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Vuosi on jälleen vierähtänyt ja Valmistustekniikka – julkaisu on valmis-
tunut painosta. Tämä tarkoittaa myös uuden hallituksen kautta, sillä 
vanha hallitus on siirtynyt taka-alalle. Vuoden aikana on kuitenkin taas 
tapahtunut paljon ja muistoja VTK:n aktiviteeteista kertynyt varmasti 

kaikille tapahtumissa mukana olleille. 

Tapahtumat olivat entiseen tapaan painottuneet excursioihin, joita tehtiin Suo-
men lisäksi Euroopassa. Wappuviikolla saimme taas nauttia Wappuboolista 
muiden ammattiainekerhojen kanssa sekä tietenkin aattona järjestettävästä epä-
keskopuristimen vuosihuollosta. Tänä vuonna epäkeskopuristimen vuosihuol-
to oli erityinen, sillä Konepajakillalta saadulta ”Neiti Epäkeskolle” edellisenä 
vuonna alkanut entisöintiprojekti oli saatu päätökseen. Oli ilo esitellä toiminta-
kuntoinen epäkeskopuristin jälleen täydessä toiminnassaan! Juhlatilaisuudessa 
paikallaolijoille lyötiin muistopoletit, mikä käynnisti myös uuden VTK-perin-
teen. Poletteja saa jatkossa joka vuosi Wapun alla päivitetyllä vuosiluvulla.

Viime vuoden kerhohuoneen muutto oli tehty ja tämä vuosi meni uuteen totutellessa. Tämä kuitenkin 
oli vasta alkua suuremmille muutoksille, sillä kerhon toimintaympäristö tulee yliopistouudistuksien 
yhteydessä muuttumaan. Uskon kuitenkin vakaasti, että kerho säilyttää elinvoimansa ja vahva merkki 
tästä ovat olleet hakijamäärät kerhon eri virkoihin sekä suuri jäsenmäärä.

Tärkeä osa VTK:n toiminnassa ovat perinteet, joita pidämme vuosittain yllä. Epäkeskopuristimen vuo-
sihuolto sekä vuosijuhlat ovat oivia kohtauspaikkoja opiskelijoille tavata alumneja sekä vanhemmille 
muistella opiskeluaikoja. Yhteydenpito ystäviin näyttää aina jäävään ajansaatossa, mutta oli hieno näh-
dä, kuinka paljon VTK tuo heitä vuosittain yhteen. Tänä vuonna esimerkiksi vuosijuhlat keräsi suurim-
man osanoton vuosiin! Vuosien aikana jäseniä on ollut suuri määrä, jonka takia aloitimme vanhojen yh-
teystietojen päivitysprojektin. Tavoitteena on saada jatkossa kaikille VTK:ssa olleille viestin vähintään 
vuosijuhlista ja epäkeskopuristimen vuosihuollosta. 

Hieno vuosi on kuitenkin tullut päätökseen ja on aika kiittää kaikkia toiminnassa mukana olleita: jäse-
niä, hallitusta, yhteistyöyrityksiä, tuotantotekniikan laboratorion henkilökuntaa, opetushenkilökuntaa, 
professoreita ja kunniajäseniä. Te mahdollistitte tämän vuoden hienoineen kokemuksineen! 

Toivotaan, että ensi vuonna saadaan epäkeskopuristimen vuosihuoltoon sekä vuosijuhlille vieläkin 
enemmän osallistujia! 
 
Viimeistään Puristinhuollosta nähdään!

Toni Siltanen
Valmistustekniikan kerhon puheenjohtaja 2014

Puheenjohtajan tervehdys
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Pääkirjoitus

Tämänkään vuoden aikana ei vältytty talouden huonoilta uutisilta. 
Päivä toisensa jälkeen on uutisoitu Euroalueen huonoista talous-
lukemista. Muun muassa puheet Kreikan eroamisesta rahaliitosta 
sekä Ukrainan epävakaa tilanne ovat lisänneet epävarmuutta ja hi-

dastaneet talouskasvua. Vuoden 2014 valmistustekniikan kerhon ekskur-
sio Eurooppaan kuitenkin osoitti, että teollisuuden osalta hätä ei ole tämän 
näköinen. Ekskursion aikana kierrettiin ja nähtiin Euroopan teollisuuden 
kärkeä, mikä valoi uskoa Eurooppalaisen tuotannon tulevaisuuteen. 

Kiristynyt kansainvälinen kilpailu aiheuttaa kuitenkin sen, että jokaisella 
teollisuuden alalla on oltava valppaana maailman tilanteelle ja seurattava 
tekniikan ja tuontantofilosofioiden kehittymistä.  Vain sillä tavoin voimme 
varmistaa tuotantomme kannattavuuden myös tulevaisuudessa. Esimerk-
kinä LEAN onkin jo otettu käyttöön monessa paikassa. Kehitys ei kuiten-
kaan vielä pysähdy tähän.
  
Olenkin iloinen saadessani kertoa julkaisuumme saaduista asiantuntija-
artikkeleista, jotka keskittyvät tänä vuonna muutosjohtamiseen. Professo-
ri Jouni Partasen artikkeli avaa aihetta 3D-tulostuksen näkymistä ja po-
vaa muutoksen tuulia jo muutamien vuosien sisällä. Tohtorikoulutettava 
Sampsa Laakso nostaa esiin lastuavan työstön ja tutkimuksen, sekä näiden 
merkityksen Suomen tulevaisuudelle. Yrityselämän artikkelissa Metso 
Oyj:n kehitysinsinööri Samuli Tanninen korostaa, kuinka tärkeää työnte-
kijöiden asennemuutos on, kun organisaation toimintamalleja kehitetään. 

Artikkelien lisäksi lehdestämme löytyy tuttuun tapaan myös Excukerto-
mus, jossa matkallaolijat kertovat kokemastaan. 

Toivotan teille antoisaa lukukokemusta!

Sampo Lammi
Valmistustekniikan kerhon taittaja 2014
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Todellisuudessa 3D-tulostus teknologiana 
ja kaupallisen liiketoimintana juontaa 30 
vuoden päähän.  Chuck Hull jätti patent-
tianomuksen USA:n patentti toimistoon 

elokuussa 1984.  Kolmen vuoden päästä siitä 
perustettiin 3D Systems ja ensimmäiset kaupal-
liset 3D-tulostimet toimitettiin asiakkaille jo en-
nen vuosikymmenen loppua.  Muita tämän alan 
yrityksiä syntyi muutamien seuraavien vuosien 
aikana useita.  3D Systems on kuitenkin vielä se 
yritys, joka saa maailmassa vuosittain eniten lii-
kevaihtoa 3D-tulostuksen alalta.  Vuoden 2013 
liikevaihto oli vähän yli 500 MUSD ja se kasvoi yli 
kaksinkertaiseksi kahden vuoden aikana (osittain 
kylläkin yritysostojen seurauksena).

Miksi sitten 3D-tulostus mielletään uu-
deksi teknologiaksi?  Viimeisen vuosikymmenen 
lopulla tuli ensimmäisen kerran markkinoille tu-
lostimia, jotka olivat hinnoiltaan jopa tavallisen 
kuluttajan ostettavissa (noin 1000€ ja jopa alle).  
Tämä seurasi kehitystä, joissa yliopistoryhmien 
organisoimina kehiteltiin open-source ohjaus-
koodia yksinkertaisille 3D-tulostimille, ja samal-
le määriteltiin edullisia komponentteja kitteinä, 
joita harrastelijat pystyivät itse kokoamaan.  Tätä 
ennen 3D-tulostulaitteet olivat maksaneet useita 
kymmeniä tai satoja tuhansia euroja.  Maailmal-
la lienee tällä hetkellä ainakin useita kymmeniä 
todennäköisesti satoja yrityksiä, jotka tekevät 3D-
tulostimia kuluttajamarkkinoille.

On itsestään selvää, että ne laitteet, joita 
yritykset ovat jo vuosikausia ostaneet kalliisti 
tuottaa paljon parempia kappaleita kuin kulutta-
jalle tarkoitetut 3D-tulostimet.  Näin ollen 3D-tu-
lostuksessa onkin useita tällä hetkellä vielä melko 
erillisiä markkinoita.  Edellä olevan perusteella 
jako yrityskäyttöön tarkoitettuihin tai kuluttajalle 
soveltuviin laitteisiin tapahtuu hinnan mukaan.  
Rajana yleisesti pidetään 5000 USD. 

Yrityskäyttöön sopivien laitteiden kohdal-
la on tapahtunut toinen mielenkiintoinen kehi-
tys.  Alkuperäinen sovellutus 3D-tulostuslaitteille 
1990 luvulla oli pääasiallisesti tuotekehityksen 
nopeuttaminen.  3D-tulostusta kutsuttiinkin pi-
kamallitukseksi (eng. Rapid Prototyping).  3D-tu-
lostustekinologia ei ollut riittävän laadukasta tai 
oli liian kallista tuotantosovellutuksiin. Vuositu-
hannen vaihteessa tulivat ensimmäiset todelliset 
tuotantosovellutukset ja nyt niiden osuus liike-
vaihdoltaan on merkittävä osa koko 3D-tulostus-
markkinoita. 
Tarkastelenkin tässä kirjoitelmassa kolmea 3D-
tulostuksen osamarkkinaa:
• Kuluttajien 3D-tulostus
• 3D-tulostus tuotekehityksessä
• 3D-tulostus tuotannossa

Professori  
Jouni Partanen
3D-valmistuksen tutkimusryhmä
Aalto-yliopisto

3D-Tulostuksen näkymät
Viimeisen kolmen vuo-
den aikana 3D-tulostus on 
saanut valtavaa kiinnos-
tusta maailman tiedotus-
lähteissä.  Olemme saaneet 
lukea ja nähdä muun 
muassa talojen, ruoka-an-
nosten ja jopa elinten tu-
lostamisesta.  3D-tulostus 
koetaan uudeksi teknolo-
giaksi, jolla on potentiaalia 
muuttaa monia asioita hy-
vin nopeasti (muutamina 
vuosina). 
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Olen tässä tekstissä tarkoittanut 3D-tulostuk-
sella kaikkea sitä, mitä usein kutsutaan ainetta 
lisääväksi valmistukseksi (eng. Additive Manu-
facturing) ja mitä ennen yleensä kutsuttiin pi-
kamallitukseksi (eng. Rapid Prototyping).  Tätä 
käytäntöä noudattavat myös alan suurimmat 
kaupalliset yritykset.

Uuden teknologian käyttöönotto on en-
nustamista ja se on aina vaikeaa.  Gartner on yh-
dysvaltalainen maailman johtava markkina-ana-
lyysiyritys, joka on viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden julkaissut potentiaalisten uusien tekno-
logioiden käyttöönottoa analysoivia kuvaajia, ns. 
hypekäyriä.  Ne on jaettu viiteen vaiheeseen: 1) 
alkuinnostus, 2) liiallisten odotusten huippukau-
si, 3) pettymyksen laakso, 4) teknologian kypsy-
minen ja 5) laajamittainen hyödyntäminen. Ohei-
sena kuvassa 1 on esitetty tänä vuonna Gartnerin 
julkaisema oma hypekäyrä 3D-tulostusalalle.  
Käyrässä on ympyröity mainitsemani 3D-tulos-
tuksen osamarkkinat.  Esittelen nämä kypsyysjär-
jestyksessä.

3D-tulostus tuotekehityksessä

Kuten jo aikaisemmin on mainittu, 3D-tulostuk-
sen soveltaminen tuotekehitysvaiheessa alkoi jo 
80-luvun lopussa.  Esimerkiksi autoteollisuus otti 
pikamallituksen (Rapid Prototyping) käyttöön lä-
hes kaikkien uusien autojen tuotekehityksessä jo 
seuraavan vuosikymmenen puoleen väliin men-
nessä.  Edellä esitetyssä hypekäyrässä 3D-tulos-
tus tuotekehityksessä onkin merkitty jo käyrän 
viimeiseen vaiheeseen: laajamittaiseen hyödyn-
tämiseen.  3D-tulostuksen toimintojen yhteen-
laskettu liikevaihto tuotekehitykseen liittyvissä 
sovellutuksissa vuonna 2013 oli noin 2 miljardia 
USD.  Koska esimerkiksi autoteollisuus käyttää 
3D-tulostusta käytännöllisesti katsoen kaikkien 
uusien autojen tuotekehityksessä, 3D-tulostus on 
mukana parantamassa tuotteita teollisuusaloilla, 
joiden vuotuinen yhteenlaskettu liikevaihto on 
jopa 1000 kertaa suurempi (selvästi yli 1000 mil-
jardia USD).  3D-tulostuksen vaikutuksen (im-
pact) voidaan näin ollen sanoa olevan biljoonia.

3D-tulostus tuotannossa
Alun perin 3D-tulostuksella aikaan saadut kappa-
leet eivät teknillisiltä ominaisuuksiltaan vastan-

Kuva 1:  3D-tulostuksen teknologioiden Hypekäyrä
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neet periteisillä tekniikoilla tuotettuja kappaleita.  
Tämä pätee vielä tänä päivänäkin useimmissa 
tapauksissa, vaikka 3D-tulostusteknologiat ovat 
kehittyneet huimasti viime vuosina.  Sama kap-
pale 3D-tulostettuna on lähes aina paljon kalliim-
pi kuin perinteisillä massatuotantotekniikoilla 
tehty kappale.  3D-tulostetuksen tuotantosovel-
lutuksissa on yleensä kyse siitä, että kappale on 
muodoltaan sellainen, jota ei voi käytännöllisesti 
katsoen valmistaa muilla menetelmillä.  Kappa-
leessa voi olla sellaisia sisäisiä ja ulkoisia opti-
moituja rakenteita, jotka joko ovat mahdottomia 
tai vaativat useita ylimääräisiä usein manuaalisia 
valmistustoimenpiteitä (Kuva 2).  Monissa 3D-tu-
lostuksen tuotantosovellutuksissa kappaleet ovat 
yksilöllisiä; vaikka kysymyksessä olisi massaso-
vellutus, kappaleet vastaavat yksittäisen henkilön 
ulkomuotoa – kuten kuulolaitesovellutuksessa 
(Kuva 3).

3D-tulostuksen tuotantosovellutuksi tu-
livat kaupallisesti merkittäviksi vuosituhannen 
alussa.  Tällä hetkellä niiden yhteinen liikevaihto 
on noin hieman vaille yhden miljardin.  Vuosit-
tainen kasvu on viime vuosien aikana 30 – 50 % 
luokkaa.  Tuotantosovellutukset näkyvät edellä 
olevalla hypekäyrällä teknologian kypsymisen 
alkuvaiheissa.  Suomessa Kalevala koru käyttää 
3D-tulostusta joidenkin valettavien vahamallien 
tuotannossa.

Kuluttajien 3D-tulostus
Kuluttajille tarkoitettu 3D-tulostuksessa käy-
tettävät laitteet perustuvat suurimmaksi osaksi 
pursutustekniikkaan (eng. material extrusion).  
Sulaksi lämmitetty muovimateriaali pakotetaan 
halkaisijaltaan pienen suuttimen läpi ja suutin-
ta ohjataan siten, että kolmiulotteinen kappale 
muodostuu kerroksittain.  Myös Suomessa on 
yksi tämän alan laitevalmistaja (miniFactory). Sa-
malla tekniikalla tehdään myös ammattimaiseen 
käyttöön soveltuvia laitteita, jotka usein ovat 10 
– 100 kertaa kalliimpia.  Erona on se, että ammat-
timaisissa laitteissa kaikki kontrollimekanismit 
liittyen lämpötiloihin ja materiaalin syöttöön ovat 
ratkaisevasti tarkempia ja tuloksena ovat luotet-
tava käyttö ja paljon parempilaatuiset kappaleet.  
Kuluttajille tarkoitettujen laitteiden laatu paranee 
vuosi vuodelta.

Kuva 2:  3D-tulostettu lentokoneen 
suihkumoottorin osa (Swirler). Kyseinen 
osa tulostetaan kokoonpanona yhdellä 
kertaa sisällä olevat kanavat optimoi-
tuna käyttötarkoitusta varten.  Aikaisem-
min vastaava osa on koottu hitsaamalla 
noin 15 komponentista – muotojen 
optimointia on rajoittanut valmistuste-
knologia.  Kuvan lähteenä: EOS ja Morris 
Technologies.

Kuva 3:  3D-tulostettuja yksilöllisiä kor-
van sisälle menevän kuulolaitteen kuo-
ria. Kuvan lähteenä: 3D Systems.
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Viime aikoina markkinoille on tullut usei-
ta myös muilla tekniikoilla toimivia edullisempia 
tuotteita.  Joukkorahoituskanavissa, kuten Kicks-
tarterissa on ollut monia 3D-tulostusprojekteja, 
jotkut niistä ovat jo aloittaneet jo tavalliset os-
toihin perustuneet tuotteiden toimitukset kuten 
Formlabs, joka käyttää fotopolymerisaatioon pe-
rustuvaa tekniikkaa (eng. vat photopolymerizati-
on).  Myös pulveripetiteknologian (eng. powder 
bed fusion) projekteja on Kickstarterissa.  

3D-tulostus alan tärkeimmän markkinatut-
kijan Wohlers Associatesin mukaan kuluttajille 
tarkoitettujen 3D-tulostimien kappalemyynti oli 
viime vuonna 7-kertainen ammattikäyttöön tar-
koitettuihin verrattuna ja kappale määrä kasvoi 
yli 2,5-kertaiseksi vuoteen 2012 verrattuna.  Kui-
tenkin kuluttajien 3D-tulostuksen laitemyynnin 
liikevaihto on alle 5 prosenttia koko 3D tulostuk-
sen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Minun henkilökohtainen mielipiteeni (ja 
toiveeni) on, että markkinoiden ja tuotekehityk-

sen panostuksen kasvaessa edullisten ja ammat-
timaisten laitteiden tasoero pienenee tulevaisuu-
dessa johtaen jopa markkinoiden saumattomaan 
yhtymiseen.  Näin on mielestäni käynyt doku-
menttien ja valokuvien tulostuksen teknologialle.  
Gartnerin hypekäyrästä markkinoiden yhtymi-
selle voidaan arvioida aikaskaalaa 5 – 10 vuodek-
si.  Itse pidän takarajaa (10 vuotta) todennäköi-
sempänä.

Aalto-yliopisto investoi
Aalto-yliopistoon on perustettu digitaalisen suun-
nittelun laboratorio (Aalto Digital Design Labo-
ratory, ADDLAB), jossa kehitellään 3-uloitteisen 
digitaalisen suunnittelun sovellutuksia teknistie-
teellisen ja taiteellisen lähestymistavan yhteistyö-
nä.  Tähän liittyvänä infrastruktuurina digitaali-
siin tuotantomenetelmiin on päätetty investoida 
yli 1 M€.  Oheisessa kuvassa näkyy ADDLAB:in 
laitekantaa.

Kuva 4:  ADDLAB:n laitteita.





11Valmistustekniikka 2014

Minulla oli ilo ja kunnia olla pokkaamas-
sa Metson asennoitintehtaan puolesta 
Suomen Lean-yhdistyksen myöntämää 
Vuoden Lean-teko 2013 palkintoa tul-

tuamme kilpailussa kolmannelle sijalle. Olimme 
saavuttaneet uuden vision, osallistavan projektin 
johtamismallin sekä analyyttisen tutkimuksen 
avulla merkittäviä tuloksia virtauttaessamme vo-
lyymituotteemme kokoonpanoprosessia. Saavu-
timme  hienoja sekä suorituskykymittareilla että 
rahassa mitattavia tuloksia.  

Mielestäni silti suurimmat saavutuksem-
me olivat aikaansaatu muutos omassa ajattelu- 
ja toimintamallissamme sekä suuntaa näyttävä 
esimerkkimme koko Metson organisaatiolle. 
Onnistuimme sekä Lean-johtamisen että yleisen 
muutosjohtamisen kannalta ehkä hankalimmin 
saavutettavassa asiassa - onnistuimme luomaan 
merkittävän asennemuutoksen.

Jos organisaation toimintamalleihin ja 
-kulttuuriin halutaan todellista ja pysyvää muu-

tosta, on vaikutettava organisaatiossa toimivien 
ihmisten asenteisiin. Insinöörimaailmassa asen-
teisiin vaikuttaminen voi kuulostaa humanistien 
ja HR-ihmisten heiniltä ja perusinsinööri nostaa 

Kehitysinsinööri
Samuli Tanninen
Metso Oyj

Muutosjohtaminen on tärkeä 
osa Lean-kehitystä

Kuva1: Lean-seminaarin Vuoden Lean-
teko 2013 palkintojen jako (Lähde: Edu-
power Oy Ab)

Ihmisten asenteiden muuttaminen oli avain me-
nestykseen Metson asennoitintehtaalla. Oikeiden 
asioiden tekeminen huomattiin myös muualla ja tästä 
palkintona tehtaalle myönnettiin kolmas sija Vuoden 
Lean-teko 2013 kilpailussa.

Metson asennoitintehtaan kokoonpanoprosessin virtautus
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sanat kuultuaan kädet pystyyn, mutta muutosta 
haluavassa organisaatiossa se kuuluu jokaisen 
esimiehen sekä kehityshenkilön vastuulle. Lop-
pujen lopuksi asenteisiin vaikuttamisen periaate 
on insinööriystävällisesti jaettavissa melko yksin-
kertaisiin helposti käsitettäviin elementteihin. 

Muutosjohtamisen kannalta oleelliset ele-
mentit ovat muutoksen tarpeen ymmärtäminen, 
muutokseen tarvittavien taitojen omaksuminen, 
roolimallien olemassaolo sekä formaali organi-
saatio, joka tukee muutosta.  Asennoitintehtaan 
kehitysprojektissa onnistuttiin erityisesti muu-
tokseen tarvittavien taitojen kehittämisessä sekä 
roolimallien esiintuomisessa.

Palkittu projekti oli asennoitintehtaan en-
simmäinen laatuaan. Sen määrittelyvaiheen aika-
na luotiin asennoitintehtaan uusi visio, jossa oli 
mainittuna yhteistyö ja osallistava johtaminen, 
jonka pohjalle koko projektin johtamismalli pää-
tettiin rakentaa. Osallistamalla pyrittiin sitout-
tamaan projektitiimi, työntekijät sekä kriittiset 
sidosryhmät siten, että jokainen halukas pääsi 
vaikuttamaan projektin lopputulokseen. 

Osallistavan johtamisen malli saatiin si-
säänajettua niin, että jatkossa se on ollut luonteva 
osa tapaamme toimia. Huomasimme, että tällä ta-
valla saavutettiin myös kokonaisuuden kannalta 
parempia tuloksia verrattuna vanhaan toiminta-
malliin, jossa karrikoidusti projektin vetäjä ker-
too halutun lopputuloksen ja insinööri toteuttaa. 
Tehtaallamme tämä konkretisoitui esimerkiksi 
kokoonpanolinjan layoutissa, logistiikkaratkai-
suissa sekä kehitetyissä uusissa työnkuvissa. Insi-
nöörin esittämä ratkaisu oli usein pelkkä raakile, 
josta yhdessä varsinaisten tekijöiden kanssa hiot-

tiin timantti. Osallistavalla johtamistavalla saavu-
tetaan toimivampia ratkaisuja.  Se on avaintekijä 
asennemuutoksen aikaansaamisessa, sillä se joh-
taa myös muutoksen tarpeen ymmärtämiseen.

Viedessämme projektin tavoitteita eteen-
päin meistä jokainen toimi roolimalleina. Projek-
tin päätyttyä sen tulokset puhuivat puolestaan, 
kuten muut hyvin onnistuneet kehitysprojektit 
sen jälkeen. Onnistumisemme - varsinkin Lean-
palkinnon myötä - on herättänyt mielenkiintoa 
toimintatapojamme kohtaan Metson laajuises-
ti sekä myös yrityksien välisesti.  Uskoisin, että 
olemme tietyllä tavalla jopa johtaneet organisaati-
ossamme muutosta alhaalta ylöspäin. Kannattaa 
siis uskoa omien, vähän pienempienkin organi-
saatioiden voimaan ja pyrkiä aikaansaamaan po-
sitiivista muutosta laajemmassakin mittakaavassa 
esimerkkiä näyttämällä.

Lean-seminaarin alustaneiden asiantun-
tijoiden Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
professori Matti Pohjolan ja Lean Enterprise Aca-
demy UK:n puheenjohtaja Daniel Jonesin esitys-
ten perusteella Suomi yhteiskuntana on asenne-
muutoksen tarpeessa mukaan lukien teollisuus 
sekä esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuolto. Tilas-
tot osoittavat, että työn tuottavuus Suomessa esi-

Kuva 2: Uusi layout suunniteltiin koko-
naisuudessaan yhdessä kokoonpani-
joiden kanssa

Kuva 3: Työpiste- ja menetelmäkehitys 
tehtiin alusta loppuun saakka itse

“Osallistamalla pyrittiin sitout-
tamaan projektitiimi, työntekijät 
sekä kriittiset sidosryhmät siten, 
että jokainen halukas pääsi vai-
kuttamaan lopputulokseen”
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merkiksi suhteessa Yhdysvaltoihin on pienenty-
nyt työn määrän itsessään kasvaessa.

Lean-kirjallisuus ja -filosofia tarjoavat or-
ganisaatioille ja koko yhteiskunnalle puitteet tar-
vittavalle osaamiselle sekä muutoksen tarpeen 
ymmärtämiselle asiakaslähtöisen ajattelun muo-
dossa.  Organisaatioiden on itse tuotava esille 
omat sisäiset roolimallinsa sekä muutettava for-
maalit organisaationsa tukeemaan muutosta. 
Suomi ja Suomen teollisuus tarvitsee roolimalleja 
ja suunnan näyttäjiä. Muistakaa tuoda menestys-
tarinat esille ja juhlia onnistumisia. 

Kuva 4. BKT tehtyä työtuntia kohden 
suhteessa Yhdysvaltoihin, % Lähde: Poh-
jola Matti, 2011 Kasvukauden tilinpäätös, 
Kansantaloudellinen aikakausikirja -107. 
vsk. -3/2011

Kuva 5. BKT tehtyä työtuntia kohden 
suhteessa Yhdysvaltoihin, % Lähde: Poh-
jola Matti, 2011 Kasvukauden tilinpäätös, 
Kansantaloudellinen aikakausikirja -107. 
vsk. -3/2011
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Tohtorikoulutettava
Sampsa Laakso
Tuotantotekniikan tutkimusryhmä
Aalto-yliopisto

Digitalisaatio, Lastuavan 
työstön tulevaisuus ja 
Suomen koko teollisuuden 
tulevaisuus
”Lastuavaa työstöä ei kannata tutkia, siitähän tie-
detään jo kaikki.” Näin linjattiin 90-luvulla kan-
sallisesti konepajatekniikan tulevaisuutta pohdit-
taessa, ainakin tarinan mukaan. 90-luvun jälkeen 
lastuavan työstön alalla on tapahtunut kehitystä 
niin teräaineiden kuin työstettävien materiaalien-
kin osalta, mutta erityisesti työstökoneet ovat ke-
hittyneet. Loppujen lopuksi konepajojen arjessa 
merkittävää muutosta ei ole tapahtunut, vaikka 
työvälineet ovat monipuolistuneet ja työstöko-
neiden liikeakselit ovat lisääntyneet, joten onko 
tuo lausuma sitten kovinkaan väärässä? Vasta-
taan kysymykseen tieteen hengessä kysymyksil-
lä: onko Suomessa osaamista 5-akselisen työstön 
suunnitteluun, mikä yritys on Suomen johtava 
ilma- ja avaruusalan alihankintapaja titaanien 
ja superseosten koneistajana, kuinka paljon työ-
kalujen huoltopalveluja käytetään ja mistä han-
kitaan erikoistyökaluja? Alkaako kokonaisuus 
hahmottua? Jos ei, annetaan vielä täyslaidallinen: 
onko Suomessa kilpailukykyisiä koneistuspalve-
luja, paljonko alihankintateollisuuden ulkomaan-
viennin osuus on, kuinka hyvin alihankintapajat 
ovat verkostoituneet, millainen järjestelmäinteg-
raatio alihankkijoiden ja OEM valmistajien välillä 
on ja onko alan perusopetuksessa parannettavaa? 
Myönnettäköön, että kaikki kysymykset eivät 
koske suoraan lastuavasta työstöstä johtuvia on-
gelmia, mutta toisaalta näiden haasteiden takia 
lastuavan työstön tekeminen ei kannata, tai sitten 
kannattaa liiankin hyvin.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Valtion johdossa 

on linjattu Suomen olevan palveluyhteiskunta ja 
hammaskeijulta toivotaan koulutusvientiä joka 
pelastaa Suomen talouden. Emme halua savu-
piipputeollisuutta. Miksei? Palautettaessa tuotan-
toa Kiinasta, Saksan talous on jatkanut kasvukan-
nassa. Yhdysvaltojenkin investoinnit tuotantoon 
ovat tuottaneet tulosta. Jos Suomessa halutaan 
pitää kiinni korkeasta palvelu- ja sivistystasosta, 
on ymmärrettävä että Suomi on teollisuusmaa, 
jossa voitaisiin tehdä asiat selvästi paremmin. Tu-
levaisuuden trendejä ovat teollinen internet, 3d-
tulostus, joustavat ja ketterät valmistusjärjestel-
mät, digitaalinen valmistus ja muut voimasanat, 
joiden luvataan korjaavan kaikki yritysten ongel-
mat. Onko näin? Hyvin mahdollista, mutta myös 
perusasiat on saatava kuntoon.
Lastuavan työstön osuus kaikista tuotekustan-
nuksista on 70 %. Luku saattaa sisältää hieman la-
pinlisää, mutta koneistus on oikeastikin kallista ja 
usein koetaan, ettei sitä kannata tehdä. Sen lisäksi 
että se on kallista, se on niin helppoa, että kilpai-
lua on paljon erityisesti halpatuotantomaissa, - ai-
nakin helppoa tehdä huonosti. Todellisuudessa 
lastuavan työstön osaamiseen kannattaa panos-
taa. Oikealla prosessisuunnittelulla, työkalu- ja 
työstökonevalinnoilla, ohjelmoinnilla ja tuoteke-
hityksellä voidaan helposti pienentää 70 % tuosta 
70 prosentista. Miten tämä onnistuu?
Lähdetään tuotekehityksestä, joka tehdään 
yleensä vielä OEM yrityksissä, jotka ovat lähes 
poikkeuksetta ulkoistaneet tuotantonsa ehkä 
kokoonpanoa lukuun ottamatta. Länsimaalais-
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ten yritysten keskiarvo on, että kaksi kolmas-
osaa tuotteen lisätystä arvosta tulee alihankit-
tuna. Tuotekehityksessä tehdään mielipuolisia 
ratkaisuja kun talon sisäistä tuotanto-osaamista 
ei löydy. Usein alihankkijaa vielä syyllistetään 
huonosta kilpailukyvystä, varsinkin kun Aasias-
sa samat tuotteet luvataan tehdä kymmenesosa-
hintaan. Usein vain todellisuus realisoituu niin, 
että eivät edes idän ihmetehtaat pysty tuottamaan 
laadukkaita kompleksisia kappaleita kustannus-
tehokkaasti, ja tyypillisesti kustannustehokkuus 
on se, mistä pidetään kiinni. Tuotekehityksen 
osaaminen siis heijastuu suoraan tuotannon kil-
pailukykyyn. Metallien 3D-tulostaminen on 
saanut paljon huomiota varmaan osittain juu-
ri siksi, etteivät menetelmän kustannukset ole 
riippuvaisia tuotesuunnitelman järkevyydestä. 
Totta kai, myös 3D-tulostettujen kappaleiden 
kustannukset voi vaihdella suunnittelusta riip-
puen, mutta laskentakaava on selvästi helpompi 
kuin muille prosesseille: euroa per kuutiosentti-
metri. Miten tuotekehitys voitaisiin saada teke-
mään valmistusystävällisempiä tuotteita? Monet 
CAD-järjestelmät sisältävät CAM-ominaisuuden, 
usein vielä niin, että CAD-puolella tehdyt muu-
tokset käynnistää työstöratojen regeneroinnin 
CAM-puolella ja tuotemuutokset ovat lähes auto-
maattisesti toteutettavissa, kunhan ensimmäinen 
NC-ohjelma on mallinnettu. Käyttäjäalirutiineja 
hyväksikäyttäen voidaan lisätä suoraan kustan-
nustiedot koneistukseen, jolloin CAD-piirtäjä 
näkee reaaliajassa tuotemuutoksien aiheuttamat 
kustannusvaikutukset. Ihan näin suoraviivaista 
tämä ei vielä ole, mutta aivan varmasti realisoitu-
vaa lähitulevaisuutta. Järjestelmäintegraatio ERP-
, APS- ja MES-tasoilla voisi olla jo nykypäivää. 
Jopa eri toimittajien järjestelmät on saatavissa 
keskustelemaan keskenään, jolloin alihankkijan 
kapasiteetti on tiedossa jo OEM-valmistajan saa-
dessa tilauksen asiakkaalta. Näin myös alihankki-
jalle tulee tieto tulevasta tilauksesta aikaisemmin 
kuin perinteisessä puhelin kouraan menetelmäs-
sä. Tällaisen järjestelmän hyödyntäminen vaatii 
uskallusta ja luottamusta, joka nykyisen verisen 
kilpailun aikana on usein vähissä.
Samalla lailla CAM-puolen ohjelmointi tulee 
muuttumaan asiantuntijajärjestelmien ja simu-
loinnin kehittyessä. CAM-työstöradat simuloi-
daan automaattisesti taustaprosessina, jolloin 
työkalun kestoikä, lastuamisvoimat ja kappaleen 
deformaatio sekä toleranssit tulevat näkymään 
prosessia suunniteltaessa. Kaikki tämä on jo mah-
dollista, mutta integroitua järjestelmää ei ole ke-
hitetty.
Vastaavasti tehdassuunnittelussa virtuaaliset 
tehtaat ja konemallit tulevat mullistamaan käy-

tännön työskentelyn. Robottisolun rakentaminen 
ja testaaminen virtuaaliympäristössä eivät vie 
montaa työpäivää kun mallit ovat valmiina. Jär-
jestelmä- ja konevalmistajien tarjoamat virtuaali-
mallit laitteistaan varmistavat virtuaalimallin to-
denperäisyyden ja virtuaalimallia voidaan ohjata 
samalla todellisella ohjausyksiköllä kuin toteutet-
tavaa järjestelmää.
3d-tulostettujen kappaleiden pinnanlaatu ei riitä 
täyttämään teollisuuden vaatimuksia, vaan tähän 
vaaditaan viimeistelyä. Usein koneistaminen on 
ainoa vaihtoehto, jolloin ohutseinämäisten kak-
soiskaarevien pintojen koneistamisen osaaminen 
on välttämättömyys. Aihionmallin laatiminen 
tehdään 3d-kuvaamalla tulostettu kappale ja sen 
perusteella ohjelmoidaan 5-akselisen työstöko-
neen radat niin, että esimerkiksi kappaleeseen 
kohdistuvat työstövoimat vakioidaan, jolloin mit-
tatarkkuus säilyy eikä haitallisia jäännösjännityk-
siä pääse syntymään. 3d-tulostamisen suurin etu 
on riippumattomuus volyymistä ja suunnittelun 
vapaus. Tuota suunnittelun vapautta tosin kan-
nattaa harjoittaa hyvin harkitusti, sillä yksinker-
taiset ratkaisut tulevat edelleen usein edullisem-
miksi, mutta milloin muotoilulla tai erikoisilla 
yksityiskohdilla voidaan saavuttaa tuotteen tek-
nisen toiminnan kannalta merkittävää etua, mah-
dollisuudet ovat lähes rajattomat.
Lastuavan työstön perustutkimus voi alkaa kiin-
nostamaan siinä vaiheessa, kun muut puitteet 
ovat kunnossa. Lastuavan työstön mekaniikan 
ymmärrys ei ole juuri parempi kuin 90-luvulla, 
mutta sitä osataan mallintaa paremmin. Perustut-
kimus tukee suoraan prosessiparametrien määrit-
tämistä, työkalusuunnittelua, uusien työmateri-
aalien kehitystä ja ongelmatilanteiden ratkaisua. 
Lastuavan työstönkin tutkimus on keskittynyt 
simulaatioihin, mutta suuri osa tutkimuksesta on 
vielä kokeellista. Kokeellisen tutkimuksen ja si-
mulaatioiden yhdistäminen on tuonut paljon uut-
ta tietoa lastuavasta työstöstä, jonka avulla pro-
sessien tehokkuutta voidaan parantaa muutenkin 
kuin kokeilemalla kaikki vaihtoehdot läpi. Kun 
työmateriaalin materiaalimalli ja parametrit ovat 
kunnossa, yön aikana voidaan laskea 100 eri las-
tuamistilannetta ja määrittää näistä parhaat pro-
sessiarvot. Nykyisellään tällainen toiminta vaatii 
vielä paljon asiantuntijaosaamista, mutta tämän-
kin menetelmän integrointi CAM-järjestelmiin on 
väistämättä tulevaisuuden tekniikoita.
Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia, kalliita 
järjestelmiä ja riskejä. Näiden riskien minimoimi-
seksi aihepiirin tutkiminen on välttämätöntä, el-
lei sitten mennä valtionhallinnon ohjenuorassa ja 
aleta kaikki parturikampaajiksi.



16 Muutosjohtaminen

VTK:n ulkomaanekskursio 
Euroopassa 2014

Elokuun puoliväli – eli VTK:laisen lempiaika: kesätyöra-
hat taskussa ja 3 viikon excursiomatka edessä.  Suun-
tana Eurooppa, jossa olivat tällä kertaa kohdemaina 
Tsekki – Saksa – Itävalta – Unkari – Slovenia – Italia ja 
Kroatia. Kuulumisten vaihdon ja turvatarkastuksen jäl-
keen oli aika nousta Prahan koneeseen.
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Praha (17-19.8)
Päästyämme ulos kentältä pääsimme jännittä-
mään millaisella bussilla tulisimme jatkamaan 
seuraavat kaksi viikkoa reissustamme. Bussi oli 
tullut Puolasta meitä Prahan kentälle vastaan, jo-
ten emme tienneet bussista tai kuskeista mitään. 
Kuuleman mukaan tilaa pitäisi riittää, sillä 13 
hengen seurueellemme oli varattu 54-paikkainen 
bussi. Nopeasti laskettuna tilaa siis oli yksi rivi 
per matkustaja eli juuri sopivasti tällaiselle pitkäl-
le reissulle. Edellä mainitut huolemme kuitenkin 
olivat turhia, sillä bussi löytyi ja pakkasimme lau-
kut bussiin sekä lähdimme kohti hotellia. 

Ensimmäinen päivä Prahassa oli varattu 
täysin kaupunkiin tutus¬tumiseen. Purettuam-
me tavarat oli raavailla mie¬hillä tietysti mieles-
sä ruoka. Ruokailu päätettiin hoitaa vähän vai-
keamman kautta. Kapuamalla, suunnistajamme 
mukaan, 500m päässä olevan mäen huipulle, 
josta sitten löytyisi tähän tarkoitukseen juuri so-
piva ruokailupaikka. Käveltyämme kahden kilo-
metrin matkaa maaliin oli jäljellä enää samaiset 
500m. Lopulta parin tunnin kävelyn jälkeen tämä 
kovin kehuttu ruokapaikka löytyi ja joukko sai 

sitä mitä haki. Päivän päätteeksi päätimme vie-
lä tutustua muihin Prahan nähtävyyksiin. Illalla 
löytyi kellonaikaan sopivammat nähtävyydet 
paljon helpommin, joten pääsimme keskittymään 
olennaiseen. Kuka voikaan arvata, kuinka innois-
saan joukko suomalaisia voikaan olla kuullessaan 
buffetista, jossa parin tunnin aikarajan sisällä saa 
nauttia niin monta kuin haluaa ja vielä Hilton-ho-
tellin kattohuoneistossa. Tämän konsepti oli siis 
keskittynyt pelkästään nestemäisiin tuotteisiin. 

Skoda (18.8)
Maanantaiaamuna koitti sitten ekskursion en-
simmäinen tehdasvierailu. Tällä kertaa kohteeksi 
valikoitui Skodan autotehdas, mikä sijaitsi Mladá 
Boleslavissa noin tunnin matkan päässä Prahasta. 
Aamu alkoi kohtalaisen normaalilla tavalla, kun 
matkaajien täytyi ensimmäistä kertaa etsiä alim-
maiseksi pakattu perinteinen musta puku matka-
laukusta ja koettaa pukea se päälle siististi. Kaik-
kien saatua itsensä valmiiksi, edustuskelpoiseksi 
ja kylläisiksi hotellin aamupalalla oli seurueem-
me aika aloittaa matkan teko kohti Skodan teh-
dasaluetta. 
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Lähestyessämme tehdasaluetta aloimme 
huomata että muut tiellä liikkuvat autot alkoivat 
olla enimmissä määrin Skodia. Matkalla huoma-
simme vain kourallisen muun merkkisiä autoja, 
ja niistäkin suurin osa oli Volkswagen-konsernin 
tuottamia autoja. Kaartaessamme lähemmäs itse 
tehdasaluetta alkoi maisemat muistuttaa epäi-
lyttävästi Kouvolaa. Suurin osa kerrostaloista 
oli rakennettu tehtaan työntekijöille eikä niissä 
ollut panostettu ainakaan arkkitehtikuluihin. Jo-
kaista kerrostaloa koristi vielä numero, joten alue 
muistutti kieltämättä Itä-Saksaa kymmeniä vuo-
sia sitten. Perille päästyämme onnistuimme myös 
perinteiden mukaisesti aiheuttamaan hienoisen 
ruuhkan bussillamme ja samalla pahoittamaan 
paikallisen vanhemman rouvan mielen. Tämän 
kohtauksen ja pienen etsimisen jälkeen onnis-
tuimme viimein löytämään kierroksemme lähtö-
pisteen ja pääsimme aloittamaan kierroksemme. 

Kierros alkoi katsauksella Skodan autoi-
luhistoriaan, joka tapahtui tehtaan vieressä ole-
vassa museossa. Museossa näimme koko Skodan 
historian ja saimme kokea yhtiön läpikäymän 
muutoksen polkupyöriä korjaavasta ja valmis-

tavasta pienestä yrityksestä yhdeksi maailman 
tunnetuimmista automerkeistä, ja sen matkasta 
osaksi suurta konsernia. Museo kertoo lähemmin 
tarinan Laurin & Klementin polkupyörätehtaasta 
ja sen noususta koko Tšekin ylpeyden aiheeksi. 
Myöhemmin Laurin & Klement fuusioitui Sko-
da-yhtymän kanssa. Skoda-yhtymä itsessään sai 
alkunsa 1800-luvulla ja kasvoi nopeasti Itävalta-
Unkarin suurimmaksi teollisuusyritykseksi. Ny-
kyään Skoda on osa saksalaista Volkswagen-kon-
sernia.

Museokierroksen päätyttyä pääsimme kä-
siksi itse tehdaskierrokseen, jonne pääsyn vaa-
timuksena oli, että meidän tuli kulkea alueella 
omalla bussilla. Tehdasalue oli valtava. Tosin 
kyseinen tehdas valmisti ja työsti itse kaikki osat, 
joten alueen koko oli ymmärrettävästi paljon suu-
rempi kuin mihin nuori suomalainen opiskelija 
oli tähän mennessä tottunut. Tehdas oli myös erit-
täin tehokas. Yhden auton läpimenoajaksi meille 
kerrottiin 25 tuntia ja toimitusajaksi 1-4 kuukaut-
ta.

Valitettavasti kierroksemme ei kattanut 
kaikkia eri osastoja ja rakennuksia, kuten moot-

Skodan museossa riitti ihmeteltävää
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torikokoonpanoa, joka olisi kiinnostanut suurta 
osaa opiskelijoistamme. Kierroksen aikana ker-
kesimme käydä levytyöpajassa, hitsaamossa ja 
loppukokoonpano linjalla. Levytyöpajalla näim-
me kuinka levytyökeskuksissa saatiin muutaman 
lyönnin jälkeen valtavista metallirullista muokat-
tua ja leikattua auton kaikki peltiosat. Hitsaamos-
sa taas näimme massiivisen hitsilinjaston, joka 
sisälsi 600 robottia jotka toimivat yötä päivää. Yh-
teen autoon tulee yhteensä yli 890 metriä hitsisau-
maa ja hitsaus vaihe autoa kohden kestää 9 tuntia. 
Kokoonpanolinja oli myös jatkuvalla periaatteel-
la toimiva perinteinen autojenkokoonpanolinja, 
jossa itse tuote ei pysähtynyt hetkeksikään, ellei 
tuotannossa tai kokoonpanossa ollut jotain suuria 
ongelmia. Tehtaalta saadaan päivässä ulos noin 
1200 uutta autoa.

Skodalla tuotekehitys ja tuotteiden tuotan-
toon saaminen kävi myös rationaalisesti ja suun-
nitelmallisesti. Uuden mallin suunnittelun aloit-
tamisesta siihen, että uusi auto saadaan tehtaalta 
ulos, menee kaksi vuotta. Eli periaatteessa kun 
ensimmäinen uudenmallin auto saadaan ulos, 
aletaan saman tien suunnitella seuraavaa mallia. 
Tuotekehitys perustuu modulaarisiin rakentei-
siin, jolloin he voivat hyödyntää edellisten malli-
en suunnittelukomponentteja ja vuosimalli päivi-
tykset ovat taloudellisesti järkevämpiä tehdä. 

Skoda myös tarjosi työntekijöilleen erittäin 
mielenkiintoisen työsuhde-edun, mikä osaltaan 
selittää sen, miksi kyseisessä kaupungissa ei nä-
kynyt juuri muita autoja kuin Skodia. Työsuhde-
etu oli semmoinen että työntekijä voi joko ostaa 
huomattavalla alennuksella Skodalta uuden au-
ton tai liisata sellaisen ja maksaa siitä 1% uuden 
vastaavan hinnasta/ kuukausi. Vuoden leasingin 
jälkeen työntekijä voi joko ostaa auton omaksi, 
itselleen tai perheelleen tai ottaa uuden auton lea-
singiin. 

Loppuen lopuksi Skodan vierailulta jäi erit-
täin positiivinen kuva ja auton arvo ei ainakaan 
omissa silmissäni laskenut, päinvastoin. Konk-
reettisesti seurueemme suuhun jäi tosin varsin 
rasvainen kanan maku, sillä lounaaksi valitsim-
me KFC:n herkulliset kananpalat, jotta jaksoimme 
matkata rauhassa takaisin Prahaan.

Siirtyminen Augsburgiin (19.8.)
Tiistaina oli aika siirtyä jo seuraavaan maahan 
eli Saksan puolelle. Aamulla aamupalan jälkeen 
otimme bussin suunnaksi Augsburgin. Matkalla 
pysähdyimme Ingolstadtin outlet-kylään, jotta 

kaikki halukkaat saivat ostettua uusia boksereita 
sekä muita vaatteita loppumatkalle. Augsburgis-
sa perillä saimme hieman etsiä Slamba Hostellia, 
mutta lopulta löysimme uuden ja tosi hienon yö-
pymispaikan. Osa porukasta päätti vielä lähteä 
käymään keskustassa tervehtimässä paikallisia 
tuttuja ja päädyimme vanhaan olutravintolaan, 
josta löytyi tietenkin oma panimo. Perinteisin sak-
salaisen rasvaisen ruoan ja olutmaistelumenun 
jälkeen palasimme hostellille, sillä seuraavana 
päivänä oli ekskursio tiedossa.

VTK luovuttaa perinteisin menoin laatu-
sertifikaatin Skodan edustajalle kiitok-
seksi vierailusta
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Voxeljet (20.8)
Uudessa ja tasokkaassa hostellissa nukutun yön 
jälkeen oli helppo nousta ja lähteä päivän kohtee-
seen. Tällä kertaan matka suuntautui 3D-print-
tereitä valmistavan ja siihen liittyviä palveluja 
tarjoavan Voxeljetin tiloihin. Heti alussa silmiin 
pisti uuden karhea yritysalue ja siistit toimisto-
tilat, joissa ei etuovea pidemmälle päässyt ilman 
firman edustajaa. Onneksi ei kauaa aulassa tar-
vinnut odottaa, kunnes emäntämme ohjasivat 
meidät isoon neuvotteluhuoneeseen. Kauppa 
näytti käyvän viereisessä neuvotteluhuoneessa, 
jossa firman toimitusjohtaja ja perustaja Dr. Ingo 
Ederer oli asiakkaan kanssa. Muiden esittämän 
firman esittelyn jälkeen, hän kuitenkin ehti käy-
mässä sanoa tervehdyksensä. Osalta tämä yllättä-

vä tapahtuma varmaankin selittyy professorim-
me ja hänen ystävyydellä. 

Firmassa on tällä hetkellä 140 henkilöä töis-
sä ja se on kasvanut hallitusti. Vuonna 1999 pe-
rustetun yrityksen kilpailukenttä on tällä hetkellä 
kova ja trendit osoittavat, että isoimmat tekijät os-
tavat tällä hetkellä pienempiä pois markkinoilta. 
Markkinat ovat murrosvaiheessa ja muuttumas-
sa, koska ensimmäiset patentit ovat jo umpeutu-
neet ja tulevaisuudessa niitä tulee vapautumaan 
vielä nopeampaa tahtia.

Voxeljet operoi kahdessa divisioonassa, 
palveluissa ja systeemeissä. Palvelut ovat alihan-
kintaa toisille yrityksille ja systeemeillä tarkoite-
taan itse laitteiden myyntiä. Asiakaskuntana on 
laajalti autoteollisuutta, mitkä sijaitsevat lähiym-
päristössä, sekä yliopistoita, joiden kanssa kehi-
tellään uusia tuotantotekniikoita ja tutkitaan ma-
teriaalien käyttäytymistä.

Palveluissa heidän kapasiteetti muovia 
lisäävissä menetelmissä on 21000 litraa kuukau-
dessa ja hiekalla toimivilla menetelmillä peräti 
300000 litraa kuukaudessa. He kykenevät teke-
mään valumuotteja nopeasti ja isolla volyymil-
la. Tuotannossa näimme tällä hetkellä maailman 
suurimman materiaalia lisäävän tuotantokoneen 
VX4000, joka pystyy lisäämään materiaalia 123 
litraa tunnissa, maksimiosakoko on huikea 8 m^3 
ja siinä on 26560 suutinta. Lisäksi toinen ryhmäl-
le harvinaisempi kone löytyi hallista, kun meille 
esitettiin VXC800 jatkuvaan tulostamiseen kyke-
nevä tulostin. Jatkuvan tulostamisen mahdollis-
taa laitteen tulostustyyli, mikä ei ole perinteinen 
horisontaalinen, vaan vino noin 45-asteessa ma-
kaava alusta. 

Kierroksen lopuksi näimme vielä erinäisiä 
tulostettuja osia ja kurkkasimme osien viimeiste-
ly- ja laatuosastolle. Emme tietenkään jääneet il-
man omia tulostettavia osia tällaisen ekskursion 
jälkeen vaan saimme kotiin vietäväksi punaiset 
shakkitornit hienoineen yksityiskohtineen. Tu-
lostusosien ja loppukuvien jälkeen suuntasimme 
bussin kanssa kohti Baijerin pääkaupunkia Mün-
cheniä.

München (20-23.8)
Perillä Münchenissä ensimmäisenä mielessä 
oli tietenkin ruoka ja suuntasimmekin suoraan 
maistamaan paikallista döneriä. Ohjelma Mün-
chenissä oli tosi vapaa, sillä neljän päivän ainut 
suunniteltu kohde oli Paulanerin panimokierros 
perjantaina.

3D-tulostuksen taidonnäytteitä à la 
Voxeljet
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Keskiviikkona ruokailun jälkeen päätimme 
lähteä käymään Baijerin ylpeyden BMW:n raken-
tamassa BMW Weltissä. Nähtävillä oli kaikki uu-
simmat BMW mallit. Myös Rolls-Roycen hienoin 
luomus pyöri esittelytilassa eristetyllä alueella. 
Mielenkiintoisin kohde kuitenkin oli BMW:n säh-
köautot, joihin pääsi tutustumaan lähelle. Varsin-
kin BMW i8 on moderni ja futuristinen luomus ja 
mietimme, että milloinko kyseinen malli rantau-
tuu Suomeen.  BMW Weltin keskellä on estradi, 
josta voi halutessa pientä lisämaksua vastaan 
hakea oman upouuden autonsa niin sanotusti 
suoraan tehtaalta. Uudet autot nousevat hissillä 
estradille ja uusi omistaja saa ajaa pari kunnia-
kierrosta ennen kuin ajaa auton ulos kompleksis-
ta. Onneksemme saavuimme sopivasti paikalle 
todistamaan yhtä auton luovutusta ja sitä kuinka 
ihmisten hurratessa hän pääsi ajamaan autonsa 
ulos.

Illalla suuntasimme yhteen Münchenin 
tunnetuimpaan nähtävyyteen eli Hofbräuhaus-
siin. Sen lähemmäksi Oktoberfest-tunnelmaa ei 

tähän aikaan kaupungissa pääse ja yllätyimme 
kuinka täynnä talo keskellä viikkoa oikein on. 
Ainoat vapaat paikat aluksi löytyivät sisäpihan 
terassilta, mikä illan hämärtyessä oli hieman vii-
leähkö paikka. Mukavan ja saksalaiseen kapakka-
tunnelmaan tutustuneena siirryimme hostelliin 
yön pimeinä tunteina. 

Aamulla saimme idean lähteä Euroopan 
suurimpaan sisävesipuistoon, mikä sopi aamun 
tunnelmaan täydellisesti. Puisto koostui monesta 
osasto, joissa pystyi nauttimaan saunoista, vesili-
ukumäistä sekä tropiikin menosta että ulkoaltaan 
raikkaudesta. Osa porukasta viihtyi saunaosas-
tolla paremmin kuin hyvin ja lähtö paikasta mei-
nasi viivästyä. Takaisin hostellilla olimme hyväs-
sä ajoin ennen illan rientoja.

Perjantaina oli mahdollista vierailla Deut-
sches Museumilla, jossa on Saksan teknillisiä saa-
vutuksia ja sekä niiden historiaa näytillä. Muu-
taman hyvän firman näkemisen jälkeen on aina 
hyvä käydä katsomassa erilaista ”raakaa” tekniik-
kaa. Kyseinen Münchenin tekniikanmuseo yllätti 

Coupé-mallisto esittäytyy BMW Weltin edustalla
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kyllä koollaan seurueemme. Jopa pintapuoliseen 
kiertelyyn saa aikaa käytettyä 2-3 tuntia. Muse-
on kokoelmiin kuuluu lukuisia harvinaisuuksia, 
kuten ensimmäinen sähködynamo, ensimmäinen 
auto, ensimmäinen dieselmoottori ja laboratorio-
pöytä, missä atomi halkaistiin ensimmäisen ker-
ran, sekä nano- ja bioteknologiaa esittelevä siipi. 
Koko museon kiertämiseen olisi pitänyt varata 
koko päivä, mutta hyvän oppaan avulla kaikki 
tärkeimmät ja kiinnostavimmat asiat löytyvät ly-
hyemmässä ajassakin.

Museon jälkeen oli hyvä jatkaa päivää 
hieman samanlaisissa merkeissä, sillä Paulaner-
panimon historialliset tilat tulevat vuoden si-
sään puretuksi. Panimo siirtää tehtaansa muualle 
asuntojen tieltä, mutta jää tietenkin Münchenin 
kaupungin alueelle, jotta saa luvan tarjota olut-
tansa Oktoberfesteillä.

Paulaner (22.8)
Paulaner on Münchenissa sijaitseva saksalainen 
olutpanimo, joka on perustettu jo vuonna 1634. 
Panimo sai nimensä italialaisperäisestä Paulan 
Pyhän Fransiskuksen veljeskunnan luostarista, 
joka perustettiin 1600-luvulla Müncheniin. Luos-

tarin munkit panivat olutta ensimmäisen kerran 
vuonna 1631. Paulaner on yksi kuudesta pani-
mosta, jotka toimittavat olutta maailmankuululle 
lokakuussa järjestettävälle Oktoberfest -olutfesti-
vaalille. Nykyään Paulaner on Baijerin suurin pa-
nimo ja sen vuosituotanto on noin 300 miljoonaa 
litraa.

Saksassa oluessa on sallittu käytettäväksi 
vain neljä ainesosaa: vesi, hiiva, vilja/mäski, hu-
mala. Paulanerin panimon historia ulottuu vuosi-
satojen päähän. Vesi on kuitenkin ainesosita tästä 
toimipisteestä loppumassa, sillä läheinen lähde 
vetelee viimeisiä. Lähdettä on käytetty valmistuk-
sessa, koska oluen panemiseen veden pitää olla 
”pehmeää”. Paulaner onkin avaamassa uutta pa-
nimoa Müncheniin, jonka vuosituotantokapasi-
teetti tuplaa Paulanerin tuotannon 600 miljoonaan 
litraan. Ennen Paulaner tuotti itse myös mäskinsä 
panimossa, mutta siitä aiheutuneista hajuhaitoista 
johtuen mäskin tuotanto ulkoistettiin ja nykyisin 
mäskiä tuodaan 20 rekka-auto lastillista päivässä. 
Koska oluen panemiseen tarvitaan jäähdytystä, 
niin ennen vanhaan panemisen kesällä mahdol-
listi jääkone, joka toimi kaasun nopean laajenemi-
sen avulla. Vanha suojeltu jääkone on kuitenkin 
vielä toimiva ja se käynnistetään kerran vuodessa 

Paulanerin kattiloista valmistuu vuosittain lähes 300 miljoonaa litraa olutta
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juhlallisin menoin. 
Nykyään suuret tuotantomäärät mahdol-

listaa nykypäiväinen tekniikka ja nykyiseltä ”van-
halta” tehtaalta tulee pullotuskoneista olutpulloja 
50 000kpl tunnissa. Tehtaalla oli yllättävän vähän 
työntekijöitä ja automaation aste on korkea. 

Panimokierroksen jälkeen menimme pa-
nimon ruokalaan, jossa saimme pienen aterian 
ja yhden ilmaisen vapaavalintaisen oluen. Itse 
valitsin Paulanerin Oktoberfest Bier-oluen, joka 
osoittautui todella hyväksi valinnaksi. Lisäk-
si tämä olut on sen verran harvinainen, että sitä 
on muuten mahdollista nauttia vain Oktoberfes-
teillä. Saksalaisesta olutkulttuurista sai hienon 
osoituksen, kun allekirjoittanut kovassa janossa 
siemaili puoli tuoppia nopeaan tahtiin ja ajattelin 
että pitää hidastaa ettei näytä ihan alkoholistilta, 
niin samassa ajassa kierrosisäntämme paikallinen 
panimotekniikan diplomi-insinööri oli tyhjentä-
nyt jo oman tuoppinsa. Kommentti anonyymiltä 
tohtoriopiskelijalta Oktoberfest Bier:stä: ”Tässä 
maistuu aika vahvasti humala”. 

Lauantaina oli aika siirtyä itään ja seuraa-
vaan maahan. Matkalla Itävaltaan pysähdyimme 
kuitenkin vielä Kotkanpesässä. Kotkanpesä eli 
Kehlsteinhaus on Saksan Alpeilla sijaitseva Adolf 
Hitlerin 50-vuotislahjaksi saama loma-asunto. 
Kotkanpesän Hitlerille rakennutti Saksan kan-
sallissosialistinen työväenpuolue. Kotkanpesä 

sijaitsee yli 1800 metrin korkeudessa jyrkkäseinä-
mäisellä vuorella. Sinne nouseminen suoritetaan 
erikoisvalmisteisilla vuoristolinja-autoilla sekä 
viimeinen nousu vuoren sisään rakennetulla his-
sillä. Sijaintinsa puolesta Kotkanpesä osui hyvin 
excureittimme välille Münchenistä Wieniin. 

Vierailukohteena Kotkanpesä oli sijaintin-
sa ja maisemiensa puolesta vaikuttava. Ikävää 
sinänsä, että Hitlerin on kerrottu pelänneen kor-
keita paikkoja siinä määrin, ettei hän käynyt lo-
ma-asunnollaan kuin muutamia kertoja. VTK:lle 
vierailu kotkanpesällä oli kuitenkin elämys. Vie-
timme suurimman osan vierailustamme kävellen 
ja ihmetellen vuoren huipulta avautuvia maise-
mia. Itse rakennus vaikutti sisältä päin odotettua 
pienemmältä, mutta ilmeisesti osa rakennuksesta 
oli suljettu yleisöltä. Merkiksi vierailusta liima-
simme siron VTK-tarran Kotkanpesän yläpuolel-
la sijaitsevan kellarin oveen. 

Wien (23-25.8)
Saavuimme Wieniin väsyneinä illalla pitkän bus-
simatkan jälkeen. Osa joutui jäämään hotellille 
keräämään voimia muiden lähtiessä tutustumaan 
öiseen Wieniin. Kaupungin vilskeessä innokkaat 
turistit halusivat tietenkin syödä Wiener Schnit-
zeleitä sekä juoda viiniä Wienissä Samuli Edelma-
nille tuttuun tapaan.

Kehlsteinhaus, joka myös Kotkanpesänä tunnetaan on rakennettu yli 1800 metrin 
korkeuteen Alpeille vuonna 1939
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Seuraavana aamuna pääsimme tutustu-
maan kaupungin tunnettuihin turistikohteisiin. 
Kirkkoja ja linnoja löytyi tarpeeksi väsyttämään 
ahkerimmankin kiertäjän. Kaupungin halki vir-
taava Tonava muistutti melko lailla Vantaanjokea, 
mutta olihan se hieman leveämpi. Polkupyörät 
osoittautuivat käteväksi kulkuvälineeksi hevos-
kärryjen ja muiden turistikyyditysten välissä. Osa 
ryhmästämme päätti lähteä tarkastamaan Wienin 
kuuluisaa huvipuistoa, Prateria. Muun muassa 
vuonna 1897 valmistunut Riesenrad herätti suur-
ta ihailua entisajan insinööritaitoja kohtaan. Maa-
ilman korkeimmaksi väitetyssä ketjukarusellissa 
otettiin pakolliset matkaselfiet ja loput vauhdin-
himot tyydytettiin joka suuntaan kieputtavassa 
Exoduksessa. 

Illan päätteeksi lähdettiin kokeilemaan 
edellispäivänä löytynyttä opiskelijabaaria. Pienen 
taksiseikkailun jälkeen paikka vaikutti mukaval-
ta, ja muutakin porukkaa oli yllättävän paljon, ot-
taen huomioon sunnuntai-illan. Syy juhlapäivään 
olivat paikalliset olutjuhlat viereisellä alueella, 
mikä oli jäänyt täysin ryhmältämme huomaa-
matta. Itävaltalaiset juomatarjoukset houkutteli-
vat pahaa aavistamattomat suomalaiset jäämään 

toviksi, mikä ei tiennyt hyvää seuraavan päivän 
bussimatkalle sekä excursiolle. 

Guentner (25.8)
Seuraavan aamun bussimatka meni monilla nuk-
kuessa. Saavuttuamme Unkariin, oli ensimmäi-
nen kohde ilmastointilaitteita ja lämmönvaihti-
mia valmistava Guentner. Kohde sijaitsi puolessa 
välin matkaan Wienin ja Budapestin välissä. Pai-
kan päällä yrityksen palaverihuoneessa meitä 
odottivat maistuvat kahvit ja virkistävät juomat 
erinäköisten voileipien kera. Lisäksi Guenterin 
väki ilmeisesti tiesi mitä odottaa teekkareilta, kos-
ka pöydällä oli varattuna jokaiselle oma pullona-
vaaja, joka toimi kätevästi myös ilmastointikaapin 
avaimena. Näille tulikin käyttöä excun myöhem-
pinä päivinä lähinnä virkistysjuomia availlessa.

Perinteisen diashown sekä yritysesittelyn 
jälkeen pääsimme tutustumaan unkarilaiseen 
tehdasympäristöön. Tehtaalla monia ihmetytti to-
della pieni automaatioaste, mikä johtui Unkarin 
yleisestä tehdastyöläisten palkkatasosta. Näimme 
paljon erilaista kupariputken käsittelyä, ohutle-
vytuotteiden valmistusta sekä juottamista. Työ-
turvallisuusvarusteet olivat ehkä hieman kevy-
emmät kuin kotosuomessa, mutta homma näytti 
pelaavan kuitenkin vähintään kohtuullisesti. 
Tehdas oli siitä mukava kokemus, että siellä näki 
koko tuotteen valmistusketjun pellistä ja putkista 
aina valmiiksi tuotteeksi saakka. Lopuksi pääsim-
me antamaan hieman vielä isännälle perinteisesti 
virallisen VTK:n sertifikaatin sekä Aalto-maljan. 
Ekskursiolla pääsimme näkemään perinteistä 
tuotantoa ensimmäiseen kertaan ja kokemus oli 
avartava. 

Budapestissa ryhmämme hajaantui heti, 
koska aikaa oli vain rajattu määrä kohteessa ja 
kaikki halusivat tehdä jotain kiinnostavaa. Kyl-
pylän saunaosastoon rakastuneet lähtivät testaa-
maan paikallista ulkoilmakylpylää vanhan ajan 
palatsimiljööseen. Osa lähti tutustumaan paikal-
lisiin nähtävyyksiin. Myöhemmin illalla molem-
mat porukat olivat tyytyväisiä valintoihinsa ja 
menivät hymyssä suin nukkumaan.

Grundfos (26.8)
Grundfos on tanskalainen maailman suurin 
pumppujen valmistaja. Sillä on yli 18 000 työn-
tekijää maailmanlaajuisesti. Grundfosin vuosi-
tuotanto on yli 12 miljoonaa pumppuyksikköä, 
mutta se ei tee ainoastaan pumppuja vaan myös 

Wiener Riesenrad piti korkeimman 
maailmanpyörän titteliä aina vuoteen 
1985
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sähkömoottoreita pumppuihin sekä erillismyyn-
tiin. Grundfos perustettiin 1945 Bjerringbronn 
kylässä Tanskassa. Yhtiön nimi oli vuoteen 1967 
asti ”Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik” 
ja monien nimenmuutoksia jälkeen yhtiö sai vasta 
nykyisen nimensä. 

Vierailimme Grundfosin Budapestin lähel-
lä sijaitsevassa tehtaassa. Tehdas oli valmistunut 
vain vähän aikaa sitten ja se myös näkyi hienossa 
arkkitehtuurissa ja siisteissä tiloissa, mutta myös 
keskeneräisyydessä, mitä näimme tuotantotilois-
sa, koska kaikki linjastot eivät olleet edes vielä 
valmiita. Tuotantotilat olivat kumminkin hyvin 
selkeät ja materiaalivirrat oli helposti havaitta-
vissa ja tuotanto selkeä. Hyvin havaittavissa oli 
myös se, että kaikki koneet oli rahdattu paikalle 
Suomessa suljetusta tehtaasta, koska kaikissa lait-
teissa oli tallella suomenkieliset ohjeet sekä varoi-
tuskyltit. Hauska tilanne sekin että me ymmär-
rämme Unkarilaisessa tehtaassa varoituskyltit, 
mutta työntekijät eivät. Tosin ei ole mikään ihme, 
että tuotanto siirrettiin Suomesta Unkariin, koska 
siellä tehdastyöläisen kuukausipalkka määritel-
lään sadoissa euroissa. Työvoiman siirto Suomes-
ta tuskin olisi onnistunut. 

Unkarin Grundfos yllätti meidät pienellä 

yllätyksellä meidät pari päivää vierailun jälkeen 
kun saimme laskun sähköpostiin jossa laskutet-
tiin 2dl limusta ja kahvista n. 10e per nenä, joka on 
Suomessakin absurdi hinta. Ja tästä tarjoilusta tai 
sen laskutuksesta ei oltu sovittu mitään etukäteen 
vaan esittelyn alkaessa meille sanottiin, että voim-
me ottaa limua ja kahvia, jos haluamme. Välitön 
palaute lähti saman tien ja yritys lisättiin VTK:n 
mustalle listalle.

Edelliskerran Euroopan exculla hyväksi 
todettu viinitilavierailu suoritettiin myös tällä ex-
culla Nyakasin viinitilalla, jossa tuotantotilojen li-
säksi tutustuttiin viinitilan antimiin. Isäntä kertoi 
asiantuntevasti viineistä, niiden eri nyanssierois-
ta, sään vaikutuksesta tuotantoon sekä viinikil-
pailujen menestyksestä. Viinimaistelumenyyn 
sokkotestin voittaja valittiin loppumatkan meno-
juomaksi 20 litran on-the-road – tonkan muodos-
sa. Myös muiden viinien laatu ja maku tekivät hy-
vän vaikutuksen matkaseurueeseen, sillä mukaan 
tarttui lukuisia pulloja viiniä.

Slovenia (27-28.8)
Bussimatka hotellilta Maribon yliopistoon Slove-
niaan taittui joutuisasti. Lähdimme aamulla, joten 

VTK:n delegaatio Grundfosin tehtaalla
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suurin osa matkustajista nukkuikin koko matkan. 
Vierailun kohteena oli teknillinen yliopisto Tek-
niske Fakultete. Maisemat kaupungissa vaikutti 
siltä kun neuvostoblokin maiden betonihelvetti 
olisi jotenkin saatu nykyaikaistettua. Yliopistossa 
meidät vastaan otti paikallinen professori.

Kierroksella meille selvisi, että opiskelu yli-
opistolla on erittäin käytännönläheistä. Mechani-
cal labs kurssi alkoi heti ensimmäisenä vuonna. 
Kurssilla opetettiin muun muassa manuaalisten 
työstökoneiden, sekä CNC-koneiden käyttöä. La-
boratorioon oli vastikään hankittu uudenlainen 
CNC-kone, jossa jyrsin mittaa leikkauksen aika-
na erisuuntaisia leikkausvoimia tutkimustyötä 
varten. Laboratoriossa tehdään myös paljon R&D 
opiskelijoiden kanssa paikallisille yrityksille. Var-
sin mielenkiintoinen pienoismalli oli automatisoi-
dusta tehtaasta, jonka tarkoituksena oli opettaa 
opiskelijoille ohjelmoimaan tehtaan tuotantojär-
jestelmiä. Pienoismalliin syötettiin opiskelijan 
tekemä ohjelma, ja nähtiin fyysisesti, jos joku teh-
taan ohjelmoinnissa meni vikaan.

Tutustuttuamme koulun tiloihin, jatkoim-
me kierrosta erilliseen rakennukseen, jossa teh-
dään tutkimustyötä professorien ja viimeisien 
vuosien opiskelijoiden toimesta. Rakennus näytti 

päältäpäin vanhalta betoniselta ostarilta. Saimme 
myös tietää, että kyseisessä rakennuksessa on on-
gelmia villikissojen kanssa. Mitä se nyt sitten tar-
koittaakaan.

Pääsimme tutustumaan koulun additi-
ve manufacturin laboratorioon, sekä uusimpiin 
tutkimuskohteisiin. Tutkimuskohteita oli useita, 
mutta mieleen jäivät muun muassa tutkimus, 
kuinka pystytään vakuumivalaa printattuun sili-
koni valumuottiin polyuretaani tuotteita. Toinen 
suuri tutkimuskohde oli 3D printattujen osien 
käyttö lääketieteellisessä tarkoituksessa. Esimer-
kiksi kun kallo mangneettikuvataan, pystytää 
printtaamaan ihmisen pääkoppa 3D printtauksel-
la. Tällöin esimerkiksi murtuneeseen silmäkuop-
paan pystytään suunnittelemaan metallinen tuki, 
ja harjoittelemaan tämän tuen paikoilleenlaittoa 
ennen leikkausta. Yksi koululla printattu silmä-
kuoppatuki on jopa päätynyt elävään ihmiseen.

Muita maininnan arvoisia tutkimuskoh-
teita oli oikeanlaisien vaatteiden tekeminen pyö-
rätuoli-, tai monniraajahalvaantuneille potilaille. 
Miten vaatteiden taskuja voi käyttää istuvalteen. 
Toinen mielenkiintoinen koululla kehitetty tuote 
oli rikkoontuneen selkärangan ruuvaustuki. Sel-
kärangasta otettiin magneettikuva, jonka jälkeen 

Tilavierailulla tutustuttiin viiniin sekä tuotantoprosessin että viininmaistelun kannalta
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tehtiin printattu ohjausjärjestelmä ruuveille, jot-
ta ruuvit eivät missään nimessä osuisi selkäher-
moon.

Kierroksen jälkeen kävimme syömässä op-
paamme suosittelemassa Bosnialaisessa ravinto-
lassa, jossa ei ainekaan rasvaa säästelty. Mieleen-
painuvaa Sloveniasta oli rakennuksien ja ruuan 
lisäksi kahvikulttuuri. Kahvia keitettiin purut 
kahviastiassa, josta kahvia hiljaa kaadettiin kup-
piin. Kahvihetki kestää keskimäärin 10 minuuttia 
ja tupakan poltto ei ole vapaehtoista. Ruuan jäl-
keen meidän olikin aika lähteä jatkamaan mat-
kaamme seuraavaan matkakohteeseen.

Yliopistovierailun ja ruokailun jälkeen jat-
koimme matkaa hotellille. Hotelli oli sisustuksel-
taan erittäin vanhanaikainen, ja jokaisen sängyn 
päällä roikkui maalaus alastomasta naisesta. 
Maalauksien vertailun jälkeen päätimme lähteä 
kiipeämään läheiselle vuorelle, jonka päällä oli 
1300-luvun linna. Puolet lähtevästä porukasta 
päätti kuitenkin tyytyä yhteensä 4€ maksavaan 
taksiin, joka osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi. 
Puolessa välissä kiipeämistä alkoi sataa. Linna 
oli suuri ja mahtava, kuin kiinan muuri. Kesällä 
linnassa järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia 
aina tansseista konsertteihin.

Bosch-Siemens (28.8) 
Saavuimme Bosch-Siemensille kapeiden hiekka-
teiden ja vuoriston poikki ja jossain vaiheessa, 
kun humalaköynnöksiä alkoi näkyä teiden mo-
lemmin puolin korkeina paaluina, alkoi epäilys 
kalvaa siitä ollaanko nyt varmasti oikeassa pai-
kassa. Pienen kaupungin läpi ajettuamme saa-
vuimme joelle, jonka kylkeen tehdas oli sijoitet-
tu. Hieman Neuvostoliiton aikoja muistuttavasta 
kylästä huolimatta Bosch-Siemensin tehdas vai-
kuttaa ulkoisesti modernilta tuotantolaitokselta 
eikä toisaalta sisätiloissakaan ollut valittamista. 
Nazarjen tehdas tuottaa kuluttajatuotteita glo-
baaleille markkinoille. Tuoterepertuaari käsittää 
keittiötarvikkeita, myllyjä, sekoittimia sekä ennen 
kaikkea kahviautomaatteja ja -keittimiä. Huippu-
tuotteena BSH esitteli Tassimo –keittimen, joka on 
maailmanlaajuisestikin palkittu huipputuote.

Bosch-Siemens on 10 miljardia euroa vaih-
tava jättikonserni, jolla on erittäin laaja tuoteva-
likoima maailmanlaajuisesti. Tuotantolaitoksia 
konsernilla on 42 kappaletta lähes yhtä monessa 
eri valtiossa. Työntekijöitä on noin 50000.

Nazerjen tehdas on perustettu nykyiselle 
paikalleen vuonna 1970. Tuolloin tehtaalla aloi-
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tettiin pienten kodinkoneiden valmistus. Vuonna 
2007 yhtiö laajensi tehdasta noin 7 miljoonan eu-
ron investoinnein ja tänä päivänä tehdas tuottaa 
51 000m^2 tontilla noin 8 miljoona laitetta vuosit-
tain. Saman katon alla on suunnittelua, valmistus-
ta kuin testaustakin. Nykyään kuitenkin tilojen 
puute on aiheuttanut tehtaalle tehokkuusvaati-
muksia ja lattiatasolla voikin huomata selvästi 
kuinka lean-filosofiaa hyödynnetään käytännös-
sä. Layout muutoksia tehtaalla tehdään keski-
määrin kaksi kertaa vuodessa, mikä kielii sekin 
jatkuvasta parantamisesta.

BSH tehdas voidaan sanoa olevan yksi 
”leanimeistä” tehtaista, joita matkan varrella 
VTK:n kanssa on päässyt tutustumaan. OEE-luku 
(Overall Equipment Effectiveness ) tehtaalla vai-
kutti keskimäärin olevan noin 85-90% luokkaa, 
mikä antaa tuotannonohjauksen kanssa työsken-
televille hyvän kuvan siitä missä tehtaalla men-
nään. Kuluttajatuotteiden valmistus aiheuttaa pa-
konomaisen tarpeen kehittää omaa tuotantoaan 
joustavampaan suuntaan, koska trendit vaihte-

levat rajusti ja myös talouden suhdanteet vaikut-
tavat suoraan kuluttajien ostotottumuksiin. Ih-
metystä herättää kuitenkin tuotekehityksessä se, 
että verrattaessa esimerkiksi kahvinkeitintä, joka 
sisältää noin 500 erilaista osaa vaikkapa pesuko-
neeseen, jossa osia on noin 200, voitaisiin olettaa, 
että tuotekehitysprojektit näissä tuotteissa veisi 
pitkänkin ajan. Yritys investoi noin kuusi prosent-
tia vuotuisesta myynnistään tuotekehitykseen ja 
patentteja vuodessa kertyy parisenkymmentä.  

Vierailun jälkeen matka jatkui suorinta 
reittiä vuorien läpi kohti Italian Triesteä. 

Trieste (28-29.8)
Saavuimme Italian Triesteen bussilla koko mat-
kan pisimmän istunnon päätteeksi. Ongelmia 
meinasi aiheuttaa loppumatkasta matala silta, 
jonka korkeudeksi oli ilmoitettu 3,4 metriä bussin 
ollessa 3,5 metriä. Hetken mietittyään puolalaiset 
kuljettajat päättivät kuitenkin lähteä kokeilemaan 
bussin korkeutta. Ali päästiin ja matka kohti hotel-
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lia jatkui. Määränpäässä seuruetta odotti illan va-
paa ja porukalla lähdettiinkin ulos tuulettumaan. 
Etsimme sopivan syrjässä olevaa ruokapaikkaa 
hetken ja päädyimme kapealla kadulla olevaan 
ravintolaan illastamaan. Ongelmia ravintolassa 
aiheutti englanninkielisen menuun puute sekä 
myös tarjoilijoiden erittäin huono ulosanti. Siispä 
porukalla pistettiin lotto vetämään ja tilattiin lis-
tasta ”kivan kuuloisia” annoksia. Osa porukasta 
saikin raakaa jauhelihaa toisten saadessa pastaa 
simpukoilla. Kaikkein yllätykseksi simpukkapas-
ta oli ruokalistan halvin annos! Seuraava päivä 
Triestessä jatkui Wärtsilän yritysvierailulla.

Wärtsilä (29.8)
Herättyämme nopeaan hotelliaamiaiseen jatkui 
matkamme kohti yhtä Wärtislän suurinta tuotan-
toyksikköä Triesten kaupunkiin. Vaikka aamu oli 
aikainen ja suurin osa ihmisistä nukkuikin mat-
kan, avautui niille, jotka jaksoivat pysytellä he-
reillä upeat näköalat kaupungin luontoon. Perillä 

kohteessamme meitä odotti jokseenkin erikoinen 
näky. Valtava tehdasalue, jonka ulkoreunoilla oli 
puoliksi rakenteilla tai purkuvaiheessa olevia tii-
lirakennuksia seinineen. Päästyämme portista 
sisään jouduimme vielä ajamaan tehdasalueella 
jonkin matkaa päästäksemme Wärtsilän pääkont-
toriin.

Pääkonttorissa meidät otti vastaan tehtaan 
tuotantopäällikkö tiimineen. Excursio alkoi koko-
ustilassa puolentunnin mittainen esittely Wärtsi-
län historiasta, tulevaisuudesta ja näkymistä Ita-
liassa. Esityksen jälkeen pääsimme itse asiaan, eli 
tehdaskierrokseen.

Tavaran vastaanottokeskus oli vähintään-
kin valtava, vaikka tehtaan vastaanottopolitiik-
kaan kuuluikin, että alihankkijoilta tilatut tuotteet 
eivät saaneet tulla juurikaan etuajassa. Vastaan-
ottokeskuksen yhteydessä oli myös moottorien 
kampiakseleiden ja sylintereiden kokoamispis-
teet.

Kierroksemme jatkui toiselle puolelle teh-
dasta, johon tuli valimoista moottorien rungot. 
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Tarkastelimme kierroksellamme suurimpien 
18000kW dieselmoottoreiden valmistusta. Näi-
den suurien dieselmoottoreiden runkojen koneis-
taminen kestää jopa 15 päivää suuressa koneistus-
keskuksissa. Laittaen perspektiiviin moottorien 
massiivisuuden pelkkä moottorin rungon yläosa 
painoi koneistettuna 19 tonnia ja moottorin sylin-
teriin olisi helposti voinut mahtua isompi mies. 

Itse moottorit koottiin linjastoissa, joita oli 
vierekkäin kaksi. Kokoonpanolinjaston yksi vai-
he vei kaksi päivää ja vaiheita oli kymmenen. 
Tehtaasta siis valmistui isoimman kokoluokan 
moottoreita yksi päivässä. Valmiita moottoreita 
testattiin kolme päivää valmistumisen jälkeen. 
Moottorit tuottivat testivaiheessa suuria määriä 
sähköä. Harmillisesti tämä sähköntuotanto oli 
niin piikikästä, ettei tätä sähköä voinut jakaa suo-
raan julkiseen sähköverkkoon. Osa sähköstä käy-
tettiin sisäisesti tehtaassa, mutta suurin osa vain 
purettiin. Suuri osa moottoreista lähti Tristessä 
sijaitsevien lukuisten satamien kautta maailmalle.

Kierroksen loppuvaiheessa pääsimme 
myös tutustumaan tehtaan laivapotkurien tuo-
tantoon. Ihmetykseksemme Triestessä sijaitseva 

tuotantoyksikkö rakensi ABB:n tuottamia 360 
astetta kääntyviä laivan potkureita. Kierroksem-
me päätyttyä lensivät kraavaatit bussissa otsalle 
ja Unkarin viinipanimosta ostavamme tulijaiset 
avautuivat, kun suuntamme kääntyi kohti loma-
kohdettamme Splitiä. Ystävät, meillä jos ois’ Un-
karin viiniä saavi.

Split (29.8-6.9)
Lomakohteeksi oli valikoitunut Kroatian aurinko-
rannikon Split, jonne matkasimme Italian Tries-
testä nauttien Välimeren maisemista. Pitkän bussi 
matkan jälkeen viimeinkin saavuimme Splitin 
kaupungin laidalle. Moni oli jo aloittanut hyvis-
sä ajoin viinitilan matkamuiston maistelemisen ja 
niinpä illan suunnitelmat olivat melko pitkälle jo 
selvät ennen kuin ehdimme edes hotellin ovista 
sisään. 

Yön tunnelma on juuri sellainen kuin voi 
tällaiselta paikalta voi odottaa, paljon ihmisiä ja 
erilaisia kulttuureja, valoja ja musiikkia. Splitin 
kaupunki oli suurimmalta osin rakennettu ki-
vestä ja marmorista mikä oli ainakin kirjoittajan 

Rantaelämää Kroatian Splitissä
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mielestä hienon näköistä ja mukavaa vaihtelua 
”perinteiselle” betonikaupungille. 

Seuraavana osa lähti tutustumaan kaupun-
gin antimiin valoisan aikaan. Apuna kierroksella 
oli paikallisilta yön tunteina laadittu turistikartta 
sisältäen parhaimmat nähtävyydet. Osalla kui-
tenkin lomaviikko alkoi hotellissa pöntöllä istuen 
ja immodiumia syöden. 

Viikon edetessä aurinkoisessa säässä ei 
tapahtunut muutosta ja porukka vietti rehellistä 
lomailua. Tiesimme, että Kroatian rannikko on 
täynnä kauniita saaria ja alkuperäinen lomaviik-
koidea olikin vuokrata purjevene, jolla kierrettäi-
siin niitä. Idea kuitenkin kariutui, mutta saariin 
tutustuttiin päivän mittaisella pikaveneretkellä. 

Päivän aikana pysähdyimme katsomassa erilai-
sia saaria, luolia, laguuneita sekä kaunista Hva-
rin kaupunkia. Retkipäivällemme sattui hieman 
tavallista rankempaa merenkäyntiä, mutta pika-
vene eteni aallokossa sulavasti ja merisairauksilta 
vältyttiin.

Lomaviikkomme asumukseksi oli valikoi-
tunut kirkkaasti VTK:n standardit täyttävä neljän 
tähden hotelli Globo. Hotelli oli hyvin varusteltu 
ja sen henkilökunta erittäin mukavaa ja palvelual-
tista. Lomaviikko vierähti varsin nopeasti, ja pian 
olikin aika pakata laukut ja valmistautua reissun 
viimeiseen etappiin eli kotimatkaan. Siitä alkoi 
sitten melkein jo seuraavan excursion suunnitte-
lu!
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Matkajännitystä

Prahan nähtävyyksiä
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Kulkuvälineitä matkan varrelta
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VTK:n seurue pääsi ongelmitta ohi Slovenia

Tutustuminen Münchenin Hofbräuhausiin
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Tonavan rannalla auringosta nauttien

BMW Showroom

Wienin Prater-huvipuiston katusoittajat Kello, joka ei aikaa kerro
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VTK onnittelee kaikkia 
 tuotantotekniikan puolelta  

valmistuneita:
Tekijä Aihe
Ari Turunen Suunnitteluprosessi globaalissa alihankinnassa; 

Design process in global subcontracting
Tuukka Sipi Keskiraskaiden levykomponenttien asiakaslähtöinen tuotanto; 

Customer based production of middle weight sheet metal components
Mikko Marjosalmi Johtamisjärjestelmän rakentaminen laatu- ja hitsausstandardi-vaatimusten mukai-

sesti; Development of a Management System According to Required Quality and 
Welding Standards

Toni Kontkanen Make or buy –päätöksentekokonseptin luominen taajuusmuuttajamoduulituotan-
toon; 
Developing a make or buy decision framework for drive modules manufacturing

Sergei Chekurov Additive manufacturing needs and practices in the Finnish industry; 
Materiaalia lisäävän valmistuksen tarpeet ja käytännöt Suomen teollisuudessa

Pontus Sundman Certification process for explosion proof gear units; 
Certifieringsprocess för explosionssäkra växellådor

Petteri Puumala Engineering and manufacturing process quality improvement; 
Tuotesuunnittelun ja valmistuksen prosessien laadunparannus

Samuli Tanninen Venttiiliohjaimen lopputestauksen saannon parantaminen; 
Improving the yield of the valve controller final testing

Kalle Ruohola Höyryturbiinin revisiovälin pituuden vaikutus revision kestoon ja havaittuihin vauri-
oihin; The impact of the length of steam turbine’s overhaul interval on the duration 
of the over-haul and observed damages

Juho Luomi Tuotekehitysprosessin aikana syntyvien valmistuskustannusten optimointi; 
The optimization of manufacturing costs in the product development process

Juho Wahlroos Tilauksen ennakkotietojen hyödyntäminen siltanosturin nostovaunun läpi-
menoajan lyhentämisessä; Utilization of pre-order information for shortening the 
lead time of bridge crane hoisting trolley

Jarno Lundahn Suorituskykymittareiden kehittäminen betonituoteteollisuuteen; 
Developing key performance indicators for concrete products industry

Miikka Leppänen Elintarviketuotannon tekninen analyysi; Technical analysis in food industry
Jim Chen International production expansion and supplier ramp up;  

Kansainvälinen tuotannonlaajennus ja toimittajan ylösajo
Mikko Viljanen Improving quality of project management and design output in customized 

product-oriented business; Räätälöityjen tuotteiden projektinhallinnan ja suunnit-
telun laadun parantaminen

Timo Aarnio Dispatching rules in wafer manufacturing; Tuotannonohjaus piikiekkotuotannossa
Jani Renvall Lisäävien menetelmien soveltuvuus prosessiteollisuuteen, soveltamiskohteena me-

kaaninen tiiviste; Performance of additive manufacturing in the process industry, 
mechanical seals as a target of application
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Valmistustekniikan kerho
kiittää yhteistyöstä

ABB Oy, Drives

ABB Oy, Marine and Ports

Kone Oyj

Konecranes Oyj

Marve Oy

Metso Oyj

Pameto Oy

PartnerTech Oy

Prysmian Finland Oy

Saalasti Oy

SEW-Eurodrive Oy

SKS Mekaniikka Oy

Smokevision




