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Raikastimme yritysilmeemme viime vuoden 
lopulla ja samassa yhteydessä otimme 
käyttöön uuden asiakaslupauksemme: 
Smart Production Partner eli älykkään 
tuotannon kumppani. Asiakkaidemme 
konepajaympäristöt, joita saamme kunnian 
heidän kanssaan jatkuvasti kehittää, 
digitalisoituvat, automatisoituvat sekä 
tulevat yhä resurssitehokkaammiksi. Toisin 
sanoen niihin tulee yhä enemmän älyä. 
Mielestämme kuitenkaan älyä ei ole pelkästään modernit koneet, teollisuusrobotit, 
ohjelmistot ja pilvipalvelut, vaan laajemmin kaikki konepajan viimeisimmät teknologiat 
liittyen esimerkiksi voiteluun, työkaluihin, kiinnittimiin, logistiikkaan ja apulaitteisiin. 
Yhtälailla myös niitä tukevat elinkaaripalvelut sekä muun muassa Lean-filosofian 
hyödyntäminen ovat älyn ytimessä.

Haluammekin olla asiakkaidemme kokonaisvaltainen pitkäntähtäimen 
kilpailukyvyn kehityskumppani, joka ei osaoptimoi omaan pussiin, vaan ymmärtää 
asiakkaan kokonaistavoitteet sekä hallitsee niihin liittyvät yksityiskohdat. 
Kyseenalaistamme jatkuvasti asiakkaidemme tuoterakenteet ja valmistusmenetelmät 
eli ravistelemme olemassa olevia tapoja tehdä asioita. Haemme herkeämättä 
heille lisää tehokkuutta, laatua sekä kannattavuutta. Tämän mahdollistavat 
huipputiimimme, jossa on alan kovinta osaamista ja asennetta, sekä maailman johtavat 
yhteistyökumppanimme.

Vakavaraisena ja kasvollisena perheyrityksenä tarjoamme luotettavuutta sekä 
haluamme oikeasti kuunnella ja ymmärtää. Toimintaperiaatteisiimme on aina 
kuulunut keskittyminen omaan tekemiseemme eli asioihin, joihin voimme vaikuttaa. 
Pyrimme jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen yhdessä asiakkaidemme sekä muiden 
yhteistyökumppaniemme kanssa. Tälläkin hetkellä, kun kilpailijakentässämme on 
käynnissä kaikkien aikojen murros, katseemme on pysynyt tiukasti kiinni siinä, miten 
voisimme tehdä asiakkaistamme yhä kilpailukykyisempiä.

Kädessäsi olevassa lehdessä on jälleen mahtavia esimerkkejä ennakkoluulottomista 
asiakkaistamme, joiden kanssa olemme saaneet uudistaa heidän toimintaansa. 
Kannustamme hyödyntämään heidän palveluitaan, koska näissä yrityksissä älykäs 
tuotanto varmistaa kilpailukyvyn. 

Älyllä ja yhteistyöllä voittoon,

Marko Vossi
Päätoimittaja 
Liiketoiminnan kehitysjohtaja
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PAJAMIES

Pajamies on Vossi Group Oy:n julkaisema
metalliteollisuuden ammattilehti,
jota postitetaan Vossin sidosryhmille. 
Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Vossi Group Oy 
Osuusmyllynkatu 3
33700 Tampere
Puh 010 8200 500
Fax 010 8200 550
pajamies@vossi.fi
www.vossi.fi

Päätoimittaja:  Marko Vossi
Lehden ulkoasu ja taitto:  Oy Faktavisa Ab
Painopaikka: PunaMusta Oy
Painosmäärä: 20 000 kpl

 3  3D-tulostus 
  muuttaa valmistuksen

 4  5-akselisuudella 
  läpimenoa ja laatua

 6  Järeää konekapasiteettia

 8  Automaattista 
  kuitulaserleikkausta

 10  Kerralla valmiiksi 
  monitoimisorveilla

 12  Todennettua laatua

 14  Parempaa 
  päätöksentekokykyä

 16  Omavaraista tuotantoa

 18  Puhtaampaa valmistusta

 20  3200 varastopaikkaa

 22  Sveitsiläistä 
  voiteluteknologiaa

OTA YHTEYTTÄ

Myynti 010 8200 500
Huolto 010 8200 530
Varaosat 010 8200 540

PAJAMIES



www.vossi.fi    3

 3  3D-tulostus 
  muuttaa valmistuksen

 4  5-akselisuudella 
  läpimenoa ja laatua

 6  Järeää konekapasiteettia

 8  Automaattista 
  kuitulaserleikkausta

 10  Kerralla valmiiksi 
  monitoimisorveilla

 12  Todennettua laatua

 14  Parempaa 
  päätöksentekokykyä

 16  Omavaraista tuotantoa

 18  Puhtaampaa valmistusta

 20  3200 varastopaikkaa

 22  Sveitsiläistä 
  voiteluteknologiaa

3D-TULOSTUS 
MUUTTAA VALMISTUKSEN

SLM 125 -malli on 
erittäin kompakti ja 
sen tulostuskammio on 
kooltaan 125x125x75 
mm sekä tulostusnopeus 
on 15 cm³/h.

3D-tulostaminen tulee mullistamaan ra-
dikaalisti globaalia teollista valmistusta 
ja siihen liittyviä materiaalivirtoja seu-

raavan vuosikymmen aikana. Vossi haluaa ol-
la tämän murroksen eturintamassa ja se on 
solminut yhteistyösopimuksen maailman joh-
tavan metallien 3D-tulostinvalmistajan, sak-
salainen pörssiyritys SLM Solutions GmbH:n 
kanssa. Vossi toimii yrityksen yksinmyyntie-
dustajana Suomessa ja Baltiassa. SLM So-
lutionin 3D-tulostimet ovat markkinoiden 
edistyneintä teknologiaa ja valmistajan Suo-
men ensimmäinen järjestelmä toimitettiin 
juuri asiakkaalle. Laitteiden tulostusnopeus 
on neljän laserpään ja kahden laserresonaatto-
rin sekä molempiin suuntiin tapahtuvan jau-
helevityksen ansiosta markkinoiden nopein. 
Lisäksi joustavuutta valmistukseen tuo nopea 
materiaalista toiseen vaihtaminen.

MATERIAALIA LISÄÄVÄ VALMISTUS
Metallien työstäminen voidaan jakaa karkeasti 
kolmeen kategoriaan: materiaalia muovaaviin, 
poistaviin sekä lisääviin menetelmiin, joista 
viimeiseen 3D-tulostus luokitellaan. SLM So-
lutionin hyödyntämässä jauhepetiteknologi-
assa metallijauhe sulatetaan tulostuskammion 
tarkasti hallitussa inerttisuojakaasuympäris-
tössä lasersäteen avulla kiinni kasvatusalus-
taan kerros kerrokselta 3D CAD -mallin 
mukaiseksi kappaleeksi. SLM on teknologian 
edelläkävijä ja se pystyy hyödyntämään perä-
ti neljää laserpäätä, jotka sulattavat jauhetta 
yhtä aikaisesti. Lisäksi metallijauheen levitys 
tapahtuu kahteen suuntaan toisin kuin kilpai-
lijoilla. Tulostettavina materiaaleina voidaan 
käyttää mm. ruostumatonta ja työkaluterästä 
sekä koboltti-kromi-, super-, titaani- ja alu-
miiniseoksia. 

MURROSTEKNOLOGIAA
3D-tulostamisessa piilee huikeat mahdolli-
suudet ja käytettävissä oleva teknologia alkaa 
vihdoin olla kypsää sen laajempaan sovelta-
miseen metalliteollisuudessa. Esimerkiksi 
General Electric on kertonut valmistavansa 
uusiin GE9X moottoreihinsa vuoteen 2020 
mennessä yli 100 000 osaa 3D-tulostamal-
la ja investoivansa valtavat 3,5 miljardia 
dollaria tähän uusimman sukupolven tuo-
tantoteknologiaan. Yksi yrityksen huikeista 
saavutuksista on tapahtunut uuden poltto-
ainesuuttimen valmistuksessa. Aikaisemmin 
polttoainesuutin koostui 20 erillisestä osas-
ta ja nyt 3D-tulostamalla vain yhdestä, joka 
syntyy kertatulostuksella. Lisäksi perintei-

sin valmistusteknologioin tarvittaisiin 60-70 
työstökonetta tuotteen 85 000 kappaleen vuo-
sivolyymin valmistamiseen. Myös tuotannon 
ylösajo sekä ohjaus olisivat huomattavasti mo-
nimutkaisemmat.

AINUTLAATUISIA ETUJA
3D-tulostus tarjoaakin täysin ainutlaatui-
sia etuja. Pystytään luomaan optimaalisia 
rakenteita, joita aikaisemmin ei ollut mah-
dollista valmistaa. Kuitenkaan tulostuskus-
tannus ei kasva tuotteen monimutkaisuuden 
lisääntyessä vaan ainoastaan kulunut jauhe-
materiaalia ja käytetty koneaika aiheuttavat 
kustannuksia. Kappaleet pystytään valmista-
maan esimerkiksi äärimmäisen kevyiksi, koska 
materiaalia voidaan käyttää vain siellä, missä 
sitä kuormitusominaisuuksien takia tarvitaan. 
Tämä mahdollistaa esimerkiksi ajoneuvoteol-
lisuuden energiatehokkuuden merkittävän 
noston. 3D-tulostuksen mahdollisuuksien 
hyödyntämisessä kaikkein kriittisintä onkin 
saada tuotesuunnittelijat ymmärtämään uu-
den teknologian mahdollisuudet tuotteiden 
toiminnallisuuksien sekä valmistettavuuden 
kannalta. Lisäksi tuotekehitystä ja tuotannon 
ylösajoa pystytään nopeuttamaan radikaalis-
ti, kun muutokset saadaan välittömästi tuot-
teeseen eikä työkaluja, monia työvaiheita ja 
menetelmiä tarvita. Myös asiakaskohtainen 
tuotteiden räätälöinti on helppoa ja edullista, 
kun kasvatusalustalla voidaan valmistaa usei-
ta tuotteita yhtä aikaa ja niistä jokainen voi ol-
la erilainen.

LOGISTIIKKAVIRRAT MUUTTUVAT
3D-tulostaminen tuo valmistuksen myös lä-
hemmäksi loppuasiakasta, kun valmiiden 
tuotteiden sijaan kuljetetaan vain jauhema-
teriaaleja. Tämä tuleekin vaikuttamaan mer-
kittävästi yrityksien ulko- ja sisälogistiikkaan. 
Lisäksi valmistuksen resurssitehokkuus kas-
vaa, kun materiaalia ei mene hukkaan esim. 
lastujen tai jätepalojen muodossa vaan 
käyttämätön metallijauhe saadaan puhdis-
tettua 3D-tulostimien suodatinlaitteissa ja 
uudelleen käytettyä prosessissa. 

”Kannustamme asiakkaitamme avaa-
maan mielensä ja pohtimaan ennakkoluu-
lottomasti tämän uusimman sukupolven 
teknologian mahdollisuuksia omien ja asi-
akkaidensa tuotteiden sekä tuotantojen kan-
nalta. Meihin kannattaakin olla yhteydessä, 
jotta saamme valjastettua 3D-tulostuksen 
mahdollisuudet kilpailukyvyksenne ”, liiketoi-
minnan kehitysjohtaja Marko Vossi kannustaa.

3D-tulostamalla pystytään 
valmistamaan kappaleita 
esim. varaosia ihmisille ja 
koneisiin, jäähdytyskanavia 
työkaluihin, ym. lähes 
muotorajoituksetta. Monesti 
aikaisemmin perinteisin 
valmistusmenetelmin useasta 
komponentista valmistettu 
kokonaisuus saadaan 
tehtyä kertatulosteena, 
mikä tarjoaa huikeita 
aika- ja kustannussäästö-
mahdollisuuksia.

SLM 500 -mallissa on 500x280x325 mm kokoinen 
tulostuskammio ja sen tulostusnopeus on 70 
cm³/h ja kerrospaksuutta voidaan säätää välillä 
20-100 µm. Mallissa tulostus on mahdollista teh-
dä yhtä aikaisesti peräti neljällä kuitulaserpäällä 
(2x400W ja 2x1000W).
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MILLTAMO OY ON VUOSIA HAKENUT TUOTTAVAMPAA RATKAISUA 

MERKITTÄVÄN ASIAKKAANSA OSAVALMISTUKSEEN. ONGELMAAN AVAIMET 

LÖYTYIVÄT VOSSIN RATKAISUPALVELUN KAUTTA. AIEMMIN NELJÄ KONETTA 

JA KUUSI TYÖVAIHETTA TYÖLLISTÄNYT VALMISTUSPROSESSI TEHDÄÄN NYT 

YHDESSÄ TYÖVAIHEESSA OKK VC-X500 5-AKSELISELLA TYÖSTÖKESKUKSELLA. 

ISO MERKITYS KOKONAISRATKAISUSSA ON MYÖS VOSSIN TOTEUTTAMALLA 

KIINNITINRATKAISULLA.

–Haimme pitkään lääkettä 
erään meille vuosivolyymil-
taan merkittävän tuotteen 

tehokkaampaan valmistukseen. Etsimme ko-
konaisratkaisutoimittajaa, joka pystyisi toi-
mittamaan valmiin ratkaisun asiakkaamme 
tuotteen valmistukseen. Vertailimme neljää 
eri huippukonetta. OKK oli tuotteena en-
simmäinen, joka vastasi täysin tarpeisiimme. 
Lisäksi Vossi oli ainoa tarjoaja, joka vasta-
si täsmälleen tarjouspyyntöömme eli tarjosi 
valmista kokonaisratkaisua eikä vain pelkkää 
konetta. Erityisen suuri merkitys oli Vossin te-

kemällä isolla työmäärällä optimaalista kiinni-
tinratkaisua haettaessa. Kun kiinnitinratkaisu 
tuli täysin Vossilta, meidän ei tarvinnut käyt-
tää työaikaamme ja voimavarojamme tähän. 
Näin saimme 5-akselisen koneen täysin rää-
tälöitynä ja valmiina tuotantoomme, kertoo 
toista polvea yrityksessä edustava Milltamo 
Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Juortamo.

LÄPIMENO JA LAATU HUIPPUUN
Mikäli jonkun osan valmistuksesta pystytään 
poistamaan viisi työvaihetta, on itsestään sel-
vää, että osa valmistuu huomattavasti nope-

ammin ja puolivalmiit tuotteet sekä niihin 
sitoutunut käyttöpääoma poistuvat lattioilta. 

– Teimme aiemmin nyt OKK:lla valmis-
tettavat tuotteet neljällä eri koneella ja kiin-
nityksiä tarvittiin kaikkiaan kuusi. OKK:n ja 
Vossin toteuttaman kiinnitinratkaisun avul-
la ko. tuote valmistuu kahdella kiinnityksellä 
– takeesta suoraan lopputuotteeksi. Koko-
naisläpimenoaika tippui radikaalisti paitsi las-
tuamisajan, niin myös työntekijöiden aiemmin 
tekemän viiden ylimääräisen kiinnitysajan se-
kä välivarastointien poistumisten ansiosta. 
Myös valmistusprosessin laatu paranee, kun 
työvaiheiden määrä pienenee, kiittelee Kaisa.

VARMA-PALVELUSOPIMUKSELLA 
TOIMITUSVARMUUTTA
OKK on toinen Milltamon Vossilta hankkima 
kone. Niin tähän kuin vajaa pari vuotta sitten 
hankittuun Biglia B 658 M sorvauskeskukseen 
Milltamo otti Vossin tarjoaman VARMA-pal-
velusopimuksen ennakoivien huoltojen sään-
nölliseen suorittamiseen. 

VIIDELLÄ AKSELILLA JA KIINNITINRATKAISULLA 
KORVATTIIN VIISI TYÖVAIHETTA
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MILLTAMO OY

Perustettu: 1987
Henkilöstö: 18
Palvelut ja asiakkaat: 
Koneistusalihankintatyöt monelle eri 
teollisuuden sektorille
Lisätietoja: www.milltamo.fi

– Meille on tärkeää, että koneet ovat tuot-
tavassa työssä. Tämä vaatii konetoimittajalta 
nopeaa reagointia ongelmiin eikä esimerkiksi 
varaosien pitkään odotteluun ole varaa. Meil-
lä on Biglian myötä hyvät kokemukset Vossin 
tarjoamista elinkaaripalveluista ja halusimme 
varmistaa myös yhdeksi tuotannon ydinko-
neeksi hankitun OKK:n toimivuuden Vossin 
VARMA-palvelusopimuksen tukemana. 

STRUB LUO TERVEELLISEMMÄN 
TYÖYMPÄRISTÖN
OKK:n myötä Milltamo otti käyttöön sveit-
siläisen Strub leikkuunesteen sekä johdevoi-
teluöljyn, jotka on suunniteltu erottumaan 
mahdollisimman hyvin toisistaan. Strub leik-
kuunesteen ominaisuuksia on mm. erinomai-
nen koneen pesevyys eli koneen suoja-ikkunat 
pysyvät kirkkaina ja näkymä työalueelle py-
syy hyvänä. 

– Otimme Strubin koeluontoisesti käyt-
töön OKK:n saavuttua tuotantoomme ja 
kokemuksemme siitä ovat hyvät. Strubin an-

siosta bakteeripitoisuudet on saatu alas ja sen 
myötä luodaan terveellisempi työympäristö. 
Hyvien kokemustemme rohkaisemana laajen-
namme keväällä Strubin käytön tuotantom-
me kaikkiin koneisiin, lupaa Kaisa Juortamo.

KASVUN SIEMENET MUUTOSTA
1980-luvun lopulla yhä toiminnassa aktiivi-
sesti mukana olevan Teuvo Juortamon pe-
rustamana Milltamo on edennyt järkevästi 
maltillisen kasvun tiellä. Suurin harppaus ete-
nemisessä tapahtui Milleniumin aikoihin, jol-
loin yritys rakensi nykyiset 820 m2 toimitilat. 

– Uusia tiloja rakentaessa tuntui, ettei ti-
la enää lopu. Mutta viimeistään nyt hankitun 
OKK:n myötä seinät tulevat vastaan, sanoo 
Teuvo Juortamo.

– Meillä on tällä hetkellä toimitilojen laa-
jennuskartoitus käynnissä. Kartoitus on vie-
lä kesken, mutta arvioisin, että tulevaisuuden 
tilatarpeemme on noin kaksinkertainen ny-
kyisiin tiloihimme verrattuna. Kasvattamalla 
lattiapinta-alaa pystymme myös automati-
soimaan tuotantoamme. Nykytilat eivät tätä 
mahdollista. Viiden vuoden aikajänteellä us-
koisin meidän toimivan avarimmissa tiloissa 
robottien vauhdittaessa tuotantoamme, näkee 
Kaisa Juortamo.

MUSTASTA TULENKESTÄVÄÄN         
MONELLE ERI TOIMIALALLE
Milltamo on päässyt talouden kuoppien yli il-
man suurempia mustelmia. Menoa on tasoit-
tanut tuotannon jakaantuminen usealle eri 
asiakkaalle. 

– Aktiivisten asiakkaidemme määrä on 
noin kymmenkunta. Nämä asiakkaat toimivat 
eri sektoreilla, eikä yksikään asiakas ole meille 
tilausvolyymeiltaan merkittävästi ylitse mui-
den. Laaja asiakasprofiili on pitänyt meidät 
suhteellisen mukavasti työssä kiinni vuosien 
varrella, eikä liikevaihtomme ole notkahtanut 
dramaattisesti yhtenäkään vuonna, valottaa 
Kaisa Juortamo monipuolisen asiakasprofii-
lin etuja.

Ylöjärveläisyritys on keskittynyt alihankin-
takoneistukseen volyymisarjakoon ollessa 20 
– 200 kpl, eivätkä muutaman tuhannen kappa-
leen sarjatkaan ole kummajaisia tuotannossa. 
Valmistettavien materiaalien kirjo on moni-
puolisen asiakaskunnan myötä laaja mustasta 
aina kuumankestäviin teräksiin saakka.

VALTTEINA OSAAVA HENKILÖKUNTA         
JA JOUSTAVUUS
Juortamot kehuvat varauksetta henkilökun-
taansa. 

– Vaikka keski-ikämme on ainoastaan  35 
vuotta, työntekijöidemme osaaminen on mm. 
pitkien työsuhteiden ansiosta korkealla tasolla. 
Myös joustavuutta porukaltamme löytyy. 

OKK VC-X500 5-akselinen työstökeskus on jauha-
nut tehokkaasti kahdessa vuorossa viime vuoden 
joulukuusta lähtien. Viiden akselin yhtäaikaisella 
työstöllä tehdään osia kahden parin tälleinä 1500 
kappaleen erissä. Kappaleet valmistuvat OKK:sta 
valmiiksi asti kahdella kiinnityksellä. Aiemmin 
samat osat valmistettiin neljällä eri koneella ja 
kuudella kiinnityksellä.

Kokemuksemme 
Strubin leikkuu-
nesteestä ja 
johdevoitelu-
öljystä ovat hyvät.
Niiden ansiosta 
bakteeripitoi-
suudet on saatu 
alas ja sen myötä 
terveellisempi 
työympäristö, 
Kaisa Juortamo 
kertoo.

Vossin toteuttama kiinnitinratkaisu oli mer
kittävä osa kokonaisuutta 5-akselista konetta 
hankittaessa.

 – Valmistamme osia näihin pyörivillä työkaluilla varustetulla 
Biglia B 658 M sorvauskeskuksella valmistettujen kappaleiden 
kokoluokkaan saakka. Tämä vajaa pari vuotta sitten hankittu 
Biglia on osoittautunut luotettavaksi ja tehokkaaksi koneeksi. 
Luotettaville koneille onkin tarvetta, sillä viime joulukuusta 
asti kysyntä on selkeästi piristynyt, iloitsee Kaisa Juortamo.
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Urjala Works Oy:n perustat valettiin 
1971, jolloin alueelle perustettiin 
Laumek Oy. Sittemmin tehtaasta tuli 

osa kansainvälistä konepajakonsernia. Itsenäi-
senä yrityksenä Urjala Works Oy on toiminut 
vuodesta 2005.

Yritys kulkee yleistä valtavirtaa vastaan 
halutessaan pitää oman tuotannon omavarai-
suusasteen mahdollisimman korkeana. 

– Kun valmistusprosessi on omissa kä-
sissämme, pystymme reagoimaan nopeasti 
asiakkaiden tarpeisiin, kun turhaan logistiik-
kaan ei pala aikaa. Mikäli olemme riippuvai-
sia alihankkijoista, voi esimerkiksi iso toimitus 
myöhästyä yhden pienenkin alihankinnassa 
valmistetun osan myöhästymisen takia.  Niin 
ikään hintataso pysyy kurissa, kun olemme 
itse kustannustehokkaita omassa tuotannos-
samme. Myös laatutason ylläpitäminen on 
varmempaa, kun koko prosessi on omissa kä-
sissämme, linjaa toimitusjohtaja Jyrki Salo.

ISOJA ASIAKKUUKSIA
Urjala Works ei ole laajentanut asiakasmää-
räänsä runsaslukuiseksi, vaan yrityksen po-

litiikka on keskittyä vastaamaan laajasti 
muutaman ison asiakkaan tarpeisiin. 

– Pystymme toteuttamaan monipuolisesti 
metallin alihankintatöitä aina 30 tonniin asti 
– osavalmistuksesta valmiisiin kokonaisuuk-
siin saakka. Omavaraisena yrityksenä kyke-
nemme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin 
muista riippumattomana toimijana, kun ko-
ko valmistusketjumme polttoleikkeistä isoon 
maalaamoon saakka on viritetty toimimaan 
kustannustehokkaasti.

– Keskittyminen isoihin asiakkuuksiin ei 
kuitenkaan tarkoita, ettemme olisi aktiivisia. 
Esimerkiksi meriteollisuuden piiristä olemme 
onnistuneet laajentamaan asiakaskuntaamme, 
valaisee Salo.

URJALA HYVÄ SIJAINTI KONEPAJALLE
Salo kehuu Urjalan sijaintia. 

– Sijaintimme Etelä-Suomessa lähellä iso-
ja kaupunkeja on logistisesti hyvä. Etuja muo-
dostuu myös siitä, että tältä alueelta olemme 
löytäneet hyviä motivoituneita työntekijöitä, 
mikä suurissa kaupungeissa on monesti osoit-
tautunut haasteeksi. Esimerkiksi lähiaikoina 

olemme palkanneet listoillemme kymmen-
kunta uutta osaajaa.

– Meillä on pitkiä työsuhteita ja haluam-
me pitää osaajistamme kiinni. Esimerkiksi 
vuoden 2009 romahduksen jälkeen emme juu-
rikaan lomauttaneet työntekijöitämme, vaikka 
liiketaloudellisesti ajatellen se olisi voinut ollut 
järkevää, kertoo Salo.

FERMATIN KOKONAISUUS               
VAKUUTTI
Urjala Works investoi suunnitelmallises-
ti kilpailukykynsä kehittämiseksi. Viimeinen 
2,5 M€ investointihanke käsitti hitsauskapa-
siteetin vahvistamista ja lattiamallisen avar-
ruskoneen hankinnan. CNC-avarruskoneeksi 
valikoitui määrätietoisen hankintaprosessin 
jälkeen Fermat WRF 150. 

– Saimme Fermatin tuotantoon viime 
syksynä. Kokonaisuutena voidaan luonneh-
tia, että koneen hankinta oli iso projekti, joka 
saatiin tyylikkäästi maaliin. Meillä on koke-
musta tämän kokoluokan hankkeista ja niihin 
liittyy aina haasteita. Tässä hankkeessa maa-
hantuoja Vossin ja tehtaan tiiviin yhteistyön 

URJALA WORKS OY ON KEHITTÄNYT MÄÄRÄTIETOISESTI KONSEPTIAAN 

KESKIRASKAAN JA RASKAAN METALLIN TILAUSKONEPAJANA. YKSI YRITYKSEN 

VAHVUUKSISTA ON KORKEA TUOTANNON OMAVARAISUUSASTE. OMISSA 

KÄSISSÄ OLEVA TUOTANTO KATTAA KOKO KETJUN POLTTOLEIKKEISTÄ 

AINA MAALATTUIHIN KOKONAISUUKSIIN SAAKKA. RASKAAN PÄÄN 

OMAVARAISUUSASTETTAAN YRITYS VAHVISTI VIIME SYKSYNÄ HANKITULLA 

FERMAT WRF 150 CNC-AVARRUSKONEELLA.

ENTISTÄ VANKEMMIN 
OMISSA KÄSISSÄ

OSAAMINEN
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URJALA WORKS OY

Perustettu: 2005
Liikevaihto: 11 M€
Tuotantotilat: 8000 m2

Henkilöstö: 90
Palvelut ja asiakkaat: 
Keskiraskaaseen ja raskaaseen 
alihankintaan keskittynyt 
tilauskonepaja
Lisätietoja: 
www.urjalaworks.com

Fermat on vastannut Urjala Work-
sin siihen asettamiin odotuksiin 
sekä tehokkuuden että tarkkuuden 
puitteissa. Koneella on työstetty 
tähän mennessä noin 140 tunnin 
viikkokuormalla halkaisijaltaan 
3 000 – 5 000 mm kokoisia kappa-
leita, max 20 tonnia.

Fermat WRF 150 CNC-avarruskone 
avasi Urjala Worksille uuden 
kokoluokan aiempaa konetta kaksi 
metriä suuremman pystyliikkeen 
ansiosta. Lattiamallinen Fermat 
edustaa järeää kokoluokkaa: 
X = 15 300, Y = 4 500, Z = 1000 ja 
W = 1000 mm. 40 tonnin B-akse-
lilla varustettu CNC-pyöröpöytä 
on kooltaan 2000 x 2500, 
V-liike = 2400 mm.

siivittämänä projekti saatiin hyvin päätökseen, 
sanoo Salo.

– Saimme Fermatin myötä kaksi metriä 
pystyliikettä lisää. Uusi kone tuo myös var-
muutta tuotantoon, tiivistää Salo koneinves-
toinnin hyötyjä.

Fermat ei ollut Urjala Worksille entuudes-
taan tuttu merkki. 

– Tarkistimme Fermatin tehtaalla koneen 
tekniset ratkaisut ja käytetyt komponentit, 
kun itsellämme siihen osaamista on ja teim-
me tutustumiskäyntejä yrityksiin, joissa merk-
ki oli käytössä. Mm. näiden seikkojen pohjalta 
Fermatin kokonaisuus vakuutti meidät. Kone 
on vastannut hyvin siihen asetettuja odotuk-
sia sekä tehokkuuden että tarkkuuden osalta.  
Koneen tarkkuus on todennettu mm. teettä-
millämme 3D-mittauksilla.

– Valintaprosessissa loppusuoralla oli kol-
me merkkiä. Hinta ei ollut ratkaiseva tekijä. 
Kokemus on osoittanut, ettei näin isoissa in-
vestoinneissa kannata valita halvinta vaihto-
ehtoa, jos on pienikin epäilys, ettei kone toimi. 
Konehankintojen kanssa täytyy kuitenkin elää 
aika pitkä aika, kertoo Salo. 



www.vossi.fi  8  

Vossilta hankitut konetyypit kertovat 
paljon myös Metalli Järvelän laajasta 
valmistusarsenaalista: putki- ja levyla-

ser, erityyppisiä CNC-putkentaivutuskoneita 
ja -automaatteja, putkenpäänmuovauskone, 
levynpyöristyskone, CNC-rullataivutuskonei-
ta, CNC-särmäyskone, CNC-poraus- ja kier-
teitysautomaatti, 3D-mittalaite ym.

– Vossin palvelu on aivan eri tasolla kuin 
muiden konekauppiaiden. Aktiivinen uusien 
kilpailukykyisempien teknologioiden etsimi-
nen ja jälkimarkkinointitoiminnot ovat Vos-
silla ensiluokkaiset, kehuu Järvelä varauksetta.

PERHEYRITYS METALLI JÄRVELÄ OY ON EDENNYT POIKKEUKSELLISEN 

VAKAASTI JOPA LÄHIVUOSIEN LÄHES KAIKKIA YRITYKSIÄ RAVISTELLEEN 

TALOUSKURIMUKSEN LÄPI. RUNSASLUKUINEN JA MONIPUOLINEN 

ASIAKASKUNTA YHDISTETTYNÄ VOIMAKKAASEEN KONEINVESTOINTIEN 

JATKUMOON OVAT MAHDOLLISTANEET MENESTYKSEN. TOIMITUSJOHTAJA 

RAUNO JÄRVELÄN MUKAAN TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA OVAT OLLEET VOSSIN 

RATKAISUMALLIT, JOIDEN TULOKSENA YRITYS ON OSTANUT 18 KONETTA 

VOSSIN EDUSTUSVALIKOIMASTA. 

SYVÄLLISTÄ
KUMPPANUUTTA

 Hankwang putkilaser, Hankwang kuitulevylaser 
ja Crippan CNC-putkentaivutusautomaatti 

mahdollistivat mm. näiden asiakkaalle lähtevien 
osien kustannustehokkaan valmistuksen. 

Metalli Järvelän viimeisin investointi Hankwang FS 3015 fiber 
3 kW kuitulaser automaattilataajalla vahvistaa yrityksen asemaa 
myös levyleikkeiden tarjoajana. Kuvassa kuitulaserin vastuu-
henkilö Tommi Järvelä (vas.), toimitusjohtaja Rauno Järvelä ja 
koneenkäyttäjä Topias Järvelä. Kuitulaser automaattisella lataus- 
ja purkuasemalla mahdollistaa mm. miehittämättömän ajon. 
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Hankwang TL6015 putkilaserilla 
työstetyt putket taivutetaan Crippa 
CA 563 CNC-putkentaivutusauto-
maatilla. Metalli Järvelän putkentai-
vutuskapasiteetti on todella moni-
puolinen, johon kuuluu mm. Macri 
Ø 90 mm CNC-putkentaivutuskone 
ja monia muita Vossin toimittamia 
putkenkäsittelylaitteita.

Baykal APHS 3112x240 CNC-
särmäyskoneessa on automaat-
tinen levynvahvuudenmittaus 
sekä CNC-ohjattu etukannatintuki 
helpottamaan työskentelyä.

METALLI JÄRVELÄ OY

Perustettu: 1987
Liikevaihto: 2 M€
Tuotantotilat: 1600 m2

Henkilöstö: 17
Palvelut ja asiakkaat: Metallin 
alihankintatyöt asennuksineen 
monipuolisesti projektitöistä 
sarjatuotantoon sekä tehdashuollot ja 
-kunnossapidot. Erityisosaamista putki- 
ja taivutustöissä. Suurin työllistäjä 
prosessiteollisuus.
Lisätietoja: www.metallijarvela.fi

– Esimerkiksi eräältä toiselta toimittajalta 
hankittujen sahojen myyjä ei ole ollut kiinnos-
tunut selvittämään toimituksen jälkeen näihin 
sahoihin liittyviä haluamiamme teknisiä muu-
tospyyntöjä. Vossin kanssa tämän tyyppisiä 
ongelmia ei ole esiintynyt, päinvastoin. Vossin 
myynti on ollut erittäin aktiivinen selvittämään 
tarpeitamme ja myös jatkuvasti etsinyt uusia 
teknologioita, jotka voisivat parantaa tuotan-
totehokkuuttamme tai sopisivat konseptiim-
me laajentamaan palvelutarjontaamme. 

– Kaikkia Vossin kautta hankkimiamme 
koneita emme olisi itse osanneet ajatella tuo-
tantoomme. Jälkeenpäin kuitenkin jokainen 
koneinvestointimme on osoittautunut oikeak-
si. Esimerkiksi vuonna 2012 hankkimamme 
Hankwang TL6015 putkilasersolun investoin-
ti tuli tuotantoomme Vossin suosittelemana, 
itse emme olisi osanneet koneen hankintaa 
edes ajatella. Putkilaserista muodostui kuiten-
kin nopeasti yksi tuotantomme ydinkoneista, 
joka on selkeästi laajentanut palvelutarjon-
taamme uusille alueille, kuvaa Järvelä.

KONEPAJATYÖT JA ASENNUS           
TUKEVAT TOISIAAN
Paitsi konepajalla tehtävät monipuoliset put-
ki- ja levytyöt, myös asennustoiminta on yksi 
merkittävä palanen Metalli Järvelän tarjoamaa 
kokonaisuutta. Vuodet eivät ole veljiä ja asen-

Poraus- ja kierteitys-
automaatti CMA,  jonka 
kapasiteetti Ø 50 mm 
ja liikkeet 600x7500 
mm on toiminut Rauno 
Järvelän mukaan 
erittäin tehokkaasti ja 
luotettavasti tuotan-
nossa ja on yksi tärkeä 
lenkki monipuolisessa 
konearsenaalissa.

piin levyvahvuuksiin ja luonnollisesti hyvät 
kokemukset Hankwang putkilaserista vaikut-
tivat valintaan, sanoo Järvelä.

– Kuitulaser on erittäin nopea ja tehokas 
ohutlevyleikkeissä. Toinen koneen vahvuus on 
sen huoltovapaa toiminta. Kuitulaserista saa-
daan kaikki tehot irti automaattisen purku- ja 
latauslaitteen ansiosta. Tämä avaa mahdolli-
suuden miehittämättömään ajoon, jota tukee 
2 000 kg levyvarastotila. Kuitulaser mahdollis-
taa myös värillisten materiaalien leikkauksen.

– Hankwangin myötä konearsenaalimme 
on nyt täydellinen. Paikalleen ei tosin jatkos-
sakaan jäädä, sillä tulevaisuuden visioissam-
me siintää tilainvestointi; 200 m2 tuotantotilaa 
ja 200 m2 varastotilaa, raottaa yrittäjä Rauno 
Järvelä tulevaa. 

nustoiminnan osuus liikevaihdosta vaihtelee, 
ollen nyt noin 20 %. 

– Meillä on erittäin ammattitaitoiset työn-
tekijät, joiden osaamisesta olen ylpeä. Paitsi 
ammattitaito myös osaamisen monipuolisuus 
ovat korkealla tasolla. Ilman tätä työntekijöi-
demme monipuolisuutta ei esimerkiksi asen-
nustöiden kustannustehokas toteuttaminen 
olisi mahdollista.

AUTOMAATTINEN KUITULASER
Viimeisin investointimme on Hankwang FS 
3015 fiber 3 kW kuitulaser automaattisella 
Smart Cell purku- ja latausasemalla. 

– Puntaroimme hankintaa kolmen huip-
pumerkin kesken, joista Hankwang valikoitui 
parhaaksi. Kone yltää kilpailijoitaan paksum-
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ERITTÄIN PERINTEIKKÄÄN JO VUONNA 1939 ALOITTANEEN 

TSHEKKILÄISEN TYÖSTÖKONEVALMISTAJAN KOVOSVIT MAS A.S.:N 

SORVIT JA TYÖSTÖ KESKUKSET VAHVISTAVAT VOSSIN TARJOOMAA 

JATKOSSA. VALMISTAJA TUNNETAAN ERITTÄIN TUKEVISTA, MONIPUOLI-

SISTA JA TARKOISTA KONEISTAAN, JOIDEN RUNGOT VALETAAN 

YRITYKSEN OMASSA VALIMOSSA TSHEKEISSÄ. MASIN MONITOIMISORVIT 

SEKÄ 5-AKSELISET TYÖSTÖKESKUKSET HAASTAVATKIN JAPANILAISET JA 

SAKSALAISET KILPAILIJANSA KAIKILLA MAHDOLLISILLA MITTAREILLA.

MONIMUTKAISIMMATKIN KAPPALEET 

KERRALLA VALMIIKSI
MAAILMAN ENSIMMÄINEN MONITOIMISORVI
MAS valmisti maailman ensimmäisen monitoimi-
sorvin jo vuonna 1981. Nykyään sen MULTICUT-
sarjan monitoimisorveilla onnistuu mm. sorvaus, 
5-akselinen jyrsintä, kierteitys, poraus, avarrus, ham-
mastus, kiilauranpisto ja mittaus. Tavoitteena onkin 
saada monimutkaisimmatkin työkappaleet kerralla 
valmiiksi, jolloin niiden läpimenoaika ja tarkkuus pa-
ranevat radikaalisti. Samoin materiaalivirrat yksin-
kertaistuvat ja varastoon sitoutunut käyttöpääoma 
pienenee, kun keskeneräistä tuotantoa ei siirretä ko-
neelta toiselle. Myös kiinnittimien, asetuksien, työka-
lujen ja koneenkäyttäjien tarve putoaa merkittävästi. 
Esimerkiksi erään asiakkaan kampiakselin valmistus-
aika tippui 92 tunnista 20,5 tuntiin, mikä tarkoittaa 
3,5 kappaleen valmistamista samassa ajassa ja yksi 
neljäsosa työvoimalla.

USEITA MONITOIMISORVITOIMITUKSIA 
SKANDINAVIAAN
MAS MULTICUT -sarjan järeät monitoimisorvit 
ovatkin saavuttaneet suuren suosion ja niitä on toi-
mitettu useita myös Skandinaviaan. Koneiden suurin 
sorvaushalkaisija on 1150 mm ja -pituus 6100 mm. 
Työkappaleen painoa voi olla 4000 kg asti. Työkalu-
karan kierroksia voi valita 3500-12000 1/min sekä 
tehoa 25-38 kW ja vääntöä 119-242 Nm. Työkaluja 
on saatavissa vakiona makasiiniin 66, 120 tai 180 kpl.

MULTICUT-sarjan monitoimisorveilla onnistuu mm. sorvaus, 5-akse-
linen jyrsintä, kierteitys, poraus, avarrus, hammastus, kiilauranpisto 
ja mittaus. Koneiden suurin sorvaushalkaisija on 1150 mm ja -pituus 

6100 mm. Työkappaleen painoa voi olla 4000 kg asti.

MASTURN-sarjan vaakajohteiset sorvit ovat suosittuja 
yksittäiskappale ja piensarjatuotannossa mm. korjaamo- ja 

kunnossapitokäytössä niiden helppokäyttöisyyden ansiosta. 
Niitä pystyy käyttämään joko manuaalisorvin tavoin tai 

hyödyntäen valmiita CNC-ohjauksen työkiertoja.
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5-AKSELISET SORVAAVAT 
MONITOIMIKESKUKSET
MAS valmistaa myös suurensuorituskyvyn 
MCU VT-5X -sarjan 5-akselisia työstökes-
kuksia, jotka pystyvät täysipainoiseen sorva-
ukseen. Kokoluokkia on kaksi: X-liike = 700 
mm (suurin työkappale Ø 1000 x 500 mm) ja 
X-liike = 1100 mm (Ø 1250 x 1000 mm). PO-
WER PLUS -version karasta vääntöä löytyy 
654 Nm ja työkalumakasiiniin saa tarvittaes-
sa 320 työkalupaikkaa. 700-mallin 18 000 kg 
ja 1100–mallin 35 000 kg painavien huippu-
tukevien valurunkojen suljettu erikoisrakenne 
mahdollistaa äärimmäisen tarkkuuden.

LAAJA TYÖSTÖKESKUSPALETTI
MAS valmistaa vaaka- ja pystykaraisia sekä 
portaalityöstökeskuksia. MMC-sarjan por-
taalityöstökeskuksissa Y-liike on 1500 mm, 
Z-liike 1000 mm sekä X-liikettä on saatavis-
sa aina 4 metriin asti sekä karakierroksia on 
valittavissa väliltä 8000-18000 1/min. MCV-
sarjan pystykaraisissa työstökeskuksissa ka-
ravaihtoehtoja löytyy 24000 1/min ja 45 kW 
asti sekä X-liikettä on saatavissa 754-1270 
mm. MCH-sarjan vaakakaraisia työstökes-
kuksia MAS valmistaa kolmea palettikokoa 
500x500,  630x630 sekä 800x800 mm, joiden 
karat on valittavissa väliltä 6000-10000 1/min.

MONIPUOLISIA SORVEJA
Monitoimisorvien lisäksi MAS valmistaa SP-
sarjan perinteisiä CNC-sorveja varustettuna 
yhdellä tai kahdella revolverilla sekä pää- ja 
vastakaralla. Kärkiväliä on saatavissa 2500 mm 
sekä sorvaushalkaisijaa 430 mm asti. Puoles-
taan MASTURN-sarjan vaakajohteiset sorvit 
ovat suosittuja yksittäiskappale ja piensarja-

tuotannossa mm. korjaamo- ja kunnossapito-
käytössä niiden helppokäyttöisyyden ansiosta. 
Niitä pystyy käyttämään joko manuaalisorvin 
tavoin tai hyödyntäen valmiita CNC-ohjauk-
sen työkiertoja. Kärkiväliä niihin on saatavissa 
4500 mm ja sorvaushalkaisijaa 820 mm asti. 

OPEN HOUSE         
TEKNOLOGIAKESKUKSESSA
Globaalisti toimiva MAS työllistää yhteensä 
820 henkeä Tshekeissä, Puolassa ja Venäjäl-
lä sekä se vie tuotannostaan n. 70 % yli 50 eri 
maahan. Sillä on erittäin vahvaa ja monipuo-
lista CNC-ohjausosaamista, minkä ansiosta 

sen koneisiin on saatavissa Fanuc, Heiden-
hain ja Siemens -ohjauksia. 

■ ■ ■ MAS järjestää asiakkailleen OPEN 
HOUSE -TAPAHTUMAN 16.4., jossa se 
esittelee koneitaan, valimoaan, tuotantoaan 
sekä kertoo näkemyksistään älykkäämpään 
koneistukseen. ”Järjestämme tapahtumaan 
Pajamiesmatkan ja vierailemme samal-
la myös avarruskonevalmistaja Fermatilla. 
Toivotamme kaikki kilpailukykyisemmästä 
koneistuksesta kiinnostuneet mukaan”, toi-
mitusjohtaja Jarkko Vossi kutsuu.

Huipputukevista koneistaan tunnettu MAS valaa 
koneidensa rungot yrityksen omassa valimossa Tshe-
keissä. Tämä varmistaa niiden värinättömyyden sekä 
valmiiden koneiden koneistustarkkuuden.

MCU VT-5X -sarjan 5-akseliset  työstökeskukset pystyvät myös täysipainoiseen sorvaukseen. 700-mallin 18 000 kg ja 1100–mallin 
35 000 kg painavien huipputukevien valurunkojen suljettu erikoisrakenne mahdollistaa äärimmäisen tarkkuuden.
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– METRONORIN HANKINNAN JÄLKEEN OLEMME SÄÄSTÄNEET 

KUSTANNUKSIA JA AIKAA OSAKOKOONPANOJEN YHTEYDESSÄ, 

LOPPUTUOTTEIDEN LAADUNVARMISTUKSESSA SEKÄ ASIAKKAALLE 

ANNETTAVIEN TARKASTUSRAPORTTIEN TEOSSA. AIEMMIN MANUAALISESTI 

TEHDYT MITTAUKSET OVAT HUOMATTAVASTI VÄHENTYNEET JA RUUTU-

PAPERIVERSIOT MITTARAPORTEISSA KÄYTÄNNÖSSÄ POISTUNEET, SUMMAA 

TELATEK OY:N LIIKETOIMINTAJOHTAJA SAMI SIURUA VOSSIN TOIMITTAMAN 

METRONOR DUO 3D-MITTAUSJÄRJESTELMÄN TUOMIA ETUJA.

–Telatek aloitti paperikoneen telo-
jen pinnoittamiseen erikoistu-
neena yhden hengen yrityksenä 

ja on kehittynyt Rautaruukin veturin valmis-
tuksen kautta yli 200 henkilöä työllistäväksi 
konepajaryhmäksi. Pääasiallisesti asiakkaat 
ovat kotimaisia meriteollisuuden toimijoi-
ta, mutta asiakkaitamme löytyy myös öljy-, 
kaasu-, kaivos- ja energiateollisuuden aloilta. 
Vuodet eivät ole veljiä keskenään ja esimer-
kiksi vuonna 2014 toimitimme koko tuotan-
tokapasiteetin meriteollisuudelle, kun joinain 
vuosina sen osuus voi olla hieman yli puolet.

Tuotannossa olevan Azipodin päätykappale. 
– Useita tonneja kappaleelta painavat päädyt 
kootaan useasta taivutetusta ja viistetystä 
levystä. Ilman Metronor Duo 3D-mittaus-
järjestelmää olisi loppukokoonpano paljon 
hitaampaa ja kalliimpaa, Siurua toteaa.

SUURI TYÖLLISTÄJÄ
– Olemme paikkakunnan suurin yksittäinen 
työllistäjä, Taivalkosken tehtaalla työsken-
telee yhteensä 110 henkilöä. Tilauskantam-
me on erittäin hyvä ja siksi toteutimme 2014 
marraskuun lopulla alkaneen koulutuksen 
TE-Keskuksen kanssa. Pääasiallisesti haim-
me osaavia hitsareita, joita koulutukseen ha-
ki 40. Sisään otettiin yhteensä 16 opiskelijaa, 
joista 15 jäi meille töihin vakituisina työnteki-
jöinä 2015 helmikuun alusta alkaen. Viimeisen 
vuoden aikana Telatek Oy on rekrytoinut yli 
30 uutta työntekijää.

AINOASTAAN ISOJA KAPPALEITA
– Kaikkein pienimmät osat joita valmistamme 
asiakkaiden laitteisiin, ovat hädin tuskin käsin 
nostettavissa ja suurimmat viimeistellyt loppu-
tuotteet, jotka ovesta ulos viedään painavat yli 
100 tonnia. Valmistamme eniten Azipodeja, eli 
valtamerialusten propulsiolaitteiden runkoja. 
Näissä teräslevyistä valmistetuissa tuotteissa 
on hyvin vähän suoria kohtia ja siksi tuli tar-
ve parantaa ja helpottaa mittausten tekemistä 
ennen kaikkea osavalmistuksessa.

MITTAUKSEN HAASTEET
– Azipodeissa vaaditaan lopputuotteelta suu-
ren koon lisäksi myös tarkat muodot joilla eh-
käistään virtausvastusta ja kavitaatiota. Koska 
tuote valmistetaan suurelta osin moneen 
suuntaan kaarevista ja viistetyistä osista, tu-
lee mittauksen mahdottomuus helposti eteen. 

– Aiemmin käytimme levyosien mittaa-
miseen laserlinjausta ja rullamittaa, joka tark-
kuus ei aina ollut riittävä. Suurimmat haasteet 
tulivat eteen loppukokoonpanossa, jos tuot-
teet eivät olleet riittävän tarkasti mitoillaan. 
Tämä johti lisätäyttöihin hitsaamalla aiheut-
taen kustannuksia niin ajallisesti kuin mate-
riaalissa.

TODENNETTUA LAATUA
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TELATEK OY

Perustettu: 1977 Raahessa. 
Taivalkoskelle 1985.
Tuotantotilat (Taivalkoski): 12 500 m2

Henkilöstö: 110
Tuotteet: Projektiluonteisesti tehdyt 
tuotteet asiakkaan toiveiden mukaan. 
Tuotekehitystyötä asiakkaan tuotteiden 
parantamiseksi. Eniten valmistetaan 
merenkulussa käytettäviä Azipodeja.

– Ennen loppukokoonpanoon toimittamista 
varmistan, että tämänkin osan mitat ovat 
kohdillaan ja kokoonpano voidaan suorittaa 
ilman ylimääräisiä työvaiheita. Nämä mo-
neen suuntaan muotoillut kappaleet saadaan 
luotettavasti tarkistettua Metronorin avulla, 
kehuu Ari Moilanen mittauslaitteistoa.

Azipodia viimeistellään asiakkaan tarkis-
tusta varten. Taivalkoski Service Oy:n NDT 
tarkastaja Ari Moilanen tutkii tasopintojen 
kohtisuoruutta Metronorilla. – Metronor on 
tehnyt tämänkin työvaiheen huomattavasti 
nopeammaksi, tarkemmaksi ja luotetta-
vammaksi, Moilanen toteaa.

LIIKUTELTAVUUS RATKAISI
– Aloimme selvittää mahdollisia laitevaihto-
ehtoja täyttämään tarpeemme. Loppumetreillä 
tutkimme kolmea eri laitetoimittajan tuotetta, 
mutta Metronorin ominaisuudet sopivat meil-
le parhaiten. Telatek-ryhmässä on aika-ajoin 
tarvetta tehdä vaativia mittauksia myös asiak-

kaan luona kohteissa, joita ei voi siirtää tehtaal-
le. Juuri tähän tarpeeseen Metronor on pienen 
kokonsa ja sitä myöden liikuteltavuutensa an-
siosta erinomainen, Siurua summaa Metrono-
rin valintaan johtaneita syitä.

– Käytämme kahden kameran järjestel-
mää, jota tulevaisuudessa tullaan mahdol-
lisesti laajentamaan uusilla mittauskynillä. 
Tähän asti olemme pärjänneet hyvin hankki-
mallamme kokonaisuudella, mutta järjestelmä 
on laajennettavissa moduuleissa tulevaisuu-
den tarpeidemme mukaisesti.

JATKUVASTI UUSIA        
SOVELLUSKOHTEITA
– Kuten tiedetään, kaikkien uusien laitteis-
tojen kohdalla ottaa aikansa ennen kuin 
laitteistosta saadaan täysi teho irti. Olem-
me käyttäneet Metronoria jo hyvin tuloksin 
muutamassa työvaiheessa, mutta nyt on tar-
koitus lähteä laajentamaan käyttökohteita, Sa-
mi kertoo

– Käyttäjäympäristöjä on varmasti yhtä 
monta kuin on laitteiston hankkijoita, emme-
kä me olleet tässä poikkeus. Vossin käyttökou-
lutuksessa saavutimme hyvän osaamistason ja 
pääsimme soveltamaan laitteen suomia etuja 
omien tarpeidemme mukaan. Uusia ideoita 
ajan ja rahan säästämiseksi laitteiston avulla 
tulee jatkuvasti. Olemme kouluttaneet muuta-
man miehen, jotka pääsääntöisesti mittaukset 
tekevät. Projektimme kestävät 6-9 kuukautta, 
eli mittausten tekeminen ei ole pullonkaula 
projektien jatkumiselle.

YKSINKERTAINEN JA MONIPUOLINEN
– Laitteisto on yksinkertainen, mutta moni-
puolinen. Vaatii ymmärrystä siitä mitä teh-
dään ja miten tulee toimia, että se palvelee 
mittaajaa oikein. Muutamat kikat kun oppii, 
niin mittaaminen onnistuu missä tahansa 
erittäin vaivattomasti, kertoo Telatek Service 
Oy:n NDT tarkastaja Ari Moilanen kokemuk-
sistaan Metronorin käyttäjänä. 

TODENNETTUA LAATUA
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TEOLLINEN INTERNET TEKEE YHÄ VAHVEMMIN TULOAAN KONEPAJOIHIN. 

VOSSI HALUAA OLLA MURROKSEN EDELLÄKÄVIJÄ JA SEN TAVOITTEENA 

ON VALJASTAA UUDEN TEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET ASIAKKAIDENSA 

KILPAILUKYVYKSI. VOSSIN VIIME VUONNA KÄYNNISTÄMÄSSÄ TEKESIN 

TUKEMASSA PAJAVISION-PROJEKTISSA KEHITETÄÄN YHTEISTYÖSSÄ 

VTT:N JA KUMPPANIYRITYKSIEN KANSSA ENTISTÄ AUTOMAATTISEMPAA, 

ENNUSTETTAVAMPAA JA LAADUKKAAMPAA KONEPAJAYMPÄRISTÖÄ 

AUTOMAATTISEN TUOTANNONSEURANNAN AVULLA.

ARVONLUONTI ESIIN
Konepajan tyypillisimmät teollisen internetin 
ensiaskeleet ovat työstökoneiden ja -solujen 
käyttötuntien, käytettävyyden sekä käyttöas-
teen automaattinen seuranta. Tavoitteena on 
mahdollistaa parempi päätöksenteko tuotan-
nonohjauksen ja investointien näkökulmista, 
kun päätöksiä ei tarvitse perustaa olettamuk-
siin ja arvioihin. Pilvipohjaisella Pajavision 
tuotannonseurantajärjestelmällä pystytään 
seuraamaan paljonko yksittäinen kone tekee 
tuottavaa eli asiakkaalle arvoa luovaa työtä 

Ensivaiheessa punkaharjulaisen Joros Oy:n ja sen tytäryhtiön Riitek Oy:n Pajavision toiminnanseurantajärjestelmällä 
seurattavia asioita ovat mm. koneiden käytettävyys, käyttöaste, asetusajat, laatuhävikki ja 5S-siisteyspisteytykset.

PAREMPAA PÄÄTÖKSENTEKOKYKYÄ JA 
ENNUSTETTAVUUTTA AUTOMAATTISELLA 
TUOTANNONSEURANNALLA

mittaamalla esim. lastuamis-, säde-, tai kaari-
aikaa. Samalla saadaan myös todellinen hukan 
määrä esiin eli esim. asetuksiin, huoltoihin, vi-
katilanteisiin, materiaali-, työkalu- ja käyttä-
jäpuutteisiin kuluvat ajat. Esimerkiksi jonkin 
koneen jatkuva vikaantuminen on helppo tun-
nistaa, jolloin sen korvaaminen uudella voi ol-
la perusteltua.

LEANIÄ IMUOHJAUSTA 
Lean-johtamisfilosofiaa sovelletaan yhä use-
ammassa suomalaiskonepajassa. Tällöin 

tyypillisesti siirrytään imuohjautuvaan tuo-
tantoon eli valmistetaan vain asiakastilauksien 
pohjalta. Samalla minimoidaan keskeneräisen 
tuotannon määrä ja vapautetaan siihen sitou-
tunut käyttöpääoma. Yleensä tämä johtaa 
valmistettavien tuotteiden sarjakokojen pie-
nenemiseen, jolloin työstökoneiden ja solujen 
asetusajat nousevat kriittiseksi menestys-
tekijäksi. Pajavision tuotannonseurantajär-
jestelmällä asetusaikojen seuranta onnistuu 
helposti ja niitä pystytään vertaamaan esimer-
kiksi määritettyyn standardiaikaan. Kaikki 
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Joros ja Riitek hyödyntävät Pajavision 
tuotannon seurantajärjestelmää yhteensä 18 
työstö koneessaan. Työntekijöille kaikki 
olennainen informaatio esitetään info-tv:llä.

Pajavision tuotannonseurantajärjestelmässä pystytään ylläpitämään myös laatutietoja sekä seuraamaan 
OEE-lukua. Tämä tarjoaa asiakkaalle yksinkertaisen tunnusluvun tuotannon kehittämisen pohjaksi.

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

OEE = Overall Equipment Efficiency
Tuotantokone

Teoreettinen tuotantoaika 24 / 7 / 365 = 8760 tuntia / vuosi

Suunniteltu tuotantoaika Suunnitellut
pysäytykset

Käytettävyys-
hukka

Pysäytykset

Säädöt ja asetukset

Hukka-aika ja lyhyet pysäytykset

Hidastunut nopeus

Laatuongelmat ja uudelleentyöstö

Aloitusongelmat

Nopeus-
hukka

Laatu-
hukka

Tehokas tuotantoaika

Nettotuotantoaika

Tuottava
aika

6 hukkaa OEE-tekijä

OEE/KNL-luku

KÄYTETTÄVYYS

NOPEUS

LAATU

x

x

=

Levykappaleiden alihankintaan 
erikoistunut Riitek hyödyntää 
Pajavision tuotannonseuranta-
järjestelmää Hankwang FS3015 4kW 
levylaserin sädeajan sekä Baykal 
APHS-NEO 31200 CNC-särmäys-
koneen särmäysajan seurannassa.

työntekijöille olennainen informaatio voidaan 
esittää visuaalisesti esimerkiksi info-tv:llä, mi-
kä toimii hyvänä kannustimena ja mahdollis-
taa oman toiminnan jatkuvan kehittämisen.

OEE-LUKU 
Yksi lean-johtamisfilosofian hyödyntä-
mistä avainmittareista on OEE(overall 
equipment efficiency)-luku eli suomeksi 
KNL(käytettävyys, nopeus, laatu)-luku. Luku 
kertoo paljonko yritys tuottaa suhteellisesti 
arvoa, kun käyttävyys-, nopeus- ja laatuhävikit 
vähennetään potentiaalisesta tuotantoajasta. 
Pajavision tuotannonseurantajärjestelmässä 
pystytään ylläpitämään myös laatutietoja sekä 
seuraamaan OEE-lukua. Tämä tarjoaa asiak-
kaalle yksinkertaisen tunnusluvun tuotannon 
kehittämisen pohjaksi.

OIKEASTI ENNAKOIVAA      
KUNNOSSAPITOA
Yhä liian moni konepaja pitää vikakorjausta 
työstökoneidensa huoltona, vaikka esimer-

kiksi henkilöautoaan he huollattavat määrävä-
lein. Tämä siitäkin huolimatta, että loogisesti 
ajateltuna rahat auton huoltamiseen pitäisi 
kuitenkin tienata työstökoneilla. Vossi tar-
joaa asiakkailleen VARMA-palvelusopimus-
ta, jossa koneen huolto-ohjelman mukaiset 
ennakoivat huoltotoimet suoritetaan käyttö-
tuntivälein. Huolto sisältää tyypillisesti mm. 
öljyjen, tiivisteiden ja muiden kulutusosien 
vaihtoja sekä turvalaitetarkastuksia, testejä ja 
puhdistuksia. Lopuksi huoltoammattilainen 
antaa arvion koneen kunnosta sekä suosi-
tukset mahdollisista jatkotoimista. VARMA-
palvelusopimusasiakkaat saavat myös monia 
etuja mm. edullisemmat tuntiveloitushinnat 
ja varaosat, nopeimman mahdollisen palve-
lun, ym. 

Seuraava askel ennakoivassa kunnossa-
pidossa on, kun koneen kuntoa esim. laake-
reiden värinää valvotaan jatkuvasti antureilla. 
Tällöin vikaantuminen voidaan ennakoida 
ja laakerien vaihto päästään tekemään halli-
tusti. Tutkimusten mukaan tällöin päästään 
kymmenesosa kustannuksilla verrattaes-
sa yllättävän konerikon aiheuttamiin suoriin 
kustannuksiin. Lisäksi päälle tulee vielä epä-
suorat kustannukset, joita ääritapauksessa voi 
olla esim. asiakasmenetykset. Pajavision tuo-
tannonseurantajärjestelmällä pystytään myös 
valvomaan asiakkaiden koneiden kriittisiä 
komponentteja ja siten varmistamaan tuo-
tannon toimitusvarmuus.
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OMAVARAINEN TUOTANTO 
VARMISTAA LAADUN 
Laatukattila Oy:n kasvu on ollut läpi his-

toriansa tasaista. Omakotitalokäyttöön 
suunnattu kotimaisen polttoaineen kat-

tilavalmistus on kasvanut vuosien saatossa 
lämmitysjärjestelmäperheeksi, jonka tehoalu-
eet ulottuvat 10 kW:sta aina 10 MW:iin saak-
ka. Tänä päivänä tuoterepertuaari käsittää 
lämmityskattilat, lämpökeskukset, kiinteän-
polttoaineen varastointi- ja kuljetinlaitteet, 
jätteenpolttolaitteet, raskasöljypolttimet sekä 
savukaasun puhdistinlaitteet.

AVAINSANANA LAATU
Laatukattila Oy:n etenemistä voidaan pitää 
melko poikkeuksellisena. Omalla tuotteella 
menestyminen yleisen talouden laahatessa on 
hatunnoston arvoinen suoritus. Menestysta-
rinan taustoja valottaa tuotantopäällikkö Ari 
Rantanen. 

– Menestyksemme takana on hyvä tuo-
te, jonka ehdottomia valtteja on laatu. Me 
pystymme myös omavaraisen ja joustavan 
tuotantomme avulla reagoimaan nopeas-
ti asiakkaan tarpeisiin, eli tuotteemme ovat 
helposti räätälöitävissä. Kolmantena seikka-
na nostaisin esiin ammattitaitoisen henkilö-

Laatukattila Oy:llä ovat myös lähivuodet 
edenneet mukavaa vauhtia. Kuvassa Some-
rolla 2014 joulukuussa käyttöönotettu 10.0 
MW biolämpökeskus.

VIIME VUONNA 60-VUOTISJUHLIAAN VIETTÄNYT 

LAATUKATTILA OY ON EDENNYT MUKAVAA VAUHTIA MYÖS VIIMEISTEN 

HIEMAN NIHKEÄMPIEN TALOUSVUOSIEN AIKANA. LÄMMITYSKATTILOITA 

JA LÄMPÖLAITOKSIA VALMISTAVA YRITYS ON VANKISTANUT 

ASEMIAAN ENTISTÄ OMAVARAISEMMALLA TUOTANNOLLA VOSSILTA 

HANKKIMIENSA VIIDEN KONEEN AVITTAMANA.

kuntamme jouston, minkä ansiosta pystymme 
kilpailukykyisesti tiukkojenkin aikataulujen 
puitteissa valmistamaan tuotteemme laadus-
ta tinkimättä.

Laatukattilan nimi kertoo koko yrityksen 
toiminta-ajatuksen: kattilat pyritään valmis-
tamaan mahdollisimman laadukkaasti, millä 
varmistetaan mm. tuotteiden pitkä elinkaari 
ja toimintavarmuus. 

– Kaiken tekemisemme punaisena lan-
kana on korkea laatu. Monet kilpailijamme 
saattavat esimerkiksi käyttää ohuempia ai-
nevahvuuksia tai tekevät hitsaussaumat jopa 
puolet heppoisemmiksi kuin me. Emme hae 
pikavoittoja tällaisilla keinoilla, vaan haluam-
me että tuotteemme tunnetaan jatkossakin 
paitsi energiatehokkuudestaan myös kestä-
vyydestään, valaisee Rantanen.

KESKITTYMISTÄ 
YDINOSAAMISALUEESEEN
Siinä missä moni metallialan yritys on vuo-
sien saatossa laajentanut osaamisalueitaan, 
on tamperelaisyritys keskittynyt ainoastaan 
lämmitysjärjestelmiin. Keskittymällä vain 
omaan ydinosaamisalueeseensa pystytään 

kaikki resurssit käyttämään mahdollisimman 
energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien ra-
kentamiseen. 

– Kilpailun muuttuessa kansallisesta kan-
sainväliseksi keskittyminen omien vahvuuk-
sien kehittämiseen varmistaa menestymisen 
myös tässä uudessa markkinakentässä, sanoo 
jo kolmatta sukupolvea yrityksessä edustava 
toimitusjohtaja Markku Lampinen.

– Taivutamme Faccinilla Ø 300 - 
600 mm kattiloiden savuhormit. 
Faccinin myötä saimme taivutuk-
siin lisää nopeutta, varmuutta, 
tukevuutta ja tarkkuutta, kertoo 
tuotantopäällikkö Ari Rantanen.
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LAATUKATTILA OY

Perustettu: 1953
Liikevaihto: 7 M€
Tuotantotilat: 4 000 m2

Henkilöstö: 40
Tuotteet ja palvelut: Suunnittelee 
ja valmistaa lämmityskattiloita 
ja lämpölaitoksia kotimaisille 
polttoaineille, maakaasulle ja öljylle.
Lisätietoja: www.laka.fi

Lampinen kertoo, että keskittyminen ei 
tarkoita heidän kohdallaan kapeaa tuoteva-
likoimaa. 

– Olemme ainoita valmistajia, jolla on ko-
ko skaala omassa hallinnassa; kattilasta kul-
jettimiin, kokonaisia lämpökeskuksia myöten.

GRÖNLANNISTA                              
TANSANIAAN
Reilun kuusikymppisen Laatukattila Oy:n lii-
kevaihdosta leijonanosa muodostuu lämpö-
laitoksista. Myös vientivetovoimaa yrityksellä 
on, yrityksen tuotteita on käytössä aina Grön-
lannista Tansaniaan. Merkittävin osa viennistä 
menee tällä hetkellä Ruotsiin ja Baltiaan, jo-
hon on toimitettu mm. hakekattiloita ja bio-
lämpölaitoksia. 

HIILIJALANJÄLKEÄ                       
PIENEMMÄKSI
Kattiloiden ja lämpökeskuksien saralla tek-
niikka on kehittynyt huimasti viimeisen 
parinkymmenen vuoden aikana. Lämmitys-
järjestelmien tiukentuneet päästönormit ovat 
omalta osaltaan siivittäneet yrityksen menes-
tystä, sillä LAKA kattilat tunnetaan korkeas-
ta hyötysuhteestaan ja alhaisesta savukaasujen 
pölypitoisuudesta. 

Laatukattila on tuonut markkinoille jatku-
van tuotekehityksen tuloksena mm. ympäris-
töystävällisen biokattilan, jonka polttoperiaate 
on vaiheistettu kaasutuspoltto. Tällaisen 
 LAKA Y -lämmitysautomaatin hyötysuhde on 

yli 90 %, savukaasun pölypitoisuus on alle 10 
mg/MJ ja NOx-päästö alle 30 mg/MJ. Puhtaan 
palamisen ansiosta kattila nuohotaan yleensä 
vain kerran vuodessa huoltoseisokin aikana.

Myös tietotekniikka on astunut voimak-
kaasti kuvaan. Tänä päivänä Laatukattila Oy:n 
valmistaman lämpökeskuksen hoitaja tai so-
pimuksen mukaan myös keskuksen valmistaja 
voi seurata laitoksen toimintaa tietokoneella 
mistä päin maailmaa tahansa. Mikäli ongel-
matilanteita esiintyy, järjestelmä lähettää sii-
tä viestin haluttuun matkapuhelinnumeroon. 

VOSSIN KONEISSA                                                 
EI LASTENTAUTEJA
– Yksi tekijä, millä laatumme varmistetaan, on 
korkea oman tuotantomme omavaraisuusas-
te. Tätä astetta nostettiin lähiaikoina edelleen 
investointien avulla. Viimeisimmät hankitam-
me Baykal 4-metrinen särmäri ja Faccin HEL 
2021 levynpyöristyskone vahvistavat edel-
leen oman tekemisemme kapasiteettia, ker-
too Rantanen.

Baykal APHS 41300 CNC-särmäyskone 
saatiin tuotantoon viime vuonna jopa luvat-
tua toimitusaikaa nopeammin. 

– Kun tekemiemme kattiloiden koko-
luokka kasvaa, pitää valmistaa myös enem-
män kanavia. Uuden 300 tonnisen Baykalin 
myötä saimme lisäkapasiteettia näihin järe-
än pään taivutuksiin ja CNC-teknologian an-
siosta myös tuotantonopeus kasvoi. Faccin 
levynpyöristyskone taas toi mukanaan lisää 

nopeutta, varmuutta, tukevuutta ja tarkkuut-
ta taivutuksiin.

– Baykalia ostettaessa kartoitimme myös 
muita vaihtoehtoja. Baykal haarukoitui jälleen 
parhaaksi vaihtoehdoksi, tämä on jo kolmas 
Vossilta hankittu kyseisen vamistajan kone. 
Baykal on osoittautunut luotettavaksi koneek-
si, jossa ei lastentauteja esiinny. Nämä koneet 
on tehty töitä varten, kehuu Rantanen.

– Kaiken kaikkiaan olemme hankkineet 
viisi konetta Vossilta: kolmen Baykal särmä-
rin lisäksi viime vuonna investoidut Carif 320 
puoliautomaattivannesaha sekä Faccin levyn-
pyöristyskone. Kaikki nämä koneet ovat vas-
tanneet odotuksia ja olemme liittäneet ne 
Vossin VARMA-palvelusopimukseen. Täl-
löin ennakoivat huollot suoritetaan sään-
nöllisin väliajoin, millä varmistetaan korkea 
toimitusvarmuutemme. Apu on ollut aina no-
peasti saatavissa, mikäli sitä on tarvinnut, nä-
kee Rantanen.

Marko Koivisto taivuttamassa viime syksynä tuotantoon saadulla 
Baykalin 4-metrisellä ja 300 tonnisella CNC-särmäyskoneella. 
Tämä kone on Laatukattilan kolmas Baykal ja merkki on osoittautu-
nut luotettavaksi koneeksi, jossa ei ole lastentauteja esiintynyt.  
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SAMPO-
ROSENLEW 
VAIHTOI ÖLJYTTÖMÄÄN

Siistimpää ja käryttömämpää valmistusta

SAMPO-ROSENLEWIN HISTORIA ALKAA JO 1920-LUVULTA, JOLLOIN 

SAMPO-PUIMUREIDEN TUOTANTO ALOITETTIIN. VUONNA 1997 KÄYNNISTYI 

METSÄKONEIDEN SARJATUOTANTO. YKSI OSA VALMISTUSKETJUA 

ON SYVÄVETO, JONKA YHTEYDESSÄ KÄYTETYSTÄ ÖLJYPOHJAISESTA 

VOITELUAINEESTA AIHEUTUNEIDEN ONGELMIEN POISTOON ÖLJYTÖN 

IRMCO ON OLLUT TÄYDELLINEN TUOTE.

–Alkusysäys voiteluaineen vaih-
dolle tuli hitsaamon puolelta, 
missä aiemmin käytössä ollut 

öljypohjainen tuote aiheutti vaarallisia kaasuja 
etenkin puimureiden leikkuupöydän jalasten 
hitsauksen yhteydessä. Työnjohdon ja työsuo-
jelupäällikön taustatyö johti Irmcon testaa-
miseen ja tuotteen osoittauduttua toimivaksi 
syvävedossa, päätettiin se ottaa käyttöön. Hit-
sauksen käryt ovat nyt normaalilla tasolla.

– Noin neljän vuoden kokemuksella olisi 
helppo luetella pitkä lista etuja, joita olemme 

saavuttaneet Irmcon käyttöönotolla, mutta 
tärkeimmät niistä ovat työturvallisuus ja ym-
päristöystävällisyys. Näissä olemme ottaneet 
pitkän harppauksen parempaan ja Irmcon 
käyttöä tulemme varmasti jatkamaan, kertoo 
syvävetoa työkseen tekevä Jorma Vuorela.

SYVÄVETO VAATII                                      
HYVÄN VOITELUAINEEN
– Meillä valmistetaan pääasiallisesti neljää eri 
tuotetta syvävetämällä: koneiden polttoaine-
tankit, puimurin leikkuupöydän jalakset, pa-

koputkien päät ja kiilahihnojen kiristyspyörän 
mekaniikkaan tuleva osa. Näistä hankalin ve-
dettävä on ehdottomasti tankin puolikas. Siinä 
voiteluaineen täytyy toimia, jotta veto saadaan 
tehtyä oikealla vastapaineella ja pelti saadaan 
venymään ilman reunan rypyttymistä ja mui-
ta ei toivottuja muodon muutoksia. Jos reuna 
vetää rypyille, niin puolikkaiden liittäminen 
kiekkohitsauksella on mahdotonta ilman li-
sätöitä.

– Tankkien valmistuksessa on Irmcon 
myötä päästy paljon siistimpään työskente-
lyyn. Hitsaaja tekee kiekkohitsaukset, MIG-
hitsaukset sekä hopealla juottamiset ilman 
ongelmia ja aikaa vieviä ylimääräisiä puhdis-
tamisia. 

PESU JA PYYHKIMINEN LOPPUNUT
– Aluksi hitsauksen yhteydessä syntyviä myr-
kyllisiä käryjä estettiin pesemällä, mutta se on 
monella tapaa huono vaihtoehto. Lämmitettyä 
pesuvettä kului paljon ja se oli aina öljyn se-
kaista. Leikkuupöydän jalasten hionta aiheutti 
aiemmin pölyn tarttumista tahmeaan öljyyn ja 
sen poispyyhkiminen vei aikaa. Käsineitä li-
kaantui sekä haalareita pestiin usein. Kaiken-
lainen likaantuminen jokaisessa työvaiheessa 
oli iso ongelma, niin suojavaatetusten kuin 
työympäristön kannalta ajateltuna.

– Nyt olemme päässeet pysyvästi eroon 
ongelmista. Irmco ei sotke, ei aiheuta tahme-
utta eikä käryä hitsatessa, Vuorela summaa      
Irmcon mukanaan tuomia etuja.

Tankinpuolikkaat liittää valmiiksi 
tuotteeksi jo 17 vuoden koke-
muksella hitsari Mikko Puskala 
(oikealla). Mikko on erityisen 
tyytyväinen Irmcon mukanaan 
tuomaan puhtauteen omassa 
työssään. Syvävedetyt tuotteet 
saa aikaiseksi Jorma Vuorela.

 – Puimakoneen leikkuupöydän pohjassa olevat jalakset ja 
niiden kiinnittäminen hitsaamalla ovat saavuttaneet kaikkein 
eniten etuja Irmcon tultua tuotantoon. Myrkyllisten kaasujen 
muodostumista ei enää tapahdu ja kappaleiden peseminen 
sekä turha pyyhkiminen on loppunut.
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OY W. ROSENLEW AB 1853, 
SAMPO-ROSENLEW 1991.

Liikevaihto: 108 M€ 
Henkilöstö: 600
Tuotteet: Sampo-Rosenlew Oy 
on maatalouskoneita valmistava 
perheyritys, jonka kotipaikka sijaitsee 
Porissa. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa 
leikkuupuimureita ja metsäkoneita. 
Leikkuupuimureita on valmistettu Porin 
tehtaalla vuodesta 1957.
Markkina-alueet: Tuotteita myydään 
tällä hetkellä noin 50 maahan. Yhtiön 
keskeisiä markkinoita ovat Pohjoismaat, 
Pohjois-Afrikka, Ukraina, Azerbaidžan ja 
Valko-Venäjä.

YMPÄRISTÖÄ MYÖS SÄÄSTETÄÄN
– Kappaleiden pesusta syntyvä jätevesi on on-
gelmajätettä. Koska pestävää oli paljon ja se 
piti tehdä runsaalla vedellä, jätevesitankin tyh-
jennys täytyi tehdä usein. Tämä puolestaan ai-
heutti paljon kuluja ja kuormitti ympäristöä. 
Irmcon käyttöönotto on siis ollut myös erit-
täin tärkeä ympäristöteko.

– Irmco laimennetaan vedellä 20 %:ksi liu-

okseksi käyttöä varten ja se levitetään sumut-
tamalla aihioiden pintaan. Tämä säästää aikaa 
ja voiteluainetta aiempaan siveltimellä levitet-
tävään tahnamaiseen öljyyn verrattuna, Vuo-
rela kertoo.

LISÄÄ KÄYTTÖKOHTEITA
Sampo-Rosenlew käyttää Irmcoa syvävedon 
lisäksi myös meistämisessä.

– Varmasti löytyy muitakin kohteita, jois-
sa Irmco voidaan ottaa. Esimerkiksi aiemmin 
lämmittämällä ja veden avulla halkaisijaltaan 
19 mm akselin päälle laitettu kuminen holkki 
sujahtaa helposti paikoilleen Irmcolla voidel-
tuna. Työvaihe hoituu aiempaa helpommin ja 
nopeammin, eikä siinä aiheudu edelleenkään 
likaantumisongelmia.

VANHA MILJÖÖ SIISTIMMÄKSI
– Vaikka tehdaskiinteistömme on varsin van-
ha, olemme saaneet työympäristön paljon siis-
timmäksi Irmcon myötä. Öljyisten lattioiden 
ja koneiden puhdistamiseen käytetty aika voi-
daan suunnata nyt tuottavampaan käyttöön, 
summaa Vuorela. 

Ennen valmistumistaan tankit vaativat useita työvaiheita. 
Irmco on vähentänyt turhia puhdistusvaiheita ja nopeuttanut työn valmistumista.

Reilun 40 vuoden kokemuksella syvävetämisestä 
Jorma Vuorela antaa erittäin positiivista palautet-
ta Irmcosta. – Työ on paljon puhtaampaa ja jälki 
jopa hieman parempaa kuin aiemmin käytetyillä 
öljyillä. Irmcosta en mielelläni vanhaan tuottee-
seen palaisi, Vuorela toteaa.
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VOSSI EDUSTAA SUOMESSA SAKSALAISIA REMMERT AUTOMAATTIVARASTOJÄRJESTELMIÄ SEKÄ ESPANJALAISIA 

DANOBAT SUORAKATKAISUSAHOJA. TOISSA VUONNA MOLEMMAT YRITYKSET TEKIVÄT MERKITTÄVÄN TOIMITUKSEN 

NORJAAN, KUN 155-VUOTIAS PERHEYRITYS ASTRUP AS INVESTOI LEVY- JA PITKÄLLE TAVARALLE TARKOITETTUUN 

90 METRIÄ PITKÄÄN JA 23 METRIÄ LEVEÄÄN VARASTOAUTOMAATTIIN SEKÄ AUTOMAATTISEEN DANOBAT IDS A5 

SUORAKATKAISUVANNESAHAAN.

3200 LAVAPAIKKAA 
UUDESSA SUURVARASTOSSA

MONIA ETUJA
– Meillä on täällä 2000 kuormalavapaikkaa 
pitkälle tavaralle ja 1200 paikkaa metalli- ja 
muovilevytavaralle. Järjestelmästä on monia 
etuja sekä asiakkaalle että meille itsellemme. 
Asiakkaat ovat nykyään vaativia ja odottavat, 
että tavara toimitetaan nopeasti ja ongelmit-
ta ilman naarmuja tai muita vaurioita. Siksi 
järjestelmään kuuluu profiilien automaattinen 
keräily ja hellävarainen vakuumipakkaus se-
kä levyjen automaattinen keräily. Tavarat pa-
kataan hellävaraisesti kahden robotin avulla, 
minkä jälkeen levykuormalavat sidotaan au-
tomaattisesti, Astrup AS:n logistiikka- ja IT-
päällikkö Sven Erik Bredde kertoo.

– Nopeampien toimitusten ja virheet-
töminä toimitettujen tavaroiden lisäksi 
asiakkaat odottavat, että tavarat ovat täysin 
jäljitettävissä. Siksi kaikki levyt ja profiilit mer-

Levynkäsittelyosasto on varustettu kahdella 
robotilla, jotka keräävät ja lastaavat levytilauk-
set kuormalavoille. Kaikki levyt merkitään auto-
maattisesti viivakoodeilla ennen kuin valmis 
lava sidotaan automaattisesti ja siirretään 
odottamaan noutamista trukilla. Vasemmalta: 
Astrup AS:n logistiikka- ja IT-päällikkö Sven 
Erik Bredde, P. Meidell AS:n toimitusjohtaja 
Morten Dahlberg ja Friedrich Remmert GmbH:n 
toimitusjohtaja Matthias Remmert.

Astrup AS:n uudessa varastoautomaatissa 
on yhteensä yli 3000 kuormalavapaikkaa ja 
automaattinen keräily, ja se on yksi Pohjois-
maiden suurimmista varastojärjestelmistä.
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Kun pitkän tavaran tilaus on valmis, mate-
riaalit kääritään muoviin. Pitkän tavaran 
pakkaaminen vähentää materiaalivaurioita ja 
parantaa jäljitettävyyttä. Profiilit on merkitty 
viivakoodein.

kitään viivakoodeilla ennen kuin ne lähtevät 
talosta.   Viivakoodi viittaa eränumeroon ja 
materiaalitodistukseen ja sen avulla materi-
aalit ovat täysin sekä asiakkaan että meidän 
hallinnassamme varastolle saapuessaan aina 
siihen asti kun ne otetaan käyttöön asiakkaan 
kohteessa.  Jos asiakas haluaa lisää materiaa-
lia vastaanotetusta tavaraerästä, voimme et-
siä asiaankuuluvan erän järjestelmästämme. 
Tämä parantaa asiakaspalvelun tasoa ja antaa 
varmuutta, jota yhä useammat edellyttävät, 
Sven Erik Bredde lisää.

– Vaikka tavaran vastaanotto tapah-
tuu manuaalisesti, uuden varastoautomaa-
tin tuoman automatisoinnin myötä voimme 
keskittyä parhaaseen mahdolliseen asia-
kaspalveluun. Käytämme vähemmän aikaa 
oikeiden materiaalien löytämiseen, hyödyn-
nämme tiloja huomattavasti paremmin, voim-
me säilyttää useampia materiaaleja varastolla 
ja samanaikaisesti taata nopeammat ja var-
memmat toimitukset. Toinen hyvä puoli on 
vähentyneet henkilövahingot ja materiaali- ja 
laitevauriot. Tämä johtuu siitä, että varasto on 
nyt suurelta osin automatisoitu. Kaikki auto-
maatin sisäiset toiminnot ovat automaattisia, 
ja samanaikaisesti materiaalia käsitellään pää-
asiassa nosturien, nosto- ja siirtolaitteiden tai 
trukkien avulla.

NÄIN SE TOIMII
Materiaalit toimitetaan autolla ja nostetaan 
sisään trukilla ja/tai nosturilla. Pakkaus pois-
tetaan manuaalisesti ja tavara merkitään 
viivakoodilla ennen sen lastaamista automaat-

tiseen varastoautomaattiin. Tavara sijoitetaan 
vapaalle kuormalavapaikalle ja järjestelmään 
tallennetaan tieto siitä, mistä eri materiaalit 
löytyvät.

Remmertin IT-järjestelmä ja Astrupin 
ERP-järjestelmä kommunikoivat suoraan kes-
kenään siten, että hankinnat, todistukset ja 
varastotavarat ovat aina hallittavissa. Kun asi-
akas esimerkiksi tilaa levytavaraa ja tilaus on 
toimitettava varastosta, automaatti noutaa le-
vyt sisältävän telineen (kaksi kuomalavaa per 

teline) ja ajaa sen keräilyasemalle. Täällä toi-
nen roboteista poimii levyt kuormalavalta ja 
asettaa ne puulavalle, jonka toinen robotti on 
asettanut valmiiksi. Jos halutaan käyttää väli-
pahvia, toinen roboteista asettaa sen paikal-
leen toisen jatkaessa levyjen keräilyä, kunnes 
tilaus on valmis. Samalla kuormalavalla voi-
daan toimittaa useita erilaisia materiaaleja. Jos 
tilaukseen sisältyy sekä metalli- että muovile-
vyjä, robotti vaihtaa itse työkalua tarpeen mu-
kaan. Järjestelmä siirtää telineet ja suorittaa 
keräilyn täysin automaattisesti. Kun tilaus on 
valmis, lava ajetaan sidontalaitteen läpi, minkä 
jälkeen se on valmis trukin noudettavaksi. Sa-
moin toimitaan pitkän tavaran kanssa.

VALMIIKSI LEIKATTU
Jos asiakas haluaa valmiiksi leikatun tai sa-
hatun tavaran, levy- tai pitkä tavara otetaan 
leikkausta varten pois automaatista.  Erilli-
nen leikkausosasto levytavaraa varten sijait-
see lähtevän levytavaran osaston yhteydessä, 
kuten myös pitkän tavaran kohdalla. Kaik-
ki materiaalit, eli tavallisten tilausten lisäksi 
myös leikkauksesta jäljelle jääneet materiaalit, 
merkitään viivakoodein. Näin järjestelmä tie-
tää, kuinka paljon tavaraa on jäljellä.

VOSSI TERÄSPALVELUKESKUKSIEN 
KUMPPANINA
– Toimitamme kaikki teräspalvelukeskuksi-
en koneet kuten sahat, laser-, plasma, kaa-
su- ja vesileikkausjärjestelmät, poraus- ja 
lävistysautomaatit, sinkopuhallus- ja maala-
uslinjat, varastojärjestelmät sekä robottilajit-
telijat. Kannattaakin olla meihin yhteydessä, 
jotta voimme rakentaa yhdessä toiminnastan-
ne entistä kilpailukykyisempää, Jarkko Vossi 
kannustaa.

Teksti on tiivistelmä alkuperäisestä artikke-
lista, mikä on julkaistu: http://www.klikk.no/
tungt/maskinregisteret/article801447.ece

Danobat iDS 5A -vannesaha hyödyntää uutta, 
älykästä iSOFT- ohjausohjelmistoa, joka var-
mistaa optimaalisen tuottavuuden ja sahante-
rän käyttöiän vain vähäisellä ohjelmoinnilla. 
Käyttäjän tarvitsee vain syöttää muutamia 
vaihtoehtoja käyttäjäystävällisen näytön 
kautta, ja laite varmistaa automaattisesti 
parhaan mahdollisen leikkaustuloksen.

Yksi harvoista manuaalisista prosesseista on 
sisään tulevan tavaran lastaaminen, kuten täs-
sä pitkän tavaran asettaminen lavalle ennen 
kuin teline tuotteineen lastataan varastoau-
tomaattiin. Kun pitkä tavara on rekisteröity 
ja merkitty viivakoodilla, tuotteet viedään 
varastoautomaattiin.
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UUSIMMAN SUKUPOLVEN STRUB 
LEIKKUUNESTEET JA VOITELUAINEET 
VAHVISTAMAAN VOSSIN 
VOITELURATKAISUTARJONTAA

YLIVOIMAISTA                          
SUORITUSKYKYÄ                 
KILPAILUKYISESTI
Jo vuonna 1921 perustettu sveitsiläisperheyri-
tys Strub + Co. AG on globaalitoimija, jon-
ka palveluksessa työskentelee yli 150 henkeä 
ja sillä on yli 60 maata kattava jälleenmyyjä-
verkosto. Yrityksen yli 1600 tuotetta kattava 

tuotepaletti sisältää mm. täys- ja puolisyn-
teettisiä, mineraaliöljypohjaisia ja biohajoavia 
leikkuunesteitä ja voiteluaineita, korroosio-
suoja-aineita sekä teknisiä puhdistusaineita. 
Vossi on ottanut ensivaiheen varastovalikoi-
maansa Strub leikkuuemulsiot ja -öljyt sekä 
hydrauli-, kara-, johde- ja ketjuöljyt sekä kor-
roosiosuojaöljyt ja -rasvat. 

NELJÄNNEN SUKUPOLVEN 
VOITELUTEKNOLOGIAA
Strubin neljännen sukupolven leikkuunes-
teet edustavat maailman edistyneintä tekno-
logiaa ja ne tarjoavat useita etuja verrattaessa 
perinteisiin emulsioihin. Ne ovat lähes kirk-
kaita, niiden nanomolekyylirakenne mahdol-
listaa huippupinnanlaadun, niiden sisältämä 

VOSSI ON NYKYÄÄN MYÖS TÄYDEN 

PALVELUN VOITELUTALO. YRITYKSEN 

VOITELURATKAISUTARJONTA 

VAHVISTUI ENTISESTÄÄN VIIME 

VUODEN LOPULLA SVEITSILÄISILLÄ 

STRUB LEIKKUUNESTEILLÄ JA 

VOITELUAINEILLA. ERITTÄIN 

KORKEALUOKKAINEN, MUTTA 

SILTI VARSIN KILPAILUKYKYISESTI 

HINNOITELTU 1600 TUOTTEEN 

TUOTEPALETTI ON OTETTU HYVIN 

VASTAAN SUOMALAISKONEPAJOISSA. 

VOSSIN VOITELUPALVELUKONSEPTIIN 

KUULUU OPTIMAALISEN 

VOITELUAINEEN JA -MENETELMÄN 

VALINTA, TOIMITUS JA KOULUTUS 

SEKÄ JATKUVA LÄHEINEN PALVELU.

Strubin neljännen sukupolven leikkuunesteet ovat lähes kirkkaita, niiden nanomolekyylirakenne mahdollis-
taa huippupinnanlaadun, niiden sisältämä hyvä bakteerikanta mahdollistaa erittäin pitkän vaihtovälin sekä 
ne ovat todella peseviä eli pitävät koneet ja niiden suojaikkunat puhtaina.

Vossi varastoi Tampereella kaikkia Strub, Irmco ja JAX 
volyymituotteita sekä erikoistuotteita on saatavissa 
valmistajilta kohtuullisella toimitusajalla. Vossi toimittaa 
myös mm. mikrovoitelulaitteet, keskusvoitelujärjestelmät, 
kohdevoitelijat, leikkuunestesuodattimet, lastujenkä-
sittelyjärjestelmät sekä myös öljysumuerottimet ilman 
puhdistamiseen.
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hyvä bakteerikanta mahdollistaa erittäin pit-
kän vaihtovälin sekä ne ovat todella peseviä eli 
pitävät koneet ja niiden suojaikkunat puhtai-
na. Lisäksi Strubin leikkuunesteet ja johdevoi-
teluöljyt on suunniteltu erottumaan toisistaan 
maksimaalisen hyvin. Vakiotuotteiden lisäksi 
Strubin vahvuus on sen kolme omaa laborato-
rioita, jotka mahdollistavat asiakaskohtaisten 
tuotteiden kustannustehokkaan ja nopean val-
mistuksen sekä asiakasnäytteiden tutkimisen 
ja vertailuanalyysien suorittamisen.

PATENTOIDUT JAX COMPRESYN 
KOMPRESSORIÖLJYT
Toinen Vossin edustama voitelutuoteperhe on 
yhdysvaltalaiset JAX voiteluaineet. Yrityksen 
patentoimat täyssynteettiset Compresyn-sar-
jan kompressoriöljyt tarjoavat poikkeuksel-
lista suorituskykyä sekä jopa 10 000 tunnin 
vaihtoväliä. Tuote on ainutlaatuinen kombi-
naatio kulumisenestoainesosia, ruosteinhi-
biittoreita sekä hapettumisenestoaineita, jotka 
estävät kulumista, ruostumista, korroosio-
ta sekä likaantumista äärikuormitus- ja läm-
pöolosuhteissa. Tämän ansiosta saavutettava 
kilpailevia tuotteita merkittävästi parempi 
käyttöaste mahdollistaa työvoimakustannuk-
sien sekä tuotannon seisontakustannuksi-
en merkittävän laskun. Lisäksi tuotteet ovat 
kilpailukykyisesti hinnoiteltuja sekä niillä on 
myös H1-luokan elintarvikehyväksyntä.

ÖLJYTTÖMÄLLÄ IRMCOLLA SÄÄSTÖJÄ
Kolmas Vossin edustama voiteluaineperhe 
on yhdysvaltalaiset öljyttömät Irmco voite-
luaineet, jotka ovat tarjonneet sadoille suo-
malaisasiakkaillekin täysin ainutlaatuisia 
kustannussäästöjä. Öljyttömyyden ansiosta 
esim. koneistettuja, sahattuja, syvävedetty-
jä tai meistettyjä tuotteita ei tarvitse välipes-
tä vaan niiden päälle voidaan suoraan hitsata 
ja jopa tietyin edellytyksin maalata. Lisäk-

si Irmcon tuotepaletista löytyy äärimmäisen 
tehokas hitsaus- ja laserroiskesuoja, jota asiak-
kaat käyttävät MIG-hitsauksessa ja laserleik-
kauksessa syntyvien roiskeiden tarttumisen 
estämiseen. Lisäksi usein laserleikkauksessa 
esimerkiksi ruosteinen levyn pinta estää laa-
dukkaan leikkuujäljen, mutta Irmco roiske-
suoja mahdollistaa sen leikkaamisen. Irmcolla 
on myös erinomainen mikrovoiteluaine, jota 
voidaan käyttää mm. alumiinin koneistukses-
sa sekä sahauksessa. 

VOSSIN VAHVUUTENA YMMÄRRYS 
VALMISTUKSESTA JA TYÖSTÖKONEISTA 
Vossi on toiminut yli 22 vuotta metallite-
ollisuuden konetoimittajana sekä huolto-
kumppanina, minkä ansiosta sillä on erittäin 
vahva osaaminen ja kokemus metallintyös-
tämisen sekä työstökoneiden asettamista 

vaatimuksista voiteluaineille. “Haluamme 
tarjota korkean teknologian voiteluratkai-
suja yhdistettynä ammattitaitoiseen ja käy-
tännön läheiseen palveluun. Varastoimme 
Tampereella kaikkia volyymituotteita sekä 
erikoistuotteita on saatavissa valmistajilta 
kohtuullisella toimitusajalla”, liiketoimin-
nan kehitysjohtaja Marko Vossi kertoo. 
”Palveluumme kuuluu aina asiakkaan voi-
telukohteen ja tavoitteiden tarkka analyysi, 
optimaalisen voiteluratkaisun tarjonta, toi-
mitus ja koulutus. Voiteluaineiden lisäksi tar-
joamme kaiken voiteluun liittyvän laitteiston 
mm. mikrovoitelulaitteet, keskusvoitelujär-
jestelmät, kohdevoitelijat, leikkuunestesuo-
dattimet sekä myös öljysumuerottimet ilman 
puhdistamiseen. Kannustankin ottamaan 
meihin yhteyttä kaikissa voiteluun liittyvis-
sä asioissa”, hän kuvaa.

Yhdysvaltalaisen Jaxin patentoimat 
täyssynteettiset Compresyn-sarjan 
kompressoriöljyt tarjoavat poikkeuk-
sellista suorituskykyä sekä jopa 
10 000 tunnin vaihtoväliä.

Irmcon äärimmäisen tehokasta hitsaus- ja laserroiskesuojaa käytetään MIG-hitsauksessa ja laserleikkauk-
sessa syntyvien roiskeiden tarttumisen estämiseen. Lisäksi laserleikkauksessa se mahdollistaa paremmin 
epäpuhtaiden esim. ruosteisten materiaalien leikkaamisen.

Irmcon ainutlaatuinen öljytön voiteluteknologia 
on mahdollistanut sadoille suomalaiskonepajoille 
merkittäviä säästöjä ja laatuparannuksia. Esimer-
kiksi kierteityksessä käytettävä Irmco Cleancut 
mikrovoiteluaine parantaa tyypillisesti työkalun 
kestoa erittäin merkittävästi sekä työkappale jää 
puhtaaksi.
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VÄÄNTÖÄ KONEISTUKSEEN 

VM 660R on pystykarainen lattajohteinen 
työstökeskus (liikkeet 1300(1500)x660x660 mm), 
joka tarjoaa sarjassaan ylivoimaista 
raskaskoneistuskapasiteettia vaikeiden 
materiaalien lastuamiseen peräti 1680 Nm 
vääntävällä kolmivaihdekaralla, jonka laakerien 
koko on massiiviset Ø 120 mm.

MCH 5000R on lattajohteinen vaakakarainen 
työstökeskus (liikkeet 800x700x880 mm ja 
työkappale Ø 850x1000 mm). Kolmivaihteisesta 
karasta vääntöä löytyy 1251 Nm ja koneen 
liikkeet toteutetaan tupla-ankkuroiduilla 
ydinjäähdytetyillä kuularuuveilla.

VC-X500 on kompakti 5-akselinen
työstökeskus (700x850x610 mm) haastavien 
kappaleiden kerralla valmiiksi saamisen erittäin
suurella tarkkuudella ja tehokkuudella.

MCH 5000R

VM 660R

VC-X500

PU22


