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Pääkirjoitus

K  evään ko  mai-
nen puheenaihe 

on eduskuntavaalit. 
Tiedotusvälineet ker-

tovat päivästä toiseen 
huonosta talous  lanteesta, heikosta kilpailukyvystä, 

kestävyysvajeesta, työllisyydestä, verotuksesta, leik-
kauslistoista ja rakenneuudistuksista. Talouskeskustelu 
Suomessa on keski  ynyt melkein pelkästään julkistalou-
teen ja hallituksen rooliin. Kuitenkin talouskasvusta ovat 
vastuussa hallitus ja yrityssektori – yhdessä. Itse asiassa 
yritykset luovat talouskasvun ja tarjoavat uudet työpai-
kat – val  o luo sille vain edellytykset. Julkinen sektori 
elää yritys- ja yksityissektorilta tulevilla verotuloilla. 
Erityinen murhe on Suomen viennin huono  lanne.  Comatecin 
tärkeimmän asiakaskunnan piirissä eli teknologiateollisuudessa 
kehitys on ollut jopa keskimääräistä heikompaa. Alan yritysten 
työpaikat ovat vähentyneet 15 prosen   a vuoden 2008 alun 
jälkeen. Tällä hetkellä noin 30 prosen   a alan yrityksistä on tap-
piollisia. Kiinteät investoinnit ovat jopa kolmanneksen alemmal-
la tasolla kuin vuonna 2008.

Henkilökohtaises   kuitenkin näen jo merkkejä posi  ivisesta 
käänteestä. Eikä pelkästään siksi, e  ä mielestäni syvemmälle ei 
voi enää mennä, koska montun  pohja on nyt saavute  u. Pää-
vien  alueillamme näkyy orastavaa kasvua. Ko  maan polii   sten 
pää  äjien ja työmarkkinaosapuolten kriisi  etoisuus lienee 
jo rii  ävän laaja. Uskon, e  ä alkavalla vaalikaudella siirrytään 
vihdoin puheista  tekoihin.

Niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina aina jotkut pärjäävät pa-
remmin kuin toiset. Näin on niin val  oiden, yritysten kuin yksi-
löidenkin kohdalla. Menestymisen taustalla on useimmiten oma 
aloi  eellisuus ja pää  äväisyys. Tai kuten John F. Kennedy sanoi 
virkaanastujaispuheessaan vuonna 1961: ”Älkää kysykö, mitä 
maa voi tehdä teille – kysykää, mitä te voi  e tehdä maallenne.” 
Liian usein odotamme e  ä “joku muu” hoitaa asiat tai asioiden 
pieleen mennessä syypää on tuo samainen “joku muu”.

Yritysten menestymisen taustalta löytyy strategisen johtamisen 

teorioiden mukaan neljä päätekijää. Menestyvällä yrityksellä 
on selkeä omistajastrategiasta ja toiminta-ajatuksesta johde  u 
strategia, erityises   kilpailustrategia. Sitä tukemaan  tarvitaan 
toimiva organisaa  ostrategia. Johtamista palvelevat ohjaus- ja 
 etojärjestelmät sekä yritysjohdon ja henkilöstön osaaminen 

sekä saumaton yhteistyökyky muodostavat tämän strategisen 
menestyskonsep  n kaksi muuta päätekijää.

Comatec on viime vuosina panostanut voimakkaas   edellä mai-
ni  ujen neljän strategisen kulmakiven vahvistamiseen. Osi  ain 
ollaan jo aika pitkällä ja osi  ain on vielä paljonkin tehtävää. Kil-
pailustrategiaa pidän kaikkein merki  ävimpänä ja sitä yrityksen 
kanna  aa jatkuvas   täsmentää. Hyvän strategiamääritelmän 
osia ovat bisneskonsep   (mitä, kenelle, miten), menestyksen 
perusta (miksi asiakkaat ostavat yritykseltä) sekä strategiset 
toimintaperiaa  eet ja toimenpiteet. Hyvä strategiamääritelmä 
on uniikki, terävä ja selkeä, se varmistaa johtavan aseman ja on 
laadi  u globaalista näkökulmasta.

Comatec pyrkii kasvamaan erityises   ratkaisu- ja projek  liike-
toimintojen alueella. Uusia kasvuhaasteita tarjoaa kansainvälis-
tyminen. Cleantech on mahdollinen kasvuala. Automaa  o, digi-
talisaa  o ja teollinen internet tulevat nopeas   näkymään sekä 
suunniteltavissa asiakaskunnan tuo  eissa e  ä yrityksen omissa 
toimintatavoissa. Oikein kohdistetuilla strategisilla toimenpiteillä 
on merki  ävä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. Kilpailuetua voi 
luoda esimerkiksi erikoisosaamisella, erilaisella tavalla toimia tai 
erinomaisella palvelun laadulla.

Viime kädessä melkein mikä liiketoiminta tahansa – myös 
yritysten välinen – on ihmisten keskinäiseen luo  amukseen 
perustuvaa P2P-toimintaa. Asiakassuhteiden kehi  ämiseen 
palveluasenne edellä on panoste  ava jatkuvas  . Uusille alueille 
mentäessä riskitkin kasvavat ja siis samalla on myös kehite  ävä 
yrityksen vastuuhenkilöiden valmiu  a o  aa riskejä ja kykyä 
hallita niitä. Loppulauseeksi laina  akoon Virgin-brändistään 
ja aikamoisesta riskinotostaan, mu  a myös menestyksistään  
tunne  ua Sir Richard Bransonia: ”Jos sinulle tarjoutuu lupaava 
mahdollisuus, etkä ole aivan varma pystytkö siihen, sano kyllä – 
ja si  en ope  ele tekemään se.” 

  Raimo Ylivakeri
  Hallituksen jäsen
  Comatec Group
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33100 Tampere, puh. 029 000 2000
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Kansikuva: Karjalan Konepaja Oy
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Verso-Verkko on Etelä-Karjalassa toimiva yhteistyöverkosto, joka työllis   vuonna 2014 yhteensä 470 
henkilöä. Verkoston perustamiseen antoi sysäyksen alueen paperitehtaiden käynnistämät mi  avat 
investoinnit. Paikalliset konepajat ja Imatran kaupunki huomasivat, e  ä urakoita ei jäänyt alueen 
yrityksille siinä määrin kuin olisi voinut. Syynä siihen oli yritysten koko ja kapasitee   vaje. Verkosto 
läh   liikkeelle Imatran kaupungin kehitysyh  ön aloi  eesta. Nyt Verso-Verkkoon kuuluvat Karjalan 
Konepaja Oy, TM-Asennus Oy, Imatran Metalli Oy, Imatran Hitsaus-Asennus Ky ja Insinööritoimisto 
Metso Oy. Sopimus Verso-Verkon yhteistyöstä allekirjoite   in jo vuonna 2003. 
            TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

Verso-Verkko – yhdessä enemmän Verso-Verkko – yhdessä enemmän 

– Ennen Verso-Verkon perustamista 
elimme taantumassa – vähän samanlai-
sia aikoja kuin nytkin. Töitä ei oikein ollut. 
Si  en tällä alueella toimivat isot pape-
ritehtaat aloi   vat suuret investoinnit. 
Karjalan Konepajakin teki tuolloin kolme 
kauppaa Stora Ensolle. Teimme sinki  yjä 
putkisiltarakenteita yli miljoona kiloa 
asenne  una, kertoo Karjalan Konepaja 
Oy:n toimitusjohtaja Simo Salminen.

– Kun tuo projek   oli päällä, Joutseno 
aloi    oman projek  nsa ja projek  t 
menivät päällekkäin. Tein Joutsenollekin 
tarjouksen. Olisimme olleet kilpailu-
kykyisiä ja työt olisivat sopineet meille 
oikein hyvin, mu  a kapasitee   mme ei 
rii  änyt tekemään kahta projek  a yhtä 
aikaa. Jouduin hinnoi  elemaan ilta- ja 
viikonlopputöitä, jolloin hinta nousi niin, 
e  ä homma meni meiltä sen vuoksi ohi, 
jatkaa Simo.

– Isona sysäyksenä verkoston muodos-
tamiselle oli siis se, e  ä meiltä Verso-
Verkon perustaneilta yrityksiltä jäi isoja 
urakoita saama  a sen vuoksi, e  ä tätä 
verkostoa ei vielä ollut, toteaa Simo.

– Kaupungin ihmisetkin olivat huolissaan 
siitä, e  ä nämä työt eivät jää paikallisille 
tekijöille, vaikka täällä on kapasitee   a 
ja runsaas   alan teollisuu  a, toteaa TM-
Asennus Oy:n toimitusjohtaja Kai Tyyskä.

– Silloin verkostoituminen oli pinnalla.  
Imatran kaupunki kutsui kehitysyh  önsä 
kau  a koolle alueen konepajoja. Alussa 
mukana keskusteluissa oli jopa salillinen 
ihmisiä. Me olimme si  en yksi ryhmä, 
joka pää    muodostaa tämän verkoston, 
kertoo Kai.

– Nuo isot yh  ötkin toivoivat paikallisten 
yritysten verkostoitumista. Heillä on ollut 
ehkä ajatuksena se, e  ä paikallises   tee-

 e  yyn projek  in sitoutuneet yritykset 
antavat tarjousta varten omat hintansa 
ja resurssinsa sille verkostoon kuuluvalle 
yritykselle, joka antaa tarjouksensa tarjo-
uksen pyytäjälle.

– Verkostoon kuuluvat yritykset voivat 
tehdä tarjouksen yksinäänkin, jos heillä 
on yksinään rii  äväs   kapasitee   a. 
Samanaikaises   voivat toiset verkostoon 
kuuluvat yritykset yhdessä tarjota ja to-
teu  aa samaa projek  a Verso-Verkkona. 
Tällöin yksi  äisen tarjouksen tekevä yri-
tys ei kuulu verkoston tarjouksen piiriin.

– Esimerkiksi me voisimme yhdessä  
Imatran Metalli Oy:n toimitusjohtajan Ari 
Kos  aisen kanssa tehdä Verso-Verkkona 
oman kilpailevan tarjouksemme projek-
 in, johon Karjalan Konepajan kapasi-

tee    rii  ää yksinäänkin. Silloin Karjalan 
Konepaja lai  aa oman tarjouksensa ja se 
ei ole verkoston tarjouksessa ollenkaan 
mukana, selventää Kai.

– Meitä on joskus alkuaikoina syyte  y 
siitä, e  ä meillä olisi kartelli. Siitähän täs-
sä ei missään nimessä ole kysymys, vaan 
kaikki kilpailevat keskenään. Jos oma 
kapasitee    ei riitä, verkostosta löytyy 
kumppaneita ja yhdessä voimme o  aa 
isompia töitä vastaan.

– Tässä verkostossa on kysymys voimava-
rojen yhdistämisestä siten, e  ä yhdessä 
me olemme enemmän, korostaa Kai.

Comatec Group mukana
Comatec Group on mukana verkostossa 
tytäryh  önsä Insinööritoimisto Metso 
Oy:n kau  a. Se tuli Verso-Verkkoon mu-
kaan vuonna 2005, koska suunni  elutoi-
miston rooli verkostossa on väl  ämätön. 
Verkostossa olevilla konepajoilla on hyvin 
vähän tai ei ollenkaan omaa suunni  elua.

te  ynä kustannukset ovat pienemmät, 
koska ei tarvitse maksaa pitkistä välimat-
koista aiheutuvia kuluja, jatkaa Kai.

– Aloimme suoraan sano  una mie   -
mään yhteistyötä, jo  a tekijät eivät tulisi 
jostain muualta. Halusimme olla kisassa 
mukana, toteaa Simo.

Mitä verkostoituminen 
tarkoi  aa?
Verso-Verkon idea on, e  ä siihen kuulu-
vat yritykset toimivat itsenäisinä yrityksi-
nä, mu  a saavat taustatukea verkostosta 
silloin, kun on kyse isommista projek-
teista. Kun yksi  äisen yrityksen omat re-
surssit eivät riitä projek  n tarjoamiseen 
tai tekemiseen, tulee verkosto mukaan 
kuvaan. Siihen kuuluvat yritykset yhdessä 
tarjoavat isomman kapasitee  n.

Verso-Verkko ei ole juridinen yksikkö. 
Se ei ole rekisteröity yhdistys eikä yritys. 
Verso-Verkkoon kuuluvat yritykset ovat 
tehneet keskinäisen sopimuksen, jossa 
yhteiset pelisäännöt on sovi  u. Yhteistyö 
on halu  u pitää avoimena ja joustavana 
ja organisaa  o kevyenä.

– Verkostoon kuuluvilla yrityksillä on 
päällekkäisiä toimintoja ja yritykset 
kilpailevat toisistaan  etämä  ä myös 
keskenään, sanoo Simo.

– Toimimme omina yrityksinämme, mut-
ta teemme joustavas   yhteistyötä silloin, 
kun eteen tulee niin iso urakka, e  ä 
emme omin voimin pysty sitä vastaanot-
tamaan.

Verkosto voi tarjota ja toteu  aa yhtei-
ses   isoja projekteja. Tällöin verkosto 
valitsee keskuudestaan yrityksen, joka 
toimii tarjoajana ja juridisena tahona 
 laajaan päin. Verkostoon kuuluvat ja 
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– Välillä on sellaisia projekteja, joissa 
kapasitee  n täytyy olla isompi. Välillä 
tarvitaan nopeas   suunni  elua. Sellaista 
reserviä projek  päälliköitä ja suunni  eli-
joita ei voida pitää itsellä, e  ä varaudut-
taisiin kaikkiin eteen tuleviin tarpeisiin, 
toteaa Simo.

– Verkostossa pystymme hyödyntämään 
yritysten vähän erilaista osaamista. 
Pyrimme tekemään kiinteää yhteistyötä 
ja tar  umaan sellaisiin haasteisiin, joihin 
yksi  äinen verkostoon kuuluva yritys ei 
kykene.

– Verso-Verkkona pyrimme saamaan 
projekteja myös oman alueemme ulko-
puolelta. Yhdiste  y kapasitee   mme ja 
 ivis yhteistyö antaa valmiudet suuriinkin 

projekteihin, joita toteutamme siten, e  ä 
me konepajat valmistamme ja asennam-
me ja Insinööritoimisto Metso tarjoaa 
suunni  elua ja projek  n johtoa, toteaa 
Simo.

Teknologiasuunni  elua
– Pääsääntöises   tekemämme projek  t 
perustuvat asiakkaan omaan teknologi-
aan. Emme lähde liikkeelle ihan tyhjästä, 
vaan asiakkaalla on teknologia jo val-
miina. Asiakas määri  elee lähtökohdat, 
kertovat Simo ja Kai.

– Projek  sta, rakenteesta, koneesta tai 
lai  eesta on usein suunnitelma valmii-
na, mu  a aina konepajasuunni  elua ei 
ole tehty. Jatkojalostaminen konepajaa 
varten puu  uu usein. Se on selkeäs   in-
sinööritoimiston osaamista, sanoo Simo.

– Tyypillisessä  lanteessa on olemassa 

vain päämi  apiirros, mu  a konepaja-
kuvia ei ole. Laitosinvestoinnissakin on 
joskus vain lay-out -kuvat ja siitä pitää 
si  en jatkaa suunni  elua, toteaa Kai.

– Olemme todenneet, e  ä asiakkaat 
haluavat isompia ja isompia kokonai-
suuksia. Päälaitetoimi  ajat myyvät 
projek  luontoisiin investoin  hankkeisiin 
ison kokonaisuuden, mu  a ne eivät 
väl  ämä  ä valmista kaikkea itse, vaan 
pilkkovat valmistusta pienempiin koko-
naisuuksiin, joita me voimme valmistaa. 

Vastuukysymykset
Yhteistyöhön ja projekteihin lii  yy myös 
vastuukysymyksiä muun muassa siitä, 
miten vastuu ja työnaikaiset vakuudet 
tulee jakaa verkostoon kuuluvien yritys-
ten kesken. Verso-Verkolla oli yhteis-
työstä neuvoteltaessa alkuaikoina juris   
apunaan mie   mässä näitä vastuukysy-
myksiä.

– Kun teemme Verso-Verkossa yhteis-
työprojek  n, valitsemme keskuudes-
tamme sen yrityksen, joka toimii  laa-
jaan päin juridisena tahona. Sopimus 
tehdään valitun Verso-verkon yrityksen 
nimiin ja tämä yritys vastaa tehdystä 
sopimuksesta ja projek  sta yksinään. 
Tilaaja  etää silloin, kuka on vastuussa.

– Jos olemme kaikki mukana tarjoukses-
sa, jaamme sen sopiviin osiin ja kukin 
laskee ja antaa oman hintansa sille 
yritykselle, joka toimii tarjoajana  laa-
jaan päin. Tänä päivänä  laajat halua-
vat mieluummin yhden neuvo  elu- ja 
sopimuskumppanin. Tähän vaiku  avat 

myös juridiset vastuukysymykset, joista 
meidän tapauksessamme vastaa se yri-
tys, joka on vali  u tarjouksen tekijäksi.

– Verkostoituminen ja alihankinta 
sekoitetaan usein keskenään. Alihan-
kinta  lanteessa pyytäisin alihankkijoilta 
tarjoukset. Laa  sin oman tarjoukseni ja 
 lauksen saatuani kävisin alihankkijoi-

den kanssa sopimusneuvo  elut ja vasta 
sen jälkeen voisin aloi  aa työt, kertoo 
Simo.

– Verso-Verkossa ohitetaan  e  y 
porras, kun osapuolet ovat jo entuudes-
taan tu  uja ja  edossa ja niiden välillä 
on vahva luo  amus. Meidän ei enää 
tarvitse lähteä kyselemään alihankintaa 
siinä vaiheessa, kun homma saadaan. 
Tarvi  avat palaset ovat jo valmiina.

– Verkoston toiminnassa säästetään 
aikaa ja kustannuksia, kun toiminnasta 
jää pois totu  uja välivaiheita. Ajansääs-
töhän on nykyään hyvin tärkeää, kun 
kaiken pitää sujua nopeas  , täydentää 
Kai.

Muutakin hyötyä
Verso-Verkon yhteistyö ka  aa myös 
yhteisiä hankintoja, koulutusta ja mark-
kinoin  a. Kun tehdään yhteishankintoja, 
saadaan määräalennuksia, joista kaikki 
mukana olevat yritykset hyötyvät. Hen-
kilökunnalle voidaan järjestää kursseja 
edullisemmin, kun osallistujat tulevat 
kaikista verkoston yrityksistä. 

Yhtenä markkinoin  toimenpiteenä on 
tehty Verso-Verkon ko  sivujen päivitys 
syksyllä 2014 (www. verso-verkko.fi ).

Kuvassa vasemmalta Harri haavisto ja Jari Leinonen Insinööritoimisto Metsosta, 
Kai Tyyskä TM-Asennuksesta ja Simo Salminen Karjalan Konepajasta. 



6 ComatecNews

Karjalan Konepaja Oy 
(www.karjalankonepaja.fi )

Karjalan Konepaja Oy on vuonna 1993 peruste  u, yksityisessä 
omistuksessa oleva, vakavarainen keskiraskaan metalliteollisuuden 
 lauskonepaja. Tuotantolaitokset ja hallinto ovat Itä-Suomessa 

Parikkalassa. Konsernin tytäryritys Panelian Terästyö Oy sijaitsee 
Lounais-Suomessa Harjavallassa.

Karjalan Konepaja Oy suunni  elee, valmistaa, pintakäsi  elee, 
kulje  aa ja asentaa investoin  kohteisiin projek  toimituksia muun 
muassa rakennusten teräsrunkoja, putkisiltoja, teräsrakenteita 
ja kulje   mia. Karjalan Konepaja Oy toteu  aa projek  t  laajan 
suunnitelmien ja vaa  musten mukaises   tai antaa kiinteähintaisen 
tarjouksen, joka sisältää myös suunni  elun. Karjalan Konepaja 
huoleh  i koko hankkeesta suunni  eluineen, valmistuksineen, 
erikoiskuljetuksineen ja asennuksineen kilpailukykyises  , nopeas   
ja varmas  .

Teräsrakenteiden kokonaistoimitukset käsi  ävät suunni  elun, val-
mistuksen, pintakäsi  elyn, kuljetuksen ja asennuksen. Karjalan Ko-
nepaja on erikoistunut suurten ja raskaiden teräsrakenteiden val-
mistukseen sekä putki- ja kulje  nsiltarakenteisiin, liikerakennusten 
teräsrunkorakenteisiin ja voimalaitosrakentamiseen. Materiaalina 
käytetään pääasiassa ferrii   stä terästä. Myös ruostuma  oman ja 
haponkestävän teräksen hitsaukset onnistuvat. Karjalan Konepaja 
Oy:n tuotanto  loissa ja omassa pintakäsi  elylaitoksessa pystytään 
valmistamaan, pintakäsi  elemään ja esikasaamaan erikoispitkiä 
rakenteita esimerkiksi putkisiltoja, kulje   mia ja ris  kkorakenteita.

Tarvi  aessa suuret asennusvalmiit lohkot voidaan kulje  aa eri-
koiskuljetuksina asennuspaikalle. Karjalan Konepaja Oy:n oma 
asennusosasto on to  unut työskentelemään rakennusprojekteissa, 
seisokeissa ja teollisuusympäristössä tarvi  aessa vaikka kolmessa 
vuorossa vuorokauden kaikkina aikoina.

Luo  amus
– Yhteistyömme perustuu luo  amukseen. 
Tunnemme toisemme pitkältä ajalta ja voim-
me luo  aa, e  ä se, mitä lupaamme pitää, 
sanoo Simo.

– Kun Kai lupaa, e  ä hän voi irro  aa tekijöitä 
tarjoamaani projek  in,  edän voivani luo  aa 
siihen, e  ä homma hoituu.

– Tärkeä asia TM-Asennuksen kannalta tässä 
yhteistyössä  on se, e  ä me pääsemme 
tarjoamaan mi  avampia projekteja tämän 
verkoston ansiosta, kun saamme Verso-
Verkon kau  a lisäresursseja. Jos meillä ei 
olisi tätä verkostoa takanamme, joutuisimme 
sanomaan aika monesta työstä, e  ä emme 
voi edes tehdä tarjousta. Näin verkoston 
avustuksella saamme oman porukkamme 
työlliste  yä ja siinä samalla työllistämme 
myös porukkaa muissa verkoston yrityksissä, 
toteaa Kai verkoston tuen tärkeydestä.

– Aja  elemme, e  ä se ei ole itseltä pois, jos 
joku muu meistä saa  lauksen. Jos eteemme 
tulee  lanne, e  ä emme voi o  aa jotain 
työtä vastaan, voimme vinkata o  amaan 
yhtey  ä Verso-Verkon johonkin toiseen 
yritykseen.

– Teemme aitoa yhteistyötä. Emme ole 
kateellisia toistemme projekteista, vaan 
ymmärrämme, e  ä yhdessä pystymme teke-
mään isompia projekteja ja hyötymään niistä.

Verso-Verkon referenssejä
• Northland Resourcesin rautakaivoksel-
le Pajalaan tehtiin sakeutustankki, jonka 
suunnittelu tehtiin Comatec Groupilla ja 
toteutus Karjalan Konepaja Oy:llä.

• Stora Enson Ruotsissa sijaitsevalle pa-
peritehtaalle teimme ja asensimme kaikki 
teräsrakenteet. Projekti sisälsi Insinööritoi-
misto Metso Oy:n suunnittelun ja Karjalan 
Konepaja Oy:n valmistuksen sekä asennuk-
sen. 

• Stora Enson Kaukopään tehtaaseen 
tehtiin telanpesupalkkien asennus. TM-
Asennus Oy organisoi ja veti projektin. 
Kokonaiskauppa tehtiin Verso-Verkkona 
TM-Asennuksen ja Karjalan Konepajan kes-
ken, hydrauliikkaputkistojen tekijä otettiin 
ulkopuolelta.

Verso#VerkkoVerso#Verkko
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Karjalan Konepaja Oy:lle on myönne  y ser  fi kaa    nro 
0416-CPR-7879-01 hitsa  ujen teräskokoonpanojen 
CE-merkintään. CE-merkintäoikeus ka  aa rakenteelliset 
hitsatut teräskokoonpanot ja tuotejärjestelmät standardin 
EN1090-1:2009+A1.2011 mukaan toteutusluokissa EXC1, 
EXC2 ja EXC3.

TM-Asennus Oy (www.tm-asennus.fi )

TM-Asennus Oy on Etelä-Karjalassa sijaitseva teollisuu-
den kunnossapitopalveluita tarjoava konepaja, joka toimii 
pääasiassa Suomessa, mu  a on ollut mukana projekteissa 
muun muassa  Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa, Englannis-
sa ja Venäjällä.

Konepajalla valmistetaan hitsa  uja ja koneiste  uja teräs-
valmisteita teollisuuden tarpeisiin asiakkaan toivomusten 
mukaises  . TM-Asennukselta saa keskiraskaan  lauskone-
pajan palveluiden lisäksi yli 30 vuoden kokemuksella teol-
lisuuden kunnossapitopalvelut, kone- ja laiteasennukset 
sekä putkistoasennukset.

Imatran Metalli Oy 
(www.imatranmetalli.fi )

Imatran Metalli Oy on peruste  u vuonna 1984. Sen toimi-
aloja ovat konepaja-, kunnossapito- ja asennustoiminta. 
Konepaja ja muut toimi  lat sijaitsevat Imatralla. 

Imatran Metallin konepajapalveluihin kuuluvat teräsraken-
teet teollisuudelle ja rakentajille sekä levytyöt ja korjaus-
hitsaukset. Se valmistaa teräsrungot, portaat, hoitotasot ja 

katokset sekä tekee keskiraskaat levytyöt ja myös koneis-
tuksia vaa  vat rakenteet.

Imatran Metallin kunnossapito- ja asennuspalveluihin 
kuuluvat kone- ja laiteasennukset sekä korjaukset. Se tekee 
myös putkistoasennuksia. Kone- ja laiteasennuksiin kuulu-
vat teräsrakenteet, pumput, säiliöt ja kulje   met.

Imatran Hitsaus-Asennus Ky
Imatran Hitsaus-Asennus Ky on Rautjärvellä toimiva metal-
lituo  eiden valmistusta ja asennusta sekä niihin lii  yvää 
alihankintatyötä tarjoava yritys. Valmistus ja asennus käsit-
tää muun muassa paineas  at ja prosessiputkistot. 

Insinööritoimisto Metso Oy
(www.insmetso.fi )

Insinööritoimisto Metso Oy on vuonna 1981 Imatralla 
peruste  u insinööritoimisto, jolla on yli 30 vuoden koke-
mus teollisuuden sähkö-, automaa  o- ja mekaniikkasuun-
ni  elusta. Insinööritoimisto Metson erityisosaamista on 
tuotannon ylläpitosuunni  elu sekä erilaiset käy  ööno  o- 
ja asennusvalvontatehtävät. 

Insinööritoimisto Metso Oy on kuulunut vuodesta 2007 
Comatec Groupiin ja sitä kau  a sillä on mahdollisuus 
hyödyntää Comatec Groupin koko osaamista ja asiantun  -
japalveluita, kuten lujuuslaskentaa, koneturvallisuusselvi-
tyksiä sekä tuotetestausta.
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– Projek  päällikkövalmennus oli minusta eri  äin hyvä. 
Se oli pitkällä tähtäyksellä hoide  u ja eteni loogises  . 
Valmennukseen oli selväs   satsa  u. Toteu  ava osa-
puoli Suomen Projek  -Ins  tuu    Oy ve   valmennuksen 
esimerkillises  . Koin, e  ä olin sen jälkeen täysin valmis 
ser  fi oin  in, jonka suori  n toukokuussa 2014, kertoo 
Harri Haavisto.

– IPMA C -ser  fi oin  in valmentavasta Comatec PM 
Professional -valmennusohjelmasta kuulin esimieheltäni. 
Kun pää  n osallistua siihen, sain työnantajalta kaiken 
tuen.

– Vaikka valmennusohjelma oli Comatecille räätälöity, 
jouduimme sil   pyrkimään valmennusohjelmaan ja läpäi-
semään tes  n, jolla varmiste   in valmiutemme ja mo  -
vaa  omme työhön, jota si  en ser  fi oituina teemme.

– Itse ser  fi oin   oli kaksipäiväinen koe. Sen haastavuus 
yllä    minut siitäkin huolima  a, e  ä meitä valmenne   in 
siihen vuoden verran. Koe oli haastava jopa kokeneillekin 
projek  päälliköille. Kukaan meistä ei läpäissyt sitä ihan 
tuosta vaan.

Mikä on IPMA?
IPMA (Interna  onal Project Management Associa  on) on 
yksi johtavia projek  johtamisen organisaa  oita maa-
ilmassa. IPMA toimii 57 maassa ja sillä on yli 120 000 
jäsentä. IPMA-ser  fi kaa  eja suoritetaan vuosi  ain yli 
16 000. Kaikkien myönne  yjen ser  fi kaa   en  edot jul-
kaistaan neljännesvuosi  ain IPMAn ko  sivuilla.

Projekteja tulisi johtaa en  stä amma   maisemmin, 
jolloin projek  henkilöstön tulisi olla pätevää. Ser  fi oin  -
prosessi parantaa projek  henkilöstön pätevyy  ä ja antaa 
tehokkaan välineen projek  johtamisen ja siihen lii  yvien 
pätevyyksien kehi  ämiseen.

Ser  fi oin   tarjoaa projek  henkilöstölle vahviste  uihin 
standardeihin perustuvan riippuma  oman arvioin  pro-

Diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknilli-
sestä yliopistosta valmistunut Harri Haavisto 
toimii suunni  elupäällikkönä Insinööritoi-
misto Metson Lappeenrannan toimistolla 
alanaan mekaniikkasuunni  elu. Harri Haa-
visto on myös yksi Comatec Groupin IPMA C 
-ser  fi oinnin suori  aneista ja Comatec PM 
Professional -valmennusohjelmaan osallistu-
neista projek  päälliköistä.
TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

Suunnittelupäällikkö Harri Haavisto – 

sessin, joka todentaa pätevyyden ja saavutukset projek  joh-
tamisessa. 

– Olen huomannut, e  ä asiakkaat eivät oikein vielä  edä, 
mikä organisaa  o IPMA on ja mitä tuo ser  fi oin   tarkoi  aa 
tai mitä se merkitsee. Kun asiaa avaa heille, he toteavat, e  ä 
tämä on hyvä ju  u, sanoo Harri.

– Kommen  n ”kokenut projek  päällikkö  etää mitä tekee” 
kuulee usein, mu  a pitkänkin kokemuksen omaava projek  -
päällikkö voi huomata, e  ä parantamisen varaa on. Koke-
muksen kau  a tulee sil   se todellinen osaaminen. Toimimi-
nen asiakasrajapinnassa – monella kielellä, eri kul  uureissa, 
eri tavoilla – on haastavaa. Sen oppii hallitsemaan vain 
kokemuksen kau  a. 

– IPMA C -ser  fi oin   ka  aa kaikki projek  n johtamisen 
osa-alueet. Tilaajana valitsisin ser  fi oituja projek  päälliköitä 
projek  ini, koska ser  fi oin   on osoitus pätevyydestä. Coma-
tec on tässä valmennuksessa ja ser  fi oinnissa ihan oikeilla 
jäljillä, sanoo Harri. 

– Comatec panostaa vahvas   projek  nhallinnan kehi  ämi-
seen. Tein diplomityönikin Comatecille projek  toiminnan 
analysoinnista ja kehi  ämisestä. Siinä koo   in yhteen Coma-
tecin nykyiset käytännöt, maailmalla suositellut käytännöt 
ja miten käytäntöjä voitaisiin Comatecilla kehi  ää. Lisäksi 
mie  n diplomityössäni sitä, mikä voisi olla asiakkaiden tarve 
Comatecin suuntaan, kertoo Harri.

– Valmennus yhdis   hyvin siihen osallistunu  a porukkaa, 
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– sertifi ointi ja projektivalmennus
sillä tapasimme pitkän ajan kuluessa useamman kerran ja 
tutustuimme toisiimme todella hyvin. Nyt voimme vah-
vistaa Comatecin projek  kul  uuria ja keskinäistä yhteis-
työtämme, koska  edämme, keneltä kussakin projek  ssa 
tarvi  ava  eto löytyy. Tämä tukee Comatecin projek  liike-
toiminnan kehi  ämistä strategiamme mukaises  . 

– Ratkaisuliiketoimintaa harjoi  avalla organisaa  olla, jolla 
on amma   taitoisia projek  päälliköita, on varmas   markki-
noita. Ser  fi oinnilla erotumme posi  ivises   joukosta.

Comatec Groupin malli
Comatec Group ja siihen kuuluva Insinööritoimisto Metso 
Oy on suunni  elutoimisto, joka tarjoaa teknologiateol-
lisuuden ja erityises   koneenrakennuksen suunni  elu-, 
projek  nhallinta- ja asiantun  japalveluja.  

Insinööritoimiston perusosaamista on mekaniikka-, auto-
maa  o- ja sähkösuunni  elu sekä asiantun  japalvelut, ku-
ten lujuuslaskenta, turvallisuussuunni  elu ja elinkaarituki.

Comatec Group tarjoaa myös projek  nhallintapalveluita 
aina asiakkaan tarpeen mukaan räätälöiden. Comatec  
Goup o  aa vastuun projek  n johtamisesta ja kokoaa 
konsernista tarvi  avat eri toimialojen suunni  elijat ja 
asiantun  jat. Projek   voi koostua yksi  äisistä asiakasrää-
tälöin  toimeksiannoista tai suuremmista kokonaisuuksista 
esimerkiksi kokonaistoimitukseen as  .

Comatec Group ei toimi konepajateollisuudessa valmis-
tajana. Tämä on ollut yrityksen perustajan Aulis Asikaisen 
strateginen valinta jo yrityksen perustamisesta läh  en. 
Comatec Group ei valmista mitään, mu  a voi au  aa asiak-
kaitaan suurissakin projekteissa muun muassa EPCM-
palvelumallilla (Engineering, Procurement, Construc  on 
Management).

EPCM-projekteissa Comatec Group toimii kokonaisvas-
tuullisena projek  koordinaa  orina. Se vastaa esimerkiksi 
laitoksen perussuunni  elusta, hankinnoista, teknisestä 
toteutuksesta ja valvonnasta. Myös laitoksen käy  ööno  o 
ja koulutus kuuluvat toimituskokonaisuuteen. EPCM-malli 
vapau  aa asiakkaan omat resurssit ydinosaamiseen ja sen 
etuja asiakkaalle ovat muun muassa aikataulun parempi 
hallinta ja kustannustehokkuus. 

Töiden laajuus vaihtelee
– Kaikki työt eivät ole projekteja ja työt voivat olla myös 
pieneksi projek  ksi mielle  äviä. Todella isoja projekteja 
meillä Insinööritoimisto Metsossa on harvemmin, toteaa 
Harri.

– Hoidamme kuitenkin niin pienet kuin isotkin projek  t 
projek  johtamisen periaateiden mukaises   huomioiden 
kuitenkin joustavas   projek  n koon. Pienempiin projektei-

hin ei käytetä mi  avia projek  nhallinnan välineitä, jotka 
taas ovat projek  n onnistumisen kannalta oleellisia työväli-
neita suurissa projekteissa. 

– Tätä päivää leimaa vahvas   se, e  ä kaikella on kiire ja 
tuloksiin pitää päästä nopeas  . Projek  päällikön ammat-
 taitoa on myös osata perustella aikataulutus eli kertoa 

asiakkaalle, mitä tehdään, mitä se vaa  i ja millaisella aika-
taululla siihen kyetään, toteaa Harri.

– Comatec Groupissa ja Insinööritoimisto Metsossa arvos-
tan asiakaslähtöisyy  ä ja  etynlaista nöyryy  ä asiakkaita 
kohtaan. Asiakkaathan tuovat meille leivän pöytään. Mie-
lestäni asiakkaita pitää kuunnella ja heidän ase  amiinsa 
haasteisiin vastata.

– Suurimpia projekteja, joissa olen ollut mukana, oli se-
men   valmistajan luki  npiirin modernisoin  , jossa asiak-
kaalla oli tavoi  eena valmistaa nykyaikaista kilpailukykyistä 
semen   laatua ja tehostaa omaa prosessiaan.

– Lai  eisto tuli olemassa olevaan todella vanhaan teh-
taaseen, jossa  la oli niin rajallinen, e  ä lai  eisto pi   
suunnitella katolle. Oli aikamoinen haaste saada nämä isot 
lai  eistot sopimaan sinne. Yhdessä mie  mme, minne lait-
teisto sijoitetaan. Kun sopiva sijain   löytyi, pi   vielä poh  a, 
onnistuuko se oikeas  , kestävätkö rakenteet ja miten 
rakenteita täytyy mahdollises   vahvistaa. 

– Tässä minä siis olin mukana. Käy  mme myös paikallisia 
kunkin osa-alueen asiantun  joita. Minä olin yhdyslinkkinä 
heidän välillään koostamassa materiaalia ja purkamassa 
sitä asiakkaan käy  öön. Projek   kes   kaiken kaikkiaan noin 
vuoden.

Kestävyysliikunta au  aa jaksamaan
– Asun perheeni kanssa Lappeenrannassa ja meillä on 
kolme pientä poikaa. Pidän liikuntaharrastusta edo  oma-
na edellytyksenä työssä sekä kolmen pienen pojan isänä 
jaksamisen kannalta. Kestävyyslajit, erityises   juoksu, on 
minun lempilajini.

– Tõnis Tiedemann Tallinnan toimistoltamme on lahjakas 
kestävyyslajeissa. Osallistumme Tõnisin kanssa samoihin 
kisoihin Riikassa nyt keväällä. Olisi hauska juosta yhdessä 
Tõnisin kanssa, jos löydämme toisemme sieltä tuhansien 
muiden joukosta, nauraa Harri.

– Minä haluaisin laajentaa toimistojen välistä harrastus-
pohjaista yhtey  ä. Lajeja on toki monia, mu  a meitä on 
lähes 400, ja osa tuosta porukasta on saman lajin harras-
tajia. Olisi mukava osallistua enenevässä määrin yhdessä 
tapahtumiin, joita on Suomessakin useita. 
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Yrityspäivät Tampereella 5.2.2015
Comatec Group osallistui 5.2.2015 Tampereella jo 25. kerran jär-
jeste  yyn Yrityspäivät-rekrytoin  tapahtumaan Tampereen teknilli-
sellä yliopistolla, jossa opiskelijat etsivät kontakteja tulevaisuuden 
työnantajiin. Tavoi  eenamme oli tehdä Comatecia tunnetuksi yri-
tyksenä ja työpaikkana erityises   opintojensa loppusuoralla oleville 
opiskelijoille. 

–  Tässä myös onnistu   in. Ständillä oli vilkasta ja koska olen TTY:llä 
edelleenkin opiskelijana, myös paljon tu  uja pysähtyi ju  elemaan. 
Kaikilla ei ennestään ollut käsitystä Comatecista yrityksenä, joten 
saimme paljon uusia ihmisiä  etoiseksi yrityksestä, kertoo nuorem-
pana suunni  elijana Comatecissa työskentelevä Timo Nordfors.

–  Rekrytoin  messut on hyvä tapa tavata opiskelijoita ja antaa 
heille yrityselämän toiveita ja vinkkejä opintojen vapaavalintaisiin 
kursseihin ja työelämän vaa  muksista esimerkiksi suunni  elu-
järjestelmien (CAD) osaamisesta. Vastaavas   saamme palaute  a 
heiltä siitä, millaisia tarpeita heillä on muun muassa harjoi  elu-
paikkoihin lii  yen, kertoo Comatec Groupin henkilöstöpäällikkö 
Tuula Korkeemaa rekrytoin  messujen tärkeydestä niin Comatecille 
kuin opiskelijoillekin.

Comatec-uutiset

Comatec Estonia OÜ osallistui 9. - 10.3.2015 Tallin-
nassa pidetyille Avain tulevaisuuteen 2015 -rekry-
toin  messuille. 

Messut pide   in paikallisessa teknillisessä yliopistos-
sa, josta valmistuu sekä tekniikan kandidaa  eja (BSc) 
e  ä maistereita (MSc). Näillä messuilla ensisijainen 
kohderyhmä olivat tänä keväänä maisterin opinto-
ohjelmasta valmistuvat opiskelijat. 

–  Comatec Estonia  tarvitsee kasvaessaan lisää 
mekaniikan ja sähkö- ja automaa  otekniikan osaajia, 
toteaa osastopäällikkö Tõnis Tiedemann Comatec 
Estonia OÜ:stä.

–  Saimme näillä messuilla hyvin näkyvyy  ä opiske-
lijoiden keskuudessa. Tällaisille messuille osallistu-
minen on Tallinnan toimiston kehi  ämisen kannalta 
tärkeää, toteaa messuilla Suomesta mukana ollut 
automaa  otekniikan ja sähkölaitetestauksen osasto-
päällikkö Mikko Parikka.

Comatec Estonia OÜ rekrytoin  messuilla Tallinnassa

Uusi rekrytoin  järjestelmä ote   in käy  öön
Comatec Groupissa ote   in käy  öön uusi rekrytoin  järjestelmä. Jos haluat jä  ää meille työpaikkahakemuksesi, täytät-
hän  etosi ko  sivuillamme: h  p://www.comatec.fi /fi /rekrytoin  .

Tarvitsemme osaajia mekaniikka-, sähkö- ja automaa  osuunni  eluun sekä projek  nhallintapalveluihin. Lisäksi osaa-
misalueisiimme kuuluvat asiantun  japalvelut, joihin tarvitsemme uusia osaajia muun muassa testaukseen, tekniseen 
laskentaan, tuoteturvallisuuteen sekä elinkaaripalveluihin. 
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Comatec-uutiset

Tappara ei jä  änyt 14.1.2015 Ilvekselle 
minkäänlaista sanan sijaa Tampereen pai-
kalliso  elussa, jossa Comatec oli asiakkai-
neen ai  o  laisuudessa. Ai  ossa oli mukana 
suomalaisen jääkiekon merkkihenkilö 
Timo Ju  la sekä tasapuolises   Tapparan 
ja Ilveksen kanna  ajia. Kaikki kuuntelivat 
mielenkiinnolla Ju  n asiantuntevaa kom-
mentoin  a meneillään olevasta pelistä 
sekä hänen tarinoin  aan vertaansa vailla 
olevan jääkiekkouransa varrelta.
Tappara tyki    karkuun jo avauserässä, jossa se iski tau-
luun kolmen maalin johdon. Sen jälkeen se o    maalin 
erävoitot kahdessa viimeisessäkin erässä pitäen oman 
maalinsa tyhjänä. Ilves pääsi pelaamaan pelissä 13 mi-
nuu   a ylivoimaa, mu  a sinäkin aikana Tappara maalasi 
jopa suoraan tyhjään Ilveksen maaliin. Peli pää  yi lopul-
ta Tapparan kanna  ajien riemuksi 5-0. Tämä oli etenkin 
Ilveksen kanna  ajille ikävää. Kaikkineen koko peli oli 
melkoisen tylsää katso  avaa. Ilveksen olisi suonut pistä-
vän paremmin kampoihin.

– Jos seuraava maali on 4-0, naks naks se on siinä, mu  a 
jos seuraava maali on 1-3 tulee vielä kunnon vääntö, Ju   
totesi siinä vaiheessa, kun peli oli vielä 3-0 Tapparalle. 

Eihän siitä vääntöä tullut, mu  a Ju  n mielestä on aina 
hyvä, kun Tappara pärjää.

Kaikki  etävät, e  ä Ju   on Tapparan mies ja en  nen 
jääkiekkopuolustaja, joka oli voi  amassa Suomen en-
simmäistä jääkiekon maailmanmestaruu  a vuoden 1995 
MM-kisoissa joukkueen kapteenina. Ju   on Suomen en-
simmäinen kaksinkertainen jääkiekon maailmanmestari 
aikuisten tasolla, jos johtotehtävät lasketaan mukaan: 
toisen kultansa hän sai MM-kisoissa 2011 joukkueenjoh-
tajana.

Kun maajoukkuetehtävät jäivät MM-kisojen jälkeen pois, 
Ju   on tehnyt töitä oman yrityksensä nimissä Tapparalle. 
Hän käy puhumassa yrityksille ja erilaisille yhteisöille 
siitä, miten joukkue rakentuu, miten  imityö onnistuu ja 
missä ovat syyt, jos se ei toimi.

– Jääkiekko on joukkuelaji, jossa jokainen tekee omat 
hommansa ja joku sitä hommaa johtaa. Media ja yleisö 
nostavat esiin maalintekijöitä, niin kuin Kurri ja Selän-
ne, mu  a tarvitaan myös maalivah  , joka hyppii kiekon 
eteen, ja pelaajia, jotka tekevät ehkä yhden maalin kau-
dessa. Ilman heitä joukkue ei toimi, sanoo Ju  .

Tappara-Ilves -ko  o  elu Hakametsän jäähallissa Tampereella 14.1.2015



RATKAISUT.   PROJEKTIT.   TEKIJÄT.

Mekaniikka-, automaa  o- ja sähkösuunni  elu 
sekä projek  nhallinta ovat Comatecin osaamista 
parhaimmillaan.

• Työkoneet ja erikoisajoneuvot
• Materiaalinkäsi  elyjärjestelmät
• Tuotantolai  eet ja -järjestelmät
• Ka   lat ja voimalaitokset

Osallistumme Euromining 2015 -messuille 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 20.-21.5.2015.

Tervetuloa A-halliin osastollemme A 302!

TAMPERE
Insinööritoimisto Comatec Oy
Kalevan  e 7 C, 33100 TAMPERE
Puh. 029 000 2000, fax  029 000 2001
Rantotek Oy
Kalevan  e 7 C, 33100 TAMPERE
Puh. 029 000 2090 , fax 029 000 2091
VANTAA
Myyrmäen  e 2B (5. krs), 01600 VANTAA
Puh. 029 000 2020, fax  029 000 2021
HYVINKÄÄ
Kehäkuja 6, PL 26, 05831 HYVINKÄÄ 
Puh. 040 5563 299
HÄMEENLINNA
Parolan  e 104, 13101 HÄMEENLINNA
Puh. 029 000 2050, fax  029 000 2051
IMATRA
Insinööritoimisto Metso Oy
Vuoksenniskan  e 97, 55800 IMATRA
 Puh. 029 000 2070, fax  029 000 2071
JOENSUU
Hiiskosken  e 9, 80100 JOENSUU
Puh. 029 000 2060
JYVÄSKYLÄ
Laukaan  e 4 B, 40320 JYVÄSKYLÄ
Puh. 050 555 6688
JÄRVENPÄÄ
Sibeliuksenkatu 18, 04400 JÄRVENPÄÄ 
Puh. 0400 675 778
KANKAANPÄÄ
Insinööritoimisto Kisto Oy
Keskuskatu 52 , 38700 KANKAANPÄÄ
Puh. 02 5722 411 
KUOPIO
Microkatu 1, 70210 KUOPIO
Puh. 044 7414 440
LAHTI
Askonkatu 9 F, 15100 LAHTI
Puh. 029 000 2030, fax  029 000 2031
LAPPEENRANTA
Insinööritoimisto Metso Oy
Fazerin kiinteistö
Valtakatu 2 G, 3. krs, 53600 LAPPEENRANTA 
Puh. 029 000 2070, fax  029 000 2071
OULU
Oucons Oy
Kaarna  e 14, 90530 OULU
Puh. 0400 542 547
TALLINNA
Comatec Estonia OÜ 
Laki 16, 10621 TALLINN, ESTONIA
Puh. +372 5685 0845
TURKU
Pitkämäenkatu 11, 20250 TURKU
Puh. 029 000 2040, fax  029 000 2041
VARKAUS
Rantotek Oy
Wredenkatu 2, 78250 VARKAUS
Puh. 029 000 2090, fax 029 000 2091 

Comatec Groupin toimipaikat:

Comatec Group
www.comatec.fi ®


