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4 Teollisuuden investoinnit Suomessa

Vuosi lähenee jälleen loppuaan ja Valmistustek-
niikan kerhon perinteinen julkaisu on taas saata-
villa. Vuoden 2013 aikana toiminta on ollut erit-
täin aktiivista ja kerrottavaa riittää varmasti niin 
uusille kuin vanhoillekin jäsenille. Toiminta on 
painottunut vuoden aikana vahvasti excursioihin 
sekä kotimaassa että ulkomailla Yhdysvalloissa. 

Wapun alla wappuboolit saavuttivat suuren suo-
sion ja epäkeskopuristimen vuosihuolto onnistui 
loistavasti osallistujamäärien suhteen! Kesäpäivät 
vietettiin tänä vuonna Espoossa paintballia ja me-
gazonea yhdistävää phazerzonea pelatessa, jonka 
jälkeen saunottiin.

Kokonaisuudessaan kerhon käytännön toimin-
taan on tullut suuria muutoksia tämän vuoden ai-
kana, kun keväällä tuli tietoon kaikkien ammatti-
ainekerhojen kerhotilojen siirtyvän korkeakoulun 

Puheenjohtajan tervehdys

Mikko Viljanen
Valmistustekniikan kerhon puheenjohtaja 2013

käyttöön. Suurin ongelma aiheutui syyslukukauden alussa, kun uusi tila oli vielä remontissa ja vanha 
kerhohuone oli jo luovutettu yliopiston käyttöön. Loppujen lopuksi koko projekti on saatu onnistunees-
ti vietyä loppuun. Uusi kerhohuoneemme on nyt vanhassa mikroluokassa K1-rakennuksen kolmannes-
sa kerroksessa!

Toinen merkittävä asia on rakkaan epäkeskopuristimemme huolto-operaatio, joka on tätä kirjoitettaessa 
edelleen käynnissä. Hallitus aktivoitui nopeasti vuoden alussa projektin suunnitteluun. Syksyn tullessa 
kävimme irrottamassa puristimen paikoiltaan vieden sen tuotantotekniikan laboratorioon. Puristin sai 
uuden maalipinnan vanhan saksalaisen työstökoneen vihreän mukaan (RAL 6011!), ja viimeisiä vaihei-
ta on mekaanisten osien huoltaminen ja epäkeskopuristimen saaminen toimintakuntoon. 

Tämän vuoden ulkomaanexcursion kohde oli Yhdysvaltojen keskiosat ja länsirannikko. Suurien tehtai-
den lisäksi vierailimme muutamassa pienemmässä konepajassa, joissa oli selvästi nähtävillä valmistuk-
sen siirtyminen myös takaisin Amerikan suuntaan. Vaikka työvoimakustannukset ovat korkeammat 
Yhdysvalloissa verrattuna Aasian maihin, suojatut kotimarkkinat ja korkeammat laatuvaatimukset ovat 
toimintaedellytysten kannalta optimaaliset myös oman tuotannon siirtämiseen takaisin. Toivottavasti 
näemme myös samanlaisia suuntauksia Suomen teollisuuteen!

Kokonaisuudessaan vuosi on antanut paljon ja moni uusi jäsen on kiinnostunut toiminnasta. Tämä 
on selkeästi nähtävissä uuden hallituksen kokoonpanossa ja hallitustoiminnan mielenkiinnossa uusi-
en valmistustekniikan kerhon jäsenien keskuudessa. Voin erittäin tyytyväisenä sanoa vuoden olleen 
onnistunut ja siitä kuuluukin suuri kiitos loistavalle hallitukselle sekä aktiivisille jäsenille, jotka ovat 
mahdollistaneet tämän kaiken. Tulkaa kaikki puristinhuoltoon näkemään uusi ja ehostettu puristin!
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Pääkirjoitus
Globaalin kilpailun kiristyessä suomalaisten yri-
tysten on kyettävä tehostamaan toimintaansa ja 
samalla onnistuttava pysymään jatkuvasti ke-
hityksen kärjessä. Ilman tehokkaita ja automati-
soituja valmistusmenetelmiä on mahdotonta kil-
pailla kustannustasoltaan alhaisempien maiden 
kanssa. Modernin konekannan ylläpitäminen 
vaatii kuitenkin säännöllisiä ja riittävän suuria in-
vestointeja. Suomalaisten yritysten investoinneis-
sa on jo pitkään ollut nähtävissä huolestuttava 
laskeva trendi, jonka on tulevaisuuden kilpailu-
kyvyn turvaamiseksi käännyttävä nousuun.  Val-
mistustekniikan kerhon vuosijulkaisun teemaksi 
onkin nostettu tänä vuonna ”Teollisuuden inves-
toinnit Suomessa”.

Julkaisussa perehdytään Suomen teollisuuden 
tekemiin investointeihin sekä pohditaan Suomen 
kilpailukykyä ja sen rakentamista. Näiden teemo-
jen tiimoilta lehteen on tänä vuonna valittu kirjoittamaan neljä asiantuntijaa. Tuotantotekniikan profes-
sori Esko Niemi kirjoittaa investointien vaikutuksesta tuottavuuteen. Teknologiateollisuuden ekono-
misti Petteri Rautaporras käsittelee suomalaisten yritysten tekemiä investointeja ja niiden vaikutusta 
BKT:hen. Julkaisusta löytyvät myös tuotannonkehitysinsinööri Timo Kootan kirjoittama artikkeli hyvin 
mittavasta Suomeen tehdystä investoinnista ja Cincinnatin yliopiston professorin Kettil Cedercreutzin 
artikkeli tulevaisuuden rakentamisesta.

Vuoden 2013 Valmistustekniikan kerhon ulkomaanekskursion kohteena oli USA, jossa vierailim-
me erilaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. Samalla ehdimme myös tutustumaan pai-
kalliseen kulttuuriin monin eri tavoin. Tutuksi tulivat muun muassa amerikkalainen urheilu-, 
ruoka- ja liikennekulttuuri. Matkan aikana ehdimme myös kiertää läpi monet eri nähtävyydet. Tar-
kempi kertomus yritysvierailuista sekä muista matkan tapahtumista löytyy julkaisun lopusta. 

Kiitokset kaikille VTK:n toimintaa tukeville yrityksille ja henkilöille sekä kerhon jäsenille ja tietenkin 
julkaisun artikkelien kirjoittajille. Teidän panoksenne mahdollistaa kerhon elinvoimaisen toiminnan ja 
siis tämänkin vuosittaisen julkaisun ilmestymisen.

Tomi Nurmi
Päätoimittaja 2013
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Vaikka Suomen ja muiden kehittyneiden 
maiden kansantuote koostuu pääosin pal-
veluista, on aineellisten hyödykkeiden 
tuotannolla myös merkittävä kansantuo-

teosuus. Lisäksi aineellisilla hyödykkeillä on siinä 
mielessä erityisasema, että niitä on helpompi vie-
dä ulkomaille kuin palveluja. Pieni maa tarvitsee 
suhteellisesti enemmän ulkomaankauppaa kuin 
suuri, ja vientiä tarvitaan tuonnin tasapainottami-
seksi, jotta maa ei velkaannu ulkomaille. 

Aineellisten hyödykkeiden tuotanto edel-
lyttää investointeja tuotantolaitteisiin, ja inves-
tointien toteuttaminen itsessään on sekin mer-
kittävä arvonlisäyksen tuottaja. Nimenomaan 
laiteinvestoinnit ovat Suomen teollisuudessa 
pysyneet samalla tasolla tai laskeneet 2000-luvul-
la. Voidaan ajatella, että teknillisen kehityksen 
myötä sama tuotanto syntyy pienemmillä inves-
toinneilla, tai että olemassa olevaa koneistoa on 
opittu käyttämään tehokkaammin. Toisaalta esi-
merkiksi Ruotsissa koneinvestoinnit ovat samaan 
aikaan enimmäkseen kasvaneet. Joka tapauksessa 
investoinnit antavat vahvan lupauksen tuotanto-
toiminnasta pitkälle tulevaisuuteen, ja tässä mie-
lessä tuntuisi turvallisemmalta, jos investointitaso 
olisi nousujohteinen. 

Korkea tuottavuus edellyttää in-
vestointeja
Kuten sanottu, investointien perussyy ja tärkein 
merkitys on siinä, että ne ovat edellytys tavaran-
tuotannolle. Ne ovat myös välttämätön edelly-
tys työn korkealle tuottavuudelle. Korkea työn 
tuottavuus on tärkeää, koska suomalaisten teke-
män työn arvonlisäys riippuu työn määrästä ja 
tuottavuudesta. Ainakaan henkilökohtaista työn 
määrää tuskin haluamme lisätä, joten elintason 
ylläpitämisen tai parantamisen on synnyttävä 
ensisijaisesti tuottavuuden parantamisesta. Tuot-
tavuus, eli tuotoksen määrä suhteessa panokseen, 
riippuu monista tekijöistä, kuten tuotteista, työn-
tekijöistä, organisaation johtamisesta ym.  Tässä 
keskityn kuitenkin lähinnä yritysten tuotannon 
tuottavuuteen, joka on pitkälti riippuvainen in-
vestoinneista teknologiaan.

Haluttaessa tuottaa tehokkaasti on tuotetta-
va nopeasti. Tämä onnistuu tiettyyn tuotantotar-
peeseen erikoistuneella teknologialla. Investointi 
nopeaan teknologiaan on välttämättä suurempi 
kuin investointi hitaaseen teknologiaan, koska 
muuten kaikki tuottajat ostaisivat vain nopeaa 
teknologiaa, ja hidas poistuisi markkinoilta. Ohei-
set yksinkertaista kiinteästä ja lineaarisesti muut-
tuvasta kustannuksesta koostuvaa kustannusmal-

Professori  
Esko Niemi 
Teknologiateollisuuden tuotantotekniikka
Aalto-yliopisto

Investoinnit ja tuottavuus
Teollisten investointien kehitys Suomessa huolettaa 
kansantalouden tilaa seuraavia tahoja. Yritän seuraa-
vassa selittää, miksi asia on tärkeä ja pohdin asiaa 
tuotantoteknisestä näkökulmasta.
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lia soveltavat kuvat selventävät asiaa. Kiinteän 
kustannuksen voidaan ajatella koostuvan lähinnä 
investoinnin kuoletuksesta sen tekniseen vanhen-
tumiseen mennessä ja tilavuokrasta.

Kuvissa tarkastelujakson (tyypillisesti vuo-
si) kiinteä kustannus teknologialla A on 2. Muut-
tuva kustannus kappaletta kohti on 3,6 ja tarkas-
telujaksolla ehditään tuottaa 5 tuotetta. Tällöin 
kokonaiskustannukset ovat 20 ja kappaletta kohti 

minimissään 4. Teknologian B kiinteä kustannus 
on 6. Jotta sen soveltaminen olisi taloudellisesti 
mielekästä, on sen oltava niin paljon nopeampi 
kuin A, että kappalekustannus parhaimmillaan, 
eli suurimmalla tuotantomäärällä, laskee vähin-
tään hieman tason 4 alle.

Käytännössä nopeuden pitäisi olla selvästi 
suurempi, jotta suuremman investoinnin muka-
naan tuoma suurempi riski kannattaa ottaa. Jos 

Kuva 1. Kokonaiskustannukset eri tuotantomäärillä ja teknologioilla.

Kuva 2. Yksikkökustannukset eri tuotantomäärillä ja teknologioilla.
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oletetaan, että molemmat teknologiat edellyttävät 
samansuuruista miehitystä, ja muut muuttuvat 
kustannukset ovat merkityksettömät, on muut-
tuvien kustannusten suuruus täydellä tuotanto-
vauhdilla 3,6 x 5 = 18. Tästä saadaan laskettua, 
että teknologian B nopeuden tulee olla vähintään 
6 tuotetta vuodessa. Kuvan teknologian B nopeus 
on kuitenkin 9 tuotetta vuodessa, jolloin päästään 
kappalekustannukseen 6/9 + 18/9 = 2,7. Tästä seu-
raa, että teknologia B on tuottavampi kuin tekno-
logia A 2,5:ttä suuremmilla tuotantomäärillä ja 
päinvastoin, mikä näkyy selvästi kuvista. 

On selvää, että jos jokin muu teknologia on 
kustannuksiltaan kaikilla tuotantomäärillä kal-
liimpi tai halvempi kuin jokin muu, niin toinen 
näistä jää pois käytöstä. Kuvissa esiintyvä kolmas 
teknologia C ei myöskään menesty, koska se on 
kaikilla tuotantomäärillä kalliimpi kuin joko A, B 
tai molemmat.

Tästä voidaan päätellä, että tunnetuilla tek-

nologioilla tuottavuuden parantaminen edellyt-
tää lisäinvestointeja ja toisaalta tuotantomäärän 
kasvua.

Pääomaintensiivisyyden kasvaessa koneis-
toa kannattaa käyttää useammassa vuorossa, jol-
loin se kuluu kalenteriajassa mitattuna nopeam-
min loppuun1. Tällöin se uusiutuu nopeammin 
ja edustaa keskimäärin uudempaa teknologiaa. 
Vuorotöistä saadaan lisäksi läpäisyaikaetua. Tuo-
tantomäärän kasvattaminen tuottaa muitakin 
merkittäviä etuja, joilla ei ole välttämättä mitään 
tekemistä edellä kuvatun logiikan kanssa. Näistä 
hieman lisää seuraavassa.

Monia etuja suurtuotannosta 
Suomalaiset konepajayritykset menestyvät tyy-
pillisesti investointitavaroiden tuottajina. Tällöin 
tuotanto on yleensä vaihtelevaa ja koneiston on 
oltava joustavaa. Suuri tuotantomäärä oikeuttaa 

Kuva 3. Tuottavuus erikokoisissa yrityksissä EU-27-alueella vuonna 2005.  
   Lähde: Eurostat.

1 Vuorotyön kannattavuus on itse asiassa - ainakin periaatteessa - helppo laskea: Seuraavan (kalliimman) vuorojärjestelyn 
oikeuttava vuotuinen kiinteä kustannus saadaan kertomalla nykyisen vuorojärjestelyn vuotuinen kokonaistuntimäärä vuoro-
järjestelyjen välisellä kokonaismarginaalituntikustannuksella.
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tällöin tuotantoteknologian erikoistumisen myös 
tuotteen koon suhteen. Suurella tuotantolait-
teellahan voi yleensä valmistaa pienen tuotteen, 
mutta pienellä ei suurta. Suuri laite on kuitenkin 
kömpelö ja turhan kallis pienten tuotteiden val-
mistamiseen, joten erikoistuminen hankkimalla 
erikokoisia koneita kannattaa. Muutenkin erilai-
set vaihtelut, kuten kysyntävaihtelut tai vikaan-
tumiset, ovat suhteellisesti pienempiä, kun koko-
naistuotantovolyymi on suurempi2.

Oppiminen varsinkin tuotantotyössä riip-
puu kumulatiivisista toistokerroista. Tämä on 
nopeampaa suurilla tuotantomäärillä.  Oppimi-
sen myötä nopeus kasvaa ja laatu paranee. Laatua 
voidaan suurtuotannossa parantaa muutenkin 
helpommin, voidaan esimerkiksi soveltaa tilas-
tollisia laadunvarmistusmenetelmiä.

Suurtuotanto voidaan organisoida pro-
sessin mukaisesti, esimerkiksi linjaksi, jolloin 
erikoistumis- ja oppimishyödyt korostuvat. Lin-
jatuotannossa voidaan myös realisoida logistisia 
hyötyjä materiaalien välivarastoinnissa ja toimi-
tuksissa.

Erityisesti prosessiteollisuudessa hyödy-
tään erilaisista luonnollisista skaalaeduista, kuten 
säiliön tilavuuden ja pinta-alan kasvavasta suh-
teesta.

Suuret yritykset ovat tuottavia
Suuret investoinnit ja tuotantomäärät merkitse-
vät luonnollisesti, että yrityskin on suuri. Asiakas 
hyötyy välillisesti suuren tuottajan korkeasta tuot-
tavuudesta, mutta lisäksi asiakkaan näkökulmas-
ta suuri yritys on uskottavampi sopimuskump-
pani kuin pieni. Kukapa uskaltaisi ostaa kalliin 
automaattikoneen pieneltä yritykseltä, joka ehkä 
kykenisi sen toimittamaankin, mutta menisi kon-
kurssiin yllättäviä ongelmia kohdatessaan?

Myös tilastotieto tukee edellä kuvattu-
ja väitteitä ja päättelyä. Oheinen kuva 3 esittää 
erikokoisten valmistavien yritysten ja toisaalta 
teollisuus- ja palveluyritysten tuottamaa arvonli-
säystä työntekijää kohti EU-maissa vuonna 2005. 
Tämän tilaston perusteella suuret yritykset ovat 
keskimäärin selvästi tuottavampia kuin pienet 

yritykset.
Suurtuotannon edut ovat merkittäviä tuo-

tannollisissa yrityksissä, mutta myös palveluyri-
tykset hyötyvät niistä. Diagrammin osoittama 
tuottavuuden riippuvuus yrityksen koosta on 
nähtävissä myös palveluyrityksissä. Tuotanto-
koneiston ylläpitoon kuluvan arvonlisäyksen 
vähentäminen, jolla saadaan niin sanottu nettoar-
vonlisäys, ei myöskään muuta lopputulosta olen-
naisesti.

Päättelyä ja tilastotietoja voidaan toki ky-
seenalaistaa, ja on tietysti syytäkin olla kriittinen. 
Voidaan esimerkiksi väittää, että hyvin hoidetut 
yritykset kannattavat ja kasvavat ja ovat siksi suu-
ria. Tosin tässä syyn ja seurauksen sekoittumisen 
vaara on suuri. Voidaan myös ajatella, että suur-
ten yritysten joukkoon mahtuu yrityksiä, jotka 
hyötyvät pieniä enemmän kilpailun epätäydelli-
syydestä, tai että pienet yritykset käyttävät isoja 
useammin kyseenalaisia keinoja tuloksen ja vero-
jen minimoimiseksi. Joka tapauksessa päättely ja 
empiria käyvät tässä yksiin, ja ainakin kirjoittajan 
oma kokemus tukee näitä ajatuksia.

Koska kyky tuottaa lisäarvoa näyttää riip-
puvan vahvasti yrityksen koosta, voidaan pää-
tellä, että on järkevää edistää yritysten kasvua tai 
ainakin olla ilman hyvää syytä aktiivisesti hait-
taamatta sitä.

Poliittisten päättäjien tehtävä onkin huo-
lehtia yritysten yleisten toimintaedellytysten tur-
vaamisesta, kuten huolehtia työvoiman saatavuu-
desta ja infrastruktuurin ylläpidosta. Nämä asiat 
Suomessa ovatkin yleensä kunnossa.

Jotta myös yrittäjien motivaatio varmiste-
taan, yrityksen kasvattamisen täytyy olla yhteis-
kunnan lisäksi kannattavaa myös omistajalleen. 
Tässä asiassa kehitys Suomessa on ollut viime 
vuosina takaperoista. Nykyinen pääomatulojen 
verotus suosii yrityksen pitämistä pienehkönä, ja 
varsinkin poissa pörssistä, ja on näin vahingolli-
nen koko yhteiskunnalle.

2 Toisistaan riippumattomien vaihtelujen varianssit voidaan laskea yhteen, ja vaihtelunlähteiden summan keskihajonta on siis 
näiden varianssien summan neliöjuuri.
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Karkeasti voidaan sanoa, että kiinteillä inves-
toinneilla tuotetaan se mitä T&K-investoin-
neilla on kehitetty. Kiinteille investoinneille 
ominaista on myös se, että niiden tuotto pys-

tytään melko tarkasi etukäteen arvioimaan, kun 
taas T&K-investoinnit ovat luonteeltaan enem-
män riskisijoituksia, joiden tuoton arvioiminen 

on huomattavasti hankalampaa. Kansantalouden 
osalta olennainen ero on myös se, että kiinteät 
investoinnit ovat melko tiukasti paikkaan sidot-
tuja; tehdas tuottaa BKT:ta Suomeen niin kauan 
kuin tehdas on Suomessa. T&K-investointien tu-
loksena taas syntyy usein immateriaalioikeuksia 
eli patentteja ja muita aineettomia tulonlähteitä. 

Ekonomisti
Petteri Rautaporras
Teknologiateollisuus ry

Teollisilla investoinneilla on 
erittäin suuri merkitys koko 
Suomelle
Investoinnit jaetaan yleensä kiinteisiin investointeihin 
kuten tehtaisiin, rakennuksiin ja tuotantovälineisiin ym. ja 
T&K-investointeihin, joilla tavoitellaan usein jotain uutta, 
laadultaan parempaa tai tehokkaampaa.

Kuva 1. Tehdasteollisuuden investoinnit Suomessa.  
   Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu
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Tällaiset oikeudet ovat kehittämisen jälkeen mel-
ko yksinkertaisia siirtää pois Suomesta, jonka jäl-
keen ne eivät välttämättä tuota euroakaan BKT:tä 
eikä verotuloja Suomeen.

Tutkimus- ja kehitysinvestoin-
neissa nähtävissä huolestuttavaa 
laskua
 
T&K-investointien määrä on lähtenyt tänä ja vii-
me vuonna laskuun pysyttyään ensin muutaman 
vuoden lähes samoissa lukemissa talouskriisin 
jälkeen. Ennen talouskriisiä teollisuuden T&K-
menot kasvoivat tasaisesti joka vuosi. T&K-me-
nojen osuus BKT:sta oli kokonaisuudessaan n. 3,9 
% ennen talouskriisiä. Vuonna 2011 osuus oli 3,8 
% ja vuonna 2012 osuuden ennustetaan olevan 3,6 
%. Osuuden vähittäinen lasku on huolestuttavaa, 
sillä se vaarantaa kotimaisten tuotteiden laadul-
lista kilpailukykyä globaalissa toimintaympäris-
tössä. Lisäksi vaarana on innovaatioherkkyyden 
kärsiminen. Toisaalta positiivisia asioita hakiessa 
voi ajatella resurssien niuketessa innovoinnin te-
hostuvan, sillä niukkuus luo usein uusia ja erilai-

sia ratkaisuja ongelmiin.

Julkisen rahoituksen osuus yritysten T&K-me-
noista oli Suomessa vuonna 2011 noin 3 prosent-
tia, kun samaan aikaan EU:ssa keskimäärin osuus 
oli noin 7 %. Suomi on siis jäljessä monista kil-
pailijamaistaan tälläkin saralla. Julkisen rahan 
osuuden kasvattaminen ei ole sinänsä tavoittele-
misen arvoista vaan kysymys on oikeastaan vain 
kilpailukyvystä. Julkisen T&K-rahoituksen jää-
minen kilpailijamaita alhaisemmalle tasolle tuo 
Suomelle kilpailuhaittaa näihin maihin verrattu-
na. Toisaalta asiaa voi ajatella myös siltä kantilta, 
että halutaanko T&K-kulut maksaa verovaroin jo 
kehitysvaiheessa vai vasta lopullisten tuotteiden 
hinnoissa. Kuluttajan näkökulmasta jälkimmäi-
nen vaihtoehto on houkuttelevampi sillä globaa-
lissa maailmassa julkinen T&K-tuki valuu viennin 
kautta osin ulkomaille. Kansantalouden kilpailu-
kyvyn kannalta taas julkinen rahoittaminen on 
houkuttelevaa, sillä siten voidaan parantaa koti-
maisten yritysten kilpailukykyä suhteessa kilpai-
lijamaihin. Esimerkki Suomessa toteutetusta kil-
pailukyvyn parantamisesta on vuosille 2013–2014 
myönnetty lisävähennysoikeus tutkimushenkilö-
kunnan palkoista. Tämä vähennysoikeus tarkoit-

Kuva 2. Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit suorittajasektorin mukaan  
   Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu
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taa käytännössä sitä, että tutkimushenkilökunnan 
palkat voidaan vähentää yrityksen tuloksesta 
kaksinkertaisena.

Myös muita kannustimia T&K-investointeihin on 
pohdittu. Viime vuoden lopulla työ- ja elinkeino-
ministeriö teetti selvityksen T&K-investointien 
kannustimista. Selvityksen tuloksena syntyi aja-
tus, jonka mukaan immateriaalioikeuksista saa-
tavien tulojen verotusta kevennettäisiin ja siten 
kannustettaisiin yrityksiä T&K-investointeihin. 
Kannustavuuden lisäksi pyrkimyksenä oli säilyt-
tää oikeuksista saatavat tulot Suomessa, sillä ai-
neettomat oikeudet siirtyvät melko helposti mai-
hin, joissa esimerkiksi verotus on huokeampaa. 
Tätä kautta myös julkisen tuen hyödyt valuisivat 
ulkomaille. Selvitys kuitenkin tuntui unohtuneen 
yritysverouudistuksen yhteydessä kokonaan.

Teollisuuden heikkenevä kilpai-
lukyky on kääntänyt kiinteät in-
vestoinnit laskuun
Kiinteiden investointien osalta on ollut havaitta-
vissa huolestuttava laskusuuntainen trendi koko 

2000-luvun ajalta. Heikkenevä trendi on suora 
seuraus Suomessa koko 2000-luvun jatkuneesta 
kilpailukyvyn heikkenemisestä. Yritykset eivät 
näe Suomea enää niin houkuttelevana investoin-
tikohteena. Jo olemassa olevalle teollisuudelle in-
vestointien laskeminen tai pysähtyminen pitkäksi 
aikaa samalle tasolle tarkoittaa laite- ja konekan-
nan vanhentumista ja siten tuotteiden laadun jää-
mistä jälkeen kilpailijoista. Tämä taas tarkoittaa 
reaalisen kilpailukyvyn heikkenemistä.

Kuten kuvasta 2. nähdään, on Suomi jäänyt kiin-
teissä investoinneissa jälkeen kilpailijamaistaan. 
Tällä kehityksellä on Suomen osalta kahdenlaisia 
seurauksia. Ensinnäkin talouden potentiaali pie-
nentyy suhteessa kilpailijoihin ja toiseksi kilpai-
lijoiden tuotteet tulevat laadultaan paremmiksi ja 
tehokkaammaksi tuottaa Suomeen verrattuna.

Teknologiateollisuuden osuus in-
vestoinneista on merkittävä

Teknologiateollisuuden osuus Suomen inves-
toinneista on erittäin merkittävä. Vuonna 2012 
teknologiateollisuuden yritykset vastasivat noin 

Kuva 3. Yritysten kiinteiden investointien kehitys eri maissa.  
   Lähde: OECD, Economic Outlook
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puolesta tehdasteollisuuden kiinteistä investoin-
neista. T&K-investoinneissa teknologiateollisuu-
den yritykset vastasivat peräti 86 % tehdasteol-
lisuuden T&K-investoinneista ja noin 53 % koko 
kansantalouden T&K-investoinneista. Voidaan 
siis sanoa, että T&K-investointien osalta 4 % BKT 
tavoitteen saavuttaminen riippuu pitkälti tekno-
logiateollisuuden yritysten T&K-investointiha-
lukkuudesta.

Teollisuuden kilpailukykyä paran-
nettava teollisten investointien 
houkuttelemiseksi Suomeen

Yhteenvetona voidaan sanoa, että investoinneilla 
on kokonaisuudessaan erittäin merkittävä roo-
li talouden hyvinvoinnin osana. Voidaan sanoa, 
että investoinnit ovat välttämätön edellytys talou-
delliselle hyvinvoinnille ja nimenomaan teolliset 

investoinnit ovat elinehto suomalaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan olemassaololle. Vastaahan 
(tehdas)teollisuus lähes yksinään Suomelle elin-
tärkeästä tavaraviennistä.

Yritysten investointihalukkuus, oli kyse sitten 
kiinteistä tai T&K-investoinneista, perustuu lop-
pujen lopuksi investoinnille saatavaan tuotto-
odotukseen. Investoinnin odotetaan maksavan 
itsensä jollain aikavälillä takaisin ja tuottavan in-
vestoijalle taloudellista lisäarvoa. Mikäli yritys ei 
tällaisia mahdollisuuksia Suomessa näe, tai vaih-
toehtoisesti näkee mahdollisuuksien olevan pa-
remmat jossain muualla, ei yritys todennäköisesti 
tällöin investoi Suomeen. Onkin ensiarvoisen tär-
keää Suomen teollisuuden ja koko kansantalou-
den hyvinvoinnin kannalta viedä Suomea toimin-
taympäristönä sellaiseen suuntaan, että yritykset 
ympäri maailmaa näkevät Suomen houkutteleva-
na investointikohteena ja paikkana toimia.
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ta Suomen mittakaavassa harvinaisen suurella 
volyymillä. Kappalemääräisesti AGCO Power on 
Suomen suurin hammaspyörien valmistaja. Ro-
botteja yrityksellä on käytössään hieman yli sata 
kappaletta.

Harvinaista herkkua

Vuoden 2012 keväällä AGCO-konserni teki yh-
den merkittävimmistä AGCO Poweria koskeneis-
ta investointipäätöksistä, kun se päätti laajentaa 
moottorivalmistustaan rakentamalla täysin uu-
den tehdasrakennuksen Nokian Linnavuoreen. 
”Green field -tehtaan” lisäksi investointipäätös-
tä tehtäessä oli myös monia muita vaihtoehtoja, 
kuten väliaikaisiin vuokratiloihin siirtyminen 
ja lisätilan rakentaminen johonkin aivan toiseen 
maahan. Investointirahan myöntäminen osoittaa 
konsernin luottamusta strategisesti merkittävän 
komponentin toimittajaansa kohtaan. He halua-
vat entistä enemmän, entistä kilpailukykyisem-
piä moottoreita entistä kustannustehokkaammin. 
Vanhan tehtaan kapasiteetin kriittinen piste oli 
ylitetty, koska lisääntynyttä kysyntää ei pystyt-
ty tyydyttämään kolmivuorojärjestelmälläkään 
ilman toistuneita ylitöitä. Suomen henkilöstöku-
luilla toistuvat ylityöt syövät merkittävästi kan-
nattavuutta, mikä ei pitkällä aikavälillä ole hy-

Tuotannonkehitysinsinööri
Timo Koota
AGCO Power Oy 

Investoinnit – kilpailukyvyn 
säilymisen edellytys
AGCO Power on 70 vuotta Nokian Linnavuoressa 
toiminut dieselmoottoritehdas, joka kävi läpi lähes 
vallankumouksellisen tuotantoteknisen uudistuksen 
vuosina 2005-2007.

Jatkosodan aikaan perustettu entinen Val-
metin tehdas on säilyttänyt olemassaolonsa 
ansiokkaan tuotekehityksensä, onnistuneen 
profiloitumisensa ja joustavan sopeutu-

miskykynsä ansiosta pystyen kilpailukykyisesti 
valmistamaan viimeisimmät pakokaasupääs-
tönormit täyttäviä usean kokoluokan off road 
-dieselmoottoreita.

AGCO Powerin fuusioituminen amerikkalaiseen 
AGCO-konserniin ja tähän sulautumiseen liitty-
vät kymmenien miljoonien eurojen investoinnit 
nostivat AGCO Powerin yhdeksi maailman mer-
kittävimmäksi dieselmoottorien valmistajaksi. 
Vuonna 2008 yrityksen nimi vaihtui Sisu Diese-
listä AGCO SISU POWERiksi. Kesäkuussa 2012 
liiketoiminta integroitiin entistä tiiviimmin AG-
CO-konsernin ydinliiketoimintaan vaihtamalla 
yrityksen nimeksi AGCO Power. 

Tehdas valmistaa vuodessa 40.000 dieselmootto-
ria, pääasiassa AGCO-konsernin omiin maata-
louskoneisiin, mutta myös muihin työkoneisiin, 
tehoalueella 50…700 hevosvoimaa. Henkilöstön 
määrä on noin 800. Linnavuoren tehtaan lisäksi 
AGCO Powerilla on moottoritehtaat Brasiliassa 
ja Kiinassa. Moottorikokoonpanon lisäksi Linna-
vuoressa suoritetaan muun muassa sylinteriryh-
mien ja -kansien sekä hammaspyörien koneistus-
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väksi liiketoiminnalle. Jotakin oli tehtävä.

Huolellisen kannattavuuslaskennan jälkeinen 
päätös tarkoitti paitsi turvallisuudentunnetta 
AGCO Powerin työntekijöiden tulevaisuudel-
le myös rankkaa työtä seuraavan vuoden ajalle. 
Aikataulu projektissa oli nimittäin äärimmäisen 
tiukka. Tuotannon uusissa tiloissa piti alkaa rei-
lun yhdeksän kuukauden kuluttua 20 miljoonan 
euron investointipäätöksen tekemisestä. Sitä en-
nen oli louhittava 55 000 kiintokuutiota kalliota, 
suunniteltava ja rakennettava 6 600 m2 tuotanto-
tilojen hallirakennus, ja mikä tärkeintä, suunnitel-
tava ja toteutettava viimeistä yksityiskohtaa myö-
ten ideaali ja tehokas moottorinvalmistusprosessi, 
jonka lopputuotoksena syntyy huippulaadukkai-
ta, tiukat päästönormit täyttäviä ja lean-filosofian 
mukaisesti valmistettuja dieselmoottoreita maail-
maa ruokkiville maanviljelijöille. 

Juuri nuo edellä mainitut seikat vaikuttivat var-
masti investointipäätöksen lopputulokseen. 
Linnavuorelaisten edelliset näytöt menestyksek-
käästi suoritetuista projekteista toimivat hyvinä 
referensseinä suomalaisesta kyvykkyydestä ja 

saivat jälleen kerran jatkoa. Ensimmäinen moot-
tori valmistui uudesta kokoonpanolinjasta hel-
mikuussa ja suunnitellun volyymin mukainen 
sarjatuotanto käynnistyi aikataulun mukaisesti 
maaliskuussa 2013. Helppoa, eikä itsestään selvää 
se kuitenkaan ollut, tietää projektipäällikkönä ja 
pääsuunnittelijana kokoonpanolinjan ja keräilyn 
osalta toiminut allekirjoittanut, Otaniemen tuo-
tantotekniikan kasvatti.
 

Tuottavuutta parannettava jatku-
vasti

Vanhan tehtaan tuomat synergiaedut ja koke-
mukset sekä oman tuotekehitysosaston välitön 
läheisyys nopeuttavat tuotannollistamisprosessia 
ja mahdollistavat nopean palautteen saamisen 
suunnittelijoille. Nykyajan globaalissa markki-
nataloudessa pelkästään tuotelaatu ei riitä. Han-
kintapäätöksiin vaikuttaa enenevissä määrin 
tuotteen ostohinta, koska laaduntuottokyky on 
perusedellytys ja ehkä itsestäänselvyys yrityk-
sen olemassaololle. Mikäli yrityksen kilpailukyky 

Kuva 1. Näkymä uudesta kokoonpanolinjasta, jossa moottorit liikkuvat automaattisesti vi-
hivaunujen kuljettamana vaiheelta vaiheelle. 
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riippuu omien tuotteidensa kokonaisvalmistus-
kustannuksista, sisältäen sekä materiaalien että 
työn osuuden, tuotesuunnittelu nousee erittäin 
merkittävään asemaan. Tuotteen ollessa vielä 
suunnittelupöydällä määräytyvät osien valmis-
tettavuus ja niiden kokoonpantavuus, eli loppu-
tuotteen valmistuskustannukset. Huomattavat-
kaan tuottavuuden parannustoimenpiteet eivät 
ole merkitseviä, mikäli absoluuttinen työmäärä 
per valmistettava tuote on huomattavasti kilpaili-
joiden tuotteita suurempi. Valmistavan teollisuu-
den säilyminen Suomessa ei ole itsestään selvää, 
mikäli kilpailukyvystä ei huolehdita. Suomen 
palkkatasolla ja sosiaalikuluilla on edes teoriassa 
kannattavaa valmistaa ainoastaan sellaisia tuot-
teita, joiden työvoimakustannusten osuus on hy-
vin matala ja automaation hyödyntäminen mah-
dollista. 

Kaikkien investointihankkeiden tavoin tällä 
AGCO:nkin investoinnilla omistaja halusi paran-
taa kilpailukykyään tietyllä takaisinmaksuajalla 
ja tuotto-odotuksella. Työvoimavaltaisessa ko-
koonpanoteollisuudessa tuottavuutta mitataan 
pääasiassa henkilötyömäärällä valmista loppu-
tuotetta kohti. Tuottavuuden nostaminen tar-
koittaa siis useampia moottoreita samalla työvoi-
malla tai sama määrä moottoreita vähemmällä 
työvoimalla. Vahvasti automaatioon panostanut 
AGCO Power joutui tällä kertaa keskittymään 
tuottavuuden nostamiseen tuotantoprosessiensa 
hukan minimoimisella, resurssien käyttöasteen 
maksimoinnilla ja kerralla oikein -valmistusperi-
aatteella, koska valmistusmäärä uudessa kokoon-
panohallissa on vain 8000 moottoria vuodessa.
 
Käytettävä teknologian taso riippuu laaduntuot-
tovaatimusten ohella valmistuksen volyymeis-
ta ja sitä kautta laitteiden käyttöasteista. Matala 
käyttöaste pidentää takaisinmaksuaikaa ja hei-
kentää myös kannattavuutta. Unohtaa ei sovi 
myöskään kykyä sopeutua erilaisiin markkinati-
lanteisiin. Pysyäkseen elinvoimaisena yrityksen 
on säilytettävä kannattavuutensa myös kysyn-
nän heiketessä. Tämä tarkoittaa, että käytettävien 
tuotantolaitteiden ja -järjestelmien ideaalikapa-
siteettia on pystyttävä muokkaamaan joustavas-
ti, mikä kokoonpanoteollisuudessa on hyvinkin 
mahdollista. Ideaalikapasiteetilla tarkoitan tuo-
tantovolyymiä, jolla esimerkiksi kokoonpanolin-
jan työvoimaresurssien ja laitteiden käyttöaste on 
mahdollisimman korkea. Raskaan automaation 

sijaan nykytrendinä on suosia nopeita layout-
muutoksia sallivia ja työvoiman liikkuvuuden 
mahdollistavia joustavia ratkaisuja. Kokoonpa-
noteollisuus ei välttämättä vaadi kalliita koneita, 
jotka on saatava maksettua ja poistettua taseesta 
tuotantomääristä riippumatta. Sen sijaan työvoi-
ma on suurin menoerä, jonka suuruus on järke-
vää ja mahdollista pitää suoraan verrannollisena 
tuotantomääriin.

Vaikuttava V12

Kaikki AGCO Powerin valmistamat moottori-
mallit ovat täysin yrityksen oman tuotekehitys-
osaston aikaansaannoksia. Tämä tarkoittaa, että 
yrityksen on välttämätöntä investoida myös tut-
kimukseen ja tuotekehitykseen. Viime aikoina 
T&K-menojen osuus AGCO Powerin liikevaih-
dosta on ollut noin viisi prosenttia. Näiden lisäk-
si viimeisin yksittäinen investointi täysin uuteen 
tuotteeseen on olemassa olevien moottorimallien 
kanssa samaan tuoteperheeseen istuva suuren 
kokoluokan V12-moottori. Se tulee vastaamaan 
kasvavaan maatalouskoneiden tehontarpeeseen 
ja täyttää viimeisimmät Stage 4 -päästönormit.

Ennen V12-moottorin kehittämistä AGCO Po-
werin lippulaivamallina oli 9,8-litrainen, 7-sylin-
terinen, 500 hevosvoiman dieselmoottori, joka 
modulaarisuutensa ansiosta on pysynyt hyvin 
kustannustehokkaana valmistaa muiden pienem-
pien moottorimallien rinnalla. Uusi V12-moottori 
muodostuu periaatteessa kahdesta aikaisemmas-
ta 8,4-litraisesta 6-sylinterisestä moottorista. Mak-
simiteho on 700 hevosvoimaa ja vääntömomentti 
3000 Nm. Kuten vieressä olevasta kuvasta näkyy, 
moottorissa on yhteensä neljä ahdinta, pakokaa-
sun takaisinkierrätysjärjestelmä ja kaksivaiheisen 
ahtamisprosessin aikana vesijäähdytteinen ah-
toilman jäähdytys. 
 
Uuden V12-moottorin sarjavalmistus alkaa vuo-
den 2014 alussa uudessa kokoonpanohallissa. 
Koska kokoonpanoprosessin vaatima työaika ja 
kuljetinyksiköltä vaadittava kuormankantokyky 
ovat merkittävästi muita moottorimalleja suu-
remmat, moottoria varten on rakennettu oma, 
spesifinen, kokoonpanolinja. Alkuvaiheessa 
suunnitellut valmistusmäärät ovat 400 kappaletta 
vuodessa.
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Toisin kuin kiinteiden investointien, aineettomi-
en investointien riskit ovat yleensä korkeammat 
ja lopputuloksen tuotto-odotuksen toteutuminen 
epävarmempaa. Vielä on mahdotonta sanoa, tu-
leeko uudesta V12-mallista huippumenestys vai 
äärimmäisen mielenkiintoinen (jokaisen konein-
sinöörin unelmoima) kokeilu. Haasteita ja painet-
ta joka tapauksessa riittää, jotta AGCO Powerin 
maineikas historia saa jatkoa ja yritys säilyttää 
asemansa arvostettuna maailmanluokan mootto-
rivalmistajana. Myös tuotteen säilyminen suoma-
laisena designina ja ”Made in Finland -tarran” säi-
lyminen sadoissa tuhansissa maatalouskoneiden 
moottoreissa vielä vuosikymmenien ajan vaatii 
jatkuvaa ponnistelua, innovatiivista kehittämistä, 
omistautuvaa sitoutuneisuutta, kunnianhimoista 
nälkää ja suomalaista sisua.

Kuva 2. Näyttelyasuinen 16,8-litrainen V12-
moottori
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Pientilan isännöiminen napapiirillä vastaa 
varmasti haasteeltaan espoolaisen tulosyk-
sikön johtamista. Suuret ikäluokat muut-
tivat puoli vuosisataa sitten maaseudulta 

kaupunkeihin. Loppu on Suomen teollisuushis-
toriaa. Tänä päivänä viljelytaustaisia nuoria on 
vähenevässä määrin, mutta akateemisia oppivaa-
timuksia on vastaavasti kiristetty.

Ylioppilaskirjoitukset ovat vuosien varrella kehit-
tyneet peruskoulutuksen kiintotähdeksi, johon 
suunnataan katse ala-asteelta lähtien. Yo-kirjoi-
tuksia on kotien ruokapöydissä ruodittu vuosi-
sata. Seurauksena Suomessa on syvälle juurtunut 
akateeminen kulttuuri. Vuonna 2013 Suomi on 
nuorten matematiikan osaamisessa Singaporen 
jälkeen maailman kärjessä. PISA -tutkimuksen 
huippurankingeilla on myös selvät kytkökset yli-
oppilaskirjoituksiin.

Diplomityöt ovat teknillisessä koulutuksessa 
vakiintuneet sillaksi korkeimman opetuksen ja 
yritysmaailmaan välille. Toisin kuin esimerkiksi 
USA:ssa, suomalaiset päättötyöt tehdään pää-
sääntöisesti yrityksissä. Tästä on ajan kuluessa 
syntynyt varteenotettava kolmikärkinen kilpai-
luetu. Diplomityöstä maksetaan usein korvaus, 

mikä helpottaa opiskelijoiden taloudellista tilan-
netta. Teollisuudelle diplomityö edustaa muu-
toksen voimaa. Nokioita, Koneita, ja Metsoja on 
diplomityö diplomityöltä siirretty uuteen aikaan 
vuosikymmenten ajan. Lisäbonuksena opinnäyt-
teet ovat pitäneet asianomaiset professorikunnat 
ajan tasalla. Diplomitöiden ohjaajille on vuosien 
saatossa syntynyt kokonaisnäkemys eri teolli-
suusalojen tarpeista. Tämä on pitkällä aikavälillä 
pitänyt opetusohjelmat ajanmukaisina. Suomessa 
diplomityöt ovat mahdollistaneet yrityksissä ta-
pahtuvan ongelmakeskeisen työskentelyn, kun 
taas esimerkiksi USA:ssa pro gradu-työt (Master’s 
Thesis) ovat pitkälti yliopistoissa tapahtuvien tut-
kimusprojektien osia.  

Kansainvälistä kilpailukykyä ajatellen Suomella 
on siis mekanismit, jotka takaavat sekä perus-
opetuksen laadun että asianmukaisen akateemi-
sen sisällön. Kelpaakin kysyä, miten nämä tekijät 
vaikuttavat Suomen kilpailukykyyn? Tällä saral-
la markkinoita ovat muokanneet akateemisten 
osaajien edullinen ja suhteellisen runsas saata-
vuus yhdistettynä teollisen työvoiman korkeaan 
hintaan. Reunaehdot ovat syntyneet valtiorahoit-
teisen korkeakoulujärjestelmän sekä työvoiman 
palkkausta säätelevän kolmikantajärjestelmän 
seurauksena. Suomalaisen yhteiskunnan raken-
teet suosivat teollisuutta, joka tuottaa teknillisesti 
korkeatasoisia tuotteita, joiden valmistukseen tar-
vitaan niukasti työvoimaa. Kännykkäteollisuus 
on tyyppiesimerkki alasta, joka synty tämänkal-
taisessa ympäristössä. 

Investoinnit hakeutuvat alueille, joissa korkeata-
soisista osaajista on tarjontaa. Vastavalmistuvan 
diplomi-insinöörin lienee viisasta pohtia, mitä 
nämä reunaehdot tuovat mukanaan. Teknillisten 
osaajien ylitarjonta voi vaikeuttaa ensimmäisen 

Tulevaisuuden rakentaminen

Kettil Cedercreutz
Professori, Mechanical Engineering Technology
University of Cincinnati

Kun saan kysymyksen Suo-
men teknillisen kilpailuky-
vyn salaisuudesta vastaan, 
ilman muuta ylioppilaskir-
joitukset, diplomityöt, ja  
arktinen pienviljely!
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työpaikan löytymistä. Kilpailutilanne kuitenkin 
helpottuu sitä mukaa, kun kouliintumista tapah-
tuu. Kun erikoistuminen Suomessa pitkälti tapah-
tuu teollisuudessa, alkuvuosien palkkakehitys on 
usein suhteellisen ripeää. Kokemuksen kasvaessa 
ja vastuun lisääntyessä kasvaa myös oma markki-
na-arvo ja oman opinto-investoinnin tuotto. 
 
Kokemuksen karttuessa on syytä mietiskellä, mi-
ten urakehityksensä haluaa suunnata. Haluaako 
pysytellä rivi-insinöörinä, kivuta organisaatiossa, 
vai viihtyisikö yrittäjänä? Tätä pohtiessa on hyvä 
hyväksyä se, että kaikilla vaihtoehdoilla on omat 
riskinsä. Vain jatkuvasti kehittyvä ammattilainen 
säilyttää markkina-arvonsa. Palkansaajana joutuu 
kamppailemaan progressiivisen verotuksen kans-
sa, kun taas yrittäjänä kaikki on jatkuvasti pelissä. 
Useimmalle ihmiselle yrittäjyys tulee kuitenkin 
eteen vasta, kun tuo kuuluisa 10 000 tunnin rupea-
ma jonkun asian tiimoilla on kaluttu umpeen. Sen 
jälkeen alkaa syntyä mestarin jälkeä, joka on tuot-
teistettavissa. Nämä 10 000 tuntia kannattaa tyypil-
lisesti suorittaa jonkun toisen palveluksessa. Tor-
valdsit, Zuckerbergit ja Gatesit ovat asia erikseen, 

mutta jos olet lukenut tämän artikkelin aina tähän 
pisteeseen saakka, on todennäköistä, ettet ole yksi 
niistä, jotka lähtevät yrittäjiksi suoraan koulun-
penkiltä. Yrittäjyyttä suosivassa maassa oman 
perustamista kannattaa kuitenkin aina harkita.  

Suomessa investointien vaatimat älylliset ja ma-
teriaaliset voimavarat ovat helposti saatavilla. 
Nämä resurssit houkuttelevat sijoittajia ja inves-
tointeja maahamme jatkossakin. Viimeisen parin-
kymmenen vuoden aikana Suomeen on lisäksi 
kehittynyt orastava sarjayrittäjien traditio sekä 
kasvava määrä enkeli-rahoittajia. Taannoista No-
kian kaltaista rynnivää pikajunaa lienee turha 
odotella. Voimakkaasti kasvavia suuryrityksiä 
voi sattua kohdalle, mutta niiden varaan ei kan-
nata laskea. Suomen tulevaisuus on monimuo-
toisuuden ja innovatiivisuuden varassa. Se on 
selvästi sekä suurten että pienten yritysten tule-
vaisuus. Tulevaisuus on tekijöidensä käsissä. Jos 
luit näin pitkälle, saatat olla yksi heistä!   

Cincinnatin yliopiston ylpeys  - Cincinnati Bearcats



Chicago
Elokuun puolessa välissä kerhomme ko-

koontui jälleen virkeänä ja intoa puhkuen aina 
niin ihanalle Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 
Tämän vuoden ulkomaan ekskursio suuntautui 
Yhdysvaltoihin, hieman tarkemmin suunniteltu 
reittimme oli Chicago – Cincinnati – Dallas - San 
Francisco - Suomi. Matkalle lähdön ajankohta oli 
erittäin aikainen sunnuntaiaamu, mutta kuin ih-
meen kaupalla kaikki, 14 opiskelijaa ja professo-
rimme, olivat ajoissa paikalla.

Ensimmäinen etappimme suuntautui Ams-
terdamin Schipholin kentälle, jossa vaihto Atlan-
tin ylittävään jatkolentoon tapahtui. Vaihtoajan 
ollessa pitkä, kului aika normaaliin tapaan suuren 
maailman makuja maistellessa McDonald’sissa ja 
korttia pelaillen. Itse lento luvattuun maahan su-
jui myös ongelmitta, mitä nyt toiset saivat rauhoi-

Valmistustekniikan kerhon  
ulkomaan ekskursio USA:ssa

tella vieressä istunutta lentopelkoista naista, jon-
ka mies oli itse mennyt ykkösluokkaan ja jättänyt 
vaimonsa kerholaisten hyviin ja huolehtivaisiin 
käsiin. Tosin kädet olivat hiukan kovilla, koska 
lentopelkoisen ote ei ollut hellimmästä päästä.

Chicagossa meidän päällemme lehahti 
mukava yllätys, kun saimme pienen maistiaisen 
Chicagon lämmöstä. Tämä hetken kestänyt hel-
potus vaihtui kuitenkin nopeasti tuskallisen pit-
kään odotukseen, jonka meille tarjosi paikallinen 
maahantuloviranomainen. Onneksemme he kui-
tenkin katsoivat meidän kaikkien olevan oikeal-
la asialla liikkeellä ja päästivät meidät läpi ilman 
tarkempia tarkastuksia, vaikka toisilla olivatkin 
silmäkulmat auki. Tähän kuitenkin riitti, juuri 
Stanley Cupin voittaneen Chicago Blackhawksin 
kotikaupungissa, selitykseksi ”hockey injury”.

Päästyämme kentältä ulos kohtasimme 



vasta ensimmäiset varsinaiset ongelmat, kun yri-
timme noutaa varaamiamme vuokra-autoja alan 
kunnioitetulta yritykseltä. Tämä ongelma selvisi 
kumminkin kohtuullisen nopeasti ja saimme vii-
meisen automme noin kahden tunnin kuluttua 
saapumisestamme kyseiselle tiskille. Kentältä 
matka jatkui, matkalla hyvin tutuksi tulleessa, 
ruuhkassa kohti hotelliamme, johon kotiuduim-
me viikoksi.

Saatuamme kaikkien matkatavarat sijoi-
tettua huoneisiin ja itse matkailijat onnistuneesti 
koottua kasaan, päätimme hieman tutkia ympä-
ristöä ja etsiä ruokapaikkaa. Kaikkien yllätyksek-
si ensimmäisen aterian Amerikan maalla söimme 
paikallisessa pikaruokaravintolassa, mikä tarjosi 
kanansiipiä. Siellä saimme heti käsityksen, mitä 
”amerikkalainen ruokakulttuuri” tarkoittaa. An-
noksista saimme ainakin kaiken tarvitsemamme 

energian, rasvan muodossa. Terveellisen aterian 
jälkeen kävimme katsomassa Buckingham Foun-
tainia, jossa ekskursiomestarimme kuulemien 
vahvojen huhujen mukaan oli tarjolla valonäytös 
musiikkiefektillä.

Chicagossa saimme myös nauttia mielen-
kiintoisesta tieteen ja teollisuuden museosta. Mu-
seossa oli tarjolla muun muassa toisen maailman-
sodan aikainen saksalainen sukellusvene (U-505), 
jonka tarinan kertomisessa ei amerikkalaiseen ta-
paan draamaa puuttunut. Osastomme kävi myös 
tutustumassa eläinten Body Worlds-näyttelyyn 
sekä paikallisen kivihiilikaivoksen tunnelmaan.

Chicago tarjosi ryhmällemme hienon alku-
katsauksen Yhdysvaltoihin. Onneksemme näim-
me kaupungista vain sen hyvän puolen, korkeat 
talot, hyvän ruuan, ”halvat” juomat, mukavat ih-
miset ja hienon sään. Pääsimme myös heti ensim-
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mäisellä viikolla hyvin sisälle amerikkalaiseen 
autokulttuuriin, sillä vietimme päivittäin keski-
määrin 6 tuntia autossa istuen ja kuunnellen mu-
siikkia sekä kuskien kiroillessa autoilijoille. 

Deere & Company  (20.8.)
Tiistaiaamuna lähdimme ekskursion ensimmäi-
selle yritysvierailulle John Deeren Dubuquen 
tehtaaseen Iowan osavaltioon. Ekskursioaamujen 
kulku oli matkan mittaan usein seuraavanlainen: 
aikainen herätys ja puku päälle. Viimeinen tar-
kistus - tukka hyvin, näkyykö kello - ja juosten 
hotellin aulaan, missä muut jo odottivat. Niin pe-
rinteiden mukaisesti VTK oli jälleen pukeutunut 
mustiin ja valmiina valloittamaan eurooppalai-
sella charmillaan. Ja kuten tavallista, autossa oli 
tukalaa istua musta puku päällä. 

John Deere perustettiin vuonna 1837 yh-
den miehen työpajana, jonka ensimmäinen tuote 
oli teräksinen kyntöaura. Aiemmin kyntöaurat 
oli valmistettu puusta, joten tuotteesta tuli hyvin 
suosittu kestävyyden ja teräsauran muiden käy-
tettävyysetujen ansiosta. Aikojen saatossa kasva-
neella yrityksellä on nykyään viisitoista tehdasta 
ympäri maailmaa ja se työllistää maailmanlaajui-
sesti noin 56000 henkeä. 

Dubuquen tehdas rakennettiin vuonna 
1947 Mississippi-joen varteen kolmen osavaltion 
– Iowan, Illinoisin ja Wisconsinin – rajakohtaan. 
Tehdas lähetti tuotteita aiemmin vesiteitse Mis-
sissippiä pitkin asiakkailleen, mutta nykyään 
tuotteiden suuren koon sekä rautatieliikenteen 
suuremman tehokkuuden johdosta jokea ei enää 
käytetä logistiikkaan. Tehdas on erikoistunut yk-
sinomaan metsäteollisuuden ja rakennusteolli-
suuden koneiden valmistamiseen. Esimerkkinä 
koneiden koosta voidaan mainita, että tehtaan 
valmistama metsäkone pystyy katkaisuleikkai-
mella kaatamaan yli 60 cm paksun puun. Toise-
na käyttökohteena vastaavalla koneella nostetaan 
rautateiden rakentamisen yhteydessä ratapölkky-
jä ja -kiskoja.

Tehtaalla osien valmistus tapahtuu 2-3 
työvuorossa riippuen tilauskannasta, mutta ko-
koonpano vain yhdessä vuorossa. Tämä johtuu 
kokoonpanoprosessin suuremmasta nopeudesta 
verrattuna varsinaisiin valmistusprosesseihin. 
Vihivaunut kuljettavat kokoonpanossa tuotteet 
työpisteiden välillä ja linjalle mahtuu kerralla 18 
tuotetta. Jokainen työkone valmistetaan tilauk-
seen. Tuotteet valmistuvat keskimäärin kolmes-
sa päivässä teräksen leikkauksen aloittamisesta. 

Moottorit tulevat kokoonpanoon joko Waterloon 
(Iowa) tai Torreonin (Meksiko) tehtaalta, kun 
taas kaikki koneiden hydrauliikka toimitetaan 
Molinen (Illinois) tehtaalta. Dubuquen tehtaalla 
valmistetaan arviolta vain noin 25 prosenttia ko-
neiden osista.

John Deeren keskeisenä toiminta-ajatukse-
na on ollut alusta lähtien tuotteiden korkean laa-
dun tavoittelu. Yrityksen perustaja onkin joskus 
sanonut:”I will never put my name on a product 
that does not have in it the best that is in me”.

Dynomax Incorporated (21.8.)
Dynomaxin ekskursio oli seuraavana päivänä 
ohjelmassa, mikä alkoi kello 9.00 ja loppui kello 
16 jälkeen, koska esiteltävää oli paljon ja mones-
sa toimipisteessä Chicagon alueella. Dynomax 
suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia koneis-
tettuja komponentteja, ruiskupuristusmuotteja 

Iltaista tunnelmaa Lake Michiganin rannassa
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ja -työkaluja, alikokoonpanoja, automatisoituja 
koneistussoluja ja karoja. Suurimman vaikutuk-
sen teki automaationtaso lastuavassa työstössä. 
Tehtaan lattialta löytyi useita täysin automatisoi-
tuja ja itse räätälöityjä koneita, jotka valmistivat 
kappaleet alusta loppuun ja hoitivat panostuksen 
sekä purkamisen itsenäisesti.

Yritys koostui neljästä muutaman minuu-
tin ajomatkan päässä toisistaan olevista tehtaista, 
joissa tehtiin eri töitä. Yhdessä oli suunnittelu, 
suurempien kappaleiden koneistus ja karojen val-
mistus. Toisessa puolestaan tehtiin kappaleiden 
tunkeutumanesteen tarkastus sekä pinnoitus. 
Kolmannessa valmistettiin pienemmät osat, joi-
hin lukeutuu esimerkiksi lentokoneteollisuudes-
sa käytettävät erikoisruuvit sekä sähköliittimien 
alumiiniset rungot. Neljännessä tehtaassa oli ruis-
kupuristus sekä komponenttien kokoonpano.

Yrityksen on perustanut jugoslavialainen 
pariskunta vuonna 1986 ja tähän päivään saakka 
perheyrityksen kasvu on ollut erittäin nopeaa. Li-

säksi yrityksen tulevaisuuden näkymät ovat va-
loisat. Suurin kasvu on tullut viimeisen kolmen 
vuoden aikana ja työntekijöiden määrä on nous-
sut 65 henkilöstä 250 henkilöön.

Dynomaxin mentaliteetti on, että kaikki 
pyritään tekemään itse ohjelmoinnista valmiiseen 
tuotteeseen. Suuri osa yrityksen automaatiosta oli 
Jugoslaviasta lähtöisin olevan perustajan käsialaa 
ja vierailumme aikana hänellä oli uusi kone vireil-
lä. Töitä Dynomaxissa tehtiin samalla tavalla kuin 
monessa muussakin amerikkalaisessa yrityksessä 
eli kolmessa vuorossa (24/5) ja tarpeen vaatiessa 
myös viikonloppuisin.

Dynomaxilla tehostetaan tuotantoa yksin-
kertaistamalla sitä ja tekemällä oikeanlaisia in-
vestointeja. Tällä tähdätään siihen, että pysytään 
aina askeleen edellä kilpailijoita, joita ei isännän 
mukaan kuitenkaan ole montaa USA:ssa. Tulevai-
suuden suunnitelmana on vielä lisätä automaa-
tiota ja nostaa sen astetta. Tarkoituksena ei ole 
jakaa potkuja vaan Dynomax haluaa toimia vas-

Dynomax-ekskursiolla riitti ihmeteltävää
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Puskutraktorisimulaattori oli ahkerassa käytössä Caterpillar Visitor Centerissä
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tuullisena yrityksenä pitämällä huolen siitä, että 
tämän hetkisillä työntekijöillä riittää töitä myös 
tulevaisuudessa vaikka eri työtehtävissä.

Huomioitavia asioita ekskursion aikana oli 
muun muassa varastojen puuttuminen. Ainoat 
varastot, jotka kierrosten aikana nähtiin, olivat 
vastaanotossa sekä muutamat kappaleet konei-
den vieressä. Isännän mukaan pyrittiin siihen, 
että kaikki valmistetut tuotteet menevät suoraan 
joko jatkokäsittelyyn tai asiakkaalle. 

Kaikissa tehtaissa olivat todella siistit ja 
väljät tehdastilat verrattuna suomalaiseen tuotan-
totilaan. Työstökoneita oli todella paljon, mutta 
työntekijöitä taas koneiden määrään verrattuna 
vähän. Kuten monessa muussakin ekskursio-
kohteessa, huomasimme, että työstökoneet olivat 
ylimitoitettuja monessa suhteessa. Tämä kertoo 
paljon siitä, että Amerikassa liikkuu isommat 
rahat investoinneissa ja konehankinnoissa kuin 
vaikkapa suomalaisen valmistavan teollisuuden 
investoinneissa. Yksi iso huomionkohde oli myös 
käsin piirtäminen suunnittelussa, mikä vaikutti 
vanhanaikaiselta meidän silmiin.

Dynomax ekskursiokohteena oli todella 
kattava ja mielenkiintoinen. Saimme lämpimän 
vastaanoton ja tuntui, että jopa isoimpia johtajia 
aidosti kiinnosti läsnäolomme ja intressit.

Caterpillar Inc (22.8.)
Kolmas ekskursiomme suuntautui Peoriassa Ca-
terpillarin kotikonnuille. Peoriassa Caterpillareita 
on valmistettu 1910-luvulta asti ja onkin alueen 
suurin työnantaja 18 000 palkallisella. Luku on 
hyvin merkittävä ottaen huomioon Peorian, 120 
000 ihmisen, asukasluvun. Odotimme myös mie-
lenkiinnolla Caterpillarin ja John Deeren tehtaan 
vertailua.

Siirtyessämme loppukesän kuumuudesta 
Caterpillarin ilmastoinnin pariin, huomasimme 
suurella näytöllä toivotettavan ”Welcome to Ca-
terpillar, Aalto University”. Janoisille matkalaisil-
le tarjottiin heti juotavaa, jonka jälkeen pääsimme 
kuulemaan Caterpillarista ja oppaiden työurista. 
Informatiivinen aloitus pohjusti tehdaskäyntiä. 
Oppaamme olivat innokkaita kertomaan, kuinka 
monetta polvea he ovat ”Catilla” ja vitsikkäästi 
vihjasivat tavoitteekseen saada meidätkin ”kelta-
verisiksi”.

Vierailullamme tutustuimme yhteen 
tehdasrakennukseen ja Caterpillar Visitors 
Center:iin. Tehdasrakennuksessa kokoonpan-
naan telaketjullisia traktoreita. Suurimpien ko-

koonpantavien traktorien massa oli 113 tonnia ja 
tilaa niiden kokoonpanoon sekä testaukseen oli 
varattu lähes seitsemän hehtaaria. Visitors Center 
sijaitsi lyhyen matkan päässä toisella puolella jo-
kea Peorian keskustassa. Vasta rakennetussa Visi-
tors Centerissä oli näytillä useita eri Caterpillarin 
tuotteita mukaan lukien kaikkien tunnistaman 
valtavan ”kaivoslava-auton”, jonka kuormakapa-
siteetti on lähes 350 tonnia.

Tehtaalle päästyämme meille näytettiin 
Caterpillarin laatumittareita sekä –työkaluja. 
Tehtaalla oli käytössä Caterpillar Production Sys-
tems, jossa oli tutulta vaikuttavat kahdeksan hu-
kan muotoa, sekä jatkuvan parantamisen periaat-
teet. Visuaalisuuteen oli selvästi panostettu, sillä 
tehtaalla oli tuotannon tilasta kertovia näyttöjä.

Kolmessa pääkokoonpanolinjassa oli kus-
sakin seitsemän vaihetta ja niiden tahtiaika oli 
35 minuuttia. Saapuvan tavaran läpimenoaika 
tehtaan läpi oli seitsemän päivää, johon kuu-
lui kolmen päivän puskurivarastointi. Varaston 
kiertoaika oli siis hyvin kunnioitettava. Kokoon-
panopisteiden välissä oli kolme erilaista välites-
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tauspistettä, jossa varmistettiin, ettei tuote etene 
viallisena kokoonpanossa seuraaviin vaiheisiin. 
Nestekiertojen tiiviys testattiin paineilmalla en-
nen nestetäyttöjä ja koottuna traktorille tehtiin 
kolme tuntia kestävä tietokoneohjattu testaus-
ajo, joka tallennettiin kokonaisuudessaan tehtaan 
tietokantaan. Lisäksi muutama traktori päivässä 
päätyy pistokoetarkastukseen.

Traktoreiden lopullinen olemus saattoi olla 
sangen erilainen toisiinsa verrattuna. Suurin osa 
traktoreista oli maansiirtokoneiksi tarkoitettu-
ja telatraktoreita, mutta osa varustettiin putken 
asettajiksi eli pipelayers:ksi. Lisäksi aavikon vä-
risiä Yhdysvaltojen armeijan käyttöön meneviä 
maansiirtokoneita näkyi tehtaan lattialla yllättä-
vän monia.

Caterpillarin merkityksestä Peorialle ja Yh-
dysvalloille kertoo esimerkiksi se, että tehdasra-
kennuksessa oli vieraillut, kummatkin viimeisim-
mistä presidenteistä, sekä George W. Bush että 
Barack Obama. 

Visitor Centerissä pääsimme pelaamaan 
videopelejä, joissa piti operoida Caterpillarin 
maansiirtokoneilla pyrkien kaveria suurempaan 
tuottavuuteen (tonnia/tunti), sekä ihmettelemään 
erilaisia Caterpillarin tuotteita. Kukaan tuskin 
unohtaa, kuinka valtava 797 kaivoslava-auto oli, 
sillä katsoimme Caterpillar videon lavan sisällä 
olevassa elokuvateatterissa.

Cincinnati (26.8.-27.8.)
Cincinnatiin saavuttiin Chicagosta osavaltioiden 
läpi ajaen sunnuntaina. Osa porukasta poikkesi 
Indianapoliksen Motor Speedwayn kautta ja osa 
porukasta taas jatkoi suoraan Cincinnatissa ole-
van Quality–hotellin altaalle. Hotellissa oli suuria 
vaikeuksia saada langaton netti toimimaan, josta 
matkanjärjestäjät saivat kuulla varmasti kyllästy-
miseen asti. Cincinnatissa suunnitelmana oli vie-
railla Mazakilla, Intelligratedilla sekä Cincinnatin 
yliopistolla, jossa meitä odotti suomalainen pro-
fessori Kettil Cedercreutz. Yritysvierailut toteu-
tettiin saman päivän aikana, kun taas yliopistolla 
tarkoituksena oli viettää koko päivä.

Kaupunginosa, jossa hotellimme sijaitsi, 
vaikutti lähes syrjäseudun tuppukylältä. Kau-
pungissa itsessään ei ollut paljon nähtävää, mutta 
paikka toimi erinomaisesti päämajana ekskursioi-
ta varten. 

Yhtenä iltana osa meistä oli löytänyt Inter-
netistä opiskelijoiden suosiman kapakan, jonne 
päätimme suunnata. Lähestyessämme paikkaa 

aloimme hieman epäröidä, sillä paikka näytti 
synkältä ja oli todella hiljaisella alueella. Rohkai-
simme kuitenkin toisiamme ja päätimme astua 
sisään. Ovella oli vastassa tummaihoinen, erittäin 
iso portsari, joka tokaisi, että hänen on tutkitta-
va meidät aseiden varalta. Tämä oli kuulemma 
ihan meidän oman turvallisuutemme kannalta 
tarpeellista. Sisälle päästyämme huomasimme, 
että olimme venäläisen baarimikon lisäksi ainoat 
eurooppalaset ihmiset baarissa. Juomia tilatessa 
kuulimme myös parin kaverin vaihtavan kuulu-
misia, johon toinen vastasi päässeensä juuri pois 
linnasta. Tässä vaiheessa päätimme lähteä baari-
mikon suosittelemaan toiseen paikkaan. Lopulta 
löysimmekin tämän baarimikon suosittelemana 
paikan, joka oli yhdistelmä baarista ja pitseriasta. 
Paikka oli tupaten täynnä opiskelijoita ja hinnat 
olivat todella opiskelijaystävällisiä. Loppuilta me-
nikin mukavasti pitsan ja oluen parissa sekä pai-
kallisiin tutustuen.

Mazak Corporation (26.8.)
Kohteenamme oli japanilainen työstökoneval-
mistaja Mazakin pääkonttori ja tuotantolaitos Yh-
dysvalloissa. Mazakin vastaanotto oli lämmin ja 
luottavainen, sillä jopa valokuvaaminen tuotanto-
tiloissa oli sallittua. 

Mazak tunnetaan suurena ja luotettavana 
työstökonevalmistajana, ja ensisilmäys Mazakin 
tuotantotiloista oli vakuuttava: suuret tuotanto-
hallit, joissa työstökoneita valmistui kuin liuku-
hihnalta. Tuotantotilojen tarkempi tutkiminen 
kuitenkin osoitti, että tilat ja asiat olivat omitui-
sesti epäjärjestyksessä. Puolivalmiit työstökoneet 
olivat epäloogisissa paikoissa, ja turhia tavaroita 
lojui osin jopa kasoissa sellaisissa paikoissa, joissa 
turhia tavaroita ei odottanut näkevän.  Isäntäm-
me kuitenkin kertoi epäjärjestyksen olevan väliai-
kaista ja johtuvan siitä, että hallia laajennettiin ja 
tuotantolinjoja järjesteltiin uudelleen paremman 
tehokkuuden aikaansaamiseksi. Oli asia miten 
oli, VTK näki asiassa selvän parantamiskohteen.

Näkemisen arvoista Mazakilla olivat suu-
ret pystykaraiset työstökoneet, sekä suuret jous-
tavat palettimakasiinit. Joustavissa palettimaka-
siineissa robotit operoivat yhtä kolmikerroksista 
koko tuotantohallin pituista varastoa ja hoitivat 
samalla työstökoneiden syötön. Tässä hallissa ei 
henkilökuntaa juuri ollut, sillä toiminta oli pit-
källe automatisoitua. Myös pystykaraiset työstö-
koneet olivat vakuuttavan kokoisia: niiden suu-
rimmat työpöydät olivat pinta-alaltaan arviolta 
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3m x 10m. Lisäksi koneissa oli kaksi palettia, jot-
ta toisen paletin päällä olevia kappaleita voitiin 
työstää samalla kun toiselle paletille kiinnitettiin 
seuraavaa kappaletta. Ikävä kyllä ainakaan tällä 
kertaa emme nähneet näitä jättiläisiä omassa ele-
mentissään, sillä työstettävänä olevat kappaleet 
eivät olleet kovin isoja. Myös tästä asiasta johtuen 
ryhmällemme jäi mielikuva siitä, että toimintaa 
voitaisiin optimoida, esimerkiksi suurten konei-
den käyttöasteita parantamalla. Suuria koneita 
nimittäin oli ainakin neljä, eikä yhdessäkään tehty 
ekskursion aikana suuria kappaleita. 

Kokonaisuudessaan ekskursio Mazakille 
oli opettavainen ja onnistunut. Näimme, miten 
huippulaadukkaita työstökoneita valmistetaan, 
ja opimme, että niidenkin valmistusta voitaisiin 
tehostaa. Toiminta oli osaksi automatisoitua jo 
nyt, ja tulevaisuudessa automaatioaste kasvaa 
varmasti. Jo nyt vitsailimme Mazakilla iRobotista, 
jossa robotit tekevät robotteja, mutta jos Termina-
torin Doomsday tulee, se ei luultavasti kyllä ole 
saanut alkuaan Mazakilta.

Intelligrated  (26.8.)
Intelligrated:llä meitä oli isännöimässä ensimmäi-
nen “oikeaa” englantia, brittienglantia, puhuva 
henkilö. Intelligrated on uusi, usean eri yrityksen 
yhdistymisenä syntynyt yritys nykyajan logistiik-
karatkaisuihin. Näiden yhdistyneiden yritysten 
kautta Intelligrated:lla on paljon tieto-taitoa ja 
osaamista varastoautomaatioratkaisujen saralta. 
Yhdistymisten mukana Intelligrated on saanut 
myös kattavan historian, sillä vanhin yritys on 
perustettu jo vuonna 1905.

Intelligrated on yksityisesti omistettu yri-
tys, joka tuo mukanaan omanlaisensa työkult-
tuurin, vahvimpana esimerkkinä johtoryhmän 
läsnäolo muutoksissa. Julian kertoi, että heillä on 
nelihenkisen johtoryhmän kanssa viikoittaisia ko-
kouksia, joissa käydään läpi potentiaalisia kehi-
tys- ja muutoskohteita. Tämän tyylistä johtamis-
tapaa ei löydy kovin useasta yrityksestä, mutta se 
kuulosti varsin tehokkaalta.

Moni onkin saattanut nähdä Intelligrated:n 
tuotteita lentokentillä hakiessaan matkalaukku-
aan hihnalta. Heidän suurimmat tuoteratkaisut 
ovat koko tehtaan kattavia liukuhihnoja, jotka 
kuljettavat materiaalia eri pisteisiin kokoonpanoa 
tai pakkausta varten. Intelligrated:lla on viidessä 
kohteessa tuotantoa, kaksi Kentuckyn osavaltios-
sa ja kolme Ohio:ssa. Cincinnatin tuotantolaitok-
sella valmistetaan erilaisia liukuhihnaratkaisuja. 

Vaihtoehdot ovat perinteinen liukuhihna tai rul-
lilla toteutettu kuljetusjärjestelmä. Järjestelmän 
kokonaisuuden kannalta oleellisessa osassa ovat 
myös risteytysratkaisut, joilla pystytään ohjaa-
maan tuotteiden virta haluttuun suuntaan. Pak-
kauspuolella järjestelmän lasernäkö tunnistaa 
laatikoiden asennon ja tetrismäisesti kasaa näistä 
halutun kokoisen kasan kuljetuspaletin päälle, ja 
muovittaa tuotteet. Näistä löytyy Youtubesta, et-
simällä käyttäjän Intelligrated, varsin mielenkiin-
toisia videoita kiinnostuneille.

Osa automaatiolaitteisiin tarvittavista ma-
teriaaleista valmistetaan alihankintana, mutta 
kaikki loppukokoonpano tapahtuu paikanpäällä 
Intelligratedin omissa tuotantolaitoksissa. Intelli-
grated on selvittänyt tarkasti oman ydinosaami-
sensa ja tuotteiden tärkeimmät osat, jotka kaikki 
valmistetaan omissa tehtaissa. Cincinnatin tehdas 
on käynnissä neljänä päivänä viikossa, kahdessa 
kymmenen tunnin vuorossa. Tämä kuulosti suo-
malaisen korvassa aika oudolta, mutta loppupe-
leissä varsin selkeältä ratkaisulta. Viikossa tulee 
joka tapauksessa 40 työtuntia täyteen ja lisäka-
pasiteetin tarpeen ilmaantuessa maanantain pys-
tyy sopimaan työpäiväksi, joka on varsin hyvä 
ratkaisu, kun viikonlopputöitä pystytään välttä-
mään. Tuotannossa on noin 150 henkilöä töissä, 
mutta yllättävän vähän robotteja tai automaattista 
tuotantoa. Tämä vaikutti hieman oudolta, ottaen 
huomioon, että kyseessä on yritys, jonka ydin-
osaamista on varastoautomaatio.

USA:ta ja muuta maailmaa vuonna 2008 
ravistellut talouskriisi ei vaikuttanut Intelligra-
tedin toimintaan yhtä paljon kuin monen muun 
yrityksen toimintaan. Kriisin alkaessa monet asi-
akkaat, heidän joukossaan suuret yritykset kuten 
Walmart ja Amazon, tilasivat uudet varastorat-
kaisut, joten Intelligratedilla oli kriisin pahimpina 
aikoina vahva tilauskanta, joka vähensi huomat-
tavasti talouden ongelmien vaikutusta. Osaltaan 
näiden tilausten ansiosta Intelligrated on Ame-
rikan markkinoilla varastoautomaatioratkaisuja 
tarjoavien yritysten kärkikastia, suurimpana kil-
pailijanaan Domatic. Nykyään Intelligratedin tär-
keimmät markkina-alueet ovat USA ja Kanada, 
Siemensin dominoidessa Eurooppaa. Toimituksia 
kuitenkin lähtee ympäri maailmaa, joten kyseessä 
on globaali toimija.

University of Cincinnati (27. 8.)
Ekskursiomme 27.8. suuntautui Cincinnatin yli-
opistolle, jossa meidät otti vastaan professori 
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Kettil Cedercreutz. Hänestä oli suuri apu matkan 
järjestämisessä, koska saimme häneltä kontakteja 
edellä mainittuihin paikallisiin yrityksiin. Edel-
lisenä iltana olimme jo käyneet hänen luonaan 
syömässä pitsaa ja todistamassa hänen paljon 
kehuttuja taikatemppuja. Päivä yliopistolla al-
koi lyhyellä professori Cedercreutzin laitoksen 
esittelyllä. Opimme Cincinnatin yliopiston opis-
kelumahdollisuuksista ja yhteistyöstä yritysten 
kanssa. Molemmat yritykset, joissa kävimme 
vierailemassa, kuuluvat Cincinnatin yliopiston 
Professional Practice & Experiential Learning – 
ryhmään. 

Alkuinfon jälkeen lähdimme tutustumaan 
College of Engineering & Applied Science:n la-
boratorioihin tutkimusryhmän vetäjän johdolla. 
He pyrkivät ennustamaan prosessien kestävyyttä 
tarkastamalla jokaisen tuotteen osa-aluetta osina. 
Osat voidaan sitten optimoida heidän tekemäl-
lään ohjelmalla toimialasta riippumatta. Hei-
dän visio on muuttaa teollisuuden näkemyksen 
fail&fix:stä predict&prevent:iin eli ennakoivaan 
huoltoon.

Tutkijat esittelivät meille tällä hetkellä työn 
alla olevia tutkimusprojekteja.  Heillä oli esimer-
kiksi käynnissä kiinnostava lasermittauslaitepro-
jekti, mihin oli yhdistetty objektin seuranta. Tällä 
tavoin he pystyivät seuraamaan ennalta määrät-
tyä kohdetta jatkuvasti ja tarkasti tietäen samalla 
sen sijainnin ja etäisyyden. Toinen mielenkiintoi-
nen projekti liittyi akkuihin ja niiden käyttäyty-
miseen eri olosuhteissa. Lopuksi saimme nähdä 
tämän laboratorion hybridiajoneuvon, mikä toimi 
akuilla tai pyörän polkimia käyttäen. Ajoneuvo 
on käynyt testiajolla jopa liikenteessä eikä mielen-
kiintoisilta katseilta ole vältytty. Seuraava kohde 
oli saman koulun nanolaboratorio, jossa tutkittiin 
muun muassa mikro- ja nanotason kipinätyöstöä 
sekä ”kasvatettiin” nanokarvoja erilaisiin sovel-
luksiin. 

Maittavan lounaan jälkeen pääsimme tu-
tustumaan kampuksen hienoon arkkitehtuu-
riin professori Christoforidisin johdolla. Uusittu 
kampusalue on moderni, jossa ei kuitenkaan ole 
unohdettu yliopiston pitkää historiaa. Kampus-
aluetta alettiin uusia vuonna 1989 ja melkein kah-
den miljardin dollarin jälkeen jälki on silmiähive-
levä. Yliopiston keskellä on vanha päärakennus, 
josta tosin on vain huippu jäljellä. Kampuksella 
on mietitty monet pienetkin asiat loppuun asti 
sekä toteutettu tyylikkäästi. Yhdysvaltalaiseen 
tyyliin amerikkalainen jalkapallo on iso asia, min-
kä huomasi siitä, että kenttä on sijoitettu kam-

puksen keskeisimmälle paikalle. Cincinnatin yli-
opistolla opiskelevat ja töissä käyvät saavat olla 
ylpeitä hienosta kampuksestaan. Kampusalue oli 
sen verran iso, ettei oltaisi ehditty millään kiertä-
mään koko aluetta päivän aikana. Lisäksi päiväs-
tä tuli tosi lämmin ja aurinkoinen, mistä pystyivät 
musta puku päällä nauttimaan vain viime Aasian 
ekskursiolla käyneet. 

Meidän yliopistokierros päättyi Cincinna-
tin yliopiston pikavalmistuslaboratorioon, joka 
oli osa heidän muotoilu- ja taidekoulua. Labora-
torion johtaja, Scott Lincoln, otti meidät vastaan 
kertoen heidän toimintatavoistaan ja poikkitie-
teellisyydestä. Laboratorion työntekijät esittelivät 
meille nopeasti koneet sekä saimme ihmetellä 
heidän oppilaiden tekemiä töitä. Viimeisten ky-
symyksien ja kuvien jälkeen, lähdimme etsimään 
autoamme parkkihalleista.

Luovutimme Chicagosta vuokraamamme 
autot Cincinnatissa jatkaen Amerikan valloitusta 
lentäen. Matka Cincinnatin lentokentältä jatkui 
Dallasiin, Texasiin. 
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Dallas
Saavuttuamme Dallasiin kohtasimme heti vas-
toinkäymisiä. Saimme käyttöömme vain kaksi 
varaamastamme kolmesta autosta. Tämä aiheutti 
ensimmäisenä iltana suuria logistisia vaikeuksia. 
Onneksi muutama noheva VTK:lainen jaksoi val-
voa yömyöhään ja ottaa yhteyttä matkanjärjestä-
jäämme Suomessa. Saimme seuraavaksi aamuksi 
kolmannen auton ja pääsimme kaikki lähtemään 
Peterbilt Motorsille. Ensimmäisen illan aikana 
huomasimme myös, että Dallas on todellakin 
suunniteltu autoilijoille. Kävely tien toiselle puo-
lelle osoittautui varsin hankalaksi, koska tie oli 
monikaistainen ja kävelijöiden pääsy tien yli ei 
tainnut olla liikennevalojen prioriteetti numero 
yksi.

Dallasin vierailumme aikana elohopea ki-
pusi aina päivisin 40–42 asteen tietämille, ja koska 
VTK:n perinteiden mukaisesti musta puku toimi 
ekskursiovarustuksena, riittävästä nesteytyksestä 
oli syytä pitää huolta. Ekskursioiden ohella eh-
dimme myös tutustua hieman paikalliseen kult-
tuuriin ja Dallasiin. Torstai-iltana osa porukasta 
lähti katsomaan amerikkalaista jalkapalloa ja toi-

set suuntasivat kohti Red Riveriä, paikkaa, jossa 
cowboy-hatut ja bootsit olivat enemmän sääntö 
kuin poikkeus. Kyseessä oli siis paikallinen lava-
tanssipaikka, jossa sattumoisin oli lady’s night. 
Ilta meni vauhdilla ja hyvässä seurassa. 

Peterbilt Motors Company (29.8.)
Torstai-aamu alkoi automatkalla Dallasin pie-
neen vieruskaupunkiin Dentoniin. 31°C asteen 
lämmöstä ja auringon paisteesta huolimatta mat-
ka sujui miellyttävästi, kiitos amerikkalaisten au-
tojen tehokkaan ilmastoinnin. Tummapukuisen 
”mafia”-seurueemme autot kaarsivat kuorma-au-
tovalmistajan Peterbiltin edustalle jopa etuajassa. 
Meidät toivotettiin tervetulleiksi vahvalla Texasin 
aksentilla ja tehdaspienoismallin tiirailun jälkeen 
suuntasimme oppaamme ohjaamana tehdaskier-
rokselle.

Tehdasalue oli jaettu kahteen osaan: tuo-
tekehityksen rakennukseen ja tuotantohalliin. 
Denton tehtaan tuotannoksi kuuluivat Peterbil-
tin suurimmat rekat, joista uusimmat olivat esillä 
heti tehdashallin sisäänkäynnin vieressä. Autot 
olivat todellakin massiivisen kokoisia, suomalai-

Amerikkalaisen jalkapallon stadionin meininkiä!
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sen näkökulma silmin jopa kummallisia. Tarkem-
pi tarkastelu paljasti hyvän kokonaisuuden hy-
vine yksityiskohtineen. Muun muassa moottorin 
sijoittaminen eteen mahdollistaa paremman ae-
rodynamiikan luomisen, mitä oli myös tehostettu 
ylimääräisillä muoviosilla. Lisäksi hytteihin on 
mahdollista saada nukkumatila, joko kiinteänä 
tai irrotettavana. Nämä ratkaisut ovat mielekkäi-
tä, kun kuormaa pitää ajaa valtion läpi kahdessa 
vuorossa 70 mph:n (110 km/h) vauhdilla! Hintaa 
tällaiselle kilometrinielijälle oli n. 300 000 $. 

Ensimmäinen rekka valmistui Dentonin 
tehtaalla vuonna 1980 ja tuotantoa on kehitetty 
siitä lähtien eteenpäin. Nykyään tuotanto kyke-
nee 120 auton päivävauhtiin, mutta tavoitteena 
on 150 autoa/päivä. Tehtaan toiminnat oli sijoitel-
tu U-muotoisen kokoonpanolinjan ympärille. U:n 
alkupäässä hitsattiin runko ja kokoonpantiin telit 
ja voimansiirtoakselit. Myös runkojen maalaukset 
tehtiin linjan alkupäässä.  Linjaa eteenpäin men-
täessä oli moottori- ja vaihdelaatikko kokoon-
panopisteet ja niistä seuraavana u:n pohjassa oli 
polttoainetankkien hitsauskokoonpano. Hitsauk-
set olivat lähes täysin automatisoituja. 

Noustessa U:n muotoista linjaa ”ylöspäin” 

kokoonpano linjan vieressä oli hyttien maalaamo, 
siitä seuraavana peltien kiinnitysalue ja niiden ta-
kana levyleikkaimet. Hytin levykiinnitys tehtiin 
niittaamalla omassa robottisolussa. Neljä robottia 
vastasi niittauksen lisäksi myös tukien siirroista. 
Valmiit hytit vielä mitattiin solun ulkopuolella 
lasermittauslaitteilla, joita operoivat niin ikään 
robotit. Joissakin tapauksissa levyt kiinnitettiin 
liimaamalla eri robottisolussa. U-linja päättyi rek-
kojen säätö- ja testaustilaan, jossa akselit ja ren-
kaat balansoidaan laseria hyväksikäyttäen sekä 
tarkastetaan, ettei tuotteessa ole vikoja.

U-linja itsessään oli kokoajan hitaasti liik-
kuva lattialinja, johon aikaisemmin mainitut työ-
vaiheet siirtävät tuotoksensa kokoonpantavaksi. 
Työpisteet oli sijoiteltu siihen järjestykseen, miten 
niiden tuotoksia tarvitaan rekan kokoonpanossa. 
Kokoonpanon aikana rekan runkoa käännellään 
useaan kertaan helpottamaan alikokoonpanon 
kiinnitystä. Mielenkiintoista oli, että linjan loppu-
päähän oli jätetty tyhjä pätkä puskurivaraksi. 

Kierroksen lopuksi keskustelimme vielä 
Peterbiltin toimintamalleista. Käytännössä aino-
astaan hytit tehtiin tässä tehtaassa alusta loppuun, 
muissa osissa oli työvaiheita tehty muilla teh-

Mustaan pukuun sopii musta auto
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tailla. Alihankita sitä vastoin ei kuulu yrityksen 
toimintaan. Tällä hetkellä tehtaassa tehdään töi-
tä 2-vuorossa, mutta 3-vuoroa on myös mietitty. 
Oppaamme mukaan Dentonin tehtaalla on hyvä 
tehdä joustavia ratkaisuja, koska se ei ole niin sa-
notusti ammattiliiton operoima tehdas. Yrityksen 
liiketoimintamalli perustuu silti korkealaatuisiin 
massaräätälöityihin tuotteisiin. Asiakas voi tilata 
rekan vaikka ilman moottoria, mikäli haluaa. Re-
kat ovat kilpailijoitaan kalliimpia, mutta Peterbil-
tin tuotteiden edut ovat elinkaarikustannuksissa. 
Yhdessä kokoushuoneessa olikin tästä muistutta-
va slogani: ”Class Pays”.

Kierroksen lopuksi kävimme tutustumassa 
Peterbilt-fanituotteissiin. Perinteisen sertifikaatin 
ja lahjan antamisen jälkeen suuntasimme auto-
kunnittain takaisin Dallasiin. Loppuanalyyseis-
sämme totesimme tämän tehtaan toiminnan ol-
leen ehkä parhain, mitä tällä pitkällä ekskursiolla 
olemme nähneet. 

Illemalla menimme porukalla päättämään 
kahden viikon onnistuneen ekskursiokierroksen 
paikalliseen pihviravintolaan, jossa uskaliaimmat 

tilasivat jopa noin 700g pihvejä. Yhteisen aterian 
jälkeen pääsimme vihdoin löysäämään kravattia 
ja jättämään mustan puvun narikkaan, sillä eks-
kursiot olivat takanapäin ja loma pyöri jo mieles-
sä.  Illan päätteeksi lähdimme vielä porukalla tu-
tustumaan Dallasin yöelämään. Kohteena oli taas 
tuttu ja turvallinen tanssilava, mutta pikkutun-
neilla osa päätti vielä lähteä Dallasin keskustaan 
tutkimaan paikallista yökerhotarjontaa. 

Viimeisenä iltana ennen aamuista lentoam-
me neljän hengen excuryhmä päättivät vielä näh-
dä Dallasia. Auto suunnattiin noin kello 12 aikaan 
yöllä kohti Dallasin keskustaa ja nähtävyyksiä. 
Muutaman tunnin ajelun jälkeen muun muassa 
JFK:n murhapaikka ja Dallasin yöllinen siluetti 
oli nähty. Näiden hyvästien jälkeen oli aika jatkaa 
kohti San Franciscoa.

San Francisco
Kahden viikon antoisat ekskursiot yrityksiin oli-
vat takana ja paljon odotettu lomaviikko alkoi. 
San Francisco on amerikkalaisen IT-alan ja sateen-

Peterbiltin rekat tulivat myös tutuksi ekskursiolla
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kaaripoikien luvattu kaupunki länsirannikolla 
Kalifornian osavaltiossa. Uimashortseja ja aurin-
korasvaa emme kuitenkaan lomakohteessamme 
tarvinneet vaan aikaisempiin kohteisiimme ver-
rattuna paljon leudompi ilmasto sai pakkaamaan 
ne pysyvästi matkalaukkuun prässihousujen vie-
reen. Tämä ei kuitenkaan haitannut iloista mat-
kaseuruettamme, sillä päiväaktiviteetteja sekä 
yöelämää San Franciscossa riitti täyttämään janoi-
simmatkin matkustajat. 

Hotelliksemme olimme valinneet yksilön, 
jonka toisella puolella katuja koristi urheiluautot, 
kun taas toisella puolella asukkaiden patjana toi-
mi San Franciscon tarjoama asfaltti. Yöelämää 
etsiessä oli siis muistettava kääntyä hotellin kul-
malta oikeaan suuntaan tai muuten mahdollisesti 
mukana olleet rantaroleksit ja jäljellä oleva reissu-
budjetti voisivat vaihtaa omistajaansa. 

Tiistaina oli vuorossa ensimmäinen yhtei-
nen loma-aktiviteetti. Tarkoituksena oli varmistaa 
reissun onnistuminen ja tutustua panemiseen. 
Ohjelmanumerona oli siis tietenkin panimo.  
Olimme varanneet esittelykierroksen paikallises-
ta Speakeasy-panimosta. Lähtö tapahtui kitkerien 
mansikoiden saattelemana gheton rajalla olevas-
ta hotellista lähes sovittuun aikaan. Oikeastaan 
vain Länsi-Suomen vahvistuksia jouduttiin odot-
tamaan, mikä ei liene kenellekään yllätys. Siirty-
miseen oli varattu runsaasti aikaa, joten metron 
etsimiseen käytetty 30 min ei muodostunut ongel-
maksi. Kerrottakoon, että metroasemalle oli mat-
kaa noin 50 metriä. Lippujen ostamisen jälkeen 
iskuryhmä oli asettautunut paikalliseen metroon. 
Matka kohteelle sujui ilman kummallisuuksia. 
Määränpäässä oli pitkältä tuntuva noin 0.5 mai-
lin (noin 800 metriä) kävelymatka kohteeseen. 
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Matkan aikana pystyimme ihailemaan paikallista 
lähiökulttuuria sekä näimme baseball-stadionin.

Olimme niin hyvissä ajoin kohteessa, että 
ehdimme vielä nauttia talon parhaita antimia en-
nen panimokierrosta.  Oppaammekin saapui lo-
pulta paikalle ja kierros oli valmis alkamaan.

Ekskursio alkoi tuttuun tyyliin suojalasien 
jaolla. Vaikka olimmekin lomalla, ei turvallisuu-
desta saa tinkiä! Kierros alkoi lyhyellä esittelyllä 
talon tuotteista ja niiden historiasta. Sen jälkeen 
päästiin tehtaalle. Täällä yhdistyi valmistustek-
niikan teekkarin tai DI:n kaikki toiveet: tuotan-
totekniikka ja kalja. Heti alkuun huomattiin, että 
prosesseissa olisi kehitettävää vaikka lopputuote 
olikin priimaa. Tuotantoon ja sen tehostamiseen 
ei enää kuitenkaan tässä vaiheessa reissua kiin-
nitetty niin paljon huomiota. Vuodesta 1997 asti 
operoinut panimo keskittyi erityisesti ALE-olu-

eihin ja valikoimasta löytyi useita erittäin mauk-
kaita vaihtoehtoja, joihin tutustuimme suurella 
antaumuksella tehdaskierroksen jälkeen. 

Yhteisinä aktiviteetteina San Franciscoon 
olimme järjestäneet pienpanimon vierailun lisäk-
si kiertokäynnin Alcatrazin vankilasaarelle. Näi-
den ohessa saimme täytettyä muistikorttimme 
San Franciscon tunnetuista maamerkeistä kuten 
Golden Gatesta, maailman mutkaisimmaksi ka-
duksi väitetystä Lombard Streetistä sekä Pier 39:n 
edustalla makaavista merileijonista. 

Viikon lomailun jälkeen oli aika pakata 
viimeisen kerran matkalaukkumme, sillä erin-
omaisesti onnistunut reissumme oli saavuttanut 
päätepisteen. Tästä oli mukava lähteä kotia kohti 
sulattelemaan amerikkalaisen pikaruokavalion 
tuomia kiloja ja kärsimään aikaeroa.  
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Maailmankuulut merileijonat tietysti San Franciscon Pier 39 :lla. Honk honk!

Jäähyväiset Dynomax -emännälle Lämpöä riitti joka ekskursiokohteessa!
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Päätösillallinen periamerikkalaisessa pihviravintolassa, jossa pihvien kooissa ei 
oltu säästelty. “Soup or salad” silti alkuruokavaihtoehto.

San Franciscon mäkiset kadut olivat ajoittain liian rankkoja

Welcome to Alcatraz!
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Aurinko paistoi voimakkaammin kuin koto-Suomessa

Avaruusseikkailu ála Timo Chicagon arkkitehtuuria
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Cincinnatin yliopiston uusittu päärakennus

Panimovierailu tehtiin paikalliseen Speakeasy:n panimoon

Uusia logistiikkaratkaisuja Intelligratedilla
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Päivän vitamiiniannos 
vain 1,99$

Kaikki on isompaa USA:ssa

Peterbiltin voimanlähde

Cowboy-hatut päähän ja 
menoksi!

San Francisco trolley
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Valmistustekniikan kerho 
kiittää yhteistyöstä

ABB Oy, Drives
ABB Oy, Motors and Generators

ABB Oy, Marine and Cranes
Cembrit Oy
Diretto Oy

HKScan Oyj
Kone Oyj

Konecranes Oyj

Marwe Oy
Metso Automation Oy

Norpe Oy
Planmeca Oy

Prysmian Group Oy
Saalasti Oy

 SKS Mekaniikka Oy
Steris Finn-Aqua Oy

John Deerenkin vierailu tyydytti matkaseuruetta, vaikka traktoria ei saatu käyntiin




