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Kerhon puheenjohtajan tervehdys

Eemeli Kivinen
Valmistustekniikan kerhon puheenjohtaja 2011

Valmistustekniikan kerho, yhdessä muiden koneosaston ammattiainekerhojen kanssa, sai 
ilmoituksen tulevasta häädöstä kerhotiloista. Tämän seurauksena tapahtui kaksi asiaa: 
Ensimmäiseksi jo hieman unholaan kadonnut eri kerhojen yhteistyö saatiin palautettua hyvin 
nopeasti ja asiaa hoidettiin kerhot yhtenä rintamana, AYY:n ja KIK:n tukiessa selustaa. Myös 
henkilökunta professoriemme johdolla ansaitsee asiassa erityiskiitoksen. 

Toisekseen päädyimme tilanteeseen, jossa täytyi pohtia kerhohuoneiden merkitystä opiskelijoille. 
Erityisesti keskustelussa nousi esille verkostoituminen sekä yhteistyö, niin opinnoissa kuin vapaa-
ajallakin. Perinteinen ajatustenvaihto kahvin ääressä tai kumulatiivisen oppimisen hyödyntäminen 
esitettiin myös tärkeinä ammattiainekerhoja puolustavina seikkoina. Oli ilo huomata, että VTK:n 
ja muiden ammattiainekerhojen toimintaa arvostetaan niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin 
suunnalla niin paljon, että lopputuloksena häädöt peruttiin ja ammattiainekerhojen arvokas 
toiminta saa jatkua nykyisissä tiloissa.

Loistava vuosi ei olisi ollut mahdollinen ilman aktiivisia jäseniä sekä upeaa hallitusta. Kiitokset 
kuluneesta vuodesta kuuluu jälleen kerran myös tuotantotekniikan henkilökunnalle sekä tietenkin 
toiminnassa mukana olleille yrityksille. 

Jatketaan samaan malliin!

Tervehdys!

Vuosi on Valmistustekniikan kerhon osalta jälleen 
paketissa onnistuneesti. Excursioita tehtiin 
kotimaassa useita ja perinteinen pitkä excursio 
suoritti onnistuneen täsmäiskun Eurooppaan. 
Perinteiset kesäpäivät järjestettiin ensimmäistä 
kertaa aikoihin. Päivää vietettiin paintballin 
merkeissä ja kesäpäiville saamme varmasti 
jatkoa myös ensi vuonna. Kokonaisuudessaan 
kerhon toiminta oli aktiivista monella rintamalla. 

Mieleenpainuvin tapaus vuoden aikana oli 
kuitenkin ammattiainekerhojen häätöjupakka. 
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Pääkirjoitus

Petteri Puumala
Valmistustekniikan kerhon päätoimittaja 2011

suomalaisyritysten pärjäämistä markkinoilla.

Yksi keino pärjätä alati kovenevassa kilpailutilanteessa on verkostoituminen, luonnollisesti 
asiakkaiden, mutta myös alan muiden yritysten sekä sidosryhmien kanssa. Julkaisusta 
onkin luettavissa mietteitä verkostoitumisen merkityksestä niin professori Kalevi Aaltosen, 
Teknologiateollisuus ry:n Veli Matti Kuisman, kuin myös Vuoden Nuori Yrittäjä 2010 –palkinnon 
saaneen NC Sourcingin Edward Blomstedtin näkökulmasta.

Valmistustekniikan kerhon excursio suuntautui tänä vuonna Eurooppaan, missä vierailimme 
laaja-alaisesti valmistavan teollisuuden tuotantotiloissa, museoissa sekä virkistävissä vapaa-ajan 
kohteissa. Matkalla mukana olleiden kertomuksista koostetun matkaraportin löydät julkaisun 
loppuosasta.

VTK:n toiminta ei olisi mahdollista ilman kerhon jäseniä, meitä tukevia yrityksiä ja henkilöitä 
unohtamatta julkaisussa vierailevia kirjoittajia, joita kaikkia haluan kerhon puolesta kiittää. 

Hyvä lukija,

Käsissäsi on nyt Valmistustekniikan kerhon 
julkaisu vuosimallia 2011, jonka teemaksi 
valikoitui tänä vuonna ”Verkostoituminen - 
kasvun edellytys”.

Vuonna 2007 alkanut finanssikriisi näytti jo 
hetkellisesti jäävän taakse, mutta syksyn 2011 
aikana on käynyt yhä selvemmäksi, että uuden 
nousun aikaansaamiseksi on tehtävä vielä 
paljon töitä. Vuoden 2012 talouskehitys on 
vielä suurelle osaa teollisuutta kysymysmerkki 
eikä globaali kilpailu ainakaan helpota 
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Verkostoitumisen trendit ja kilpailukykyisten maiden 
markkinapaineet
Kalevi Aaltonen
Tuotantotekniikan professori, Aalto-yliopisto

Verkostoituminen on ollut mielenkiintoinen 
tutkimuksen ja keskustelun kohde. Sen tutki-
minen pelkästään kirjoitus pöytätyönä on 
hyödy töntä. Käytännön sovellus  esimerkit 
valott avat verkos   toitumisen malleja ja mahdol-
li suuksia sekä kustannusvaikutuksia.
 
Verkostoitumisella on monet kasvot

Menestyvät yritykset ovat verkostoitumisen 
edelläkäviöitä. Ennen hyvään tulos-
kuntoon riitti ylivoimaiset tuotteet, tehokas 
markkinointi ja tehokas tuotanto. Nyt tärkeintä 
on laaja verkostoituminen kumppaneiden 
kanssa. Yrityksellä on verkostoitumisessa 
moninaisia rooleja. Asiakkaiden suuntaan 
kurotetaan tehokkaalla jakelu  verkostolla. 
Toimittajat sidotaan kiinteäksi osaksi 
yritystä laajalla hankinta   verkostolla. Moni-
portaisessa toimitusketjussa yksittäinen yritys 
on saman aikaisesti alihankkija kumppan-
iyrityksen suuntaan ja päämiehen roolissa 
omiin materiaali  toimittajiinsa nähden. 
Rahoitusmarkkinat ovat myös ketjuuntuneet 
ja verkostoituneet. Pääomaa hankkiessaan 
yritys usein tietämättään sitoutuu osaksi 
kansain välistä rahoitus verkostoa. Yritykset 
eivät toimi tyhjössä, vaan verkostoi tuminen 
ympäröivän yhteiskunnan eri toimijoiden 
suuntaan on välttämätöntä. Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen on tärkeä osa yrityksen liike-
toimintaa.

Euroopan excursio avasi silmät

Valmistustekniikan kerhon vuosittainen 
tutustumismatka suuntautui tänä vuonna 
Euroopan teollisuuteen. Matkalla pääsimme 
tutustumaan muutamaan autoteollisuuden 
yritykseen. Vierailuilla saimme kuulla verkos-
toitumisen merkityksestä ja tärkeydestä auto -

teollisuudelle. Esille eivät nousseet pelkästään 
autotehtaiden materiaali toimitusten verkostoi-
tuminen osa toimittajien suuntaan, vaan 
yhtä tärkeänä verkostoitumisen muotona 
esiteltiin konsernien eri maissa sijaitsevien 
tehtaiden väliset strategiset allianssit. Itä-
Euroopan edullisten työvoimakustannusten 
alueiden tehtaista toimitettiin osia ja kompo-
nentteja korkeamman kustannustason Länsi-
Eurooppalaisiin yksiköihin. Konsernien sisäiset 
yhteis toiminta verkostot takaavat kustannus-
tehokkuuden autotuotannossa. Skodan 
Tshekeissä sijaitseva tehdas toimittaa osia 
ja jopa kokonaisia voiman siirtoja Saksassa 
sijaitseville Volkswagen-konsernin muille auto-
tehtaille.

Matkalla vierailimme myös autotehtaille 
valettuja kompo nentteja valmistavassa 
Componentan Turkin valimossa. Valimo-
vierailulla saimme vahvistusta suursarja-
tuotannon edullisuudesta ja kumppanuuteen 
perustuvien toimitusverkostojen ylivoimai-
suudesta. Valimo hyötyy Eurooppaa edulli-
semmasta kustannus  rakenteesta ja sijainniltaan 
se on eurooppalaisten auton valmistajien 
kannalta lähi aluetoimittaja. Valimot pyrkivät 
laajentamaan rooliaan aihioiden valmistajasta 
kooonpanovalmiita komponentteja asiakas-
yrityksen kokoonpanoon toimittaviksi yhteityö-
kumppaneiksi. Valutuotteiden koneistus, 
pinta käsittely ja laadunvalvonta ovat luontevia 
perinteisten valukomponenttien toimitusten 
laajennuksia.

Verkostoitumisessa on haasteita ja ongelmia

Verkostoituessaan yritys tekee selkeitä arvo-
valintoja keskitt yessään liike toiminnan ydin-
asioihin ja ulkoistamalla vähemmän lisäarvoa 
tuottavat toiminnot alihankinta verkostolle. 
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Yleisintä on tuotannon ja materiaali-
toimintojen siirtäminen verkostotoimijoille. 
Ulkoistuksen yhteydessä siirretään ali-
hankkijalle usein koneiden ja laitteiden lisäksi 
myös paljon hiljaista menetelmätietoutta 
ja –osaamista. Aluksi ulkoistus osoittautuu 
tavalliseti menestystarinaksi alihankittavien 
osien kustannustason laskiessa selvästi. 
Pitkällä aikavälillä ulkoistuksessa ulosmitattu 
alihankkijan kevyempi kustannus rakenne on 
kuitenkin nopeasti syöty ja jatkuvan kustannus-
edun saaminen edellyttää alihankkijalta 
pitkäjänteistä menetelmien kehitystyötä. 
Valitettavasti pienten alihankintayritysten 
kyvyttömyys ja haluttomuus kehittää tuotan-
toaan pitkä  jänteisesti entistä tehok kaammaksi 
on romuttanut monta lupaavasti alkanutta 
ulkoistusta.

Kustannussäästöjä on viime vuosina saatu 
siirtämällä tuotantoa halvan työvoiman maihin. 
Perinteisesti on puhuttu LCC-maista (Low 
Cost Countries). Kilpailutilannetta paremmin 
kuvaava nimitys olisi kuitenkin CCC-maat (Cost 
Competetive Contries) eli kustannustasoltaan 
kilpailukykyiset maat. Euroopan teollisuus-
maiden yritykset ovat viime aikoina arvioineet 
kriittisesti CCC-maihin siirretyn tuotannon 
todellisia kus tan nuksia pelkkien ostohinta-
vertailujen sijaan. Asia kas myötäisessä ja 
nopea rytmisessä markkinati lanteessa ali han-
kin ta verkoston jous tavuus ja luotett  avuus 
ovat halpaa osto hintaa tärkeäm piä tekijöitä. 
Pitkien kuljetus matkojen takana toimivat 
halpatuottajat ovat tarkkojen kustannus-
laskelmien mukaan yhdenvertaisia lähialue-
toimittajien kanssa, kun mukaan otetaan 
laatukustannukset, oppimiskustannukset, lo-
gis tiikka kustannukset ja usein kohtuuttomiksi 
paisuneet valvonta- ja matkustuskulut.  Tästä 
syystä 400 saksalaista metallialan yritystä on 
kuluneen vuoden aikana siirtänyt Aasian maista 
osatuotantoaan takaisin Saksaan. Vastaavia 
hankintakanavien muutoksia on toteutettu 
myös kotimaisissa teknologiateollisuuden 
yrityksissä. Kansainvälinen verkostoituminen 
on yritykselle suuri haaste ja epäonnistumisen 
riskit ovat usein ennakoitua suuremmat.

Suomalaisille verkostojen alihankkijayrityksille 
riittävien tuotantovolyymien hankkimien 
e del    lyttää kasvu  hakuisuutta kotimaan 
mark  kinoiden lisäksi myös kansainvälisillä 
markkinoilla. Perinteinen tapa verkostoitua 
ulko maille on ollut siirtyminen suuremman 
veturiyrityksen vanavedessä uusille kas-
vaville markkinoille. Pääosa alihankkijan 
kapasiteetista on suunnattu yhden merkittävän 
päämiehen tuotantoon. Markkinoiden kasvu 
on taannut napanuorayritykselle hyvän 
taloudellisen tuloksen. Markkinatilanteiden 
häiriöt ja nopeat muutokset ovat aiheuttaneet 
kansainvälisyneille alihankintayrityksille ongel-
mia. Pääosin elektroniikka-alan verkosto-
kumppanit ovat joutuneet kaukomailla 
todella kovaan hintapaineeseen ja alunperin 
kumppanuutena alkanut tiivis yhteistyö on 
kariutunut veriseen hintakilpailutukseen ja 
töiden vuotamiseen paikallisille pienyrityksille. 
Hintakilpailukyvyn lisäksi uutisotsikoissa 
on perään kuulutettu kaukomaiden paikal-
lisilta pienyrityksiltä eettisesti kestävien 
toimintaperiaatteiden noudattamista. Lapsi-
työvoiman käyttö ja työturvallisuus- sekä 
ympäristöasioiden leväperäinen hoito ovat 
myös saaneet paljon palstatilaa CCC-maiden 
tuotanosta keskusteltaessa.

Tuotekehitys ja –suunnittelu verkostoituvat

Perinteisesti verkoistoitumiskeskustelua on käy-
ty osa valmistuksen ja –toimitusten yhteydessä. 
Yritykset tutkivat myös mahdol lisuuksia siirtää 
osa tuotekehityksestä ja tuotesuunnittelusta 
alihankintaverkostoihin. Tietotekniset järjes-
telmät tekevät suunnittelusta paikkaan ja 
aikaan sitoutumattomia. Tämä tarjoaa uusia 
ennen kokeilemattomia tapoja tuotekehityksen 
tehostamiseksi. Suunnittelussa on lanseerattu 
yöttömän yön –menetelmä, joka tarkoittaa 
ympäri maapalloa sijaitsevia verkostoituneita 
suunnittelukeskuksia. Valoisan ajan kierron 
mukaisesti suunnitteluprojektin toteutusvastuu 
kiertyy näiden verkkosolmujen välillä siten, että 
aurinko ei milloinkaan laske kehitysprojektin 
ylle.
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Sähkö- ja automaatiosuunnittelu ovat 
perin teisesti olleet tähän erikoistuneiden 
insinööritoimistojen osaamista ja näiden 
palvelujen hankinta verkostokumppaneilta on 
ollut luontevaa. Samoin vaativat lujuustekniset 
laskelmat ja mitoituslaskelmat on herkästi 
ulkoistettu alan huippuosaajayrityksiin. 
Laskennassa välttämättömään erityisosaami-
seen panostamisen lisäksi on vältetty usein 
melko mittavat järjestelmätekniset investoinnit.

Huolto- ja kunnossapito on helppo siirtää 
palveluyritykselle

Konepajayrityksissä on perinteisesti ollut 
mittava joukko tuotantokoneiston huoltoon 
ja kunnossapitoon sekä kiinteistöhuoltoon 
keskittyneitä eritysosaajia. Harvalle yritykselle 
huoltotoiminta on kuitenkaan ydinliiketoimintaa 
ja kustannussäästöjä on haettu hankkimalla 
huoltotoimintaan erikoistunut palvelujen 
tarjo aja verkostokumppaniksi. Aluksi huolto-
sopi mukset kattoivat häiriötilanteiden 
kor    jaukset ja varaosien toimitukset. 
Moderni huolto- ja kunnossapitotoiminta 
perustuu prosessiteollisuudesta tutuun 
tuotantokoneiston käytettävyystakuuseen. 
Hu  ol to yritys laatii laitteille ja teollisuus-
kiinteistölle huolto- ja kunnossapito-ohjelman, 
jossa määritellään tuotantolaitteistolle 
käytettävyyden ja taloudellisuuden tunnus-
luvut. Asiakasyritys ei maksa yksittäisistä 
huolto- ja kunnossapitokäynneistä, vaan 
häriöttömästä tuotantoprosessista.

Kustannuksiltaan kilpailukykyiset maat – uhka 
vai mahdollisuus

Yksinkertaiset tuotteet ja osavalmistus 
ja -toimitukset ovat siirtyneet suurten 
markkinoiden läheisyyteen halvan työvoiman 
maihin. Palaavatko työt takaisin Eurooppaan ja 
Suomeen on kysymys, johon nykyisen tiedon 
pohjalta on vaikea vastata. Yhtä perustellusti 
voidaan kysyä: kaivataanko yksinkertaisia, 
pienikatteellisia osia takaisin kotimaisiin 
konepajoihin?

Tuotannon siirto kaukomaihin ei ole 
ongelmatonta ja suuret etäisyydet aiheuttavat 
ongelmia nopearytmisiin toimituksiin ja 
asiakasräätälöityjen tuotteiden tilauksen 
jälkeisten muutosten hoitamiseen. Yrityksen 
on suunniteltava toimintansa ja alihankinnat 
tuotteiden ja markkinavaatimusten mukaisesti. 
Usein erityyppiset tuotteet edellyttävät 
toisistaan poikkeavat hankintastrategiat. 
Tuotteet voidaan jaotella kolmeen 
tyyppiin: vakiotuotteet (luettelotuotteet), 
massaräätälöidyt tuotteet ja tilauskohtaisesti 
suunniteltavat tuotteet. Erilaiset tuotteet 
edellyttävät erilaisia verkostoitumisstrategioita.

Verkostojen kautta etabloituminen Kii-
nan houkutteleville markkinoille on 
mielenkiintoinen tutkimuskohde. Paikallisten 
yhteistyöyritysten kautta ja kanssa on 
mahdollista tunkeutua laajoille Kiinan 
markkinoille. Kyvykkäiden kiinalaisten toi-
mitt ajien ja yhteistyö kumppaneiden etsintä 
ja sitouttaminen osaksi yrityksen liike-
toimintaverkkoa on haastava tehtävä.

Mielenkiintoinen kysymys on myös tyytyvätkö 
kiinalaiset yritykset pitkällä tähtäimellä 
pelkkään osatoimittajan rooliin. Pelkona 
huolimattomasti hoidetussa etabloitumisessa 
on yrityksen ydinosaamisen ja tuotteiden 
karkaaminen kilpailijoiden haltuun. Patentteja, 
mallisuojaa ja lisenssituotteita kohdellaan 
Kiinassa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, 
mikä on aiheuttanut monille yrityksille 
ennakoimattomia ongelmia ja riitatilanteita.

Perusteltua on myös arvioida ja laskea kuinka 
kauan halpa työvoima on kilpailuetu; elin- 
ja kustannustason erittäin nopea nousu 
halpamaissa tasapainottavat kilpailutilannetta 
tulevaisuudessa. Kaikista uhkatekijöistä 
huolimatta Kiina ja sen naapurimaat ovat 
erittäin houkutteleva ja nopeasti vaurastuva 
talousalue. Kiina yksin 1,3 miljardeine 
asukkaineen on valtava markkina ja lisäksi 
sillä on runsaat luonnonvarat ja merkittävä 
osaamis- ja kyvykkyyspotentiaali. Ilman 
verkostoitumista tunkeutuminen Aasian ja 
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erityisesti Kiinan markkinoille on vaikeaa tai 
jopa mahdontonta. Hyvin suunnitellun ja 
toteutetun verkostoitumisstrategian avulla 
etabloitumisriskit voidaan minimoida.

Be our next success story!

Rautaruukki kehittää ja toimittaa metalliin perustuvia ratkaisuja, jotka edistävät merkittävällä tavalla asiakkaiden 

liiketoimintaa. Ratkaisuja tekevät ruukkilaiset; 11 700 ammattilaista 27 maassa. Laajenna näkökulmaasi meistä 

osoitteessa  www.ruukki.com

Tutustu ruukkilaisiin rekrytointi-
tapahtumissa tai seuraa Facebookista 
ja Twitteristä, missä kaikessa 
mielenkiintoisessa Ruukki on mukana. 

Tarjoamme myös opinnäyte- ja 
kesätyöpaikkoja eri yksiköissämme.
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Globalisaatio asettaa suuret haasteet suomalaisille yri-
tysverkostoille
Veli Matti Kuisma
TkT, Teknologiateollisuus ry

Verkostoitumisen välttämättömyys

Talouden voimakas globalisoituminen, 
digitaalisen liiketoiminnan kasvu, internet sekä 
eri liiketoimintaprosessien kytkeytyminen ovat 
ajaneet arvontuotannon jatkuvaa verkottumista 
(Möller ym. 2006). Kansainväliset kärkiyritykset 
hyödyntävät verkostomaisia toimintamalleja 
perinteisen tuotannollisen yhteistyön 
lisäksi tuotekehityksessä ja teknologia-
alustojen kehittämisessä, asiakaspalvelussa ja 
innovaatiotoiminnassa (Valkokari ym. 2009). 

Suomessa verkostoitumiskeskustelu on 
ollut pääosin päämies–alihankkija- tai 
päämies - järjestelmätoimittajasuhteen väli-
sessä yhteistyössä. Toiminta on vahvasti 
rajoittunut kotimaan rajojen sisälle. Toiminnan 
kansainvälistyessä toimittajaverkosto kohtaa 
monimutkaisemman verkostoympäristön. 
Yri  tys   johdon on kyettävä tunnistamaan eri-
tyyppiset verkostot ja kumppanuudet sekä 
niiden tarjoamat hyödyt. Tällöin korostuvat 
eri roolit verkostossa: toimiiko yritys 
tuotteen/palvelun tuottajana, vetäjänä, 
kehittäjänä, erikoistoimittajana, jakelijana 
vai perustoimittajana. Mikä on yrityksen 
ansaintamalli?

On arvioitu, että vuonna 2015 maailman-
talouden kasvusta 62 % tulee kehittyvistä 
talouksista (Kiina, Intia, Brasilia, Etelä-Korea, 
Venäjä jne.). Vuonna 2010 EU-alueelta vienti 
Kiinaan oli 113,1 B€ ja tuonti vastaavasti 281,9 
B€. Vuoteen 2009 verrattuna kasvua viennissä 
oli 38 % ja tuonnissa 31 %. Sen sijaan EU-
maiden investoinnit Kiinaan olivat 5,3 B€, kun 
taas Kiinan investoinnit EU-alueelle vain 0,2 
B€ (BusinessEurope 11/2011). On kiistämätön 
tosiasia, että Kiina on maailmantalouden 
veturi seuraavien lähivuosien aikana. Kiina 

pyrkii pitämään bruttokansantuotteen kasvun 
vähintään seitsemässä prosentissa, luomaan 
45 miljoonaa uutta teollisuustyöpaikkaa 
sekä panostamaan valituille strategisille 
teollisuudenaloille. Tässä on suomalaisten 
yritysten mahdollisuus. Kaukoidän markkinat 
tulevat kasvamaan seuraavien vuosien aikana. 

Suomalaiset yritykset ja tuotteet ovat hyvässä 
maineessa korkean laadun, osaamisen 
sekä innovatiivisuuden osalta. Suomalaiset 
kansainväliset yritykset ovat jo sijoittuneet 
kehittyville markkinoille, kuitenkin uusia 
mahdollisuuksia vielä löytyy muista BRIC-
maista, kuten esimerkiksi Brasilian kehitty-
västä energia- ja metsäteollisuudesta, Venäjän 
markkinoilta sekä Intian kasvavilta markkinoilta. 
Kehittyvät maat tulevat tarvitsemaan korkean 
teknologian tuotteita. 

Esimerkiksi Kiina rakensi laivoja vuonna 
2010 65,6 miljoonaa DWT (deadweight 
tonnages) ja vuonna 2011 kasvua on 
54,6 %. Kiinan tavoitteena on kasvattaa 
laivanrakennuskapasiteettiaan vuoteen 2015 
mennessä 22 miljoonaa DWT vuodessa. Maan 
laivanrakennusteollisuus tulee ostamaan 
raskaita NC-koneita, avarruskoneita, 5-akselisia 
työstökoneita ja levyjen käsittelykoneita. 

Toinen vastaava esimerkki on Kiinan 
autoteollisuudesta. Vuonna 2010 Kiinassa 
valmistettiin yli 18 miljoonaa autoa ja 
kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 
32 %. Kiinan tavoitteena on valmistaa 
32 miljoonaa autoa vuonna 2015. Tähän 
kapasiteetin nostoon tarvitaan suuri määrä 
erilaista tehdasautomaatiota, tarkkoja NC-
koneita sekä robottisovellutuksia. Vastaavia 
esimerkkejä löytyy energiateknologiasta, 
ympäristöteknologiasta, jne. 
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Yritysverkoston strateginen kehittäminen

Meneillään oleva muutos on suuri haaste sekä 
mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle. 
Suurimman haasteen edessä ovat suomalaiset 
pienet ja keskisuuret yritykset. Pienet ovat liian 
pieniä menemään kansainvälisille markkinoille 
ja keskisuuret yritykset eivät välttämättä yksin 
kykene vastaamaan kasvaviin haasteisiin. 
Vastatakseen globalisoitumiseen liittyvään 
mittakaavan kasvuun ja nopeaan teknologisen 
kehityksen vaatimaan liiketoiminnan uudis-
tamiseen ja innovointiin yritykset solmivat 
yhä erilaisempia strategisia alliansseja ja 
verkostosuhteita. 

Möller ym. 2006 jakaa liiketoimintaverkot 
perusliiketoimintaverkkoihin, liiketoimintaa 
uudistaviin verkostoihin ja innovaatio-
verkostoihin. Perusliiketoimintaverkostoissa 
ydinyritys luo kysyntää, ennakoi, omaa 
vahvan brandin sekä koordinoi verkoston 
liiketoimintaprosessia. Tässä verkostossa 
kumppanuusyritys integroi alansa arvontuoton 
ja on mukana oman verkon ohjauksessa sekä 
omaa joustavan tuotantotavan. Liiketoimintaa 
uudistavia verkkoja ovat monikeskiset 
projektiverkostot sekä räätälöityjä asiakas-
ratkaisuja tuottavat sovellusverkot.

Projektiverkot ovat päähankkijavetoisia ja 
tähtäävät selkeästi määriteltyihin tavoitteisiin 
(esim. tehokkaammat tuotantoprosessit, 
logistiikkaprosessit tai ohjausprosessit). 
Asiakassovellutusverkot koostuvat ydin-
yrityksen muodostamista kumppaneista, 
joilla on sellaista osaamista, jotka täydentävät 
toisiaan. Tällöin toiminta voi muodostua useista 
limittäisistä ja päällekkäisistä projekteista, 
jossa koordinointi ja johtaminen ovat 
avainasemassa. Innovaatioverkostot ovat usein 
löyhiä tiede- ja teknologiaperusteisia verkkoja. 
Näissä verkoissa keskeisenä haasteena on 
teknologia- ja liiketoimintamahdollisuuksien 
aikainen hahmottaminen ja jäsennys. 

Eurooppa on nähtävä Suomen kotimarkkinana

Saksan teollisuuden voimakas kasvu vuosien 
2010 – 2011 aikana on perustunut mm. 
korkean teknologian tuotteiden vientiin 
Kiinaan. Perinteisesti Suomen keskeiset 
vientimaat ovat olleet Ruotsi ja Venäjä. 
Suomen teknologiateollisuuden viennistä 
kaksi kolmasosaa suuntautuu sekä itäisen 
että läntisen Euroopan markkinoille.  Suomen 
yhdentyessä yhä tiiviimmin Euroopan yhteisöön 
yritysten on nähtävä Eurooppa kotimarkkinana. 
Euroopassa meillä on yhteiset pelisäännöt ja 
lähes koko Euroopan kattava yhteinen valuutta. 
Yritysverkostojen tulee hyödyntää esimerkiksi 
Itä-Euroopan keskeistä sijaintia, edullisempia 
tuotannon kustannustekijöitä (logistiikka, 
työvoima) sekä uusia kumppanuussuhteita. 

Suomalaiset yritykset ovat perustaneet 
yksiköitä jo useisiin Euroopan maihin. Tämä on 
eräs keino päästä suuremmille kansainvälisille 
markkinoille. Tämä voi olla myös reitti Kiinan 
ja Itä-Euroopan kehittyville markkinoille. 
Täytyy muistaa, että Euroopassa on 130 000 
teknologiateollisuuden yritystä, joista yli 
90 % on pk-yrityksiä. Tämä teollisuudenala 
työllistää yli 10 miljoonaa henkeä ja vastaa 
yli 33 prosentista EU-alueen viennistä. 
Eurooppalaisilla pk-yrityksillä on samat 
ongelmat kuin suomalaisilla. Mistä löytää 
markkinat? Mistä löytää oikeat kumppanit? 
Miten uudistaa ja kehittää omaa toimintaa?

Eräs verkottumisen kanava suomalaisille 
pk-yrityksille on osallistuminen EU:n 
rahoittamiin kehittämisohjelmiin suomalaisten 
tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. 
Tämä tapa on riskittömin ja todennäköisesti 
jopa helpoin tapa oppia eurooppalaista 
yrityskulttuuria, avata uusia asiakassuhteita 
sekä saada uutta osaamista. EU-hanketoiminta 
on myös voimakkaasti tuettua. Yritys voi 
saada tukea jo hankkeen valmisteluun. Pk-
yritysten tuki on yleensä 75 % budjetoiduista 
kustannuksista ja toteutuvat kustannukset 
maksetaan hankkeen alkaessa.  
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Finpron Suomen alueorganisaatio tukee 
yrityksiä kansainvälistymisessä. Finpron 
maailman kattava organisaatio ja kumppanuus-
verkosto auttavat suomalaisia yrityksiä 
löytämään oikeat kumppanit ja markkinat. Eräs 
verkostoimisen keino on myös perustaa ns. 
vientirenkaita.
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Valkokari, K., Hyötyläinen, R., Kulmala, H. I., 
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NC Sourcing - Verkostojen voimalla
Edward Blomstedt
Toimitusjohtaja, NC Sourcing

Minulle esitetään usein kysymyksiä firman 
rakentamisesta ja menestyksestä. Yleisin 
näistä on seuraava:  Mitä aloittamiseksi tar-
vitaan ja mihin menestys perustuu? Tätä 
kysytään, vaikka siihen on lähes mahdoton 
vastata ja tuoda esiin yhtä tiettyä asiaa. 
Oikeastaan kysymys kuvastaa suurinta estettä, 
ensimmäisen askeleen ottaminen on vaikeinta 
ja haastavinta. Yritän vastata kysymykseen 
meidän kokemusten pohjalta.

NC Sourcing

Perustimme yrityksen vuonna 2005. Alun perin 
toimitimme kaivonkansia kaivoteollisuuteen, 
mutta lähdimme tietoisesti laajentamaan 
toimintaamme teollisiin komponentteihin.

NC Sourcing on rakentanut yhä laajempaa 
tuotanto ketjua ja tiiviimpiä logistiikka rat kai-
suja. Viime vuosina  yrityksen hankintaketjuun 
on lisätty uusia toimittajia Kiinassa, Venäjällä, 
Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Intiassa, Liet-

tuassa ja Pakistanissa, ja sen markkina-alue 
on laajentunut ensiksi Ruotsiin ja nyt myös 
Saksaan ja viimeisenä Hollantiin. Samalla yritys 
on muokkautunut kaivonkansien toimittajasta 
kehittyneeksi komponenttien ja kokoon pano-
jen sopimusvalmistajaksi, joka tuntee monet 
tuotantotavat ja materiaalit. Myyntiartikkeli on 
monipuolistunut tuotteesta palveluratkaisuksi, 
jonka olennaisena ja välttämättömänä osana 
fyysinen tuote toki aina säilyy. Asiakkaat 
tarvitsevat komponenttejaan, mutta heidät 
pidetään tyytyväisinä ja sitoutuneina 
palvelukokonaisuuden ja osaamisemme turvin.

Tästä ovat selkeimpänä esimerkkinä projektit, 
joissa NC Sourcing on ottanut myös teknisen 
asiantuntijan ja tuotesuunnittelijan roolin ja 
toteuttaa asiakkaalle ideat valmiiksi tuotteiksi. 
Asiakas tietää, mihin ongelmaan haluaa 
ratkaisun tai mille markkina-alueelle haluaa 
päästä, mutta hänellä ei välttämättä ole paras-
ta ja kustannustehokkainta ratkaisua tähän. 
Tällöin keräämme asiakkaalta tarvittavat spesifi-
kaa tiot, joiden pohjalta kehitämme tuotetta ja 
sen rakennetta, valitsemme soveltuvimmat 
ja kustannustehokkaimmat materiaalit ja 
tuotantomenetelmät ja lopuksi tuotamme ja 
testaamme prototyypit, ennen kuin lopulta 
aloitamme viimeistellyn lopputuotteen tuo-
tan non. Näin olemme hyvin aikaisessa 

Edward kokoonpanotehtaalla Kiinassa NC Sourcingin valmistama IndoorGarden
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vaiheessa mukana kehittämässä tuotetta 
ja asiakkaan liiketoimintaa. Asiakas hyötyy 
saadessaan asiantuntemuksemme käyttöönsä 
ja saavuttaessaan paremman lopputuloksen 
nopeammin. NC Sourcing hyötyy päästessään 
muokkaamaan tuotteen paremmin tuotantoon 
soveltuvaksi ja saavuttaessaan syvemmän 
yhteistyötason asiakkaansa kanssa.

Tulosten perusteella meillä oli kunnia voittaa 
valtakunnallinen Vuoden Nuori Yrittäjä 2010 –
palkinto.

Verkottuminen

Lähtiessämme rakentamaan yritystä opiskelin 
vasta toista vuotta TKK:lla konetekniikan 
osastolla. Olin töissä markkina-analyytikkona 
eräässä yrityksessä, mutta iltaisin valmis-
telin NC Sourcingille myyntimateriaalia, 
hain po ten tiaalisia asiakkaita ja mietin 
myyntiargumentteja.

Näin jälkikäteen ajatellen olisi voinut 
kaivata enemmän verkostoja ja liike-elämän 
kontakteja. Aloittaessamme rakensimme 
nämä käytännössä alusta, sillä vaikka meillä oli 
yrityksessä kokeneempiakin henkilöitä, heidän 
kontaktinsa olivat etupäässä ulkomailla ja eri 
aloilta. Ne olivat toki kullanarvoisia, mutta 
laajemmat kontaktit Suomessa olisivat tulleet 
tarpeeseen.

Alussa lähdimme hakemaan näkyvyyttä ja 
verkostoja eri tavoin. Asiakkaista saimme hyviä 
referenssejä, kun hoidimme asiamme hyvin 
ja pidimme heidät tyytyväisinä. Lähdimme 
hakemaan kontakteja myös yrittäjäjärjes-
töjen sekä opiskeluporukoiden kautta ja 
networking-tapahtumista. Asiakkaita emme 
suoraan ole näin saaneet, mutta olemme 
rakentaneet yhteistyöverkoston, jonka avulla 
asiakkuuksiakin syntyy. Yrittäjäjärjestöjen 
kautt a olen myös oppinut tuntemaan useita 
menestyneitä yrittäjiä, joiden kanssa voi vaihtaa 
ajatuksia ja kokemuksia. Yhtäläisten ongelmien 
ratkaisemisessa on valtava voimavara tuntea 
muita samojen kysymysten parissa voimailleita.

Sama pätee meidän kansainvälisiin 
tuotantoverkostoihimme. Näiden rakenta-
minen on kestänyt vuosia ja tapahtunut askel 
kerrallaan. Ensi askeleena oli kaivonkansien 
valmistaminen Venäjällä useissa tehtaissa. 
Yhteistyön ja tuotannon alettua pyrimme 
jatkamaan ja laajentamaan tätä, mutta 
yrityksen kasvaessa olemme joutuneet 
löytämään sopivia tehtaita ympäri maailman. 
Näiden löytämisessä verkostot ovat olleet 
ratkaisevan tärkeitä. Tehtaan johtajiston kanssa 
iltaa istuessa sen kanssa ystävystyy ja saa 
ehdotuksia uusista yhteistyökuvioista. Myös 
työntekijämme käyttävät hyödykseen omia 
uransa aikana rakentuneita kontakteja. Nämä 
verkoston kerrokset rakentuvat päällekkäin ja 
muodostavat pikku hiljaa yritykselle elintärkeän 
voimavaran. Ilman tätä on menestyminen 
huomattavasti vaikeampaa.

Hirveän yleisellä tasolla on vaikea sanoa, mikä 
erottaa onnistuvat yritykset epäonnistuvista. 
Ainoa varma on, että meidän tapauksessa tämä 
on vaatinut pitkiä päiviä, uskoa itseensä ja 
yritykseen, pienillä tuloilla pärjäämistä, lainan 
ottamista ja yleisesti riskien hyväksymisen. 

Valimo Venäjällä
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Lopputulos on ollut hyvä. Osittain olemme 
sattuneet löytämään oikeat asiakkaat oikeaan 
aikaan. Toisaalta tämäkään ”onni” ei olisi 
sattunut kohdalle etsimättä. Ja kaikista tärkein 
tekijä on ollut päätös tehdä kaikki luvatut 
asiat ajallaan ja hyvällä palvelulla höystettynä 
varmistaen, että tuotteet on hyvälaatuisia. 
Näin verkosto kasvaa ja tyytyväisten 
asiakkaiden kautta sana myös hitaasti leviää. 
Loppujen lopuksi olemassa olevat asiakkaat 
ja myös toimittajat ovat se kaikista tärkein 

verkosto, jonka hoitamiseen ja kehittämiseen 
on laitettava kaikki voimavarat. Mikäli asenne 
on kohdillaan ja liikeidea järkevä, kannustan 
mahdollisimman monia lähtemään yrittäjiksi.

NC Sourcingin väkeä hitsaustehtaalla Kiinassa
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Valmistustekniikan kerho Euroopassa 2011

Last call to Wroclaw

Koleana elokuun aamuna saapui joukko 
kesätöistään väsyneitä teekkareita Helsinki-
Vantaan lentoaseman ulkomaan terminaaliin. 
Mukanaan heillä oli selkeästi muuta joukkoa 
pirteämpi, kesälomastaan täysin rinnoin 
nauttinut professorimme Kalevi.

Totuttuun VTK-tyyliin ongelmat alkoivat heti 
lentoasemalle saavuttaessa, kun eräs nimeltä 
mainitsematon kerhon jäsen huomasi passinsa 
vanhenevan ennen aikojaan. Lentokentän 
poliisivirkailijoihin sankarin tarina Euroopan 
kiertueesta meni täydestä ja Express-
passin myöntäminen sujui ennätysvauhtia. 
Muut matkalaiset selvisivät kunnialla läpi 
turvatarkastuksesta ja ennättivät tällä välin 
lentokentän maisemaravintolaan odot-
telemaan lennon lähtöä.

Siirtyminen ensimmäiseen kohdekaupunkiin 
Wroclawiin tapahtui yhden pysähdyksen 
taktiikalla Frankfurtin kautta. Vaihtoaikaa 
lentokentällä oli varattu juuri sopivasti – 
kahden kilometrin hölkällä ikävät odotusajat 
saatiin minimoitua ja koneeseen ehdittiin last 
call-kuulutuksen raikuessa portilla. 

Wroclaw

Sana Valmistustekniikan kerhon saapumisesta 
oli ilmeisesti tavoittanut Puolan hallituksen, 
sillä Wroclawin uutuuttaan kiiltävällä lento-
asemalla havaitsimme Hercules-miehistön-
kuljetuskoneen joukkoineen, ilmeisen tietoisina 
VTK:n tavasta jättää jälkeensä sekasortoa ja 
kyynelehtiviä neitokaisia.

Riemu oli suuri, kun lyhyestä vaihtoajasta 
huolimatta puheenjohtajamme Eemelin 
pirteän musta matkalaukku tervehti meitä 
rullaamalla matkatavarahihnaa pitkin. Ilo 
osoittautui kuitenkin ennenaikaiseksi, sillä 
kenenkään muun laukkua ei odottelusta ja 
manailusta huolimatta rullannut esiin.

Suru muuttui iloksi kun sekalainen reissujoukko 
pääsi kentältä raittiiseen ulkoilmaan ja taksilla 
kohti hotellia. Hotelli osoittautui pikaisen 
tarkastelun perusteella VTK:n standardit 
reippaasti ylittäväksi, joskin etäisyys keskustan 
ravitsemusliikkeisiin herätti pientä närää 
keskuudessamme.

Navigoidessamme keskustassa pyrimme 
käyttämään hyväksi pyhää kolminaisuutta: 
kirkkoa, pankkia sekä apteekkia. Harmiksemme 
yhdistelmä oli havaittavissa jok’ikisessä 
kadunkulmassa.

Pirteä professorimme
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Wroclawia lintuperspektiivistä

Berliini - IWF - Fraunhofer IPK

Milla, tuo pituudeltaan, levydeltään ja 
korinympärykseltään terveen naisen mitoissa 
oleva 52-paikkainen charterimme saapui 
hotellin pihaan minuutilleen oikeaan aikaan. 
Kuljettajamme Mikhail tiesi kymmenien 
vuosien kokemuksellaan ensivaikutelman 
tärkeyden ja tarjosi heti matkan alkumetreillä 

matkanjohtajallemme paikallista ohramallas-
juomaa – ele jota VTK:lainen osaa arvostaa.

Berliinissä majapaikkanamme toimi vanhan 
tupakkatehtaan tiloihin remontoitu hostelli, 
joka tällä kertaa täytti VTK:n standardit 
sekä sijaintinsa, että huonekokojensa ja 
askeettisuutensakin puolesta.

Berliinissä seurueemme pääsi reissun 
ensimmäiselle excursiolle, joka suuntautui 
Berliinin yliopiston yhteydessä sijaitseviin 
tutkimuskeskuksiin, IWF:ään ja Fraunhofer 
IPK:hon, jotka vastaavat Suomen VTT:ta.

Vierailumme aikana saimme todeta 
saksalaisten olevan tutkimuksessa ja tuote-
kehityksessä suomalaisia edellä - ainakin 
tutkimukseen käytetyn kapitaalin määrällä 
mitattuna. Isäntämme esitteli meille kolmea 
heidän tämänhetkisistä tutkimuskohteistaan: 
suurnopeushiontaa, vesileikkausta ja työs-
tö koneen terän optiikkaan perustuvaa 
paikoitusta. Suurnopeushiontaan käytetty 
planeettavaihteiston tapaan toimiva työstö-
kone oli valmistajan heille tekemä prototyyppi, 
joka kuvasti heidän tekemänsä tutkimuksen 
resursseja ja tasoa. Tutkimuskeskuksen aulasta 
löysimme tuotantotekniikan laboratoriosta 
tutuksi tulleita sorveja, jotka tosin oli päätetty 
siirtää museokäyttöön.

Bussimme teatterihenkinen somistus herätti mielenkiintoa ympäri Eurooppaa
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Excursion lisäksi matkaporukalle jäi aikaa 
tutustua Berliinin nähtävyyksiin, joista 
mainittakoon Tempelhofin ex-lentokenttä, 
Berliinin muuri ja ydinkeskustassa sijaitseva 
eläintarha, jossa eläimet saivat asustaa 
stressittömässä ympäristössä keskellä meluisia 
rakennustyömaita. Lisäksi illalla eksyimme 
ihan vahingossa kaupungin kuuluisimmalle 
käsityöläiskadulle, Oranienburger straßelle. 
Yllättäen, siellä törmäsimme myös ensimmäisiin 
suomalaisiin siihen mennessä.

Dresden - Volkswagen

Bussikuskin pudotettua meidät kyydistä 
astuimme sisään lasimaiseen ja modernisti 
muotoiltuun Volkswagenin toimipisteeseen, 
joka ulkoisesti ja sisäisesti näytti valmistus-

teekkarin silmissä paremminkin ostos-
keskukselta kuin Phaetonin kokoon pano-
tehtaalta. Turisteja vilisevä rakennus onkin 
tarkoitettu näiden hieman kalliimpien 
kansanautojen näyteikkunaksi läpinäkyvine 
varastotorneineen. Tätä mielikuvaa tuki myös  
kierroksen oppaan viehkeä ulkonäkö.

Saimme kuulla, että tehtaan sijainti keskellä 
kaupunkia aiheutti paineita arkkitehtuurin 
lisäksi myös logistiikalle. Logistinen ongelma 
ratkaistiin siirtämällä tavarakuljetukset 
kulkemaan kiskoilla viereistä raitiovaunulinjaa 
pitkin. Volkswagenille luontoarvot ovat tärkeitä, 
joten lintujen törmäämistä lasisiin ikkunoihin 
ehkäistiin viheralueen puihin asennettujen 
kovaäänisten avulla. Se, häirittiinkö lintuja 
suomalaisen iskelmämusiikin voimin, jäi 
valitettavasti epäselväksi.

Tehdastilat oli jaettu neljään eri kerrokseen 
L-kirjaimen muotoon. Ylimmässä kerroksessa 
suoritettiin pääkokoonpanoa, kolmannessa 
viimeistelykokoonpanoa ja toisessa testausta 
alimman kerroksen ollessa pyhitettynä 
varastotiloille.

Kokoonpanolinjalla ei ollut kiinteitä työasemia 
vaan työntekijä, työkalut ja asennettavat osat 
kulkivat auton mukana kokoonpanolinjalla. 
Linja itsessään oli liikkuva, n. 3 metriä leveä 
lattiaparkettinauha. Jotkin kokoonpanovaiheet 

Suurnopeushiomakone tutkimuskeskuksessa

Phaetonin esittelytilat herättivät sisäisen autokauppiaan
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suoritettiin ergonomian vuoksi roikottamalla 
autoja tarraimin rakennuksen katon kiskoista. 
Uusi auto valmistui 16 tunnissa eli kahden 
työvuoron aikana. Oppaan mukaan suurin osa 
autoista toimitetaan tällä hetkellä Kiinaan, 
mistä viesti linjaston diplomaattisen musta 
värimaailma.

Tässä vaiheessa Länsi-Euroopan korkeahko 
hintataso alkoi jo kypsyttää reissaajia. 
Kykenimme kuvittelemaan Prahan katu-
terassilla nautitun huokean ja viilentävän 
virvokkeen hyväilemässä janoisen matkalaisen 
kurkkua. Kurssi käännettiin siis kohti Tšekkiä.

Praha - Škoda

Tšekin tasavalta, tuo ruskeiden silmien sekä 
hävyttömien takatukkien luvattu valtakunta, 
hämmensi sekä lämmöllään että loistollaan heti 
saapumisestamme lähtien. Kolme päivää tässä 
kauniissa gorbatshovilaisen arkkitehtuurin 
kehdossa ei jättänyt ketään kylmäksi. 
Excukaupunkimme Praha on hyvän oluen lisäksi 
tunnettu historiallisesta arkkitehtuuristaan 
sekä värikkäästä yöelämästä. Pikaisesti 
googlettamalla “Praha nightlife” löysimmekin 
kattavat kokoelmat alueen tarjonnasta, 
joka kykenee vastaamaan vaativampaankin 
makuun.

Tsekeissä insinööripornon aineksia am-
men simme Prahan lähistöllä Mladá 
Boleslavn kaupungista löytyvästä Škodan 
autotehdaskompleksista. Alue hämmensi 
Monacoakin suuremmalla, noin kahden 
neliökilometrin laajuisella tehdasmiljööllä, 
missä työskentelee päivittäin hulppeat 20 000 
työntekijää. Tällä henkilöstömäärällä tuotetaan 
päivittäin noin 2600 asvalttisoturia, joskin 
kapasiteettia riittäisi hivenen suurempaankin 
volyymiin. Yli kolmannes tuotetuista autoista 
on Suomenkin teiden herruutta havittelevaa 
Škoda Octaviaa.

Škodalla tehdastyöläisen 1200 euron 
bruttokuukausipalkka on noin 10 % paikallista 
palkkatasoa korkeampi, joten pulaa osaavista 
työntekijöistä ei ole. Tuotannon joustavuutta 
on haettu yksinkertaistamalla työtehtäviä siten, 
että esimerkiksi loppukokoonpanossa uuden 
työtekijän kouluttamiseen tarvitaan vain kolme 
päivää. Töitä painetaan kolmessa vuorossa ja 
työmoraali on korkea. Työntekijöiden keski-ikä 
on raskaammissa työtehtävissä noin 28 vuotta 
ja koko tehtaalla noin 38 vuotta. Keskimäärin 
työtä tehdään yhden elinkautisen, eli noin 12 
vuoden verran.

“Teemme sinulle tarjouksen, josta et voi kieltäytyä”
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www.moventas.com

Moventas Santasalo
Mekaanisen voimansiirron käyttöjen ja huoltopalvelujen 

toimittaja prosessiteollisuuden vaativiin tarpeisiin globaalisti.
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LED Konevalaisimet IP 67

 

SPOT LED MACH LED FLAT LED

Waldmann Valaistus Oy, Kierretie 20, 01650 VANTAA

p. 0456 705 652  info@waldmann.fi   www.waldmann.fi

Katsa hammaspyörät 
ja erikoisvaihteet
— Vastaus vaatimuksiisi

Katsa – True expertise

puh. (03) 315 151 
fax  (03) 315 15200 
katsagears@katsa.fi
www.katsa.fi
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Itäblokin kauneutta edustavan oppaamme 
innostamana vietimme noin neljä tuntia 
hämmästellen moottoreiden kokoonpanoa, 
levytyöstökeskuksia, robotteja, automaatti- 
ja manuaalihitsauksia sekä loppupään 
kokoonpanoa. Tehtaan automatisointi on 
viety niin pitkälle, että mieleen tulevat 
väkisinkin tieteiselokuvien kauhukuvat 
koneista valmistamassa toisia koneita 
maailmanherruuden saavuttaakseen.

Škodan tehtailla oli havaittavissa korkeatasoista 
ja globaalia insinööriosaamista aina japanilaista 
tuotannonohjausmytologiaa myöten. Antoi-
san tehdasvierailun lopuksi tutustuimme 
automuseoon sekä 25-minuuttiseen, 
propagandarikkaaseen Škoda-lyhytelokuvaan. 
Erinomainen päivä oli hyvä päättää Prahan 
vilkkailla kaduilla excursion siihenastisia 
kokemuksia puiden.

Praha teki vaikutuksen suureen osaan meistä 
ja jouduimmekin jättämään sen taaksemme 
hieman harmitellen. Millamme oli kuitenkin 
valmis kyyditsemään meidät kohti Itävallan 
pääkaupunkia Wieniä.

Wien - Technischen Museum Wien

Viikonloppu Wienissä tarjosi mahdollisuuden 
levähtää, sillä Itävallan maa perälle emme 
olleet suunnitelleet yritysvierailuja. Paikal-
linen ravintoloitsija hykerteli varmasti 
tyytyväisyyttään, kun tyhjään ravintolaan 
hyökkäsi joukko nälkäisiä teekkareita naut-
timaan aitoja itävaltalaisia Wienerschnitzeleitä.

Viikonlopun aikana tutustuimme Wienin 
tekniseen museoon, joka tarjosi paljon näh-
tävää. Museosta löytyi myös Berliinissä 
havaittuja  ja tuotantotekniikan laboratoriosta 
tuttuja työstökoneita. Vierailukohteeksi 
valikoitui museota lähellä olevan sijainnin 
vuoksi myös Schönbrunnin linna, jonka tiluksia 
kierrettiin pienistä rytmihäiriöistä huolimatta. 
Uljaimmat ja rohkeimmat uskalsivat jopa 
kavuta kukkulan päälle rakennettuun 
paviljonkiin ihailemaan Wienin kaupunkia 
lintuperspektiivistä.

Hyvin levätyn viikonlopun jälkeen joukkomme 
aloitti siirtymätaipaleen Unkaria ja sen 
pääkaupunkia Budapestia kohti.

Näkymiä Kaarlen sillalta Prahassa
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Tuotantotekniikan laboratorion 1:4 pienoismalli Wienin tekniikan museossa

Budapest - Güntner - Dreher - Nyakas

Ennen saapumistamme Budapestiin vie-
rai limme sen laitamilla sijaitsevalla ilman-
vaihtojärjestelmiä valmistavalla yrityksellä 
Güntnerillä. Tässä vaiheessa mukaamme 
liittyi myös paikallisoppaamme Matyas, 
jonka tietämys Budapestistä osoittautui 
korvaamattomaksi seuraavien päivien aikana.

Vierailumme aluksi kuuntelimme yleisen 
presentaation Güntneristä. Tämän jälkeen 
pääsimme tehdaskierrokselle, missä näimme 
koko tuotantoprosessin lähtien kupariputkien 
taivuttamisesta tuotteen kannalta tarpeelliseen 
muotoon. Lisäksi näimme lämmön vaihti-
mis sa käy tett ävien levyjen valmistus tavan 
sekä teh taan maalausosaston ja ilmanvaihto-
järjestelmien kokoonpanon. Vierailun 
lopuksi saimme lyhyen selonteon Güntnerin 
uusista ”microox”-teknologian pohjalta 
valmistettavista ilman vaihtojärjestelmistä. 
Kyseinen teknologia perustuu jäähdyttimessä 
oleviin mikrokanaviin ja sen kerrotaan 
parantavan hyötysuhdetta huomattavasti sekä 
vähentävän tarvittavan kylmäaineen määrää.

Varsinaiselle Budapestin keskusta-alueelle 
saavuttuamme tutuistumme kaupunkiin linja-

auton kyydissä reilun tunnin ajan, kiertäen 
hotellia noin kahden korttelin etäisyydellä 
ja samalla opetellen puolalaisia iskusanoja 
hyväntuulisen kuskimme opastuksella. Kun 
vihdoin pääsimme perille, oli aika ottaa 
ensikosketus unkarilaiseen ruokakulttuurin 
ihastuttavassa bistrossa, joka sijaitsi 
ravintoloitsijan mukaan vaatimattomasti 
Budapestin vaarallisimmalla alueella. Paikasta 
ei hänen mukaansa olisi kannattanut poistua 
iltamyöhään ryhmämme tavoin jalan vaan 
ehdottomasti taksilla. Ruoka oli kuitenkin 
erinomaista ja selvisimme vaaroista huolimatta 
takaisin turvallisemmille vesille.

Vaikka aikamme Budapestissä oli hyvin rajattu, 
oli se päätetty excursiomestareiden toimestä 
käyttää täysipainoisesti. Toisena päivänä 
ohjelmassamme oli tutustuminen Dreherin 
panimoon sekä Nyakasin viinitilaan. 

Panimokierros pidettiin valitettavasti unkariksi, 
eikä edes Matyaksen aktiivinen tulkkaus 
avannut oluen panemisen saloja koko 
joukkiollemme. Keskustelua herätti erityisesti 
vaikuttava pullotuslinjasto, jollaista päätimme 
myös kotimaassa pyrkiä katsomaan.
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Trieste - Wärtsilä - Luvata

Ljubljana-etapin jälkeen oli edessä bussimatkan 
haastavin erikoiskoe, eli siirtyminen Italian 
Triesteen Wärtsilän tehtaalle. Lyhyen ajo-
matkan jälkeen vuorenrinteeltä aukesi 
vaikuttava näkymä Triesten kaupungin yli 
päättymättömälle Adrianmerelle. Kaduilla, 
jotka on mitoitettu Fiat 127:ille, vaikutti 
52-paikkainen linja-automme hieman 
ylisuurelta. Onneksi kuskimme ei kuitenkaan 
ollut ensimmäistä kertaa bussin ratissa ja useat 
u-käännökset pystysuorilla serpentiinikaduilla 
sujuivat leikiten.

Wärtsilän Triesten tehdasta voi liioittelematta 
kuvata valtavaksi. Tehdasalue on 55 hehtaaria, 
josta katettua tilaa on 15 hehtaaria. Tehdas 
on perustettu 1972, ja se on kuulunut 
Wärtsilälle vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 
2005 Sulzerin lisenssi- ja pienten Wärtsilä-
moottorivalmistuksen ohelle Wärtsilä siirsi 

Nyakasin viinitila sijaitsee Budapestin lähellä 
ja on pienehkö tila, joka tuottaa laadukkaita 
valkoviinejä. Hienosti järjestetyn maistelun 
jälkeen olimme viinien laadusta yhtä mieltä 
ja kerhon raati harmitteleekin, ettei näitä ole 
saatavilla kotimaisesta Alkosta. Kierroksen 
pitäjässä oli myös bisnesmiehen vikaa, sillä 
ostoksille suunnattiin vasta maistelun jälkeen, 
toimiva konsepti.

Budapestin vierailu kruunattiin VTK:n 
perinteisellä juhlaillallisella ravintolassa, jossa 
viini oli hyvää ja ruoka virtasi. Illan aikana 
kuultiin muutama koskettava puhe, viihdytettiin 
muuta asiakaskuntaa reippaalla laulannalla 
sekä päästettiin kerhon suuri rakastaja 
(nimi muutettu) vapaaksi kaupungin yöhön. 
Budapestia olisimme kierrelleet enemmänkin, 
mutta valitettavasti uudet haasteet kutsuivat 
joukkoamme.

Ljubljana

Budapestin riennoista selvittyämme seuru-
eemme suuntasi enemmän tai vähemmän 
raikkaina Slovenian kuvankauniiseen pää-
kaupunkiin Ljubljanaan. Kaupunki loi kylä-
mäisyydellään läh temättömän vaikutuksen 
mat ka  mie hiim me. Iltaa saattoi viettää rauhassa 
joen varressa, ulkoilmaravintolan pöydässä 
seuraten pai kallista katu kuvaa kenenkään 
häiritsemättä. Ljubljana vakuutti seurueemme 
länsimaa laisuudellaan, ja harmillista onkin, että 
aikam me ei riittänyt kaupungin tarkempaan 
tutkimiseen.

Unkarin viiniä saaveittain

Ljubljanan keskustan katumaisema
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lakkautetun Turun tehtaansa tuotannon 
Triesteen. 1500-päinen henkilöstö huolehtii 
tehtaan päätoimintojen eli keskinopeiden 
dieselmoottoreiden valmistamisesta ja 
tuotekehityksestä, sekä hallinnon ja varasto-
innin sujumisesta. Tuoreimpana tuotteena 
valmistetaan Thruster-potkurilaitteita.

Tehoiltaan 1 950 - 23 000 kW:n moottoreita toi-
mitetaan laivoihin ja voimalaitoksiin. Jokaisen 
moottorin toiminta ja vaatimusten täyttyminen 
varmistetaan yhden viikon kestävässä koe-
käyttöprosessissa. Suomalaisvierailijoiden sil-
mää miellyttivät erityisesti eräiden koneistus-
kuvien suomenkieliset ohjetekstit sekä useat 
Teijo-pesukoneet.

Toisena päivänä lähdimme hotelliaamupalan 
jälkeen kohti Poceniaa, tavoitteenamme 
löytää Luvata Italyn tehdas, joka Güntnerin 
tapaan valmistaa lämmönvaihtimia. Uskollinen 
bussikuskimme ja pettämätön navigaattori 
eivät jättäneet meitä vieläkään pulaan. 
Kuoppaista peltotietä isolla bussilla ajaminen 
ei tuottanut minkäänlaisia ongelmia, vaan 
paikalle saavuttiin hyvissä ajoin. Kävi tosin ilmi, 
että isolle teollisuusalueelle olisi päässyt myös 
asfaltoituja teitä pitkin.

Isäntämme otti meidät vastaan kokoushuonee-
seen, jossa kävimme läpi teollisuuden nyky-
tilaa yleisesti globaalista näkökulmas ta se kä 
hieman tarkemmin lämmönvaihdinbisneksen 

potentiaalia tulevaisuuden kannalta. Joustava 
tuotanto yhdessä Lean-ajattelumallin kanssa 
nousi esiin tärkeänä asiana tuotannon 
kehittämisen kannalta.

Lämmönvaihdinten tuotantoprosessi tuli 
tutuksi niin teoriassa kuin hallin lattiallakin. 
Silmään pisti naistyöntekijöiden suuri 
määrä tuotannossa. Unkarissa olimme jo 
nähneet lämmönvaihdintuotantoa, mutta 
totesimme Luvatan automaatioasteen hivenen 
korkeammaksi.

Vierailu päättyi erinomaiseen lounaaseen 
paikallisessa ravintolassa. Lounaan yhteydessä 
heräsi mielenkiintoista keskustelua esimerkiksi 
leadership ja management -termien erosta.

Päivän päätteeksi Triesten kaupungista tuntui 
olevan mahdotonta löytää suomalaisille 
tyypillistä iltaohjelmaa, joten matkailijoiden 
oli tyydyttävä seitinohueen italialaistyyppiseen 
ratkaisuun. 

Kaikkia ei paluu yöpuulle sikarintuoksuiseen 
hotelliasuntoon houkutellut, vaan aamulento 
samoilla silmillä kohti Turkkia nähtiin 
paremmaksi vaihtoehdoksi. Samalla reissulla 
koeteltiin italialaisnuorison huumorintajua ja 
keskustelukykyä aroista aiheista, mikä tuntui 
olevan paikallisille liikaa. Onneksi kielenkannat 
oli kirvoitettu ja yhteenotot säilyivät suullisina 
sekä maanläheisinä.

Näkymä Adrianmerelle Triesteen johtavalta 
vuoristotieltä

Perinteisen Valmistustekniikan kerhon sertifikaatin
luovutus tuotantotilojen tarkastuksen jälkeen
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Tässä vaiheessa oli myös aika jättää hyvästit 
oivalliselle ratsullemme Millalle, sekä 
sen urhoolliselle ohjastajalle Mikhailille. 
Kielimuurista huolimatta matka taittui 
Euroopan halki joutuin ja varmasti.

Lento Turkkiin oli reititetty lyhintä ja siten 
ympäristöystävällisintä reittiä pitkin – Ensin 
takaisin Saksan maaperälle Müncheniin, josta 
pienen odotuksen jälkeen Istanbuliin.

Istanbul - Componenta

Istanbul ulottuu sekä Euroopan, että Aasian 
maaperälle ja kaupungin sisällä voikin 
kokea olevansa kahdessa täysin erilaisessa 
maailmassa. Historiallisella ja myös van-
hoillisella Sultanahmetin alueella, jolla 
hotellimme sijaitsi, on nähtävissä kaupungin 
suurimmat turistikohteet. ”Kultaisen sarven” 
yli Taksim-aukiolle mentäessä kulttuuri muut-
tuu huomattavasti länsimaalaisemmaksi 
ravitsemus- ja muotiliikkeineen. Yllättäen, juuri 
Taksim-aukio houkutteli matkaseurueemme 
jäseniä iltojen tummentuessa.

Viimeinen teollisuusvierailukohteemme ex-
cur sion aikana oli Componentan valimo 
Orhangazissa, muutaman tunnin matkan 
päässä Istanbulista. Valimolle matkustettiin 
minibussilla ja lautalla Bosporinsalmen 
ylittäen. Lauttamatkan aikana saimme 
kosketuksen Välimeren paikallisesti erittäin 
koviin tuuliolosuhteisiin.

Valimo on alun perin perustettu vuonna 
1973. Componenta hankki sen vuonna 
2004 sijoitusyhtiöltä ja laajeni oston myötä 
henkilöautomarkkinoille. Valimon koosta 
kertoo se että normaalin yhden tai ehkä 
kahden linjaston sijaan Orhangazissa niitä on 
kahdeksan. Valimo tuottaa vuodessa enemmän 
tonneja kuin koko Suomen valimoteollisuus 
yhteensä.  Turkin valimo on erikoistunut 
henkilöautojen ja työkoneiden valurautaosien 
valmistukseen. Componentalla on turkissa 
myös alumiinivalimo, joka valmistaa mm. 
alumiinivanteita.Mikhail ja Milla Triesten yössä

Taksim-aukion ympäristön ihmispaljous yllätti
kokeneemmankin maailmanmatkaajan

Hagia Sofia iltavalaistuksessa
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Valimossa kerho pääsi näkemään koko va lun 
tuotantoprosessin muottivaraston, keernojen 
valmistuksen sekä itse valamisen kautta aina 
loppukoneistukseen asti. Valuprosessi on 
vielä yllättävänkin työvoimaintensiivinen ja 
valimon lattialla sekä koneiden ääressä pyöri 
paljon miehiä ja trukkeja. Kuuman valimotyön 
rankkuutta kykeni tällä erää arvioimaan 
ainoastaan matkaseurueen kauluspaitojen 
Dallas-tyyppisestä kosteusjakaumasta.

Componenta on aktiivisesti pyrkinyt tuo-
maan simultaanisuunnittelua olennaiseksi 
osaksi konsernin strategiaa. Esimerkkinä 
onnistuneesta asiakkaan kanssa tehdystä 
projektista mainittiin tapaus jossa aikaisemmin 
kappale tehtiin hitsaamalla yhteen 20 osaa, ja 
nyt se valettiin yhtenä kappaleena. Konsernin 
tavoitteena onkin, että viiden vuoden 
kuluttua puolet asiakkaista hankkisi näitä 
kokonaisratkaisuja pelkän tuotteen sijasta.

Alanya

Pitkän matkan viimeisenä etappina toimi Turkin 
Alanya. Excursiot oli saatu kunnialla päätökseen 
ja viimein koitti aika rentoutua. Toimen pidettä 
helpotti jatkuvasti yli 30 asteen lämpötila, 
sekä  hotellin paikallisista antimista koostuva 
all inclusive -konsepti. Kaikkea tarjoilua 

emme kyenneet suurista puheista huolimatta 
kuluttamaan, vaikka yhden tarjoilijan koko 
työpanos tuntuikin muodostuvan joukkomme 
palvelemisesta.

Vielä ensimmäisenä iltana ryhmä ei ehtinyt 
tutustumaan kaupungin keskustaan. Pitkän 
matkan uupumus painoi jaloissa ja ilta vietettiin 
huonon huumorin siivittämänä excursion 
kokemuksia puiden.

Seuraavina päivinä joukkio liikkui kukin omien 
mieltymystensä mukaan. Jotkut jaksoivat 
jopa kierrellä kaupoissa toisten vetelehtiessä 
auringon paisteessa. Lopulta kaikki kyllä 
löysivät tiensä rannalle, missä pääsimme 
ihailemaan kilometreittäin hiekkarantaa ja sen 
ympärillä kumpuilevia maisemia.

Alanyan visiitin aikana vietettiin myös päivä 
rannikkoristeilyllä koko joukon vahvuudella. 
Päivän aikana uitiin, otettiin aurinkoa ja 
nautittiin maisemista. Viimeistään täällä 
vaaleimmatkin olmit saivat hieman väriä 
pintaansa.

Oikeanlaisesta illanviettotavasta Alanyassa 
oli useita näkemyksiä. Kun suuntasimme 
tarkastamaan keskustan yöelämää, erään 
epäonnisen nokialainen herätyskello oli 

Laivalla (ja huipulla) tuulee
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asiasta toista mieltä. Tupaten täysi taksi 
jatkoi määränpäähänsä ja yksi meistä heräsi 
tahtomattaan aamulla muita virkeämpänä. 
Pienoisesta panttivankidraamasta huolimatta 
Alanyan yöelämä jäi kuitenkin hieman 
pettymykseksi.  Ihmetystä herätti erityisesti 
neitokaisten vähäinen lukumäärä.

Lopulta Alanyasta jäi rantalomakohteena 
kohtalaisen hyvä maku. Uimarannat maisemi-
neen olivat miellyttäviä, mutta jatkuva 
kaupustelu sai eräät näkemään punaista. Kun 
paikka on nyt koettu, ei samaan kohteeseen 
ainakaan muutamaan vuoteen tarvitse palata.

Kotiinpaluu

Loman päätteeksi kaikilla alkoi jo olla 
jonkintasoinen koti-ikävä, eikä paluu Suomeen 
tuntunut haittaavan ketään. Paluulento sujui 
harvinaisen hyvissä ruumiin ja mielen voimissa. 
Imodiumvarastotkin säilyivät suurimmalla 
osalla matkaajia koskemattomina tulevia 
excursioita varten.

Kaiken kaikkiaan excursio oli erinomaisen 
onnistunut ja kaikille jäi matkasta käteen 
varmasti muutakin kuin pelkkä luu.

Lämpöä ja auringonpaistetta Alanyan Kleopatra-rannalla.
(Löydätkö kuvasta kaksi mereen kadonnutta frisbeetämme?)

Näihin kuviin, näihin tunnelmiin päätimme Euroopan excursiomme
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Innovatiiviset ja teknisesti pätevät työntekijät ovat tärkein resurssimme, jolla pyrimme kasvattamaan liiketoimintaamme 
ja säilyttämään ykkösasemamme nosturialalla. Palveluksessamme on yli 10 000 ammattilaista lähes 580 toimipisteessä 
46 eri maassa, joten käytössämme ovat Lifting Businesses™ -lupauksemme lunastamiseen tarvittavat resurssit, 
teknologia ja päättäväisyys. Liity joukkoomme!

www.konecranes.com

Not just liftiNg 
thiNgs, but eNtire 
busiNesses

Tulevaisuus
rakennetaan 
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Kuvia matkanvarrelta

Ryhmä Rämä lähtökuopissaan

Italialaista kaupunkivalaistusta Kolme cowboyta Wienissä
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Mitäpä excursio olisikaan ilman isoja koneita?

Matkan aikana tarjoutui mahdollisuuksia myös rentoutumiseen
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Kiinteistövälittäjä ymmärsi väärin toiveemme uuden kerhohuoneen avarammista tiloista
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Volkswagen Phaeton - Pukukansan auto

Odotusajat lentokentillä käytetiin tehokkaasti hyväksi
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Keski-eurooppalainen elämäntyyli ilostutti

Sultanahmet Taksimilta päin kuvattuna Istanbulissa

Yksi useista katseenvangitsijoista otti uhrinsa
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Valmistustekniikan kerho kiittää yhteistyöstä

ABB Marine
ABB Drives
Cembrit
Componenta Karkkila
Diretto
Hyvinkään Kumi
Konecranes Finland
Kumera Drives

Metso Automation
Planmeca
Prysmian Cables and Systems
SEW Industrial Gears
SKS Automaatio
SKS Mekaniikka
Steris Finn-Aqua
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ABB:n taajuusmuuttajat, moottorit ja ohjelmoitavat logiikat on optimoitu toimimaan 
keskenään. Tämä mahdollistaa tuotannon ohjaamisen joustavasti ja taloudellisesti 
muuttuvien vaatimusten mukaan – energiatehokkuudesta tai lopputuotteiden laadusta 
tinkimättä. ABB:n tuotteiden kattavat elinkaaripalvelut ja paikallinen tuki auttavat 
minimoimaan yllättävät tuotantokatkokset ja kasvavat kustannukset. Onpa toimialasi 
tai sovelluksesi mikä tahansa ABB löytää sinulle neuvokkaan ratkaisun. www.abb.fi 

Nosta tempoa tinkimättä tippaakaan laadusta. 


