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UUTTA ISKUA 
LASERLEIKKAUKSEEN 
LEHTIMÄELLÄ 

12 kW:n tehot ja kahdeksan 
metrin kokoluokka

s. 16

AUTOMAATTIJÄRJESTELMÄ 
TYÖSTÖNESTEIDEN 
PUHDISTUKSEEN 

”Ekologinen ja taloudellinen 
samaan aikaan”

s. 14

PUTKENTAIVUTUS 
TEHOSTUI TURUSSA 

”Pienet putket koneelle, mikä 
niille parhaiten sopii”

s. 12

s. 8 32.32.
vuosikerta

LISÄÄ AUTOMAATIOTA KEMINMAALLE
Kolmen robotin solu muokkaa tuotteet 
pitkälle valmiiksi

KONE      KURIIRI.fi
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www.airwell.fi

KEMPERKEMPER  
savunimulaitteet savunimulaitteet   

kaikkeen hitsaukseenkaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.ja leikkaukseen.

RAKENNETAAN KILPAILUETU

TULOSSA VARASTOON EMCO HT45 G3

EAGLE INSPIRE TASOKUITULASERIT 
TÄYSIN YLIVOIMAINEN SUORITUSKYKY!

30kW 6G
Katso uskomattomat videot: 
www.vossi.fi/30kw

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

Itävaltalaisvalmistajan edistykselliset 
ratkaisut koneistamiseen 
kilpailukykyisellä toimitusajalla.

EMCO SORVAUSKESKUKSET 
JA MONITOIMISORVIT SEKÄ 
KONEISTUSKESKUKSET

vossi.fi/emco

vossi.fi/fermat

Modernit avarrus- ja jyrsinkoneet 
ovat räätälöitävissä täysin asiakkaan 
vaatimuksien mukaisesti tehokkaaseen 
ja joustavaan raskaaseen sekä 
keskiraskaaseen koneistukseen.

FERMAT AVARRUS- 
JA JYRSINKONEET

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

TIMESAVERS
LEVYHIOMAKONEET

Täysservokoneet, kun 
vaaditaan huipputarkkuutta, 
-tehokkuutta ja luotettavuutta. 

CNC-PUTKENTAIVUTUS-
KONEET SEKÄ PÄÄN-
MUOVAUSKONEET

Maailman johtava teräsrakentajien ja 
-palvelukeskuksien järjestelmätoimittaja 
saksalainen Kaltenbach uudisti mallistonsa.

KALTENBACH VANNE- JA PYÖRÖSAHAT 
SEKÄ SAHAPORA-, SINKOPUHALLUS- 
JA MAALAUSLINJAT

vossi.fi/crippa

vossi.fi/timesavers

vossi.fi/kaltenbach
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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 toimintaaETSIMME VAHVASSA KASVUSSA OLEVAAN 

LIIKETOIMINTAAMME
ASENTAJAA/HUOLTOHENKILÖÄ

Kelatie 2B • 01450 Vantaa • p. 040 741 9991 
• prodmac.toimisto@prodmac.fi

MONIPUOLINEN TYöSI painottuu pää-
asiassa toimittamiemme sahojen, pintakä-
sittelylaitteiden, levyntaivutuskoneiden sekä 
varastojärjestelmien huoltoihin ja asennuk-
siin. Pääset säännöllisesti mukaan uusien, 
modernien koneiden käyttöönottoon. Tämä 
tarjoaa jatkuvasti kiehtovia mahdollisuuksia 
uuden oppimiseen.
Toimittamamme koneet ovat täydellisesti au-
tomatisoituja tuotantolinjoja tai yksittäisiä 
koneita. Pk-seutu, Tampere, Turku, Jyväskylä,
Imatra, Pohjanmaa ja muut teollisuuskau-
pungit tulevat sinulle tutuiksi.

ODOTAMME sinulta kokemusta konepaja-
teollisuuden koneiden huolloista sekä siihen
valmistavaa koulutustaustaa. Kykenet työs-

kentelemään itsenäisesti ja olet luotettava 
henkilö, joka osaa myös kommunikoida su-
juvasti asiakkaidemme yhteyshenkilöiden 
kanssa.Jos olet jo työskennellyt teollisuuden 
koneiden asennusten sekä huoltojen parissa 
ja osaat tulkita kone-, sähkö- ja hydrauliikka-
piirustuksia, olet etsimämme henkilö. Mutta 
älä pelästy! Koulutamme sinut omien tuote-
merkkiemme saloihin, omasta sekä päämie-
hiemme toimesta.

TARJOAMME sinulle miellyttävän työilma-
piirin lisäksi kilpailukykyisen palkan ja muut 
edut. Asuinpaikallasi ei ole suurta merkitys-
tä, ProdMacilla on käytössä hyvät, toimivat 
etätyövälineet ja työsi suoritetaan ympäri 
Suomea.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja
Mika Koivuniemi, p. 040 741 99 91,
mika.koivuniemi@prodmac.fi
Arvostamme nopeaa reagointia tähän ilmoi-
tukseen. Työsi alkaa heti sopivan henkilön
löydyttyä tai mahdollisimman pian.

ProdMac Oy
Prodmac Oy on vuonna 1994 perustettu te-
rästeollisuuden koneita maahantuova, vah-
vasti kasvava yritys. Kaikki maahantuomam-
me koneet ovat tunnettuja eurooppalaisia 
merkkejä ja alan parhaimmistoa.
Koneiden lisäksi tarjoamme asiakkaillemme 
huoltopalvelun, varaosat sekä kaikki tarpeel-
liset kulutustarvikkeet.
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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

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. 

Okuma on esitel-
lyt MA-H-sarjaan-
sa uuden mallin 
MA-8000H kook-
kaiden työkappa-
leiden automati-
soituun valmistuk-
seen. Koneen tuo-
tantokapasiteettia 
on lisätty aiemmas-
ta ja tuottavuus on 
parantunut uusien 
automaatiomahdol-
lisuuksien ansiosta. 
Lisäksi energianku-
lutusta voidaan au-
tomaattisesti ja kes-
tävästi vähentää eri-
koisominaisuuksien 
kautta. 

Uuden MA-8000H:n käsitte-
lyn kokoluokkaa ja suorituso-
minaisuuksia on lisätty Oku-
man mukaan huomattavasti 
edelliseen vastaavaan kook-
kaaseen malliin verrattuna, 
näin kone pystyy käsittele-
mään suuria ja painavia työ-
kappaleita entistä paremmin. 
Kone voi työskennellä 800 x 

puolisen miehittämättömän 
käytön. Näin voidaan toteut-
taa sujuvasti esimerkiksi au-
tomaattiset lastaus- ja pur-
kuprosessit koneistuksen 
aikana. 

Koneen tehokas lastun-
poisto tuo osaltaan koneelle 
kapasiteettia. Okuman oma 
ns. Sludgeless Tank -ratkaisu 
estää hyvin pienten lastujää-
mien kerääntymisen jäähdy-
tysnestesäiliöön, ja vähentää 
isosti myös sen puhdistami-
seen tarvittavaa vaivaa. 

Koneessa on helppokäyt-
töinen Okuma OSP-P300MA 

tai e-ajoneuvoja valmistetta-
essa. Okuma täyttää vaati-
muksen uuden MA-8000H:n 
myötä erilaisten energiaa 
säästävien ominaisuuksien 
ansiosta: Okuman koneiden 
tapaan Thermo Friendly 
Concept konsepti mahdollis-
taa korkean mittavakauden 
ja tarkkuuden myös pitkäai-
kaisessa käytössä. Integroitu 
ECO Suite plus tarjoaa puo-
lestaan innovatiivisen energi-
ansäästöjärjestelmän, jonka 
avulla käyttäjä voi seurata ja 
säätää energiankulutusta ja 
CO2-päästöjä reaaliajassa. 

800 mm:n paletilla 1 400 x 1 
200 x 1 350 mm:n akseliliik-
kein ja työkappaleen maksi-
mipaino koneelle on 3 000 
kg. Kestävät ja tehokkaat 
karat varmistavat osaltaan 
korkean koneen käytettä-
vyyden.

Tuottavaa 
keskeytymätöntä 
valmistusta

Okuman mukaan MA-8000H 
voidaan varustaa erilaisin 
pneumaattisin tai hydrau-
lisin palettiratkaisuin, mikä 
mahdollistaa koneen moni-

ohjausjärjestelmä, mitä voi-
daan täydentää asiakkaan 
pyynnöstä erilaisilla ohjaus-
tekniikan sovelluksilla. Myös 
uuden koneistuskeskuksen 
asennusta ja ylläpitoa on 
nyt huomattavasti yksinker-
taistettu käyttäjäystävällisen 
konesuunnittelun ansiosta.

Suunniteltu  
energiaa säästäväksi

Yrityksille on yhä tärkeämpää 
vähentää merkittävästi hiili-
dioksidipäästöjään erityisesti 
puolijohteiden valmistukses-
sa, uusiutuvassa energiassa 

Kone vähentää automaatti-
sesti virrankulutustaan tyh-
jäkäynnillä säilyttäen samalla 
vakaan tarkkuuden.

Okuma on japanilainen 
kokonaisvaltainen työstö-
konevalmistaja, minkä val-
mistusohjelmaan kuuluvat 
CNC-koneet, käytöt, karat 
sekä ohjaukset. Konevalmis-
taja Okuman edustaja Suo-
messa on MTC Flextek.

MA-8000H:n toimitukset 
alkavat Euroopassa heinä-
kuussa.

Automaatiovalmis vaakakarainen isoille työkappaleille

Okuman uusi MA-8000H-koneistuskeskus 

MA-8000H on monipuoliset automaatiomahdollisuudet tarjoava 
ratkaisu kookkaiden työkappaleiden valmistukseen.

Okuma MA-H-sarjan malli 
MA-8000H on uudistunut.
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LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
|  www.konekuriiri.fi  |

Helmikuun helinää
Helmikuu helistää, sanotaan. Se viit-
taa pakkasiin, mutta tämän vuoden 
helmikuussa ovat ne helinät olleet niu-
kemmassa. Toki, jos helinää syntyy ko-
laamishommista, niin sitten toki ollaan 
asian ytimessä. Lunta on riittänyt.

Mutta siis, sydäntalvea mennään. Ke-
vättalven toimintojen osalta tuli tammi-
kuun lopulla ohjelmaan muutoksia enna-
koiduista kuvioista, kun Konepaja siirtyi 
eteenpäin maaliskuulta ja sen uudeksi 
ajankohdaksi määriteltiin marras-joulu-
kuun vaihde. 

Konepaja siirtyi, mutta kyllä loppu-
talveen ja keväälle silti tekemistä riittää. 

Teknologia-messut ovat kalenterissa 
toukokuulle ja teollisuus jatkaa vahvas-
sa vauhdissa, vaikka haasteitakin riittää, 
tutuista materiaaliteemoista nyt aina tä-
hän kansainvälisen jännityksen kasvuun 
saakka. Töitä pajoilla kuitenkin edelleen 
riittää, ja hyvä vauhti ruokkii osaltaan 
myös investointeja ja uusiutumista, joi-
hin panostaminen on aina tärkeää niin 
nykykiireissä kuin jatkonkin pärjäämi-
sessä. Ajantasainen teknologia ja kova 

Tammikuinen siirtopäätös oli perus-
teltu ja toki ehkä odotettukin. Vaikka 
mukava olisi ollut messuille maaliskuulla 
päästä, vuoden lopulla tilanne on mes-
suille luultavimmin melkoisesti soveltu-
vampi. Eipä se korona ole vielä kuvioista 
poistunut, vaikka rajoituksia juuri pure-
taankin. 

Joka tapauksessa oli asiallista, että 
tammikuinen siirtopäätös tuli hyvissä 
ajoin. Messuille valmistautuminen on 
tunnetusti näytteilleasettajille pitkä 
prosessi. 

osaaminen ovat tutut tulevaisuudet ta-
keet, joista kannattaa pitää huolta.

Näissä tunnelmissa mennään ja seu-
raavilla sivuilla tämän vuoden toinen 
Konekuriiri. Pidetään rattaat pyörimäs-
sä ja vauhti vakaana, kun matka jatkuu 
pikkuhiljaa kevättä kohti. 

Oikein mukavia 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. 16 500 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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Star Micronics tukevoittaa toimintaan-
sa Suomessa aloittamalla yhteistyön 
konetoimittaja Evomaxin kanssa. Star 
toimi Suomessa muutaman vuoden il-
man suomalaista edustajaa, mutta nä-
kee nyt uusia mahdollisuuksia kasvat-
taa toimintaansa yhteistyössä Evoma-
xin kanssa.  

Star Micronics on japanilai-
nen pitkäsorvien ja sorvau-
sautomaattien valmistaja. 
Yrityksen koneet on suun-
niteltu pienten ja monimut-
kaisten tarkkuusosien valmis-
tukseen. Yritykset erityisesti 
lääke- ja lentokoneteollisuu-
dessa ja metallintyöstönaloil-
la luottavat Star pitkäsorvien 
laatuun ja tehokkuuteen. Yri-
tyksellä on tytäryhtiöitä Sak-
sassa, Sveitsissä, Englannis-
sa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. 
Näistä Saksan tytäryhtiö on 
vastannut Saksan ja Pohjois-
maiden tuotemyynnistä jo 20 
vuoden ajan myyden yli 6000 
pitkäsorvia.   

Joustavaa 
pitkäsorvausta 

Yrityksen pitkäsorvi ja sor-
vausautomaattivalikoimassa 
on koneita sorvaushalkai-
sijasta 0,1 mm aina 42 mm 
asti. Lähes kaikki konemallit 
ovat hybridikoneita eli niillä 
voidaan sorvata myös ilman 
tukiholkkia. Starin tuotevali-
koima on pitkäsorvaukseen 
laaja ja tehdas on toiminut 
edelläkävijänä. Lähes kaik-

kiin koneisiin saadaan opti-
ona lastunkatkaisutoiminto 
(HFT), joka voidaan myös 
jälkiasentaa tuoreisiin jo ken-
tällä oleviin koneisiin. Lisäksi 
B-akseli on saatavana useaan 
konemalliin.

Star pitää koneidensa 
vahvuutena sitä, että ko-
neet ovat joustavia ja moni-
puolisia: yhdellä koneella on 
mahdollista valmistaa myös 
erittäin monimutkaisia kap-
paleita tehokkaasti. Lisäksi 
Star tarjoaa asiakkaalle ko-
konaispaketin: Star integroi 
kaikki tarvittavat laitteet ja 
toimittaa tarvittaessa myös 
työstömenetelmän. 

Tavoitteena  
tyytyväinen asiakas

Starin tavoitteena on valmis-
taa luotettavia pitkäsorveja 
ja sorvausautomaatteja, joi-
den käyttäjät ovat tyytyväi-
siä tuotteeseen. Pitääkseen 
laatutason riittävän korkea-
na Star valmistaa tärkeimmät 
komponentit ja pitkäsorvit 
Japanissa. Yritys pitää tuo-
tekehitystä tärkeänä ja pyrkii 
olemaan edelläkävijänä pit-
käsorvivalmistuksessa. Myös 
varaosien toimitusajat pide-
tään lyhyinä, jotta asiakkaan 
koneet pysyvät mahdollisim-
man hyvin ajossa ja tuotan-
nossa. 

Gruppo Parpas. 
”Evomaxin tavoitteena on 

löytää luotettavia ja laaduk-
kaita koneita tarjoamaan. 
Star Micronics asettuu tä-
hän kategoriaan erinomai-
sesti, sillä Star on tunnettu 
työstökonemerkki, jolla on 
laadukkaat tuotteet. Lisäksi 

Evomax  
uutena edustajana 

Evomax Oy on vuonna 2019 
perustettu toimija suoma-
laisen tuotantokonekaupan 
ja automaation parissa. Yri-
tyksen päämiehiä ovat mm. 
saksalainen työstökoneval-
mistaja Spinner ja italialainen 

yrityksellä on referenssejä 
Suomessa jo runsaasti”, to-
teaa toimitusjohtaja Mauri 
Kautto Evomaxilta.

Star on markkinajohtaja 
useimmissa Euroopan mais-
sa. Sama tavoite yrityksellä 
on myös Suomen markki-
naan.

Star Micronics ja Evomax 
yhteistyöhön pitkäsorvimyynnissä

Pitkäsorvien ja sorvausautomaattien japanilaisvalmistaja 
Star Micronics on konetoimittaja Evomaxin uusi edustus Suomessa. 

Kuvassa Starin 12-akselinen sorvausautomaatti SX-38 Type B, 
kappalehalkaisija vakiona Ø 38mm.
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· Saatavilla sekä konekohtainen että keskitetty suodatus
· 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 

LISÄTIETOJA
Jukka Yläpoikelus
050 568 5068

MTC FLEXTEK OY AB
mtcflextek.fi

Pienempiin 
suodattimiin saatavilla
myös teleskooppijalka

LATTIAJALKA

Saatavana myös 
aktiivihiilisuodatuksella

Puhtautta ja 
energia-

tehokkuutta
konepajaasi

Tapahtumakokonaisuuden 
oli tarkoitus järjestää maa-
liskuun lopussa. Tampereen 
Messut teki päätöksen siir-
tää messut näytteilleaset-
tajien kanssa käydyn ajan-
kohtakartoituksen jälkeen. 
Näytteilleasettajille laadittiin 
kysely uusista ajankohdista 
ja 29.11.−1.12.2022 saavut-
ti ehdottomasti eniten kan-
natusta. Näyttelytoimikunta 
vahvisti näytteilleasettajien 
näkemyksen, kertoo Tampe-
reen Messut tiedotteessaan.

”Oikea päätös”

”Messujen siirtäminen nykyi-
sessä pandemiatilanteessa 
on välttämätöntä, maaliskuu 
lähenee kovaa vauhtia ja ta-
pahtumassa esiteltävien ko-
neiden ja laitteiden valmiste-
lutyöt on aloitettava ajoissa. 
Samoin osastojen suunnitte-
lutyöt ja rakenteiden tilauk-

Tampereen Messu- ja Urhei-
lukeskus Oy:n (TESC) toimi-
tusjohtaja vaihtuu 1.4.2022 
yhtiön pitkäaikaisen toimi-
tusjohtajan Hannu Vähäta-
lon siirtyessä eläkkeelle. Yh-
tiön hallitus on valinnut uu-
deksi toimitusjohtajaksi Olli 
Tokoin. 

Tokoi toimii tällä hetkellä 
Tampereen Messu- ja Urhei-
lukeskuksen kehityspäällikkö-
nä. Hän jatkaa myös Tampe-
reen Messut -konsernin tytä-
ryhtiön Finland Restaurants 
Oy:n toimitusjohtajana. 

Tokoi on työskennellyt 
TESCin palveluksessa reilun 
12 vuoden ajan ja Tampereen 
Messut -konsernissa kaik-
kiaan 21 vuotta. 

”TESCin toimitusjohtajan 
kapula siirtyy luottavaisin 
mielin Olli Tokoille, jolla on 
vahva tausta messu- ja ta-
pahtumatoiminnasta sekä 

set ovat viimeistään näillä 
hetkillä ajankohtaisia. Kone-
paja-messujen asiakkaisiin 
liittyen on huomioitava, et-
tä konepajojen tilauskannat 
ovat parhaillaan huipussaan 
ja mahdolliset häiriötekijät 
aiheuttaisivat lisähaastei-
ta tuotannolle. Tampereen 
Messut päätyi saamansa ky-
selytuloksen perusteella mal-
likkaaseen päätökseen siirtää 
messut loppuvuoteen. Mes-
sujen merkitys merkittävänä 
tapahtumana on viimeisten 
parin vuoden web-seminaa-
rien ja -neuvotteluiden aika-
na jopa kasvanut. Tietyt kes-
kustelut ovat huomattavasti 
luontevampaa käydä kasvok-
kain ja eihän messujen aikana 
syntyvää positiivista pöhinää 
voita mikään”, tiivistää Cron-
Tek Oy:n toimitusjohtaja Petri 
Järvinen.

”On todella hienoa, että 

Tampereen Messu- ja Urhei-
lukeskuksen kehittämisestä 
pitkältä ajalta. Lisäksi Tokoi 
omaa myös erittäin vankat ja 
laadukkaat siteet laaja-alai-
sesti urheilun saralle”, TESCin 
hallituksen puheenjohtaja Jari 
Alanen toteaa.

”Kiitän saamastani luotta-
muksesta ja otan innokkain 
mielin vastaan vastuullisen 
tehtävän Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskuksen toimitus-
johtajana. Lähden jatkamaan 
vuosien aikana viitoitettua 
erinomaista kehitystyötä. 
Tahdomme tuoda myös tu-
levaisuudessa monitoimikes-
kuksen kaiken osaamisen ja 
potentiaalin täyteen valoon 
sekä vastata Tampereen seu-
dun yhä kasvavaan tapahtu-
makysyntään”, kiteyttää Tam-
pereen Messu- ja Urheilukes-
kuksen tuleva toimitusjohtaja 
Olli Tokoi.

tapahtuma järjestetään tä-
nä vuonna. Uskomme, että 
kaipuu kasvokkaisiin koh-
taamisiin on jo valtava ja niin 
hitsausalan kuin teollisuu-
den tekijät saapuvat sankoin 
joukoin, innokkaana tähän 
ainutlaatuiseen messutapah-
tumaan myös loppuvuodes-
ta”, sanoo toimistopäällikkö 
ja toimitussihteeri Angelica 
Emeléus Suomen Hitsaustek-
nillinen Yhdistys ry:stä.

”Uskon, että marraskuun 
loppu saattaa olla hyvinkin 
otollinen ajankohta messuil-
le. Yritykset ovat laatineet 
tulevan vuoden budjetin ja 
toimintasuunnitelman ja ovat 
näin suunnittelemassa uusia 
investointeja”, toteaa Kemp-
pi Oy:n myyntijohtaja Aarno 
Laine.

 ”Messujen siirtäminen 
oli täysin oikea päätös. On 
oletettavaa, että marras-jou-

uusimmat materiaaliratkaisut.
”Lämmin kiitoksemme 

kaikille kumppaneillemme 
sitoutumisesta tapahtumaan. 
Olemme todella innoissam-
me messukolmikostamme ja 

toivotamme kaikki lämpimäs-
ti tervetulleeksi ensi syksyn 
tapahtumakokonaisuuteen”, 
sanoo projektipäällikkö Tuija 
Sievola Tampereen Messut 
-konsernista.

lukuulla rajoitukset ovat jo 
päättyneet ja tapahtuma on 
mahdollista järjestää täy-
simääräisenä. Näytteillea-
settajille tämä on iso asia ja 
toivomme tapahtumaan run-
saasti kävijöitä. Messujen pa-
rasta antia ovat kontaktit se-
kä keskustelut ajankohtaisista 
aiheista. Myös seminaareja 
odotamme, ne ovat merkit-
tävä osa messukokemusta”, 
lausuu Konepaja-messujen 
konkarin Lehtosen Konepa-
ja Oy:n toimitusjohtaja Erkki 
Lehtonen.

Konepaja on metalliteolli-
suuden koneisiin ja laitteisiin 
keskittyvä tapahtuma, Nordic 
Welding Expo on hitsauksen, 
liittämisen ja leikkaamisen 
ammattimessutapahtuma, 
Uusi 3D & New Materials-ta-
pahtuman ydintä ovat 3D-tu-
lostamisen teemat suunnit-
telusta lopputuotteeseen ja 

Konepaja, Nordic Welding Expo ja 3D & New Materials 
siirtyvät syksyyn

TAMPEREEN MESSU-  JA 
URHEILUKESKUKSEN 
TOIMITUSJOHTA JA VAIHTUU

NIMIT YKSIÄ

Metalliteollisuuden am-
mattimessut Konepaja, hit-
sausalan ammattimessuta-
pahtuma Nordic Welding 
Expo sekä 3D-tulostamisen 
ja uusien materiaalien 3D & 
New Materials -messut siirty-
vät syksyyn. Tapahtumat jär-
jestetään 29.11.−1.12.2022 
Tampereen Messu- ja Urhei-
lukeskuksessa.
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BySmart Fiber + ByTrans Extended

Best choice.

Bystronic Scandinavia 
 
Jari Enontekiö                                          Ville Virta 
040 1722 985                                           040 5511 634  
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.
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I Nopeat kappaleajat
I Lyhyet asetusajat 
I Avoin ja vapaa työtila
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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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Vientituote. Polar Grillit kuuluvat Polar Metallin 
päätuotteisiin, ja niitä toimitetaan Suomen markkinoiden 
lisäksi vientiin, säännöllisesti mm. Pohjoismaihin, Saksaan, 

Iso-Britanniaan, Hollantiin, Kanadaan ja Venäjälle.

Polar Metalli on Keminmaalla 
toimiva ohutlevynkäsittelijä, 
joka tunnetaan markkinoilla 
mm. savupeltien sekä piha-
grillien valmistajana.

Yritys on perustettu vuon-
na 1984 Kemissä ja savupel-
lit sekä grillit ovat olleet oh-
jelmassa pitkään, savupellit 
alusta saakka. 

Savupellit ja grillit omina 
tuotteina

Savupeltien valmistaminen 
lähti erään paikallisen muu-
rarin toiveesta kehittää savu-
pelti, joka saataisiin asennet-
tua helposti paikoilleen. 

”Isäni Tapio Saukko keksi 
asiaan ratkaisun ja yritys lähti 
siitä liikkeelle”, kertoo toimi-
tusjohtaja Markus Saukko, 
yrityksen toisen sukupolven 
edustaja. 

Hän pyörittää perheyritys-
tä nyt sisarensa Hannele Sau-
kon ja veljensä Matti Saukon 
kanssa.

Markus Saukon mukaan 
pihagrillien tarina on hieman 
samanlainen. 

ja sopimusvalmistuksesta. 
Yrityksen markkinat ovat pää-
asiassa kotimaassa, viennin 
osuus liikevaihdosta on kui-
tenkin 27%, ja se tulee lähin-
nä omien tuotteiden kautta.” 

Toiminnan laajentuessa ta-
lon toimintamalleja ja proses-
seja on uudistettu. 

”Viime vuonna päivitim-
me ja yhtenäistimme suun-
nitteluohjelmistot. Kimmoke 
siihen lähti aikaisemman toi-

Lisäksi automaation osuus 
Polar Metallin tuotannossa 
on kasvanut tasaisesti. 

”Robotteja meillä on ollut 
tuotannossa vuodesta 2004 
lähtien ja niihin olemme in-
vestoineet enenevästi viime 
vuosina. Toistuvissa sarjois-
sa, joissa laadun täytyy olla 
tasaista, robotit ovat erittäin 
paikallaan.”

”Robottien avulla olemme 
pystyneet myös paremmin 

mittajan lisensoinnin muutok-
sesta ja päädyimme käyttä-
mään Solid Edgeä. Päivitim-
me myös TruTops ohjelmiston 
TruTops Boostiin, jolla saim-
me joustavuutta ja nopeutta 
nestaukseen ja lisänä myös 
särmäyksen etäohjelmoin-
nin.” 

Vuosi sitten yritys myös 
lisäsi konekantaansa plas-
maleikkurilla paksumpien le-
vyjen leikkaustarpeita varten. 

vastaamaan kysynnän heilah-
teluihin, jotka aiemmin olivat 
merkittävä haaste”, Saukko 
sanoo.

Uusi kolmen  
robotin solu

Myös Polar Metallin uusin 
tuotannon kehityshanke 
liittyy nyt automaatioon ja 
erityisesti talon oman nimi-
tuotteen eli Polar Grillien 
tuotantoon. 

”1990-luvulla oli Suomes-
sa kova buumi kotarakenta-
miseen ja eräs kotavalmistaja 
halusi, että kotaan suunnitel-
taisiin tarpeeseen sopiva gril-
li. Näin lähti Polar Grillin tari-
na käyntiin ja nykyisin sään-
nöllistä vientiä on Pohjoismai-
hin, Saksaan, Iso-Britanniaan, 
Hollantiin, Kanadaan ja Venä-
jälle”, Saukko sanoo.

Automaation etuja 
tuotannossa

Viime vuosina Polar Metalli 
on kehittänyt laajentanut ja 
kehittänyt tuotantoaan mel-
koisin loikin. Omien tuot-
teiden valmistuksen lisäksi 
pari viime vuosikymmentä 
Keminmaalla toimineen Po-
lar Metallin palettiin kuuluu 
mittavaa alihankintaa ja so-
pimusvalmistusta.

”Aloimme myymään ali-
hankintaa ja sopimusvalmis-
tusta vuonna 2008 lisäänty-
neen ja laajentuneen kapasi-
teetin myötä. Omat tuotteet 
tuovat nyt 44% liikevaihdosta 
ja loput tulee alihankinnasta 

Polar Metalli jatkaa automaation lisää-
mistä valmistuksessaan. Uusi kolmiro-
bottinen tuotantosolu taivuttaa, hitsaa 
ja kokoaa yrityksen päätuotteisiin kuu-
luvat Polar Grillit särmätyistä kappaleista 
kerralla valmiiksi jälkikäsittelyyn ja maa-
laukseen toimitettaviksi. 

KARI HARJU
TEKSTI

Kolmen robotin solu muokkaa tuotteet pitkälle valmiiksi yh  dessä yksikössä

Polar Metalli lisää automaatiota valmistuksessa

Kerralla pitkälle: toistuvissa sarjoissa, joissa laadun täytyy olla tasaista, 
robotit ovat erittäin paikallaan, toteaa Markus Saukko.

Uusi kolmirobottinen tuotantosolu sijoittuu Polar Metallilla grillien valmistukseen. 
Solu taivuttaa, hitsaa ja kokoaa grillit särmätyistä kappaleista kerralla valmiiksi 

jälkikäsittelyyn ja maalaukseen toimittaviksi. 
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Kolmen robotin solu muokkaa tuotteet pitkälle valmiiksi yh  dessä yksikössä

Polar Metalli lisää automaatiota valmistuksessa

Yritys korvasi aiemmin gril-
lien valmistuksessa käytetyn 
hitsausrobotin uudella Suo-
men edustajan MTC Flexte-
kin toimittamalla kolmen 
Fanuc-robotin solulla, joka 
yhdistettiin edelleen kuljet-
timella käytössä olevaan sär-
mäyssoluun. 

Keskeinen etu tuotannossa 
on, että uusi solu tekee grillin 
kerralla huomattavasti aiem-
paa ratkaisua pidemmälle, eli 
särmätyistä kappaleista ker-
ralla valmiiksi toimittavaksi 
solulta suoraan pintakäsitte-
lyyn ja maalaukseen

”Soluun syötetään robotil-
la särmättyjä osia kuljettimen 
kautta ja solussa taivutellaan 
kevennetyt osat muotoonsa 
ja hitsataan saumat kiinni. 
Robotit myös lisäävät grillin 
tulipesään eri komponentte-
ja paikalleen sen jälkeen, kun 
itse tulipesä on saanut muo-
tonsa. Lopulta tulipesät pino-
taan lavoille, josta ne jatkavat 
matkaansa raekuulapuhal-
luksen kautta maalaamoon”, 
Saukko sanoo.

Uuden solun myötä tuo-

tanto saatiin Saukon mukaan 
tehostumaan merkittävästi. 
Tärkeää oli saada kokoonpa-
no prosessiin niputettua usei-
ta työvaiheita. 

”Edut liittyvät läpimeno-
ajan huomattavaan lyhentä-
miseen, laadun parantami-
seen sekä tilansäästöön. Näi-
hin teemoihin solu on tehokas 
ratkaisu.”

Kestävää kasvua 
jatkossakin

 Automaatioinvestointi liit-
tyy myös suoraan yrityksen 
pitkän aikavälin kehityslinja-
uksiin. 

Töitä on talossa runsaasti 
ja siihen uusi automaatiorat-
kaisu vastaa omalla tavallaan.

”Koronan takia tuli aluksi 
tuli notkahdus myyntiin, mut-
ta sen jälkeen myynti on vain 
kasvanut oikeastaan jokaisel-
la alueella. Nykyisissä asiak-
kaissa on ollut kasvua, mutta 
lisäksi olemme saaneet varsin 
sopivasti myös uusia asiakkai-
ta. Myyntiä on jouduttu jopa 
laittamaan tauolle ja koko 
korona-aikana uusasiakas-

hankintaa ei ole tehty juuri 
ollenkaan. Osasyynä myynnin 
jarrutukselle on ollut myös vii-
me vuonna toteutettu orga-
nisaatiomuutos, joka on ollut 
pakko tehdä, jotta pystymme 
vastaamaan kysyntään tule-
vaisuudessakin.”

Jatkossakin yritys pyrkii 
kannattavaan kasvuun, minkä 
eteen on töitä tehty pidem-
män aikaa. 

”Olemme selvästi valmiim-
pia uusiin haasteisiin nyt kuin 
vielä pari vuotta takaperin. 
Mahdollisuuksina näemme 
edelleen laajan tarjonnan. 
Meillä on useampia asiak-
kuuksia, joissa näemme pal-
jon kasvumahdollisuuksia, ja 
samalla meillä ovat entistä 
paremmat valmiudet palvella 
myös uusia asiakkaita. Niihin 
yksi vastaus ovat robottisolut, 
tämä uusi mukaan lukien, joil-
la pystymme palvelemaan nyt 
myös uusia asiakkaita, joilla 
on tarpeita toistuville sarjoil-
le”, Markus Saukko sanoo.

Polar Metallin lähiaikojen 
tavoitteena on Saukon mu-
kaan myös saada ISO 9001 
sertifiointi voimaan tänä ke-
väänä. Polar Metallin henki-
löstömäärä on kasvanut viime 
aikoina tasaisesti, tällä hetkel-
lä yritys työllistää 42 henkilöä.

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

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
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TehokastaTehokasta kiekkojyrsintääkiekkojyrsintää
Ainutlaatuinen nousullinen ja
erittäin positiivinen, kaksipuolinen 
vaihtoterä jossa 4 oikeakätistä ja 4 
vasenkätistä leikkuusärmää. Urien
leveysalue on 10–24 mm.  

XNMU 13
Uran leveysalue:

14-24 mm
Työkalun halk.alue: 40-200 mmXNMU 09

Uran leveysalue:
10-14 mm

Työkalun halk.alue: 32-160 mm
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UUSI

Nousullinen
särmä takaa

kevyen 
leikkuun
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Teknologia-messukoko-
naisuus koostuu keskisistä 
teknologia-alan aihepiireis-
tä. Näitä ovat automaatio, 
elektroniikka, hydrauliikka 
ja pneumatiikka, levytyö, 
koneenrakentaminen, AI ja 
robotiikka, kunnossapito 
sekä ICT. Ensimmäistä ker-
taa mukaan liittyy myös uusi 
3D-tulostamisen tapahtuma, 
jonka Messukeskus tuottaa 
yhteistyössä Suomen Pika-
valmistusyhdistys FIRPA ry:n 
kanssa. 

Työnantajapäivä 
ohjelmassa

Teknologia-messujen ohjel-
makokonaisuudessa kuullaan 
puheenvuoroja muun muas-
sa tulevaisuuden tietoliiken-
nestrategiasta, suomalaises-
ta avaruusteknologiasta, mo-
biilirobotiikan sovelluksista ja 
digitaalisista identiteetti- ja 
luottamusinfrastruktuureis-
ta. 

Teknologia-messujen Työn-
antajapäivän aikana 3.5.2022 
alan opiskelijat voivat tutus-
tua työnantajiin ja keskustel-
la yritysten edustajien kanssa 
työllistymismahdollisuuksista. 
Kävijät tunnistavat Työantaja-
päivässä mukana olevat tahot 
rintamerkistä ja kyltistä osas-
tolla.

”Teknologia-alalla tapah-
tuu koko ajan paljon. Tekno-
logia osaltaan mahdollistaa 
vastuullisten ratkaisujen ke-
hittämisen erilaisiin haastei-
siin tulevaisuudessa. Teknolo-
gia toimialana on merkittävä 
myös työllistäjänä ja olemme 
iloisia, että voimme messuil-
la esitellä näitä työmahdolli-
suuksia alan opiskelijoille ja 

Ratkaisu tarjoaa automatisoi-
dun kontinkäsittelyn korkea-
varastoissa, joissa kontteja 
voi pinota jopa 14 päällek-
käin. Ratkaisu voi vähentää 
jopa 80 prosenttia varaston 
pinta-alan tarpeesta. Hallin-
tajärjestelmään sisältyy auto-
maattinen konttien seuranta, 
joka on helposti integroita-
vissa jakelukeskusten logistii-
kan hallintajärjestelmiin.

”Monissa logistiikka- ja ja-
kelukeskuksissa käsitellään 
suuria määriä saapuvia ja läh-

sujen liiketoiminnan kehitys-
päällikkö, Tero Vallas.

Pesmel on vuonna 1978 
Suomessa perustettu mate-
riaalinkäsittely-yritys. Yhtiön 
ratkaisut parantavat materi-
aalien käsittelyä ja logistiik-
kaa erilaisissa varasto- ja val-
mistuslaitoksissa. Asiakkaita 

alasta kiinnostuneille”, sa-
noo Teknologia-messujen lii-
ketoimintapäällikkö Marcus 
Bergström.

Startupeja ja 
robotiikka-alan osaajia 

Teknologia 22 -messujen 
startup-yrityksille suunnatun 
kilpailun hakuaika on parhail-
laan käynnissä. Sen tarkoi-
tuksena on nostaa esille uu-
sia ja merkittäviä ratkaisuja 
teknologian alalla. Palkinnon 
voi saada merkittävästä, luo-
vasta ja kekseliäästä ratkai-
susta teknologian alalla, ja 
se voi olla esimerkiksi uusi 
kaupallinen tuote, menetel-
mä tai sovellus. Ratkaisu tuo 
parhaimmillaan myös uusia 
näkökulmia teknologia-alal-
le. Kilpailun voittaja palki-
taan Suomen Messusäätiön 
lahjoittamalla 10 000 euron 
stipendillä. Kilpailuun voi lä-
hettää ehdotuksia 1.4.2022 
saakka. 

Korkeakoulujen joukkueille 
suunnattu Ällistyttävät robo-
tit -kilpailu yhdistää tekniikan 
ja luovuuden. Kilpailun tarkoi-
tuksena on kasvattaa erityi-
sesti tietotekniikan, robotii-
kan ja tekoälyn näkyvyyttä 
ja kiinnostavuutta Suomessa 
sekä kannustaa opiskelijoita 
ennakkoluulottomasti yhdis-
tämään eri alojen osaamista. 
Kilpailun myötä halutaan an-
taa viesti myös teollisuudel-
le: uudet teknologiat tulee 
ennakkoluulottomasti ottaa 
käyttöön niin tuotteissa kuin 
tuotannossakin. Kilpailun 
pääpalkinto on 10 000 euroa.

Ilmoittautumiset kilpailui-
hin: teknologia.messukes-
kus.com

teviä kontteja, jolloin haastei-
na ovat toiminnan monimut-
kaisuus ja käytettävissä ole-
van pinta-alan väheneminen. 
Konecranes ja Pesmel tuovat 
markkinoille varastojen kon-
tinkäsittelyratkaisuja, joilla 
saadaan järjestystä konttikaa-
okseen, yksinkertaistetaan 
toimintaa, parannetaan läpi-
menoa ja ratkaisu vähentää 
myös merkittävästi konttien 
viemää pinta-alaa logistiikka- 
ja jakelukeskuksissa.”, sanoo 
Konecranesin Satamaratkai-

on ympäri maailmaa sellu- ja 
paperi-, metalli- sekä rengas-
teollisuudessa. Konecranes 
on yksi maailman johtavista 
nostolaitevalmistajista, ja sen 
asiakkaita ovat muun muassa 
koneenrakennus- ja prosessi-
teollisuus, telakat, satamat ja 
terminaalit.

Teknologia-messut järjestetään 3.–5.5. 
Helsingin Messukeskuksessa. Messuko-
konaisuuden teemaksi on valittu Kestä-
vän huomisen ratkaisut - Solutions for 
Sustainable Future. Vastuullisuusteema 
näkyy messuilla sekä ohjelmarakentees-
sa että esiintyjävalinnoissa.

Konecranes ja Pesmel ovat sopineet yhteis-
työstä, joka tarjoaa uutta automaatiotekno-
logiaa kontinkäsittelyyn logistiikkaan ja ta-
varankäsittelyyn.

Vastuullisuus 
ja työmahdollisuudet 

esillä 
Teknologia-messuilla

Automaatioteknologiaa kontinkäsittelyyn
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Kim Westerlund (DI, Pro-
sessi- ja laitetekniikka) on 
nimitetty Avertas Robotics 
Oy:n varatoimitusjohtajaksi 
1.2.2022 alkaen. Viimeisim-
pänä tehtävänään ennen 
nimitystä hän on toiminut 
Avertas Roboticsin projekti-
johtajana. 

AVERTAS ROBOTICS OY

NIMIT YKSIÄ

Growing Together with Our Customers AMADA

Tuotantoa juuri oikeaan tarpeeseen

Jopa 83%:n ajansäästö
Perustuu viiden eri osan piensarja  

valmistukseen 

Nopea automaattinen työkalunvaihto 
mahdollistaa "piensarja" 

tai "JOT -tuotannon" särmäyksen

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

Helppo ja vuorovaikutteinen ohjaus
Nopeaa käytettävyyttä AMADA:n uusimmalla 

multi-touch 3i-ohjauksella  
ja offline-ohjelmoinnilla

TEHOKKUUTTA PIENIIN TUOTANTOERIIN

Pohjanmaan Teollisuus on 
alueellisuuta painottava 
teollisuuden ammattitapah-
tuma, mikä mahdollistaa 
kohtaamisia eri teollisuusa-
lojen johdon, tuotannon, 
suunnittelun kuin hankinnan 
edustajien kanssa.

Vuoden 2021 Pohjanmaan 
Teollisuus -tapahtuman tee-
mana oli kestävä kehitys, 
tärkeä ja ajankohtainen ai-
he. Vuoden 2022 tapahtu-
massa teemaa tullaan laa-
jentamaan entisestään otta-
malla energia- ja sähköalat 
osaksi tapahtumaa. Tapah-
tuman järjestäjien mukaan 
tämä  sopii hyvin, Pohjan-

sien yritysten perustamiselle, 
josta esimerkkinä Giga-Vaasa 
-hankkeen menestykselliset 
panostukset akkutuotannon 
etabloimiseksi seudulla.

Pohjanmaan Teollisuus 
2022 -tapahtumassa pureu-
dutaan kestävään kehityk-
seen yritysten energiatuo-
tannon näkökulmasta muun 
muassa seminaarien ja näyt-
telyalojen kautta. 

maan Teollisuuden vuoden 
2022 tapahtumakaupunki 
Vaasa on  tunnettu energia-
teollisuudestaan: seudulla 
vaikuttavat muun muassa 
pohjoismaiden suurin ener-
giaklusteri EnergyVaasa sekä 
useat huipputeknologian yri-
tykset, korkeakoulut ja tutki-
muslaitokset. Nämä toimijat 
tekevät alueesta erinomai-
sen kasvualustan myös uu-

pohjanmaan Teollisuden 
keskeiset näyttelyalat ovat 
sutomaatio, robotiikka ja 
digitalisaatio, 3D-tulostus ja 
ohjelmistot, teollisuuden ko-
neet ja laitteet, komponentit 
ja sopimusvalmistus, logis-
tiikka ja varastointi, kestävät 
ratkaisut ja palvelut, tuote-
kehitys ja innovaatio, huolto 
ja kunnossapito, tutkimus, 
koulutus ja rekrytointi, ener-
giantuotanto, sähkö-, lämpö- 
ja kaasuverkot sekä sähkön-
siirto ja varastointi.

Pohjanmaan Teollisuus 
-tapahtuman ajankohta on 
23.-24.11. 

Pohjanmaan Teollisuus -tapahtuman 
järjestelyvuoro siirtyy tänä vuonna 

Vaasaan, ja samalla tapahtuma
 laajenee kaksipäiväiseksi. 

Pohjanmaan Teollisuus Vaasassa marraskuussa

Palvelumme kattaa joustavasti
metalliteollisuuden tarpeet yhdestä
varaosasta koko tehtaan koneistukseen.

Puh. 010 839 1200
www.fredko.com

Kombikoneen lävistettyjen, muovattujen ja 
kuitulaserleikattujen kappaleiden irrotus ja 
niputus sekä rangan käsittely todella kompak-
tissa lattia-alassa. Hybridilävistys- ja muovaus-
pää Thick-Turret -työkaluille, Dry Cooling -leik-
kuupää sekä Acut -paineilmaleikkuu työstää 
kappaleet pelkän sähkön kustannuksella. 
Pyydä tarjous!

BLM Groupin yhdistelmäkuitulaserin moduu-
lirakenne mahdollistaa täysverisen putkilase-
rin lisäämisen jälkikäteen levykoneeseen tai 
päinvastoin. Kuitulaserleikkuun merkittävin 
kilpailutekijä on alhaiset leikkuukustannukset, 
joita paineilman käyttö entisestään laskee. 
Kysy lisätietoja! 

Salvagninin S1 -lävistys- ja 
kuitulaserleikkuukeskus

Adigen LC5 -yhdistelmä-
kuitulaser putkille ja levyille

Uusi 
kompakti 
purku- ja 
niputuslaitteisto

Nyt saatavilla paineilma-
leikkuuoptiolla

Lue Konekuriiri netissä
www.konekuriiri.fi
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Hydroscand on tuttu teol-
lisuuden letkujen ja johdin-
komponenttien toimittaja. 

Ruotsissa 1960-luvun lo-
pulla toimintansa aloittanut 
yritys on vuosien mittaan 
laajentanut toimintojaan 
niin muihin Pohjoismaihin 
kuin edelleen Eurooppaan 
ja laajemmallekin. 

Suomessa Hydroscand 
on toiminut vuodesta 1997 
ja kuuluu alan keskeisiin toi-
mijoihin myös meillä. 

Yritys toimii Suomessa alu-
eellisesti franchise-pohjalta, 
toimipisteitä on Suomessa 
11 paikkakunnalla eteläi-
sestä Suomesta länsiranni-
kolle painottuen Ouluun ja 
Rovaniemelle saakka. Myös 
Itä-Suomessa on useampia 
toimipisteitä. Jälleenmyyjiä 
yli 60. 

Toiminnot aloitettiin Suo-
messa Turusta ja mm. Varsi-
nais-Suomessa Hydroscandin 
asema markkinoilla on vahva. 
Iso asiakas on mm. Sandvik. 
Turussa yrityksellä toimii 
myös pääkonttori ja pääva-
rasto sekä oma myymälä, 
joka palvelee niin teollisuu-
den kuin yksityispuolenkin 
asiakkaita.

Putkituotteita  
omasta  
yksiköstä

Hydroscandin tuotepaletti 
on laaja, siihen kuuluvat let-
kujen ja liitoskomponenttien 
lisäksi monenlaiset tarvik-
keet, kuten nipat, liittimet, 
adapterit ja venttiilit. 

Tuotteiden myynnin lisäksi 
yritys palvelee asiakkaitaan 
myös tuotteiden valmistaja-
na, yrityksen Turun toimis-
teessä toimii tuotantoyk-
sikkö, missä yritys valmistaa 
OEM-tuotantona letkuja että 
hydrauliikkaputkia.

”Tuotantoyksikössä muok-
kaamme alihankintana putkia 
asiakkaillemme ja olennaisia 
tuotteita ovat erilaiset sisäl-
löltään varioivat putkisetit, 
joihin saattaa kuulua kymme-
niäkin erilaisia ja eri kokoisia 
tuotetta. Sellaisia teemme 

lisäksi osastolla toimii kolmi-
sen vuotta talon taivutustöis-
sä mukana ollut moniakseli-
kone, millä voidaan taivuttaa 
putkia 52 mm:n halkaisijoihin 
saakka. 

Hydroscanin tuotteissa 

neljään, kun osastolle hankit-
tiin lisää kapasiteettia, uusi 
italialaisvalmistajan Crippan 
mallistoa edustava ns. Small 
-sarjan malli. 

Sen hankinnassa koneen 
koko, jonka jo mallisarjan ni-
mikin kertoo, oli olennainen 
tekijä.

”Tämän hankinnan ideana 
oli hankkia pienemmille tuot-
teille niiden kokoluokkaan 
paremmin sopiva kone. Meil-
lä on tuotannossamme run-
saasti pieniä, halkaisijaltaan 
6-8 mm:n putkia, jotka olem-
me tähän asti taivuttaneet 
isolla koneellamme, ja han-
kalaahan se välillä on ollut, 
iso kone kun pääasiassa on 
tarkoitettu myös isomman 
kokoluokan kappaleille. ”

”Tällä koneella voimme 
taivuttaa ne nyt niille koko-
luokaltaan paremmin sopi-
valla koneella. Samalla saam-
me työkuormaa jaettua ko-

maksimikoko putkissa on 42 
mm, sitä kookkaammat put-
ket ovat hydrauliikassa usein 
hitsattuja ratkaisuja.

Viime syksynä putkentai-
vutuskoneiden määrä put-
kentaivutusosastolla kasvoi 

neiden välillä niin, että emme 
ole näiden meille olennaisten 
pienten osien kanssa vain yh-
den koneen varassa. Samalla 
se vahvistaa kapasiteettiam-
me jatkoa ajatellen. Pystym-
me nyt vastaamaan kysyn-
tään aiempaa paremmin”, 
Kosonen sanoo.

Napakka paketti

Suomessa Vossin edustama 
Crippa valmistaa koneita eri 
kokoluokkiin.

Hydroscandin kone kuuluu 
valmistajan ns. Small-sarjaan, 
missä on ulkoisesti pieniä, 
mutta ominaisuuksiltaan mo-
nessa mielessä isompiensa 
vertaisia yhdeksänakselisia 
kahteen suuntaan taivutta-
via sykliajoiltaan nopeita ja 
toki samalla myös ekologisia 
täysservokoneita. 

Ohjelmoinniltaan ja ope-
roinniltaan helppokäyttöi-
seksi suunniteltu kone tai-
vuttaa halkaisijaltaan 6 - 20 
mm:n putkia, Hydroscandilla 
toistaiseksi maksimityökalut 
ovat 12 mm:iin saakka. Hyd-
roscandilla pienten putkien 
taivutuksen käypää pikkuko-
netta haettiin jonkin aikaa, ja 
matkan varrella vertailussa 
havaittiin, että kyseessä on 
itse asiassa konemarkkinoil-
la varsin harvinainen koko-
luokka.

”Isompia tietenkin löytyy, 
mutta näitä pieniä on markki-
noilla huomattavasti harvem-
massa. Mukavaa, että Crip-
pan ohjelmasta kokoluokka 
löytyi. Meille tämä kone on 
sopiva ratkaisu”, sanoo Ko-
sonen.

mm. juuri Sandvikille tänne 
Turkuun. Sarjat ovat usein 
pieniä, tuoteohjelmassa on 
tuhansia erilaisia tuotteita”, 
kertoo tuotepäällikkö Ilpo 
Kosonen.

Tuotantoyksikön vauhti on 
ollut viime aikoina vahvaa, ja 
huomioarvoisesti näinä muu-
toin haastavina korona-aikoi-
na vieläpä erityisesti.

”Aikamoista liitoahan tä-
mä on viime ajat ollut. Yksis-
tään tämän putkentuotan-
to-osaston liikevaihto kas-
voi noin 70 prosentin tasol-
la. Keskeiset asiakkaamme 
ovat lisänneet merkittävästi 
tilauskantojaan ja se on nä-
kynyt meillä varsin selvästi. 
Materiaalinhintojen nousu 
näkyy mm. kaivospuolella 
kovasti lisääntyneinä tilauk-
sina”, Kosonen sanoo.

Laajennusta 
pienempään 
kokoluokkaan

Putkia Hydroscanin Turun 
parisenkymmentä vuotta 
toimineella putkentaivutus-
osastolla taivutetaan nykyi-
sin keskimäärin 2500 putken 
viikkovauhtia.

Töitä tehdään kymmenen 
henkilön voimin ja käytössä 
on viime vuodet ollut kol-
me kookkaamman kokoluo-
kan putkentaivutuskonetta, 
niistä kaksi on ikäluokaltaan 
vanhempaa mallistoa, ja sen 

Teollisuuden komponenttitoimittaja Hyd-
roscand vahvistaa putkentaivutuksen 
palvelutoimintojaan. Yrityksen Turussa 
toimivan tuotanto-osaston käyttöön han-
kittiin hiljattain neljäs putkentaivutuskone. 
Kooltaan kompakti, mutta ominaisuuksil-
taan monipuolinen Crippan Small2E jakaa 
osaston työkuormaa ja keskittää pienem-
pien putkien taivutuksen niille paremmin 
sopivan kokoluokan koneelle.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Hydroscand tehostaa putkentaivutustaan

”Pienet putket koneelle, mikä niille parhaiten sopii”

Kone taivuttaa putkia 20 mm:n halkaisijoihin saakka, 
Hydroscandilla taivutetaan lähinnä halkaisijaltaan 
6-8 mm:n putkia. Putkia valmistelee taivutukseen 

turva-aidan takana Niko Rantala.

Kone on sopiva kokoluokaltaan osaston 
pienempien putkien taivutukseen ja jakaa 

työkuormaa useammalle koneelle. 
Ohjauksella Ilpo Kosonen (oikealla) ja Lassi Lehtonen.

Hydroscandin tuotepalettiin kuuluvat letkut ja 
liitoskomponentit sekä tarvikkeet. Turun toimisteessä 
toimii lisäksi tuotantoyksikkö, missä yritys valmistaa 

alihankintana letkuja, että hydrauliputkia. 
Kuvassa vahvempaa putkituotantoa.

Crippan kompaktikokoinen Small2E vahvistaa Hydroscandin putkituotannon 
taivutuskapasiteettia Turussa. Taivutustöissä koneella Lassi Lehtonen.
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DISCOVER MORE
 MANUFACTURING SOLUTIONS
Mazak tukee yrityksesi valmistustekniikan 
kehitystä, olitpa sitten aloitteleva alihankkija tai 
maailmanluokan laitevalmistaja. Mazakin laaja 
kone- ja palveluvalikoima tarjoaa tuottavan 
ratkaisun erilaisiin tuotantotarpeisiinne.

Lisätietoa: www.mazakeu.com

Wihuri Oy Tekninen Kauppa 
www.machinetools.wihuri.fi 

Puh. 020 510 10

@wihurimazak

Automation

CNC
Turning 
Centers

Laser 
Processing
Machines

5-Axis 
Machining
Centers

Vertical
Machining 
Centers

Multi-Tasking
Machines

Horizontal
Machining 
Centers
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”Ekologinen ja taloudellinen samaan aikaan” 

Automaattijärjestelmä työstönesteiden puhdistukseen

Tuttu juttu on, että työstö-
nesteet ovat konepajoilla 
hyvä ja tarpeellinen asia. 

Melkoisesti niitä kuitenkin 
kuluu ja useimmiten kerta-
käyttöisinä niiden hankkimi-
nen on iso kustannus ja käy-
tön jälkeinen hävittäminenkin 
melkoinen kululisä. Myös 
mm. nesteiden säilyttämi-
seen ja käsittelyyn liittyy tun-
netusti huomiotavia riskejä, 
sillä mikrobien, nesteeseen 
joutuneiden raskasmetallien 
ja muiden epäpuhtauksien 
kanssahan ollaan tekemisis-
sä. 

Mitenkähän olisi, voisiko-
han työstönesteiden käyttöi-
kää pajoilla lisätä, säästää si-
ten melkoisesti kustannuksia 
ja myös kehittää käytön eko-
logisuutta? Entä saataisiinko 
niiden samalla käsittely tur-
vallisemmaksi?

Ajatuksesta  
tuotteeksi 

Näitä pohdiskeli koneistajan 
töidensä lomassa siilinjär-
veläinen nuori mies Joonas 
Heikkinen Savon Sellun ko-
nepajalla Kuopiossa ja poh-
ti työstönesteiden käyttöön 
ennen kaikkea luotettavan 
kiertotalouden näkökulmaa. 

Jos ratkaisu löytyisi, asia 
olisi monelle taholle merki-
tyksellinen paitsi taloudelli-
sesti, ekologisesti kuin yhtä 
hyvin työterveyden näkökoh-
distakin. 

Koska ideaa sieti Heikki-
sen mukaan kehittää, päät-
ti nuori mies lisätä tietoaan 
teemasta. 

Hän pyrki ja pääsi Aal-

lyksiä, tarjoamme kiinnostu-
neille yritykselle mahdolli-
suutta laiteen koekäyttöjak-
soon ilman hankintavelvolli-
suuksia. Omin kokemuksin 
laitteen edut tulevat tieten-
kin parhaiten havaituksi”, to-
teaa Joonas Heikkinen.

Spesnesille kansainvälises-
ti Intelligent Coolant Sustai-
neriksi (ICS) ristitty ylläpito-
laite on yrityksen kärkituote, 
mutta yritys toimii työstönes-
teiden käyttöön liittyvien 
asioiden parissa osin muilla-
kin rintamilla. 

Yksi erittäin mielenkiintoi-
nen projekti nuoren ideanik-
karin työarsenaalissa on työs-
tönesteiden hävittämiseen 
liittyvä projekti. 

”Niiden yhteydessä jälleen 
niin ekologiset kuin taloudel-
lisetkin hyötynäkökohdat ko-
rostuvat positiivisella tavalla. 
Ekologisesti hävitettävät nes-
teet voivat olla realismia jo 
lähitulevaisuudessa”, Heikki-
nen sanoo.

na mm. messuilla ja viestineet 
aktiivisesti alan toimijoille. 
Yksi pörssiyhtiö on jo laitteen 
tilannutkin.”

”Katsomme, että tekno-
logialla on mahdollisuuksia 
laajalti. Suuntimamme on 
kansainvälisillä markkinoilla, 
aluksi vahvin painopiste on 
kuitenkin kotimaassa. Pro-
jektin etenemistä auttaa se, 
että saimme hiljattain myös 
uuden merkittävän rahoitta-
jan mukaan jatkokuvioon”, 
Magnus Kumlin toteaa. 

Kompakti  
älylaite

Työstönesteiden ylläpitolaite 
on ulkoisesti kompakti ja al-
le metri kertaa metrin kokoi-
nen työstökoneen yhteyteen 
asennettava kokonaisuus. 

Sellaisena se on tarvittaes-
sa vähällä vaivalla siirrettävis-
sä myös koneelta toiselle.

Homman idea on tarjota 
olennaiset työstönesteiden 
puhdistuksen toiminnot yh-
dessä paketissa.

”Laitteen toiminnassa pa-
jan työstönesteet kiertävät 
laitteen läpi, ja laite poistaa 
kierrosta kaikki merkittävät 
nesteeseen kertyvät aines-
osat, hiukkaset mikrometrin 
tarkkuudella, vuotoöljyt ja 
toki myös hankalat baktee-
rit. Näin työstönesteen elini-
kää voidaan laitteen käytöllä 
ainakin tuplata, ellei monin-
kertaistaa, minimoida työ-
terveyteen liittyviä haittoja ja 
vähentää samalla ympäristö-
kuormitusta. Sen myötä lai-
te lisää turvallisuutta, on siinä 
mielessä aika lailla erikoinen, 
että se on ekologinen ja ta-
loudellinen samaan aikaan, 
ihan aina nämä asiat eivät 
tunnetusti vaikuta samaan 
suuntaan”, Kumlin kertoo.

”Koska nesteet ja ympäris-
töt ovat erilaisia, puhdistus- 
ja ylläpitoprosessi tai -proses-
sit valitaan kohteen mukaan, 
eli laite on modulaarinen ja 
mm. ominaisuuksiltaan rää-
tälöitävissä kulloiseenkin 
tarpeeseen soveltuvaksi. 

Mm. suodatusteknologia on 
valittavissa pitkälti kohteen 
mukaan”, sanoo Heikkinen. 

Automaatti- 
seuranta

Työstönesteiden ylläpitoon 
uutuus on suunniteltu sa-
mantien nykypäivän äly- ja 
IoT-teknologian mahdollisuu-
det huomioiden. Puhdistuk-
sen ohella laitteen mittaus-
järjestelmä tarkkailee auto-
maattisesti nesteen kuntoa, 
säätää sen konsentraatiota 
ja tarkkailee samalla omaa 
toimintaansa, ja laitteen tek-
nologiat mahdollistavat tär-
keiden parametrien seuraa-
misen. 

Tulokset ovat luettavissa 
yrityksen palvelimelta yritys-
kohtaisin tunnuksiin.

”Laite on valmis tuote, 
mutta sen ominaisuuksien 
kehittäminen ja optimointi 
jatkuvat tietenkin edelleen. 
Koska kyseessä on uusi asia, 
joka ymmärrettävästi saattaa 
herättää kysymyksiä ja epäi-

to-yliopistoon, missä pohdin-
ta eteni pian tutkimukseksi, 
kokeiluiksi ja testeiksi. Lisä-
potkua kehitystyöhön tuli eri 
alueiden, mm. sähkösuunnit-
telun ja ohjelmistokehityksen 
asiantuntijoiden kautta.

Kehitystyön kautta syntyi 
uusi tuote, jonka usealle oi-
vallukselle on haettu patent-
tia. Laite mahdollistaa työstö-
nesteen puhdistuksen, mutta 
on jotakin enemmänkin, työs-
tönesteiden ylläpitolaite, jo-
ka ei nimensä mukaisesti vain 
puhdista, vaan mahdollistaa 
samalla tehokkaan työstö-
nesteen laadun ja koko pro-
sessin seurannan.

”Sellaisena se on mark-
kinoilla aika ainutlaatuinen 
kokonaispaketti”, Aallossa 
DI-opintoja parhaillaan vii-
meistelevä Joonas Heikkinen 
kertoo. 

Uuden laitteen ympärillä 
toimii nyt yritys, Spesnes Oy, 
jossa ovat mukana Heikkisen 
yhtiökumppaneina sähköin-
sinööri Ville Rautiaisen ja 
ohjelmistosuunnittelija Ras-
mus Laugin lisäksi pitkän ko-
kemuksen yritysten välisestä 
business to business- kaupas-
ta omaava Magnus Kumlin. 

Ja mahdollisuudet markki-
noilla jatkossa ovat miesten 
mukaan mittavat, sen verran 
paljon työstönesteitä pajoil-
la käytetään. Niin meillä kuin 
muualla.

”Kiinnostusta laitetta koh-
taan on ilmennyt. Yksi laite 
on ollut nyt vuoden päivät 
hyvällä menestyksellä Raa-
hen suunnalla koekäytössä, 
itse olemme jo olleet muka-

Mies ja laite. Joonas Heikkiselle työstönesteiden ylläpitolaitteen kehittäminen on ollut pitkäaikainen, 
mutta mielenkiintoinen projekti.

Prosessi tai prosessit valitaan kohteen 
mukaan. Laite on mm. suodatusominai-
suuksiltaan räätälöitävissä kulloiseenkin 
tarpeeseen ja ympäristöön soveltuvaksi.

Ulkoisesti kompakti laite puhdis-
taa ja kierrättää työstönesteet 
sekä mahdollistaa automaattisen 
seurannan. Laitteen mittausjärjes-
telmä tarkkailee automaattisesti 
nesteen kuntoa ja säätää sen kon-
sentraatiota.

Suomalaisinnovaatio melkoisella poten-
tiaalilla: automaattinen työstönesteiden 
ylläpitojärjestelmä puhdistaa työstönes-
teet uudelleenkäyttöön ja tarjoaa nyky-
ajan välineet prosessin seurantaan sa-
massa paketissa. 

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT
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Hollantilainen CNC-työstökeskusten 
valmistaja Unisign on julkaissut 

uudistuneen version 
Uniport 4000-portaali-

koneistuskeskuksestaan.

Optiona toimittavan kulmapään avulla koneella 
voidaan nyt tehdä myös vaakasuuntaisia koneistuksia.

Uudistunut Uniport 
4000-koneistuskeskus 

kuuluu Unisignin 
ajankohtaiseen 
konemallistoon.

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

Suorituskykyinen portaalikeskus uusin maustein

Unisign päivitti Uniport 4000:n 

Uniport 4000 on valmistajan 
Uniport-sarjan pienin malli. 
Päivityksen myötä kone on 
uudistunut monessa kohdin.

Kulmapäävarustus 
optiona

Yksi keskeinen muutos aiem-
paan on, että kone voidaan 
nyt varustaa monelta suun-
nalta tapahtuvan koneistuk-
sen mahdollistavalla kulma-
päällä. 

Optiona toimittava oike-
anpuoleinen kulmapää on 
ollut aiemmin saatavissa 
vain kookkaampiin Uniport 
6000-, 7000- ja 8000-tyy-
pin portaalikoneisiin, ja nyt 
myös 4000-kokoluokkaan. 

Kulmapäävarustuksen 
myötä koneen Z-liike on 
samalla aiempaa isompi, 
nyt aina 750 mm:iin saak-
ka. Pystysuunnassa työale 
on mahdollinen aina 1250 
mm:iin saakka.

Pituusliikettä koneeseen 
on valittavissa tarpeen mu-
kaan 4000:sta yli 24 000 
mm:iin saakka, ristiliike Y 
on 1500-3500 mm.  

Suorituskyky on kookkaa-
seen koneistukseen soveltu-
vaa, suoravetoisen, vesijääh-
dytteisen pääkaran teho on 
vakiona 36 kW / 12 000 rpm. 
Alumiinin tai muovin työs-
tämiseen kone on lisäva-
rusteena varustettavissa 58 
kW / 16 000 rpm pääkaralla. 
Konealustan avoin muotoi-
lu on suunniteltu varmista-
maan sujuvan lastunpoiston.

Mahdollisuus 
heilurityöstöön

Uniport 4000:ssa työkalun-
vaihto on kokonaan auto-

Unisign ilmoittaa toimit-
tavansa uudistettua Uniport 
4000-mallia kokonaiskon-
septina, joka voidaan mu-
kauttaa asiakkaan erityis-
vaatimuksien mukaisesti. 
Mukana tulevat tarvittaes-
sa mm. kiinnitysadapterit 
(hydrauliset, tyhjiö- ja mag-
neettiset), koneistuspäät, 
työkalut ja CNC-ohjelmat. 
Unisignin Suomen edustaja 
on Masentia.

maattinen. 
Koneessa on vakiona liik-

kuvassa portaalissa sijaitse-
va ketjutyyppinen työkalu-
varasto ja lisätyökaluja var-
ten voidaan asentaa toinen 
työkaluvarasto portaalisillan 
takapuolelle. 

Yhteensä koneessa on 
varastokapasiteettia yli 100 
työkalulle. Turvapaneelit 
suojaavat työaluetta lastuil-
ta ja jäähdytysnesteeltä.

Uniport 4000:n työalue 
voidaan haluttaessa jakaa 
irrotettavan väliseinän avul-
la kahteen erilliseen osaan. 
Kun yhdellä alueella työste-
tään, asetustoimia voidaan 
tehdä toisella alueella. 

Edelleen koneessa on 
mahdollisuus automaatti-
seen työkalun mittaukseen. 
Kone mittaa automaattisesti 
työkalun pituuden ja halkai-
sijan laserilla, mikä estää kal-
liita virheitä ohjelmoinnin ja 
koneistuksen aikana. Muita 
vaihtoehtoja ovat sisäinen 
jäähdytys ja mittausanturi.

Pääkäyttö koneessa on 
vesijäähdytteinen, mikä pa-
rantaa lämmönhallintaa ja 
vähentää melua ilmajäähdyt-
teisiin koneisiin verrattuna. 

Suoraan  
tehtaan lattialle

Alleen Uniport 4000 ei vaadi 
erityisperustaa ja se sijoite-
taan suoraan tehtaan latti-
alle. Tämä tarkoittaa, että 
asennusaika on lyhyt ja kone 
voidaan tarvittaessa helposti 
siirtää. 

Koneen mitat ovat pituus-
suunnassa X-akseli+4800 
mm, leveys Y-akseli +3700 
mm ja korkeus 3200 mm.

Pääkaran teho koneessa on 36 kW / 12 000 1/min, 
lisävarusteena 58 kW / 16 000 1/min. 

Kamera ja screeni mahdollistavat visuaaliset näkymät työalueelta ohjaukselle.

KARI HARJU
TEKSTI
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Garnjet on Alajärven Leh-
timäellä toimiva ohutlevyn 
käsittelijä, jonka toimintaa 
ovat vesi- ja laserleikkaus 
sekä särmääminen. Tuotan-
toperinteet talossa ulottuvat 
vuoteen 1998, viime vuodet 
sen toiminnot on omistanut 
niin ikään alajärveläinen, 
Luoma-ahon kylässä pää-
paikkaansa pitävä, vuodesta 
2008 toiminut Alumech Oy. 

Yksikkö toimii Garn-
jet-aputoiminimellä ja palve-
lee sekä Alumechin leikkauk-
sen ja särmäyksen tarpeita 
että toimii palveluntarjoaja-
na ulospäin ohutlevyasioissa. 

”Alumechin painopistees-
sä ovat alumiinin ja ruostu-
mattoman teräksen hitsaa-
minen sekä kokoonpanot. 
Garnjetin ostimme kolmisen 
vuotta sitten ja siirron ideana 
oli tehostaa yrityksen kasvun 
myötä tuotteissamme tarvit-
semiemme ohutlevykompo-

Kookkaiden levyjen kä-
sittelyä Garnjetillä auttaa 
uuden koneen yhteyteen 
hankittu nosturilinja alipai-
nenostimin. 

Kuitulaserin hankinnan yh-
teydessä Garnjet osti kave-
riksi myös samaa kokoluok-
kaa edustavan särmäyspu-
ristimen. Alikon toimittaman 
uuden puristusteholtaan 750 
tonnin ja työleveydeltään 
kahdeksanmetrisen särmäys-
puristimen lisäksi yrityksen 
kokonaispalvelua vahvistaa 
osaltaan ennestään kalus-
toon kuuluva 320 tonnin ne-
limetrinen särmäyspuristin.

Alumech Oy edennyt vah-
vaa tahtia toiminnoissaan vii-
me vuodet ja tekee liikevaih-
toa kuuden miljoonan euron 
tasolla. 

”Töitä on ollut haastavis-
ta ajoista huolimatta hyvin, 
ja näkymiä riittää myös jat-
koon. Tässä tilanteessa olem-
me olleet perin tyytyväisiä, 
että lähdimme pari vuotta 
sitten tekemään näitä inves-
tointeja, vaikka poikkeusajan 
alkua juuri tuolloin elettiinkin 
ja jatkon epävarmuutta oli il-
massa. Nyt nämä investoinnit 
vievät yritystä eteenpäin”, 
sanoo Esa Pyöriä.

Alumech työllistää Suo-
men toiminnoissaan pari-
kymmentä henkilöä. Suomen 
lisäksi yrityksellä toimii tuo-
tantoyksikkö Puolassa. Gar-
njetilla henkilökunnan määrä 
on töiden lisääntyessä liike-
toimintakaupan jälkeen kas-
vanut useammalla uudella 
ammattilaisella. Yksikössä on 
töissä nyt 13 henkilöä. 

suuntaan, ja mm. yksikön 
leikkausvalmiuksia.

Garnjetin toimintojen pe-
rusta on vesileikkauksessa, ja 
töitä yksikössä tehdään tänä 
päivänä yhdellä 4100x6100 
mm:n työalueella ja neljällä 
leikkauspäällä varustetulla 
vesileikkurilla. 

”Aiemmin käytössämme 
oli toinenkin vesileikkaus-
kone, mutta myimme sen 
tämän tuoreen kehityspro-
jektin myötä pois. Tällä isom-
malla leikkaamme edelleen 
paksummat materiaalit 50 
mm:iin saakka. Etuna on, 
että koneella voidaan leika-
ta metallin lisäksi muovi- ja 
kumimateriaaleja.  Vaneriakin 
olemme leikanneet”, Pyöriä 
sanoo.

Vesileikkauksen lisäksi 
myös lasereilla leikkaustöi-
tä on Lehtimäellä tehty jo 
kauan. Ensimmäiset laserit 
tulivat yksikköön vuonna 

2006, joten kauan ovat ne-
kin olleet kuviossa mukana. 

Garnjetilla on ollut viime 
vuodet käytössään kolme 
CO2-laserleikkauskonetta, 
kaksi 1,5x3 metrin työpöydin 
ja lisäksi yksi kone 2x6 metrin 
työalueella.

Viime keväänä laserleik-
kauksen toiminnot astui-
vat harppauksen eteenpäin 
investointikokonaisuuden 
osana, kun Alumech korvasi 
Garnjetin pitkään palvelleen, 
pöytäpituudeltaan kuusimet-
risen CO2-laserleikkaus-
koneen uudella kookkaalla 
Bystronic Bystar-kuitulaser-
leikkauskoneella. 

Uuden koneen myötä la-
serleikkauksen käsittelyn 
kapasiteetti yksikössä kasvoi 
2,5x 8 metrin levykokoon, 
leikkausteho 12 kW:iin ja sa-
malla käyttöön saatiin kuitu-
laserteknologian edut.

”Leikkaamme sekä kuu-

den metrin että kahdeksan 
metrin kappaleita ja uuden 
koneen myötä saamme teh-
tyä myös nuo kookkaammat 
laserilla ja tällä samalla ko-
neella. 12 kW:n teho mahdol-
listaa meillä huomattavasti 
aiempaa vahvempien mate-
riaalien laserleikkauksen.”

”Iso etu on myös nyt se, 
että kuitulaserteknologian 
myötä voimme leikata teräs-
ten lisäksi laserilla nyt myös 
kaikki alumiinilaadut sekä 
aiempaa vahvemmat alumii-
nit, mikä on paitsi Alumechin 
kokonaistoimintojen kannal-
ta merkityksellistä, kehittää 
jatkossa eteenpäin alihan-
kintapalveluamme”, Pyöriä 
sanoo.

Kookkaan luokan 
kokonaispalvelua

Uuden kuitulaserin 12 kW:n 
resonaattoriteho leikkaa 30 
mm:n materiaaleja, mutta 
pääasiassa koneella leika-
taan Garnjetilla kuitenkin 
ohuempia levymateriaaleja, 
pääasiassa 3-20 mm:n vah-
vuuksia.

ByVision Cutting -ohjel-
misto tukee käyttäjää ja ny-
kyautomaatio tehostaa toi-
mintoja, yksi mielenkiintoi-
nen lisämahdollisuus on mm. 
koneen mukana toimitettava 
reunojen siistintään kehitetty 
BeamShaper.

”Koneen valintaan vaikut-
tivat valmistajan kotimaiset 
referenssit, sekä nopea toi-
mitusaika. Tietenkin tuki- ja 
huoltopalveluiden toteutuk-
sella on asioihin merkitystä”, 
Pyöriä sanoo.

nenttien valmistusta siirtä-
mällä nämä toiminnot oman 
katon alle”, kertoo Alume-
chin perustajiin kuuluva, sen 
hallituksen puheenjohtaja ja 
nyt Garnjetin ohutlevytoi-
mintoihin keskittyvä myynti-
johtaja Esa Pyöriä.

”Alumechin tarpeisiin 
suuntaavan tuotannon ohella 
alihankintatoiminta on Gar-
njetin toiminnassa isossa 
roolissa. Haluamme olla asi-
akkaille luotettava kumppani 
ja kehitämme yksikön kilpai-
lukykyä ja monipuolisuutta 
edelleen”, Pyöriä sanoo.

Uutta  
teknologiaa – uusia 
mahdollisuuksia 

Garnjetin kohdalla kehitys 
tarkoittaa varsinkin inves-
tointeja. Parhaillaan Lehti-
mäellä on käynnissä koko-
naisuus, mikä vahvistaa toi-
mintoja kokonaisvaltaiseen 

Uusi Bystronic-kuitulaser asennettiin Garnjetille käyttöön vuoden lopulla. 
Koneen toimintaa seuraavat näytöltä Juhani Sorvali, Tuomas Hernesmaa ja Esa Pyöriä.

Kookas ratkaisu. 
Koneella voidaan leikata 2,5x 8 metrin levyjä.

Nosturilinja ja alipainenostimet auttavat 
kookkaiden ja raskaiden levyjen käsittelyssä.

12 kW:n tehot ja kahdeksan metrin kokoluokka 

Laserleikkaus tehostui Garnjetilla

Alumech Oy vahvistaa palvelumahdolli-
suuksiaan levytöihin keskittyvässä Garn-
jet- tuotantoyksikössään Lehtimäellä. Uu-
si kuitulaser nostaa leikkauskapasiteettia 
2,5 x 8 metriin ja käsittelee 12 kW:n tehoin 
niin teräs-, rst- kuin alumiinimateriaalitkin 
30 mm:n vahvuuksiin saakka.

KARI HARJU
TEKSTI & KUVAT

Investointi kookkaaseen kuitulaseriin on osa 
Alumechin Garnjetin yksikön toimintoja kehittävää 

investointiohjelmaa. 12 kW:n teho tuo leikkausnopeutta 
ja mahdollistaa myös vahvempien materiaalien 

laserleikkauksen, toteaa Esa Pyöriä.
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DMG Morin uutuushybridi

DMG Mori on lanseerannut uutuuskeskuk-
sen, mikä yhdistää 5-akselisen koneistuk-
sen ja ainetta lisäävät toiminnot yhteen ko-
konaispakettiin.

Koneella voidaan käsitellä 
työkappaleita Ø400 mm × 
1 321 mm:n kokoluokkaan 
saakka. Kuvassa koneen 
AM-pää kiinnitettynä. 

Lasertec 3000 DED 
-hybridikone tekee sor-
vauksen ja jyrsinnän sekä 
ainetta lisäävät toimin-
not samassa yksikössä.

Ainetta lisäävän valmistuk-
sen eli AM:n käyttö teolli-
suudessa on kasvanut viime 
vuosina. 

Ainetta lisäävän valmis-
tuksen avulla on mahdollista 
toteuttaa muotoja, joita on 
usein haastavaa tai mahdo-
tonta valmistaa perinteisin 
menetelmin. 

Uusien tuotteiden ohella 
tuotantomenetelmien mo-
nimuotoisuus ja prosessi-in-
tegraation mahdollisuudet 
kiinnostavat yhä useampia 
yrityksiä myös pinnoitukseen 
ja korjaustoimintoihin.

Pinnoituksiin ja 
korjauksiin

DMG Morin ohjelmassa AM-
alueen sovellutukset ovat 
yksi osa, ja yritys valmis-
taa uutena siirtonaan nyt 
myös hybridikoneita, joissa 
AM-teknologian mahdolli-
suuksia yhdistetään perintei-
seen koneistusteknologiaan.  

Lasertec 3000 DED 
-hybrid on alueen uutuus, 

minkä myötä voidaan tehdä 
monipuoliset koneistukset ja 
pinnoitukset yhdellä koneel-
la ja myös yhdellä kappaleen-
kiinnityksellä. 

Kone on perustaltaan 
5-akselinen koneistuskes-
kus kolmella lineaariakselilla 
(X,Y,Z), B-akselilla (sorvaus/
jyrsintäkara) ja C-akselilla 
(pää-/vastakara). 

Erikoisuus on se, että ko-
neen sorvaus-/jyrsintäkara 

voidaan varustaa käyttöön 
kiinnitettävällä, samanaikai-
seen jauheensyöttöön ja la-
sersäteilytykseen soveltuval-
la AM-päällä (Direct Energy 
Deposition, DED). 

Laserteho AM-päässä on 
3 kW. Jauhesyöttöön mah-
dollinen materiaalivalikoima 
on DMG Morin mukaan laa-
ja, ja materiaaleja voidaan tu-
lostusprosessin aikana myös 
vaihtaa. 

ovat moninaiset. Niihin kuu-
luvat mm. pitkien akselien ja 
hammaspyörien pinnoitukset 
ja erilaiset korjausratkaisut 
(kuten turbiinin siivet, työ-
kalut, muotit) sekä kulunei-
den osien sorvaus ja jyrsin-
tä, pinnoitus ja viimeistely, 
joihin DED-teknologia hyvin 
soveltuu. 

DMG Morin mukaan hybri-
dikoneen DED-prosessi tur-
valliseksi ja luotettavuuteen 
on kiinnitetty erityistä huo-
miota. Erityinen AM Assis-

Eri metallijauheita voidaan 
sekoittaa ennen levittämistä, 
jolloin voidaan komposiitti-
materiaaleja ja toteuttaa eri-
laisia pinnoitus-, korjaus- ja 
pinnoitusprosesseja koneis-
tuksen yhteydessä.

Turvallinen prosessi

Uutuusmallilla voidaan pin-
noittaa työkappaleita Ø400 
mm × 1 321 mm:n kokoluok-
kaan saakka ja käyttökohteet 

tant -kokonaisuus valvoo pin-
noitusta, varmistaa tasaisen 
laadun ja estää tuotantovir-
heitä kalibroimalla automaat-
tisesti jauheen virtauksen ja 
tarkkailemalla suuttimen toi-
mintaa.

Ulkoisesti kone on suun-
niteltu käsittelyluokkaansa 
nähden kompaktiksi. Leveyt-
tä kokonaisuudella on 6876 
mm mukaan lukien työkalu-
varasto 38 työkalun varasto. 
Syvyyssuunnassa kone vaatii 
tilaa 4 510 mm.

5-akselinen 
koneistuskeskus 

AM-toiminnoin

LVD on julkaissut uuden päivityksen 
Cadman-ohjelmistoon. Uudessa v8.7:s-
sa on mukana uudentyyppisiä ominai-
suuksia mm. ulkoisten toimintojen in-
tegrointiin, geometrian tunnistukseen 
sekä tuotantoprosessien seurantaan.

LVD:n mukaan uuden version 
myötä Cadman-ohjelmistoon 
voidaan integroida ulkoisia 
ns. ei-ydintoimintoja, kuten 
kierteitystä, purseenpois-
toa ja hiontaa, minkä myö-
tä voidaan ohjata ja valvoa 
tilauksien etenemistä myös 
niiden osalta reaaliajassa. 
Ulkoiset toiminnot näkyvät 
Cadman-JOB-käyttöjärjes-
telmän yleiskatsauksessa. 

Yhden järjestelmän käyt-
tö pitää käyttöliittymän yh-
tenäisenä ja auttaa paranta-
maan prosessin tehokkuutta.

Uusi versio sisältää myös 
reaaliaikaisen käyttöliittymän 
ERP:n ja ohutlevytuotannon 
välillä. 

ERP-järjestelmä siirtää 
työtilaukset Cadman-JOBiin 
käsittelyä varten ja Cadman-
JOB välittää ERP:lle tilauksen 
reaaliaikaisen statuksen. Ti-
lauksen etenemistä voidaan 
seurata molemmissa järjes-
telmissä ja käyttäjä voi ana-

lysoida kerättyä dataa pro-
sessiparannusten toteutta-
miseksi.

Parannettu  
geometrian  
tunnistus

Cadman v8.7 pystyy nyt 
myös hallitsemaan tuotan-
toprosessia ilman ERP-jär-
jestelmää. 

Cadman-SDI:ssä (Smart 
Drawing Importer) voidaan 
luoda työtilauksia siirrettä-
väksi Cadman-JOBiin.

Työtilausten joukkoluo-
minen yksinkertaistaa ko-
konaisprosessia ja tekee 
ohjelmistosta LVD:n mukaan 
käytännöllisen ratkaisun kai-
kenkokoisille ohutlevyä kä-
sitteleville yrityksille, myös 

hionta tai maalaus, voidaan 
lisätä ERP- tai Cadman-JO-
Biin, kun työtilaus luodaan. 
V8.7:n kanssa SDI:ssa on 
mukana nyt toteutettavuu-
den tarkistus, mikä tarkistaa 
käytettävissä olevat koneet 
ja työkalut, tarkistaa osien 
geometrian ja varoittaa 
mahdollisista ongelmageo-
metrioista. 

niille, joilla ei ole ERP-järjes-
telmää.

Cadman-SDI pystyy nyt 
havaitsemaan ulkoisia ope-
raatioita 3D-geometriassa. 
Esimerkiksi reikä, jonka hal-
kaisija on välillä 4,1-4,3 mm, 
voidaan tunnistaa ja määri-
tellä kierrereiäksi M5. Myös 
toiminnot, joita ei voida ha-
vaita geometriassa, kuten 

Prosessin kulun 
optimointi

Cadman-JOB optimoi pro-
sessin kulkua luomalla tar-
vittaviin toimintoihin poh-
jautuvan suunnitelman, mikä 
huomioi mahdolliset rajoituk-
set, ja tarjoaa myös mahdol-
lisuuden suunnittelematto-
mien toimintojen lisäämiseen 
tuotannon aikana.

Cadman-P (Punching) ja 
Cadman-L (Laser Cutting) 
sisältävät nyt tiedostojen 
Drop and Drag -tuonnin ja 
automaattitoimintoja mate-
riaalinkäyttöön. Ohjelma voi 
esimerkiksi laajentaa mate-
riaalin salliessa osien väliin 
jääviä marginaaleja ja lisätä 
siten vakautta prosessiin.

LVD:n ohjelmassa ovat 
levytyökoneet, kuten laser-
leikkausjärjestelmät, lävistys-
koneet, särmäyspuristimet, 
leikkurit ja automaatiojärjes-
telmät sekä ohjelmistot. Suo-
men edustaja on Prodmac.

LVD lanseerasi Cadman v8.7:n
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Toimitilan laajennus tuo Outokummun Metallin 
tehtaaseen noin 1000 m² uutta hallitilaa.

Outokummun Metalli Oy:n toimitusjohtaja Jarmo 
Paakkunainen kertoo yhtiön lisäävän tuotantokapasi-

teettiaan uusilla investoinneilla 2022–2023.

Investointiohjelmassa lisätään tuotannon automati-
saatiota mm. robottihitsauksella. 

Uuden robottihitsaussolun perustusten teko käynnisti 
investointiohjelman käytännön toteutuksen.

Metsänkorjuulaitteiden val-
mistukseen erikoistuneen 
konepajayhtiön Outokum-
mun Metalli Oy:n toiminnan 
ytimessä on yrityksen mu-
kaan jatkuva kehitys. 

Metalliteollisuudessa se 
tarkoittaa osaavan henkilös-
tön lisäksi modernia kone-

aalivarastolle.
Uusi investointiohjelma to-

teutetaan vuosina 2022-2023 
ja se mahdollistaa yrityksen 
mukaan jälleen uuden harp-
pauksen tuotannon kehityk-
sessä.

Laajennus tehdashalliin, 
lisäystä konekantaan

”Investointisuunnitelman 
ulospäin näkyvin osa tulee 
olemaan tehdashallin laajen-
nus. Outokummussa sijaitse-
vaan tehtaaseemme raken-
netaan uusi kokoonpanotila, 
jonka suuruus tulee olemaan 
noin 1000 m². Laajennuksen 
jälkeen tehtaan kokonaisala 
on yli 8200 m²”, kertoo Ou-
tokummun Metallin toimitus-
johtaja Jarmo Paakkunainen. 

”Kone- ja laitekannan osal-
ta toimenpiteitä aloitettiin jo 
loppuvuodesta 2021. Edelli-
sen investoinnin yhteydessä 
otimme käyttöön automaatti-
sen monirobottisolun harves-
teripäiden hitsaukseen ja nyt 
tilasimme toisen samanlaisen 
kokonaisuuden.” 

”Uuden robottihitsausso-
lun perustukset on jo tehty, 
joten investointiohjelma nä-
kyy konkreettisesti tuotan-
totiloissamme. Lisäksi uuden 
koneistuskeskuksen hankin-
ta ja kokoonpanotoiminto-
jen uudistaminen ovat par-
haillaan suunnittelupöydällä. 
Periaatepäätökset niidenkin 
toteuttamisesta on jo yhtiön 
hallituksessa tehty”, sanoo 
Paakkunainen. 

Investointiohjelma tulee 
olemaan valmis vuoden 2023 
loppuun mennessä. 

”Tämänhetkisen hyvän ti-
lauskannan ohessa isojen in-
vestointien toteuttaminen on 
tietysti melkoinen ponnistus, 
mutta uuden tekeminen on 
meille aina motivoivaa”, to-
teaa Paakkunainen. 

Kapasiteettia ja 
tuotannon tehokkuutta

Investointiohjelman tavoit-
teista toimitusjohtaja Paak-
kunainen linjaa, että inves-
toinnin tuloksena yrityksen 

tuotantokapasiteetti kasvaa, 
minkä seurauksena yritys 
pystyy varautumaan tulevai-
suuden asiakastarpeisiin. 

”Automaation lisääminen 
ja valmistusmenetelmien ke-
hittäminen parantavat tuo-
telaatua ja tuotannon tehok-
kuutta useammassa tuotan-
non vaiheessa, hitsauksessa, 
koneistuksessa ja kokoonpa-
nossa.”

”Tämä parantaa koko-
naispalvelua asiakkaillemme 
ja sitä kautta tietysti yrityk-
semme kilpailukykyä. Lisäksi 
uudistusten tavoitteena on 
vaikuttaa positiivisesti oman 
henkilöstön työhyvinvointiin 
ja työturvallisuuteen vaati-
vassa teollisuusympäristös-
sä.”

”Meille on tärkeää kehittää 
yritystä eteenpäin maailman 
johtavana harvesteripäiden 
valmistajana ja toimia pitkä-
jänteisesti Pohjois-Karjalassa 
osana John Deere Forestry 

kantaa sekä uusimman val-
mistus- ja automaatioteknii-
kan hyödyntämistä. 

Outokummun Metallin 
edellinen vuosina 2018-2019 
toteutettu investointiohjelma 
sisälsi hitsauksen robotisoin-
tia sekä uuden koneistuskes-
kuksen ja uudet tilat materi-

Mittava investointiohjelma 
tiloihin ja tuotantoteknologiaan

Outokummun Metalli tehostaa valmistuskapasiteettiaan 

Harvesteripää- ja kuormainkauhavalmistaja Outokummun Metalli jatkaa investointejaan Outo-
kummun tehtaallaan. Uusi noin 3,3, miljoonan euron investointiohjelma sisältää sekä tehdas-
rakennuksen laajennuksen että uusia koneita ja laitteita. Investointi tuo yhtiön käyttöön uutta 
tuotantoteknologiaa ja valmistuskapasiteettia.

Oy:n Joensuun metsäkone-
tehtaan kumppanuusverkos-
toa”, Paakkunainen toteaa.

Vuonna 1980 
perustettu  
perheyritys 

Outokummun Metalli on 
vuonna 1980 perustettu per-
heyritys, joka valmistaa John 
Deere ja Waratah -tuote-
merkeillä myytävien harves-
teripäiden runkoja ja niiden 
varaosia. 

Outokummun Metallin 
tehtaassa harvesteripäiden 
rungot tehdään mekaanisesti 
valmiiksi sisältäen hitsauksen, 
koneistuksen, maalauksen ja 
kokoonpanon. Harvesteri-
päiden lisäksi Outokummun 
Metalli valmistaa Vahva-kuor-
mainkouria mm. metsä- ja 
kaivinkoneisiin. 

Outokummun Metalli Oy:n 
palveluksessa oli 94 henkilöä 
ja liikevaihto oli noin 20,9 mil-
joonaa euroa vuonna 2021.
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MULLISTAVA SUOMALAINEN INNOVAATIO
Poistaa työstönesteistä tekoäly- ja IoT-ohjatusti ilman kemikaaleja 
kaikki niiden toimivuuteen vaikuttavat haitta-aineet.
•	 pidentää	merkittävästi	nesteiden	käyttöikää	
	 ja	vähentää	kustannuksia
•	 vähentää	merkittävästi	ympäristökuormitusta
•	 tekee	koneistajien	työympäristöstä	merkittävästi	
	 terveellisemmän	ja	miellyttävämmän
•	 mittaa	ja	säätää	automaattisesti	ja	reaaliajassa	
	 nesteen	konsentraation	ja	kunnon
•	 tunnistaa	epäpuhtauksien	määrän	nesteissä	ja	
	 säätää	automaattisesti	puhdistustehon	sen	mukaan
•	 raportoi	ja	taltioi	tiedot

Spesnes ICS on ainoa laite, joka tekee kaiken tämän 24/365 samanaikaisesti ja itseohjautuvasti.

SPESNES INTELLIGENT 
COOLANT SUSTAINER

Teknologiateollisuuden tilaukset kasvoivat 
viime vuoden lopulla erittäin vauhdikkaasti. 
Jos ikäviä yllätyksiä ei tule, vahva tilaus-
kanta lupaa hyvää kehitystä suomalaiseen 
teknologiateollisuuteen alkuvuonna, tote-
aa Teknologiateollisuus ry:n tuore tilaus-
kanta- ja henkilöstötiedustelu.

Uusien tilausten arvo oli 
vuoden viimeisellä neljän-
neksellä peräti 40 prosent-
tia suurempi kuin edellisellä 
kvartaalilla ja 4 prosenttia 
suurempi kuin vuotta aiem-
min vastaavana aikana. 

Tilauskertymän arvoa 
kasvattivat omalta osaltaan 
myös nopeasti kohonneet 
tuottajahinnat.

”Vahva tilauskertymä on 
erinomainen uutinen. Myös 
liikkeellä olevien tarjous-
pyyntöjen määrä on pysynyt 
hyvällä tasolla. Myönteistä 
on sekin, että nyt – toisin 
kuin aiemmin syksyllä – selvä 
enemmistö yrityksistä rapor-
toi uusien tilausten kasvus-
ta, sanoo johtaja”, pääeko-
nomisti Petteri Rautaporras 
Teknologiateollisuudesta.

Myös riskejä  
matkassa

Tilauskannan arvo oli joulu-
kuun lopussa 8 prosenttia 
suurempi kuin syyskuun lo-
pussa ja 16 prosenttia suu-
rempi kuin vuoden 2020 jou-
lukuussa. Telakoilla on edel-
leen suuri osuus tilauskannan 
kokonaisarvosta. Tilauskan-
taa paisuttavat tällä hetkellä 
myös materiaalien ja kom-
ponenttien saatavuudesta 
johtuvat toimitusvaikeudet.

Kone- ja metallituoteteol-
lisuuden osalta (koneet, me-
tallituotteet, kulkuneuvot) 
yritysten liikevaihto Suo-
messa nousi vuonna 2021 
ennakkotietojen mukaan 
vajaat neljä prosenttia ver-
rattuna vuoteen 2020. Ko-
ne- ja metallituoteteollisuu-

den yritysten saamien uusien 
tilausten arvo nousi loka-jou-
lukuussa peräti 30 prosent-
tia edelliseen neljännekseen 
verrattuna. Edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna saatujen uusien tila-
usten arvo nousi yhdeksän 
prosenttia. 

”Tilauskertymä on erin-
omainen, mutta toimin-
taympäristöön liittyy myös 
merkittäviä ja osin vaikeasti 
ennakoitavia riskejä. Niitä 
ovat mm. toimitusketjujen 
ongelmat, inflaatio, pelätty 
palkkainflaatio ja keskus-
pankkien reaktiot talouskehi-
tykseen. Myös geopoliittiset 
riskit ovat poikkeuksellisen 
suuret. Heikkojen signaalien 
mukaan toimitusketjujen on-
gelmat voisivat jonkin verran 

ennakkotietojen mukaan 
noin 31 prosenttia vuonna 
2021 verrattuna vuoteen 
2020. Terästuotteiden, vä-
rimetallien, valujen ja me-
tallimalmien yhteenlaskettu 
tuotannon määrä Suomessa 
oli tammi-marraskuussa 2021 
noin yhdeksän prosenttia 
suurempi kuin vuosi sitten 
vastaavaan aikaan.

Vauhtia investoinneille 

Teknologiateollisuuden toi-
mitusjohtaja Jaakko Hirvola 
kiirehtii maan hallitukselta 
investointeja vauhdittavia 
toimia. Teknologiateollisuu-
den eli Suomen suurimman 
vientialan tilanne näyttää nyt 
hyvältä, joten kasvua, vihreä 
siirtymää ja digitalisaatiota 
vauhdittaville investoinneil-
le on otollinen maaperä.

Hirvolan mukaan halli-
tuksen kehysriihestä tarvi-
taan päätökset mm. laajasta 
T&K-verokannustimesta ja 
T&K-rahoituslaista, joita par-
lamentaarinen TKI-työryhmä 
esitti. T&K-verokannustin on 
tärkeää saada käyttöön heti 
vuoden 2023 alusta. Rahoi-
tuslaki tarvitaan voimaan 
vielä tällä hallituskaudella; se 

helpottua alkuvuoden aika-
na, mutta tilanne voi taas pa-
hentua nopeastikin”, Rauta-
porras muistuttaa.

Ennakkotietojen mukaan 
teknologiateollisuuden yri-
tysten liikevaihto oli viime 
vuonna Suomessa noin 87 
miljardia euroa. Tämä on 
reilut 6 prosenttia enem-
män kuin vuonna 2020. Lop-
puvuoden tilauskehityksen 
perusteella kone- ja metal-
lituoteteollisuuden osalta 
yritysten liikevaihdon arvi-
oidaan olevan alkuvuoden 
aikana arvoltaan suurempi 
kuin vuosi sitten vastaavaan 
aikaan.

Metallien jalostusyritys-
ten (terästuotteet, värime-
tallit, valut, metallimalmit) 
liikevaihto Suomessa nousi 

sitouttaa poliittisia päättäjiä 
TKI-investointien kasvattami-
seen lupausten mukaisesti 4 
prosenttiin BKT:stä tulevina 
vuosina. Iso joukko teknolo-
giayrityksiä on jo sitoutunut 
nostamaan omia panostuk-
siaan, jos parlamentaarisen 
työryhmän ehdotukset to-
teutuvat.

Teknologiateollisuuden 
varatoimitusjohtajan Minna 
Helteen mukaan istuvalla hal-
lituksella on viimeiset hetket 
tehdä julkista taloutta vahvis-
tavia työllisyyspäätöksiä.

Helteen mukaan osaajapu-
la on jo niin vakava kasvun 
este, että myös kansainvä-
lisiin osaajiin on satsattava 
toden teolla. Suomessa ei 
ehkä vieläkään ymmärretä 
tilanteen vakavuutta. Koko 
ajattelutapa on muutettava, 
sillä yksittäisten osaajien haa-
liminen sieltä täältä ei tilan-
netta pelasta.

”Osaajien maahantuloa 
voidaan myös nopeuttaa ra-
dikaalisti sähköisen tunnis-
tautumisen avulla, yhdestä 
vuodesta jopa yhteen viik-
koon. Tähän mahdollisuu-
teen on tartuttava viivytte-
lemättä, Helle tähdentää.”

Tilausten reipas kasvu lupailee vahvaa kehitystä alkuvuodelle
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Päätöksen taustalla on yri-
tyksen mukaan fossiilivapaan 
teräksen kasvava kysyntä, ja 
sen toteutuminen edellyttää 
tarpeellisen infrastruktuurin 
olemassaoloa, etenkin riit-
tävää määrää fossiilivapaata 
sähköä. 

”Mikäli kykenemme rat-
kaisemaan kysymykset säh-
könsaannin ja ympäristölu-
pien osalta, on mahdollista 
siirtyä koko yhtiössä suurel-

ta osin fossiilivapaaseen tuo-
tantoon 15 vuotta aiempaa 
suunnitelmaa nopeammin. 
Suunnitelma mahdollistaa 
laajemman tuotevalikoiman 
ja paremman kustannusase-
man”, toteaa SSAB:n toimi-
tusjohtaja Martin Lindqvist.

Vähennystä päästöihin 
8 miljoonalla tonnilla 
vuodessa

SSAB on yhdessä kumppa-

niensa kanssa toteuttanut 
hiljattain fossiilivapaaseen te-
räkseen liittyvän Hybrit-pro-
jektin sekä suunnitellut Ruot-
sin Oxelösundin tehtaan tuo-
tantojärjestelmän muutosta. 
Nyt myös SSAB:n muiden 
pohjoismaisten tuotanto-
paikkakuntien tuotantojär-
jestelmää ollaan uudistamas-
sa tulevien 10 vuoden aikana 
eli selvästi nopeammin kuin 
aiemmassa suunnitelmassa, 

koittaa noin 8 miljoonan hii-
lidioksiditonnin vähennystä 
vuositasolla tämän hetken 
tasosta. Investointien ansios-
ta Ruotsin kokonaishiilidiok-
sidipäästöt voivat vähentyä 
noin 10 % ja Suomen päästöt 
vastaavasti noin 7 %.

Uusi 
tuotantojärjestelmä

SSAB:n tavoitteena on ra-
kentaa uusi pohjoismainen 
tuotantojärjestelmä nykyi-
sen liiketoimintastrategian 
pohjalta. Uusi järjestelmä 
tuo lisäkapasiteettia yrityk-
sen premium-tuotteille, pa-
remman kustannusaseman ja 
fossiilivapaan tuotantojärjes-
telmän. Uuden suunnitelman 
ajatuksena on Ruotsin Luula-
jan ja Raahen tehtaiden uu-
distaminen kustannustehok-
kaalla minimills-tuotannolla, 
johon sisältyvät valokaariuu-
nit ja valssaamot sekä Ruot-
sin Borlängen ja Hämeenlin-
nan tehtaiden kehittäminen 
samalla uusiin tuotantopro-
sesseihin sopiviksi.

Kaikkiaan arvioidaan stra-
tegisten investointien poh-
joismaiden ohutlevytuo-
tantoon nousevan noin 45 
miljardiin Ruotsin kruunuun 
vuosina 2022-2030. Samal-
la poistuu investointitarve 
nykyiseen tuotantojärjes-
telmään, joka pohjautuu 
masuuneihin ja valssaamoon.

Laajempi  
tuotevalikoima 
ja parantunut 
kustannusasema

Investoinneilla laajennetaan 

jossa tavoitevuonna oli 2045. 
Tuotantopaikkakuntien muu-
tosten aikataulujärjestykseen 
vaikuttaa mm. tarpeellisen 
infrastruktuurin olemassa-
olo, ennen kaikkea kilpailu-
kykyisen fossiilivapaan säh-
kön saatavuus. Suunnitelman 
toteutuminen tarkoittaa, et-
tä SSAB:n fossiiliset päästöt 
suurelta osin eliminoidaan 
seuraavan vuosikymmenen 
alkuun mennessä, mikä tar-

SSAB:n mukaan sen pre-
mium-tuotteiden, pitkälle 
kehitettyjen erikoislujien te-
rästen (AHSS) ja nuorrutus-
terästen (Q&T) valikoimaa. 
Laajentuva terästen dimen-
siovalikoima paremmilla to-
leransseilla laajentaa mm. 
tarjontaa ajoneuvoteollisuu-
delle. Etuja yrityksen mukaan 
ovat laajempi tuotevalikoima 
erikoisteräksissä ja parempi 
fossiilivapaiden terästuottei-
den tuotevalikoima. Etuihin 
kuuluvat alemmat kustan-
nukset mm. tehokkaamman 
tuotannon ja materiaalivirto-
jen ja lyhyempien läpimeno-
aikojen ansiosta, hiilidioksidi-
päästöistä syntyvien kustan-
nukset poistuminen masuu-
nien sulkemisen tahdissa ja 
joustavuus suhdannevaihte-
luiden kohtaamiseen.

SSAB:n mukaan strategi-
nen investointiohjelma voi-
daan rahoittaa yhtiön omalla 
kassavirralla. Lupaprosessit 
Luulajan ja Raahen tehtaiden 
osalta alkavat tänä vuonna. 

”Nopealla teollisen tuo-
tantojärjestelmän uudista-
misella voimme luoda uusia 
fossiilivapaita arvoketjuja, 
rakentaa pitkän aikavälin 
kilpailukykyä ja varmistaa 
tulevaisuuden työpaikkoja 
pohjoismaisessa teollisuu-
dessa. Vahvistamme SSAB:n 
markkina-asemaa samalla, 
kun vähennämme hiilidiok-
sidipäästöjä ja tarjoamme 
merkittävän panoksen ympä-
ristön ja yhteiskunnan hyväk-
si”, sanoo Martin Lindqvist.

LAATUA 
KESTÄVYYTTÄ

TURVALLISUUTTA

P. 03 358 2700, 0400 232 310
maketek@maketek.fi

Niittyhaankatu 8, Tampere
 

PILOUS 
vannesahat

POREBA
sorvit

TYNTECH
jyrsinkoneet

manuaaliset ja CNC

ReTos Varnsdorf
avarruskoneet

ZMM 
manuaaliset sorvit

ZPS Tajmac
CNC- koneistuskeskukset

TOS OSO
jyrsinkoneet

PRISMONT
nauhahiomalaitteet

HELTOS
porakoneet

FEELER
CNC-koneet

Raahen tehdas.Luulajan tehdas.

Hiilidioksidipäästöistä suurelta osin eroon vuoteen 2030

SSAB:n hallitus on tehnyt suuntaa-anta-
van päätöksen yhtiön pohjoismaisen ohut-
levytuotannon uudistamisesta ja vihreän 
siirtymän nopeuttamisesta. Tavoitteena on 
korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjes-
telmä ns. minimill-pohjaisella tuotannolla, 
ja päästä samalla suurelta osin eroon hii-
lidioksidipäästöistä jo vuonna 2030, vuo-
sia aiemmin kerrottua nopeammin.

SSAB suunnittelee mittavaa uudistusta ohutlevytuotantoon
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Teijon tuotantoon kuuluivat 
tuolloin aurat ja haravat, Ma-
thildedalissa tehtiin höyry- ja 
puimakoneita sekä puhelin- ja 
lennätinkoukkuja, Kirjakkalas-
sa puolestaan nappeja, joita 
vietiin aina Japaniin saakka 
paikallisen armeijan käyttöön. 
Ympäristön talonpojat veivät 
napit purjeveneillään Tukhol-
maan, ja sieltä napit toimitet-
tiin Japaniin. Napeista mak-
suksi saatiin aseita. 

Masuunin tuli sammui 
1900-luvun alussa, ja 1900-lu-
vun loppupuolella Teijolla ovat 
omistajat vaihtuneet useaan 
otteeseen. Merenkulkuneu-
vos Antti Aarnio-Wihurin Wi-
huri-yhtymän omistuskaudella 
vuosina 1957-78 rakennettiin 
uusia teollisuustiloja.  

Tänä päivänä ruukit muo-
dostavat komean yhtenäisen 
kulttuurihistoriallisen näh-
tävyyskokonaisuuden, joka 
kuvaa hyvin suomalaisen rau-
danvalmistuksen eri vaiheita. 
Teijon ruukin alueella myös 
metalliteollisuuden toiminta 
edelleen jatkuu. Telakka- ja 
konepajatoiminnan ohella 
Teijon vanhoissa tuotanto-
rakennuksissa toimii useita 
pienempiä yrityksiä. teijo. fi 
/ naturaviva.fi

Teijo on vanhaa teollisuusalu-
etta, teollinen toiminta alkoi 
Teijossa 1686. Vahvempi alku 
toiminnalle saatiin kuitenkin 
vasta 1600-luvun lopun ka-
tovuosien ja 1720-luvun alun 
isovihan jälkeen vuonna 1729 
uuden omistajan Klaus Fle-
mingin johdolla. 

Teijolle rakennettiin pian 
malminpuhdistamo, kimppu-
vasara, rouhintahuone, puhal-
lushuoneet ja asuntoja sekä 
Sahajärvelle uusi säännöste-
lypato. 1770-luvulla Teijon ja 
Kirjakkalan ruukkien silloinen 
omistaja Jaokob Kijk raken-
nutti Teijon rokokoo-tyylisen 
kartanon ruukkiyhtymänsä 
keskukseksi. Vuonna 1830 Tei-
joon valmistui ruukinkirkko. 

1800-luvun puolivälissä 
ruukkiyhdyskunnan nosti vah-
vaan vauhtiin patruuna Viktor 
Zebor Bremer, jolloin Teijoon 
rakennettiin hiilimasuuneja 
sekä mm. pasutusuuni, kupo-
liuuni, mylly, ryynilaitos, useita 
työväenasuntoja, konttorira-
kennus sekä pappila. Myös 
avokanava rakennettiin tuol-
loin Strömmaan.

Viimeinen varsinainen teh-
taan patruuna oli Carl Au-
gust Carlborg, joka omisti 
ruukin vuosina 1906–1915. 

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

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!

HETI VARASTOSTA!

Alkuperäisiä

”MULJU-
PUMPPUJA”

Korelaisiin työstökoneisiin.
Soveltuu myös muihin

koneisiin.
YLI 40 VARASTOKOKOA

KESKUSVOITELU- 
JÄRJESTELMÄT

Yli 50 erilaista annostelijaa 
varastossa, myös keskus-
voiteluyksiköt, sekä laaja 

valikoima muita tarvikkeita.

ÖLJY- 
SKIMMERIT

Levy-, nauha- ja putkiskimmerit

www.tekupit.fi
 Jari Vainio 040 7090 509

MEILTÄ MYÖS  
LASTUNKULJETTIMET  
JA ÖLJYSUMUIMURIT

HETI VARASTOSTA!

Varaa paikka: p. 0400 857 800 ja 
lähetä aineistosi: toimitus@konekuriiri.fi

KONEET KIERTOON KONEKURIIRILLA

www.konekuriiri.fi

SSAB Hämeenlinna 50 vuotta 

Nykyisen SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan 

käynnistymisestä on tullut kuluneeksi 50 

vuotta. Rautaruukki Oy:n hallintoneuvosto oli 

päättänyt kylmävalssaamon ja kuumasinkit-

tämön rakentamisesta Hämeenlinnaan. Tuo-

tanto tehtaalla käynnistyi 17.1.1972 ensimmäi-

sen kelan valssauksella.

Vuonna 1960 perustetulla 
Rautaruukilla valittiin Hä-
meenlinna tehtaan sijain-
tipaikaksi asiakaskunnan 
sijainnin mukaan, silloinen 
asiakaskunta oli lähellä noin 
kahden tunnin kuljetus-
matkan säteellä tehtaasta. 
Raaka-aineena käytettävät 
kuumavalssatut kelat voitiin 
myös kuljettaa joustavasti ju-
nalla Raahen terästehtaalta 
Hämeenlinnaan.

Ennen tuotannon käyn-
nistymistä oli tehtaan henki-
löstöä koulutettu Yhdysval-
loissa. Noin 30 esimiestä ja 
käyttöhenkilöstöön kuuluvaa 
oli kolmen kuukauden ajan 
oppimassa kylmävalssausta 
yhdysvaltalaisella tehtaalla. 
Kotimaahan palattuaan he 
kouluttivat tehtaan muun 
henkilöstön. Tuotannon aloi-
tusvuonna henkilöstön mää-
rä oli 500. 

Pohjoismaihin ja 
Eurooppaan 

Aluksi tuotteita toimitettiin 
vain kotimaahan, mutta tänä 
päivänä noin 70 % tehtaan 
tuotteista menee vientiin 
pääosin Pohjoismaihin ja Eu-
rooppaan. 

Vuonna 2014 
Rautaruukin yh-
distyttyä ruotsa-
laiseen SSAB:hen 
tehtaan rooli muut-
tui niin, että SSAB:n 
kaikkien sinkittyjen 
tuotteiden valmis-
tus keskitettiin Hä-
meenlinnan tehtaal-
le. 

Alueen 
suurimpia 
työnantajia

Hämeenlinnan teh-
das on merkittävä osa SSA-
B:n toimitusketjua, jossa 
Raahen tehtaalta tulevaa 
kuumavalssattua terästä jat-
kojalostetaan sekä ulkoisil-
le että sisäisille asiakkaille. 
Hämeenlinnassa sinkittyjä 
tuotteita toimitetaan jatko-

Hämeenlinnan tehtaan 
päätuotteita ovat kylmävals-
satut, sinkityt ja maalipinnoi-
tetut teräsnauhat, -levyt ja 
-rainat. Metallipinnoitettuja 
tuotteita käytetään muun 
muassa autoteollisuudessa 
ja rakentamisessa.

jalostettavaksi muun muas-
sa SSAB:n putkitehtaille 
sekä maalipinnoituslinjoille. 
Maalipinnoitettuja tuotteita 
toimitetaan muun muassa 
SSAB:n tytäryhtiölle Ruukki 
Constructionille, joka valmis-
taa niistä katto- ja julkisivu-
tuotteita.

”SSAB on alueen suurim-
pia työnantajia, joka työllis-
tää tällä hetkellä noin 1 000 
henkilöä. Tärkeä osa me-
nestystä on ollut kykymme 
vastata muuttuviin asiakas-
tarpeisiin. SSAB on edellä-
kävijä fossiilivapaan teräk-
sen valmistuksessa ja se tu-
lee olemaan tärkeä osa myös 
Hämeenlinnan tehtaan tule-
vaa kehitystä”, kertoo Hä-
meenlinnan tehtaanjohtaja 
Anders Ek.

Viiden vuosikymmenen taival

Teijon ruukkikylän aluetta, lähinnä Teijon Masuuni.

Perniössä Salon kaupungin lähellä Halikonlahden rannalla 
sijaitsee kolme vanhaa rautaruukkia: Teijo, Kirjakkala ja 
Mathildedal. Muutaman kilometrin päässä toisistaan si-
jaitsevat ruukkikylät ovat mainio vierailukohde teollisesta 
historiasta kiinnostuneille.
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Zeissin tarina alkoi 175 vuot-
ta sitten työpajasta, minkä 
nuori mekaanikko Carl Zeiss 
avasi 17. marraskuuta 1846 
Jenassa. 20 vuotta myöhem-
min Zeiss yhdisti voimansa 
fyysikon ja matemaatikon 
Ernst Abben kanssa, mikä 
muutti työpajan yritykseksi 
ja lujitti yrityksen yhteydet 
tiedemaailmaan. 

”Zeissillä on pitkä historia 
ja sen teknologiset virstanpyl-
väät kertovat palosta haastaa 
fyysisesti ja teknisesti toteu-
tettavissa olevia rajoja. Sama 
henki siivittää yritystä edel-
leen”, sanoo Karl Lamprecht, 
Zeissin toimitusjohtaja.

175-vuotias 
teknologiayritys 

Zeiss on nykyisin maailman-
laajuinen teknologiayritys 
optisen ja optoelektroniikan 
alalla. 

Neljä segmenttiä, Semi-
conductor Manufacturing 
Technology, Industrial Quality 
& Research, Medical Techno-
logy ja Consumer Markets 
työllistävät yli 34 000 henki-
löä lähes 50 maassa. 

Alku oli vaatimaton: yri-
tyksen perustaja Carl Zeiss 
suunnitteli, rakensi ja korjaili 
alkuaan fyysisiä instrument-
teja. Vuonna 1847 hän aloitti 
mikroskooppien valmistuk-
sen, ja muutamaa vuotta 
myöhemmin hän ja hänen 
tiiminsä rakensivat myös yh-
distemikroskooppeja. 

1860-luvun puolivälissä 
Zeiss aloitti yhteistyön Ernst 
Abben kanssa matemaattisiin 
laskelmiin perustuvien objek-
tiivien tuottamiseksi. Ernst 
Abbe oli yksityinen luennoit-
sija Jenan yliopistossa ennen 
kuin hänestä tuli Carl Zeissin 

Yli 20 vuoden kehitystyön 
jälkeen Zeiss aloitti 2019 yh-
teistyössä muiden eurooppa-
laisten yritysten ja tutkimus-
laitosten kanssa sarjatuotan-
non uudelle mikrosirujen val-
mistusteknologialle, EUV-li-
tografialle. Tämä tekniikka 
mahdollistaa suuria edistys-
askeleita sirujen ja siten di-
gitaalisten päätelaitteiden 
ja infrastruktuurin pienentä-
misessä, suorituskyvyssä ja 
energiatehokkuudessa. Työl-
le myönnettiin Saksan tule-
vaisuuspalkinto vuonna 2020.

Mittalaitteita 
teollisuuteen

Konepajasektorilla Zeiss 
tunnetaan mittalaitteistaan. 
Tällä puolella vuosi 2019 
oli erityinen Zeiss Industrial 
Metrologylle. 100 vuotta 
aiemmin Zeiss esitteli en-
simmäisen tarkkuusmikro-
metriruuvin vuoden 1919 
Leipzigin kevätmessuilla. 
Ensimmäiset mittauskoneet 
johdettiin mikroskooppien 
tuotannosta. Nykyään Zeis-
sin Industrial Metrology on 
johtava moniulotteisten mit-
tausratkaisujen valmistaja. 
Näitä ovat mm. koordinaat-
timittauskoneet, optiset ja 
monianturijärjestelmät sekä 
metrologian ohjelmistot au-
to-, ilmailu-, konepaja-, muo-
vi- ja lääketieteellisen tekno-
logian teollisuudelle. Tuote-
valikoimaan kuuluvat myös 
mm. 3D-röntgenmittauslait-
teet laadunvarmistukseen.

Zeiss juhlisti 175-vuoden 
perinteitään viime vuoden 
mittaan erilaisin aktiviteetein 
ja tapahtumin. 

Virallinen juhla pidettiin 
virtuaalisena marraskuussa 
2021.

ja Christiane Nüsslein-Vol-
hard, joka tutkii alkioiden 
kehityksen geneettistä kont-
rollia. Vuodesta 1900 lähtien 
ruotsalaisen silmälääkärin 
Allvar Gullstrandin tutkimus 
silmän optisista ominaisuuk-
sista (Nobel-palkinto 1911, 
dioptria) ja Zeissin kehitys-
johtajan Moritz von Rohrin 
silmälasien linsseihin liittyvät 
laskelmat johtivat ensimmäi-
sen Zeiss-rakolampun (engl. 
slit lamp) lanseeraamiseen 
1912, mikä vakiinnutti Zeis-
sin aseman lääketieteellisen 
teknologian laitetoimittajana. 

Rakolampun optinen jär-
jestelmä muodosti perustan 
myös Zeissin ensimmäisen ki-
rurgisen mikroskoopin, OPMI 
1:n lanseeraukseen 1953. Tä-
nä päivänä valmistajan mikro-
kirurgian tuotevalikoimaan 
kuuluu mm. selkärangan ja 
neurokirurgiassa käytettävä 
Zeiss Kinevo 900. 

Yli 100 innovaatiosta ja 180 
patentista koostuva järjestel-
mä yhdistää robotiikan, digi-
taalisen visualisoinnin ja mo-
dernit apuratkaisut.

liikekumppani. 
Vuonna 1873 Abbe kehitti 

kaavan rajoittamaan mikros-
koopin optista resoluutiota. 
1890-luvulta lähtien Abben 
havainnot ja hänen työsken-
telytyylinsä otettiin käyttöön 
myös muilla optiikan aloilla. 
Tämä johti uusien tuotteiden 
syntymiseen, uusiin liiketoi-
minta-alueisiin ja yrityksen 
nopeaan kasvuun.

Tämän kehitykseen mah-
dollistamiseen keskeisen pa-
noksen antoi jenalainen lasi-
kemisti Otto Schott, joka on-
nistui tuottamaan uusi optisia 
ominaisuuksia tarjoavaa lasia. 
Hän aloitti yhteistyön Abben 
kanssa ja Glaswerk Schott & 
Genossen aloitti tehtaan toi-
mintansa 1884. 

Optisen lasin laatu mah-
dollisti lopulta Abben teorioi-
den täysimääräisen käyttöön-
oton Zeissin instrumenteissa.
Carl Zeissin kuoleman jälkeen 
Ernst Abbe perusti Carl Zeiss 
-säätiön vuonna 1889, ja se 
on yksi Saksan suurimmista 
tieteen edistämisen sääti-
öistä.

Optisen ja 
opto-

elektroniikan 
alalla toimiva 

Zeiss on 
175-vuotias. 
Tie Jenan 
pienestä 
tarkkuus-

mekaniikan 
työpajasta 
maailman-
laajuiseksi 
high tech

-yritykseksi on 
pitkä ja sisältää 

monia 
teknologisia 

virstanpylväitä. 

KARI HARJU
TEKSTI

Innovaatiopaloa ja teknologisia virstanpylväitä 

Zeiss 175 vuotta 

50-vuotisjuhlapostikortti vuodelta 1896.

Ajat ja tyylit vaihtuvat. Zeiss on 175-vuotias. Carl Zeiss,  yrityksen perustaja.

Zeissin toimitusjohtajan Karl Lamprechtin mukaan 
innovatiivinen henki  elää vahvana pitkän taipaleen 

kulkeneessa yrityksessä.

175-vuotisjuhla pidettiin virtuaalisena marraskuussa 2021.

Teknologisia 
virstanpylväitä

Teknologisia virstanpylväi-
tä Zeissilla riittää mikros-
koopeista, Nobel-palkinnon 
saajista ja ensimmäisestä 
kuuhun laskeutumisen ku-
vista EUV-teknologiaan ja 
digitalisointiin.

Kuvia kuuhun laskeutumi-
sesta 20. heinäkuuta 1969 ku-
vattiin Zeiss-kameralinsseillä, 
jotka on erityisesti kehitetty 

käytettäväksi avaruudessa. 
Nuo linssit muodostivat yti-
men objektiiveille, joita myö-
hemmin kehitettiin optiseen 
litografiaan.

Zeiss tunnetaan myös pla-
netaarioiden toimittajana. En-
simmäinen planetaario avasi 
ovensa Münchenissä 1925. 

Monet Nobel-palkitut ovat 
työskennelleet Zeiss-mikros-
koopeilla, kuten Robert 
Koch, tuberkuloosin löytäjä 
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LEIKKAALEIKKAA
Johtava CNC-leikkauskoneiden valmistaja.
Plasma-, kaasu-, vesi-, ja laserleikkauskoneet.

Maailman edistynein 2D CAD/CAM nesting ohjelmisto.
Levytyökeskukset, plasma, laser, vesileikkauskoneet.
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Laitteet käyvät useilla eri 
teollisuudenaloilla yhä pie-
nemmäksi. Tämä näkyy 
etenkin elektroniikan saral-
la, jossa modernit laitteet 
ovat entistä pienempiä ja 
sisältävät entistä enemmän 
ominaisuuksia. Lääketie-
teen alalla taas kirurgin te-
kemien leikkausten kokoa ja 
määrää vähentävien teknii-
koiden suosio on kasvussa, 
mikä edellyttää entistä mo-
nimutkaisempia kirurgisia 
välineitä. Tekniikan käydes-
sä yhä pienemmäksi ja ke-
hittyneemmäksi valmistajat 
tarvitsevat työkaluja, joilla 
voidaan tuottaa pienempiä, 
monimutkaisempia osia.

Porausasiantuntijat nimit-
tävät halkaisijaltaan alle kol-
men millimetrin (mm) reikien 
poraamista mikroporaami-
seksi. Tällaisia reikiä on pal-
jon esimerkiksi elektroniikan 
alalla, jossa työkappaleet voi-
vat olla vain muutaman milli-
metrin sadasosan paksuisia. 
Yleisempiin käyttökohteisiin 
kuuluvat kuitenkin ilmailuala, 
muotinvalmistus sekä lääke-
tieteellisten laitteiden val-
mistus. 

valikoimaa mahdollisuuden 
määrittää työkaluja halkai-
sijoiden, käyttöpituuden, 
porrashalkaisijan pituuden ja 
varren halkaisijan perusteella 
valmistajille, jotka tarvitsevat 
mikroporauksessa räätälöity-
jä ratkaisuja.

Lisäksi asiakkaat voivat ha-
lutessaan ostaa CoroDrill 862  
poran teräsärmällä, jossa on 
monikiteisellä timanttisuoni 
(PCD). 

PCD kestää kulumista jo-
pa sata kertaa paremmin 
kuin täyskovametalli. Lisäksi 
PCD-työkalut ovat tarkempia 
ja voivat tuottaa tiukempia 
toleransseja kuin täyskova-
metalliset työkalut. PCD on 
siis erinomainen vaihtoehto 
asiakkaille, joiden tulee pora-
ta mikrokokoisia reikiä tunne-
tusti vaikeasti koneistettavis-
sa materiaaleissa, kuten titaa-
ni, alumiini, lasi ja keramiikka.

CoroDrill 462 ja 862 kor-
vaavat Sandvik Coromantin 
aiemman R840-valikoiman ja 
viimeisimmän 862-mikropo-
ravalikoiman. sandvik.coro-
mant.com

tuamisnestettä, joka poistaa 
lastut tehokkaasti, aivan ku-
ten myös makrotason käyttö-
kohteissa. 

Sekä CoroDrill 462- että 
862-poralla voidaan helposti 
porata yhdeksän kertaa hal-
kaisijan (xD) syvyisiä reikiä 
käytettäessä ulkopuolista 
lastuamisnestettä. Vähintään 
1,00 mm:n poraushalkaisijoil-
le ja enintään 16xD:n reikä-
syvyyksille on saatavilla myös 
lastuamisnestekanavan sisäl-
tävä vaihtoehto. Lastuamis-
nesteen tehokas käyttö sekä 
auttaa työkaluja poraamaan 
syvempiä reikiä että piden-

tää työkalujen kestoikää ja 
vähentää lastutukosten riskiä.

CoroDrill 462  poran avul-
la voidaan tehdä reikiä 3,00 
millimetriin asti. Pora on ihan-
teellinen umpi- ja läpireikien 
poraamiseen sekä soveltuu 
useiden eri ISO-materiaalien 
(kuten ISO P, M, K, N, S, O 
ja H) poraamiseen. CoroDrill 
462 tarjoaa valmistajille mo-
nipuolisen porausratkaisun 
6xD:n poraussyvyydellä.

CoroDrill 862 soveltuu hal-
kaisijaltaan 1,00–3,00 mm:n 
reikien valmistamiseen kai-
kissa materiaaleissa sisäpuo-
lisen lastuamisnesteen kans-

sa käytettynä. Perinteisen 
poraamisen lisäksi CoroDrill 
862 soveltuu moniin muihin 
poraustoimintoihin, kuten ris-
teävien reikien tekemiseen, 
pinkkojen poraukseen sekä 
kuperien ja koverien pinto-
jen poraamiseen. 

Käyttövalmiita, 
tarvittaessa 
mukautettavia

CoroDrill 462 ja 862 ovat 
sellaisenaan käyttövalmiita 
täyskovametallisia työkalu-
ja, mutta ne ovat tarvittaessa 
myös mukautettavissa. Sand-
vik Coromant tarjoaa osana 

Mikroporaamisen  
haasteisiin

CoroDrill 462 ja 862 edusta-
vat Sandvik Coromantin mi-
kroporien uutta sukupolvea. 
Porat ovat saatavilla uusilla 
geometrioilla, jotka kasvatta-
vat lastuamishalkaisijoiden ja 
-pituuksien valikoimaa. Porat 
tarjoavatkin aiempiin valikoi-
miin verrattuna entistä laa-
jemman valikoiman tuotteita.

Porat on mukautettu eri-
tyisesti mikroporaamisen 
haasteiden ratkaisemiseen. 
Esimerkiksi syvien reikien 
mikroporauksessa on tär-
keää käyttää laadukasta las-

Sandvik Coromant on julkaissut kaksi 
uutta erityisesti tarkkaan koneistukseen 
suunniteltua mikroporien tuoteperhet-
tä.  CoroDrill 462  pora -XM-geometrialla 
ja CoroDrill 862  pora -GM-on tarkoitettu 
pienten osien valmistukseen mm. lääke-
tieteen alueella sekä, autoteollisuudes-
sa, elektroniikassa ja ilmailualalla. Uudet 
porat on suunniteltu soveltumaan monille 
erilaisille työkappalemateriaaleille korkeaa 
tarkkuutta edellyttäviin käyttökohteissa.

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

@fmsserviceoy

FMS-Service Oy

SUOMEN MYYDYIMMÄT BODOR-LASERIT

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

Suorituskykyinen C-sarjan tasolaser. Mallit C3, C4, C6, C8 ja C12.
3–12 kW (40 kW). Suurin leikkausalue jopa 12 000 mm x 2 600 mm.

Suosittu CT-sarjan yhdistelmälaser levyn ja putken laserleikkaukseen.Tehokas ja edullinen C-sarja.

Yksi kone, kaksi toimintoa metallilevyn ja -putken laserleikkuuseen. 
Malli C3T  •  1,5–6 kW

Yhteistyörobotit

Hyötykuorma 3–16 kg
Ulottuvuus 500–1300 mm

Hinta 22.700 – 39.050 €  Alv. 0 %

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

Haemme 
yhteistyökumppaneita 

ja integraattoreita. 
Ota yhteyttä!


