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Kerhon puheenjohtajan tervehdys

Tervehdys!

Kulunut vuosi on ollut toiminnantäyteinen ja haastava. Valmistustekniikan kerho on pyrkinyt 
tapojensa mukaisesti pysymään vahvana yhteisenä tekijänä opiskelijoiden, Tuotantotekniikan 
laboratorion ja yhteistyöyritysten välillä. Olemme aktiivisesti pyrkineet kehittämään ja ylläpitämään 
tiivistä yhteistyötä teollisuuden eri toimijoiden kanssa, joskin kuluneen vuoden aikana teollisuutta 
ravistellut taloustilanne on asettanut haasteita uusia yhteistyöhankkeita kohtaan. Valoa kuitenkin 
alkaa olla näkyvissä tunnelin päässä.

Kuluneena vuonna olemme vierailleet useissa yrityksissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tänä 
vuonna ulkomaan pitkä opintomatka järjestettiin Kiinaan ja Japaniin, jotka tarjosivat meille 
mahdollisuuden kurkistaa paikallisten yritysten verhojen taakse ja nähdä suurkaupunkien 
vilskettä. Perinteiset vuosijuhlat vietimme Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevassa Villa Hakassa 
ja wappuna huolsimme yhdessä Konepajakillan kanssa epäkeskopuristimen. Ilokseni huomasin 
näiden perinteiden herättävän vielä kiinnostusta sekä nuoremmissa, että varttuneemmissa 
kerhon jäsenissä ja osanottajien määrän pysyvän korkeana.

Lämmin kiitos teille kaikille, jotka olette olleet mukana tänä vuonna Valmistustekniikan kerhon 
toiminnassa ja tapahtumissa. Ilman Teitä, Valmistustekniikan kerhon jäseniä, Tuotantotekniikan 
laboratorion henkilökuntaa ja läheisiä yhteistyökumppaneita teollisuudesta, eivät kaikki ne 
kuluneen vuoden aikana koetut hienot hetket olisi olleet mahdollisia.

Ilkka Rekolainen
Valmistustekniikan kerhon puheenjohtaja 2009
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Kuluneena vuonna suhdan-
teiden ailahtelut ovat 
ravistelleet teollisuutta kovin 
ottein ympäri maailmaa. 
Tilanne on edellyttänyt 
määrätietoisia ja koviakin 
toimia, joilla yritykset 
ovat pyrkineet selviämään 
tuotannonkysynnän laskusta ja 
turvaamaan olemassaolonsa 
markkinoilla. Käynnissä oleva 
rakennemuutos kuitenkin 
tarjoaa ennennäkemättömiä 
mahdollisuuksia toimialojensa 
osaajille, asetettujen haas-

Pääkirjoitus

Mikko Lindholm
Valmistustekniikan kerhon päätoimittaja 2009

teiden voittamisen edellyttäessä uusien ratkaisujen hyödyntämistä ja toiminnan tehostamista. 
Tässä julkaisussa Samppa Salonen esittelee käytännön toimia, joiden avulla SEW Industrial Gears 
on pyrkinyt parantamaan asemiaan vallitsevassa kilpailutilantessa. Tämän ohella Jari Jalkanen 
käsittelee artikkelissaan Konecranesin nosturiliiketoimintaa Kiinassa.

Vinhaa vauhtia verkostoituva maailma ja sen ohella alati kansainvälistyvä teollisuus tarjoaa 
runsaasti mahdollisuuksia työskentelyyn ulkomailla. Uusi toimintaympäristö edellyttää 
henkilökohtaisia valmiuksia ja sopeutumista, mutta toisaalta tehtävät tarjoavat tekijälleen paljon. 
Ennen ulkomaankomennukselle säntäämistä on hyvä kuunnella myös muiden mietteitä. Omia 
kokemuksiaan kansainvälisestä työympäristöstä ja ulkomailla työskentelystä lukijoille jakaa Viet 
Le, Shanghaista.

Myös yliopistomaailmassa on käynnissä rakennemuutos. Teknillinen korkeakoulu, 
Kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu on nivottu yhteen Aalto-yliopistoksi. 
Syntyneen yliopiston tavoitteeksi on asetettu paikka maailman huippuyliopistoistoiden joukossa. 
Artikkelissaan professori Esko Niemi esittelee oman näkökulmansa Aalto-yliopistosta ja 
tuotantotekniikan sijoittumisesta sen siipien suojaan.

Valmistustekniikan kerhon vuotuinen ulkomaanekskursio suuntautui Aasian mantereelle. Tästä 
opintomatkasta on julkaisun lopussa opiskelijoiden kirjoittama matkakertomus, jossa paljastetaan 
aasialaisen kulttuurin salat  valmistusteekkarien tyyliin pintaa syvemmältä.

Haluan puolestani kiittää yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta, johon on mahtunut 
runsaasti toiminnan täyteisiä päiviä. Erityisen lämmin kiitos kuuluu tässä julkaisussa vieraileville 
kirjoittajille.
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Esitän tässä kirjoituksessa 
näkemykseni uuden Aalto-
yliopiston taustasta, merki-
tyksestä ja siitä, miten se 
pyrkii tarkoitustaan toteut-
tamaan. Arvioin myös Aallon 
lähtökohtaa ja joitakin muita 
näkökohtia sekä pohdin 
tuotantotekniikan sijoit-
tumista Aalto-yliopistoon.

Kansallinen 
menestysstrategia

Suomen, niin kuin minkä 
tahansa suhteellisen vaatimat-
tomilla luonnonvaroilla 
varustetun yhteiskunnan, 
elintaso perustuu viime 
kädessä työn tuottavuuteen. 
Työn tuottavuus perustuu 
tieteeseen, teknologiaan ja 
innovaatioihin. Valtion Tiede- 
ja teknologianeuvosto ilmaisee 
asian seuraavasti: "Onnis-
tuminen innovaatioiden 
tuottamisessa on niin 
yritysten kuin yhteiskuntien 
menestyksen avaintekijä. 
Sen perusedellytyksiä ovat 
teknologian ja liiketoiminnan 
huipputason osaaminen." 
Ja edelleen: "On kyettävä 
kilpailemaan ennen muuta 
laadulla osaavista tutkijoista 
ja tutkimusresursseista, 
hankkeista ja elinkeino-
elämän tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnasta muiden 
maiden järjestelmien kanssa, 
ja toisaalta suomalaisilla 
toimijoilla tulee olla 
edellytykset osallistua 

ja hyödyntää avautuvia 
yhteistyömahdollisuuksia." 
Näin on tietysti periaatteessa 
ollut aina, mutta kilpailutilanne 
on muuttunut viime aikoina 
olennaisesti ja muutos jatkuu.

Uusi kilpailutilanne

Vietnamin sodan päättyminen, 
Neuvostoliiton romahtaminen 
ja edelleen kylmän 
sodan loppuminen loivat 
edellytykset käynnissä olevalle 
globalisaatiokehitykselle. 
Poliittisten muutosten 
lisäksi samaan aikaan on 
tapahtunut tietoliikennetek-
niikan ja erityisesti internetin 
nopea kehittyminen. Tämä 
kehitys poistaa valtioiden 
välisiä esteitä ennen 
muuta taloudelliselta 
toiminnalta ja ihmisten ja 
informaation liikkumiselta. 
Sen seurauksena kilpailu 
muun muassa tuotanto-
laitosten sijoittumisesta ja 
osaamisesta on kiristynyt 
merkittävästi. Kilpailun 
kiristyminen on toteutunut 
myös koulutusmarkkinoilla.

Kansakunnat ja yliopistot 
kilpailevat parhaista 
oppilaista, opettajista ja 
tutkijoista. Parhaat yliopistot 
kykenevät maksamaan 
korkeita palkkoja parhaille 
opettajille ja tutkijoille ja 
tarjoamaan heille hyvät 
työolosuhteet. Kilpailu toimii 
myös opiskelijamarkkinoilla. 

Parhaat opiskelijat otetaan 
avosylin vastaan huippu-
yliopistoihin, eikä muuten 
ehkä kallis opiskelu ole heille 
välttämättä ongelma. Syntyy 
kierre, jossa huippuyliopistot 
vetävät yhä enemmän osaajia 
puoleensa ja menestyvät 
yhä paremmin. Vastaavasti 
farmisarjan yliopistoille jää 
turhauttava kasvattajan rooli.

Aallon haaste

On selvää, että huippu-
yliopistoista hyötyvät eniten 
ne maat, joissa niitä on. 
Niin sanottu aivovuoto on 
vahingollista mille tahansa 
maalle. Samoin mikä 
tahansa maa hyötyy, jos se 
onnistuu houkuttelemaan 
huippututkijoita. 

Aalto-yliopistossa yhdistyvät 
Suomen parhaat tai ainoat 
teknillinen, kauppatieteellinen 
ja taideteollinen korkeakoulu. 
Se on yliopisto, jonka 
toiminta-alue on juuri 
kansallisen menestysstrate-
gian määrittelemä. Aalto-
yliopisto pyrkii kansainväliselle 
huipulle voidakseen tarjota 
suomalaisen vaihtoehdon 
maailman huippuyliopistoille 
ja voidakseen siis kilpailla 
menestyksellisesti parhaista 
kotimaisista ja ulkomaisista 
opiskelijoista ja tutkijoista. Se 
on kansallinen hanke, joka on 
nähtävä investointina tulevai-
suuteen, ja jonka onnistuminen 

Mistä Aalto-yliopistossa on kysymys?
Esko Niemi
Tuotantotekniikan professori, Aalto-yliopisto
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on avainasemassa Suomen 
menestyksen kannalta. 
Onhan yliopistojen rooli 
tehdä pitkäjänteistä perus-
tutkimusta, kehittää uutta 
teknologiaa ja kasvattaa sovel-
luksia tuottavia innovoijia.

Miten Suomi ja Aalto-
yliopisto sijoittuvat nyt?

Tuoreen (11/2009) Suomen 
Akatemian "Suomen tieteen 
tila ja taso" -raportin 
mukaan Suomen tieteellisen 
tutkimuksen laatu on 
OECD-maiden keskitasoa 
ja Pohjoismaiden heikoin. 
Raportin mukaan yksi ongelma 
on soveltavan tutkimuksen 
liiallinen osuus. Kehitys-
kohteita löytyy myös kansain-
välisyydestä, tutkijanurasta ja 
tutkimusympäristöistä.

Yksi koulutusmarkkinoiden 
avautumisen seuraus on niin 
sanottujen yliopistorankingien 
syntyminen. Näissä yliopistoja 
arvioidaan ja asetetaan 
paremmuusjärjestykseen. 
Tunnetuimpia ovat niin 
sanottu Shanghain lista (www.
arwu.org) ja The Times Higher 
Education -rankkeeraus 
(www.timeshighereducation.
co.uk). Arviointiperusteita 
kyseisissä vertailuissa 
voidaan syyttää hieman 
epämääräisiksi, mutta niin tai 
näin - listoja luetaan. Suoma-
laiset yliopistot, Teknillinen 
korkeakoulu muiden mukana, 
eivät ole pärjänneet näissä 
aivan toiveiden mukaisesti, 
mutta sijoittumista 5-10% 
kärkeen maailmassa 
ei pidä väheksyäkään. 

Rankingeissa ongelmat 
kärjistyvät ulkomaisten tutki-
joiden ja opettajien alhai-
sessa määrässä, korkeassa 
opiskelija/opettaja-suhteessa 
ja Nobel-tason tutkijoiden 
puutteessa. Julkaisuaktiivisuus 
TKK:ssa on siedettävällä 
tasolla, mutta sen pitäisi 
suuntautua enemmän 
arvostetuimpiin sarjoihin.

Lähtökohta on silti hyvä

Kesällä 2009 toteutettiin 
laaja tieteenalan arviointi 
tulevan Aalto-yliopiston 
korkeakouluissa. Tässä 
Aaltoon kuuluvia tieteenaloja 
verrattiin niiden kansain-
väliseen tasoon. Vertailu 
tehtiin tutkimuksen tason, 
vaikuttavuuden, yhteiskunnal-
lisen vaikuttavuuden, 
tutkimusolosuhteiden ja 
tulevaisuuden potentiaalin 
osalta. Arvion mukaan vankka 
yhteistyö muun muassa 
yritysten kanssa on Aalto-
yliopiston tutkimuksen 
erityispiirre ja kansainvälinen 
kilpailuetu. Tutkimuksen taso 
ylsi keskimäärin yli hyvän 
kansainvälisen tason myös 
kaikilla muilla arvioiduilla 
alueilla. Suurimpia haasteita 
tulevat olemaan tutkimushen-
kilökunnan urapolkujärjes-
telmän kehittäminen, pitkäjän-
teisen perustutkimuksen 
edellytysten turvaaminen 
sekä tutkimusyhteisön 
kansainvälistäminen. Aal-
lon kaikista yksiköistä 
Lääketieteellisen tekniikan 
ja laskennallisen tieteen 
laitos, Teknillisen fysiikan 
laitos, Kylmälaboratorio, 

Tietojenkäsittelytieteen laitos 
ja Automaatio- ja systeemi-
tekniikan laitos nousivat aivan 
oman alansa kansainvälisen 
kärjen tasolle. Lähtökohta 
siis kaiken kaikkiaan ei ole 
lohduton ja ongelmat on 
identifioitu.

Aalto-yliopiston strategia

Tätä kirjoittaessani Aalto-
yliopiston ensimmäinen 
strategiapaperi hakee vielä 
lopullista muotoaan, mutta 
julkistettujen tietojen mukaan 
siinä tutkimusintensiivisyys 
tulee omaamaan korkean 
prioriteetin kautta linjan. 
Tutkijoille luodaan niin sanottu 
Tenure track -urajärjestelmä, 
jossa sovitun aikataulun 
mukaan edistyville ohjelmassa 
mukana oleville tutkijoille 
taataan lopulta pääsy 
professoriksi. Opetuksessa 
korostetaan laatua ja opettaja/
oppilas -lukumääräsuhdetta.  
Tutkimusta ja opetusta 
kehitetään yhdessä; kaikki 
opettajat tutkivat ja tutkijat 
opettavat. Kansainvälisyys 
on strategiassa voimakkaasti 
esillä.

Tutkimuksen ja opetuksen 
painopistealueet perus-
tuvat Aallon nykyisten 
korkeakoulujen vahvuuksille. 
Lisää panostusta suunnataan 
niille alueille, joilla on 
mahdollisuus päästä maailman 
huipulle osaamisedellytykset 
ja kilpailutilanne huomioon-
ottaen. Tasapainoilu tapahtuu 
kilpailullisten näkökohtien ja 
yhteiskunnallisen merkityksen 
painotuksia säätämällä. 
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Yleisinä teemoina on mainittu 
kestävää yhteiskuntaa 
tavoittelevat digitalisaatio 
ja palvelutalous, energia 
ja luonnonvarojen kestävä 
käyttö ja ihmislähtöinen 
elinympäristö. Näitä tukevat 
tutkimuksellisesti vahvat 
osaamisalueet ICT ja media, 
laskenta ja mallinnus, prosessi- 
ja systeemiosaaminen, 
materiaalit sekä vahvuudet 
arkkitehtuurissa ja taiteessa, 
muotoilussa ja globaalin 
talouden liiketoiminnassa.

Onnistumisen 
mahdollisuudet

Edellä lyhyesti valotettua 
strategiaa on vaikea arvioida 
tarkemmin ennen kuin 
sen toteutussuunnitelma 
valmistuu. Selvää on kuitenkin, 
että onnistuminen vaatii 
rahaa. Valtio ja elinkeinoelämä 
ovatkin kiitettävästi 
sitoutuneet säätiömuotoisen 
Aallon rahoittamiseen. 
Elinkeinoelämän keskusliitto 
on ottanut vastuulleen valtion 
edellyttämän säätiöpääoman 
yksityisen rahoitusosuuden, 
200 miljoonaa euroa, 
keräämisen. Valtio osallistuu 
2,5-kertaisella osuudella 
ja maksaa korotettua 
toimintamenorahoitusta alku-
vuosina. Vaikka lisärahoitus 
ei kansainvälisessä 
vertailussa nosta Aaltoa edes 
samalle viivalle nykyisten 
huippuyliopistojen kanssa, 
antaa se mahdollisuuden 
näyttää onko konsepti toimiva.

Maltillisuutta menestymis-
mahdollisuuksien arvioinnissa 

edustaa Bengt Holmström, 
MIT:n taloustieteen professori 
ja Aalto-yliopiston hallituksen 
jäsen. Helsingin Sanomien 
Kuukausiliitteen 11/2009 
haastattelussa hän toteaa, 
että ei ole realistista odottaa, 
että Aalto-yliopisto nousisi 
ikinä ranking-listojen kärkeen. 
Näin voi olla, ja on hyvä 
että arvovaltainen taho 
lausuu arvionsa ääneen. 
Toisaalta Aalto voi hakea 
omaleimaisuutta ja pyrkiä 
maailman kärkeen omilla 
vahvuuksillaan, erityisesti 
hyvään koostumukseensa 
perustuvilla mahdollisuuksilla.

Ilmainen koulutus

Ei voitane olettaa, että 
perustutkintoon tähtäävä 
yliopistokoulutus voisi 
lähiaikoina muuttua 
maksulliseksi Suomessa 
Suomen kansalaisille 
Aallossakaan. Mutta onko 
järkevää kouluttaa ilmaiseksi 
"tavallisia" ulkomaalaisia 
opiskelijoita? Vuonna 2008 
julkaistussa professori 
Raimo Kantolan johtaman 
"Kansainvälistyvä Otaniemi" 
-projektin loppuraportissa 
todetaan, että ilmaisen 
ulkomaalaisten koulutuksen 
takaisinmaksuaika julkiselle 
vallalle on TKK:n osalta 
lyhyempi kuin suomalaisten 
diplomi-insinöörien koulutus. 
Tämä perustuu kaksivuotisiin 
maisteriohjelmiin, tehok-
kaisiin tohtoriohjelmiin ja 
ulkomaalaisten vähintään 
kohtalaiseen Suomeen 
työllistymiseen. Siis siitä 
huolimatta, että koulutus 

on ilmaista eikä mitään 
velvoitteita opiskelijoille 
aseteta. Tulosta ei 
kuitenkaan voi yleistää muille 
koulutusaloille eikä muihin 
korkeakouluihin.

Aalto ja muu Suomi

Huippuyliopistoa ei voi syntyä 
perinteisellä suomalaisella 
tasapäistämiseen ja resurssien 
alueelliseen hajauttamiseen 
perustuvalla jakopolitiikalla, 
ja niinpä valtiovalta ja 
elinkeinoelämä ovatkin 
edellä kuvatusti sitoutuneet 
Aallon rahoittamiseen. Vaikka 
Aalto-yliopisto on selkeästi 
kansallinen investointi, on 
ymmärrettävää, että muu 
suomalainen yliopistokenttä ei 
ole ollut siitä kovin innoissaan 
pelätessään sen pienentävän 
muiden yliopistojen 
rahoitusta. Hiljattain 
Aalto-yliopistoa syytettiin 
suoraan maisteritasoisen 
sirkustaiteilijoiden opetuksen 
alkamisen lykkääntymisestä! 
On kuitenkin muistettava, 
että pääkaupunkiseudun 
yliopistot ovat olleet 
viime vuosikymmenet 
rahoituksellisesti muuta 
maata huonommassa 
asemassa. Ne ovat jääneet 
kokonaan ilman runsaskätisiä 
aluetukirahoja, mm. 
Euroopan Aluetukirahaston 
ja Euroopan Sosiaalirahaston 
tutkimusrahoja, joista 
useimmat muut yliopistot 
ovat päässeet hyötymään. 
Jopa Tampereen teknillisen 
yliopiston sijaintipaikka 
Hervanta on tukialuetta. Jos 
Aalto-yliopisto saa nyt vähän 
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aikaa “ylimääräistä” rahaa, 
niin voi sanoa, että jo on 
aikakin.

Tuotantotekniikka ja Aalto-
yliopisto

Tuotantotekniikan osaami-
nen on avainasemassa kan-
sainvälisessä tehtaiden sijoi-
tuspaikkakilpailussa, ja tekno-
logiateollisuuden osuus 
Suomessa tuotetusta 
arvonlisästä on merkittävä. 
Täten tuotantotekniikan 
relevanssi maan ja siten myös 
Aallon kannalta on korkea. 
Aallon yksityisten rahoittajien 
ja hallituksen puheenjohtajan 
suunnassa Aallon osaamisen 
merkitys kansallisessa 
osaamispääomassa tulee 
varmasti huomatuksi.

Tieteen tason arvioinnissa 
TKK:n Koneenrakennustek-
niikan laitoksen tieteellinen 
taso sai arvosanan ”hyvä 
kansainvälinen taso” muilta 
osin paitsi yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden osalta, jossa 

taso oli ”erittäin hyvä”. 

Tuotantotekniikan voi 
ajatella sopivan melko 
hyvin Aallon strategian 
fokusalueista digitalisaatioon 
ja luonnonvarojen 
kestävään käyttöön. Onhan 
tuotantotekniikassa trendinä 
pyrkiä tekemään kaikki 
ensin tietokoneella ja vasta 
sitten konkreettisesti. 
Toisaalta jatkuva pyrkimys 
kustannustehokkuuteen ja 
materiaalien ja energian 
säästämiseen sopivat hyvin 
luonnonvarojen kestävän 
käytön teemaan. Sopivuus 
ei ole sattumaa, vaan 
mukana olleena tiedän, että 
muiden muassa juuri näillä 
ajatuksilla perusteltiin kyseisiä 
painopistevalintoja esityksen 
tehneessä työryhmässä.

Eräs Aalto-yliopiston 
alkuvaiheen piirre ovat 
niin sanotut Factoryt, 
jotka ovat poikkitieteellisiä 
opetusta, tutkimusta ja 
yrityksiä yhdistäviä "pajoja" 

ja yrityshautomoita. Näistä 
eniten julkisuutta saanut 
Design Factory nojaa vahvasti 
TKK:n Koneenrakennus-
tekniikan laitokseen.

Edellytykset tuotantotekniikan 
ja ylipäätään koneenraken-
nuksen säilymiselle vahvana 
alueena Aalto-yliopiston 
ohjelmassa ovat hyvät. Voi kai 
vain toivottaa onnea itselleen 
ja yrittää parhaansa. Peiliin 
katsomisen aika tämän asian 
osalta on vielä edessä.

Kirjoittaja oli ”Kansainvälinen 
Otaniemi (INTernational 
Otaniemi – INTO)" –projektin 
ohjausryhmän jäsen ja on 
Aalto-yliopiston "Resurssit 
ja fokus" -valmisteluryhmän 
jäsen
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Konecranesin toiminta 
Kiinan markkinoilla 1990 
luvun lopulle saakka oli 
lähinnä projektitoimituksia 
Euroopasta suoraan, joko 
paikallisille asiakkaille, 
tai Kiinaan investoiville 
ulkomaisille yrityksille. 
Hieman ennen vuosituhannen 
vaihdetta perustimme 
Shanghaihin huolto- ja 
myyntikonttorin. Samalla 
kartoitimme myös 
paikallista asiakaskenttää ja 
toimintaympäristöä.

2000 luvun alussa teimme 
päätöksen Kiinaan investoi-
miselle. Samaan aikaan 
alkoivat monet yritykset 
tehdä samoin, ja halusimme 
olla mukana palvelemassa 
meidän globaaleja asiak-
kuuksia. Vuonna 2002 
ajettiin ylös ensimmäisen 
nosturikomponentti tehtaan 
tuotanto Shanghaissa. Samaan 
aikaan alkoi laajamittainen 
ostotoiminta, joka auttaa 
meitä myös nyt parhaillaan 
selviämään yli historian 
pahimmasta globaalista 
talouslamasta.

Shanghain talousalue oli 
2000 -luvun alussa suurimpia 
investointi kohteita koko 
Kiinassa, Pekingin ja 
Guanzhoun ohella. Nyt 
viimeisen parin vuoden aikana 
investointeja on alkanut 
siirtyä myös sisämaahan 
alhaisemman kustannustason 

Nostureita Kiinan markkinoille
Jari Jalkanen
Tekninen Johtaja, Konecranes

vuoksi. Rannikon kehittyvissä 
keskuksissa, kuten esimerkiksi 
Shanghain talousalueella, 
kustannustaso vastaavasti on 
nousussa. 

Nyt 2009 syksyllä meillä on 
Kiinassa neljä tehdasta ja 25 
myynti- ja huoltokonttoria. 
Työntekijöiden määrä on 
noussut vuoden 2001 23:sta yli 
800:aan. Tarkoituksenamme 
on kasvaa edelleen 
orgaanisesti valtaamalla 
markkinaosuuksia. Kiinassa 
olevat noin 800 rekisteröityä 
nosturivalmistajaa teke-
vät vuodessa arviolta 
30000 teollisuusnosturia. 
Saadaksemme isomman 
markkinaosuuden olemme 
valmiita tekemään myös 
yritysostoja.

Kuten yllä mainitsin, 
nosturivalmistajien tulee 
siis olla rekisteröityjä. 
Rekisteröintejä, sertifikaatteja, 
lisenssejä ja lupia; niitä 
Kiinassa tarvitaan miltei 
kaikkeen liiketoimintaan 
liittyvään. Miltei kaikki on 
keskushallinnon säätelemää, 
ja paikallishallinnon valvomaa. 
Byrokratian takia edellä 
mainitut prosessit voivat 
viedä paljon aikaa. Kiinan 
pitkät kaupankäyntiperinteet 
ja -kulttuuri perustuu 
osapuolten hyviin keskinäisiin 
henkilösuhteisiin. Tämä 
Quanxi on yksi olennainen osa 
kulttuuria, jota ei voi Kiinassa 

sivuuttaa. Ensin rakennetaan 
ystävyys ja hyvät suhteet, 
sen jälkeen voidaan tehdä 
kauppaa tai hoitaa virallisia 
asioita virkamiesten kanssa. 
Jos järjestys on toinen, niin 
asiat eivät vain suju kovin 
joutuisasti.

Kiinan 1,3 miljardista 
asukkaita riittää moneen 
muuhunkin kuin vain 
“maailman valmistustehtaan” 
työntekijöiksi. Monet 
Kiinalaiset ovat yksityisyrittäjiä, 
jotka pystyvät nopeasti 
omaksumaan markkinoilla 
jo olevien tuotteiden parhat 
puolet ja kehittämään siltä 
pohjalta omat tuotteensa. 
Pienet yrittäjät eivät 
kuitenkaan ryhdy omaa 
tuotettansa tekemään, ellei 
ole toivossa isoja markkinoita 
tai helppoa perinteistä tapaa 
valmistaa tuote. Kiinassahan 
osataan laajaltikin perinteinen 
valmistustekniikka ja 
tunnetaan perinteiset 
materiaalit. Uudet materiaalit 
ovat kalliimpia ja uudet 
valmistustekniikat vaatii 
investointeja, joten ne ovat 
vain tyypillisesti isojen 
(usein ulkomaisten) yritysten 
käytössä. Suuremmaksi osaksi 
käytämme alihankkijoita osien 
valmistuksessa, kokoonpanot 
teemme itse. Laadunvarmistus 
on oleellinen osa hankinta- ja 
valmistusketjua. Laatua pitää 
mitata, mitata ja mitata.
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Nykyisestä maailmanlaajui-
sesta talouslamasta huolimatta 
Kiinan sisäinen talous kehittyy 
edelleen suotuisasti, kiitos 
keskushallinnon tukipakettien. 
Nämä tukipaketit on 
suunnattu muuan muassa 
energian tuotantoon ja 
logistiikan parantamiseen. 

Miltei neljä vuotta täällä 
asuneena, Kiinassa 
onnistumisen edellytyksiksi 
voisin listata muutamia 
seikkoja:

- Opettele kulttuurierot 
(itä-länsi); sitä ei tarvitse 
aina hyväksyä, mutta se on 
tiedostettava

- Rekrytoi paikallisia 
osaavia ihmisiä avuksesi, 
länsimaalainen ei tiedä kaikkia 
paikallisia tapoja 

- Vaadi, Valvo, Varmista 
(ja tee se itse mahdollisuuksiesi 
mukaan)

- Matriisiorganisaatiota 
ei ymmärretä eikä noudateta

- Raha = motivaatio

- Sitä saa mitä mittaa

Ainakin muutaman vuoden 
perspektiivillä  Kiina 
on edelleen maailman 
valmistusverstas, mutta 
kovaa vauhtia siitä kehittyy 

myös tuotekehitys ja 
finanssimahti. Monien 
työelämään astuvien nuorten 
insinöörien työtehtäviin 
liittyy varmasti jotenkin myös 
Kiina. Muiden kulttuurien ja 
kulttuurien välisten erojen 
ymmärtäminen nousee 
tulevaisuudessa yhdeksi hyvin 
tärkeäksi osaamisalueeksi 
myös insinöörien työssä. 

PROTOSHOP OY

PROTOSHOP OY

HIENOMEKAANINEN KONEPAJA,
INSTRUMENTOINTI JA SUUNNITTELU

Yksittäisosat
Prototyypit
Hienomekaaniset laitteet ja erikoisinstrumentit
3D-koordinaatti- ja painopistemittaukset
Alihankintakoneistukset
Viimeistely ja kokoonpano
Hitsaus- ja teräsrakennepalvelu
Sähköpalvelut

•
•
•
•
•
•
•
•
MATERIAALIEN MYYNTIPALVELU

Levyt, putket, tangot
Hiomatarvikkeet
Työkalut
Sähkötarvikkeet
Bosch- ja Dremel-sähkötyökalut
Teollisuuskemikaalit
Leijona-Pro -työasut
Sievin Jalkineen työkengät
Konepyyhkeet
Leikkaus- ja sahauspalvelu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metallimiehenkuja 8 B, PL 66, 02150 ESPOO (Otaniemi)
Puh. 020 755 8681 (koneistuspalvelut), 020 755 8682 (materiaalien myyntipalvelu), 

fax. 020 755 8688
S-posti: etunimi.sukunimi@protoshop.fi, protoshop@protoshop.fi

Käytössä mm. 4-akselinen NC-jyrsinkone, 5-akselinen
koneistuskeskus, monitoimisorvi pyörivillä työkaluilla
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SEW Karkkilassa valmistaudutaan tulevaisuuteen
Samppa Salonen
Tehtaanjohtaja, SEW Industrial Gears Oy

SEW Industrial Gears Oy 
on Karkkilaan vuonna 1998 
perustettu teollisuusvaihteita 
valmistava yritys. Yrityksen 
liikevaihto vuonna 2008 oli 
40 Meur ja henkilömäärä 
noin 180 henkilöä. Tehdas 
sijaitsee Karkkilan idyllisellä 
ruukkialueella, jossa on ollut 
teollista toimintaa jo 1800 
luvun loppupuolelta asti. 
Tehtaan pinta-ala on noin 
15000 m2 yhteensä neljässä 
eri rakennuksessa. Liikevaihto 
koostuu teollisuusvaihteista 
Euroopan markkina-
alueelle sekä vaihteiden 
osista, joita toimitetaan 
yhdeksälle konsernin 
muulle kokoonpanoyksikölle 
jokaisessa maanosassa. 
Tehdas on laajentunut viime 
vuosina suurien investointien 

sekä uusien tuotesarjojen 
kautta.

SEW Industrial Gears Oy:ssä 
rakennetaan tulevaisuutta 
erikoistumalla isompien sekä 
räätälöidympien teollisuus-
vaihteiden valmistamiseen. 
Investoinnit jatkuvatkin 
entisten vuosien tapaan – 
tänä vuonna tehtaaseemme 
asennetaan uusia koneita 
noin viidellä miljoonalla. 
Tämän jälkeen pystymme 
toimittamaan vaihteita 
30 000 kiloon asti. Uusien 
tuotteiden ansiosta SEW 
uskoo olevansa etulyönti-
asemassa taloudellisen 
nousun koittaessa.

SEW Industrial Gears Oy on 
osa kansainvälistä saksa-

laista perheyritystä SEW-
EURODRIVE konsernia, jonka 
tuotantolaitokset sijaitsevat 
Saksassa, Ranskassa, Brasi-
liassa, USA:ssa, Kiinassa ja 
Suomessa. Teollisuusvaihteita 
valmistetaan tällä hetkellä Kii-
nassa, Saksassa ja Karkkilassa. 
Brasiliaan on rakenteilla 
teollisuusvaihteiden tuotan-
tolaitos. Isompiin vaihteisiin 
erikoistuminen on osa 
konsernimme kasvustrategiaa. 
Perinteisesti SEW-EURODRIVE 
on ollut tunnettu pienempien 
moottorivaihteiden mark-
kinajohtajana. Nyt tavoite on 
saavuttaa markkinajohtajuus 
myös teollisuusvaihteiden 
markkinoilla. Teollisuusvaih-
teita käytetään eri teollisuuden 
aloilla mm. kuljettimissa, 
satamanostureissa ja 

SEW Industrial Gears Oy:n tehdas sijaitsee vanhalla ruukkialueella Karkkilassa.
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sekoittimissa. Konsernin 
strategiana on keskittää 
tuotanto isoihin tuotanto-
laitoksiin ja kokoonpano on 
hajautettu lähelle asiakasta. 
Tämän vuoksi vaihteiden 
osat valmistetaan varastoon, 
mutta kokoonpano tehdään 
tilauksesta erittäin nopeasti. 

SEW Karkkilan tehtaalla on 
määritelty viime vuosina 

Uudet tuotteet edellyttävät 
myös tuotekehitykseltä 
ja myynniltä suurempia 
ponnistuksia. Asiakkaan 
kannalta vaihteissa tärkeintä 
on suorituskyky. Yksi 
tulevaisuuden haaste onkin 
saada pienemmällä massalla 
enemmän tehoja irti. Se 
tarkoittaa samalla energian-
kulutuksen pienentämistä. 
Kun vaihdekoko kasvaa, 

ja tavoitteena on päästä 
50 tonniin vuonna 2013. 
Tulevaisuudessa tuotannossa 
pienempien komponenttien 
valmistusvolyymi vähenee 
sekä suurempien ja 
erikoisempien komponenttien 
volyymi kasvaa. Toteutetuilla 
investoinneilla vuosina 2007–
2009 tähdätään tulevaisuuden 
tuotteiden valmistuskykyyn. 

Kiina-ilmiö näkyy SEW 
Karkkilassa tiukentuneena 
kilpailuna. Nyt taantuman 
aikana myös asiakkaat 
kilpailuttavat toimittajiaan 
viimeiseen asti hinnoilla 
ja toimitusajoilla. Lisäksi 
investointiprojektien rahoi-
tusta mietitään loppuun 
asti ja kun päätös tulee, 
niin kaikilla on kiire. Kaikki 
kilpailijat ovat lisänneet 
kapasiteettiaan edeltävinä 
vuosina ja nyt kaikilla on 
ylimääräistä kapasiteettia. 
Kiina vaikutti aiemmin pääosin 
kotimarkkinoilla, mutta nyt 
taantuman aikana tuotteita 
myydään myös Eurooppaan 
ja Amerikkaan. Kiinan 
kustannusetua vastaan on 
vaikea kilpailla, mutta kilpailu-
etua voi löytää erityisesti 
lyhyemmillä toimitusajoilla 
ja laadulla. Tuottavuuden 
jatkuva kehittäminen on 
itsestäänselvyys kilpailukyvyn 
ylläpitämisessä kiinailmiötä 
vastaan. Asiakkaat arvostavat 
myös palvelukykyä, joka näkyy 
tuotannossa joskus erittäin 
lyhyinä toimitusaikoina. 
Kun normaali läpimenoaika 
vaihteen osalle on noin 4 
viikkoa, pystymme tarvittaessa 
valmistamaan kiireosan 

Teollisuusvaihteet täydentävät SEW:n tuotevalikoimaa siten, että yritys 
pystyy tarjoamaan kaikki käyttöratkaisut esimerkiksi satamanostureihin.

uusi tuotestrategia. Kun 
perustuotteiden kysyntä 
on vähentynyt, silloin eri-
koistutaan. Yrityksessä valmis-
taudutaankin nyt yksilöl-
listen isojen vaihteiden 
valmistamiseen. Suurivolyy-
miset vaihteet ja vaihteiden 
osat kannattaa valmistaa 
niitä varten suunnitel-
luissa automatisoiduissa 
tehtaissa. SEW Karkkilassa 
tähdätään pienerä- ja 
yksittäistuotevalmistukseen, 
mitä ei taas automaattilinjoilla 
pysty valmistamaan kannat-
tavasti.

yhä suurempi osa vaihteen 
kustannuksista koostuu 
materiaaleista. Painavin 
tuote on myös yleensä 
kallein. Asiakkaan tarpeiden 
selvittämiseksi on mentävä 
asiakkaan luokse, jotta on 
mahdollista löytää paras 
ratkaisu kulloiseenkin 
ongelmaan. SEW:in globaali 
myyntiverkosto auttaa tässä 
tehtävässä.

Tuotannossa pystytään tällä 
hetkellä valmistamaan 20 
tonnia painavia vaihteita. Ensi 
vuonna luku nousee 30 tonniin 
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2-4 päivässä. Normaalisti 
vaihteen osat kuitenkin 
valmistetaan varastoon, 
mikä mahdollistaa nopeat 
toimitukset asiakkaalle. 
Nopeat toimitukset vaativat 
organisaatiolta joustavuutta 
ja venymiskykyä, mutta 
myös selvän tavoitteen, että 
asiakasta halutaan palvella.

Materiaalihankinnoissa SEW 
Karkkila hyödyntää työvoima-
kustannuksiltaan halvempien 
maiden tuomaa kilpailuetua. 
Muun muassa valuaihioita 
hankitaan Kiinasta ja Turkista 
joko valuina tai valmiiksi 
koneistettuina. Lisäksi yrityk-
sellä on Valko-Venäjällä 
tehdas, josta hankitaan osia 
kilpailukykyiseen hintaan. 

Konsernissa tehdään myös 
globaaleja sopimuksia mm. 
laakereiden hankinnassa, 
josta saadaan hinnallista ja 
toimitusajallista kilpailuetua. 

SEW Karkkilassa valmistetaan 
hammaspyöriä ja –akseleita, 
toisioakseleita, hiilletys-
karkaisua, vaihteistokoteloita 
sekä tehdään vaihteistojen 
kokoonpanoa. Tämä edellyttää 
osaamista ja kapasiteettia 
tuotannon kehittämiseen. 
Tuotannossa painopiste onkin 
nyt laadun, tuottavuuden 
ja toimitusaikojen kehit-
tämisessä. Uusien haasteiden 
edessä SEW:illä tehdään 
nyt sisäisiä uudelleen 
järjestelyjä työtehtävissä. 
Tehtäviä kierrättämällä 

saadaan organisaatioon uutta 
energiaa ja uusia näkökulmia 
kehittämiseen. Uudet isommat 
osat ja vaihteet asettavat 
tuotannon kehittämiselle ja 
oppimiselle myös jatkuvia 
haasteita. Näihin kuitenkin 
suhtaudutaan ennakkoluu-
lottomasti, mutta joskus 
tulee epäonnistumisiakin. 
Epäonnistua saa, mutta siitä 
täytyy oppia, että seuraavalla 
kerralla onnistutaan. 
Laadun kehittämisessä on 
syksyllä siirrytty päiväsyklillä 
tapahtuvaan laadun ja 
tuottavuuden kehittämiseen. 
Siinä raportoidaan päivittäin 
huonoon laatuun tai 
tuottavuuteen liittyvät 
tapahtumat, jotka käsitellään 
päivittäin ja epäkohtiin 
puututaan välittömästi, 
kunnes tilanne paranee. 
Tuotannosta paljastuu 
uskomaton määrä asioita, 
joiden olemassaolosta 
muuten on vaikea saada 
tietoa.

SEW Karkkila valmistautuu 
tulevaisuuteen erikoistumalla 
tuotealueille, jotka sopivat 
yrityksen kokoon ja osaa-
miseen. Laadun, tuottavuuden 
ja toimitusaikojen jatkuvalla 
kehittämisellä taistellaan kiina-
ilmiön vaikutuksia vastaan. 
Siihen hyvät valmiudet on 
saatu osittain myös TKK:n 
valmistustekniikan opintojen 
kautta. SEW Karkkilassa on 
tällä hetkellä noin seitsemän 
Valmistustekniikan kerhon 
seniorijäsentä erilaisissa 
tehtävissä.
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My name is Viet Le and I would 
like to share with you some of 
my working and life experi-
ence in Shanghai. I came to 
Shanghai in 2006 as a student. 
Whilst I was studying interna-
tional business in Finland and 
my university had an exchange 
program in cooperation with 
Shanghai University which al-
lowed students to experience 
one semester studying at the 
partner school. I took that op-
portunity and had my best se-
mester ever. It was rewarding 
and enlightening experience 
in term of learning not only 
Chinese but also other vari-
ous countries’ culture such as 
Japanese, Korean and Indone-
sian.

After finishing the exchange 
program in Shanghai Uni-
versity I applied to work for 
Konecranes.  Konecranes was 
interested in my multinational 
background and offered me 
a trainee position. Since then 
I have graduated and have 
been working for Konecranes 
for three years.

Prior to working in Shang-
hai I thought I have well pre-
pared myself by reading books 
about Chinese culture, watch-
ing document reporting poor 
working conditions in China, 
hearing people talk about 
the China phenomenon, but 
I was wrong. All the things I 
had read and watched didn’t 

help me in the real world. The 
information I absorbed be-
fore didn’t tell me how much 
I should bargain at the “copy 
market’, how to recognize a 
good taxi from a bad one, how 
to create “guanxi” - a friend-
ship with my Chinese col-
leagues, how to interpret my 
colleagues’ and other people’s 
words and intentions. On top 
of this, after being in Shanghai 
for a long period I have no-
ticed some serious changes in 
the way I view things.

From my personal experience, 
living and working in Shanghai 
can be utterly hectic. I feel I’m 
running at 110% but it is still 
not enough. I have a clear pic-
ture how I begin my routine 
on Monday by reading and 
replying to my emails. Next 
time when I check the day, it is 
Friday. There never seems to 
be enough hours in each day. 
Anyone who works in Shang-
hai must adapt themselves 
to the different time concept, 
to a local one. Working hours 
can be long and stressful. 
Not to mention that I have to 
spend 1,5 hours on the road 
from home to work due to 
long distance and traffic jam. 
Nevertheless, this new time 
concept has its positive side 
too, that is learning to grow 
patience.  I have learnt to be 
more patient with work and 
my personal life. No doubt an 
occasional frustration is un-

avoidable. Due to the hectic 
environment, I feel have done 
double in terms of living my 
life or working experience.

At work I consider myself 
as a communication center 
that receives, forwards and 
monitors information. The 
challenging part is that the 
people who process the infor-
mation come from different 
continents and have different 
working styles and mentality. 
As a middleman I have to take 
more responsibility to achieve 
an unambiguous final result. 
In my opinion, communica-
tion and sharing knowledge is 
one of the most serious prob-
lems in foreign companies op-
erating in China. If we observe 
the issue deeper, we will find 
that the real problem origi-
nates from the lack of trust 
and “guanxi” - the relationship 
between employees. This is a 
fact that most foreigners un-
derestimate and neglect.

If you are interested in work-
ing and living a vibrant color-
ful life, Shanghai is definitely a 
great alternative. I assure you 
that what you will experience 
is much more interesting than 
my writing. However, I would 
like to advice those people 
moving to Shanghai to be pa-
tient and open minded. You 
will witness many differences 
in people’s mentality, working 
style, logic and culture which 

My working and life experience in Shanghai
Viet Le
Project Coordinator, Konecranes
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differ from your own. Instead 
of accepting what you see and 
hear try rather to be aware of 
the situation and understand 
why things are as they are. I 
consider myself a multicul-
tural person and understand 
Chinese people, yet every 
now and then I run to a situ-
ation that makes me question 
myself.

In the end I would like tell you 
a particularly funny story hap-
pened to me and my friends 
in a restaurant. A kind looking 
waitress came to asking what 
we would like to drink. As typi-
cal Finns, we ordered beers. 
The girl then asked us would 
we like big or small bottle. We 
replied big one. Then she said 
we don’t have big one, only 
small one!

There are a few tips I would 
like share with you:

At work

- Always prepare for 
long working days

- Implementation takes 
longer than planned

- Be patient and extra 
patient

- Don’t make your col-
leagues lose face (causing em-
barrassment ), not even your 
subordinates

- If you see your col-
league sleeping at work, let 
him sleep

Daily life

- Be patient and extra 
patient

- Winter in Shanghai is 
colder than in Finland (due to 
the humidity)

- If you start to drink hot 
water, it’s a sign that you have 
lived in China for too long

- Try to get out of China 
every 3 months

- Statistically 90% of 
bachelors go back home with 
a Chinese spouse
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KUINKA 
KORKEALLE 
TÄHTÄÄT?

Innovatiiviset ja teknisesti pätevät työntekijät ovat tärkein 
resurssimme, jolla pyrimme kasvattamaan liiketoimintaamme ja 
säilyttämään ykkösasemamme nosturialalla. Palveluksessamme 
on noin 9 900 ammattilaista yli 480 toimipisteessä 43 eri maassa, 
joten käytössämme ovat Lifting Businesses™ -lupauksemme 
lunastamiseen tarvittavat resurssit, teknologia ja päättäväisyys. 
Liity joukkoomme! 

www.konecranes.com
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Valmistustekniikan kerho Aasiassa 2009

Ulkomaan opintomatkamme 
alkoi Helsinki-Vantaan 
lentokentältä 22. elokuuta, 
josta sinivalkoiset siivet 
kiidättivät meidät Pariisiin. 
Ensimmäisen lennon tarkoitus 
oli kuitenkin vain totuttaa 
matkaanlähtijät lentokoneen 
penkkeihin, sillä edessä oli 
vielä reilu kymmenen tunnin 
rykäisy ilmojen halki kohti 
Shanghaita. Matkan aikana 
oli tarjolla monenlaista 
viihdykettä ja stuertti 
Pierren avatessa takaosan 
tarjoilutiskin, alkoi lento 
tuntua liiankin lyhyeltä. 

Saavuimme Shanghaihin 
varhain aamusta ja lento-
kentällä meitä oli vastassa 
oppaamme, joka esitteli 
iloisesti itsensä Tomiksi, 
saaden välittömästi muis-
tamista helpottavan lempi-
nimen. Tom of Shanghain 
viittoillessa kuskillemme 
ohjeita, ehtivät nopeimmat jo 
vaihtaa viidakkovaatetuksen 
päällensä, joka tarjosi 
liennytystä Shanghain 
kuumankosteaan ilmastoon. 
Ensimmäinen visiitti itse 
kaupungissa oli kuitenkin vain 
pikainen varikkopysähdys, 
sillä olimme jatkamassa heti 
seuraavana päivänä kohti 
Tokion sykettä.

Aikainen herätys ei 
kuitenkaan estänyt meitä 
tutkimasta lähiympäristöä. 
Heti kadulle astuttuamme 
kävi selväksi, että nyt ei 
olla aivan ydinkeskustassa. 

Kadunvartta reunustivat 
lukuisat mopo-korjaamot ja 
sekalaiset nyrkkipajat. Sivu-
kujilla paikalliset erikoisuudet 
tirisivät kadunvarsigrilleissä 
houkutellen matkamiestä 
makuelämysten pariin huu-
maavilla tuoksuillaan. Ihminen 
selviää kuitenkin pidempään 
ruoatta kuin juomatta, 
joten ykkösprioriteettina oli 
juomahuollon turvaaminen. 
Sattumanvaraiselta sivu-
kadulta löysimmekin 
tarkoituksiimme soveltuvan 

ravitsemusliikkeen. Kaikkien 
tuntemiemme kielten, 
elekielen ja TsingTao 
-hätähuutojen petettyä, 
opastimme tarjoilijan kädestä 
pitäen kylmäkaapille ja 
saimme vihdoin limonaadia 
pöytäämme.

Japani

Ero Japanin ja Kiinan välillä 
selvisi jo lentokentällä 
jatkokuljetusta odotellessa; 
lentokenttätyöntekijä asetteli 

Tom of Shanghai
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kaikki matkalaukut siistiin riviin 
ja bussikin saapui täsmälleen 
ilmoitettuun aikaan. Japani 
osoittautuikin olevan 
järjestyksestä ja saksalaisesta 
kurinalaisuudesta pitävän 
matkaseurueen makuun. 
Jatkokuljetuksen päätteeksi 
saavuimme sateiseen 
Shinagawan kaupunginosaan, 
johon perustimme 
retkikuntamme tukikohdan 
seuraaviksi päiviksi. 

Emme kuitenkaan asettuneet 
aloillemme, vaan oli 
aika lähteä tutustumaan 
japanilaisen pöydän antimiin 
hämyisillä lähikujilla. 
Lentokonemurkinan vasta-
painoksi istuimme pöytään, 
johon kanniskeltiin raakaa 
lihaa grillattavaksi omien 
mieltymysten mukaan. 
Paikallinen insinööri oli 
suuressa viisaudessaan 
päättänyt sahata pöydän 
jalat kovin lyhyiksi, joten 
ruokailu sujui samuraiden 
polviasennossa samalla kuin 
pöydällä punaisena hehkuva 

pallogrilli tiristi läskiä kypsäksi. 
Kielimuurikaan ei häirinnyt 
matkamiesten mutustellessa 
ahnaasti maukasta lehmän-
kieltä.

Toyota

Ensimmäisenä vierailukoh-
teena oli Toyota Cityssä 
sijaitseva Toyota Tsutsumin 
tehdaskompleksi. Yrityksenä 
Toyota ei juurikaan esittelyjä 
kaipaa. Toyotalla on yksi 
maailman tunnetuimmista ja 
tehokkaimmista tuotantojär-
jestelmistä, Toyota Production 
System, ja osaksi sen ansiosta 
se on noussut maailman 
suurimmaksi autojen valmis-
tajaksi. Toyotan taival alkoi 
vuonna 1937, kun Toyota 
Motor Co. perustettiin. 
Tätä on seurannut joukko 
virstanpylväitä, kuten 
ensimmäisen Corollan esittely 
vuonna 1966, tuotannon 
aloittaminen USAssa vuonna 
1984 ja hybridiauto Priuksen 
lanseeraus vuonna 1997. 
Mainitsemisen arvoisia 

merkkipaaluja ovat myös 
vuonna 2002 alkanut tuotanto 
Kiinassa sekä Formula1 
-projekti.

Saavuimme Toyotan tiluksille 
hieman etuajassa joten 
ennätimme vierailla museossa, 
joka oli jaettu moneen eri 
näyttelyyn. Näytteillä olivat 
niin ympäristöystävälliset 
autot kuin moottoriurheilukin. 
Hintavimmat Lexus-mallit 
keräsivät odotetusti huomiota, 
mutta haltioituneimmat 
huokaukset kohdistuivat 
formulanäyttelyn antiin. 
Autojen ohella esillä oli 
myös Toyotan vastine 
Hondan Asimolle, Toyota 
Partner Robotti, joka 
soitti trumpettifanfaareita 
innostuneelle yleisölle.

Tehdaskierros alkoi lyhyellä 
bussimatkalla kohti Tsutsumin 
tuotantolaitosta oppaamme 
kertoessa Toyotan historiasta. 
Kohteena oleva tuotantolaitos 
syöttää markkinoille useampaa 
automallia, joista tutumpien 
joukossa ovat Toyota Camry 
ja Prius. Tehdaskierros 
rajoittui pääasiallisesti 
turistikierrokseen kokoon-
panopuolella, jossa oli 
aistittavissa japanilaista 
tehokkuutta ja tunnollisuutta. 
Työvuorossa olleet työntekijät 
piiskasivat toisiinsa vauhtia 
japanilaisilla sotahuudoillaan 
ja virheelliset työsuoritteet 
saivat ansaittua huomiota 
suurilla valotauluilla.

Huolimatta siitä, että Toyotan 
tuotantojärjestelmää on 
pidetty esikuvana muille 

Toiset tykkää rapeammasta
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tuotantojärjetelmille, ei sen 
soveltaminen Tsutsumin 
tehtaalla päällisin puolin täysin 
vakuuttanut vierailijoita. 
Tarkkasilmäisimmät bonga-
sivat tuotantolinjoilta 
lorvivia työntekijöitä ja jopa 
tuotantokatkoksia.

Toyota on kiinnittänyt huo-
miota ympäristöseikkoihin. 
Tuotannossa pyritään 
vähentämään hiilidioksidi-
päästöjä ja käyttämään 
uusiutuvia energialähteitä. 
Tsutsumin tehdas saa-
kin osan käyttöener-
giastaan 2000 kilowatin 
aurinkovoimalaitoksestaan. 
Lisäksi tehtaan ulkoseinissä 
on käytetty maaleja, 
jotka hajottavat ilmasta 
rikkioksideja ja typen oksideja.

Tokio

Toyotan tehdaskierroksen 
jälkeen oli aika hankkia 
raavasta ravintoa. 
Japanilaisten asiantuntevia 
herkkuperinteitä kunnioittaen 
päädyimme valitsemaan 
Greenpeacen mustalta 
listalta mehukkaan kuuloista 
valaanlihaa, jota lähikuppilassa 
tarjoiltiin hymyssä suin 
sitruunan kera.  Mahat Lasse 
Lahtivalaasta kuprullaan 
lähdimme könyämään 
kohti Tokyo Toweria, joka 
on japanilaisten oma kopio 
Eiffel-tornista. Mikäli torni ei 
olisi ollut aikaerovääristymän 
vuoksi jo kiinni siltä illalta, 
olisi se tarjonnut yhdellä 
vilkaisulla komeat näkymät yli 
kaupungin.

Maisemakulttuurillista petty-
mystä helpottivat kuulopuheet 
lähistöllä sijaitsevasta 
Roppongin kaupungiosasta, 
jossa ei ovia lukittaisi heti 
auringonlaskun jälkeen. 
Jytäjytkettä ja vilkkuvalojen 
kajoa seuraamalla tupsah-
dimmekin keskelle yöelämää, 
jossa kullakin hihasta nykijällä 
oli tarjota eksoottista esitystä ja 
vieläpä aivan ainutlaatuiseen 
erikoishintaan. Jöröinä 
pohjoismaalaisina kuitenkin 
sulkeuduimme karaokekoppiin 
laulamaan japanilaisia 
listahittejä, kunnes kurkun 
käheytyessä oli ryhdyttävä 
voitelemaan väsyneitä 
äänijänteitä asianmukaisella 
tavalla.

Tokio on täynnä erilaisia 
kaupunginosia tutkittavaksi. 
Aamutuimaan aktiivisimmat 
matkamiehet lähtivät 
liikkeelle kohti Shibuyaa, 
muiden vielä uneksiessa 
aamusta ilman omituista 
oloa. Shibuyan trendikkäässä 
ihmisvilinässä kadut kävivät 
kuitenkin äkkiä ahtaiksi, joten 

suojaa oli haettava rasvaista 
romantiikkaa pursuavan 
Love Hotel Hillin, eräänlaisen 
teemahotellialueen kapeilta 
kaduilta, jossa paikalliset 
käyvät käsikädekkäin 
tutustumassa toisiinsa 
tarkemmin. Toisenlaisia pelejä 
tarjoilivat lukemattomat 
peliluolat, joista voi sanoa, 
että jokaiselle on jotakin, 
nintendoista korttipeleihin. 
Tuntuikin siltä että jokaisella 
samurain jälkeläisellä oli 
oma pelinsä, johon he 
olivat koukussa. Pienen 
puistokävelyn jälkeen 
siirryimme lopulta hotellille 
ja suoraan ylimpään 
kerrokseen nauttimaan 
kolonialististen herrasmiesten 
tapaan kaupungin valoista ja 
GinToniceista.

Elektroniikan kipeille 
Tokio tarjoaa helpotusta 
omalla kaupunginosallaan, 
Akihabaralla. Kujat ja 
kadut tursuavat erilaisia 
vekottimia ja turhakkeita, 
joiden lisäksi viatonta 
matkamiestä yritetään 

Tokyo Tower
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houkutella liikeisiin erilaisiin 
ja varsin epämääräisiin 
rooliasuihin pukeutuneiden 
mainostenjakajien avulla. 
Elektroniikan sekaan oli 
myös taidokkaasti piilottettu 
japanilaisten rakastamia 
rasvakauppoja, joiden 
tuotevalikoima vain härskiintyi 
kerros kerrokselta. 

Seuraavana päivänä  mars-
simme kohti Tokyon keisaril-
lista palatsia ja puutarhaa. 
Palatsin ollessa suljettu 
ulkopuolisilta jouduimme 
tyytymään pelkästään 
puutarhan tutkimiseen. 
Puutarha olikin mukavan 

rauhallinen kontrasti Tokyon 
muuten niin ruuhkaisille ja 
kiireisille kaduille. Kerrasta 
viisastuttuamme päätimme 
tällä kertaa mennä hieman 
aikaisempana ajankohtana 
Tokyo Towerille katsomaan 
asioita uudesta perspektiivistä. 
Tornista olikin hienot näkymät 
yhden maailman suurimman 
kaupungin levittyessä joka 
puolella ympärillä ja Fuji-
vuoren pilkistäessä pilvien 
takaa horisontissa.

Kaikki iskuryhmän jäsenet 
eivät kuitenkaan olleet 
innostuneet seesteisestä 
päivästä keisarillisesta 

palatsista puutarhan orvok-
keja nuuskutellen vaan halu-
sivat kokea japanilaista vuo-
ristoratarymistelyä. Juo-
maleilit pullollaan oli 
aika suunnata kohti FujiQ 
-huvipuistoa, jossa oli 
kuulopuheiden mukaan laita-
Tokion hurjimmat vekottimet. 
Perillä odottikin useampi 
joko entinen tai hallitseva 
Guinness World Record 
-vuoristorata, jotka tarjosivat 
reilusti rajumpaa kyytiä kuin 
kiinalainen paikallisbussi tai 
puolalainen messipoika.

Viimeisenä päivänä halukkaille 
tarjoutui tilaisuus tutustua 
hotellimme yhteydessä 
olevaan jättiakvaarioon, 
jossa pulikoi kaikennäköisiä 
ja -karvaisia mereneläviä. 
Erilaisia mötköjä oli kuitenkin 
tiedossa illalla, jolloin vuorossa 
oli yksi Tokion suurimmista 
yökerhoista. AgeHa, joen 
varteen sijoitettu hillittömän 
kokoinen yökerhokompleksi ei 
pettänyt ennakko-odotuksia ja 
niinpä ryhmämme poistuikin 
paikalta epäonnistuneen 
riiausreissun jälkeen. Auringon 
tehdessä jo nousuaan oli 
sinnikkäimpienkin yrittäjien oli 
jälleen tunnustettava tosiasiat 
ja jatkettava kohti Kiinaa, 
uusien haasteiden pariin.

Shanghai

Viikon Tokiossa pyörimisen 
jälkeen oli rentouttava palata 
Mao-hotellin torakoiden 
luokse. Paluun jälkeinen ilta 
sujui matkaväsymyksen takia 
hyvinkin samalla kaavalla 
kuin aiemmin vietetty 

Tuomasta ei idän ihmeet pelota
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välilaskupäivä Shanghaissa. 
Pikkukuppiloita valloitettiin 
nopeaan tahtiin ja yönälkää 
paikattiin katugrillien 
lihavartailla. Koska kiinalainen 
keittiö on tunnettu mausteiden 
kanssa arkailustaan, päätti 
nestemäisen illallisen 
nauttinut ryhmittymämme 
käydä omin lupineen tiskin 
takana lisäämässä hieman 
vartaiden maustetasoa.

Seuraavana päivänä olikin jo 
aikaa käydä hieman tutus-
tumassa Kiinan suurim-
man kaupungin ihmeisiin. 
Opiskelijankin budjettiin 
sopivista taksitaksoista huoli-
matta tutustuminen pää-
tettiin aloittaa julkisia 
liikennevälineitä apuna 
käyttäen. Kävelymatkan 
päässä hotellilta sijaitsikin 
metroasema, jolta napattiin 
juna kohti pelipaikkoja. 
Shanghain metroverkosto 
todettiin matkan aikana 
varsin toimivaksi ja vaikka 
maksamisen näppäryydessä 
ei ihan Tokion tasolle päästy, 

niin homma sujui yllättävän 
kitkattomasti, väärennettyjä 
seteleitä lukuunottamatta. 

Ensimmäisenä suoriuduttiin 
Shanghain tiede- ja 
teknologiamuseon asemalle. 
Kohteenamme ei kuitenkaan 
ollut museo, jonka osa 
ryhmästä kävi myöhemmin 
reissun aikana toteamassa 
lähes tiedekeskus Heurekan 
veroiseksi viritykseksi. 
Museon sijasta siirryimme 
maanalla sijaitsevaan basaa-
riin paikkaamaan puutteel-
lisesta pakkauksesta johtuvaa
varustepulaa. Lukuisten hihas-
tavetelijöiden ja puliveiva-
reiden kansoittamalta torilta 
löytyikin merkkituotteita 
jokaiseen makuun. Tiukkaan 
tinkimiseen perustuva hinnoit-
telupolitiikkakaan ei hämännyt 
hintatietoista retkuettamme, 
vaan häkeltyneet kauppiaat 
palautettiin ruotuun sane-
lemalla sopivat summat 
tuotteille.

Kassien täytyttyä italialaisista 

silkkisolmioista, arvokelloista 
ja muusta tarpeellisesta 
tilpehööristä pystyi keskit-
tymään kiinalaiseen arkki-
tehtuuriinkin paremmin. 
Muutaman pysäkinvälin met-
roajelun jälkeen noustiinkin 
takaisin maan pinnalle 
tornitalojen täyttämiin 
maisemiin. Maisemia tutkail-
tuamme alkoi maanpinta 
ahdistaa, joten retkikunnan 
vikkelimmät päättivät nousta 
Shanghai World Financial 
Center -torniin ihmettelemään 
maisemia lähes 500 metrin 
korkeudesta. Retkikunnan 
hitaampiliikkeiset, jotka uskoi-
vat maailman huonoimman 
sisäänheittäjän puheet siitä, 
ettei tornista näin pilvisellä 
säällä näe mitään siirtyivät 
tutkailemaan maailmaa rei-
lusti matalammasta Oriental 
Pearl tv-tornista. Ulkoisilta 
piirteiltään erehdyttävästi 
pullonavaajaa muistuttavan 
finanssikeskuksen huipulla 
sisäänheittäjän puheet paljas-
tuivat kuitenkin vahvasti 
liioitelluiksi, luvattujen pilvien 
peittyessä sankkaan saaste-
sumuun! Shanghaissa täysin 
kirkasta taivasta ei usein näy 
muuten kuin voimakkaan 
kuvankäsittelyn läpikäyneessä 
matkailupropagandassa.

Maanpinnalle palatessamme 
ilta oli ehtinyt jo pimetä 
kylliksi Shanghain valoja 
varten. Vilkkuvalojen ja 
välkkeen määrästä päätellen 
Kiinasta sähkö ei ole 
ensimmäisenä loppumassa. 
Majatalolle päästyämme iltaa 
jatkettiin jo tutuksi käyneellä 
konseptilla pikkukuppiloita 

Aikaraudat
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kiertäen, joskin tällä kertaa 
lisäväriä iltaohjelmaan 
toi lohenpunaisen paidan 
aiheuttama välikohtaus 
paikallisen väestön kanssa. 
Aamuksi oli kuitenkin 
ehdittävä takaisin maja-
paikkaan, sillä luvassa oli uusia 
tehdasvierailuita.

Luvata Suzhou

Luvata on metalliyhtiö, 
jonka toiminnan alkujuuret 
ovat 1500-luvun lopussa 
Ruotsissa, jolloin metalleista 
valmistettiin ajanhengen 
mukaisesti kanuunoita eri-
laisten kahnausten varalle. 
Nykyisin Luvata toimittaa 
komponentteja ja erilasia 
materiaaleja useille eri  
teollisuuden aloille ja 
yrityksen tuotevalikoimaan 
kuuluvat muun muassa 

lämmönvaihtimet ja supra-
johdemateriaalit.

Lähdimme tutustumaan 
heti aamutuimasta kahteen 
eri Luvatan tehtaaseen 
Kiinassa. Ensimmäisenä oli 
vuorossa noin 80 kilometrin 
päästä Shanghaista sijaitseva 
Suzhoun tehdas, jossa valmis-
tetaan hitsauselektrodeja. 
Isäntänämme toimi teh-
taanjohtaja Leo Tang, jonka 
ystävällisellä avustuksella 
saimme kattavan yleiskuvan 
tehtaan toiminnasta. 
Mielenkiintoisinta antia oli 
tehtaan laadunvalvontaan 
liittyvät keskustelut. Leo 
Tangin mukaan tehtaan suurin 
asiakas, Toyota, edellyttää 
virheettömiä tuotteita ja siksi 
he joutuvat tarkistamaan 
kaikki tuotteet yksittäin. 
Laadunvalvonta toteutuu 

neljän ihmissilmän avulla, 
joita Tangin mukaan on todella 
hankala korvata automaatiolla 
naarmujen ja muiden pienien 
pintavikojen havaitsemisessa, 
joskin sivumainiten 
automaation todetaan 
olevan myös vallitsevissa 
olosuhteissa taloudellisesti 
kannattamatonta. Tangin 
mukaan pienet pintavirheet 
eivät vaikuta millään tavalla 
tuotteiden toimivuuteen ja siksi 
tuotteet, joita ei voi lähettää 
Japaniin, myydän kovalla 
katteella kotimarkkinoille. 
Tehtaalla luotettiin muu-
tenkin hyvin vahvasti 
käsityöhön ja työntekijöiden 
ammattitaitoon. 

Luvata Wuxi

Iltapäiväksi suunta-
simme Luvatan lämmön-

Kiinalainen konenäkö



24

vaihdintehtaaseen Wuxin 
teknologia-alueelle, joka 
on yksi nopeasti kasvavista 
Kiinan teollisuusalueista. 
Emäntämme Huela Wang 
tarjosi nälkäisille vierailleen 
paikallista Papa John’s Pizzaa 
kolajuomien kera, joiden 
ohessa valmistauduimme 
tehdaskierrokselle.

Tehdas osoittautui hyvinkin 
samanlaiseksi kuin Luvatan 
Italian tehdas, johon osa 
matkaajista oli käynyt 
tutustumassa aikaisemmin. 
Tehtaassa valmistettavat 
lämmönvaihtimet on suun-
niteltu pääasiallisesti teolli-
suuskäyttöön, joiden suunnit-
telussa pyritään huomioimaan 
tuotteiden innovatiivisuus. 
Merkittävimmät havainnot 
liittyivät kiinalaisten verk-
kaiseen työtahtiin, joka 
hetkittäin muistutti italialaista 
lakkoa. Töitä tehtiin kokoajan, 
mutta työtahti ei yltänyt 
sellaisiin odotuksiin, joita 
ennen vierailua oli mielikuvissa 
asetettu.

Tehdaskierroksen päätteeksi 
oli edessä vielä paluumatkaa 
kohti Shanghaita. Mukana 
hyörinyt epämääräinen 
matkaopas oli kuitenkin 
onnistunut hukkaamaan 
itsensä ja oli käynnistää 
suuretsinnät, kunnes hän 
yllättäen tupsahti tyytyväisen 
oloisena viereisestä pusikosta 
linja-auton ovelle.

Päivän virallisen osuuden 
jälkeen oli aika lähteä 
nauttimaan päivällistä 
hieman hotellin ympäristöä 
modernimmalle alueelle. 
Matkaan lähdettiin taksi-
saattueella, joiden kuljettajia 
varten oli piirrusteltu 
papyrykselle oikeaan paikkaan 
osoittavat riimukirjaimet. 
Kaksi kolmesta autosta 
selvisikin iltaruuhkassa 
ongelmitta, mutta kolmannella 
autokunnalla kaikki ei sitten 
mennytkään aivan putkeen. 
Shanghain liikenne on 
sekoitus mielipuolisuutta ja 
kaaosta ja liikennesäännöt 
koetaan lähinnä ohjeellisiksi. 

Näinpä takapenkillä ei 
tule hämmentyä, jos 
taksimatkan aikana ajetaan 
enemmän vastaantulijoiden 
kaistalla kuin omalla. 
Tästä liikennekulttuurista 
kolmannen autokunnan 
jäsenet saivatkin sitten 
nauttia kerralla tarpeekseen, 
unohtamatta kehua kuskin 
suuntavaistoa suomeksi, 
englanniksi ja välillä vähän 
saksaksikin. Lopulta yhden 
pikkukolarin ja lukuisten 
reittitiedustelujen jälkeen 
saavuttiin lähes oikeaan 
paikkaan, jossa kyydin hinnaksi 
murisevan äänenpainon avulla 
käydyn neuvottelun jälkeen 
pyöristyi mittarin näyttämä 
viidennekseen alkuperäisestä.

Taksimatkailusta seuranneen 
mielentilan takia pitkän 
kaavan paikallinen päivällinen 
vaihtui kansainvälisiin 
herkkuihin McMakumaassa 
ja pussilliseen pulinajuomaa 
puistossa. Ulkoilmapiknik sai 
kuitenkin kostean käänteen, 
sateen painostaessa janoisia 
matkailijoita etsimään 
katosta päänsä päälle. 
Hetken hapuilun päätteeksi 
Bar No. 88:n villisti vinkuvat 
metallinpaljastimet toivottivat 
meidät tervetulleeksi 
Shanghain yöhön.

Wärtsilä

Wärtsilän moottoritehdas, 
Wärtsilä Qiyao Diesel 
Company, Shanghain kupeessa 
valmistaa 20/26 -kokoluokan 
apukoneita merenkulkuteol-
lisuutta varten. Isäntänämme 
toiminut Stefan Wiik 

Kiinalainen isäntä professori Niemen polttopisteessä
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esitteli tehtaantoimintaa 
ja kävimme herättämässä 
asiaankuuluvaa hämmennystä 
mustien pukujen rynnä-
tessä nuokkuvien tehdas-
työntekijöiden sekaan tuotan-
totiloihin.

Hämmentyneitä työntekijöitä 
seuratessa keskusteluissa 
nousi esiin erityisesti 
soveltuvien työntekijöiden 
rekrytointikysymykset ja 
koulutus. Uudet työntekijät 
koulutetaan työtehtäviin asiat 
hallitsevien työntekijöiden 
oppipoikina. Koulutus on siten 
kädestä pitäen työtehtäviin 
opastamista ja muutaman 
kuukauden oppijakson jälkeen 
uuden tekijän oletetaan 
osaavat vääntää muttereita 
paikalleen itsenäisesti ja 
oikeaoppisella tavalla. 
Tuotantolinjalla on kussakin 
työpisteessä neljästä kuuteen 
työntekijää, jolloin jokainen 
työpiste on ylimiehitetty. 
Menettelyllä voidaan estää 
helposti tuotantokatkokset, 
jotka johtuvat esimer-
kiksi sairauspoissaoloista 
tai työntekijöiden vaihtu-
vuudesta. Huolimatta siitä, että 
länsimaiset yritykset maksavat 
järjestäin suurempaa palk-
kaa työntekijöilleen kuin 
paikalliset kilpailijansa, on 
käytetty järjestely talou-
dellisesti kannattava.

CMD

Wärtsilän naapurissa pitää 
majapaikkaansa myös CMD, 
jonka kanssa Wärtsilällä 
on yhteistyöjärjestelyjä 
lisenssivalmistusopimusten 

kautta. CMD tuottaa 
jättimäisiä moottoreita, joissa 
on hevosvoimia enemmän 
kuin Rooman keisarilla polleja 
tallissaan. Yritysesittely alkoi 
fantsuissa edustustiloissa 
teetarjoilun merkeissä. 
Tilaisuutta kunnioitti läsnä-
olollaan myös tehtaan 
delegaatio, jolta pääsimme 
tenttaamaan kiperiä kysy-
myksiä ja kuulemaan 
tunteikkaita vastauksia, tulk-
kien käännettyä ne ensin 
ymmärrettävään muotoon.

Pienen kävelymatkan 
päässä sijaitseva valtava 
tehdashalli antoi moottoreille 
ja niiden valmistukselle 
uudet mittasuhteet. Kiinassa 
suunnitelmat ovat suuria, 
joten suurissa puitteissa 
on valmistettava suuria 
moottoreita. Työntekijät 
käyttävät suurimpien 
kokoonpanojen kanssa noin 
vuoden päivät, jonka jälkeen 
valmis moottori siirretään 
pääasiassa meritse asiakkaille. 

Eri lisenssien turvin CMD 
valmistaa asiakkailleen 
moottoreita muun muassa 
MANin merkkileimoin.

Rankan vierailuputken 
jälkeen joukko oli jo sen 
verran rikkinäistä, että ilta 
päätettiin pyhittää lähinnä 
palautumiselle. Hämmennystä 
ja hilpeyttä illan aikana 
herättivät hotellihuoneisiin 
soitetut puhelut, joissa 
innolla esiteltiin erilaisia 
huonepalveluja. Seuraavana 
aamuna olikin vuorossa 
matkan viimeinen teollisuus-
vierailu.

Konecranes

Konecranes on yksi maailman 
johtavista nostolaitevalmis-
tajista, joka toimittaa 
tuottavuutta lisääviä nosto-
ratkaisuja valmistus- ja 
prosessiteollisuudelle, laivan-
rakennusteollisuudelle sekä 
satamille. Konsernilla on kolme 
pääl i iketoiminta-aluetta, 

Tällä tehtaalla ei valmistettu pienoismalleja
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jotka ovat kunnossapito, 
standardinostolaitteet ja 
raskasnostolaitteet.

Shanghain ja samalla koko 
Aasian excursion viimeinen 
yritysvierailu kohdistui 
Konecranesin kahteen eri 
tehtaaseen, joista ensim-
mäisessä valmistetaan silta-
nosturien osia ja toisessa 
trukkeja. Paikanpäällä 
meidät otettiin vastaan 
suomalaisten isäntien, Jari 
Jalkasen ja Le Hoang Vietin 
toimesta, jotka tarjosivat 
meille mielenkiintoisen 
yritysesittelyn ja tehdaskier-
roksen. Tehtaalla suoritetaan 
ainoastaan kokoonpanoa 
ja hieman maalausta, 
komponenttien tullessa ali-
hankkijoilta. Jalkasen puheista 
kävi selväksi kuinka tärkeässä 
roolissa laadunvalvonta on. 
Pelkästään laatutoiminta 
työllistää heillä 40 ihmistä, 
joista kymmenkunta käy 
tarkkailemssa alihankkijoija 
ja heidän laatuaan. Laadun-
valvonta kiinalaisissa olo-
suhteissa kiteytettiinkin 
lausahdukseen ’Laatu syntyy 
mittaamalla, ei tekemällä’.

Mielenkiintoista oli kuulla 
kuinka paljon Konecranes 
myy siltanostureiden 
osia kilpailevien yritysten 
tuotteisiin ja kokonaisia 
siltanostureita muiden 
kuin Konecranes –brändin 
alla. Tällä menettelyllä 
pyritään säilyttämään eri 
brändeille uskolliset asiakkaat 
omassa asiakaskunnassa. 
Taantuma on vaikuttanut 
Konecranesinkin tuotantoon, 

mutta tosin myöhemmässä 
vaiheessa kuin monilla muilla 
yrityksillä. Huoltoliiketoimin-
nassa kuitenkin riittää töitä ja 
sillä on myös merkittävä rooli 
kokonaisliikevaihdossa.

Trukkitehtaan saloihin meitä 
lähti opastamaan Le Hoang 
Viet. Tehtaalle saavuttuamme 
oli vuorossa runsaasti teknistä 
tietoa sisältänyt yleisesittely 
ja tehdaskierros hyväkun-
toisissa tuotantotiloissa, 
jotka tarjoavat 100 trukin 
vuosittaiseen valmistamiseen 
tarvittavan tehdaskapa-
siteetin. Esittely tarjosi myös 
mielenkiintoisia yksityiskohtia 
liittyen tuotemerkkien 
rekisteröintiin ja suojaukseen 
Kiinassa. Äkkiseltään 
voidaankin todeta, että 

kiinalainen lainsäädäntö 
tarjoaa monenlaisia mahdol-
lisuuksia yrittelijäille nimen-
lainaajille ja eikä kotiinpäin 
vetäminenkään ole vieras 
konsepti kiistoja ratkoessa.

Konecranesin valmistamat 
trukit voidaan jakaa kolmeen 
eri luokkaan. Näitä ovat 
haarukkatrukit, pukkinos-
turitrukkit ja kurottajat. 
Suurimman haarukkatrukin 
nostokapasiteetti oli vaikut-
tava, peräti 60 tonnia. Vaikut-
tavista teknisistä lukemista 
huolimatta tehtaalla oli 
hiljaista. Saapuessamme 
tuotantotiloihin oli meneil-
lään työntekijöiden tee-
hetki, mutta teepannun 
tyhjentyessä ei meno juuri 
vilkkaammaksi muuttunut. 

Nosturibisneksessä puhaltavat uudet tuulet
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Taantuman kylmä koura oli 
koskettanut trukkibisnestäkin, 
eikä lainkaan hellästi. Nyt 
olisikin oivallinen hetki tilata 
oma trukki, toimitusaikojen 
ollessa minimissään!

Tehdasvierailujen jälkeen 
oli vuorossa erikoisnumero. 
Yllätykseksemme pääsimme 
vierailemaan Shanghain 
uudessa konttisatamassa, 
joka sijaitsee maailman 
toiseksi pisimmän, 32 
kilometriä pitkän sillan 
päässä tekosaarella. Matka 
siltaa pitkin oli vaikuttava ja 
koko ajatus loppumattoman 
pitkästä sillasta ja sen 
päähän saarelle rakennetusta 
jättimäisestä satamasta veti 
sanattomaksi. Kilometrit 
taittuivat ripeästi isäntämme 

Le Hoang Viet kertoessa 
mielenkiintoisia yksityiskohtia 
paikallisista toimintatavoista 
ja uusista tuulista, jotka 
puhaltavat Shanghaissa. 
Vierailu satamaan oli 
erittäin miellyttävä lopetus 
läpikäydylle yritysvierailuiden 
sarjalle, joka vielä kruunattiin 
tummien pukujen kera 
juhlaillallisella professorimme 
Esko Niemen kanssa.

Rankat opintomatkat vaa-
tivat rankat huvit. Illallista 
siirryttiin sulattelemaan 
diskojytkeeseen. Humpatessa 
huomiokyky kuitenkin kärsii ja 
seuraamme yrittänyt ilolintu 
vieroittikin erään retkueemme 
jäsenen turhasta taskun 
täytteestä. Keventynein 
taskuin oli helppo humpata 

aina auringon nousuun 
asti tuntemattomilla ja 
tutuiksitulleilla klubeilla.

Edellisen illan jälkitiloja 
päätettiin lähteä paikkaamaan 
soittokierrosten innoittamana 
hieronnalla. Tarkoitukseen 
päätettiin kuitenkin valita 
jotain tasokkaampaa kuin 
oletettavasti pelkästään 
sivelyhieromiseen keskittyvät 
soittotytöt. Riittävän kolonia-
listisen ja kunniallisen 
hierontapaikan löydettyämme 
niskat ja selät naksauteltiin 
kuosiin ja olimme taas 
valmiita illan koitoksia varten. 
Aasialaista ruokavaliota tasa-
painottamaan päädyimme 
Hooters -ketjun ravintolaan, 
joita Shanghaissa on 
peräti kaksin kappalein. 
Amerikkalaisen ruoan 
lisäksi ravintolassa tarjoiltiin 
voimakasta myötähäpeän 
tunnetta, tarjoilijoiden väki-
näisesti esittäessä jonkinlaista 
B-luokan satunäytelmää 
milloin mistäkin syystä.

Tästä ilta jatkui turvallisen 
kaavan kautta kasikasiin, 
jossa tuttu henkilökunta 
heitteli jo ylävitosia 
luottoasiakkailleen. Kaikkien 
rytmiryhmän jäsenten 
kisakunto ei ollut kuitenkaan 
loppuunasti leiritetty, vaan 
eräs sankareistamme joitui 
luovuttamaan tositoimet 
kesken ja lähtemään 
harrastamaan levollisempaa, 
mutta syvällisempää 
kulttuurivaihtoa paikallisen 
matkaoppaan kädestä 
vetämänä. Aamun valjetessa 
rytmiryhmän pääjoukko 

Viiden tunnin illallissessiomme aikana kokki oli polttaa hihansa
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suunnisti takaisin hotellille 
ja iloikseen havaitsi olevansa 
kerrankin hereillä samaan 
aikaan aamupalatarjoilun 
kanssa. Ilon kyyneleet 
kuitenkin kuivuivat nopeasti 
poskipäille aamupalaan 
lähemmin tutustuttaessa.

Viimeisenä päivänä Shang-
haissa päätettiin katsastaa 
vielä hieman nähtävyyksiä ja 
käydä julistamassa valikoituja 
riimejä pienestä punaisesta 
kirjasta Kansanaukiolla. Väki-
joukko ei kuitenkaan ryhtynyt 
riemuitsemaan hurmoksessa, 
joten uusi suunta johdatti 
meidät Nanjing roadille, 
joka on Shanghain pahimpia 
turistikeskittymiä. Varsin 
siistiltä kadulta tarvitsi 
poiketa noin sata metriä 
sivuun nähdäkseen siloitellun 
ulkoasun takana lymyilevä 
todentuntuidempi Shanghai 
likaisine ja hoitamattomine 
katuineen. Turistikierroksen 
jälkeen matkaa jatkettiin 
totuttuun tapaan Shanghain 
yöelämään. Tällä kertaa 
kohteena olivat hyvin pitkälti 
länsimaiselle yleisölle 
suunnatut all-you-can-
drink -yökerhot. Vähemmän 
yllättäen noin kymmenen 
euron hintainen avoin baari 
oli houkutellut myös muita 
skandinaaveja.

Seuraavaan päivään selvit-
tyämme edessä oli lähtö kohti 
Hainania. Hotellihuoneet 
luovutettuamme leiriydyimme 
hotellin aulabaariin naut-
timaan virvokkeita ja 
selailemaan turhien uutisten 
virtaa netistä. Kiinassa internet 

tosin on hieman suppeampi 
kokonaisuus kattavan 
sensuurijärjestelmän vuoksi, 
mutta tämä ei kuitenkaan 
tekniikan ammattilaisia 
häirinnyt ja ruutuun taiottiin 
länsimediassakin nähtyjä 
lomakuvia Tiananmenin 
aukiolta. Tämän kulttuuriteon 
jälkeen oli otettava jalat alle ja 
suunnattava kohti Hongqiaon 
lentokenttää ja Hainanin 
maakunnassa sijaitsevaa 
Sanyaa.

SANYA

Lähtiessämme Shanghaista 
kohti Sanyaa saimme 
oppitunnin kiinalaisesta jono-
tuskulttuurista. Lentokenttä-
bussin ovien auetessa, alkoi 
hillitön pikajuoksu kohti 
koneeseen johtavia portaita. 
Kun sekalainen läjä oli 
muodostunut ja vihdoin koitti 
oma vuoro astua portaille, 
niin taskukokoiset, mutta 
kiireiset matkaajat vyöryivät 
kyynerpäätaktikoiden ohi ja 
vähän ylikin. Laskeuduttaessa 

Kohtuullisen kattava kokoelma Shanghain käsityöläisistä
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koneen koskettaessa kiito-
rataa olivat samat sankarit 
välittömästi vauhdissa 
ja repivät pakettejaan 
hattuhyllyltä. Tällöin oli 
palautettava kuri ja järjestys 
matkustamoon, toki kiinalaisia 
kohteliaisuussääntöjä kunni-
oittaen. Lihaa ja selkeästi 
rytmitettyä suomea tottelee 
se kuriton kiinalainenkin.

Matkan oli tarkoitus jatkua 
kohti rantahotellia, jossa 
pääsisimme toipumaan viral-
lisen osuuden rasituksista. 
Lentokentällä meitä olikin 
vastassa auto, mutta 
kiinalainen ajattelu ei ollut 
yhteensopiva yhdeksän, 
hyvässä lihassa olevan 
maailmanmatkaajan kanssa. 
Näinpä arpaonni jätti puolet 
väestä lentokentän laidalle 
toivomaan parasta, toisen 
puolikkaan suunnatessa 
laukut sylissä kohti mystistä 
määränpäätä.

Sanya on Helsingin kokoinen 
kaupunki eli varsin pieni Kiinan 
mittakaavassa. Rantaviivaa 
Sanyalla kuitenkin riittää ja yli 
15 kilometrin hiekkarannalle 
on onnistuttu rakentamaan 
hotellia jokaiseen tarpeeseen. 
Saavuimme kuitenkin 
kaupunkiin otolliseen aikaan, 
eli täysin parhaiden seson-
kiaikojen ulkopuolelle. Autiot 
hotellit muistuttivatkin 
lähinnä hätäisesti evakoitua 
aluetta, mutta toisaalta meille 
jäi runsaasti tilaa temmeltää.

Oma aarresaaremme, 
Treasure Island -hotelli, on 
varmasti ollut loistokas, ainakin 

joskus. Matkatoimiston 
ystävällisen suosituksen 
perusteella olimme päätyneet 
majataloon, jonka aulassa 
esiteltiin jo pienoismallia 
paikalle tulevasta uudesta 
lomanviettoalueesta. Sitä 
odotellessa turhia pikkuvikoja 
ei oltu vaivauduttu 
korjaamaan, mutta rento 
asenne ja tasaisen voitelun 
huolellinen ylläpito antoi 
anteeksi pahimmat. Olihan 
paikalla kuitenkin enemmän 
henkilökuntaa kuin vieraita, 
joten huoltosuhde mahdollisti 
omituisempienkin toiveiden 
toteutukset.

Shanghaissa päästyämme 
taksien makuun emme 
malttaneet luopua siitä 
Sanyassakaan. Yksitoikkoista 

matkaamista se ei kuitenkaan 
ollut, sillä autot tuppasivat 
välillä jättämään tielle kuskien 
ryhtyessä revittelemään 
Santoksiaan yli äärirajojen. 
Oman mausteensa kulke-
miseen tarjosivat kierot 
motimoti -kuskit mopoinensa, 
joiden kanssa saimme 
aikaiseksi reviirisotia muistut-
tavia kahnauksia taksikuskien 
kanssa.

Tingata sai ennen ja jälkeen 
matkanteon, varsinkin ennen 
kuin paikalliset ja varsin 
merkilliset viittomamerkit 
numeroille olivat hallussa. 
Mikäli hinta ei miellyttänyt 
kumpaakin osapuolta, saattoi 
näppärämpi motimoti -kuski 
pantata matkustajan taskusta 
löytyvän elektroniikan 

Poseidon ja makrilli meren kuohuissa



30

itselleen. Kohteliaina 
kuljettajina he eivät kuitenkaan 
näistä pikkuseikoista häirin-
neet kyydistä nauttivaa 
asiakastaan.

Parhaiksi ajanvietto paikoiksi 
kaupungissa valikoituivat 
päivällä allas tai merenranta, 
illalla viihdekeskittymän 
viereen sijoitettu Health Care 
Center ja yöllä jo Shanghaista 
tutuksi tulleen Bar No.88:n 
Sanyan sivukonttori. Päivi-
sin vedessä sai varoa 
meduusoja, jättiaaltoja ja 
vihollisuimarien hyökkäyksiä, 
joista aiheutuneita kolhuja 
paranneltiin illemmalla
niin öljy- kuin hivelyhieron-
nassakin. 

Ruokailu paikallisissa 
ravintoloissa oli järjestetty 
tyylillä ’ongi itse 
akvaariosta evääs’, joten 
jouduimme säännöllisesti 

turvautumaan voimaburgeriin 
McMakumaassa tai kanan-
koipiin Ho-sedän luona. 
Lopulta kuitenkin onnisti ja 
löysimme hyvän italialaisen 
ravintolan lähitienoilta. 
Ravintolaa isännöinyt Sisilian 
Massimo otti meidät avosylin 
vastaan ja pienen neuvottelun 
jälkeen päätimmekin ottaa 
ravintolan suojelukseemme 
loppuloman ajaksi.

Kotimatka Sanyalta kohti 
karua pohjolaa tarjosi vielä 
mahdollisuuden viimeiseen 
pysähdykseen Shanghain yössä 
ennen aamuista jatkolentoa. 
Jatkojen piristeeksi vekkulit 
kiinalaiset olivat kuitenkin 
vielä järjestäneet jäähyväis-
yllätykseksi massiiviset sota-
harjoitukset ja ilmoittaneet 
ilmatilan olevan suljettu. 
Väsyneitä, mutta paljon 
kokeneita kotimatkalaisia 
ei ylimääräinen uniaika 

kiitoradan kupeessa kuiten-
kaan enää haitannut vaan 
niiden saattelemana oli 
mukava suunnata kohti kotia.

Ruuhkaisella rannalla riitti vilskettä
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Kuvia matkanvarrelta
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Valmistustekniikan kerho kiittää yhteistyöstä

ABB
ABB Marine
Componenta
Expert ASA
FinSib Trading Ltd
KONE
Konecranes
Luvata
Machinery
Marioff Corporation
Metso Automation

Metso Minerals
Moventas
Nordic Aluminium
Planmeca
Protoshop
Rocla
Sacotec
SEW Industrial Gears
Steris Finn-aqua
SKS Automation
Wärtsilä
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