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Kuva 1. VTK:n excuporukka vasemmalta alkaen: Jarkko Metsälä, Niko Pöntinen, Joonas Ilonen, Anni Vuo-
la, Ilmari Mutanen, Ville Leinonen, Tuukka Löytynoja, Tomi Nurmi, Eetu Mattila, Jouni Partanen, Emma 
Unonius, Joona Diov, Matleena Helander ja Tomi Saalasti.
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Jälleen vuosi on vierähtänyt ja Valmistustekniikan kerho on nimen-
nyt uuden hallituksensa vuodelle 2017. Ennen kuin siirrämme kat-
settamme kohti tulevaa juhlavuotta, palataan katsomaan vuotta 2016.  
 

Aalto-yliopiston tutkintouudistus toi edelleen haasteita kaikille ammat-
tiainekerhoille. Opiskelijat eivät valitse enää omia pääaineitaan toisena 
opiskeluvuonnaan, joten uusien jäsenien rekryäminen ei ole enää yhtä 
itsestäänselvää ja yksinkertaista. Tästä huolimatta VTK on edelleen elin-
voimainen ja yksi aktiivisimmista konetekniikan ammattiainekerhoista.  
 
Kausi 2016 alkoi excursiolla Sakolla ja myöhemmin keväällä Palodexilla. 
Wappua juhlittiin perinteisissä merkeissä epäkeskopuristimen vuosihuol-
lon merkeissä. Oli jälleen mukava nähdä, kun vanhat VTK:laiset yhä ko-
koontuivat yhteen ja kilistivät perinteikkäälle Valmistustekniikan kerholle.  
 
Ulkomaan excursiolla suuntasimme alkusyksystä USA:han. Mat-
kamme alkoi Seattlesta, josta matkasimme länsirannikkoa pitkin koh-
ti etelää, aina San Diegoon asti. Yhdeksän yritystä, yhdeksän hotellia 
ja neljä tuhatta ajokilometriä tiivistävät ikimuistoisen excursiomme.  
 
Syksyllä järjestimme uusien illan Konecranesilla, jossa oli pal-
jon uusia kasvoja. Marraskuussa järjestimme vuoden viimei-
sen excursion Arctech Shipyard Helsingin telakalla. Lisäk-
si järjestimme vuoden aikana jäseniltoja, joissa muun muassa 
kävimme pelaamassa paintballia, mökkeilimme ja vietimme pikkujoulua. 
 
Onnistuneen vuoden jälkeen on syytä muistaa niitä, jotka mahdollistavat 
näin harvinaislaatuisen ja hienon ammattiainekerhon olemassaolon. Suuri 
kiitos siis kaikille mahtaville yhteistyöyrityksille, hallitukselle, toimihen-
kilöille, jäsenille, vanhoille VTK:laisille, tuotantotekniikan laboratorion 
henkilökunnalle, opetushenkilökunnalle, professoreille ja kunniajäsenille. 
 
Vuonna 2017 VTK täyttää 50 vuotta, mikä tarkoittaa suurta juhla-
vuotta VTK:lle. Tulevana vappuna painetaan taas jo perinteeksi muo-
dostuneita poletteja epäkeskopuristimella. Tapahtuma on oiva ti-
laisuus tavata vanhoja VTK-aikaisia kavereita ja kuulla tarkemmin 
kerhon nykytilasta. Syksyn vuosijuhlistakin jaamme lisätietoja hyvis-
sä ajoin, joten seuratkaahan somekanaviamme (Facebook ja Linkedin). 
 
Kiitos kaikille vuodesta 2016, ja ikimuistoista VTK 50-juhlavuotta kaikille! 
Tavataan jälleen vappuna epäkeskon vuosihuollossa.

Matleena Helander
Valmistustekniikan kerhon puheenjohtaja 2016

Puheenjohtajan tervehdys
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Pääkirjoitus

Mediassa vuotta 2016 on kuvattu erittäin epäonnistuneeksi. Maa-
ilman taloudellinen tilanne on heikoilla, ihmisten välinen epäta-
sa-arvo on korkealla ja terrorismia on enemmän kuin koskaan 
aiemmin. Useat läpi maailman tunnetut julkisuuden henkilöt 

ovat kuolleet ja heidän elämiensä haasteista on kohistu niin aikakaus- kuin 
iltapäivälehdissä. Ylipäätään tuntuu, että kaikki uutiset ovat huonoja ja ma-
sentavia.

Kun katsoo pintaa syvemmälle voi huomata, että Suomen asiat voisivat olla 
huonomminkin. Vaikka muulle euroalueelle hävitään on Suomen talous sil-
ti hitaassa, mutta varmassa kasvussa. Suomen pankin mukaan työttömyys 
on kääntynyt laskuun ja ollut siinä suunnassa jo loppuvuodesta 2015. Van-
hojen ja perinteisten teknologiayritysten väistyessä Suomeen on syntynyt 
uudenlaista yrittämisen kulttuuria.

Valmistustekniikan kerhon vuosi 2016 oli onnistunut. Niin koti- kuin ulko-
maanexcursiot olivat onnistuneita. Kiinnostusta yhteiseen toimintaan löy-
tyi myös kerhon tapahtumien ulkopuolelta, mikä paransi jäsenistön yhteis-
henkeä. Vuosijuhlissa pääsi tapaamaan niin vanhoja kerhon alumneja, kuin 
alan professoreita ja muuta henkilökuntaa.

Oman hallitusvuoden huippukohta oli ehdottomasti, jopa ennalta-arvat-
tavasti Amerikan excursio. Yritykset, joissa vierailimme vaihtelivat laidas-
ta laitaan, mikä lisäsi niiden kiinnostavuutta. Kaikki oheistoiminta, kuten 
Yosemitessa käynti, amerikkalainen jalkapallo ja rantaelämä San Diegossa 
toimivat hyvänä vastapainona ja auttoivat pääsemään irti arjesta juuri sopi-
vasti. Kaiken kaikkiaan reissu oli ikimuistoinen.

Kiitokset kuluneesta vuodesta nykyiselle hallitukselle ja kaikille toiminnas-
sa mukana olleille!

Anni Vuola
Valmistustekniikan kerhon päätoimittaja 2016
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Executive Vice President  
Heikki Aalto
Delfoi Oy

Etäohjelmointi mahdollistaa robotisaation 
valmistavassa teollisuudessa

Teollisuusrobotit on tarkoitettu alunperin käytettäviksi sellaisissa 
työtehtävissä, joissa valmistetaan tuotteita suurina tai vähintään keski-
suurina sarjoina. Suomessa kuluttajatuoteteollisuudessa hyödytään 
automatisoinnissa suurista sarjoista. Valmistavassa teollisuudessa tilanne 
on toinen. Suuri osa Suomen konepajateollisuuden robotti-investoinneista on 
osoittautunut kannattamattomiksi. Syynä on tuotannon asiakasohjautuvuus, 
varioituvat tuotteet ja pienenevät valmistuserät yhdistettynä yleiseen suuria 
valmistussarjoja suosivaan robottien ohjelmointikäytäntöön. Jos robotit 
ohjelmoidaan opettamalla tuotantorobottia, robotin käyttö lyhytkestoisissa 
työtehtävissä pieniä sarjakokoja tai jopa yksittäistuotteita valmistamassa 
on kannattamatonta. Robotti on poissa tuottavasta työstä koko opetuksen 
ajan. Kun opettamalla ohjelmointi tuotantorobottia käyttäen korvataan 
etäohjelmoinnilla, tulee myös piensarjavalmistuksen robotisointi kannattavaksi. 
Ohjelmointi tapahtuu tällöin erillään tuotannosta ja robotti tekee tuottavaa 
työtä myös ohjelmoinnin aikana. Töitä ei täydy siirtää Puolaan, vaan myös 
”pätkätöistä” tulee kannattavia automatisointikohteita Suomessa. 
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CIM ja Industry 4.0
1980-luvulla uskottiin tietotekniikan tuovan 
mullistuksen valmistavaan teollisuuteen hyvin-
kin nopeasti. Tietovirta suunnittelusta tuotan-
toon olisi eheä ilman manuaalisia operaatioita 
tai paperidokumentteja. Computer Integrated 
Manufacturing, CIM, tulisi muuttamaan kaiken 
vanhan. Ajatus oli ylväs, mutta edellytykset to-
teuttaa kaikki tarvittava olisi vaatinut, että kaik-
ki CIM:in osaohjelmistot ja -järjestelmät tukisivat 
konseptia. Teollisuudessa elettiin kuitenkin vielä 
2D CAD:ien ja telefax:ien aikaa. Myös tietokoneet 
olivat kalliita UNIX-koneita. CIM näkyi robotii-
kassa yksittäisinä projekteina. Yksi edistyneimpiä 
kehityshankkeita oli Cimcorp’in kehittämä auto-
maattinen CAD-tuotemallia ohjelmien generoin-
nissa hyödyntävä laivalohkojen hitsausrobotti. 
Oltiin reilussa etunojassa: telakoilla ei ollut oh-
jelmoinnin vaatimia CAD-ohjelmistoja. Laivoja 
suunniteltiin vielä piirustuslaudoilla. Cimcorp oli 
liikkellä kaksikymmentä vuotta liian aikaisin. 

Nyt vuonna 2016 on kaikki toisin. Industry 
4.0 tai neljäs teollinen vallankumous on jo tääl-
lä. Toisin kuin CIM:in aikana tietovirta suunnit-
telusta tuotantoon on täysin digitaalinen. Myös 
”Cimcorpin hitsausrobotti” on jo arkipäivää. 
Etäohjelmointi jopa automaattisesti lähtien CAD-
malleista on käytössä jo tuhansissa yrityksissä 
maailmanlaajuisesti ja Suomessakin jo useissa 
kymmenissä. 

Offlineohjelmointi eli etäohjelmointi
Etäohjelmointi on vastaava ohjelmointimenetel-
mä, kuin mitä CAM on CNC-koneille. Etäohjel-
moinnin tai offlineohjelmoinnin lähtökohtana on 
valmistettavan tuotteen CAD-malli, kun kyseessä 
on prosessi, jossa liikeratojen ja ohjelmien luon-
nissa voidaan hyödyntää CAD-mallin muototie-
toa ja piirteitä, kuten pintoja, reunaviivoja, muo-
tokäyriä (spline), reikiä ym. 

Etäohjelmointiin kuuluu robottisimulointi 
ohjelmien oikeellisuuden verifiointiin. Robottien 
ja robottijärjestelmien tietokonemallit voivat ny-
kyisin simuloida fyysisiä järjestelmiä hyvin tar-
kasti. Simuloitu robottiohjelma voi vastata täysin 
fyysisellä robotilla ajettua työkiertoa. Törmäys- ja 
ulottuvuustarkastelu ovat reaaliaikaisia. Myös 
muiden fysikaalisten tekijöiden, kuten kitkan tai 
massan vaikutukset robotin liikkeisiin voidaan 
laskea hyvin tarkasti. 

Ennen robottiohjelmien siirtoa tuotantoon 
simulointimalli tulee kalibroida, jotta robottioh-
jelmat voidaan suorittaa tuotannossa riittävällä 
tarkkuudella. Kalibroinnin jälkeiset mittapoik-
keamat kompensoidaan käyttöönottoajon yhte-
ydessä ohjelmakehysten siirroilla tai jos robotti 
on varustettu adaptiivisilla antureilla, tapahtuu 
poikkeamien kompensointi automaattisesti. 

Kehittyneimmät offlineohjelmointiohjel-
mistot kykenevät hyödyntämään muototiedon 
lisäksi myös CAD-ohjelmistojen metadataa kuten 

Kuva 2. Muoviosien 3D-leikkausta ja jyrsintää. Sopimusvalmistaja.
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hitsaustietoa. Kun hitsaustieto yhdistetään auto-
maattiseen törmäysvapaiden liikeratojen suunnit-
teluun, voidaan ohjelmointi automatisoida. Jo nyt 
mm. teräsrakenteiden robottihitsauksessa käy-
tetään ohjelmistoja, jotka generoivat automaatti-
sesti törmäysvapaan ja tuotannossa suoritettavan 
robottiohjelman automaattisesti CAD-tietomallin 
perusteella.  Automaattinen ohjelmien generointi 
mahdollistaa jopa yksittäisten tuotteiden valmis-
tamisen roboteilla. Tällainen ohjelmisto on käy-
tössä mm. maailman suurimmalla merikonttien 
valmistajalla CIMC:llä Kiinassa sekä rakennusten 
teräspalkkien hitsaamisessa ja polttoleikkaukses-
sa Lindab Astronilla Luxemburgissa ja Groupe 
Briand’illa Ranskassa. 

Etäohjelmointi mahdollistaa robottiau-
tomation piensarjatuotannossa

Suuri osa Suomen konepajateollisuuden robotti-
investoinneista on osoittautunut kannattamat-
tomiksi. Ajateltu vaikutus tuottavuuden paran-
tamiseksi ei ole toteutunut. Hankintapäätöstä 
tehtäessä ei ole voitu ennakoida toimintaolosuh-
teiden muuttumista yhä asiakasohjautuvampaan 
suuntaan. Robotti on hankittu tekemään rajattua 
tuotetta, jonka joko tuotantomäärä on laskenut tai 
alihankkijan ollessa kyseessä, päämies on lopetta-

nut tuotteen tilaamisen. Kun sarjakoko on pieni, 
lisääntyvät perinteisen opettamalla ohjelmoinnin 
aiheuttamat tuotannon keskeyttämiset. Opettami-
sesta aiheutuva tuotantoseisokki voi olla viikoista 
jopa kuukausiin aina työtehtävän vaihtuessa. Lo-
pulta robotin käyttösuhde laskee niin alhaiseksi, 
että robotin käytöstä kannattaa luopua. Yritys 
päätyy siihen tavallisimpaan ratkaisuun: työt 
muuttuvat takaisin käsin tehtäviksi ja valmistus 
siirretään maahan, jossa työkustannukset ovat al-
haiset.  

Robotti-investointi tuleekin nähdä järjes-
telmäinvestointina, jossa on oltava mukana ei 
vain laitteet, vaan myös tarvittava ohjelmisto, jos 
robotilla tehdään lyhyttä sarjaa ja tuotanto on 
asiakasohjautuvaa. Etäohjelmointi mahdollistaa 
pienien sarjojen valmistuksen roboteilla kustan-
nustehokkaasti ja investointi antaa yritykselle 
automaation tuoman tuottavuusloikan. Muutos 
ohjelmointikäytännössä on jo tapahtunut. Isoilla 
ja keskisuurilla yrityksillä offlineohjelmointi on 
ollut käytössä jo kauan. Kasvavin sektori etäoh-
jelmointiohjelmistojen käyttäjistä on kuitenkin so-
pimusvalmistajat, jotka tekevät tuotteita ja kom-
ponentteja useille päämiehille. Offlineohjelmointi 
tekee näistä yrityksistä vähemmän riippuvaisia 
yhdestä päämiehestä, kun suurien sarjojen eko-
nomiaa voidaan soveltaa myös pienien erien val-
mistuksessa usealle eri asiakkaalle.  
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Erikoistutkija
Timo Salmi
Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Robotit – monien mahdollisuuksien 
tekniikkaa ja keskeinen tuottavuuden 
kehittämisen väline

Robotiikkaan liittyy monenlaisia mielikuvia, joista osa on hyvin 
mielikuvituksellisia. Ovathan robotit olleet myös monien kirjojen 
ja tieteiselokuvien aiheena. Julkisuudessa on paljon ollut esillä ns. 
humanoidirobotit, jotka ovat ihmistä ja ihmisen toimintoja jäljitteleviä 
robotteja. Humanoidirobotteihin on panostettu erityisesti Japanissa ja 
mm. sikäläiset autoteollisuuden yritykset ovat esitelleet omia ratkaisujaan 
humanoidiroboteista. Nämä laitteet ovat olleet lähinnä tutkimuslaitteita 
tai näytösluontoisia demonstraatioesityksiä, mutta visioita on esitetty 
niiden tulemisesta palvelemaan ihmisiä jokapäiväisessä arjessa. 
Tulevaisuudessa robottitekniikalla nähdään paljon mahdollisuuksia. 
Tämän päivän ja lähitulevaisuuden kotitalouksien robottisovellukset ovat 
kuitenkin yksittäisiä kodin rutiinitehtäviä suorittavia robotteja, kuten 
pölynimureita ja ikkunanpesijöitä.  
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Perinteisesti roboteilla tarkoitetaan tietokoneoh-
jattuja työkappaleita tai työvälineitä käsittelevää 
yleiskäyttöistä laitetta. Yleiskäyttöisyydellä tar-
koitetaan liikkeiden ohjelmoitavuutta ja mah-
dollisuutta käyttää samaa laitetta useisiin käyttö-
tarkoituksiin. Robotin liikkeet tuotetaan yleensä 
sähköisten toimilaitteiden avulla. Nykyisin robo-
teiksi nimetään monenlaisia ohjelmallisesti liik-
kuvia laitteita, joihin useasti liittyy ympäristön 
tarkkailua ja sen mukaan toimimista - on ole-
massa liikkuvia robotteja, kuten automaattisesti 
ohjautuvia lennokkeja jne. Robottitekniikassa yh-
distyy monen eri tekniikan osa-alueen kehittymi-
nen: tietotekniikka, toimilaitteet, anturitekniikka 
ja mekaniikka.

Robotti-sanaa käytetään usein myös ohjel-
mistoista, jotka tekevät jotain tehtäviä, esimerk-
kinä osakkeiden robottikauppa tai hakurobotit. 
Tällöin ei kuitenkaan puhuta varsinaisesta ro-
bottitekniikasta, sillä robotin määritelmä sisältää 
fyysis-mekaanisen rakenteen. 

Robottitekniikka on eri sovellusalueilla eri-
laisessa kehitysvaiheessa. Robottien soveltajana 
teollisuus on ollut edelläkävijänä. Puhutaan teol-
lisuusrobotiikasta. Ensimmäiset robottisovelluk-
set olivat 1960-luvun alussa autoteollisuudessa, 
jonka merkitys robottien soveltajana ja robottitek-
niikan kehityksessä on edelleen suuri. Teollisuus-
robotiikassa perustekniikka vakiintui 1980-luvun 
loppuun mennessä ja teollisuusroboteista tuli 
teollisia standardituotteita. Sillä alalla kehitys on 
ollut pienin askelin laajalla rintamalla tapahtuvaa 
asteittaista kehitystä. 

Teollisuusrobotiikka on edelleen taloudel-
lisesti merkittävin robotiikan alue, jonka myynnin 
arvo oli World Robotics 2016 raportin mukaan 
vuonna 2015 maailmanlaajuisesti 11,1 mrd US $. 
Jos mukaan otetaan ohjelmistot, oheislaitteet ja 
järjestelmien suunnittelu, vuotuiset markkinat on 
arvioitu olevan 35 mrd $. Myyntivolyymissä kas-
vua edelliseen vuoteen oli 9 % ja robottiyksiköiden 
myyntimäärissä kasvua 15 % edelliseen vuoteen 
verrattuna ollen noin 254 tuhatta robottiyksik-
köä. Vuosi 2015 listattiin alan huippuvuodeksi 
ja kasvua odotetaan myös seuraavilta vuosilta. 
Teollisuusrobotiikassa Kiinasta on muodostunut 
suurin markkina-alue (27 % lukumäärällisesti) ja 
suurin kasvu tapahtuu Aasiassa. Autoteollisuus 
on robotiikassa edelleen merkittävin sovellusala 
(38 %) ja toisena on sähkö- ja elektroniikkateol-
lisuus (25 %). Suhteellista kasvua myynnissä on 
tapahtunut erityisesti elektroniikka- ja metallite-

ollisuudessa.
Palvelurobotiikalla tarkoitetaan ei-teollista 

robotiikkaa. Palvelurobotteja ovat esimerkiksi 
varastointi- ja jakelurobotit, etäoperoidut robotit 
(kirurgia, vaikeiden olosuhteiden robotit, kuten 
meren- ja avaruudentutkimusrobotit) tai maata-
louden robotit, joista tunnetuimpia ovat lypsyro-
botit. Oma ryhmänsä on kuluttajille ja erityisryh-
mille suunnatut henkilökohtaiset palvelurobotit 
avustavista robottiratkaisuista kotitalous- ja le-
lurobotteihin saakka. Palvelurobotit toteuttavat 
erilaisia tehtäviä tai palveluita ihmisten hyväksi 
– siitä nimitys palvelurobotti. Koska ne toimivat 
ihmisten kanssa samassa tilassa ja tiiviissäkin 
vuorovaikutussuhteessa, on palvelurobottien 
teknologioiden tuettava helppoa käytettävyyt-
tä, sopeutumista ja toimintakykyä vaihtuvissa ja 
muuttuvissa ympäristöissä sekä erityisesti turval-
lisuutta. 

Palvelurobotiikka on toistaiseksi selkeästi 
teollisuusrobotiikkaa pienempi ala, mutta kasvaa 
hieman nopeammin. World Robotics vuosirapor-
tin mukaan ammattimaisen palvelurobotiikan 
volyymi vuonna 2015 oli 41 060 robottiyksikköä. 
Edelliseen vuoteen verrattuna se kasvoi luku-
määrällisesti 25 % ja liikevaihdoltaan 14 % koko 
myynnin volyymin ollessa 4,6 mrd US $. Näistä 
suurimmat alueet ovat logistiikka, sotilastekniik-
ka, lypsyrobotit ja lääketieteelliset robotit. 

Kuluttajamarkkinoilla myytiin vuonna 
2015 5,4 miljoonaa palvelurobottia, joka on lu-
kumäärällisesti 16 % ja arvoltaan 4 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna ollen yhteensä 2,2 mrd 
$. Kuluttajamarkkinoiden robotit ovat yksikköä 
kohden ammattikäytön laitteita halvimpia. Koti-
talouksien käyttöön hankittiin noin 3,7 miljoonaa 
robottia sellaisiin tehtäviin kuin siivoukseen, nur-
mikon leikkuuseen, ikkunanpesuun yms. 

Niin sanottuja viihderobotteja myytiin 1,7 
miljoonaa, joissa on 29 % kasvu edelliseen vuo-
teen. Näistä merkittävä osa on halpoja leluro-
botteja, mutta esimerkiksi LEGOn Mindstorm 
–ohjelmaa pidetään lähes high-tech-tuotteena. 
Monessa maassa tutkimusta on kohdistettu pal-
jon vammaisia avustaviin robotteihin. Niiden 
myyntimäärät eivät toistaiseksi ole kovin isoja (4 
713 vuonna 2015), mutta ne edustavat hyvin ke-
hittynyttä tekniikkaa.

Robotiikan soveltamisen laajenemiselle on 
kaksi haastetta. Ensinnäkin robottiratkaisujen tu-
lee olla kustannustehokkaita. Toisekseen niiden 
tulee toimia luotettavasti muuttuvissa ja ei-järjes-
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tyneissä ympäristöissä. Teollisuuden ympäristö 
pystytään yleensä helpommin hallitsemaan kuin 
palvelurobotiikassa. Palvelurobotiikassa tiettyyn 
kapea-alaiseen tehtävään erikoistuneet robotit, 
kuten pölynimurirobotit, ovat tähän mennessä 
saavuttaneet parhaiten teknisen kypsyyden ja sitä 
myöten myös kaupallista menestystä.

Eräänlaiseksi palvelurobotiikaksi voidaan 
luokitella myös suomalaisen teollisuuden raskai-
den työkoneiden robottimaiset toiminnot, joita 
löytyy esim. kaivoskoneista ja laitteista. Älykkäät 
työkoneet liikkuvat autonomisesti kaivostunne-
leissa ilman kuljettajaa ja niitä ohjataan valvo-
moista, turvallisesti ja ergonomisesti. 

Usein käytetty jaottelu teollisuusrobotiik-
kaan ja palvelurobotiikkaan ei ole kaikilta osin 
toimiva, sillä sekä palvelu- että teollisuusrobo-
tiikassa on paljon samanlaisia elementtejä, niissä 
käytetään samanlaista tekniikkaa ja osa palvelu-
robotiikan sovelluksista liittyy teollisuuteen. So-
vellusten ytimessä oleva varsinainen robotti voi 
olla samanlainen hyvin monilla eri sovellusalu-
eilla. Mielekkäämpää on jaotella robotiikka erik-
seen laiteteknisten ratkaisujen ja sovellusalueiden 
kannalta. 

Teollisuusrobotiikka Suomessa
Suomen teollisuuden rakenne heijastuu vahvas-
ti robotiikan alueeseen ja se näkyy myös VTT:n 
robotiikan tutkimuksen sisällössä. Suuri osa teol-
lisuusrobottien markkinoista on suurten vakiin-
tuneiden kansainvälisten valmistajien hallinnassa 
ja Suomessa ei juuri ole varsinaisten teollisuusro-
bottien valmistajia, joskin esimerkiksi Cimcorp 
materiaalinkäsittelyn portaalirobottien valmista-
jana on mainitsemisen arvoinen. Suomessa robot-
tialan toimijoita ovat lähinnä robottisovellusten 
tekijät eli integraattorit ja robottien myyjät, jotka 
toimivat samalla usein integraattoreina sekä so-
veltajat. On syytä tiedostaa, että valmiista järjes-
telmästä tai toimivasta sovelluksesta itse robot-
ti on vain yksi komponentti, jonka osuus koko 
järjestelmän kustannuksista on vain osa ja se on 
koko ajan pienentynyt. Suomalaisessa tutkimuk-
sessa ei olekaan ensisijaisesti kehitetty itse robot-
teja vaan kokonaisratkaisuja ja erilaisten oheis-
laitteiden hyödyntämistä. Nykyaikainen robotti 
on ominaisuuksiinsa nähden hyvin kustannuste-
hokas järjestelmän komponentti, johon voidaan 
liittää monenlaisia älykkyyttä lisääviä antureita ja 
ohjausjärjestelmiä.

Yleisesti robottien kehittämisessä ovat 

autoteollisuuden ja elektroniikkateollisuuden 
tarpeet ja lähtökohdat olleet suuressa roolissa. 
Tyypillisen suomalainen teollisuuden haasteet 
ovat hieman toisenlaiset; robotiikan soveltamisen 
kannalta se liittyy pieniin valmistussarjoihin ja 
jatkuvasti muuttuviin tuotteisiin. Suomalaisessa 
tutkimuksessa haetaan tehokkaita ratkaisuja pien-
sarjatuotannon tarpeisiin. Piensarjatuotantoa aja-
tellen tehokkaan robotoinnin suurimpia haasteita 
ovat järjestelmän yksittäiseen tuotteeseen liittyvät 
investoinnit mukaan lukien ohjelmointi, uuden 
tuotteen ylösajaminen ja kyky sopeutua ympäris-
tössä, prosessissa tai tuotteissa oleviin muutok-
siin. Kyse on siis joustavuudesta ja adaptiivisuu-
desta. Joustavuuden kannalta kriittisin osa-alue 
liittyy usein kappaleen ulkomuodosta riippuvaan 
mekaniikkaan, liikeratoihin, kappaleiden kiinnit-
tämiseen, tarttumiseen ja syöttämiseen. Toisaalta 
pienet sarjat ja runsas variaatioiden määrä tekee 
materiaalinkäsittelyn automatisoinnista hyvin 
haastavaa. Joustavuuden haastetta voidaan lä-
hestyä monelta suunnalta: uusien ohjelmien teon 
automatisoinnista tai helpottamisesta, joustavis-
ta materiaalinkäsittelyn ja kiinnittämisen ratkai-
suista, anturitiedon älykkäästä hyödyntämisestä, 
järjestelmäarkkitehtuurista jne. Tarvitaan inno-
vatiivisia kokonaisratkaisuja ja ratkaisuja eri osa-
alueisiin, sillä käytännön joustavuuden määritte-
lee kokonaisuuden heikoin lenkki. Tutkimusta on 
siten tehty mm. joustavien järjestelmäratkaisujen 
kehittämiseksi ja kokonaisvaltaisten sovellus-
ten ratkaisemiseksi. Toisekseen on paneuduttu 
joustavuuden esteiden ratkaisemiseen. Siinä yksi 
keino on monipuolinen anturitiedon hyväksi-
käyttäminen. Tästä löytyy esimerkkejä, kuten voi-
ma-antureiden hyödyntäminen hionnassa ja kap-
paleiden poiminta konenäön avulla. Pisimmälle 
vietyjä ratkaisuesimerkkejä ovat täysin sekaisin 
olevien kappaleiden poiminta laatikoista, hion-
taohjelmien luominen mittausprofiilin avulla ja 
robottiohjelmien generointi CAD-mallien avulla. 
Mahdollisuuksia on paljon, mutta ne tiedostetaan 
valitettavan huonosti. 

Teollisuudesta löytyy useita esimerkkejä, 
joissa piensarjatuotanto ja jopa yksittäistuotan-
toa tehdään lähes suursarjatuotannon tehokkuu-
della. Valitettavasti onnistuneissa sovelluksissa 
kehitetyt ratkaisut eivät useinkaan ole yleispäte-
viä. Lähes jokainen ratkaisu joudutaan tekemään 
suurelta osalta räätälöidysti. Tekniikan kehitys 
tuo sovellusten tekemiseen uusia palikoita ja rat-
kaisut laajenevat ikään kuin vyöryttämällä. Näillä 
alueilla suomalaisella teollisuudella on vielä pal-
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jon hyödyntämätöntä potentiaalia. Muuttuvas-
sa tuotantoympäristössä tuotannon ratkaisuja ei 
tulisi tehdä vain yhden tuotteen tai tuoteperheen 
lähtökohdista. Parempi on hakea ratkaisuja jo-
honkin toimintaikkunaan. Suunnittelussa tilan-
netta tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti, jolloin 
mukana on myös tuotteen suunnittelu. 

Tämän hetken teollisuusrobotiikan tren-
deistä näkyvin on vuorovaikutteinen robotiikka. 
Se on tuonut uuden lähestymistavan robotiik-
kaan. Ihmisen ja robotin yhteistyöllä haetaan 
joustavuutta, kevyempiä automaatioratkaisuja, 
jouhevaa tilankäyttöä ja sujuvampia toimintoja. 
Siinä pyritään optimaalisesti yhdistämään robotin 
kykyä toistaa tehokkaasti ohjelmoituja liikkeitä ja 
ihmisen joustavuus. Yhteistyön on tehnyt mah-
dolliseksi toisaalta uudet turvaratkaisut, kuten 
edistykselliset turva-anturit, robottien turvaohjai-
met sekä ns. yhteistyörobotit. Toisaalta uusimmat 
standardit sallivat tietyin edellytyksin ihmisen ja 
robotin läheisen työskentelyn. 

Ensimmäinen askel ihmisen ja robotin vuo-
rovaikutukseen on korvata suoja-aidat optisilla, 
lasertekniikkaan tai 3D-konenäköön perustuvil-
la antureilla. Ne mahdollistavat monipuolisen 
aluevalvonnan, mutta voivat johtaa pitkiin tur-
vaetäisyyksiin ja heikentyneeseen tilankäyttöön. 
Robottien turvaohjaimien avulla voidaan ohjel-
mallisesti rajoittaa robotin alueita ja nopeutta 
sekä robotti voidaan pysäyttää valvotusti. Nämä 
tekniikat avaavat monia mahdollisuuksia, mutta 
tuovat samalla uudenlaisia turvallisuushaasteita. 
VTT on esitellyt dynaamisesti mukautuvan tur-
vajärjestelmän, joka hyödyntää edellä mainittuja 
tekniikoita. Siinä järjestelmässä robotin nopeus 
hidastuu ja tarvittaessa robotti pysähtyy ihmisen 
lähestyessä ja nopeus kasvaa loitontuessa. Robot-
tia voidaan käyttää ihmisen ohjaamana keventi-
menä tai työkiertoon voidaan yhdistää automaat-
tisia ja vuorovaikutteisia työnvaiheita. 

Toinen lähestymistapa ihmisen ja robotin 
yhteistyöhön on ns. yhteistyörobotit. Niille tun-
nusomaista on kevyt rakenne, pyöristetyt muo-
dot, pehmennykset, rajoitetut nopeudet, voimat 
ja mahdollisesti voiman tunto. Tarjolla on kaksi-
kätisiä hyvin kevyitä joka tilanteessa turvallisia 
robotteja tai hieman raskaampia, joiden turvalli-

suus perustuu voiman tuntoon. Näissä haasteena 
on saada koko järjestelmä työkaluineen samalle 
turvallisuustasolle. Toisekseen viime mainittu-
jen turvallisuus perustuu joka tilanteessa oikeaan 
voiman ja nopeuden määrittelyihin. Yhteistyöro-
bottien soveltamiseen liittyvät käytännöt hakevat 
vielä uomaansa.  

Yhteenveto
Robottitekniikka on laaja alue, jossa yhdistyy 
hyvin monenlainen osaaminen. Siinä tarvitaan 
hyvin monenlaista teknistä sekä sovellusten osaa-
mista. Ylivertainen tekninen osaaminen ei vielä 
riitä. Sovellusten tulee olla teknis-taloudellisessa 
mielessä kohteeseensa sopivia. Onnistuneet so-
vellukset syntyvät toimivien kokonaisuuksien ra-
kentamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla. Se 
edellyttää itse tekniikan tuntemisen lisäksi hyvää 
sovellusympäristön tuntemista. VTT:llä on moni-
teknisenä laitoksena poikkeuksellisen laaja tekni-
nen tausta robotiikan tutkimuksessa ja mahdolli-
suudet tarttua monenlaisiin robotiikan haasteisiin 
ja tasapainoiseen lähestymistapaan.

Robottitekniikkaan suhtaudutaan usein 
kaksijakoisesti. Sen on pelätty vievän työpaikko-
ja. Kuitenkin on tunnettua, että teollisuus joutuu 
toimimaan kovan kansainvälisen kilpailun olo-
suhteissa ja korkeiden kustannusten maissa asiat 
täytyy tehdä tehokkaammin, fiksummin ja pa-
remmin. Työn tuottavuus täytyy olla kilpailuky-
vyn tasolla, kun teollista tuotantoa harjoitetaan. 
Sen saavuttamiseksi on syytä käyttää kaikkia tek-
niikan tuomia mahdollisuuksia mukaan luettuna 
robottitekniikkaa. Teollisuus on kansantalouden 
moottori, joka tuo kansantalouden kiertokulkuun 
varoja. Aivan pieniä maita lukuun ottamatta ei ole 
olemassa esimerkkejä ilman teollisuutta menesty-
vistä kansantalouksista. On paljon viitteitä siitä, 
että valmistuksen osuuden pienentyessä kan-
santalous menettää tasapainonsa. On olennaisen 
tärkeää kaikella tavalla huolehtia teollisuuden 
kansainvälisestä kilpailukyvystä. Robotiikka on 
perustellusti yksi avaintekniikoista suomalaisen 
teollisuuden kilpailukyvyn luomisessa. Tällä sa-
ralla suomalaisessa teollisuudessa on vielä paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia.
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Metsäkone-bisnes pyörii tohtorien voimin

Oltuaan lähes vuosikymmenen tutkimusmaail-
massa Mikko Koho tunsi, että valinta akateemi-
sen tai teollisen suunnan välillä oli ajankohtainen. 
Jatkotutkimus ei kartuttaisi teollisuudessa kovasti 
arvostettua käytännön kokemusta eikä tutkimus-
kokemuksen ”myyminen” teollisuusyrityksille 
välttämättä olisi helppoa. Tutkimusaikana synty-
neiden kontaktien kautta Koholle aukesi mahdol-
lisuus siirtyä Ponssen palvelukseen vastaamaan 
tuotantojärjestelmän kehittämisestä PPS (Ponsse 
Production System) Manager –tittelillä.

Siirtyminen teollisuuteen ja käytännön 
tehtäviin oli sekä haastavaa että jännittävää: ke-
hitysideat pitää saada vietyä käytäntöön ja asiat 
etenemään, eikä tutkimustyössä ollut kertynyt 
kokemusta tällaisesta käytännön kehitystyöstä. 
Nykyinen työ on kuitenkin juuri sitä, mitä hän 
oli toivonut: samojen asioiden parissa oli työs-
kennelty tutkimuspuolella, ja nyt oppeja pääsee 
hyödyntämään käytännössä. 

Koho aloitti opintonsa Tampereen tek-
nillisessä yliopistossa tuotantotalouden linjalla. 

Tuntuu, että tohtoriksi väitteleminen on nykyään harvinaista tai suosittua 
lähinnä uransa loppuvaiheella olevien kokeneiden diplomi-insinöörien 
keskuudessa. Halusimme löytää opintojen jälkeen väitelleitä henkilöitä 
ja kuulla heidän mietteitään. Haastattelimme Ponssella työskenteleviä 
tekniikan tohtoreita ja selvitimme heidän tietään tohtoriksi. Saimme 
kuulla kaksi hyvin erilaista ja omalla tavallaan opettavaista tarinaa.

Kuva 3. Ponsse Production System manager Mikko Koho.
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Pääaineenaan hän luki tuotantotekniikasta ja –
taloudesta koostettua opintokokonaisuutta, jota 
hän täydensi ohjelmistotekniikan sivuaineella. 
Niin kaupallisen, teknisen kuin tuotannon yhdis-
tävät opinnot olivat hyvä kompromissi alun pe-
rin kauppatieteitä harkinneelle Koholle. Tavoite 
tohtorin väitöksestä vahvistui opintojen aikana, 
vaikka sille ei Kohon mukaan mitään järkiperus-
teita ollutkaan. Toteutuksen suhteen oli selvää, 
että väitöskirjan aika olisi suoraan opintojen pe-
rään ja sujuvimmin se hoituisi yliopistolla, sillä 
teollisuuteen siirtyessä se jäisi todennäköisimmin 
tekemättä. Tuotantotekniikan laitos oli siihen ai-
noa oikea paikka. Ajatus käytännönläheisestä, ei 
liian yksityiskohtaisesta aiheesta alkoi pikkuhil-
jaa muodostua.

Lopullinen aihe syntyi omasta ideasta ja 
liittyi vahvasti tuotantojärjestelmän arviointiin 
ja kehittämiseen. Väitöskirjaa tehdessä syntyi 
arviointityökalu, jolla tehdas ja sen tuotantoym-
päristö käydään läpi. Työkalun avulla etsitään 
mahdollisia kehityskohteita ja sen pohjalta syn-
tyy alustavia ajatuksia kehittämisen keinoista. 
Taustalla käytetään lean-lähtöisiä vertailukohtia, 
joiden avulla kaivetaan hukka ja turhat asiat esiin, 
niin linjan yleisestä sijoittelusta, kuin yksittäises-
tä työpisteestä. Päätavoitteina oli systemaattinen 
tuotannon läpikäynti, joka nostaa kehitettävät 
kohteet esiin ja onnistuneessa tapauksessa johtaa 
kehitystoimenpiteisiin. 

Väitöstyön loppuvaiheessa ajatukset uran 
uusista suunnista heräilivät. Suurin tutkimuksen-
palo tuli sammutettua väitöstyössä ja työskente-
ly teollisuudessa tuntui kiinnostavammalta kuin 
tutkimus, julkaiseminen, rahoituksen hakeminen 
ja opettaminen yliopistolla. Aika tutkijana ei kui-
tenkaan ollut missään nimessä turhaa. Väitöstyön 
keskiössä olleet tuotantojärjestelmän ja prosessi-
en arviointi ja kehitys osuvat hyvin yksiin työn-
kuvan kanssa, toisaalta tohtorin tutkinto jättää 
oven akateemiselle puolelle raolleen myös uran 
myöhempiä vaiheita varten. Lisäksi tutkimustyö 
opetti systemaattista ja järjestelmällistä työskente-
lyä, projektin läpivientiä sekä tiedonkeruu- ja ra-
portointitaitoja. Väitöskirjan case-studyt antoivat 
laajan näkemyksen erilaisista yrityksistä ja koke-
musta tuotannon alasta yleensä.  

Ponssen Vieremän tehtaalla on käynnissä 
suuret investoinnit, joiden suunnittelussa Koholla 
on tärkeä rooli: hän vastaa laajennuksen layout-
suunnittelusta ja materiaalivirroista yhdessä tuo-
tannonohjaajien ja työntekijöiden kanssa. Tehtä-
vänä on huolehtia layoutprojektin etenemisestä 

sekä toimia neuvonantajana ja sparraajana suun-
nittelutyössä. Tehdaslaajennuksen suurimmat 
muutokset kohdistuvat kokoonpanoon ja materi-
aalilogistiikkaan, jotka molemmat suunnitellaan 
ja toteutetaan puhtaalta pöydältä uusiin tiloihin. 
Tavoitteena on ”mualiman paras mehtäkoneteh-
das”, jossa työnteko on turvallista, ergonomista 
ja sujuvaa, tuotteiden ja tekemisen laatu korkeaa 
ja tuottavuus hyvä. Samalla mahdollistetaan tuo-
tantovolyymien kasvattaminen ja toimintaedelly-
tykset pitkälle tulevaisuuteen.

Myös Kohon ajatukset ovat tulevaisuu-
dessa. Haaveena uran suhteen on luonnollisesti 
eteenpäin. Tällä hetkellä hän keskittyy omaksu-
maan yritysmaailmassa työskentelyä. Siinä auttaa 
jokapäiväinen asioiden käytännössä teko ja lop-
puun vieminen. Kehitystoimenpiteet, jotka jäivät 
tutkiessa oppimatta, iskostuvat mieleen pikkuhil-
jaa työn ohessa. Opiskelu ei tällä hetkellä tunnu 
ajankohtaiselta, käytännön asioita opetellessa saa 
kouluttaa ja haastaa itseään kylliksi. 
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Juho Nummelalle tuli täysin puskista, kun hä-
nelle ehdotettiin tohtoriksi väittelyä. Diplomityö 
Ponssella oli vielä kesken, kun ajatus lähti kanta-
maan. Saatuaan diplomityön pakettiin, hän siirtyi 
heti väitöskirjan pariin. Siitä alkoi kahden vuoden 
kova rupeama. 

Nummela toteaa, että ikinä ei ollut tarkoitus 
väitellä ja naurahtaa. Väitöskirjan pääpainona oli 
tuotettavuuden kehittäminen näkökulmina tuo-
terakenteen modulaarisuus ja konfiguroitavuus. 
Matriisimenetelmällä saatiin tuotteiden konfigu-
rointitietämys ja tuoterakenteet haltuun. Tämä 
auttoi tuotantojärjestelmän kehittämisessä, joka 
oli samoihin aikoihin paljon tapetilla. 

Väitöskirjan teossa mentiin todella syvälle 
tuotantotekniikan ja tuoterakenteiden osalta. Sen 
tarkka aihe oli Integrated configuration knowled-
ge management by configuration matrices – A 
framework for representing configuration kno-
wledge. Sitä tehdessä Nummela keräsi arvokas-
ta osaamispääomaa ja pääsi myös kehittämään 

tuotantoa, joka antoi vahvaa osaamista työelämää 
ajatellen. Käytännönläheiset osa-alueet väitöskir-
jan tutkimuksessa ovat kasvattaneet ja tuoneet 
uskottavuutta seuraaviin tehtäviin. 29-vuotiaa-
na tehtaanjohtajaksi siirtyminen oli mahdollista, 
koska väitöskirja oli tutustuttanut Nummelan sy-
vällisesti Ponssen tuotantoon jo etukäteen. Kerran 
omaksuttu vankka osaaminen ei noin vain häviä 
ja siksi hän on vieläkin tyytyväinen, että väitös-
kirja tuli tehtyä ja mentyä riittävän syvälle tuotan-
toon ja tuoterakenteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Nummelan väitöskirjassa kehitetty matrii-
simenetelmä konfigurointitietämyksen ja tuote-
rakenteiden riippuvuuksien kuvaamiseksi meni 
suoraan käytäntöön ja sitä käytetään edelleen 
jatkuvasti osana normaalia päivittäistä toimin-
taa. Myös ohjelmistot ovat vieläkin laajasti käy-
tössä. Merkittävää Nummelan väitöskirjassa oli 
se, että sen avulla saatiin perusta kuntoon, josta 
on sittemmin lähtenyt paljon kehitystä liikkeelle 
koko verkostossa. Myös tuoterakenteiden muo-
dostamiseen liittyvää ongelmatiikkaa on lähdetty 
kehittämään ja digitalisoituva maailma antaa pal-
jon uusia mahdollisuuksia viedä asiaa edelleen 
eteenpäin. 

Pienenä haasteena esitin väitteen, että toh-
toria ei kannata palkata liian kapean osaamisen 
vuoksi. Nummelan mielestä erinomaisen asen-
teen omaava tohtori kannattaa palkata, totta kai. 
Tämä henkilö on näyttänyt osaavansa työsken-
nellä keskittyneesti ja tiiviisti tietyn asian parissa. 
Osaaminen saattaa olla kapealta alueelta, mutta 
tohtoriksi väitellyt on osoittanut kyvyn omaksua 
uutta loistavasti. 

-Kuka tekee just sitä mitä on opiskellut? 
Tohtori osaa oppia nopeasti ja on jo näyttänyt 
kykynsä työskennellä intensiivisesti tietyn asian 
ympärillä, ja mikä tärkeintä, oikealla asenteella 
liikkeellä oleva tohtori saa asioita tapahtumaan. 
Tällaiset kaverit on organisaatiossa arvokkaita. 
Nummela muistuttaa, että loppujen lopuksi kaik-
ki on kuitenkin henkilön omasta asenteesta kiin-
ni, oli koulutus mikä tahansa.

Opiskelujen jälkeen siirtyminen työelä-
mään kävi luontevasti, sillä diplomityö ja siihen 
perään väitöskirjan teko olivat olleet täyspäiväis-
tä työntekoa. Akateemista vapautta ei tohtorin 
tutkintoa suorittaessa juuri ollut, sillä sitä työs-
tettiin kellon ympäri. Väittelyn loppuvaiheessa 
Nummela palkattiin myös Laatu- ja IT-johtajaksi, 
joten kiirettä piti. Ei aikaakaan, kun uusi positio 
Vieremän tehtaanjohtajana aukesi.

Kuva 4. Toimitusjohtaja Juho Nummela 
arvostaa perheyrityksessä työskentelyä.
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Miksi juuri tuotantotekniikka? Yksi vahva 
vaikuttaja löytyy perhepiiristä. Vanhemmilla oli 
perheyritys, jonka myötä isä oli työurallaan vank-
ka konepajamies. Jo lapsena valmistustekniikka 
oli mukana arjessa, kun isää seurattiin töihin. 
Perheyrityksen toiminnan myötä tuotanto tuli 
tutuksi ja tulevaisuudenkuva muodostui. Lukion 
jälkeen opinahjoksi valikoitui Tampereen teknilli-
nen yliopisto ja linjaksi konetekniikka. Myöhem-
min Nummela suuntautui tuotantotekniikkaan ja 
täydensi sitä teollisuustaloudella. 

Uralla vastaan tulleisiin suuriin saappai-
siin astumiseen nuorta miestä valmistivat elämän 
aikana hankitut erilaiset kokemukset. Yhdeksän-
nen luokan jälkeen vietetty vaihto-oppilas vuosi 
oli siihen aikaan iso asia Nummelan elämässä. 
Sen seurana isältä saatu esimerkki ja perheyrityk-
sessä työskentely antoi nuoresta pitäen oikean-
laista näkökulmaa itsenäiseen työskentelyyn. 
Koko opiskeluaika ja muun muassa kesätöissä 
Sandvikilla opitut koodaustaidot auttoivat työ-
uran alkuvaiheessa. Varsinkin diplomityö ja väi-
töskirja antoivat vankan pohjan tehtaanjohtajaksi 
siirtymiseen. Tämä työkokemus ja paikka Pons-
sen johtoryhmässä olivat arvokasta oppimisaikaa 
tulevaan toimitusjohtajan rooliin. Hyppy tehtaan-
johtajaksi oli suuri, mutta vielä suurempi oli toi-
mitusjohtajaksi. Nuorena oli mentävä vaistojen 
varassa, lyötävä itsensä voimalla likoon ja tehtävä 
sen mitä osaa. Tässäkin kohtaa ratkaisee asenne ja 
avoin mieli.

Valmistumisen jälkeen Nummela on työs-
kennellyt ainoastaan Ponssella. Kauan kestänyt 
työsuhde on antanut mahdollisuuden seurata, 
minkälaiset hommat toimivat ja lähtevät lentoon. 
Ponssella keskitytään pitkäjänteiseen yhtiön kehi-
tykseen ja tätäkin työnjälkeä on päässyt seuraa-
maan konkreettisesti. Nummela ei ole kuitenkaan 
urautunut, vaan kokee tarpeelliseksi mennä jat-
kuvasti eteenpäin ja uusiutua. Hänelle on ollut ilo 
palvella Ponssea pitkään. 

Tärkeä pitkää työsuhdetta selittävä seikka 
on yhtenevä arvomaailma ja hyvä henki työpai-
kalla. Myös molemminpuolinen, pitkäaikainen 
sitoutuminen tuo lisäarvoa ja luottamusta joka-
päiväiseen työskentelyyn. Suomalaisen perhe-
yrityksen toiminnan johtaminen on Nummelalle 
iso juttu. Ponssen kaltaisessa vahvassa vientiyri-
tyksessä pääsee tutustumaan myös globaalin lii-
ketoiminnan piirteisiin ja haasteisiin. Hän pohtii 
Suomessa olevan hyvät edellytykset tehdä kor-
kean teknologian koneita ja laitteita, myös enem-
män ja paremmin kuin tällä hetkellä.

Ponssen tämän hetken suurimmat haasteet 
tuotannon suhteen liittyvät pitkälti tuottavuuden 
kehittymiseen ja jatkuvan parantamisen kulttuu-
rin juurruttamiseen organisaatioon. Suomessa 
tehdään vielä melko vähän investointeja ja pro-
sessien kehitys jää taka-alalle. Ponssen tuotan-
tokapasiteetti kasvaa Vieremän investoinneilla, 
mutta tuottavuudessa ja kilpailukyvyssä on vielä 
kehitettävää. Kehittyäkseen maailmanluokan toi-
mijaksi, on panostettava myös maailmanluokan 
tuotantotapoihin ja –järjestelmiin.

Juho Nummelan tulevaisuuden haavee-
na on kehittyä niin insinöörinä, kuin johtajana. 
Johtajuustaitojen kehittäminen merkitsee hänelle 
paljon. Niissä on tarkoitus kehittää kulttuuriin 
liittyvien asioiden johtamista, arvopohjaisuutta 
ja ennen kaikkea ihmisten johtamista. Näiden sa-
ralta löytyy paljon haastetta ja asiaa, joita viedä 
eteenpäin ja samalla kehittyä itse ihmisenä. Su-
kupolvet ja johtamistyylit vaihtuvat ja muuttuvat 
avoimemmiksi. Myös Ponsse-hengellä on suu-
ri merkitys johtamiseen kokonaisuutena. Tämä 
kehitys ja opiskelu tapahtuvat työn ohella oman 
ajan ja perheen sallimissa rajoissa. Jatkuva itsensä 
kehittäminen ja opiskelu ovat Nummelasta tär-
keää, diplomi-insinöörin tai tohtorin koulutus on 
vain alkusysäys kaikelle tulevaisuudessa tapah-
tuvalle oppimiselle. Pidemmän aikaa erinäisiä 
asioita tehneelle ja työskennelleelle tarve uusiu-
tua korostuu voimakkaana.
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VTK:n ulkomaanexcursio Yhdysvalloissa 2016

Kuva 5. Yosemiten luonnonpuisto.

Seattle
Vuotuinen VTK-excursio alkoi Helsinki-Tuk-
holma-Los Angeles-Seattle lentoreitillä. Reissun 
ensimmäinen vastoinkäyminen seurasi LAX-len-
tokentän passintarkastuksen mittavista jonoista. 
Niiden johdosta vain muutama VTK:lainen ehti 
varatulle jatkolennolle. Lopulta seurueemme saa-
pui Seattleen neljällä eri lennolla. Määränpäässä 
meitä odotti kolme vuokra-autoa, joilla 3000 kilo-
metrin roadtrip oli tarkoitus ajaa. Näistä autois-
ta kuitenkin vain yksi kesti reissun loppuun asti, 
kaksi jouduttiin vaihtamaan heikon huoltohisto-
rian takia.

Excursion ensimmäisenä päivänä ei ollut 
lainkaan suunniteltua ohjelmaa. Päivä aloitettiin 
amerikkalaistyylisesti Denny’s-ketjun pannukak-
kuaamiaisella. Nälkäisimpien matkaajien annos-
ten kalorimäärän oli päätähuimaavat 1300 kcal. 

Seattle on monen tunnetun muusikon kotikau-
punki, ja siksi päädyimme tutustumaan paikal-
lista pop-kulttuuria käsittelevään museoon. Siellä 
oli hyvin edustettuna seattlelaisia kuuluisuuksia 
kuten Jimmy Hendrix ja Nirvana. Loppupäivä 
sujui kaupungin keskustaan tutustuessa. Ihmette-
limme paikallisia nähtävyyksiä, kuten maailman 
ensimmäistä Starbucksia ja 184 metristä Space 
Needleä.

Kaiken kaikkiaan Seattlesta jäi mukava 
kuva, vaikka kaupungissa ei aikaa ehditty juuri-
kaan viettämään. Toinen Seattlessa vietetty päi-
vä näet kului ensimmäiseen yritysvierailuun ja 
tehtaanmyymälöissä kiertelyyn. Tämän jälkeen 
olikin jo aika lähteä siirtymään matkan seuraavaa 
kaupunkia Portlandia kohti. 



Kuva 6. Ensimmäistä päivää viettämässä seattlelaisessa ravintolassa.
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Boeing

Maanantaiaamuna oli ensimmäisen excursion 
aika. Olimme toivoneet pääsevämme kunnollisel-
le kierrokselle Boeingin tehtaalle, mutta sen järjes-
täminen ei harmiksemme onnistunut. Maailman 
suurin lentokonevalmistaja kuitenkin kiinnosti 
meitä niin paljon, että päätimme mennä mak-
sulliselle turistikierrokselle. Kierros alkoi varsin 
amerikkalaistyylisellä, jopa hieman patrioottisel-
la mainosvideolla Boeingista, jonka jälkeen siir-
ryimme bussikuljetuksella tehtaan puolelle.

Boeingin tehdas Seattlessa on tilavuudel-
taan maailman suurin rakennus. Pääsimme näke-
mään tuotantotilat, joissa valmistettaan Boeingin 
lentokonemalleja 747, 777 ja 787. Näimme tuo-
tantotilat parvelta, joten yksityiskohtainen kuva 
tuotannosta jäi saamatta. Ensimmäisenä näimme 
osakokoonpanoalueen, jossa valmistettiin muun 
muassa lentokoneen siipiä ja ohjaamoja paikka-
kokoonpanona. Monet kokoonpanoalueet olivat 
tyhjinä, ja esittelijä kertoi, että kyseisellä hetkellä 
vain osa kapasiteetista oli käytössä.

Toisella puolella tehdasta oli loppuko-
koonpano, jonne osat siirrettiin nostureilla osa-
kokoonpanosta. Siellä oli tekeillä Korean Airille 
suuri 747-lentokone, jonka pituus on jopa 76,4 
metriä. Boeingin 747 on epäilemättä maailman 
pisin matkustajalentokone ja tehtaan lattialla se 
näytti erittäin suurelta. Ihastellessamme valtavaa 

konetta työntekijöillä oli tauko meneillään. Pääl-
limmäisenä mieleen jäi keskellä tuotantoa pingis-
tä pelanneet työntekijät.

Boeing 747-koneita valmistetaan paikkako-
koonpanona noin yksi kuukaudessa. Sen sijaan 
pienempiä 777 ja 787 -lentokoneita valmistetaan 
kuukaudessa 7-12 kappaletta kumpaakin. Ne 
valmistetaan tuotantolinjalla, joka liikkuu niin 
hitaasti, ettei sitä silmillä voi huomata. Tuotan-
tolinjan nopeus määritellään vaaditun tahtiajan 
mukaan, yleensä se liikkuu muutaman metrin 
päivässä. Työkalut on järjestetty samaan tyyliin 
kuin autotehtaissa, eli ne ovat oikeilla kohdilla 
lentokoneen ympärillä. Tällöin työkaluja ei tar-
vitse siirtää, vaan lentokone liikkuu niiden ohitse 
juuri oikeaan aikaan.

Kun lentokone on kiertänyt U-muotoisen 
reitin tehtaalla, se siirtyy toiseen halliin maalat-
tavaksi. Opas kertoi maalivalintojen olevan tär-
keitä, sillä maalipinta voi painaa tuhansia kiloja, 
mikä luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi ko-
neen polttoainekulutukseen.

Boeingilla on omat testilentäjät, jotka teke-
vät testilentoja tehtaan yhteydessä olevalla len-
tokentällä. Lentokentällä oli jonossa kymmeniä 
valmiita lentokoneita, jotka odottivat pääsyä asi-
akkaalle. Lentokoneiden hinta on mallista riippu-
en 200–400 miljoonaa dollaria, joten varaston arvo 
kentällä oli siis käsittämättömän suuri.

Mielenkiintoista oli, että Boeing on val-

Kuva 7. Päätoimittaja ja Boeingin lentokone.
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mistanut omaan käyttöönsä neljä Dreamlifter-
lentokonetta, joita se käyttävät komponenttien 
kuljettamiseen muilta tehtailta loppukokoonpa-
notehtaalle. Esimerkiksi osa lentokoneiden siivis-
tä valmistetaan Japanissa. Dreamlifterillä valmiit 
siivet saadaan loppukokoonpanoon tarvittaessa 
kahdeksassa tunnissa, kun ennen vastaava toimi-
tusaika oli noin 30 päivää. Melkoinen säästö läpi-
menoaikaan!

Opas kertoi Boeingin käyttävän kasvavissa 
määrin myös 3d-printattuja osia. Tällä hetkellä 
Boeing 3d-tulostaa 300 osaa, mutta määrä kasvaa 
kovaa vauhtia. Tällä hetkellä printatut osat eivät 
ole kestävyyden kannalta kriittisiä osia, mutta 
menetelmien kehittyessä tulevaisuudessa voi-
daan kenties tulostaa valtaosa lentokoneen osista.

Vaikka emme päässeet tutustumaan kovin-
kaan lähelle tuotantoa, lentokoneiden valmista-
misen näkeminen oli kiinnostavaa. Suomessa vas-
taavan kokoluokan tehtaita ei ole, joten vierailu 
oli ehdottomasti näkemisen arvoinen.

Portland
Pysähdyksemme Portlandissa oli vain yhden yön 
ja kahden excursion mittainen. Nähtävyydet jäi-
vät kiertämättä, mutta onneksi mielenkiintoiset 
vierailut paikkasivat tätä menetystä. 

Nike
Matkamme toiseksi kohteeksi oli valikoitunut 
kaikkien tuntema urheiluvaatteiden ja –välinei-
den valmistaja Nike. Vierailumme kohdistui Ni-
ken Pohjois-Amerikan pääkonttoriin, joka sijaitsi 
Beavertonissa Oregonin osavaltiossa. Kyseinen 
vierailu erosi muista, sillä emme nähneet lain-
kaan tuotantotiloja. Olisi ollut mielenkiintoista 
nähdä myös jonkinlaista tehdasympäristöä, mut-
ta se olisi vaatinut maanosan vaihtamista. Ainoa 
verrattain lähellä oleva tehdas valmistaa kenkien 
kantapäiden alle sijoitettavia ilmatyynyjä, mutta 
sekään ei sijainnut pääkonttorin yhteydessä. On-
neksi edessämme oli kuitenkin kierros näyttäväl-
lä kampuksella puutarhoineen, vesialueineen ja 
urheilukenttineen. 

Kuva 8. Boeingin excu oli turistikierros, joten kerho päätti yhteistuumin poiketa pukukoodista.
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den kanssa.
Kun suurin osa kampuksesta oli kierretty 

Dana vei meidät entisen juoksijan, nykyisen Ni-
keläisen, Cyndy Jensen-Poorin huomaan Steve 
Prefontaine Halliin. Hän on aikanaan kilpaillut 
vuoden 1976 olympialaisissa 800 ja 1500 metrin 
juoksumatkoilla. Tästä rakennuksesta löytyi niin 
Niken historiaa, kuin myös tulevaisuuden de-
signia. Cyndy kertoi meille Niken syntytarinan 
monine yksityiskohtineen, ja näytillä oli useita 
esineitä matkan varrelta aina kengistä vohveli-
rautaan. 

Alun perin yhtiön nimi oli Blue Ribbon 
Sports, jonka perustivat yleisurheiluvalmentaja 
Bill Bowerman ja hänen suojattinsa Phil Knight 
vuonna 1964. Se toi maahan japanilaisia urhei-
lukenkiä. Viisi vuotta myöhemmin siirryttiin ni-
meen Nike, jonka myötä kuvioihin tulivat omat 
kengät ja uusi logo, ”Swoosh”. Portland State 
Universityn opiskelija Carolyn Davidson suun-
nitteli uuden logon, ajatuksenaan taltioida liike 
kuvaan. Lisäksi inspiraatiota toi kreikkalaisen 
mytologian voiton jumala Niken siivet, josta yri-
tys sai myös uuden nimensä.

Oppaamme kertoi Bowermanin olleen aa-
miaispöydässä saadessaan mullistavan ajatuksen. 
Vohveliraudan kuvio olisi täydellinen kengän-

Saapuessamme kampukselle meitä vas-
tassa oli Dana Alvares, Niken US Customs ope-
rations manager. Rennosti, kuin golfkentälle, 
pukeutunut oppaamme oli huvittunut asumme 
nähdessään. Nikellä pukukoodi oli erittäin rento 
ja jopa pikeepaitaan ja pitkiin housuihin pukeutu-
nut Dana oli sanojensa mukaan formaaleimmasta 
päästä. Oppaamme oli vanha thriatlonisti, jonka 
ura oli aikanaan loppunut pahaan onnettomuu-
teen. Pitkä toipumisjakso tuotti haasteita, mutta 
myöhemmin hän löysi taas urheilun ja otti sen 
jälleen elämäntavakseen, niin kuin nikeläiseen fi-
losofiaan kuuluu.

Niken kampuksen vanhimmat talot on 
nimetty kuuluisien urheilijoiden mukaan, ku-
ten Mia Hamm, Tiger Woods ja Michael Jordan. 
Myöhemmin nimeämisessä on kuitenkin siirrytty 
tuoteperheisiin, kuten Air, Free ja Roshe. Kanta-
pään kautta oli opittu, että urheilijat eivät ole aina 
pelkkiä esikuvia ja saattavat tehdä virheitä, kuten 
muutkin. Niken sponsoroimat urheilijat olivat 
kuitenkin vahvasti esillä kampuksella niin julis-
teiden, patsaiden kuin muistolaattojen muodossa, 
ja Dana kertoi urheilijoiden käyvän usein paikan 
päällä. Tuotteita käyttävät ja markkinoivat urhei-
lijat ovat vahvasti mukana tuotekehityksessä ja 
viettävät paljon aikaa testilaboratorioissa tutkijoi-

Kuva 9. Niken kampus muistutti valtavaa puutarhaa.
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pohjaan. Siitä lähti ajatus aivan uudenlaisiin juok-
sukenkiin, jotka tulisivat tulevaisuudessa saavut-
tamaan suuren suosion kaikkialla maailmassa. 
Vohvelirautoja Bowermanilla oli vuosien varrella 
useita, mutta näytillä oli tarinan mukaan juuri se, 
josta idea kengänpohjiin syntyi.

Vierailun päätteeksi olimme kiertäneet 
koko kampuksen ja vierailleet suurimmassa osas-
sa rakennuksista. Lisättyjen turvatoimien vuoksi 
vierailijoita ei päästetty kaikkiin tiloihin, mutta 
laajalla pääkonttorilla tämä ei haitannut. Kiitim-
me opasta vierailusta ja kiitokseksi annoimme 
hänelle perinteen mukaan Valmistustekniikan 
kerhon laatusertifikaatin ja Aalto-vaasin. Vaik-
ka tuotanto jäikin tällä vierailulla näkemättä, oli 
hauska kierrellä näin tunnetun brändin tiloissa.

Gerber Gear
Portlandissa Valmistustekniikan kerho vieraili 
myös Fiskarsin omistaman Gerberin tehtaalla. 
Alun perin vuonna 1939 perustettu yritys val-
mistaa muun muassa puukkoja, linkkuveitsiä, 
monitoimityökaluja, veitsiä sekä taskulamppuja. 
Monet tunnetut henkilöt, kuten seikkailija Bear 
Grylls, puhuvat näiden tuotteiden puolesta. Julk-
kiksista huolimatta yrityksen periaatteena on, että 

laadukkaat työkalut tulisi olla kaikkien saatavilla. 
Tähän pyritään niin hinnan, kuin saatavuuden 
avulla. Gerberin suurin yksittäinen asiakas on 
Yhdysvaltojen armeija, mutta muuten tuotteita 
ostavat lähinnä yksityisasiakkaat.

Kierros oli hyvin yksityiskohtainen ja op-
paamme kertoivat tuotannosta erittäin tarkas-
ti. Tehdas oli hyvin perinteinen, sisältäen sekä 
käsityötä että automatisointia. Pääsimme näke-
mään kaikki tuotannon vaiheet ja testaamaan 
paikalliset turvallisuuskäytännöt, joiden todet-
tiin toimivan hyvin. Tuotannon automatisointia 
toteutetaan yhä enenevässä määrin, jotta Gerber 
pysyisi mukana hintakilpailussa. Osaa tehtävistä 
on kuitenkin hankalaa toteuttaa koneellisesti ja 
ihmisiä tarvitaan esimerkiksi laadunvalvontaan 
ja viimeistelyyn. 

Hilpeyttä herätti tehtaan eri puolilta löy-
tyneet työkaluautomaatit. Nämä välipala-auto-
maatteja muistuttavat kaapit oli sijoitettu sopivan 
työvaiheen läheisyyteen. Automaatteja ylläpiti ul-
kopuolinen taho, jonka työtä helpotti automaatin 
ylläpitämä jatkuva inventaario.

Kysymyksiä tällä excursiolla ilmeni paljon, 
ja olimme kuulemma kaikkien aikojen aktiivisin 
ryhmä. Kiinnostusta keskuudessamme herätti 
suomalainen omistaja ja sen vaikutus. Yllättävänä 

Kuva 10. Niken oppaamme Dana Alvares oli diplominsa ansainnut.
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vastauksena tuli, että yhteistyö Suomessa olevan 
johdon kanssa on nykyään sujuvampaa, kuin sen 
sijaitessa viereisessä kaupungissa. Suomalaisilla 
on kuulemma oikeanlaista huumorintajua. 

Oppaamme olivat hyvin välittömiä ja heitä 
oli helppo lähestyä. Saimme rehellisiä vastauksia 
kysymyksiin, jopa koneistajan palkasta, joka oli 
Suomen tasoa korkeampi. Saimme tästä vierai-
lusta äärimmäisen paljon irti, koska vierailumme 
nähtiin selvästi molemminpuolisena mahdolli-
suutena oppia jotain uutta, liittyi se sitten työhön 
tai kulttuuriin.

Korvis
Edellisen illan myöhäiseksi venyneen vuoristo-
vierailun jälkeen lähdimme reissun neljännelle 
excursiolle Corvalliksessa sijaitsevaan Korvis-
nimiseen yritykseen. Vaikka nimi viittaakin suo-
meksi korvakoruun, niin yrityksen bisnes oli siitä 
todella kaukana. Korviksen perustivat meidän 
isäntä Ben Wahlstrom, joka myös samalla oli Ben 
Stillerin kaksoisolento, yhdessä Rich Caronen 
kanssa vuonna 2002. Korviksen ydinliiketoimin-
ta on valmistusta ja jonkin verran suunnittelua. 
Korvis tekee todella paljon erilaisia tuotteita aina 
3DSystemin kanssa 3D-tulostimien sopimusval-
mistuksesta omiin suunnitteluihin. Omia tuotteita 
ovat muun muassa erilaiset alustat teollisuuden 

automaatiotarpeisiin. Alustat toimivat yleisauto-
maatioalustoina, jotka ovat modulaarisia, ja joita 
voidaan liittää yhteen halun mukaan. Alustoihin 
voidaan asentaa asiakkaan haluamaa laitteistoa, 
kuten mittalaitteistoa tai vastaavaa. 

Korvis valmistaa myös lasersoluja, joilla 
voidaan tehdä lasermerkintöjä ja laserhitsauk-
sia, tarkkoja ja modulaarisia teollisuuskuljettimia 
suurille paneeleille sekä konenäöllä toteutettuja 
automaattisia tarkastajasoluja modulaariseen tuo-
tantoon ja automaatioon. Korviksen omaa suun-
nittelua on monesti kaikki mekaaninen, kuten 
kehikko ja siirtimet, kun taas ydinteknologia sekä 
suunnittelu 3D-printtereissä tulee muualta. Yksi 
Korviksen kannattavimmista bisneksistä ja tuot-
teista ovat ihmisen DNA-seulontalaitteet. Seulon-
talaitteita on aina ”halvoista” ”autotallimalleis-
ta” maailman parhaaseen 8 numeroisen luvun 
maksavaan maailman nopeimpaan seulontalait-
teeseen. Halvoissakin laitteissa käyttäminen on 
todella kallista, koska laitteissa käytettävät näyte-
levyt ovat kertakäyttötavaraa ja maksavat todella 
paljon. Ja oli hienoa huomata, että nykyään maail-
man parhaissa laitteissa paras runkomateriaali ei 
ole välttämättä jokin hieno huipputeknologinen 
nanometalli tai vastaava, vaan vanha kunnon kal-
lioperästä louhittu graniitti josta löytyy parhaat 
vaimennusominaisuudet.
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Kuva 11. San Fransisco 49:ersin kotikentällä paistoi ilta-aurinko.

Kuva 12. Golden Gate -silta San Fransiscossa.

San Fransisco
Saavuimme San Franciscoon illan jo hämärtyes-
sä, ja pääsimme mukavasti majoituksiin South 
of Marketin alueelle. Pitkän matkan jälkeen oli 
useimmilta jo voimat pois, ja päädyimme lepää-
mään syötyämme herkullista street foodia.

Seuraavana aamuna osa porukasta lähti 
ihastelemaan Golden Gate–siltaa jo ennen päivän 
excua. Viereiseltä kukkulalta sai otettua hyviä, 
tyylikkäitä kuvia hyvin pukeutuneista herrasmie-
histä. 

DPSS Lasers
DPSS Lasers -yritysvierailu oli sovittu perjantai-
iltapäivälle, joten meille jäi mukavasti aikaa pa-
lautua edellisen päivän pitkästä ajomatkasta ja 
olimme täydessä iskussa vierailua varten. DPSS 
Lasersin tehdas sijaitsee kohtuullisen ajomatkan 
päässä San Franciscosta huipputeknologian kes-
kittymässä Kalifornian Piilaaksossa. Matkaan piti 
kuitenkin varata reilusti aikaa, sillä uuden mante-
reen ruuhkat osaavat aina yllättää kokeneen eks-
kursiomestarin, kun sitä vähiten odottaa. Hyvällä 
ennakoinnilla - tai sopivan tuurin saattelemana 
- saavuimme DPSS:n Piilaakson toimipisteelle 
juuri oikeaan aikaan. Ei kai sitä vähempää voisi 
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tuotantotekniikan opiskelijoilta odottaakaan. 
Vastaanotto yrityksessä oli mitä mainioin, 

sillä mukana reissussa ollut professorimme oli ai-
koinaan työskennellyt yrityksessä. Vierailu alkoi 
lyhyellä yritys- ja tuote-esittelyllä. Tämän jälkeen 
siirryimme tutustumaan yrityksen tuotanto- ja 
testaustiloihin. Testaustilat olivat siistit, mutta va-
rasto ja kokoonpanoalueet eivät vastanneet Lean-
filosofiasta tutun 5S:n tasoa. 

Kierroksen aikana yrityksen toimitusjoh-
taja kertoi meille yrityksen strategiasta huoltotoi-
minnan osalta. Yritys valmistaa kolmea eri tyyp-
pistä laseria, joista jokaista on viisi kappaletta 
koko ajan varastossa. Eräällä suurella asiakkaalla 
on puolestaan omissa tiloissaan yksi varalaser ja 
toinen käytössä linjalla. Linjalla olevan laserin ha-
jotessa asiakas vaihtaa suoraan oman varalaserin 
tuotantokäyttöön ja lähettää viallisen DPSS:lle. 
DPSS puolestaan lähettää samaan aikaan asiak-
kaalle uuden varalaserin varastostaan. Näin se 
pystyy pienenä yrityksenä takaamaan hyvän 
huoltovarmuuden asiakkailleen. Haittapuolena 
tässä toimintamallissa on varastotasojen kasvu. 
DPSS Laser käyttää muutenkin varastoja tärkeänä 

varmuustekijänä toiminnan sujuvuuden kannal-
ta. Kierroksen aikana kuulimme, että yrityksen 
tuotteilla on suhteellisen pitkä elinkaari ja siitä 
syystä riskinä on, että osien toimittaja voi lopet-
taa jonkin tarpeellisen osan valmistuksen. Tästä 
syystä toimitusjohtaja kertoikin aina kehottavan-
sa työntekijöitään tuplaamaan suunnitelmissa 
olevan osien tilausmäärän. Tämä kommentti he-
rätti hieman ihmetystä VTK:n porukassa. Ilman 
tarkempaa riskianalyysiä on vaikea todeta, että 
onko tämä järkevää riskienhallintaa, koska va-
raston koko kasvaa voimakkaasti. Kierroksen lo-
pulla isäntämme antoi jokaisen vierailijan teettää 
oman VTK-kynänsä käyttämällä DPSS Lasersin 
merkkauslaseria. Tämä oli opiskelijoiden mieleen 
ja kyniin ilmestyikin mitä moninaisempia ja toi-
nen toistaan humoristisempia kaiverruksia.

Excursion jälkeen lähdimme tutustumaan 
jenkkien suosituimpaan urheilulajiin, jalkapal-
loon. Levi’s Stadium tarjosi preseason-ottelun, 
jossa vastakkain pelasivat kotijoukkue San Fran-
cisco 49ers sekä Green Bay Packers. Ottelussa 
ehkä jopa mieleenpainuvinta oli nähdä kaikki 
oheistoiminta, mitä yhden pelin aikana tapahtuu, 

Kuva 13. DPSS Lasers -excursiolla kaikki saivat nimikoidut kynät.
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Kuva 14. Stanford Universityn kampus oli viihtyisä.
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kuten cheerleaderit, rumpusoittokunta sekä ylei-
nen patriotismi. Illan viiletessä kuitenkin lämmin 
baari alkoi viehättää yhä enemmän, ja päädyttiin 
tuopin äärelle.

Viikonloppuna ei ollut mitään suunniteltua 
tekemistä, vaan excuryhmä hajaantui parhaaksi 
katsomallaan tavalla tutustumaan kaupunkiin 
ja sen ympäristöön. Osalle tämä tarkoitti reissua 
Yosemiten kansallispuistoon toisten jäädessä 
kaupungin mäkisille kaduille kävelemään tai ho-
tellihuoneeseen hikoilemaan. Tunnetuista turis-
tikohteista jäivät mieleen muun muassa entinen 
vankilasaari Alcatraz, useat merileijonat laiturilla 
nro 39, mutkikas Lombard Street sekä jyrkkiä mä-
kiä edestakaisin ajaneet raitiovaunut.

Maanantaina herätys oli aikainen, kun läh-
dimme siirtymään kohti Stanfordin yliopistoa, 
joka sijaitsee reilun puolen tunnin ajomatkan 
päässä San Fransiscon keskustasta.

Stanford University 
Stanford, tuo innovatiivisuuden kehto ja yliopis-
tojen esikuva, jonne kaikki haluavat. Niin myös 
VTK, ja sinnehän me menimme perinteikkäästi 
kovat kaulassa. Tutustumiskierros alkoi insinöö-
ripuolen rakennuksesta, jossa järjestetään Aal-
lossakin tuttu Me310-kurssi. Kyseinen rakennus 
ja koko kampus olivat ikävä kyllä lähes autiona, 
sillä koulut alkoivat vasta seuraavalla viikolla. Ti-
lat olivat kuitenkin hienot. Rakennus oli täynnä 
erilaisia ryhmätyöhuoneita, joissa oli kokonaan 
muokattavissa ja siirreltävissä oleva kalustus. 
Tiloja pystyi käyttämään monipuolisesti luokka-
huoneina tai siirtää pöydät ja pulpetit syrjään, ja 
pitää vaikkapa yhteinen jumppatuokio keskellä 
tyhjennettyä huonetta. Huoneiden seinällä oli 
aina ohjeet siitä, millaiseen järjestykseen huone 
oli käytön jälkeen jätettävä. Tällaisia ryhmätyöti-
loja tarvittaisiin myös Aaltoon!

Itse Me310-kurssin tilat olivat kohtalaisen 
sekasortoisessa kunnossa ja aivan täynnä erilaisia 
prototyyppejä ja työkaluja. Seinillä oli vanhojen 
projektien kuvauksia ja kurssia sponsoroivien yri-
tysten mainoksia. Me310-kurssin tuotokset olivat 
kuitenkin hyvin vakuuttavia. Yhdessä projektissa 
opiskelijat olivat suunnitelleet satelliittien raken-
tamista helpottavan ratkaisun. Toinen ryhmä taas 
oli kehittänyt sensorin, joka viestitti maanviljeli-
jöille pellon kosteustilanteesta. Projektit kestävät 
koko lukuvuoden verran, ja tiimit pääsevät myös 
matkustamaan kurssin aikana. Oppaamme ker-
toi, että yksi projekti maksaa yritykselle 100 000 

dollaria, ja firmat käyttävät kurssia myös rekry-
tointikanava. Pohdiskelimme, että VTK:n järjestä-
mät teollisuusprojektit ovat yrityksille ehkä hiu-
kan kustannustehokkaampia rekrytointikanavia.

Seuraavaksi oli vuorossa tutustuminen 
Stanford Technology Ventures Programiin. Kysei-
nen ohjelma on vastaava kuin Aalto Ventures Pro-
gram, joka on tuotantotalouden laitoksella tarjolla 
oleva startup-yrittäjyyden sivuaine, ja huoma-
simme paljon samankaltaisuutta näissä yrittä-
jyysohjelmissa. Muun muassa Mayfield Fellows 
Program, jossa opiskelijat ovat sekä töissä startu-
pissa, että saavat intensiiviopetusta yliopistolla, 
on hyvin samanlainen kuin Aalto Fellows-kurssi. 
On mukava huomata, että Aallossa tehdään asi-
oita samaan tapaan kuin yhdessä maailman par-
haista yliopistoista.

Stanford Technology Ventures Programin 
jälkeen kävelimme kampusta ympäri ja otimme 
tietysti mahtavia selfieitä ja ryhmäkuvia. Stanfor-
din kampus oli erittäin hieno palmukujineen ja 
mahtavine rakennuksineen. Osa rakennuksista oli 
vanhoja kivitaloja, kun taas osa moderneja, mutta 
silti tyyliin sopivia. Hiukan hämmästelimme sitä, 
että aivan keskellä kampusta oli kirkko, mutta 
Amerikassa kaikki on mahdollista. Ryhmäkuvan 
jälkeen oli aika kävellä takaisin parkkipaikalle ja 
näyttää stanfordilaisille hiukan paljasta pintaa, 
eli suorittamalla perinteeksi muodostunut vaat-
teidenvaihto ennen Highway 1–moottorimarssia 
kohti etelää.

Kokonaisuutena Stanford näytti sellaisel-
ta paikalta, jossa olisi mukava opiskella. Vaikka 
emme ehtineet lyhyen kierroksen aikana nähdä 
kuin pintaraapaisun Stanfordin helmistä, niin en 
ihmettele, miksi yliopistoa kehutaan niin paljon.

Los Angeles
Seuraava kaupunkikohteemme oli Kalifornian 
suurin ja koko Yhdysvaltojen toiseksi suurin kau-
punki Los Angeles. Itse kaupungissa on noin 3,6 
miljoonaa asukasta ja koko Los Angelesin metro-
polialueella noin 18 miljoonaa. Majoituksemme 
sijaitsi, niin hienolta kuin se kuulostaakin, Hol-
lywoodissa. Hollywood oli mielekäs vaihtoeh-
to majoitukselle, sillä se sijaitsee lähellä suuria 
moottoriteitä ja siellä on paljon tunnettuja nähtä-
vyyksiä lyhyen matkan päässä. 





33Valmistustekniikka 2016

Haas Automation
Seuraava kohteemme, työstökonevalmistaja 
Haasin tehdas, sijaitsi Oxnardissa, noin tunnin 
ajomatkan päässä Los Angelesista länteen. Mitä 
olisikaan VTK-excu ilman työstökoneita ja tämän 
roolin Haas otti urheasti täytettäväkseen.

Haas perustettiin vuonna 1983, ja ensim-
mäinen omaa nimeä kantava jyrsinkone esiteltiin 
viisi vuotta myöhemmin. Työstökonemarkkinoil-
la Haas on asettautunut edullisempaan päähän, 
tavoitellen erityisesti autotallipajoja, pieniä kone-
pajoja, sekä joustavan piensarjatuotannon yrityk-
siä. Massatuotantoon suunnitellut koneet, sekä 
erittäin tarkkojen toleranssien koneet tehdään 
sitten jossain muualla. Strategia toimii ilmeisen 
hyvin, sillä Haas on eräs maailman suurimpia 
työstökonevalmistajia ja Pohjois-Amerikan selvä 
markkinajohtaja jyrsinkoneissa. Suomeen Haa-
sin työstökoneen saa nopeimmillaan tilattua noin 
neljässä viikossa.

Sisäänkäyntiaulan vitriinien sisältö kertoi 
Haasin vahvasta läsnäolosta moottoriurheilun 
saralla. Haasilta nimittäin löytyy molemmat Nas-

car- ja F1-tiimi. Aikomuksia laajentaa esimerkiksi 
jalkapallojoukkueeseen ei kuitenkaan isäntämme 
mukaan ole. Virallinen kierros alkoi historiakat-
sauksella näyttelytilassa, jossa oli näytillä konei-
ta aina ensimmäisestä työstökoneesta uusimpiin 
malleihin. Tämän jälkeen oli aika tutustua itse 
tuotantotiloihin.

Tehtaan puolella, katossa roikkuvan jenk-
kilipun tuikkivien tähtien alla, oli aikamoinen 
kuhina. Oxnardin tehtaalla, joka on samalla myös 
ainoa Haasin tuotantolaitos, työskentelee yli 1000 
henkilöä, valmistaen noin 50 uutta sorvia tai jyr-
sinkonetta päivittäin. Ahdasta tehtaalla ei kuiten-
kaan ollut, ja tilat olivat varsin modernit ja siistit. 
Koneistus- ja kokoonpanotyötä tehtiin niille tar-
koin merkityillä alueilla, trukkien ajellessa väljillä 
käytävillä.

Suomalaista väriä näkyi tehtaalla Fastem-
sin FMS-solujen muodossa. Hauska yksityiskoh-
ta, johon törmäsimme myös aiemmin Gerberillä, 
oli työkaluautomaatit. Nämä karkkiautomaatteja 
muistuttavat kopit sisälsivät kuluvia työkalu-
ja kuten poranteriä ja teräpaloja, joita saa kukin 
työntekijä tunnistautumista vastaan käydä hake-

Kuva 15. Haas Automationilla pääsimme tutustumaan edullisten työstökoneiden valmistuk-
seen.
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massa vanhojen kuluessa loppuun. 
Kalifornian kuivasta säästä oli selvästi iloa, 

sillä pihamaa oli täynnä valmiita ja vähemmän 
valmiita tuotteita odottamassa seuraavaa vaihet-
ta. Myös valmistustyötä tehtiin osittain ulkona. 
Samaa toimintaa ei voi suositella Suomessa loka-
kuussa, ellei halua ruosteenväristä maastokuvioi-
ta tuotteisiin.

Kaiken kaikkiaan kierros oli varsin asian-
tunteva, monipuolinen ja kaikkiin kysymyksiim-
me löytyi vastaus. Kierroksen jälkeen hyppäsim-
me menopeleihimme, käänsimme ilmastoinnin 
kaakkoon ja lähdimme kohti Los Angelesin ilta-
päiväruuhkia.

Saavuimme majoituksellemme alkuillasta. Vallit-
sevaa säätä voitaneen kuvailla kahdella sanalla, 
kuin morsian. Ilta-aurinko paistoi ja lämpötila oli 
edelleen noin 30°C. Pikaisen siistiytymisen jäl-
keen oli tarkoitus lähteä katselemaan paikallista 
meininkiä ja nähtävyyksiä.  

Ensimmäistä kohdetta ei ollut vaikea vali-
ta, sillä kuuluisa Hollywood Walk of Fame sijait-
si käytännössä kulman takana. Saavuttuamme 
Walk of Famelle meitä odotti melkoinen näky. 
Oli teatteria, kauppakeskusta ja ties mitä raken-
nuksia, jotka kohosivat kymmenien metrien kor-
keuteen. Lisäksi kadulta löytyi mitä erilaisempia 
viihdyttäjiä, kuten Darth Vader ja Michael Jack-
son. Merkillepantavia olivat myös kuuluisuuksil-
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Kuva 16. VTK ja Jabba the Hutt Gentle Giant Studiosilla.

le myönnettävät tähdet katukivetyksessä. Walk of 
Fame oli kuitenkin nopeasti nähty ja raati antoi 
sille pikaisen tuomion. Hieno, mutta keskittyy ai-
van liiaksi turistien houkutteluun.

Seuraava kohteemme oli Griffith Obser-
vatory. Observatorio sijaitsee Mt. Hollywoodin 
etelärinteellä 346 metrin korkeudessa merenpin-
nasta, ja sieltä on hyvä näkymä Los Angelesin 
Down Towniin ja Hollywoodiin. Ajaessamme 
kohti observatoriota törmäsimme autojonoon. 
Jonotus vuorelle, sekä parkkipaikan löytäminen 
veivät yhteensä melkein tunnin ja päästyämme 
observatoriolle oli jo täysin pimeää. Jonon syy 
selvisi kuitenkin hyvin nopeasti, koska näkymä 
kaupunkiin oli henkeäsalpaava. Saimme vihdoin 
käsityksen Los Angelesin koosta. Rakennusten 
ja teiden valot jatkuivat silmänkantamattomiin, 
kunnes jossain alkoi valtameri tai horisontti. Ob-
servatorio onkin suosituimmillaan iltaisin ja siellä 
piipahtaminen on varmasti jonottamisen arvoista.

Illalla pääsimme myös näkemään paikallis-
ta Jetset-meininkiä. Eräs ystävällinen herrasmies, 
joka selkeästi halusi tehdä vaikutuksen seuralai-
seensa, päätti tarjota koko 7-henkiselle seurueel-
lemme juomat paikallisessa kuppilassa.

Gentle Giant Studios
Ensimmäisen Los Angelesissa vietetyn yön jäl-
keen ja sopeuduttuamme paikalliseen elämäntyy-
liin oli taas aika pukeutua kerhon virkapukuun 
ja suunnata automme kohti seuraava excu-koh-
detta, joka oli Gentle Giant Studios. Aamu alkoi 
amerikkalaisittain normaaliin tapaan, kiireellä ja 
nopealla donitsiaamupalalla.

Gentle Giant Studios on 3D-printtaukseen, 
skannaukseen ja piirtämiseen erikoistunut yritys, 
joka valmistaa tuotteita pääsääntöisesti Holly-
woodin tarpeisiin. Gentle Giant Studios valmistaa 
kaikkea mahdollista pienistä keräiltävistä leluista 
aina 36 metrisiin jättiläismäisiin King Kongeihin. 
Työntekijöitä firmalla on 65-80, hieman työtilan-
teesta riippuen.

Meitä vastassa oli yrityksen perustaja ja 
nykyinen johtaja, Karl Meyer. Aluksi hän vei 
meidät kokoustilaan, jossa kertoi meille hieman 
tarkemmin omasta sekä Gentle Giantin histori-
asta. Huoneessa oli paljon esimerkkejä heidän 
työstään, joista muutama kiinnitti huomion heti 
ovesta sisään astuessa. Toisella puolella huonet-
ta oli yli kaksimetrinen Taru Sormusten Herrasta 
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-elokuvasta tutun Sauronin yläkroppa ja toisella 
puolella Harry Potterista tuttu Voldemort. Mo-
lemmat massiiviset figuurit oli toteutettu 3D-
printtaamalla.

Yrityksestään Meyer kertoi erittäin ylpeään 
sävyyn. Gentle Giant Studios sai alkunsa niin sa-
notusti perinteiseen amerikkalaiseen tapaan, yh-
den miehen käsistä ja ideasta, omasta autotallista. 
Meyer aloitti toimintansa paljon ennen 3D-printta-
uksen yleistymistä. Hänen ensimmäiset tuotteen-
sa olivat käsityötä, ja siitä hän lähti pikkuhiljaa 
rakentamaan yritystään siihen pisteeseen, missä 
se nykypäivänä on. Meyer painotti, että heille on 
tärkeää olla sijoittuneena Los Angelesiin, vaikka 
se ei ole halvimpia paikkoja maailmassa. Gentle 
Giant Studios tekee myös kaikki tuotteensa pai-
kallisesti, vaikka Kiinassa valmistus olisi paljon 
halvempaa. Meyer piti paikallista valmistamista 
myös tärkeänä siksi, että silloin ei tarvita suuria 
varastoja, eivätkä kuljetuskustannukset karkaa 
käsistä. Myös Gentle Giant Studiosin asiakkaat 
arvostavat sitä, että tuotanto- ja studiotilat ovat 
heitä lähellä.

Lähtiessämme varsinaiselle kierrokselle 
näimme vielä yhden hienon esimerkin siitä, mitä 
Gentle Giant Studios tekee. Tämä oli oikean ko-
koinen Jabba The Hutt-hahmo 3D-tulostettuna. 
Kierroksella näimme koko prosessin, aina skan-
nauksesta ja 3D-mallien tietokoneella viimeiste-
lystä itse 3D-printtaukseen ja mallien fyysiseen 
kokoamiseen. Studioilla oli kymmenittäin erilai-
sia ja -kokoisia printtereitä. Saimme jopa nähdä 
vilauksia uusista hahmoista, joita ei ole vielä esi-
telty suurelle yleisölle, mutta ei niistä sen enem-
pää.

Gentle Giant Studiosin työntekijöiden var-
sinainen työ koostui pääasiassa skannattujen ja 
piirrettyjen hahmojen mallien viimeistelystä tie-
tokoneella. Tämä on tärkeä osa valmistusproses-
sia, sillä mallien tulee olla virheettömiä, jotta var-
sinainen 3D-tulostus onnistuisi. Valmistetut osat 
täytyy myös viimeistellä ennen kuin ne voidaan 
lähettää eteenpäin. Myös tämä tehdään Gentle 
Giant Studiosin tiloissa muutaman työntekijän 
voimin.

Kokonaisuudessaan tämä vierailu oli erit-

Kuva 17. Los Angelesin turistikohteet oli koluttava tarkkaan läpi.
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täin mielenkiintoinen ja oli mukava nähdä myös 
hieman erilaista tuotantoa perinteisen metalliteol-
lisuuden lisäksi. Studiolla näki myös eron tuotan-
toympäristöissä, joissa työskentelee insinöörejä 
verrattuna niihin, joissa suurin osa työntekijöistä 
on taiteilijoita. Lean ja 5S olivat kaukaisia käsit-
teitä Gentle Giant Studiosilla, mutta tämä toimi 
heille, joten omistaja oli tyytyväinen. Myöskään 
asiakkaat eivät valita, koska lähes kaikki asiak-
kaat tulevat Hollywoodista ja työskentelevät mie-
lellään samalla tavalla.

Excun lopuksi Meyer vastaili kysymyk-
siimme ja otti perinteiseen tapaan vastaan hienon 
sertifikaatin. Tämän jälkeen hän vielä näytti oman 
työhuoneensa ja kertoi, kuinka hän oli muutama 
päivä sitten jammaillut siellä The Rolling Stonesin 
Ron Woodin kanssa. Ron Wood oli ollut Gentle 
Giant Studiosilla skannaamassa itsensä omaa 
hahmoaan varten. Lopuksi Meyer laittoi anta-
mamme sertifikaatin sen ansaitsemalle paikalle, 
luonnollisesti suoraan oman ovensa yläpuolelle.

Kun Gentle Giant Studios-vierailu oli sel-
vitetty, oli aika miettiä mitä seuraavaksi tehdään. 
Valinta ei ollut vaikea - rannalle! Reissu oli tähän 
asti ollut pelkkää kohteesta toiseen kiertämistä, 
joten pieni levähdys oli paikallaan. Monta vuotta 
Santa Monicassa asunut professori Jouni suositte-
li kohteeksi Venice Beachia. Venice Beach on tun-
nettu sekä leveästä ja useita kilometrejä pitkästä 
hiekkarannastaan, että kävelykadustaan, jonka 
varrella on ties minkälaista esiintyjää ja taiteilijaa. 
Rannalla saatiin kulumaan useampi tunti aurin-

koa ottaen, uiden, kävellen ja kuuluisalla Muscle 
Beachilla treenaten.

Matkalla Venice Beachille ja sieltä pois tör-
mäsimme myös yhteen Los Angelesille varsin 
tyypilliseen ilmiöön, liikenneruuhkaan. Matka 
Hollywoodista Venice Beachille on noin 30 kilo-
metriä, mutta silti edestakainen matkustusaika oli 
lähellä kahta tuntia. Syynä on se, että kaupunki 
on laajalle levittynyt, eikä julkista liikennettä ole 
muutamia bussi- ja junayhteyksiä lukuun otta-
matta. 

Osa porukasta kävi myös katsomassa kuu-
luisaa Hollywood-kylttiä. Kyltti on hieno ja jopa 
ikoninen näky Hollywoodin yllä. Hyvän katse-
lu- ja kuvauspaikan löytämiseen saattaa joutua 
käyttämään vaivaa, mutta näkymä Los Angelesin 
kenties kuuluisimmasta maamerkistä on ehdotto-
masti vaivan arvoinen.

Illalla lähdimme jatkamaan paikallisen yö-
elämän tarkastelua. Vaikka viikonpäivä oli tors-
tai, oli Hollywoodista helppo löytää meininkiä. 
Illan ex tempore-ohjelma sisälsi muun muassa 
stand-upia, livemusiikkia ja karaokea.

Robinson Helicopter Co.
Matkan viimeinen yritysvierailu suuntautui Ro-
binson Helicopter Co:n tehtaalle Los Angelesin 
liepeillä sijaitsevaan Torranceen. Se valmistaa ja 
markkinoi pienikokoisia, kevyitä siviilihelikop-
tereita yksityisasiakkaille. Lisäksi yritys tarjoaa 
huolto- ja varaosapalveluita käytössä oleville 11 

Kuva 18. Ahkerimmat treenasivat Muscle Beachilla.
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Vierailu Robinson Helicopterille oli kan-
nattava. Esittelijä oli asiantunteva ja osasi kertoa 
yrityksen toiminnasta myös laajassa kontekstissa, 
ja tehdaskierroksella pääsimme näkemään käy-
tännössä koko tuotannon pintakäsittelyosastoa 
lukuun ottamatta. Päällimmäisenä jäi mieleen 
yrityksen erittäin korkea omavalmistusaste, joka 
vaikutti olevan torrancelaiselle perheyritykselle 
kunnia-asia.

Reissun viimeinen yritysvierailu saatiin 
pakettiin alkuiltapäivästä. Illalla oli edessä yksi 
reissun kohokohdista, nimittäin viimeinen yhtei-
nen illallinen. Illalliskohteeksi olimme valikoineet 
amerikkalaistyylisen pihviravintolan. Tummiin 
pukeutunut ja edukseen erottuva seurueemme 
herätti muissa ruokailijoissa hilpeyttä ja mielen-
kiintoa, eikä vähiten Emman ja Jounin rodeorat-
sastuksen vuoksi. Illallinen sujui muutenkin hy-
vissä tunnelmissa osallistujien pitäessä puheita, 
joissa kiitosta saivat kerho, muut osallistujat ja 
erityisesti excumestarit todella hyvin järjestetystä 
reissusta.

San Diego
Excun viimeinen etappi sijaitsi Etelä-Kalifornian 
San Diegossa, joka on miljoonakaupunki aivan 
Meksikon rajan tuntumassa. Suuntasimme sinne 
Las Vegasissa vietetyn viikonlopun jälkeen viet-
tämään excun perinteistä lomaviikkoa, eikä tie-
dossa ollut enää yritysvierailuja, vaan sen sijaan 
kahden viikon matkustamisesta palautumista ja 
rentoutumista Atlantin valtameren äärellä. Olim-
me vuokranneet asunnon aivan merenrannan 
tuntumasta Pacific Beachiltä, joten kaunis hiekka-
ranta oli vain lyhyen kävelymatkan päässä.

Vaikkei etukäteen järjestettyä ohjelmaa ol-
lutkaan, ei se silti tarkoittanut, että koko viikko 
olisi ollut pelkkää rannalla makoilua ja Pokémon 
Go:n pelaamista. Suurkaupunkina San Diegolla 
oli luonnollisesti paljon mielenkiintoista tekemis-
tä tarjottavanaan. Kaupungin kenties tunnetuin 
nähtävyys on Yhdysvaltain merivoimien lentotu-
kialus USS Midway, joka oli operatiivisessa käy-
tössä vuodesta 1945 vuoteen 1992, ja on sen jälkeen 
muutettu museoksi. Virittäydyimme vierailun 
vaatimaan tunnelmaan katsomalla edellisenä ilta-
na elokuvan Top Gun, ja varsinkin miespuoliset 
excuosallistujat olivat hyvin innoissaan vierailus-
ta. Yli 4000 miehen vahvuudella maailman meriä 
seilannut 300 metriä pitkä alus vakuutti massiivi-
suudellaan, ja sitä kierrellessä vierähtikin monta 
tuntia. Viimeistään kannella ollut hävittäjä- ja 

000 helikopterilleen, sekä kunnostaa tehtaallaan 
vanhoja helikoptereita. Yrityksen tuotteet ovat 
kuulemma erityisen suosittuja juuri hammas-
lääkäreiden keskuudessa, ja myös presidentti 
George W. Bush on aikoinaan omistanut yhden 
Robinsonin helikopterin. Yritys työllistää yli 1000 
henkilöä, ja sen liikevaihto on noin 200 miljoonaa 
dollaria.

Tuotanto on jaettu kahteen halliin – ensim-
mäisessä tehdään kaikki osavalmistus ja toisessa 
suoritetaan linjamaisesti helikoptereiden kokoon-
pano ja varustelu. Tuotannossa on kolmea eri 
helikopterimallia. Osavalmistushallissa merkil-
lepantavaa oli siisteys, varsin uusi konekanta ja 
alhainen automaatioaste. Jokaisen koneen luona 
hääri työntekijä. Työ helikopteritehtaalla onkin 
ilmeisen rasittavaa, sillä tehdaskierroksen aikana 
työpisteillä näkyi nukkuvia asentajia ja koneista-
jia.

Osavalmistuksen ja kokoonpanon jakami-
sen eri halleihin voisi kuvitella aiheuttavan haas-
teita materiaalivirtojen hallinnassa. Valitettavasti 
emme juurikaan päässet tutustumaan sisälogis-
tiikan organisointiin, sillä tehdas oli perjantaina 
melko hiljainen monen työntekijän siirryttyä jo 
viettämään kansallista työväen juhlaviikonlop-
pua.

Robinson Helicopterin omavalmistusaste 
on erittäin korkea, yritys suorittaa peräti 80% osa-
valmistuksesta itse. Käytännössä kaikki koneis-
tus, hitsaus, maalaus ja kokoonpano tapahtuvat 
Torrancen tehtaalla. Jopa turvavyöt on päätet-
ty valmistaa itse! Ainoastaan valukomponentit, 
elektroniikkaosat ja moottorit tulevat ulkoa. Yri-
tys haluaa siis pitää toimitusketjunsa tiukasti 
omissa käsissään ja valmistaa juuri omanlaisiaan 
tuotteita. Robinson Helicopterin valmistus ei ole-
kaan massatuotantoa, vaan esimerkiksi jokainen 
ovi tehdään erikseen runkoon sopivaksi, ja vara-
osaovelle tuleekin hinnaksi noin 25 000 dollaria. 
Roottorin lavat puolestaan maksavat varaosa-
tiskiltä 50 000 dollaria. Tehdastuore helikopteri 
maksaa 300 000 – 1 000 000 dollaria mallista ja 
varustelusta riippuen.

Kierroksen vetäjän mukaan yrityksen lai-
temyynti on ollut viime aikoina laskussa, mutta 
varaosamyynti ja huoltopalvelut ovat kasvaneet. 
Robinson Helicopter Co:n liikevaihdosta yli puo-
let tuleekin jälkimarkkinoilta. Useiden muiden 
laitevalmistajien tapaan torrancelaiset ovat kes-
kittyneet entistä enemmän palveluliiketoimin-
taan laajentamalla huoltopisteverkostoaan, ja tar-
vittaessa huoltoasentaja voidaan jopa lennättää 
maastoon vaurioituneen helikopterin luo.
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helikopterinäyttely, jossa oli edustettuna kaikki 
aluksella palvelleet ilma-alukset, herätti jokaisen 
sisäisen pikkupojan taas eloon.

San Diegossa oli kuitenkin myös muuta 
koettavaa, 64 000 tonnia painavan teräskappaleen 
ohella. Asunnossamme oli surffilautoja, joita pää-
simme kokeilemaan viereisen rannan aallokossa. 
Aiempi kokemus oli vaihtelevaa, ja ainakin ensi-
kertalaiset pääsivät nielemään runsaasti merivet-
tä harjoittelun lomassa. Surffaus oli kokemuksena 
kaikesta huolimatta jotain sellaista, mihin Itämeri 
ei juuri tarjoa tilaisuutta. 

Tutustuimme aiemmin reissulla Yhdysval-
tojen suosituimpaan urheilulajiin, amerikkalai-
seen jalkapalloon. Sen innoittamana San Diegossa 
osa porukasta päättikin tutustua toiseen perintei-
seen lajiin, baseballiin. Säännöissä oli alussa hie-
man hapuilua, mutta loppua kohden peli muuttui 
kiinnostavammaksi. Kotijoukkue San Diego Pad-

resin voittaessa tunnelma oli katossa. 
Vaikka Kaliforniaa ei tunnetakaan villin 

lännen kulttuurista, pääsimme silti todistamaan 
myös perinteistä cowboy-rivitanssia ravintolassa, 
johon eräänä iltana päädyimme. Siellä kohtasim-
me suuren tanssivan ihmisjoukon bootseineen ja 
stetsoneineen. Yritimme tietysti soluttautua mu-
kaan. Valitettavasti taitomme eivät aivan riittä-
neet vakuuttavaan esiintymiseen, mutta yritystä 
ei silti puuttunut.

Muuten viikko sujui leppoisan yhdessä-
olon merkeissä ja loppuviikosta olikin jo aika 
päästä eroon lopuista dollareista suuntaamal-
la outlettiin. Sieltä löytyivät loputkin tuliaiset 
ja täytteet matkalaukkuun, joten enää jäljellä oli 
vain kotimatka. Lauantaiaamuna vuokra-autom-
me starttasivat viimeistä kertaa ja edessä oli mat-
ka Los Angelesin lentokentälle, josta lensimme 
Tukholman kautta viimein takaisin Suomeen.

Kuva 19. San Diegossa osa porukasta kävi tutustumassa baseballiin.
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VTK onnittelee kaikkia tuotantotekniikan 
laitokselta valmistuneita!
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Valmistustekniikan kerho
kiittää yhteistyöstä

Auramo Oy

KaVo Kerr group

ABB Oy Marine and Ports

Orion Oyj

Sako Oy

Konecranes Oyj

ABB Oy Motors and Generators

Kone Oyj




