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Pääkirjoitus

K

irjoiƩelen tätä kirjoitusta junassa matkalla
Helsingistä Tampereelle. Eilisessä Varman
YriƩäjien neuvoƩelukunnan kokouksessa Salmisaaressa käyƟin hyvin vilkas keskustelu Suomen
talouselämästä ja odotuksista vuonna 2012 sekä
euroalueen rahoitusongelmista ja niiden vaikutuksesta lähitulevaisuuteen.
Varman sijoitusjohtaja Risto Murton mukaan sijoi ajat
ovat nyt kantaneet oman vastuunsa Kreikan talousongelmista. Jatkossa niistä vastaavat veronmaksajat. Ratkaisu
koskee laajemminkin koko Välimeren maiden velkaongelmia ja niiden jälkihoitoa.
Seurauksena näistä näy ää olevan se, e ä rahoitusriskit
ovat suurelta osin pienentyneet. Investoinnit voivat pienen
ajan kulu ua käynnistyä en stä laajami aisempana ja
tuoda kaiva ua kasvua talouselämään. Se, jos mikä, on
parasta lääke ä tähän päivään.
Yh ömme toiminnassa eivät kansainväliset rahoitusongelmat investoin en käynnistymisessä tai loppuunsaa amisessa ole suuremmin näkyneet. Kasvun kulmakerroin on
ollut koko ajan sopivan posi ivinen. Viime vuonna liiketoimintamme volyymi kasvoi yli 25 %. Sama tah jatkuu myös
alkaneena vuonna. Arvelen, e ä voimme jopa yli ää viime
vuoden kasvuprosen t.

Lappeenrantaan toimiston ja käynnistäneet Tallinnassa
vuosi si en perustetun yh ön toiminnan. Kasvua on tullut
rekrytoin en kau a myös vanhoille paikkakunnille. Merkillepantavaa on, e ä viime kesän jälkeen valmistavan
teollisuuden työpaikat ovat siirtyneet Suomesta poispäin.
Monet suunni elemamme koneet ja lai eet valmistetaan
muualla kuin Suomessa.
Keskustelu työelämän pelisäännöistä kiihtyy ihan perustellus . Ruotsin mallit muun muassa sairauspoissaoloista
antavat naapurille ison kilpailuedun.
Val oiden välinen verokilpailu vie yritystoimintaa niihin
maihin, jotka tukevat siellä harjoite avaa yritystoimintaa.
Tästä hyvänä esimerkkinä on Viro.
Keskustelua kannusteista työurien pidentämiseksi on syytä
vakavas jatkaa. Nykyiset ratkaisut eivät ole rii äviä, kylläkin oikean suuntaisia. Mielestäni ihmisille on anne ava
enemmän vastuuta oman toimeentulonsa turvaamisessa
kuin mitä nyt tehdään. Työelämän joustot ovat kilpailijamaissa meitä paremmat.

Hyvää keväƩä ja alkavaa kesää!

Viime kesän jälkeen olemme tehneet yhden liiketoimintakaupan ja yhden osakekantakaupan, avanneet syyskuussa

Julkaisija
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taina.syrjanen@comatec.fi

Kansikuva: Alstomin oﬀ-shore ratkaisu: uuden sukupolven 6 MW suoravetoinen tuuliturbiini. C/O: ALSTOM.
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Alstom varmistaa Saksassa
turistisaaren tuulisähkön
Borkumin saari Pohjanmerellä
Saksassa on kesäisin eriƩäin
suosiƩu turisƟkohde. Saaren
sähkönsyöƩöön saaƩaa tulla
ylläƩäviä katkoja vuorovesivaihtelun vuoksi. Alstom on
toimiƩanut Borkumiin ns. MaxSine -loistehokompensaaƩorin
varmistamaan, eƩä sähköverkon vikaƟlanteet eivät pääse
vaikuƩamaan saarelaisten ja
erityisesƟ turisƟen elämään.
Saksa on yksi tuulivoimaan
eniten investoinneista maista.
Uusia tuulivoimapuistoja rakennetaan Saksassa jatkuvasƟ.
Alstom on mukana yhdessä
uusimmista hankkeista Borkum
West II:ssa, joka sijaitsee Pohjanmerellä noin 45 kilometrin
päässä Borkumin saaresta.
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Borkumin saari Pohjanmerellä Saksassa on kesäisin eri äin suosi u
turis kohde. Saaren ja samannimisen
kaupungin vakinainen asukasmäärä
on hiukan yli 5000, mu a kesäisin
kymmene uhannet turis t kansoittavat tämän noin 30 neliökilometrin
kokoisen saaren, joka on län sin ja
suurin Itä-Friisien saaristosta.
Saaren sähköntoimituksesta vastaa
sähköyh ö Ewe Netz, jonka toimialue
ka aa pohjoisessa Saksassa alueen
Hampurista Hollannin rajalle. Borkumissa yh ön tärkein tavoite on turvata
sähkön saatavuus myös saaren luonteen aiheu amissa erikois lanteissa.
Pohjanmeren vuorovesivaihtelu nimittäin aiheu aa sen, e ä laskuveden aikana merenpinta saaren ja mantereen
välisellä 25 kilometrin matkalla on niin
matalalla, e ä laivat, kalastusalusten
troolit tai alusten ankkurit saa avat
vioi aa tai jopa katkaista merenpohjassa olevat kaksi sähkökaapelia, joilla
Borkumin sähköverkko on yhdiste y
mantereen sähköverkkoon. Sähköä
voidaan siirtää kaapeleissa molem-

piin suun in riippuen siitä, mikä on
saarella sijaitsevien tuulivoimaloiden
tuo ama sähköteho verra una senhetkiseen sähkönkulutukseen saarella.
– Alstomin tehtävänä tässä projek ssa on pitää huolta, e ä sähköverkon
vika lanteet eivät pääse vaiku amaan
saarelaisten ja etenkin erityises turis en elämään. Olemme toimi aneet
Borkumiin ns. SVC MaxSine -loistehokompensaa orin, joka on kehite y
yh ön tehtaalla Tampereella, kertoo
projek päällikkö Lauri Kähkönen
Alstom Gridistä.
Sähkösuunni elun perinne Tampereella ulo uu kymmenien vuosien
taakse, sillä yritys aloi toimintansa
jo Nokian aikana ja tunne in pitkään
nimellä Nokia Capacitors. Välillä ranskalaiseen Areva-yhtymään kuulunut
tamperelaisyksikkö on nyt ollut Alstomin omistuksessa yli kaksi vuo a.
Grid on ranskalaisen Alstom-yhtymän
sähköverkkoihin erikoistunut toimiala,
jolla on 20.000 työntekijää ja yli 90
tuotantolaitosta maailman eri puolilla

ja jonka liikevaihto on yli neljä miljardia euroa. Koko Alstomin työntekijöiden määrä on 93.500 ja liikevaihto yli
20 miljardia euroa.

MaxSine-kompensaaƩori
erityissäätötarpeisiin
Alstom Gridin Tampereen-yksikössä
suunniteltu SVC MaxSine -kompensaa ori on suunniteltu erityisen
nopeaa säätöä vaa viin teollisuus- ja
tuulipuistosovelluksiin. Se on tehokas
laite loistehon kompensoin in, jännitteen säätöön, yliaaltojen suoda amiseen ja flickerin vaimennukseen. Laite
muodostuu ± 2 Mvar -tehoelektroniikkayksiköistä, tulokennosta, jänni een
nostomuuntajasta, jäähdytysyksiköstä
sekä ohjaus- ja suojausjärjestelmästä.
Laite tuo aa sekä induk ivista e ä
kapasi ivista loistehoa.
– MaxSine-kompensaa ori toimii osana Borkumin sähköverkkoa. Verkon
mahdollisen vika lanteen sa uessa
se pyrkii pitämään jänni een verkkoyh ön määri elemän jännitealueen
sisällä syö ämällä verkkoon joko
kapasi ivista tai induk ivista loisvirtaa. Kapasi ivinen virta nostaa verkon
jännite ä, kun taas induk ivinen virta
laskee verkon jännite ä, projek päällikkö Kähkönen kuvaa.

Yhteistyötä Comatecin
kanssa
MaxSine-loistehokompensaa ori sijaitsee 40 jalan HC-merivien kon sta
muokatussa sähkö lassa. Sähkö lan
suunni elun toteu Comatec ja konn muutostyöt teh in Virossa, minkä
jälkeen komponen t sijoite in siihen
Alstomin tehtaalla Tampereella.
– Kompensaa orin suunni elu yleensä ja erityises kaikkien komponenten sijoi aminen kon n sisälle vaa i
eri äin paljon korkeatasoista mekaaniikkasuunni elua. Alstomilla itsellään
ei ole tarve a jatkuvaan mekaniikkasuunni elun erikoisosaamiseen, vaan
käännymme tarpeen vaa essa ulkopuolisten asiantun joiden puoleen.
Tässä tapauksessa tämä asiantun ja
on Comatec, projek päällikkö Kähkönen kertoo. Comatecin kanssa teh in
jo aikaisemmin yhteistyönä samanlai-

nen kompensaa ori, joka toimite in
tuulivoimalaan Irlan in.
Kompensaa orin valmistus perustuu
monen tahon yhteistyöhön. Virosta
kon tuli Tampereelle, jossa siihen
asenne in kaikki tarvi avat komponen t. Kon n layout-suunni elusta
vastasi Comatecin Asko Sireni, kun
taas mekaniikkasuunni elun hoi
Comatecin Henri Ollila, jonka työpistekin sijaitsee Alstomin Tampereen
tehtaalla. Ollila suunni eli myös
kon n perusrakenteet sijoituspaikalle
Borkumiin.
Tes en jälkeen kon kuljete in
joulukuussa Saksaan, jossa paikallinen
Alstom Gridin yksikkö hoi kon n
asennuksen ja kytkennän sähköverk-

MaxSine-loistehokompensaaƩori sijaitsee 40 jalan HC-merivienƟkonƟsta muokatussa sähköƟlassa.

koon. Käy ööno o ja lopputes t on
juuri saatu valmiiksi, ja niitä varten
Suomesta meni Borkumiin Alstomin
väkeä. Nyt kompensaa ori on jo luovute u asiakkaalle.

Tuulipuistojen määrä
lisääntyy väistämäƩä
Tutkijoiden arvioiden mukaan yksi
viidesosa maailman tuulivoimapoten aalista rii ää ka amaan koko
maailman sähköntarpeen. Tätä nykyä
tuulivoima tuo aa keskimäärin vain
muutaman prosen n kaikesta sähköstä, mu a eri maiden välillä on suuria
eroja. Eniten tuulivoimalla tuotetaan
sähköä Tanskassa, jossa sen osuus on
20 prosen a. Ei siis mikään ihme, e ä
tuulivoimaa kehitetään ja tuulipuistoja
rakennetaan jatkuvas .
Myös Saksa on yksi tuulivoimaan
eniten investoinneista maista, vaikka
tuulivoimalla Saksassa tuotetun sähkön määrä on edelleen vain joitakin
prosen eja. Uusia tuulivoimapuistoja
rakennetaan siellä jatkuvas . Yksi uusimmista hankkeista on Borkum West
II. Se sijaitsee Pohjanmerellä noin 45
kilometrin päässä Borkumin saaresta.
Tuulipuistossa on kaikkiaan 80 turbiinia, joiden sähkölai eiden toimi amisessa Alstom on mukana suurella
osuudella.
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Ampumahiihdossa kaikkien v
Ampumahiihtäjä Juha Näivän mukaan sauvat, sukset, ase ja patruunat eivät toimisi hyvin ilman
tekniikkaa ja tuotekehiƩelyä. Näiden lisäksi tekniikkaa voidaan hyödyntää harjoiƩelussa. Voidaan
esimerkiksi käyƩää sykemiƩaria, tehdä fyysinen maƩotesƟ tai mallintaa ammuntaa. Vaatetuskin
on kehiƩynyt aina vain teknisemmäksi.
– Oikeiden välineiden löytäminen on suurin haaste. Ampumahiihto on aika pitkälƟ välineurheilua,
sanoo 20-vuoƟas ampumahiihtäjä Juha Näivä.
– Tärkeintä on, eƩei ole yhtään heikkoa lenkkiä. Jokaisen osa-alueen pitää toimia, Juho kiteyƩää.

Sauvat väliƩävät voiman

Sukset yksilöitä

Sauvojen on oltava kestävät ja tarpeeksi jäykät. Jäykkyy ä
tarvitaan väli ämään hiihtäjän voima liikkeeseen. Välinevalmistajien tuotekehityskilpailu on varmistanut, e ä eri
valmistajien sauvat ovat hyviä.

– Jokainen suksi on yksilö, kertoo Juho peruslähtökohdan.

– Sauvat ovat aika kehi yneitä. Niissä on kerrosrakenne ja
ne valmistetaan pääosin hiilestä: fullereenista ja man sta. Lisäksi niissä käytetään taniumia.
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Sukset valmistetaan yksilöinä eikä pareina. Pariksi valitaan
samanlaiset sukset. Jokaiselle kelille on löyde ävä sopiva
suksipari. Ei riitä, e ä voitelu on kohdillaan, suksen profiilin
ja kuvioinnin on osu ava nappiin.
– Pyritään löytämään keliin sopiva profiili. Se vaiku aa luistavuuteen ja lumikontak in. Jäykkyys määrää, millä tavoin

välineiden pitää toimia
suksi kontaktoi lumen kanssa.
Pehmeällä alustalla painealueet ovat
vesikeliä pidemmät ja pehmeämmät.
Jäisellä ladulla pitkät ja tasaiset painealueet tuovat vakaan hiihde ävyyden
ja suksi on jäykkä.
Painealueet ja jäykkyys voidaan määri ää puristamalla sukset vastakkain
hiihtäjäkohtaisella paineella. Tämä
voidaan tehdä manuaalises . Maahantuojat ja suksivalmistajat hyödyntävät lai eita, jotka määri ävät, mitkä
sukset sopivat hiihtäjälle parhaiten.

KuvioinƟ vaikuƩaa luistoon
Suksen pohjan kuvioin vaiku aa
suures luisto-ominaisuuksiin. Suksen
pohjaan hiotaan kelikohtainen kuvio.
– Huipputasolla vesikelin sukset kuvioidaan joka kisan jälkeen. Vesikelillä
suksi on löysä ja ukimmin alustaan
painautuvat alueet lyhyet. Suksen
kärki on löysähkö. Hiontakoneita on
joissakin urheiluvälineliikkeissä.

Sää vaikuƩaa voiteluun
– Ennen viikonlopun kisoja menee
alkuviikko sää edotuksia jänni äessä,
Juho kuvailee.
Voitelu määräytyy lämpö lan, kosteuden, lumityypin ja hiihde ävän
matkan mukaan. Tuleva kilpailu analysoidaan tarkas . Voiteet sisältävät
pääosin fluoria. Sen määrä ja seoksen
muut aineet vaihtelevat.
– Tarkat koostumukset ovat salaisuuksia. Voide voi olla parafiini, pulveri,
geeli tai puriste.
Harjoituksiin Juho voitelee suksensa
itse, tärkeissä kilpailuissa sen tekee
tu u suksimestari. Kilpailuissa voidetta on 5–7 kerrosta.

Aseissa yksilölliset tukit
Ampumahiihtäjät ampuvat pienoiskiväärillä, jonka kaliiberi on 22 L.R. Ase
painaa vähintään 3,5 kiloa. Suoraveto-

lukko on nopeampi kuin aikaisemmat
lukkotyypit. Juhon ase on Anschutz
Fortner, jota Suomessa käy ävät melkein kaikki ampumahiihtäjät.
Jokaisen ampumahiihtäjän aseessa on
hänelle yksilöllises valmiste u tukki,
yleensä puinen. Alumiinisiakin on
käytössä.
– Muutama puuseppä on erikoistunut aseiden tukkien tekemiseen. Kun
antaa hyvät ohjeet, osaavat he tehdä
sopivan tukin.
Tukin muotoiluun vaiku avat ampuma-asento ja käsien pituus. Erilaisilla
mi asuhteilla ja painotuksilla siitä
tehdään paras ampuma-asennolle ja
painotuksille.
Pystytuki eli korokepala liipasimen
alapuolelle pystyammuntaa varten
on tullut 2000-luvulla. Se muotoillaan
sormien asennon mukaan. Tukit ovat
hyvin kestäviä.

Patruunoita eri oloihin
– Ampumahiihdossa käytetään erityises kylmiin olosuhteisiin suunniteltuja patruunoita, Juho kertoo.
Jopa eri lataussarjojen välillä on huoma avia käyn eroja: osuvuus samaan
kohtaan vaihtelee. Lataussarjat pitää
testata tehtaalla asekohtaises .

– Tulee löytää op maalinen patruunaaseyhdistelmä. Harjoituspatruunat
voi ostaa asekaupan hyllystä, mu a
kilpailuissa käyte ävät on hyvä testata
tehtaalla.

Nuorissa on voima ja tulevaisuus
Juho Näivä on vasta 20-vuo as ampumahiihtäjä. Hän on syksyn 2011
ylioppilas. Hänen saavutuksiinsa
kuuluu noin 10 nuorten SM-mitalia.
Paras saavutus on nuorten SM-hopea
21-vuo aiden sarjassa.
– Comatecissa arvostetaan sitä sitkey ä, mitä huipulle pyrkiminen vaai. Sen vuoksi nuorten urheilijoiden
tukeminen on lähellä sydäntä, sanoo
Aulis Asikainen.
– Ampumahiihto lajina on pitkäjänteisyy ä, kestävyy ä ja huipputeknistä
osaamista vaa va. Lisäksi kilpailu lajin
huipulla on äärimmäisen kovaa. Tässä
suhteessa yhtäläisyydet Comatecin
toimintaan ovat ilmeiset, lisää Asikainen.
– Seuraamme iviis , miten Juhon ura
ampumahiihdossa kehi yy – huippuunsa viedyn tekniikankin avulla,
hän toteaa lopuksi.
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Teknologian avulla
intohimoa urheiluun
Valmentaja Mika Kojonkoskella on Ɵetoa ja taitoa, miten urheilija saadaan menestymään. Pelkkä teknologia ei auta ketään huipulle, muƩa oikein käyteƩynä
teknologia tuo keinoja, jolla urheilija saadaan innostumaan ja suhtautumaan
intohimoisesƟ tekemisiinsä.

KehiƩymisen seuranta
Mäkihyppääjiä maailman huipulle
valmentanut Kojonkoski työskentelee
huippu-urheilun muutostyöryhmässä.
Urheilijoiden innostamisessa tärkeässä asemassa on oikea teknologia.
– Kysymys on siitä, miten tehdään
nuorille ihmisille sellainen ympäristö,
e ä he sitoutuvat, hän sanoo.
Intohimon taustalla on mo vaa o, ja
on ymmärre ävä, mistä mo vaa o
tulee. Kun urheilija ymmärtää, miksi
jotain tehdään jollakin etyllä tavalla,
voi hän sitoutua harjoitusprosessiin.

Huippu-urheilu erityises on jatkuvaa
uuden etsimistä ja uuden oppimista.
Mi aamisella ja välineiden kehi ämisellä voidaan edistää suoritusta sekä
mo voida urheilijaa harjoi elemaan
ja omaksumaan en stä parempi suoritustekniikka.
– Urheilijalle perustellaan, miksi
tehdä juuri näin. Tavoi eet asetetaan
suhteellisen lähelle, ne paloitellaan
poluksi ja esimerkiksi kahden kuukauden kulu ua katsotaan, onko päästy
tavoiteltuun tulokseen. Jo a kiinnostus saadaan muute ua innostukseksi,
on tärkeätä mitata omaa työtä. On vali ava oikeat mi arit saavutusten arvioin in, ja tässäkin teknologia au aa.
Mi aaminen ja tulosten analysoin
ovat tärkeitä osatekijöitä urheilijan
jatkuvassa kehi ymisessä sekä sitoutumisen ja mo vaa on säilymisessä.

Teknologia on hyvä renki
Osaamisella ja teknologisella kehityksellä on innostamisessa tärkeä rooli.
Kojonkoski kuitenkin määri elee, e ä
teknologia ei ole isäntä, vaan hyvä
renki. Se au aa hahmo amaan kokonaisuuden ja sen rooli kasvaa koko
ajan. Teknologian mukaan tuominen
tuo etoa, joka on eteenpäin pyrkimisen voima.
– Suomessa liikunta eteellinen tutkimus on korkeatasoista ja arvoste ua,
mu a sen siirtäminen valmennuksen
hyväksi kuitenkin ontuu vielä.

Apua harjoiƩeluun
Teknologia au aa harjoi elussa. Ko-

8 ComatecNews

jonkoski käy ää esimerkkinä mäkihypyn ponnistusta hyppyrin keulalta.
Hyppääjällä on 0,3 sekun a aikaa
ponnistaa. Sinä aikana hän eh i
etenemään 10 metriä. Harjoituksissa
mäkihyppääjä hyppää 10 hyppyä,
jolloin ponnistusharjoitusta tulee 10 x
0,3 sekun a.
– Eihän tuollainen harjoitusmäärä voi
rii ää, joten avuksi otetaan simuloidut harjoitukset.
Voimalevyanturissa on neljä piste ä,
jotka mi aavat molempien jalkojen
päkiän ja kantapään paineen jokaisella
liikkeellä. Näiden perusteella lasketaan resultan voima. Vektorigrafiikka
näy ää, miten paineen pitäisi jakautua liikkeen eri vaiheissa.
Kun vielä kameralla kuvataan liikkeen
jokainen hetki, saa hyppääjä väli ömäs palau een. Hän näkee ja ymmärtää syvemmin, miten toistaa liike,
jo a lopputulos olisi parempi.
– Pikkuhiljaa useiden toistojen jälkeen
hän siirtää opitun mäkeen.

Kojonkoski on tunnetuin
mäkihyppyvalmentajana
Mika Kojonkoski on valmentanut mäkihyppääjiä, jääkiekkoilijoita, lentopalloilijoita ja pesäpalloilijoita. Kojonkoski
on kuitenkin tunnetuin mäkihyppyvalmentajana. Hän ei ole laskenut
valmennusuransa kaikkia mitaleita,
mu a 9 vuo a Norjan mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajana toi
23 arvokisamitalia aikuisten arvokisoista, kun Norja oli jäänyt edelliset 7
vuo a mitalei a.

Comatec-uutiset
Oucons Oy Oulussa uusin tulokas
Oucons Oy Oulussa on Comatec-konsernin uusin tulokas.
Insinööritoimisto Comatec Oy osƟ enemmistön Oucons Oy:n
osakekannasta 21.2.2012. Jatkossa Oucons Oy toimii Comatec-konsernissa itsenäisenä, kehitys- ja kasvuhakuisena
erillisenä osakeyhƟönä. Se täydentää Comatecin osaamista
ja lisää resursseja massatavarajärjestelmien suunniƩelussa
ja projekƟnhoidossa kauƩa koko asiakaskunnan ja erityisesƟ Pohjois-Suomen alueella toimivien asiakasyritysten
suuntaan.
Oucons Oy on kone- ja prosessisuunniƩeluun erikoistunut
insinööritoimisto, joka on perusteƩu vuonna 1985. Yrityksessä työskentelee 9 henkilöä. Yrityksen suunniƩelupalvelut
kaƩavat kone- ja laitesuunniƩelun merkiƩäville teollisuusyrityksille.

Uusi toimisto Järvenpäähän
Comatecin toimipaikat lisääntyivät tammikuun alussa Järvenpään toimistolla, kun Insinööritoimisto Comatec Oy ja
Insinööritoimisto Keijo Kärki Oy tekivät liiketoimintakaupan,
jossa Keijo Kärjen suunniƩeluliiketoiminta ja henkilökunta
siirtyi Comatecille. Comatecin organisaaƟossa eteläiseen
alueeseen kuuluva Järvenpään tulosyksikkö jatkaa asiakkaiden kanssa työskentelyä toimien samoissa Ɵloissa kuin
aikaisemminkin ja sen yksikön vetäjänä jatkaa toimistopäällikkö Keijo Kärki.
Liiketoimintakauppa on osa Comatec-konsernin laajentumisstrategiaa, ja Järvenpään yksikön osaava ja kokenut
henkilöstö vahvistaa Comatecin asiakassuhteita KeskiUudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Comatec vahvistaa
oston myötä osaamistaan ja asemaansa yhtenä Suomen
johtavista suunniƩelu- ja asiantunƟjapalvelujen toimiƩajista metalli- ja koneenrakennusteollisuuden alalla.

DI Veli-Maƫ Kaunismäki

Insinööri (YAMK) Mikko Parikka

on aloiƩanut 1.2.2012 osastopäällikkönä mekaniikka, teollisuus-osastolla Vantaalla. Hän on
aikaisemmin työskennellyt Metso
AutomaƟonilla Helsingissä tuotekehitysorganisaaƟon vaaƟvissa
esimiestehtävissä.

on aloiƩanut 1.2.2012 suunniƩelupäällikkönä Vantaan toimiston sähkö- ja
automaaƟo-osastolla vastuualueenaan
projekƟen johtaminen, esimiestehtävät
ja liiketoiminnan kehiƩäminen. Hän on
työskennellyt aikaisemmin muun muassa Pöyry Finland Oy:llä, Fortum Power
and Heat Oy:llä ja EƩeplan Oyj:llä.
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Comateclaiset esittelyssä
Comatec Estonia Oü aloiƫ viime syksynä toimintansa Tallinnassa Virossa. Tõnis Tiedemann
toimii toimistopäällikkönä ja
Hugo Klaos mekaniikkasuunnittelijana Tallinnan toimistossa.
Miten he ovat viihtyneet tähän
mennessä?
– Meillä on todella avoin työilmapiiri. Näen tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet kasvuun ja vakauteen.
Comatec-konsernissa on erinomainen
mahdollisuus työskennellä kasvavassa
yrityksessä. Itselleni Comatec Estonia
on ollut hyvä askel, sanoo Hugo.
Hugo Klaos on työskennellyt mekaniikkasuunni elijana 12 vuo a. Valmistumisensa jälkeen Hugo työskenteli
ensimmäiset 5 vuo a lääke eteen
parissa suunnitellen muun muassa

Tõnis Tiedemann
Toimistopäällikkö Tallinna

periskooppeja. Hän siirtyi si en teollisen automaa on pariin. Tõnis Tiedemann on ollut alalla vuodesta 2000.
Hän suunni eli aluksi siltanostureita,
mu a siirtyi myöhemmin laajemmalle
insinöörisuunni elun alueelle.
– Tullessani konserniin etsin uusia
haasteita ja halusin työskennellä
kansainvälisessä yrityksessä. Pidän
työstäni. Se on mielenkiintoista ja
haastavaa. Näen, e ä asiat ovat menneet oikeaan suuntaan ja yrityksellä
on hyvä perusta, sanoo Tõnis.
– Tehtäväni toimistopäällikkönä on
huoleh a siitä, e ä asiat sujuvat
jouhevas . Olen paljon tekemisissä
asiakkaiden kanssa ja pyrin myös
löytämään uusia asiakkaita. Osallistun
suunni eluun silloin, kun joka miestä
tarvitaan, kertoo Tõnis.
– Olen luonteeltani ihmisläheinen ja
to unut työskentelemään asiakkaiden
parissa jo vuosia. Taustani antaa minulle teknises ja analyy ses toimivat aivot. Aivotyötähän me oikeastaan
tarjoammekin asiakkaillemme.
Sekä Hugo e ä Tõnis toteavat, e ä
ajanhallinta on kaikkein tärkeintä
heidän työssään. Tõnisille se tarkoi aa
kokonaisuuksien hallintaa ja Hugolle
koneenosien suunni elun priorisoina.
– Olen ideageneraa ori, sanoo Hugo.
Pidän siitä, e ä keksin kokonaan
uu a, mu a myös siitä, e ä pystyn jalostamaan jotain aikaisempaa työtäni.
Joskus aja elen huvikseni aikaisempia
projektejani ja pyrin päässäni löytämään parempia ratkaisuja. Tämä aivojumppa helpo aa seuraavan haasteen
kohtaamista.
– Tehtäväni on mekaniikkasuunni elua käsi äen esisuunni elun ja suunni elun kaikki vaiheet. Olen mukana
projekteissa alusta loppuun. Meillä
on erilaisia projekteja pienistä elektroniikkateollisuuden liitäntärasioista
suuriin hissillisiin automa soituihin
varastoihin as , kertoo Hugo.
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Hugo on kolmen lapsen isä. Vanhin
heistä on jo koulussa. Hän asuu Tallinnassa, vaikka ei erityises pidä
kaupungissa asumisesta.

– Pidän kuitenkin ko ni sijainnista
meren rannassa, mikä antaa mahdollisuuden kaikenlaisille ulkoilma-ak viteeteille, toteaa Hugo.
– Minulla ei ole mitään erityistä harrastusta, mu a pyrin pitämään itseni
fyysises ja henkises kunnossa.
Paras keino tähän on urheilu. Luen ja
kuuntelen musiikkia myös mielelläni,
sanoo Hugo.
Tõnis, joka on vielä sinkku, asuu kauniissa vihreässä ympäristössä Tallinnan Nõmmessä, jossa metsä on ihan
ulko-oven vieressä.
– Pidän kestävyy ä vaa vista lajeista
ja nopeatempoisesta joukkueurheilusta. Pidän itseni kiireisenä harrastamalla pikkuisen urheilua, sanoo
Tõnis pilke ä silmäkulmassa – mies on
osallistunut useisiin triathlonkisoihin.

Hugo Klaos
MekaniikkasuunniƩelija

Vuoden Työnantaja 2011
- kunniamaininta Comatecille
Tammerkosken nuorkauppakamari perusƟ vuonna 1983
Vuoden Työllistäjä -palkinnon
huomion kiinniƩämiseksi työllistämiseen ja työllistämisen
kannustamiseksi. Vuonna 2002
palkinnon nimi uudisteƫin
paremmin ajan henkeen sopivaksi. Näin syntyi Vuoden
Työnantaja.
Palkinto annetaan Tampereen talousalueella toimivalle yritykselle. Valintaa
tehtäessä erityistä huomiota kiinnitetään työntekijöiden lukumäärän
suhteelliseen lisäykseen, työntekijöiden vaihtuvuuteen ja työntekijöiden
lukumäärän ne olisäykseen sekä
työpaikkojen pysyvyyteen tarkastelujakson aikana.

Huomioon otetaan myös yrityksen ikä,
toimiala, kanna avuus ja yrityksen
taloudellinen asema muutoin. Raadissa oli työvoimaviranomaisten, Työ- ja
Elinkeinoministeriön, Pirkanmaan
Yri äjien, Tampereen Kauppakamarin
ja Tampereen kaupungin edustajat.
Kunniamaininta myönne in alansa
johtavalle kone- ja laitesuunni eluun
erikoistuneelle asiantun jaorganisaa olle Insinööritoimisto Comatec
Oy:lle, joka on aloi anut toimintansa Tampereella vuonna 1986. Yritys
toimii erinomaisena kasvuyh öesimerkkinä siitä, kuinka suomalainen
asiantun japalvelu on vietävissä
kansainvälisille markkinoille.
– Comatec Oy panostaa huoma avan
ak ivises henkilöstön kehi ämiseen
ja osaamiseen. Yritys onkin onnistunut
luomaan paljon posi ivista ilmapiiriä

ympärilleen, sanoo raadin puheenjohtaja Erkki Lydén Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
– Olen hyvin iloinen tästä huomionosoituksesta, jonka olemme saaneet,
sanoo toimitusjohtaja Aulis Asikainen.
Koko konsernin henkilökunta saa olla
syystäkin ylpeä erityises siitä syystä,
e ä olemme eläneet viimeiset kolme
vuo a hyvin haasteellisessa ajassa.
Olemme sil jaksaneet tehdä töitä
elinvoimaisena ja kasvuun uskovana
konsernina.
Vuoden Työnantajaksi 2011 vali in
silmälääkkeisiin erikoistunut yritys
Santen Oy.
Kunniamaininta myönne in Comatecin ohella vaa vien ohjelmistoratkaisujen asiantun jalle Bitwise Oy:lle.

Kuvassa vasemmalta: Santen Oy:ltä toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos ja tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Kari Lehmussaari, Tammerkosken Nuorkauppakamari ry:stä Jarno Hovi ja Kirsi PuusƟnen, Bitwise Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mikkonen
ja Comatec-konsernista henkilöstöpäällikkö Tuula Korkeemaa ja toimitusjohtaja Aulis Asikainen.

ComatecNews 11

Comatecin
kaivannaisteollisuuƩa
palveleva osaaminen kaƩaa
kaikki osa-alueet hankkeen
teknisestä suunniƩelusta
asennusvalvontaan ja
projekƟnjohtoon.

Osallistumme Kaivos 2012 -messuille.
Tervetuloa osastollemme 605!

RATKAISUT. PROJEKTIT. TEKIJÄT.

www.comatec.fi
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