MEDIATIEDOT 2018

JAKELU 2018
Lehden painosmäärä 12 000 kpl.
Painetun lehden jakelu:
1) LEHDEN POSTITUSJAKELU

metallialan ammattilehti

Jakautuu nimikkeellisenä suorapostina päättäjille, jotka työskentelevät valtakunnallisesti toimivissa yrityksissä, ympäri Suomea.
PubliCo Direct -liitteistyspalvelu Î(kysy lisää prometalli-tuotepäälliköltä)

prometalli jakelu
Suunnittelu- ja
kehityspäälliköt

Muut

13 % 7 %
49 %

Tekninen- ja
tuotantojohto

Osto- ja
hankintapäälliköt/
johtajat

31 %

2) PROMETALLI-lehteä jaetaan myös kaikissa alan merkittävimmissä tapahtumissa.
3) LEHDEN SÄHKÖINEN JAKELU (18 200 kpl*)
Lehden sähköinen näköisversio lähetetään nimikkeellisesti yli 18 000 henkilön s-postiosoitteeseen.
*Osoitteet on valikoitu seuraavista lähteistä:
PubliCo Oy asiakas- ja jakelurekisteri, Intellia Oy, Päättäjät ja Vaikuttajat -tietokanta, p. 0207 698 240
sekä alan messujen kävijärekisterit

prometalli lukijatutkimus

Yli 30 000 kpl jakelulevikki!

Tutkimus selvitti lehden lukijakunnan rakennetta, mielipiteitä lehden sisällöistä ja visuaalisesta ulkonäöstä.
Kohderyhmänä oli prometalli-lehden nimellään saavat kone- ja metallialan ammattilaiset. Lukijatutkimuksen toteutti Promenade Research Oy.

Metalli- ja konepajateollisuuden ammattilaisille suunnattu media.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa prometalli-lehden tuotepäällikkö Robert Jaakkola
robert.jaakkola@publico.com, puh. 050 491 3776.

”painetulla prometalli-lehdellä on keskimäärin 53 000 lukijaa”

tuotannosta vastaavat. Tutkitusti yli 75 000 lukijaa, joista 80 % päättää yksin tai osallistuu

Lukijamäärät keskimäärin 4,4 hlöä / yksittäinen lehti / Promenade Research

hankintapäätöksiin työssään.

92%

88%

91%

on tyytyväinen lehteen

pitää lehden artikkeleita

lehti nostaa esiin

kokonaisuutena

ammattimaisesti toimitettuina

mielenkiintoisia aiheita

nro

teemat ja jakelu

ilmestyy

1+2/2018

Konepaja 2018, 20.–22.3.2018, Tampere

vk 10

3/2018

Pohjoinen Teollisuus, 23.–24.5.2018, Oulu

vk 20

Advanced Engineering, 29.–30.5.2018, Helsinki
PulPaper 2018, 29.–31.5.2018, Helsinki

89%

83%

80%
4/2018

Alihankinta 2018, 25.–27.9.2018, Tampere
Smart Factory 2018, Jyväskylä

säilyttää lehden tai laittaa

suosittelisi lehteä

päättää yksin tai osallistuu yrityksen

sen muiden luettavaksi

kollegalle

hankintapäätöksiin työssään

Instrutec 2018, Tallinna

vk 38

www.prometalli.fi

Media tavoittaa valtakunnallisesti kone- ja metalliteollisuuden päättävät henkilöt ja

ADVERTORIAALIT

ILMOITUKSET

ILMOITUS

BECKHOFF INTEGROI
KUNNOSSAPIDON MITTAUKSET
JA LASKENNAN OSAKSI
AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄ

Advertoriaali kertoo tuotteesta tai palvelusta laajemmin.
Lehden kohderyhmälle suunnattu toimituksellisesti tehty ilmoitus, jolla kerrot enemmän.

Takakansi
2 750 €
Etusisäkansi
2 450 €
Takasisäkansi
2 450 €
Sivu 1 tai 3
2 450 €

Muista lisätä
5 mm leikkausvara
ja leikkausmerkit!

Määräpaikkakorotus
+15 %.

Sanamäärät: 2/1 sivua: noin 600 sanaa
Kunnonvalvonnan liittäminen osaksi koneautomaatiota on luontevaa. Järjestelmässä valmiina olevat ohjelmistokirjastot tekevät anturidatan tulkinnan
helpommaksi. Jukka Uotila testaa IEPE-anturia asiakkaan sovellukseen Beckhoff Automation Oy:n koulutustilassa Hyvinkäällä.

1/1 sivua: noin 350 sanaa

keräämään laajaa valikoimaa eri signaaleja luotettavasti ja

yleisesti hyväksyttyä kenttäväylää – mahdollisiin erikoistarpei-

nopeasti. Beckhoffin kehittämä modulaarinen EtherCAT I/O-

siin tarvittava rajapinta löytyy siis lähes aina.

järjestelmä kykenee yli 1 MHz signaalimittauksiin ja tukee yli
200 erilaista signaalityyppiä. Laakereiden värähtelymittauk-

Reagoi investointivaiheessa

siin löytyy mm. IEPE (Integrated Electronics Piezo-Electric) -raja-

Koneohjaukseen integroidun kunnonvalvonnan mittaustiedot

pinta. Kaikki kunnonvalvontaan liittyvät signaalimittauskor-

voidaan jakaa helposti myös kone- ja laitetoimittajan kanssa.

tit sulautuvat osaksi koneohjauksessa käytettäviä signaaleja.

Tällöin voidaan hyödyntää kone- ja laitevalmistajalle kertynyt

Signaalimittauksia on helppo laajentaa esim. aiemmin toimi-

elinkaaritieto tuotantokoneen tyypillisistä ongelma-alueista

tettuihin koneisiin ja laitteisiin, joissa integraatiota ei ole otettu

sekä rakentaa optimoidumpi ennakoivan kunnossapidon huol-

jo toimitusvaiheessa huomioon.

tosuunnitelma. ”Oleellista on reagoida tarpeisiin jo investointipäätösvaiheessa. Kun jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan

Hinta: 2/1 sivua 3 300 € toimittajan kirjoittamana 3 900 €

Ennakoivan kunnossapidon mittaukset sekä mittaustuloksiin perustuva laskenta ja koneautomaatio on
nykyisin hoidettu usein kahden eri järjestelmän avulla. Beckhoff -automaatiojärjestelmä tukee kuitenkin
useita kunnonvalvonnan mittaussignaaleja sekä anturitiedon edelleenkäsittelyä useiden ohjelmistopohjaisten
toimintojen kautta. Tämä mahdollistaa kunnossapidon mittaukset osana koneautomaatiota yksinkertaistaen
kokonaisjärjestelmän rakennetta tuoden merkittävää kustannussäästöä.

1/1 sivua 2 300 € toimittajan kirjoittamana 2 700 €

Avoin ja joustava

tarve koneautomaatioon integroidulle kunnonvalvonnalle

Kunnonvalvontaan löytyy markkinoilta laaja valikoima tuot-

säästetään toteutuksessa huomattavasti. Lisäksi hyvin toteu-

teita ja palveluja. Usein loppukäyttäjän kannalta paras rat-

tettu järjestelmä tuottaa lisäarvoa sekä loppukäyttäjälle että

kaisu rakentuu usean eri toimittajan tuotteiden ja palveluiden

koneenrakentajalle”, toteaa Jukka Uotila Beckhoff Automation

yhteensovitettuna järjestelmänä tai ainakin liitettävyystarpei-

Oy:stä. Q

siin tulee varautua. Beckhoff -automaatiojärjestelmä on ollut jo
lähes 30 vuoden ajan PC-pohjainen. Tämä mahdollistaa usei-

Kunnonvalvonta ja koneautomaatio

algoritmeilla sekä tarvittaessa käsitellyn tai käsittelemättömän

den eri toimijoiden ohjelmistojen suorittamisen samassa järjes-

integroituvat

mittaustiedon välitys edelleen muihin palveluihin onnistuu auto-

telmässä sekä avoimet ja helpot rajapinnat muihin tuotannon

Ennakoiva kunnossapito on arkipäivää ja välttämättömyys kai-

matisoidusti yhden järjestelmän puitteissa. Automaattinen rea-

järjestelmiin lukuisten kommunikointiprotokollien välityksellä.

killa tuotannon aloilla. Toteutustapa vaihtelee manuaalisista

gointi yllättävästi kehittyviin vikaantumistilanteisiin on myös

Esimerkiksi kunnossapitodatan välitys vaikkapa pilvipalvelui-

mittauksista mittaviin kunnonvalvontajärjestelmiin. Yhteinen

määriteltävissä koneohjauksen kautta ja suurempien vahinko-

den kautta onnistuu helposti ilman erillisiä laitteistoja. Beckhoff

tekijä käytössä oleville kunnonvalvontajärjestelmille on niiden

jen syntyminen voidaan näin ehkäistä luotettavasti.

tarjoaa laajan valikoiman teollisten standardien mukaan val-

irrallisuus tuotantoa ohjaavasta automaatiosta. Beckhoff automaatiojärjestelmä luo kuitenkin erinomaiset puitteet integroida

Tiedon keruu avainasemassa

mistettuja teollisuus-PC:tä järjestelmien laitteistoalustoiksi –

Lisätietoja: Beckhoff Automation

kevyistä DIN-kiskoasenteisista sulautetuista malleista aina jopa

Oy, www.beckhoff.fi,

eritasoisia kunnonvalvonnan osa-alueita osaksi koneautomaa-

Edellytys ennakoivan kunnossapidon toiminnalle luodaan tie-

32 ytimisiin suuren teholuokan PC-ratkaisuihin. Anturidatan

Jukka Uotila, j.uotila@beckhoff.fi,

tiojärjestelmää. Kunnossapidon mittaukset, niiden käsittely

don keräämisessä tuotannon eri vaiheista. On pystyttävä

keräämiseen voidaan käyttää yli 20 erilaista teollisuudessa

p. 020 7423 823
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2/1 sivua 420 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
3 300 €

1/1 sivua 210 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
2 300 €

1/1 sivua
190 x 270 mm

2/2015

prometalli 31

2 300 €
SORVIN ÄÄRESTÄ

SORVIN ÄÄRESTÄ

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

ISCARIN URA- JA PISTOSORVAUSTYÖKALUIHIN UUSI
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN KIINNITYS
Iscar esittelee uudet GHSR\L-SL ura- ja pistosorvaus työkalut joissa on innovatiivinen, sivulta toimiva vaihtoterän
kiinnitysmekanismi. ISCAR on ottanut kiinnityksen käyttöön kaikkiin GHSR/L työkaluihin joissa voidaan käyttää
CUT-GRIP vaihtoteriä (GIP, GIG, GIPA, jne.). Lisäksi kaikissa uusissa terävarsissa on mahdollisuus käyttää
korkeapainejäähdytystä (maksimi 340 baaria) joka ohjataan suoraan leikkuusärmään.

SIMSOTEC OY
– TÄYDENPALVELUN
HUOLTOTOIMINTAA
ASIAKKAAN HYVÄKSI
Simsotec on keskittynyt tuottamaan laadukasta kunnossapitopalvelua jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelun laajuus voi olla tuotantolaitoksen oman kunnossapidon tukemi-

– nostokaluston (teollisuusnosturit, henkilönosturit, nosto-ovet)
huollot ja lakisääteiset määräaikaistarkastukset
sekä koepunnitukset

sesta aina kokonaisvaltaiseen kunnossapitokumppanuuteen,

– työstökoneiden ohjaukset

missä asiakas voi luottavaisena keskittyä 100 % oman tuo-

– konemodernisaatiot

tannon ohjaukseen. Lisäksi modernisaatio-osastomme tuottaa

– suunnittelupalvelut (sähkö, automatiikka, mekaniikka ja

työstökonemodernisointeja asiakkaan tarpeiden mukaan.
Simsotec:in toimipisteet sijaitsevat Porissa, Parkanossa,
Tampereella, Turussa ja Raumalla, joista hoidetaan asiakassuhteitamme. Simsotecin palveluksessa työskentelee vajaat

hydrauliikka)
– konesiirrot
– hitsaustornit, -robotit ja -menetelmät / hitsausasiantuntija
tehtävät

neljäkymmentä eri alan ammattilaista. Kunnossapitotoimin-

– hitsauskoneiden huollot ja validoinnit

taamme ohjaa auditointikelpoinen kunnossapitojärjestelmä,

– teollisuuskiinteistöjen kunnossapito

joka on myös asiakkaittemme käytössä.
Ydintoimintaamme kuuluu mm.

Ota yhteyttä niin rakennetaan yhdessä Teille parhaiten

– teollisuuskoneiden mekaaniset ja sähköiset korjaukset,

soveltuva kunnossapitokonsepti. Q

Ajankohtainen uutinen yrityksenne tuotteista, palveluista tai muusta
tiedotettavasta asiasta.
Sanamäärät: 1/1 sivua: noin 350 sanaa

ennakkohuollot
– työstökoneiden laser- ja geometriamittaukset

Lisätietoja: www.simsotec.fi

1/2 sivua: noin 150 sanaa

KITKATONTA
URANJYRSINTÄÄ
1. maaliskuuta. Sandvik Coromantin uuden
CoroMill® QD -urajyrsintäkonseptin etuja ovat
läpijäähdytys ja varmaan jyrsintään optimoidut
terägeometriat.
Vaihtopalan kiinnitykseen käytettävä torx ruuvi voidaan

Ominaisuudet
• Automaattisorveille tarkoitetut pienillä

avata ja kiinnittää työkalun toiselta puolelta, kun taas vastakkainen puoli tukitaan muoviruuvilla jottei reikään pääse las-

taan. Lastuongelmat heikentävät koneistuksen tehokkuutta ja

tuja. Jos kiinnityspuolta tarvitsee muuttaa, voidaan ne vaihtaa

kappaleen laatua tai aiheuttavat terärikkoja, etenkin kapeita

päikseen.

ja syviä uria koneistaessa. Nimenomaan ura- ja katkaisu-

• Teräpalan vaihto voidaan suorittaa irrottamatta vartta
koneesta sivulta tapahtuvan kiinnityksen vuoksi
• Teräpalan kiinnitys kummaltakin puolelta terävartta.

GHSR/L-SL työkaluja on saatavissa 10, 12 and 16 mm
varrella ja niissä käytetään CUT-GRIP vaihtoteriä (GIP, GIG,
GIPA, jne.)

jotta työkalut sopivat useisiin erityyppisiin sorveihin.
Sveitsiläistyyppisissä sorveissa on usein vaikeaa tai jopa

1/2 sivua pysty
90 x 270 mm

1 600 €

1/2 sivua vaaka
210 x 148 mm + 5 mm
190 x 135 mm

1 600 €
1 600 €

korkeapainejäähdytyksen kanssa, tekee näistä

1/2 sivua

ja lastuamisneste huuhtelee ne ulos urasta. Tämä yhdistettynä
pitkään ja varmasti ennakoitavaan terien kestoikään tekee

työkaluista markkinoiden kiinnostavimman vaihtoehdon

CoroMill QD:stä luotettavan ratkaisun, kun tarvitaan varmaa

automaattisorveille, kierteen sorvaukseen tarkoitetuille koneille

ja mutkatonta tuotantoprosessia.

CoroMill® QD -urajyrsintäkonsepti

jyrsimeen ulottuvaan nestekanavaan. Uusien läpijäähdytet-

leita. Korkealaatuisten pitimien ansiosta CoroMill QD -jyrsimiä

tyjen liitäntäkappaleiden avulla CoroMill QD -jyrsimille saa-

ystävällinen Side-Lock kiinnitysmekanismi mahdollistaa palan

voi käyttää niin kaiken kokoisissa koneistuskeskuksissa kuin

daan tehokas nestevirta uraan saakka. Q

ja sveitsiläistyyppisille sorveille. Q

vaihdon kummalta puolelta pidintä tahansa, irrottamatta terä-

Lisätietoa tuotteista ja sen mahdollisuuksista:

monitoimikoneissakin. Pitkille vapaapituuksille on saatavissa

vartta.

www.iscar.fi

värinävaimennettuja Silent Tools™ -liitäntäkappaleita.

950 € toimittajan kirjoittamana 1 300 €

Läpijäähdytysratkaisu perustuu neljään liitäntäkappaleelta

Uusia jyrsimiä täydentää laaja valikoima liitäntäkappa-

vikiinnitteistä teränpidintä koneesta. ISCARin uusi käyttäjä-

mahdotonta vaihtaa teräpalaa irrottamatta perinteistä ruu-

1/2 sivua pysty 103 x 297 mm
1 600 €
+ 5 mm leikkausvara

jyrsintään suunnitellun CoroMill QD:n optimoidut geometriat ja ainutlaatuinen läpijäähdytysratkaisu eliminoivat lastuongelmat. Terägeometria muovaa lastut uraa kapeammiksi,

Sivulta tapahtuva kiinnitys, yhdessä
Työkaluissa on kolme erillistä nesteen sisääntulo vaihtoehtoa

Hinta: 1/1 sivua 1 600 € toimittajan kirjoittamana 2 000 €

Urien jyrsinnän suurimmat haasteet liittyvät usein lastunhallin-

varsihalkaisjoilla olevat työkalut joissa mahdollisuus
korkeapainejäähdytykseen.
• Nopea ja helppo teräpalanvaihto ahtaissakin paikoissa.

Lisätietoja: www.sandvik.coromant.com

58 prometalli 2/2015
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KOLUMNI

KOLUMNI
Kari Penttinen
Tekes
Kirjoittaja on asiantuntija ja Tekesin

Mielipidekirjoitus, joka saa herätellä

Teollinen internet -ohjelman päällikkö,
ja vakuuttunut, että teollinen internet on
kasvun mahdollisuus Suomelle.

lukijaa aiheen tiimoilta.
KORJATAAN BUGI!

1/3 sivua kapea vaaka
190 x 87 mm
1/3 sivua kapea pysty
58,5 x 270 mm

1 100 €

1/4 sivua
90 x 135 mm

900 €

1 100 €

1/8 sivua pysty
43 x 135 mm
1/8 sivua vaaka
90 x 65 mm

Muistat varmasti epävarmuuden ajan, kun mietittiin IT-järjestel-

tuotteen toimitukseen ja laskun lähettämiseen. On mahdol-

mien selviytymistä vuosituhannen vaihteen yli. Pelko sai yrityk-

lista olla asiakkaan iholla pidempään ja ehdottaa, että ”mitä

set uusimaan tietojärjestelmänsä tai ainakin päivittämään ne

jos tehtäisiinkin tämä uudella tavalla”. Se onnistuu, kun saa-

isolla rahalla. Teknokuplan aikaan markkinat ylikuumenivat ja

tavilla oleva tieto osataan hyödyntää.

sähköisen liiketoiminnan vaikutusten suhteen oltiin vielä turhan

Tekesin ohjelmien tavoitteena on rohkaista yrityksiä kehi-

optimistisia. Ajat ovat muuttuneet ja itselleni jäi pari vuotta sit-

tystoimintaan tietyillä aihealueilla. Teollinen internet -ohjelma

ten mieleen erään amerikkalaisen yrityksen johtajan vertaus

auttaa yrityksiä hakemaan parhaita yhteistyökumppaneita yli

tietotekniikan ”arabikeväästä”. Ratkaisuja voi ostaa ja koota

toimialarajojen teollisen internetin kehitysprojekteihin ja kek-

eri osista eikä ole pakko uskoa vain yhteen totuuteen, kun tie-

simään uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia, joita

tojärjestelmät pistetään palvelemaan omaa liiketoimintaa.
Teollinen internet käsitteenä on kieltämättä hype-ilmiö. Sen

600 €
600 €

suurista datamassoista liiketoiminnassa hyödynnettävää tietoa.
Kehitystyö, jossa käyttäjät ovat mukana alusta asti, tekee

nuspalikoita. Kyse ei ole uudella teknologialla työnnettävästä

työstä mielekkäämmän ja lieventää epätietoisuutta automaa-

kehityksestä, vaan kyvystä soveltaa.

tion ja robotisaation vaikutuksista työelämään. Samalla tulee

Ajatuksia herättävä havainto on myös se, että jokin aika
sitten ison yrityksen IT-konesalissa oli sama määrä laskenta-

Hinta: 2 300 €

NÄKÖKULMA

mahdollisuus päivittää organisaatio ottamalla yritykseen nuo-

Nina Lehtinen

remman sukupolven osaajia. Kehitystyön pitää olla riittävän

Yaskawa Finland Oy

tehoa ja muistia kuin tavallisessa älypuhelimessa nykyään.

pitkäjänteistä, mutta etenemisessä pitää uskaltaa tehdä myös

Mobiililaitteilla bisnes on käden ulottuvilla vuorokaudenajasta

nopeita kokeiluja uusien teknologioiden, kumppanien ja liike-

riippumatta, mikä on tilaisuus uudistaa liiketoimintaa ja nos-

toimintamallien kanssa. Tuoreen raportin mukaan Suomessa

taa tuottavuutta.

Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutioinen, min. 300 dpi.

teollisen internetin teknologioilla voi toteuttaa toimialasta riippumatta. Tavoitteena on myös saada yritykset jalostamaan

takana on silti oivallus mahdollisuudesta kehittää liiketoimintaa palvelevia ja täysin uutta liiketoimintaakin luovia ratkaisuja käyttämällä valmiita, saatavilla olevia ja edullisia raken-

Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.

on tähän maailman kolmanneksi paras toimintaympäristö.

Tekesin Teollinen internet -ohjelman, www.tekes.fi/ti,
rahoituksella ja asiantuntijapalveluilla voi uudistaa perinteis-

INVESTOI
TAI KUIHDU!

Miksi sinä et käyttäisi tilaisuutta hyväksesi?
Tekesissä on tänä vuonna näkyvästi esillä Digitaalinen lii-

täkin liiketoimintaa teknologiaa ja kumppaniverkostoa kehittä-

ketoiminta -kampanja, jolla herätellään yrityksiä hyödyntä-

mällä. Yksi hyvä kuvaus teollisesta internetistä ilmiönä on, että

mään digitaalisuutta. Kannattaa lisäksi muistaa, että Tekes

se muuttaa suhdetta asiakkaaseen. Ei tyydytä enää pelkkään

rahoittaa hyviä yritysprojekteja jatkuvasti. Q

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN
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Yaskawa Finland Oy:n maajohtaja Nina Lehtinen toteaa, että
automaatioaste monissa suomalaisissa konepajoissa on korkealla tasolla.

KUVA: YASKAWA FINLAND OY

NÄKÖKULMA

Yaskawan Nina Lehtinen kehottaa konepajoja huolehtimaan kilpailukyvystään ajoissa.
Kansainvälisesti robotiikka kasvaa noin 12 prosenttia vuosittain, mikä tarkoittaa noin 180 000 käyttöönotettua robottia

”Automaatiolla ja robotisoinneilla yritys panostaa tuottavuuteensa ja siten koko kilpailukykyynsä. Kilpailukyky paran-

joka vuosi. Suurin kasvu on tällä hetkellä Kiinassa, jonne myy-

tuu niin tuotantokapasiteetin tehostamisella ja kasvattamisella

dään lähes joka kolmas teollisuusrobotti. Suomen ranking

kuin laadun nousulla”, Lehtinen toteaa.

robottitilastoissa sen sijaan on laskusuunnassa – tällä hetkellä

Asiantuntijan kirjoittama näkökulma lehdessä käsiteltyyn aiheeseen
tai kirjoitus muuten ajankohtaisesta aiheesta. Tekstin pituus noin

maamme on sijalla kaksitoista. Yaskawa Finland Oy:n maa-

Varmuus on paras

johtaja Nina Lehtinen toteaa silti, että automaatioaste monissa

Robotisoinnin myötä myös toimintavarmuus nousee ja val-

suomalaisissa konepajoissa on korkealla tasolla.

mistuskustannukset laskevat – ja samalla tuotantokapasiteetin

”Automaatiolla pystytään kilpailemaan halvemman työ-

350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.

tarkemmat ohjeet tilausvahvistuksen mukana

Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutioinen, min. 300 dpi.

”Robotisoidun tuotantosolun sopeuttaminen muuttuneeseen
tilanteeseen on helpompaa kuin henkilöresurssien sopeutta-

tien ja muun automaation käytön myötä”, Lehtinen toteaa.

minen. Tuotantokapasiteetin lisääminen tai supistaminen on

Lehtisen mukaan suomalaisten konepajojen toimintavar-

myös nopeampaa robottijärjestelmällä”, Lehtinen kuvailee.

muus ja kyky valmistaa laadukkaasti on hyvä, mutta nykyinen

Lisäksi robottijärjestelmän tuotantokapasiteetti on tiedossa,

maltillinen eteneminen ”niin kuin aina ennenkin on tehty” ei

joten toimitusaika on helppo määrittää ja sovitussa on helppo

enää riitä:

pysyä. Robotit tuovat tullessaan myös työturvallisuuden ja

”Muut menevät silloin ohi niin oikealta kuin vasemmalta.
Suomessa on korkeaa insinööriosaamista, jonka turvin niin

Aineistovaatimukset

vaihtelut ovat joustavammin hallittavissa.

voiman maiden kanssa, sillä Suomen kannalta katsottuna erot
alhaisempien valmistuskustannusten maihin tasoittuvat robot-

-ergonomian paranemisen, vaikka näillä asioille voikin olla jo
vaikeampi vetäistä hintalappu.

tuotekehitys kuin tuotanto voidaan pitää jatkossakin Suomessa.”

Robottien evoluutio jatkuu
Taantumakin jossain vaiheessa hellittää – mitä trendejä Lehti-

Kun Suomi putosi kelkasta

nen näkee esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä? Lehtinen kat-

Helppoa se ei tule olemaan, sillä yritysten investoinnit ovat

soo, että jokainen merkittävä robottivalmistaja tähyää palvelu-

meillä tuntuvasti vähentyneet vuoden 2008 jälkeen. Tämä kos-

robotiikan suuntaan odottaen kasvua tältä alueelta.

kee sekä kiinteitä investointeja että tutkimus- ja kehittämis-

”Robotiikka tulee enemmän koteihin avustamaan”, hän

investointeja – ja Suomi on jäänyt kansainvälisessä vertailussa

uskoo. Myös uusia sovellusalueita löytyy – esimerkiksi alati

peränpitäjäksi. Valtiovallan puolelta Lehtinen toivookin pk-yri-

kasvavan lentoliikenteen lisääntyvää rahtimassaa tullaan käsit-

tysten rahoitusmahdollisuuksien kehittämistä ja kannustavam-

telemään nykyistä automaattisemmin robottien avustuksella.

pia veroratkaisuja mm. yrittäjyyteen ja sukupolvenvaihdoksiin.
Silti myös konepajojen itsensä on katsottava peiliin ja teh-

”Teollisuudessa robottien hyödyntäminen lyhyemmässä
sarjatuotannossa tulee tavallisemmaksi. Myös työparit ihmi-

tävä oikeita ratkaisuja tulevaisuuden kannalta. Lehtinen huo-

nen-robotti tulevat lisääntymään robotiikan turva-asioiden

mauttaa, että ne yritykset, jotka ovat automatisoinnin tielle läh-

edistyessä”, Lehtinen pohtii ja arvioi, että teollisuuden robo-

teneet, kyllä huomaavat sen hyödyt ja jatkavat polulla eteen-

tit tulevat samalla entistä notkeammiksi ja vähemmän tilaa vie-

päin.

viksi. Q
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Tekniset tiedot:

Hinta: 2 300 €

Lehden koko: 210 x 297 mm
Painopaikka: PunaMusta
Liimasidonta
Ilmoitusaineisto:

PAJALLA TAPAHTUU
Onko teillä omasta takaa kiinnostava ja hyvin edennyt projekti?

PAJALLA TAPAHTUU

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.
Lentävä lähtö

KUIN OMAA
VÄKEÄ

Rauten hankintapäällikkö Antti Aholainen toteaa, että
Alfarocin väki kykeni hyppäämään ”liikkuvan junan” kyytiin
kiitettävän hyvin.
”Kun toiminta siirtyi Alfarocille, olimme varautuneet siihen, että alussa on vaikeita tilanteita. Yllätyimme iloisesti, kun
kaikki sujuikin hyvin”, Aholainen toteaa.
Aholainen ja Joukola ovat yhtä mieltä siitä, että Alfarocin
tiimillä oli alkutaipaleella paljon opettelemista, koska yhtä
lukuun ottamatta kaikki työntekijät olivat uusia. ”Tiedonsiirtoon
oli tuolloin panostettava erityisen paljon”, kommentoi Joukola.

Tulostusvalmis Adobe Acrobat tai Adobe InDesign PDF-tiedosto tai Photoshop EPS / TIFF / JPEG-tiedosto.

”Se, mikä on alusta asti ollut aivan ratkaisevaa, on

Tuokaa osaamisenne ja tuotteenne esille hyvin edenneen projektin kautta.

Alfarocin perehtyminen ja paneutuminen itse työhön. Esimerkiksi tarvittavat rekrytoinnit on toteutettu huolella. Nyt voi
sanoa, että meillä on oikeat ihmiset oikeassa paikassa”, Joukola toteaa.

Resoluutiolla 300 dpi ja CMYK väreissä.

Pakkaamo mukaan remmiin

Sanamäärät: 2/1 sivua: noin 600 sanaa

RAUTE ULKOISTI SISÄLOGISTIIKAN JA PAKKAAMON
ALFAROCILLE – JA VAIKUTTUI NÄKEMÄSTÄÄN

Etenkin pakkaamossa elettiin hektisiä hetkiä loppuvuodesta,
kun Rautella oli ennätyksellisen vilkasta ja pakkaamolla teh-

mossa on töissä kuusi työntekijää ja yksikköä vetää sisälogis-

tiin duunia kahdessa vuorossa. Pekka Joukola katsoo, että

tiikasta vastaava työnjohtaja. Aholainen ja Joukola katsovat,

Alfarocin väki todella näytti kyntensä tuolloin:

että kumpikin tiimi on täynnä ammattilaisia, ja toimintaa johtaa kokenut oman alansa ehdoton ammattilainen.
”Kun sisälogistiikalla ja pakkaamolla on sama osaava
työnjohtaja, tulokset ovat olleet erittäin hyviä”, he toteavat.
Mitään lastenleikkiä ei Rauten kokoisen yrityksen logistiik-

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

kakuvioiden pyöritys kuitenkaan ole. Jos vuodessa on ostotilausrivejä 60 000–70 000 kappaletta, vie aikansa ennen kuin

Kuvatiedostot:

1/1 sivua: noin 350 sanaa

Toimitetaan sähköisessä muodossa.

Teknologia- ja palveluyritys Raute Oyj etsi lisätehoja sisälogistiikkaan ulkoistuksen kautta vuoden 2014
alussa. Sisälogistiikka oli kilpailutettu pari vuotta aikaisemmin, mutta sopimus oli katkolla ja kilpailutettiin
uudelleen. Tällöin pisimmän korren veti Alfaroc, joka oli toteuttanut perusteellisen kartoituksen Rauten
tarpeista sisälogistiikan saralla jo vuoden 2011 lopulla.

Toimituksen osoite: aineisto@publico.com

Myös Janne Katajaisen mukaan pakkaamon porukka otti

”Alkuvuodesta mentiin jo etukenossa”, hän kuvailee.
Joukola uskoo, että nyt on käynnissä mukava kiihdytysvaihe, joka voi tuoda tullessaan yhtä ja toista positiivista:
”Yhdessä Alfarocin kanssa voimme kehittää toimintaa

harvoin on paljon pelivaraa”, toteaa Aholainen ja lisää, että

edelleen. Voimme luottaa siihen, että Alfarocilta tulee hyviä ja

jos tavara seisoo, myös koneet seisovat.

konkreettisia kehittämisideoita.”

kaan toteuttamia, sisältäen mm. varaosat (varastot ja lähetyk-

Lähellä asiakasta
Alfarocin toimitusjohtaja Jani Kakkonen toteaa, että yhteistyö

– ja lähes täysin puhtaalta pöydältä. Edellisen toimijan luopu-

ohjausjärjestelmänsä Alfarocille, jotta toiminta saatiin virtavii-

essa ”rintamavastuusta” nimittäin myös kaikki vanhat työnteki-

vaistettua ja konsepti optimoitua.

tää, että startti ei ollut siitä helpoimmasta päästä.
”Suurin käytännön tason haaste oli henkilöstön totaalinen
uusiutuminen, koska emme päässeet hyödyntämään olemassa
olevaa osaamista. Alkuviikoista tuli näin ollen varsin intensiivisiä”, Katajainen kuittaa.
Asiakkaan omissa tiloissa

”Raute on luottanut ja antanut vastuuta”, Katajainen kiittelee. ”Esimerkiksi viikkopalaverien ja seurannan avulla
saamme reaaliaikaisen informaation tilanteen kehittymisestä
ja käytössä on myös mm. erilaisia laatustandardeja ja -mittareita.”
Rauten tuotantopäällikkö Pekka Joukolan mukaan yhteinen
viikkopalaveri on hyvä ankkuri toiminnalle:
projektit, mitä on meneillään”, Joukola kertoo. Alfarocin työn-

Alfarocin liikeideana on ulkoistaa asiakasyritysten logistisia

johtaja on mukana siinä missä Rauten ”omatkin” päälliköt,

toimintoja, jotka tapahtuvat asiakasyritysten tiloissa ja hei-

eikä mitään eroa käytännössä olekaan sen suhteen, kuka on

dän omilla järjestelmillään. Vaikka Alfaroc on sisälogistiikan

minkäkin firman väkeä.

ammattilainen, jolla on valmiit konseptit ja prosessit, Rautelle
räätälöity sisälogistiikan kokonaisuus oli laajimpia yhtiön kos42 prometalli 3–4/2015

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

”Toimitukset on saatava hyvin liikkeelle ja aikatauluissa

set) ja alihankinnan järjestelmät. Raute avasi omat tuotannon-

”Silloin käydään läpi ne päivänpolttavat asiat ja kehitys-

1/1 sivua 2 300 € toimittajan kirjoittamana 2 700 €

on kriittinen osa koko yhtälöä:

haasteen vastaan ja selviytyi tulikokeestaan erittäin hyvin –
eikä ole sittemmin hidastanut tahtia.

Toiminta alkoi nopeassa aikataulussa huhtikuussa 2014. Työn-

Alfarocin operatiivinen päällikkö Janne Katajainen myön-

Hinta: 2/1 sivua 3 300 € toimittajan kirjoittamana 3 900 €

homma rullaa rutiinilla. Rauten toiminnan osalta sisälogistiikka

”Rautella viime vuoden päätöskvartaali oli aivan huikea,
kenties kaikkien aikojen kovin. Tästä huolimatta kaikki tavara
lähti tontilta aikataulussa”, Joukola suitsuttaa.

johtajan alaisuudessa starttasi kahdeksan hengen Alfaroc-tiimi

jät vaihtuivat, yhtä lukuun ottamatta.

Photoshop EPS, TIFF tai JPEGtiedostona, CMYK-väreissä ja resoluutiolla 300 dpi.

Ennätystentekijät

Yhteistyössä lyötiin uusi vaihde silmään viime syyskuussa, kun
Alfarocin miehittämä pakkaamo aloitti toimintansa. Pakkaa-

”Kaikki on kiinni yhteispelistä ja se on sujunut erittäin
hyvin alusta asti.”

Alfaroc Logistics Oy

Rauten kanssa on hyvä esimerkki siitä, mitä kumppanuusmal– Suomen merkittävimpiä sisälogistiikan ulkoistusyhtiöitä

lin avulla voidaan saavuttaa. Alfaroc ei ole vain operatiivinen

– ulkoistaa asiakasyritysten logistisia toimintoja,

toteuttaja vaan erikoisosaaja, joka pystyy parantamaan part-

jotka tapahtuvat asiakasyritysten tiloissa ja heidän
järjestelmillään
– tuottaa ulkoisia varastointipalveluita
– tarjoaa asiakkaille joustavan mallin materiaalivirtojen
liikuttamiseen
– parantaa kustannusten läpinäkyvyyttä ja resurssien
tehokasta käyttöä
– operatiivista toimintaa pääkaupunkiseudulla,

nerin kilpailukykyä huomattavastikin.
”Logistiikan kustannukset ovat iso menoerä yrityksille, joten
ulkoistamisessa on järkeä – kunhan se tehdään tehokkaasti”,
Kakkonen huomauttaa. Hänen mukaansa haastavassa markkinatilanteessa yrityksiltä vaaditaan ketteryyttä ja joustavuutta,
joita fiksusti suunniteltu ja toteutettu ulkoistus tuo tullessaan.
”Se, mistä on eniten hyötyä missäkin tilanteessa, on aina
mietittävä tapauskohtaisesti”, Kakkonen toteaa ja lisää, että

Hyvinkäällä, Raumalla, Järvenpäässä ja

alan toimijoilta vaaditaan ymmärrystä jo muustakin kuin pel-

Päijät-Hämeessä

kästä materiaalivirtojen siirtelystä.

– liikevaihto n. 12 miljoonaa euroa vuonna 2015
– henkilöstöä n. 250

”On ymmärrettävä asiakasta – ja asiakkaan asiakasta.”
Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä: operatiivisten palaverien
lisäksi on tärkeää, että myös yritysten johto tapaa toisiaan. Q
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