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2 Teollinen internet

Kuva 1. VTK:n excuporukka vasemmalta alkaen: Olli Rinnevalli, Tomi Nurmi, Matleena Helander, 
Tomi Saalasti, Toni Siltanen, Joonas Kolunsarka, Eetu Mattila, Jasmine Söderlund, Patrik Petters-
son, Joona Diov, Jami Mäkinen, Ilmari Mutanen, professori Kalevi Aaltonen ja Sampo Lammi. 
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Vuosi 2015 on tullut päätökseensä ja vanha hallitus on tehnyt tilaa 
uudelle. Kerhon toiminta oli menneen vuoden aikana varsin aktii-
vista. Toimintamme koostui muun muassa erilaisista pienemmistä 
illanistujaisista, ”Neiti Epäkeskon” vuosihuollosta, kesäpäivistä, 

mieleenpainuvista vuosijuhlista sekä tietysti excursioista niin Suomessa 
kuin Aasiassakin. Uutena toimintana toteutuimme Vincit Oy:n kanssa tava-
rapyörän rakennusprojektin, josta lisää lehdessämme.

Ulkomaan excursiomme suuntautui siis Asiaan. Matkan aikana kävimme 
Japanissa, Kiinassa, Hong Kongissa, Singaporessa ja Indonesiassa. Yritys-
vierailut olivat erittäin onnistuneita ja saimme nähdä todella laajan kirjon 
excursiokohteita. Tärkeimpänä oppina reissulta jäi varmasti useimmille 
matkalaisille maistiainen Aasialaisen yrityskulttuurin saloista. Tämä var-
masti auttaa monia meistä vielä jossain vaiheessa työuraa.

Tämä vuosi toi mukanaan myös haasteita kerhon jatkuvuudelle, sillä tutkin-
touudistuksen johdosta uusia tuotantotekniikan pääaineen opiskelijoita ei 
ollut. Uusi tilanne tarkoitti entistä tiukempaa keskittymistä uusien jäsenten 
löytämiseen, jonka hallitus ottikin tärkeimmäksi tehtäväkseen. Voin hyvillä 
mielen todeta, että kerhon jatkuvuus on nyt varmistettu, sillä onnistuimme 
löytämään vuodelle 2016 yhteensä kahdeksan uutta hallituslaista ja toimi-
henkilöä. Toivon, että tuleva hallitus pitää myös huolta kerhon jatkuvuu-
desta tänä tutkintouudistuksen tuomana epävarmuuden aikana. Kyseinen 
asia vaatii nyt muutosvaiheen aikana erityistä huolenpitoa.

Onnistuneen vuoden jälkeen on syytä muistaa niitä, jotka mahdollistavat 
näin harvinaislaatuisen ja hienon ammattiainekerhon olemassaolon. Suuri 
kiitos siis kaikille mahtaville yhteistyöyrityksille, hallitukselle, toimihenki-
löille, jäsenille, vanhoille VTKlaisille, tuotantotekniikan laboratorion henki-
lökunnalle, opetushenkilökunnalle, professoreille ja kunniajäsenille.

Muistakaa, että tulevana vappuna painetaan taas jo perinteeksi muodos-
tuneita poletteja kunnostetulla epäkeskopuristimella. Tapahtuma on oiva 
tilaisuus tavata vanhoja VTK aikaisia kavereita ja kuulla tarkemmin kerhon 
nykytilasta. Tavataan siis silloin ja pohditaan yhdessä suuntaviivoja vuoden 
2017 Valmistustekniikan kerhon 50. juhlavuodelle!

Tomi Nurmi
Valmistustekniikan kerhon puheenjohtaja 2015

Puheenjohtajan tervehdys
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Pääkirjoitus

Vuonna 1989 ilmestyneen ”Paluu tulevaisuuteen” -elokuvan mukaan 
lentoautot ovat syrjäyttäneet tavalliset autot vuonna 2015. Vaikka 
autot eivät vieläkään lennä teillä, on teknologia kehittynyt eteen-
päin aimo harppauksin. 3D-tulostimet ovat luoneet uusia mah-

dollisuuksia tuotteiden valmistukseen sekä suunnitteluun. Taskuissamme 
kannettavat puhelimet kykenevät yhä monimutkaisempiin tehtäviin ja pil-
vipalvelut sekä langattomat tietoliikenneyhteydet murtavat käsitettä kiinte-
ästä työpaikasta.

Sensoritekniikan nopea kehitys sekä edistykselliset analyysityökalut ovat 
avanneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja nostaneet kiinnostusta 
teollisen internetin ympärillä. Älykkäitä ominaisuuksia lisäämällä haetaan 
kilpailuetua perinteisillä aloilla, joissa hyvä tuote ei enää yksinään riitä 
menestykseen. Asiakkaille luodaan lisäarvoa tuomalla reaaliaikaista tietoa 
laitteiden toiminnasta. Samaa tietoa hyödynnetään optimoitaessa laitteiden 
käyttöä ja huoltoa.

Julkaisumme teemana on tänä vuonna teollinen internet, jonka nykytilaa 
ja asemaa Aalto-yliopistossa avaa professori Martti Mäntylä. Katsaukses-
sa teollisuuteen Ilkka Blomqvist esittelee käytännön sovellutuksia etäval-
vonnasta ja uusista digitaalisista palveluista. Lehdessä on myös tuttuun 
tapaan kertomus tänä vuonna Aasiaan suuntautuneesta excursiosta, jossa 
kerrotaan muun muassa, kuinka Japanissa robotit kokoavat robotteja kuin 
scifi-elokuvassa konsanaan.  Mukaan mahtuu myös esittelyä kerhon nyky-
toiminasta aina aurinkoenergialla kahvia keittävästä tavarafillarista epäkes-
kopuristimeen.

Vaikka teollisuuden ja yliopistomme muutokset tulevat haastamaan opis-
kelijoita niin yksilö- kuin kerhotasollakin, uskon VTK:n jäsenten näkevän 
tilanteessa uusia mahdollisuuksia. VTK:n ennakkoluulottomassa ja tekemi-
seen kannustavassa ilmapiirissä on ollut ilo olla mukana, ja sen antamista 
opeista on varmasti hyötyä jatkossa. Kiitokset toiminnassa mukana olleille, 
yliopiston henkilökunnalle ja yhteistyötahoille.

Toivotan teille mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Sampo Lammi
Valmistustekniikan kerhon päätoimittaja 2015
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10 000 yhteyttä on komea tasaluku ja merkit-
tävä virstanpylväs, mutta se on vielä kau-
kana tavoitetasosta, jonka Konecranesin 
visiokin kertoo: ”We know in real time how 

millions of lifting devices and machine tools per-
form. We use this knowledge around the clock to 
make our customers’ operations safer and more 
productive.”

Teollisen internetin ja etävalvonnan mer-
kitys korostuu siis myös Konecranesin visiossa, 
jossa tavoitellaan miljoonia etäyhteyksiä. Kone-
cranesin tuotteistettu etävalvontapalvelu TRU-
CONNECT®, on asennettu viimeisten vuosien ai-
kana erilaisiin nostolaitteisiin, kuten teollisuus- ja 
satamanostureihin, mutta lisäksi etävalvontakan-
nasta löytyy myös työstökoneita ja trukkeja. 

Etävalvonnalla pyritään mm. ennalta eh-
käisemään komponenttien rikkoutumista ja edis-
tämään laitteiden oikeanlaista käyttöä. Erilaisten 
anturien avulla saadaan kiinni esimerkiksi yli-
kuormia ja nostokoneiston moottorin ylikuume-
nemisia, jotka johtuvat usein käyttäjävirheistä. 
Puuttumalla näihin hyvissä ajoin, voidaan pie-

nentää turvallisuusriskejä ja estää laitteiden rik-
koontuminen, mikä parantaa asiakkaan tuotta-
vuutta. 

IoT mahdollistaa myös uudenlaiset palve-
lukonseptit, kuten todellisiin käyttömääriin tai 
kuntoon perustuvan kunnossapidon.
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.

Hackathonista uusia ideoita
Konecranes on ollut viimeisen vuoden aikana 
aktiivinen myös uusien talon ulkopuolisten ide-
oiden keräämisessä ja hyödyntämisessä. Tästä 
paras esimerkki lienee Industry Hackathon -ta-
pahtuma, joka järjestettiin syyskuussa 2015 jo 
toista kertaa Konecranesilla lyhyen ajan sisään.

Ensimmäinen industry hackathon tapah-

Product Group Manager  
Ilkka Blomqvist
Konecranes

Teollinen internet mullistaa 
teollisuuden
Lokakuussa 2015, tätä kirjoitettaessa, Konecranes on 
aktivoinut maailmanlaajuisesti asiakkailleen 9877 etä-
yhteyttä erilaisiin laitteisiin nostureista työstökoneisiin. 
Luku komeilee isolla fontilla Konecranesin intranetin 
etusivulla, kertoen omalta osaltaan etävalvonnan tär-
keydestä yhtiölle. Hyvin lähellä on siis hetki, jolloin 
etäyhteyksien yhteenlaskettu määrä ylittää maagisen 
kymmenentuhannen rajapyykin.
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tuma järjestettiin vuoden 2015 helmikuussa ja 
koska palaute oli erittäin positiivinen sekä Kone-
cranesin että ulkopuolisten osallistujien puolesta, 
päätettiin tapahtuma järjestää vielä toistamiseen. 
Ensimmäisessä hackathon tapahtumassa oli mu-
kana 16 tiimiä ja 41 kilpailijaa edustaen monia eri 
kansalaisuuksia.

Ensimmäinen hackathon keskittyi laitenä-
kökulmaan ja osallistujilta haettiin uusia ideoi-
ta, miten laitteiden turvallisuutta, tuottavuutta 
ja käytettävyyttä voitaisiin parantaa esimerkiksi 
niistä saatavan datan hyödyntämisen perusteella.

Jälkimmäisessä syyskuussa järjestetyssä 
hackathonissa taas keskityttiin huollon ongelmi-
en ratkaisuun 12 tiimin ja yhteensä 38 osallistujan 
toimesta. Erityisesti huollossa olevien tietojärjes-
telmien ja niiden käytettävyyteen, sekä huollon 
prosesseihin ylipäätään haettiin ratkaisuja.

Molemmissa hackathon-tapahtumissa 
saatiin suuri määrä uusia ideoita ja näkökulmia, 
joista osa oli hyvinkin korkealentoisia ja osa hie-
man maanläheisempiä. Tärkeintä kuitenkin on, 
että ideoita saadaan mahdollisimman paljon ja 
monesta eri näkökulmasta, vaikka vain harvasta 
ideasta todellisuudessa käynnistyy oikea tuoteke-
hitysprojekti.

Nähtäväksi jää, että järjestetäänkö Kone-
cranesilla vielä uusia hackathon-tapahtumia, 
mutta se on varma, että ideoita sekä talon sisäl-
tä ja ulkopuolelta tullaan jatkossakin keräämään 
laajalti, koska teollisen internetin kehittäminen on 
jatkuva prosessi, eikä kertaluontoinen projekti.

Digitaaliset palvelut differentioi-
tumistekijänä
Teollisesta internetistä puhuttaessa painotetaan 
usein laitteiden älykkyyttä ja kykyä lähettää da-
taa. Teollinen internet on Konecranesille kui-
tenkin paljon muutakin kuin verkkoon kytketyt 
laitteet. Yhtiöllä on menossa monia suuria kehi-
tysprojekteja ns. 1KC-hankkeen alaisuudessa. 
oneKONECRANES-hanke jakautuu moniin pie-
nempiin aliprojekteihin ja sen tavoite on yhte-
näistää sekä sisäiseen, että ulkoiseen käyttöön 
tarkoitetut tietojärjestelmät sekä hyväksi havaitut 
toimintatavat.

Erityisesti tietojärjestelmien harmonisointi 
avaa uusia mahdollisuuksia uudenlaisten työka-
lujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Yksi esi-
merkki jo tuotteistetuista palveluista on yourKO-
NECRANES-asiakasportaali, joka tuo asiakkaalle 

ja huollon etulinjalle arvokasta dataa monesta eri 
lähdejärjestelmästä.

Erityisesti uudesta globaalista huollon tie-
tojärjestelmästä ja etävalvonnasta saatavan datan 
yhdistäminen ja visualisointi helposti ymmärret-
tävässä muodossa mahdollistaa asiakkaalle tar-
jottavan digitaalisen palvelukonseptin, joka on 
tärkeä differentioitumistekijä kunnossapitosopi-
muksista kilpailtaessa. 

Esimerkiksi huoltoasentajien kirjaamat 
komponenttitason havainnot laitteista yhdistetty-
nä etävalvonnan tuottamaan dataan, antavat asi-
akkaalle kattavan näkymän laitteen vikahistorias-
ta ja helpottavat päätöksentekoa ja lisämyyntiä. 
Myös huollon tunti- ja materiaalikirjausten avulla 
laskettavien kustannustietojen ja etävalvonnan 
laskemien laitteen käyttötuntien perusteella saa-
daan mielenkiintoisia näkymiä ja graafeja kustan-
nusten ja käytön suhteesta.

Varsinaisen sisällön lisäksi käyttökokemuk-
seen ja visuaalisuuteen on pyritty panostamaan 
paljon ja lisäksi kaikki asiakkaalle tarjottavat käyt-
töliittymät on luonnollisesti skaalauduttava myös 
mobiililaitteille. Käyttäjien odotukset ovat nyky-
ään korkealla, koska kuluttajapuolella laadukas 
käyttökokemus ja mobiiliapplikaatiot ovat olleet 
jo pitkään arkipäivää. Miksi siis teollisuuden pal-
veluissa olisi syytä tyytyä yhtään vähempään?

Töitä siis riittää; etäyhteyksien määrää on 
kasvatettava ja saatavaa dataa monipuolistettava 
ja rikastettava entisestään. Samalla massiiviset 
tietojärjestelmähankkeet pyritään jalkauttamaan 
globaalisti kaikkiin Konecranesin regiooniin ja 
maihin. 

Nämä luovat perustan palvelukonsepteille, 
jossa kaikki asiakkaan tarvitsema data tarjoillaan 
valmiiksi prosessoituna reaaliajassa visuaalisesti 
viimeistellyn käyttöliittymän kautta. Datamas-
sa on luonnollisesti suuri ja nykyisin usein IoT-
artikkeleissa viljellyn ”big data”- termin käyttö 
lienee Konecranesin tapauksessa perusteltua. 
Datan koko ei sinänsä ole ongelma, mutta se, että 
suuresta raakadatasta saadaan poimittua ja pro-
sessoitua asiakkaalle oleellinen tieto erilaisten al-
goritmien avulla on merkittävä haaste.

Suunta ja tavoitetaso ovat siis selvillä, ku-
ten visiokin antaa ymmärtää, mutta matka on pit-
kä ja luonnollisesti vielä kesken.
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Aalto-yliopistolle annetut neljä konsortiota 
ovat: 
1. Robotit ja hyvinvointipalvelujen tule-
vaisuus (ROSE-konsortio), ProfVille Kyr-

ki, Aalto ELEC
2. Smart Energy -teknologiamurros - mahdol-
lisuuksien hyödyntäminen Suomen kestävässä 
kasvussa toisella vuosisadalla (SET-konsortio), 
Prof. Raimo Lovio, Aalto BIZ
3. Teollisuuden digitaalinen murros (DDI-konsor-
tio), Prof. Martti Mäntylä, Aalto SCI/ENG
4. Alustoista arvoa nyt: arvonluonti nopeasti kas-
vavissa alustaekosysteemeissä (PVN-konsortio), 
Prof. Ahti Salo, Aalto SCI

Tämä artikkeli kuvailee DDI-konsortion 
(Digital Disruption of Industry) lähtökohtia. Li-
sää tietoa löytää hankkeen WWW-sivuilta: http://
ddi.aalto.fi/en/.

Case Kemppi
Kemppi Oy on vuonna 1947 perustettu perheyh-
tiö, jonka pääkonttori on Lahdessa. Se tunnetaan 
laadukkaiden kaarihitsausjärjestelmien toimitta-

jana, joka myy järjestelmiään yli 70:een maahan 
laivanrakennus-, offshore-, kuljetusväline-, raken-
nus- ja koneenrakennusteollisuuden tarpeisiin. 
Yrityksen liikevaihto vuonna 2014 oli 114 M€.

Kemppi on suomalainen menestystarina, 
joka on onnistunut murtautumaan maailman-
markkinoille sinnikkään tuotekehityksen avulla. 
Se ei ole kuitenkaan suojassa globaalilta kilpai-
lulta: moni muukin yritys toimittaa vastaavia jär-
jestelmiä. Säilyäkseen kilpailukykyisenä Kemppi 
haluaa uudistua ja kasvaa edelleen. Miten tämä 
voisi olla mahdollista?

Perusajatus on yksinkertainen. Kempin 
asiakkaat eivät halua ensisijaisesti ostaa hitsaus-
järjestelmiä, vaan soveltaa hitsaamista laaduk-
kaasti, kustannustehokkaasti ja teollisuus- ja 
ympäristönormit täyttävällä tavalla omiin tuot-
teisiinsa. Asiakkaiden kannalta hitsisaumat ovat 
usein kriittisiä tuotteiden kokonaislaadun kannal-
ta. Voiko Kemppi olla avuksi näihin tavoitteisiin 
pääsemisessä?

Voi kyllä, ja ratkaisuna on digitalisaation 
soveltaminen uuden arvon luontiin. Kempin pe-
rusoivallus on kerätä hitsausta kuvaavaa tietoa 

Professori
Martti Mäntylä
Aalto-yliopisto

Teollisuuden digitaalinen 
murros - mistä on kyse?
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen 
tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa pitkäjänteistä ja 
ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja 
merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.* 
Aalto-yliopisto sai STN:n ensimmäisessä haussa johdetta-
vakseen neljä konsortiota, jotka kuuluvat teknologiamur-
rosten ja muuttuvien instituutioiden tutkimusohjelmaan.

*Kts. http://www.aka.fi/fi/tiedepoliittinen-toiminta/strategisen-tutkimuksen-rahoitus1/. 



12 Teollinen internet

sekä suoraan hitsauskoneesta että hitsarilta, joka 
tallettaa laatutietoa työstään viivakoodilukijan 
avulla. Tämä tieto talletetaan tietokantaan, jota 
asiakas voi hyödyntää työn laadun ja tuotta-
vuuden kehittämiseen. Kerättyä tietoa voidaan 
käyttää esimerkiksi hitsisauman laadun sertifi-
ointiin EU:n CE-merkinnän edellyttämällä taval-
la. Kemppi saa myös itse käyttöönsä asiakkaiden 
järjestelmien tuottamaa tietoa, ja soveltaa sitä 
muiden lisäarvoa tuottavien palvelujen kehittä-
miseen, kuten konsultointiin ja hitsarien koulu-
tukseen. 

Kempin tarina ei ole valmis, vaan sitä kir-
joitetaan edelleen. ”Tiedon kerääminen ei ole 
vaikeaa, mutta sen tulkinta ja käyttö asiakkaalle 
hyödyllisessä muodossa – niin, että siitä myös ha-
lutaan maksaa, on se varsinainen innovaatio”, sa-
noo Kempin edustaja. Tällaiset innovaatiot eivät 
löydy ilmaiseksi, vaan edellyttävät asiakkaiden 
tarpeiden ja toiminnan syvää ymmärtämistä ja 
tarvittavien ratkaisujen yhteiskehittämistä.

Mitä tarkoitetaan digitaalisella 
murroksella?
Kempin tarina tiivistää monia DDI-tutkimus-
hankkeen kannalta olennaisia piirteitä. 

Kemppi on päättänyt löytää itselleen tu-
levaisuuden digitalisaation fiksuna soveltajana 
uuden, asiakkaille olennaista lisäarvoa tuottavan 
liiketoiminnan rakentamiseksi. Kyse ei ole vain 
kyvystä soveltaa digitalisaation teknologioita 
vaan myös kyvystä asettua asiakkaiden näkökul-
maan, ymmärtää niiden kannalta olennaisia lisä-
arvon lähteitä, ja rakentaa kumppanuuksia niiden 
saavuttamiseksi. Tämä asettaa Kempin uuteen 
rooliin suhteessa asiakkaisiinsa ja kumppaneihin-
sa, jossa sen kyvyt ja osaamiset limittyvät entistä 
syvällisemmin niiden toimintaan. Tämä kourai-
see syvältä sitä, millainen yritys Kemppi on ja 
millaisena sen asiakkaat ja partnerit sen näkevät.

Nämä piirteet kuvaavat ilmiötä, jota kut-
summe teollisuuden digitaaliseksi murrokseksi. 

Kuva 2. Case Kemppi: Digitaalinen arvonluonti kaarihitsauksen yhteydessä [1].

1. Heidi M. E. Korhonen, Technology Innovation Management Review, May 2014. http://timreview.ca/ar-
ticle/791
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Sen mukaan digitaalinen murros on prosessi, jos-
sa yritys (tai muu toimija) muuttaa olennaisesti 
toimintaansa uuden asiakaslisäarvon tuottami-
seksi digitalisaation tarjoamien keinojen avulla 
ja asettuu tätä kautta uuteen asemaan suhteessa 
asiakkaisiinsa ja kumppaneihinsa.

Tämän hahmotelman loppuosa on olen-
nainen: murros ei pysähdy yrityksen seinien si-
säpinnalle, vaan säteilee myös sen koko toimin-
taympäristöön (asiakkaat, kumppanit, kilpailijat, 
työntekijät). Tämän myötä ne joutuvat omaksu-
maan uusia toimintatapoja jotka kietovat ne uu-
denlaisiin suhteisiin ja riippuvuuksiin toistensa 
kanssa. Kun yhä useammat toimijat omaksuvat 
digitalisaatioon perustuvia toimintamalleja, mur-
ros saavuttaa koko toimialan mittakaavan ja tun-
keutuu lopulta laajalti koko teollisuuteen ja yh-
teiskuntaan. 

Parhaimmillaan – tai pahimmillaan – mur-
ros rikkoo kauttaaltaan aikaisemmat toimintata-
vat ja roolit. Usein mainittuja esimerkkejä ovat 
Internet-pohjaisia taksipalveluja välittävä Uber 
ja Internet-pohjaisia asuntojen vuokrauspalveluja 
välittävä AirBNB, jotka kumpikin sekoittavat pe-
rinpohjaisesti toimialansa perinteisiä rakenteita. 

Miksi digitaalinen murros on nyt 
ajankohtainen?
Miksi nyt puhutaan digitaalisesta murroksesta? 
Miksi se olisi tärkeä tutkimuskohde (kuten me 
uskomme)? Onko se vain ohimenevä hype?

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on koko 
historiansa aikana muovautunut nopeasti kehit-
tyvän teknologian ja uusien sovellutuskohteiden 
molemminpuolisessa ja toinen toistaan vahvis-
tavassa vuorovaikutuksessa. Viimeksi kuluneet 
5-10 vuotta eivät muodosta poikkeusta tästä yleis-
hahmosta. Teknologian osalta niitä ovat karakte-
risoineet erityisesti seuraavat kehityslinjat:

1. Internet on muodostunut koko maailman 
kattavaksi tietoliikenteen ja viestinnän alustaksi, 
jonka piirissä on jo lähes 40% maailman väestöstä 
(2014). Noin neljäsosa koko maailman väestöstä 
on jatkuvassa (24/7) yhteydessä Internetiin älypu-
helimen välityksellä.

2. Suuriin datakeskuksiin nojautuvat pilvi-
palvelut ovat nopeasti muodostumassa hallitse-
vaksi tavaksi toteuttaa Internet-pohjaisia palvelu-
ja skaalautuvasti ja kustannustehokkaasti. 

3. Suurten datamassojen analysointi lasken-
nallisin menetelmin on kokenut menetelmällisen 

vallankumouksen ns. syvälaskennan algoritmien 
kehittymisen kautta.

4. Anturiteknologian ja muun laitteisiin su-
lautetun tietotekniikan kehittyminen on tehnyt 
mahdolliseksi upottaa antureita lähes mihin ta-
hansa teollisesti tuotettuihin laitteisiin tai raken-
nettuun ympäristöön ja kerätä yksityiskohtaista 
tietoa niiden todellisesta käytöstä. Tämän lisäksi 
robottilennokit voivat kuljettaa antureita myös 
paikkoihin ja tilanteisiin, joihin kiinteästi upotet-
tujen antureiden sijoittaminen ei ole teknisesti tai 
taloudellisesti mahdollista.

Digitalisaation uusi aalto saa teknologisen 
käyttövoimansa näiden samanaikaisten ajureiden 
yhteisvaikutuksesta, jota täydentää myös niitä 
ympäröivän teknologiaekosysteemin kehitys, eri-
tyisesti uusi sukupolvi innovaattoreita, kehittäjiä 
ja hakkereita, jotka yhdessä venture-rahoittajien 
antavat liikevoiman teknologiapohjaisten start-
up -yritysten buumille. 

Tämä uusi ekosysteemi hyötyy tieto- ja 
viestintätekniikan platformistumisesta: uusien 
sovellutusten kehittäminen pilvipalvelujen ja 
Web-teknologian varaan on helpompaa ja hal-
vempaa kuin koskaan aikaisemmin, ja kehittä-
miseen tarvittavat työkalut ovat kaikkien saata-
villa kaikkialla. Myös vakiokomponentit kuten 
prosessori- ja sensorikitit ovat halpoja ja helppo-
käyttöisiä, ja niille on saatavilla ilmaisuvoimaisia 
kehitystyökaluja joiden avulla askel ideasta pro-
totyypiksi on lyhyt, varsinkin kun laitteen ulko-
kuori tehdään 3-d –tulostimilla. 

Sovellusalueiden osalta viimeiset 5-10 
vuotta ovat jatkaneet tietotekniikan kehityksen 
suurta linjaa, jossa se siirtyi lasiseinäisistä kone-
huoneista (mainframe, 1950- ja 60-luku) ensin in-
sinööritoimistoihin (minikoneet, 1970-luku) yri-
tysten yleishallintoon (PC, 1980-luku), koteihin 
(Internet), 1990-luku) ja viimeksi käyttäjien arki-
elämään kaikkialla (älypuhelimet, 2000-luku). 

Uskomme että tieto- ja viestintätekniikan 
seuraava vaihe tulee imaisemaan piiriinsä ih-
miskäyttäjien ohella lähes kaikki nimettävissä ja 
tunnistettavissa olevat paikat, esineet, asiat ja ta-
pahtumat. Silloin nykyinen ”ihmisten Internet” 
(joka siis kattaa jo 40% maailman väestöstä) laa-
jenee esineiden ja asioiden Internetiksi (Internet 
of Things, IoT; Internet of Everything, IoE). Sen 
avulla mikä tahansa tapahtuma, asian tila, tai 
kahden tai useamman asian välinen vuorovaiku-
tus voidaan havaita, nimetä, muuntaa digitaali-
seksi ja tallentaa joko reaaliaikaista toimintaa tai 
myöhempää analysointia varten.
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Keitä digitaalinen murros kosket-
taa?
Kun tekee Internet-haun avainsanoilla digital dis-
ruption, saa vastaukseksi aineistoa joka painottaa 
kuluttajamarkkinoiden digitalisaatiomurroksen 
johtotähtiä kuten Uber ja AirBNB. Monet arvele-
vatkin, että digitaalinen murros on nimenomaan 
nopeasti liikkuvilla kuluttajamarkkinoilla (B2C) 
tapahtuva ilmiö, ja että investointihyödykkeitä 
tuottava teollisuus (B2B) seuraa niitä vain hitaasti 
tai jää murroksen katveeseen.

Meidän mielestämme tämä näkemys on lii-
an rajoittava.

Ensinnäkin se jättää huomiotta teollisuu-
dessa jo tapahtuneen kehityksen, jossa niiden lii-
ketoiminta on laajentunut puhtaasta laitteiden ja 
järjestelmien tuottamisesta uudenlaista lisäarvoa 
mahdollistavien palvelujen tuottamiseen:

1. Tuoteliiketoiminta: Yritys tuottaa laitteita 
ja järjestelmiä, joita se myy asiakkailleen suoraan 
tai edustajien kautta.

2. Projektiliiketoiminta: Yritys tuottaa asi-
akkailleen räätälöityjä ratkaisuja, joihin kuuluu 
fyysisen tuotteen tai järjestelmän ohella asiakas-
kohtaista kehittämistyötä, joka muotoillaan toi-
mitusprojektiksi.

3. Ylläpitoliiketoiminta: Yrityksen ja asiak-
kaan suhde jatkuu toimitusprojektin jälkeen toi-
mitetun ratkaisun kunnossapidon ja uusimisen 
muodossa.

4. Ulkoistusliiketoiminta: Yrityksen ja asi-
akkaan suhde laajenee pelkästä kunnossapidosta 
ja uusimisesta muille alueille aina siihen asti, että 
yritys ottaa kokonaisvastuun toimitetun laitteen 
tai järjestelmän operoinnista. Silloin yritys ei enää 
myy laitteita tai järjestelmiä, vaan niiden mahdol-
listamia asiakkaan tarvitsemia kyvykkyyksiä.

Monet suomalaiset yritykset ovat jo kulke-
neet pitkälle edellä kuvattua polkua pitkin, kuten 
esimerkiksi Kone ja Wärtsilä, joiden liiketoimin-
nasta huolto- ja kunnossapitopalvelut (taso 3) 
muodostavat jo karkeasti puolet. 

Digitalisaation seuraava aste näyttää mah-
dollistavan vielä yhden uuden tason yrityksen ja 
sen asiakkaiden välisen suhteen kehittymiselle:

5. Digitaalinen liiketoiminta: Yritys tarjoaa 
asiakkailleen laajan kirjon palveluja, jotka toimi-
vat sen toimittaman tuotteen tai järjestelmän tar-
joamalla alustalla tai joita kolmannet osapuolet 
voivat rakentaa tällaisen alustan ja sen tuottaman 

tiedon varaan. Laajimmillaan näin muodostu-
nut digitaalinen liiketoiminta-alusta voi tarjota 
erityyppisille toimijoille markkinapaikan, jonka 
avulla ne voivat harjoittaa omaa liiketoimintaan-
sa alustan ominaisuuksia ja tietoa hyödyntäen ja 
jalostaen.

Apple tarjoaa esimerkin yrityksestä, joka 
on App Store -alustan muodossa pystynyt syn-
nyttämään menestyksekkään digitaalisen lii-
ketoiminta-alustan aikaisempien ratkaisujensa 
pohjalta. Esimerkiksi peliyritys SuperCellin me-
nestystarina rakentuu App Storen varaan. 

Onko teollisuuden digitaalisella 
murroksella laajempaa merkity-
stä?
Teollisuuden digitaalisen murroksen heijastus-
vaikutukset eivät rajoitu vain yrityksen ja sen 
asiakkaiden välisiin suhteisiin, vaan koskettavat 
kaikkia sidosryhmiä, kuten palveluja tuottavia 
kumppaniyrityksiä, teollisuusyhteistyötä harjoit-
tavia yliopistoja ja teollisuuden kanssa vuorovai-
kuttavia viranomaisia.

Digitalisaation koskettamien tuotteiden 
käyttäjät – joko teollisuuden omat työntekijät tai 
sen tuottamien tuotteiden ja palvelujen loppu-
käyttäjät – ovat näiden heijastevaikutusten etulin-
jassa. 

Jos ajattelemme Kempin hitsausjärjestel-
mien käyttäjiä, huomaamme että digitalisaatio 
muuttaa itse työn sisältöä: ”varsinaisen työn” 
ohella siihen sisältyy yhä enemmän myös ”infor-
maatiotyötä”, Kempin tapauksessa tehdyn työn 
dokumentointia digitaaliseen muotoon. Silloin 
osa työntekijän työn arvosta muodostuu digitaa-
lisesta arvosta, joka perustuu työn yhteydessä 
syntyneeseen ja talletettuun tietoon. 

Samanlainen muutos koskettaa myös teol-
listen tuotteiden loppukäyttäjiä – eli meitä kaik-
kia. Kun käytämme digitalisoitunutta tuotetta, 
joka tallettaa käyttötietoa ”tuotepilveen”, osallis-
tumme omalla panoksellamme uuden arvon tuot-
tamiseen. Emme ole enää vain kuluttajia, vaan 
myös tuottajia. Digitaalisen median alueella termi 
prosumer (producer + consumer) tarkoittaa näi-
den roolien uudelleenjärjestymistä. Arvelemme, 
että samantapainen roolien muuttuminen tulee 
koskettamaan monia muitakin teollisuuden aloja.
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Mitä DDI aikoo tutkia? Mitä uutta 
tietoa se voi tuottaa?
Suomi tarvitsee lisää Kemppejä. DDI-hankkeen 
konkreettisena päämääränä on tunnistaa polku, 
jota pitkin kulkemalla tämä tulee olemaan mah-
dollista. 

Sen mukaisesti DDI-hankkeen yleistavoit-
teena on synnyttää tieteelliseen tietoon perustu-
va, yhä tarkentuva kokonaiskuva teollisuuden 
digitaalisesta murroksesta, sen kehittymisestä ja 
sen vaikutuksista yhteiskunnassa. Tätä varten ai-
omme lähestyä digitaalista murrosta kolmen rin-
taman suunnista.

Digitaalinen murros on jo nyt vaikutta-
nut syvällisesti monien toimialojen toimintaan: 
henkilökohtainen viestintä, elektroninen kau-
pankäynti, digitaalinen media sekä pankki- ja 
rahoitustoiminta. Niiden historiallinen tarkastelu 
tarjoaa mahdollisuuden saada vastauksia monen-
laisiin kysymyksiin: Miksi murros käynnistyi? 
Mitkä tekijät vaikuttivat sen edistymisvauhtiin 
joko kiihdyttävästi tai hidastavasti? Minkälaista @digimurros

kehityspolkua pitkin murros eteni? Miten murros 
levisi yritysten ja niiden sidosryhmien verkostos-
sa? 

Tulevaisuuden ennakoinnin osalta keski-
tymme kolmeen sektoriin: valmistava teollisuus, 
energiateollisuus sekä rakennettuun ympäristöön 
suuntautunut teollisuus. Kunkin piirissä sovel-
lamme tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä, 
kuten skenaariomenetelmiä, teknoekonomista 
mallittamista ja simulointia, mutta myös asian-
tuntijahaastatteluja ja erilaisia työpajamenetel-
miä. 

Emme aio tyytyä vain havainnoimaan edes-
sämme tapahtuvaa kehitystä, vaan aiomme myös 
osallistua siihen etsimällä tilaisuuksia aktiivisiin 
interventioihin, jotka pyrkivät vauhdittamaan di-
gitalisaation edistymistä, poistamaan sen esteitä 
tai luomaan sen edellytyksiä. Tämä voi tapahtua 
paitsi DDI-hankkeen kanssa rinnakkaisissa tut-
kimushankkeissa, myös erilaisten opinnäyte- ja 
projektitöiden muodossa.
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Toimitusjohtaja
Teemu Uotila
Vincit Helsinki Oy

Vincit haastoi VTK:n 
rakentamaan polkupyörän 
sähkömoottorilla ja 
aurinkopaneeleilla

Me Vincitillä aloitimme kunnianhimoisen 
haasteen luoda oma sähköavusteinen 
kahvipyörämme yhdessä Aalto Yliopis-
ton diplomi-insinööriopiskelijoiden 

kanssa. Miksi? IT-talo kun olemme, niin tuntui 
luontevalta, että kyllä meillä pitää sähköpyöräkin 
olla. Tämä sopii hienosti jo aiemmin hankittuihin 
kulkuvälineisiin – Teslaan, Kleinbus:in ja Jopoon. 

Kaikkihan tietävät, että pyöräilymaailma 
on kuin kulhollinen värikkäitä sokerimuroja. Siel-
tä löytyy kaikenlaista ja kokoista edustajaa, joita 
kaikkia yhdistää kaksi tekijää – etu- ja takarengas. 
Lajiin syvällisemmin vihkiytyneiden parissa pyö-
rämme takuuvarmasti aiheuttaa kateutta. Huip-
puunsa viritetty ajotietokone, ekologiset aurinko-
paneelit katolla, saavuttaa noin 30km/h vauhdin 
parilla polkaisulla, mahdollisuus keittää kahvia ja 
ehkä se tärkein ominaisuus - pitää olut kylmänä.

Normaalistihan aktiivisesti pyöräilyä har-
rastavat pakkaavat itsensä tiukkaan spandexiin ja 
lycraan, näyttävät erittäin virtaviivaisilta ja katu-
uskottavilta satulassa – tämähän on täysin subjek-

tiivinen näkemys. Meidän pyörässä on se hieno 
etu, että ei tarvitse laittaa oranssia ja neonvihreää 
vartalonmyötäistä asustetta huomionhakuises-
ti päälle, meidän pyörämme vie takuuvarmasti 
huomion kuskista kulkuvälineeseen. 

Projekti alkoi luonnollisesti ylimitoitetuilla 
spekseillä ja epärealistisilla aikatauluilla, mutta 
homma saatiin hienosti maaliin juuri kun Slush 
2015 oli loppumassa – jossa pyörän oli tarkoitus 
debytoida. Valmistustekniikan kerhon jäsenet ot-
tivat pyörän teknisen toteutuksen haltuun ja lop-
putulos on mahtava. Ehkä jopa liiankin, sillä kun 
olimme siirtämässä valmista pyörää toimistoti-
loihin Helsingin keskustassa, huomasimme että 
pyörä ei sittenkään mahdu meidän tavarahissiin. 

Kymmenen softakehittäjää kokoontui si-
säpihalle miettimään, että miten pyörä saataisiin 
helpoiten kuudenteen kerrokseen. Hetken ana-
lysoituamme tilannetta ja pyörän rakennetta tut-
kien tulimme johtopäätökseen, että pyörää ei voi 
purkaa osiin. Pyörä oli tehty niin ammattimaises-
ti, että me emme enää sitä saisi näyttämään yhtä 

Vincit halusi jatkaa jo omistamiensa kulkuvälineidensä 
kirjoa, minkä seurauksena he ottivat yhteyttä VTK:hon. 
VTK tarttui polkupyörän rakentamiseen innokkaana, ja 
lopulta kummatkin osapuolet olivat tyytyväisiä 
aikaansaannoseen.  
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Kuva 3. VTK ja Vincit kättelevät onnistuneen projektin päätteeksi.

hienolta, eikä pyörä välttämättä edes toimisi enää, 
jos me purkaisimme sen osiin.

Jäljelle jäi siis enää yksi vaihtoehto – sähkö-
pyörä oli kannettava hartiavoimin rappusia pit-
kin Vincit Helsingin toimistolle. Kokemuksena se 
oli ihan virkistävää vaihtelua tietokoneen ääressä 
istumiselle, mutta ei sitä huvikseen kovin montaa 
kertaa halua tehdä.

Ehkäpä sähköpyörämme siis tekee debyyt-
tinsä 2016 vuoden Slushissa. Onhan tässä onneksi 
kesäkin välissä, jolloin pyörän voi nähdä kaupun-
gilla jakamassa kahvia ohikulkijoille ja Vincitin 
omissa juhlissa tarjoilemassa olutta janoisille sof-
takehittäjille ja suunnittelijoille.

VINCIT OY:
- Perustettu Tampereella 2007
- Ohjelmistokehityksen ja suunnittelun 
asiantuntija
- Vincit Helsinki perustettu 2014
- Koko konsernissa tällä hetkellä vajaa 
kaksisataa ihmistä
- Listautuu pörssiin 2016
- Great Place to Work -voittaja 2015 & 
2014
- www.vincit.fi
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VTK:n projektipäällikkö 2013
Jani Renvall

Epäkeskopuristimen 
kunnostusprojekti 2013-2014
Tämän tarinan keskiössä on Aalto-yliopiston tuotan-
totekniikan maskotti, neiti Keskoksi kutsuttu Epäkesko. 
Kone valmistui Keskusvalimo Oy:n tiloissa vuonna 1951 
ja sen aktiivipalvelus päättyi Primo Oy:llä vuonna 1985. 
Alumni-yhdistys Konepajakilta osti kyseisen koneen yh-
dellä markalla ja lahjoitti sen tuotantotekniikan opiskeli-
joiden ammattiainekerholle Valmistustekniikan kerholle 
(VTK) 1993.

Tästä lähtien on joka Wappu vietetty ”Epä-
keskon vuosihuolto” -nimistä juhlaa, jo-
hon kokoontuvat niin opiskelijoita kuin 
konepajakiltalaisia. Juhlan kohokohta on 

perinteisesti kilpistynyt vuosihuoltoon, jossa 
Epäkeskon laakereihin on kaadettu voitelunestee-
nä jaloviinaa. Pitkä ulkona oloaika oli kuitenkin 
päästänyt neiti Keskon rapistumaan ja kunnos-
tusprojekti käynnistettiin lopulta vuonna 2013.

Tavoitteet ja resurssit
Projektin päätavoitteena oli Epäkeskon ulkomuo-
don ehostaminen vuoden 2014 vuosihuoltoon 
mennessä, ja mikäli koneisto olisi hyvässä kun-
nossa, laitettaisiin Epäkesko painamaan muis-
topoletteja vuosihuollossa. Projektin toteutus 
nojaisi opiskelijoiden ja laboratorion väliseen yh-
teistyöhön sekä Konepajakillan kontaktiapuun. 
Kunnostukseen tarvittavat tilat projekti sai tuo-
tantotekniikan laboratoriosta. Rahoitusta haet-
tiin myös Teekkaritoiminnan edistämisrahastosta 
(TTER). Kuva 4. Epäkesko ennen ja jälkeen projektin. (Pintakäsit-

tely: FSP Finnish Steel Painting)
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Pintakäsittely ja puunaus
Projekti alkoi toukokuussa 2013 Epäkeskon siir-
rolla betonijalustalta sisätiloihin ISS:n pyöräkuor-
maajan avustuksella ja se purettiin osiin kesän 
aikana. Osat pintakäsitteli FSP Finnish Steel Pain-
tingin Järvenpään toimipiste lokakuussa 2013. 
Pintakäsittelyyn kuului hiekkapuhallutus sekä 
pohja- ja pintamaalaus, joiden luokitus oli ”C5-
M, hyvin ankara” eli nykyisen maalin pitäisi kes-
tää pitkälle tulevaisuuteen. Pääväriksi valikoitui 
luonnollisesti teollisuuden vihreä. Pintakäsittelyn 
jälkeen suoritettiin marraskuussa mekanismin 
kokoonpano. Osat olivat niin hyvässä kunnossa, 
että tarvetta oli vain akselin pienimuotoiseen hoo-
naamiseen ja kierrereikien avaamiseen. Projektis-
sa siirryttiin sivutavoitteen toteutukseen…

Voimantuoton toteutus
Käyttövoimaksi kaavailtiin alkuun ruismoottoria, 
mutta Epäkeskon alkuperäinen sähkömoottorin 

ja (todennäköinen) kiilahihnan yhdistelmä todet-
tiin parhaimmaksi ja varmimmaksi ratkaisuksi.  
Alkuperäinen moottori oli kuitenkin jo toimi-
päivänsä nähnyt, joten käännyimme kontaktien 
avulla ABB:n Vaasan toimipisteen puoleen. Saim-
mekin heiltä alkuperäistä vähän väkevämmän 
moottorin, joka tuottaa 930 rpm:llä 1,1 kW:a.

Sopivan sähkömoottorin löytäminen on-
nistui vanhoja ja uusia katalogeja vertailemalla, 
mutta kiilahihnavälityksen selvittämiseen piti jo 
hyödyntää luovia ”prujaus”-taitoja. Hihnan lo-
pullinen mitta päätettiin tarkan mittailun ja 3d-
mallinnuksen jälkeen ja SKS Mekaniikan varas-
tosta valikoitui ryhmäkiilahihna ja sille sopiva 
ensiöpyörä. Välityssuhteesta tuli tällöin i=11, jol-
loin moottorin pyöriessä työnopeudessaan Epä-
keskon vauhtipyörä pyörii vajaat 90 rpm.

Leimat ja poletit
Perehtyäksemme huolellisesti metallisten po-
lettien leimausteknologiaan projektitiimimme 
vieraili Suomen Rahapajalla. Vierailusta seuran-
neen tiiviin yhteistyön ansiosta Epäkeskon lei-
mat valmistettiin Rahapajalla maaliskuussa 2014. 
Laadukkaat leimat niistä tulikin, sillä materiaali 
on karkaistua työkaluterästä ja kuviot ovat laser-
kaiverrettuja. Poletteihin tarvittavat laserleikatut 
alumiiniaihiot saimme Aimo Virtanen Oy:ltä.

Leimaustyökalu
Rahapaja -vierailulla joukollemme kävi ilmi, et-
tei rahan painamiseen olisi ainakaan Suomessa 
käytetty epäkeskokoneita. Projektilaisten piti siis 

Kuva 5. Epäkeskon vauhtipyörää 
pyörittävä moottori ja hihnaväli-
tys. (Moottori: ABB, välitys: SKS 
Mekaniikka)

Kuva 6. Polettien kääntöpuolet, joista 
vuosiluvullinen puoli muuttuu vuosit-
tain. (Leimat: Suomen Rahapaja, aihio: 
Aimo Virtanen Oy)
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kaivella mielensopukoista esiin koneensuunnit-
telumetodien perusteet ja lastuamisarvovakiot. 
Työkalun suunnittelu aloitettiin tammikuun lo-
pussa 2014 ja tiiviiden suunnittelukokousten sekä 
neljän 3D-iteraatiokierroksen jälkeen siirryttiin 
maaliskuussa sorvin ääreen.

Koneistukset suoritettiin tiimiläisten toi-
mesta Tuotantotekniikan laboratorion tiloissa, 
josta myös tarvittavat metalliaihiot löytyivät. 
Osien koneistukset pyrittiin tekemään manuaa-
likoneilla niin pitkälle kuin mahdollista, koska 
kyseessä oli yksinkertaisten uniikkikappaleiden 
valmistus. Vain vaikeimmat muodot tehtiin CNC-
koneistuksella. Työkalua varten tehtiin yhteensä 
viisi osaa, joiden valmistus vaati manuaalista 
sorvausta ja jyrsintää, CAM-ohjelmointia, CNC-
jyrsintää, lankasahausta, porausta, viilausta sekä 
käsin hiontaa. Työkalu valmistui huhtikuun puo-
livälissä eli noin 2 viikkoa ennen Wappua. 

Projektin päätös
Niin kuin aina projekteissa tuppaa käymään, ei 
viime hetken kiireeltä tässäkään tapauksessa väl-
tytty. Alkuperäisen telineen kiristyssäädöt pal-
jastuivat liian vähäisiksi uudelle hihnalle, joten 
moottorille hitsailtiin uusi teline hitsauslabora-
toriossa vain viikko ennen vuosihuoltoa. Ensim-
mäinen kenraaliharjoitus ehostetulla Epäkeskolla 
kyettiin tekemään viisi päivää ennen varsinaista 
vuosihuoltoa ja siirto uudelleen valetulle alustalle 
tehtiin vain päivä ennen h-hetkeä.

Juhlapäivänään neiti Kesko näyttäytyi ke-
vätauringossa kauniina uudessa kuosissaan ja lei-
masi tomerana juhlijoille ”wappukolikoita”. Pro-
jektille järjestettiin myös näkyvyyttä mediassa ja 
urakasta on lehtiartikkeleita Länsiväylä -lehdessä 
otsikolla ”Oho! Nyt tuli teekkareilta epäkesko!” 
sekä TEK:n nettilehdessä otsikolla ”Vappuna lei-
mattiin poletteja”. 

Jälkipuinti
Kunnostustyö ei jäänyt vain yhden Wapun ilok-
si vaan Epäkesko on jo todistetusti palvellut po-
letin leimaustehtävässään Wappuna 2015 ja sen 
toimintakyky tullaan pitämään huippukunnossa 
pitkälle tulevaisuuteen.

Vielä kerran suuret kiitokset projektin opis-
kelijajäsenille, tuotantotekniikan laboratoriolle, 
Konepajakillalle ja yhteistyökumppaneille tämän 
ainutlaatuisen kunnostustyön toteuttamisesta!

Kuva 7. Projektilaisten suunnittelema 
ja valmistama leimaustyökalu.

Kuva 8. Vuosihuollossa 2015 pidettiin 
puheita Neiti Keskolle tuttuun tapaan.
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VTK:n ulkomaanexcursio 
Aasiassa 2015
Elokuun puolessa välissä koitti taas se aika vuodesta, 
jolloin VTK:n excursiojoukko oli valmiina uusiin seikkai-
luihin. Tällä kertaa suuntana oli Aasia, jossa kohdemaina 
olivat Japani, Kiina ja Indonesia. Kuulumisten vaihdon 
ja turvatarkastuksen jälkeen oli aika suunnata lennolle 
kohti Japanin Osakaa.
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Ensimmäiset päivät Japanissa
Yölentomme Osakaan sinisillä siivillä lähti ajois-
sa eikä kellään ollut vaikeuksia päästä koneeseen. 
Koneen viihdejärjestelmä tarjosi suurimmalle 
osalle tarpeeksi ohjelmaa ajankuluksi, toiset kir-
joittelivat diplomityötä tai keskittyivät tankkaa-
maan nestettä, jottei Japanin huhuttu korkea kos-
teusprosentti tekisi kepposia.

Osakassa emme olleet varanneet mitään 
järjestettyä kuljetusta, vaan excumestari oli päät-
tänyt, että tutustutaan kaupunkiin parhaiten heti 
laukkujen kanssa suunnistaen hotelliin bussilla ja 
junalla. Bussia odotellessa saimme kokea Japania 
parhaimmillaan, kun länsimaalaisilla oli vaike-
uksia jonottaa oikeaoppisesti maahan piirrettyjen 
viivojen sisäpuolella.

Loppujen lopuksi saavuttiin määränpää-
hän, jossa hotellin aulan viilentävät ilmastoin-
nit tulivat monelle tarpeeseen. Aula antoi hyvän 
ensivaikutelman paikasta, mutta päästyämme 

huoneisiimme alkoi karu todellisuus paljastua. 
Yhden huoneen “parisänky” oli mallia japani eli 
siinä nukkuneet VTK:laiset eivät molempia koipia 
saaneet sängyn puolelle, toisessa huoneessa pys-
tyi ikkunasta ihmettelemään parempien bileiden 
jahtaajien käytettyjä ruiskuja eikä lähellä ollut mi-
tään sairaalaa. Näistä kokemuksista selvittyä oli-
kin aika siirtyä jo ensimmäiselle excursiolle. Koh-
teeksi oli valikoitunut paikallinen Asahi-panimo 
parin metropysäkin päässä. Tehdasalue näkyi jo 
pitkälle ja tietenkin sisäänkäynti oli toisessa pääs-
sä, mihin olimme tulleet. Ihmisten määrästä huo-
masimme nopeasti, että kyseessä tulee olemaan 
perinteinen turistikierros päättyen ravintolassa 
tapahtuvaan Asahi-tuotteiden laadunvarmistuk-
seen.

Kierros alkoi elokuvateatterista, jossa ani-
me- ja manga-maan luvatut filmimestarit olivat 
väsänneet paikallisiin uppoavan spektaakkelin 
tehtaasta ja tuotteista. Meitä tässä eniten häiritsi 
englannin kielen tekstityksen puute, mutta eipä 

Kuva 9. Olutmaistelua Asahi-olutpanimon excursion päätteeksi.
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se niin vakavaa ole, kun kyseessä oli vain esittely-
video. Valojen mennessä taas päälle koko teatte-
riyleisö jaettiin ryhmiin, joissa kiertäisimme teh-
taan. Tässä vaiheessa olisi ollut pienelle japanin 
kielen kurssille tarvetta, sillä oppaamme hymyn 
takaa ei yhtään tuttua sanaa tullut, vaan koko 
kierros mentiin paikallisella kielellä. Monella aja-
tukset siirtyivät jo heti alussa ravintolassa nähtyi-
hin hanoihin ja niiden sisältöön. Siellä mukit eivät 
olleet samanlaisia kuin viime vuoden excursiolla 
Münchenissä, vaan siitä pienennetyssä muodos-
sa, jolloin edestakaisin liikettä hanan ja istuma-
paikan välille kertyi enemmän. Rajoitetun juoma-
ajan loputtua ja viimeisten valokuvien ottamisen 
jälkeen oli aika suunnata ruokailun kautta yöelä-
män vilskeeseen.

Toyota
Aurinko kurkisti horisontin takaa aikaisin ja va-
laisi kauniisti nousevan auringon maan. Tämä oli 
pääpäivä: pääsisimme käymään jokaisen tuotan-
totekniikan opiskelijan palvomassa suurtemppe-
lissä eli Toyota Cityssä!

 Pitkän ja väsyttävän ajomatkan jälkeen 
80-luvun räikeillä väreillä varustettu bussimme 
saapui Toyota Cityyn. Huomasimme, että Toyo-
tan vierailijaprosessit eivät olleet yhtä edistyneitä 
kuin heidän tuotannonohjauksensa, sillä meitä 

pompotettiin paikasta toiseen isäntien virheestä 
johtuen. Lopulta, puoli tuntia myöhässä, pääsim-
me tehtaalle. Reippaan reissuporukan mieliala 
koki pienen kolauksen, kun selvisi, että joudum-
me kävelemään tehtaan kattoa pitkin kulkevaa 
kävelyrataa pitkin, emmekä pääse käpistelemään 
tuotantoa lattiatasossa. Onneksi oppaamme osasi 
vastata haastaviin kysymyksiin ja kävelyrata oli 
ilmastoitu.

 Toyotan tehdas oli iso. Tehtaalla valmistet-
tiin noin 380 autoa päivässä kahdessa vuorossa, 
maksimikapasiteetin ollessa 650 autoa kolmivuo-
rotyöllä. Valmistuslinjalla meni sekaisin eri malle-
ja ja mallien eri versioita – näimmepä jopa ilmei-
sesti Japanin ainoan poliisiauton! Poliisiautoja ei 
muualla Japanissa nimittäin juuri näkynyt.

 Tuotantolinjalla oli käytössä Toyotan ke-
hittämät call switch ja andon board –menetel-
mät. Ongelman sattuessa työntekijä vetää linjan 
vieressä kulkevasta narusta, jolloin pomo näkee 
Andon-taulusta, missä tarvitaan apua. Samalla 
pärähtää soimaan myös Digimonin tunnusmu-
siikkia vastaava rallatus, ilmeisesti, jotta esimies 
löytää perille myös pahassa krapulassa silmät 
kiinni. Menetelmän takia tehdas kuulosti enem-
män vanhalta Nintendo-peliltä kuin autotehtaal-
ta, enkä itse ainakaan jaksaisi vastaavaa äänimaa-
ilmaa päivää pidempää.

 Tuotantolinjalla oli käytössä myös muuta-

Kuva 10. Pienoismalli Toyotan tuotannosta.
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ma nerokas oivallus. Ensinnäkin linjalla oli valo-
ohjaus: kun seuraava auto tuli työntekijän koh-
dalle, tarvittavien osien kohdalle syttyi vilkkuva 
pinkki valo. Kun työntekijä oli asentanut osan, 
pinkki vilkkuva valo muuttui vihreäksi. Lisäksi 
toyotalaiset olivat huomanneet, että autojen ovet 
ovat tiellä sisäosien kokoonpanon aikana. Niinpä 
työntekijät olivat kehittäneet ovenirrottimen, jon-
ka avulla ovet saatiin erittäin nopeasti irti ja ta-
kaisin paikoilleen sisäosien kokoonpanon jälkeen.

 Tehdaskierrokselta siirryimme Toyotan 
esittelyhalliin. Halli oli täynnä hienoja autoja ja 
muita futuristisia härveleitä sekä Toyotan suun-
nitelmien esittelyjä. Hauskin asia oli simulaattori, 
jossa pääsi kokeilemaan Toyotan uusimpia auton 
turvallisuuteen vaikuttavia laitteita. Toyotan uu-
simmissa autoissa on mm. tutkan kaltainen laite, 
joka näkee sumussa, pimeällä ja muissa huonois-
sa olosuhteissa, mitä auton edessä on ja jarruttaa 
automaattisesti, mikäli havaitsee törmäysvaaran. 
Kokonaisuudessaan Toyotan excursio oli onnis-
tunut, mutta ei reissun paras.

Mazak ja Fuji
Keskiviikkoaamuna osa matkaretkueestamme 
suuntasi kohti Nagoyan linnaa, toiveissaan tu-
tustua perinteiseen japanilaiseen kulttuuriin edes 
kerran excursion aikana. Matkanjärjestäjä oli kai-
kessa viisaudessaan jättänyt aamupäivän ohjel-
man tyhjäksi, mutta kohtalaista kulttuuri- ja kara-
okeväsymystä oli havaittavissa vielä yhdentoista 
aikaan hotellilta uloskirjauduttaessa ja bussiin 
noustessa.

Matka suuntautui pohjoiseen, määränpää-
nä Mazakin tehtaat. Osa porukasta oli tutustunut 
aikaisemmin yhtiön USA:n toimipisteeseen, mut-
ta nyt jäljet johtivat viimeinkin pääkallopaikalle. 
Yamazaki Mazak Corporation on maailman suu-
rimpia työstökonevalmistajia 7500 työntekijäl-
lään. Yhtiön tuoteportfolioon kuuluu työstöko-
neita laidasta laitaan, perinteisemmistä laitteista 
monimutkaisimpiin CNC-järjestelmiin ja laser-
työstökeskuksiin. Isäntämme johdattikin meidät 
käytännössä kaikkien tuotantolinjojen läpi, sisäl-
täen molemmat suuret tuotantolaitokset ja esitte-
lytilat.

Kuva 12. Nagoyan linna.Kuva 11. Näilläkö kuljemme tulevaisuu-
dessa?
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Pitkän ja kattavan excursion jälkeen edes-
sä oli neljän tunnin bussimatka kohti yösijaam-
me Fuji-vuoren juuressa. Etappi sujuikin, perin-
teisestä teekkarimatkustamisesta huomattavasti 
poiketen, erittäin rauhallisesti seurueen lähinnä 
torkkuessa.

Fuji on matkan muihin kohteisiin nähden 
varsin pieni kylä, joten kulttuuriin tutustumiseen 
liittyvät houkutukset jäivät vähäisiksi. Vietimme 
oppaamme johdolla muutaman tunnin paikalli-
sessa ravintolassa ennemminkin ruokaillen kuin 
nestemäisiin tuotteisiin tutustuen. Ohjeistus ai-
kaiseen nukkumaanmenoon oli mennyt perille ja 
matkalaiset siirtyivätkin yksissä tuumin hotellille 
hyvissä ajoin ennen puolta yötä.

Fanuc
Saavuimme hieman ennen lounasta Fanucin kau-
niille pääkonttorille Fuji-vuoren juurelle. Metsän 
keskellä oli Fanucin keltaisia rakennuksia pari-
kymmentä kappaletta. Pääkonttori-alue sisälsi 
mm. yrityksen oman pubin ja terveydenhuolto-
kompleksin sekä työntekijöiden asuinrakennuk-Kuva 14. Fanucin lahjoittamilla lippiksillä 

oli käyttöä koko loppureissun ajan.

Kuva 13. Puvut niskaan ja exculle!
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sia. Robotteja valmistavan yrityksen työntekijöitä 
on maailmanlaajuisesti noin 5 000.

 Fanuc jakaantuu kolmeen divisioonaan, 
jotka ovat Robot-, Factory Automation- ja Robo-
machine-divisioona. Esittelijänä meillä oli todella 
vieraanvarainen Executive Vice President Katsuo 
Kohari, joka istui myös yrityksen hallituksessa. 
Päivä lähti käyntiin yrityksen esittelytilasta, jos-
sa nähtiin kaikkea servomoottoreiden ja jättinos-
tureiden väliltä. Esillä oli myös kollaboratiivinen 
robotti, jolle povataan suurta myyntiä tulevina 
vuosina.

 Maistuvan lounaan jälkeen siirryimme 
katsomaan robottirunkojen varsien tehdasta. Esil-
lä oli paljon Mazakin laitteistoa, joita kerho oli 
käynyt edellisenä päivänä katselemassa. Tehtaan 
korkea automaatiotaso hämmästytti kerhon jäse-
niä suuresti. Tehtaanjohtaja oli ainoa henkilö, jon-
ka taisimme nähdä koko tehtaalla ja hänkin toi-
mi esittelijänä. Kokoonpano- ja testausverstas oli 
seuraavaksi vuorossa. Täältä oli myös suhteelli-
sen haastava löytää työntekijöitä, mikäli robotteja 
ei lasketa. Näky tehtaalla oli kuin scifi-elokuvasta: 
robotit kokoonpanivat robotteja ja lopulta testasi-
vat, että ne ovat toimintakykyisiä. Vain servojen 
ja kaapelien asennuksessa oli hieman miestyövoi-
maa käytössä. Päivän toiseksi viimeisenä etappi-

na suuntasimme yrityksen varaosavarastolle ja 
servotehtaalle. 

 Hienon excursion päätteeksi siirryimme 
vielä lyhyen teknisen presentaation ajaksi koko-
ustilaan, jota seurasi lahjamuodollisuudet ja valo-
kuvaus. Fanucin räikeän keltaiset lippikset jäivät 
koristamaan kerholaisten päitä loppuexcursion 
ajaksi. Niiden avulla oli esim. helppo tunnistaa 
vielä Balin hiekkarannoilla rientäviä VTK:laisia. 
Excursio oli ylivoimaisesti yksi Asian parhaista, 
joten kova työ sen järjestämiseksi osoittautui erit-
täin hyväksi valinnaksi. Fujilta VTK poistui kohti 
Tokiota seuraavaksi kolmeksi päiväksi. 

Ensimmäiset päivät Tokiossa
Torstaina saavuimme Tokioon tuonne koko maa-
ilman suurimmalle metropolialueelle. Fanucin 
vierailu oli ohi ja pääsimme vihdoinkin kaupun-
kiin, joka on yksi suurimmista syistä mennä vie-
railemaan Japaniin. Kaikki tietenkin halusivat 
lähteä tutustumaan Tokioon seuraavan päivän 
excursiosta huolimatta, mutta ensimmäisenä piti 
päästä syömään - olihan lounaasta jo vierähtänyt 
tovi. Löysimmekin hotellin läheltä hyvän hampu-
rilaispaikan, mikä ei varmaan ensimmäisenä olisi 
tullut kaikille mieleen. Viikon riisiä ja nuudeleita 

Kuva 15. Ihmisvilinää Tokion Shibuyassa.
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tikuilla syöneinä kaikki olivat kuitenkin tyytyväi-
siä saadessaan hyvän hampurilaisen. 

Ruokailun jälkeen lähdimme ihmettele-
mään Tokion metroa, josta linjoja löytyi enemmän 
kuin suomalaisessa suurkaupungissa on keski-
määrin julkisen liikenteen yhteyksiä. Tämän illan 
kohteeksi olimme valinneet Shibuyan alueen, jos-
sa sijaitsee maailman vilkkain risteys. Risteyksen 
on luultavasti jokainen nähnyt jossakin elokuvas-
sa, mutta sinne pääseminen Tokion metroviida-
kossa oli asia erikseen. Pienen kartan tuijottelun 
jälkeen siirtymisprosessi oli kuitenkin kirkkaana 
mielessä ja lopulta määränpää löytyi suhteellisen 
helposti. Risteyksensä lisäksi Shibuya on tunnettu 
yöelämästään, ja se on varsinkin nuorten suosios-
sa. Pian aloimmekin metsästämään Japanin kuu-
luisia karaokehuoneita. Kiertelimme Shibuyan 
kirkkaiden neonvalojen värjäämiä katuja, kunnes 
löysimme etsimämme. Karaokehuone osoittautui 
suomalaisen unelmien täyttymykseksi: laulaa sai 
täysin omassa porukassa kiinteällä tuntihinnalla, 
tarjoilun sisältyessä palveluun. Konsepti osoittau-
tuikin niin suosituksi, että päädyimme laulamaan 
karaokea useampaan otteeseen reissun aikana.

Tokyo Tech
Tokiossa oli edessämme vielä Japanin viimeisen 
excursion vuoro ja kohteena oli Tokyo Tech eli 
paikallinen vastine entiselle Teknilliselle korkea-
koululle. Matka kohti yliopistoa ei saanut niin 
sanotusti lentävää lähtöä, joutuessamme jälleen 
kerran turvautumaan Tokion metrojärjestelmään.  
Lopulta löysimme oikean metron, jolla pääsimme 
jatkamaan kohti yliopistoa - tai niin ainakin luu-
limme. Epäonneksemme emme olleet täysin valp-
paina ja kyseinen metro ei pysähtynytkään koh-
teessamme. Niinpä päädyimme aseman verran 
ohi määränpäästämme ja jouduimme jatkamaan 
matkaa kävellen. Tämä ei todellakaan aiheuttanut 
mitään hilpeyttä joukkiossamme, koska olimme 
pukeutuneet asianmukaisesti tummaan pukuun 
ja sää oli hyvin hiostava. Kävelyä kertyi lopulta 
3-5km pujotellen pitkin Tokyon laitakaupunkia.

Tokyo Techillä meidät otti lämpimästi 
vastaan suuri vajaan 10 hengen porukka, joista 
vetovastuussa oli eräs tohtoriopiskelija. Tohtori-
opiskelija piti meille esityksen, joka alkoi loppua 
kohden kuulostaa vähintäänkin oudolta kor-

Kuva 16. Tokyo Techin tohtoriopiskelija 
esittelee tekosydänprojektiaan.

Kuva 17. Japanilaisissa pelitaloissa oli 
ruuhkaa.
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viimme. Alussa käytiin läpi perinteinen esittely 
yliopistosta, josta siirryttiin sujuvasti mangaan, 
erilaisiin peleihin ja virtuaalityttöystäviin. 

Seuraavaksi Tokyo Techin tohtori- ja mais-
teriopiskelijat esittelivät meille heidän tutki-
mustaan. Tutkimusaloihin kuului muun muassa 
mikrotyöstöä, keinotekoisia sydämiä ja uuden-
laisten leikkausrobottien kehittelyä. Keinotekoi-
nen sydän oli mekaanin laite, eikä siis esimer-
kiksi keinotekoisesti kasvatettu orgaanin sydän. 
Sydäntä oli testattu menestyksekkäästi lehmällä, 
ja he olivat erittäin toiveikkaita tämän projektin 
suhteen. Todella mielenkiintoista oli myös hei-
dän kehitystyönsä leikkausrobottien saralla. He 
kehittivät robottia, jolla olisi mahdollista suorit-
taa tähystysleikkauksia. Robotti eroaa esimerkik-
si nykyisin käytössä olevasta Da Vincista siten, 
että siinä käytetään pneumaattisia aktuaattoreita. 
Tämä mahdollistaa huomattavasti pienemmän 
koon, sekä mahdollisuuden mitata voimaa, joka 
robottiin kohdistuu 0,2 N tarkkuudella. Näin ki-
rurgille voidaan välittää parempi tuntuma käsiin 
joystickien välityksellä.

Kiehtova päivä Tokyo Techillä päättyi läm-
pimiin jäähyväisiin ja lupauksiin siitä, että osa 
opiskelijoista tulisi vierailemaan Aalto-yliopistos-
sa. 

Viimeiset päivät Tokiossa
Lauantai alkoi aikaisella herätyksellä ja suunta-
simme osalla porukkaa Tokio Skytree:hin. Jono-
tus oli pitkä ja alkoi jo hieman hapottamaan. Kun 
lopulta pääsimme 350 metrin korkeuteen, saimme 
jäätelöä ja limua sekä näimme hienot maisemat, 
niin mieli parani huomattavasti. Skytree onkin 
maailman korkein torni ja toiseksi korkein raken-
nelma 634 metrin korkeudellaan heti Burj Khali-
fan jälkeen. Seuraavaksi tapahtunut ruokapaikan 
etsiminen Tokiosta keskellä lauantaipäivää osoit-
tautui yllättävän vaikeaksi ja päättyi kilometrien 
kävelyyn +35 asteen lämpötilassa ilman pienintä-
kään tuulenvirettä. Kun vihdoin päätimme, että 
menemme seuraavaan kuppilaan, osoittautui ja-
panilaistan nuudelinteko taito taas erinomaiseksi. 
Jopa pieni lounaskuppilamme syrjäisellä kujalla 
tarjoili todella hyviä nuudeleita. Saatuamme ma-
hat täyteen suunnistimme kohti Akihabaraa, tuo-
ta elektroniikan ja animen kehtoa. Saavuttuamme 
huomasinne heti, että olimme oikeassa paikassa, 
värikkäät rakennukset kohosivat katujen varsilla 
ja elektroniikkakauppojen mainosvalot jatkuivat 
jokaisen kadun kulmassa. 

Kaikesta värikkyydestä ja elektroniikas-
ta huolimatta parhaiten mieleen jäivät pelitalot. 
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Niissä kiteytyi Japanilainen ”hulluus” pelaami-
seen. Astuessamme sisään pelitaloon huoma-
simme heti korvia särkevän hardcoremusiikin, 
todella voimakkaan tupakan tuoksun sekä ääret-
tömän nopean nappuloiden hakkaamisen. Kun 
seurasi vähän aikaa pelitalon menoa, niin tuntui 
uskomattomalta, miten jotkut nuoret voivat elää 
niin. Päivät pitkät pelitaloissa notkuen ja täydet 
tuhkakupit edessään, rööki huulella roikkuen ja 
samalla järjetön rämpytys käyden. Akihabarassa 
käynnin jälkeen kello alkoi jo näyttää alkuiltaa ja 
koko päivän kierrelleenä päätimme palata hotel-
lille lataamaan akkuja. Seuraavana päivänä olisi 
edessä siirtyminen kohti Kiinaa.

Saapuminen Shanghaihin
Laskeuduimme Shanghaihin sunnuntai-iltana.  
Osa porukasta lähti katsomaan kuuluisan Jangt-
se-joen rantaa, Bundia, josta näkyi Financial 
Districtin korkeat pilvenpiirtäjät, jotka oli valais-
tu näyttävästi. Korkein huippu oli yli 600 metrin 
korkeudessa, vaikkakaan sitä ei näkynyt sen ol-
lessa pilvien (tai saasteiden) peitossa.

Sheng Zhong Heavy Industry
Maanantaiaamu alkoi sateisena Shanghaissa ja 
oli seuraavan excursion aika. Team VTK suunta-
si kohti ABB:n alihankintayritystä Sheng Zhong 
Heavy Industry:a, joka sijaitsi noin parin tunnin 
ajomatkan päässä hotelliltamme. Mukaan saim-
me ABB:n edustajan, Juha Korhosen. Korhonen ei 
ollut ensimmäistä kertaa mukana VTK:n excursi-
olla, sillä kokemusta oli niin omilta opiskeluajoilta 
kuin aikaisemmiltakin VTK:n Aasian excursioilta.

Yritysvierailu starttasi puoli kymmenen 
jälkeen perinteisellä teoriatuokiolla. Vesilasien 
ääreltä siirryimme varustelujen (suojalippis ja 
kuulosuojaimet) jälkeen tehdaskierrokselle. Kos-
ka vettä tuli taivaalta solkenaan ja matka tehtaal-
le oli kaiken kaikkiaan noin 30 metriä, yrityksen 
omistaja näki tarpeelliseksi ajaa meidät tehtaalle 
R-sarjan mersullaan. Mitä muutakaan tekemistä 
yrityksen omistajalla voisi olla kuin kuskata opis-
kelijoita edestakaisin.

Yritys itsessään on kiinalainen konepaja, 
joka valmistaa suuria konstruktioita muun muas-
sa koneistamalla ja hitsaamalla. Vaikka kyseessä 

Kuva 18. Jangtse-joen takana Shanghain Financial District.
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Kuva 19. Shanghain Budong ja iloiset VTK:laiset.
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on melko pieni ja tuore yritys (aloitti toimintansa 
2002) niin asiakaskuntaa heillä kyllä riitti. ABB:n 
lisäksi kyseinen firma toimittaa myös muille isoil-
le yrityksille valmistamiaan komponentteja, ku-
ten esimerkiksi GE:lle.

Tehtaan sisään päästyämme huomasimme 
heti, että tilaa on vähintäänkin tarpeeksi. Lähdim-
me kiertelemään tehdasta kahdessa porukassa, 
jotta kaikki pääsisivät kuulemaan ja kyselemään. 
Ensimmäinen ryhmä aloitti leikkaus- ja hitsaus-
osastolta. Jo kierroksen alussa tuli selväksi, että 
kyseessä on yritys, joka toimittaa isoja kom-
ponentteja. Leikkauspöydällä taisikin olla lähem-
mäs 200 mm paksua teräslevyä!

Seuraavaksi siirryimme ”sorvin ääreen”, eli 
lähdimme katselemaan, millaisilla koneilla niin 
isoja komponentteja työstetään. Ja olivathan ne 
aivan massiivisen kokoisia keskuksia. Sen kokoi-
sella laitteistolla pystyy työstämään käytännössä 
toistakymmentä metriä pitkiä, korkeita ja leveitä 
osia. Oli kyllä huikeaa katsottavaa, kun nelimetri-
seen kartioon sorvataan sisäpuolista pintaa.

Teoriaosuudessa painotettiin, että yrityk-
selle on tärkeää jatkuva parantaminen ja kehittä-
minen. Todellisuudessa parantamisen varaa oli 
suomalaisen teekkarin mielestä paljon. Ihmetys-
tä herätti manuaalisesti suoritettavan työn osuus 
sekä henkilöstön suuri määrä, jota selittää Kiinan 
toistaiseksi matalat työvoimakustannukset. Myös 
tuotannon visuaalinen ohjaus tai selvä varaston-
hallinta loistivat poissaolollaan.

Tehdaskierroksen loputtua siirryimme syö-
mään isäntäväen valitsemaan ravintolaan. Nou-
topöydän antimista päästiin valitsemaan mitä 
ihmeellisempiä ruokia, joiden raaka-aineet jäivät 
suurelta osin hämärän peittoon. Sattuipa moni 
tietämättään syödä muun muassa sammakkoa 
ja tunnistamattomaksi jäänyttä äyriäistä. Ruo-
kailusta selvittyämme siirryimme päivän toiselle 
excursiolle parin tunnin ajomatkan päähän ABB:n 
Shanghain tehtaalle.

ABB
Päivän toisena kohteena kävimme tutustumassa 
ABB Marinen Shanghain toimipisteen vuonna 
2011 valmistuneeseen tuotantoon. Samalla saim-
me myös yleisesittelyn ABB Marine -liiketoimin-
tayksiköstä. ABB valmistaa Shanghaissa Azipod-
potkurijärjestelmiä. Kohteessa valmistettavat 
Azipodit ovat Vuosaaressa valmistettavia pie-
nempiä ja tarkoitettu jahteihin sekä öljynporaus-
lauttoihin.

 Kohteena toiminut toimipiste oli suhteelli-
sen pieni, yhteensä noin 60 työntekijää, joista noin 
puolet olivat tuotannon työntekijöitä. Tehtaan 
pienestä koosta johtuen pääsimme tutustumaan 
kaikkiin tuotannon vaiheisiin. Tuotanto keskit-
tyi roottorin esikokoonpanoon ja koeajoon sekä 
paikkakokoonpanon muodossa tapahtuvaan lop-
pukokoonpanoon. Kyseisessä toimipisteessä ei 
ollut ollenkaan osavalmistusta kaikkien kompo-
nenttien tullessa tehtaan ulkopuolelta. Kohde ei 
vastannut stereotyyppistä käsitystä kiinalaisesta 
tuotannosta, vaan tilat olivat erittäin siistit ja mo-
dernit. Vierailun yhteydessä kuulimme suomalai-
selta isännältämme Juha Korhoselta, miten kiina-
lainen työkulttuuri eroaa suomalaisesta, ja miten 
tämä näkyy esimerkiksi tuotannonkehityksessä ja 
työntekijöiden kanssa kommunikoinnissa. Lisäk-
si kuulimme, millaista on rakennuttaa tehdasta 
Kiinaan, ja millaisia haasteita rakentamisen val-
vonnassa esiintyy.

 Vierailun jälkeen siirryimme Shanghain 
keskustaan illalliselle. Ruokailun yhteydessä 
keskustelimme Kiinassa työskentelystä ja arjesta 
suomalaisen näkökulmasta. Ruokailu tapahtui 
pyörivän pöydän ääressä, jonka keskelle tilattiin 
useita eri annoksia, joista löytyi jotakin kaikkien 
makuun. Ilta jatkui tutustuen Shanghain yöelä-
mään.

Vapaa-aika Shanghaissa
Tiistai oli vapaapäivä Shanghaissa. Osan ilta oli 
jatkunut toisia pidempään, joten jakauduimme 
muutamaan ryhmään. Osa lähti syömään lou-
nasta läheiseen Radisson Blu –hotelliin, jonka 45. 
kerroksen näköalatasanne pyöri, jolloin lounaan 
aikana näki koko Shanghain. Osa porukasta lähti 
käymään 470 metriä korkeassa World Financial 
Centerissä. 

Iltapäivällä Fake Market houkutteli monia. 
Sieltä sai hankittua itselleen halvalla melko hy-
viä kopioita merkkituotteista. Illalla suuntasim-
me kaikki kohti Shanghain Circus Worldia, jossa 
pääsimme todistamaan ikimuistoista esitystä. 
Siitä huolimatta, että seuraavana aamupäivänä 
oli edessä lähes 19 tunnin junamatka, riehak-
kaimmat lähtivät vielä juhlimaan halpojen moji-
tojen toivossa. Shanghain yöelämä osoittautuikin 
länsimaisille varsin halvaksi, sillä monet (tai itse 
asiassa kaikki) yökerhot tarjosivat ilmaisen illan 
länsimaisille asiakkaille. Tätä eivät teekkarit pis-
täneet pahakseen.

 Ehkä suurimpana järkytyksenä jäi Shang-
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haista mieleen välinpitämättömät ihmiset. Ruoka-
kaupan kassajonossa sai pitää puoliaan, etteivät 
kiinalaiset kiilaa koko jonon ohi. Vaikka kaupun-
gissa oli paljon liikennevaloja, niistäkään ei ku-
kaan kuljettaja piitannut, vaan he ajoivat huoletta 
punaisia päin. Saattaa olla, että kulttuurishokki 
oli erityisen suuri poikkeuksellisen ystävällisen 
japanilaiskulttuurin jälkeen.

 Aamupäivällä lähdimme takseilla kohti ju-
na-asemaa, josta otimme junan kohti Shenzheniä. 
Junamatka kesti lähes 19 tuntia. Vaikka olimme 
ostaneet parhaimman luokan liput junamatkalle, 
ei taso ollut päätä huimaava. Noin kolmen ne-
liömetrin hytit, joissa nukkui neljä ihmistä, eivät 
olleet kyllin tilavia. Käytävien vessasta loppui 
vessapaperi ensimmäisten tuntien aikana, ja lai-
nehtivat lattiat eivät parantaneet kokemusta. On-
neksi osa oli tajunnut varautua matkaan omalla 
vessapaperirullalla, jolla he pystyivät tehdä hy-
vää bisnestä loppumatkan ajan. Junassa saatujen 
kohtuullisten yöunien jälkeen, laitettiin puvut 
päälle ja suunnattiin kohti Salcompin excursiota.

Salcomp
Aamulla Shenzheniin saavuttuamme, matkasim-
me vielä firman pikkubussilla perille Salcompille. 
Salcomp kehittää ja tekee latureita kännyköihin ja 
muuhun elektroniikkaan. Nokian aikaan Salcomp 
teki yksin kaikki Nokian laturit, ja tällä hetkellä 
asiakkaina on monia nimekkäitä ja isoja firmoja.

 Excursio alkoi perinteisesti powerpoint-
esityksellä. Se, mikä erotti tämän paikan muista, 
oli avoin wifi. Tästä moni ilahtuikin ja sitä tuli-
kin hyödynnettyä reippaasti. Kalvosulkeisten jäl-
keen lähdimme kahdessa ryhmässä kiertämään 
tehtaalle. Pääsimme näkemään testilaboratori-
on, joka oli vakuuttava. Siellä testattiin laturei-
den kestoa monin erilaisin laittein, perinteisestä 
tiputuskokeesta moniin spesifimpiin kokeisiin 
saakka. Tulosten pohjalta firma kehittää laturei-
taan entistä paremmiksi. Ei ihme, että Salcomp on 
markkinajohtaja latureiden valmistuksessa.

 Tehtaan puolella oli monta linjaa, jotka 
valmistivat hieman erilaisia latureita, kunkin asi-

Kuva 21. Senior advisorin tyylinäyte Sal-
sompin excursiolla.

Kuva 20. Junassakin viihdyttiin ah-
taudesta huolimatta.
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akkaan toiveiden mukaisesti. Linjat olivat lähes 
automaattisia, muutamaa vaikeampaa työpistettä 
lukuun ottamatta. Päivät tehdastyöläisillä olivat 
pitkät, ja he työskentelivätkin 10 tuntia päivässä, 
6 päivää viikossa, viikkotyöajan noustessa 60 tun-
tiin + ylityöt (joita oli paljon). Samalla Suomessa 
kiistellään yhteiskuntasopimuksesta ja siitä, voi-
ko työaikaa nostaa 40 h/vko. Antaa hieman per-
spektiiviä tähän touhuun. Tehdastyöntekijöille 
Salcomp oli rakennuttanut asuntolan tehtaan 
taakse, missä halutessaan työntekijät saivat ma-
joittua halvalla. Valitettavasti asuntolaan ei kui-
tenkaan voinut ottaa perhettä mukaan, mutta 
suurin osa työntekijöitä olikin kuulemma koulus-
ta juuri valmistuneita, jotka tulivat keräämään ra-
haa elämiseen ja paiskivat ylitöitä niin paljon kuin 
saivat. Vierailu Salcompilla oli yksi silmiä avarta-
vimmista tämän excursion aikana, juurikin edellä 
mainittujen työolojen vuoksi. 

Hong Kong
Reissun viimeisen excursion myötä oli aika jät-
tää taakseen Kiinan sensuuri, kun suuntasimme 
veneellä kohti tuoksuvaa satamaa, Hong Kongia. 

Vaikka Hong Kong on osa Kiinaa, sen erityisase-
ma on mahdollistanut erittäin liberaalin talou-
den, jonka myötä Hong Kong on noussut yhdeksi 
maailman talouskeskuksista.  Laivan saapuessa 
satamaan, ympärillämme kohosi toinen toistaan 
korkeampia rakennuksia, jotka kiipesivät vuoren 
rinnettä pitkin. Ei olekaan ihme, että Hong Kon-
gin asukastiheys on yksi maailman suurimpia. 
Satamaterminaalista marssimme ulos taskuissa 
taas uutta valuuttaa.

 Lyhyen taksimatkan jälkeen astelimme 
yöpaikkamme vastaanottoon, joka ei remontin 
keskellä herättänyt kovinkaan lupaavaa kuvaa 
majapaikan tasosta. Kohotessamme hissillä kor-
keuksiin ja nähdessämme huoneet, osoittautui-
vat ennakko-odotukset täysin vääriksi.  Huoneen 
erkkeri-ikkunoista avautui näkymä merelle ja 
kohti Kowloonin saarta, jonka pilvenpiirtäjiin las-
keva aurinko maalasi viimeiset säteensä. Toisesta 
ikkunasta näimme, kuinka rakennukset kiipesi-
vät pitkin Victoria Peakin rinnettä.

 Illalla oli aika suunnata kohti matkamme 
päätösillallista, sillä osalla seurueestamme koti-
maan velvollisuudet pakottivat palamaan. Ho-
tellimme ystävällinen concierge auttoi meitä so-

Kuva 22. Excun päätösillallinen Hong Kongissa.
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pivan ravintolan etsinnässä, eikä turhaan. Paikka 
ylitti nimittäin kaikkien odotukset. Astellessam-
me sisään lehmännahan ja marmorin verhoamaan 
tilaan, saimme eteemme listan argentiinalaisen 
keittiön erikoisuuksia.  Pian pöytäämme kannet-
tiinkin lautanen toisensa jälkeen erilaisia pihvejä, 
joita nautimme samalla, kun porukkamme her-
kistyi toinen toisensa jälkeen pitäessään puheita.

 Hong Kongissa aikaa jäi myös alueeseen 
tutustumiseen. Maisemia ehdittiin ihailla niin 

Victoria Peakin huipulta kuin Ritz Carlton -hotel-
lin kattoterassiltakin. Ehtipä osa porukasta käydä 
yrittämässä myös surffausta nimensä perusteella 
paljon lupaavalla Big wave baylla. Aallot eivät 
kuitenkaan olleet nimensä veroiset, minkä vuok-
si jouduttiin tyytymään kauniiden maisemien 
ihailuun. Pian päivämme Hongkongissa olivat 
takanapäin ja edessämme oli siirtyminen päivän-
tasaajan toiselle puolelle kohti Balia. 
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Kuva 23. Venekyytiä odotellessa oli aikaa paistatella auringossa.

Lomaviikko Balilla
Hong Kongista lähtö Indonesiaan Balille oli vä-
hintäänkin mielenkiintoinen. Välilasku Singapo-
reen tuli 5 tuntia myöhässä, minkä takia myö-
hästyimme jatkolennolta. Yhdelle onnekkaalle 
tarjottiin kuitenkin lentoyhtiön toimesta ilmaista 
jatkolentoa. Harmikseen valitsemallamme onnek-
kaalla ei ollut akkua kännykässä, hotellin nimeä, 
jonka maihintulokorttia vaatii, eikä tarkkaa paik-
kaa, mihin Balilla pitäisi mennä. Muut jäivät miet-
timään ratkaisua omaan jatkolento-ongelmaansa, 
ja lopulta päätimme lentää omakustanteisesti vii-
den tunnin kuluttua.

Lopulta Balille saavuttuamme yksinreis-
saaja oli muita myöhemmin perillä, ja löysi kuin 
löysikin perille. Majoituimme viikon ajaksi Balin 
Seminyakiin villaan, joka vastasi VTK:n standar-
deja. Huoneet olivat pienen opiskelija-asunnon 
kokoisia, ja sisäpiha sohvineen ja uima-altaineen 
houkutteli loikoilemaan. Villan omistaja Mr G. 
osoittautui suureksi avuksi koko viikkoa ajatel-
len: hän hommasi meille skootterit, täytti jääkaa-
pin pyydettäessä oluella ja järjesti kuljetuksia, 
meidän niitä tarvittaessa.

Balin kulttuuri oli paljolti verrattavissa 
muihin kehitysmaihin. Paikalliset yrittävät huija-
ta kaikessa, jos siihen antaa mahdollisuuden. Se 
tuli huomattua jo ensimmäisenä päivänä muu-
taman kyseenalaisen kauppiaan ja taksikuskin 
toimesta. Myös liikenne Balilla on vähintäänkin 

mielenkiintoista. Tööttiä käytetään paljon, lähin-
nä kertoakseen, että minä olen nyt tässä ja aion 
ohittaa jalkakäytävän tai vaikka vastaantulijoiden 
kaistan kautta. Risteyksissä ei ole väistämisvel-
vollisuutta, vaan käytännössä mennään, kun pys-
tytään. Liikennettä on paljon, ja skootteri on siksi 
ainoa järkevä vaihtoehto kulkea, jos liikenteessä 
haluaa edetä. Nopeusrajoituksia ei ole, vaan voi 
ajaa niin kovaa kuin pääsee ja uskaltaa.

Viikko Balilla meni erittäin mukavasti surf-
fatessa ja nauttiessa rantaelämästä. Osa porukasta 
päättikin herätä eräänä aamuna (tai yöllä) aikaisin 
päästääkseen matkustamaan pohjois-Balille ja kii-
vetäkseen Mt. Baturin huipulle. Vaelluksen päät-
teeksi upea auringonnousu palkitsi upeudellaan. 
Reissulla yksi ryhmästä oli kuitenkin hieman 
epäonninen, sillä apina puraisi häntä ojentajasta. 
Tilanne vaati lääkärikäyntiä, ja useita rokotuksia 
tuhansien eurojen edestä, jotka matkavakuutus 
onneksi kattoi. 

Aiemmista excursioista poiketen, osa po-
rukasta päätti jäädä Indonesiaan omakustantei-
sesti vielä toiseksi viikoksi. Toisella lomaviikolla 
jätimme villamme ja jatkoimme matkaa Nusa 
Lembonganille, joka on pieni, ja rauhallinen saari 
Lombokin ja Balin välillä. Parin päivän jälkeen jat-
koimme matkaa kohti toista saarta, Gili Trawan-
gania. Gili T:llä, niin kuin kaikki sitä kutsuivat, oli 
selvästi enemmän pöhinää, ja se onkin tunnettu 
hyvistä sukellusmahdollisuuksistaan sekä hyväs-
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tä yöelämästään. First world problem saarella oli 
kylmän suihkuveden lisäksi se, että suihkuvesi ei 
ollut makeaa vettä.

Gili T:n jälkeen osa porukasta jatkoi Lom-
bokille ja osa lähti takaisin Balille. Lombok on 
Balin kokoinen saari itään Balista, joka ei ole niin 
turisteilla täytetty, vaan vähän rauhallisempi ja 
rennompi. Lombokilta löytyi myös parhaimmat 
surffispotit koko reissulla. Suuresta poukamasta, 
jonka keskelle mentiin veneellä löytyi noin 50 m 
x 200 m koralliriutta veden alta. Kyseinen koral-
liriutta nostatti laineet sen päältä surffattavaksi, 
mutta sen ulkopuolella oli lähes tyyntä, mikä teki 
padlaamisesta spotille helppoa.

Viimeiseksi illaksi kaikki tulivat takaisin 
Balille, josta seuraavana päivänä alkoi kotimatka. 
Bali täytti kaikkien toiveet surffaamisen ja rentou-
tumisen suhteen, ja sinne palaa mielellään vielä 
uudestaankin.

Singapore
Balilta lensimme Singaporeen, jossa meillä oli len-
tojen välissä yksi päivä vapaata aikaa. Kiersimme 
pakolliset nähtävyydet, kuten vettä syöksevän 
leijonapatsaan, Marina Bay Sands -hotellin sekä 
F1-radan. Tässä tuli niin jano, että jouduimme 
pysähtymään ravintolaan testaamaan, eroaako 
paikallinen Singapore Sling jotenkin muun maa-
laisista kopioista. Hinta-laatusuhde ei kuitenkaan 
vastannut opiskelijoiden kriteerejä. Lisäksi osa 
kävi kokeilemassa luistelua kauppakeskukses-

Kuva 25. Kolme apinaa.

Kuva 24. Balilla oli helppo viihtyä.

sa muovi”jäällä”, jossa paikalliset pääsivät ihai-
lemaan muun muassa PUS-hockeyn pelaajan 
kaunista sirklausta. Urheilun jälkeen maistuikin 
kotimatkalla lentokoneessa jälleen uni. Pitkän ja 
ikimuistoisen matkan jälkeen kaikki olivat mielis-
sään päästessään takaisin kotiin.







42 Teollinen internet

VTK onnittelee kaikkia tuotan-
totekniikasta valmistuneita:

Tekijä Aihe
Anttila, Vili Taajuusmuuttajia valmistavan tuotantolinjan kapasiteetin kehittäminen Lean-

menetelmin
Berghäll, Kim Leikkauspöydän hankinta- ja valmistuskustannusten optimointi
Hornborg, Mikael Optical 3D measuring techniques - Implementation of the technology and custom-

er behaviour in the manufacturing industry
Isomaa, Tuomas Korkeapainevesisumusuuttimen laadunhallintaketjun optimointi
Jokinen, Timo Modularity in X-ray Device
Jokinen, Topi Systeemiäly myyntityössä
Jouhten, Esa Tuotekustannuslaskennan kehittäminen tilausohjautuvaan suunnitteluun perustu-

vassa tuotannossa
Juntunen, Jermu Improving Availability of Spare Parts in China and the Nearby Pacific Asia Region
Kallio, Juuso Sahauskeskuksen käyttöönotto ja tuotannon optimointi
Koikkalainen, Iida-
Maria

Reducing manufacturing costs by redesigning a machined component for casting

Korkeakangas, Joni Electric Motor Project Management for Nuclear Power Plants
Koskinen, Hans Optisen mittauslaitteen valmistuksen ja laadun kehittäminen
Lankinen, Henri Teollisuusvaihdetehtaan muutto ja työympäristösuunnittelu
Laurikainen, Kari Creating an Agile Approach to Meet Customer Demand in Sales Support
Lehtiö, Patrik Supplier quality and delivery performance measurement
Liuha, Miia Quality control and assurance for cast valve parts at foundries
Mäkinen, Lari Lean supply chain -mallin luominen Suomen teollisuuteen
Niemi, Matti Analysis and development of shipyard machinery module manufacturing
Niskala, Joonas The Internet of Things in Industrial Maintenance Services
Ojala, Marko PK-yrityksen toimintajärjestelmän kehittäminen
Ovaska, Niklas Development of Enterprise Demand and Supply Chain Using Lean Principles
Pekkarinen, Anssi Tuotantoprosessin kehitys raudoitusverkkotehtaalla
Pesola, Oskari Kumipyöräkonttinosturin sähköhuoneen tuotantoprosessin arvovirtakartoitus
Rantanen, Pekka Siltanosturin nostinvaunun lisävarusteiden tuotteistaminen
Rihtniemi, Juhani Trukkien kokoonpanolinjan materiaalinohjauksen kehittäminen
Roos, Emma Kosteudenhallinta ulkoilmaan asennettavassa aurinkoinvertterissä
Salomäki, Juuso Identifying quality costs in project-based production
Siltanen, Toni Effective use of service delivery process' outputs in service business with product 

lifecycle management
Solja, Markus Managing subcontracting of engineering work for projects
Sopanen, Markus Teräspalvelukeskuksen layoutin ja materiaalivirtojen kehittäminen
Viljanen, Jukka Improving Quality of Material Requirements Forecasting Process and Planning 

Output in Customized Product Oriented Business
Willgren, Sonja Valmistusteknisten ohjelmistojen nykytila ja tulevaisuus
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