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TotaI process capability means

cost-effective paper production
 

MATKALLA MUKANA OLLEET: 
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Valmet provides a broad range ofprod work of professionals that ensures the 
ucts 1'lnd expertise in a1l phases of ongoing efficiency ofthe total process. 
efficient and cost-effective produc We have manufacturing facilities 
tion of all paper and board grades. in Finland, Sweden, West Germany, 

Om six R& D centers guarantee ltaly, the United States and Canada. 
the newest technology, a ,esult of More than 7000 employees of Valmet 
which is a wide range ofproducts and Paper Machinery work for the benefit 
services backed by a complete net- of our customers around the world. 

~ VALMET Paper Machinery 
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Luotettava yhteistyökumppani 
Cronv<lll-konsernll1 vOimavarat. 
ammattJlaitoinen henkllostö. varmojen toimiI 
taj 'en arvostetut tuotemerkit. koulutettu huolto 
Ja patevä kaynöopastus v~rmistaval edellylyk
semme to>mi<l luotettavana yhleistyökumppa
nll1~nne tuotannon kehitysprojekteissa ja 
vestoinneissa, 
Palvelemme Tella mielellamme: nyt 
Cron-Tek ·nlmen alla 

eron_Tekin vahvat alu_t 
Tojml(ll~mme suuntautuu ensisijaisesti 
voille alueillemme 
~ Lastuava tyÖS1Ö: manuaalr Ja 

koneet (mm Lagurt. Harrison. 
Abene). 

- Lastuava ryöstÖ' koneistus- Ja 
kukset (mm Taklsawa, Fanuc, M,tsul Selk!, 
T raub, Heyl,genstaedt)_ 

- FMS-FMC (Mitsui Seikl. Scharmann) 
- M Ittaamrnen (Zeiss. Stleielmayer, Höfler) 
- Työkaluvalmistus' kipll1anlyÖS1Q, 

la, koplojyrSll1ta (mm. Charmilles, 
Jakobsen. Mecof) 

-Jalkiasennus, numeeriset ohjaukset ja huol
to (Fanuc, FagorjAurki). 

- Ohjelmoll1tl ja DNC (Fanuc System P-G ja 
RWT) 

Ja Cronvallin työkaluosaston avulla pystymme 
varUSlam<lan koneet t<l'Vltt<lVIr1 työkalulrl 
kiinniTtImin 

Cror"J~llin lYOSluko""osasw ja 
CN~1 rr,uodOS1.Jne,,1 uud~n vrityksen. eron-Tek 
Oy" VOimien kokoaminen Ilsa.J 
m"hdo,'ilSuuKsI3mme pJI,<.olla k3ll8v,lmmin 
pJI-emmlrl 

MATKAREITTI
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Helsinki - New York - Boston - Milwaukee Chicago 

Goshen - Chicago - Milwaukee - Los Angeles San Francisco 
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KOKEMUS, AMMATTITAITO JA VOIMAVARAT
 
OVAT LIITTYNEET YHTEEN:
 
eRON-TEK ON SYNTYNYT.
 

Ne· Tekniikka 

ole",ll"esti 
jJ 

vah· 

numeeriset 
Varnamo. 

sorvausk€s

tasohlon-
Fanuc, 

Ja 

eron-Tekin 

in

uuden 

CROtREK
Cron-Tek Oy Puh. (90) 7591400 

Pultlltie 1 Telex 125138 
00880 Helsinki Telefax (90) 7591420 

KPM," 'U";'o.lv.'. "'0 "" 
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EXURSIOTOIMIKUNNAN TARINA
 

Sari Honkonen 
Juha Luojus 
Minna Takaia 

Introduction 
The Prodw.:tion Techno[ogy Stu
denIs (V1'I...:) maJor io manufactu
ring engineering. The minor ~lIbject 

af studies is usually producrion 
planning and mallagemetll, material 
science, pwdUCl design, economic_, 
af automation l~chnology. The gra· 
duates (equivalem af M.-Sc.J ordi
nally wiJ1 be placed io industrial ma
nagement. The executive (or excursi
on) committee organizes a IOUl" ab
raad every year. The group generally 
visits several industrial manufactures 
and machine tool companies. 

Tours (1985-1989) 

19S5 Japan 
1986 USA; IMTS 1986 

(Chicago) 
L987 Eurape; 7. EMO 

(~tilano) 

1988 Far East and Australia 

Yeat ]989the VTK tourcd the United 
States of America.
 
The VTK would like 10 thank alllhe
 
companies in Finland and in the
 
United States of America which ma

de this magnificant journcy p(l~sible,
 

We hope these visits will be a foun

dation for further co-operation.
 ~~ Vastaus löytyy tästäkin julkaisusta. Suomen teollisuuden kansain\'äli~


tyessä, se tarvitsee myös kansainvä
 Ole tarkkana! 
listyneitä työntekijöitä sekä koti

maahan etta ulkomaille. Yksi keino
 
kansainVälistyä on ulkoIllai~een teol

lisuuteen ja yritysku1ttuuriin tutus

tuminen opintomatkoilla. Muutama
 
viikko matkalla riittää jo antamaan
 
jonkinlaisen~f(uvankulttuurista, var

sinkin jos matkaan on valmistaudut

tu huolella.
 
Excursiomme Amerikkaan onnistui
 
erinomaisesti, kohteemme olivat
 
mielenkiintoisia ja monirmolisia. Ta

voitte-emme lutuStua amerikkalai

seen leolli~uut~..:n ja yrityskulttuu

riin tott>utui niinkuin wivoimme
 
matkallamme itärannikolta Suurten
 
järvien kautta län~irannikolle.
 

Ulkomaisen pitkän excursion järjes
 Jl ••••
täminen vaalii paljon - se vaatii ai

kaa, rahaa ja työtä. Ilman teollisuu
 ,.,••••
den ja kaupan tukea ei exeursiomme ABB Drives 
olisi ollut mahdollinen. Haluankin ASEA BROWN BaYERI 

9 
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Sari Hon.konen 

8 

Minna TakrJ!(I 

kiinaa kaiJ,.kia excursiolamme lukc:
neita yrilvj.;~iä, erityi~l,':sti niitä, jotka 
auttoivat kohteiden hankkimisc,"',"'a. 
Kiitokset niinikään professori Kaup
piselle ja kaikille matkalla muka
naolleille, jotka kaikki olivat valmii
ta antamaan oman työpanoksensa 
exeursion jarjestami~een. 

Ulhllnaan pitkä exeursio opettaa 
muulakin kuin kansainvä1istymi~tj 

ja tekniikkaa. Exeursion järjestämi
nen antoi ainakin excursiotoimikun
nalle hyvää kokemusta vuoden mit
laisen projektin läpiviennistä ja yh

- Tiedätkö, mikä on 

Juha LIIOjU5 

o 
tcislyösla kiireiw:n ihmisten kanssa. 
Iso hpmm3. mul1<1 fulifl,lt\ tehtyä! 
VTK huolehtii akIiivisesti jasentensa 
kans;JiIlVäli~tämiseSlj,nyt järjestetty 
exeursio oli jo ylldeha~toisla ja var
masti perinne l11le~ jatkumaan mle
vaisuudt>ssakill. Itse asia."' ...,a seuraa
van excursion suunnittelu on aloitet
tu jo. 



• • 

AEROQUIP ·Ietkut ja liittimet 
BONOMI · palloventtiilit 
COMATROL • hydrauliventtiilit 
FASTER · vastaventtiilit ja pikaliittimet 
FBO · suodattimet 
F:LLI TOGNELLA • vastU5-, vasta· ja vastusvasta· 

venttiilit 
HYDR·APP · vaihteet, kytkimet, pumpun 

kiinnittimet, pienoiskoneikot 
HYMAT · hydraulisylinterit 
LARGA · putkiliittimet 
MESER · liittimet 
ptSTER · kuulahanat 
POLYFLEX · tennoplastiset letkut 
ROQUET • hydraulIkomponentIt 
SCHMITTER • matalapaineletkut ja Iiittlmet 
TRELLEBORG • hydrauliletkut 

~HYMII"'OY
 
Särkiniementie 5 B, 00210 Helsinki
 

Puhelin: 90 - 673 579
 
Telex: 123520 Telefax: 90 - 673 249
e 

~ 
,TEHOKAASU,
 

'f' 

IC-TECHNA OY 
PI 123/P.O.Box 123 
SF-00811 Helsinki 
FINLAND 
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Numeerisen ohjauksen sekä koneistuskes

kusten juurilla ja vähän muuallakin USA:ssa
 

Veijo Kauppinen 

\':J.lmi"llhtckniikan kerhon perintei
nen opiskdijaekskur5io myötäili täl
lä k<'rralla, varmastikin enemmän 
~al!umal!:J. kuin tarkoituksella, ny
kyai kai~en kL1nepajavalmistusteknii· 
kan oleellisten elementtien, numeeri
sen ohjauksen sekä koneistus keskus
ten ja niiden pohjalle rakl.:ntuneiden 
joustavien valmisti] 5järjestelm ien 
juuria. Olivathan vioaihJf:.ohteina 
sekä v. 1948... 52 numeerisen ohjauk
sen kehittanyt MlT, Massaehusetb 
Institute of Teehnology, Bl1slOni~sa 

etta v. 1958 ensimmäisen koneistu~
keskuksen rakentanut ja kone.lär.ie~
telmäajattelun eräs pioneeri yritys 
Kearney & Trecker Corpt'ratil'n 
Milwaukeessa. Avanseeratun valmis
tustekniikan käyttäjiä puolestaan 
edusti MeDonne Douglas lentokone
tehdas. 
Siitäkin, ettei kaikkea "vanhaa rau
taa" pidä surutta hylätä, kuten SUL1
messa toistaiseksi valitettavan u~ein 

tapahtuu, saatiin havainnollinen kä
sitY5, kun monissa kohteissa koro~
tettiin vanhojen työstökoneiden 
"upgradingin" merkitystä. 
Varmasti opettavaista oli myös kuul
la amerikkalaisten selviä strategioita 
liiketoimintansa suuntaamisesta j<.l 
järjestämisestä sekä arvioida niiden 
Osuvuutla samoin kuin verrata suo
malaista tekniikan tasoa amerikka
laiseen todeten kotimaisen munissa 
suhteissa kestävän vertailun. 
Vierailukohteiden tarjoaman tekni
sen annin ohella nykyisessä "ansain
vali~tyvässä maailmanyhteisössa ko
rostuu entistä encmman tarve saada 
omakohtainen kosketus tuisiin kult
tuureihin ja toimintatapoihin. Tässä 
slIhteC5sa ulkomaille sUllntalltLlvien 
opilllomatkojen merkity5 jatkuvasti 
kasvaa. 
Suomalaisella metalliteollisuudella 
on trendiitään kasvava määrä ulko
maisia tytär- tai yhreistoiminrayri
tyksiti - tälläkin matkalla vierailim
me kahdessa seliai.'ösa, Kansainvä
listymis1ä kuvannee sekin, että JO (r'o 
joukkuees1amme oli jo muita \asta~
sa New Yorkin lentokentällä t\-äsken
IJcltyään kesän Amerikan ma~(ereej

\~\ la ja ella matkalla tapar,imme useita 
suomalaisia.~~f~ Diplomi·insinööri joutuukin valmi<,_:x': 
tU11uaan melko varmasti hoitamaan 
asioita ulkomailla ja mo'ltk U'lamaan. 

dellinen ja kuprut kostautuvat itselle 
koitllvina hankaluuksina, Jälleen 
kerran valmistelut oli tehty huolella, 
josta kiitokset joukkueelle. Oli ilo 
olla mukana. 

\~ 

Kun siihen Of] jo opiskeluaikana saa· 
lIJ tuntumaa, on l"KK:n "tuote" till
ttikin osaltaan valmiimpi tulevan 
tyi'-'nantajama palvelukseen. Matkan 
jtiriestelyt puokstaan ovat hyva oppi 
projektilyöskelltelY'lä. Ca~e on to· 

PURISTUSJOUSET
 
- pyöreät langat 00,10 16,00 mm 
- neliölangat 0 1,00 8,00 mm 

VETOJOUSET 
- pyöreät langat o 0,20...16,00 mm 

vÄÄNTÖJOUSET 
- pyöreät langat (2) 0,20..,16,00 mm 
- neliölangat o 1,00... 8,00 mm 

LANKAMUOTOJOUSET 
- pyöreät langat o 0,20...16,00 mm 
- neliölangat o 1,00... 8,00 mm 

LEVYMUOTOJOUSET 
- levystä tai nauhasta CJ 0,10...3,00 mm 

OYITRÄSJOUSI
 
Harkkoraudantie 10 
00700 Helsinki 70 
puh. (90) 378033 

telex 122493 terio sf 
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(·~GAST ÖLJYTÖNTÄ PAINEILMAA 

Puhdasta paineilmaa 
taloudellisesti ja äänettömästi. 

Soita meille ja kysy lisää, 
puh. (90) 75 501 'Bermic. 

I~TELKOL!!J BERMIC 

• He1ppokåyttöiset, täysin digitaaliset 

• 0-480 Hz:n asynkronin@n PWM 
• Petinteisten ohjaUsmahdollisl;lIksien lisäksi GX voidaan 

liittää suoraan RS 485 -väylään keskustelevaksi , 
• Täydelliset slIotaukset ja vikadiagnosliikka 
• Maailmanlaajuinen huolto, neuvonla ja varaosapalvelu 

• Täyttäviit standardien BS 5150 ja ISO 9002 vaallmuksel 

Pyydä esite. 
Ohjelmassamme myös pehmeäkäynnistimet, De-käytät ja 
ACIOC-servot. 

lisätietoja: ... TEL 0' n K! TEHONSIIRTO , , 
PL 59 • 008" f'elsmki • liitsaajankatu 9 • Puh. (90) 75 501 
Teleks; 1614222 stj 51 • 1l!lelo:l~lo (90) 789 5:11 

UUDET RENOLD GX 
·TAAJUUOENMUUTTAJAT 0,75-7,5 kW 

Mäntä-, lamelli- ja 
kalvokompressorit 

Paineilmamoottorit ja 
tyhjiöpumput 

12 

lIW _~ ECOAIR A 
, ! -7 ruuvikompressorit 

PuuntyöstÖkoneisiin, lasikoneisiin, 
kirjapainokoneisiin jne. 

Pyydä esite, 

,;. 

1"1'1 TELKO TEHONSIIRTO 
! 

Kumipaloilla varustetut 
Arnold & Stolzenberg 

-rulIaketjut 

Joustavat kytkimet 
suoraan varastosta 

Esiporattuina 
• Poly-Norm-kytkimet 
• Renold-kumiristikytkimet 
• Renold-ketjukytkimet 

Esiporattuina tai kartioholkkikiinnitteisinä 
• Renoldin levyrakenteiset tappikytkimet 
• Renold-rengaskytkimet 

'-', 
{:; 

i
, :~ 

~ 

1
i

, 
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VALMISTUSTEKNlIKAN KERHO 1989
 

Heikki Toivanen 
Valmistustekniikan kerhon 
(VTK) puheenjohtaja; 

Pohjois-Amerikka - mitä mielen
kiilHoista siellä on, kun viimeksi 
~iehä on tullut ty6s1ök0neita Suo
meen joskus ilO-luvun alu~~a? Onko 
siis Yhdysvallat jäämässä muuta 
maailmaa jälke~n tuotantotekniikan 
vaativalla saralla'? 
Suotnellainen työslökoneen hankkija 
ostaa koneensa EUf()opa~ta tai Kau
ko-IJil~la, mutta lOisaalta ameriU.a
lainen ty6wikolleen valmistaja il
moittaa: "Emme myy FM-järjeslel
miä kuin maihin, jos~a fluhutaan 
englantia äidinkiclenä eli oletamme 
koneen käyttäjän myö~ puhuvan eng
lantia åidinkielenään." Mielenkiin
toinen kansainval islymisst rategia! 
Tilanne on muutenkin varsin mielen
hiintoincn, ko"k;;l amerikkalainen 
työstökoneen hankkija ilmoinaa os
tavansa koneensa pää,<,ääntöisesti 
Kauko-hl<btä tai Amerikasta. Eli 
hän ei luota eurooppalaisen teknolo
gian tas00n toisin kuin Suomessa. 
YhdywaIloissa on tapahtunut moni 
merkittävä kcksinHi. TUotantoteknii
kan kehittämisessä - Taylorismi, 
Ne-koneet, FM-järjestelmä. MIT ja 
Kearney & Tre..:ker ovat tuttuja lIi
mia. Multa tällä hetkellä amerikka
lainen tuotantoelämä ei ~)lc maail
man esikuvana ja me ymmärsimme 
miksi. VTK:n 19. ulkomaan ekskur
siolla. 'Io,in amerikkalaiset ovat nyt 
sisäi~tämassä solu- ja JOT-fiJosofi,Hl 
(JlT siellä päin) ja ovat kehitty
mihsa. 
Pohjois-Amerikka on saanut wiseo
laista merkitystä Euroopalle maail
man laajimpana yhtenäi~cna mark

, 
" 

, ..__ ,",,~:""-"Y" "'; " •.' 
~4 

L· t~-

, tt ,', ~'""';' " 

Onko Sinulla lähiaikoina
 
järjestettävänäsi tärkeä kokous?
 

L. " 
J 

,;,,' '\i " , 
,., \ 

, 
kina-alueena, jolla on useita hyviä 
puolia. Ostovoima, yhteinen kieli ja 
saman tapainen kulttuuri Texasista 
Alaskaan ja Los Angek.~ista Toron
ton kautta Ne\',' Yorkiin. 

Suomalaiset yrit)'hel 0vat ym
märHi.neet aika hyvin pohjois-Ameri
kan markkina-alueen merkityben. 
sillä Suomen viellli 0n ollut kasvussa 
Yhdysvaltoihin. V\.lonna 1988 veim
me tavaraa 5,35 miljardin markan 
arvosta ja alkuvuodesta 1989 (tam
mi-heinjkuu) 3,3 miljardin arvosta, 
Suomalaisten investoinnit vuonna 
1988 Yhdysvaltoihin olivat 1,17 mil
jardia markkaa ja sekin summa on 
kawllssa. Suomalaisel luoltavat siis 
Pohjois-Amerikan markkinoiden 
kasvuun. 
Vaikeutena iUtltUU olevan larpeeksi 

suuren markkinaosuuden valtaami

nen suurilta markkinoilta, mika la

kaisi uskottavuuden_ Eli on saatava
 
asiakkaat vakuunumaan, että olem

me tosissamme ja tulemme pysy

mään tällä markkina-alueella ja ta

kaamme lakuun ja huollon pysyvyy

den, Perinteisellä suomalaisella stra

tegialla sekin näyttää onnistuvan eli
 
keskittymällä erikoisalueisiin, jotka
 
hallitaan hyvin.
 
Suuret kiitokset kerhomme kuraat

torilIe, prof. Veijo Kauppiselle ja
 
mainostajille, jotka mahdollistivat
 
matkamme onnistumisen. Samoin
 
kiitokset mukana olleille teekkareil

le. jotha takasivat hienon matkan ja
 
k0kemukscn_
 
Miellyttäviä lukuhetkiä julk<lisum

me parissa.
 

Ota yhteyttä Dipoliin - saat asiantuntevaa 
apua. Selviät kokouksen jäIjestfuniseen ja 
vieraiden majoittamiseen liittyvistä lukui
sista yksityiskohdista puhelinsoitolla. 

Olipa kokouksesi suuri tai pieni, sille löytyy 

juuri sopiva tila. Erityistä huomiota kiinni
tärnrne palvelun laatuun. 

VDIPOLI 
Kolwuk.~tt. MiyUelyt. Ba7lketit. RavinfJ)la.t. Hot.elli. Juhla.palvdu. 
(2);,0 I':~p[)[), puh (HII) 4:',;,::lt 1. klefa.'.. ('lill .1(;:'> :Wl. klcx 1211;~l. 
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Kunnossapidon 
kulmakivet 

~ov 

Polartest Oy, Hopeatie 1, 00440 Helsinki, puh. (90) 562 4544, telekopio (90) 562 3429, tlx 122741 

TYOKAlUPAlVElU OY 
Lastuavien työkalujen 

-i' 

sekä niiden kiinnittimien 
erikoisliike 

PL 11.01301 VANTAA. Puh. (90) 833771 
Telex 121770. Tele!ax (90) 8731928 
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NELES-JAMESBURY, WORCESTER
 

Risto Heinonen
 
Ahti Rossi
 

Matkamme ensimmäinen vierailu
kohde oli Neles-Jamesbury, \\'Nces
(eT, t>.1assachusetls. Nelas-Jame,bury 
on kansainvälinen venttiilialan yri
tys, jolla on tuotantolaitoksia seitse
mä~sa maassa. Tärkeimmät niistä si
jaitsevat Suomc~~a ja USA:ssa. 
Koska jokainen VTK:lainen oli ai -.kaisemmin vieraillu1 Neks-Jamesbu

..'"	 • 
ryn Helsingin tehtailla, odotimme
 
mielenkiinnolla lutuslUmista Wor
 - .'""1!1~)

':"';~~'r~ 
";'"

) ...,.. ·"u·~·,·

~~	 

j 
cesterin tuotantolaitoksiin. Helsin

gin ja Worcesterin yksiköt ovat kool


"c,..' taan yhtä suuria, joten meillä oli 
'""'-',o;berinomainen mahdollisuus vertailla
 

kahta samankaltaista tuotantolaitos

ta. jotka ovat pitkään toimineet täy

sin cri ymrliri~töissa ja yrityskult

tuureissa.
 

_./~'* ...~.:: ._c,,"· 
Neles..Jamesbur)" , . . c.:.. .....~'" ,..~~__ cr~-~--- " ~ " Nclcs-Jameshury syntyi vuonna 
1988, kun suomalainen Neles osti 

; yhdysvaltalaisen Jamesburyn. Yhti
öiden yhteenlaskettu liikevaihto 

~	 vuonna 1988 oli 1.1 miljardia mark Nefr:S-Jill/l.:sbury, Worcesterin tehtaat 
kaa ja henkilöstörnäärä 2400 työnte~ 
kijää. Neleksen Ja Jamesburyn his

toriat oval paljolti ~aman kaltaiset:
 
molemmat perustettiin 1950-1uvulla,
 
ja yritysten kasvu on ollut kutakuin
 keimmät asiakkaat !Oimivat kcmian Worcesterin tehtaat kin yhtä nopeaa. Fumioilllcssaan ja petrokemian teollisuudessa, ja
 
Ndes ja Jamesbury olivat sekä liike
 Hammel Dahl tunnetaan voimalai \\!orcester on 150000 asuk kaan kau
vaihdoltaan että henkilöslömääräl tossektorin ja kemian teollisuuden punki, joka sijaitsee 60 kilometriä 
taan saman kokoiset. Neles ja Ja venttiilitoimittajana. Yhdistämällä Bostonista länteen. Neles-Jamesbu
mesbury ovat molemmat nousseet näiden kolmen yrityksen osaaminen ryn Worcesterin tehtaat koostuvat 
maailman kärkeen neljänneskierto on voitu ulouaa Neles-Jamesburyn viide~tä rakennuksesta, joiden yh
venttii1eis~ä, mutta toisistaan poik markkinat miltei kaikille prosessite teenlaskettu lattiapinta-ala on 
keavin tuotefilosQfioin. Neles on eri ollisuuden aloille. Yhdistämällä 50000 m'. Tuotantolaitos työllistää 
koistunut metallitiivisteisiin kierto myynti- ja palveluverkmtonsa Neles 900 työntekijää, ja on täten alueen 
säätöventtiileihin. kun taas James Jamesbury pyrkii palvelemaan pro- suurimpia metalliteollisuuden työn
buryn vahvana puolena ovat peh sessiteollisuuslaitoksia kaiJ..:kialla antajia.
meätiivisteiset sulkuventtiilit. Yritys maailmassa. Yhtiön vahvimmat Neles-Jame~buryn Worcesterin yk
kaupan yhteydessä Neles-Jamesbu markkina-alueet ovat Eurooppa ja sikkö toimii varsin itsenäisesti: joh
ryyn liitettiin lisäksi Hammcl Dahl, USA. Neleksen ja Jamesburyn yh tajat ovat amerikkalaisia, ja työnte
isruk kaventtiileihin erikoistunut teenlaskettu USA:n myynti vuonna kijöille tuttu johtamistyyli on säily
amerih:kalaistehdas. Erilaisista tuo 1988 oli 48 070, mikä on pääosin Ja nyt nimenmuutoksesta huolimatta. 
tefilosofioista johtuen NelekseUä ja mesburyn luoman kattavan Pohjois Worcesterissa oltiin kaikin puolin 
Jamesburyllä on ollut tuolekirjos Amerikan myyntiverkoston ansiota. tyytyväisiä uuteen suomalaiseen 
saan vain muutamia keskenään kil Myyntiorganisaatiossa varsinaisen omistajaan. Edellinen omistaja oli 
pailevia tuotteita, joten yritysten yh myyntityön suoritlavat provisiopal kuuleman mukaan varsin nihkeä 
distyminen ei juurikaan ok herättä kalla toimivat myyntitykit. USA:ssa kannattamaan investointeja James
nyt tarvetta tuotteiden karsimiseen. tuntui muuallakin teknilJises~ä kau buryn toiminnan kehittämiseksi. 
Neleksen vahvimmat alat ovat sellu passa olevan tapana, että myynti Nyt isäntämme olivatkin silmin näh
ja paperitcollisuuden venttiiliratkai työn hoitavat myyntimiehet ja tek den innostuneita. kun ideoita oli 
SUt sekä tietyt vaativat sovellukset niikasta keskustelevat sen jälkeen eri vihdoin päästy soveltamaan käytän
muilla toimialoilla. Jamesburyn tär- asiantuntijat. töön. 
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Tuotanto 
Jamcsburyn tehtailla oli meneillään 
miHava tuotannon uudclkenjärjes
telypr'.ljckti, Foused faetory. Projek
tissa tuotanto järjestettiin uudelleen 
tuOleverstaik~i. Erityistä huomiota 
kiinnitettiin l11<lteriaalivinausten sc1
keyttämisccl1 ja solu filosofian sovel
tamiseen. 
Tuotteiden suunnittelussa käytettiin 
CAD:ia tehokkaasti hyväksi: kaif..:ki 
nykyisin tehtävät piirustubet tehtiin 
suoraan CAD-järjeslelmäan, jOlen 
ne olivat sähköisesta tietnpankisra 
helposti saatavilla, mm. myynnin 
tarjouskuvia tai erilli~ellä FEM-jär
jesle1mällä tehtjviä ll.ljuus- ym. las
kuja varten. CAD:ista ei ollut suoria 
lietoyhtcyksiä 1uotantoon. 

Tuotantoon oli hankittu paljon uu
sia NC-koneita, Joista suurin osa oli 
yleisamerikblaisesla tyylista poike
ten japanilaisvaJmisteisia. Koneista
mo toimi lI,olmessa ja h~koonparlO 

kahdessa .J~orossa, vaikka uusien 
konei,;tu~keskusten palelt ijärjestel
mät ja sorvien portaalityyppi,et 
kappaleenvaihtajat olisivat mahdol
)istaneet rajoitetusti miehiletyn tai 
jopa miehittämättömän ryö,;tÖn. Mi
tään FM-järjesteJmiä ei ollut käYlös
sä. Tuotantotilat olivat siistit ja hy
vässä järjestyhessä, mutta työtur
vallisuuteen ei pakollisten suoja la
sien lisäksi oltu panostettu. 
Amerikkalainen alihankintak ull tllU
ri oli melko kehittymätön, joten 
myöskin Jamesbury pyrkii valmiSl<l
maan suurimman osan tarvitsemts
taan mista ilse. 

Ne!es-wntliilir mmkll/la mQ<Jilma/le. 

Lopuksi 

Vierailu Jall1e~buryn tehtailla oli 
erittäin hY\ln järjestelty, mistä ,uu
rimmat I\iitokset isännillell1ll1e. Vie
railull1ll1e aikana tutustuimme mm. 
NC-oh.1Clmoimiin tehtaalla sekä laa
dunvalvomaan ohjelmoi[aval1a 
koordinaatt iminau" kunn.:llu. Teh
dusöittc1yn ja demonstraatioesitys
tet! lisäksi kuulimme lIlkuisia o:sityk
siä valll1istu~tekniikkaan liittyvistä 
<iiho:ista. Isäntämme olivat todella 
nähneet vaIvaa, jOlla rankka 
9-lIJntinen ohjt'llllamme olisi ollut 
mahdollisimman c)l\nistunut. James
buryn vierailu oli matkamme ehdot
tomia kohokohtia. 

Tuottecl 
Jaml',buryssa valmistetaan pehll1L'ä
tiivistcisia p31ll1- ja läppäventtiilejä 
lähinnä kemian- ~ekä öljynjalostu~

teollisuuden sulku- ja sääl(jtc'htäviin. 
Valmistusohjelmaan kuuluv:u lisäksi 
v.:nttiilien toimilaitlc'el. Tuotteet ja
kautuivat sC!västi kahteen ryhmään: 
qandardoit uihin volyymiruotteisiill 
ja asiaf..:kaan toivomusten muka.,n 
räatälöilyihin ybittäis- lai piensar
j atuotteisiin. 
Akliivi~;:n 1U01eKchityksen ja kemi
anteollisuuden asettamien kovien 
vaatimUSlen tuloksena oli venttiikis
~ä lukuisia lähinnj tiivistetcf..:niik
f..:a<lll liittyviä teknisesti edi~lyksdli
Sla ratkaisuja. Todellisel1<l "high 
tcch·'-tl.lotteena kannalta,t mainita 
jumi myyntiin lUl1l1t lähes kokonaan 
muoviSIa valmi~tettu [oimilaite. Uu
den SP-sClTjanloirnilaitteen etuja 
oval mm. kevt'vs. erittäin hyvät kor
roosion\...esto-ominaisullt1et ja pithi. 
kayttöikä. 
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CIMCORP 

Sammontie 5 
28400 ULVILA 
Puh. 939-38511 
Fax. 939-387835 
Th. 66227 cirnc 51 
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Suomen monipuolisin
 
piirilevyvalmistaja
 

tarjoaa joustavia ja taloudellisia
 
ratkaisuja konsultoinnista
 

tuotteisiin ja kokonaispalveluihin.
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'!:"j§ METALEX OY 
Metalex Oy Espoo Metalex Oy Salo Metalex Oy Teuva ~Ietalex Oy Helsinki 

(90) 59181 (924) 11611 (962) 72141 (90) 765 655 
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Muoviemme ketju on katkeamaton.
 
Neste Chemicals.
 

MIT - MASSACHUSETTS INSTITUTE
 
OF TECHNOLOGY
 

Neste Chemicals tarjoaa asiakkailleen täyden valikoiman 
valtamuoveja. Aina oikean tuotteen kuhunkin käyttö
tarkoi~kseen. 

Neste Chemicals hallitsee koko tuotantoketjun aina 
raakaöljystä lähtien. Tämä kokonaisuuden hallinta koituu 
asiakkaamme, hänen asiakkaansa ja viime kädessä muoyj
tuotteen loppukäyttäjän hyödyksi. 

Pyydä lisätietoja: 
Neste Oy, Chemicals 
PL 320, 06101 Porvoo, puh. (915) 18712 
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~NESTE
 
Chemicals 
It's pure art 

Gracjan Flaszka 
Minna Takala 

Ma".,achu~etts Institute af Technolo
gy sijaitsee Cambridgessa, Charles
joen varrella, aivan Bostonin vicres
~d. Carnbridgen kaupunki tunnetaan 
parhaiten kahdesta kuuluisasta ylio
pistostaan: I Iarvardin yliopistosta ja 
\HT:sta. \tllT on yksi Yhdysvaltojen 
arvostetuimmisla ;.-liopistoista. MIT 
on ns. ybityim'n yliopisto ja sen 
paaajatuksena on vuodesta 1865 asti 
ollut teknisen alan 0Pl'tus ja siihen 
liittyvä tutkimus. 
VJlT jakallluu viiteen akateemiseen 
kouluun: "ArchilCClure and Plan
ning", "Engineering". "Humanities 
and SOLial Seient:e", "Manage
ment", "Seienc:e" ja "\Vhirakcr cul. 
lege of Ht:<lhh SLien..::ö and Te..::hno
logy", K(lulut PllLllcslaan jakautuvat 

I ..~ kahtcenkyrnmencenyhreen akatee
i/: miseen osasl0011. Valmi~rLlstek!liik

kaa MIT:ssa opetetaan koneteknii
kan osaslOlla - "Depanmcnt of 
1\1ct:hanical Engineering" - valmi... 
tustekniik<ln laboratoriossa - "La

, 
:~ n	 boratory for Manufacturing and 

Producl ivity". 
Vierailimme \1IT:n nestemekaniikan ,*..r 
- "Fluid Met:hanics Laboratory".'i: r
 ja valmistustekniikan laboratoriois


',:	 ,01. Nestemekaniikan laboratoriossa
 
31.	 apulaisprofessori Harri Kylömaa 
.i kertoi mm. opintojen rahoituksesta. 

li. \llTn lukukallsimaksu on korkea, 

":jr .	 mutta suurin osa opiskelijoista mak
saa opintonsa stipendeillä ja vain hy
vin harvat kustantavat opintonsa it
'>c. I\vlömaa kehoitti suomalaisia 
teekkareita lähtemään rohkeasti ul
komaille opiskelema<ln joko vuodek. 
<,i peTllSll~'illllljel1 v[jlissä lai suoritta
maan j<ltk01utkil1toa. !VJIT .. ,a opis
kdee: tällä het keWi Dl'in Y500 opiske
!ipa, 11eistå noil1 ::0 u:Q on ulkomaa
lai\i<i. Myö\ lllkomaalaisille opiskeli
JOille on r:J.rJOl1a opintmtipendeja. 

Nestemekaniikan laboratorion esit
telivät meille laboratorion jatko
opiskelijat. Esittelykierroksen aika
na tutustuimme moniin nestemeka
niikan tutkimusprojekteihin mm, 
nesteleijupetiin, jolla tutkiUiin pien
ten kiinteiden panikkeJien viskosi
reeuia nesteessä. Valmistustekniikan 
lukijoille varsin poikkitieteellistä tie
toa. 
Valmistustekniikan laboratoriossa 
paiisimme omalle maaperälle ja esi
tyksen seuraaminen oli meille jo 
huom<ltta\'a~ti tutumpaa. Valmistus
tekniikan labora1orio on ns. (:"'sasto
jen välinen yhtei~työl<lboratorio. Yh
tei.r,ryös~ä mm mukana koneteknii
kan, ~ähköl<,klliikan, 1ietotekniikan 
ja materiaalitckniik<ln o~a<;!Ot sekä 
Sloan School af Mallagemcnt. Näin 
on saalU mukaan kaikkien osa-aluei
den valmistus1ekniikkaclD ja tuotta
vuuteen liiltYVä asiantuntemus. Par
haillaan laboratorios~a on käynnissä 
1IJlkimL1sprojekt~ja s~lIraavilta aloil
ta: joustava automaatio ja robotiik
ka, polYlJle~ricn ruotanto, nibolo
gia, valmistuslaatu, valmistu~mene
tclmät ja valmistuksen suunniwJun 
integraatio. 
Laboratorion yleiscsillelyn jälkeen 
tu1ustuimme laboratorion tiloihin 
jälleen jatko-opiskelijoiden opasta
mana. 
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(I'as) apul.pmf. Kytömaa (MIT), prof Kauppinen fTKK), Heikki Toivanen. 
Minna Takala 

.\11T oli excursion ainoa yliopisto
kohde. Oli mielenkiintoista nähdä, 
kuinka valmistus1<,kniikkaa ope1e
taan muualla ma<lilma~sa. Opetuk
sen periaatteet eivät noin päällisin 
puolin paljoakaan poikenneet omas
ta tutustua Otaniemestä - luentoja, 
harjoitu~töila ja tennejä. 
Yhden merkittavän eron kuitenkin 
huomasimme vierailutJltne aikana: 
MIT:n opetus niin peru<;- kuin jatko. 
opiskeJijoillekin on hyvin tutkimus
keskeistä, käytännön ongelmien rat
kaisuun perUSlUvaa. Opintoihin 
kuului aina oma tutkimustyö, joka 
usein oli osa laajemmasta kokon,li
sUlldesta. Eräs syy tähän on teolli
suuden ja muiden toimeksiantajien 
huotnallava osuus MIT:n toiminnan 
rahoituksesta. 
Laboratoriokäyntien välillä kiivim
me tutustumassa myö~ ruokalaan 
erittäin monipuolinen valikoima 
hampurilaisia - ja MIT-kauppaan, 
josta lähestulkoon kaikki ostivat 
MIT-paitoja. MIT-shorrseja, MIT
jne itselleen tai tuliaisiksi. 
Erityiskiitokset Riitta LempiäiseUe 
avusta kohteen järjestelyissä, Riitta 
Lempiäinen toimii tutkijana MIT:n 
Manufaeluring and Produetivity-Ja
bomtoriossa. 



So what's happening at MIT? 
As part af getting acquainted with 
MIT, we were given a conJucted tour 
af the Manufacturing and Produeti 
vity Lab. 
During thi~ brief tour we managed 
to glimpse at the worl..: thaI is being 
done and ui~(uss generally abaut the 
way thing~ fuoctioo at MIT. Bere are 
some of the faeb and t"igures presen
ted ta us io the discussion and ext
racled from the repon ot the IMP 
(Lar. of Manuf. anti Productivity). 
60 perocent af alllhe work at the la
boratC'fY is subsidized by \Veli knovm 
companies whieh inc1ude such giants 
like: Baeing Cammercia\ Airplane, 
Canon Indmtries, General l\folors, 
3M, WOlan, Matushita Electric and 
27 other companies which form the 
so called IMP Industry Collegium. 
The remaining support is provided 
by various government agencies like; 
The Department of Energy, The Of
fice of Naval Research, The Natianal 
Scienee Foundation and the likes. 
It seems like the moment external 
funding will stop flowing, MIT will 
eome to an abrupt stop! Bm Ihat is 
surely a purc1y hYPolhetical situa
tion. 
The IMP Collegium is a group of 
companies with strong interests in 
manufacluring research who, in ex
change for a membership fee, are 
provided several servil:e~ uI' which 
the most imponant are; 

Annual Meeting 
Members are invited tO the lmlitllte 
to hear eurrem re~earch re5ults pre
sented by l!\oJP facu1ty and their fi
nishing graJuale qUl.knt~. 

'" 

Student Interviews 
Colkgium members have exc1usive 
access to a Booklel of Studenl Biog
raphies compiled from the resumes 
of l\1.S. and Ph.D candidales stu
dying with Ihe IMP faeulty. The 
H\1P staff makes arrangements for 
attendees wishing to interview stu
dents as prospective amployees 10 do 
50 dming their Annual Meeting vi
sil. 

Research Reporls 
Abslracts of researeh rt>ports anu pa
pers gencrated during thaI poiod are 
sent ta IMP members who may Ihen 
request those rcports of inleresl. the
reby cutting aecess 10 limely re5t>arch 
by 18 10 24 monIhs! 

Researeh at the Laboratory for Ma
nufacturing and ProduClivilY is divi
ded into the following major groups: 

Manufacturing I'rocesses 
Analysis of Manufacturing 
Polymer, Fiber and Com
rasite Processing 
Tribology 
\Iaehines and Contral 
Design and Contral of Robots 
Mal;hinl; TO~lls.i~\r'Khine 

S~slems 

Quality Evaluation 
Manufacturing and Design 
Using A.l. Prineiples 
Design I Man ufaet uri ng 
Intcgration 

Generally MIT Jiwd llP tO our e"~c
talion~ in tCflm of Ihe advancemenl 
ot" the work being conducled lhen:. 
Although the röeareh, apparatm 
didn't look very e;.;citing (it never re
ally does, bcing usually stripped to 
it, s most basic form!) one can easily 
see the great rotential once the work 
is put to use in the induslTY. 
Here are some af the topics which 
are eurrently undergoing develop
ment, which seemed to me 10 be of 
mo~t intcrör: 
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Laser machining 
This subjecI has been divided into 
several smaller projeets whieh range 
from purely thearelical studies like: 
Theorelical Aspeets of Laser Tllr
ning and Cutting to sueh down 10 
the eanh ones like Laser Maehining 
01' Ceramics. \,
As a non (ontact tool, a laser beam 

c,'•
ofkrs a number af advanlages for 
cUlling ad\anl:cJ engineering mate
riah ~\leh ao'; u:ramic5 and composi

'-~ 

les. On the other hand, laser maehi ,{ 

ning ha~ sueh Jisadvantagö such as 
~:,< 

-;:,'k..,w energy effici•.:ncy and inability ta 
machine lhree dimensionaJ shapes. 
A new laser eult ing eoncept has been 
imroduced \\hieh ean minimize or 
diminale lhe,e disadvantages. The 
rUlling 1001 of this new proeess con
SiS1S 01' two laser beams whieh are di
reeted along two different axes of the 
work piece, produeing two eonver
ging grooves. A large volume of ma
terial is removed by dissipating ener
gy only in the Iwo narraw grooves. 
Thus the energy efficieney of Ihe 
proeess is substantially inereased 
and three dimensional shapes ean be 
machined. 
Development of a Variable Configu
ration Die Stamping Process. 
The goal of closed-loop shape eont
rol for sheet stamping is generally 
thwarted by the use of fixed shape 
tooling. Thi~ researeh is aimed al de
vcloping a forming a process whose 
tooling can be changed quickly and 
is therefore open to closed·loop 
control method5. MIT researchers 
are pursuing the approaeh of discre
te surfaees for the tooling, and have 
conducled numerous tesls thaI <.::on
firm both the ba5ic reasibility ofthis 
melhod and the meehanical design 

particuJar,. The projeet currently is 
construcling a full seale protOlype 
forrning maehine with a pair af dies 
12x 12 in. square comprising 2048 
inJividual die elements eaeh. The 
press eapacily is 60 tOIlS, and plans 
are being made for rapid (30 min or 
less!) reconfiguralion of the dies un
der eomputer eontro!. Following 
completion of the machine, a series 
of lests are planned Ihal wil! explore 
the shape Iimits of this idea and wilI 
look at al1ernative uses Ihal involve 
unique forming models. 

The Design and 
Manufacturing Advisor 
The Design and Manufaemring Ad
visor OMA) is a generic expert sys
tcm architecture that helps design a 
produl:t, taking into eonsideration 
v;uious aspects affecting the final 
pr~]duct, such as fabricalion, as
~embly, inspecrion, and invcnlory. 
Stt.'[)S from design ta fabrication are 
integralcd hy cheding the 'Accepta
hilily' of the design at every slep. 
'AccertJbk designs' are designs that 
Ciln be t'Clsily produced according 10 
speliriealiotlS. The IMA has been 
~reeiaJiLcd for Ihe design (lf cnginc 
comranems in jet aircraft. the first 
engine component for implelll<;'lllali
on being the lurbine disk in ga~ tUI
bine engincs. 

The Tribology Research 
Program 
The Tribology Research Program 
was established ta conducl basic and 
applied research on frinion, lubrica
lion and wcar. Mr. nE. Kim, who 
gave us a raul' ~)f the lab wha is per
sonaJly involved in thi~ project told 
U5 Ihal the famolls dassie formula 
for the frielion 1'orce: 

T" = !,xN 
is hardly near the truth~ 

The mOSl intensive area af investiga
lion involves the inlerface between 
head and medium of magnetic recor
ding equipmenl (tapes, fioppies, 
hard disks): a significant tribological 
problem in taday's compuler erazed 
socielY· Speeific projeets have inclu
ded friction problems of tapes, abra
sive wear of head~, the funclioning 
of liquid lubrication in hard disks 
and Ihe performance of !iner maleri 
als in floppy disks. 

The Knowledge Sl'stems 
Program 
The construction of new factaries 
and the redesign 01' old plants repre
senl a signifieant proportion of the 
gross national produet in many nati
om. Thl: .significance of such activi
ties appiies nO( only al a maero-eco
nomic Ievel, bu! at a micro level as 
wdl; a single pl'Oduetion facility may 
easily Cust a hundred million dollars 
or mure. 

DDDfLFJÄTA"UDONTA
 
Lönnrotinkatu 32 D • 00180 HELSINKI. Puh. 641851
 

Telelax 608557 • Datasiirto 604951
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To date, faetary design has ben a ma
nual process. However, the effeclive
ness and efficieney 01' this process 
could be enhanced significantly with 
the use of knowledge based syslems. 
The Knowledge Syslem Program is 
an expert syslem that will assist in 
faclory design, using the framework 
for inlelligent systems 10 examine 
both the expert system and Ihe un

derlying factory.
 
The few topics memioned above are
 
but a few examples 01' the 110 or so
 
projeet~ which are memioned in Ihe 
1988 report of the laboratory. 
ln terms of down 10 the earth gra
duatc edul:ation in Production Tech
nology, M[T has 10 offer jusI aboUl 
as much as The Helsinki University 
af TechnoJogy. The students basieal
Jy use AutoCad for basic CAD draf
ling (we have that too in Finland!) 
and CATIA for more advanced sub
jel'ts (we have version 3.0, MlT has 
the older version). The basic "work 
horse" for NC machining eourses is 
a DAEWOO vertical milling maehi
ne and a DAEWOO lathe which in 
terms of the lechnical speeifieation 
daesn'l differ very much from our 
little Bridgeport. A Cincinnali Mi
laeron milling center is also al Ihe 
sludent's disposal, bul it is mainly 
used for the produclion af laborato
ry equipment. 
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KEARNEY & TRECKER CORP. - TYOSTO· 
KONEENVALMISTUKSEN URANUURTAJA 

HAAsrE
 
RAKENTAJALLE
 

"~

0~~l\ 
Alumiini kestää tuulet Ja tuiskut Ilman kor
roosionsuojausta. Se ei vaadi pintahuoltoa 
säilyäkseen kauniina vuodesta vuoteen 

lo~j~ BelDnila Oy on elementti Uudet julkisIvuratkaisut syn
teolh~uuden edella~alf'ia, Olem

Kevyenä ja kestävänä rakennusmateriaalina lyv,'U wlskutuslekn;;kalla, kwva
luoU<,i1-iin perustuvalla väribet<>

taan panostamalla kehily~I)'~. nite~niil<alla ja laaUa- lai luon
alumiini soveltuu erityisen hyvin me ottaneet ajan haaste"" vas

• oviin ja Ikkunoihin hön, Se ta~oaa Sinulle ra,enla nonk,vlpintaisilla sandwich-ele 
Jana uusia mahdollisuuksia to menleilla_ Rungon muoloiluun • julklslvulhln 
teuttaa luovia ja loimwia ,alka, laas antavat esl~elllslä ulotlu
suja nykyalka.sellu elemcnthra vuuj.,si.l. lUjat betonit, pyöreät, 
k~ntamrsella, hoikat pilarit, Lo~ja-kannal<" 

• sisäkattoihin 
• kaiteisiin ja aitoihin KaikIIi elemenlils;sällävä tuo seka kuilweton;kuorel, ':l'pore,x 

levalikoimamme la tehtaidemme on helposti muotoiltav,ssa seka 
"'I'alT\ti varmi$la'Jat t'J;rTl,lus· ja julkisivuun en" Slsase,mlr<ll<cn

Nokia on jo 25 vuotta ratkonut rakentamisen leiksr, 
RakennU1--Suomes,." YhdisUimilll" Dsa~nlisemme 
ki paHu"ykymm" I<o~.o 

ongelmia alumiinilla. vOimme tQleun"a rakenlav.,a 
roolia edellaka.ijanä 

Etela-Sucmi Betoninummi 
Numm~la, (90) 222 001 KUrikka, (964) 502 435 
N"m",.~" '.hd" SemeraH..,...,rio ',hdas",>das = Turku, {921) 510 333 LOIUANOKIA ALUMIINI ~ ~,,,"'r.>o

c,""',", Ict>das LOHJA. SETONllAO,	 lohja-talot 
Kelsinki, (901503 7tPL 419, 00101 Helsinki, puh (90) 68 251 

HUIPPUTEKIJÖITÄ
 
JÄRVENPÄÄSSÄ
 

Näillä kulmilla tiedetään, 
miten paperi viritetään 
huippuunsa.

'Ii 

Yli 1100 ammattilaistamme 
taitavat paperinjalostus
koneiden suunnittelun ja 
valmistuksen. 
Tule mukaan, tekijöitä 
tarvitaan tulevaisuudessakin. 

~ VALMET Paperikoneet
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Juha Kehusmaa 
Juha Luojus 

VTK:n USA-excursion kolmas vie
railukohde oli lONaina 31. 08. Kear
ney & Trecker Corporalionin työstö
konetehdas Milwaukeessa. Kohde oli 
saatu järjeSll'ltya Machinery Oy:n 
ystävällisellä avustuksella. Saavuim
me paikall..: autoilla hotelli Rama
dassa vie(et~'n yön jälkeen, eikä pa
h..:mpi<l ck~ymisiäkään lyhyehkön 
ajom31bn ansiosta ehtinyt lapah
tua. 
Siirryttyämme aulaan kamerat ja 
muut mahdolliset tallentlusvälineet 
kerattiin pois, mutta tilalle jaettiin 
kuitenkin maan lavan mukaan suo
jalasi!. 

Yleistä Kearney & Treckeristä 
Markkinointihenkilöstöä edustavat 
isäntämme johdattivat meidät aluhi 
luentosalin lapaiseen kuulemaan ter
vetulotoivotuksia ja yrityhen yleise
siudyä sekä pahoitteJivat, että tilai
suurta ei voilu pitää hieman edusta
vammassa auditoriossa sen ullessa 
juuri samanaikaisesti yrityksen joh
don käytössä. 

J,	 Kcarney & Trecker Corporation ja 
Cross Company muodostavat yhdes
sa Cross &. Trecker Corporationin, ~ joka on USA:n toi~eksi suurin työs

~	 tökoncvalmistaja. Kearney & Trecke
1	 rillä on yli 80 vuoden historia työStÖ

koneenvalmistuksen alalla ~eka yli 
30 vuoden kokemus NC-teknologian 
soveltamisesta. Myös ensimmäisen 
NC-konclstuskeskuksen valmistaja 
oli K & T vuonna 1958. Tällä hetkel
lä K & T edustaa alallaan epäilemät
tä USA:n huippua. 

Kearney & Treckerin 
markkinointi politiikka 
Yleisesittelyn yhteydessä saimme 
myös kuvan K & T:n markkinointi
politiikasta, edustivathan isäntämme 
K & T:n markkinointijohtoa. Linja 
oli melko selkeä; Kaukaisiin maihin, 
j(lissa ei puhuta englantia, ei kanna
ta juuri työstökoneiti1 kaupitella. 
Pitkien etäisyyksien. kielivaikeuk
sien ja kulttuurierojen katsottiin 
muodostavan merkittäviä esteitä 
molempien osapuolten kannalta on
nistuneiden kauppojen syntymiselle. 

Lis3bi syinä tällaisen linjan omak
sumiseen ja kotimaanmarkkinoihin 
I..:ökiltymiseen mainittiin mm. 
USA;n ulkopuolisten lyöslökoneval
rnistajien etulyöntiasema paikan
paällä tai ainakin lähistöllä olevan 
myynti- ja huolto-organisaation an
siosta, jollainen h: & T:ltä puuttuu. 
Markkinointipolitiikka poikkeaa 
huomatlavasTi esimerkiksi Suomessa 
totutusta ja se kuvastaa hyvin valta
vaa eroa liiketoiminnan luonteen ja 
kansainvälistymisen merkityksen vä
lillä. USA:n ulkopuolint'n maailma 
ei kuitenkaan tuntunut olevan mi
kään Suuri Tuntematon, vaan isäll
lämmekin oli tehnyt useita matkoja 
mm. Suomeen ja oli kaiken lisäksi 
lähiaikoina juuri sinne lähdössä. 

Työstökonekaupat alamäessä 
USA:ssa 
Juuri vähän ennen excursiotamme 
USA:n työstökonemarkkinal ovat 
hiljentyneet huomal1avasti. Tilaus
ten arvo oli laskenut lehtiTieTojen 
mukaan e1 ukuussa heinäkuun tasol
ta 20,7 prosenltia. Vaikka kolmas 
vuosine1jännes on yleensäkin vuo
den hiljaisin, katsotaan lukujen ku
vastavan syvempiäkin ongelmia kuin 
tavanomaisia kausivaihleluja. Eräs 
välitön syy on mm. autoteollisuuden 
matalasuhdanne, mutta taustalla pii
lee myös yleinen talouskasvun hidas
tuminen. Amerikkalaiset metallite
ollisullsyrirykset toimivat konserva
tiivisesti ja uusien työstökoneiden ti
laukseT lykätään tällaisessa tilantees
sa myöhemmäksi. 
Kearney & Treckerillä kotimaiset ti
laukset ovat vähentyneet 20,5 ja ul
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komaiset tilaukset 21,3 prosenttia. 
Autoteollisuuden laskusta huolimat
ta K &. Tllä nähdään kasvumahdolli
suuksia lentokone- ja avaruusteolli
suudessa sekä maalalouskoneteolli
suudessa. 

Kearney	 &Trecker 
Modular D CNC 
Vahva usko omaan 
ohjaukseen 
Yrityksen ~,Jt>isesittelyn jälkeen en
nen varsinaLsta tehdaskierrosta meil
le esiteltiin Kearney & Treckerin uut
ta omaa koneistuskesknksiin, solui
hin sekä järjestelmiin larkoitettua 
Ne-ohjausta. Omasta NC-hard- ja 
softwaresta K & T:llä on lähes kah
denkymmenen vuoden kokemus ja 
usko omaan asiantuntemukseen täl
lä alalla sekä uuden ohjauksen edut 
kilpailijoihin verrattuna tuotiin voi
makkaasti e~ille. Tässäkin havaittiin 
tiettyjä eroja t'tenkil1 suomalaiseen 
mark kinointimenlaliteetliin verrat
tuna. 
Kearney & Trecker Modular D CNC 
-ohjaus on ensimmäinen ja toistai
seksi ainoa todella modulaarinen 
ohiaus, joka on suunniteltu erityi
se;ti järjestelmäsovelluksia silmällä
pitäen. Sen pääpiirteitä ovat suuri 
massamuisti (20 1\-18, va~taa 100.000' 
eli 30.000 m reikanauhaa) kovalevyn 
muodossa sekä pitkälle kehitetyt ja 
Iuoteltavat tiedon si irtomahdollisuu
det. 
Ohjelmointi kielenä on Kearney & 
Trecker Advanced Programming 
Language (KT-APL), jonka sanottijn 
olevan tehokkain ja joustavin NC
ohjelmoi nt ipakett L 
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JYtjIuJluhuoliako? 

P. Oinonen Oy on työkalujen suunnilleluun, valmistukseen 
sekä myynliin erikoistunut yritys. 

Tuotanto-ohjelmamme muodostavat: 

• Leikkaus·taivutus-vetotyökalut 
• Supra-lävistinyksiköI 
• Levytyökeskuslen työkalut 
• Hydrauliset lävistin-Iaivutusyksiköt
• Tuolantolinjat 
• Kiinnittimet 

Myyntiohjefmamme: 

• Desoutter-työkaluislukat sekä niiden normiosat 
• Särmäyspuristimen työkalut 
• Pistimel ja tyynyt 
• Lieriösokal 

, -

Sirrikuja 1, PL 30 
00941 Helsinki 

Voimakkaasti
 
eteenpäin
 
Jokainen suomalainen voi nykyisin nauttia 

U 
sähkön mukanaan tuomasta viihtyisyydestä 
sekä kotona että työpaikalla. Sähkö on
 
vaivatonta ja puhdasta energiaa.
 ':;:, 

r
IVO tuottaa, hankkii ja toimittaa J,', . 
sähköä ja lämpöä energialaitoksille ja 

_~ teollisuudelle - ja siten meille kaikille. 

1IMATRAN VOIMAOY iMonipuolista energiaosaamista. 
~-",.

_,,.. r 

P.OINONEN OV
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lähtökohtana PO-tuottei
den valmistuksessa sekä 
myynnissä on asiakasyri· 
tysten tuotanto-ongelmien 
ko'~onaisvaltainen ratkai. 
seminen. 

PO-Iuotteet suunnitellaar 
yhteistyössä asiakkaan 
kanssa vastaamaan käyt
täjien yksilöllisiä tarpeita. 

Puh. 90-3494 144 
Telex 125111 poino sf 
Telefax 3496134 

Tehdaskierroksella 
Kierroksen aluksi tutustuimme oh
jausten valmistukseen ja testauk
seen. Jokainen ohjausyksikkö käy 
läpi rankan ja perusteellisen testioh
jelman ennen luovuttamista, mikä 
takaa toiminnan luotettavuuden vai
keissakin oloissa. Tämän jälkeen 
siirryimme itse koneiden valmistuk
sc~n. Tehdas oli melko laaja, joten 
aikamme ei riittänyt kovin yksityis
kohtaiseen tutustumiseen. Kokonais
kuva valrnistusteknologiasta kuiten
kin saatiin. Vaikkakin K & T toimit
taa vaJmistussoluja sekä joustavia 
järjeslelmiä, ei omassa käytössä nii
tä juuri näkynyt. Konekanta oli var
sin vaihtelevaa ja yksi robottikin 

~
-- ) 

Suomi on sahköistetty ~. ~ ~ 
lEihes sataprosenttisesti. 

lVOn osuus sähköntoimituksista 
on noin 400/0. 

K&T:ffa meitJ muistettiin näin. 

nähtiin. Se oli kuulemma hankittu 
silloin, kun kaikilla itseään kunni
oittavalla valmistajalla tuli olla ro
bOtli. Nykyistä käyttÖä sille ei oltu 
keksitty. 
Työntekijöiden keski-ikä tuntui ole
van suhteelHsen korkea, minkä ker
rottiin johtuvan huonoina aikoina 
harjoitetusta last io - first out -hen
kilöSIÖpolitiikasta. Kuten muissakin 
kohteissamme havaitsimme työnte
kijöiden työskentelevän varsin ahke
rasti. Turhia tupakka- ja kahvitauko
ja ei nähty pidettävän. 
Kierros päättyi rur>kalaan, missä 
nautimme amerikkalaistyyli5en työ
paikkalounaan. 



STARCRAFT - Laatua vuodesta 1903
 

Sami Honkanen 
Jukka Härkölä 

Kuukauden vaihdutlua jo syyskuun 
puolelle oli meillä ohjelmassa vierai
lu Starcraftin tehtaille. Heräilimmc 
Chicago~sa hotellissa anivarhain aa
mulla, olihan edessä 11. 200 km aja
mat ka Chicagosta Gosher, India
naan. Olimme sopineet ajavamme 
autokunnitlain perille ja kaikille oli 
jaettu ajo-ohjeet. No, kaikilla niitä 
ei kuitenkaan ollut mukana, vaan 
Gosherin pikkukaupungissa 
(150 000 asukasta) sai Arin autokun
ta hieman opetella amerikan kieltä 
kysellessään tietä perille. 
Kaikki osasivat kuitenkin perille, osa 
jopa ajoissa. lsäntänämmc oli Dave 
HiJdebrandl, joka vastaa Starcraft
vanien Euroopan myynnistä. Tämä 
Gosherin tt'hdas valmisti nimeno taan korotellu lasikuitukatto ja kyl· tulee kuitenkin Starcraftin omat rai
maan luksusvaneja, lisäksi Starcraf kiin isohkol maisemaikkunat. Katw dat, jotka yksinkertaisesti teipataan
tilla oli myös muuta luotantoa eri on kaikissa sama (korimallista riip kylkiin. 
puolella USA:ta. Kokonaisuudes· puen). mutta ikkunoiden koko, mää Kun auto on ulkoisesti valmis, siirtyy 
saan yhtiöllä on n. 450 työntekijää rä ja "ijoittelu vaihtelee mallin mu se verhoilu osastolle. Siihen asenne
ja vuotuinen liikevaihto oli luokkaa kaan. Niinpä tehtaan seinillä näkyi taan ääni- ja lämpöeristeet, jonka
100 miljoonaa dollaria, noin 4:'0 kin huomattava määrä jigcja, joiden 
miljoonaa kotoista raha~k ~ik köa. avulla ikkuna-aukot leikataan auto
Tuotteet ovat vaneja, asuntovaunuja jen kylkiin. Muita ulkoisia muutok, ja -auloja . ~ia ovat esim. lokasuoja- ja kylkile

i Varsinaista yrityksen esiueJyä tilas· vikkeet, emspoileri, jne. Myös nämä
i	 tojen avulla emme saaneet, vaan Da valmistetaan lasikuidusta. Starcraft 
JI	 ve Hildebrandt meni suoraan asiaan tekee itse kaikki tarvitsemansa !asi

ja vei meidät kierrobellc. Kaikessa kuituosat Gosherin tehtaalla. Pääl
Kaikki tavalliset lämpökäsittelyt 

sekä kovakromaus yksinkertaisuudessaan tavallisen pa limmäinen vaikutelma, mikä jäi lasi
kettiauton reitti aikoisvarustelluksi kuituosastolta, oli sen ilmasto. Ilma 
kulkuvälineeksi on seuraavanlainen: oli täynna erilaisia katkuja ja kysyes
Stareraftille tulee tavallinen paketti· sämme asiasta Dave sanoi sen täyttä
auto joitain suurelta autovalmista vän kaikki pakolliset normit. Lisäksi 
Jalta, tavallisimmin se on General työntekijät eivät ole valittaneet, jo
Motors. Auton ostaja on jo tässä ten aihel1a toimenpiteisiin ei ole ol
vaiheessa tietoinen, mitä teknisiä eri lut. Osasto oli muuten toimivan tun
koisvarusteita vaniin tulee. Stareraft tuinen, yksi erikoinen yksityiskohta 
ei nimittäin asenna auton tekniik

STS/KAL 
oli lasik uiTumaton levi11äminen jälkeen seinät paneloidaan ja ver

kaan mitään uutta, vaan auton me· muotteihin. Ma110 oli nimilläin pie hoillaan. Ehkä juuri sisustus on 
kaniikka jää siksi, millainen se on nenä jauhona ja se ruiskutettiin nQ( Starcraftin vaneissa loisteliain. Ma
ollut rullatessaan GM:ltä ulos. Kaik maalilla paineilm~ruisklllla muot tot leikataan ja kanlataan tehtaalla 
ki halutut tekniset lisävarusteet on tiin. Etuna on huomallavasti nope itse, väril sovitetaan ulkoasun ja 
asennettava autoon jo ennen kuin se ampi iaminointi: ei Tarvitse käsitellä csim. mmmennettujen ikkunoiden 
toimitetaan Stareraftille. Moottorit isoja lasikuimmattoja eikä tarvit~e suhteen sopiviksi. Ikkunoihin tulee 
ovat joko 5.7-litraisia V8-bensiini telata niitä muottiin. Lisäetuna on verhot sisäpuolelle, mahdolliset va
tai 6.2-litraisia VS-dieselmoottoreita. se, ellä laminaatti on takuulla tiivis, laisimet ja kaiuttimet asennetaan en
Vaihteistot ovat yleensä automaatti paineilman avulla lasikuitll saadaan nen istuimien ja kaapistojen asenta
vaihteistoja. muouiin niin tiiviisti kuin vain on mista. Istuimet verhoillaan uudes
Kun uusi pakettiauto on ajettu si mahdullista. taan tehtaalla, ainoastaan istuimien 
säan tehtaalle, on sillä tyly kohtalo Varsinaista autojen ylimaalausta ei alkuperäiset rungot kelpaavat. Ver
edessä. Ryhmä miehiä hyökkää suoriteta, vaan tehtaan väri kelpaa. hoilu on erittäin loisteliasta. Kaikille 
kimpPuun ja leikkaa siitä kalon ja Osa lasikuituosista kelpaa sellaise Starcraftin autoille on ominaista 
o.,;an kylkiä ini. Vaneihin asenne· naan, osa pintakäsitellään. Autoihin runsas puuosien käyllö. Ne eivät Ii
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LÄMPÖ-JA.. 
PINTAKASITTELYT 

~"..".",.,,_:r 

:'BRUKENS 
:'HELSINKI TAMPERE 

(90) 5061388 (931) 560 644 
VAASA PIEKSÄMÄKI TURKU 
(961)151599 (958)15611 (921)383666 
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~[JGJl3KONE 
GJ[J~[I[i)Oua 

Tunnustettua suomalaista
 
nosturitekniikkaa
 

o Nostovälineet 
o Kuormausvälineet 
o Ketju- ja köysinostimet 
o Piennosturijärjestelmät 
o Siltanosturit 
o Satama-, telakka ja laivanosturit 

,,\', 

j 
i 
.~ 
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saksi ole paneeleja, vaan kaapi!, 
konsolie tarjotintasot yms. on tehty 
aidosta lautatavarasta. Starcraftin 
tehtaalla on oma pumepanosaslOn
sa, missa materiaali työsretaan kor
kealaatuiSiksi komponentciksi. Heil
lä oli käytössä jopa CNC-ohjattu 
jyrsinkone puupaneelien jyrsintaän. 
Puuosat sU~ljataal\ ja lakataan kestä
vän lopputuloksen saavuttamisek~i, 

Tyypilliseen amerikkalaiseen tapaan 
Starcraftin vanit on saatavilla !ukui
~illa lisävarusteilla, alkaen putlosista 
pää\yen mm'. digitaaliseen mittaris
100n. taydelllsiin musiikki- ja video
järjötelmiin ja tutkanpaljastajiin. 
Mm. se aulO, jolla Dave meita aje
lutli, oli varusteltu kaikilla mahdol
lisilla optioneilJa, ja hintaakin oli 
kuulemma 35 000 dollaria. Sillä saa 
jenkeistä jo Corvetten ... ~ Oli se 
kieltämättä loisteliaan tuntuinen pa
kettiautoksi! 
Loppuviimeistciy sisältää mm. ylei
sen siistimisen, maakohtaisten va
rusteiden asentamisen yrns. Suomi ja 
Ruotsi ovat suurimmat asiakkaat 
Euroopassa ja ne olivat saaneet jopa 
oman \oppuviimdstelylinjansa. SllL1

men laim.äädännön vuoksi joudu
taan hienot istuimet korvaamaan ti
lapäisistuimilla, mikä hieman vähen
tää Suomi-versioiden lohlOkkuutta. 
Saatuamme kierroksemme pfUitök
seen ajoimme Daven johdolla kohti 
Starcraftin toista tehdasta. Pysåh
dyimme matkalla alueen tyypillbeen 
ravintolaan. Tämä alue lndianaa on 
pääasiassa erään u~konnollisen lah
kon, Amj~h-kansan asuttamaa. 
Heille on tyypillistä a~kcetlinen elä
mä ISOO-luvun tyyliin, ei sähköä ei
kä autoja. Jokapäiväinen liikennöin
ti tapahtuu hevosten vetämillä vau
nuilJa tai kärryillä. Ravintolamme 
oli Amish-kansan pitämä, täällä 10
sin oli jo sähkö hyväksytty. Kaiken 
jutlk-foodin jälkeen ruoka maistui 
todella erinomaiselle. 
Ruokailun "Jälkeen jatkoimme Tope
kan kaupunkiin, missä meille e~itel
tiin Starcraf:in asuntovaunu ja -au
totuotantoa. Myös nämä valmiste
taan alusta alkaen itse. käytt<kn hy
väbi puuta ja lasi kuilUa. Työnteki
jöistä melkoinen osa oli Amish-kan
saa, mikä oli tavallaan melko luon
nollista ottaen huomioon tehtaiden 
sijainnin. Toinen syy on myös heidän 
käsityötaidot. Suomalaisiin lainsää
däntöihin tottuneena täytyi vain ih
metellä, onko USA:ssa mitään sää
döksiä esim. materiaalin palonkes
tan suhteen. Muuten työn jälki vai
kutti melko siistiItä. Jälleen vaunui

hin oli saatavilla jopa uskomattomia 
lisävarusteita, jopa suihku esiintyy 
myyntie~illtiSSä. 

Ehka opettavaisima tällj vierailulla 
oli nähdä, miten moni niin erilainen 
amrnallilaito oli yhdistelly luomaan 
suhteellisen "yksinkertainen" lor
pmulos, auw. Suuri osa tuo11een 
valmistamlsöta perustuu vanhoihin 
käsityöläistaitoihin. kulen pllUlYÖt 
ja verhoilu. Starcraft on kuitenkin 

onnistunut siinä hyvin. Kaiken näh
dyn perusteella voi vain yhtya yrityk
sen iskulauseisiin: Laatua vuodesta 
1':10J. Antoisan vierailun päätteeksi 
kiillelimme Davea esiuelyistä ja lah
joimme hänet suomalaisilla laatLt
tuotteilla. Sattuneesta syystä palai
limme aulokunnittain kohti Chica
goa, kuka suoremmin. kuka vähän 
enemm:in kierrellen. 

y; 
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Yksilöllistä nosturien
 
kunnossapitopalvelua
 

o Peruskorjaukset, varaosa
palvelu ja modernisointi 

o Tarkastus-, huolto- ja 
kunnossapitosopimukset 

o Mittauspalvelu ja 
käyttäjäkoulutus 
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asiantuntijat ratkaisevat meluongelmasi
 

olivatpa ne kuinka kuuluvia tahansa.
 
Anna KUULUA itsestäsi!
 

I:B:m<tDOf 
Tiilipojanlenkki 5. PL 44. 01721 Vantaa
 

Puh, (90)848566
 
Tele:<.: 125761 dryco 51 Telefax (90) 845 307
 

Miten kokoonpanonne olisi entistä
 
tuottavampaa, joustavampaa ja ergonomisempaa?
 

·I, 
- "II 
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Rocla Oy suunnittelee ja rakentaa kanssan
ne juuri tcupeitanne vastaavan kotimaisen 
vihivaunujUjestelmän. Asiantuntijamme 
etsii kanssanne Teidän tapauksessanne 
kyseeseen tulevat vihivaunu- ja trukki· 
vaihtoehdot. Ota yhteyttä. 

ROCLll. OY, PL 88, 04401 JÄRVENPÄÄ 
PUH. (90) 291 0399, TELETEX 1001853, 
TELEFAX (90) 2918334 ROCLA 
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A. PALOJOKI OY
 

TURVAA
 
TALVITIESI.
 

Talvirenkaiden pltoa eivät 
ratkaise Itse renkaan ominai
suudet tai merkki, vaan se, 
millaiset nastal niissä on. 

Kometa kestää Ja pitää 
Kometan kovametallisydän 
on pysyvästi juotettu nastan 
runkoon. 

Vaadi Kometa-nastat. 

KOMETA
 
-nastat 

~rvaajatOy

~l:Jn~;<:'4'~1PP"',H","~ 0"11,",,,j d +358028;:;'188 

;~I~, '-'H')'; -/:l".} sr [~U2' ..-3S3 0 2911340 

BENZLER PITÄÄ
 
VOIMAT LIIKKEELLA
 

Meiltä saat hihna- ja 
ketjukäytot, kuljelin
ketJut, vaihteet, 
variaattorit 13 kytkimet. 

Soita ja 

kysy lisää l 

II+,~, !:?!'~~~~9!:!2!lAB 
Kaluosoite: Alhokuja 1-3, P'lJolarmelsä telex 122227 
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TEOLLISUUSSIHTEERIT - LOS ANGELES
 

, 
+295°C
 

... M©>bil U 
Rally Formula
 

kestää ja

voitelee!
 

Ylittänyt uudet API
 
SG vaatimukset.. jo
 

vuosia!
 

VALOKAARI OY
 
• 

Logistiikkakonsultointi 

LoglstllKka on kokonalsvollclmen lapa tarkastella yntyksen lOlmmlao 
seuro1en sen matenaolLVlnaa 10 sLLhen InttywJo informaatIota 

TC"ffimm1E' JnkkeenlQhdon logLsl'lkan kehllT.jmisessa Tyomrne lavoll 
leena 10 lulcksena On paranhmul p;::llvelutooo llsoantynyt JOUStOVUU5 
r"E'nentynyt jYläomatarve '0 alentuneel ku,klnnul<;s.el 

LOGIMECOY 
MEC-RA$TOR ryhm6 

Klrr.meltl € 1 
02110 ESPOO 
Puh 90-46971 

~ 
\,f 

Ari Pirinen 
Jarkko Währn 

Tavoitteena kansainvälinen 
kilpailukyky 
Menestyminen kansainvälisillä 
markkinoilla edellyttää aktiivista ja 
jatkuvaa oman liiketoiminnan suun
nittelua. Erikoistuminen ja tiedon 
tehokas hallinta ovat oleellisia mc
nestystekijöitä kehitettäessä kansain
välisesti kilpailukykyisiä tuotteita. 
Kalifornia ja Yhdysvaltojen länsi
osat muodostavat maailman laajim
man uuden teknologian kehittämi
seen suuntautuneen yhtenäisen alu
een. Voimakkaassa kasvussa olevat 
elektroniikan ja informaatioteknii
kan sovellukset sekä avaruus- ja len
tokoneteollisuuden kehittämät uudet 
materiaalit voivat tuoda suomalaisil
lekin lisää kilpailukykyä. 

Teollisuussihteerit voivat auttaa yri
tyksiä luomaan Yhteyksiä ulkomail
le, se!viHämään tietyn alan kehitys
näkymiä tai etsi maan mahdollisia 
yhteistyökumppaneita. 
1eollisuussihteerit selvittävät myös 
asemansa teknisiä määräYksiä ja hy
väksymismeneuelyjä. 

Toimeksiannot 
Teollisuussihteerit palvelevat teolli
suutta, tutkimuslaitoksia, korkea
kouluja ja viranomaisia valtaosin te
kemällä näiltä saatuja maksullisia ja 
ehdolloman luottamuksellisia toi
meksiantoja. Toimeksiannon tulok
se\lisuuden varmistamiseksi on toi
meksiannon huolellinen valmistelu 
jo kotimaassa tärkeää. Toimeksian
non tulokseHisuutta parantaa myös 
suora Ilenkilökohtainen yhteydenpi
to teollisuussihteeritoimistoon työtä 
aloitettaessa ja sen edetessä. 

Teollisuussihleerien työskentely pe
rustuu usein suuriin yhteyksiin ase
mamaan asiantuntijoihin ja teolli
suuteen, leollisuussihleereitä voi
daan pitää laillistettuina "teollisuus
vakoojina".
 
Yleisimpiä teollisuussihteereille osoi

tettuja toimeksiantoja Ovat selvityk

set uusimmasta teknisestä kehityk

sestä määrätyllä tuotamoalueella se

kä uusien tuotteiden ja tuotantome

netelmien etsiminen.
 

Erkki Tanlun julksisuisla: 

Kauppa se on joka elättää 
eikä la/avesi 

(Häme) 

Ajattele
 
tulevaisuuteen!
 

)'hdyspankki auttaa sinua saavuttamaan 
tavoitteesi, Aloita säästäminen nyt! 

""-' 
;;,jSoita puh. 455 26111241 tai 242 'tai 
~1pkj Keiri Mikkola 460 702. tt.
1': 
-~YHDYSPANKKI 

Espoo- Otaniemi 

... ja eläkkeellä 
elättää Ilmarinen 

Teollisuussihteeri ja Suomen konsuli 

TeoUisuussihteeritoiminta 
Teoilisuussihteerien tehtävänä on 
hankkia suomalaisille yrityksille nii
den kilpailUkyvyn kannalta tärkeää 
teknistä tietoa ulkomailta. 

• 

~ 
C--;j;", 

l
(ft /'1, 
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AHLSTRÖM PYROPOWER 6.9.1989
 
SAN DIEGO
 

pistää sähkön töihin 

erikoistunut ohutlevyjen tarkkuustyöstöön 
Höyläämötie 18. SF·00380 Helsinki. Puh. 90·550 112 

SLM 
SÄHKOLÄHTEENMÄKIOY 

PL 84, 01511 VANTAA 
Puhelin 91J.-.81 811 
Telex 122 042 

HHUBER 
Ii Teollisuus 

Teollisuus-Huberilla on 
seitsemäntoista toimipaikkaa 
eri puolilla Suomea ja Ruotsia. 

KEnIIU.~~ 
ESPOON TUTKIMUSKESKUS 'IF 
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Tiina Saarinen
 
Marcus KonkoJa
 

Vierailumme tarkoituksena Ahl
ström Pyropowerille ei ollut niin
kään tutustua yrityksen tuolteisiin 
vaan tulustua suomalaisen yrityksen 
menestykseen USAssa ja mahdolli
~iin ratkaiseviin eroihin maidemme 
yritysku!ttuureissa. Lisäksi saimme 
kuulla suomalaisen diplomi-insinöö
rin työskentelystä USAssa ja lähte
rniseSlä Suomesta työskentelemään 
ulkomaille. Tuotteeseen eli leijupeti
kattilaan tutustuimme yrityksen 
omassa lesrikatlilalaitoksessa. 
Ahlström Pyropower on Ahlströmin 
tytaryhliö, jonka siirtyminen Ahl
strömin omi~tukseen tapahtui seu
raavasti: 

Gatechnologies Ahlström 
1980 50 0;"p/50 % 
1982 20 I1ln/80 070 

1984 /100 07q 

Tällä hetkellä yrityksessä työskente
lee noin 300 henk i!öä, j(lista 130 toi
mi engineeringissä, 50 suunnitteluin
~inöör;j ja 50 käyttöinsinööriä. Yri
tyksen palveluksessa on viisi suoma
laista ja johtokunnassa istuu kaksi 
suomalaista. Ympäri Yhdysvaltoja 
toimii neljä aluemyyntipäällikköä ja 
myyntiedustajia on 30-40. 
Perustamisensa jälkeen Pyropoweril
ta meni 5-6 vuotta ennen kuin toi
minta alkoi kannattamaan. Koska 
sähköyhtiöt ovat pääasiallisia asiak
kaita, vaikuttaa näiden toiminta rat
kaisevasti yhtiön menestykseen. 
Tarkkailemalla ympäristÖn sähkön
tarvetta, työttömyyttä ja höyryn 
käyttöä voidaan ennakoida tulevia 
kauppoja. Tällä hetkellä on odotet
tavissa sähköntuotantokaluston uu
simisboomia, sillä kattilalaitoksen 
ika on rajallinen noin 30 vuotta. 
Pyropowerilla on noin 40 070 mark
kinaosuus maailmassa ja USAssa 
sen paaasialliHa markkinaseutua on 
itä- ja pohjoisosat. Yrityksen paino
piste on USAssa 33 1170, Eurooppa 
28 I»D ja Suomi 29 (1;'0. Markkinoille 
Pyrop(}wer pystyy tuol1amaan 5-6 
kal1iJaa vuodessa. Yhden kattilan 
suunnitteluun kuluu noin 
24-40000 h. 

'''':..:-- -"._,~!F-' 

Pyropowerin menestystekijöitä ovat: 
engineering kattila, joka on ympä
ristöystäval!inen, useat polttoaineet 
kelpaavat, hinta $ 20-40 miljoo
naa. Koska USAssa aiemmin saavu
tetut päästöarvot asetetaan rajoiksi 
ryhdyttäessä rakentamaan seuraavia 
laitoksia, nousee kattilan tekninen 
taso merkittäväksi kilpailutekijäksi. 
Aluksi kaikki paineosat tuotiin Suo
mesta mutta nykyisin käytetään ali
hankkijoina Koreaa, Intiaa ja Indo~ 

nesiaa. Teräsosat ovat USAsta. Val
mistusta on siis pyritty viemään sin
ne missä se on halvinta tinkimättä 
kuitenkaan laadusta, sillä hitsauksen 
laatu on esim. kriittinen tekijä. Yri
tys onkin alkanut menestyä niin hy
vin, että se tuottaa jo voiooa Suo
meenkin ja sen mvynti oli 1988 $ 110 
miljoonaa. 
Yhdysvalloissa on olemassa lainsää
däntö, joka määrää että mikäli joku 
omistaa sopivan jätepolttoainekasan 
voi hän rakennuttaa sen luo korkein
taan 50 MW voimalaitoksen. jolloin 
paikallisen voimalaitoben on ostet
tava laitoksen toimittama silhkö. Li
säksi vaaditaan, että lailOs roimittaa 
osan lUottamastaan sähköstä sopi
vaan ykishyödylliseen kohteeseen 
kuten sairaalaan. Tälläiset tapaukset 
vaativat erittäin tarkkoja kannatta
vuuslaskelmia, sillä sopimuksissa 
voimalaitosten velvoitteet määritel
lään varsin tarkasti. Velvoitteiden 
täytyttyä on voimalaitakseIla täydet 
toimintavapaudet. 
Koska amerikkalaiset haluavat ostaa 
amerikkalaisia tuotteita, on ulkolai
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sen yrityksen yritettävä näyttää ame
rikkalaiselta. Tämä on vksi tärkeä 
syy siihen, ettei ole tarkoituksenmu
kaista viedä Suomesta tarpeel10man 
paljon työvoimaa USAhall. Amerik
kalaisten kaupankayntitapa - yri
tyskulttuuri - eroaa suomalaisesta 
huomattavasti. Käytäessä kauppaa 
USAssa on hallittava englannin kieli 
todella sujuvasti, jotta pystyy jous
tavasti jutmtelcmaan "smalI talkia", 
joka on eril1äin olennainen osa ame
rikkalaisten kaupankäyntiä.. Suoma
laisesta voi tuntua aluksi turhanpäi· 
väi~eltä höpinältä keskustelu kau
niista säästä tai perheen voinnista 
mutta juronkin suomalaisen on 
rnuistellava, että maassa maan taval
la. Tämän takia kynnys lähteä Suo
mesta USAhan voi joillekin tuntua 
liian korkealta. Myös perhe on otet
tava huomioon, sillä puolison ei 
välttämättä ole helppo saada työlu
paa, jos sitä ei ole jo maahan muu
tettaessa. Pienet lapset sopeutuvat 
yleensä helposti ja nopeasti. He op
pivat kielen helposti ja saavat uusia 
ystäviä. Muutenkin kaikki on heille 
uutta ja ihmeellistä. Kuitenkin lasten 
tullessa kouluikään on perheen har
kittava tarkkaan missä haluaa lasten 
käyvän koulunsa. Vaikka kaikenlai
sia ongelmia näyttää olevan, ei mi
kään niistä ole ylitse pääsemätön. Ja 
kun vertaillaan negatiivisia ja posi
tiivisia puolia, on tilaisuus työsken
nellä ulkomailla liian houkutteleva 
ja haastava kokemus jäl1ää käyttä
mättä. 



I 

, 

( 'D 

Leijupetikattilan periaate Palaminen ja lämmön siirto jakaan

Pyropower ine. markkinoima leiju tuvat tasaisesti tulipesän koko alu

petikattila perustuu kiertopölyperi eelle ja lämpötila materiaalikerrok

aaneelle, jossa käytetään tulipesässä sessa on käylännöllisesti katsoen va

minimikuljetusnopeuHa suurempaa kio.
 
kaasun vinausnopeuua. Pcsi"in jäl Kiintoainevirta kaasun mukana vai

keen kaasmta erotetaan kienävä !ei kuttaa edullisesti lämmönsiinoon.
 
jukerrosmateriaali, joka palautetaan Suuri pölyliheys paranwa lämmön

arin alle. Kiertävä materiaali toimii siirtoa ja turbelentissa tilassa oleva
 
lämpdtilan tasaajana, koska sen suu hiukkasmassa rikkoo tehokkaasti
 
ri lämpökapasiteeui e"tää liekki pol lämmönsiirtopintojen rajakerroksen
 
1011e tyypilliset huippulämpötilac. parantaen tehokkaasti konvektiota.
 
Samoin se estää huonolaaluislen Vaikutus kohdistuu Kuka tulipesään
 
polttoaineiden yhteydessä liian al ja näin ollen heikkotehoi~ta seinä

haisten lärnpörilojen esiintymisen. pintaa ei ole lainkaan.
 

;7r---'~ 
I 

Keskom Ili 
w MÄÄRÄMITTAPALVELU 

Keskometalli-Helsinki Naantalin Teräspalvelukeskus 
Satamakatu 3 Rautakatu 5 
00160 HELSINKI 20110 NAANTALI 2 

Keskometall i-Kouvola Keskometalli-Turku 
Kouvolan Teräspaivelukeskus Keskometalli-Länsi 
Tehontie 10 Läntinen PItkäkatu 31-35 
45200 KOUVOLA 20100 TURKU 
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I MACHINERY VASTAA 
I 

MONIPUOLISESTA TEKNIIKASTA 

Kun tarvitset laatutuotteita, Machlneryllä on ratkaisu. 

Työstökoneet - Levykoneet - Käsityökoneet ja kone Dl
pajatarvikkeet - HitsauslaitteE'l- Louhillta- ja maan IVIACHINERV OVrakennuskoneet - Talonrakennuskoneet - Tienraken

nuskoneet - Kunnallistekniset koneet - Kompressorit
 
- Kivi- ja puutyökoneet - Dieselmoottorit _ Veneily Teollisuuskatu 29, 00510 Helsinki,
 
tarvikkeet - Merenkulkuelektroniikka. puh. (90) 77 221, fax (90) 7722 283
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McDONNEL DOUGLAS CORPORATION 
ESIMERKKI AMERIKKALAISESTA.. 
SUURYRITYKSESTA 

TVÖKALUASIAT KUNTOON! 

Kornetintie 6, 00380 HELSINKI, 
puh. (90) 56031, telex 121358 maria sf 
Lukkannkatu 7, 70100 KUOPIO, 
puh. (971) 126 777 
Saimaankatu 64, 15140 LAHTI, 
puh. (918) 522 650 
Eleläkatu 9, 53500 LAPPEENRANTA, 
puh. (953) 602870 
Umingantie 5, 90120 OULU, 
puh. (981) 221 319 
Takojankatu 1,33540 TAMPERE, 
puh. (931) 615010 
Välsl<ärinkatu 15, 20720 TURKU, 
puh (921) 424111 
Tiilrtehtaankatu 45, 65140 VAASA, 
puh. (961) 116979 

Martela~ 

•;.=.:-..;- . .. ... 

Taivaltie 4 
01610 VANTAA 
p. 90-566 5946 

HAJ·TEKNO OY 

H 

A'Y.J 

• VALMISTAMME 
- lastuavia pikateräs- ja kovametalli· 
työkaluja 

. aventimia 
- teränpitimiä ja teränvarsia kääntöpa

laterille 
- työkalujen ja kappaleiden kiinnitti 

miä 
- puristintyökaluja 

PYYDÄ YKSITYISKOHTAISEMPIA TIETOJA 

• TEROITAMME JA HUOLLAMME 
- pikateräs- ja kovametallijyrsimet 
- kierretapit ja -leuat 
- kierukkaporat 
- kalvimet, väljentimet 
- aifentimet 
. leikkurien terät 
- puristintyökalut 

• SUORITAMM E 
- taso- ja pyöröhiontaa 

reikähiontaa 
muotohiontaa 

- kärkisorvausta (työkalu- ja kun
nossapitotyöt) 

- CNC-jyrsintää ja tarkkuusporausta 
- hydraulista kopiojyrsintää 

OLEMME LASTUAVIEN JA LEIKKAAVIEN TYÖKALUJEN TEROITUKSEEN, 
HUOLTOON, KUNNOSSAPITOON JA VALMISTUKSEEN ERIKOISTUNUT YRI
TYS. 

40 

Timo Hyvönen
 
Sam; Korpela
 

McDonnd Douglas Corporation 
(MDC) Toimii lähinnä iJmaiJu- ja 
avaruusalalJa. P;Uluol:~i!a ovat 
laistelu- ja kuljetmkntokoneet, ava
ruusteknologia, ol1jukiet sekä tie
donsiirtojärjöle!miit. Yhtiö toimii 
myös kaupallisella alalla rahoitus- ja 
leesingyhtiönä. ~lDC on länsimai
den suurin taisleJuknwkoneiden val
mistaja ja toiseksi suurin liikcnneko
I1ciden valmistaja. Yhdysvaltain t(;'
ollisuusyhtiöistä MDC on mYYllnil
taan 23., viennin maärälttlän kah
deksas ja puolustusteollisuuden toi
mittajista kolmas. Yhtiön päi.ilailo"
set ovat Missourissa, Kaliforniassa, 
l'loridassa, Arizonassa, Oklah,)ma~
sa ja Ontariossa, Kanadassa. Liike
vaihto vuonna 1987 oli 13 344,5 mil
jardia dollaria. 

Vierailu tehtaalle 7. 9. -89 
Siirryimme 1\1DC:n tehtaille hotellis
tamIlle yhtiön järjestämällä bussilla, 
Matkalla lopulliseen päämäärääm
mc näimme yhtiön muita rakennuk
sia joissa valmistettiin mm. sotilas
kntokoneita. Portilla meidät ollivai 
vastaan oppaamme, joiden JOhdolla 
s\lrrYlmme kuuntelemaan esildmää 
yhtiöstä. 

Toiseksi suurin liikenne
koneiden valmistaja 
KUIJlimme esitelmän yhtiön nykyase
ma~!a. 1()inen siviili-ilmailun yrittä
ja Boeing on tallä hetkellä ylivoimai
se,ti suurin alalla. MDC on kakko
~ena. mutta kilpailu ranskalaisen 
Airbusin kanssa on kiristymässä. 
Markkinaosllu~ pyritään säilyttä
mään uudella MD-lI-koneella, jon
ka kapasiteetti tulee olemaan Boeing 
747 -jumbon luokkaa. Kone on peri
aatteessa samanlainen kuin De-JO, 
siipiä ja rungon piTuulla on hieman 
muutettu, MD-ll:n valmistuksessa 
esiintyneitä viivästY'ksiå ei tarkem
min ryhdytty id"biue1cmään, [odet-

LonK Beachin tehdas 

tiin vain, että tappiota tulee. Esityk
scssa tuotiin selvästi esille, että Fin
nairia pidetään yhtiössä tärkeänä 
asiakkaana. Finnairin suihkukonc
kalustohan on kokonaan MDC:n 
tuotantoa ja Finnair on myö" yksi 
MD-J1:n tilaajista. 

Suunnitelmat muuttuivat 
Alunperin tarkoituksenamme oli 
käydä tutustumassa MDC:n työsto
keskuksiin. jOlka ovat alallaan maa
ilman suurimpia ja tarkimpia. Jos
tain syystä meidät kuitenkin vietiin 
kaTsomaan lentokoneiden kokoon
panohallia, jota meidän ei alunperin 
edes pitänyt nähdä. 

Uutta tekniikkaa 
Aloitimme kierroksemme tutuStu
malla yhtiön esittelytilaan. jossa esi
teltiin MDC:n viimeisimpiä saavu
tuksia. Pääsimme kokeilemaan uu
den MD-Il:n erilaisia matkustanlO
vaihtoehtoja. Näimme myös MDC:n 
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kehittämän uudentyyppisen ultra 
high bypass --moottorin, jossa on yh
distetty POt kuri- ja suihkumoottorin 
hyvät puolet. TäJlä moottorilla saa
vutetaan samalla polttoaineenkulu
tuksella 10 prosenttia lisää tehoa. 
Polttoaineiden hinnan laskeminen 
on kuitenkin viivästyttänyt mootto
rin markkinoille tuloa - mootlorin 
hima huomattavasti suurempi kuin 
normaalin ohivinausmoottorin. 
Esittelytilaan oli rakennettu myös 
malli uuden MD-I];n etuosaan alas 
sijoitettavasta maisemaosastosta, jo
ka on vastaveto Boeing 747:n kaksi
kerwsrakenteelle, MD-ll:n yksi eri
koinen piirre on myös se, että jokai
sen koneen ohjaamo varustetaan sa
manlaisella laitteistolla riippumatta 
koneen tilaajasta. Tähän on päästy 
suunnittelemalla ohjaamo yhteis
työssä tilaajayhtiöiden edustajien 
kanssa. Nykykäytännön mukaan oh
jaamo on lähes täysin elektroninen, 
varmistustietokoneita lailteiden toi
minnalle on useila. 



~VALMET 
Hydraulic, 

S.;lantie 19 
SF.Q43QO HYRYLÄ 
FINLANO 

TE': 90-255977 
Tel<,te, 1001475 bbhydr sl 
T919fa~ 00-254096 
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• levynkäsitlelypöytä: Estää levyä taip'Jmasta 
(KUVASSA) vasteen alle ja pudottaa kal\<ais
tun palan leikkurin etupuolelle 

• sahkömekaaninen toiminta, epäkeskon avulla 

KULMAUSKONEET 
• koot: 1040x3,O mm-3040x1,25 mm 
• käsi- ja moollorikäyttöiset myös

kulmaus- koneet 

~VALTAMERI 
KONEOSASTO 

Pakilantle 61, 00660 HELSINKI, p. (90) 75471 

g: -~0...........& = 

FISKARS® 
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I	 SCHECHTl·revykoneet I 
Länsi-Saksa 

toy? 
Koyo on merkittävin Japanin vie
rintälaakerien valmistaja, jolla on 
kotimaansa kahdeksan tuotanto
laitoksen lisäksi viisi tehdasta 
myös muualla maailmassa. Koyo
taakerit ovat korkealaatuisia, pit
käikäisiä ja luotettavia. 

i 

lii 
,1 

Hiekkakiventie 5, 00710 HELSINKI. Puh. 37551 l' 
I 

I
 

LEIKKURIT 
•	 koot: 1020x3,0 mm-3040x1,5 mm 
•	 manuaalinen t<lkavaste 0-500 tai 0-750 mm 
•	 tai mootlorikäyt!öinen takavaste 0-670 mm 

(KUVASSA) 

taamalla. Työntekijät suorittivat koKokoonpanoa suuremmassa 
ko ajan samaa työtehtävää. Työturmittakaavassa 
vallisuus oli taaltu varustamalla jo

Esittelytiloista siirryimme kokoon kainen näppärillä suojalaseilla. 
panohallin puolelle, jossa seisoi Suhteellisen nopean kierroksen 
kymmeniä koneita työn alla. Yleisin päätteeksi siirryimme yhtiön edus
tuote tällä hetkellä on MD-80 -sarja tustiloihin, joissa nautimme lounaan 
eli nykyinen versio vanhasta ja keskustelimme oppaiden kanssa 
DC-9:stä. Hallissa koottiin myös yrityksestä. Suomen tuliaiset tuntui
MD-Il-koneita. joista ensimmäisen vat miellyttävän isäntiämme, varsin
piti lentää lokakuussa. Kävimme tu kin taidelasinäyte Finlandia. 
tustumassa tähän lähes valmiiseen 
yksilöön sisältä. Varsinkin ohjaama I..öpuksi
näytti vielä aikamoiselta sekasotklll

Kiertokäynti jäi mielestämme hieta. Kone tulee amerikkalaisen Fede
man pintapuoliseksi. Asenne esitteral Express -rahtiyhtiön käyttöön. 
lyssä oli tuttu amerikkalainen Koneen suuren koon vuoksi siiven
olemme parhait.1.. Tutustuminen kokärkiin liitettävät wingletit voitiin 
koonpanoon oli tietys~ä mielessä hyasentaa vasta hallin ulkopuolella. 

Kokoonpano tapahtui 'liukuhihna vää vaihtelua, mutta tekninen puoli 
työnä', koneet siirrettiin työvaiheesta jäi liian vähälle huomiolle. Oppaat 
toiseen Hukeilla. Suuri osa koneiden olivat markkinointi-ihmisiä, joten 
komponenteista teetetään aiihankki monet kysymykset jäivät vaille vas
joilla ja kokoonpano tapahtuu niit- 'Isäntämme' 1'.fDC:llä. tamta. 

FISKARS®	 FISKARS® AVANTI 

(j@1iJJfN!tiJ 

~=-~ 
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_ HXR on uusi oikosulkumoottorisarja tehoille 200  1200 kW. 
Sääli vanhaa kunnon HXUR-sarjaamme, mutta tämä korvaa sen. 

Mitä uutta? 
_ Entistä alhaisempi melutaso, täydellä kuormalla 

alle 85 dB(A), mutta entistä korkeampi hyötysuhde! 
_ Osakuormahyötysuhteetkin erittäin hyvät. 
_ Kaapelien vienti liitäntäkoteloon useasta suunnasta. 
_ Entistä pidemmät sallitut käynnistysajat ja korkeammat 

kuorman hitausmomentit. 
L,iukulaakerointi eristetyin laakerikilvin vakiona. 
Tältä he näyttävät. 

4.. 

f!XR-kOf]BBf] sUt·lf]f7/ttBlr t 

;a JUhani SUhonen. ". Martti SUO"'el. 

Soita puh. (90) 56411kotimaan konemyyntiin! 

ABB Drives 
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Lmnattaakin noudattaa, h)mmuni
l.:oinnissa emme kuitenkaan pärjäil 
paikallisten tavoin. AmerikkalaiSet 
rakastavat esiintymislti jo. ovat mie
lellään äänc\\ä. Luontaisell<l it~c\at-· 

muudellaan he sanavalmiina käänUi
vat kommellustilanteetkin edukseen. 
Jotta heidän kanssaan parjäisi, on 
,yytä todclla harjoitella nopeita 
luontevan tuntuisia vastausvaihtoeh
toja ja pil\ku hJl1teliaisuuksia eri ti
lanteisiin. 
Sekä hi,ncskeskustduissa että muus
sa kanssakäymi,essä amcrikkalais
Icn kam';] k<lnn<lllaa muistaa, että 
heidän Jll<Tailmankmansa on USA
kökeinen, ulkopolitiikka ei \'ällla
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malta kiinnosta eikii Eurooppa ole 
"maailman napa". h:esku~telu on 
näennäisen avointa ja mmkatonta, 
jopa meikäläisittäin katsoen utelias l' 
ta ja suorasukaista, mutta jää yleen
sä pinnalliseksi. I 
Amerikkalaisten käyttäytymistä i 
esim. cocktail-tilaisuuksissa kannat Itaa "L'urata. Heillä on ilmiömäinen I 
taito esittaytyä kaikille tarkeille pai
kaJla olijoille ja hyödyntää sitten 
suhteet jatkossa. Kaikki salUnnaiset
kin tapaamiset, lUllavuudet, klubijä
senyydet ja rcferenssit käytetään hy
vJ.ksi bisneksen teossa - "Jobbai
lua" parhaimmillaan! Kannallaa Ot

·,1

taa opiksi! !': 

Jl ••••
,.,••••
 
ASEA BROWN BOVERI 

AMERIKKAAN ON MENTÄVÄ 
AMERIKKALAISITTAIN 

Marjaleena Lagus 
Vien tikou Iu tus sää [iö 

Kun ~lIl1mi1lili~~t IJhlevät valloitta

maan Amerikan 250 miljoonan lh

mi~en markkinoita, on viisasta hioa
 
työkalut - kielitaito ja kullllluri 

tunremus - kuntoon.
 
Yhdysvallat on valtava, ki['kJlise,ri
 
n;knnäisen yhtenäinen alu,,;. Amni

L1ll englanti silti on monella tap;},t
 
..::ri kieli kuin brillienglanti, )ola ,<lOl


[<:taan pitää jopa hUllwristisena.
 
;\.ärllämiserojen ja sanontojen lisäk

~J myös terminologia .,;ullaa vaih

della SUllre'li. "llyvti" ei koskaan
 
riitä kertomaan laadusta - suoma

iaisenkin k,HJnalla,l valita sopIva
 
mieleen tuleva supcrhl1.iivi ja käyllää
 
,itä surulla ("m'18.ilman paras",
 
"ylivoimaillen Euroopassa" jne).
 
Vlyös meib!äiset hienotkin liltelil
 
vaikuttava! sikäläisilläin vaatimatll) 

milta: e~im. tuotepaälJikkö (Producl
 
\1<JI1<Jg~r) saatetaan rinnastaa varas

IOlllwirajaan. - Vice PrcsiJcnt tms.
 
;Imaisi usein oikcamman kuvan hen

~ilo\1 \',btuualuccsta j<J organisaali 

OSl,L
 

Valmistaudu 
kommunikoimaan 

ljpaamisct on :lina sovillava kirjeit 
"l' ,:,<1 [Juhelinkökllstc!ut vahvistetta
\J.i~llkl:cnriiin. Neuvotteluihin amc
t'ik ka];ll',et its~ \almislautuvat huo
lellisc"li. TaUS1<lti...-dot vastapuolesta 
Lli\el<:lUn, strategia sUllnnitclla<Jn, 
m,tll(jolliset vasta-argumentit mieti
teiän ja ~llunnitcll<Jan niihin vastauk
~Clkin - kenraaliharjoilus kruunaa 
Llsein valmistautumisen. NeUV01Ie
iu-, vaittely- ja myyntilekniikka 011 
heillä osin "verissä", osin knulutuk
sen lulosta. Meidän on se opeteltava, 
\'aiU,<J aikuisena. 
Bisnespukeutuminen USA:ssa nou
datlaa y1eisma<tilmallista linjaa: pu
ku (ainakin ita- ja pohjoisosissa 
lumma). ya\\\oinen paiu, kiillotetut 
kcngät. Nililj ohjeiia Llll helppo ja 



'

SARLlN
 

Tietomme ja 
osaamisemme ovat 

Sinun 
käytettävissäsi. 

Tarjoamme ratkaisut seuraavilta aloilta: 

nesteensiirto 
"r" rakennustekniikka 

mittaus ja säätä 
elektroniikka 
automaatio 
lämpätekniikka 

Soita ja kysy. 

SAHLIN
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Vaihde: (90) 535 022 
Telex: 124771, 121894 
Telekopio: (90) 563 3227, (90) 5633989 
Postiosoite: OY E. SARLlN AB 
PL 750,00101 HELSINKI 
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malaisille tärkeistä toimialoista. 
tuotteista ja toimintamuodoista eri 
maissa. EsiIII. USA:sta on tehty lu
kuisia eri alojen tutkimuksia viime 
vuosina: 
-- Tuotevastuuvakllutus Yhdysval
loissa (1989) 
- Speciality food -markkinat 
USA;ssa (1988) 
- Huonekalw.llan jakelutie 
USA:ssa (1985) 
- Kala5tus-, metsästys- ja retkeily
tarvikkdden markkinat USA:ssa 
(1983) 
- USA:n valmisvaatemarkkinat 
(1983) 
Lisätietoja markkinatutkimuksista: 
TUlkimuspäällikkö Marja-Lii5a 
Sarkki, puh. (90) 659 322. 

-
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imensiivistyminen vaativat toisaalta 
laajaa näkemystä kohdealueen ta
loudesta ja kulttuurista. toisaalta sy
vällistä. konkreettisla licto<l operatii
visten päätösten pohjaksi. 
On tutustuttava tarjolla oleviin tieto
lähteisiin; kansainvälisiin tietopalve
luihin ja tietopan kkeihin ja jo tehtyi
hin markkinatutkimuksiin ja -selvi· 
tyksiin. Ellei tarvittavaa tietoa löydy 
valmiina, kannattaa tutkimukset 
teettää vaikka tilaustyönä. Pulpeni
työ säästää sekä aikaa että kustan
nuhia ja rurhilta vastoinkäymisiltä 
vältytään. 
Markkinatiedon hankinnassa suo
malaisviejää auttavat esimerkiksi 
Suomen Ulkomaankauppaliitto ja 
Vientikoulutussääliö, jonka toimin
taan kuuluu koulutuksen ohella 
mm. markkina"elvitysten teko suo-

Marjaleena Lagus 

Tiedon saanti potentiaalisista marh:
kina-alueista ja toimintavaihloel1
doista ei enää ole ongelma - infor
maatiota on maailmalla ja Suomes
sakin valtavasti. Ongelma on oikean 
tiedon tunnistaminen tästä tietotul
vasta. Miten löydetään olennainen 
mahdollisimman kayttbkelpoisessa 
muodossa. Kuka $t:u1oo ja valitsee. 
Miten tieto saadaan paperilta pää
hän ja yhdistetyksi koulutukseen ja 
kokemukseen. 
Teollisuutemme kansainvälistyy sekä 
operaatiomuodoin eltä alueellisesti 
sellaisella vauhdilla, että yritys- ja 
markkiOl1intijohtomme joutuu yhä 
monimuotoisempiin päätöksenteko
tilanteisiin jotka edellyttävät uutta 
käyt tökelpoista markkinakohtaista 
tietoa. 
Uudet markkina-alueet ja toiminnan 

MARKKINATIETO ON VALTAA 
AMERIKASSAKIN 



• • 
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ASPO
 
HALLITSEE
 

TEKNIIKKA

LAJIT
 

Aspo on eturivin työstötekniikan 
toimittaja maassamme. 

Markkinoimme korkealaatuisia
 
metallin- ja muovintyöstökoneita
 
sekä konepajateknisiä mittalaittei

ta. Kokonaisvastuumme käsittää
 
myös laitteiden asennuksen, huol

lon, varaosapalvelun ja käyttäjä

koulutuksen.
 

Panostamme palveluhenkeen ja
 
yksilölliseen yhteistyöhön. Asiak

kaan menestys on koko toimin

tamme lähtökohta.
 

• 

ASPO 
TEKNIIKKA 

Hitsaajankatu 12,00810 Helsinki 
Pinninkatu 45, 33100 Tampere 
Näyttely ja koulutuskeskus: 
Vähänummentie 1, 04400 Järvenpää 
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MATKAPAlVAKIRJA 

Perjantai 25. 8. 

Maanantai 28. 8.
 
New York ja Manhattan osoittaa 
meille heti, että excursio ei ok mi
tään lomailua vaan rankkaa työtä. 
Kolme päivää aikaa nähdä kaikki 
pakolliset nähtävyydet. tutustua yö
elamään, kiertää katuja ja varsinkin 
kauppoja. Jokaisella lehoteekkari
insinöörinalulla on silmiensa edessä 
valmis ostoslista kaikesta tarpeelli
sesta. ')arpeellisen määritelmä täällä 
on "halvempi kuin Suomessa". kai
ken pakko kokemisen keskellä aikai
nen aamulenkki Keskuspuistoon. 
Yksin. Ihana latautumisen tunne. 
Lähes kaikki ovat ensikertalaisia 
NY:ssa. Manhattan hämmästyttää; 
I.oisteliaan liiketalo-pilvenpiirtä
jä-korttelin vieressä vastakohtana on 
kodittomien ja mustien kansoittama 
huorakortteli. Eri kansallisuuksia on 
käsittämättömän paljon sulkeutu
neina omiin kulltuureihima ja elin
ymraristÖihinsa. 1\1ilJaista olisi eJäa 
l\t)ko elamämä New 'forkissa poisw
malta koskaan omasta kaurungin
osasta ja puhumatta koskaan eng
lantia'? 
Ilott'!li on remOnlissa ja meluisa. Ik
kunan alJa kulkee Broadway, joka 
houkllt1eJee meidät ulos ihmisten se
kaan. Eksyimme Broadway-musi
kaaliin. Näimme 8atmanin. Minnan 
k<lm:;a etsimme elämää korttelien pi
tuisilta katumarkkinoilta; ihmisia, 
tnllsiikkia, katutaiteilijoita, myynti
pöytiä täynnä uutta ja vanhaa tava~ 
l'.1a. 

Maanantai 28. 8, 
Keskiviikko 30. 8, 
Viikonlopun jälkeen Boston on miel· 
lyttäVä kokemus arvokkaan ja rau
hallisen yliori_~toilmapiirinsä joh
dosta. Me epäluuloiset suomalaiset 
viihdymme selvästi tässä "parem
pien ihmisten kaupungissa" 
(= vähemmän tllmmaihoisia). Us
kaltauduimme jopa joukolla etsi
mään yö-burger-paikkaa (vaikka 
Veijo aikoi jänistää kesken matkan). 
Ensimmäinen excursiokohde oli Ne
les-Jamesbury. Mihin katosi kielitai
toni'? Oli epämiellyttävä tunne kävel
leSSäni käytäviä ymmärtämattä tai 
kuulematta suurta osaa siitä, mitä 
puhuttiin tai osaamatta kysyä. 5a

Guardian A ngels ..'ie\\' YorkisslJ. 

Ravitseva aamiainen Bostonissa. 

maa vaistosin monen muun vaivau
tuneesta hiljaisuudesta hetkittäin. 
Ainakin sain motivaatiota opiskella 
kieliä. Kohde oli monipuolinen ja 
olimme innostuneita hyvästä alusta. 
Bostonista läksimme etsimään ja os
lamaan osamme amerikkalaisesta 
~-liopistoelalllästä. ~f.J.T. on vaikut
tava yliopisto ja eniten vaikulli nuori 
ar;ia'>l<Ian innostunut tutkija, joka 
laboratoriossa esilteli meille työtään 
~i1mäl loistaen. Jukka tai Gu~lu. oli
sillepa ollcet IllIJkana .. 
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Keskiviikko 30. 8. 
Torstai 31. 8. 
Suuri Amerikka muuttui yhä kotoi
semmaksi. Wisconsin-"Meijeri_ 
maa" ja Milwaukeen "pikkukau
punki" rentoine ihmisineen sai sen 
aikaan. 
Yritysvierailu Kearney & Treckerille 
oli pikainen läpihuutojuttu mutta 
samalla opettavainen. USA-keskei
syys ja patriotismi, sanavalmius ja 
oman tuotteen suhteeton ylislämi



Maanantai 4. 9.
 
Tu.s Milwauke(>"a. Tllman kaupun

gin allli jää lllt'ilk katetuksi os[Os

kc,kukscksi l3bour Del\' -ill::Wäivä

n.t. PysähtYll1ispaikka menn<.:ll tul
len. Ohi ,<[allanul Oll~l mukava
kino 
Veijo ,wkwlit<:ctleincw Jahti labi
äisten kera - ilm;,n perunoita. Pullo 
,en ,ipan pääsi b1l1em:i.iin Milwau
""esta kamera mukanaan. vaikka 
,innikbäsli yriHikin pääs1ä ,iirä 
eroon. 

Tiistai 5. 9. 
l\t1atk::\ ]:.llkui aurinl..oiseen Kalifor
niaan. Taas ndi lenllcllyä rarin aika
vyöhykkeen yli J3 iltapäivällä saa
\"ltlmmc crill;ljn korkcata,oisecn 
mutta hieman erjilytlävj\la "euJulla 
sipil'ievaan hOlelliirnrne. Päärimme 
kayttaa \u[Jpupaivan tehok kaa'ili ja 
lutu'ilua Universal Sludioihin. Osa 
porukasla siirtyi jo tässä vaiheessa 
rannalle ostoksille .1;1. aurinkoa otta
ln<ld[l. lltapäivärullhb L<}, Angele
"issa on kokemisen arvollJen. mU[[3 
,;J;j\'Ulmme kuin saavuimm(,:kin 

Paikallinen opiskelija matkalla ruokalaan. 

nen ovat silmiinpistäviä. Tähän lisät
tynä kaurpamiehen vetämä kierros 
jälli pintapuolisen mielikuvan. 
Saimme vahvistu,ta ennakkoluuloil
!emme: "Tällaisia narnä kaikki jen
kit ovat". 

Torstai 31. 8. 
Maananlai 4. 9. 
Löysimm<: taas uudenlai,cn USA:n. 
Olimme päivän seudulla, jD~sa asuu 
Amish-l<lhkoon kuuluvia ihmisiä 
ISOa·luvun elämäntapoineen pielli~· 

sa. siisteissä Ja hyvinhoidetuissa 
maatiloissaan muissipe1tojen keskel
lä, ilman sähköä ja muita nykyajan 
mukavuuksia. 
Vierailu Stareraftin tehtailla oli an· 
taisa. Paikasta jäi miekt:n matkan 
ahkerimmatr työntekijät. Ihmiset 
näyttivät todella pOliskivan töitä ja il
meisesti myös viihtyivät. Meistä kah
lkban onnellista pääsi isännän Slar 
Graftin kyytiin. Voin vakuultaa ellå 
oli mukava auro, harmi vaan ellei 
Suomeen saa tuoda kyseistä Vania 
kunnon jenkki-varustuksella. 
Viikonloppu Chicagossa ja on kuin 
retkueemme löytäisi kaupungista 
vain yhd<:n ainoan kapakan ilta illan 
jälkeen: Haja Beach Clubin. Kuin 
yhteiscsta sopimubesta jätimme 
turhat pakkonähtävyydet, pidimme 
hauskaa, shoppailimme, olimme au
rinkoa Lake Michiganin rannalla. 

Paluumatkall" Milwaukeehen S;lri j'l 
Tiina löysivät e].jmi"insä huvipuj~lOn. 

Viikonlopun anti oli parempi yhteis
henki. 

Pörrr /'Iirn: .. 

ajoissa päivän viimeiselk studiokier
rllkselle. Kiertoajelu oli hyvin antoi· 
'J maanjäristyksineen ja Miami Vice 
'>tunl show katsomisen arvoinen. 
Harmi, ettei 1\1inna antanut ikuiHaa 
itseääni Gonan Barbaarin wkevassa 
lialauksessa. Kyseinen I\uva olisi kyl
jj varmasti julkaistu excllrsiotoimi
kunnan virallisen eSillelyn yhtey
dessä. 
Los Angeles on valtavan laaj;J ja ma
tala kaupunki. Lähinnä se on hirvit
ränl määra asumalähiöiUi. Ilman au
toa ei olisi kaupungista nähnyt yh
1:1<1n mitään ja autonkaan kanssa ei 
näin lyhyessä ajassa kovinkaan pal
joa. Meidan hotellimme sijaitsi 
Down Tov.'nissa, joka muissa pai
koissa olisi ollut hyva ratkaisu, mut
la [,öo,issa Down Tl~wn on meksi
kaanojen asu11amaa wdclla erämää
niisli'i seuma. 

Keskiviikko 6. 9. 
Aamulla <!joimme Suomen k,-lllSU
laatliin tcullisuussihleerin loimis· 
toon. Tuli siinä varmasti mieleen yh
delle jos toisellekin. wä voisi sen 

urapulk~n suunnata tänne lämiran
nikolle. vaikkapa tcol!isuussihreerin 
avustajaksi. Aamupäi\"ållä siirryim
me vielä San Diegoon A. Ahlström 
Oy:n tytäryhtiön Pyro Powerin vie
raaksi. KUlen tavallista, "ykkösau

ta" eli puheenjohtajan auto oli laas 
viimeisenä perillä. Toinen teollisuus
sihteerin avustajista lähti myös mu
kaamme vierailulle. l\linr.a sai kyy
din avoautossa ja poltli nwänsä. 
Mekös olimme kateellisia. 

Toiset kävivOI myös katu,Ha. 
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Bussimarkalla LA-SF loytyi kylfä tekemista. 

/Väillkö {!aill siui karllaa pideliiän? 

Puheenjohtaja syö firman piikkiin. 

Iltapäivällä, vierailun j<llkccn, ha
jaannuimme eri suuntiin. Osa ihmi
sistä eksyi jopa r-.lexicon puolel1c, 
mutla suurimman osan houkuneli 
helle rannalle ja mahtaviin mainin
keihin. 
Kotimatkalla autokuntamme nåki 
aioon amerikkalaisen ulosajon Hol
lvwood-tyyliin, Edessämme ajanut 
aula alkoi :,.,htiJ.kkiä heittelehtiä. Se 
törmasi vierellään ajaneen rekan kyl
keen ja lemi kaaressa ulos tieltä 
kymmenmctristn penkareen yli rot
koon. Py~hdyimme rckkakuskin 
kanssa ihmettelemään mitä oli [a
pahtunut. Paikallinen poliisi ei ollut 
kiinnost unUl silminnil k ijälausun
noistamme, joten jatkoimme matka<J 
huomattavasti rauhallisemmin tur
vavyöt kireällä. 

Tors1ai 7. 9. 
Kohteista v'limeiseniJ. mutta ei vähäi
simpänä oli vuorossa MdJonnd 
Dou);:Jasin 1entokonerehdas. Meidät 
päästelIiin kaikkein pyhimpään. eli 

katsoma<ln MD~RS:n ja uuden 
MD-l1:n kokoonpanoa. Kieno<; oli 
erittäin mielenkiintoinen. 
Illalla alkoi jo pieni haikeus pall1aa. 
i\.nni saatelliin lentokcntälle, t'i koti· 
Ill<llkaan vart~n vaan Mexieoon su
"cltdcmaan. Tässä vaiheessa ,lUIO

klllH:unll1e tdi pakollisen vierailun 
Kiinalaisen tcatterin edustalle ihmet
tc1cmään mm. Marilynin jalanjäl
kiä. Onneksi tapahtuman muisla
mista tuke\'~lI mUlltam~u valokuvat, 
k(J,.,ka neljän BallJ1iln-pullmta nauti
tun viinipulk~J1 jälkeen aUL0kuntam
me midiku\<lT L'iväl ole nii[j kaik
kein kirkkaimpia. Yön aikana vie
timme myös perustcdli,>ct läks'lalset 
TiinalIe ja Hei"ille, jotka meidan 
jatkaessamme matkaa jäivät päiväk
si Lmiill ja lensivät jo lauantaina h~
[iin. 

Perjanlai 8. 9. 
Haikeiden jäähyväisten kem jat
koimme matkaa kl)hti San Francis
(;0<1. Tällä kertaa kulku\alin~cn~im
me oli bussi. Osanottajista oli J3.ljel
Ja enää 17 hacnkcä. I\lalka.,imme il
laksi pieneen Sohang-kyHiän, j,)kJ. 

'~,

.l;J
 

Yilvyimme laaduH.aissa !ru/el/eissa. 

o,>oillautui aikaml)isebi tllrislipyy
dykseksi. Se oli TClmkaJainen kylä 
mataline taloineen ,Ja luulimyllyi
neen. Hotellin uima-aliaassa ja po
realtaassa ei kuitenkaan ollut miLä:in 
valittamista. Paikallisessa "nuoriso
paikassa" meno oli suorastaan kuol
lulta, joten moni sai kerrankin nu
huuua kaivatLlt yöunet. 

Lauan1ai 9. 9. 
Malka jatkui kaunista rantati;;tä 
kohti San Franeiseoa. Mai~emar oli
vat päätähuimaavat. Saa\'uimme 
vasta myöhään illalla hOlelliimme. 

Sunnun1ai 10. 9. 
Aamu lUotti pienen pettymyksen, 
koska olimme kuvi[elket, että Kali
forniassa ei voi olla kuin helle. Kyl-

Ali American smile. 
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mästä merivirrasul johtuen San 
Franciscon päälHi on hyvin usein pil
viä ja meidän kokemuksemme mu
kaan siellä oli myös kylmä. \'leille 
kylmä tarkoitti sitä että joulU! jättä I 
mään ~honsit matkalaukkllUn ja lJU .~~keutumaan pitkiin housuihin ja tak
kiin. Ilma vastasi suunnilleen tyypil
li5tu ~uomalaista "esäsäätä. Muuten 
kaupunki oli kyl1ä loddla mielen "ll

/ii,kiintoinen ja omaperäinen. Cabk 1,
Carit ajehval ylös alas kukkiJloiw:n 
rinteitä. Kaveleminen pitkin k<ltuja IIoli jo sinänsä kokemus, niiden jyrk
kyydeiJ. Ja idyllisen ympäristön 
vuoksi. Moni kävi varmasti katso
lTIassa Golden Gate-sillaa ja Algat
razin saarella. 
Tämä oli viimeinen virallinen excur
siopäivä ja maanantaiaamuna loput
kin osanottajat hajaantuivat iahlien 
kukin omille teilleen. Palailimme 
Suomeen pienissa ryhmissä. seuraa
val\ kahden viikon aikana. Suurin 
osa vietti loppuajan Kaliforniassa I 

lomai1len. i 
Amerikan manner tuli nahtyä ja 

" 

koettlla. Matka (lli tocklla antoisa ja 
vielä pitkään riittja muistellavaa ja 
ketT(lctavaa. 
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ERIKOISSÄHKÖMOOTTORIT 
0,2-300 kW 

VAATIVAAN KÄYTTÖÖN
 
•
 

m~~~ 
KON E OY Moottoritehdas
 

PL 6, 05801 Hyvinkää
 
vaihde (914) 271
 

telefax (914) 273 096
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Vi;ililhi luli k;ire kauppaan. 

Hi-tech kulkI/neuvoja Goshenissa. 



Ammattipiireiss:i Mapal kääntöpalakalvain m<:,rki(~t't:' 

markkllloiden par;lsta pinnanlaatua, Jopa R, (1 I~ 

Jälkeä, jota ei enä~ l:lrvjtsee viimeistelli. 

• 

Kyllä, kiitos! 
Haluamme valmism kerr;tll~_ 

o Lähettäkää minulle Ji<iinfqrmaatiota, 
o Ottakaa minuun dllt'I'S.
 

\Jimi Puhelin
 

Yrjt\'~ 

():<r>!te 

oyCollyCDnJpanyab 
1'1.3, 01511 Vant3J., puhdin W-821 G3j 

s~...-:L.a.. Oy
,y 

KYTTÄLÄNTIE 8 00390 HELSINKI 39 (ff; 90-544 044 
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KANNATUS

MAININNAT:
 

Aluma 

FAG laakeri oy 

Ferro-tekno 

Ideamac oy 

Multielektro 

Ota-valinta 

Saalasti oy 

LEMMINKÄINEN OY
 
ERISTYSOSASTO
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Sijoita tuottaviin työstö
koneisiin - ota yhteys 
alan asiantuntijoihin! 

!II SU~~~I~~~~~:tu'5~ne Oy
 
• Pääkonttori: • Varasto ja huolto: • Tampereen alue
Haapaniemenkatu 7-9 B Haapaniemenkatu 7-9 B konttori: 
00530 Helsinki 00530 Helsinki Rautatienkatu 26 A 
Puh. (90) 750900, 33100 Tampere 
telex 124586 wemex sf Puh. (931) 147400 

PLASMATEKNIIKKA OY 
';,. 
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KONETEKNIIKKA
 
A. PIRINEN
 

KNORRINGlLTA 
TYÖSTÖKONEIDEN 
MODERNISOINTIA 
HEIDENHAIN-OHJAUKSILLA 

•	 Käytämme modernisoinnissa edusta
miamme CONTRAVES-servokäyttöjä SOITA 

•	 Modernisoimme myös vanhoja tasa
painotuskoneita 

'B9" 
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GRONBLOM-YHTIOT
 
Teollisuuden luotettava toimittaja: 

• Työstökoneet 
• Kovametalli- ja pikaterästyökalut 
• Mittalaitteet 
• Paineilmatyökalut ja kiinnitystarvikkeet 

Oy GRÖNBLOM Ab • Oy INSINÖÖRITOIMISTO ZEITLlNGER & CO
 
Mekaanikonkatu 6 • 00810 Helsinki' Puh. (90) 755 81 • Teletax (90) 780 715
 

RAUTE OY
 

C A RTE Ä 
KONTINON UUSIN PALVELUMUOTO
 
Uuden levynleikkoushollimme - Molemmat laitteistot avat 
suunnilfelusm on johtoojofukse numeerisesti ohjattuja. 
no ollut luotonlotoloudellinen - Traditionaalisen giljotiinileikku
lehokkuus - osiokkailtemme rin kitaleveys on 6000 mm ja 
parhaoksi. maksimilevypaksuus 16 mm. 
- Tletokoneoh;oltlJ neslousjör - Laitteistot täydentää tieto

jeSlelmä minimoi materiaali koneohjattu varastointijörjes
hukan. telmä, joka huolehtii oikeat 

- Vesi-plasma-poltinloitteis1oo kappaleet oikeaan aikaan 
käytetään erityisen mittatark oikealle asiakkaalle. 
koon ja iännityksettämään 
polltoleikkaukseen. Maksimi

NYT KANNATIAA KESKmÄÄJevykoko on 3200 l( 

KAIKKI TERÄSOSTOT12000 mm. 
- Kuusisuuttiminen maokaasu KONTINOON 

hoppi-poltinlaitteislo on tar

koitettu nopeaan massatyös

kentelyyn. Maksimilevykoko
 ~ 3200 x 12000 mm. 

KCNTINC 
- keskittyy teräkseen 

levynleiklmulo\a\!o - Hokintie 6
 
01380 VANTAA
 

Puh. 90-131101 - fal< 1311 0364
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TELEMETALLI OY 

MAAHANTUONNIN KOKEMUSTA
 
VUODESTA 1964
 

• CNC-sorvit 

• koneistuskeskukset 

• teollisuusrobotit 

• lastuavat melallintyöstökoneel 
• pajakoneet ja puristimet 

• puuntyöstökoneet 

• työkalut 

OY KONEISTO AB 
Esterinpor11i 1, 00240 Helsinki 

Puh. (90) 159 11 
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Your single source for machine &contral
 
SUOMESSA 

-,r TEOLLISUUSTEKNIIKKA OV -
HELSINKI 90-692 3051 TAMPERE 931-33140 TURKU 921-431133 , r 

KIITOKSET 

VTK esittää parhaat kiitokset excursion onnistumiseen 
vaiku"(Jneifle yrityksille ja henki/oilie. 

Finnair 

Metro-aulo Oy 

Ahlström Oy 

TEKES/1eollisuussihteerit 

Neles-Jamesbury 

Machinery Oy 

Fiskars Oy 

Ulkomaankauppaliitto 

Filmit: 

Agfa-Gevaert Oy 

Kaikki tässii julkaisussa ilmoittaneet 

VTK VALMISTUSTEKNIIKAN KERHO 
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SUOMEN SANDVIK OY 
PL 52,01511 Vantaa. plJh. 90-821 722
 

WÄRTSILÄ 
'i," SECURITY 

Ota yhteyttä meihin Mercantilessa. Suunnitellaan yhdessä juuri Sinun 
yrityksesi tämän hetken tarpeisiin mitoitettu ja tulevaisuuden kannalta 
ennakoitu ratkaisu. 

Ty6kaluhlomakoneef 
Avarruskoneef 
Säfelsporakoneef 
Erlkoiskoneef 
L1sälalffeef, varaosaf, 
käyff6koulutus ja huollo 

Hiomakoneef 
Sorvif 
Pysty-ja vaakakaralsef 
koneisfuskeskuksef 
Jyrsinkoneef 
Ty6kalulyrsinkoneef 

Olemme erikoistuneet lastuavaan työstöön. Siksi osastomme ammattilaiset 
tuntevat juuri tämän alan ongelmat ja pystyvät yhteistyössä kanssasi 
löytämään niihin oikeat ratkaisut. Mercantiien lastuavien työstökoneiden 
ohjelma on lähes täydellinen ulottuen yksittäisistä, koulutuskäyttöön tarkoi
tetuista koneista iaajoihin FMS-linjatoimituksiin. Vankat päämiessuhteet ja 
Mercantilen monipuolinen osaaminen mm. tietotekniikan alueella 
takaavat Sinulle jo tänään kokonaisuuden, joka täyttää huomisen 
vaatimukset. 

~~Il"" II , ...............~~4.I.....i.ol.l:..l.Ll~I.U.I-I, 

Lastuovan 
työstön 
ratkaisut 
Mercantilesta 
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