 4066 404,  Vesa Kivekäs 050 349 0067, 
Jami Riihimäki 040 500 7377

Tutustu valikoimiimme 
www.fms-service.fi ja pyydä tarjous!

@fmsserviceoy

FMS-Service Oy

www.fms-service.fi

UUDET PAREMMIN 
ASIAKKAITAMME 

PALVELEVAT 
KOTISIVUMME 
ON JULKAISTU! 

KÄY 
TUTUSTUMASSA!

Meiltä alan kattavimmat asennus-, koulutus-, 
tuki-, huolto- ja varaosapalvelut!

Valitse oikein!

P-sarja, I-sarja, C-sarja ja Dream-sarja UUSI CT-sarja levylle ja putkelle

TASOLASERIT YHDISTELMÄLASER

X- ja XA-sarjat • T- ja TA-sarjat

PUTKILASERIT


