MEDIATIEDOT 2019

JAKELU 2019
Lehden painosmäärä 7 000 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
Lehden sähköinen näköisversio on luettavissa Prometallin kotisivuilla www.prometalli.fi sekä Prometallin Facebook-sivuilla.

prometalli lukijatutkimus
Tutkimus selvitti lehden lukijakunnan rakennetta, mielipiteitä lehden sisällöistä ja visuaalisesta ulkonäöstä.

Yli 30 000 kpl jakelulevikki!

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.

Media tavoittaa valtakunnallisesti kone- ja metalliteollisuuden päättävät henkilöt ja

”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.

88%

91%

on tyytyväinen lehteen

pitää lehden artikkeleita

lehti nostaa esiin

kokonaisuutena

ammattimaisesti toimitettuina

mielenkiintoisia aiheita

89%

83%

nro

teemat ja jakelu

ilmestyy

1+2/2019

Advanced Engineering 2019 & Uusi Teollisuus 2019 20.–21.3.2019, Tampere

vk 10

3/2019

Tutkimusnumero, Mainonnan laatututkimus (MLT)

vk 20

4/2019

Alihankinta 2019, Tampere

vk 38

80%
Instrutec 2019, Tallinna

säilyttää lehden tai laittaa

suosittelisi lehteä

päättää yksin tai osallistuu yrityksen

sen muiden luettavaksi

kollegalle

hankintapäätöksiin työssään

Teknologia/FinnTec/Kunnossapito 5.–7.11.2019, Helsinki

www.prometalli.fi

92%

Oletukset

robottien käy
tön
vaikeudesta
eivät
enää pidä kaik
ilta osin
paikkaansa
.

KUVA: YASKAWA
FINLAND OY

KUVA: POSICRAF
T OY

”

NATIIVIMAINONTA JA SISÄLTÖMARKKINOINTI

ILMOITUKSET

Panosta sisällön laatuun ja tavoita kohderyhmäsi. Natiivimainonta ja
Sisältömarkkinointi on erittäin tehokas vaikuttamisen väline nykyisten

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

Muista lisätä
5 mm leikkausvara
ja leikkausmerkit!

Määräpaikkakorotus
+15 %.

asiakkaiden sitouttamiseen sekä uusien asiakkaiden kohtaamiseen.
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muovaamiseen. Tarjoamme kattavan palvelujournalismin konseptin
avaimet käteen periaatteella. Digilehteen mahdollista lisätä

3/2018

prometalli 19

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.

extrasisältöä, esim liikkuvaa videokuvaa.

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

2/1 sivua 420 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
2 640 €

1/1 sivua 210 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
1 840 €

1/1 sivua
190 x 270 mm

1 840 €

2/1 sivua 2 640€, toimittajan kirjoittamana 3 120€
Sanamäärä: noin 600 sanaa

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 investoin-

Avoin ja joustava

tarve koneautomaatioon integroidulle kunnonvalvonnalle

Kunnonvalvontaan löytyy markkinoilta laaja valikoima tuot-

säästetään toteutuksessa huomattavasti. Lisäksi hyvin toteu-

tipäätösvaiheessa. Kun jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan

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.

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-

1/1 sivua 1 840€, toimittajan kirjoittamana 2 160€

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.

Lisätietoja: Beckhoff Automation

kevyistä DIN-kiskoasenteisista sulautetuista malleista aina jopa

Oy, www.beckhoff.fi,

nalle luodaan tieEdellytys ennakoivan kunnossapidon toiminnalle

32 ytimisiin suuren teholuokan PC-ratkaisuihin. Anturidatan

Jukka Uotila, j.uotila@beckhoff.fi,

don keräämisessä tuotannon eri vaiheista. On pystyttävä

keräämiseen voidaan käyttää yli 20 erilaista teollisuudessa

p. 020 7423 823

maatiojärjestelmä luo kuitenkin erinomaiset puitteet integroida

Sanamäärä: noin 350 sanaa

tarjoaa laajan valikoiman teollisten standardien mukaan valmistettuja teollisuus-PC:tä järjestelmien laitteistoalustoiksi –

Tiedon keruu avainasemassa

eritasoisia kunnonvalvonnan osa-alueita osaksi koneautomaatiojärjestelmää. Kunnossapidon mittaukset, niiden käsittely

irrallisuus tuotantoa ohjaavasta automaatiosta. Beckhoff auto-

30 prometalli 2/2015

2/2015
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TEOLLISUUSPESUKONEET

”On kuitenkin varsin yleistä, että malleihin tehdään pieniä
ja suurempia muutoksia asiakkaan tarpeiden mukaan, kuten
pesutilan korotus, kaksi ovea ja automaattinen kuljetin. Usein

— OSA KONEPAJAN LAADUNVARMISTUSTA

tarvitaan myös kokonaan ’räätälöityjä’ ratkaisuja”, Taxell
selittää.
Hänen mukaansa teollisuuspesukoneiden alalla on
maailmalla melko paljon kilpailua, muun muassa Saksassa on

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

kymmeniä pesukonevalmistajia.

PAJALLA TAPAHTUU

KOLUMNI

”Kilpailemme hyvällä teknisellä laadulla, koneiden

Konepajoilla tarvitaan monesti
teollisuuspesukoneita, joilla tehdään moottori-,
vaihde-, hydrauliikka-, ja muiden osien pesua
ennen kokoonpanoa. Suomessa valmistetaan
tämän tyyppisiä pesukoneita Porissa. Koneiden
kysyntä on maailmanlaajuista ja niiden tarve
kasvaa koko ajan.

toimintavarmuudella ja ympäristöystävällisyydellä. Kilpailussa
auttavat myös hyvä palveluverkosto sekä osaava ja kokenut
henkilöstö”, vakuuttaa Taxell.
Suomessa Aqua Cleanilla on myös oma huoltotiimi,

Pohjoismaiden suurin teollisuuspesukoneiden valmistaja Aqua

Onko teillä omasta takaa kiinnostava ja hyvin

Kirjoittaja on teollisuuden sekä ICT- ja palvelualan pk-yritysten
rahoituksesta vastaava palvelujohtaja, joka haluaa edesauttaa
asiakkaidensa keskinäistä yhteistyötä.

1/2 sivua pysty 103 x 297 mm
1 280 €
+ 5 mm leikkausvara

1/2 sivua pysty
90 x 270 mm

1 280 €

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

1 280 €
1 280 €

teollisuusvaihteiden tuotantoa, joten valmistuslinjalla tarvitaan

helpommaksi. Silloin maksut voidaan jakaa tuotantokaudelle

paljon pesulaitteita. Samalla tehtaalla on peräti 25 Aqua

tasaisesti, eikä suuri kertainvestointi rasita yrityksen taloutta.”

Cleanin toimittamaa teollisuuspesukonetta”, sanoo Taxell.
Suomessa tärkeimpiä asiakkaita ovat muun muassa

on suunniteltu erityisesti konepaja- ja ilmailuteollisuuden sekä

Pienhiukkaset pois pinnoilta

ABB, Katsa, Metso, Moventas ja Wärtsilä, joille olemme

raideliikenteen käyttöön. Yhtiön pääkonttori, joka toimii mm.

Aqua Cleanin markkinointi- ja myyntijohtaja Juha Makkonen

toimittaneet useita koneita lähinnä tuotantoon osien pesuun

markkinointi- ja myyntiyksikkönä, on Espoossa.

muistuttaa, että teollisuuspesukone on tärkeä osa konepajojen

ennen kokoonpanoa.

tuotantolinjoja, joissa puhtausvaatimus on tärkeässä roolissa.
”Toisinaan järjestämme omissa ja asiakkaiden tiloissa

tehtaalla vuosina 1993–2011. Vuonna 2011 ostimme

edennyt projekti? Tuokaa osaamisenne ja

Ympäristöasiat kuntoon

koepesuja, joiden avulla selvitetään, millaista pesuteknologiaa

Winergy Saksassa ja Kiinassa sekä kiinalainen NGC, jolla on

pesukonevalmistuksen. Lähes 90 prosenttia tuotannostamme

Konepajoilla pesukoneita tarvitaan eri tuotantovaiheiden

tai pesuaineita tarvitaan”, hän toteaa.

toimintaa myös USA:ssa. Myös ilmailuala on Aqua Cleanin

yhteydessä, kuten työstön ja lämpökäsittelyn yhteydessä.

kertoo.
Keskeisiä vientialueita ovat Eurooppa ja Kiina sekä muut
Kauko- ja Lähi-Idän maat. Vakioasiakkaita on paljon sekä
kotimaassa että vientimarkkinoilla.

”Asiakkainamme on muun muassa lentokonemoottorien
valmistajia, joten tuotteilla on usein tiukat puhtausvaatimukset.

tärkein asiakas on englantilainen lentokonemoottoreita

Koepesujen avulla myös osoitetaan, että laitteillamme

valmistava yritys, joka käyttää Aqua Clean-pesukoneita

Pesunesteen mekaaninen vaikutus, lämpötila ja pesuaineen

päästään tarvittaviin puhtaustuloksiin.”

erilaisten moottorinosien pesuun ennen kokoonpanoa. Myös

Toimitusjohtaja Taxellin mukaan Aqua Cleanilla on

kemiallinen vaikutus aikaansaavat hyvän pesutuloksen lyhyessä

”Henkilöstöömme kuuluu tätä nykyä yli 30 ammattilaista.

ajassa.

Olemme tänä vuonna rekrytoineet lisäväkeä sekä myyntiin,

Takavuosina 1950- ja 1960-luvuilla metallinpuhdistuksessa

suunnitteluun että valmistukseen”, Taxell mainitsee.

tänä päivänä Aqua Cleanin tärkeimpiä asiakkaita, joille

aiempaa tehokkaampi suodatus. Se poistaa pinnoilta

ollaan tänä vuonna toimittamassa useita pesukoneita.

”Noin 50 mikronin läpimittaiset partikkelit voidaan vielä

kyse yksinomaan tai edes ensisijaisesti datan keruusta ja tallentamisesta, vaan asiakassuhteen ja asiakkaalle tuotetun lisä-

asiasta varmasti myös lähikuukausina eduskuntavaalien ja hal-

arvon siirtymisestä digitaalisiin kanaviin. Tekes voi rahoituksel-

litusohjelman laatimisen yhteydessä, kun puolueet ja etujärjes-

laan auttaa yrityksiä hankkimaan digitaalisen liiketoiminnan

töt listaavat elinkeinopolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä.

kehittämisessä tarvittavaa osaamista ja kumppanuuksia, kehit-

havaita paljain silmin, mutta hyvin usein puhtausvaatimus on

ovat nousseet väkirikkaat alueet, esimerkiksi MENA-valtiot,

paljon tiukempi. Vain testaamalla nähdään, saavutetaanko

joihin kuuluvat muun muassa Dubai, Qatar ja Egypti, sekä

kierrätetään, puhdistetaan ja suodatetaan, jonka ansiosta

asiakkaan asettamat puhtausvaatimukset, joita yleensä

Kauko-Itä, joista merkittävimmiksi maiksi Taxell luettelee

pesunesteen vaihtoväliä voidaan huomattavasti pidentää.

määritellään ”ISO-4406 Cleanliness Code”-normin mukaisesti.

Kiinan, Singaporen, Indonesian, Vietnamin ja Malesian.
”Näihin maihin olemme toimittaneet suuria telipesukoneita,

Nämä kannanotot ovatkin tärkeitä luomaan yhdenmu-

tämään innovatiivisia tuotteita, palveluja ja liiketoimintamal-

kaista näkemystä niistä keinoista, joilla Suomessa luodaan

leja sekä pilotoimaan näitä. Tarjoamme Team Finland -kump-

kasvua. Yksittäisten yritysten päätökset ja käytännön toimet

paniemme kanssa myös palveluja kansainvälisille markki-

ratkaisevat, toteutuvatko digitaalisuuden hyödyntämiselle ase-

noille suunnattaessa sekä selvityksiä ja trendejä uusista mark-

tetut tavoitteet.

kinoista. Rahoitusta täydentävät Tekesin uudet digitaalista lii-

Kuluttajatuotteiden ja -palvelujen digitalisoitumisesta on
saatu kokemusta jo parin vuosikymmenen ajalta. Olemme

ketoimintaa edistävät ohjelmat, joihin osallistumisen hyödyistä
kerromme tulevissa prometalli-lehdissä.

nähneet toimialojensa johtavienkin yritysten jääneen alakyn-

Tärkeät asiakkaat
Suurimpiin Aqua Cleanin asiakkaisiin kuuluu esimerkiksi

pyöräparipesukoneita ja yleisosienpesukoneita”, Taxell jatkaa.

kun taas mainituissa maissa tämä on täysin kiellettyä.

SEW-Eurodrive ja sen tytäryhtiö SEW-IG, jolla nykyisin on

Uutta tekniikkaa tulossa käyttöön

Tiukempaa lainsäädäntöä tarvittaisiin, sillä puhtaalla

paljon valmistusta Kiinassa.

Tuotekehitystä jatketaan Taxellin mukaan koko ajan.
”Uusimmissa High-Flow -pesukoneissa käytetään
alipainekuivaus- ja ultraäänitekniikkaa. Kehitämme myös

”Hyvin suunniteltujen pesukoneiden tekniikka riittää vuosiksi
eteenpäin, vaikka ympäristömääräykset kiristyisivätkin”, Taxell

koneiden modulaarisuutta, jotta ne saadaan asennetuksi

jatkaa.

käyttöön entistä nopeammin.”

Koneet ’räätälöidään’ asiakkaille sopiviksi

pesulämpötiloja on alennettu. Parannettu pumpputekniikka ja

”Lisäksi uusimmat koneet säästävät energiaa, koska

Sanamäärä: noin 600 sanaa

Aqua Clean valmistaa paljon kammio- ja suihkupesukoneiden

tehokas lämpö- ja äänieristys tekevät koneista myös aiempaa

vakiomalleja.

hiljaisempia”, Taxell kehuu uutta tekniikkaa. Q
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Digitaalisuus tasoittaa työn kustannuserojen vaikutusta kil-

teen, jos eivät ole olleet ajoissa liikkeellä. Digitaalisuus on

pailukykyyn, vähentää maantieteellisen sijainnin merkitystä ja

näyttäytynyt kuluttajille viime kädessä (itse)palveluina, uusina

edistää liiketoiminnan skaalautuvuutta. Pieni voi tehdä suuria

liiketoimintamalleina sekä toimittajan ja asiakkaan välisenä

kokonaisilla teollisuudenaloilla, liiketoimintamalli siirtyy Yhdys-

vuorovaikutuksena. Kauppa, media ja matkailuala ovat esi-

valtoihin siinä missä Eurooppaan ja bisnes voidaan hallita

merkkejä aloista, joiden murroksen tarkastelu voi olla teolli-

kotimaasta käsin. Esimerkiksi älyn tuominen tuotteisiin on elin-

suusyrityksellekin hyödyllistä kun se arvioi, kuinka hyödyntää

tärkeä kilpailutekijä ja työpaikat pysyvät täällä. Näissä piilee

tuotteistaan ja tuotannostaan kerättävissä olevaa dataa uuden

digitaalisuuden erityinen hienous juuri Suomelle. Siksi digitaa-

liiketoiminnan aikaansaamiseksi.

lisuus on tärkeä mahdollisuus myös juuri sinulle yritysjohtajana

Digitaalisuuden hyödyntämisessä teollisuudessa ei ole

kevyemmät kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa, minkä
vuoksi öljypitoisia vesiä voidaan osittain päästää viemäreihin,

ympäristöllä on arvoa”, korostaa Taxell.

toimittajan kirjoittamana 3 120€

Niin ikään raideliikenne on viime vuosina noussut erittäin
tärkeäksi asiakasryhmäksi. Suurimmaksi markkina-alueeksi

myös itse pesu tapahtuu suljetussa kierrossa, mikä pienentää
ympäristöhaittoja ja vähentää energiankulutusta. Pesuneste

”Suomessa ympäristömääräykset ovat jostakin syystä

Sekä teollisuudessa että politiikassa on viime kuukausina

Kiinan ilmavoimien lentokonemoottoreiden valmistajat ovat

parhaillaan kehitteillä uusi pesukonemalli, jossa on mukana
pieniäkin hiukkasia.

käytetyt kemikaalit aiheuttivat Suomessakin haittaa pohjavesille

2/1 sivua 2 640€,

tärkeimpiä aloja, joka kehittyy voimakkaasti. Ilmailualalla

Kuumaa vesipohjaista pesunestettä suihkutetaan pestäville
kappaleille kaikista suunnista suihkuputkiston kautta.

ja vesistöille. Sittemmin pesuaineet ovat kehittyneet, mutta

korostettu digitaalisuuden hyödyntämisen tärkeyttä. Kuulemme

Tuulivoimateollisuus on erittäin tärkeä asiakasryhmä
Aqua Cleanille, ja suuriin asiakkaisiin kuuluvat Siemens

menee vientiin”, Aqua Cleanin toimitusjohtaja Frey Taxell

liiketoiminnan Sampo-Rosenlewilta ja aloitimme oman

tuotteenne esille hyvin edenneen projektin kautta.

”SEW-IG:n kiinalaisella tehtaalla on isojen

tekee teollisuuspesukoneen hankinnan konepajan kannalta

Clean Oy suunnittelee ja valmistaa Porissa pesukoneita, jotka

”Aqua Clean-pesukoneet valmistettiin Sampo-Rosenlewin

DIGITAALISUUDEN
AVULLA ME
VOIMME
MUUTTAA
MAAILMAA

siellä kauppaa ensimmäisten eurooppalaisten valmistajien
joukossa”, Taxell kehaisee.

”Lisäksi uutena palvelumuotona on leasing-rahoitus, joka

Kari Komulainen
Tekes

”Muutenkin Kiina on suurin markkina-alueemme, jossa
olemme olleet markkinoilla vuodesta 2001. Kävimme

joten pesukonekauppaan voidaan liittää elinkaaripalvelu- ja
huoltosopimukset.

ja teollisuuden ammattilaisena. Q

1/1 sivua 1 840€,
toimittajan kirjoittamana 2 160€
KOLUMNI
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Sanamäärä: noin 350 sanaa

Kari Penttinen
Tekes
Kirjoittaja on asiantuntija ja Tekesin
Teollinen internet -ohjelman päällikkö,
ja vakuuttunut, että teollinen internet on
kasvun mahdollisuus Suomelle.

KOLUMNI

KOLUMNI
Kari Komul
ainen
Tekes
Kirjoittaja on
teollisuuden sekä
ICT- ja palvelua
rahoituksesta
lan pk-yritysten
vastaava palveluj
ohtaja, joka haluaa
asiakkaidensa
edesauttaa
keskinäistä yhteisty
ötä.

Mielipidekirjoitus, joka saa herätellä lukijaa aiheen tiimoilta.
1/3 sivua kapea vaaka
190 x 87 mm
1/3 sivua kapea pysty
58,5 x 270 mm

880 €

1/4 sivua
90 x 135 mm

720 €

880 €

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

480 €

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

KORJATAAN BUGI!
Muistat varmasti epävarmuuden ajan, kun mietittiin IT-järjestel-

n mahdoltuotteen toimitukseen ja laskun lähettämiseen. On

mien selviytymistä vuosituhannen vaihteen yli. Pelko sai yrityk-

aa, että ”mitä
lista olla asiakkaan iholla pidempään ja ehdottaa,

set uusimaan tietojärjestelmänsä tai ainakin päivittämään ne

uu, kun saajos tehtäisiinkin tämä uudella tavalla”. Se onnistuu,

isolla rahalla. Teknokuplan aikaan markkinat ylikuumenivat ja

tavilla oleva tieto osataan hyödyntää.

sähköisen liiketoiminnan vaikutusten suhteen oltiin vielä turhan

Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutioinen, min. 300 dpi.

480 €

rnet -ohjelma
tystoimintaan tietyillä aihealueilla. Teollinen internet
mppaneita yli
auttaa yrityksiä hakemaan parhaita yhteistyökumppaneita

tietotekniikan ”arabikeväästä”. Ratkaisuja voi ostaa ja koota

teihin ja kektoimialarajojen teollisen internetin kehitysprojekteihin

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

uksia, joita
simään uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia,

tojärjestelmät pistetään palvelemaan omaa liiketoimintaa.

imialasta riipteollisen internetin teknologioilla voi toteuttaa toimialasta

Teollinen internet käsitteenä on kieltämättä hype-ilmiö. Sen

Hinta: 1 840€

alostamaan
pumatta. Tavoitteena on myös saada yritykset jalostamaan

takana on silti oivallus mahdollisuudesta kehittää liiketoimin-

nettävää tiesuurista datamassoista liiketoiminnassa hyödynnettävää

taa palvelevia ja täysin uutta liiketoimintaakin luovia ratkai-

toa.

suja käyttämällä valmiita, saatavilla olevia ja edullisia raken-

ta asti, tekee
Kehitystyö, jossa käyttäjät ovat mukana alusta

nuspalikoita. Kyse ei ole uudella teknologialla työnnettävästä

tta automaatyöstä mielekkäämmän ja lieventää epätietoisuutta

kehityksestä, vaan kyvystä soveltaa.

tion ja robotisaation vaikutuksista työelämään. Samalla tulee

Ajatuksia herättävä havainto on myös se, että jokin aika

ritykseen nuomahdollisuus päivittää organisaatio ottamalla yritykseen

sitten ison yrityksen IT-konesalissa oli sama määrä laskenta-

remman sukupolven osaajia. Kehitystyön pitää olla riittävän

tehoa ja muistia kuin tavallisessa älypuhelimessa nykyään.

a tehdä myös
pitkäjänteistä, mutta etenemisessä pitää uskaltaa

Mobiililaitteilla bisnes on käden ulottuvilla vuorokaudenajasta

anien ja liikenopeita kokeiluja uusien teknologioiden, kumppanien

riippumatta, mikä on tilaisuus uudistaa liiketoimintaa ja nos-

n Suomessa
toimintamallien kanssa. Tuoreen raportin mukaan

taa tuottavuutta.

ympäristö.
on tähän maailman kolmanneksi paras toimintaympäristö.

Tekesin Teollinen internet -ohjelman, www.tekes.fi/ti,
rahoituksella ja asiantuntijapalveluilla voi uudistaa perinteistäkin liiketoimintaa teknologiaa ja kumppaniverkostoa kehittä-

Miksi sinä et käyttäisi tilaisuutta hyväksesi?
gitaalinen liiTekesissä on tänä vuonna näkyvästi esillä Digitaalinen
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
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Aineistovaatimukset
tarkemmat ohjeet tilausvahvistuksen mukana

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

Tekniset tiedot:

350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa.

Lehden koko: 210 x 297 mm

Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutioinen, min. 300 dpi.

Painopaikka: PunaMusta
Liimasidonta

Hinta: 1 840€

Tulostusvalmis Adobe Acrobat tai Adobe InDesign PDF-tiedosto tai Photoshop EPS / TIFF / JPEG-tiedosto.
Resoluutiolla 300 dpi ja CMYK väreissä.
Kuvatiedostot:
Toimitetaan sähköisessä muodossa.
Photoshop EPS, TIFF tai JPEGtiedostona, CMYK-väreissä ja resoluutiolla 300 dpi.

SORVIN ÄÄRESTÄ

NÄKÖKULM A
Juhani Lempiä
inen
Deltatron Oy

Kirjoittaja näkee,
että teollisuus
robotiikka on
tiettyyn uomaans
vakiintunut
a ja hintataso
on, jossa robotiika
käsivarsi ovat
n ja ihmisen
vertailukelpoisessa
kustannustasossa.
edut tulevat näin
Robotiikan
esiin vuorotyös
sä ja tuotteiden
kohottajana.
laatutason

ROBOTIIKKA LAI
TEK AUPASTA
JÄRJESTEL MÄKA
UPPAAN

Päättyneet yhteiskun
tasopimusneuvotte
lut tähtäsivät yksikkötyökulujen alentamis
een laajalla rintamall
tio tarjoaa mahdollis
a. Moni keskustel
on todennut esillä
uuden hyödyntä
ija
olleen työajan
ä suunnittelutietoa
tuotannossa entistä
pidennyksen positiivise
myös
nattavuuslisän
monipuolisemmin.
n kanolevan varsin
Tutkimuslaitosten
tuksen ahdinko
vaatimaton. Toki
rahoitarjoaa alan tutkijoille
tekijöiden lisäminuu
viikoittaiset työntit merkitsevät,
uusia liiketoimi
dollisuuksia yrityksiss
mutta paljon merkityks
ntamahlisempää tapahtuu
ä viimeisimmän
ellähitulevaisuudessa
tutkimustiedon
misessä.
hyödyntätuotantojärjestelmie
älykkyyden kehitykse
n
ssä ja palveluse
Panostukset palveluro
ktorin automati
Palvelut työllistävä
botiikan kehitykse
soinnissa.
t yhä enemmän
kellä maailma
en ovat tällä hettyövoimaa ja
lla suuret. Erityisesti
katoa minnekää
eivät hetkessä
n, vaikka kv.
terveydenhuollossa
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sekä
tamme kuinka
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robotiikan mahdollis
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otteen
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investointi-ilmasto
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a ja
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lukelpoisessa
ovat vertaintamahdollisuuksi
kustannustasossa.
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lisäykset
Tämä vaatii uutta
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sukupolvi robotiika
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n osaajia ja käyttäjiä
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nottamaan muita
aloittaa,
paijärjestelmän osia
tarjotaan automati
soituja palveluita
kuin robottia.
heille, joilla ei
Digitalisaaennakkoluuloja
leen aktiivista
ole vaan ede
ja lapsenomaista
edel18 prometa
uuden kokemise
lli 3–4/2015
n nälkää.
älkää.
Q

SORVIN ÄÄRESTÄ

Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan.

ENEMMÄN PAINEILMAA, PIENEMPI PINTA-ALAN TARVE JA
A
VÄHEMMÄN ENERGIAKUSTANNUKSIA
Atlas Copcon paineilmakompressorien vallankumouksellinen
taajuusmuuttajaohjaus-teknologia on nyt saatavilla
suuremmissa kokoluokissa. Aikaisemmin VSD+-teknologiaa
on hyödynnetty vain pienemmissä GA-sarjan malleissa,
mutta nyt energiatehokkuutta parantavan teknologian
joukkoon on lisätty 75 kW:n, 90 kW:n ja 110 kW:n

Ajankohtainen uutinen yrityksenne tuotteista, palveluista tai muusta tiedotettavasta asiasta.
Alla olevat hinnat koskevat mainoksen lunastaneita asiakkaita.
1/1 sivua 1 300€, toimittajan kirjoittamana 1 600€
Sanamäärä noin 350 sanaa
½ sivua 750€, toimittajan kirjoittamana 1 050€
Sanamäärä: noin 150 sanaa
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

PEKOTEK DIG
ITAL
– OLOSUHDEJÄ TWIN
RJESTELM Ä
MA ALA AMO
ILLE

kompressorit. Kompressorit ovat saatavilla ilman kuivainta tai
sisäänrakennetulla jäähdytyskuivaimella.
Pystymallisen rakenteen ansiosta VSD+-kompressori
tarvitsee vähemmän tilaa verrattuna muihin saman kokoluokan
kompressoreihin. Pienemmän lattiatilan tarpeen lisäksi
kompressori tarjoaa erinomaisen energiansäästöpotentiaalin.

Sähkömoottorin ja ruuvielementin välillä ei ole hammaspyöriä,
maspyöriä,
py
,

Taajuusmuuttajateknologia säätää automaattisesti moottorin

hihnoja eikä akselitiivistettä vähentäen komponenttien
en määrää

nopeuden vastaamaan tarvittua paineilman määrää. Kun

sekä huollontarvetta.

VSD+-teknologian yhdistää iPM-kestomagneettimoottorin
kanssa, kompressori säästää energiaa keskimäärin 50 %

Atlas Copcon VSD+-teknologian suunnittelun lähtökohtana
htökohtana
on ollut tarjota korkealaatuista paineilmaa pienimmillä
illä

perinteisiin kuormitus/kevennys-käyttöisiin kompressoreihin

käyttökustannuksilla sekä tarjota asiakkaille mahdollisuus
lisuus

verrattuna.

tehostaa tuotantoa vaativissakin olosuhteissa. Q

Yksi VSD+-teknologian keskeisimmistä innovaatioista
on Atlas Copcon patentoima voimansiirtoyksikkö: tehokas

Lisätietoja: www.atlascopco.fi

sähkömoottori ja teknisesti edistynyt kompressorielementti.

kompressori.fi@fi.atlascopco.com

SORVAUS KAIKKIIN SUUNTIIN – MYÖS SISÄLTÄ ULOS
PrimeTurning™-ratkaisut nyt myös sisäsorvaukseen
Sandvik Coromant esitteli viime vuonna PrimeTurning™-me-

Turning-sorvaus onnistuu päinvastaiseen suun-

netelmän ja siihen sopivat ulkosorvaustyökalut. Nyt esitellään

taan eli ulkoa sisään.

uusi CoroTurn® Prime SL -teräpää, jolla mullistavaa menetel-

Sisäpuolista PrimeTurning-sorvausta

mää voi hyödyntää myös sisäsorvaukseen. Uusi SL-teräpää

varten on tarjolla kaksi terämallia: A-malli

vastaa erityisesti öljy- ja kaasuteollisuuden, ilmailuteollisuuden

muotosorvaukseen, viimeistelyyn ja kevyeen rouhintaan
aan sekä

ja muidenkin alojen tarpeisiin sorvata yli 90 mm:n halkaisijoita

B-malli rouhinnasta viimeistelyyn.

(3,5 tuumaa), myös isoilla vapaapituuksilla, jopa 8–10 x D.

Toimituksen osoite: aineisto@publico.com

Sekä teollisuu
dessa että politiika
ssa on viime kuukaus
korostettu digitaal
ina
isuuden hyödyn
kyse yksinomaan
tämisen tärkeyttä
asiasta varmast
tai edes ensisija
. Kuulemme
i myös lähikuuk
isesti datan keruusta
lentamisesta,
ausina eduskun
ja talvaan asiakassuhteen
litusohjelman
tavaalien ja hallaatimisen yhteyde
ja asiakkaalle
arvon siirtymis
ssä, kun puoluee
tuotetun lisäestä digitaalisiin
töt listaavat elinkein
t ja etujärjeskanaviin. Tekes
opolitiikan tavoittei
laan auttaa yrityksiä
voi rahoitukselta ja toimenpiteitä.
Nämä kannan
hankkimaan digitaal
otot ovatkin tärkeitä
isen liiketoiminnan
kehittämisessä
luomaan yhdenm
tarvittavaa osaamis
kaista näkemy
ustä niistä keinoist
ta ja kumppa
tämään innovat
a, joilla Suomes
nuuksia, kehitiivisia tuotteita
kasvua. Yksittäis
sa luodaan
,
palveluj
ten yritysten päätöks
a ja liiketoimintamal
leja sekä pilotoim
et ja käytännön
ratkaisevat, toteutuv
aan näitä. Tarjoam
toimet
atko digitaalisuuden
me Team Finland
paniemme kanssa
-kumphyödyntämisell
tetut tavoitteet.
myös palveluj
e asea kansainvälisille
noille suunnat
markkitaessa sekä selvityks
Kuluttajatuotteid
iä ja trendejä
en ja -palvelu
kinoista. Rahoitu
uusista markjen digitalisoitumise
saatu kokemu
sta täydentävät
sta on
sta jo parin vuosiky
Tekesin uudet
ketoimintaa edistävä
digitaalista liimmenen ajalta.
nähneet toimialo
t ohjelmat, joihin
Olemme
jensa johtavie
osallistumisen
kerromme tulevissa
nkin yritysten
hyödyistä
teen, jos eivät
jääneen
prometa
alakynlli-lehdissä.
ole olleet ajoissa
Digitaalisuus
liikkeellä. Digitaa
näyttäytynyt kuluttaji
tasoittaa työn
lisuus on
kustannuserojen
lle viime kädessä
pailukykyyn, vähentä
vaikutusta kil(itse)palveluina,
liiketoimintamal
ä maantieteellisen
uusina
leina sekä toimittaj
sijainnin merkitys
edistää liiketoim
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tä ja
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vuorovaikutukse
an välisenä
tuvuutta. Pieni
na. Kauppa,
kokonaisilla teollisuu
voi tehdä suuria
media ja matkailu
merkkejä aloista,
denaloilla, liiketoim
ala ovat esijoiden murroks
intamalli siirtyy
valtoihin siinä
en tarkastelu
Yhdysmissä Euroopp
suusyrityksellekin
voi olla teolliaan ja bisnes
hyödyllistä kun
kotimaa
voidaan hallita
se arvioi, kuinka
sta käsin. Esimerk
tuotteistaan ja
hyödyntää
iksi älyn tuomine
tuotannostaan
tärkeä kilpailut
n tuotteisiin on
kerättävissä olevaa
ekijä
elinliiketoiminnan
ja työpaikat pysyvät
dataa uuden
aikaansaamisek
täällä. Näissä
digitaalisuuden
si.
piilee
erityinen hienous
Digitaalisuuden
juuri
hyödyntämises
Suomelle. Siksi
lisuus on tärkeä
sä teollisuudessa
digitaamahdollisuus
ei ole
myös juuri sinulle
ja teollisuuden
yritysjohtajana
ammattilaisena
44 prometalli
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DIGITA ALISUUD
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MUUT TA A
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rityksiä kehiTekesin ohjelmien tavoitteena on rohkaista yrityksiä

optimistisia. Ajat ovat muuttuneet ja itselleni jäi pari vuotta sitten mieleen erään amerikkalaisen yrityksen johtajan vertaus

”CoroTurn Prime SL -teräpäällä kappaletta voidaan sor-

PrimeTurning-menetelmällä voidaan käytännössä
ä tuplata
lastuamisnopeudet ja syötöt. Tämä johtuu siitä, että lastut ovat

vata PrimeTurning-tekniikoilla sisältä ulospäin, jolloin saa-

pienen asetuskulman ansiosta ohuempia ja leveämpiä,
piä, mikä

daan erittäin hyvä lastunpoisto ja tarkka lastunhallinta”, sanoo

levittää kuormitusta ja lämpöä pois nirkon säteeltä. Tästä seu-

yleissorvaustuotteista vastaava tuotepäällikkö Hakan Ericks-

raa mahdollisuus käyttää suurempia lastuamisarvoja
a ja/tai

son Sandvik Coromantilta. ”Muita etuja ovat erinomainen pin-

pidempi terän kestoikä. Koska työstö suoritetaan olakkeesta
akkeesta

nankarheus, hyvä tuottavuus, pidempi terän kestoikä ja hyvä

pois suuntautuvalla liikkeellä, päästään eroon myös tavan-

koneen käyttöaste.”

omaisessa pituussorvauksessa yleisistä lastutukoksista.
ta.

Tavanomaisesta sisäsorvauksesta poiketen PrimeTurning-

Jo muutamasta CoroTurn Prime SL -teräpäästä ja
a sopi-

menetelmässä lastuaminen alkaa työkappaleen istu-

vasta liitäntäkappaleesta voi koota erittäin monipuolisia
olisia työka-

kan puoleisesta päästä ja materiaalia poistetaan

luyhdistelmiä. SL-teräpäiden halkaisija on 40 mm (1,575
,575 tuu-

reiän suuta kohti – siis sisältä ulos. Tämän

maa). Puomina voi käyttää sekä teräs- ja kovametallipuomeja
lipuomeja

ansiosta voidaan käyttää pientä asetus-

että värinävaimennettuja Silent Tools™ -puomeja. Q

kulmaa, jolloin tuottavuus on huomattavasti
parempi. Toisaalta tarjolla on myös käännetyllä teräsijalla varustettu teräpää, jolla Prime-

Lisätietoja:
eturning
www.sandvik.coromant.com/fi-fi/campaigns/primeturning

Merkittävä ohutlevy
rakenteiden valmista
ja Suomen Levypro
Oy on investoin
ut syksyllä 2017
fiili
uuteen märkäm
jastoon Joensuu
aalauslinn tuotantolaitokses
saan. Kyseess
uudenlainen digitaal
ä on aivan
iratkaisuja sisältävä
pintakäsittelylinja
jonka toimittaj
aksi valikoitui
sto,
Pekotek Oy. ”Linjasto
samalla Pekoteki
sta tulee
n oma koulutus
- ja tuotekehitysyksik
prototyyppi, jossa
kö, uusi
on aivan uudenla
isia oikeaa lisäarvo
tavia digitalis
aatioratkaisuja”
a tuot-t
, Pekotekin huolloist
osista sekä kehityks
a ja varaestä vastaava
päällikkö Petri
kertoo.
Rautiainen

Uudessa märkäm
aalauslinjastoss
a on energiatehokku
lisäävä hukkalä
utta
mmön talteeno
tto, joka palautta
energiasta vähintää
a poistoilman
n 70 prosentt
ia. Tehokas ilmanva
moninkertainen
ihto ja
suodatus takaava
t optimaaliset
liuotinpohjaisille
olosuhteet
ja vesiohenteisille
maaleille. Laitteet
vat olosuhteita
seuraareaaliajassa eli
ilmanvaihto käynnist
maattisesti, kun
yy autoUuden märkäm
kaasuanturit ”haistav
aalauslinjaston
at”
liuotinpitoisuuks
ainutlaatuiseksi
automaattisen
ia.
tekee se, että
sinkopuhallukse
n lisänä oleva
Teollisen interne
raepuhallus toteuteta
manuaalinen
tin mahdollisuud
an maalauksen
et
Automaattinen
kanssa samassa
lissa tuotantotilassa,
kaasunvalvonta
, mobiivarmistaa puhtaat
kun aiemmin
työskentelyolosu
ne on erotettu
ja turvalliset
käsittelyprosessi
hteet sekä säätää
yleensä pintassa erillisiksi tuotanto
energiaa säästäe
ilman määrää
tiloiksi. Tilaratka
n poistotuu liikuteltavuuteen
todellisen tarpeen
isu perus, joten sen käyttöko
mukaan ja mahdoll
ilman kierrättä
hteina voi tulevaisu
istaa
dessa olla esimerki
misen. Järjestel
umä
ksi erilaiset saneera
valvoo muun
mien moottore
muassa puhaltiukset ja modern
joissa tarvitaa
iden värinää,
isoinnit,
n tilapäisratkaisuj
suodattimien
paine-eroja, lämpötilaa, kosteutta
a tuotantoseisakki
Lisäksi ensimmä
ja kastepistettä.
en ajaksi.
istä kertaa Suomes
sa pintakäsittelylinja
Tarvittaessa se
mallinnetaan
tekee esimerki
sta
digitaalinen 3D-mall
ksi kastepistehälyty
Olosuhdetiedot
i.
ksen.
”3D-malli toimi
siirtyvät järjestel
linjan ohjausp
mästä automaa
lauspöytäkirjalle
aneelina, josta
ttisesti maayhdellä silmäyks
. Tarvittaessa
näkyy
ellä linjan toiminta
siihen voi saada
valvontapisteestä
ja mahdolliset
yhteyden etäset. Mitattavat
.
Vikailmo
hälytyktoimilaitteet ovat
itukset menevä
t hallintasovellukseen suoraan
mallissa fyysisest
koilla”, Rautiain
maalaamon laitteista
i oikeilla paien kertoo.
.
Uudesta investoin
Järjestelmä kertoo
nista hyötyvät
Rautiaisen mukaan
erityisesti Suomen
Levyprofiilin asiakka
tietoa linjan käyttöasteesta kussakin
at, joihin kuuluvat
prosessivaiheess
muun muassa
kansainväliset
a, olosuhteista
lennuksista sekä
suuret
yritykset kuten
ja niiden talennakoivasta
John Deere ja
kunnossapidosta
Sandvik.
Investointi tukee
riasta. Kerättäv
ja huoltohistomyös toiminta
ä data voidaan
-ideaa GreenPa
puistossa, jossa
analysoida tehokka
rk-yritysnin tueksi.
Suomen Levypro
an operoinfiilin tehdas sijaitsee
.Q
Lisätietoja: www.pe
kotek.fi
Digitaalinen
3D-malli ja
maalaamon
ohjausnäyttö
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