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Borosilikaatti näkölasit

Tuotteitamme ovat mm. paineastialasit, tarkkailu- ja erikoislasit, joita on eri laatuja ja kokoja

OY TAMMILASI AB
Santalantie 25, 10960 HANKO

Borosilikaattinäkölasit

Tulenkestävät lasit

Paine- ja prosessilaitteet yms.

Takkaluukut yms.

IR-suojalasit

Röntgensuojalasit

Masuunit yms.

Röntgentutkimushuoneet yms.

Borofloat-lasit
Lämpö- ja höyrykattilat yms.

Postiosoite Laivurinkatu 3, 10940 Hanko Puh. 0400-471 039 www.tammilasi.fi - tammilasi@co.inet.fi

MYYDÄÄN KONEPAJOJA
Konepaja
Kauttamme myynnissä alihankintakonepajan osakekanta. Tämän Satakunnassa sijaitsevan konepajan tuotanto on levytyötä, hitsausta ja
kokoonpanoa. Päätuotteina ovat erilaiset teollisuuden teräsrakenteet ja koneiden osat. Pitkäaikaiset asiakassuhteet teollisuuteen ja teollisuuden laitevalmistajiin. Yrityksen toiminta on suunnitelmallista, dokumentoitua ja hyvin kannattavaa, liikevoittoprosentti on viimeisinä
vuosina ollut n. 10. Yritys toimii omissa 1600 m2 tiloissa. Liikevaihto n. 1.000.000, yrittäjä + 6 työntekijää
Ohutlevykonepaja
Yritys tekee vakiintuneita ohutlevyosia alihankintana. Osassa tuotteista tehdään myös kokoonpanoa ja pintakäsittelyä. Liikevaihto on yli
2.000.000 ja käyttökate n. 300.000. Yrityksellä on oma kiinteistö n. 1000 m2 Tampereen talousalueella. Työntekijöitä on 14.
PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY
Tampere

050-3609922 Jouni Latva-Pirilä
040-5205900 Rauno Toikka
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Katso myös muut kohteet: www.yrityskauppakeskus.net
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Toteutus
Päätoimittaja:
JOUKO NIEMINEN

Kiitämme Teollisuuden Näytelehden
toteutuksessa mukana
olleita lehdistötiedotteiden lähettäjiä,
tekijöitä, ja mukana olevia yrityksiä,
yhtiöitä, yhteisöjä.

Toimitus/ ilmoitusmyynti:
Teollisuuden Näytelehti
Koimetsäntie 3, 24280 SALO
Puhelin: 0465 892070
toimitus@tn-lehti.fi
www.tn-lehti.fi
SISÄLTÖ
Teollisuuden Näytelehti on teollisuuden ammattilaisten
hyötylehti. Lehden aluetta ovat kotimaisen valmistavan
teollisuuden sektorit: metalli, muovi, elektroniikka, automaatio, mekatroniikka, hydrauliikka ja pneumatiikka,
valimo, kunnossapito, alihankinta jne. Teollisuuden Näytelehti julkaisee sitoumuksetta kirjoituksia ja kuvia edustamiltaan alueilta.

Tilaamatta lehdelle lähetetyt aineistot:
Teollisuuden Näytelehti ei varastoi taikka säilytä, eikä myöskään palauta sille tilaamatta lähetettyjä aineistoja.
Mikäli lehti kuitenkin julkaisee, joko painetussa muodossa
taikka Internetissä, tilaamatta lähetettyjä kuvia taikka tekstejä, katsotaan tekijän toiminnallaan luopuneen tekijän oikeuksistaan, edellä mainittujen aineistojen ja materiaalien osalta.
Kaikkia aineistoja koskevaa:
Mikäli teksti-, kuva,- taikka ilmoitusaineisto pitää sisällään
sellaisia lainauksia minkä käyttöön ei lähettäjällä ole ollut
tekijän oikeuksia, vastaa lähettäjä niistä yrityskohtaisesti /
henkilökohtaisesti, kuten laissa säädetty on.
Teollisuuden Näytelehti ei vastaa taloudellisesti tekstien
sisällön-, kuvien tai piirrosten virheettömyydestä. Ilmoitusasiakas on vastuussa ilmoituksen sisällöstä, myös muille
osapuolille, sekä vahingonkorvaus-velvollinen kolmannelle
osapuolelle sekä lehdelle. Edellä mainittu koskee myöskin
ilmoitukseen kytköksissä olevia kirjoituksia, täysin riippumatta siitä, kuka ne on tehnyt.
Mikäli ilmoitusta ei voida lehdestä johtuvista syistä julkaista
määrätyssä numerossa määräaikana, esimerkiksi aineiston
myöhästymisen, kirjapainosta johtuvan myöhästymisen taikka lakon johdosta tahi muun vastaavan syyn johdosta, lehti ei
ole korvausvelvollinen ilmoittajalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Mikäli on mahdollista voidaan ilmoitus
julkaista seuraavassa lehdessä. Lehden vastuu julkaisematta
jääneestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta maksettuun
hintaan, joka luonnollisesti palautetaan asiakkaalle, mikäli
ilmoituksen julkaisemista seuraavassa numerossa ei voida
tehdä. Maksamattomien ilmoitusten julkaisematta jättämisestä lehti ei kanna mitään vastuuta.
Virallinen reklamaatio aika on kahdeksan vuorokautta lehden
ilmestymisestä. Myöhemmin tehdyt valitukset voidaan jättää
käsittelemättä.
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Nomo aloittaa yhteistyön Freudenberg
Sealing Technologiesin kanssa
Nomo vahvistaa asemaansa tiivistetuoteryhmän osalta ja aloittaa Freudenberg Sealing
Technologiesin virallisena yhteistyökumppanina Pohjoismaiden markkinoilla.
"Kumppanuus Freudenbergin kanssa vahvistaa pyrkimystämme olla johtava toimittaja
asiakkaillemme tiivistetekniikan suhteen", sanoo Nomo Groupin toimitusjohtaja
Mattias Jaginder.

Henkilöt vasemmaltaa oikealle lueteltuina ovata; Antti Sutela, Tuotepäällikkö Nomo tiivisteet | Andreas Bildtse, Managing Director, Ruotsi, Pohjoismaat,
Freudenberg | Mattias Jaginder, Toimitusjohtaja Nomo Group | Sandra Evaldsson, Account Manager, Ruotsi, Pohjoismaat, Freudenberg
Freudenberg on globaali teknologiayritys ja johtava tiivistyssovellusten asiantuntija. Vuonna 1849
perustettu ja vuonna 1929 kehitetyn Simmerring®-radiaalisen akselitiivisteen kehitystyön tuloksena syntynyt yritys laajensi jatkuvasti ensiluokkaisia tiivisteitä ja komponenttivalikoimaa
kattamaan
joukon ratkaisuja kriittisiin kysymyksiin, kuten suorituskyky, teho,
kitka, päästöt ja materiaalien yhteensopivuus. Se täydentää tiiviste- ja palveluvalikoimaansa Dichto-

matik- tuotemerkillä, joka täyttää
teollisen standardin laadun.
"Yhteistyö Freudenbergin kanssa sopii erinomaisesti tiivistetarjontaamme", sanoo Antti Sutela,
Nomon tuotepäällikkö. "Tämä antaa meille vielä suuremman mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun heidän tarpeisiinsa."
Freudenberg haluaa työskennellä alueen jälleenmyyjien kanssa, jotka keskittyvät korkeaan laatuun. Nomo on yksi niistä yrityksistä, ja odotamme innolla tämän

yhteistyön aloittamista. "Andreas
Bildtse, toimitusjohtaja, Ruotsin ja
Pohjoismaiden alue, Freudenberg
Industrial Services
Nomo on alan teknisten ratkaisujen toimittaja, jolla on toimintaa
Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa,
Norjassa ja Kiinassa. Yritys on perustettu vuonna 1948 ja siitä lähtien se on kehittänyt laajan laakereiden, vaihteistojen, tiivisteiden
ja niihin liittyvien palvelujen tarjontaa Pohjoismaiden markkinoilla. Nomo toimittaa tuotteita ja palveluita sekä OEM- että MRO-asi-

akkaille. Yhtiöllä on yli 150 työntekijää ja sen vuotuinen liikevaihto
on noin 600 miljoonaa kruunua.
Nomo on osa Axel Johnson Internationalia, joka on yksityisomistuksessa oleva ruotsalainen teollisuuskonserni, johon kuuluu yli
150 yritystä 30 maassa. Axel Johnson International ajaa liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua pitkällä tähtäimellä strategisilla markkinoilla, lähinnä teknisillä komponenteilla ja ratkaisuilla teollisiin
prosesseihin.
		
21-7-5-1-2

Yksittäiset ilmoitukset voi saada
myös edullisesti jos samassa numerossa on
tuohon aiheeseen sopivaa tekstiä.
Lisätietoja saa numerosta 0465892070 tai
lähettämällä kyselyn sähköpostiin
markkinointi@tn-lehti.fi
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PÄÄTOIMITTAJALTA:

Yrityskauppoja tehdään yhä kiihtyvällä vauhdilla.
Tässä on osalainaus alan tutkimuksesta.
"Strategian uudistaminen ja liiketoimintaportfolion uudelleenjärjesteleminen on monen pohjois-

Jouko Nieminen
Päätoimittaja

maisen yritysjohtajan ratkaisu liiketoiminnan kääntämisessä kasvuun koronaviruspandemian jälkeen. EY:n yrityskauppabarometri kartoitti yritysten keinoja palautua kasvu-uralle.
EY Global Capital Confidence Barometer -selvityksen mukaan Pohjoismaissa tuottojen laskusta
kärsineiden yritysten johtajista 74 % odottaa liikevaihdon palautuvan entiselleen tämän ja ensi vuoden aikana. Vaikka luottamus yritysten toipumiseen kriisistä on vahva, kertoo 72 % johtajista tehneensä viimeisen vuoden aikana yrityksessä kokonaisvaltaisen strategian ja portfolion uudelleenarvioinnin. Lähes puolet vastaajista on aikaistanut arvioinnin tekemistä pandemian vuoksi.
”Pohjoismaisilla yrityksillä on nyt selkeä fokus siinä miltä maailma näyttää pandemian jälkeen. Ne
reagoivat toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin, pyrkivät hallitsemaan geopolitiikkaan ja
sääntelyyn liittyviä riskejä, sekä etsivät kasvua muun muassa yritysjärjestelyjen avulla. Strategian keskiössä ovat tulevaisuuteen suuntaavat tavoitteet ja toimenpiteet”, kertoo EY Suomen partneri ja Strategy & Transaction -liiketoiminnan johtaja Lasse Laurio.
Yritykset pyrkivät löytämään strategisia kasvumahdollisuuksia myös asiakkuus- ja liiketoimintaprosessien digitalisaatiosta sekä ylipäätään asiakkuuksien kokonaisvaltaisemmasta hoidosta. Tärkeimpinä
strategisten investointien kohteina nähdään tutkimuksen mukaan asiakkaiden parempi sitouttaminen, digitaalinen murros sekä toiminnan vakauttaminen pandemian jälkeen.
Pohjoismaiset yritykset odottavat kasvavaa kilpailua M&A-markkinoilla
Yritysostoilla pyritään nyt ensisijaisesti parantamaan operatiivista tehokkuutta ja hankkimaan kilpailuetua tuovia kyvykkyyksiä. Pohjoismaisista johtajista 44 % kertoo yrityksensä tavoitteena olevan yrityskauppa seuraavan vuoden aikana. Yritysten halu käyttää M&A:ta työkaluna pandemiasta selviämiseen johtaa luultavasti kasvavaan kilpailuun yrityskauppamarkkinassa.
”Olipa kyseessä minkä kokoluokan kaupat hyvänsä, yritykset odottavat kohtaavansa tiukkaa kilpailua erityisesti pääomasijoittajilta. Pohjoismaisilla pääomasijoittajilla on tällä hetkellä käytettävissään
runsaasti varoja ja kapasiteettia investoida. Koska pohjoismainen liike-elämä on pysynyt kohtuullisen
vakaana pandemista huolimatta, odotettavaa on, että yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset pääomasijoittajat kiinnittävät katseensa alueelle vielä aiempaa enemmän”, kertoo Laurio.”
Tuossa osalainauksesta käy ilmi, että yritysten myyntihalukkuus on todellista ja tuon edellä olevan
tekstin ulkopuolelta voin todeta, että ulkomainen raha liikkuu nyt Suomeen yrityskauppojen muodossa. Lukuisat todella vanhat yritykset ovat saaneet uudet ulkomaiset omistajat. Työläiset pelkäävät
työpaikkojensa puolesta eivätkä aivan aiheetta, sillä omistajan vaihdos tuo aina muutoksia yrityksen
toimintaan. On myös tapauksia, joissa on vain ostettu kilpailija pois markkinoilta ja sitä kautta saatu
lisää markkinaosuuksia. Näin raadollisia ovat yrityskaupat, sillä siinä rahalla tehdään rahaa. Suomen
on kuitenkin oltava yhteisessä rintamassa muiden pohjoismaiden kanssa, sillä se
tuo meille vakautta työaikojen säilymisen puolesta, niiltä osin kuin se onnistuu.
Ostajia ei pidä kuitenkaan lähteä karsinoimaan kielteisesti sen mukaan mistä suunnasta ostaja tulee.
Suuret yritykset perustavat yrityksiä ulkomaille ja hankkivat rahoitusta osakkeiden myynneillä, siihen pienillä yrityksillä ei tietotaito taikka todelliset myyntiluvut riitä.
On myös eräs yritysten myynti malli josta ei paljoa puhuta, mutta jota kuitenkin Suomessa paljon
käytetään ja se on, että yrityksen henkilökunta ostaa koko osakekannan itselleen. Näin varmistetaan työpaikkojen säilyminen ainakin joksikin aikaa, mutta se ei korvaa yrityksen kokonaisvaltaista
pääoman turvaamista ja tulevia investointeja.
Tämä on asia jota Marinin hallitus ei ole huomioinut eikä käsitellyt millään lailla julkisuudessa.
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Yleinen työttömyyskassa YTK sai
500 000:n jäsenensä 12. huhtikuuta
Suomen suurin työttömyyskassa edustaa jo lähes joka neljättä suomalaista palkansaajaa.
Yleinen työttömyyskassa YTK on nyt puolen miljoonan jäsenen yhteisö.
Rajapyykki täyttyi maanantaina 12. huhtikuuta, jolloin kassaan liittyi 201 uutta jäsentä.
YTK:ssa iloitaan saavutuksesta.
“Olemme puolen miljoonan rajapyykin täyttämisestä valtavan onnellisia! Jäsenemme ovat meille
kaikki kaikessa. He ovat toimintamme tarkoitus jokapäiväisestä käsittelytyöstä suuriin kehitysponnistuksiin. Jäsenkasvu kertoo
luottamuksesta työhömme”, sanoo
YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.
YTK on kasvanut tuomalla ansioturvan kaikkien saataville mahdollisimman helposti ja välittävästi.
“Meidän mielestämme ansioturvan pitää toimia mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Siksi olemme määrätietoisesti panostaneet digitaalisiin palveluihin ja
hyvään asiakaskokemukseen. Kii-

tos onnistumisesta kuuluu työntekijöillemme, jotka aidosti välittävät asiakkaistamme”, Sanna Alamäki jatkaa.

Jäsenkasvu pitää YTK:n
nuorena

Vuonna 1991 Loimaalla perustettu itsenäinen työttömyyskassa on
kasvanut haastajasta valtavirran
valinnaksi. YTK:lla on jäseniä ympäri maata ja kaikilta toimialoilta.
Kassa on suosittu etenkin nuorten
keskuudessa. Viime vuosina yli
puolet jäsenkasvusta on tullut alle
35-vuotiaista. Jäsenistön keski-ikä
onkin laskenut voimakkaasti.
“Olemme nuorentuneet kymmenen vuotta viimeisen vuosi-

kymmenen kuluessa. Vuonna
2011 jäsenemme oli keskimäärin
49-vuotias, nyt 39-vuotias. Ihmisiä
liittyy meille kaikilta aloilta, aina
opettajista it-alan ammattilaisiin,
teollisuutta ja rakentamista unohtamatta”, kertoo YTK:n asiakkuusja viestintäjohtaja Ilona Kangas.
YTK:n kasvu on ollut tasaista
ja jatkuvaa, mutta viime vuoden
poikkeuksellinen tilanne toi uusia jäseniä ennätysmäärän. Vuonna 2020 kassaan liittyi 87 092 palkansaajaa.

Vahva jäsenkasvu antaa aihetta juhlaan

“Nopeasti elävä koronatilanne pitää meidät kiireisinä, sillä haluam-

me suurten hakemusmäärien käsittelyn lisäksi varmistaa välittävän
asiakaspalvelun kaikissa tilanteissa. Kyllä me vielä bileetkin järjestämme”, Sanna Alamäki sanoo.

Viisi faktaa YTK:sta

- Suomen suurin työttömyyskassa, 500 000 jäsentä - Ensimmäinen kaikille palkansaajille avoin
työttömyyskassa - Palvelee valtakunnallisesti verkossa - YTK
on yksi Suomen innostavimmista työpaikoista sekä myös WWF
Green Office - Toimii edelleen
Loimaalla. Toimisto myös Turussa, työntekijöitä ympäri Suomea.
21-7-7-1-2

Nixun kiihdyttämö kirii kiinni teollisen
internetin kyberturvahaasteita
Nixu panostaa esineiden internetin (IoT) kyberturvapalveluihin perustamalla kiihdyttämön
kehittämään liiketoimintaansa. Toimintamallin uudistuksen yhteydessä maaliskuussa 2021
perustettu IoT-kiihdyttämö keskittyy varmistamaan erityisesti IoT-tuotteiden turvallisuutta.
IoT-kyberturvaliiketoiminnan
kiihdyttämön tavoitteena on luoda mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia IoT-tuotekehitysorganisaatioiden kanssa. Samalla kiihdyttämö tukee Nixun visiota ja
pyrkimystä tarjota paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille, sillä se luo mahdollisuuksia työskennellä uusimpien teknologioiden ja
liiketoimintamallien parissa erilaisissa esineiden internetiin liittyvissä hankkeissa.

Ajureina kehittyvä lainsäädäntö, kyberturvallisuus
standardit ja asiakaskäyttäytyminen
Kiihtyvä digitalisaatio vaikuttaa
merkittävästi kokonaisiin toimialoihin pakottaen yrityksiä uu-

distumaan uudelleenarvioimalla arvonluontiketjujaan, liiketoimintamallejaan sekä markkina-asemaansa.
Digitaalisen
muutosprosessin paine kohdistuu erityisesti teollisen internetin
alueelle. Teknologiavalmistajat lisäävät kiihtyvällä vauhdilla tuotteisiinsa liitettävyyttä ja sensoreita
samalla, kun ne hyödyntävät pilvipalveluja suurten tietomassojen
analysointiin, mikä mahdollistaa
älykkäiden, itsenäiseen päätöksentekoon pystyvien järjestelmien
kehityksen. Varovaistenkin arvioiden mukaan teollisen esineiden
internetin (IIoT) markkinan arvo
tulee olemaan maailmanlaajuisesti satojen miljardien eurojen luokkaa seuraavien vuosien aikana.
Liitettävyys, heterogeenisyys ja
itsenäinen päätöksenteko voivat

olla myös aito kyberriski, ja monet tahot ovat jo huomioineet tämän. Tästä on esimerkkinä maailmanlaajuisesti kehittyvä lainsäädäntö ja standardit, jotka asettavat
vaatimuksia IoT-laitteille ja niitä valmistaville yrityksille. Tavoitteena on, että IoT-tuotteissa olisi huomioitu tietoturva, tietosuoja ja yleisturvallisuus, mikä asettaa
vaatimuksia riskienhallinnan, turvallisen ohjelmistokehityksen, laitteiden kybersietoisuuden, tietoturvahaavoittuvuuksien hallinnan
sekä jatkuvan tietoturvan ylläpidon näkökulmasta. Vaatimustenmukaisuus vaatii valmistajilta resursseja: vahvaa kyberturvaosaamista, siihen omistautuneen organisaation sekä alan parhaita
teknologiaratkaisuja.

Teollisuuden Näytelehti

Tukea teollisuuden kasvaviin
kyberturvatarpeisiin
Nixun IoT-kiihdyttämö tarjoaa
juuri näitä resursseja ja palveluita yrityksille. Se on asiakkaidensa ja erityisesti niiden tuotekehitysorganisaatioiden tukena varmistamassa, että kyberturvallisuus rakennetaan laitteisiin
ja huomioidaan riittävällä tavalla koko laitteen elinkaaren ajan.
Kiihdyttämön avulla Nixu tulee panostamaan entistä vahvemmin IoT-kyberturvapalvelujen valikoimaansa tarjoamalla asiakkailleen entistä laajempia kyberturvan
asiantuntijapalveluja sekä teknologioihin pohjautuvia hallinnoituja
palveluja IoT:n alalla. “Tarve turvallisille tuotteille on noteerat
jatkuu sivulla 9
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Raumalainen BMH Technology
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Hydoringin pintakäsittely uudelle tasolle

Tulevaisuuden tuotekehitys-seminaari oli menestys !
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Belgialainen monialayhtiö Recticel avasi odotetun
PIR-lämmöneristetehtaan Mäntsälään
YT19-näyttelyssä ennätysmäärä vierailijoita
Laakeri-Centerillä uudistettujen toimitilojen
avajaiset sekä toimittajapäivät Kotkassa
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Seco Tools
laajentaa
ISO-sorvauspitimien
valikoimaa

Meiltä lähtee vuositasolla kaikkiin maanosiin isot määrät
erilaisia projektilasteja. Tällaisia ovat muun muassa laajat
tehdasrakennelmat, kuten voima- ja tuotantolaitokset.
Näissä tapauksissa kaikki projektin komponentit, eli itse
koneet, putkistot ja muut materiaalit kulkevat Europortsin
kautta, kaupallinen päällikkö Mikko Ahtola kertoo.

45 vuotta
suomalaisia
siltanostureita.
Lisää sivulla 5

Masino-Konaflex - sukupolvenvaihdos
perheeltä toiselle. S. 10

Suomalaisyritys kehitti
koronaviruksenkin tuhoavan huoneen
Katso sivut 10 ja 11

HT-Laser
esittäytyy sivuilla 30-31
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Millenniumteknologiapalkinto
jaetaan
18. toukokuuta 2021
Maailman arvostetuimpiin kuuluva teknologiapalkinto jaetaan
toukokuussa yhdeksättä kertaa. Miljoonan euron globaali palkinto
myönnetään teknologiselle innovaatiolle, joka parantaa ihmisten
elämänlaatua ja edistää kestävää kehitystä.

Tekniikan Akatemia -säätiö TAF
julkistaa vuoden 2020 Millennium-teknologiapalkinnon voittajan virtuaalitilaisuudessa 18.5.2021.
Palkinnon jakaa tilaisuudessa palkinnon suojelija, tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Joka toinen vuosi jaettava Millennium-teknologiapalkinto
myönnetään tänä keväänä yhdeksättä kertaa. Palkinnonjakoa siirrettiin pandemian vuoksi vuodella.
Millennium-teknologiapalkinnon
kansainvälisen palkintolautakunnan puheenjohtaja, akatemiaprofessori Päivi Törmä korostaa teknologiapalkinnon globaalia merkitystä ja ajankohtaisuutta.

”Tieteen, teknologian ja innovaatioiden merkitys ihmiskunnalle on tullut viimeisen vuoden aikana kaikkien ihmisten arkeen. On
entistäkin tärkeämpää nostaa esiin
koko maailman ja sen asukkaiden
hyvinvointia parantavia innovaatioita, ja palkita heitä, jotka tarjoavat
ratkaisuja globaaleihin haasteisiin”,
Päivi Törmä sanoo.

Millennium Innovation
Forum: kansainvälinen
innovaatiokonferenssi
katsoo tulevaisuuteen

Millennium-teknologiapalkinnon kunniaksi järjestetään palkinnonjakoa seuraavana päivänä

19.5.2021 Millennium Innovation
Forum -virtuaalikonferenssi, joka
kokoaa innovaattorit, tutkijat, yritysmaailman ja vaikuttajat keskustelemaan teknologian, tiedon ja
innovaatioiden merkityksestä ihmiskunnan tulevaisuudelle.
Tapahtuman laajaan kansainväliseen puhujakaartiin kuuluvat mm. Volvon hallituksen puheenjohtaja Carl-Henrik Svanberg, tulevaisuudentutkija Anne
Lise Kjaer, robotiikkatutkija Jamie
Paik, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark, taloustieteen nobelisti Bengt Holmström ja Decolonizing Futures Initiative -projektin
perustaja Pupul Bisht. Tilaisuuden
juontaa The Economistin The In-

telligence -podcastin vetäjä Jason
Palmer.
Konferenssin avaavat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Tekniikan Akatemia -säätiön hallituksen
puheenjohtaja Marja Makarow.
Konferenssia edeltävänä päivänä julkistettu Millennium-teknologiapalkinnon voittaja pitää Millennium Innovation Forumissa
kaikille avoimen virtuaalisen yleisöluennon, jossa hän kertoo innovaatiostaan ja sen merkityksestä
ihmiskunnalle.

Nixun markkina-alueissa palvellen asiakkaita ympäri maailman.
Nixun tavoite on kasvattaa vahvasti IoT-kyberturvaliiketoimintaansa ja rekrytoida lisää asiantuntijoita ympäri Euroopan vahvistaen
samalla jo olemassa olevaa vahvaa
IoT-kyberturvatiimiään.

kaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan
varmistamiseksi. Haluamme olla
paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi.
Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman.

21-7-9-1-2

jatkoa sivulta 7
tu maailmanlaajuisesti. IoT-kyberturvaratkaisujen tulee olla skaalautuvia tuotteissa, jotka toimivat
teknisesti monimutkaisissa ja monitahoisissa ympäristöissä samalla
kun hyökkäyspinta-ala kasvaa jatkuvasti liitettävyyden, kompleksisuuden ja kyberrikollisuuden kehityksen takia”, muistuttaa Aleksandr Värä, Nixun IIoT-kiihdyttämön vetäjä. ”Siksi tavoitteemme
on tukea asiakkaitamme riittävän
ja asianmukaisen kyberturvallisuuden varmistamisessa skaalautuvasti.”
”Kyberturvayhtiönä meille on
tärkeää pystyä tarjoamaan asi-

akkaidemme tarpeisiin sopivia
kyberturvaratkaisuja ja auttaa heitä tuomaan markkinoille uusia,
innovatiivisia ja turvallisia tuotteita ja palveluita. Strategiamme
mukaisesti panostamme tähän
kasvavaan ja kehittyvään alaan,
jonka saralla haluamme tarjota
asiakkaillemme räätälöityjä kyberturvapalveluja, syvempää asiantuntemusta ja kokonaisvaltaisempaa
kyberturvakumppanuutta”,
kertoo Petri Kairinen, Nixun toimitusjohtaja.
Nixun IIoT-kyberturvan asiantuntijoita työskentelee kaikissa

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita,
missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme
on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti.
Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä rat-
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Viidestoista Alvar Aalto Symposium
avaa uusia näkökulmia teollisuuden
tulevaisuuteen
Millainen on teollisen rakentamisen tulevaisuus? Miten megatrendit, digitalisaatio, uudet teknologiat,
ilmastonmuutos, kaupungistuminen, kiertotalous ja kestävän kehityksen vaatimukset muuttavat
tulevaisuuden teollista rakentamista ja suunnittelua? Tehdasmiljööt ovat aina inspiroineet uutta kuvataidetta,
kirjallisuutta ja elokuvaa. Kaupunkisuunnittelussa hyödynnetään käytöstä poistuvia teollisia rakennuksia
galleriatiloina ja asuinkäyttöön. Miten korjausrakentamista tai uudisrakentamista toteutetaan kestävän
kehityksen periaatteilla – unohtamatta arkkitehti Alvar Aallon tapaan inhimillistä mittakaavaa.

Puurakenteinen Tofu-tehdas (2018), Caizhain kylä, Songyang, Zhejiangin provinssi, Kiina. Arkkitehti Xu Tiantian, DnA_Design and Architecture, Beijing,
Kiina. Kuva Wang Ziling.

15. Alvar Aalto Symposium – Future of Industry / Teollisuuden tulevaisuus -juhlaseminaari kokoaa
kansainväliset huippuesiintyjät ja
yleisön keskustelemaan ajankohtaisista arkkitehtuurin teemoista
12.–13.8.2021 Jyväskylään. Kaksipäiväisen hybriditapahtuman päätapahtumapaikkana on Jyväskylän yliopiston päärakennus. Pääteemoja ovat Reliable partner
– teollisuusrakennukset kaupunkimiljöössä, Responsible action
10

– kestävän kehityksen teollinen
rakentaminen ja Building identity – teollisen arkkitehtuurin rooli aluesuunnittelussa. Päivien ohjelmaan sisältyy myös urbaaneja
taide-elämyksiä kesäisessä Jyväskylässä ja kiertokäyntejä tehdasmiljöissä.
Kaleidoskooppi teollisuusrakentamisen tulevaisuuteen
Alvar Aalto Symposium 2021 -ohjelma ja ilmoittautuminen tapah-

tumaan ovat nyt avoinna verkossa.
Teollisesta rakentamisesta, kaupunkisuunnittelusta ja tulevaisuusvisioista alustavat huippuesiintyjät: arkkitehti Xu Tiantian
(DnA_ Architects, Beijing, Kiina),
arkkitehti Thomas Bonde-Hansen (Gottlieb Paludan Architects, Tanska), arkkitehti, professori
Ute Schneider (KCAP-arkkitehdit
Hollanti / Sveitsi / Kiina) ja arkkitehti Tuomas Kivinen (Virkkunen
& Co, Suomi). Pääsihteeri Benia-
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mino de Liguori Carino Adriano
Olivetti Foundation -säätiöstä ja
arkkitehti Pippo Ciorra MAXXI
-museosta tuovat näyttelyterveiset Italiasta.
Metsäteollisuuden
tulevaisuuden näkymiä avaavat Sebastián
Hernández Maetschl, konsepteista vastaava johtaja Stora Enson
Wood Products -divisioonasta ja
Ville Hietalahti, Senior Vice President, konsernin riskienhallinta7 / 2021

Värtan Bioenergy CHP Plant-17, energialaitos, Tukholma, Gottlieb Paludan Architects, UD Urban Design AB. Kuva©Robin Hayes
johtaja ja Suomen kiinteistöjohtaja
Stora Ensosta. Brittiläinen arkkitehti Charlotte Skene Catling (Skene Catling de la Peña) ja Columbian yliopiston professori Adam
Lowe Factum Foundation -säätiöstä (Espanja) kertovat puolestaan
AALTOSIILO-taideprojektista,
jota toteutetaan Oulun Toppilan
entiselle teollisuusalueelle Alvar
Aallon 1931 suunnittelemaan siilorakennukseen. Moderaattoreina
toimivat arkkitehti Antti Ahlava
Aalto-yliopistosta ja Docomomo
Suomi Finland ry:n puheenjohtaja, FT Petteri Kummala Arkkitehtuurimuseosta. Lisää tähtiesiintyjiä ja ohjelmaa tulossa kevään aikana.
Alvar Aalto Symposium on joka
kolmas vuosi järjestettävä kansainvälinen arkkitehtuuriseminaari, jonka tarkoituksena on herättää
keskustelua modernin arkkitehtuurin taiteellisista, yhteiskunnallisista ja teknisistä haasteista sekä
uusista innovaatioista. Kaksipäiväiseen tapahtumaan liittyy runsas
oheisohjelmisto, näyttelyitä ja arkkitehtuurikierroksia. Englanninkielisessä tapahtumassa on mukana myös suomenkielistä oheisohjelmaa. Tapahtuman järjestää Alvar Aalto -akatemia yhteistyössä
Jyväskylän kaupungin ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteyshenkilö symposiumin takana Nina Heikkonen, ohjelmapäällikkö Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -säätiö toimii paremman arkiympäristön ja muo-

toilukulttuurin hyväksi lähtökohtanaan Alvar Aallon ja hänen elämäntyönsä humanistiset ja ekologiset arvot. Alvar Aalto -museo,
säätiön osana, pitää yllä ja kar-

tuttaa kokoelmiaan ja arkistojaan
sekä tuottaa monipuolisia yleisönja asiantuntijapalveluita.
		 21-7-10-1-2

The Red Apple, rakennuskompleksi (asuntoja, toimistoja, myymälöitä, ravintoloita), Wijnhaveineland, Rotterdam,
KCAP ©Michel Kievits
Teollisuuden Näytelehti
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Uusiutuva lämmitysöljy on
historiallinen innovaatio, mutta
hallitus katsoo menneeseen
Suomen hallitus painostaa marginaalista ikääntyneiden kansalaisten joukkoa suhteettoman
kalliisiin remontteihin vanhentuneiden käsitysten vuoksi. Se on tilanne öljylämmityksen
kohdalla. Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on tavoitteena luopua fossiilisen öljyn
käytöstä lämmityksessä 10 seuraavan vuoden aikana. Nykyaikaisin ja vihrein tapa tähän
olisi panostaa markkinoilla olevan uusiutuvan lämmitysöljyn käytön yleistymiseen.
Mutta hallituksen koko fokus on öljylämmitysteknologiasta eroon pyrkimisessä. Kyse on
piperryspolitiikasta, josta puuttuu näkemys ja ymmärrys kokonaiskuvasta. Puutteet ovat
tulleetkin jo esiin hallituksen tukiratkaisuissa.

Suomen hallitus tulkitsee omaa
hallitusohjelmaansa
epätarkasti. Lämmitysenergian osalta koko
panostus on öljylämmittämisen
lopettamisessa, vaikka hallitusohjelma linjaa tavoitteeksi fossiilisesta öljystä luopumisen.
– Hallituksen toiminta öljylämmittämisen suhteen on piperryspolitiikkaa, josta puuttuu näkemys ja ymmärrys kokonaiskuvasta. Tässä tuntuu nyt olevan tärkeintä se, että heidän toimintansa
näyttäisi vihreältä ja vastuulliselta.
Ei se, mikä olisi eniten eduksi suomalaisille ja ympäristölle, Läm-

mitysenergia Yhdistyksen erityisasiantuntija Eero Otronen toteaa.
Hallitusohjelmassa lukee: ”fossiilisen öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä. -- Kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä
siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 2020-luvun aikana erillisellä toimenpideohjelmalla”.
– Fossiilisen öljyn kuluttajakäytöstä luopuminen on oikein terve ja nykyaikainen tavoite. Se on
myös aivan mahdollinen toteuttaa,
sillä markkinoilla on jo 100-prosenttisesti uusiutuvaa lämmitysöljyä, joka toimii täysin vastaavasti

TEOLLISUUSUUNIT

Meiltä huipputarkkoja teollisuusuuneja halvalla!
Tarjoamme nyt kahta valmistamaamme kupu-uunia,
jotka ovat suoraan valmiina toimitukseen.
Uunit ovat uusia, mutta ne myydään käytettyinä,
koska ne ovat olleet varastossamme jonkun aikaa.
Lisäinformaatiota uuneistamme löytyy
www.heattec.com tai p. 09 2213563
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kuin fossiilinen polttoöljy. Siksi öljylämmittäjiä kannattaisi kannustaa siirtymään siihen. Mutta hallituksen fokus ei ole polttoaineessa, vaan koko öljylämmitysteknologiasta eroon pyrkimisessä. Se ei
ole ympäristön suojelemista, vaan
sekä lompakkoa että ympäristöä
kuormittavien kalliiden remonttien edistämistä, Otronen sanoo.

Marginaalinen ryhmä ja
huonosti kohdennettu

Hallitus kannustaa siirtymää öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin raha-avustuksilla. Niitä jakaa kaksi tahoa; Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
sekä Pirkanmaan ELY-keskus.
Noista ELY-keskus jakaa rahaa nimenomaisesti pientalossa asuville öljylämmityksestä luopujille.
Koko maan avustuspäätökset on
keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle.
Viikko sitten Pirkanmaan
ELY-keskukseen oli saapunut 12
627 avustushakemusta. Rahaa oli
saanut 5713 pientaloasujaa. Rahaa
ei ollut saanut 307 hakemusta.
– Hakemusten lukumäärä on
päivitetty viimeksi 8.4. Avustusta oli ELY:ltä hakenut 9,5 prosenttia ensisijaisesti öljyllä lämpiävistä suomalaisista pientaloista. Jo 10
viime vuoden ajan öljylämmittäjien määrä on pienentynyt keskimäärin vuosittain 3,9 prosentin eli
5000 asunnon vuositahtia. Vapaaja markkinaehtoisesti, ilman valtionapua, Otronen kertoo.
Lämmitysmuodonvaihdosremontti maksaa öljylämmitteisessä
omakotitalossa 10 000–20 000 euroa. Avustusta lämmitysmuodonvaihdosremontteihin saa enintään
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4000 euroa. Enemmistö nykyisistä
öljylämmittäjistä on eläkeiässä. 31
prosenttia on 60–69-vuotiaita ja
42 prosenttia yli 70-vuotiaita. Iso
osa heistä asuu haja-asutusalueella keskimääräistä suomalaista taloa vanhemmassa talossa.
– Ei tämä ole vanhassa talossa asuvalle ikäihmiselle suunnattu
avustus. Tuollaista avustusta hakevat ensimmäisinä he, jotka olisivat
tehneet vastaavan remontin muutoinkin, ja sitten he, joilla ei ole taloudellista estettä remontille. Se on
toki iloinen asia, että valtio tukee
verovaroin öljylämmittäjiä heidän
remonteissaan. Mutta kysymyksiä nousee hallituksen rahankäytöstä ja sen epäsuhdasta tavoitteen
sekä käytännön suhteen, Otronen
kommentoi.
Öljylämmitys on ensisijaisena lämmitysjärjestelmänä noin
130 000 suomalaiskodissa. Osuus
Suomen kaikista asuntokunnista on noin 4,7 prosenttia. Öljylämmittäjien osuus suomalaisista on marginaalinen, lukumäärä
on pienentynyt vuosikausia ja pienentymistahti vain kiihtyy vapaaja markkinaehtoisestikin. Nykyvauhdilla viimeinen öljykattila
sammuu vuonna 2045.

Hallituksen arvio
meni jo metsään

Ympäristöministeriö kertoi helmikuun lopussa, että lämmitysmuodonvaihdosremontteihin viime vuodelle budjetoitu 28 miljoonaa euroa jaettiin kokonaan. Hallitus oli arvioinut summan riittävän
10 000 asunnon lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen. Todellisuudessa 28 miljoonaa euroa riittää noin
7000 asunnolle.
7 / 2021

Entistä turvallisemmassa DJI-kuvaus
kopterissa 20 megapikselin laatukamera joka sopii työkäyttöön

Kuvauskopterien kameran suorituskyvyn ja hinta-laatusuhteen
uudelle tasolle. Erinomainen kuvanlaatu, lentämisen turvallisuus
ja helppokäyttöisyys tuovat huipputason ilmakuvaamisen yhä
useamman ulottuville. Vain 595
grammaa painava ja pieneen tilaan taittuva kuvauskopteri on
helppo ottaa mukaan kaikkialle.
DJI on ottanut merkittäviä askeleita sekä lentoturvallisuuden että
kuvanlaadun kehittämisessä, sillä
molemmat ominaisuudet ovat kopteriharrastuksen keskiössä. Laadukkaalla ja monitoimisella kameralla voidaan ottaa laadukkaita
ja tarkkoja valokuvia sekä kuvata
hienoja videoita lennätyksen aikana. DJI Air 2S -kopterin 20 megapikselin kamera on varustettu yhden tuuman CMOS-kuvakennol-

la. Korkeatasoisen kuvakennon
ansiosta kamera suoriutuu erinomaisesti myös hämärässä valaistuksessa ilman tyypillistä kuvan
rakeutumista. Kymmenen miljardin sävyn 10-bittinen Dlog-M-väriprofiili tuo kuvat ja videot eloon
häkellyttävän upeasti.
Videokuvaa kamera kykenee
taltioimaan ultrateräväpiirtoisella 4k-tarkkuudella 60 kuvan sekuntivauhdilla ja tätäkin tarkemmalla 5,4 k -tarkkuudella 30 kuvaa sekunnissa. Videokuva tallentuu H.265-videoformaatissa, joka
mahdollistaa monipuoliset värisäädöt jälkikäsittelyssä. H.264-formaattiin verrattuna tämä sisältää
enemmän tietoa pienemmässä tiedostokoossa.
Teknisesti korkealaatuisen kameran apuna ovat monipuoliset

kuvausominaisuudet ja kamerateknologiat. MasterShots-ominaisuus auttaa kuvaajaa rajaamaan
kohteen automaattisesti ja käsittelemään kuvaa erilaisten asetusten
pohjalta. Tämän ansiosta korkeatasoisia valokuvia on helppo ottaa
kesken lennätyksen automatiikan
helpottaessa sekä otoksen kuvaamista että käsittelyä. Myös kehittynyt seurantatekniikka, valaistusasetukset ja HDR-kuvanparannusominaisuudet auttavat valo- ja videokuvauksessa.
Automatiikan
ansiosta värit tallentuvat tarkasti ja tasapainoisesti taaten entistä
dynaamisemman lopputuloksen.
RAW-tallennusmuodon ansiosta
kuvia ja videota voidaan jälkikäsitellä monipuolisesti. Halutessaan
kuvamateriaalin voi tallentaa suoraan JPG-muotoon, jolloin tallen-

teet on helppo jakaa suoraan esimerkiksi sosiaaliseen mediaan.
Ammattimaisen videomateriaalin tuottaminen on vaivatonta FocusTrack-seurantatilojen avulla.
Näistä ActiveTrack 4.0 takaa kohteiden seuraamisen esteitä välttäen sujuvammin kuin koskaan. Parempi kopterin reititys ja tarkempi
kadonneiden kohteiden ennakointi pitää kohteen kuvan keskellä,
vaikka se olisi välillä esteiden takana. Spotlight 2.0 mahdollistaa kameran kohdistamisen kohteeseen,
vaikka kopteri lentää vapaasti ohjaajan haluamaan suuntaan. Point
of Interest 3.0 seuraa kiinnostavaa
kohdetta entistä tarkemmin kopterin kiertäessä kohteen ympärillä.

– Hienoa, että öljylämmittäjät
ovat tarttuneet mahdollisuuteen,
mutta se ei ole myönteistä, että
hallituksen arvio on noin kaukana realismista. Käytännössä hallitus ja ympäristöministeriö ovat
haihatelleet siitä, millaisiin lämmitysmuodonvaihdosremontteihin suomalaiset todennäköisimmin päätyvät ja mitä ne maksavat,
Otronen sanoo.
Öljylämmitystaloja on 130 000
ja
lämmitysmuodonvaihdosre-

montti maksaa omakotitaloon hyvin todennäköisesti vähintään 10
000 euroa.

siosta. Jakeluvelvoitekin alkaa uusiutuvan lämmitysöljyn osalta jakelijoille juuri tänä vuonna.
– Lämmitysöljyn ei tarvitse enää
olla öljyä. Siksi on vanhaa maailmaa ajatella öljylämmityksen olevan erityisen ympäristöä kuormittavaa. Hallituksen tulisi suunnata fokus lämmityslaitteiston sijaan
polttoaineeseen.Nykytilanteessa
uusiutuvalla lämmitysöljyllä lämmittäminen on ympäristömyönteistä. Vaativat lämmitysjärjestel-

mänvaihdokset vanhoihin taloihin eivät sitä ole, Otronen päättää.
Lämmitysenergia Yhdistys on
lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö,
jossa on mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia, maahantuojia ja energiantoimittajia sekä
LVI-suunnittelijoita. Yhdistys on
perustettu vuonna 1956 teknillisenä yhdistyksenä, tarkoituksenaan
asennusten laadun parantaminen.
21-7-12-1-2

Jakeluvelvoite alkaa
tänä vuonna

Hallitus väittää, että öljylämmityksestä kannattaisi nyt luopua. Todellisuudessa öljylämmityksestä
ei todellakaan kannata nyt luopua.
Energia-ala on juuri ottanut tällä
saralla historiallisen vihreän loikan uusiutuvan lämmitysöljyn an-
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Valmet toimittaa uuden haihduttamon
Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaalle
Ruotsiin
Valmet toimittaa uuden haihduttamon, linja 3:n, Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaalle
Ruotsiin. Uusi haihduttamo korvaa tehtaan vanhimman linja 1:n. Uusi haihduttamo on
tarkoitus käynnistää vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilauksen arvoa ei
julkisteta. Tämän kokoisen ja laajuisen projektin arvo on tyypillisesti noin 30 miljoonaa
euroa. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Valmet toimittaa uuden haihduttamon Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaalle (kuva Södra Cell)
"Nykyinen haihduttamolinjamme
1 on yli 40 vuotta vanha, ja toistuvien korkeaksi nousevien ylläpitokustannusten takia on aika vaihtaa
se uuteen, nykyaikaista tekniikkaa edustavaan haihduttamoon,
joka on energiatehokkaampi ja parantaa tehtaamme suorituskykyä.
Kovassa kilpailussa Valmet tarjosi
meille parhaan kokonaisratkaisun,
ja odotamme innolla tätä yhteistyötä”, sanoo Jonas Olander, Södra
Cell Mönsteråsin projektijohtaja.
"Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Södra Cellin kanssa ja
Mönsteråsin tehtaan haihduttamojen parissa. Räätälöimme tämän uuden linjan vastaamaan asiakkaan luotettavuus- ja tehokkuustavoitteita. Uusi linja lisää
haihdutuskapasiteettia ja parantaa
tehtaan höyrytaloutta sekä energiatehokkuutta tuottamalla korkeaa kuiva-ainepitoisuutta soodakattilalle. Tehtaan vesitehokkuutta
14

parannetaan tarjoamalla puhdasta
lauhdetta uudelleenkäytettäväksi
tehtaan prosesseissa”, sanoo Fredrik Kall, haihdutus-, tuhka- ja biotekniikan johtaja Valmetin Sellu ja
energia -liiketoiminnasta.

käyttöönottoon. Valmetin toimitukseen sisältyy myös olemassa
olevan haihduttamolinja 2:n tarkastus.

Valmet toimittaa uuden
haihduttamon Södra Cell
Mönsteråsin sellutehtaalle
(kuva Södra Cell)

Södra on Ruotsin suurin metsänomistajien yhdistys ja kansainvälinen metsäteollisuusryhmä, jonka
toiminta perustuu jäsenten metsäraaka-aineen jalostukseen. Södra
Cell on yksi Södran neljästä liiketoiminta-alueesta. Södra Cellillä
on kolme tehdasta, Värö, Mörrum
ja Mönsterås, ja yhtiö on yksi johtavista markkinasellun tuottajista
maailmassa. Södra Cell on myös
merkittävä biopolttoaineiden, vihreän sähkön, kaukolämmön ja
nestemäisten biopolttoaineiden
raaka-aineiden tuottaja ja toimittaja. Mönsteråsin tehtaan tuotantokapasiteetti on 750 000 tonnia
vuodessa pitkäkuitu- tai lyhytkuitusellua.

Teknistä tietoa toimituksesta
Uuden haihduttamon, linja 3:n,
kapasiteetti on 530 tonnia haihdutettua vettä tunnissa. Seitsemänvaiheisessa haihdutuslinjassa hyödynnetään Valmetin Tubel-teknologiaa parhaan energiatehokkuuden, käytettävyyden ja
helpon puhdistuksen saavuttamiseksi. Haihduttamo tuottaa puhdasta lauhdetta uudelleenkäytettäväksi tehtaan prosesseissa. Uusi
linja sisältää valmiuden LignoBoost-ligniinin erotusteknologian

Tietoa asiakkaasta Södra Cell
ja Mönsteråsin tehtaasta
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Valmet on maailman johtava
prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja
ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme
on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.
Vahvan
teknologiatarjonnan
ytimen muodostavat sellutehtaat,
pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa
tuottavat voimalaitokset. Valmetin
edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.
Valmetin liikevaihto vuonna
2020 oli noin 3,7 miljardia euroa.
14 000 ammattilaistamme ympäri
maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme.
21-7-14-1-2
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Danfoss Drives tähtää IoT:n ja tekoälyn
avulla elinkaariratkaisujen eliittiin

Artikkelin kuva: © Danfoss
Danfoss on maailman johtava taajuusmuuttajien tuottaja, joka panostaa laadukkaiden ja tarkkaan
testattujen tuotteiden lisäksi tuotteiden elinkaareen. Danfoss on
valinnut Wapicen IoT-TICKET®
-alustan globaaliksi IoT-alustakseen ja rakentanut sen avulla DrivePro® Remote Monitoring -palvelun, jonka avulla taajuusmuuttajat liitetään ympärivuorokautiseen
valvontaan. DrivePro® Remote
Monitoring -palvelu on osa yrityksen laajaa elinkaaripalvelujen valikoimaa. Palvelu on käytössä globaalisti, mm. Kiinassa, Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Yhdysvalloissa.

DrivePro® Remote
Monitoring tehostaa
taajuusmuuttajien elinkaarta

Taajuusmuuttajat ovat laitteita, joita käytetään ohjaamaan sähkömoottorin tehonsyötön taajuutta
ja jännitettä. Näiden energiansäästön sankareiden yleisimpiä käyttökohteita ovat puhaltimet, pumput
ja kompressorit – taajuusmuuttajat ovat siis avainasemassa lähestulkoon kaikissa teollisuuden prosesseissa sekä esimerkiksi laivoissa
ja kiinteistöissä.
DrivePro® Remote Monitoring
-palvelu liittää taajuusmuuttajat
24/7-valvontaan, jolloin keskeisiä
hyötyjä ovat:
Nopea reagointi vikatilanteisiin
välittömien hälytysten avulla Kus-

tannussäästöt huoltotoiminnassa (vianselvitys etänä) Ei ennakoimattomia seisakkeja ja korkeampi
saatavuus. Lisätiedot laitteiden ja
prosessien toiminnasta.
Palvelun käytön aloittaminen
on helppoa, sillä Danfoss toimittaa
tiedonkeruuseen vaadittavan Gateway-laitteen, järjestelmän konfiguroinnin ja käyttäjätunnukset
selainpohjaiseen palveluportaaliin
asiakkaalle avaimet käteen -ratkaisuna – ainoastaan verkkoyhteyden järjestäminen jää asiakkaan
vastuulle. Portaali toimii kätevästi
myös mobiililaitteilla.
Olemassaolevat järjestelmät tai
asiakkaiden omat IoT-alustat eivät ole este palvelun käyttöönotolle, sillä DrivePro® Remote Monitoring -palvelu voidaan integroida
lähettämään muille alustoille yksityiskohtaista tietoa taajuusmuuttajien toiminnasta.
Yhdenkin haastavassa paikassa
sijaitsevan taajuusmuuttajan huoltokäynnin välttäminen tai optimointi voi tuoda asiakkaalle merkittävää takaisinmaksua Remote
Monitoring -palvelusta. Ratkaisun
tuotepäällikkö Jarno Frusti Danfoss Drivesiltä uskoo, että tulevaisuudessa alan kilpailu käydään
entistä laajemmin koko tuotteen
elinkaarella ja älykkäiden elinkaaripalvelujen rooli korostuu:
"Asiakkaita kiinnostaa taajuusmuuttajan toiminta osana heidän
prosessiaan, sillä prosessin tehos-

taminen datan avulla tuo osaltaan
kilpailuetua heidän liiketoimintaansa. Uskomme, että data-analytiikan avulla voimme kehittää ja
tehostaa taajuusmuuttajien kunnossapitopalveluja
entisestään,
esimerkiksi ajoittamalla huoltotoimenpiteitä huoltoseisokkien yhteyteen."

Pitkän pohdinnan
tuloksena IoT-TICKET®
-alustan valinta

Pitkän linjan teknologiayrityksenä Danfoss oli pilotoinut ja konseptoinut IoT-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja jo kauan ennen
Wapicen IoT-TICKET® -ratkaisun
käyttöönottoa. Ennen alustan valintaa, Danfossin Drives-yksikkö
teki kattavan vertailun eri vaihtoehdoista taajuusmuuttajien etäseurannan ja palveluliiketoiminnan käyttöön.
"IoT-alustan rakentaminen ei
missään nimessä ole yksinkertaista. Olemme nähneet, että yrityksillä on helposti taipumusta aliarvioida kokonaisuuden vaativuutta:
laajan teknologiapinon kasaaminen itsessään on haastavaa, mutta
samalla pitäisi pystyä arvioimaan
ratkaisun elinkaarta kokonaisuutena, riskien ja mahdollisuuksien
kannalta."
"Meidän vertailussa todettiin,
että Wapicen IoT-TICKET® -alustan avulla pääsemme ylivoimaisesti ketterimmin liikkeelle. Va-
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lintaa puolsi myös pilviriippumattomuus: IoT-TICKET® voidaan
asentaa mihin tahansa kaupalliseen pilviympäristöön. Globaalia liiketoimintaa harjoittavana
yrityksenä koemmekin tärkeäksi, että voimme tarvittaessa mukautua asiakkaiden erilaisiin vaatimuksiin pilvipalvelujen osalta",
kertoo Danfossin Simo Kekkonen,
Head of IoT.

Kumppanuudesta lisäarvoa

IoT-TICKET® on Wapicen vuodesta 2005 lähtien kehittämä
IoT-alusta, joka tarjoaa IoT-sovellusten toteuttamiseen vaadittavat työkalut palveluna. Sovellukset voidaan toteuttaa Wapicen
toimesta tai asiakas voi rakentaa
sovelluksia itse alustan helppokäyttöisillä työkaluilla. Danfossin
tapauksessa kehitystä tehdään tiiviissä yhteistyössä: Wapicella on
vastuu alustan teknologian kehityksestä Danfossin tavoitteiden
mukaisesti, mutta Danfossin asiantuntijat osallistuvat sovellusten
rakentamiseen ja muokkaamiseen
aktiivisesti. Tällä hetkellä Danfoss ja Wapice laajentavat tekoälyn hyödyntämistä osana DrivePro® Remote Monitoring -palvelua.
"Danfossin tavoitteet teollisen internetin osalta ovat korkealla - se
sopii meille, sillä yhteistyö velvoittaa meidätkin kehittymään jatkuvasti", kertoo Markus Mäkelä Wapicelta.
21-7-15-1-2
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Tarkastuslaitokset tarkastivat viime
vuonna 120 000 kohdetta – vakavia
puutteita vastuuhenkilöiden
nimeämisessä ja kunnossapidossa
Koronaepidemiasta huolimatta Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset tekivät vuonna
2020 lakisääteisiä tarkastuksia yhtä paljon kuin aiempinakin vuosina. Tarkastuksilla
todettiin vakavia puutteita mm. lakisääteisten vastuuhenkilöiden nimeämisessä sekä
sammutuslaitteistojen ja sähkölaitteistojen kunnossapidossa.
–Tarkastuksilla havaitut vakavat
puutteet osoittavat, että yritykset
eivät riittävästi huolehdi turvallisuuskriittisistä laitteistoistaan,
sanoo Tukesin johtaja Kirsi Levä.
– Yrityksen johdon olisi tärkeää
varmistua nykyistä paremmin,
että tarkastuskohteessa vastuuhenkilöt on nimetty, lakisääteiset
tarkastukset tilattu ja niiden edellyttämät korjaustoimet tehty, Levä
jatkaa.
Tukes hyväksyy tarkastuslaitoksia valvomillaan toimialoilla mm.
painelaitteiden, palonilmaisu- ja
sammutuslaitteistojen, mittauslaitteiden, sähkölaitteistojen ja hissien tarkastustehtäviin. Tarkastuslaitokset tarkastavat vuosittain n.
120 000 kohdetta teollisuudessa,
kiinteistöissä ja kaupoissa.

Tukesin toimialoihin liittyvät
tarkastuslaitosten tekemät
tarkastukset vuonna 2020
Painelaitteet hoidetaan varsin hyvin. Tarkastuslaitokset tekivät painelaitteille yhteensä 13 360 tarkastusta. Turvallisuuskriittisille painelaitteille tehdään ensimmäinen
määräaikaistarkastus käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen
määräaikaistarkastuksia kahden
tai neljän vuoden välein. Noin
90 % tarkastetuista painelaitteista täytti vaatimukset. 10 %:ssa havaittiin seuraavia puutteita: Käytön valvoja tai varavalvoja puuttui osassa kohteista. Puutteita oli
myös kattilalaitosten ohjauspaikan
sijainnissa ja varusteissa, kuten varoventtiileissä. Painelaitetarkastuksia tekee neljä tarkastuslaitosta.

Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoissa paljon puutteita
Tarkastuslaitokset tekivät palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoille

yhteensä 13 070 tarkastusta. Kriittisten kohteiden palo- ja henkilöturvallisuuden varmistamiseen
tarkoitetut palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot tulee tarkastaa
käyttöönoton yhteydessä. Palonilmaisulaitteistoille tehdään määräaikaistarkastuksia kolmen tai viiden vuoden välein. Sammutuslaitteistot tarkastetaan kahden tai
neljän vuoden välein. Laitteistojen tarkastuksissa havaittiin paljon
puutteita, vain 20 % laitteistoista täytti vaatimukset. Eniten merkittäviä puutteita oli asennuksissa,
laitteistojen ylläpidossa ja dokumenttien päivittämisessä. Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistotarkastuksia tekee kolme tarkastuslaitosta.

Mittauslaitteiden
varmennukset pääosin
kunnossa
Tarkastuslaitokset
varmensivat
yhteensä 25 600 mittauslaitteen
luotettavuuden. Mittauslaitteita
varmennetaan kahden tai kolmen
vuoden välein. Varmennuksia tehdään eniten huoltoasemien jakelumittareille ja kauppojen vaaoille.
Varmennuksessa hylättyjen mittauslaitteiden osuus oli pieni. Hylätyt mittauslaitteet joko varmennettiin uudelleen huollon jälkeen
tai poistettiin käytöstä. Mittauslaitteita varmentaa neljä tarkastuslaitosta.

Sähkölaitteistoissa vakavia
puutteita
Sähkölaitteistojen lakisääteisiä tarkastuksia tekee 105 valtuutettua
tarkastajaa ja kolme valtuutettua
laitosta. Valtuutetut laitokset tekivät sähkölaitteistoille noin 2100
varmennustarkastusta ja noin

1100 määräaikaistarkastusta. Tarkastusten määrät olivat vuoden
2019 tasolla, mutta varmennustarkastuksia oli jopa noin 100 enemmän. Lukumäärästä puuttuvat tiedot valtuutettujen tarkastajien tekemistä tarkastuksista, ne tarkentuvat toukokuun aikana.
Varmennustarkastuksia
tehdään sähköurakoitsijan oman
käyttöönottotarkastuksen lisäksi paritaloa laajemmille uusille tai
uusituille/muutetuille sähkölaitteistoille. Määräaikaistarkastuksia
tehdään isompien liike- ja teollisuusrakennusten sekä suurjännitteisen (> 1kV) kuluttajaliittymän
sisältäville sähkölaitteistoille 10
vuoden välein ja sähkönjakeluverkoille viiden vuoden välein. Valtuutettujen laitoksien tarkastuksista suurin osa kohdistui liike- ja
teollisuusrakennuksiin. Sekä varmennus- että määräaikaistarkastuksista yli puolessa kohteista oli
merkittäviä puutteita esimerkiksi
sähkölaitteiden rakenteissa ja kotelointiluokissa, sähkökaapeleiden
suojauksessa, asennusdokumentaatiossa, urakoitsijan käyttöönottotarkastuksissa sekä huolto- ja
kunnossapito-ohjelmissa.

Hissien tarkastuksissa
runsaasti korjauskehotuksia
Tarkastuslaitokset tekivät hisseille
yhteensä 31 815 tarkastusta. Hisseille tehdään tarkastus käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen
määräaikaistarkastus joka toinen vuosi. Tarkastuksissa annettiin korjausmääräys 55 %:lle tarkastetuista hisseistä. Korjausmääräykset liittyivät esimerkiksi korin
ja kuilun rakenteisiin, kannatinköysiin, tarraimeen, oviin ja hälytysjärjestelmään. Vaarallisia vikoja, joiden vuoksi hissin käyttö tu-
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lee keskeyttää, havaittiin 2,5 %:ssa
hisseistä. Hissien huoltoliikkeet
tekevät tarvittavat korjaukset hisseille. Tarkastuksia tehtiin hissien
lisäksi konekäyttöisille nosto-oville 11 351 sekä liukuportaille ja liukukäytäville 1 087 kappaletta. Hissiturvallisuuslain mukaisia tarkastuksia tekee neljä tarkastuslaitosta
ja yksi valtuutettu tarkastaja.

Tarkastuksia tekevät pääsääntöisesti akkreditoidut
tarkastuslaitokset
Tukesin hyväksymillä tarkastuslaitoksilla on pääsääntöisesti akkreditointi tarkastustehtävien suorittamiseen. Akkreditointiin liittyy
vuosittainen määräaikaisarviointi, jossa akkreditointiorganisaatio varmistaa, että akkreditoinnin edellytykset täyttyvät edelleen.
Tukesin yhteydessä toimiva FINAS-akkreditointipalvelu toimii
Suomessa kansainvälisesti tunnustettuna akkreditointiorganisaationa.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden,
palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi. Haluamme olla suojan
tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.
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Puhtaita ratkaisuja merikuljetuksiin ja
työkoneisiin – suomalainen konsortio
tavoittelee läpimurtoa
Vaasan yliopiston
johtama Clean
Propulsion Technologies
-hankekonsortio
pyrkii kehittämään
täysin uusia ratkaisuja
puhtaisiin ja tehokkaisiin
merikuljetuksiin ja
työkoneisiin. Tällä vastataan
päästölainsäädännön
kiristyksiin ja kansainvälisen
kilpailun lisääntymiseen
näillä toimialoilla.
Business Finland on
myöntänyt kuudelle
tutkimusorganisaatiolle
ja yhdeksälle yritykselle
tutkimusrahoituksen uusien
voimalaiteratkaisujen
kehittämiseksi
tutkimusvaiheesta
konkreettisiksi sovelluksiksi.

– Yhteinen tavoitteemme on varmistaa Suomen voimalaiteteollisuudelle globaalin teknologiajohtajan asema luomalla yhteinen visio ja kestävän kehityksen mukaiset liiketoimintaratkaisut, sanoo
apulaisprofessori Maciej Mikulski
Vaasan yliopistosta. Mikulski toimii Clean Propulsion Technologies -hankkeen vastaavana johtajana.
Tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät lupaavimmista ja innovatiivisimmista voimalaiteteknologioista uusia tuotteita.
Näillä toimilla varmistetaan, että
meriliikenne ja työkoneet yltävät
vuoden 2035 kasvihuonekaasupäästöjen säännöksiin. Pitkällä aikavälillä tavoite saavutetaan kehittämällä molemmille sektoreille
yhteinen teknologian kehittämissuunnitelma, joka tarjoaa vakaan
tien myös vuoden 2050 vaatimusten täyttämiseen.
Hankkeen
merkittävimmät
odotettavissa olevat teknilliset tulokset ovat uraauurtava uutta reaktiivisuudella hallittavaa puristussytytystä (RCCI) hyödyntävä
keskinopea monipolttoainemoottori sekä nopeakäyntinen vetymoottoriratkaisu. Tutkimuksessa paneudutaan myös edistyksel18

Clean Propulsion Technologies -hankkeen johtaja, apulaisprofessori Maciej Mikulski (vas.) ja kehittämispäällikkö
Merja Kangasjärvi Vaasan yliopiston VEBIC-energialaboratoriossa.
lisen pakokaasujen jälkikäsittelyn,
hybridivoimalaitteiden ja ennustavan voimansiirron hallinnan kehittämiseen. Kokonaisuus muodostaa ekologisesti, sosiaalisesti
ja taloudellisesti kestävän liiketoimintamallin.
Business Finland on myöntänyt
Clean Propulsion Technologies
-hankkeelle huomattavan, 7,9 miljoonan euron rahoituksen.
 – Edistämme suomalaisyritysten kilpailukykyä ja kokoamme yhteen älykkään energiaekosysteemin tärkeimpiä toimijoita
uusien ratkaisujen kehittämiseksi. Konsortiohanke on erinomainen esimerkki poltto- ja hybriditeknologian hyvin suunnitellusta kehittämisestä, jolla pyritään
harppaukseen merikuljetusten ja
työkoneiden
ympäristöystävällisyyden parantamisessa. Lisäksi tarjoutuu mahdollisuus vahvistaa Suomen moottori- ja työkoneyritysten sekä tutkimuskeskusten
yhteistyötä yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi, sanoo Business

Finlandin johtava asiantuntija Esa
Lindqvist.
Mikulskin mukaan hanke on
ensimmäinen tämän suuruusluokan yhteishanke Wärtsilän ja
AGCO Powerin kanssa, jotka ovat
Suomen kaksi johtavaa moottorivalmistajaa. Tämä yhteistyö
luo vankan perustan, jota vahvistaa muiden hankekumppaneiden
osaaminen ja joka auttaa menestymään alan kasvavassa globaalissa kilpailussa.
– Ratkaisujen kehittäminen yhdessä Engine Research Initiative
-ekosysteemissä ja muiden teknologiajohtajien kanssa on tehokkain
tapa tuottaa polttomoottoriratkaisuja kestävään ja vähähiiliseen tulevaisuuteen, toteavat Wärtsilän
laboratoriopäällikkö Christer Wik
ja projektikontrolleri Lauri Pessinen.
Myös AGCO Powerille on tärkeintä löytää uusia, tehokkaita ja
puhtaita ratkaisuja.
– Tämä hanke tukee voimakkaasti AGCO Powerin uusien tek-
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nologioiden tutkimusta, jossa panostetaan kestävään, vähähiiliseen
tulevaisuuteen. Hankkeen myötä
syntyy myös suomalainen tutkimusverkosto tälle teknologiasektorille, toteaa AGCO Powerin tuotekehitysjohtaja Kari Aaltonen.
CPT-hankekonsortio koostuu
kuudesta tutkimusorganisaatiosta (Vaasan yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, VTT ja LUT-yliopisto) sekä
yhdeksästä yrityksestä (Wärtsilä Finland, AGCO Power, Meyer
Turku, Napa, Dinex Finland, Proventia, Geyser Batteries, Bosch
Rexroth ja APUGenius).
Hankkeen kokonaisbudjetti on
noin 15 miljoonaa euroa, josta 7,9
miljoonaa euroa on Business Finlandin rahoitusta. Yritykset ja yliopistot rahoittavat loppuosan.
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Suomalaisten pk-yritysten kiinnostus
Afrikkaa kohtaan kasvaa – yritysten ja
kansalaisjärjestöjen konsortiohankkeita
pyritään aktiivisesti lisäämään

Vuonna 2020 ulkoministeriön
Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman kautta myönnettiin yhteensä 4,3 miljoonaa euroa
tukea 53 hankkeelle, jotka tähtäävät pitkäaikaisen liiketoiminnan
käynnistämiseen kehitysmaassa.
Koronapandemiasta huolimatta
myönnetyn tuen määrä nousi hieman edellisestä vuodesta, vaikka
hakemuksia vastaanotettiinkin vähemmän. Myönnetystä tuesta ennätykselliset 57 prosenttia kohdistui Afrikassa toteutettaviin hankkeisiin. Mantereen osuus oli jo
kolmantena vuotena peräkkäin yli
puolet vuosittain myönnettävästä tuesta, pysytellen 2,5 miljoonan
euron vuositasolla. Tämä on huomattavaa kasvua vuodesta 2016,
jolloin Afrikan osuus oli vain 31
prosenttia. Suosituimpia kohdemaita vuonna 2020 olivat Kenia,
Somalia, Sambia, Namibia ja Nigeria.
Finnpartnershipin
kautta
myönnettävä tuki on tarkoitettu kaupallisille hankkeille, joiden
voidaan katsoa edistävän Suomen
kehityspoliittisia tavoitteita. Valtaosa hakijoista on suomalaisia
pk-yrityksiä, jotka tähtäävät kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, joka synnyttää positiivisia
kehitysvaikutuksia, kuten työpaik-

koja kehitysmaissa. Työpaikkojen
luominen on kehityksen strateginen polttopiste, johon myös kehittyvien maiden omat toiveet kohdistuvat.
Tasavertaista
kumppanuutta
painottava Suomen Afrikka-strategia tukee yritysten ja kehitysyhteistyön rajapinnassa toimivan
Finnpartnership-ohjelman
toimintaa.
Useissa Afrikan valtioissa kasvu ja kehitys ovat edenneet harppauksittain, ja kasvava keskiluokka ja nuori väestö kuluttavat tavaroita ja palveluita kiihtyvällä
tahdilla. Perinteisen kehitysavun
muodot tarvitsevat rinnalleen ja
jatkumoksi yhä enemmän kaupallista osaamista, jonka avulla paikalliset taloudet pystyvät vastaamaan nuoren väestön tarpeisiin ja
toiveisiin kestävällä tavalla.
Erityisesti Afrikan valtioissa
toimittaessa on tärkeää ymmärtää paikallisten talouksien kehitysapuun sidoksissa olevaa dynamiikkaa. Tätä ymmärrystä ja paikallistuntemusta yritykset voivat
hyödyntää tekemällä yhteistyötä paikan päällä pitkään toimineiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Tähän mennessä
Finnpartnership on tukenut kaikkiaan yli kymmentä yrityksen ja

järjestön tai oppilaitoksen yhteishanketta, mutta mahdollisuuksia
on valtavasti. Kevään 2021 aikana
yritysten ja järjestöjen yhteishankkeita pyritään lisäämään aktivoimalla suomalaisia konsulttiyrityksiä ja kansalaisjärjestöjä rakentamaan yritysten ja järjestöjen välisiä konsortioita. Kehitysmaiden
haasteet, jotka voidaan myös nähdä kaupallisina mahdollisuuksina,
ovat usein hyvin monisyisiä ja laaja-alaisia. Useamman toimijan kokonaisratkaisuilla voidaan avata
sellaisia mahdollisuuksia, jotka eivät muutoin olisi yksittäisten toimijoiden ulottuvilla.
Finnpartnershipin kautta tuetun kaupallisen yhteistyön kautta saavutetaan merkittäviä kehitysvaikutuksia, joita mitataan ja
raportoidaan vuosittain. Vuonna
2020 kehitysvaikutuksistaan raportoivat vuonna 2016 rahoitetut
hankkeet, joille maksettiin 2,1 miljoonaa euroa tukea. Kaikkiaan yritykset ilmoittivat investoineensa
kohteisiinsa yhteensä 9 miljoonaa
euroa. Hankkeilla oli myös muita merkittäviä kehitysvaikutuksia
kohdemaissaan. Ne esimerkiksi
työllistivät suoraan 1025 henkilöä,
joista valtaosa oli naisia, sekä epäsuorasti 1130 henkilöä. Hankkeiden avulla kehitysmaihin perus-
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tettiin yhdeksän uutta yritystä sekä
solmittiin 15 muuta pitkäaikaista yhteistyösopimusta. Kaksikymmentä hanketta raportoi vaikuttaneensa positiivisesti sukupuolten
väliseen tasa-arvoon. Hankkeissa mm. kehitettiin kohdemaiden
terveys- ja koulutuspalveluita sekä
uusiutuvan energian ratkaisuja.
Finnpartnershipin
kautta
myönnettävää tukea koskevat samat tavoitteet ja velvoitteet kuin
muutakin kehitysyhteistyörahoitusta. Vuonna 2020 Finnpartnership koulutti työpajoissa 250 henkilöä – pääasiassa yrityksiä – YK:n
kestävän kehityksen sekä Suomen
kehityspoliittisiin tavoitteisiin. Tukea saaneille hankkeille tarjotaan
lisäksi koko elinkaaren ajan neuvontaa ja maksutonta konsultointia vastuullisuudessa, esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksissä.
Finnpartnership toimii osana Team Finland -verkostoa täydentäen muuta rahoitusta ja palveluita. Onnistunut Finnpartnership-hanke voi tarjota kanavan
myös kansainväliseen rahoitukseen, jota liikkuu kehitysyhteistyön ja kaupallisen toiminnan rajapinnassa yhä suurempia määriä.
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Kolmekymmentä Joensuun seudun
muovialan yritystä käynnistävät
yhdessä Business Joensuun kanssa
Hyvä muovi! -kampanjan
Noin 30 Joensuun seudun muovialan yrityksen ja Business Joensuun yhteinen Hyvä muovi! -kampanja
tekee seudun laajaa ja monipuolista muovialan yritysverkostoa tutummaksi ja nostaa esiin muovista
löytyviä mahdollisuuksia. Tasaisesti kasvava muoviala työllistää Joensuun seudulla jo noin 1 500
ammattilaista, ja osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Yksi Hyvä muovi! -kampanjassa mukana olevista yrityksistä on Joensuussa toimiva Muottituote , joka valmistaa moderneissa tuotantotiloissaan ruiskuvalumuotteja sekä ruiskuvalaa muovituotteita asiakkailleen.

Huhtikuussa käynnistyvä muovialan tunnettuuskampanja yhdistää
Joensuun alueen muovialan toimijoita Business Joensuun johdolla. Kampanja esittelee yhteisen
viestinnän avulla seudun yrityksiä, tuotteita, uratarinoita ja tekijöitä. Muovialalla menee Joensuun
seudulla nyt liikevaihdolla mitattuna todella vauhdikkaasti. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää jo 200 milj. euroa, josta 60 - 70
% tulee viennistä. Joensuun seudun muovialan yrityksiin on syntynyt vuonna 2020 satoja uusia
työpaikkoja ja rekrytointitarvetta
on yrityksissä edelleenkin, kertoo
yritysasiantuntija Antti Mononen
Business Joensuusta.
Kampanjan nimi “Hyvä muovi!” on kannustushuudahdus Joensuun seudun muovialan yritysten verkostolle sekä muovin hyville ominaisuuksille. Materiaalina
muovi herättää ihmisissä negatiivisiakin mielikuvia esimerkik20

si valtamerten jäteongelmien ja
mikromuovien vuoksi. Muovi on
kuitenkin oikeassa paikassa ja oikein käytettynä tarpeellinen. Välttämätön materiaali se on esimerkiksi terveydenhuollossa ja teollisuudessa. Muovialan yritykset
luovat seudulle työpaikkoja ja hyvinvointia, eikä arkemme nykyisellään toimisi ilman muovia.

Työvoiman tarve on
Joensuun seudun muovialan
yrityksissä suurta

Joensuun seudun muovialan yrityksissä työllisyysnäkymät ovat
erinomaiset ja erilaisia työtehtäviä
löytyy paljon. Yrityksissä työskentelee tällä hetkellä noin 1 500 ihmistä ja määrä on kasvanut useilla sadoilla viimeisen vuoden aikana. Tällä hetkellä seudun yrityksissä on avoinna useita kymmeniä
työpaikkoja.
Suuri osa Joensuun seudun
muoviteollisuuden tuotannosta

liittyy lääke- ja terveydenhuoltoteollisuuden tuotteiden valmistamiseen. Joensuun seudulla valmistetaan esimerkiksi koronatestaukseen tarvittavia muovituotteita.
Muita merkittäviä aloja ovat erilaisten teollisuus- ja maataloustuotteiden sekä kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen muovituotteiden valmistus ja ruiskuvalumuottien valmistus.
Ala ei ole herkkä suhdannevaihteluille, ja se on kasvanut tasaisesti viimeiset vuodet. Tarve uudelle työvoimalle on ollut jatkuvaa.
Alan vetovoima näkyy myös koulutusmahdollisuuksissa. Joensuun
seudulla toimivat oppilaitokset
Riveria, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston kemian laitos tarjoavat muovialaan
liittyviä liittyviä opintoja. Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä on tiivistä.
Muoviala kannattaa pitää mielessä opinto- ja suuntautumisvaih-
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toehtoja sekä mahdollista uran
vaihtoa pohtiessa, sillä vetovoimaa
ja monipuolisia tehtäviä löytyy Joensuun seudun muovialan yrityksistä, selventää Mononen.
Business Joensuu Oy aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa. Yhtiö tarjoaa palveluita yritysten
käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, investointeihin ja sijoittumiseen alueelle, sekä
Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluita. Lisäksi Business Joensuu tuottaa eri toimialojen kasvuja kilpailukykyohjelmia, jotka luovat yrityksille parhaat edellytykset
toimia Joensuun alueella. Business
Joensuun toiminnan lähtökohtana
on asiakastarpeisiin vastaaminen
hyvällä sykkeellä ja tuloksellisesti
sekä proaktiivinen, ketterä ja ammattitaitoinen yhteistyö.
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Yrityskysely:
Suomalaiset suuryritykset
suhtautuvat positiivisesti
EU:n kestävän
rahoituksen taksonomiaan,
mutta toteutustapa huolettaa

Kaksi kolmesta suuryrityksestä pitää EU:n taksonomiauudistusta
myönteisenä askeleena, mutta sen toteutustapa mietityttää. Jo
ensi vuonna voimaan tulevan uudistuksen aikataulu ja valmistelu
huolettaa yrityksiä. Sääntelyn sisältö on vielä monella tapaa auki,
eikä siihen ole ehditty riittävästi varautua, ilmenee EK:n teettämästä
haastattelututkimuksesta.

Taksonomian avulla EU haluaa vauhdittaa ilmastotavoitteiden toimeenpanoa kytkemällä yhteen yritysten rahoitus
ja investointien ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Mitä kestävämpi investointihanke, sitä
helpommin ja edullisemmin
sen voi olettaa saavan jatkossa
rahoitusta. Konkreettisesti kestävyys määräytyy taksonomian
eli kestävyysluokittelun perusteella, jonka kriteereistä odotetaan komission esitystä 21.4.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK teetti IROResearch Oy:llä haastattelututkimuksen, jolla selvitettiin 50:n suomalaisen
suuryrityksen arvioita EU-taksonomiasta.
Taksonomia on Suomen
kohtalonkysymys. Tämä näkyy myös suuryritysten palautteessa, joka on kahtalaista, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri
Häkämies:
”Suomalaisten kärkiyritysten
yleinen suhtautuminen taksonomiaan on myönteinen, kunhan uudistus toteutetaan vii-

saasti. Huolena on se, että sen
valmistelu on ollut hätäistä ja
poliittisesti värittynyttä.”
”Yritysten viesti on selvä:
teollisuutemme
vähähiilisiä
energiamuotoja tulisi kohdella
taksonomiassa oikeudenmukaisesti ja neutraalisti, niiden
todellisten ilmastovaikutusten
perusteella. Tämä koskee niin
ydinvoimaa, vesivoimaa kuin
metsäpohjaista
biomassaa.
Myös kaasu on turvattava siirtymävaiheen energialähteenä,
jo huoltovarmuuden puolesta”.

Tutkimushaastattelun
keskeiset tulokset:

Taksonomiauudistus on selvityksen mukaan suuryrityksille vielä etäinen, vaikka se tuo
niiden rahoitukseen ja raportointivelvollisuuksiin merkittäviä muutoksia mahdollisesti jo alkuvuodesta 2022. Lähes
40 prosenttia yritysjohtajista ei
tuntenut taksonomiauudistusta lainkaan.
Kolmannes yritysjohtajista
sanoo yrityksensä varautuneen

taksonomiaan melko tai erittäin hyvin. Aiheeseen perehtyneiden keskuudessa osuus on
lähes puolet. Sen sijaan neljännes kaikista haastatelluista sanoi, että valmistautuminen on
vasta edessä.

jää, joiden työtehtäviin kuuluu
EU:n taksonomiakriteeristö.
Haastatellut vastaavat yrityksessään talous-, rahoitus- tai
lakiasioista, yhteiskuntasuhteista tai vastuullisuudesta.

Yritykset odottavat taksonomian lisäävän raportointitaakkaa. Taksonomiakriteereihin
perehtyneistä lähes 70 prosenttia arvioi, että raportointi lisääntyy kohtuullisen paljon tai
merkittävästi.

EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Me EK:ssa rakennamme
yhteiskuntaa, jossa suomalaiset yritykset menestyvät, tarjoavat ihmisille työtä ja rahoittavat hyvinvointiyhteiskuntaamme. Teemme työtä uudistuvan
markkinatalouden puolesta. 
Tavoitteenamme on vastuullinen työelämä, parhaat osaajat, kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset, vastuullinen
markkinatalous sekä ilmastonratkaisujen edistäminen Suomessa ja EU:ssa. Me EK:ssa
edustamme kahta kolmasosaa
yksityisen alan työpaikoista,
viennistä ja innovaatiotoiminnasta.

IROResearch Oy haastatteli 7.–12.4 välisenä aikana 50
suuryrityksen
yrityspäättä-

21-7-21-1-2

Kaksi kolmasosaa arvioi, että
taksonomian käyttöönotto on
vähintään melko hyvä asia. Aiheeseen paremmin perehtyneiden joukossa kriittisyys kuitenkin kasvaa: lähes 40 prosenttia
arvioi taksonomian melko tai
erittäin huonoksi asiaksi liiketoiminnalleen. Tutustu yrityskyselyn tuloksiin infograafien
muodossa.
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Uusi kone hyötyy
menestyksekkäästä
IMSA-NSK kumppanuudesta

IMSA:n uusi Euroopan
työstökonemarkkinoille tarkoitettu
MF1000-3T syväporauskone hyödyntää
DIN-standardit täyttäviä NSK:n
kuularuuveja. Tämä askel pohjautuu
IMSA:n ja NSK:n väliseen pitkäaikaiseen
kumppanuuteen, joka on kestänyt useita
vuosia ja jonka puitteissa on kehitetty
lukuisia konemalleja. IMSA aikoo esitellä
uuden MF100-3T-mallin lokakuussa
2021 EMO-työstökonemessuilla
Milanossa.
Luonnoksessa näytetään uuden IMSA MF1000-3T -syväporauskoneen rakenne. Koneessa käytetään uusinta DIN-standardin mukaista NSK:n kuularuuviteknologiaa. Valokuva: IMSA

Vuonna 1988 perustettu IMSA
sijaitsee Barzagossa Pohjois-Italiassa, jossa ydinliiketoiminta keskittyy syväporauskoneiden ja ”kanuunaporakoneiden” suunnitteluun ja valmistukseen. Yritys on alansa
johtaja ja maailmassa on käytössä yli 500 tällaista IMSA:n

konetta. Käyttökohteita on lukuisia, mutta useimmissa keskitytään
autoteollisuuden
muottityökalujen ”kanuunaporaukseen”.
Markkinoille tuotiin tähän tarkoitukseen pelkästään
2014–2019 välisenä aikana
seitsemän IMSA-mallia. Lu-

kuisien vaihtoehtojen ansiosta kukin perusmalli on räätälöity asiakkaan eritysvaatimusten mukaan, vaikka yritys voi
myös suunnitella ja valmistaa
täysin asiakaskohtaisia ratkaisuita. Maksimoidakseen koneiden suorituskyvyn IMSA
on vuosien ajan luottanut valitsemansa lineaariliikekumppanin NSK:n kuularuuveihin ja
lineaariohjaimiin. Yritys toistaa nyt tätä hyväksi todettua
kaavaa viimeisimmässä syväporauskoneessaan MF10003T, joka voi porata jopa 1000
mm syviä reikiä (työkalun halkaisijasta riippuen).
Kallistettavalla päällä varustettu kone mahdollistaa myös
koneistuksen, samalla kun
80-asentoinen automaattinen
työkalunvaihtolipas ja automatisoitu lavanvaihtaja mahdollistavat työkappaleen koneistuksen automaation avulla.

Eurooppalaisille työstökonemarkkinoille tarkoitetut DIN-standardin täyttävät NSKkuularuuvit tarjoavat nopeaa ja hiljaista suorituskykyä. Valokuva: NSK

NSK:n kuularuuvi, joka täyttää DIN 69051 (ISO 3408)
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-standardin vaatimukset sekä
mitta että toleranssiluokissa, täyttää myös IMSA:n suorituskykyvaatimukset. Nämä
koskevat nopeutta, tarkkuutta, kuormituskapasiteettia sekä
jäykkyyttä. Ensimmäinen NSK:n DIN standardin täyttävä
kuularuuvitilaus toimitetaan
toukokuussa 2021 ja se täyttää
MF1000-3T-prototyypin vaatimukset. Akselihalkaisijoilla
32–63 mm ja nousuilla 10–40
mm valmistetut DIN-standardit täyttävät NSK-kuularuuvit tarjoavat nopeuskertoimen
160 000 dn. Tämän suorituskykytason ansiosta niitä voidaan
käyttää rajoituksetta suuren
nopeuden työstösovelluksissa, joissa vaaditaan myös hyvin tarkkaa asemointia. Lisäksi
kuularuuvien tasainen toiminta synnyttää lineaarijärjestelmässä mahdollisimman vähän
värinää. Samalla se laskee melutasoa.
21-7-22-1-2
7 / 2021

Metso Outotec toimittaa mineraalienkäsittelyteknologiaa Sandfire Resources
-yhtiön kupari- ja hopeahankkeeseen
Botswanaan
Metso Outotec toimittaa kaikki tärkeimmät prosessiteknologiat Sandfire Resources -yhtiön
Motheo-lippulaivahankkeen kupari- ja hopearikastamoon Botswanaan. Tilauksen arvo on
noin 17 miljoonaa euroa, ja se on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2021 ensimmäisen
vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Kalaharin kuparialueelle Botswanaan rakennettava uusi laitos tuottaa 3,2 miljoonaa tonnia vuodessa, ja vuosituotantoa voidaan jatkossa kasvattaa
5,2 miljoonaan tonniin. Metso Outotec toimittaa kaikki
tärkeimmät mineraalienkäsittelylaitteet, kuten kara- ja kartiomurskaimet,
ketjusyöttimet, semiautogeenisen myllyn

ja vuorauslaitteen, TankCell®
-vaahdotuskennot, Vertimill®
-jauhinmyllyn, tehokkaat sakeuttimet ja painesuodattimen. Lisäksi toimitus sisältää
varaosat ja käyttöönoton työnjohtopalvelut. Laitteet toimitetaan vuosina 2021 ja 2022, ja
tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2022 lopussa tai
vuoden 2023 alussa.

”Olemme iloisia siitä, että
strateginen kumppanuutemme Sandfire Resources -yhtiön kanssa jatkuu. Olemme tehneet Sandfiren kanssa yhteistyötä ennenkin, ja on hienoa,
että meidät valittiin uudelleen toimittajiksi yhtiön Motheo-lippulaivahankkeeseen.
Toimiviksi todetut kestävät
teknologiamme auttavat San-
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dfirea toteuttamaan kansainvälistä kasvua ja monipuolistamista koskevaa strategiaansa”,
sanoo Kai Rönnberg, Metso
Outotecin Mineraalit-liiketoiminta-alueen myynnistä Aasian ja Tyynenmeren alueella
vastaava johtaja.
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Täyssähköisyys poistaa päästöt lähijakelusta: Mercedes-Benz eSprinter
Daimler on autonvalmistajana voimakkaasti edistämässä
liikenteen sähköistymistä. Yhtiön tuotestrategiaan kuuluu
tarjota kaikista kuorma- ja pakettiautomalleistaan
täyssähköversio lähivuosien kuluessa. Verkkokaupan kasvun
kautta tapahtuva noutopiste- ja kotijakelun lisääntyminen
kasvattaa jakeluliikennettä erityisesti kaupunkialueilla.
Liikennemäärien kasvaessa sähkökäyttöinen jakeluauto on
oivallinen ratkaisu lähipäästöjen vähentämiseen ja on lisäksi
kulkiessaan lähes äänetön.
Tällä hetkellä täyssähköiset versiot
ovat jo saatavilla Mercedes-Benz
Vito- ja Sprinter- pakettiautoista
sekä Daimlerin portfolioon kuuluvasta Fuso Canter-kuorma-autosta. Mercedes-Benz eSprinterin akusto jo asiakkaan valinnan
mukaan joko kolmen akkupaketin muodostama 41 kWh tai neljän akkupaketin muodostama 55
kWh. Suomessa keskitytään tarjoamaan suuremman toimintamatkan tarjoamaan suurempaan
akustoon. Toimintasäde on WLTP-mittauksen mukaan 80 km/h
nopeudenrajoittimella varustettuna 154 km.
Polttomoottorin korvaava sähkömoottori tuottaa 85 kW (116
hv) hetkellisen tehon ja 295 Nm:n
väännön, jonka yksivaihteinen
vaihteisto välittää etupyörille. Suurin jatkuva teho on 70 kW (95 hv).
Akuston lataus voidaan joko suorittaa yön yli kotilatausasemasta
(vaihtovirtalataus) tai CCS-pikalatauksella (tasavirtalataus). Autossa on kotilatausta varten sisäänrakennettu 7,4 kW:n laturi, jonka
avulla akusta latautuu tyhjästä täyteen noin kahdeksassa tunnissa.
Vakiovarusteinen DC-pikalataus
voidaan suorittaa maksimissaan
80 kW:n teholla, jolloin latausaika
(10 – 80%) on 30 minuuttia. Vakiona 20 kW pikalatausteho, lisä-

varusteena saatavissa joko tehtaalta tai jälkiasenteisena 80 kW.
Koriltaan eSprinter vastaa polttomoottorimalliston
korkeaa
A2-mallia. Kori pituus on 5926
mm ja kuormatilavuus 11 m3.
Kantavuus Suomessa vakiovarusteisella isommalla akkupaketilla on noin 900 kg. Kookkaamman
akkupaketin paino on 624 kg.
Huolenpitosopimus vakiona
eSprinterissä
Valtuutetussa
merkkihuollossa
suoritettu vuosihuolto on välttämätön korkeajännitteisten komponenttien ja auton muun valmistajan tavoitteen mukaisen toiminnan varmistamiseksi. Mercedes-Benz eSprinterissä on
vakiovarusteena kolmen vuoden /
160 000 km mittainen huolenpitosopimus (HPS).
Mercedes-Benz
Huolenpitosopimus on varmistus sille, että
uuden tai käytetyn auton käytön aikana omistajalle ei tule yllättäviä kustannuksia auton ylläpitoon liittyen. Ennalta sovitun
kiinteän kuukausimaksun myötä
kaikki normaaliin auton kulumiseen ja huoltoon liittyvät toimenpiteet puskurista puskuriin sisältyvät huolenpitosopimuksen piiriin. Myös mahdolliset teknisten
vikojen aiheuttamat rikkoutumi-

Autossa on kotilatausta varten sisäänrakennettu 7,4 kW:n laturi, jonka
avulla akusta latautuu tyhjästä täyteen noin kahdeksassa tunnissa. Vakiovarusteinen DC-pikalataus voidaan suorittaa maksimissaan 80 kW:n teholla, jolloin latausaika (10 – 80%) on 30 minuuttia.

Polttomoottorin korvaava sähkömoottori tuottaa 85 kW (116 hv) hetkellisen tehon ja 295 Nm:n väännön, jonka yksivaihteinen vaihteisto välittää
etupyörille.
set kuuluvat huolenpitosopimuksen piiriin.
Maailman ensimmäinen asiakkaalle luovutettu kylmäkuljetuksiin varustettu eSprinter
Vehon pitkäaikainen asiakas, ekologisen jakeluliikenteen pioneerina pääkaupunkiseudulla operoiva A to B Finland Oy / A2B,
päätyi paikallispäästöttömän jakelukaluston laajentamisessa Mercedes-Benz eSprinteriin.
Yrityksen koko 50 ajoneuvon
kalusto toimii uusiutuvilla polttoaineilla: kotimaisella jätteistä tehdyllä biokaasulla ja tuulivoimalla
tuotetulla sähköllä. Palvelun ydinalueita ovat pääkaupunkiseutu,
Turku ja Tampere. A2B:n henkilöstömäärä on 60. Kannattavasti
kasvavan yrityksenliikevaihto on
kahden viime vuoden aikana tuplaantunut nykyiseen 4 miljoonaan
euroon, ja tavoitteena on viiden
vuoden kuluessa kasvaa 10 miljoonan liikevaihdon yritykseksi.
- Ekologiset kuljetukset ovat iso
asia meille ja koko yhteiskunnalle.
Palvelumme on jo hiilineutraalia.
Nyt haluamme edelläkävijänä tuoda markkinoille täysin päästöttömät ruokaostosten kotiinkuljetukset uusimmalla tekniikalla. Sähköpakettiauton ja sähköllä toimivan
kylmälaitteen yhdistelmällä voimme hoitaa kylmäkuljetukset sekä
CO2-päästöttömästi että ilman
terveydelle haitallisia lähipäästöjä,
toteaa A2B:n toimitusjohtaja ja perustaja Tero Kakko.
Itsenäinen
lämmönsäätölaitteisto
Vantaalla asiakkaalle luovutetun
auton kylmävarustuksen toteu-
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tuksesta vastaa Thermo King lämmönsäätölaitteiden maahantuoja
VTA-tekniikka Oy.
- Kotiinkuljetukset laajenevat
edelleen, ja puhtaat tekniikat ovat
ratkaisevan tärkeitä ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa, elintarvikkeiden ja lääkkeiden hävikin pienentämisessä ja kaluston
tehokkuuden lisäämisessä.
- Thermo King jatkaa innovointia ja laajennamme sähköisiä kylmäketjuratkaisujamme auttaaksemme asiakkaitamme vastaamaan kestävän last mile deliveryn
tarpeisiin. Yhteistyössä Mercedes-Benz AG:n kanssa edistämme
kylmäkuljetusten sähköistämistä
epäpuhtauksien, päästöjen ja melun vähentämiseksi, kertoo Francesco Incalza, Thermo Kingin johtaja Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.
Thermo Kingin täysin sähköinen E-200-kylmälaite ja uusi litiumioniakku (Li-ion) tarjoavat
itsenäisen ja vakaan kapasiteetin,
mikä varmistaa katkeamattoman
kylmäketjun, vaikka kuljettaja pysähtyy toimitusta tai taukoavarten.
Toisin kuin tyypilliset dieselmoottoreille suunnitellut ratkaisut,
E-200 tarjoaa vakiona jopa kaksi
jäähdytysaluetta, riippumatta ajoneuvojen moottoreista, ja toimii
saumattomasti sähkökäyttöisten
ajoneuvojen kanssa. Litiumioniakku on integroitu täysin E-200-yksiköiden patentoituun virranhallintaan. Tämä vähentää energiankulutusta, lisää auton autonomiaa
ja parantaa tehokkuutta ja luotettavuutta.
21-7-25-1-2
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Volvo Cars syventää yhteistyötä NVIDIA:n
kanssa; seuraavan sukupolven
itseohjautuva Volvo, jonka voimanlähteenä
on NVIDIA DRIVE Orin
Tulevaisuudesssa käytetään NVIDIA DRIVE Orin™ System-on-a-chip (SoC)
-teknologiaa autonomisen ajotietokoneen voimanlähteenä seuraavan sukupolven
Volvo-malleissa. Suuret laskentatehomäärät ovat turvallisen autonomisen ajamisen
edellytys. NVIDIA DRIVE Orin, alan johtava autoteollisuuden tekoälylaskentaalusta, pystyy ennennäkemättömään 254 teran (tai 254 biljoonan) toimintaan
sekunnissa (TOPS).
Ttavoitteena on olla ensimmäinen autonvalmistaja, jolla on maailmanlaajuinen jalanjälki ja joka
käyttää NVIDIA DRIVE Orinia
seuraavan sukupolven malleissaan
tulevan SPA2-modulaarisen ajoneuvoarkkitehtuurin perusteella.
Ensimmäinen tämän SOC:n sisältävä auto on seuraavan sukupolven Volvo XC90, joka paljastetaan
ensi vuonna.
"Uskomme yhteistyökumppaniin maailman johtavien teknologiayritysten kanssa parhaiden
volvojen rakentamiseksi", teknologiajohtaja Henrik Green sanoi.
"NVIDIA DRIVE Orin -teknologian avulla voimme viedä seuraavan sukupolven autoturvallisuuden seuraavalle tasolle."
Volvo Carsin suunnitelmat
käyttää NVIDIA DRIVE Orinia
autonomiseen ajotietokoneeseen-

sa perustuu yhtiön järkkymättömään sitoutumiseen korkeimpiin
mahdollisiin turvallisuusstandardeihin.
NVIDIA DRIVE Orin -käyttöinen tietokone on keskeinen elementti turvallisen ja jatkuvasti päivitettävän autonomisen ajamisen
mahdollistamiseksi. Se toimii yhdessä yrityksen sisällä kehittämän
ohjelmiston ja Volvo Carsin autonomisen ajo-ohjelmiston kehitysyhtiön Zenseactin sekä ohjaus- ja
jarrutusjärjestelmien kanssa.
Lisälaskentateho ja grafiikkakäsittely mahdollistavat autonomiseen ajamiseen tarvittavat kehittyneet anturiohjelmistot, kuten
Volvo Carsin teknologiakumppaneihin toisen Volvo Carsin teknologiakumppanin Luminarin kehittämän uudenaikaisen LiDAR-teknologian.

Tuleva arkkitehtuuri tulee saataville laitteistovalmiiksi autonomiseen ajoon tuotannon alusta alkaen. Sen valvomaton autonominen ajo-ominaisuus, nimeltään
Highway Pilot, aktivoituu, kun se
on todennettu turvalliseksi yksittäisille maantieteellisille sijainneille ja olosuhteille.
NVIDIA DRIVE Xavier -pohjainen ydintietokone hallitsee auton ydintoiminnot, kuten perusohjelmiston, energianhallinnan ja
kuljettaja-avun. Se toimii yhdessä
NVIDIA DRIVE Orin -käyttöisen
autonomisen ajotietokoneen kanssa, joka on omistettu tietojenkäsittelyn intensiiviselle työlle, kuten
näkö- ja LiDAR-prosessointiin, ja
joka tarjoaa autonomisen ajamisen edellyttämän korkean turvallisuustason.

Siirtyminen keskitettyyn tietojenkäsittelyarkkitehtuuriin tarkoittaa monimutkaisuuden poistamista. Sen sijaan, että luottaisi auton ympärillä oleviin useisiin
elektronisiin
ohjausyksiköihin,
jotka ohjaavat yksittäisiä ominaisuuksia ja järjestelmiä, suuri osa
ohjelmistosta kehitetään nyt itse
ja säilytetään auton keskustietokoneessa. Tämä mahdollistaa ominaisuuksien säännöllisemmät parannukset ja kasvun ilmapäivitysten avulla.
Volvo Carsin ja NVIDIA:n välisen yhteistyön rahoitusehdoista neuvotellaan viimein osapuolten kesken.

21-7-26-1-2
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Mepit hyväksyivät ehdotuksensa
tekoälyn sääntelystä EU:ssa

Tarkoituksena on edistää innovointia ja eettisiä standardeja sekä
lisätä luottamusta teknologiaan.
Euroopan parlamentti ehdottaa
ensimmäisten instituutioiden joukossa suosituksia tekoälyä koskevista säännöistä, jotka kattavat
sekä eettiset että tekijänoikeus- ja
vastuukysymykset. EU voisi saada näin maailmanlaajuisen johtoaseman tekoälyn kehittämisessä. Komissiolta odotetaan lainsäädäntöehdotusta aiheesta ensi vuoden alussa.

Tekoälyn eettinen kehys

Parlamentti pyytää Iban García
del Blancon (S&D, Espanja) tekemässä lainsäädäntöaloitteessa komissiota esittämään uutta oikeudellista kehystä, joka kattaa eettiset periaatteet ja oikeudelliset
velvoitteet, joita on noudatettava
tekoälyn, robotiikan ja niihin liittyvän teknologian kehittämisessä,
käyttöönotossa ja käytössä EU:ssa. Tämä koskee myös ohjelmistoja, algoritmeja ja dataa.
Parlamentti hyväksyi aloitteen
äänin 559 puolesta, 44 vastaan ja
88 tyhjää.

Tulevassa laissa olisi huomioitava keskeiset perusperiaatteet, kuten ihmiskeskeisyys, turvallisuus,
avoimuus ja vastuuvelvollisuus,
toimet puolueellisuutta ja syrjintää
vastaan, muutoksenhakuoikeus,
yhteiskunta- ja ympäristövastuut
sekä yksityisyyden kunnioittaminen ja tietosuoja.
Suuririskisiä ja muun muassa itseoppivia tekoälyteknologioita olisi kehitettävä siten, että ihmiset voivat valvoa niiden toimintaa
koko ajan. Jos käytössä on toiminto, joka voisi johtaa vakavaan eettisten periaatteiden rikkomiseen ja
joka voisi olla vaarallinen, itseoppivat ominaisuudet olisi voitava
kytkeä pois päältä ja saada laite takaisin ihmisen hallintaan.

Vastuu tekoälyn
aiheuttamista vahingoista

Parlamentti vaatii Axel Vossin
(EPP, Saksa) tekemässä toisessa lainsäädäntöaloitteessa tulevaisuuteen suuntautunutta siviilioikeudellisen vastuun järjestelmää.
Siinä suuririskisen tekoälyjärjestelmän operaattori olisi vastuussa tekoälystä aiheutuneista vahin-

goista. Selkeä oikeudellinen kehys
edistäisi innovointia, sillä se antaisi yrityksille oikeudellista varmuutta. Selkeät säännöt suojaisivat samalla kansalaisia ja lisäisi
heidän luottamustaan tekoälyteknologiaan.
Sääntöjen olisi koskettava sekä
fyysisiä tai virtuaalisia tekoälytoimia, jotka aiheuttavat henkeen,
terveyteen, fyysiseen koskemattomuuteen tai omaisuuteen kohdistuvaa haittaa tai vahinkoa. Sääntöjen pitäisi kattaa myös tilanteet,
joissa on aiheutunut merkittävää
aineetonta vahinkoa, joka on johtanut ”todennettavissa olevaan taloudelliseen tappioon”. Suuririskiset tekoälyteknologiat ovat vielä
harvinaisia. Mepit kuitenkin uskovat, että operaattoreilla olisi oltava vakuutukset, jotka ovat samantyyppisiä kuin moottoriajoneuvoihin sovellettavat vakuutukset.
Parlamentti hyväksyi lainsäädäntöaloitteen äänin 626 puolesta,
25 vastaan ja 40 tyhjää.

sa mietinnössä tehdään selväksi,
että EU:n johtoasema tekoälyalalla
edellyttää tehokasta teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmää. Samalla on
varmistettava, että EU:n patenttijärjestelmä takaa riittävän suojan
innovaatioille. Tekstissä kuitenkin
korostetaan, että tämä ei saa tapahtua ihmistekijöiden etujen eikä
EU:n eettisten periaatteiden kustannuksella.
Meppien mielestä on tärkeää
erottaa toisistaan ihmisen tekoälyn avulla tuottamat luomukset ja
tekoälyn tuottamat luomukset. Tekoälyllä ei pitäisi olla oikeushenkilöllisyyttä. Ainoastaan ihmiset saisivat olla teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmien omistajia. Parlamentin kannanotossa käsitellään myös
tarkemmin tekijänoikeutta, tiedonkeruuta, liikesalaisuuksia, algoritmien käyttöä ja valevideoita.
Parlamentti hyväksyi kannanoton äänin 612 puolesta, 66 vastaan ja 12 tyhjää.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Stéphane Séjournén (Renew Europe, Ranska) valmistelemas-
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Nauretaan näyttävästi

Viakra on vanha keksintö.
Uusin on käpytikan siemenneste.
Se panee takomaan vaikkei olisi reikääkään.

Lauri kysyi äidiltään voiko koiria korjata.
Äiti vastasi, että ne eivät ole koneita.
Mutta isä sanoin, kun sinä lähdet lomalle hän poraa
naapurin nartun numeroa isommaksi.

*****

Suomalaismies oli ollut eestiläisen tytön kanssa ja tautihan siinä
tarttui.
Raivoissaan mies palasi baariin ja haukkui tytön.
Perkeleen huora sain sinulta klamydian!
Tyttö katseli miestä nenän vartta pitkin ja totesi.
Etkä saanut sinähän ostit sen.

*****

Baarissa pöytä seurue keskusteli tipattomasta tammikuusta.
Eräs mies ratkaisi asian näin.
Ajattelin ottaa olutta vain niinä päivinä, jotka alkavat
t-kirjaimella.
Eli tiistaina, torstaina, tänään, toisosapäivänä, työpäivänä,
tulevana päivänä, sekä tunnuntaina.

*****

Mitä rohkeus on?
Sitä kun mies tulee humalassa kotiin ja vaimo odottaa luudan
kanssa vihaisena.
Mies kysyy: Ootkos siivoamassa vai aiotko lentää kauaskin?

*****

Kaikkea kokeillut mies halusi laittaa vehkeensä naisen korvaan.
Ei käy nainen vastasi, sillä minusta voi tulla kuuro.
Tähän mies vastasi. Eihän sinusta tullut mykkäkään.

*****

Mies sanoo jumalalle. Miksi teit naisesta niin kauniin?
Jumala vastasi, jotta te miehet rakastuisitte naisiin.
Mutta, jumala, mies jatkaa, miksi sitten teit heistä niin tyhmiä?
Jumala vastaa. Jotta he rakastuisivat miehiin.

*****

Kymmenen miestä ja yksi nainen roikkuivat köyden varassa jyrkänteellä.
Köysi kesti vain kymmenen ihmisen painon. Yhden oli pudottauduttava.
Nainen sanoi: Minä suostun. Naisena olen tottunut uhrautumaan
muiden edestä.
Tämän liikuttavan puheen jälkeen miehet alkoivat taputtaa.

Mietelauseita 15 vuoden takaa.
-Kaikki on mahdollista, paitsi pyörö ovessa hiihtäminen.
- Kyllä skitsofrenia aina yksinolemisen voittaa.
-Terveys on pohjimmiltaan hitain tapa tehdä kuolemaa.
-Pessimismi on aivan turhaa, ei se auta kuitenkaan mitään.
-Heti kun kädet likaantuvat, nenää alkaa kutittaa.
-Alamme edistyä - asiat menevät huonommaksi hitaammin.
- Kun on korviaan myöden kusessa on parempi pitää suunsa kiinni
- Mitä etua on dementiasta? Saa uusia ystäviä joka päivä.

*****
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TEOLLISUUDEN NÄYTELEHTI MEDIAKORTTI 2021
Yhteystiedot

Maksun saaja

Lehden julkaisija
TN-Lehti Oy
Osoite
Koimetsäntie 3, 24280 SALO
Puhelin
046 589 2070
Suomen Yrittäjäin Keskusliiton Jäsen
Lehden koko
Painopinta-ala
Palstojen lukumäärä
Palstojen leveys

TN-Lehti Oy, Koimetsäntie 3, 24280 SALO
Pankki: Someron Säästöpankki FI43 4327 2120 0026
41 BIC: HELSFIHH

A4 (210x297 mm)
185x275 mm
4
42 mm / 1 palsta
90 mm / 2 palsta
135 mm / 3 palsta
185 mm / 4 palsta
Offset rotaatio
300 dpi
Sähköinen muoto (pdf)
Lehtistiftaus

Painomenetelmä
Rasteritiheys
Aineistovaatimus
Sidonta

Tilaushinnat 2021
Tilausjakso
1 kk
3 kk
6 kk
12 kk
18 kk

Koot
1/8 sivu
1/4 sivu
1/2 sivu
3/4 sivu
1/1 sivu

Ulkomaille alv 0%
24 eur
61 eur
122 eur
244 eur
366 eur

Ilmestymisaikataulu 2021

Ilmoitushinnasto 2021
Ilmoitushintoihin
lisätään arvonlisävero
(24%)

Kotimaa sis 10 % alv
20 eur
50 eur
100 eur
200 eur
300 eur

1-4 väriä
325 eur
650 eur
1300 eur
1950 eur
2600 eur

Pienemmät ilmoitukset 3,20 eur + alv. / ppm. 1-lisäväri 446 eur (viides
väri) / ilmoitus. Perferointilisä 165 eur. Muut koot ja monisivuilmoitukset sekä stifti- ja liimatippalaitteet sopimuksen mukaan. Auktorisoiduille mainostoimistoille alennus on -15%. Lasketaan arvonlisäverottomasta hinnasta.

Ilmoitusmyynti & Toimitus
Teollisuuden Näytelehti
Koimetsäntie 3, 24280 SALO
Avoinna ark. 09.00 - 11.00
(Huomioi koronavisuksen aiheuttamat rajoitukset)
p. 046 589 2070
Jouko Nieminen
jouko.nieminen@tn-lehti.fi
toimitus@tn-lehti.fi
Reklamaatiot: Kirjallisesti 8 vuorokauden kuluessa ilmestymispäivästä. Myöhäisempää reklamaatiota ei käsitellä. Vastuu
virheellisestä mainoksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
Ilmoitusten peruuttaminen: Viimeistään 6 vuorokautta ennen
aineistopäivää. Myöhäisempää ilmoitusperuutusta ei käsitellä.

Lehden
numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12

Aineistopäivä
13.01.21
27.01.21
10.02.21
24.02.21
10.03.21
24.03.21
14.04.21
28.04.21
12.05.21
26.05.21
09.06.21

Ilmestymispäivä
15.01.21
29.01.21
12.02.21
26.02.21
12.03.21
26.03.21
16.04.21
30.04.21
14.05.21
28.05.21
11.06.21

13
14
15
16
17
18
19
20
21-22

11.08.21
25.08.21
08.09.21
22.09.21
06.10.21
20.10.21
10.11.21
24.11.21
08.12.21

13.08.21
27.08.21
10.09.21
24.09.21
08.10.21
22.10.21
12.11.21
26.11.21
10.12.21

Huom! Myöhästyneestä aineistosta veloitamme painon laskuttamat
kulut. Kyseisistä ilmoituksista emme voi ottaa laatuvastuuta.
Suurta tilaa vievät aineistot tulee lähettää ZIP-pakattuna sähköpostilla tai muistitikulla. Noudatamme kaikessa julkaisutuoiminnassa
TNLehti Oy:n toimitusehtoja.
Näköislehteä voi lukea www.tn-lehti.fi
Oikeus muutoksiin pidätetään

Teollisuuden Näytelehteä voit lukea
tietokoneella, tabletilla tai vaikka
puhelimella osoitteessa:

www.tn-lehti.fi

Haluatko oman näköislehden?
Voit tilata sen sähköpostilla
toimitus@tn-lehti.fi
Koronaviruksen aikana lähetämme tilaajille vain
sähköisessä muodossa olevan lehden.
Koskee myös uusia tilaajia, joten tilaus kannatta
tehdä vaikka nyt. Koska lehden saa silloin veloituksetta
omaan sähköposti osoitteeseen.
Kun koronavirus on ohitse saavat tilaajat paperilehteä
sen ajan, joka heille olisi kuulunut lehteä lähettää.
Teollisuuden Näytelehti
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Hitachi ABB Power Grids ja P2X
Solutions sopimukseen Suomen
ensimmäisen teollisen mittakaavan
vihreän vedyn tuotantolaitoksen
sähköistämisestä
Hitachi ABB Power Grids ja vihreän vedyn tuottaja ja power-to-x-teknologian
edelläkävijäyhtiö P2X Solutions ovat solmineet aiesopimuksen 20 megawatin (MW)
vedyntuotantolaitoksen sähköistämisestä. Laitos tuottaa valmistuessaan vihreää vetyä
uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä.

Sopimuksen mukaisesti Hitachi ABB Power Grids toimii P2X Solutionsin kumppanina vedyntuotantolaitoksen
sähköistyksen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan
vihreän vedyn tuotantolaitos. Hitachi ABB Power Grids
vastaa
sähköjärjestelmäratkaisuista sähköverkosta aina
elektrolyysilaitteistolle saakka sisältäen sähköaseman, keskijännitejakelun, pää-, jakeluja tasasuuntaajamuuntajat, tasasuuntaajat, sähkön laadun
optimoinnin järjestelmät sekä
tarvittavat ohjaus- ja suojausjärjestelmät.
”On hienoa päästä kumppaniksi mukaan näin tärkeään
suomalaiseen
edelläkävijähankkeeseen edistämään Suomen ja koko maailman matkaa kohti päästötöntä sähköistä tulevaisuutta. Sähkö on vihreän vedyn valmistuksessa
keskeinen tuotannontekijä, ja
teollisen mittaluokan kilpailukykyisessä vedyntuotannossa kustannustehokkaan ja korkean hyötysuhteen sähköistysratkaisun merkitys on keskei30

nen. Meneillään oleva globaali
energiamurros edellyttää uuden teknologian käyttöönottoa ja maailmanluokan osaamista. Suomen teollisuudella
on kaikki edellytykset toimia
vihreämmän sähköisen tulevaisuuden edelläkävijänä, mistä tämä hanke on erinomainen
esimerkki”, Hitachi ABB Power
Gridsin toimitusjohtaja Matti
Vaattovaara sanoo.
Ensimmäisen pilottilaitoksen investoinnin suuruus on
noin 50 miljoonaa euroa. 20
megawatin laitoskoolla saavutetaan merkittävät kustannushyödyt. Kun ensimmäinen
ison kokoluokan vihreän vedyn tuotantolaitos on saatu demonstroitua, P2X:n tavoitteena
on edistää Suomen vetytaloutta useammalla tuotantolaitoksella ja mahdollisesti monistaa
hanke myös Euroopassa.
”Kumppanisopimus Hitachi
ABB Power Gridsin kanssa on
tärkeä askel vedyntuotantolaitoksen kehittämisessä. Sopimus on merkittävä myös suhteessa investoinnin kokonaisarvoon. Tämä on oiva esimerkki siitä, kuinka yksittäiset
vetyhankkeet edesauttavat ve-

tymarkkinan syntymistä ja
luovat kilpailukykyä suomalaiselle teollisuudelle matkalla
kohti päästötöntä tulevaisuutta ja kansainvälistä vetytaloutta”, sanoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit.
Vedyntuotantolaitoksen kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Laitoksen sijoituspaikkojen alustava kartoitus saatiin päätökseen helmikuussa 2021 ja parhaillaan
suunnitellaan toteutusta. Investoinnille haetaan tukea Euroopan komission tukimekanismeista sekä kansallisista tukilähteistä. P2X Solutions
on jättänyt helmikuussa 2021
hankkeen investointitukihakemuksen TEM:ille. Laitos otetaan käyttöön arviolta vuoden
2024 aikana.
P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian
edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti
arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja
synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakas-
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lähtöisesti tarvittaessa avaimet
käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi –
yhdessä. https://p2x.fi/
Hitachi ABB Power Grids
on globaali teknologiajohtaja, jolla on lähes 250 vuoden
historia. Yhtiö työllistää noin
36,000 henkilöä 90 maassa.
Pääkonttori sijaitsee Zurichissä. Hitachi ABB Power Grids
palvelee verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita läpi koko arvoketjun, samoin kuin kasvavia
aloja, kuten kestävä liikenne,
älykkäät kaupungit, energian varastointi ja datakeskukset. Yhtiö painottaa toiminnassaan sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten arvojen tasapainoa ja on sitoutunut
toimimaan kestävän energian tulevaisuuden edistämiseksi innovatiivisilla ratkaisuilla ja
digitaaliteknologioilla haluttuna kumppanina vahvemman,
älykkäämmän ja vihreämmän
verkon rakentamisessa perustana vahva osaaminen ja kokemus, maailmanlaajuinen läsnäolo ja vertaansa vailla oleva
asennettu laitekanta.
21-7-30-1-2
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Kraftmek ja Hydro-Material
yhdistävät voimansa
Kraftmek Oy on ostanut hydrauliikkaan erikoistuneen Oy Hydro-Material Ab:n koko
osakekannan 1.4.2021 voimaan astuvalla sopimuksella.

Yheinen "perhekuva" on otettu tyilaisuudessa , jossa Kraftmek Oy on ostanut hydrauliikkaan erikoistuneen asiantuntijayritys Oy Hydro-Material Ab:n koko osakekannan.
Vuodesta 1975 toiminut Hydro-Material on erikoistunut palvelemaan suomalaisia teollisuusyrityksiä ja sen valikoimaan kuuluu
maailman johtavien valmistajien hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteita sekä omaa valmistusta
olevat Hydromat-öljynjäähdyttimet. Vuonna 2020 yrityksen liikevaihto oli n. 5 miljoonaa euroa.
”Hydro-Materialin ja Kraftmekin yhdistyminen on meiltä merkittävä panostus hydrauliikkaosaamiseen. Yhdessä voimme tarjota
asiakkaillemme merkittävästi laajemman ja kilpailukykyisemmän
tuotevalikoiman. Olemme yhdessä enemmän kuin osiemme summa sekä asiakkaillemme että työn-

tekijöillemme”, kommentoi Kraftmekin toimitusjohtaja Ilpo Pinola.
“Hydro-Material Oy täydentää erinomaisesti Addtech Components -yksikön tuote- ja palvelutarjontaa Suomessa. Hydro-Materialin ja Kraftmekin yhdistymisestä syntyy vahva toimija, joka
tuottaa merkittävästi lisäarvoa nykyisille ja myös uusille asiakkaillemme”, toteaa Kraftmek Oy:n
hallituksen puheenjohtaja Markku Suominen.
Kaikki Hydro-Materialin työntekijät siirtyvät Kraftmekin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
Hydro-Materialin nykyinen toimitusjohtaja Anders Nyberg jatkaa Kraftmek Oy:n Hydro-Mate-

rial -tuotteiden tuoteryhmäpäällikkönä.
”Kraftmek ja Addtech-konserni on meille ideaalinen uusi omistaja”, toteaa Hydro-Materialin toimitusjohtaja Anders Nyberg. ”Tiimimme jatkaa hyvää asiakaspalvelua kuten ennenkin, ja saa lisäksi
koko Kraftmekin myyntihenkilöstön avun ja kokonaisuuteen sopivan tuotevalikoiman. Mahdollisuudet kasvuun ovat nyt entistä
paremmat, ja tästä hyötyvät viime
kädessä asiakkaamme”.
Kraftmek Oy on perustettu
1973 palvelemaan teollisuutta ja
kuuluu nykyisi Addtech-konsernin Components-divisioonaan.
Addtech Ab on ruotsalainen
pörssinoteerattu teknisen kaupan
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alan konserni. muodostuu noin
130 itsenäisestä yhtiöstä, jotka tarjoavat korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita pääasiassa valmistavan- ja infrastruktuuriteollisuuden tarpeisiin noin 20 maassa.
Addtech-konsernissa on n.3000
työntekijää ja sen liikevaihto on yli
miljardi euroa.
Hydrauliikkaan
erikoistunut
Oy Hydro-Material Ab on palvellut Suomen valmistavaa teollisuutta vuodesta 1975 lähtien. Yritys
edustaa markkinoiden tunnetuimpien valmistajien hydrauliikka- ja
pneumatiikkatuotteita. Yrityksen
toimitilat sijaitsevat Siuntiossa.
21-7-31-1-2
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Me haluamme olla edelleen
osaajien ja menestyjien
tiedon välittäjänä...

Teollisuuden Näytelehti on ollut
suomalaisen teollisuuden tiedonvälittäjänä
jo 39 vuosikerran aikana.
Milloin saamme tuoda yrityksenne
osaamisen kaikkien tietoisuuteen?
Lisätietoja tekstiviestillä tai puhelimella
numero 046 589 2070

