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Kerhon puheenjohtajan tervehdys

Mennyttä vuotta ovat leimanneet muutokset. Ulkopuolisessa maailmassa ovat teollisuusyritykset
sopeuttaneet toimintaansa yhdeksänkymmentäluvun lihavien vuosien jälkeiseen arkeen ja kerhomme
on vuoden aikana sopeutunut taas yhteen melko totaaliseen aktiivijäsenistön sukupolvenvaihdokseen.
Kummallakaan rintamalla eivät muutokset aina ole olleet täysin sulavia mutta huolimatta kaikesta
vaikuttaa tulevaisuus valoisalta.

Muuttunut tilanne ei onneksi ole vielä kovin pahasti vaikuttanut kerhon toimintaan ja rooliin opiskelun
ja työelämän välisenä linkkinä. Sukupolvenvaihdos omalta osaltaan on opettanut rutiineita uudestaan,
osin kantapään kautta opittuna, sekä muuttuneet suhdanteet ovat näkyneet yritysten tarkempana
taloudenpitona ja tiukentuneena mainospolitiikkana mutta pienistä vaikeuksista huolimatta olemme
edelleen pystyneet jatkamaan perinteikästä toimintaamme opintojen ja työelämän välisenä linkkinä
tuoden teoreettiseen oppiin käytännönläheisempää näkökulmaa.

Kiitos tästä kuuluu luonnollisesti yhteistyökumppaneillemme joita ilman nykyisen kaltainen
toimintamme ei olisi mahdollista. Euroopan ekskursion kaltaiset suuret projektit vaativat
paljon sellaisia resursseja joiden kerääminen ominpäin opintojen ohella
olisi hyvin hankalaa tai peräti mahdotonta ja ilman tukea nämä kalliit
kokemukset jäisivät luultavimmin saamatta. Kokemukset jotka
laajentavat näkökulmaa ja avaavat varmasti itse kunkin silmiä
laajempaan maailmaan ja jotka kasvavat hiljalleen korkoa vuosien
vieriessä.

Kerhomme on siis päässyt hyvään keski-ikään. 35 vuotta on
takana, mutta kuten yleensäkin ei ikä ole tuonut mukanaan
muuta kuin vakautta ja varmuutta. Vakautta joka antaa
suuntaa toiminnalle ja toimintatavoille, varmuutta joka
vakuuttaa siitä että hetken vaikeudet eivät ole kuin korkeintaan
pieniä hidasteita matkalla yhä ylöspäin.

Jyri Hakola
VTK:n  puheenjohtaja 2002
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Muut kierrätyspalvelumme: BATTREC, CARREC, CATREC, KEMREC, METREC, PACREC

Kokonaispalvelu

sähkö- ja elektro-

niikkalaitteiden

kierrätykseen

elrec@kuusakoski.com
www.kuusakoski.fi

Palvelunumeromme kaikkialla Suomessa:

0800 0880

Henkel Norden Oy
Loctite divisioona

Lyhtytie 3
00750 Helsinki

Puh. 0201 22 311 Fax. 09-345 5611
www.loctite.fi

Pitää minkä lupaa.

Mittausvälineet

– Työntömitat ja mikrometrit

– Mittakellot ja jalustat

– Pinnankarheus- ja kovuusmittarit

– Mittauslaserit ja 3D-mittaus-

koneet

Kiinnittimet ja tarvikkeet

– Sorvin ja porakoneen istukat

– Hydrauli-istukat

– Työstökoneiden työkalut

– Työkappaleiden kiinnittimet

Hiomatarvikkeet

– Katkaisu- ja napalaikat

– Hiomanauhat ja -päät

– Karalaikat ja jyrsimet

– Paineilmakoneet

Erikoiskoneet

Lastuavat työkalut

– Kovametallityökalut

– Porat, kierrevälineet

– Jyrsimet, kalvimet

– Reikäsahat ja -jyrsimet

– Lämpö-, pintakäsittely-, valssaus- ja aineenkoestuskoneet

– Lastuavat työstökoneet

– Langan- ja kaapelinvalmistuskoneet

– Jousenvalmistuskoneet

Konetyökalut
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Alumiinivalua sarjatuotantona
Kokillli-, matala- ja painevalua

Simulointia ja asennusvalmiita valuja

www.specialvalimo.fi
specialvalimo.pap@specialvalimo.fi

Niittyrinne 3 • 02270 Espoo
Puh. (09) 8881188
Fax  (09) 8881189
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Kun yritykset nykypäivänä
harkitsevat uudistaa tai vaihtaa
ERP- tietojärjestelmiään,  on
järjestelmän perustana useim-
miten jokin markkinoilla olevis-
ta valmisohjelmistopaketeista.
Näiden järjestelmien kehittä-
minen on ollut erityisen voima-
kasta viimeiset viisi vuotta.
Yhtenä kehittämisen veturina
on ollut nopea muutos liike-
toimintaympäristössä ja asiak-
kaiden halu ottaa järjestelmiä
nopeasti käyttöön. ATK-
projekteissa on korostunut
myös tavoite keskittää asiak-
kaan resurssit käyttöönoton
varmistukseen ja muutoksen
tehokkaaseen läpivientiin. Aika
on rahaa ja säästöpotentiaalia
on!

“Puhtaalta pöydältä”  toteutettu
ERP-järjestelmäprojekti on
tänään harvinaisuus. Järjestel-
mätoimittajien halukkuus tar-
jota uusia, kokonaan räätä-
löityjä  järjestelmiä on vähäistä.
Laajan valmisohjelmistotar-
jonnan lisäksi yhtenä syynä on
varmasti asiantuntevan projekti-
henkilöstöresurssien niukkuus.
Myös riski, että aikataulussa ja

arvioidussa projektibudjetissa ei
pysytä, on selvästi suurempi
kuin valmisojelmistotoimituk-
sissa.

ABB:n Sähkökoneet-yksikössä
päätettiin vuonna 1993
käynnistää tietojärjestelmä-
projekti. Silloin käytössä ollut
ERP-järjestelmä oli merkki-
pohjainen käyttöliittymältään,
sen käytettävyys oli rajoittui
päiväaikaan, ylläpito ja edelleen
kehittäminen oli kallista  ja
integrointi muihin järjestelmiin
oli vaikeata. Usean vuoden
aikana Sähkökoneisiin olikin
kehittynyt lukuisia pieniä
“varjo”järjestelmiä paikkaa-
maan silloisen ERP-järjestelmän
puutteita.

Tavoitteet uudelle järjestelmälle
asetettiin korkealle. Käytettä-
vyys on 99,5% (24 h/ 365 vrk).
Järjestelmän oli oltava joustava
muutoksille, helppokäyttöinen
ja sen oli vastattava eri tulos-
yksiköiden erilaisiin liiketoi-
minnan tarpeisiin. Tavoitteena
oli myös windows-käyttöliit-
tymä ja client-server järjestel-
mäympäristö.

90-luvun alun valmisohjelmis-
toista ei löytynyt yhtään
varteenotettavaa vaihtoehtoa,
joka olisi täyttänyt järjestelmälle
asetetut tavoitteet. Monet
ohjelmistot olivat merkki-
pohjaisia ja jo teknologialtaan
kypsässä iässä. Insinöörifir-
massa päätettiin siis käynnistää
varsin kunnianhimoinen tieto-
järjestelmähanke, jossa koko
järjestelmä koodattaisiin puh-
taalta pöydältä. Järjestelmä-
toimittajilla oli käynnissä olevia
projekteja vähän lamavuosien
takia ja vapaita resursseja
kiinnitettävissä erittäin haasteel-
liseen projektiin.

Projektin alkuperäinen suun-
niteltu aikataulu oli vuosi ja
neljä kuukautta.  Projektin läpi-
vienti järjestelmän määrittelystä
käyttöönottoon kesti  kolme ja
puoli vuotta. Projektin aikana
sekä asiakas- että toimittaja-
organisaatio oppivat erittäin
paljon. Seuraavassa on muuta-
mia tämän atk-projektin oppeja,
joita voidaan hyödyntää kaik-
kien järjestelmäprojektien pää-
töksenteossa.

Asiakkaan tarpeisiin kehitetty, kokonaan
räätälöity ERP-järjestelmä elää ja voi hyvin

Taina Vahtokari
Tilaus-toimitusprosesin omistaja
ABB Oy Sähkökoneet
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ATK- jär j e s t e lmän

uusiminen kannattaa

sisällyttää osaksi  pro-

sessien kehittämistä

ERP-järjestelmät ovat merkit-
tävä osa tilaus-toimitus-
prosessin tiedonhallintaa. Onko
tietojärjestelmähanke osa
suurempaa muutoshanketta vai
onko tarkoitus uusia vain atk-
järjestelmä tai sen osa?  Vanhan
järjestelmän toimintojen ko-
piointi  uudeksi ei yleensä
tehosta riittävästi toimintaa.
Pettymys voi olla suuri, kun
uusi, huipputeknologia ei ly-
hentänytkään tuotannon lä-
pimenoaikaa.

Atk-projektia ja tuo-

tekehi tyspro jek t ia

johdetaan samalla

tavalla

Molemmissa aikataulun hallinta
on merkittävä osa johtamista ja
päätöksentekoa.  Molempiin
liittyy  myös paljon haasteita
kokonaisuuden hallitsemiseksi
ja lopputuloksen (= asiakas-
tyytyväisyys / käyttäjätyyty-
väisyys) varmistamiseksi.
Projektin “paisumisen” välttä-
miseksi järjestelmän rajaus on
sovittava tarkasti jo sopi-
muksessa. Muutosten hal-
linnasta on myös sovittava.

Etenemistä tavoitteisiin täytyy
seurata konkreettisilla mit-
tareilla ja mielellään ongelmien
ennakoimiseksi hyvissä ajoin,
kun niiden välttämiseksi
voidaan vielä tehdä jotain.

Ohjelmien laadusta ei

voi tinkiä

Aikataulupaineissa “riittävä
laatu” saa monia määritelmiä eri
osapuolilta. Laatuvaatimukset,
vastuut ja testausproseduurit on
hyvä liittää mukaan jo
sopimukseen. Yhteistyökump-
panin laaduntuottokyvystä ja
osaamisesta täytyy olla
vakuuttavaa näyttöä. Referens-
sikäynnillä on syytä muistaa,
että se yleensä on parasta, mitä
toimittajalla on tarjota.

Organisaation sitoutu-

minen projektin läpi-

vientiin täytyy olla

vahva

Ylimmän johdon sitoutuminen
muutoksen läpivientiin on
itsestään selvyys ja projektin
elinehto. Tärkein tuki päi-
vittäisessä projektityössä  on
keskijohdon innostus ja tahto.
Kun keskijohto sitoutuu
projektin tavoitteisiin, antaa se
yleensä myös sopivimmat

asiantuntijansa projekin eri
tehtäviin.  ERP-projektissa
keskijohto on yleensä se, joka
tunnistaa nopeimmin jär-
jestelmän tuomat uudet mah-
dollisuudet. Esimiehinä he ovat
myös avainhenkilöitä uusien
toimintamallien käyttöönotta-
misessa.

Projektin henkilömuu-

toksiin täytyy varautua

Varsinkin projektin pitkittyessä
henkilövaihdokset ovat tavalli-
sia. Systemaattisella projektin-
hallinnalla ja dokumentoinnilla
autetaan uutta henkilöä no-
peammin ottamaan haltuun
projektitehtävänsä.

Sähkökoneiden ERP-järjestel-
mä elää ja voi hyvin. Ja  kehittä-
minen jatkuu edelleen. Jär-
jestelmän alkuperäiset tavoitteet
ovat sen vahvuuksia. Käytet-
tävyys 100%, joustavuus sekä
liiketoiminnan että atk-teknolo-
gian muutoksissa, helppokäyt-
töisyys ja integroitavuus muiden
järjestelmien kanssa ovat tä-
näänkin ajankohtaisia.
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KCI Konecranes on maailman johtava 
täyden valikoiman tarjoava nostolait-

teiden ja niihin liittyvien palvelujen 
tuottaja. Toimimme yli 40 maassa 

ja kaikilla nostureita käyttävillä 
teollisuudenaloilla sekä satamissa. 
Tuotevalikoimamme kattaa kaikki 

nosturiratkaisut ja komponentit 
pienistä ketjunostimista nostokapasi-

teetiltaan usean sadan tonnin telakka- 
ja erikoisnostureihin. Nostureiden 

kunnossapidossa KCI Konecranes 
on selkeä edelläkävijä maailmanlaa-

juisesti. Pätevyytemme nosturiliiketoi-
minnassa on ainutlaatuinen.

NOSTURIALAN 
uudistaja

www.konecranes.com
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Planmeca Group on suomalainen terveydenhoitoalaa palveleva yhtiöryhmä, jossa työskentelee noin
1500 henkilöä. Vuoden 2002 liikevaihtoennuste on noin 395 MEUR. Planmeca Oy, Planmeca Groupin
suomalainen emoyhtiö, on perustettu vuonna 1971. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkean
teknologian hammashoitolaitteita: hammashoitoyksiköitä, potilas- ja aputuoleja, valaisimia, intraoraali-
ja panoraamaröntgenlaitteita, suukameroita sekä alan johtavia digitaalikuvantamislaitteita. Planmeca
Oy on Euroopan kolmanneksi suurin hammashoitolaitteiden valmistaja.

Tilaus-toimitusprosessi
Planmeca Oy:n tilaus-toimitusprosessia ohjataan Lean System-toiminnanohjausjärjestelmällä. Alla
nähdään prosessin rakenne ja ohjausperiaate ja seuraavilla sivuilla on esitelty toiminnanohjausjär-
jestelmän eri osat.

Case: Lean System -toiminnanohjausjärjestelmä
Planmeca Oy:n tilaus-toimitusprosessissa

Juha Järvinen
Valmistuspäällikkö
Planmeca Oy

ASIAKAS      VIENTI TUOTANTO MAT.HALL.    TUOTANTO HUOLINTA

Tilaus Konfigurointi Valm.rakenne Osto Osakoon. Kokoonp. Toimitus

Asiakas

    Avoimet     Avoimet
       työt        työt
  -työkortit   -työkortit

Toimittaja

Tilauksen
kirjaus

Kysynnän
hallinta

Konfigu-
rointi

Valmistus-
rakenne

Työn
avaus
-varaukset
-ajoitus
-vaiheet
-sarjanrot
-työkortti

OSTO
-ehdotukset
-tilaukset
-kotiinkutsut
-laskun
tarkastus

Muuten
saatavat
osa-
koonnos
tarpeet

Laitteen
kuvaus
-hinnoittelu
-toimitus-
aika

OSA-
KOON-
NOKSET

KOKOON-
PANOT

Toimitus
kelpoiset
tilaukset

TOIMITUS
-huolinta
-lähetys
-laskut

                 VARASTO                VASTAANOTTO
                    saldot / keräys / kotiinkutsu / luovutus / siirrot

                                                      L E A N - S Y S T E M
                         myynti / tilauskanta / mallit / ostot / valmistus / varasto / toimitus / liittymät

     TALOUSJÄRJESTELMÄ

Valmis-
tusmis-
kirjaus

YHTEIS-
TYÖ

KUMPP.

  Tilaus

Asia-
  paperit

Tilaus-
 vahvistus
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Tuotteen konfigurointi ja
tilauksen luonti
Asiakkaan toiveet muun-
netaan virheettömästi tuot-
teen ominaisuuksiksi konfi-
guraattorilla. Konfigurointi
tehdään joko myyntikont-
torissa tai pääkonttorin
tilauksen käsittelyssä. Näy-
tön vasemmassa ylänurkas-
sa esitetään tuotteen omi-
naisuusotsikot. Vasemmas-
sa alanurkassa näkyvät ot-
sikkoon liittyvät vaihtoeh-
toiset ominaisuudet, joista
valittu siirtyy näytön oikean
reunan tilaussisältöluette-
loon. Valintojen perusteella oikeaan alanurk-
kaan muodostuu myös tilauksen myyntihinta.

Luo tilaus –painikkeella valituista
ominaisuuksista luodaan tilaus.

Tuotannon karkea kuormitus ja tilauksen
toimitusaika

Tilauksen toimitusaika määritetään tuotannon
karkeakuormituksen perusteella kysynnän hallinta
-näytöllä. Tilauksen käsittelijät karkeakuormitta-
vat tuotantoa tuotekohtaisesti viikkotarkkuudella
vertaamalla tuotan-
non vapaata kapasi-
teettia saapuvien ti-
lausten lukumää-
riin. Uusi tilaus voi-
daan vahvistaa val-
mistettavaksi vain
sellaiselle toimitus-
viikolle, jolla on
vapaata tuotanto-
kapasiteettia. Ky-
synnän hallinnassa
näkyvät myös ka-
pasiteettivaraukset.
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Tilausvahvistus ja tuotannon
valmistusrakenne

Myyntikonttoriin lähetettävän
tilausvahvistuksen yhteydessä
tilauksesta luodaan tuotantoa ja
arkistointia varten tilauskohtai-
nen valmistusrakenne.

Tuotannon suunnittelu ja
hienokuormitus

Tuotannon suunnittelussa val-
mistusrakenteesta avataan työ,
jolle muodostetaan työvaihe-
mallien perusteella kuormitus ja
läpäisyaikatiedot. Samalla luo-
daan myös materiaalivaraukset
valmistusrakenteen ja nimikkei-
den ohjaustietojen perusteella.

Avatut työt hienokuormitetaan Leanin ohjaustyöasemassa.
Hienokuormituksessa luodaan tuotantolinjan valmistusjärjestys
tuntitarkkuudella huomioiden tilauksen toimitusaika, työn
kuormittavuus, resurssien kapasiteetti ja kriittiset komponentit.
Ohjaustyöaemassa on mahdollista optimoida simuloimalla eri

valmistus-
järjestyk-
siä.
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Prosessin seuranta

Tilauksen etenemistä tilaus-toimitusprosessissa seurataan tilaukset
ja työt -näytöltä, jonka tiedot ovat aina reaaliaikaisia. Näytöltä
nähdään mm. miten tilaus etenee tuotantolinjalla ja koko tilaus-
toimitusprosessissa.

Myös asiakas voi seurata samoja tietoja
Lean Web-sovelluksesta.
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Toimittajaverkoston internet-sovellutukset pk-
konepajateollisuuden alihankintaprosessissa

Kai Häkkinen
TkL, erikoistutkija
VTT   Tuotteet ja tuotanto, Tuotantojärjestelmät

Tämä esitys perustuu TEKESin, VTT:n ja yritysten rahoittamiin, yritysten kanssa
yhteistyössä tehtyihin tutkimuksiin; INTERALI, Internet alihankintatyyppisessä
tuotantoyhteistyössä ja PARTNET, Internet-pohjainen sopimusalihankintajärjestelmä
toistuvassa pienerävalmistuksessa. Tutkimusraportit pdf-formaatissa osoitteessa:
http://partnet.vtt.fi/partnet

1. Johdanto

Suomalainen teollisuus on viimeisen 20 vuoden
aikana siirtynyt yhä laajemmassa mitassa erilaisten
alihankintatyyppisten palveluiden käyttöön sekä
siirtänyt tuotantoaan alihankkijoiden vastuulle.
Näin on vähitellen syntynyt alihankintayrityksiä,
joilla ei ole omia tuotteita, vaan tuotanto perustuu
asiakkaiden piirustusten mukaisten osien,
osakokokoonpanojen ja lopputuotteiden
valmistamiseen.

Tuotannon fyysinen siirto alihankkijalle on
helpottanut päähankkijan tuotannonohjausta.
Painopiste on siirtynyt valmistuksenohjauksesta
hankintatoimeen.

Alihankkijayhteistyö perustuu edelleenkin
pääasiassa puhelimen, postin ja faxin käyttöön.
Näistä fax on huomattavan tärkeä, koska sen
välityksellä voidaan lähettää piirustuksia ja muita
autenttisia dokumentteja. Faxin kehittyminen
1980 - luvulla on ollut merkittävä tietotekninen
innovaatio, jonka avulla alihankintatoiminnan
tehokkuutta ja sujuvuutta on kyetty tehostamaan.

Tietotekniikan soveltaminen yritysten väliseen
tiedonvälitykseen on käytännön syistä jäänyt taka-

alalle. Ei ole ollut käyttökelpoista teknologiaa,
joka olisi kustannuksiltaan ja käytettävyydeltään
ollut kilpailukykyistä muihin olemassa oleviin
tiedonsiirtotapoihin nähden.

Globaali Internet-verkko on yksi merkittävimmis-
tä viimeaikaisista tietoteknisistä innovaatioista.
Alihankintayhteistyössä Internet on hyvin lupaava
teknologia.

2. Alihankintaprosessin erityispiirteitä

Alihankintaostaminen näyttää kauempaa katsoen
olevan samantapaista kuin mikä tahansa
kauppatavaraostaminen. Kauppatavarat ovat
yleensä “luettelotavaraa”, joita valmistavat useat
eri yritykset. Tuotteiden vaihtokelpoisuus ja
soveltuvuus käyttöön  varmistetaan erilaisten
yleisten standardien avulla. Esimerkkinä laakerit,
autonrenkaat, kodinkoneet, jne.

Alihankintatoiminnan erikoinen piirre on, että
tuote valmistetaan asiakkaan piirustusten mukaan
ja sillä ei ole muita ostajia. Asiakkaana on yleensä
jokin yritys, jonka päätuotteeseen osa liittyy.
Lopputuotteen kysyntä ohjautuu suoraan
alihankkijalle, joten alihankkijalla ei ole
mahdollisuuksia itse ohjata omaa tuotantoaan.
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Alihankkijan tuotantoprosessi integroituu osaksi
päähankkijan tuotantoprosessia. Tästä johtuen
alihankintaprosessiin liittyviä yrityksiä on
järkevää tarkastella kokonaisuutena, eikä
toisistaan riippumattomina toimijoina.

Seuraavassa joitakin erityispiirteitä:
• Tuotteet asiakkaan piirustusten mukaisia
• Vain yksi asiakas per tuote
• Tuotteen volyymimuutoksiin on tavalla tai

toisella sopeuduttava
• Laatujärjestelmävaatimukset erilaisia eri

päähankkijoilla
• Piirustusversioiden- ja revisioiden hallinta
• Alihankkija integroituu päähankkijan tuotan-

nonohjausprosessiin eri tasoilla:
1. Muutaman vuoden tähtäimellä tapahtuva

suunnittelu, jonka tarkoitus on ohjata
investointi- ja muuta rakenteellista
päätöksentekoa.

2. Karkeasuunnittelu liukuvasti n. yhden
vuoden tähtäimellä. Lasketaan yhteen
tilaukset ja ennusteet. Ohjataan
markkinakysynnän ja tuotantokapasitee-
tin yhteensovittamista.

3. Hienosuunnittelutaso n. 4–12 viikkoa.
Sovitetaan tilauskanta kapasiteettiin.

4. Työnjärjestelytaso n. 5 päivää. Sovitetaan
tehtaalle siirretyt tilaukset päivittäiseen
kapasiteettiin.

• Tuotteen elinkaarivaiheen vaikutus toimin-
taan:
1. Mekaniikkaosien elinkaari yleensä useita

vuosia
2. Elinkaaren alussa valmistus on kokeile-

vaa, pienien erien valmistamista, virheistä
oppimista ja rutiinien kehittämistä.

3. Vakiintumisvaiheessa piirustusversiot ja
–revisiot vähenevät ja tavoitellaan
tehokasta tuotantoprosessia, tuotemuu-
toksia ei tehdä helposti

4. Elinkaaren lopussa varaudutaan lopet-
tamiseen ja minimoimaan riskit.

5. Tämän jälkeen painottuu after-sales
toiminta, joka on lähinnä varaosien
valmistusta ja toimittamista. Tärkeä
näkökohta on vanhojen versioiden ja
revisioiden valmistuksen hallinta.

3. Alihankintaprosessin tieto- ja
informaatiovirrat

Alihankinnan tietovirrat analysoitiin
pilottiyritysten osalta. Analyysi tehtiin
erittelemällä erilaiset informaatioprosessit
dokumentteineen ja tiedonvälitysmenettelyineen.
Tiedonvälitysmenettelyitä ovat posti, puhelin,
telefax, vierailut, sähköposti, pääteyhteys toisen
osapuolen tietojärjestelmään sekä web-palvelin
tietovarastona.

1. Valmistuksen ja suunnittelun
yhteistyöprosessi

2. Toimittajan valinta, arviointi- ja
hyväksymismenettelyprosessi

3. Hankintasopimusprosessi
4. Osakokoonpanojen, moduulien ja laitteiden

alihankintaan siirto
5. Tilausprosessi (osto/tuotannon

kotiinkutsumenettelyt)
6. Toimitusketjun tuotannonsuunnitteluprosessi
7. Alihankkijan ja siihen liittyvän toimitusketjun

laadunohjausprosessi
8. Tavaran lähettämisprosessi
9. Tavaran vastaanottoprosessi
10. Laskutusprosessi ja laskun maksu

4. Erilaiset tiedonsiirtomenettelyt

Voidaan löytää seuraavia menettelyitä:

• Posti
• Puhelin
• Telefax
• Vierailut puolin ja toisin
• Sähköposti Internetin kautta
• Sähköposti muiden tietoliikenneverkkojen

kautta
• Pääteyhteys alihankkijalta päähankkijan

järjestelmiin
• Pääteyhteys päähankkijalta alihankkijan

järjestelmiin
• Internet-palvelin yhteisenä tietovarastona
• Tietojoukon siirto päähankkijan järjestelmästä

alihankkijan järjestelmään Internetin kautta
     (vrt. EDI-ratkaisut) ja tiedon prosessointi

alihankkijan laitteessa.
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Postin ja puhelimen käytöllä on pitkät perinteet.
Niiden käyttö on edelleen tärkeää. Vierailut ovat
hyvin tärkeitä eri muodoissa.

Sen sijaan Telefax uudempana keksintönä on
mahdollistanut piirustusten ja muiden autenttisten
dokumenttien välittämisen kaikkialle, missä
puhelin toimii. Telefaxin käyttöön liittyy kuitenkin
tiettyjä rajoituksia. Se ei arkistoi dokumentteja.
Koska telefax viesti on paperi, se on arkistoitava
fyysisesti mappiin. Jos sen sisältö pitää tiedottaa
yrityksen henkilöstölle laajemmin, törmätään
uusiin ongelmiin. Miten jakelu suoritetaan,
kenelle jaetaan, kuka vastaa jakelusta. Eli on
luotava jakelujärjestelmä. Tiedottaminen voi olla
sisäisen postin välityksellä melko hidasta. Telefax-
viestejä voidaan käsitellä myös työasemissa,
mutta järjestelmä ei ole saanut suurta jalansijaa
käytännössä.

Lähettävän yrityksen kannalta käytön lisääminen
tuo myös mukanaan uusia ongelmia. Kenelle
jaetaan ja mihin puhelinnumeroon. Millä voidaan
jälkikäteen varmistua, että kaikki viestit ovat
menneet perille.

Telefaxin käyttäminen toimii hyvin kahden
osapuolen välisenä viestimenä niin, että lähettäjä
henkilökohtaisesti vastaa viestinsä perillemenosta
tavalla tai toisella. Eli, jos on kriittinen viesti, niin
soittaa vastaanottajalle ja näin varmistaa viestin
perillemenon.

Sähköposti Internetin kautta on hyvin laajalle
yleistynyt. Sähköpostin lähetys- ja lukuohjelmat
ovat yhteensopivia niin, että niillä voidaan lukea
kaikkia vastaanotettuja viestejä. Eli tavanomaista
kirjoitettua tekstiä voidaan lähettää ja lukea. Sen
sijaan sähköpostin liitetiedostojen käsittely on
ongelmallista. Koska liitetiedostot ovat
tyypillisesti erilaisilla tekstinkäsittely- tai
vastaavilla ohjelmilla laadittuja, tarvitaan niiden
lukemiseen ja käsittelyyn lähettäjän ohjelman
kanssa yhteensopiva ohjelma. Käytännössä
standardiksi on muodostunut Microsoftin MS-
Officeen kuuluvat tuotteet. Niidenkin osaltakin
on jo ongelmia, koska eri yrityksissä on eri ikäisiä
ohjelmaversiota. Uudella versiolla tehtyä tekstiä

ei aina voi lukea vanhalla versiolla. Oma lukunsa
on erilaisten CAD-ohjelmien tuottamien
tiedostojen käsittely.

Sähköpostin avulla viestittäminen on nopeaa. Sen
käyttämiseen laajemmin organisaatioiden välillä
liittyy samantapaisia ongelmia, kuin telefaxien
käyttämiseen. Jos on tiedotettava säännöllisesti
eri organisaatio-osiin sähköpostin sisältö, on
luotava sisäinen postitusjärjestelmä. Eli miten
arkistointi ja jakelu suoritetaan ja pidetäänkö
kirjanpitoa sähköpostiliikenteestä. Säännöstö
koskee molempia osapuolia.

Sähköpostin luotettavuus on periaatteessa hyvä.
Kuitenkin on tapauksia, joissa lähetetty
sähköposti ei koskaan tullut perille. Lisäksi on
mahdollista, että se lähetetään vahingossa väärään
osoitteeseen. Sähköpostin perillemenoa ei voi
kontrolloida samalla tavoin kuin telefaxin
perillemenoa. Se lähetetään Internet verkkoon,
jossa se voi viipyä pitkiäkin aikoja ennen
saapumistaan vastaanottajalle. Jos vastaanottajan
työasema on suljettu, jää sähköposti
vastaanottajan Internet-palvelimeen odottamaan
sen hakua.

Sähköposti soveltuu parhaiten henkilökohtaiseen
viestintään, jossa lähettäjä vastaa viestin
perillemenosta tavalla tai toisella.

Pääteyhteys alihankkijalta päähankkijan
järjestelmiin on varsinkin suuremmissa yhtiöissä
jo arkipäivää. Puhutaan Extranet-järjestelmistä.
Alihankkijat voivat kytkeytyä niihin ja käydä
katsomassa sovittuja tietoja omilta työasemilta
käsin. Tiedot voivat olla esimerkiksi
tuotannonohjaukseen tai tuotetietoihin liittyviä.
Extranet-järjestelmät on yleensä rakennettu
toimimaan vakioselaimien kanssa. Eli alihankkijan
ei tarvitse investoida yrityskohtaisiin järjestelmiin
– vakio PC ja vakio selain riittää.

Pääteyhteydet päähankkijalta alihankkijan
järjestelmiin on hankalampi asia. Alihankkijoiden
järjestelmät ovat tyypillisesti yksinkertaisia ja
halpoja, eivätkä yleensä mahdollista tietojen
selektiivistä jakamista eri päähankkijoille.
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Internet-palvelin yhteisenä tietovarastona
perustuu viimeisimpiin tietoteknisiin
innovaatioihin. Tässä ajatuksena on, että eri
osapuolet voisivat siirtää tietoja Internet-
palvelimeen, josta kaikki tietoa tarvitsevat
voisivat niitä hakea. Tarvittavat investoinnit ovat
hyvin pienet, kun rakennetaan järjestelmä selain-
pohjaiseksi. Järjestelmä on ajasta, paikasta ja
laitteesta riippumaton. Tietoja voi hakea vaikka
paikallisen kirjaston koneelta käsin.

5. INTERALI-projekti

Tavoitteena oli selvittää yhdessä 11 suomalaisen
pk-konepajayrityksen kanssa Internetin
hyödyntämismahdollisuuksia alihankinta-
tyyppisessä pk-tuotantoyhteistyössä. Projektin
innovatiivisessa alkuvaiheessa löydettiin mm.
seuraavia sovellutuskohteita:

• Dokumenttien hallinta (Piirustukset,
työohjeet, valokuvat ja laatuasiakirjat)

• Tilausten välitys
• Digitaalikameran käyttösovellutukset

(Laaduntarkastus ja asennustöiden valvonta)
• Suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö

(valmistusmenetelmä- ja työvälinetietoa)
• Videoneuvottelu (Tuotanto- ja

projektikokoukset)
• Äänen käyttömahdollisuus (Dokumentit,

ohjeet ja koneiden käyntiäänien välitys
äänitiedostoina)

• Valmistuksen ohjaus (Tuotanto-ohjelmat ja
–suunnitelmat)

• Projektinhallinta

Projektin pilotointivaiheessa testattiin mm.:

1) Kokoonpano-ohjelman ylläpitoa Internet-
palvelimessa. Päähankkijan tuotannonsuunnit-
telija siirsi viikoittain Excel-muodossa olevan
kokoonpano-ohjelman Internet-palvelimeen,
josta alihankkijan organisaatio sen haki.

2) Toisessa kokeilussa päähankkijan tuotannon-
suunnittelujärjestelmään tehtiin ohjelmarutiini,
joka siirtää päivittäin alihankkijan sopimus-
nimikkeistä tarvelaskentatilanteen ja ennusteen
Internet-palvelimeen automaattisesti Excel-

formaatissa. Vastaavasti alihankkija siirtää
puoliautomaattisesti näitä nimikkeitä
koskevan varastosaldotilanteen samaan
palvelimeen, josta päähankkijan organisaatio
voi katsoa alihankkijan saldotietoja.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että:

1) Internet-tekniikat toimivat hyvin ja niiden
käyttäminen oli helppoa.

2) Tiedostonsiirrot yritysten järjestelmistä
onnistuivat helposti.

3) Internet-palvelimen pystytys ja ylläpito vaatii
korkeaa tietoteknistä asiantuntemusta.

4) Internet-palvelimen pystytys halpaa, jos
käyttää Linuxia ja muita ilmaisia tai melkein
ilmaisia tuotteita.

5) Soveltamisalueita näyttäisi olevan paljon.
6) Saatiin useita pilottikokeiluita käyntiin, joista

osa jäi pysyvään käyttöön.

6. PARTNET-projekti

Tavoitteena oli selvittää miten Internet-
ratkaisuilla voitaisiin suunnitella ja organisoida
uudelleen toimitusketjun osia. Hankkeessa oli
mukana 10 suomalaista pk-konepajayritystä.
Tutkimuksen alussa analysoitiin kahden
päähankkija-alihankkija-yritysparin välisiä
todellisia tilaus-toimitus-varasto-tapahtumia
vuodelta 1999. Analyysin mukaan välilliset
kustannukset olivat n. 30-52 % tuotteiden
ostohinnasta (päähankkijan kannalta).

Kuvan 1 mukainen prosessi näyttää olevan
tyypillinen suomalaisessa toistuvan erätuotannon
alihankintaprosessissa. Alihankkijalla taloudel-
linen eräkoko määräytyy asetuskustannusten ja
vuosisopimusmäärien perusteella. Päähankkija
taloudellinen eräkoko perustuu puolestaan
ostotilauksen kertakustannukseen ja tuotteen
vuosikulutukseen. Lisäksi alihankkija käyttää
tuotteen kustannuksena valmistuskustannuksia ja
päähankkija puolestaan ostohintaa.
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Välilliset kustannukset jakaantuivat seuraavasti:
Asetuskustannukset alihankkijalla (kone- ja henkilökustannus)   5 – 12 %
Tapahtumakustannukset (tilausten käsittelyt, hyllytykset,
keruut, kuljetukset, laaduntarkastukset, jne. ) 23 – 30 %
Varastokustannukset (vuokra, pääoman korko)   5 – 10 %
Yhteensä 30 – 52 %

Tietojen katselemiseksi rakennetaan vakio
selaimella toimiva kyselynäyttö, jolla molemmat
saldot näkyvät yhdessä ruudussa. Sovellutus
rakennettiin ja pilottikokeiltiin jokapäiväisessä
käytössä.

Kumpikin osapuoli pystyi hyödyntämään
sovellutusta välittömästi. Päähankkijan ostaja
katsoi ennen tilauksen tekoa alihankkijan
saldotilanteen. Alihankkija puolestaan voi
nopeasti katsoa kulutusennustetiedon ennen
valmistuspäätöksen tekoa.

Kuva 1 Kaksoisvarastot alihankintaprosessissa

Analyysin mukaan kaksi erikseen ohjattavaa
varastoa aiheuttaa suurimmat kustannukset.
Lisäksi asetusten merkitys näyttäisi olevan
ratkaisevassa asemassa koko prosessia
kehitettäessä.

Tutkimuksen kannalta tärkeä kysymys on, että
voitaisiinko toinen varastoista korvata tiedolla.

Kehitettiin yhdessä yritysten kanssa uusi
toimintamalli, jossa yhteiseen Internet-
palvelimessa olevaan tietokantaan siirretään
kummankin osapuolen varastosaldotiedot.

Kuva 2 Alihankintaprosessin yhteinen tietokanta
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Tietokantasovellutuksen toimivuus ja käyttö-
kelpoisuus osoitti, että toinen varastoista
voitaisiin hyvin eliminoida ja käyttää selain-
pohjaista sovellutusta saldojen katseluun. Kumpi
varastoista sitten eliminoitaisiin ei ole itsestään
selvää. Päätös on nimikekohtainen, eikä
säännöstöä ole olemassa. Jokaisen yritysparin on
itse laadittava pelisäännöt.

PARTNET-projektissa ideoitiin ja kehitettiin
myös muita sovellutuksia, jotka on tarkemmin
kuvattu loppuraportissa.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että:
1) tilaus-toimitusprosessin välilliset kustannukset

ovat merkittäviä, 30-52 % ostohinnasta,
2) kehittämispotentiaali on suuri,
3) Internet-pohjainen tietokantasovellutus toimii

hyvin,
4) uuden tyyppisiä toimintamalleja näyttää olevan

paljon ja
5) merkittävä este uusille toimintamalleille

näyttäisi olevan vallitsevat operatiiviset

Kuva 3 Esimerkki yhteisestä näytöstä

tietojärjestelmät, joiden muuntaminen on hyvin
hankalaa.

7. Yhteenveto

Internet-tekniikat ovat tulleet jäädäkseen. Niiden
soveltaminen eri yhteiskunnan alueilla on vasta
aluillaan. Alihankintaprosessien kehittämisessä
niille näyttää löytyvän oma rooli. Yhteisessä
Internet-palvelimessa voidaan varastoida
useillekin organisaatioille yhteisiä tietoja. Tietoja
voidaan helposti siirtää ja niitä voidaan
prosessoida saman palvelimen avulla. Kuitenkin
vallitsevat toimintakulttuurit ovat luonnostaan
syvään juurtuneita ja eivät mahdollista kovin
nopeita rakenteellisia muutoksia teollisessa
toiminnassa. Tehokas toiminta edellyttää vahvoja
rutiineita, joiden muuttaminen on tehtävä järkeä
käyttäen. Vain testattuja tai muualla toimivia
malleja on järkevää ottaa käyttöön. Eli aihepiiristä
tarvitaan vielä paljon kokeilevaa tutkimusta ja
kehittämistä.
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EdgeCAM NC-ohjelmointi
Vericut NC-koodin ja -koneen simulointi

Actify Spinfire CAD-kuvien näyttö
X_NET Predator DNC-tiedonsiirto

PATHTRACE OY
017-262 4992, 0400-448 361

www.pathtrace.fi, info@pathtrace.fi
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Ulkoistaminen ja ydinosaamiseen keskittyminen lisää yritysten
välistä yhteistoimintaa ja vaatii tietojärjestelmiltä tukea yritysrajat
ylittävään ohjaukseen.

Vi e s t i n v ä l i t y k s e s t ä
yhteiseen tietoon

Teolliset yritykset hakevat
kilpailuetua erikoistumalla,
ulkoistamalla ja verkostoi-
tumalla. Kukin toimija keskittyy
siihen, mikä on omaa ydin-
osaamista, ja ostaa muut
tarvitsemansa palvelut ja osat
tuotantoa. Tämä lisää yritysten
välisiä kytkentöjä ja kom-
munikoinnin tarvetta.

Sähköisten sanomien välit-
täminen yritysten välillä on
arkipäivän todellisuutta. Tämä
on kuitenkin vain operatiivisen
tason automatisointia. Olemme
automatisoimassa niitä ma-
nuaalisia rutiineja, jotka ovat
olleet olemassa niin kauan kuin
yritystoiminta itsekin. Tilauksia
tehdään, ennusteita välitetään
sanomina,  laskuja lähetetään ja
maksetaan. Tietotekniikan mah-
dollisuudet teollisten prosessien
ohjaamisen uudistamisessa ovat

vielä käyttämättä. Tehokasta
verkottumista ei toteuteta
liikuttamalla tietoa paikasta
toiseen, vaan käyttämällä
yhteistä tietoa. Ympäröivä
yhteiskunta on jo siirtymässä
“information push” aika-
kaudesta “information pull”
aikakauteen. Tietoa ei liikutella
(työnnetä) jatkuvasti paikasta
toiseen, vaan sitä käydään
hakemassa (imetään) jatkuvasti
ajan tasalla olevista lähteistä.
Verkoston kilpailukykyä pa-
rantaa yhteinen tietoisuus,
yhteinen näkemys liiketoimin-
nan tilasta ja mahdollisuuksista.

Verkottumisen filosofiat

Nykyinen yritysten välinen
liiketoiminnan verkottuminen
painottuu vahvasti tilanteisiin,
jossa verkostolla on yksi vahva
“isäntä”. Verkoston isäntä
junailee verkoston käytännön
toiminnan ja määrää käytettävät

ohjauksen keinot. Tällaista
verkkoa voidaan kutsua vah-
van pelaajan verkostoksi.
Vahvan pelaajan verkot ovat
luonnollisia silloin, kun liike-
toiminta on pysyvää ja isännän
strategia on verkostoitua.
Näissä verkoissa oleellinen alue
on yritysrajat ylittävä opera-
tiivinen ohjaus, pitkälti verkon
isännälle keskitettynä. Isäntä
julkistaa suunnitelmiaan ha-
luamallaan tavalla, esimerkiksi
Internetissä, ja muut seuraavat
niitä.

Verkottuneen toiminnan yleis-
tyessä sama yritys tai konsernin
osa voi kuulua useampiin
verkkoihin ja verkostoja ha-
lutaan käyttää myös projek-
timaisissa, lyhytikäisissä liike-
toimissa. Tällaiset verkot eivät
voi, varsinkaan infrastruk-
tuurinsa puolesta, olla yhden
toimijan sanelemia – tästä tulisi
este juuri sille joustavuudelle,
jota verkostoilla haetaan. Täl-

Verkoston yhteinen tajunta

Jussi Mankki
DI
konsultti
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laiseen verkostoon tulee olla
helppo liittyä ja siitä tulee olla
helppo poistua. Verkoston
jäsenet toimivat enemmän
tasavertaisuuden ja yhteisen
intressin kuin ulkoistetun mutta
tiukasti ohjatun toimitusketjun
pohjalta. Tällaisia verkostoja
voidaan kutsua tasa-arvoisiksi
verkostoiksi. Tasa-arvoiset
verkot tulevat yleistymään sitä
mukaa kuin yritysten välisen
yhteistyön kulttuuri muuttuu
asiakas-toimittaja –asetelmasta
aitoon yhteisen intressin ver-
kottumiseen. Tasa-arvoisessa
verkostossa korostuu tarve
yhteiseen näkemykseen ja
yhteiseen suunnitteluun, koska
ohjaus ei ole keskitettyä.
Verkoston ulkopuolista asiakas-
suhdetta hallitseva yritys on toki
vetäjän vastuussa, mutta toi-
mintamalli sisältää paljon muita-
kin yhteyksiä.

Verkoston ihanteellinen
ohjaustapa

Ihanteellinen verkosto yhdistää
pienuuden edut suuruuden
ekonomiaan.
Verkoston ohjaaminen on
huomattavasti suurempi haaste
kuin  yksittäisen yrityksen oh-
jaaminen, koska verkosto
muodostuu useista itsenäisistä
päätöksentekijöistä. Verkon
toimijoilla on myös verkoston
toiminnasta riippumatonta muu-
ta toimintaa. Jokaisella on omat
taloudelliset ja toiminnalliset
intressinsä eivätkä yksittäisen
yrityksen ja verkoston edut aina
suinkaan käy yksiin. Tehokkaan
verkoston avainkäsitteisiin

kuuluukin läpinäkyvyys. Epä-
luottamuksen ja piilottelun
sijaan tulee luottamus ja avoi-
muus.

Verkoston toimijoilla tulee olla
sama näkemys siitä, mihin
yhteinen liiketoiminta on
menossa ja mikä sen hetkellinen
operatiivinen tilanne on. Suun-
nittelupanos käytetään edel-
lytysten luontiin, operatiivinen
toiminta on valmiiden suun-
nitelmien toteuttamista tai mo-
nessa tapauksissa, suunnitel-
tujen valmiuksien ohjaamista
saatujen tilausten  mukaiseen,
nopearytmiseen  toimintaan..
Yhteinen tajunta on teknisesti
yhdessä paikassa. Viestin-
välityksen tasolta on siis
noustava yhteisen tietoisuuden
tasolle.
Verkostolle muodostuu oma
järjestelmänsä, jonka toiminnot
riippuvat verkoston luonteesta.
Asiakkaat, ennusteet ja tilaukset
ovat luonnollista yhteisen tie-
toisuuden aluetta. Tilauksilla
käsitetään tietysti sekä ver-
koston saamia asiakastilauksia
että näistä seuraavia verkoston
sisäisiä tilauksia. Yritysrajat
ylittävä ohjausmalli mahdol-
listaa myös tehokkaan imuoh-
jauksen, itse  tilauksen poista-
misen. Yhteistä tuotekehitystä
harjoittavilla verkostoilla tähän
liittyy tuotehallinta. Standar-
dointi on tähänkin asti edennyt
taso tasolta. Nykyiset sanoma-
standardit muodostavat pohjan
yhteisen tietoisuuden tietomal-
listandardeille. Yritystason
järjestelmä yhdistelee joustavas-
ti yrityksen omia tietoja verkon
tietoihin.

Toimintarytmin kiihtyessä oh-
jauspäätökset painottuvat val-
miuksien suunnitteluun. Itse
operatiivinen toiminta on
nopeaa ja suoraviivaista.
Operatiivisen toiminnan jär-
jestelmämalli lähestyy proses-
siteollisuuden valvomoajatte-
lua. Jos hälytysvaloja ei vilku
missään, on toiminta suun-
nitelluissa uomissa eikä henkilö-
kunnan puuttumista tilanteeseen
tarvita. Koko ohjaustyö ra-
kentuu poikkeamatilanteiden
hoidon varaan. Hälytyksiä on
saatava koko verkostosta, ei
vain oman yrityksen tilanteesta.
Verkoston yhteinen järjestelmä
on verkoston ohjauskeskus ja
valvomo, valvojina toimivat
kaikki verkoston jäsenet. Yh-
teistyökyvylle asetetaan tässä
mallissa suuret paineet. Yritys-
raja ei saa olla este tiedonkululle
ja ohjauspäätöksille. Verkoston
on toimittava kilpailukykyisesti
myös ainutkertaisissa tai har-
voin toistuvissa tilanteissa.

Lopputuloksena on äärimmil-
lään se, että verkostoitunut
yritys käyttää valtaosin yh-
teistyöverkkojensa järjestelmiä
ja sen omat järjestelmät
huolehtivat eri verkoissa olevien
tietojen yhdistämisestä kul-
loisenkin tarpeen mukaan ja
yrityksen sisäisistä rutiineista.
Jotta verkottuneen toiminnan
kilpailuedut saataisiin toteutu-
maan, täytyy yritys/yksikkö-
rajan olla toiminnanohjauksel-
lisesti mahdollisimman matala,
kuitenkaan loukkaamatta yritys-
ten itsenäistä päätöksentekoa ja
tietosuojaa.
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Planmeca Group on suomalainen ter-
veydenhoitoalaa palveleva yhtiöryhmä, 
johon kuuluvat Planmeca Oy, Planmed Oy, 
Plandent Oyj, LM-Instruments Oy ja Opus-
Systemer AS.

Planmeca Oy kuuluu maailman johtaviin 
hammaslääketieteellisten laitteiden valmis-
tajiin. Laadukkaat hammashoito- ja digitaali-
röntgenkuvantamislaitteet edustavat huippu-
teknologiaa niin ominaisuuksiltaan kuin 
tekniseltä suorituskyvyltään.

Planmed Oy on kansainvälisesti arvos-
tettu korkealaatuisten mammografi aröngen-
laitteiden suunnitteluun, valmistukseen ja 
markkinointiin erikoistunut yritys. 

Plandent-ryhmä on yksi Euroopan johtavista 
täyden palvelun hammastarvikeliikkeistä.

LM-Instruments Oy kehittää, valmistaa ja 
markkinoi hammashoidon käsi-instrument-
teja ja niiden tukituotteita.

Opus-Systemer AS on Skandinavian johtava 
hammaslääkärin vastaanoton tiedonhallinta-
ohjelmien kehittäjä.

Koko yhtiöryhmässä työskentelee noin 
1500 henkilöä ja budjetoitu liikevaihto on 
lähes 395 MEUR.

yksi alansa
suurimmista

E
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PLANMECA Group
Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
www.planmeca.com
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ALIHANKINNAN AMMATTILAINEN

• HITSAUS- JA LEVYTYÖT
• KONEISTUS

o AARPORAUS
o JYRSINTÄ
o SORVAUS
o PORAUS

• MEKAANINEN KOKOONPANO

OSATEOS OY

Honkanummentie 4
01260 VANTAA

Puh. 09-8689260, Fax 09-86892626
www.osateos.fi

EDITA
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Oli mukavan lämmin elokuinen
sunnuntai-iltapäivä
Helsinki-Vantaalla,
mutta jokin poikkesi
t a v a n o m a i s e s t a .
Nimittäin tänä ky-
seisenä iltapäivänä
Valmistustekniikan
kerho, tuttavallisem-
min VTK, kokoontui
lähtöterminaaliin,
a i k o m u k s e n a a n
lähteä katsastamaan
itäisen ja eteläisen
Euroopan yritys-
toiminta ja muukin
meininki. Oli taas aika lähteä
vuotuiselle kolmen viikon
ulkomaan excursiolle, kohde-
maina tällä kertaa Tsekki -
Itävalta - Unkari – Italia.

Kesätyöt loppuivat monen
kohdata tähän ja oli odotetun
loman vuoro. Reissua odotel-
lessa oli mielenkiintoa

pitänyt yllä uutisten välittämät
kuvat Keski-Euroopan ja
erityisesti Prahan tulvista. Vesi
nousi 10 metriä yli normaalin ja
pakotti VTK:n vaihtamaan
ensimmäisen matkakohteen
hotellia kahdesti jo ennen
matkalle lähtöä, onneksi kui-
tenkin koko ajan hienompaan.
Kun kuulumiset oli vaihdettu ja

turvatarkastuksesta selvitty
kunnialla, siirryimme
nauttimaan reittilento-
matkailun suomista vir-
vokkeista, ja valmis-
tautumaan Prahan hal-
tuun ottoon.

Saapuessamme Prahaan
oli retkueemme jo koko
lailla hilpeissä matkatun-
nelmissa ja iloksemme
saatoimme havaita ho-
tellimme olevan jo pien-
tä luksustakin tarjoileva
Holiday Inn, joka sit-

temmin äänestettiin matkan
pidetyimmäksi hotelliksi. Illan
mittaan ryhmämme jakaantui
kompakteiksi säätiöiksi hais-
telemaan Prahan yön tun-
nelmaa. Vaikka välillä haisikin
tulvan jäljiltä kirjaimellisesti
viemärille, emme antaneet sen
häiritä, vaan keskityimme
olennaiseen.

Skodan autotehtaat Mlada Boleslavissa
TOS työstökonetehdas Varnsdorfissa
Tekniikan museo ja panimo Prahassa

MAS työstökonetehtaat Taborissa
Tekniikan museo Wienissä

Budapestin Teknillisen korkeakoulun
konepajatekniikan laboratorio

Valmistustekniikan kerhon
Euroopan Exqursio 2002

Elcoteqin Pecsin elektroniikkatehtaat
Wärtsilän Triesten moottoritehdas
Venetsian kaupunki ja Gardajärvi
Ducatin moottoripyörätehdas Modenassa
Ferrarin Maranellon näyttelyhalli
Maso Speron d’oron Marco di Reverton viinitila
Zanardin valimo Minerbessä

Prahan kadut olivat vuosisadan tulvien jäljiltä autiot

Matkan tutustumiskohteita olivat:
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Skodan autotehdas
Matkan ensimmäisenä excursio-
na oli vierailu Skodan auto-
tehtaalle Mlada Boleslavissa.
Maanantaiaamuna lähdettiin
hotellilta Prahasta kohti auto-
tehdasta, ja perille saavuttiin
hyvissä ajoin, vaikka Prahan
lähistöllä olikin ruuhkaa liiken-
nejärjestelyjen muututtua tulvan
vuoksi. Autotehdasta ei ollut
vaikea löytää, sillä tehtaan
pihassa oli jopa vielä tavallista
enemmän Skodia. Skodien
määrä Tsekissä aiheutti ihme-
tystä, ja se innoittikin pari
ryhmän jäsentä kilpailemaan
Skodien ja Ferrareiden bon-
gauksessa.

Tehtaalla oikea portti löytyi
muutaman yrityksen jälkeen.
Skodan museosta poimimme
kyytiin oppaan, joka kierrätti
ryhmäämme pikkubussillamme
tehdasalueella. Bussikyyti olikin
hyvä asia, sillä tehdasalueen
koko oli 2,5 neliökilometriä.
Alueella oli esimerkiksi oma
voimalaitoksensa, joka tuotti
tehtaan lisäksi energiaa myös
Mlada Boleslavin kaupungille.

Opas kertoi kiertoajelun aluksi,
että Mlada Boleslavissa on
suunnilleen 45000 asukasta.
Työntekijöitä Skodalla on
24000, joista 19000 Mlada
Boleslavissa, joten Skodan
tehdas on kaupungille merkit-
tävä työnantaja, ja Skodalla on
e s i m e r k i k s i
paljon asunto-
ja kaupun-
gissa. Skoda
on myös ha-
luttu työ-
nantaja, sillä
työntekijöiden
keskipalkka, 550
euroa kuukaudessa,
on suunnilleen 35
prosenttia korkeampi kuin
muualla Tsekissä. Lisäksi työn-
tekijät saavat erilaisia etuja
esimerkiksi asuntoa hankkies-
saan. Mlada Boleslavin tehtaalla
on jo useamman vuoden ajan
valmistettu Fabiaa ja Octaviaa.
Viime vuonna siellä aloitettiin
myös Skodan uuden mallin,
Superbin valmistus. Lisäksi
tehtaalla valmistetaan moot-
toreita VW-konsernin muille
tehtaille.

Tehdaskiertoajelun aikana
käytiin kahdessa rakennuk-

sessa. Ensimmäisessä oli
Octavian korin

hitsauslinja.

Linjalla oli töissä ihmisiäkin,
mutta robotit suorittivat suuren
osan työvaiheista. Tehtaassa oli
Fata Automationin kuljetus-
linjat, ja hitsausrobotit olivat
Kuka-merkkisiä. Valmistus oli
nopeata ja sujuvaa, vaikka
kulmahiomakonettakin näytet-
tiin tehtaalla käytettävän.

Toinen tehdasrakennus,
jossa vierailtiin, oli
varattu Octavian ko-
koonpanoon. Tehtaalla
Octaviaa kutsutaan
lyhyesti A4:ksi, mikä
johtunee saman kon-

sernin saksalaisen merkin
tyyppimäärittelystä. Toi-

saalta Octavia rakennetaan
kumma kyllä tämän merkin A3-
mallin pohjalevylle. Kokoon-
panossa puhuttiin Fractal
Factorysta eli alihankkijat
kokoonpanevat moduuleita,
jotka sitten loppukokoonpa-
nossa yhdistetään valmiiksi
tuotteeksi. Siten yhdistetään
4000 osaa. Kokoonpanossa
noudatettiin JIT-periaatetta, ja
myös esimerkiksi Kanban
mainittiin esittelykierroksen
yhteydessä. Valmistus on tilaus-
ohjattua eli kullekin autolle on
jo tiedossa ostaja siinä vai-
heessa, kun sen valmistus aloi-
tetaan.

Autojen kokoonpanon eri
vaiheissa oli 8 – 12 henkilön
tiimejä, joiden sisällä tehtäviä

vaihdettiin 2 – 4 tunnin välein.
Hitaasti eteenpäin liikkuval-
la linjalla näyttikin olevan
todella paljon työnteki-
jöitä, ja työn tahti ei vai-

kuttanut päätähuimaavalta.
Linja kierteli tehdasrakennuk-
sessa useammassa kerroksessa,

Hieman
vanhempaa
Skoda-mallistoa
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ja ennen autojen siirtämisestä
ulos ne vielä testattiin. Linjan
läpäisyaika on 3,5 tuntia sekä
vielä puolituntia testeihin.
Päivän aikana valmistuu
yhteensä noin 2000 Skodaa. Ja
toimitusaika on 6 – 8 viikkoa.

Kiertoajelun lopuksi opas
kertoi, että Skodan Mlada
Boleslavin tehtaalla on val-
mistettu yhteensä 460000 autoa
72 eri maahan. 82 prosenttia
tuotteista viedään Tsekin
ulkopuolelle. Valmiista autoista
70 prosenttia kuljetetaan
tehtaalta junalla, ja loput 30
prosenttia toimitetaan eteenpäin
maantiekuljetuksilla.

Kiertoajelun loputtua tutus-
tuimme vielä Skodan automu-
seoon, johon oli kerätty Skodan
kannalta merkittäviä esineitä
vuosien varrelta. Skodan
historia alkoi vuonna 1895,
jolloin Vaclavit Klement ja
Laurin alkoivat valmistaa pol-
kupyöriä. Myöhemmin he alkoi-
vat valmistaa polku-
pyörien sijasta moot-
toripyöriä, ja vuonna
1905 valmistettiin
ensimmäinen auto.
Klementin ja Lauri-
nin tehdas yhdistyi
vuonna 1925 Sko-
dan kanssa, ja viime
vuosien merkittävin
tapahtuma on se, että
VW-konserni osti
Skodan 1991.
Museossa oli näyt-
teillä useita Skodan
automalleja vuosien
varrelta. Näytteillä
oli esimerkiksi Suo-
men teiltä (tai teiden
varsilta) tuttu Skoda

1300. Museossa oli jopa kysei-
sen mallin ralliversio.

Kaiken kaikkiaan vierailu Sko-
dan autotehtaalla ja museossa
oli mielenkiintoinen ainakin
sellaiselle, joka ei ollut
aikaisemmin käynyt autoteh-
taalla. Skoda on tehnyt viime
vuosina onnistuneen imagon-
muutoksen, ja varsinkin uusi
Superb-malli näyttää erittäin
houkuttelevalta autolta.

TOS Varnsdorf
Seuraavana aamuna, matkan
toisena excursiona oli vuorossa
perinteikäs työstökonetehdas
TOS Varnsdorf vain kiven-
heiton päässä Saksan rajasta.
Lähtö oli reippaasti sovittu 8.00
ja suunnilleen tuolla kellon
lyömällä oivaan pikkubussiim-
me lastautui VTK:n energinen
tutkimusryhmä. Edellisen illan
riennoista vaihdeltiin komment-
teja vielä hetken, mutta yksi
toisensa jälkeen tajusi pian

käyttää hyväkseen ajomatkan
suoman tilaisuuden hetken le-
poon.

Kohteemme sijaitsi Varnsdorfin
kylässä, noin kahden tunnin
ajomatkan päässä Prahasta poh-
joiseen. Kurvattuamme pihaan
saattoi konepajamiehen silmä
levätä historiallisen komeassa
teollisuusmiljöössä - kaikesta
huokuivat yrityksen pitkät
perinteet työstökoneteollisuu-
dessa. Aluksi meidät johdatet-
tiin toimistorakennuksen ka-
binettiin, jossa saimme erittäin
kattavat esite ja informaa-
tiopaketit, sekä lyhyen joh-
datuksen isäntäyrityksemme
historiaan. TOS Varnsdorfin
juuret ulottuvat niinkin pitkälle
kuin vuoteen 1903, jolloin Arno
Plauert perusti yrityksen nimellä
Arno Plauert Machine Works.
TOS on pysynyt siitä lähtien
yksityisomistuksessa ja nykyiset
tehtaat ovat peräisin 60- 80-
luvuilta.

Tutkailemamme TOSin avarrin oli tulossa suomalaiselle asiakkaalle
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Seuraavaksi siirryimme tehdas-
kierrokselle, jossa tutustuimme
valmistukseen sangen yksityis-
kohtaisesti. TOSin tärkeimmät
tuotteet ovat vaakakarai-
set avarruskoneet, joita se
tarjoaa karanhalkaisijal-
taan 100-150 mm koko-
luokissa. Koneet on varus-
tettu Haidenhainin ohjauk-
sella ja automaattinen
työkalunvaihto on myös
saatavissa. Tuotteille on
ominaista konstailematon
ja robusti konstruktio, joka
mahdollistaa pitkän käyt-
töiän raskaissakin sovel-
luksissa.

Pian oli kuitenkin kiitosten
aika ja läksiäislahjat vaih-
toivat omistajaa. Paluu-
matkalla poikkesimme
vielä maantievarsikuppi-
laan nauttimaan mainion
lounaan, joka huuhdeltiin
alas asiaan kuuluvasti virvoit-
tavalla Tsekki-oluella. Jälleen
iloinen joukkomme oli valmiina
illan rientoihin.

MAS Kovosvit
Matkan neljäntenä päivänä
suuntasimme kohti etelä-
Tsekkiä, jossa kohteenamme oli
Tsekin johtava työstökone-
valmistaja MAS Kovosvit.

Yli 60 vuoden kokemuksella
pieniä ja keskikokoisia työs-
tökoneita valmistava tehdas
osoittautui mielenkiintoiseksi
vierailukohteeksi. 1200 työnte-
kijän voimin MAS-tuotemerkin
alla pyörivän yrityksen toiminta
perustui pitkälti omaan työhön.
Jopa 80 % valmistettavien
työstökoneiden osista tehtiin

itse, vain sähköosien tullessa
muualta, lähinnä Saksasta ja
Englannista.

Kovosvitiin saavuttuamme
meitä oli vastassa tehtaanjohtaja
Tomas Patja, joka tulkkinsa
avustuksella kertoi aluksi
hieman yrityksen historiasta,
toiminnasta ja tavoitteista.
Esittelyn jälkeen vierailumme
jatkui tehdaskierroksella tässä
liikevaihdoltaan 70 miljoonan
euron yrityksessä. MAS
Kovosvitissä valmistetaan vuo-
dessa noin 800 työstökonetta,
joista puolet menee Tsekkien
omille markkinoille ja loput
ulkomaille. Vientiä yrityksellä
on yli 30 maahan, joista tär-
keimpinä ovat Saksa, Portugal
ja Benelux-maat. Kovassa kil-
pailutilanteessa painivan yrityk-
sen myyntivalttina nykymark-
kinoilla on laadun lisäksi
edullinen ja kilpailukykyinen
hinta.

Tehdaskierroksen aikana ryh-
mämme pääsi tutustumaan
lyhyesti yrityksen tuotesuunnit-
teluun sekä eri valmistusvai-

heisiin. Tuotesuunnittelun
parissa toimivien 60 suun-
nittelijan käytössä olivat
AutoCad ja Solid Edge
3-D suunnitteluohjelmat,
jotka oli otettu käyttöön
pari vuotta aikaisemmin.
Kattavan kierroksemme
jälkeen kiitimme ystäväl-
lisiä isäntiämme jälleen
kokemusta rikkaampana.

Konopisten linna
Paluumatkalla ohjelmaam-
me oli merkitty vierailu
Konopisten linnakkeelle.
Tämän 1300-luvulla raken-
netun linnan tunnetuimpiin
asukkeihin kuului arkki-
herttua Francis Ferdinand,
jonka metsästysmajana

linna toimi 1900-luvun vaih-
teessa. Kovana metsästäjänä
tunnettu Ferdinand muistetaan
hyvin tapahtumista vuodelta
1914, jolloin hänet murhattiin
vaimonsa Sophie Chotekin
kanssa toisen maailmansodan
aloittaneissa Sarajevon lau-
kauksissa.

Konopisten pysähdyksestä
mieleen painuvimpina olivat
varmasti herra Ferdinandin
sadattuhannet metsästysaaliit,
joita linnan seinillä oli esillä,
sekä linnan edessä olleet
valtavat, kesyt linnut, joita
kouluttajat mielellään esittelivät
ja lennättivät. Saipahan erään
matkalaisen kengätkin kiillotuk-
sen paikallisen huuhkajan
innostuessa ruikkimaan ympä-
rillään pörrääviä turisteja.

Kauppamiehet Pasi ja Ville
tarkastelevat MASin sorvia lähemmin
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Prahasta jäi hyvä (oluen) maku
suuhun, vaikka meno jäikin
ehkä vielä hiukan tavallisesta
vilinästä tulvien takia. Toisaalta
oli kieltämättä eksoottinen
kokemus kävellä Prahan
ydinkeskustassa pimeillä valta-
kaduilla, joissa ainoa ero ydin-
sodan jälkeiseen maisemaan oli
kellareista kantautuva pum-
puille käyttövoimaa tuottavien
kompressorien jatkuva surina.
Myös joen uomassa näkyivät
vielä tulvan merkit kaiken
mahdollisen roinan muodossa,
mitä nyt tulvavesi mukanaan
kuljettaa. Kaarlen siltakin jäi
kävelemättä sen ollessa suljet-
tuna voimakkaan virtaaman ai-
heuttaman sortumisuhan takia.

Kävimme myös tu-
tustumassa Prahan
tekniikan museoon ja
paikalliseen pienpa-
nimoon, jossa tar-
joiltiin eksoottisiakin
olutlaatuja. Ne joille
kahvi- tai banaaniolut
maistui totesivatkin
yksimielisesti, että
ihan jees, jos tykkää.

Ein Wiener

Schnitzel mit

Kartoffe lsalat

bitte!
Saavuimme Wieniin

illan kähmässä pikkubussimme
takakontti täynnänsä edukkaita
matkamuistoja Tsekin maalta.
Maassa maan tavalla, eli
tutustuttuamme paikalliseen
TV-kanavatarjontaan tote-
simme vatsan murisevan jo
Schnitzelin perään. Ei muuta
kuin katua keskustaa kohti ja
pian vastaan tulikin jo
houkuttelevan näköinen Bier-
garten. Schnitzelit jokaiselle
nenän alle ja tuoppi huurteista
kyytipojaksi – Jawohl!

..und zum Trinken?
Wien vaikutti sokkeloisen
Prahan jälkeen uskomattoman
avaralta. Löytyipä sieltäkin
omat sokkelonsa Bermudan

kolmioksikin kutsutusta van-
hasta kaupungin osasta. Sen
lukuisiin baareihin ja terassien
katveeseen on ilmeisesti ka-
donnut mies, jos toinenkin.
VTK:ssa kaveria ei jätetä, eikä
hukkumisia tullut tälläkään
kertaa. Tutustuimme myös
paikalliseen mittavaan tekniikan
museoon, jossa olikin härveliä
joka lähtöön, sekä tietysti
Stefansdomin upeaan katedra-
liin.

Kuuma itäeurooppalainen
Saapuessamme Budapestin
perinteikkääseen suurkaupun-
kiin, oli päällimmäinen tuntemus
suorastaan päällekäyvä kuu-
muus. Hotellimme sijaitsi
miellyttävästi aivan ydinkes-
kustassa, joen rannassa Budan
puolella. Juuri hotellimme koh-
dalla oli kookas ylikulukusilta
koristeltuna vuoron perään
liehuvin Suomen ja Unkarin
lipuin VTK:n tai ehkäpä vielä
enemmän Tarja Halosen Unka-
rin vierailun kunniaksi. Illalla
huomasimme Suomen lippujen
liehuvan komeasti, mutta
Unkarin lippujen lojuvan lais-
kasti tankojaan vasten. Tämä
herätti mielenkiintoa jou-
kossamme ja innosti asian
tarkempaan tutkimi-
seen.

Sakari pokasi todellisen kotkan

Schönbrunnin
Palatsin puisto

Wienissä todettiin
älyttömän isoksi
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Aina ei voi olla perjantai
Jossain vaiheessa useampi-
viikkoista matkaa on väis-
tämättä edessä se tosiseikka,
että on maanantai. Prahan
maanantaista poiketen oli
suurin osa Budapestin illanviet-
topaikoista kiinni maanantaisin.
Kävellessämme samaisen sillan
yli alkoi kuitenkin kuulua erit-
täin kovaäänistä musiikkia,
jolloin arvelimme jonkun Kera-
valaisen ajaneen perjantai-
lenkkinsä pitkäksi. Pian selvisi
kuitenkin, että “tois puol jokke”
ruoho oli vihreämpää, sieltä
nimittäin löytyi erittäin virkeän
oloinen ulkoilma house-klubi.
Ehkä hauskinta oli, että
jakaannuttuamme seuraavana
iltana kolmeen ryhmään, löysi
jokainen ryhmä itsensä toisis-
taan tietämättä taas samasta
paikasta.

Budapest University of
Technology and Economics
Viimeisenä päivänä Budapestis-
sä ohjelmassa oli vierailu paikal-
liseen yliopistoon. Meidät otti
vastaan tuotantotekniikan osas-
toa vetävä professori Dr.
Gusztáv Arz. Yliopistolla oli
todella hiljaista, koska luku-
kausi ei ollut vielä alkanut.
Hyväntuulinen professori Arz
lupasi silti esitellä osastonsa
meille. Aluksi menimme luok-
kahuoneeseen, jossa selvitettiin
lyhyesti yliopiston historiaa ja
mitä tänä päivänä Budapestin

tuotanto-
t e k n i i k a n

opiskelijat luke-
vat. Osasto perus-

tettiin vuonna
1951. Alkuaikoi-

na keskityttiin
lähinnä lastuami-
sen tutkimuk-
seen ja tuotan-
nonsuunnitteluun. 80-

luvulla mukaan kuvioihin tulivat
tuotantojärjestelmät ja robotit.

Yliopisto on mukana useassa
EU:n rahoittamassa projektissa.
Projekteja tehdään yhteistyössä
muun muassa saksalaisten ja
englantilaisten yliopistojen
kanssa. Eniten professori Arz
tuntui olevan innoissaan
Reharob-projektista. Kahden
teollisuusrobotin on tarkoitus
suorittaa normaalisti fysiotera-
peuttien tekemä rutiininomai-
nen kuntoutusohjelma potilaal-
le. Robotit kiinnitetään potilaal-
la olevaan erikoisvalmisteiseen
käsineeseen. Fysioterapeutti
suorittaa potilaalle normaalisti
kuntoutusharjoituksen ja robo-
tit seuraavat mukana oppien
liikeradat. Tämän jälkeen robo-
tit pystyvät itsenäisesti hoita-
maan ohjelman loppuun. Näin
siis teoriassa. Myöhemmin käy-
tännön demonstraatio osoitti,
että projekti oli vielä keskene-
räinen.

Noin puolen tunnin mittaisen
opetustuokion jälkeen saimme
tutustua konepajatekniikan
laboratorioon. Lattiapinta-alal-
taan ja työstökoneitten määräl-

tään se oli suu-
rempi kuin oma

laboratoriomme,
mutta aina määrä ei

korvaa laatua. Taas
kerran voimme palata

häpeämättä omiin ti-
loihimme Otaniemeen.

Lopuksi saimme nähdä
Reharob-kun tou tus -
robotit toiminnassa. In-
nokkaimmat meistä pää-
sivät itse opettamaan

roboteille liikeratoja. Suurin
ongelma tuntui olevan viive
robottien reagoinnissa opettajan
liikkeisiin. Viivettä yritettiin
korjata huonolla menestyksellä
robotin ja käsineen väliin
asetetulla jousella. Tuntui kyllä,
että potilaan osa ei vielä tämän
kehitysversion hoidettavana ole
kovin haluttava. Sen verran
itsepäisesti robotti välillä
väänteli myöhässä ohjausliik-
keisiin nähden. Projektia esit-
televä tutkijapari itsekin totesi,
että vielä on paljon työtä jäljellä.
Joka tapauksessa projektista on
onnistuessaan varmasti suurta
hyötyä fysioterapeuteille.

Kaiken kaikkiaan vierailu
yliopistoon oli positiivinen
kokemus. Paikallinen henkilö-
kunta oli erittäin ystävällistä ja
innokasta esittelemään laitosta.
Lisäksi on aina mukava nähdä
miten asiat muualla maailmassa
tehdään.

Budapest jäi mieleen erittäin
kuumana ja Prahan ja Wienin
vilinän jälkeen suorastaan rau-
hallisena keskustan laajoine
kävelyalueineen. Toisaalta
osalle porukasta jäi hieman

Unkarissa VTK otettiin
lämpimästi vastaan
suomenlipuin
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huijaamisen taipuvaisen yrit-
teliäisyyden maku paikallisten
ravintoloiden tai vaikkapa
rahanvaihtopisteiden toimin-
nasta. Joka tapauksessa oli taas
aika jatkaa matkaa, tällä kertaa
kohti eteläisempää Unkaria ja
yritysvierailua Elcoteqilla.

Elcoteqin Pecsin tehtaat
Tehtaat ovat tullivapaalla alu-
eella Unkarin eteläosassa. Ne
toimittavat sopimusasiakkaille
teollisuuselektroniikan kom-
ponentteja ja valmiita elek-
tronisia tuotteita. Lisäksi teh-
taalla huolletaan ja korjataan
matkapuhelimia.

Perinteisesti Elcoteq saa asiak-
kaaltaan valmiit tuotemäärit-
telyt, joiden mukaisia tuotteita
se toimittaa. Esimerkkituot-
teena esiteltiin autonvalmistajal-
le ensiasennuksiin toimitettavan
radiosoittimen ohjauskortti.
Toinen esimerkkituote oli
saksalaisen asiakkaan huone-
tilojen energiamittari. Tehtaan
asiakkaana on myös ABB:n
tehoelektroniikkatehtaat ja
matkapuhelinyritykset.

Teleteknisten tuotteiden valmis-
tusta emme valitettavasti pääs-
seet tuotantoon liittyvien salas-
sapitosäännösten vuoksi kat-
somaan. Sen si-
jaan meille
esitel-

tiin Philipsin matkapuhelimien
huoltoa ja korjausta. Tehdas-
vierailulla oli suomalaiseen
käytäntöön verrattuna erittäin
tarkat ja tiukat turvatoimet.
Tehtaan tuotantotiloissa seurat-
tiin useissa tarkastuspisteissä
sekä materiaalien että henki-
löstön liikkumista. Oman lisänsä
turvatoimiin toi tehtaan sijainti
tulliva-paalla alueella.

Tehtaan toiminnassa selkeim-
min esille nousi laatujärjes-
telmän tärkeä rooli. Tuotannon
tuotetestausten tavoitteena ja
tehtävänä on ehkäistä viallisten
komponenttien pääsy asiakkaal-
le toimitettaviin tuotteisiin.
Ostettavien komponenttien
laadunseurannan ohella oman
tuotannon laaduntuottokyvyn
mittaaminen ja seuranta ovat
tärkeä osa laatujärjestelmää.
Tehtaalla oli modernit piirilevy-
jen komponenttien ladonta-
automaatit, juotoslinjat ja
testauslaitteet. Erityisesti on
panostettu erikoistuotteiden
pesulinjaan sekä uusien ympä-
ristövaatimusten mukaiseen
komponenttien lakkauslinjaan.

Oi hyvät ystävät meillä jos

ois Unkarinviiniä saavi…
Elcoteqin tehtaalle oli (VTK:ta
varten) rakennettu sauna, joka
testattiin ja hyväksi havaittiin.

Saunailtamme aikana tuli taas
kerran havainnollistettua mitä
tapahtuu, kun VTK:lla on
saatavilla Unkarin viiniä saavi.
Maittavan iltapalan ja rattoisan
saunan jälkeen viihdytimme
paluumatkalla hotelliimme
Tsekkikuljettajaamme supisuo-
malaisilla laulelmilla periaat-
teenamme, jotta laulussa määrä
ja desibelit korvaavat puutteet
lauluäänessä ja nuottikorvassa.

Ajomatka Pecs – Trieste
Pitkän ja rankan Elcoteqin
vierailun jälkeen oli ilo herätä
reissumme pisimpään ajomat-
kaan Unkarin Pecsistä Välime-
ren rannalle Italian Triesteen.
Kaunis hotelli Danius Palatinus
Pecsin ydinkeskustassa tarjosi
reissumme viimeisen aamiaisen,
jossa oli raskaampia eväitä
mukana. Tämän tulimme myö-
hemmin Italiassa huomaamaan.
Hiljaisen joukkiomme matka
alkoi Elcoteqin isäntiemme
ohjeiden mukaisesti ensin
Kroatian rajalle, siitä Zagrebin
moottoritielle, siitä edelleen
kohti Ljublianaa ja taas
moottoritietä pitkin suolaisen
veden äärelle Italian itäisimpään
kolkkaan. Matkaa oli arviolta
noin 500 km.

Tiet ennen Zagrebin moottori-
tietä olivat pieniä ja mutkaisia.

Alue on meikäläisen mitta-
puun mukaan melko köy-
hää, hevosajoneuvojakin

Rakas hopeanuolibussimme palveli meitä uskollisesti koko excun ajan
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näkyi siellä täällä. Kroatian
puolella joukkiotamme hiljen-
sivät sodan jäljet. Tien varren
taloja pian Unkarin rajan jälkeen
oli pommitettu ja luotien jälkiä
näkyi asuttujenkin talojen
seinissä. Myöskään pääkal-
lokuvilla varustetut miinoista
varoittavat taulut tien pienta-
reilla eivät houkutelleet pitä-
mään ylimääräisiä maiseman-
ihailutaukoja.

Kyllä EU:n itäraja kestää
Zagrebissa ja Ljublianassa
emme käyneet, vaan ajoimme
niiden ohi. Ajaessamme kohti
merta Sloveniassa maisemat
kävivät vähitellen jylhemmiksi
ja vuorijonot horisontissa lä-
hestyivät. Samoin elintason
huomasi nousevan samassa
suhteessa. Rajanylitykset ennen
Italiaa sujuivat kohtuullisen
mukavasti, kun Suomipassia
vain vilautti. Valtioiden rajojen
ylityksestä muistuttivat uneli-
aimpia myös uusien operaattori-
en tervetuliaistekstiviestit.
Reissumme viimeinen ja unoh-
tumattomin rajanylitys koettiin
Slovenian ja Italian rajalla.

Italiassa EU:n itärajalla tullivir-
kailijoilla ja poliiseilla oli ilmei-
simmin kiireempi pohdiskella

maailman menoa ja varmistaa
Tsekkeihin rekisteröityä bus-
siamme vahingossakaan pääse-
mästä joustavasti EU:n ihme-
maahan. Simputukselta vaikut-
taneen tyhjänpanttina seisoske-
lun kruunasi tullivirkailijan tyly
ilmoitus: “There is a problem...”
Eihän tsekkiläinen bussi ei voi
ilman valtuutuksia ja auktori-
sointeja kuljettaa edes EU:n
kansalaisia aurinkoisessa Ita-
liassa. Toki virkailijalla oli
ratkaisukin asiaan valmiina:
“Hankkikaa kyseinen todistus ja
asia on kunnossa”. Paperin
voisimme kuulemma käydä pika
pikaa noutamassa Prahasta.
Puolituntia lisää grillausta ja
epätietoisuutta kunnes tulli-
puomi ilman selityksiä nos-
tettiin. Ovet kiinni ja kaasu
pohjaan!

Wärtsilän Triesten
moottoritehdas
Seuraavan päivän vierailukoh-
teenamme oli Wärtsilä Italia
S.p.A. vuorten syleilyssä lyhyen
ajomatkan päässä Triesten
keskustasta. VTK:n isäntänä
toimi toimitusjohtaja Jukka
Ylänen. Vierailumme aluksi hän
piti meille Wärtsilästä yleisesti
sekä Wärtsilä Italiasta kertovan

esityksen. Kukaan ei tarvinnut
kyynärpääherätyksiä, sillä pit-
kän linjan wärtsiläläisen luento
oli mielenkiintoista kuultavaa.
Ylänen oli toiminut monia
vuosia Wärtsilällä kansain-
välisissä tehtävissä eri puolilla
maailmaan, esimerkiksi Rans-
kassa ja Etelä-Koreassa. Luen-
toon sisältyi laaja kulttuuri-
paketti Italiasta ja sen tavoista
ja eroista tuttuun suomalaiseen
yhteiskuntaan.

Wärtsilä on Triesten suurin
työnantaja. Sillä on tehtaallaan
noin 1000 henkilöä työssä ja
koko Wärtsilä Italia S.p.A.:lla
on 1213 henkilöä töissä.
Suomalaisia Triestessä on kym-
menisen henkeä. Tehtaan
myyntiä mitataan toimitetuilla
megawateilla, joita kertyy tänä
vuonna 641. Tehtaalla val-
mistetaan moottoreita Wärtsilä-
ja Sulzer-tuotemerkeillä. Kilpai-
lijoiksi Ylänen mainitsi MAN:n
ja Catepillarin.

Toimitusjohtajan johdolla teim-
me mielenkiintoisen tehdaskier-
roksen. Näimme komponentti-
valmistusta, kokoonpanoa sekä
lohkovalmistusta. Lisäksi teh-
dasalueella myös hitsataan,

Kroatiassa bussin ikkunasta näkyi satumaisia maisemia
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mutta se toiminto on myyty
pois. VTK:n kelpasi kävellä
käytävillä vaikka hieman le-
veämminkin, sillä käytävistä on
varaa rakentaa avarat, kun
tehtaalla on kokonaispinta-alaa
15 ha. Tilaa valtavien 2-
tahtisten ja 4-tahtisten moot-
torien valmistus vaatiikin.
Suurista mittasuhteista kertoo
2-tahtimoottorin sylinterihalkai-
sija 840 mm ja iskun pituus
2500 mm. Sylinterikansien kor-
keudelta maahan kulkee mielui-
ten rappusia.

Tehdas oli siisti ja väljä. Ylänen
näki itse logistiikan yhtenä
avainasiana tämänlaatuisessa
pääomavaltaisessa tuotannossa.
Yhden moottorin toimitusaika
on 12 viikkoa. Muutamilla
yksittäisten komponenttien
toimitusaika Wärtsilälle saattaa
olla pidempi kuin tämä, jolloin
tuotanto vaatii tarkkaa suunnit-
telua ja ennakointia. Lohkoko-
neistuksessa näimme matkam-
me suurimmat työstökeskukset,
joilla pallografiittivalurauta-
lohkoaihiot työstetään oikeisiin
mittoihinsa. Moottorit pannaan
kokoon suurissa kiinnittimissä.
Kaikki moottorit myös koeaje-
taan vesijarrulla varustetussa
pedissä. Koeajossa näimme
myös uuden moottorityypin
Sulzer 7 RT-Flex 60C, jossa on
yhteispaineruiskutus.

Valmiit moottorit kuljetetaan
kolmessa osassa asennuspaik-
kaansa, joko voimalaitokseen
tai laivaan. Liikevaihdosta Meri
tuo 30%, Voimalat 10% ja
Huolto 50%. Ylänen korosti
muutoinkin huoltoliiketoimin-
nan tärkeyttä.

Italialaiset työntekijät saavat
tehtaalla suurin piirtein samaan
palkkaa kuin kollegansa Suo-
messa. Palkkaerot kasvavat
italialaisten hyväksi ylemmissä
toimihenkilöissä. Kielitaito ei
ole italialaisten vahva puoli,
mutta asenteet ovat muuttumas-
sa vähitellen. Työntekijän
oikeusturva on Italiassa huo-
mattavasti parempi kuin Suo-
messa, irtisanomisia ja lomau-
tuksia on liki mahdoton toteut-
taa pelkästään taloudellisista
syistä.

Italian pitkän kaavan

lounas
Wärtsilän Triesten tehtaan
johtaja Jukka Ylänen tutustutti
retkueemme suurten diesel-
moottoreiden tuotannon ohella
myös Alppien etelänpuoleisten
maiden rikkaaseen ruokakult-
tuuriin. Pitkän kaavan mukainen
lounas paikallisessa ravitsemus-
liikkeessä asian mukaisin palan
painikkeineen oli varmasti yksi
matkamme kulinaarisia huippu-
hetkiä. Kaava tosin taisi enem-
mänkin olla hyvän liikeillallisen
kuin perinteisen työpaikkalou-
naan.

Maljojen ja suolapalojen sekä
laulujen myötä siirryimme te-
rassilta varsinaiseen asiaan eli
ravintolan upeasti katettuun
pöytään. Menumme hieman
yksinkertaistettuna oli: kylmä
alkuruoka; kalalautanen muste-
kaloineen, lämmin simpukka-
lautanen, äyriäispasta pääruo-
kana kalaa ja salaattilautanen,
jälkiruokana lasillinen väkevää
sorbettoa, kakkuja ja hedelmiä
sekä grappaa.

Ruokajuomana oli talon erino-
mainen valkoviini, kivennäisvesi
ja puheita ja lauluja siivittämään
snapsit. Aterian jälkeen bussi-

Isoilla yli kolme kerrosta korkeilla moottoreilla oli jykevät
akselit, joiden rinnalla teekkaripojat näyttivät pieniltä

Ehdottomasti parhaan aterian saimme nauttia Triestessä
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matkalla kaikki olivat yksimieli-
sesti muuttamassa Triesteen
välittömästi, Wärtsilän nimeen
aamen.

Kun Välimeren rannalle oli
päästy, piti sinne mennä tietysti
myös uimaan. Joten kun foot-
bagin potkimisessa ja frisbeen
heittelyssä alkoi tulla kuuma,
siirsimme frisbeeringin mereen.
Suolainen merivesi huuhtoi
lounaan makuelämysten aiheut-
taman, lähes humalaan verrat-
tavan turtumuksen pois virkis-
täen mielen.

Pian oli kuitenkin jo aika jättää
Välimeri taakse ja matkamme
suuntasi kohti kol-matta ja
viimeistä osiotaan Veronan ja
Garda-järven ympäristöön.
Tarkoituksemme oli tutustua
paikalliseen kulttuuriin,
muinaisraunioista viinin valmis-
tukseen, sekä tietysti Italian
korskeiden orhien synnyin-
sijoihin, eli tehtaisiin joissa nämä
kaakeiksikin kutsutut voiman-
lähteet vangitaan katteiden ja
konepeittojen alle.

Venetsia
Matkalla Veronaan piipahdim-
me tutustumassa Venetsiaan.
Aurinkoinen opaskierros avasi
silmiämme kaupungin elämästä
ja historiallisten rakennusten
taustoista. Venetsia tiedettiin jo
etukäteen olevan kallis paikka,
mutta käytännössä sen saivat
kokea osa ryhmästämme, jotka
aluksi tietämättään tulivat
sammuttaneeksi janonsa mat-
kamme ehdottomasti kalleim-
milla olueilla. Kun pakolliset
matkamuistot ja postikortit oli
hankittu, jatkui bussimatka
iloisin mielin, olihan yksi
reissumme mieleepainuvim-
mista nähtävyyksistä koettu.

Ducati moottoripyörätehdas
Ducatin moottoripyörätehtaalla
oli järjestetty perinteinen
asiakkaille suunniteltu kier-
tokäynti, jolta emme etukäteen
odottaneet kovin paljon.
Englanninkielisen nuoren op-
paan vetämä vierailu osoittautui
erittäin hyväksi tavaksi tutustua
moottoripyörien historiaan ja
tehokkaaseen tuotantoon.

Kierroksen aluksi tutustuimme
Ducati pyörien historiaan. Teh-
das aloitti toimintansa sodan
jälkeen valmistamalla radioita,
kameroita, filmiprojektoreita
sekä muita hieno-mekaanisia
tuotteita. 1950-luvun alussa
tehdas kehitti ensimmäisen
yksisylinterisen  moottorinsa ja
yhdisti sen nykyistä kevyt-
rakenteista mopedia  muistut-
tavaan pyöränrunkoon. Tuote
saavutti valtavan menestyksen
ja sitä valmistettiin useita satoja-
tuhansia kappaleita. Ducati-
moottoripyörien kehityksen
ajavana voimana on aina ollut
erilaisten nopeusennätysten
tavoittelu sekä osallistuminen
alan tärkeimpiin ratamootto-
ripyöräajoihin.

Tehtaalla tutustuimme mootto-
rin osien koneistukseen. Osat
valmistetaan pääosin suurno-
peustyöstöllä koneistuskeskuk-
silla. Tehtaalla oli säilytetty
myös aikaisempaa työstötek-
niikkaa edustava moniasemai-
nen transferkone. Kone seisoi
tällä hetkellä käyttämättömänä.

Moottorien kokoon-
panoa varten teh-
taalla on muuta-

Venetsia näytti hieman
samalta kuin tulviva Praha
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WOW! Punainen Ferrari

ma kuljetinlinja. Kokoonpanon
alkaessa työntekijä keräilee
ostoskärrytekniikalla moottorin
osat vakiosyvennyksiin kulje-
tuspaletille. Kokoonpano ete-
nee kuljetinhihnalla kokoonpa-
nopisteiden välillä. Moottori-
pyörät koottiin kuljetinhihnoil-
la. Osat toimitettiin ko-
koonpanopisteisiin ja
asennettiin runkoon.
Peruskokoonpanoa
täydensi maakohtaisten
e r i t y i s m ä ä r ä y s t e n
mukainen loppuvarus-
telu.

Tehdas oli hyvin toimiva ja
tehokas. Työntekijät olivat
melko nuoria ja he vaikuttivat
innostuneilta työhönsä. Tehdas-
tilat olivat hyvin siistit ja jär-
jestys erinomainen. Tuotannon-
ohjaukseen ja johtamiseen käy-
tettiin selkeitä ja havainnollisia
tauluja ja sähköisiä näyttöjä.
Ducatin moottoripyörätehdas
panostaa voimakkaasti asiakas-
laatuun. Pyörä on hinnaltaan
kallis ja laadun on oltava ima-
gon mukaisesti erittäin korkea.
Tehdas oli erittäin moderni ja
tehokkaan tuntuinen sekä hyö-
dynsi alihankintaa järkevällä
tavalla.

Ferrarin Maranellon
näyttelytila
Tämän jälkeen bussimme nokka
käännettiin kohti auto- sekä
formula1-maailman pyhät-
töä, Maranelloon. Vaikka
osalla ryhmän jäsenistä alkoi
matkan rasitukset jo tuntua,
heräsi kuitenkin bussin
tunnelma kohdetta lähestyt-
täessä ja kaikki olivat jälleen
nenät kiinni ikkunassa. Myös

bongauskilpailu Skodien ja
Ferrarien välillä uhkasi käydä
tämän Italian ylpeyden eduksi.

Maranellossa kohteena oli
tutustuminen Ferrarin museoon
sekä tarkoitus oli myös käydä

kurkistamassa aidan välistä
kilometrin päässä museosta
sijainneeseen Fioranon testi-
rataa. Museossa oli näytteillä
kahdessa kerroksessa formu-
loita eri aikakausilta sekä myös
Ferrarin niin sanottuja vakio-
autoja. Myös mr. Ferrarille,
Enzo Ferrarille ja hänen elämän-
kerralleen oli omistettu oma
alue. Luonnollisesti oli näyt-
teillä myös

Ferrarin voittopalkintoja ja
jonkin verran myös sen jonkun
saksalaisen kengän tekijän
henkilökohtaisia voittopokaa-
leja.

Jotenkin tämä sinänsä hieno
museo ei saanut matkalaisilta
kuitenkaan täyttä huomiota,
kun suurimman osan mielessä
pyöri tuo odotettu pyhiin-
vaellus kohti Fioranon testi-
rataa, josta oli koko ajan
kuulunut jotain ihmeellistä
ampiaisen pörinää…

Valitettavasti tämä vierailu sai
katkeran päätöksen, kun ylem-
mät päättäjät puuttuivat matka-
suunnitelmaamme ja alkoi kova
sade, jonka takia vain urheim-
mat ja fanaattisimmat fanit
kävivät kurkkaamassa aidan
takaa märkää ja tyhjää testi-
rataa. Ja pettynein mielin läh-
dimme takaisin kohti Veronaa,
vaikka bussissa oli ilmassa myös
eri suunnitelmia.

VAU! Punainen Ducati
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Kulttuuria ja turismia
Verona on kaupunki tulvillaan
kulttuuria ja historiaa. Ekskur-
siomme aikaan kaupungissa oli
oopperajuhlat. Kulttuurin näl-
kämme tosin sammutti 400
euron hintaiset pääsyliput
historialliselle antiikin areenalle
eli Aida jäi valitettavasti taas
kerran näkemättä.

Kiertoajelumme Garda-järven
maisemissa tutustutti meidät
roomalaisen runoilijan Catullan
huvilaan. Sirmionen niemen
kärjessä oleva huvila on häm-
mästyttävän hyvin säilynyt.
Catulla asuin huvilassaan
vuonna 57 ennen Kristuksen
syntymää. Huvila oli hieman
kotoisia kesämökkejämme
suurempi, rakennuspinta-alan
ollessa 115 x 160 m. Huvilan
portilla on Gardan alueen lukui-
sissa kaivauksissa löytyneiden
eri aikakausien esineiden histo-
riallinen museo.

Maso Speron D’oron
viinitila
Viinitilalla esiteltiin modernia
viinin valmistusta ja pullotusta.
Tilalla oli käytössä automaat-
tinen rypäleiden poimintakone.
Viiniköynnökset on istutettu ja
taivuteltu siten, että pientä
traktoria muistuttavalla lait-
teella voidaan ajaa viiniköyn-
nösten välissä ja pudottaa
rypäletertut koneen säiliöön.

Rypälekuormat kipataan sii-
loon, josta se siirretään ruuvi-
kuljettimella puristamoon. Ry-
pälemehu johdetaan putkistoja
pitkin ruostumattomasta teräk-

sestä valmistettuihin käymis-
säiliöihin ja puristusjäte toimi-
tetaan paikallisen grappatis-
laamon raaka-aineiksi. Käymis-
säiliöstä viini siirretään kypsy-
mään suuriin puutynnyreihin.

Viinit pullotetaan automaat-
tisella pullotuslinjalla. Linjalla
on mahdollisuus pullottaa myös
kuohuviinejä perinteisellä sham-
panjamenetelmällä: jäädyttä-
mällä ja poistamalla pullojen
hiivatappi ennen korkitusta.
Kuohuviinit valmistuvat perin-
teisellä pullokäymisellä. Viinitila
oli oiva esimerkki perinteisen
viininvalmistustaidon ja tehok-

Viinitilalla tutustuimme ensin rypäleenkeruukoneeseen sekä
muuhun tuotantoon ja sen jälkeen lähemmin itse tuotteisiin

Maailman kauneimmaksi paikaksi haukuttu
Garda-järvi ja Sirmionen rauniot
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kaan sekä modernin tuotanto-
tekniikan yhdistämisestä.

Viimeisenä Veronan päivänä
ryhmämme jakautui kahtia. Osa
porukasta vuokrasi hotellista
polkupyörät ja lähtivät hen-
kensä uhalla tutustumaan italia-
laiseen liikennekulttuuriin,
loppuryhmä suuntasi hopea-
nuolellamme Garda-järvelle
pois kaupungin huli-
nasta. Sovimme kus-
kin kanssa treffit pa-
luuta varten ja siirryimme ran-
taosastolle. Muutama tunti
kuluikin mukavasti auringosta
ja hollantilaisista maisemista
nautiskellessa. Peschierassa on
melko turha yrittää löytää auki
olevaa ravintolaa ennen kello
18. Niinpä kuskiin törmät-
tyämme päätimme aikaistaa
lähtöä ja suunnimme takaisin
hotellille. Matkaa ei ollut kuin
muutama kymmenen kilomet-
riä, mutta tarpeeksi sään vaih-

tumiselle aurinkoisesta satei-
seksi.

Veronan historiallinen vaikut-
tavuus -vireän suomalais-
teekkarin silmissä tylsyys- ei
sateisena päivänä houkuttanut
senkään vertaa kuin kauniilla
ilmalla. Niinpä useimmat meistä
tekivät sen, minkä missä tahansa
maailmankolkassa parhaiten
osaavat, nukkuivat. Illan varalle
oli kuitenkin suunnitelma, joka

myös toteutui. Gardan kier-
toajelulla toimi oppaanamme
paikallinen baarimikko ja
pelimies Gabrio. Tuon yöelä-
mään lähetetyn mustan enkelin
baari oli lähes sanomatta selvä
päämäärä. Kun pizzat talon
viinillä vakioravintolassa oli
nautittu, painettiin taksilla
jälleen Campidoglioon ja
anteliaiden drinkkien maail-
maan. Jälleen kerran Gabrio

loihti juomia, joista
koto-Suomessa näh-
dään vain kosteita unia.

Osa porukasta päätyi vielä
Gabrion luokse jatkoille baarin
sulkemisen jälkeen. Gabrion
pienehkö, mutta viihtyisässä,
kattohuoneistossa yö muuttui
aamuksi, jolloin viimeisienkin
juhlijoiden aika oli siirtyä
hotellille valmistumaan valimo-
vierailulle Joskus ne jatkotkin
loppuvat. Kiitimme kauniisti ja
poistuimme öiselle kujalle jäl-
leen uutta, hienoa kokemusta
rikkaampina.

Veronassa riitti historiallisia taloja ja linnoja

Veronan kukkuloilta avautui
historiallinen maisema
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Zanardin valimo
Zanardin valimo on moderni
perheyritys, joka on keskittynyt
8…200 kg painavien pallo-
grafiitti- ja ADI-valujen tuotan-
toon. Erikoistuminen on taan-
nut yrityksen menestymisen yhä
tiukkenevassa valimojen
kilpailussa. Valimo aloitti toi-
mintansa vuonna 1931 ja työl-
listää tänä päivänä n. 200
ihmistä. Zanardilla on ISO 9002
sekä 14001 TÜV CERT laatu-
sertifikaatit.

Saimme lämpimän vastaanoton
Zanardin perheen nuorimman
polven edustajalta.

Isäntämme oli hälytetty tosi
toimiin lähes suoraan Saksan-
maalta, sillä hänen työhisto-
riansa oli vain kym-
menen päivän pi-
tuinen. Alku-
hämmennyksen
ja epäilyjen jäl-
keen totesimme
kaverin lukeneen
hyvin kotiläksynsä ja olevan
erittäin hyvin perillä perhe-
yrityksensä kuvioista.

Valimoa oli automatisoitu syste-
maattisesti. Valuhiekan sekoitus
ja kuljetus kaavauslinjalle
hoidetaan automaatti-

myllyllä ja hihnakuljettimilla.
Valukehät kaavataan kahdella
automaattisella sullontakoneel-

la. Toinen kone tekee
muotin yläosan ja
toinen alaosan.
Keernat valmis-
tetaan kylmälaa-

tikkomenetelmällä.

Kaavauslinjalla keernat asete-
taan muottiin käsin ennen sen
sulkemista ja automaattista
valua. Keernalaatikot ja valu-
mallit toimittaa tehtaalta 8 km
päässä oleva alihankkija.
Valuhiekka

Zanardin valimolla VTK naamioitiin
näyttämään todellisilta asiantuntijoilta
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Visa nosti kypäräänsä,
mutta silti tuntui, että

vanne olisi puristanut päätä

Teo  kirjaa tarkkana
tuotannon lukemia

poistetaan kehistä täristämällä ja
valukkeissa kiinni olevat valu-
kappaleet erotellaan toisistaan
pyörivässä rummussa. Valuk-

keiden irrotus on raskasta
k ä s i t a l t t a u s t a .

Viimeistely-

vaiheena on käsin vasartaminen,
käsihiomakoneilla tehtävä pur-

seiden poisto sekä uusim-
pana menetelmänä on

käyttöönottovaiheessa
robotisoitu purseiden

poisto.

Valimolla on auto-
maattinen maalauslinja

sekä lämpökäsittelyuunit
ADI-raudan valmistukseen.
Uusimpana investointina on
valujen koneistusosasto,
josta asiakkaalle toimite-
taan valmiiksi työstettyjä
v a l u k o m p o n e n t t e j a .
Koneistuspalvelu on käyn-
nistysvaiheessa. Valimon
mittaus- ja laadunvalvon-
taa ollaan kehittämässä.
Tilastollisen laadunval-
vonnan menetelmiä ollaan
ottamassa tuotantokäyt-
töön. Yrityksen pääasiak-

kaita ovat italialaiset auto- ja
kuljetusvälinetehtaat. Valimo
vie tällä hetkellä n. 10 %
tuotannostaan ulkomaille.

Vierailu Zanardilla muutti
käsityksiämme valimoista
likaisina ja savuisina sekä

raskaina työpaikkoina. Yrityk-
sessä oli panostettu automaa-
tioon ja osaamiseen, minkä
ansiosta valimo oli tehokas ja
viihtyisä työpaikka.



Valmistustekniikan kerho     Eurooppa 2002

46

Lentonäytös sekä

vettä ja leipää
Gardajärvellä VTK:ta
ilahdutti Italialainen
t a i t o l en to l a ivue .
Peschierassa järjes-
tettiin lähtöpäivä-
nämme ilmailunäytös,
jota emme lentoaika-
taulujen vuoksi voi-
neet jäädä seuraa-
maan mutta lentueen
harjoitukset edel-
tävänä päivänä oli
sekin upeaa katsel-
tavaa. Hävittäjät kiep-
puivat uskomatto-
malla tavalla taivaalla
ja matalalentojen
aikana koneiden ääni
on järisyttävä. Tällä
kertaa hinta-laatusuh-
de oli todella kohdal-
laan; hieno näytös ja aivan
ilmaiseksi.

Matkatoimistomme oli taas
kerran järjestänyt hinta-laatu

suhteeltaan todella upeat hotel-
lit. Prahassa asuttiin jopa
liiankin prameasti, koska
hotellia oli vaihdettu
tulvan tieltä ja

laatutähtiä saatiin samaan
hintaan yksi lisää.

Loppu hyvin, kaikki

hyvin!
Hotellimme Peschierassa
oli ennakkotietojen mu-
kaan upea. Matkatoimis-
tomme oli lisäksi nähnyt
vaivaa löytääkseen nuo-
rekkaaseen ryhmäämme
m a h d o l l i s i m m a n
myönteisesti suhtautuvan
hotellin isäntäväen. Mut-
ta aina ei voi voittaa.
Hotellin puutarhan ikä-
lopun biljardipöydän
virttyneeseen verkaan
tulla tupsahti pelin
tiimellyksessä kynnen-
kokoinen palkeenkieli.
Melkoisten sadattelujen
ja italiankielisen mesoa-
misen myötä nuoriin

“mukavasti” suhtautuva sara-
seeni-isäntämme hinnoitteli

Teemun näyttämä  reikä aiheutti suuria
mielenilmauksia hotellinomistajassa

Kotipuolen Hornettien silmukat tuntuivat
tämän lentonäytöksen jälkeen lastenleikiltä
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Matkalla Milanon lentokentälle kävimme
valokuvaamassa kivettyneen Leonardon ja

muut kaupungin nähtävyydet

vahingon 400 euroon eli
tuliterän veran hintaiseksi. Kär-
hämän myötä rangaistus tuli
vielä kovennettuna eli aami-
aisannoksemme köyh-
dytettiin seuraavana päi-
vänä vesi ja leipälinjalle.

Yhteenveto
Tutustumiskohteiksi
valitut yritykset tar-
josivat erinomaisen
näkemyksen eri
aloilla ja maissa
toimivien tuotan-
tolaitosten tekni-
sestä tasosta ja
tavasta toimia.
M u l l i s t a v i a
u u t u u k s i a
matka ei tar-
jonnut mutta

se vahvisti käsityksiämme
eurooppalaisen metalli- ja

sähköteknisen teollisuuden
hyvästä osaamisesta ja
kilpailukyvystä.

Teknisten asioiden
ohella tutustumismatka
avarsi näkemyksiämme
kohdemaiden kulttuu-
rista ja elintavoista. Niin
s u u r k a u p u n k i e n
yöelämän kiihkeä
syke, kuin Garda-
järven henkeäsal-
paavan kauniit mai-
semat sekä paikal-
lisväestön usko-
maton vieraanva-

raisuus piir-
tyvät muis-
toina verk-

Päätösillallisella oli hymyt herkässä onnistuneen matkan ansiosta

kokalvolle ja mieliin piristäen
syksyn pimeneviä iltoja.
Toivottavasti matka myös
madalsi kynnystä lähteä työhön
suomalaisten yritysten euroop-
palaisiin yksiköihin sekä
hakeutua ulkomaisten yritysten
palvelukseen. Näimme paljon,
opimme paljon ja toivottavasti
olemme valmiimpia tulevai-
suuden kansainvälisiin haas-
teisiin.

Matkakertomuksen kokosi Pasi

Heiskanen kaikkien matkalla

olleiden kirjoittamista jutuista
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Your Productivity Partner

• Tuottavuutta
• Hyvä pinnanlaatu

www.coromant.sandvik.com

Maailman johtava pneumatiikan valmistaja
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ABB, Componenta, Ducati, Elcoteq,
Ferrari, Grundfos, KCI Konecranes,
Lankapaja, Mansner, MAS Kovosvit,
Metallitekniikka, Metso Automation,
Metso Drives, Nextrom, Nordic Alu-
minium, Planmeca, Planmed, Rensi,
Rocla, SEW-Eurodrive, Skoda,
Tampereen Konepalvelu, TOS
Varnsdorf, Wärtsilä, Zanardi ja kaikki
muut tässä julkaisussa mainostaneet.

Valmistustekniikan kerho kiittää kaikkia, joiden ansiosta
tämä exqursio ja muut hienot hetket olivat mahdollisia:

Erityisen suuret kiitokset professoreillemme
Veijo Kauppiselle ja Kalevi Aaltoselle

KIITOKSET
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50 miljoonaa tonnia
vähemmän hiilidioksidia

50 miljoonaa tonnia
vähemmän hiilidioksidia

Käyttötarpeen mukaan säädettävien ABB-

moottorien ansiosta maailman hiilidioksidi-

päästöt vähenivät viime vuonna 50 miljoonaa

tonnia. Jos sähkömoottoreissa hyödynnettäisiin

yleisemminkin energiaa säästävää taajuus-

muuttajatekniikkaa, tuo 50 miljoonaa tonnia

olisi vasta alku. Ja maailman tulevaisuus

näyttäisi paljon paremmalta.

www.abb.fi
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