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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 toimintaaTEHOKKAAN TUOTANNON TAKAAJA

www.prodmac.fi

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

UUTUUS! Järeät Parmigiani-
taivutuskoneet levyille ja putkille.

Legendaarisen kestävät 
saksalaiset laatusahat.
HETI VARASTOSSA! WWW.PRODMAC.FI

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

Todella pieneen tilaan  
sijoitettava automaatti-
vannesaha 
Shark 230 NC HS 5.0

Tehokkaan tilankäytön 
turvalliset kasettivarastot 
pitkille materiaaleille

Legendaarisen kestävät
Saksalaiset laatusahat:  Puoliautomaattisaha

Shark 282 SXI Evo

TEHOKKAAN TUOTANNON TAKAAJA
WWW.PRODMAC.FI

P.S KONEET HETI VARASTOSSA!
Tehokkaan tilankäytön turvalliset 
kasettivarastot pitkille materiaaleille.

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

Todella pieneen tilaan  
sijoitettava automaatti-
vannesaha 
Shark 230 NC HS 5.0

Tehokkaan tilankäytön 
turvalliset kasettivarastot 
pitkille materiaaleille

Legendaarisen kestävät
Saksalaiset laatusahat:  Puoliautomaattisaha

Shark 282 SXI Evo

TEHOKKAAN TUOTANNON TAKAAJA
WWW.PRODMAC.FI

P.S KONEET HETI VARASTOSSA!

Puoliautomaattisaha 
Shark 282 SXI Evo
HETI VARASTOSSA!
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KONE      KURIIRI.fi
SEURAAVA NUMERO 2/2022 ilmestyy 17.2. • Varaa ilmoitustilasi 10.2. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

32.32.
vuosikerta

2-aks. 
jyrsintä

(09) 879 2266
www.rensi.fi

3-aks. 
jyrsintä

4 & 5 -aks. 
jyrsintä

Sorvi &
pyörivät 
työkalut

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. 

Trumpf on esitellyt koneidensa yhtey-
teen teknologian, minkä myötä kappa-
leet voidaan valmistella automaattisesti 
laserleikkauskoneella hitsausta varten 
jo leikkauksen yhteydessä. EdgeLine 
Bevel-teknologia esiteltiin syksyn Blech- 
expossa.

Uusi teknologia korvaa perin-
teisessä tuotannossa erillisen 
työvaiheen, sillä tyypillisesti 
viisteet tehdään hitsattaviin 
kappaleisiin leikkauksen jäl-
keen jyrsinkoneella, hioma-
koneella tai kulmahiomako-
neella. 

Ja kun kyseessä on erilli-
nen työvaihe, työläshän se 
on ja usein aikaa vievä.

mm. pienemmille tai viistei-
tä vähemmän säännöllisesti 
tuotannossaan tekeville yri-
tyksille.

Teknologialla voidaan teh-
dä viisteet myös sisäpuolisiin 
muotoihin, joihin kulmahi-
omakoneilla ei päästä kä-
siksi. Lisäksi EdgeLine Bevel 
käy senkkaustöihin, mikä 
osaltaan eliminoi niin ikään 

Viisteet voidaan tänä 
päivänä toki tehdä myös 
automaattisesti 3D-leikka-
uspäillä varustetuilla koneil-
la. EdgeLine Bevel tarjoaa 
nyt ratkaisun, minkä avulla 
viisteet kyetään tekemään 
automaattisesti vakiotyyp-
pisissä laserleikkauskoneis-
sa, mikä Trumpfin mukaan 
menettelynä soveltuu hyvin 

yhden jatkoprosessin. 
Uusi teknologia on lansee-

rattu TruLaser Series 3000- ja 
TruLaser Series 5000 -kuitu-
laserkoneiden vakioversi-
oihin. Tästä keväästä 2022 
lähtien teknologia voidaan 
Trumpfin mukaan myös jäl-
kiasentaa muihin uuden su-
kupolven Trumpf-laserleik-
kauskoneisiin.

Viisteet automaattisesti vakiotyyppisellä kuitulaserilla

EdgeLine Bevelin myötä hitsausviisteet voidaan tehdä automaattisesti 
vakiotyyppisellä laserleikkauskoneella.

Uusi teknologia korvaa yhden aikaa vievän työvaiheen 
hitsattavien osien valmistuksessa.
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LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|  www.konekuriiri.fi  |

Kehityksen vuosi
Vuodenalku. Talvikeliä, pakkasta ja hie-
man leudompaakin välillä. Ulkoilukelejä 
riittää, sehän sopii.

Eikä meno nyt hassummalta muu-
tenkaan näytä, kun näkymiä eteenpäin 
tähyilee. 

Korona puristaa, juuri tällä hetkellä 
aalto on sellainen, että väkeä on työpai-
koillakin melkoisesti riveistä poissa. Ko-
vin kauan tämä jakso ei kuitenkaan luul-
tavimmin kestä ja eiköhän tuo nyt tämän 
vuoden mittaan saada talttumaan, sel-
laisia viestejä optimisti ainakin on maa-

Nyt vuoden alkuun myös EK julkaisi 
kiintoisaa tietoa investointinäkymistä. 
EK:n tuoreen Investointitiedustelun mu-
kaan teollisuusinvestointien odotetaan 
kasvavan kuluvana vuonna 17 prosenttia 
edellisvuoteen nähden. Kasvun taustalla 
on EK:n mukaan pitkään jatkunut inves-
tointilama, koronan tuoma talousshokki 
sekä vihreä siirtymä, joka muokkaa ra-
kenteita osaltaan. 

Reipasta menoa siis. Jos hetken tun-
nelmia tammikuun vinkkelistä tarkaste-
lee, niin kaikista haasteista huolimatta, 

ilman asiantuntijatahoilta kuulevinaan.
Talouden näkymät lupaavat alkaneel-

le vuodelle hyvää. Tässä Konekuriirin 
numerossa Teknisen Kaupan Liiton me-
tallintyöstökonejaoston puheenjohtaja 
Petri Järvinen kiteyttää konepajateol-
lisuuden ja konekaupan vuoden alkun 
tunnelmia kuvaavasti: pidetään alan pö-
hinä yllä, niin hyvä tulee. 

Viime vuonna konepajateollisuudessa 
vauhti oli vahvaa ja samalla toimintoja 
uudistettiin reippaasti. Asiantila näyttäisi 
jatkuvan. Artikkeli on sivulla 12.

joita niitäkin matkaan aina toki mahtuu, 
näyttäisi tätä vuotta olevan mukava jat-
kaa eteenpäin. Kun kehitys on ripeää, on 
syytä huolehtia, että pysyy menossa mu-
kana. Se käy uudistumalla. Investoinnit 
kannattavat, ne vievät eteenpäin. 

Konekuriiri ilmestyy tänä vuonna tu-
tusti kymmenenä aidosti ajankohtaisen 
numerona, päätyökuukausina kerran 
kuussa. Tervetuloa mukaan. Tehdään 
tästä kehityksen vuosi!

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  |  32. 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

Roboteilla on useita käyttökohteita 
Pivatic-järjestelmissä, esimerkiksi..

• Kappaleenkäsittely ja pinonta
• Integroidun lasersolun käyttö
• Taivutusautomaatin käyttö
• Robottisärmäys
• Pistehitsaus
• Kokoonpano

sales@pivatic.com
pivatic.com

Robottien integrointi Pivatic-järjestelmiin

Kysy lisää robottisovellutuksistamme ja 
referensseistämme myyntipäällikkö Jukka Heimoselta: 
+358 40 701 0096 / jukka.heimonen@pivatic.com 

Tavoitteenamme on sinun tehdaslogistiikan yksinkertaistaminen. Modulaarisella 
valmistusjärjestelmällä saat lisää joustavuutta tuotantosi muuttuessa.
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Jari Vainio 040 7090 509
jari.vainio@tekupit.fi
tekupit.fi

Myynti  •  Maahantuonti  •  Huolto  •  Varaosat  •  Asennukset

SKIMMEREITÄ – katso lisää: www.tekupit.fi

Suoraan varastosta!Suoraan varastosta!

MICROIL 1200 
öljysumuimuri 
esisuodatuksella

HETI VARASTOSTA MYÖS
MICROIL 600, 800, 

1500, 2000, 2600 JA 3000

ECOTECH 
4000 JA 6000

MULJUN 
KIERRÄTYSALLAS

HETI 
VARASTOSTA 

MYÖS

KUBE 800
KUBE 2500

KUBE 1200
öljysumuimuri

MM Konemyynti Oy
p. 045 149 3599   |   mika.marttila@mmkonemyynti.fi
Lue lisää: www.mmkonemyynti.fi

LAADUKAS - TALOUDELLINEN
NOPEA - KESTÄVÄ

TASOLASER – PUTKILASER – 2 JA 3D SOVELLUKSIN – LASER HITSAUS – MERKKAUS – 3D TULOSTUS

• Tuottavat ja sähköä säästävät 
 laserit automatiikalla tai ilman
• Tuloksen maksimoimiseksi 
 valitse taloudellinen Han´s Laser

24/7 TYÖHÖN SUUNNATUT LASERKONEET 
MAAILMAN TOISEKSI SUURIMMALTA 

LAITEVALMISTAJALTA

Itävaltalaisvalmistajalta seuraavan 
sukupolven mallit tehokkaaseen ja 
miehittämättömään koneistukseen.

EMCO MONITOIMISORVIT, 
SORVAUSKESKUKSET JA 
AUTOMAATIORATKAISUT

vossi.fi/grob

vossi.fi/emco

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

RAKENNETAAN KILPAILUETU

Saksalaisvalmistajan edistyneimmät ratkaisut 
äärimmäisen tehokkaaseen, joustavaan ja 
miehittämättömään tuotantoon.

GROB 5- JA 4-AKSELISET 
VAAKAKESKUKSET SEKÄ 
AUTOMAATIORATKAISUT
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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 

Kokonaisuus sisältää uu-
sia piirteitä niin Lantek 
Expert-ohjelmistoon, Flex-
3D:hen, MES- ja Integra-ko-
konaisuuksiin kuin Analytic-
siin.

2D-leikkauksen ja lävistyk-
sen Lantek Expert-ohjelmis-
tossa on mukana uusia jous-
tavuutta ja nopeutta tiedon 
tuontiin Drag an Drop -toi-

Ohjelmistoja kaasu-, 
plasma-, laser-, ja 
vesileikkaukseen

Lantek on perustettu Es-
panjan Baskimaassa vuonna 
1986 ja yritys valmistaa oh-
jelmistoja kaasu-, plasma-, la-
ser-, ja vesileikkauskoneille. 
Valikoimasta löytyvät CAD/
CAM/MES/ERP-ohjelmistot 
sekä myös on-demand ohjel-
mistot (MES/ERP). Ohjelmat 
kehitetään yrityksen omassa 
tutkimuskeskuksessa.  

Lantek ilmoittaa asiakas-
määräkseen yli 27 000 ta-
hoa yli 100 maassa ja mm. 
vuonna 2020 kansainvälisen 
liiketoiminnan osuus sen lii-
kevaihdosta oli 86 prosenttia. 
Lantekin tuoreisiin uutisiin 
kuuluu kumppanuussopimus 
levykonevalmistajan Trumpfin 
kanssa.

Suomessa Lantek-ohjel-
mistoja edustaa FredSe Oy, 
levytyökoneiden maahan-
tuonti- ja huoltoyritys. Ko-
nemerkeistä FredSen edus-
tuksiin kuuluvat mm. Soitaab 
(plasma, kaasu, vesi sekä la-
serleikkauskoneet), Gasparini 
(särmäyspuristimet, levyleik-
kurit ja robotti- ja automaati-
oratkaisut), FMB (vannesahat) 
ja Maco (pyörösahat).

riominaisuudet monimutkai-
simpiin konekokoonpanoihin 
ovat kehittyneet edelleen 
mahdollistaen materiaalin- 
ja ajansäästöt näissä työvai-
heissa.

Lantek MES- ja Lantek In-
tegra-ohjelmien avulla yrityk-
set voivat hallita tuotantoaan, 
seurata resurssien käyttöä, 
tilauksia, toimituspäiviä, laa-

tua ja varastotasoja, kehittää 
jäljitettävyyttä ja joustavuutta 
muuttuviin tuotanto-olosuh-
teisiin reagoimiseksi. Uuden 
ohjelmistokokonaisuuden 
myötä on kehitetty reaaliai-
kaista integraatiota Lantek 
Flex3D:n kanssa. 

Lantek Analyticsin osalta 
Global Release 2021 esitte-
lee ensimmäisen SaaS-so-

velluksen (Software as a 
Service). Pääsy sovellukseen 
on mahdollista miltä tahan-
sa laitteelta, mistä tahansa 
paikasta milloin tahansa. Uu-
sien pilvipohjaisten iQoting- 
ja MetalShop-ratkaisujen 
avulla puolestaan luodaan 
asiakkaalle tarjous helposti, 
nopeasti ja automaattisesti. 

mintojen sekä päällekkäisten 
osien havaitsemisen kautta. 

Putkien ja profiilien koneis-
tuksen Lantek Flex3D:hen 
voidaan tuoda nyt 3D-malleja 
kokoonpanoina ja osasarjoi-
na lähes kaikista markkinoilla 
olevista CAD3D-järjestelmis-
tä. Myös nestausominaisuu-
det ja -työkalut mm. putkien 
käsittelyyn ja jälkiprosesso-

Lantek Global Release versio ´21

Ohjelmistovalmis-
taja Lantek on 
julkaissut uuden 
Global Release 
2021-ohjelmisto-
kokonaisuuden 
ohutlevyn käsitte-
lijöiden tarpeisiin. 

Lantek esitteli uutta Global 
Release -ohjelmistokoko-
naisuuttaan syksyn Blech- 
expossa Stuttgartissa.
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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

BySmart Fiber + ByTrans Extended

Best choice.

Bystronic Scandinavia 
 
Jari Enontekiö                                          Ville Virta 
040 1722 985                                           040 551 1634 
jari.enontekio@bystronic.com              ville.virta@bystronic.com  
 
www.bystronic.fi 

Bystronicin nerokkaat automaatioratkaisut yhdistettynä leikkauksen, särmäyksen tai putkien 
työstön koneisiin sovittavat materiaalinkäsittelyn tarkasti suuriin prosessinopeuksiin. 
Ne optimoivat prosessit ja työskentelyvaiheet, nopeuttavat materiaalivirtaa ja parantavat 
koneiden käyttöastetta sekä samalla lisäävät turvallisuutta.

Automaatiolla lisää tehoa

Cutting. Bending. Automation.

BySmartFiber_ByTransExtended_fin_260x175.indd   1BySmartFiber_ByTransExtended_fin_260x175.indd   1 07.01.22   14:2207.01.22   14:22

BySmart Fiber + ByTrans Extended
 

  Ville Virta 
  040 551 1634 
  ville.virta@bystronic.com  
  
 

Bystronic Scandinavia 

Jari Enontekiö        
040 1722 985        
jari.enontekio@bystronic.com
  
www.bystronic.fi 
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Materiaalipaksuuksissa rungoltaan 
O-tyypin koneella päästään 6 mm:iin, leikata voidaan 

niin typen, hapen kuin paineilmankin avulla.

Yhdistelmäkoneen PDC -työkalunvaihtoautomaatti laa-
jentaa työkalukapasiteettia 220 pistimeen ja 440 tyy-
nyyn ja mahdollistaa varmat ja nopeat työkalunvaihdot.

Ojala Yhtymä on pitkän lin-
jan ohutlevymekaniikan sopi-
musvalmistaja, mikä palvelee 
mm. elektroniikka-alan laite-
valmistajia ja rakennusteolli-
suutta. 

Vuoteen 1963 perinteensä 
ulottava, Sievissä ja Virossa 
valmistava Ojala on osa viime 
vuonna muodostettua Leden 
Group-konsernia, missä ovat 
mukana sen lisäksi Nivalassa 
toimiva Lasercomp Oy, sievi-
läinen Celermec Oy sekä vi-
rolainen Favor AS. 

Lisäiskua markkinoille ta-

me vahvistuu. Ojala Yhtymän 
ydintä on mekaniikan sopi-
musvalmistus, Lasercomp 
keskittyy vahvempiin levy-
materiaaleihin, Celermec ko-
neistukseen ja Favor ohutle-
vyn käsittelyyn. Tämän koko-
naisuuden myötä pystymme 
tarjoamaan asiakkaillemme 
varsin laajan portfolion yh-
den nimen alta”, kertoo Ojala 
Groupin Sievin tehdaspäällik-
kö Marko Niskanen.

Automaatiolla 
eteenpäin

Ojala Yhtymä tarjoaa osal-
taan Leiden Groupiin ajan-
mukaista tuotantopotenti-
aalia. 

Sievissä on luotettu jo pit-
kään automaation kehittämi-
sen mahdollisuuksiin kilpai-
lukyvyn olennaisena tukipi-
larina.

”Automaatio lisää valmis-
tuksen tehokkuutta, tuotta-
vuutta ja siten kilpailukykyä 
sekä on yksi osaratkaisu työ-
voiman saatavuuteen liittyviin 
haasteisiin. Alan osaajien löy-
täminen töihin on tunnetusti 
hankalaa. Automaatioasteen 
noston kautta varmistamme 
kasvun mahdollisuuksia myös 
tältä osin tulevaisuudessa”, 
Niskanen kertoo.

Tuotantomenetelmiä on 
Ojala Yhtymän Sievin teh-
taalla kehitetty automaati-
on avulla viime vuosina eri 
tavoin. Liikkeet ovat koske-
neet mm. särmäyksen ro-
botisoinnin yhä laajempaa 
hyödyntämistä tehtaalla se-
kä myös levynleikkauksen ja 
taivutuksen automatisointia 

solutyyppisten valmistusyk-
sikköjen myötä.

Samaa suuntaa vahvis-
taa nyt myös Ojalan Sievin 
tehtaan tuorein investointi. 
Yritys hankki hiljattain käyt-
töönsä Suomessa ensimmäi-
sen leikkaavan ja lävistävän 
Amada EML 2515 AJ PDC 
-yhdistelmäkoneen CS II 300 
-automaatioratkaisuun yhdis-
tettynä. 

Syksyllä tehtaan mittavien 
lay-out -muutosten jälkeen 
asennettu kookas kokonai-
suus aloittaa tuotantoaan nyt 
Sievissä parhaillaan.

Monipuolinen 
tuotantopaketti

Marko Niskasen mukaan 
EML korvaa nipun yrityksen 
aiempaa leikkauksen ja lä-
vistyksen konekantaa ja on 
yrityksen tarpeisiin melkoi-
nen ajankohtaispaketti suo-
rituskykyä ja käyttöä helpot-
tavaa automaatiota. 

Koneessa on 3 kW AJ kui-
tulaserlähde, servomoottori-
tekniikka tehostaa lävistystä. 
Materiaalipaksuuksissa run-
goltaan O-tyypin koneella 
päästään 6 mm:iin, leikata 
voidaan niin typen, hapen 
kuin paineilmankin avulla. 

”Yksi tärkeä puoli konees-
sa on naarmuton levynkäsit-
tely, alarevolverin keskellä 
olevan nousevan ja laskevan 
harjapöytä säästää levypin-
taa. Juuri tämä visuaalinen 
laatu oli yksi merkittävä kri-
teeri tämän kokonaisuuden 
valinnassa. Sen merkitys tä-
män päivän tuotannossa on 
vahvasti kasvussa”, sanoo 

voitellaan isompien hartioi-
den myötä. 

Yhdistymisen myötä uusi 
kokonaisuus työllistää noin 
470 henkilöä, vuosittainen lii-
kevaihto on yhteensä 85 mil-
joonaa euroa. Ledenin omis-
tavat aiemmat LaserCompin, 
Celermecin, Ojala Groupin 
ja Favorin omistajat sekä La-
serCompin omistajiin kuu-
lunut alueellinen sijoitus- ja 
kehitysyhtiö Arvo Sijoitus-
osuuskunta.

”Painoarvo markkinoilla 
kasvaa ja kokonaistarjontam-

Ojala Yhtymä Oy jatkaa tuotannon au-
tomatisointia lisääviä investointeja tuo-
tantolaitoksillaan Sievissä. Amadan EML 
2515 AJ -yhdistelmäkoneen ja kookkaan 
CS II 300 -varastolinjan kokonaisuus on 
ensimmäinen lajissaan Suomessa.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Ojala lisää tuotannon automaatiota Sievissä

Yhdistelmäteknologiaa kookkaalla varastolinjalla

Amadan EML 2515 AJ PDC -yhdistelmäkone ja CS II 300 -varastoautomaatioratkaisu 
tehostavat tuotantoa Ojala-Yhtymällä Sievissä.

Tehokas automaatio on kilpailukyvyn ydintä, kertoo tehdaspäällikkö Marko Niskanen.
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Tuotanto kokonaisuudella alkaa pian. 
Yhdistelmäkoneella on neljä operaattoria, 

Suvi Nuolioja on yksi heistä.

www.retco.f i
Ojantie 36, 28130 Pori
Puh. 02 634 1900
retco@retco.fi

YLIVOIMAINEN YHDISTELMÄ

Todistetusti toimiva kokonaisuus, kysy lisää!

RASKAAN KONEELLISEN
HITSAUKSEN OPTIMOINTIIN

MONITOIMI-
HITSAUSKONE
Retco Pikku
Musta ALL-IN

RUTIILITÄYTELANKA
Hyundai
SC420MC 1,2 mm

MEKANISOINTILAITE
Rail Titan

Marko Niskanen.
Käyttöä helpottavat mm. 

nelipaikkainen suuttimenvaih-
toautomaatti, P&F muokkaus 
22 mm:iin asti sekä paketti 
muita vakiovarusteita. 

”Lisäksi halusimme ehdot-
tomasti pakettiin mukaan 
valmistajan kokonaisuuteen 
optiona tarjoaman PDC 
-työkalunvaihtoautomaatin. 
Sen myötä koneen työkalu-
kapasiteettia saadaan laa-
jennettua 220 pistimeen ja 
440 tyynyyn. Lisäksi asetus-
ajat lyhenevät automaation 
myötä murto-osaan verrattu-
na manuaalisiin operaattorin 
tekemiin työkalunvaihtoihin 
ja saamme vaihdot samalla 
riippumattomiksi mm. ope-
raattorin henkilökohtaisesta 

panoksesta. Juuri vaihdot 
ovat tuotannossa vaativia, 
usein raskaita ja siten huo-
mattavasti aikaa vieviä toi-
mintoja”, Niskanen kertoo.

Varastolinja jatkuvaan 
materiaalivirtaukseen 

Toinen keskeinen osa koko-
naisuutta on koneen yhtey-
teen hankittu varastolinja. 

Amada CS II 300 on mo-
dulaarinen järjestelmä, mikä 
mahdollistaa materiaalin jat-
kuvan virtauksen koko tuo-
tantoketjun ajaksi ja väliva-
rastoinnin. 

”CS mahdollistaa raaka-ai-
neiden, leikattujen osien ja 
runkolevyjen poiminnan kes-
kitetysti, varastoinnin sekä si-
tä kautta miehittämättömän 

tuotannon”, tiivistää Marko 
Niskanen.

”Varastolinjaan yhdistetyn 
yhdistelmäkoneen myötä au-
tomaatio ja sen myötä tuo-
tannon tehokkuus harppaa 
jälleen askeleen eteenpäin. 
Sitä tarvitaan kilpailussa mu-
kana pysymiseksi”, sanoo 
Niskanen.

Parhaillaan kaikissa uuden 
Leden Groupin yrityksissä 
panostetaan mittavasti tuo-
tannon kehittämiseen inves-
tointien myötä. Tämä koskee 
myös Ojala Groupia. 

Investointien tavoitteena 
on tuoteportfolion täydentä-
minen, kasvu ja valmistuksen 
tehostaminen edelleen auto-
maation lisäämisen myötä. 

Näkymää jatkoon Sievissä 
riittää, vaikka pandemian seu-
rannaisvaikutukset ovat Oja-
lallakin tulleet välillä hyvinkin 
tutuiksi.

”Komponenttipula aiheut-
taa ajoittain melkoisia haas-
teita niin meidän kuin asiak-
kaidemmekin tuotantoon, ja 
se vaikuttaa tietenkin välilli-
sesti kaikkiin ketjun toimijoi-
hin. Tähän mennessä olemme 
selvinneet haasteista suhteel-
lisen hyvin mm. prosessien 
uudelleenjärjestelyjen avulla. 
Miten asiat jatkossa kehitty-
vät, näyttää aika. Kevään nä-
mä haasteet luultavimmin nyt 
ainakin vielä jatkuvat”, Niska-
nen sanoo.

Työkappaleen kiinnitys  
sorvissa

Lastuavat työkalut

Kappaleen viimeistely

Työympäristön puhtaus

Työkalujen peruspitimet  
ja oheislaitteet

Kappaleen kiinnitys  
työstökoneeseen

Pyörivät ja kiinteät  
työkalupitimet sorveihin

Puh. 029 006 130  •  maantera@maantera.fi  •  www.maantera.fi       

KONEKALUSTUSRATKAISUT
Olemme täydentäneet jo entuudestaan poikkeuksellisen 
monipuolista toimittajaverkostoamme palvellaksemme 
työstökoneiden kalustustarpeissa.

Yhdistämällä verkostomme ja oman ammattitaitomme, 
voimme tarjota oikeat ja laadukkaat kokonaisratkaisut 
yksilöllisiinkin kohteisiin.

Asiat hoituvat sujuvassa yhteistyössä niin loppuasiakkaan 
kuin konemyyjänkin kanssa ja taustalla on tukena koko 
osaava tukiorganisaatiomme.

Tutustu tarkemmin esitteeseemme ja ota yhteyttä.

Tilaa uutiskirjeemme VerkkokauppaanYleisesiteKonekalustusesite



KONE      KURIIRI.fi
10

Levykoko koneelle on 3000×1500 mm.  
Putkenleikkausyksikkö on sijoitettu koneen sivulle.

Korkeapainekompressori säästää kustannuksia ja  
sen sijoitus koneen yläpuolelle tilaa. 

Yhdistelmä tuo etuja, toteavat toimitusjohtaja Juha San-
tala ja FMS-Servicen myyntipäällikkö Kari Riihimäki. Ko-
netta ohjataan visuaalisella Bodor Prolla.

Konepaja Santala Oy:n ydin- 
osaamista ovat palkki-, levy- 
ja teräsrakenteet. 

Niitä Lempäälässä toimi-
va alihankintayritys tekee 
projektitöitä mm. voimalai-
toksille ja konevalmistajille. 
Suuri osa tuotannosta menee 
asiakkaiden kautta välillisesti 
vientiin. 

Pitkä kokemus ja monipuo-
lisuus ovat talon valtit, yritys-
taustaa on 1980-luvun alusta 
lähtien. 

Santala palvelee asiakkai-
taan CAD/CAM-tuotesuun-
nittelusta levytöiden, hitsaus-
ten ja koneistusten, pintakä-
sittelyjen ja kokoonpanojen 
kautta testauksiin, valmiiksi 
tuotteiksi saakka. 

”Idea on, että asiakas saa 
hitsatut palkki- ja levyraken-
teet sekä koneistetut kompo-
nentit ja niiden yhdistelmät 
täältä samasta osoitteesta. 
Iso erikoismateriaalivarasto 
ja asiallinen teknologia ovat 
eduksi toimitusten nopeudel-
le sekä kiireellisten projektien 
toteuttamiselle”, linjaa Juha 
Santala, DI ja perheyrityksen 
toisen polven toimitusjohtaja. 

Laserleikkaus  
omaan haltuun

Pitkän kokemuksen tuomaa 
tiukkaa ammattiosaamista 
parinkymmenen hengen työ-
panoksella toimivalla Santa-
lalla arvostetaan kovasti, ja 
toki ajanmukaista tuotanto-
kalustoa.

”Omavaraisuus CNC-ko-
nekannassa on johtoajatuk-
siamme, pintakäsittelyt tar-

IPG Photonicsin tai Max Pho-
tonicsin resonaattoreita ja 
tehoja koneisiin on saatavilla 
40 kW:n saakka. Yhdistelmä-
koneita toimitetaan enim-
millään 6 kW:n tehoin, tämä 
teholuokka on myös Santalal-
la. Ohjaus koneessa on uuden 
sukupolven Bodor Pro.

Nykyaikaisia piirteitä tek-
nologiassa ovat mm. au-
tomaattinen focuspisteen 
säätö ja automaattinen suut-
timen vaihto, huolto- ja kes-
kitysasema avustavat koneen 
käytössä. 

Santalan koneen varus-
tukseen kuuluvat kaasuku-
luja säästävä paineilmaleik-
kauskompressori sekä savu-
kaasuimuri. 

Käyttötarpeisiin soveltu-
van yhdistelmäteknologian 
lisäksi iso asia myös Santalal-
le koneen hankinnassa oli se, 
että huolto ja varaosapalvelu 
toimivat pitkän huoltotaus-
tan omaavan suomalaisen 
maahantuojan FMS-Servicen 
kautta. Lempäälään kone 
asennettiin käyttöön syksyl-
lä. Sen jälkeen sille on ollut 
töitä tiiviiseen tahtiin.

”Työtilanne on yleisestikin 
hyvä, ja samantyyppistä näky-
mää on eteenpäinkin. Projek-
titöihin tietty vaihtelu kuuluu 
toki aina. Pyrimme olemaan 
osaltamme aktiivisia ja vah-
vistamaan toimintojemme 
perustaa myös investoinnein 
jatkossakin. Vaativa valmis-
tus, tehokkaat koneet ja kor-
kea osaaminen ovat kotimai-
sen tuotannon valtit”, Juha 
Santala sanoo.

Halusimme nyt kehittää näi-
tä laserleikkauksen toimin-
toja tekemisissämme, ottaa 
prosessit ja siten myös niihin 
liittyvän osaamisen kokonaan 
omaan haltuun ja investoida 
uuteen kalustoon myös tällä 
sektorilla”, Santala kertoo.

”Ihan pelkästään levylase-
ria emme olleet hankkimas-
sa, mutta niiden putkenkä-
sittelytoiminnot kiinnostivat 
erityisesti. Sitten huomasin 
FMS-Servicen ilmoituksesta 
Konekuriirin takasivulta Bo-
dorin yhdistelmäkonemallin. 
Kiinnostuin, otin yhteyttä 
maahantuojaan, ja siitä asiat 
sitten lähtivätkin nopeasti 
etenemään”, hymyilee Juha 
Santala. 

Kätevästi yhdistelmällä

Bodor on kuitulasereihin 
keskittyvä kiinalainen kone-
valmistaja, palettiin kuuluvat 
kuitulaserit tasolasertöihin 
arkki- sekä kelamateriaaleil-

ta, putkilaserleikkaamiseen, 
ja juuri yhdistelmät. 

Suomessa valmistaja on 
vielä tuore merkki, koneita 
on ollut Suomen markkinoil-
la reilun kolmen vuoden ajan.

”Jo yli 40 erityyppistä Bo-
dorin taso-, putki- ja yhdistel-
mälaseria toimii jo Suomen 
teollisuudessa. Lisää on tu-
lossa”, kertoo FMS-Servicen 
Kari Riihimäki.

Santalaa Bodorissa kiin-
nosti juuri valmistajan yhdis-
telmätekniikan toteutus.

”Bodor on mittavan koko-
luokan valmistaja ja sen taso- 
putkilaseryhdistelmässä on 
toimiva portaaliratkaisu, mikä 
löytyy käytännössä vain kiina-
laiskoneista. Sen myötä vaih-
to arkilta putkenleikkaukseen 
ja takaisin on tarvittaessa no-
peasti ja notkeasti toteutetta-
va operaatio. Meille projek-
titöihin ja pienille sarjoille se 
ratkaisu sopii hyvin. Iso etu 
niin kustannusten kuin tilojen 

käytön kannalta oli, että saim-
me yhden koneen hankinnalla 
molemmat toiminnot”, Santa-
la sanoo.

Notkea 
yhdistelmäpaketti

Sekä arkin- että putkenleik-
kaukseen soveltuvalle ja ny-
kyisin CT-mallitunnuksella 
toimittavalle (aiemmin PT) 
Bodorin yhdistelmäkoneel-
le levykoko on 3000×1500 
mm, vaihtopöytä nopeuttaa 
levynkäsittelyä. 

Putkenleikkausyksikkö 
on sijoitettu koneen sivulle. 
Pyöreitä putkia vakiomallin 
kone käsittelee 20-230mm 
halkaisijoin (neliö 20 x 20mm 
– 160 x 160mm). Santalalle 
kustomoidussa yhdistelmäko-
neessa putken maksimikoot 
ovat pyöreillä putkilla 360mm 
ja neliöputkilla 250mm X 
250mm. Putken pituus käsit-
telyyn voi olla 6,5 metriä.

Bodor käyttää koneissaan 

vittaessa ostamme muualta”, 
sanoo Santala. 

Santalan konekantaan 
kuuluu levytöiden puolella 
poltto-/plasmaleikkauksen 
ja särmäyksen kalustoa sekä 
hitsauksen laitekantaa niin 
perinteiseen kuin robottihit-
saukseenkin. Koneistukses-
sa palvelee mm. 4-akselinen 
CNC-koneistuskeskus isolla 
työkalumakasiinilla sekä in-
deksoivalla päällä varustettu 
CNC-pitkäjyrsin, ja toki mo-
nenlaista muuta laitekantaa. 

Viimeksi Santala on panos-
tanut erityisesti laserleikkauk-
sen toimintoihinsa.

”Tähän saakka olemme 
hankkineet pienet levyleik-
keet ja tarvitsemamme put-
kenleikkaukset verkostomme 
kautta. Se toimii hyvin, mutta 
on samalla haaste toisinaan 
juuri toimitusaikojen suhteen, 
ja kiireaikoina piirre tietenkin 
korostuu, kaikilla kun on se 
kiire usein samaan aikaan. 

Lempäälässä toimiva Konepaja Santa-
la Oy muokkaa laserleikkauksen toimin-
tojaan. Uuden yhdistelmäkoneen myötä 
pienten ohutlevyosien leikkauksen omaan 
haltuun ja lisäetuna on, että myös putket 
voidaan leikata nyt oman katon alla ja kä-
tevästi samalla koneyksiköllä.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Levyjen ja putkien leikkaus samassa paketissa

Konepaja Santala vahvisti leikkauskapasiteettiaan

Bodorin yhdistelmäkone tehostaa Konepaja Santalan arkin ja putkenleikkaustoimintoja Lempäälässä.
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HT Laser Oy, yksi Suomen 
suurimmista metalliteolli-
suuden ohutlevyosien ja 
asennusvalmiiden kompo-
nenttien toimittajista, ke-
hittää asiakaspalveluaan ja 
myyntitoimintojaan Ruot-
sissa. Ruotsin myynti- ja 
maapäälliköksi on nimitetty 
Joachim Eresjö lokakuusta 
2021 alkaen.

”Meillä on ollut jo vuo-
sien ajan etuoikeus palvella 
myös ruotsalaisia asiakkaita. 
Nyt otamme askeleen eteen-
päin ja aloitamme paikallisen 
asiakaspalvelun ja myyntitoi-
mintojen rakentamisen Ruot-

HT L ASERILLE MYYNTI -  JA MAAPÄÄLLIKKÖ RUOTSI IN

ja tulevien asiakkaidemme 
tarpeet täyttyvät. En malta 
odottaa, että pääsen vie-
mään liiketoimintaa täällä 
eteenpäin. Huipputason ko-
nekannan ja asiantuntevien 
kollegojeni avulla meillä on 
tarjota ratkaisuja, joille tie-
dän monilla ruotsalaisilla 
yrityksillä olevan kysyntää”, 
kertoo Joachim, joka liittyy 
HT Laserin joukkueeseen 
työskenneltyään vuosien 
ajan SSAB:lla eri tehtävissä.

Joachim palvelee yhteis-
työkumppaneita asuinpaik-
kakunnaltaan Gagnefista 
Taalainmaalta käsin. Hän 

viettää aktiivista elämää 
kumppaninsa ja kolmen lap-
sensa kanssa. Perheen ar-
keen kuuluu paljon urheilua, 
kuten hiihtoa, retkeilyä ja jal-
kapalloa.

”Olen iloinen, että 
Joachim otti haasteen vas-
taan ja liittyi joukkoomme. 
Nyt on hyvä hetki kehit-
tää toimintaamme yhdessä 
ruotsalaisten asiakkaidem-
me kanssa sekä esitellä pal-
veluitamme ja laajaa kapasi-
teettiamme niille yrityksille, 
jotka eivät ole vielä kuulleet 
meistä”, sanoo toimitusjoh-
taja Markus Lehti.

siin”, sanoo Markus Lehti, HT 
Laser Oy:n toimitusjohtaja.

Ruotsin myynti- ja maa-
päällikkö Joachim Eresjöllä 
on vuosien kokemus teräs- ja 
metalliteollisuudesta. Hänel-
lä on laaja tekninen tietotai-
to moderniin tuotantoon liit-
tyen ja laaja verkosto Ruotsin 
metalliteollisuustoimijoiden 
parissa. Joachim vastaa HT 
Laserin palveluiden kehittä-
misestä ruotsalaisille asiak-
kaille.

”Tehtäväni on tuoda HT 
Laserin ainutlaatuinen tar-
jonta Ruotsin markkinoille 
ja varmistaa, että nykyisten 

NIMIT YKSIÄ

Growing Together with Our Customers AMADA

Uusimman sukupolven yhdistelmätekniikkaa
ÄÄRIMMÄISEN JOUSTAVAA TUOTANTOA

Erittäin nopea ja  
pienet käyttökustannukset

AMADA AJ kuitulaser  
+ TWIN-servotekniikan lävistys 

Monipuolisuutta lisäävät ominaisuudet
Punching & Forming (P&F) järjestelmä,  

AMADA Rapid Forming Tool yhteensopivuus  
ja sisäänrakennettu kierteytysyksikkö

Työkaluista johtuvien 
virheiden eliminointi

ID tooling järjestelmä  
+ optiona työkalunvaihtoautomaatti

AMA-PROM FINLAND OY
Meriniitynkatu 19 - 24100 SALO
Puh +358 (0) 2 777 840
Fax +358 (0) 2 777 8410
info@amada.fi
www.amada.fi

Yksi CAM-ohjelma. 
Kaikki CNC-koneet. 
 
GibbsCAM on yhden käyttöliittymän CAM-
ohjelmisto, jolla selviydyt kaikista erilaisista 
CNC-ohjelmoinneista, yksinkertaisesta 
2D-jyrsinnästä moniakseliseen työstöön 
MTM-koneilla.

Meiltä löydät maailmanluokan CAM-
ohjelmiston yhdistettynä 30 vuoden 
kokemukseen CNC-ohjelmoinnista.
Powerfully Simple, Simply Powerful.

Tuotannon CAM-
ohjelmisto

www.cenic.fi
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Ratkaisut kokoonpanon 
automatisointiin

MeteMAN® Kokoonpanosolu

Joustavan valmistusjärjestelmän 
(FMS) kumppanina tai  
itsenäisenä soluna

Metecno Oy  |  020 741 5500  |  sales@metecno.fi  |  www.metecno.fi

LUE LISÄÄ

• Akseleille ja muille kappaleille

• Osat vain sisään,  
 lopputuote ulos

• Hallitse solua yhdestä paikasta

• Integroi MES- ja  
 ERP-järjestelmiin

• FMS-yhteensopiva

TÄYSAUTOMAATTINEN 
MODULAARINEN 

RÄÄTÄLÖITÄVÄ

Petri Järvisen mukaan vuosi 
2021 oli metallintyöstökonei-
den myynnissä ennätykselli-
sen hyvä, kasvua edellisvuo-
teen tuli reilusti yli 100 % ja 
se oli vuoden 2008 jälkeen 
paras vuosi konekaupassa. 
Investoinnit jakaantuivat 
melko tasaisesti sekä las-
tuaviin- että levykoneisiin ja 
niihin liittyviin automaatiorat-
kaisuihin.

”Teknologiateollisuuden 
tilanne oli koko vuoden hyvä, 
jollei jopa loistavan hyvä. Ko-
nekaupan kasvu v.2021 ei ol-
lut yllätys, mainitsinhan siitä 
jo vuosi sitten tässä samassa 
julkaisussa, jolloin savumer-

”Näkymät konekaupalle 
ovat nyt vuodenvaihteessa 
edelleen hyvät perustuen 
Suomen kone- ja metallituo-
teteollisuuden edelleen en-
nätykselliseen tilauskantaan. 
Koko vuoden odotukset ovat 
positiiviset, alan tavoitteena 
on viime vuoden toisto uus-
konemyynnissä, jolloin yri-
tysten investointialijäämää 
saadaan jälleen hiljalleen 
kurottua umpeen kilpailija-
maihimme nähden.

Nämä investoinnit uu-
teen teknologiaan ovat yk-
si tärkeä elementti Suomen 
kilpailukyvyn nostamisessa.”

”Tänä vuonna Tampereella 
järjestettävät Konepaja 2022 
-messut keräävät jälleen kaik-
ki alan toimijat saman katon 
alle, sekä näytteilleasettajat 
että konepajateollisuuden 
ammattilaiset. Jatketaan 
alan positiivista pöhinää, niin 
eihän siitä lopputuloksena 
seuraa kuin priimaa”, sanoo 
Järvinen.

Monipuolisia 
ominaisuuksia  
ja automaatiota

Koneinvestoinneissa panos-
tetaan nyt erityisesti moni-
puolisuuteen ja automaa-
tioon. 

”Suomessa investoinnit 
tehdään järkevästi ja ne ja-
kautuvat pääosin kahteen 
ryhmään: omien tuotteiden 
valmistamiseen ja alihan-
kinta-/sopimusvalmistaja-
koneistukseen kohdistuen 
useille erityyppisille tuot-
teille.” 

”Omien tuotteiden val-
mistaminen tarjoaa mahdol-
lisuuden spesifioida kone 
juuri omaan tarpeeseensa, 
joka hieman helpottaa in-
vestointiprosessin kulkua. 
Alihankinta-/sopimusvalmis-
taja puolestaan joutuu analy-
soimaan useita parametreja 
ennen investointipäätöstään, 
joista yksi on tulevaisuuden 
arvioinnin epätietoisuus. Tä-
mä on varsinkin sorveissa 
johtanut siihen, että nyky-
ajan perussorvi alihankkijalla 
on varustettu valmiiksi mo-
ninaisiin töihin soveltuvaksi 
C-akselilla, pyörivillä työka-
luilla sekä Y-akselilla ja tan-
kosorvit vastakaralla.” 

”Myös automaatio on Suo-
messa lisääntynyt ilahdutta-
vasti, jolloin koneista saa-
daan ulosmitattua enemmän 
tuottavuutta lisäten yritysten 
kilpailukykyä haasteellisessa 
kansainvälisessä kilpailuken-
tässä”, Petri Järvinen toteaa.

kantaa päivitettiin ja edel-
leenkin päivitetään uusilla ja 
pääsääntöisesti pari pykälää 
edistyneimmillä koneilla ilah-
duttavalla vauhdilla”, Petri 
Järvinen kertoo.

Haasteina 
komponenttipula ja 
logistiikan ongelmat

Vaikka pandemia-aika jatkui 
viime vuonna, alan yritysten 
työtilanne on hyvä ja se on 
heijastunut myönteisellä ta-
valla myös investointeihin. 

”Suomalaisten konepa-
jayritysten toimitusvarmuus 
koronapandemian aikana on 
ollut maailman huipputasolla 

ja jollei jopa paras! Tämä on 
huomioitu ja se on lisännyt 
myös kansainvälisten suur-
yritysten mielenkiintoa in-
vestoida Suomeen ja lisätä 
hankintoja Suomesta, jolla 
taas on luonnollisesti ollut 
positiivinen vaikutus konein-
vestointeihin.”

Tunnettuja haasteitakin to-
ki on, huomauttaa Järvinen. 

”Komponenttipulasta on 
puhuttu paljon ja se on va-
litettava tosiasia vaikuttaen 
myös uuskonemyyntiin ko-
neiden pitkittyneiden toimi-
tusaikojen takia. Sirupula on 
aiheuttanut historiallisen ai-
nutkertaisen haasteen työs-

tökoneiden valmistajille kos-
kien pulaa CNC-ohjauksista. 
Tämän uskotaan jatkuvan tä-
män vuoden ajan”, Järvinen 
sanoo. 

Puolijohteiden valmistusta 
päätettiin nostaa globaalis-
ti jo viime vuoden puolella, 
mutta tehtaiden ja tuotan-
non ylös ajo täyteen tehoon 
kestänee Järvisen mukaan 
parisen vuotta. Muiden pe-
ruskomponenttiviivästyksien 
odotetaan hiljalleen parane-
van kesään mennessä.

”Logistiikan haasteet ovat 
realismia ja niiden odotetaan 
jatkuvan pitkään. Jo viime 
vuoden puolella useassa 
eri mediassa todettiin tämä 
tosiasia laivarahtihintojen 
5-8-kertaisista nousuista se-
kä laivarahtien saatavuuson-
gelmista. Nämä vaikuttavat 
suoraan koneiden hintoihin 
ja vielä erityisen paljon, jos 
kone tuodaan Aasiasta Suo-
meen.”

Selityksiä asialle on to-
ki monia, mutta laivarahdin 
hinta Aasiasta Pohjois-Eu-
rooppaan on kallistunut vii-
me aikoina kaikkein eniten. 

”Esimerkkinä on merikon-
tin spot-hinnan vertailu syys-
kuun 10.päivä 2021 vs. 2019: 
Kiinasta Pohjois-Euroopan 
satamaan +886 % ja Kiinasta 
USA:n itärannikolle +345 % 
(lähde Clarksons Research). 
Logistiikan hintojen ei ennus-
teta palaavan aiempaan hin-
tatasoon mm. kustannuksia 
kohottavien kiristyvien ym-
päristövaatimusten takia”, 
Järvinen sanoo.

Positiivistä  
pöhinää

Haasteista huolimatta tätä 
vuotta aloitellaan myöntei-
sissä merkeissä.

kit olivat nähtävissä. Kone- 
ja metallituoteteollisuuden 
tilauskanta on ollut ennätys-
tasolla taaten korkean toi-
minnan tason pitkällä ajan-
jaksolla ja uusien tilauksien 
saanti on kasvanut tasaises-
ti varmistaen toiminnan jat-
kuvuuden ja kasvun. Nämä 
yhdessä ovat pitäneet tuo-
tantokapasiteetin käyttöas-
teen ylärajoillaan, mikä on 
aina suoraan johtanut myös 
työstökoneinvestointeihin.”

”Piristynyt markkinatilan-
ne kiihdytti edellä mainitun 
kapasiteetin noston lisäksi 
korvausinvestointeja kone-
myynnissä. Vanhaa kone-

Vuosi on vaihtunut ja uutta vuotta edetään jo 
kovaa vauhtia. Viime vuosi oli Teknologiateol-
lisuuden ja myös alan konekaupan kannalta 
erittäin hyvä, ja saman suuntaista tunnelmaa 
on ennakoitavissa alkaneellekin vuodelle, ki-
teyttää vuoden alun tunnelmia Teknisen Kau-
pan Liiton metallintyöstökonejaoston puheen-
johtaja, Cron-Tek Oy:n toimitusjohtaja Petri 
Järvinen. Haasteitakin silti näköpiiriin mahtuu.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

”Investoinnit jatkuvat, 
konekantaa päivitetään ilahduttavalla vauhdilla” 

Konekaupan alalla vuosi alkaa positiivissa tunnelmissa

Petri Järvinen ennakoi tänne vuodelle myönteisiä näkymiä. Yritysten inves-
tointialijäämää saadaan jälleen hiljalleen kurottua umpeen kilpailijamaihim-
me nähden. Investoinnit uuteen teknologiaan ovat yksi tärkeä elementti 
Suomen kilpailukyvyn nostamisessa.
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UUSI 
QTE-SARJA 
Mazatrol 
SmoothEz -
OHJAUKSELLA 

EDULLISET JA KOMPAKTIT SORVAUSKESKUKSET 
PIENILLE JA KESKIKOKOISILLE TYÖKAPPALEILLE 

Sorvaa tuottavasti tulosta 
QTE-sorvauskeskukset ovat edullisia korkean suorituskyvyn koneita.
Uusi SmoothEz-ohjaus mahdollistaa helpon asetuksen, ohjelmoinnin 
ja koneen käytön. 

Lisätietoa: www.mazakeu.com

SmoothEz-ominaisuudet takaavat 
helpon ohjelmoinnin ja 
käyttäjäystävällisyyden. 

Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
www.machinetools.wihuri.fi 

Puh. 020 510 10

@wihurimazak

Tervetuloa tutustumaan Wihurin uuteen 
näyttelykoneeseen QTE-300MY SG Vantaalle!
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Ohutlevykoneisiin keskit-
tyvän Bystronic Scandina-
vian Suomen myyntiorga-
nisaatiossa on tapahtunut 
vuoden vaihteen tienoilla 
muutoksia. Ville Virta on 
uusi mies Suomen myynti-
toiminnoissa, Jari Enontekiö 
jatkaa Bystronicilla alue-
myyntipäällikkönä. Miehet 
keskittyvät Suomen levyko-
nemarkkinoille, Baltian toi-
minnot hoidetaan jatkossa 
Ruotsista käsin.

Ville Virta valittiin Bystronicil-
le toiseksi aluemyyntipäälli-
köksi pitkäaikaisen myyn-
tijohtajan Petteri Perälän 

VILLE VIRTA ALOIT T I  VUODENVAIHTEESSA – 
MUUTOKSIA BYSTRONICIN  MYYNTIORGANISAATIOON

tuttu”, Virta kertoo.

Innolla uuteen 
tehtävään

Tehtävään Virta tuli normaa-
lin monivaiheisen hakupro-
sessin kautta. 

”Toki tunsin Petterin työn 
kautta entuudestaan”, sanoo 
Virta.

Töitä uudessa tehtävässä 
aloitellaan nyt innolla.

”Teknologia ja koneet 
ovat kiinnostaneet minua 
aina kovasti, joten mielen-
kiintoa ja intohimoa koneita 
ja muita myytäviä tuotteita 
kohtaan riittää. Teknologia 
kehittyy koko ajan ja aina 

tulee uutta, joten mieli py-
syy virkeänä.”

”Lisäiskua hommaan tulee 
toki siitä, että myytävät tuot-
teet ovat hyviä ja luotettavia. 
Bystronicilla on vahva jalansi-
ja Suomessa, markkinat ovat 
kehittyneet suotuisasti ja sa-
mansuuntaisena aiomme säi-
lyttää tilanteen jatkossakin. 
Kasvuun on edelleen hyviä 
mahdollisuuksia.”

Töiden alkuun Bystronicilla 
kuuluu nyt alussa tuotekoulu-
tuksia, sen jälkeen alkaa tu-
tustuminen työkenttään työn 
merkeissä. Asiakaskunta on 
osittain tuttua ja osittain 
uutta.

”Henkilökohtaiset tavoit-
teeni on kehittyä tehtävässä 
mahdollisimman nopeasti ja 
tehdä parhaani”, Virta sa-
noo.

Vahvistuva  
organisaatio

Myyntiorganisaation muu-
toksen myötä Bystronicilla 
on tehty muitakin siirtoja 
alueellisiin toimintoihin. Kun 
aiemmin myös Baltian myyn-
ti- ja tukitoiminnot hoidettiin 
Suomesta, nyt ne tapahtuvat 
jatkossa Bystronic Scandi-
navian päätoimipisteestä eli 
Ruotsin konttorista käsin. 
Suomessa keskitytään siten 

kokonaisuudessaan koti-
maan markkinoille.

Bystronic Scandinavian 
Suomen toimintoihin kuuluu 
myynnin lisäksi kasvava after 
sales- organisaatio. 

”After-sales-toiminnot 
ovat vahvistuneet edelleen 
ja se on myös jatkossa yksi 
keskeinen panostusalue. Kol-
me uutta kaveria on palkattu 
lisää toimintoihin eri puolelle 
Suomea viime vuoden aika-
na”, Jari Enontekiö sanoo.

siirryttyä joulukuussa uusin 
työkuvioihin. Ville Virta on 
35-vuotias AMK-insinööri, 
ja taustaa ohutlevyalalta on 
pitkälti. 

”Metalli- ja ohutlevy alan 
töissä olen kulkenut alle 
15-vuotiaasta asti kesätöissä 
ja myöhemmin opiskeluiden 
väliaikoina. Vuodet 2011-
2015 toimin Scanfil EMS 
Oy:ssä NPI-engineer-nimik-
keellä, vuodet 2015-2021 
työpaikkani oli Wilsontool, 
nimike Sales Engineer ja 
työtehtävä työkalujärjestel-
mien myynti lävistykseen ja 
särmäykseen. Mielestäni voi 
sanoa, että toimiala on kyllä 

NIMIT YKSIÄ

KARI HARJU
TEKSTI

Tuusulan Hitsauspalvelu tunne-
taan erityisesti käsijohdeosaa-
misestaan, mutta merkittävä 
osuus tulee erilaisten metalli-
rakenteiden toimituksissa. 

Aiemmin käytössä olleet 
sahat eivät enää palvelleet 
2020-luvun tarpeita, joten nii-
den tilalle piti saada sopivam-
paa katkaisukalustoa.

”Tutkin esitteistä meidän 
tarpeisiimme laadullisesti 
hyvää sahaa automaattipyö-
rösahan tilalle. Siinä oli tap-
pimakasiini ja poistopuolen 
lajittelija, mutta silti se jäi liian 
hitaaksi”, kertoo Tuusulan Hit-
sauspalvelun yrittäjä-omistaja 
Jorma Mikkonen.

Kun vanhasta sahasta oli 
pääsy eroon, Mikkonen pyysi 
ja Prodmacin Petri Ravanne 
tuli käymään.

”No ne olivat yksi nopeim-
mista kaupoista pitkään ai-
kaan. Mikkonen tiesi mitä 
halusi, istuttiin kahville ja sen 
jälkeen käteltiin kaupat MEP 

molempiin suuntiin laajasti 
säädettävä sahauskulma (-45° 
/ +60°).

”Petri hoiti kaiken ennen ja 
jälkeen käyttöönottoa todella 
hyvin”, kehuu Mikkonen.

”Ohjeet, käyttökoulutus ja 
kaikki apu on saatu heti. Pie-
nempi kone haettiin parin päi-
vän sisällä ja isompi taisi tulla 
tehtaalta viikossa. Se saatiin 
todella nopeasti tuotantoon, 
mitään seisokkeja ei tullut.”

MEP Shark 332-1 NC 5.1 on 
osoittautunut luotettavaksi ja 
joustavaksi, koska sillä voidaan 
ajaa tarvittaessa pitkiä sarjoja 
automaattina ja tarpeen tullen 

tehdä tarvittavat kertakatkai-
sut manuaalisesti. 

Kolmas MEP taloon 

Vanha sanonta ei kahta ilman 
kolmatta toteutui alta vuoden 
sisällä vannesahakaupoista. 

Tuusulan Hitsauspalvelulla 
oltiin kyllästytty vanhan pyö-
rösahan hitauteen. Sahan vain 
kahdesta teränopeudesta ei 
kumpikaan oikein sopinut kat-
kaistaville materiaaleille.

”Kellotin katkaisun vanhalla 
pyörösahalla, ja se oli minuutti 
ja 15 sekuntia”, kertoo Mikko-
nen.

Vanhan sahan tilalle Petri 
Ravanne tarjosi portaattomasti 
säädettävällä terän nopeudella 
varustettua, puoliautomaattis-
ta MEP Tiger 372 SX Evo -pyö-
rösahamallia. Hinta-laatusuh-
teeltaan erittäin kilpailukykyi-
sen sahan nopeus oli juuri sitä 
mitä Tuusulan Hitsauspalvelu 
kaipasi.

”Katkaisuaika lyheni 15 se-

kuntiin, eli uusi MEP on vanhaa 
sahaa viisi kertaa nopeampi. 
Kun päivässä tehdään satoja 
katkaisuja niin tällä on todella 
iso merkitys”, painottaa Mik-
konen.

Sahakaupan jälkimainin-
geissa Petri Ravanne ehdotti 
Wikus-kovametalliterän kokei-
lua. Sen kestävyys yllätti Jorma 
Mikkosen täysin.

”Terällä tehtiin katkoja nel-
jä kuukautta ja se oli yhä hy-
vässä kunnossa. Me päätim-
me kuitenkin lähettää terän 
kunnostettavaksi ennen kuin 
se on täysin loppu ja katsoa 
miten pitkään se oikein kes-
tää. Teräkustannus jää katkoa 
kohden todella pieneksi ja nyt 
oikeastaan harmittaa vain se, 
ettei ole terän merkitystä aikai-
semmin huomannut”, kiteyttää 
Mikkonen.

”Tässä on tullut katseltua 
luetteloa vähän sillä silmällä, 
että kohta taitaa olla aika teh-
dä MEP-kaupat.”

Shark 332-1 NC automaattisa-
hasta”, kertoo Ravanne.

”Samalla tehtiin kaupat pie-
nemmästä, puoliautomaatti-
sesta MEP Shark 282 SXI Evos-
ta, joka oli meillä Prodmacilla 
varastokoneena. Asiakas sai 
sen heti käyttöön.”

Mikkosella oli varsin hyvä 
kuva MEP-sahoista, sillä naa-
purissa toimivalla metallialan 
yrityksellä on ollut käytössä 
MEP-sahoja jo vuosia. Tuusu-
lan Hitsauspalvelu sai Shark 
332-1 NC 5.1:stä monipuolisen 
vannesahan, jota voi ajaa auto-
maattina tai käyttää manuaa-
lisesti. Joustavuuden kruunaa 

Kellokoskella vuodesta 1984 toimineen 
Tuusulan Hitsauspalvelu Oy:n tuotanto 
on kehittynyt vuosien varrella merkittä-
västi, mikä tarkoittaa investointeja. Yrittä-
jä osaa arvostaa luottotoimittajaa.

Kun merkkiin, myyjään ja maahantuojaan syntyy luottamus

Tuusulan Hitsauspalvelu uudistaa sahakalustoaan

Puoliautomaattinen 
MEP Shark 282 SXI Evo -vannesaha 

löytyi heti toimitettavaksi 
Prodmac Oy:n varastosta.

Tuusulan Hitsauspalvelussa ollaan oltu varsin 
tyytyväisiä Shark 332-1:n monipuolisuuteen. 

Katkaisut voidaan tehdä suurissa kulmissa ja joustavasti. 
Automaattiajon keskeytys kertakatkaisulle ja 

paluu automaattiajolle sujuvat käden käänteessä.

Viisi kertaa 
Tuusulan Hitsauspalvelun 
vanhaa sahaa nopeampi 

MEP Tiger 372 on ehtinyt urakoida jo 
kymmeniä tuhansia katkoja.
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Laaja mallisto 
jyrsintään ja aarporaukseen.

PYSTYKARAINEN
PORTAALIJYRSINKONE
Dinospin 
| FPT Industrie Spa
www.ftpindustrie.com

VAAKAKARAINEN JYRSINTÄ- JA AVARRUSKONE  |  Kenta VAAKAKARAINEN JYRSINTÄ- JA AVARRUSKONE  |  Ronin

KONECOCCO

MACHINES

Oy Kone-Cocco Machine Ab
Petininpolku 7
67700 KOKKOLA
puh. 0400 665 373 peter.haldin@gmail.com    |    m.hagstrom@konecocco.fi    |    www.konecocco.fi
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Jani Pulkkinen Wihurilta toi avajaisiin 
tervehdyksen Suomesta.

Uudet INTEGREX i-H -monitoimisorvit ovat 
saavuttaneet hyvän suosion kaikissa pohjoismaissa. 

Esittelyssä oli malli i-250H ST.

Mazakin maahantuojana 
Ruotsissa ja Norjassa toimii 
Ravema, Tanskassa Mazakilla 
toimii oma myyntiorganisaa-

tio, mikä vastaa myynnistä 
myös Baltian alueella. 

Suomessa Mazakit myy, 
kouluttaa ja huoltaa tutusti 

Wihuri.
Pohjoismaiset toimijat ovat 

tehneet yhteistyötä keske-
nään aiemminkin, mutta nyt 
kyseessä on askel jatkotiivis-
tämisen suuntaan erityisesti 
laserteknologian osalta. Uusi 

Raveman tiloihin Ruotsin Vär-
namoon Göteborgin lähelle 
joulukuulla avattu Nordic La-
ser Technology Center (NL-
TC) tuo uusia mahdollisuuk-
sia myös Suomen Mazak-asi-
akkaiden suuntaan.

Teknologista tukea  
ja kookas show room

Uusi yhteistyökuvio ei muu-
ta aiempia tekemisen tapoja, 

mutta lisää hartioita varsinkin 
tukitoimintoihin.

”Maahantuojat Pohjois-
maissa jatkavat työtään myös 

Yamazaki Mazak-organisaatioiden ja 
pohjoismaisten maahantuojien yhteistyö 
tiivistyy. Ruotsin Värnamossa on aloit-
tanut toimintansa Mazakin lasertekno-
logiakeskus (Nordic Laser Technology 
Center), mikä on toimintoineen ja palve-
luineen jatkossa myös suomalaisasiak-
kaiden käytössä. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Laserteknologiakeskus aloitti Ruotsin Värnamossa
Pohjoismaista yhteistyötä Mazak-ympäristöön

OPTIPLEX FIBER 3015 III 10 kW ja QUICK CELL -automaatiojärjestelmä olivat 
Mazak-lasereista tapahtuman keskiössä.

Laserteknologiakeskus NLTC on nyt virallisesti avattu. Nauhan leikkasivat Lars Lynge 
Tanskan Mazakilta, Alexander Olander Ravemalta ja Wihurin Jani Pulkkinen. Raveman joulunäyttely on vuosittainen perinne Värnamossa.
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VARIAXIS C-600 oli toinen tapahtuman 
5-akselisista uutuuksista. 

Uusi edullinen sorvauskeskus QTE-300MSY SG oli esillä robotisoituna.

tästä eteenpäin aiempaan 
malliin, mutta uusi laserkes-
kus vahvistaa edelleen esi-
merkiksi tekniseen tukeen, 
huolto- ja koulutustoimintoi-
hin liittyviä asioita. Yhteistyö 
vahvistuu jatkossa myös työ-
kalupuolella. Odotamme in-
nolla tulevaisuutta ja yhteisiä 
toimintamuotoja”, sanoo Ra-
veman Mazak-liiketoiminnan 
johtaja Alexander Olander.

”Pohjoismaisten huolto- 
ja koulutustoimintojen vah-
vistuminen ja resurssien yh-
teiskäyttö ovat hyviä asioita 
ja vahvistaa kaikkien osa-
puolten palvelukapasiteettia 
ja -tarjontaa. Olemmekin jo 
päässeet hyödyntämään tätä 
mahdollisuutta konkreettises-
ti yhteisten käyttökoulutus-
ten myötä. Täällä Värnamossa 
on kookas ja näyttävä show 
room, mikä tarjoaa mahdol-
lisuuksia laserkoneisiin tu-
tustumiseen ja esimerkiksi 
koeleikkauksiin myös suo-
malaisasiakkaille. Esillä on 
aina kattavasti ajankohtaisia 
konemalleja niin laserleik-
kauskoneiden kuin toki myös 
lastuavan puolen koneidenkin 
osalta”, toteaa Wihurin työs-
tökoneliiketoiminnan johtaja 

Jani Pulkkinen. Suomalaisia-
kin asiakkaita ajatellen NL-
TC-keskus sijaitsee hyvien ja 
sujuvien liikenneyhteyksien 
päässä joko Göteborgin tai 
Kööpenhaminan lentoken-
tiltä.

Ajankohtaista  
Mazak-kalustoa  
esillä kattavasti

Pohjoismaisen laserteknolo-
giakeskuksen avausta Vär-
namoon suunniteltiin ensi 
kerran jo parisen vuotta sit-
ten. Pandemia tuli kuitenkin 
väliin, ja avajaiset siirtyivät. 

Viimein joulukuussa 2021 
NLTC-laserteknologiakeskus 
virallisesti lanseerattiin Ra-
veman vuosittaisen teknolo-
gianäyttelyn osana. Kävijälle 
tapahtuma tarjosi vahvan kat-
tauksen niin Raveman työka-
lutarjontaan kuin Mazakin 
ajankohtaisiin uutuuksiin. 

Teemaan liittyvistä lase-
reista esillä oli Mazakin tar-
jonnan lippulaiva, uuden eli 
kolmannen sukupolven OP-
TIPLEX FIBER 3015 III 10 kW 
monipuolisilla varusteilla. Ko-
ne esiteltiin Mazakin omalla 
QUICK CELL -automaatiojär-
jestelmällä varustettuna. 

Myös lastuavan puolen Ma-
zakeja oli esittelyssä runsaas-
ti. Sellaisia olivat esimerkiksi 
vaakakarainen koneistuskes-
kus HCN-5000, 5-akseliset 
koneistuskeskukset VARIA-
XIS C-600 ja CV5-500 sekä 
useita viime syksyn Milanon 
EMO-näyttelyn ajankohtais-
malleja. 

Esimerkiksi INTEGREX i 
-sarjan tilalle tulleen INTE-
GREX i-H -monitoimisorvisar-
jan uusi täydennys eli INTE-
GREX i-250H ST oli mukana 
tapahtumassa. 

Lisäksi esillä oli esimerkiksi 
uudella MAZATROL SMOOT-
HEZ-ohjauksella varustettu 
QTE-300MSY SG, joka on 
helppokäyttöinen ja edulli-
nen sorvauskeskus pyörivillä 
työkaluilla, Y-akselilla ja vasta-
karalla. Samoin ensiesittelys-
sä pohjoismaissa oli VCE-600, 
tuore lähtötason pystykarai-
nen koneistuskeskus varus-
tettuna kookkaalla Y-akselilla.

Suomessa työkalu- ja mit-
takonemarkkinoilla toimiva 
Ravema esitteli tapahtumassa 
koneiden ja palveluiden lisäk-
si talon ajankohtaista työka-
lu- ja laitetarjontaa. Mukana 
oli myös runsas määrä alan 
yhteistyökumppaneita erityi-
sesti automaation ja ohjelmis-
tojen osalta. Tapahtuma Vär-
namossa oli kolmipäiväinen 
ja se keräsi paikalle runsaasti 
asiakkaita varsinkin Ruotsista 
ja vierailipa paikalla useampi 
suomalainenkin konepajaih-
minen.

Raveman toimitilat sijaitsevat Etelä-Ruotsin 
Värnamossa lähellä Göteborgia.

Ahmotuote Oy    |    Ahertajankaarto 19, 74130 Iisalmi
puh. 017 820 2100    |     www.ahmotuote.fi

Koneenosien, sisähammaskehien, 
hammaspyörien ja -tankojen valmistus, 

erilaiset voimansiirron komponentit:
kardaanilaipat, uraholkit ja -akselit

Alihankinta koneistus: 
Vierintäjyrsintä ja -pisto, vetoavennus, CNC-Koneistus

Suomalaisia konepajaihmisiä Ruotsissa: Oikealta Wihurin Matti Ranta, Celermecin Heikki Jylhä-Ollila, Pauli Eskola 
Eskomaticilta, Wihurin Jani Pulkkinen, Tommi Peltonen ST-Koneistukselta sekä Celermecin Eeli Helminen. 

SSAB ilmoittaa astuvan-
sa jatkossa tuotteineen mu-
kaan 3D-metallitulostuksen 
materiaalimarkkinoille. Työ 
jatkuu nyt valmistuspro-
sessin kehittämisellä, jos-
sa tavoitteena on tuoda 
markkinoille uusia teräsjau-
hetuotteita tämän vuoden 
kuluessa. 

Samaan aikaan kun kehi-
tetään uusia tuotteita, jatke-
taan myös uuden laitoksen 
kehittämistä. Osana tätä 
otetaan käyttöön lisää lait-
teita, kuten metallijauheen 
3D-tulostin, mutta myös 
seula- ja paketointivälineis-
töä, todetaan SSAB:ltä. 

Oxelösundin laitoksessa 
toimii kaasuatomisaatio-
yksikkö (a gas-atomizing 
unit), mikä sulattaa teräk-
sen ja hienontaa sen sitten 
jauheeksi inertin korkeapai-
neistetun kaasun avulla. 

”Testitulokset näyttävät 
lupaavilta, ja se koskee ek. 
teräsjauheen tärkeitä omi-
naisuuksia, kuten partikke-
leiden pyöreyttä ja koko-
jakaumaa, jotka ovat myös 
suurimmat haasteet. Myös 
testit ja toimitukset asiak-
kaalle ovat sujuneet menes-
tyksekkäästi”, kertoo SSAB 
Special Steels -divisioonan 
johtaja Johnny Sjöström.

SSAB:n Oxelösundin tehtaalla on valmistettu 

ensimmäinen teräsjauhe.

SSAB mukaan 
3D-metallitulostuksen 
materiaalimarkkinoille 

Lue Konekuriiri netissä
www.konekuriiri.fi



KONE      KURIIRI.fi
18

Itävaltalainen EMCO on 
valmistanut osana konetar-
jontaansa Concept-koneita 
jo kauan, ja mallistoon kuu-
luvat sorvit ja jyrsinkoneet 
kompakteina pöydälle ase-
tettavina versioina. 

Stadin ammattiopistolla 
on viime vuodet ollut käy-
tössään kaksi sarjan konetta, 
ja nyt hankittiin kolmas.

”Nämä koneet on hankit-
tu auttamaan opiskelijoitam-
me alkuun CNC-koneistuk-
sessa. Siihen ne ovat notkea 
ratkaisu,” sanoo Stadin am-
mattiopiston kone- ja tuo-
tantotekniikan koneistuksen 
opettaja Mika Kuusisto. 

normaalista poikkeavasti 
ylöspäin, jolloin pakkaa pyö-
ritetään toiseen suuntaan 
kuin tavallisesti. Poratessa 
suunta vaihtuu. Mielestäni 
sekin on hyväksi koulutuk-
sessa, opiskelijat tottuvat 
siihen, että järjestelmiä on 
erilaisia”, Kuusisto sanoo.

Erikoispiirteenä juuri kou-
lutuskäytön tarpeisiin Con-
cept-sarjan koneet voidaan 
varustaa haluttaessa vaih-
dettavalla ohjauksella, jon-
ka kautta voidaan harjoitella 
jopa kahdeksan markkinoil-
la yleisen ohjauksen käyttöä 
koneen yhteydessä. Myös 
3D-simulaatioteknologia on 
mahdollinen optiona.

Stadin Ammattiopiston 
koneissa ohjaus on Fanuc.

”Meille Fanucin ohjaukset 
ovat selkeä paketti. Jonkin 
verran vaihtelua ohjauksissa 
kyllä on, tässä uudessa on 
kahdesta muusta koneesta 
hieman työkierroiltaan sekä 
G- ja M-koodien osalta poik-
keava C-sarjan ohjaus”, Mi-
ka Kuusisto kertoo.

Uusi Concept Turn 60 on 
osa laajempaa investointioh-
jelmaa. Taloon on hiljattain 
hankittu jälleen myös uutta 
kookkaampaa CNC-kone-
kantaa. 

Stadin AO:n kone- ja tuo-
tantoteknologian tilat ovat 
Helsingin Herttoniemessä. 
Lähivuosien suunnitelmis-
sa on jatkossa mahdollinen 
muutto uuteen toimipaik-
kaan.

opiskelijoita työelämän tar-
peisiin ja siihen pyrimme tar-
joamaan tukevat perusteet, 
ja harjoittelujaksot ja toki 
nykypäivänä yleiset oppiso-
pimusmenettelyt tukevat 
oppimista”, Kuusisto sanoo. 

”Koska opiskelijoita on 
paljon, harjoittelupaikoista 
on pulaa ja ne sijoittuvat 
usein Helsingin ulkopuolelle. 
Se on opiskelijoille kulkemis-
ten kannalta usein haastava 
yhtälö. Osin sen takia ehkä 
opiskelu ja tekeminen tääl-
lä omissa tiloissa painottuu 
keskimääräistä enemmän. 
Siksi myös konekantamme 
on rakentunut varsin moni-

puoliseksi ja se on myös vii-
me aikoina uudistunut varsin 
vauhdilla”, Kuusisto sanoo.

Portaittainen 
lähestyminen

Stadin Ammattiopiston ko-
ne- ja tuotantotekniikan 
käytössä on koneita ma-
nuaalikoneista 5-akseliseen 
CNC-teknologiaan saakka. 
Alan tuotantoteknologiaan 
tutustuminen on koulutuk-
sessa portaittainen prosessi.

”Etenemme vaiheittain, 
alan perusteiden jälkeen 
manuaalikoneilla koneis-
tuksessa aloitamme ja jos ja 
kun ominaisuuksia ja edelly-
tyksiä on, siirrymme vähitel-
len eteenpäin CNC-koneis-
tuksen eri sovelluksiin, joita 
täällä tiloissamme lukumää-
räisesti paljon. Koneiden iso 
määrä mahdollistaa sen, että 
opiskelijalla on käytössään 
tietyn opintovaiheen aika-
na koko ajan yksi ja sama 
kone. Opiskelijat pääsevät 
myös opiskelujensa aikana 
käyttämään monia erilaisia 
CNC-koneita ja saavat näin 
melko monipuolisen osaami-
sen koneistuksesta.”

Siirtyminen CNC-koneis-
tukseen on vaihe, missä apu-
na Stadissa Vossin edusta-
mat EMCOt ovat olleet mu-
kana pitkään. Ensimmäinen 
kone hankittiin toistakym-
mentä vuotta sitten, toinen 
on parin vuoden ikäinen ja 
hiljattain pakettia täyden-
nettiin kolmannella uuden 

Concept Turn 60:n myötä.
Konevalmistajien tarjon-

nassa pienet pöydällä pi-
dettävät mallit ovat varsin 
ainutlaatuisia tapauksia, ul-
koisesti pieniä koneita, mut-
ta ominaisuuksiltaan moni-
puolisia laitteita. 

Alan koulutuksen käytös-
sä koneita on Suomessakin 
useita, ja yksi paikka on Sta-
din AO. 

”Nämä ovat opiskelukäy-
tössä havainnollisia pakette-
ja. Pienillä koneilla opiskelijat 
voivat harjoitella ohjelmoin-
tia, työstöarvojen määritte-
lyä ja kappaleenkiinnitystä 
turvallisesti ennen isommille 
koneille siirtymistä. Samalla 
päästään jo ammattimaisen 
valmistuksen pariin”, sanoo 
Kuusisto.

Ohjauksen 
vaihtomahdollisuus

Concept Turn 60:lla voidaan 
tehdä pienten kappaleiden 
sorvausta sekä myös po-
rauksia kappaleisiin. Kone 
voidaan kytkeä myös osaksi 
automaattijärjestelmiä.

Työalue on kompakti, 
pyörähdyshalkaisija rungol-
la on 130 mm ja kärkipylkän 
kanssa kappalehalkaisija 
maksimissaan 60 mm ja pi-
tuus 215 mm.

”Tarkkuudet ovat sadas-
osamillejä, joten teollisuus-
käyttöönkin koneet käyvät 
hyvin. Mielenkiintoinen ilmiö 
koneessa on, että terät ko-
neen revolveriin laitetaan 

Oppilaitos 
pääkaupungissa 

Stadin ammattiopisto on 
maan isoin ammattioppilai-
tos, kirjoilla on 17 000 opis-
kelijaa. 

Kone- ja tuotantotekniik-
kaakin Stadissa opiskelee 
opintojen eri vaiheissa lähes 
parisataa henkilöä. Maahan-
muuttajia on koulutettavissa 
varsin paljon, ja sen myötä 
aikuiskoulutuksen teemat 
korostuvat. 

Yhteistyö työelämään 
on tietenkin tiivistä, kuten 
tämän päivän koulutuksen 
teemoihin kuuluu.

”Ydinajatus on valmistaa 

Paketti koulutuskäyttöön. Koneella tuotantotöissä opiskelija Heikki Pinomaa. Koulutuskäytön tarpeisiin Concept-sar-
jan koneet voidaan varustaa haluttaessa vaihdettavalla ohjauksella, jonka kautta voidaan harjoitella jopa kahdeksan 
markkinoilla yleisen ohjauksen käyttöä koneen yhteydessä.

Työalue on kompakti, pyörähdyshalkaisija rungolla on 
130 mm ja kärkipylkän kanssa kappalehalkaisija mak-
simissaan 60 mm ja pituus 215 mm. Ulkoisesti kone 
mahtuu lähes tilaan kuin tilaan.

Stadin Ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan tiloissa 
on koneita monentyyppisiä, manuaalikoneista aina 

5-akseliseen teknologiaan saakka.

”Koulutuskäyttöön notkea ratkaisu” 

Stadin AO:lle kolmas EMCO 

Konevalmistaja EMCOn mallistoon kuu-
luvat koulutuskäyttöön suunnitellut Con-
cept-työstökoneet. Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston uusi Concept Turn 60 
on talossa kolmas sarjan malli opiske-
lijoiden CNC-koneistuksen ensiaskelia 
tukemassa. Koulutuskäytön tarpeisiin 
Concept-sarjan koneet voidaan varus-
taa haluttaessa vaihdettavalla ohjauk-
sella, jonka kautta voidaan harjoitella 
jopa kahdeksan markkinoilla yleisen 
ohjauksen käyttöä koneen yhteydessä.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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DMGMORI.COM

Unlimited Loading
+ Crane loading from above
+ Directly from the front 

into the working area

Subsequent 
flexible expansions 

12 pallets up to 500 × 500 mm
16 pallets up to 400 × 400 mm
20 pallets up to 320 × 320 mm

Separate set-up station

Ergonomic and 
main time parallel 
setup of the pallets

MODULAR CONCEPT  
FROM 9 TO 40 PALLETS

DMU 65 monoBLOCK with PH CELL 

10.7m²
Footprint
PH CELL

Separate set-up station Subsequent 
flexible expansions 

12 pallets up to 500 × 500 mm
16 pallets up to 400 × 400 mm
20 pallets up to 320 × 320 mm
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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

• Vähän käyttötunteja
• 4 m kärkiväli, pyörintä johteilla 1000 mm 
• Baruffaldi 12-paikkainen VDI-50-työkalurevolveri
• Kone on käyttökunnossa ja siihen pääsee tutustumaan

(alv 0 %) - VAIN TÄMÄ KAPPALE
Uusi vastaava yli 160 000 €Hinta 89 900 €

Espanjalainen  PINACHO STH-500 
Fagor 8055i/FL-TC -ohjauksella, vm. 2019

Rensin ohjelmaan kuuluvat 
mm. G-Weiken kuitulaserit, 
Surfcam-ohjelmistot sekä 
myös muovi-, puu-, alumii-
nikoneet, mittakoneet ja 3D 
skannerit. Rensi tekee myös 
mittauspalveluja sekä asiak-
kaalla että omissa tiloissaan 
Klaukkalassa. Nyt talon 
G-Weike-tarjonta vahvistuu 
kiinalaisvalmistajan kuitula-
serpohjaisilla käsihitsauslait-
teilla ja laserpuhdistuksen 
laitteilla.

Kuitulaser-
käsihitsauslaitteet

Laser on laite, joka tuottaa 
koherenttia valoa, missä 
kaikki valoaallot ovat saman 
pituisia ja värähtelevät sa-
massa suunnassa ja samalla 
taajuudella. Tämä on mah-
dollista säteilyn stimuloidun 
emission avulla. siinä valo 
vahvistuu siten, että valon 
ohittama atomin elektroni 
siirtyy alempaan viritysti-
laan, ja lähettää valokvantin 
samaan suuntaan kuin ohit-
tava valonsäde. Näin valon-
säde vahvistuu.

tään puhdistamaan sen myö-
tä ilman kulumia. Näin ollen 
laserpuhdistuksella voidaan 
pelastaa käyttökuntoon sel-
laisia kappaleita, joissa ei ole 
enää työstövaraa.

Laserpuhdistus on myös 
nopea menetelmä, useim-
miten tuotantotilaan on vain 
pystytettävä Rensin laser-
suojaverho puhdistustyön 
ajaksi, eikä jälkisiivousta 
yleensä tarvita lainkaan.

Laserpuhdistus on oiva 
menetelmä myös rakennus-
ten kivipintojen puhdistuk-
sessa ja varteenotettava me-
netelmä on myös vanhojen 
kohteiden entislinnissä pois-
tettaessa varovasti maali ja 
korjauspinnoitteita.

Laserpuhdistuskoneen 
käyttö

Käytössä G-Weike laserpuh-
distuskone on ympäristöys-
tävällinen vaihtoehto, se 
saa pinnan lian, ruosteen tai 
pinnoitteen haihtumaan tai 
kuoriutumaan pois ja pois-
taa tehokkaasti suurella no-
peudella puhdistuskohteen 
pintatartunnan tai pintapin-
noitteen. 

Laserpuhdistuskone on 
myös helppo asentaa ja oh-
jata ja se on laajalti sovel-
lettavissa eri aloilla, seikka, 
joka voi tehokkaasti vähen-
tää ylläpitokustannuksia ja 
parantaa teollisuuden puh-
distusvaikutusta. Koneessa 
ei myöskään käytetä kemial-
lista puhdistusainetta, mikä 
välttää kemiallisen korroo-
sion aiheuttamat materiaa-
livauriot.

Perinteiseen puhalluk-
seen verrattuna puhdista-
minen laserilla tarjoaa hiljai-
sen, puhtaan ja pölyttömän 
ympäristön mikä helpottaa 
työtä sekä ennen, työn ai-
kana, että prosessin jälkeen. 

Laserpuhdistuskone voi 
puhdistaa erittäin herkkiä 
materiaalipintoja, kuten alu-
miinia, hiiltä, ruostumatonta 
terästä, hiilikuituvahvisteista 
polymeeriä tai päällystettyä 
materiaalia vahingoittamat-
ta materiaaleja ja lasertyös-
tää materiaalin pintaa sen 
karhentamiseksi ja siten 
tulevan sidoksen lujuuden 
lisäämiseksi. Kuitulaserpuh-
distuskoneen joustavuus 
mahdollistaa sen käytön 
useilla teollisuudenaloilla, 
laserpuhdistuskoneen jous-
tavuus mahdollistaa sen 
soveltamisen kaikenlaisiin 
töihin, ja laserpuhdistuksen 
kustannukset ovat vain 1/5. 
kemiallisesta puhdistukses-
ta. rensi.fi

Perinteiseen verrattuna 
kuitulaserhitsaus on 2-10 
kertaa nopeampi ohuen 
ruostumattoman hitsauk-
sessa, etuja ovat myös pie-
ni lämmöntuotto ja pienet 
muodonmuutokset. Myös-
kään hitsisauman jälkikäsit-
telyä ei tarvitse tehdä ruos-
tumattomassa teräksessä. 
G-Weikessa swing-hitsaus 
sallii väljemmän railon käy-
tön, eli railo voi olla isompi. 

G-Weiken kädessä pidet-
tävä kuitulaserhitsauskone 
käyttää uusimman sukupol-
ven kuitulaseria, jotta saavu-
tetaan samanaikainen moni-
kuituinen lähtö. Perinteiseen 
kovaan optiseen ulostulo 
järjestelmään verrattuna 

koneyksikkö tarjoaa edelly-
tykset tarkemmalle hitsauk-
selle. 

Sen etuna on myös yk-
sinkertainen käyttö, kaunis 
hitsisauma, suuri hitsausno-
peus eikä lisäaineita. Sillä 

voidaan hitsata metallimate-
riaaleihin, kuten ohut ruos-
tumaton teräslevy, teräslevy 
ja sinkitty levy, ja se korvaa 
täydellisesti perinteisen 
argonhitsauksen, kaarihit-
sauksen, sähköhitsauksen 
ja muut prosessit.

Kädessä pidettävää la-
serhitsauskonetta voidaan 
käyttää laajalti monimut-
kaisissa ja epäsäännöllisissä 
hitsausprosesseissa kuten 
keittiön kaapissa, porrashis-
sissä, hyllyissä, uuneissa, 
ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetuissa ovi- ja 
ikkunakaiteissa, jakelulaati-
koissa ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistetuissa 
kodeissa. Käsihitsauslait-
teella voidaan myös leikata.

Laserpuhdistus

Samoista syistä kuin laser-
hitsaus myös laserpuhdistus 
on nyt ajankohtainen asia, 
teknologia on kehittynyt ja 
kustannustehokkuus paran-
tunut. Laserpuhdistuskone 
voi poistaa eri kohteiden pin-
nan hartsin, maalin, öljysaas-
teet, tahrat, lian, ruosteen ja 
oksidipinnoitteet ja sitä voi-
daan käyttää teollisuudessa 
laajasti. 

Laser tuo puhdistukseen 
uusia mahdollisuuksia, koska 
esimerkiksi ruosteisia tark-
koja laakeripintoja pysty-

Ensimmäinen laser kehi-
tettiin Yhdysvalloissa vuon-
na 1960. Laseria käytetään 
teollisuudessa mm. leik-
kauksessa ja hitsauksessa. 
Sotilaskäyttöisiä lasereita 
on etäisyysmittauksessa ja 
kohteen valaisussa, lääke-
tieteessä laseria käytetään 
muun muassa kirurgisiin 
tarkoituksiin.

Sovellutuksena käsikui-
tulaserhitsaus on vahvista-
nut asemiaan viime aikoina 
ohutseinämäisten ja tark-
kojen kappaleiden hitsauk-
sessa sekä teknisten pa-
rannusten että laskeneiden 
hankintahintojen vuoksi 
vaihtoehtona perinteiselle 
Argon-hitsaukselle.

Rensi tarjoaa käsilaserhit-
sauslaitteistoa 1000W-2000 
W CE-merkityllä Raycus -läh-
teellä, joka kykenee nope-
aan ohuen ruostumattoman, 
galvanoidun ja hiiliteräksen 
hitsaukseen. Vakiovarustee-
na olevan langansyöttölait-
teen avulla myös 3-4 mm 
hiiliteräksen pienasaumat 
syntyvät nopeasti.

Laserpuhdistuskone

Kuitulaserhitsauksen edut.

Käsihitsaus- ja laserpuhdistuslaitteet mukaan tarjontaan

Rensin G-Weike -ohjelma vahvistuu

Rensi vahvistaa G-Weiken kone- ja laite-
tarjontaansa. G-Weiken leikkaavat kuitu-
laserit ovat olleet ohjelmassa jo jonkin 
aikaa, nyt tarjonta laajenee kuitulaser-
pohjaisiin käsihitsauslaitteisiin ja laser-
puhdistuksen laitteisiin.
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lisen kosken partaalle ohutlevyvalssi-
laitoksen ja sahanterätehtaan ja sen 
toiminta käynnistyikin, mutta jo parin 
vuoden jälkeen omistus vaihtui ja pää-
tyi sittemmin vararikon kautta välillä 
Suomen valtiollekin, kunnes 1880-lu-
vulla palattiin taas yksityisomistukseen.  

Åminneforsiin rakennettiin kolmiton-
ninen Martin-uuni yhtenä ensimmäisistä 
kaltaisistaan Suomessa, ja kankirauta-
valssilaitos. Kun Fiskars osti laitoksen, 
ruukkiin hankittiin isompi Siemens-Mar-

tin-uuni, vuonna 1909 tehdas varustet-
tiin uudella laboratoriolla ja seuraavana 
vuonna voimakeskusasemalla. Koskeen 
rakennettiin myös edelleenkin toimiva 
voimalaitos vuonna 1912. 

Åminneforsissa tehtiin kankirauta- 
ja levyvalssituotteita, raaka-aineena oli 
Ruotsista tuotu takkirauta tai ruotsa-
laisista malmeista sulatettu takkirauta. 

Mielenkiintoisesti ruukin yhteydessä 
toimi vuosina 1906–1927 oma kapea-
raiteinen sähkörautatie, minkä kautta 
hoidettiin kuljetuksia ruukin ja sataman 
välillä 750 mm:n raideleveydellä. 

Yksi sähköveturi eli Asea 17/1905 
(0-4-0sm) oli toiminnassa ja käytössä 
muutama vaunu. Radan jyrkästä mäki-
osuudesta suoriutumista varten veturin 
takaosassa oli laatikko, mihin laitettiin 
tarvittaessa lisärautapainoja pidon lisää-
miseksi. Rataa ei sittemmin enää tarvit-
tu, kun Fiskarsin-Pohjankurun rautatien 
kapearaiteinen rata jatkettiin myöhem-
min Pohjankurun satamaan saakka.  

Tuotanto Åminneforsissa toimi vuo-
teen 1996 asti ja tänäkin päivänä alueel-
la on teollisuustoimintaa. Åminneforsin 
taajaman lähellä on laskettelukeskus ja 
Åminnen kartanon yhteydessä toimii 
golfkeskus. visitraseborg.com

Vanhan Pohjan pitäjän ruukeista tun-
netuin on Fiskars, mutta alueellahan 
on toiminut useita muitakin ruukke-
ja. Åminnefors on yksi niistä, sieltä 
kuljetuksia hoidettiin aikanaan omaa 
sähkörataa pitkin.

 
Joensuun eli Åminneforsin ruukki käyn-
nistyi entisessä Pohjan pitäjässä Raa-
seporin alueella Mustionjoen partaalla 
vuonna 1875. Adam Hård af Segerstad 
oli saanut 1874 luvan rakentaa paikal-

Ruukki sähköradan päässä

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

Åminneforsin maisemia. 
Kuvassa voimalaitos.

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

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

ENDOR FINN OY  •  Vantaa  •  Since 1989
p. 0400 483 030  Markku Mäenpää
markku.maenpaa@endor.fi

Katso uusimmat kohteet verkkosivuiltamme www.endor.fi

onko tuotannossa tilantarvetta 
tAI Ylimääräisiä Koneita? 

Otamme myyntiin tai välitettäväksi 
kaikki konepajateollisuuden 

koneet ja laitteet.
Manuaali ja CNC -työstökoneet, levyntyöstökoneet, 

särmäys- ja kanttikoneet sekä levyleikkurit.
Ostamme tai otamme välitettäväksi 

konepajojen koneita ja laitteita.
Myymme myös isommat 

kokonaisuudet ja konekannat.

Tee hyvät kaupat kanssamme!

Varaa paikka:
p. 0400 857 800

Ja lähetä 
aineistosi: 

toimitus@
konekuriiri.fi

KONEET 
KIERTOON 

KONE-
KURIIRILLA

Maanterän tuoteohjelmas-
ta löytyvät ratkaisut koneis-
tuskeskusten ja sorvien ka-
lustuksiin sekä koneen työ-
ympäristön puhtauteen. 
Tarjonta kattaa niin työkap-
paleen kiinnityksen, työka-
lunpitimet, lastuavat työka-
lut kuin ratkaisut kappaleen 
viimeistelyynkin.

Syksyn aikana on aloitettu 
yhteistyö useamman uuden 
toimittajan kanssa ja tarjolla 
onkin yrityksen mukaan nyt 
yhä kattavampi valikoima 
ratkaisuja työstökeskusten 
ja -koneiden kalustuksiin. 

Maanterä tarjoaa asiak-
kailleen käyttöön oman ja 
toimittajiensa erikoisosaa-
misen, jolloin ratkaisut löy-
tyvät standardivaihtoehto-
jen lisäksi myös yksilöllisiin 
asiakaskohtaisiin tarpeisiin. 

Erittäin laaja toimitta-

javerkosto mahdollistaa 
tarvittaessa koko paketin 
toimituksen yhdestä pai-
kasta. Asiointi hoituu yh-
den yhteyshenkilön avulla 
ja koko tuoteorganisaation 
tukemana. 

Konekalusteratkaisuis-
taan yritys kokosi ja julkaisi 
äskettäin uuden sähköisen 
esitteen. 

Oy Maanterä Ab on me-
talliteollisuudessa käytet-
täviä työkaluja, hiomatar-
vikkeita ja tuotantokoneita 
maahantuova sekä myyvä 
yritys. Maanterä on perus-
tettu vuonna 1941 ja on 
nykyisin osa ruotsalaista In-
dutrade Ab -konsernia, jo-
hon kuuluu yli 200 yritystä 
yli 30:ssä eri maassa ja joka 
työllistää yli 7 000 teollisuu-
den ammattilaista. 

Maanterä vahvistaa tarjontaansa kone-
kalustusratkaisujen toimittajana. Pro-
jektiluontoisuus on toiminnan ydintä, 
valikoima on viime aikoina täydentynyt 
edelleen.

Täsmäratkaisuja 
konekalustuksiin

Taiwanilainen TIMTOS x 
TMTS 2022 -työstökone-
näyttely pidetään Taipei 
Nangang Exhibition Cen-
terissä (hallit 1 ja 2) 21.-26. 
helmikuuta tänä vuonna. 
Kokonaisuuteen osallistuu 
950 näytteilleasettajaa 5 
200 osastolla.

Matkustusrajoitusten 
vuoksi näyttelyn järjes-
täjiin kuuluva TAITRA to-

teuttaa messujen aikana 
Taiwanin ulkopuolisille 
messuista kiinnostuneille 
mahdollisuuden osallistua 
tapahtumaan verkon kaut-
ta: onlinenäyttely sekä eri-
laiset opas- ja kokouspal-
velut kuuluvat pakettiin. 
Vierailijat ja media voivat 
mm. olla vuorovaikutuk-
sessa näytteilleasettajien 
verkon kautta reaaliajassa.

TIMTOS x TMTS 2022 

Maanterän konekalustuksen alueen valikoimissa 
ovat ratkaisut työkappaleen kiinnitykseen, työka-
lunpitimet, lastuavat työkalut sekä kappaleen vii-
meistelyyn ja työympäristön puhtauteen liittyvät 
tuotteet. OML on yksi päämiehistä, OML valmistaa 
kiinnityselementtejä, peruspilareita, peruspuristimia 
sekä 0-pistejärjestelmiä.
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Nortech Metal on perustettu 1996. Tuotanto- ja varas-
totilaa yhteensä noin 6000 m2. Kuvassa Marttilantien 
toimipiste. Työntekijöitä on noin 40 henkilöä ja liike-
vaihto noin seitsemän miljoonaa euroa.

SÄRMÄÄ
LEIKKAA
OHJELMOI
SAHAA

MEILTÄ SAAT SOPIVAN KONEEN.MEILTÄ SAAT SOPIVAN KONEEN.

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

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

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

JV Nortech Metal on pal-
vellut Etelä-Pohjanmaalta, 
Isokyröstä käsin koneteolli-
suutta jo 25 vuotta. Tuotan-
nossa valmistuu koneiden ja 
laitteiden osia lastuamalla 
eli sorvaamalla tai jyrsimällä. 
Materiaaleina ovat pääasias-
sa valurauta ja teräs. 

Pienten toleranssien kans-

laitteet ovat kuitenkin päällä 
aina kun työstökone pyörii”, 
toteaa tuotantojohtaja Reima 
Pukkinen. 

Maanterä Oy edustaa Suo-
messa Dormatecin tuotteita. 
Dormatec Environment Sys-
tem on hollantilainen yritys. 
Työstöprosessien optimointi 
on lyhyesti sanottuna Dorma-
tecin ydinliiketoimintaa. 

Dormatecin tuoteper-
heestä löytyy paljon muuta-
kin kuin öljysumuerottimet, 
kuten erilaiset ratkaisut leik-
kuunesteen suodatukseen, 
öljynerottimet, ratkaisut 
leikkuunesteen jäähdytyk-
seen, lastujen briketöinti, 
korkeapainepumput leikkuu-
nesteelle, erilaiset imupöydät 
teollisuuteen sekä erilaiset 
öljy- ja lastuimurit, joilla voi 
samalla myös suodattaa leik-
kuunesteen. 

”Olemme edustaneet nyt 
Dormatecin tuotteita Suo-
messa muutaman vuoden 
ja olemme joka vuosi lähes 
tuplanneet niiden myynnin. 
Tämänkaltaisille tuotteille on 
olemassa Suomessa kasvavat 
markkinat”, kertoo Tero Kai-
vonen, tekninen myyntipääl-
likkö Maanterältä.

henkilökunnasta ollaan ylpei-
tä ja heidän ammattitaitoaan 
ja viihtyvyyttä arvostetaan. 

Pitkän ajan investointi

Maanterä toimitti molempiin 
Nortech Metallin tuotanto-
laitoksiin yhteensä noin 30 
kappaletta Dormatec-öljysu-
muerottimia. 

”Isoimpina kriteereinä 
miksi valitsimme Dormatecin 
laitteet oli korkean suodatus-
kyvyn lisäksi pieni sähkönku-
lutus sekä vaihdettavien 

suodattimien pitkä elinkaari. 
Huolto- ja varaosien saanti on 
myös merkittävässä osassa, 
onhan kysymyksessä pitkän 
ajan investointi. Suodatin-

sa pelaaminen vaatii laitteis-
tolta ja koneen käyttäjiltä 
ammattitaitoa ja tarkkuutta. 
Nortech Metallin lupaus kuu-
luukin ”Let’s make the future 
together” eli konekantaan ja 
henkilöstöön panostetaan 
suunnitelmallisesti. 

Konekanta pidetään mo-
dernina ja monipuolisena ja 

JV Nortech Metal panostaa työym-
päristön viihtyvyyteen investoimalla 
mittavasti öljysumunerotinlaitteistoi-
hin tuotantotiloissaan. Korkea suoda-
tuskyky, energiankulutus ja elinkaari 
olivat valinnassa keskeisiä kriteereitä.

JV Nortech Metal Oy panostaa isosti 
työympäristön viihtyvyyteen

Dormatecin tehtaan edustaja vieraili Nortech Metallilla. Kuvassa vasemmalla myynti-
johtaja Manuel Schippers Dormatecilta, keskellä toimitusjohtaja, yrittäjä Jari Viertola, 
Nortech Metal Oy ja oikealla aluemyyntipäällikkö Jarmo Kankaanpää, Maanterä Oy.
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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?

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 %

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!

• 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%

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

 Italialaiset luotettavat, monipuoliset ja tarkat  
m.conti-esiasetuslaitteet työkalujen mekaaniseen ja optiseen  
mittaamiseen metalli teollisuudelle. 

Erinomainen hinta-laatusuhde.  
Alkaen 2499,00 € / Alv 0 %

ESIASETUSLAITTEET

Töitä olisi, mutta mistä teki-
jöitä? Väkeä koulutukseen 
on paitsi vähän, myöskään 
osaamisen kohtaanto ei toi-
mi. Teollisuuden monet työ-
tehtävät ovat niin vaativia, 
että perustutkinnon tarjo-
ama osaaminen ei riitä töistä 
suoriutumiseen. 

Tällaiseen taustaan pureu-
tuu nyt Tampereella henkiin 
uudelleen herätetty metal-
lin alan teollisuusoppilaitos-
kuvio. Tuo kuvio, Konepa-
jakoulu, on yhteistyökoko-
naisuus, missä ovat mukana 
paikalliset ammatillisen kou-
lutuksen tarjoajat toimijat 
Tredu ja TAKK sekä mm. 
henkilöstöpalvelualan yrityk-
set. Koulun toimintaa käyn-
nistettiin avajaistilaisuudella 
Tampereella joulukuulla.

Uusi palvelu yrityksille

Konepajakoulu rakentaa 

den”, konkretisoi koulun toi-
minnan yhtä mallia avajaisissa 
Konepajakoulun toimitusjoh-
taja Peer Haataja.

Konepajakoulu on kehit-
tyvä hanke, toimintamuodot 
täsmentyvät ajan mittaan. 
Uudesta Konepajakoulus-
ta toivotaan kuitenkin yhtä 
uudentyyppistä ratkaisua 
osaajapulaan Pirkanmaan 
seudulla, millä alueella hyviä 
ratkaisuja kaivataan muuten-
kin. Konepajakoulun avajaisis-
sakin yksi näkökulma näissä 
asioissa oli mm. juuri työpe-
räisen maahanmuuton tehos-
taminen yhtenä vaihtoehtona 
työvoimapulaan.

Monitahoinen 
yhteistyökokonaisuus

Konepajakoulun avajaisissa 
mukana oli väkeä laajalti eri 
yhteistyötahoilta. Johtaja 
Outi Kallioinen Tredusta ja 
TAKK:n rehtori Teppo Tapa-
ni avasivat tilaisuuden. Toi-
mitusjohtaja Peer Haatajan 
esityksen jälkeen ST-koneis-
tuksen hallituksen puheen-
johtaja Tommi Peltonen toi 
mukaan yritysnäkökulmaa ja 
kertoi yrityksen kokemuksia 
ja työvoimaratkaisuja ja pai-
notti alan imagopuolen mer-
kitystä koulutusasioissa. 

Peltonen on mukana Tam-
pereen Teollisuusoppilaitos 
Oy:n hallituksessa, mikä toi-
mii Konepajakoulun taustalla 
ja on Tampereen Aikuiskoulu-
tussäätiön tytäryhtiö. Aikuis-
koulutussäätiön puheenjohta-
ja on Markku Lehtinen. 

Joulukuisissa avajaisissa 
työllisyysjohtaja Regina Saa-
ri Tampereen kaupungilta 
kertoi työllisyyden hoidon 
kuntakokeilusta, ja ulkomaan 
rekrytointimahdollisuuksia 
taustoitti TAKK:n toimiala-
johtaja Risto Björn. 

tamperelaisille konepaja-
kouluperinteille, mutta ky-
seessä ei ole fyysinen oppi-
laitos vaan ennemminkin eri 
tahojen mahdollisuuksien 
tiivistäminen koulutuksen 
tehostamiseksi niin perus-
tutkintotasolla kuin jatkokou- 
lutuksessakin. 

Metallin alan teollisuusyri-
tyksille Konepajakoulu on 
palvelu, mikä pyrkii helpot-
tamaan uuden henkilökunnan 
löytymistä kuin sen jatkoko-
ulutustakin. Toimintamuotoja 
ovat täsmäkoulutus ja kurs-
situs.

”Rekrytilanteessa yritys 
valitsee sopivimmat tekijät 
oppilaitostemme opiskeli-
joista, joilla on perusosaa-
minen alalta. Konepajakoulu 
huolehtii rekrytointiproses-
sin etenemisestä, kartoittaa 
osaamistarpeet ja kokoaa sen 
pohjalta koulutuskokonaisuu-

Yhteistyötä koulutuksen 
tehostamiseksi

Konepajakoulu aloitti Tampereella

Konepajakoulun toimitusjohtaja Peer Haataja esitteli 
koulun toiminnan perustaa avajaistilaisuudessa.

Uusia muotoja metallin koulutukseen: Tam-
pereen seudulla aloittelee toimintaansa Ko-
nepajakoulu, mikä rakentaa alan koulutuk-
sen tarpeisiin uudenlaista verkostomaista 
yhteistyökuviota. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

FINELCOMP OY

Sami Heikkinen on nimitetty 
Finelcomp Oy:n toimitusjoh-
tajaksi 1.1.2022 alkaen. Kan-
sainvälisissä johtotehtävissä 
tähänastisen uransa tehnyt 
Heikkinen vahvistaa yhtiön 

kansainvälisen liiketoiminnan 
osaamista. 

Finelcompin toimitusjoh-
tajana vuoden alussa aloit-
tava Sami Heikkinen, 45, 
siirtyy yhtiön johtoon Efla 
Oy:n myynti- ja markkinoin-
tijohtajan paikalta. Aiemmin 
hän on toiminut muun muas-
sa Pohjoismaiden johtavan 
tietoliikenneverkkotoimitta-
jan Eltel Networks Oy:n ope-
ratiivisena johtajana, tekno-
logiayhtiö Exel Composites 
Oyj:n Business Development 
Managerina sekä ABB:n Mar-
ket Segment Managerina. 

Koulutukseltaan Heikkinen 
on tuotantotalouden diplo-
mi-insinööri (M.Sc).

Nykyinen toimitusjohtaja 
Esa Kivi jatkaa yhtiön mer-
kittävänä omistajana.

Finelcomp Oy on säh-
könjakelu- ja telelaitteiden 
kotelointiratkaisujen val-
mistaja. Sähkökeskusmeka-
niikan lisäksi yhtiö tarjoaa 
asiakkailleen ohutlevyosien 
sopimusvalmistusta. Vuon-
na 2020 yhtiön liikevaihto 
oli 14 miljoonaa euroa. Ou-
tokummussa toimiva yritys 
on perustettu vuonna 1988.

SAMI 
HE IKKINEN

NIMIT YKSIÄ
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Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

• Heidenhain TNC640 -ohjaus
• Lineaarijohteet
• X: 1050 / Y: 600 / Z: 600 mm
• 20/30 kW; 12.000 k/min; 
 BT40
• 40 työkalun makasiini

• Fanuc 0i-TF Plus ohjaus
• Lineaarijohteet
• X: 760 / Y: 440 / Z: 460 mm
• 7,5/11 kW; 10.000 k/min; 
 BT40
• 24 työkalun makasiini

• 20 bar korkeapaine-
 jäähdytys karan läpi
• Paperinauhasuodatin
• Heidenhain lineaarimittasauvat
• Työstötilan RST pellitys
• Toimitus maaliskuussa 2022

• 20 bar korkeapaine-
 jäähdytys karan läpi
• Työstötilan RST pellitys
• Toimitus maaliskuussa 
 2022
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Tutustu valikoimiimme 
www.fms-service.fi ja pyydä tarjous!

@fmsserviceoy

FMS-Service Oy

Tehokkuus! 
Laserteollisuuden ykkössana!

www.fms-service.fi

Alan kattavimmat myynti – asennus – koulutus – huolto – tuki – varaosapalvelut. Uusien koneiden rahoitusleasing!

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

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

TASOLASERIT YHDISTELMÄLASER

X- ja XA-sarjat • T- ja TA-sarjat

PUTKILASERIT

FMS-Service Oy palkittiin 
toisena vuonna peräkkäin ja 

samalla yritys nousi 
Bodor Laserin korkeimpaan 

jälleenmyyntiluokkaan 
Suomessa ja 

Virossa.


