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Teollisuusyritykset ovat tämän 
hetken kiinnostavin rahansijoitus-
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Haluatko saada 
yrityksellesi ostajan?
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3D Formtech tarjoaa laadukkaita 3D-tulostuspalveluita yritysten 
erilaisiin tarpeisiin. Meiltä teollisen tason 3D-tulosteet myös 
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Fluken 1740-sarjan kolmivaiheiset säh-
könlaadun tiedonkeruulaitteet helpot-
tavat laitosten kriittisten sähkönlaatu-
tietojen keräämistä ja raportoimista

Tehokas ohjelmisto automatisoi tietojen analysoinnin ja raportoinnin kansain-
välisten standardien mukaisesti ja mahdollistaa sähkönjakelujärjestelmien vian-
määritykset, energiankäytön mittaukset ja tietojen analysoinnin

Jakelujärjestelmien sähkönlaadun 
mittaaminen, ymmärtäminen ja ra-
portointi vaativat suurten tietomää-
rien keräämistä sekä tuntikausien 
analysoimista ja raportoimista. Fluke 
1740 -sarjan sähkönlaadun tiedonke-
ruulaitteissa on tehokas ohjelmisto, 
joka automatisoi asetukset, analyysit 
ja raportoinnin ja helpottaa näin lai-
tosten kriittisten sähkönlaatutrendien 
keräämistä ja raportoimista.

Fluken kompaktia 1740-sarjan 
sähkönlaadun tiedonkeruulaitetta 
käytetään laitosten sähkönlaadun 
tutkimiseen ja valvontaan teolli-
suusstandardien mukaisesti. Laitteet 
mahdollistavat edistyksellisen tieto-
jen koostamisen ja analyysin, mikä 
säästää aikaa, vähentää työntekijöiden 
määrää ja estää perinteiseen tietojen 
keruuseen ja raportoimiseen liittyvät 
virheet. 

1740-sarjan tiedonkeruulaitteet ovat 
täysin alan kansainvälisen sähkön-
laatustandardin IEC 61000-4-30 mu-
kaisia, ja ne täyttävät luokan A vaati-
mukset. 

Laitteilla voidaan kerätä samanaikai-
sesti yli 500 parametrin tietoja kunkin 
keskiarvoistusjakson ajalta, minkä 
ansiosta voidaan analysoida sähkön-
laatua yksityiskohtaisesti ja verrata 
satunnaisia tapahtumia yksityiskoh-
taisiin aaltomuototietoihin ja näin tun-
nistaa häiriöiden perussyy.

Laitteen ohjelmisto nopeuttaa ja hel-
pottaa tiedonkeruulaitteen määrittä-
mistä. Lisäksi se automatisoi tietojen 
monimutkaiset analysointi- ja rapor-
tointitoiminnot. 
18-1-2-2-1-2
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- HYDRAULITÄRYT 

Carita Orlando Suomen 
Yrittäjänaisten 

toimitusjohtajaksi
Suomen Yrittäjänaisten toimitus-
johtajaksi on nimitetty taloushal-
linnon konsultti, yrittäjä Carita 
Orlando.

- Olen todella iloinen, että saam-
me toimitusjohtajan, jolla on 
vahva kokemus niin edunvalvon-
nasta kuin yrittäjyydestä, toteaa 
Suomen Yrittäjänaisten puheen-
johtaja Tiina Koski. Caritalla on 
laajat verkostot ja selkeä kuva 
järjestömme tavoitteista. Hän on 
myös itse toiminut paikallisyhdis-
tyksemme puheenjohtajana, joten 
hän tuntee järjestökentän.

Carita Orlando (48) on toiminut 
yrittäjänä vuodesta 2005. Hänen 
omistamansa tilitoimisto työllisti 
parhaimmillaan 19 työntekijää. 
Viimeiset kolme vuotta hän on 
toiminut taloushallinnon konsult-
tina.

- Tilitoimistoyrittäjänä pääsin 
näkemään läheltä erilaisten yrit-
täjien arkea, haasteita ja onnis-
tumisia. Tunnen niin yksin- kuin 
työnantajayrittäjän kohtaaman 
byrokratian, kustannukset, riskit 
ja ongelmatilanteet, sanoo Orlan-
do. 

- Olen hyvin innoissani aloitta-
essani Suomen Yrittäjänaisten 
toimitusjohtajana. Naisvaltaisten 
alojen ja naisyrittäjien kohtaamat 
lisähaasteet ja -kustannukset ovat 
niitä asioita, joiden vähentämi-
seksi haluan tehdä töitä.

Carita Orlando toimii tällä het-
kellä mm Suomen Yrittäjien 
varapuheenjohtajana, pääkau-
punkiseudun Yrittäjien puheen-
johtajana, Vantaan kaupungin 
valtuuston varapuheenjohtajana 
ja Finnveran hallintoneuvoston 
jäsenenä. Orlando aloitt1 Suomen 
Yrittäjänaisten toimitusjohtajana 
5.8.2019.  19-9-10-2-1-2
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do. 

- Olen hyvin innoissani aloitta-
essani Suomen Yrittäjänaisten 
toimitusjohtajana. Naisvaltaisten 
alojen ja naisyrittäjien kohtaamat 
lisähaasteet ja -kustannukset ovat 
niitä asioita, joiden vähentämi-
seksi haluan tehdä töitä.

Carita Orlando toimii tällä het-
kellä mm Suomen Yrittäjien 
varapuheenjohtajana, pääkau-
punkiseudun Yrittäjien puheen-
johtajana, Vantaan kaupungin 
valtuuston varapuheenjohtajana 
ja Finnveran hallintoneuvoston 
jäsenenä. Orlando aloitt1 Suomen 
Yrittäjänaisten toimitusjohtajana 
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Fluken 1740-sarjan kolmivaiheiset säh-
könlaadun tiedonkeruulaitteet helpot-
tavat laitosten kriittisten sähkönlaatu-
tietojen keräämistä ja raportoimista

Tehokas ohjelmisto automatisoi tietojen analysoinnin ja raportoinnin kansain-
välisten standardien mukaisesti ja mahdollistaa sähkönjakelujärjestelmien vian-
määritykset, energiankäytön mittaukset ja tietojen analysoinnin

Jakelujärjestelmien sähkönlaadun 
mittaaminen, ymmärtäminen ja ra-
portointi vaativat suurten tietomää-
rien keräämistä sekä tuntikausien 
analysoimista ja raportoimista. Fluke 
1740 -sarjan sähkönlaadun tiedonke-
ruulaitteissa on tehokas ohjelmisto, 
joka automatisoi asetukset, analyysit 
ja raportoinnin ja helpottaa näin lai-
tosten kriittisten sähkönlaatutrendien 
keräämistä ja raportoimista.

Fluken kompaktia 1740-sarjan 
sähkönlaadun tiedonkeruulaitetta 
käytetään laitosten sähkönlaadun 
tutkimiseen ja valvontaan teolli-
suusstandardien mukaisesti. Laitteet 
mahdollistavat edistyksellisen tieto-
jen koostamisen ja analyysin, mikä 
säästää aikaa, vähentää työntekijöiden 
määrää ja estää perinteiseen tietojen 
keruuseen ja raportoimiseen liittyvät 
virheet. 

1740-sarjan tiedonkeruulaitteet ovat 
täysin alan kansainvälisen sähkön-
laatustandardin IEC 61000-4-30 mu-
kaisia, ja ne täyttävät luokan A vaati-
mukset. 

Laitteilla voidaan kerätä samanaikai-
sesti yli 500 parametrin tietoja kunkin 
keskiarvoistusjakson ajalta, minkä 
ansiosta voidaan analysoida sähkön-
laatua yksityiskohtaisesti ja verrata 
satunnaisia tapahtumia yksityiskoh-
taisiin aaltomuototietoihin ja näin tun-
nistaa häiriöiden perussyy.

Laitteen ohjelmisto nopeuttaa ja hel-
pottaa tiedonkeruulaitteen määrittä-
mistä. Lisäksi se automatisoi tietojen 
monimutkaiset analysointi- ja rapor-
tointitoiminnot. 
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Suomen Yrittäjänaisten toimitus-
johtajaksi on nimitetty taloushal-
linnon konsultti, yrittäjä Carita 
Orlando.

- Olen todella iloinen, että saam-
me toimitusjohtajan, jolla on 
vahva kokemus niin edunvalvon-
nasta kuin yrittäjyydestä, toteaa 
Suomen Yrittäjänaisten puheen-
johtaja Tiina Koski. Caritalla on 
laajat verkostot ja selkeä kuva 
järjestömme tavoitteista. Hän on 
myös itse toiminut paikallisyhdis-
tyksemme puheenjohtajana, joten 
hän tuntee järjestökentän.

Carita Orlando (48) on toiminut 
yrittäjänä vuodesta 2005. Hänen 
omistamansa tilitoimisto työllisti 
parhaimmillaan 19 työntekijää. 
Viimeiset kolme vuotta hän on 
toiminut taloushallinnon konsult-
tina.
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Pinnoitteiden käyttötarkoitus voi 
olla korroosionesto, kulumisenes-
to, kitkan lisäys, kitkan vähennys, 
sähköneristys, sähkönjohtavuus, 
lämmöneristys, kuluneiden tai 
väärinkoneistettujen osien täyttö 
ym.

Pinnoitepaksuudet vaihtelevat 
huomattavasti. Pehmeillä pin-
noitteilla paksuudet voivat olla 
useampia millejä, kaikkein ko-
vimmilla pinnoitteilla maksimi-
paksuudet ovat enintään 500-600 
µm.

Pinnoiteaineet voivat olla lan-
gan tai jauheen muodossa mene-
telmästä riippuen.

Termistä ruiskutusta kutsutaan 
kylmäpinnoitusmenetelmäksi. 
Pinnoitettavan kappaleen lämpö-
tila ei yleensä nouse pinnoituksen 

aikana yli 150 – 200°C, näin väl-
tetään muodon- ja aineenmuutok-
set pinnoitettavassa kappaleessa.

Virtasen Koneistamolla on käy-
tössä seuraavat termisen ruis-
kutuksen menetelmät:
- Sulzer Metco Diamond Jet 
HVOF HYBRID-ruiskuja 4 
kpl, Sulzer Metco Diamond Jet 
HVOF-ruiskuja 2 kpl.
- Metco 3MB Plasmapinnoitus-
laitteisto. Metco 5P jauheliekki-
ruiskuja 2 kpl
- Metco 12E lankaliekkiruisku. 
Metco 14E lankaliekkiruisku. 
Metco 16E lankaliekkiruisku
- Metco Smart ARC PPG va-
lokaariruisku.  LDC Porta-Pak 
Elektrolyyttipinnoituslaitteisto
Käytössämme on myös Moto-

man- sekä ABB-pinnoitusrobotit.

Aina on muistettava myös se to-
siasia, että pinnoiteaineen tartunta 
alustaansa on osaksi mekaaninen, 
se asettaa menetelmän käytölle 
tiettyjä rajoituksia.

Pinnoitettavan alustan laadulle 
on olemassa tietyt vaatimukset. 
Pinnan pitää olla ehdottoman 
puhdas. Kosteus sekä mm. öljy 
pitää poistaa esilämmittämällä 
kappale hieman pinnoituslämpö-
tilaan korkeampaan lämpötilaan. 
Välittömästi ennen pinnoitusta 
tehtävä pinnankarhennus varmis-
taa pinnoitteen hyvän tartunnan. 
Karhennus tehdään joko teräsra-
keilla, alumiinioksidilla tai pii-
karbidilla.

Terminen Ruiskutus
Terminen ruiskutus on yleisesti vakiintunut menetelmä, jolla pinnoitetaan eri 
materiaaleista valmistettuja kappaleita useilla eri pinnoitevaihtoehdoilla.

Pinnoitteet voivat olla muoveja, metalleja, keraameja tai niiden yhdistelmiä. 
Pinnoitteiden käyttötarkoitus voi olla korroosionesto, kulumisenesto, kitkan 
lisäys, kitkan vähennys, sähköneristys, sähkönjohtavuus, lämmöneristys, kulu-
neiden tai väärinkoneistettujen osien täyttö ynnä muut vastaavat.

Tilaamatta lehdelle lähetetyt aineistot:
Teollisuuden Näytelehti ei varastoi taikka säilytä, eikä myöskään palauta sille tilaa-
matta lähetettyjä aineistoja.
Mikäli lehti kuitenkin julkaisee, joko painetussa muodossa taikka Internetissä, tilaa-
matta lähetettyjä kuvia taikka tekstejä, katsotaan tekijän toiminnallaan luopuneen 
tekijän oikeuksistaan, edellä mainittujen aineistojen ja materiaalien osalta.

Kaikkia  aineistoja koskevaa:
Mikäli teksti-, kuva,- taikka ilmoitusaineisto pitää sisällään sellaisia lainauksia minkä 
käyttöön ei lähettäjällä ole ollut tekijän oikeuksia, vastaa lähettäjä niistä yrityskohtai-
sesti / henkilökohtaisesti, kuten laissa säädetty on.

Teollisuuden Näytelehti ei vastaa taloudellisesti tekstien sisällön-, kuvien tai piirrosten 
virheettömyydestä. Ilmoitusasiakas on vastuussa ilmoituksen sisällöstä, myös muille 
osapuolille, sekä vahingonkorvaus-velvollinen kolmannelle osapuolelle sekä lehdelle. 
Edellä mainittu koskee myöskin ilmoitukseen kytköksissä olevia kirjoituksia, täysin 
riippumatta siitä, kuka ne on tehnyt.

Mikäli ilmoitusta ei voida lehdestä johtuvista syistä julkaista määrätyssä numerossa 
määräaikana, esimerkiksi aineiston myöhästymisen, kirjapainosta johtuvan myö-
hästymisen taikka lakon johdosta tahi muun vastaavan syyn johdosta, lehti ei ole 
korvausvelvollinen ilmoittajalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Mikäli 
on mahdollista voidaan ilmoitus julkaista seuraavassa lehdessä. Lehden vastuu jul-
kaisematta jääneestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta maksettuun hintaan, joka 
luonnollisesti palautetaan asiakkaalle, mikäli ilmoituksen julkaisemista seuraavassa 
numerossa ei voida tehdä. Maksamattomien ilmoitusten julkaisematta jättämisestä 
lehti ei kanna mitään vastuuta.
Virallinen reklamaatio aika on kahdeksan vuorokautta lehden ilmestymisestä. Myö-
hemmin tehdyt valitukset voidaan jättää käsittelemättä.

Toteutus

Päätoimittaja:
JOUKO NIEMINEN

Toteutuksessa mukana:
Laakeri-Center Oy / Timo Kivistö
Metallityö Kangaskorte Oy / Konsta Kangaskorte
Solmaster Oy / Pasi Korkkinen
Wiha Finland Oy / Raija Helin
Kauppayhtymä Ujanen Oy / Alice Ujanen-Sipola
JR-Tools Oy / Veli-Matti Uusitalo
Seco Tools, NSK, Raahen Pultti,
Stauff Group / Gina Wilbertz jne

Toimitus/ ilmoitusmyynti:
Teollisuuden Näytelehti
Turuntie 3 III krs.  24100  SALO
Puhelin:  (02) 7318 373
toimitus@tn-lehti.fi 
www.tn-lehti.fi 

SISÄLTÖ
Teollisuuden Näytelehti on teollisuuden ammattilaisten 
hyötylehti. Lehden aluetta ovat kotimaisen valmistavan 
teollisuuden sektorit: metalli, muovi, elektroniikka, au-
tomaatio, mekatroniikka, hydrauliikka ja pneumatiikka, 
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tamiltaan alueilta.
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PÄÄTOIMITTAJALTA:

Jouko Nieminen
Päätoimittaja

Meiltä on usein kysytty miksi kerromme ulkomaisten päämiesten teoista vain 
myönteisiä asioita. Emme voi valita Yhdysvaltain presidenttiä, sillä sen te-
kee Yhdysvaltain kansa ja me hyväksymme sellaisenaan tuon henkilön, oli 
hän sitten kuka hyvänsä ja seuraamme hänen saavutuksiaan, jotka ovat hyvin 
merkittäviä ihan maailmanlaajuisesti. Emme voi vaikuttaa myöskään Venäjän 
presidentin vaaleihin, koska sielläkin kansa tuon valinnan tekee, mutta myös 
Venäjän presidentin saavutuksista kerromme. Kiinan presidentin valintaan 
emme myöskään voi vaikuttaa, ja vaikka kysymyksessä on kommunistinen 
valtio, olemme silti kertoneen niistä saavutuksista joita siellä on aikaansaatu.

Outoa tässä on se, että olemme joutuneet kärsimään taloudellisesti siitä, että 
olemme ottaneet kehityksen kannalta myönteisiä ja todella merkittäviä asioita 
esille myös sellaisia, joita edellä mainitut presidentit eivät itse ole ottaneet. Teh-
dessään vientikauppaa yritykset kyllä ratsastavat Teollisuuden Näytelehdessä 
olleiden kirjoitusten ja hyvien uutisten osalta. Se ei kuitenkaan näy meidän 
liikevaihdossa. Toisaalta nuo vientikaupan tekijät käyttävät yhä enenevässä 
määrin niiden lehtien palveluja jotka julkaisevat negatiivisia kirjoituksia ulko-
maisten päämiesten toiminnasta.

Ransakssa yrittäjät kunniaan.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tämän hetken presidenteistä innova-
tiivisin ja ajattelultaan edistyksellisin pyrkiessään kehittämään omaa maataan. 
Otetaan vaikka yksi esimerkki tosin hieman kärjistetyssä muodossa. Kun Ve-
näjällä oli 1800-luvulla maaorjia ja Suomessa oli torppareita niin 2000-luvulla 
tuota sorrettua kansaosaa edustavat yrittäjät. Yrittäjien puolesta on presidentti 
Emmanuel Macron puhunut hyvin merkittävästi omalla maallaan. Kannattaa 
huomioida, että yrittäjien asettaminen halveksittuun ja sosialisoitavaan ihmis-
luokkaan on yleiseurooppalainen ilmiö.

Suomessa tilanne on se, että yrittäjät ja yrittäjiksi katsottavat tekevät työtä 
valtiolle ilmaiseksi, antavat omaisuutensa valtion päätösvallan alle. Erään vah-
vistamattoman tiedon mukaan kymmenestä yrittäjästä kahdeksan saa eläkettä 
joka on 20 - 80% alle minimitoimeentulorajan.Valtaosa heistä kuollee köy-
hyyteen ilman riittävää ravintoa, asuntoa sekä lääkkeiden puutteeseen. Sosi-
aalitoimi ei koske heitä koska yrittäjät ovat yhteiskunnan vihollinen numero 1. 
Kuitenkin me kaikki tarvitsemme heidän palvelujaan. Lyhyesti sanottuna ensin 
teetetään orjatyötä, sitten otetaan määräysvalta yrittäjän omaisuuteen (viran-
omaisten vapaa ja mielivaltainen toiminta), jonka jälkeen omaisuus sosialisoi-
daan ja sitten yrittäjä jätetään heitteille. Lopuksi voidaan vain todeta, että ih-
misoikeudet eivät Suomessa koske yrittäjiä tai yrittäjäksi katsottavaa henkilöä.

Käytettyä neuloja voidaan käyttää nyt useampaan ihmiseen sillä asiasta on ole-
massa Euroopan unionin ennakkopäätös jossa näiden asioiden tutkiminenkin 
on jo lopetettu. Esimerkiksi rokotuksessa käytettäviä neuloja tai diabeteksen 
hoidossa käytettäviä neuloja saa nyt käyttää useamman kerraan koska näitä 
asioita ei enää tutkita. On siis terveysviranomaisen vapaassa harkinnassa käyt-
tääkö hän vaikkapa jotakin virusta sisältävää piikkiä kun vastassa on humalai-
nen hullu toisinajattelija yrittäjä tai mies. Onneksi naisiin ei käytettyä neulaa 
käytetä, koska terveysalan henkilökunta on lojaalia omalle sukupuolelleen. Tuo 
ennakkopäätös koskee kaikkia Euroopan unionin jäsenmaita ja on nykytilan-
teessa hyvin haastava ottaen huomioon Kiinasta alkunsa saaneen Koronaviruk-
sen levittämismahdollisuuden.
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T stusta

3D Formtech tarjoaa laadukkaita 3D-tulostuspalveluita yritysten 
erilaisiin tarpeisiin. Meiltä teollisen tason 3D-tulosteet myös 
värjättyinä ja vedenpitäviksi pinnoitettuina. Otamme vastaan 
yksittäisiä tilauksia ja teemme myös jatkuvaa sopimusvalmistusta.

Lue lisää www.3dformtech.fi
Pyydä tarjous 040 836 2446  |  sales@3dformtech.fi

Fluken 1740-sarjan kolmivaiheiset säh-
könlaadun tiedonkeruulaitteet helpot-
tavat laitosten kriittisten sähkönlaatu-
tietojen keräämistä ja raportoimista

Tehokas ohjelmisto automatisoi tietojen analysoinnin ja raportoinnin kansain-
välisten standardien mukaisesti ja mahdollistaa sähkönjakelujärjestelmien vian-
määritykset, energiankäytön mittaukset ja tietojen analysoinnin

Jakelujärjestelmien sähkönlaadun 
mittaaminen, ymmärtäminen ja ra-
portointi vaativat suurten tietomää-
rien keräämistä sekä tuntikausien 
analysoimista ja raportoimista. Fluke 
1740 -sarjan sähkönlaadun tiedonke-
ruulaitteissa on tehokas ohjelmisto, 
joka automatisoi asetukset, analyysit 
ja raportoinnin ja helpottaa näin lai-
tosten kriittisten sähkönlaatutrendien 
keräämistä ja raportoimista.

Fluken kompaktia 1740-sarjan 
sähkönlaadun tiedonkeruulaitetta 
käytetään laitosten sähkönlaadun 
tutkimiseen ja valvontaan teolli-
suusstandardien mukaisesti. Laitteet 
mahdollistavat edistyksellisen tieto-
jen koostamisen ja analyysin, mikä 
säästää aikaa, vähentää työntekijöiden 
määrää ja estää perinteiseen tietojen 
keruuseen ja raportoimiseen liittyvät 
virheet. 

1740-sarjan tiedonkeruulaitteet ovat 
täysin alan kansainvälisen sähkön-
laatustandardin IEC 61000-4-30 mu-
kaisia, ja ne täyttävät luokan A vaati-
mukset. 

Laitteilla voidaan kerätä samanaikai-
sesti yli 500 parametrin tietoja kunkin 
keskiarvoistusjakson ajalta, minkä 
ansiosta voidaan analysoida sähkön-
laatua yksityiskohtaisesti ja verrata 
satunnaisia tapahtumia yksityiskoh-
taisiin aaltomuototietoihin ja näin tun-
nistaa häiriöiden perussyy.

Laitteen ohjelmisto nopeuttaa ja hel-
pottaa tiedonkeruulaitteen määrittä-
mistä. Lisäksi se automatisoi tietojen 
monimutkaiset analysointi- ja rapor-
tointitoiminnot. 
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KAUPPA OSAKEYHTÖ, Valuraudankuja 6, HELSINKI, puh. 09 - 774 3460, www.kauppa-oy.fi

Metallintyöstön työkalut, koneet 

ja  tarvikkeet  

kiinnitys 

Mittausvälineet

Koneet ja
laitteet 

Poraus ja kierteitys

Tasowheel Group Oy
Hepolamminkatu 27 A

FI-33720 Tampere, Finland
tel: +358 207 757 444
fax: +358 3 318 1061
www.tasowheel.fi

Vuoden 2019 aikana Suomeen valmistui 56 
uutta tuulivoimalaa, joiden kapasiteetti on yh-
teensä 243 megawattia. Kokonaisuudessaan 
Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 
2019 lopussa 2 284 megawattia. Tuulivoimal-
la tuotettiin vuoden aikana sähköä noin 6 te-
rawattituntia. Tuotannolla katetaan seitsemän 
prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta ja yh-
deksän prosenttia sähköntuotannosta. Viime 
vuonna rakennetut voimalat valmistuivat lop-
puvuoden aikana, joten ne eivät juurikaan eh-
tineet kasvattaa vuoden 2019 vuosituotantoa. 
Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on nyt 
jättänyt sähköntuotannossa jälkeensä fossiili-
set energiantuotantomuodot.

Tuulivoima on tuotantokustannuksiltaan 
edullisin tapa rakentaa uutta sähköntuotantoa 
ja markkinaehtoinen rakentaminen on alkanut 
Suomessa vauhdikkaasti. ”Sen lisäksi, että 
tuulivoimarakentaminen on taas jatkunut Suo-
messa, on erityisen hienoa nähdä, että kaikki 
viime vuonna valmistuneet tuulivoimalat on 
rakennettu markkinaehtoisesti ilman valtion 
tukea. Trendi ei tule tästä maatuulivoiman 
kohdalla muuttumaan, vaan uutta markkina-
ehtoista tuulivoimaa on rakenteilla Suomeen 
useiden satojen megawattien edestä. Tuulivoi-
man osuus Suomen sähköntuotannosta tulee 
kasvamaan nopeasti 2020-luvun alkupuolella”, 
kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimi-
tusjohtaja Anni Mikkonen. ”Jotta tuulivoima-
rakentamisen hyvä vauhti saadaan jatkumaan 

ja sijoittajien mielenkiinto suomalaista mark-
kinaa kohtaan säilymään, on halu tuulivoiman 
lisärakentamiseen näyttävä kunnianhimoisina 
tavoitteina myös tänä vuonna päivitettävässä 
kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. 
Viralliset tavoitteet ovat tärkeitä osoituksia 
poliittisesta ilmapiiristä ja tahtotilasta, vaikka 
taloudellista tukea etenkään maatuulivoima ei 
enää tarvitsekaan”, jatkaa Mikkonen.

Suurin osa tuulivoimasta on suomalaiso-
mistuksessa
Neljä suurinta tuulivoimapuistojen omista-
jaa ovat suomalaisyrityksiä ja ne omistavat 
yhteensä noin 50 prosenttia suomalaisesta 
tuulivoimakapasiteetista. Kokonaisuudessaan 
69 prosenttia Suomen tuulivoimasta on suo-
malaisomistuksessa. Vuoden aikana Suomeen 
rakennettiin vain eurooppalaista alkuperää 
olevia tuulivoimaloita, tanskalaisen Vestaksen 
ollessa edelleen voimalavalmistajien markki-
najohtaja.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on 
tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö, joka 
kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostunei-
ta yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. 
Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, 
ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa 
Suomessa. STY:llä on yli 140 yritysjäsentä ja 
noin 200 henkilöjäsentä, joiden yhteinen tah-
totila on edistää tuulivoimarakentamista. Yri-
tysjäsenet edustavat lukuisia eri toimialoja.

www.fredko.com
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Viisteentekokone, 

aikaisemmalta nimeltään 

Pullmax

www.tn-lehti.fi  Kaikki uudet tuulivoimalat rakennettiin 
markkinaehtoisesti

Tuulivoimarakentaminen jatkui viime vuonna Suomessa välivuoden jälkeen, 
ja tulee jatkumaan aktiivisena myös tulevina vuosina. Kaikki Suomeen vuon-
na 2019 valmistuneet 56 tuulivoimalaa rakennettiin markkinaehtoisesti ilman 
valtion tukea. Suurin osa Suomessa tuotannossa olevista tuulivoimaloista on 
suomalaisomistuksessa.
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Pidetään koneet pyörimässä

Palvelemme myös seuraavissa asioissa:
• Artikkelien ja lehdistötiedotteiden laadinta kuvauksineen,

hoidetaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti ja toteutetaan ammattitaidolla.
• QR-koodin käyttö oikealla tavalla antaa mahdollisuuden lisätä jopa ulkomaankauppaa.

• Teollisuuden Näytelehden ilmoitukset ovat tuoneet menestystä lukuisille yrityksille.

Joko on Teidän vuoronne?

Tavoitatte Teollisuuden Näytelehden pitkäaikaisen päätoimittajan
Jouko Niemisen numerosta 046 5894 733

Olemme saaneet palvella
suomalaista teollisuutta jo yli 36 vuotta 

ja yhteistyö jatkuu, jatkuvan
uudistuksen puitteissa.
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Masino-Konafl ex - 
sukupolvenvaihdos 
perheeltä toiselle

 Kuvassa ovat Suvi Pietarinen, Jarmo Pietarinen, Tuija Lindblad sekä Mikko Pietarinen.

Teollisuuden Näytelehti 11

Tämä voimansiirtoa ja hydrauliikkaa yhteensä yli 100 
vuoden kokemuksella ja yli 30 ammattilaisen voimin 
tarjoava yritys on uudelta nimeltään Masino-Kona-
fl ex Oy ja se toimii yhtenä Masino Groupin itsenäi-
sistä tytäryhtiöistä. 

Masino-Konafl exin toimitusjohtajana aloittaa 
2.1.2020 Mikko Pietarinen (31) ja hallituksen pu-
heenjohtajana Suvi Pietarinen (34). Molemmat ovat 
Masino Groupin yrittäjäperheen kolmannen suku-
polven edustajia ja pitkäaikaisia Masino Groupin hal-
lituksen jäseniä. 
 
”Konafl exille ei löytynyt omasta perheestä jatkajaa, 
jolloin päätös myynnistä syntyi. Ostajaksi löytyi sa-
malta toimialalta pitkäaikainen tuttu, Pietarisen per-
he, jonka perheyhtiössä toimitaan samojen arvojen 
ja periaatteiden mukaan kuin meillä on aina toimittu. 
Teimme tässä yrityskaupan yhteydessä tavallaan siis 
sukupolvenvaihdoksen, vaikkakin eri perheen nuoril-
le” Konafl exin väistyvä toisen polven omistaja-toimi-

tusjohtaja Tuija Lindblad kertoo ja jatkaa: ”Uusi joh-
tajapolvi tuo yritykseen uutta energiaa ja näkemystä 
kohdata myös tulevaisuuden haasteet, joten olen var-
ma, että Masino-Konafl ex jatkaa menestyksekkäästi 
seuraavat vuosikymmenet.” 
 
”Masino Groupin yksi strateginen tavoite on kasvu 
sekä orgaanisesti että yritysostoin. Konafl exin henki-
löstön osaaminen ja kattava tuotetarjonta täydentävät 
erinomaisesti Masino Groupia, joten voimme palvella 
laajaa teollisuuden asiakaskuntaamme entistäkin pa-
remmin”, Masino Group konsernin toimitusjohtaja 
Jarmo Pietarinen toteaa.   

Lisätiedot ja kuvatiedustelut 
Jatta Pyhäjoki

 markkinointijohtaja, Masino Group
puh. 010 8345 557

jatta.pyhajoki@masino.fi  

Tuija Lindbladin voimansiirron tuotteita ja palveluita tarjoava perheyritys Konafl ex Oy on nyt osa 
Pietarisen perheen teknisen kaupan yritystä Masino Group Oy:ta. Masino Group Oy on ostanut 
Konafl ex Oy:n koko osakekannan 2.1.2020. Samalla Masino Oy:n Hydrauliikka ja Voimansiirto 
-liiketoimintayksikkö on yhdistetty osaksi Konafl ex Oy:ta.  

Masino-Konafl ex Oy on vuonna 1974 perus-
tettu, teknistä kauppaa harjoittava, kotimainen 
perheyritys. Tuotteiden laatu ja palvelu ovat 
toimintamme kulmakiviä. Toimitamme helpos-
ti ja ajallaan kaikki tarvitsemanne komponentit 
teollisuuden voimansiirtoon sekä hydraulii-
kan tuotteet ja koneikot. Masino-Konafl ex Oy 
toimii Vantaan Pyymosantiellä sekä Oulun ja 
Tampereen myyntikonttoreissa. Näiden lisäksi 
Turussa on hydrauliikkakoneikkojen kokoon-
pano sekä hydrauliikkahuolto.  

Masino Group on yritysryhmä, joka tarjoaa 
voimansiirtoratkaisuja, hydrauliikkaa ja suoda-
tus tekniikkaa, putkistotuotteita, kiinnitys-
tekniikkaa, hitsaustekniikkaa, juo tos tekniikkaa, 
kallion lujitus tuotteita, betoni kuituja sekä LVI- 
tarvikkeita. Liike vaihtomme vuonna 2020 on 
noin 60 M€ ja henkilöstön määrä 150. Toimi-
pisteemme sijaitsevat Vantaalla (2), Ylöjärvel-
lä, Tampereella ja Turussa
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1) Energia-ala
Innovaatiokomitean perustamisaloitteen tekivät presidentit Xi ja Nii-
nistö Helsingin tapaamisensa yhteydessä keväällä 2017. Energiaratkai-
suilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistäjänä, josta syystä 
energia valikoitui myös innovaatiokomitean yhteyteen perustetun en-
simmäisen työryhmän teemaksi.

Työryhmän puitteissa tehtävä yhteistyö keskittyy mm. joustaviin 
energiaratkaisuihin, kaukolämpöön sekä puhtaaseen energiaan, kuten 
jätteestä energiaksi -ratkaisuihin ja bioenergiaan. Energiatyöryhmän tä-
män vuoden kokouksessa esillä oli lisäksi aiempaa voimakkaammin in-
novaatioyhteistyö, jonka tavoitteena on toteuttaa yhdessä mm. älykkään 
energian ratkaisuja. Yritystapaamiset ovat johtaneet jo useisiin yhteisiin 
innovaatiohankkeisiin ja konkreettisiin kauppoihin.

Työryhmän puheenjohtajat:
Jaakko Eskola, President & CEO, Wärtsilä Corporation
Haibo ZHEN,  Director General of State Grid Corporation of China 
European

2) Merilogistiikka
Maa- ja merikuljetusten määrien on ennustettu lähes tuplaantuvan glo-
baalisti vuoteen 2030 mennessä. Samalla Kiina investoi voimakkaasti 
logistiikkaväyliin. Markkinamuutos yhdessä Kiinan jättimäisten logis-
tiikkahankkeiden kanssa tuovat suomalaisyrityksille huomattavia uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia.

Innovaatiokomitean työryhmässä tehtävä yhteistyö suomalais- ja 
kiinalaisyritysten välillä keskittyy mm. Koillisväylän merikuljetuksiin, 
jäänmurtajiin ja arktisiin tutkimusaluksiin, älykkääseen satamainf-
rastruktuuriin, autonomiseen merenkulkuun ja digitalisaatioon sekä 
kestäviin teknologiaratkaisuihin. Tulevan yhteistyön osalta yritykset 
suunnittelevat toiminnan laajentamista myös muihin merilogistiikkaan 
kytkeytyviin logistiikkamuotoihin, kuten tie-, raide- ja satamalogistiik-
kaan.

Työryhmän puheenjohtajat:
Mikael Laine, Member of the Leadership Team, SVP Strategy, Cargotec 
Corporation Jun SUN, President, COSCO Shipping (Europe) GmbH  

3) Metsäteollisuus
Innovaatiokomitean metsätyöryhmä keskittyi kokouksessaan biotalou-
teen ja yritysten rooliin kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Metsäteollisuuden tuotteiden globaalien markkinoiden ennustetaan kas-
vavan yli 2 prosentin vuosivauhtia vuoteen 2030 asti (575 mrd euroa 
vuonna 2017, 770 mrd euroa vuonna 2030). Kasvua odotetaan mm. 
puisten rakennusmateriaalien, pehmopaperin, sellun, polttoaineiden ja 
kemikaalien kohdalla.

Kiinalaiset ja suomalaiset metsäklusterin yritykset pystyvät vas-
taamaan kasvavaan kysyntään ja samalla mahdollistamaan kestävät 
kulutusvalinnat. Uusien puupohjaisten tuotteiden ja biopohjaisten ma-
teriaalien (esim. tekstiilien ja muovikelmun korvaajan) kehittäminen 
ja kaupallinen tuotanto vahvistavat tätä kehityssuuntaa entisestään.

Työryhmän puheenjohtajat:
Jussi Pesonen,  President & CEO, UPM Corporation 
Wang Yuhang, Vice President of China CAMC Engineering Co., Ltd.un 
SUN, President, COSCO Shipping (Europe) GmbH  

4) Puhdas ilma
Puhtaan ilman työryhmä keskittyy ulko- ja sisäilmanlaadun parantami-
seen. Aiheen tärkeyttä korostaa se, että vain noin 10 % maailman väes-
töstä asuu nykyisin puhtaan ilman olosuhteissa.

Ilmastonmuutos ja Kiinan tiukentuvat ympäristövaatimukset luovat 
kysyntää suomalaisyritysten tuotteille ja ratkaisuille. Työryhmän yritys-
ten yhteistyön tarkoituksena onkin löytää kehittyneitä teknologiaratkai-
suja, joiden avulla voidaan merkittävästi vähentää tuotantoteollisuuden 
päästöjä, saavuttaa säästöjä tuotantoprosesseissa sekä parantaa ilman-
laadun monitorointia ja sisäilman laatua.  

Puhtaan ulkoilman osalta yritykset hyödyntävät mm. teollisuuden pois-
tokaasujen käsittelyyn tarkoitettua teknologiaa, joka täyttää sekä nykyisen 
että tulevan päästölainsäädännön vaatimukset. Lisäksi yritykset keskit-
tyvät innovatiivisiin ratkaisuihin, joiden avulla voidaan luoda terveelli-
semmät ja turvallisemmat sisäilmaolosuhteet esimerkiksi sairaaloissa. 

Työryhmän puheenjohtajat:
Markku Teräsvasara, President & CEO, Outotec Corporation  
Mintal Group 

Tapahtumaa isännöi Elinkeinoelämän keskusliitto EK yhdessä Business 
Finlandin sekä kiinalaisen kauppakamarin CCCME:n kanssa. Komite-
an toimintaa tukevat Kiinan kauppaministeriö MOFCOM sekä Suomen 
työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomi ja Kiina kohti tiivistyvää 
innovaatioyhteistyötä

Suomella on ollut tilaisuus isännöidä presidentin Xi Jinpingin ja tasavallan presidentin Sauli Niinistön aloitteesta perustetun kiinalais-suomalaisen 
innovaatiokomitean kokousta. Tapahtuma toi Helsinkiin korkean tason vaikuttajia Kiinan nimekkäistä suuryrityksistä, ministeriöistä ja tutkimus-
laitoksista. Suomesta oli paikalla ylintä johtoa merkittävistä pörssiyhtiöistä ja pk-sektorin kasvuyrityksistä, hallinnosta ja avainhenkilöitä muista 
keskeisistä organisaatioista.  

Innovaatiokomitean suomalaisena puheenjohtajana toimi Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa: “Innovaatiokomitean johtoajatuk-
sena ovat yrityslähtöisyys, yrittäjähenkisyys ja rohkeus kokeilla uusia toimintatapoja. Tarkoituksena ei ole vain pitää puheita, vaan saada aikaan 
yritysten liiketoimintaa edistäviä asioita. Komitean neljä työryhmää – energia, merilogistiikka, metsä ja puhdas ilma – ovat hyviä esimerkkejä 
liiketoimintasektoreista, joilla voimme tehdä molempia hyödyttävää yhteistyötä.”

Kokouksen aikana sovittiin maitten yhteistyön tiivistämisestä neljällä toimialalla:
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Toteutettava ratkaisu vähentää Ter-
rafamen tuotantolaitoksilla fossiili-
silla polttoaineilla tuotetun energian 
osuutta merkittävästi, kun vetylai-
toksilla syntyvä hukkaenergia ote-
taan talteen. Terrafamen energiate-
hokkuus paranee ja energiantuotan-
non päästöt vähenevät.

”Etsimme jatkuvasti keinoja pa-
rantaa energiatehokkuutta ja pienen-
tää hiilijalanjälkeämme.  Kyseessä 
on merkittävä määrä hukkaenergiaa, 
joka saadaan nyt hyötykäyttöön”, 
Terrafamen akkukemikaalitehtaan 
johtaja Kristian Granit sanoo.

”Teollisuuslaitosten halu ottaa 
hukkaenergioita talteen on selvästi 
kasvussa. Taustalla on päämäärä 
vähentää päästöjä ja toisaalta sääs-
tää energiantuotannon kustannuk-
sissa. Jos nykyisistä prosesseista 
ottaa energiaa uudelleenkäyttöön, 
voi sillä kattaa joko kasvavan 
energiatarpeen tai korvata nykyis-
tä, monesti fossiiliseen perustuvaa, 
tuotantoa”, Advenin myyntijohtaja 
Juha Elo sanoo.

Terrafame rakentaa parhaillaan 
yhtä maailman suurimmista ak-
kukemikaalien tuotantolinjoista. 
Vuonna 2021 käynnistettävässä 
akkukemikaalitehtaassa Terrafa-
men nykyinen päätuote, nikke-
li-kobolttisulfi di, jatkojalostetaan 
sähköautojen akkujen raaka-ainee-
na käytettäviksi nikkeli- ja kobolt-
tisulfaateiksi. Terrafamen biokasa-
liuotukseen perustuvan tuotannon 
hiilijalanjälki on selvästi pienempi 
kuin perinteisillä malminrikastus-
menetelmillä.

Terrafame alkaa hyödyntää 
vetylaitosten hukkaenergiaa – 

teknologiaa käytetään 
uudella tavalla

Voimalaitoksista tuttu 
teknologia vetylaitokseen

Terrafamelle rakennettavassa läm -
mön talteenotossa käytetään tyhjiö-
putkilämmönvaihdinta. Samaa tek-
nologiaa on hyödynnetty aiemmin 
voimalaitoksissa, mutta vetylai-
toksissa sen käyttö on uutta.

Talteenotettavan energian määrä 
riippuu vetylaitosten käyttöastees-
ta: mitä enemmän vetylaitoksia 
käytetään, sitä enemmän syntyy 
hukkaenergiaa. Talteenotto vastaa 
parhaimmillaan noin viiden me-
gawatin energiantuotannon tehoa. 
”Pohdimme energiantalteenoton 
toteuttamista myös itse, mutta to-
tesimme, että on yksinkertaisem-
paa, kun koko Terrafamen alueen 
höyryn tuotanto ja jakelu on yhden 
toimijan, Advenin, käsissä. Näin 
voimme keskittää resurssit ydin-
bisnekseemme eli metallien ja 
jatkossa akkukemikaalien tuotan-
toon”, Granit kertoo.

”Meillä on Terrafamen kanssa 
meneillään hyvä tekemisen mei-
ninki. Projektista hyötyvät sekä 
asiakas että ympäristö, kun tehok-
kuus paranee ja päästöt pienene-
vät”, toteaa Advenin asiakkuus- ja 
myyntipäällikkö Arto Liikanen.

Yhteistyö lämmöntalteenotossa 
on jatkumoa Terrafamen ja Adve-
nin aiemmalle yhteistyölle. Adven 
toteuttaa parhaillaan Terrafamelle 
10 megawatin kiinteän polttoai-
neen energialaitosta, joka tuottaa 
uusiutuvalla polttoaineella höyryä 
ja lämpöenergiaa akkukemikaalien 

valmistukseen sekä teollisuusalu-
een muihin tarpeisiin. Adven myös 
kehittää tehdasalueen energiantuo-
tannon infrastruktuuria ja energia-
tehokkuutta ja rakentaa energian 
siirtolinjoja.

Lämmöntalteenoton 
toteutus
Lämmöntalteenotto tehdään tyh-
jiöputkilämmönvaihtimen avulla. 
Tyhjiöputkilämmönvaihtimessa 
kuuman ja kylmän puolen välissä 
on putket. Putki on tyhjiö, jossa on 
nestettä. Kuuma puoli höyrystää 
nesteen putken sisällä, ja höyry 
siirtää lämmön kylmälle puolel-
le. Samalla kun höyry luovuttaa 
lämmön, se lauhtuu takaisin nes-
teeksi. Teknologiaa on käytetty 
voimalaitosten yhteydessä, mutta 
ei vetylaitoksen yhteydessä. Ve-
tylaitoksen yhteydessä käytetään 
yleisimmin lämmöntalteenotossa 
putkilämmönvaihdinta.
Projekti saa työ- ja elinkeinominis-
teriön uuden teknologian tukea.

Adven
Meitä advenilaisia ohjaa tarkoitus: 
Advantage in energy. For busi-
ness, people and planet. Olemme 
osa ratkaisua ilmastonmuutoksen 
torjunnassa ja uskomme, että ym-
päristöä säästävien energiaratkai-
sujen avulla, jotka etsimme, ra-
kennamme ja kehitämme yhdessä 
asiakkaidemme kanssa, voimme 
vaikuttaa yritysten, ihmisten ja 
maapallon tulevaisuuteen.

Adven on johtava energia- ja ve-

siratkaisujen tarjoaja Pohjoismais-
sa ja Baltian maissa. Tuotamme 
teollisuudelle höyryä, lämpöä ja 
kylmää sekä toteutamme erilaisia 
ratkaisuja energia-, vesi- ja mate-
riaalitehokkuuden edistämiseksi. 
Kiinteistöille tuotamme lämmitys-
tä ja viilennystä kaukolämmöllä 
sekä kiinteistökohtaisilla ratkai-
suilla, joissa hyödynnämme muun 
muassa bio- ja geoenergiaa. Lii-
ketoimintamallimme perustuu ko-
konaispalveluun ja pitkäaikaiseen 
kumppanuuteen. Liikevaihtomme 
on 200 meur ja taseen loppusum-
ma 800 meur. Meillä on lähes 40 
vuoden kokemus ja palvelukses-
samme on noin 370 ammattilaista. 
Operoimme yli 300 energialaitos-
ta, joiden yhteenlaskettu kapasi-
teetti on 1900 MW. www.adven.fi 

Terrafame
Terrafame Oy on suomalainen 
monimetalliyhtiö, joka tuottaa 
nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja ku-
paria Sotkamossa sijaitsevalla kai-
voksellaan ja metallitehtaallaan. 
Rakenteilla olevan akkukemikaa-
litehtaan myötä päätuotteemme 
nikkeli-kobolttisulfi di jalostetaan 
sähköajoneuvojen akkuihin sopi-
viksi nikkeli- ja kobolttisulfaateik-
si. Tavoitteenamme on ympäristön 
kannalta kestävä, turvallinen ja 
taloudellisesti kannattava liiketoi-
minta. www.terrafame.fi 

Terrafame alkaa tuottaa prosessihöyryä vetylaitostensa hukkaenergiavirtoja 
hyödyntämällä. Vastaavaa teknologiaa on aiemmin käytetty mm. voimalaitoksissa, 

mutta vetylaitoksissa sen hyödyntäminen on uutta. Energia- ja vesiyhtiö Adven 
toteuttaa ratkaisun ja vastaa myös sen toiminnasta jatkossa. Projekti saa työ- ja 

elinkeinoministeriön uuden energiateknologian investointitukea.
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Pidetään koneet pyörimässä

Palvelemme myös seuraavissa asioissa:
• Artikkelien ja lehdistötiedotteiden laadinta kuvauksineen,

hoidetaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti ja toteutetaan ammattitaidolla.
• QR-koodin käyttö oikealla tavalla antaa mahdollisuuden lisätä jopa ulkomaankauppaa.

• Teollisuuden Näytelehden ilmoitukset ovat tuoneet menestystä lukuisille yrityksille.

Joko on Teidän vuoronne?

Tavoitatte Teollisuuden Näytelehden pitkäaikaisen päätoimittajan
Jouko Niemisen numerosta 046 5894 733

Olemme saaneet palvella
suomalaista teollisuutta jo yli 36 vuotta 

ja yhteistyö jatkuu, jatkuvan
uudistuksen puitteissa.

OTA-TUOTE OY

Fabrication program

TEUUTUUS
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A-Insinöörit laajentaa 
akustiikkapalvelujaan 
teollisuuden 
meluntorjuntaan

Fyysikko Esa Nousiainen on 
nimitetty A-Insinöörien akus-
tiikkasuunnitteluyksikköön teol-
lisuusakustiikan erikoisasian-
tuntijaksi. Nousiainen ryhtyy 
kehittämään A-Insinööreissä mm. 
teknologiateollisuuden tuotekehi-
tyshankkeisiin, teollisuus- ja voi-
malaitosten meluselvityksiin sekä 
teollisuuden kuulonsuojeluun liit-
tyviä palveluja.

– Meluntorjunta on tärkeä työtur-
vallisuuteen sekä tuotannolliseen 
tehokkuuteen vaikuttava tekijä, 
ja tämä ymmärretään suomalai-
sessa teollisuudessa hyvin. Ääni 
kertoo paljon koneen kunnosta 
ja tuotantoprosessin toiminnasta. 
Viime vuosina on alettu kiinnit-
tää huomioita myös siihen, miten 
koneiden äänet olisivat miellyt-
tävimpiä henkilöstölle ja hyväk-
syttävämpiä naapuristossa. Tähän 
puoleen on olemassa vähemmän 
valmiita normeja, Esa Nousiainen 
luonnehtii.

Työterveyslaitoksen seurannan 
mukaan Suomessa todetaan edel-
leen noin kolmesataa meluvam-
maa vuosittain. Näitä ongelmia 
voidaan akustiikkasuunnittelun 
keinoin vähentää.

Meluvaatimukset moninaisia – 
tekninen laskenta avuksi tuote-
kehitykseen
A-Insinööreihin Esa Nousiai-
nen siirtyy Wärtsilästä, jossa hän 
vastasi kehityspäällikkönä voi-
malaitosten melunhallinnasta ja 
akustisesta tuotekehityksestä. Sitä 
ennen Nousiainen on ollut VTT:n 
asiantuntijana kehittämässä mm. 
liikkuvia työkoneita.
– Ulkona käytettävät koneet ovat 
hyvä esimerkki vaatimusten mo-
ninaisuudesta: ympäristömelua 
säädellään, työturvallisuusnormit 
ovat laitekohtaisia, ohjaamossa 
ilmanvaihdon pitää toimia, mutta 
kuskin pitäisi pystyä kuuntele-
maan radiota, ja tärinäkin pitää 
hallita, ettei ihminen kulu lop-

puun.
Tänä päivänä äänenhallinnan 
simulointi, tekninen laskenta ja 
mittausmenetelmät ovat kehitty-
neet niin tehokkaiksi ja sujuviksi, 
että suuryritysten rinnalla pk-yri-
tyksetkin voivat hyödyntää niitä 
tuotekehityksessään.
– Suomessa olisi edelleen tilaa li-
sätä konseptitason suunnittelua eli 
ajatella asioita pitemmälle ennen 
kuin edetään yksityiskohtaiseen 
suunnitteluun. Pelkän desibelien 
vähentämisen sijasta teknistä 
laskentaa voisi hyödyntää tehok-
kaasti koko suunnitteluprosessis-
sa. Tämä on nykymenetelmillä 
mahdollista tehdä ketterästi ja silti 
hienosti, Nousiainen sanoo.
Vuoden vaihteessa A-Insinööreis-
sä aloitti lisäksi myös kaksi uutta 
asiantuntijaa, joiden erityisalaa on 
voimalaitosten ja muiden teolli-
suusrakennusten melun ja tärinän 
hallinta. Kaikkiaan A-Insinöörien 
akustiikkasuunnittelussa työsken-
telee nyt yli 30 erilaisten tilojen 

akustiikkaan, meluselvityksiin ja 
tärinäntorjuntaan erikoistunutta 
asiantuntijaa Espoossa, Tampe-
reella, Turussa, Kuopiossa, Ou-
lussa – uusimpana toimipisteenä 
Vaasa.

Tietoa julkaisijasta
A-Insinöörit on ennakkoluuloton 
rakentamisen suunnittelu- ja kon-
sulttitalo. Tehtävämme on auttaa 
asiakkaita onnistumaan rakenta-
misen hankkeissa. Lopputuloksen 
lisäksi meille on tärkeää tapa, jol-
la siihen päästään. Teemme asiat 
yhdessä ja paremmin, ja haas-
tamme samalla koko alaa uudis-
tumaan. Yli 700 hengen luova ja 
luotettu asiantuntijajoukko tekee 
töitä rakennuttamisen, rakenne-
suunnittelun ja infrarakentamisen 
hankkeissa 10 toimipisteessä Suo-
messa ja kansainvälisesti. A-Insi-
nöörit – ihmisiä, joiden kanssa 
rakennat rohkeasti parempaa.

-sarjan kierretapit

PARASTA OSG LAATUA &

HINNAT KOHDALLAAN

Puh. (09) 838 6260 • www.tkp-toolservice.fi

Esa Nousiainen senior specialist A-Insinöörit

Teollisuuden meluntorjunnan menetelmät ja 
osaaminen on kehittynyt viime vuosina niin, 
että myös pk-yritykset voivat hyötyä niis-
tä tuotekehityksessään, sanoo Wärtsilästä 
A-Insinööreihin siirtynyt teollisuusakustiikan 
erikoisasiantuntija Esa Nousiainen.
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Vä rimetallien ja kaapeleiden kier-
rä tykseen erikoistunut helsinki-
läinen Niemen Romukauppa on 
palvellut asiakkaita jo 70 vuoden 
ajan ja on Suomen vanhimpia ro-
mukauppoja. Niemen Romukaup-
pa on osa Fincumet-yhtiötä ja 
express-palvelu on suunnattu pää-
kaupunkiseudun metallinkierrät-
täjille, yrityksille ja yksityishen-
kilöille. Uudistettu hankintapiha 
on palvelultaan nopea, turvallinen 
ja vastuullinen. 

Vuodesta 1950 toiminut Nie-
men Romukauppa täyttää 3. 
helmikuuta kunnioitettavat 70 
vuotta ja on pääkaupunkiseudun 
tunnetuin romuliike. Fincumet 
osti yhtiön vuonna 2016 ja sillä 
on kolme express-toimipistettä 
Suomessa: Helsingissä, Jyväsky-
lässä ja Turussa.

Perinteistä romuliiketoimintaa 
harjoittanut Niemen Romukauppa 

 Niemen Romukauppa kierrättää metallit express-palveluna Helsingissä

Metallinkierrätystä jo vuodesta 1950

toimii jatkossa nimellä Fincumet 
express – Niemen romukauppa. 
Nimensä mukaisesti palvelu toi-
mii non-stop-idealla joustavasti 
myös ruuhka-aikoina. Metallin-
kierrätys on viety jokaisessa toi-
mipisteessä aivan uudelle tasolle, 
kun romun keräämisestä on siir-
rytty tehokkaaseen lajitteluun ja 
kierrätykseen.

Emoyhtiö Fincumet Oy jalos-
taa lajitellusta romumetallista 
uusiometallia Ikaalisten metalli-
jalostamossa, jossa romu murska-
taan, sulatetaan ja granuloidaan. 
Uusiometallilla voidaan korvata 
neitseellisiä metalleja ja lisätä si-
ten materiaalien kiertotaloutta.

Fincumet express on palvelu-
konsepti – asiakaslupaus, jossa 
metallinkierrätys on tehty asi-
akkaalle helpoksi. Nykypäivän 
romuliike onkin paikallinen han-
kinta- ja logistiikkapiha, jossa 

kierrätys on mahdollista toteut-
taa lähellä romun syntypaikkaa. 
Express-hankintapiha on suunni-
teltu henkilö- ja kuorma-autoille 
erikseen, jolloin purku ja lajittelu 
on turvallista yhdessä henkilö-
kunnan kanssa.
– Romuerän nopea punnitus, lajit-
telu ja check out ovat asioita, joita 
asiakkaamme arvostavat, kertoo 
hankintapihoista vastaava Jarkko 
Kanninen Fincumetilta.

Hankintapihojen uuden palve-
lukonseptin myötä sekä asiakkai-
den että työntekijöiden turvalli-
suus on parantunut, kun kierrätys 
on ohjattu vaa’an kautta merki-
tyille lavoille. Kaikki metallilajit 
kierrätetään omiin prosesseihinsa 
ja niistä valmistetaan metalligra-
nulaattia eli uusiometalliraaka-ai-
netta.

Express-hankintapihoille voi 
tuoda kaikenkokoiset erät eri 

metallijakeita aina rauta- ja pel-
tiromusta akkuihin ja muuntajiin 
sekä kaapelit, johtimet ja erityi-
sesti arvokkaat värimetallit, joista 
maksetaan päivän markkinahinta.
Fincumet express – Niemen Ro-
mukauppa viettää 70-vuotisjuhlia 

Fincumet Oy on vuonna 1992 
perustettu metallinkierrätykseen 
erikoistunut yritys, joka kerää, 
lajittelee ja jalostaa arvometallis-
ta, kuten kuparista ja alumiinista 
raaka-ainetta teollisuudelle. Yhti-
ön metallinjalostamo toimii Ikaa-
lisissa ja Express-hankintapihat 
löytyvät Helsingistä, Turusta ja 
Jyväskylästä. Vuonna 2018 Fin-
cumetista tuli osa Fortumin kier-
rätys- ja jäteliiketoimintaa.
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Vähähiilisyys edellyttää mittavia 
investointeja, osaamista ja kohtu-
uhintaista päästötöntä sähköä
Teknologiateollisuuden, Metsä-
teollisuuden  ja Kemianteolli-
suuden viestit hallituspuolueiden  
ilmastoseminaariin  3.  -  4.2.2020:
Suomalaisella vientiteollisuudella 
on hyvät mahdollisuudet ratkaista  
niin kotimaisia kuin globaale-
ja ilmastohaasteita.  Suomi ja 
suomalainen vientiteollisuus  
ovat  tutkitusti  maailman kärkeä 
ympäristöindikaattorien maaver-
tailussa. Jotta tämä hyvä tilanne 
pysyy,  on oleellista, että hallitus 
varmistaa päätöksillään  suoma-
laisen  teollisuuden toimint-
akyvyn, innovaatiot ja osaamisen.

Teollisuuden toiminta-
edellytyk siä ovat:
1)  Uusia ratkaisuja syntyy  
innovaatioilla
Suomalaisen teollisuuden me-
nestyminen kansainvälisessä kil-
pailussa edellyttää kannattavuud-
en parantamisen ohella jatkuvaa 
uudistumista ja uusia innovaatioi-

 Teollisuudella 
hyvät valmiudet edistää 

Suomen hiilineutraalisuutta
ta. Suomella on hyvät lähtökohdat 
olla teollisuuden johtavia tutki-
mus- ja kehitysympäristöjä myös  
globaalisti. Tämä vaatii  kuitenkin  
pitkäjänteistä työtä tutkimus- ja 
innovaatioympäristön jatkuvaksi 
kehittämiseksi  sekä  riittävää re-
surssien kohdentamista.  
Valtion  tki-panostusta  on  
kas vatettava, jotta Suomen kil-
pailukyky  säilyy  uudistuvilla 
markkinoilla ja jotta  saavutamme  
hallitusohjelman tavoitteen 
nostaa  tki-panostukset neljään 
prosenttiin bruttokansantuottees-
ta.  Panostuksen tulee jakautua 
tasapainoisesti  yritysvetoisiin 
innovaatiohankkeisiin sekä ylio-
pistotason huippututkimukseen.  
Lisäksi tarvitaan  investointeihin  
kannustavia rahoitusmekanisme-
ja.  

Huolehditaan parhaasta 
osaamisesta
Osaamistason nostossa onnis-
tuminen on yksi tulevaisuutemme 
keskeisimmistä kysymyksistä.  
Teollisuudessa  on  kova osaajapula 

eikä suomalaisen väestön vanhene-
minen tai alhainen syntyvyys hel-
pota tilannetta tulevaisuudessakaan.  
Suomessa on oltava monipuoliset 
mahdollisuudet osaamisen ke-
hittämiseen ja maailman paras 
koulutusjärjestelmä.  Helpotu-
sta osaajapulaan saadaan muun 
muassa  huolehtimalla   teknisen 
korkeakoulutuksen  korkeasta 
laadusta,  varmistamalla riittävä 
rahoitus ammatilliseen koulu-
tukseen,  lisäämällä muunto- ja 
täydennyskoulutusta,  tekemällä 
työperäinen maahanmuutto su-
juvaksi  sekä  kotouttamalla ul-
komaiset opiskelijat Suomeen.  
Matemaattis-luonnontieteellisen 
osaamisen tasoa täytyy kehittää 
nykyisestä.

3)  Pidetään energian  hinta
kilpailukykyisenä
Vientiteollisuus  on avainase-
massa suomalaisen hyvinvoin-
nin varmistajana ja globaalien 
ilmastoratkaisujen kehittäjänä. 
Energian hinta on suomalaisen 
vientiteollisuuden oleellinen kil-

pailukykytekijä.  Kova hiilineu-
traaliustavoite edellyttää edullisen 
ja vähäpäästöisen sähköntuotan-
non merkittävää lisäystä.  Sik-
si vientiteollisuuden  ener-
giakustannuksia ei tule nostaa.  
Teollisuuden  sähkövero tulee 
laskea EU-minimiin.  Lukui-
sissa EU-maissa käytössä ja par-
haillaan kehitysvaiheessa olevan, 
vähäpäästöisen sähkön käyttöön 
kannustavan ja hiilivuotoa ehkäi-
sevän  päästökaupan epäsuorien 
kustannusten  kompensointia on 
jatkettava  pitkäkestoisesti.
Euroopan komission Green  
Deal  -ohjelma tarjoaa ennen-
näkemättömät mahdollisuudet 
vähähiilisen teknologian kehit-
tämiseen ja käyttöönottoon EU:s-
sa ja globaalisti. Toimintakykyin-
en suomalainen teollisuus pystyy 
nappaamaan tästä ”1000 miljar-
din euron investointiohjelmasta” 
kokoaan suuremman siivun – 
kunhan sen toimintaedellytyksistä 
Suomessa huolehditaan pitkäjän-
teisesti.

Tiesitkö, että Teollisuuden Näytelehden, 
veloituksetta julkaisemissa lehdistötiedotteissa,

on lehden tilannut yritys, aina muiden edellä.

Tilaa Teollisuuden Näytelehti 12 kk hintaan 200 euroa sis. alv 10%

Lähetä tilaus sähköpostilla: tuotanto@tn-lehti.fi 
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TITAN
Sinkokoneet, turbiinit  ja 

kulutusvaraosat useimpiin 
markkinoilla oleviin 

sinkokoneisiin. 

Vaasan yliopiston kansain-
väliset maisteriohjelmat 
kiinnostivat hakijoita ym-
päri maailman. Maisterioh-
jelmiin tuli 63 eri maasta 
yhteensä 1137 hakemusta, 
joka on peräti 36 prosent-
tia enemmän kuin viime 
vuonna (2019: 837). Ha-
kijoita kiinnostavat erityi-
sesti koulutuksen laatu ja 
suomalainen opiskelukult-
tuuri.

24. tammikuuta päätty-
neessä haussa oli kuusi 
englanninkielistä maiste-
riohjelmaa kauppatieteel-
lisellä ja tekniikan alalla. 
Suosituimmat ohjelmat 
olivat kauppatieteellisen 
alan International Business 
(302 hakijaa) ja Strategic 

 Kiinnostus Vaasan yliopiston 
kansainvälisiin maisteri-
ohjelmiin nousi hurjasti

Business Development 
(239 hakijaa), jotka mo-
lemmat ovat saaneet kan-
sainvälisen EPAS-laatuak-
kreditoinnin.
Eniten hakijamäärä nousi 
tekniikan alan Industrial 
Systems Analytics -ohjel-
massa, joka kasvatti ha-
kijamääräänsä yli 60 pro-
senttiyksikköä (2020: 90 
hakijaa, 2019: 56). Liki 
yhtä iso kasvu oli Industrial 
Management -ohjelmassa 
(2020: 191 hakijaa, 2019: 
120 hakijaa). Nämä oh-
jelmat saivat joulukuussa 
2019 ASIIN-laatuakkredi-
toinnin.
Aloituspaikkoja on tar-
jolla 145. Suomalaisten 
hakijoiden osuus oli 30 
prosenttia, ja Suomen jäl-

keen eniten hakemuksia 
tuli Pakistanista, Gha-
nasta ja Nigeriasta. Suo-
messa korkeakoulut ovat 
perineet vuodesta 2017 
alkaen lukuvuosimaksuja 
EU- ja ETA-alueen ulko-
puolelta tulevilta uusilta 
tutkinto-opiskelijoilta. Lu-
kuvuosimaksujen myötä 
hakijamäärät laskivat val-
takunnallisesti noin puo-
lella, mutta nyt Vaasan 
yliopiston hakemusmäärä 
nousi jälleen samalle tasol-
le kuin ennen lukuvuosi-
maksuja.
Vaasan yliopistossa luku-
vuosimaksu vaihtelee 10 
000–12 000 euron välillä, 
ja maksuvelvollisilla opis-
kelijoilla on mahdollisuus 
hakea yliopiston apurahaa, 

joka vapauttaa kokonaan 
tai osittain maksusta. EU/
ETA-alueen ulkopuolel-
ta hakevien määrä oli nyt 
66,5 prosenttia kaikista ha-
kijoista.
Päätökset valittavista opis-
kelijoista tehdään maalis-
kuun aikana, ja opinnot 
alkavat syksyllä 2020.
Vaasan yliopisto on 5500 
henkilön kansainvälinen 
tiedeyhteisö, joka koulut-
taa vastuullisia johtajia ja 
asiantuntijoita tulevaisuu-
den tehtäviin. Liiketoimin-
taorientoituneen ja monia-
laisen Vaasan yliopiston 
painoalat ovat johtaminen 
ja muutos, energia ja kes-
tävä kehitys sekä rahoitus 
ja taloudellinen päätöksen-
teko.

Lehdistötiedotteet ja uutiset 
nyt Teollisuuden Näytelehteen

Teollisuuden Näytelehti 19

Pidetään koneet pyörimässä

Palvelemme myös seuraavissa asioissa:
• Artikkelien ja lehdistötiedotteiden laadinta kuvauksineen,

hoidetaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti ja toteutetaan ammattitaidolla.
• QR-koodin käyttö oikealla tavalla antaa mahdollisuuden lisätä jopa ulkomaankauppaa.

• Teollisuuden Näytelehden ilmoitukset ovat tuoneet menestystä lukuisille yrityksille.

Joko on Teidän vuoronne?

Tavoitatte Teollisuuden Näytelehden pitkäaikaisen päätoimittajan
Jouko Niemisen numerosta 046 5894 733

Olemme saaneet palvella
suomalaista teollisuutta jo yli 36 vuotta 

ja yhteistyö jatkuu, jatkuvan
uudistuksen puitteissa.
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Tamperelainen suunnitteluohjel-
mistoja kehittävä Vertex Systems 
on julkaissut tietomallit havainnol-
listavasta Showroom-palvelustaan 
ensimmäisen virallisen version. 
Pilvipohjainen ja avointa ohjel-
mointirajapintaa tukeva palvelu 
avaa yrityksille uusia mahdolli-
suuksia parantaa vuoropuhelua ja 
yhteistyötä asiakkaiden, yhteistyö-
kumppaneiden ja tuotantotiimien 
kanssa. Palvelua hyödyntävät jo 
monet suomalaiset kaluste-, raken-
nus- ja laitostoimittajat.

– Showroomin keskeinen etu on, 
että palvelun avulla luotu virtu-
aalimalli sisältää kaiken suunnit-
telutiedon helposti käytettävissä 
olevassa muodossa. Tämä mah-
dollistaa tehokkaan ja vaivatto-
man vuoropuhelun eri osapuolten 
välillä aina myynnistä tuotteen 
toimitukseen ja asennukseen saak-
ka, kertoo Vertex Systems Oy:n 

Vertex Showroom -palvelu 
havainnollistaa tietomallit 
tehokkaasti ja turvallisesti

myyntipäällikkö Petri Rinta-Opas.
Virtuaalimalliin siirtyvät CAD-oh-
jelmasta kaikki mitat, väri- ja 
tuotekoodit sekä kokoonpano- ja 
räjäytyskuvat. Vastaavia palveluita 
ei ole vielä saatavilla. Helppo pää-
sy täsmällisiin tietoihin tuo etuja 
monessa vaiheessa.
– Asentaja voi skannata asiakkaan 
pihaan toimitetuista talon raken-
nuskomponenteista viivakoodin, 
jolloin Showroom näyttää sille 
oikean paikan mallissa. Jos jokin 
osa taas on mennyt rikki, voidaan 
virtuaalimallin tietojen perusteella 
tilata sille täsmälleen oikea kor-
vaava osa, kertoo Rinta-Opas esi-
merkkeinä.

Asiakaskokemus 
uudelle tasolle
Showroom on Vertexin ensimmäi-
nen puhtaasti pilvipohjainen pal-
velu, johon käyttäjät luovat omat 
tilinsä. Vertexin CAD-ohjelmassa 

suunnitellusta tietomallista luo-
daan Showroom-julkaisutoimin-
nolla virtuaalimalli. Käyttäjät, joil-
le malli on jaettu, voivat selaimen 
kautta liikkua virtuaalimallissa ja 
tarkastella sitä monipuolisten kat-
selutoimintojen sekä halutessaan 
VR-lasien avulla. Mallin jakaja 
määrittelee sen näkyvyyden ja 
muiden käyttäjien oikeudet.
Showroom tukee yrityksen myyn-
tiä mahdollistamalla asiakkaan 
joustavan palvelun.
– Asiakas pääsee katsomaan eri 
vaihtoehtoja ajasta ja paikasta 
riippumatta sekä käymään vuo-
ropuhelua myyjän kanssa joko 
virtuaalimallissa tai muussa vali-
tussa viestintäkanavassa, kertoo 
Rinta-Opas.

Avoimen ohjelmointi-
rajapinnan tuki
Vertex Showroom tukee myös 
OpenAPI-rajapintaa, mikä laajen-

Vertex Showroom muuttaa suunnittelijan tai myyjän CAD-ohjelmistolla luodut 
tietomallit havainnollisiksi virtuaalimalleiksi, joita voi helposti ja turvallisesti 

tarkastella älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen selaimella.

taa palvelun hyödyntämismahdol-
lisuuksia.
- Tuen myötä ulkopuoliset ohjel-
mistokehittäjät voivat rakentaa 
liityntöjä olemassa oleviin tietojär-
jestelmiin, tai kehittää kokonaan 
uusia sovelluksia Showroomin 
monipuolisen tietosisällön hyö-
dyntämiseen, sanoo Vertex Sys-
tems Oy:n kehitysjohtaja Timo 
Tulisalmi.
Yksi kehitystyön painopisteistä on 
lisätyn todellisuuden toiminnot, 
joiden hyödyntämiseen on kiin-
nostusta erityisesti kalustesuunnit-
telussa.
Vertex Showroom -palveluun ja 
sen julkisessa galleriassa julkais-
tuihin virtuaalimalleihin voi tutus-
tua osoitteessa https://showroom.
vertex.fi /.
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Oulun ammattikorkeakoulun 
(Oamk) konetekniikan henkilökun-
ta ja opiskelijat ovat rakentaneet 
tutkimuskäyttöön auton, jolla py-
ritään parantamaan ajoneuvojen en-
ergiatehokkuutta sekä kestävyyttä. 
Nelivetoisen testiauton runko 
koostuu ohuista, erikoislujista 
teräslevykennorakenteista. Autossa 
testattiin myös uutta reaaliaikaista 
ajotiedonkeruujärjestelmää sekä ke-
hitettiin hybridivoimansiirtojärjest-
elmää. 

Kolmivuotinen Ultra-hanke toteu-
tettiin yhteistyössä Oulun yliopiston 
ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kans-
sa. Hankkeessa kehitettiin ja ha-
vainnollistettiin ultralujan teräksen 
hyödyntämismahdollisuuksia ener-
giaa säästävien ja suorituskykyisten 
ajoneuvorunkojen valmistuksessa. 
Tutkimuksessa hyödynnettiin Ou-
lun yliopiston tutkimuksien tulok-
sena syntynyttä DFMA-prosessio-
saamista (Design for manufacturing 
and assembly). 
– Tavoitteena oli suunnitella mah-
dollisimman luja ja kevyt auton 
runkorakenne siten, että se on myös 
edullinen valmistaa suomalaisissa 
konepajoissa. Suunnittelun tulok-

 Ultraluja teräs autojen ener-
giatehokkuuden parantajana

svlgroup.fi

Aidosti erikoistunut aihiovalmistaja
· Laserleikkaus · Vesileikkaus · Plasmaleikkaus
· Polttoleikkaus · Särmäys · Viimeistely

sena rakennetussa ajoneuvossa run-
korakenteen painoksi tuli noin 300 
kg, kertoo Kari Mäntyjärvi Oulun 
yliopiston Kerttu Saalastin Institu-
utista, tulevaisuuden tuotantotekno-
logiat tutkimusryhmästä.

Hankkeessa toteutettiin myös 
ajotiedonkeruujärjestelmä, josta 
mittaustietoa siirtyy langattomasti 
ja reaaliaikaisesti pilvitietokantaan.
– Mittaustiedon perusteella analy-
soidaan toteutettujen ratkaisujen 
käyttökelpoisuutta ja uudistetaan 
suunnittelua tunnistettujen puut-
teiden korjaamiseksi, kertoo Ul-
tra-hankkeen projektipäällikkö, 
erityisasiantuntija Arto Lehtonen 
Oulun ammattikorkeakoulusta.
Ajoneuvojen reaaliaikaista tie-
donkeruumenetelmää voidaan 
hyödyntää mm. kuorma-auton 
runkorakenteiden ajonaikaisissa 
mittauksissa, KERS-järjestelmän 
(kinetic energy recovery system)
ohjauksen optimoinnissa ja kul-
jettajan ajotavan analysoinnissa. 
Lehtosen mukaan pilvitiedon analy-
sointi on osa tulevien autonomisten 
ajoneuvojen ohjausjärjestelmää.  
Hankkeessa testattiin myös hy-
bridivoimaansiirtojärjestelmää eli 

jarrutuksessa syntyvän liike-ener-
gian talteenottoa. Lisäksi kehitet-
tiin moottorin ja energiavaraston 
ohjaamisesta vastaavaa hallinta-
järjestelmää, jonka tarkoitus oli inte-
groida polttomoottori, sähkömoot-
tori ja energiavarasto toimivaksi 
järjestelmäksi. Järjestelmäkehityk-
sen tarkoituksena oli demonstroida 
ajoneuvon liike-energian regenero-
intia ja uudelleenkäyttöä erilaisissa 
ajotilanteissa sekä laboratorio- että 
tieajokokeissa.
– Demonstraatiovaiheeseen asti ei 

Ultra-hankkeeseen osallistuivat myös Oulun kaupunki, Vacon Oyj, 
Unikie Oy, Tapojärvi Oy, Sähkö-Rantek Oy ja HT Laser Oy. Auto on 
hyvän näköinen kuten pitääkin, ja nimekkäistä tausta joukoista on ollut 
ilmeisesti todellista hyötyä koska lopputulosta voidaan julisesti esitellä 
ja tavoitteiden saaavuttamisesta vaoidaan jopa raportoida.

päästy, mutta kehitystyössä kohda-
tut tilanteet osoittivat yhteistyö-
kumppanuuden ja laaja-alaisen 
ammattiosaamisen merkityksen 
erityisesti haastaviin olosuhteisiin 
liittyvissä sovelluksissa. Järjest-
elmäkehityksen tuloksena saatiin 
viitekehys, jonka puitteissa järjest-
elmiä voidaan kehittää ja integroi-
da erilaisissa sovelluskohteissa 
aina valmiiksi tuotteiksi asti, totesi 
Ultra-hankkeen projekti-insinööri 
Aimo Karjalainen Oulun ammat-
tikorkeakoulusta.
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Iso osa suomalaisista hukkaa jat-
kuvasti turhaan rahaa parkkimitta-
reihin. Kymmenesosa autoilijoista 
kuluttaa turhaan peräti aina, kun he 
maksavat pysäköintinsä mittariin. 
Kyse on rahasta, jolla maksetaan 
extra-pysäköintiaikaa, jota ei sitten 
lopulta tarvitakaan. Liki kaksi kol-
mesta suomalaiskuljettajasta tekee 
niin usein tai joskus. Vahinko voi 
nousta vuositasolla yli 100 euroon. 
Toisaalta ruotsalaiset hukkaavat 
vielä suomalaisiakin enemmän 
rahaa. Se johtuu ainakin siitä, että 
siellä pysäköidään useammin ja 
pidempään maksullisilla paikoil-
la. Tiedot selviävät EasyParkin 
teettämästä kansainvälisestä ky-
selytutkimuksesta. Helppo rohto 
rahanhukkaan on pysäköintiso-
velluksen hyödyntäminen. Niiden 
toimintojen tuntemuksessa tosin 
on puutteita.

Kymmenesosa suomalaisista 
kuluttaa turhaa rahaa parkkimitta-
reihin jokaisella kerralla, kun he 
maksavat pysäköintinsä mittariin. 
Se on rahaa, jolla maksetaan ext-
ra-pysäköintiaikaa, jota ei sitten 

 Noin 73 prosenttia suomalaisautoilijoista 
tuhlaa turhaan rahaa parkkimittareihin
Parkkisovelluksesta kannattaa ottaa kaikki irti, tässä tulee myös 5 vinkkiä.

parkkimittareihin vielä suoma-
laisiakin enemmän ylimääräistä 
rahaa. Melkein joka viides ruot-
salaiskuljettaja lappaa mittareihin 
aina extraa, 68 prosenttia toimii 
niin usein tai joskus ja mittareihin 
myös ladataan länsinaapurissa pi-
dempiä aikapuskureita kuin Suo-
messa.

Moni ei hyödynnä mobiilipysä-
köinnin koko kätevyyttä
66 prosenttia autoilevista suoma-
laisista toivoisi, että voisi käynnis-
tää, pysäyttää ja jatkaa parkkiai-
kaansa joustavasti puhelimestaan. 
Prosenttiosuus näkyy EasyParkille 
niin, että moni ei hyödynnä pysä-
köintisovelluksen ominaisuuksia 
kovinkaan kattavasti.
– Perustoiminto eli pysäköintiajan 
käynnistäminen sovelluksesta on 
tiedossa käytännössä kaikilla käyt-
täjillä, mutta muiden ominaisuuk-
sien kanssa on asiakaspalvelumme 
perusteella vähän niin ja näin. On 
siis panostettava informoimiseen. 
Mobiilipysäköinnin ydin on ni-
menomaan vaivattomuuden ja 
joustavuuden lisääminen sekä ra-
hanmenon vähentäminen, Koleh-
mainen sanoo.

5 vinkkiä mobiilipysäköintiin
1. Jatka parkkiaikaasi mobiilisti.
EasyParkin mobiilisovelluksen 
ydin on kiekko, jota pyörittä-
mällä pysäköinnin haluttu kesto 
määritetään ja aikaa tarvittaessa 
lisätään. Pysäköintiajan saa alka-
maan pyörittämällä kiekolla aikaa 
ja painamalla ”Aloita pysäköinti”. 
Jos suunnitelmat muuttuvat, py-
säköintiaikaa voi pidentää tai ly-
hentää sovelluksella pyörittämällä 
kiekkoa. Uusi aika määritetään 
kiekolla ja se vahvistuu painamal-
la ”Vahvista uusi aika” -painiketta.

2. Katkaise parkkiaikasi koska vain 
Voit lopettaa pysäköinnistä mak-
samisen koska vain. Sovelluksen 
avulla maksaminen on siis jousta-
vaa ja hallinnoitavissa itsenäisesti. 
Niinpä rahaa ei kulu turhaan. Pysä-
köintiaika katkaistaan EasyParkin 
mobiilisovelluksella painamalla 
”Lopeta pysäköinti”. Mikäli py-
säköintiä ei lopeta sovelluksesta, 
se päättyy automaattisesti sen 
mukaisesti, miten se on ajastettu 
päättymään. Pysäköinti ei siis joka 
tapauksessa jatku määrättömästi.

3. Yksi puhelin, monta autoa
EasyParkin mobiilisovelluksella 
voi hallinnoida usean ajoneuvon 
parkkiaikaa. Eli yksi puhelin, 
yksi sovellus, monta ajoneuvoa. 
Sovellus tunnistaa ajoneuvon re-

kisterinumerosta. Sovelluksen 
vasemmassa alakulmassa on ajo-
neuvokuvake. Sitä näpäyttämällä 
sovelluksen tietoihin voi lisätä 
rekisterinumeroita. Kulloisenkin 
ajoneuvon valitseminen – siis re-
kisterinumeron valitseminen – ta-
pahtuu saman ajoneuvokuvakkeen 
kautta. Tämä on hyödyllinen toi-
minto esimerkiksi yksityisauton ja 
työauton ollessa kaksi eri ajoneu-
voa. Kun haluaa aloittaa pysäköin-
nin, valittu rekisterinumero näyte-
tään kellokuvakkeen alla.

4. Erota työ ja arki.
Yksittäinen käyttäjä voi käyttää 
samassa sovelluksessa erikseen 
henkilökohtaista maksutapaansa ja 
yrityksen maksutapaa. EasyParkin 
mobiilisovellukseen voi siis tallen-
taa toisistaan erilliset yksityisen 
tilin ja yritystilin. Yritystilin lisää-
minen yksityistilin kylkeen teh-
dään sovelluksen maksunäytössä 
seuraavasti: ”Lisää”, ”Maksu” ja 
”Lisää yritystili”. EasyParkin asia-
kaspalvelu ottaa käyttäjään yhteyt-
tä tilien linkittämiseksi.

5. Huomioi lisäpalvelut.
Edellä kerratut seikat ovat Easy-
Parkin mobiilisovelluksen perus-
toimintoja. Niiden hyödyntämisen 
ohella kannattaa huomioida sovel-
luksen muut lisäpalvelut. Niistä 
isoin on Find-toiminto. Se on so-
velluksen karttanäkymään avautu-
va parkkipaikkanavigaattori, joka 
opastaa käyttäjän matkan päämää-
rää mahdollisimman lähellä ole-
vaan todennäköisimmin vapaana 
olevaan parkkitilaan.
Muita lisäpalveluja on esimerkiksi 
tekstiviestimuistutus, jolla sovel-
luksen voi määrittää huomautta-
maan pysäköintiajan päättymisestä 
tekstiviestillä 15 minuuttia ennen 
ajan päättymistä. Pysäköinneistä 
saa sovelluksen avulla kuitit myös 
PDF-tiedostomuodossa sähköpos-
tiin. Kuittiin kirjataan kaikki pysä-
köintimaksut pyydetyltä päivältä. 
Se toimitetaan sen jälkeen, kun 
maksukorttiveloitus on kirjautu-
nut. Kuitit löytyvät myös asiakasti-
liltä EasyParkin verkkopalvelusta.
Vuodesta 2001 lähtien EasyParkin 
palkitut älypuhelimia hyödyntävät 
palvelut ovat auttaneet autoilijoi-
ta hallitsemaan pysäköintiään yli 
1500 kaupungissa 18 maassa, si-
sältäen myös parkkihallien katta-
van pysäköinnin. Isommassa mit-
takaavassa teknologiamme auttaa 
yrityksiä, palveluntarjoajia ja kau-
punkeja pysäköinnin hallinnassa ja 
suunnittelussa. Teemme urbaania 
elämää helpommaksi – yksi park-
kipaikka kerrallaan. 

lopulta tarvitakaan. Liki kaksi 
kolmesta tekee niin usein tai jos-
kus. Yhteensä 73 prosenttia suo-
malaisista siis tuhlaa vähintäänkin 
silloin tällöin rahaa kankkulan kai-
voon.
– Joka kymmenes autoileva suo-
malainen käyttää viikoittain kes-
kimäärin kolme tai neljä kertaa 
maksullista pysäköintiä. Noin joka 
neljäs suomalainen käyttää keski-
määrin kerran tai pari. Heistä, jot-
ka tuhlaavat ylimääräiseen park-
kiaikaan, yli puolella tuo aika on 
tavanomaisesti 10–20 minuuttia. 
Joten kun vaikkapa Helsingissä 
pysäköinti maksaa neljä euroa tun-
nilta, jos ostaa viikoittain kahdesti 
20 minuuttia turhaa aikaa, menet-
tää vuodessa 138 euroa, EasyPar-
kin Suomen maajohtaja Aleksi 
Kolehmainen toteaa.
Tiedot selviävät pysäköintipalve-
luja tarjoavan EasyParkin joulu-
kuussa ulkopuolisella tutkimus-
yhtiöllä YouGovilla teettämän 
kansainvälisen kyselytutkimuksen 
vastauksista. Suomalaisia autoili-
joita vastasi kyselytutkimukseen 
1009.

Ruotsalaiset hukkaavat 
suomalaisiakin enemmän rahaa
Ruotsalaiset tarvitsevat mak-
sullista pysäköintiä suomalaisia 
enemmän. 16 prosenttia siellä 
autoilevista käyttää maksullista 
pysäköintiä kolme–neljä kertaa 
viikoittain. Joka kymmenes käyt-
tää peräti viisi–kahdeksan kertaa. 
Suomalaisautoilijoista yli neljästi 
viikossa käyttää erittäin harva.
– Ruotsissa pysäköinti on Suomea 
laajemmin maksullista. Siellä yli 
70 prosenttia autoilijoista on tar-
vinnut maksullista pysäköintiä 
edellisten kolmen kuukauden ai-
kana. Suomessa yli 60 prosenttia. 
Joka toisella ruotsalaisella pysä-
köinnin tavanomaisin kesto on yli 
tunnin. Suomessa joka kolmannel-
la. Ruotsissa myös 16 prosentille 
autoilijoista tavanomaisin kesto on 
lähes tunti. Suomessa 10 prosentil-
le, Kolehmainen kertoo.

Ruotsalaiset myös tuhlaavat 
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Suomen Kuljetus ja Logistiik-
ka SKAL ry luovuttaa vuoden 
2019 Kuljetuskuutio-palkinnon 
eduskunnan liikenne- ja viestin-
tävaliokunnalle. Tunnustuksella 
SKAL haluaa tuoda esiin Suomen 
toimivan lainsäädäntöprosessin, 
joka perustuu vahvaan vuorovai-
kutukseen lainsäätäjän ja asian-
tuntijoiden välillä.

Suomen lainsäädäntötyössä edus-
kunnan valiokunnat pyytävät 
asiantuntijoilta lausuntoja käsitel-
tävänä olevaan lakiin ja kutsuvat 
heitä kuultaviksi. Asiantuntija-
kuulemisten ja lausuntojen poh-
jalta valiokunnan jäsenille syntyy 

Kuljetuskuutio-palkinto 
liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Vuoden 2019 Kuljetuskuutio-palkinnon vastaanottivat liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.), 
valiokuntaneuvos Mika Boedeker ja valiokuntaneuvos Juha Perttula    Reilu kuljetus -seminaarissa Helsingissä 15.1.2020.

tarkempi käsitys uusien sään-
nösten vaikutuksista niihin, joita 
säädettävä laki koskee. Vaikutus-
arviointi on onnistuneen lainsää-
däntötyön edellytys.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan 
työssä tämä vuorovaikutus on jo 
pitkään, eri hallituskausina ollut 
erityisen toimivaa ja asiantunti-
joiden tietoa arvostavaa, toteaa 
SKAL:n puheenjohtaja, talous-
neuvos Teppo Mikkola.

Vuoden 2019 Kuljetuskuutio-pal-
kinnon vastaanottivat liikenne- ja 
viestintävaliokunnan puheenjoh-
taja Suna Kymäläinen (sd.), va-

liokuntaneuvos Mika Boedeker 
ja valiokuntaneuvos Juha Perttula 
Reilu kuljetus -seminaarissa Hel-
singissä 15.1.2020.

Liikenne- ja viestintävaliokunta 
on yksi eduskunnan 16 pysyväs-
tä erikoisvaliokunnasta. Valio-
kunnat asetetaan vaalikaudeksi 
parlamentaarisesti. Valiokuntien 
päätehtävänä on käsitellä pää-
sääntöisesti vastaavan ministeriön 
hallinnonalaan kuuluvia asioita ja 
valmistella hallituksen esityksistä 
mietintöjä täysistuntokäsittelyyn. 
Vuonna 2019 SKAL valmisteli 
70 lausuntoa ja osallistui 20 kuu-
lemistilaisuuteen. Lausunnoista 

ja kuulemisista valtaosa liittyi 
liikenne- ja viestintävaliokunnan 
lainsäädäntötyöhön.

Kuljetuskuutio-palkinto
Kuljetuskuutio on tunnustuspal-
kinto, jonka Suomen Kuljetus ja 
Logistiikka SKAL ry myöntää 
vuosittain määrätietoisesta työstä 
suomalaisen kuljetuselinkeinon 
hyväksi. Vuoden 2018 Kuljetus-
kuutio myönnettiin europarla-
mentaarikko Merja Kyllöselle ak-
tiivisesta toiminnasta erityisesti 
EU:n liikkuvuuspaketin valmiste-
lussa -kuljetuskuutio.
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Yilportin tavoitteena on olla 
maailman kymmenen suurim-
man konttiterminaalioperaattorin 
joukossa, jatämä investointi on 
merkittävä askel kohti tavoitteen 
saavuttamista. Se liittyy Yilportin 
konttiterminaalien laajennuksiin 
Gävlessä Ruotsissa sekä Liscon-
tissa ja Leixõesissa Portugalis-
sa.. Jokaiseen terminaaliin tulee 
Konecranesin automaattinen 
RTG-järjestelmä, joista kussakin 
on kuusi Konecranesin valvotun 
toimintakonseptin mukaisesti toi-
mivaa ARTG-nosturia (automated 
rubber tired gantry crane, ARTG). 
Järjestelmät sisältävät lisäksi nel-
jä etäohjausasemaa (Remote Ope-
rating Station, ROS).

”Konecranes-konsernilla on 
erittäin vankka ja hyvä mai-
ne luotettavana automaattisten 
e-RTG-nosturien toimittajana. 
Koska kuutta näistä e-RTG-nos-
tureista aiotaan käyttää Ruotsis-
sa ja kahtatoista Portugalissa, 
Konecranesin tekninen tuki oli 
avainasemassa valinnassamme”, 
kertoo Yilportin omistavan Yil-
dirim-konsernin toimitusjohtaja 
Robert Yuksel Yildirim.

Tilatut 18 Konecranesin AR-
TG-nosturia ovat täysin sähkö-
toimisia ja ne saavat virtansa 
virtakiskojärjestelmistä. Ne ovat 
16-pyöräisiä koneita, joiden 
pinoamiskorkeus Gävlessä ja 
Liscontissa on yksi yli kuuden ja 
pinoamisleveys seitsemän kontti-
riviä ja rekkakaista; Leixõesissä 
on kuusi konttiriviä ja rekka-
kaista. Nostureissa on myös Ko-
necranesin Active Load Control 
-järjestelmä (ALC), joka estää 
kontin heilumisen ja mahdollistaa 
erittäin tuottavan automatisoidun 
toiminnan. Lisäksi niissä on val-
votun toimintakonseptin mukaisia 
älytoimintoja.

“Yilport on ollut Konecranesin 
asiakkaana jo useiden vuosien 
ajan. Olen erittäin tyytyväinen 
siihen, että Yilport on päättänyt 
ottaa yhdessä Konecranesin kans-
sa tämän keskeisen askeleen kohti 
automaattista kontinkäsittelyä. 
Odotamme innolla yhteistyötä 
Yilportin asiantuntijoiden kanssa, 
jotta voimme nostaa automaattis-
ten RTG-järjestelmien tason mah-
dollisimman korkealle”, kertoo 
Konecranesin satamaratkaisujen 
myyntipäällikkö Ville Hoppu.

Yilportin kanssa solmittu so-
pimus on osa Konecranesin sata-
mien automatisointipolkua, jossa 
konttiterminaalien tuottavuutta ja 
turvallisuutta parannetaan hallit-
tavissa olevien vaiheiden kautta. 
Tämä polku käsittää älytoimin-
toja aina täyteen automaatioon 
saakka ja sen yhteydessä käyttöön 
voidaan ottaa valvottuja toiminto-
ja ja etäohjausta, jotta automati-
soinnin tuomia etuja voidaan ot-
taa sujuvasti käyttöön. Satamien 
automatisointipolku on saatavilla 
kaikkiin konttien käsittelylait-
teisiin valmistajasta riippumatta. 
Lopullisena tavoitteena voi olla 
täysi automaatio, mutta ei välttä-
mättä. Tärkeintä on joustavuus.

Konecranes on yksi maailman 
johtavista nostolaitevalmistajis-
ta, ja sen asiakkaita ovat muun 
muassa koneenrakennus- ja pro-
sessiteollisuus, telakat, satamat ja 
terminaalit. Konecranes toimittaa 
asiakkailleen toimintaa tehosta-
via nostoratkaisuja ja huoltopal-
veluita kaikille nosturimerkeille. 
Vuonna 2018 Konecranes-kon-
sernin liikevaihto oli yhteensä 
3,16 miljardia euroa. Konsernilla 
on 16 100 työntekijää 50 maas-
sa. Konecranes Oyj:n osakkeet 
on noteerattu Nasdaq Helsingissä 
(osakkeen tunnus: KCR).

Konecranes toimittaa automaattisen RTG-järjestelmän 
kolmeen Euroopassa sijaitsevaan konttiterminaaliin
Konecranes on allekirjoittanut Yilportin kanssa sopimukset automaattisten RTG-järjestelmien toimittamisesta 
kolmeen Yilportin Euroopassa sijaitsevaan konttiterminaaliin, joista kaksi on Portugalissa ja yksi Ruotsissa. 
Automaattiset RTG-järjestelmät ovat vakiinnuttamassa asemansa Euroopassa. Kehityksen veturina on Konecranes. 
Tilaus kirjattiin joulukuussa 2019.
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Ladattavia hybridejä ladataan 
ahkerasti.
Ladattavia autoja ladataan pää-
osin kotona ja työpaikalla – jul-
kisia latauspisteitä käytetään vielä 
harvakseltaan. Lähes 85 prosent-
tia ladattavien hybridien haltijois-
ta lataa autoaan kotona vähintään 
kolmesti viikossa ja päivittäin 
autoaan lataavien osuus nousee 
yli 70 prosenttiin. Täyssähkö-
autoilla vähintään kolme kertaa 
viikossa lataavien osuus on noin 
60 prosenttia. Lähes kolmannes 
ladattavien hybridien haltijoista 
ja noin viidennes täyssähköauton 
haltijoista lataa autoaan säännöl-
lisesti työpaikalla. Täyssähkö-
autoilla latauskertojen määrä on 
pienempi kuin ladattavilla hybri-
deillä, sillä niiden toimintamatka 
riittää useimmiten monen päivän 
ajomatkoihin.

Suurimmalle osalle ladatta-
vien autojen haltijoista kotilataus 
ja lataaminen työpaikalla riittää 
päivittäisiin ajoihin. Lataaminen 
kaupan toimipaikoissa on melko 
satunnaista. Julkisten pysäköin-
tilaitosten ja huoltoasemien la-
tauspisteitä käytetään vielä tois-
taiseksi harvoin. Täyssähköauton 
käyttäjät lataavat autoaan ainakin 
satunnaisesti myös julkisista la-
tauspisteistä.

Yli puolet ladattavien hybridien 
kilometreistä ajetaan sähköllä
Ladattavien hybridien sähköllä 
ajon osuus on keskimäärin 53 pro-

senttia. Osuus on suurin pääosin 
taajama-ajoa ajavilla. Ladattavan 
hybridin lataamisen on erityisesti 
työsuhdekäytössä epäilty olevan 
satunnaista. Tutkimuksen tulokset 
eivät vahvista mielikuvaa autoaan 
laiskasti lataavasta hybridiautoi-
lijasta. Ladattavat hybridit vali-
koituvat työsuhdeautoiksi ensisi-
jaisesti vähäpäästöisyyden takia. 
Vaikka työsuhdeautoilla ajetaan 
pidempiä matkoja, silti lähes puo-
let työsuhdeautojen kilometreistä 
ajetaan sähköllä.

Ladattavien hybridien toiminta-
matka sähköllä on käyttäjien ar-
vion mukaan keskimäärin 30–40 
kilometriä vuodenajasta ja ajo-
ympäristöstä riippuen. Vuosina 
2019–2020 markkinoille tulevien 
ladattavien hybridien toiminta-
matkat ovat pääosin jo yli 60 ki-
lometriä, sillä uusien ladattavien 
hybridimallien akkukapasiteetti 
on selvästi aiempia mallisukupol-
via suurempi. Näin ollen tulevai-
suudessa toimintamatkan kasvu 
lisää selvästi myös sähköllä ajon 
osuutta ladattavien hybridien ajo-
kilometreistä.

Ladattavien autojen taloudet 
ovat erilaisia kuin polttomoot-
toriautoja käyttävät taloudet
Ladattavan auton hankkineet ko-
titaloudet eroavat polttomootto-
riautojen käyttäjäkunnasta muun 
muassa ikäjakauman, auton hal-
lintasuhteen, alueellisen sijainnin 

ja asuintalotyypin osalta. Ladatta-
vien autojen taloudet ovat keski-
määräistä useammin moniautoisia 
talouksia. Noin 60 prosentilla 
täyssähköautotalouksissa asuvis-
ta on sähköauton lisäksi toinen, 
tyypillisimmin bensiinikäyttöi-
nen, auto. Ladattavien hybridien 
talouksissa asuvista yli puolella 
on taloudessaan useampi auto. 
Työsuhdeautojen osuus on ladat-
tavien hybridien haltijoilla selväs-
ti keskimääräistä suurempi, sillä 
lähes puolet uusista ladattavista 
hybrideistä päätyy työsuhdekäyt-
töön. Noin kaksi kolmasosaa la-
dattavien autojen haltijoista asuu 
omakotitalossa, jossa auton lataa-
minen on edullista ja helposti to-
teutettavissa. Ladattavien autojen 
ajokilometrit olivat keskimäärin 
suuremmat kuin vastaavan ikäis-
ten bensiiniautojen.

Kotilatausmahdollisuudet ja 
pää teiden solmupisteiden pika-
latausasemat toivelistalla
Tärkeimmät syyt ladattavan auton 
hankintaan olivat vähäpäästöisyys 
ja mahdollisuus auton lataami-
seen kotona. Kotilatausmahdol-
lisuus rajaa jyrkästi sähköauton 
hankintaa – noin 90 prosenttia 
ladattavan auton hankkineista 
arvioi kotilatausmahdollisuuden 
tärkeäksi auton käyttövoiman va-
lintakriteeriksi.

Ladattavien autojen käyttäjien 
toiveet latausinfran kehittämi-

seen kohdistuivat muun muassa 
julkisten latauspaikkojen maksu-
järjestelmiin, kotilatausmahdolli-
suuksien parantamiseen, julkisen 
latauspisteverkon laajentamiseen 
erityisesti päätieverkon varrella ja 
latauksen hinnoitteluun. Julkisten 
latauspisteiden maksujärjestelmiä 
pidettiin työläinä ja hankalina, 
sillä kullakin lataustoimijalla on 
erilliset kirjautumista edellyttävät 
sovelluksensa, ja latausta ei voi 
maksaa tavanomaisella maksu-
kortilla. Täyssähköauton käyttä-
jien ensisijainen toive on pikala-
tausasemien rakentaminen siten, 
että myös pitkiä matkoja olisi vai-
vatonta tehdä sähköautolla.

Yli puolet ladattavien hybridien 
kilometreistä ajetaan sähköllä

Autoala selvitti syystalvella toteutetussa laajassa kyselytutkimuksessa ladat-
tavien autojen käyttö- ja lataustapoja. Sähköautot hankitaan yleensä moni-
autoisiin talouksiin. Tutkimuksen mukaan yli puolet ladattavien hybridien 

ajokilometreistä ajetaan sähköllä. Sähköautoja ladataan erityisesti kotona ja 
työpaikalla. Sähköautojen ajokilometrit ovat bensiiniautoja suuremmat.
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Palkittu 
suomalainen 
robottibussi 
aloittaa ajamisen 
Vantaan Kivistössä
Suomalaisen Sensible 4:n kehittämä 
ja japanilaisen MUJI:n muotoilema 
GACHA-robottibussi  aloittaa 
liikennöinnin Vantaan Kivistössä.

Pilottihanke on teknologiayhtiö 
Sensible 4:n ja Vantaan kaupun-
gin, Uudenmaan liiton ja Suomen 
Kasvukäytävän yhteistyö, jossa 
tarjotaan ns. viimeisen kilometrin 
(last-mile) matkustamista Kivis-
tön alueen asukkaille. Pilotti kes-
tää viisi viikkoa.
GACHA ajaa tiistaista torstaihin 
10-12 ja 13-15 välisenä aikana, 
jolloin ihmiset voivat tulla kyy-
tiin. Reitti on 3,4 km pituinen ja 
lähtee Kivistön linja-autotermi-
naalin edestä ja pysähtyy viidessä 

eri paikassa: Kivistön koulu, Ki-
vistön kirkko, Kivistöntie, Lius-
ketie ja Rubiiniaukio. Pilotti on 
avoin yleisölle ja ilmainen. Kyy-
tiin mahtuu enintään yhdeksän 
matkustajaa kerrallaan. Sähkö-
käyttöinen GACHA-robottibussi 
liikkuu pilotin aikana muun lii-
kenteen seassa. 
Vantaan pilotin aikana testataan 
ensimmäistä kertaa GACHAa 
vaativissa talviolosuhteissa avoi-
messa liikenneympäristössä. 
Sensible 4:n ainutlaatuinen pai-

kannusteknologia mahdollistaa 
robottibussien ympärivuotisen 
ajamisen myös Suomen sääolo-
suhteissa. Sää vaikuttaa keskei-
sesti itseajavien autojen kykyyn 
ymmärtää ympäristöään. Sensible 
4:n kehittämä teknologia, joka 
perustuu pitkään tutkimustyöhön 
Suomen vaihtelevissa sääolosuh-
teissa, on ratkaissut tämän ongel-
man. 
Toinen testattava asia on bussin 
kommunikointi Syväkiventien ja 
Keimolantien risteyksen liiken-

nevalojen kanssa, jossa bussi tun-
nistaa, mitkä valot risteyksessä on 
päällä. Bussi kulkee tyypillisesti 
20-35 km/h nopeudella ja reagoi 
muuhun liikenteeseen. 
GACHA palkittiin viime vuonna 
Beazley Designs of the Year Tran-
sport kategoriassa käyttäjäystä-
vällisestä ja modernista muotoi-
lustaan. Beazley on maailman 
suurimpia design-palkintoja.

Palkittu suomalainen robottibussi on pyöreän 
ulkomuotonsa johdosta hyvin liikenteeseen sulau-

tuva ja se on  japanilaisen MUJI:n muotoilema 
GACHA-robottibussi . Kyseessä on siis kansain-

välistä yhteistyötä.

GACHA-robottibussi on niin sanottu pienoisbussi joka kuljettaa 9 
henkilöä kerrallaan. Myös sisätilojen muoptoilu poikkeaa perinteisestä 
niin sanotusta ruuhkabussin sisustuksesta merkittävästi edustaen tule-
vaisuuden metkustus mukauutta. Pilotti hankkeen aikana matkanteko 
on on avoin yleisölle sekä myös ilmainen.
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Nauretaan näyttävästi

Tarkka silmälläpito tilipäivinä.
Rouva piti tarkkaa huolta miehen tilistä aina tilipäivän tultua.
Tuon huhun kuultuaan Nieminen uteli mieheltä:
- Kuulin että olet opettanut vaimosi pelaaman korttia?
- Kyllä ja oikein teinkin. Viime perjantaina 
sain puolet tilistäni takaisin.

***

Vaimo nalkutti miehelleen.
Sinä olet sitten niin laiska, että et tee muuta kuin nukut ja nait.
Mies nosti katseensa ja tokaisi.
- Sinä se olet sitten hemmetin tehokas kun teet 
niitä molempia yhtä aikaa.

***

Suhteellisuuden taju.
- Ajoitte ainakin 80 kilometriä tunnissa nuhteli poliisi naisautoilijaa.
- Se ei pidä paikkansa olen ajanut autoa vasta puolituntia.

***

Kalle oli kuullut, että kun syö valkoista leipää niin se parantaa 
potenssia. Niinpä hän meni kauppaan ja osti 50 eurolla ranskanlei-
pää.
Kassalla myyjä ihmetteli, että miksi ostatte   ranskan leipää näin 
paljon  
sehän ehtii kovettumaan kivi kovaksi ennen kuin olette ehtineet 
syömään kaiken.
- No sitähän minäkin hymyili Kalle.

***

Pikku Kalle kysyi nudisti rannalla isomahaiselta mieheltä:
- Mitä sinulla on mahassa?
- Ruutia vastasi mies.
- Pikku Kalle lähti juoksemaan ja hämmentyneenä mies kysyy 
kovalla äänellä, miksi sinä juokset.
- Juokse sinäkin vastaa pikkukalke kun tuo sytytyslanka on noin 
lyhyt.

Jaska meni ison tavaratalon urheiluosastolle ja kysyi myyjältä:
- Saako täällä pyöriä?
- Kyllä ilman muuta. Pyörikää ihan vapaasti vaan, myyjä vastasi.

***

Vaimo oli ulkomaan matkalla ja soitti sieltä kotiin 
miehelleen, kuulumisia kysyäkseen.
- Miten kissa voi?
- Se kuoli vastasi mies.
- Mikä shokki. Olisit voinut sanoa sen hieman 
hienotunteisemmin.
- Miten mies kysyi.
- Olisit sanonut, että kissa istuu katolla ja sitten 
seuraavalla kerralla olisit sanonut, että se on pudonnut katolta.
- No mitä muuta sinne kotiin kuuluu? 
Miten äitini voi, kysyi vaimo.
- Istuu katolla.

***

Rouvien kesken.
Sinulla ihana leninki, ihan viimeistä huutoa.
Enpä usko. Viimeinen huuto tulee vasta sitten 
kun mieheni näkee laskun.

***

Suomi todettiin tutkimuksissa maailman 
vähiten korruptoituneeksi maaksi.
Mitä muuta tuossa tutkimuksessa todettiin.
-Suomi on myös Euroopan reiluin maa. 
Suomessa tutkijat saivat parhaat palkkiot.

***

Miksi vähemmistöjä ei saa pilkata.
Kyllä niitä saa pilkata.
Milloin muka?
Sitten kun niistä tulee enemmistöjä.
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Kuljetus 2021 -messut järjestetään 
20.-22. toukokuuta 2021 Jyväskylässä
Autotuojat ja -teollisuus 13.1.2020

Kuljetus 2021 -tapahtuman 
järjestävät yhdessä Autotuojat 
ja -teollisuus ry, Teknologiateol-
lisuuden Perävaunut ja päälli-
rakentajat -toimialaryhmä sekä 
Jyväskylän Messut Oy. Messu-
jen näytteilleasettajina ovat mm. 
kuorma- ja pakettiautojen maa-
hantuojat, perävaunujen ja pääl-
lirakenteiden valmistajat sekä 
muut alan tärkeimmät tuotteiden 
ja palveluiden tarjoajat niin 
Suomesta kuin ulkomailtakin.

”Vuoden 2021 Kuljetus-messut 

tarjoavat jokaiselle alan ammatti-
laiselle mielenkiintoista nähtävää 
sekä koettavaa. Esillä ovat kaikki 
kalustouutuudet, joten samalla 
käynnillä pääsee tutustumaan uu-
simpaan tarjontaan ja verkostoi-
tumaan muiden alan ammattilais-
ten kanssa”, toteaa Autotuojat ja 
-teollisuus ry:n toimitusjohtaja 
Tero Kallio.

”Lähdemme innolla suunnit-
telemaan ja toteuttamaan Kuljetus 
2021 -messuja. Kehitämme mes-
suja yhteistyössä koko toimialan 

kanssa ja heiltä saamamme ideat 
ovat ensisijaisen tärkeitä. Lisäk-
si tapahtuman suunnittelussa 
on hyödynnetty kävijöiden pa-
lautteita ja ideoita. Odotamme, 
että tämän suositun ja tunnetun 
tapahtuman kaikki näytteillea-
settajapaikat myydään tälläkin 
kertaa loppuun”, kertoo messujen 
myynnistä vastaava Jyväskylän 
Messujen myyntipäällikkö Hannu 
Mennala.

Kuljetusmessut järjestetään 
vuonna 2021 jo neljättä kertaa 

Jyväskylässä. Paviljongin viisi 
tapahtumahallia ja laajat ulkoal-
ueet, yhteensä yli 40 000 neliö-
metriä, ovat tapahtuman käytössä. 
Vuonna 2017 tapahtuma keräsi yli 
220 näytteilleasettajaa ja 15 331 
vierasta.

Suomen kuljetusalan ykköstapahtuma, Kuljetus 2021 -messut, järjestetään Paviljongissa Jyväskylässä 20. – 22.5.2021. 
Tapahtuman suunnittelu ja myynti ovat käynnistyneet. Kaikki Paviljongin hallit ja laajat ulkoalueet on varattu messu-
jen käyttöön ja odotettavissa on aiempaakin monipuolisempi tapahtuma.

Innovation House rakentaa Van-
haan Arabian kiinteistöön Hel-
singin Arabianrannassa ainutlaa-
tuisen työyhteisön luovuuden ja 
designin ympärille. Tilassa toi-
mii aikaisemmin jo mm. luovien 
alojen Metropolia kulttuurikam-
pus ja laajennetun todellisuu-
den XR center sekä yrityksistä 
mm. Fiskars. Nyt tähän vanhaan 
tehdaskortteliin muodostetaan 
coworking-tila johon kootaan 
pienyrityksiä joiden arvoissa ja 
toiminnassa luovuus ja designin 
on merkittävässä roolissa. 
 
Innovation House on erikoistunut 
ainutlaatuisten työyhteisöjen ra-
kentamiseen. Yhtiöllä on pienyri-
tyksille suunnattuja työyhteisöjä 
Espoon Otaniemessä, Helsingin 

Luovuuden ja designin ympärille 
rakentuva työyhteisö Helsinkiin

Kalliossa sekä Singaporessa. 
Syyskuussa avataan Arabian uusi 
toimipiste ”Pyrimme siihen että 
meidän kaikkien neljän toimi-
pisteemme yritykset kokevat 
olevansa osa isompaa yhteisöä. 
Jokaisessa toimipisteessä on kui-
tenkin myös omia erityispiirtei-
tä ja Arabiassa yhteisö rakentuu 
erityisesti luovuuden ympärille. 
Lisäksi tästä tekee ainutlaatuisen 
se että  Arabiassa on mahdollista 
tarvittaessa yhdistää coworking 
toimintaan pienimuotoisia tuotan-
totiloja”, toteaa Innovation House 
Finlandin toimitusjohtaja ja yrit-
täjä Petra Erätuli-Kola. ”Syys-
kuussa avataan ensimmäinen osa 
uutta yhteisöä ja tavoitteena on 
kerätä tänne ne pienyritykset jot-
ka uskovat siihen, että paras tie 

kehittää jotakin ainutlaatuista, on 
yhteistyö muiden samanhenkisten 
yritysten kanssa”, jatkaa Erätu-
li-Kola.
 
Myös isommat yritykset ovat 
heränneet luovuuden merkityk-
seen osana yrityksen menestystä. 
Tammikuussa 2019 LinkedIn:n  
teettämässä tutkimuksessa luo-
vuus nousi halutuimmaksi tai-
doksi, mitä yritykset tällä hetkel-
lä etsivät. Innovation House on 
onnistunut aikaisemmissa toimi-
pisteissään erityisen hyvin myös 
yhdistämään pienyritykset ja 
isommat yhtiöt siten, että molem-
mat kokevat yhteistyön hyödylli-
seksi. Uudessa Arabian toimipis-
teessä tämä on tarkoitus toistaa 
siten että myös isommat yhtiöt 

pääsevät tekemään yhteistyötä 
näiden luovien yritysten kanssa ja 
kehittämään myös omaa luovuu-
den kulttuuriaan.
 
”Uskomme oman vahvuutemme 
olevan siinä että osaamme luo-
da työyhteisöön kulttuurin joka 
kannustaa yhteistyöhön ja autta-
miseen yritysten välillä.  Lopulta 
työyhteisön muodostaa kuitenkin 
sen jäsenet. Pyrimme valitsemaan 
ensimmäisessä vaiheessa mie-
lestämme parhaiten luovuuden 
kulttuuria rakentavat yritykset 
mukaan tähän ainutlaatuiseen 
työyhteisöön. Otamme tulevat 
jäsenet vahvasti myös mukaan 
toiminnan kehittämiseen. Uskon 
että tästä tuleekin jotain ainutlaa-
tuista”, iloitsee Erätuli-Kola.          
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Helsinki tel +358-10-3466690 | Tampere tel +358-10-3466699
Turku tel +358-10-4006710 | Vaasa tel +358-20-7559570 

Kotka tel +358-5-2607000 | Jyväskylä tel +358-20-1113660
 Kuopio tel +358-20-1113670



Vuonna 2020 teemme 15 numeroa 
Tietoa saa
- ilmoituksista ja niiden julkaisuista
- artikkeleista ja niiden teosta
- lehdistötiedotteista
- tilauksista
kun lähettää sähköpostia osoitteella: 
tuotanto@tn-lehti.fi 

Uutinen on tietoa 
ja tieto tuo tulosta.
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