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Pääkirjoitus

K  reikassa järjestet-
 in heinäkuus-

sa eurooppalaisi  ain 
kiintoisa kansanäänestys. 

Kun Kreikka äänes  , niin ymmärre   inkö siellä mistä 
ääneste   in? Vaikeaselkoisella äänestysmene  elyllä 

hallitus pyrki vain säily  ämään kasvonsa. Halu   in ostaa 
lisäaikaa velkojien kanssa käytäviin rahoitusneuvo  elui-
hin ja siirtää päätöksiä vaikeiden, yhteiskunnan raken-
teita korjaavien uudistusten toimeenpanosta tulevaisuu-
teen.  Kansanäänestyksen tuloksesta huolima  a Kreikka 
joutui nielemään ehkä vieläkin karvaammat lääkkeet ja 
taipui velkojien vaa  muksiin väl  ääkseen val  on ajautu-
misen konkurssiin sekä yhteiskunnalliseen sekasortoon.
Samaan aikaan Juha Sipilän hallitus ajoi Suomeen yhteiskunta-
sopimusta haastaen työmarkkinajärjestöt kolmikantahengessä 
luomaan edellytyksiä noin viiden prosen  n tuo  avuusloikalle 
kustannuskilpailukyvyn varmistamiseksi. Valite  avas   se ei 
onnistunut. Ikään kuin Kreikan tapaan äänes  mme itsellemme 
vaikeamman  en kulkea. Yhteiskuntasopimuksella olisimme 
voineet vahvistaa työllistämisen sekä yri  ämisen edellytyksiä ja 
tulevaisuuden odotuksia posi  ivisemmiksi. Niin ei halu  u teh-
dä, joten velkaantuminen ja kärvistely taantumassa jatkuu myös 
ensi vuonna. Velkaantumista korjaavat toimenpiteet on syytä 
tehdä ajoissa, jo  a vältetään Kreikan  e. Toivo  avas   hallituk-
sella on rohkeu  a tehdä väl  ämä  ömät korjaustoimenpiteet. 

Yhteiskuntasopimuksen kaatumisen myötä hallitus on ilmoi  a-
nut käynnistävänsä toimet työllisyyden ja kilpailukyvyn tehos-
tamiseksi. Esimerkkejä hallituksen kaavailemista työelämän 
sääntelyn muutoksista on jo voitu lukea lehdistä muun muassa 
palkallisen vapaa-ajan vähentämiseen lii  yen. Terve  ä parla-
mentarismia on se, e  ä valmistelun aikana kuullaan työmark-
kinaosapuolia, mu  a järjestöillä ei ole enää en  seen tapaan 
veto-oikeu  a lainsäädäntöön. 

Tässä kehityskulussa voidaan nähdä jotain hyvääkin, kun työelä-
mää rasi  avaa sääntelyä perataan. Työn tekeminen tulee taas 

kunniaan, kun rahaa joutenolon rahoi  amiseen ei enää ole. 
Työssä olevat ihmiset voivat saada lainaa pankeista, muuthan 
eivät enää lainaa taida saadakaan. Olen iloinen myös siitä, e  ä 
puu kasvaa Suomen maaperässä ja elämisen mahdollistava, 
tuiki tärkeä viljan tuotanto ei ole riippuvainen ihmisten rakenta-
mista pörssikursseista. 

Konsernissa hiotaan toimintakonsepteja
Talouden vaikeudet ja ikävät talousuu  set eivät saa lannistaa. 
Olemme konsernissa luomassa en  stä parempia valmiuksia vas-
tata asiakkaidemme tarpeisiin ala   kiristyvässä kansainvälisessä 
markkina  lanteessa. 

Ensinnäkin me haluamme oppia ymmärtämään en  stä pa-
remmin omaa toimintaamme ja sen kehitystarpeita. Löytyisikö 
tähän luovia ratkaisuja yh  ön sisältä? Mielestäni löytyy. Jo nyt 
eri toimialoillamme on hyvin kouliintunut joukko laadukkaita 
teknologiaosaajia.

Tavoi  eenamme on myös kehi  ää kokeilukul  uuria työyhtei-
sössämme ja kannustaa innovoin  in, e  emme pitäydy vain 
opituissa tavoissa toimia. On turha odo  aa en  stä parempaa 
työn tulosta ja menestystä markkinoilla, pitäytymällä vain van-
hassa tekemisen kul  uurissa ja tekemällä työt niin kuin ne aina 
ennenkin on tehty. Tarvitaan jatkuvaa oppimista ja kehi  ämistä.

Aivan erityises   meidän on oivalle  ava asiakaslähtöisyyden 
syvin olemus. Asiakkaat ovat oman liiketoimintansa parhaita 
asiantun  joita. Erityisenä haasteena on Suomen heikko kilpailu-
kyky. Tästä johtuen olemme joutuneet sen tosiasian eteen, e  ä 
kehitämme toimintojamme yhdessä asiakasyritystemme kanssa 
en  stä enemmän ulkomailla. Konsernissa onkin valmistelussa 
ka  avan kansainvälistymissuunnitelman laadinta vuosille 2016 
– 2018.

Hyvää syksyä ja loppuvuo  a kaikille.
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  Konsernijohtaja
  Comatec Group

Julkaisija
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VTT Expert Services Oy on vuodesta 2012 toiminut rautateillä yhteentoimivuus- ja rauta  eturvallisuus-
direk  ivien mukaisena ainoana suomalaisena ilmoite  una laitoksena (No  fi ed Body) sekä riippumat-
tomasta turvallisuusarvioinnista vastaavana laitoksena (ISA). FINAS:in akkreditoima VTT:n pätevyys 
laajeni ka  amaan kaikki osajärjestelmät sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnit, kun FINAS 
sai päätökseen akkreditoinnin liikkuvan kaluston osalta. Comatec Group toimii liikkuvan kaluston osal-
ta VTT Expert Servicen asiantun  jana Erikoisajoneuvot ja kiskokalusto -yksikön liiketoimintapäällikkö 
Jorma Nordforsin johdolla.
TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

Ilmoitettu laitos – Notifi ed bodyIlmoitettu laitos – Notifi ed body

Euroopan yhteisön perusajatus on 
yhteisöön kuuluvien ihmisten ja ta-
varoiden vapaa liikkuminen yhteisön 
alueella. Jo  a vapaa liikkuminen to-
teutuisi, täytyy muun muassa raidelii-
kenteen toimia yhteen koko Euroopan 
yhteisön alueella. 

Tämän vuoksi on pitänyt luoda toimin-
tatapa, jolla varmistetaan tekninen 
yhteentoimivuus Euroopan yhteisöön 
kuuluvien kansallisten val  oiden 
liikkuvan kaluston ja rauta  ejärjestel-
mien rakenteellisten osajärjestelmien 
välillä. 

Ilmoite  u laitos
Euroopan yhteisö ei ole lii  oval  o, 
vaan yhteisö koostuu useista itsenäi-
sistä val  oista. Yhteiset linjat määri-
tellään direk  iveillä, jotka ohjaavat 
kansallista lainsäädäntöä. Direk  ivien 
tarkoituksena on antaa suuntaviivat 
yhteentoimivuudelle.

– Koska kyse on usein turvallisuudelle 
krii   sistä ominaisuuksista ja mitään 
yhteistä valvovaa viranomaista ei voi 
olla, on ote  u käytäntöön järjestel-
mä ilmoitetuista laitoksista (No  fi ed 
Body) yhteentoimivuuden varmistami-
seksi. Kukin jäsenval  o ilmoi  aa Eu-
roopan yhteisön komissioon Nando-
järjestelmään, mitkä tahot heillä ovat 
niitä, jotka voivat tehdä yhteentoimi-
vuuden tarkastelua, kertoo VTT Expert 
Service Oy:n varatoimitusjohtaja 
Ma    Lanu.

– Kun joku näistä ilmoitetuista lai-
toksista toteaa tuo  een, lai  een tai 
kaluston vaa  mukset täy  äväksi, 
muut eivät voi sitä kyseenalaistaa.  
Tämä perustuu Cassis de Dijon -peri-
aa  eeseen.

– Periaa  een mukaan yhdessä EU:n 
jäsenval  ossa laillises   valmiste  u 
tuote on pääste  ävä estee  ä myös 
muiden jäsenval  oiden markkinoille.

– Ilmoite  u laitos toimii kolmantena 
osapuolena silloin, kun kyseessä on 
asia, jossa ei ole standardeja, joiden 
perusteella vaa  mustenmukaisuus 
voitaisiin todeta tai jos on kyseessä 
niin turvallisuuskrii   nen asia, e  ä 
tarvitaan ulkopuolinen tarkastus. 

Rata- ja kalustotekniikkaa koskevien 
yhteentoimivuuden teknisten eritel-
mien mukaisten osajärjestelmien ja 
osatekijöiden CE-merkintä ja vaa  -
mustenmukaisuusvakuutus edelly  ä-
vät tyypillises   ilmoitetun laitoksen 
tarkastusta.

Laitokset ovat anonyymejä. Tarkastuk-
sen tekijä merkitään numerolla, jolloin 
tarkastusrapor  sta ei suoraan käy ilmi 
tarkastuksen suori  aja tai maa, jossa 
tarkastus on tehty.

– VTT Expert Servicen tapauksessa pä-
tevyyden ja puoluee  omuuden arvioi 
FINAS (Finnish Accredita  on Service) 
ja ilmoi  ajana komissiolle toimi Työ- 
ja elinkeinoministeriö Trafi n esityk-
sestä. Liikenteen turvallisuusvirasto 
(Trafi ) toimii tässä viranomaisena, 
kertoo prosessista VTT Expert Service 
Oy:n erityisasiantun  ja An    Karhu.

Yhteentoimivuuden 
tekninen eritelmä
Yhteentoimivuuden tekninen eritelmä 
(YTE) varmistaa, e  ä Euroopan yhtei-
sön alueella muun muassa junakalus-
to sopii yhteen eri maiden kansallisten 
määräysten kanssa. 

Direk  ivit määri  ävät hyvin yleisel-

lä tasolla vaa  mukset esimerkiksi 
turvallisuudesta ja yhteentoimivuu-
desta. Teknisiin yksityiskoh  in lii  yvät 
vaa  mukset on esite  y tarkemmin 
yhteentoimivuuden teknisissä eri-
telmissä eli YTE:issä. YTE:t ovat siis 
ikään kuin standardeja, joita tulee 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi 
nouda  aa koko EU-alueen rauta  ejär-
jestelmässä.

Yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä 
on kaikille rauta  ejärjestelmän raken-
teellisille osajärjestelmille (infrastruk-
tuuri, energia sekä ohjaus, hallinta ja 
merkinanto) sekä liikkuvalle kalustolle.   
VTT Expert Services tekee nyt arvioin-
teja kaikille näille osajärjestelmille.

Kalustoyksikön arvioin  - 
ja hyväksymisprosessi
Jorma Nordfors on laa  nut Trafi lle 
havainnollistavan prosessikaavion ka-
lustoyksikön arvioin  - ja hyväksymis-
prosessista, joka kuvaa paljon laajem-
paa prosessia kuin mistä on kysymys 
ilmoitetun laitoksen kohdalla.

Jo  a kalustosarja voidaan valmis-
taa, tarvitaan sarjan ensimmäiselle 
yksikölle tyyppihyväksyntä. Sitä varten 
hankintayksikkö, joka voi olla myös 
toimi  aja, antaa toimeksiannon ilmoi-
tetulle laitokselle YTE:n mukaisesta 
tarkastuksesta. Toinen toimeksianto 
menee ISA:lle, joka vastaa riippumat-
tomasta turvallisuusarvioinnista. De-
signated Body eli nime  y elin vastaa 
kansallisten määräysten tarkastami-
sesta. Suomessa nime  ynä elimenä 
toimii Trafi . Nämä osapuolet tuo  avat 
dokumen  t lupahakemusta varten. 
Ilmoite  u laitos tuo  aa EY-tarkastus-
todistuksen.
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Hankintayksikkö tekee saamiensa do-
kumen   en perusteella hakemuksen 
tyyppihyväksyntää, käy  ööno  olupaa 
ja rekisteröin  ä varten kansalliselle 
rauta  eturvallisuusviranomaiselle 
Trafi lle.

Tyyppihyväksyntä tarvitaan sarjan 
ensimmäiselle yksikölle. Seuraavien 
yksiköiden kohdalla selvitään tyypin-
mukaisuusvakuutuksella, eikä tyyppi-
hyväksyntää tarvitse enää hakea.

Käy  ööno  olupa taas on kalustoyk-
sikkökohtainen. Trafi lta haetaan vielä 
rekisteröin  ä. Nämä ovat kansallisiin 
säädöksiin perustuvia, eivätkä liity 
ilmoitetun laitoksen toimintaan.

ISA:n rooli hankkeissa
Riippuma  omasta turvallisuusarvioin-
nista vastaavaa laitosta (ISA) tarvitaan 
rauta  ehankkeissa merki  ävien muu-
tosten riskienhallinnassa ja rauta  e-
järjestelmien turvallisuuteen lii  yvissä 
tarkastuksissa. 

ISA tarkastaa, e  ä mene  elyt tur-
vallisuuden ja vaarojen arvioin  in 
ovat rii  äviä ja asetusten ja muiden 
turvallisuusnormien mukaisia. ISA voi 
toteu  aa myös eri rauta  etoimijoi-

den turvallisuusjohtamisjärjestelmien 
riippuma  oman ulkopuolisen audi-
toinnin. 

Riippuma  omuus
Yhteentoimivuuden tarkastelua ei voi 
tehdä taho, joka on itse osallistunut 
suunni  eluun tai on jollakin tavalla 
taloudellises   tai organisaa  on kau  a 
osallinen tarkasteltavaan kohteeseen. 
Ilmoite  u laitos on riippumaton kol-
mas osapuoli. 

– Jos on osallistunut suunni  eluun, 
ei voi osallistua tarkastukseen. Omaa 
työtään ei saa arvioida. Silloin saa  aisi 
joutua kiusaukseen omien virheidensä 
pei  elyyn, toteaa Ma    Lanu.

– Pitää myös olla taloudellises   
riippumaton tarkastelun kohteena 
olevasta tahosta. Ei voi olla myöskään 
sellaisessa esimies-alaissuhteessa, 
jossa esimies voisi vaiku  aa lopputu-
lokseen. Eikä saa olla jäävi siten, e  ä 
tarkastelun alla olisi yritys, jossa olisi 
sukulaisten omistuksia.

– Meidän riippuma  omuu  amme 
arvioidaan jatkuvas   FINASin ja Trafi n 
toimesta.

– VTT Expert Services on yhteentoi-

mivuuden teknisessä tarkastelussa 
päävastuullinen osapuoli, koska työt 
tehdään meidän ilmoitetun laitoksen 
vastuulla. Meidän tehtäviimme kuuluu 
riippuma  omuuden varmistaminen jo 
ennen työn aloi  amista, sanoo An    
Karhu.

Tekninen asiantuntemus
Yhteensopivuuden tekninen tarkas-
telu on erityistä asiantuntemusta 
vaa  vaa.

– Meillä on  etys   omaakin teknistä 
asiantun  juu  a, mu  a mones   kyse 
on hyvin erityisestä osaamisesta esi-
merkiksi liikkuvan kaluston suhteen. 
Yhteistyösopimuksemme Comatecin 
kanssa takaa rii  ävän asiantuntemuk-
sen liikkuvan kaluston osalta, sanoo 
An    Karhu.

– Ilmoitetun laitoksen toiminta on 
kansainvälistä. Toimi  aja voi  lata 
tarkastuksen mistä tahansa EY-maas-
ta, mu  a usein on käytännöllistä, jos 
tarkastaja on läheltä. On siis hyvä, e  ä 
nyt on tarjolla Suomen kielellä tällais-
ta palvelua, toteaa Ma    Lanu.

– Täällä on selkeä tarve ilmoitetulle 
laitokselle, toteaa myös Jorma Nord-
fors.

Kuvassa vasemmalta Erikoisajoneuvot ja kiskokalusto -yksikön liiketoimintapäällikkö Jorma Nordfors 
Comatecilta, erityisasiantun  ja An    Karhu ja varatoimitusjohtaja Ma    Lanu VTT Expert Service Oy:stä.
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Valmet ja Comatec  
luottavat kokemukseen

– Kyse on siitä, e  ä alan vaa  mukset 
yleensä ja koneiden ja lai  eiden tun-
temus erikseen vaa  vat usean vuoden 
kokemusta. Tarjoamme  etys   työ-
mahdollisuuksia myös nuorille, mu  a 
heidän on saatava kasaan tarpeelliset 
kokemusvuodet, ennen kuin heillä on 
homma hanskassa. Samahan tavallaan 
koskee myös uuden paperikoneen 
käy  ööno  oa. Yleensä kestää 5-10 
vuo  a ennen kuin suunni  elu ja 
käy  ööno  ohenkilökunta tuntevat 
koneen ja prosessit niin hyvin, e  ä 
pystyy itsenäiseen työskentelyyn. 
Me tarjoamme kokeneille ja osaaville 
henkilöille mahdollisuu  a pidentää 
työuria ja siten saada osaamista siir-
tymään nuoremmille. Tästä hyötyvät 

niin yritys, asianomaiset henkilöt kuin 
myös koko yhteiskunta, kertoo suun-
ni  elupäällikkö Kari Leminen Järven-
pään tehtaalta.

Yksi erinomainen esimerkki on Coma-
tecin erikoissuunni  elija Per    Parkko. 
Hän oli aikoinaan ollut pitkäaikainen 
työntekijä Järvenpäässä, jossa hän 
aloi    vuonna 1980. Si  emmin hän 
siirtyi vuonna 2009 Comateciin, mu  a 
tekee edelleen töitä Valme  lle Järven-
päässä.

Parkko - alan mies 
Per    Parkko kuuluu todellakin niihin 
pitkän linjan amma   laisiin, joiden ko-
kemukseen työnantaja luo  aa. Parkon 

ura Järvenpäässä alkoi tutustumalla 
leikkureihin, joiden parissa ensimmäi-
set työvuodet si  en kuluivatkin. 1980-
luku oli laitetoimi  ajille kiireistä aikaa.  
Järvenpäästäkin läh   asiakkaille uusia 
leikkureita lähes kuin liukuhihnalta 
ja samaan aikaan vanhoja leikkureita 
modernisoi  in. Työalueina olivat etu-
päässä Suomi ja Ruotsi, mu  a niissä-
kin rii    tekemistä aivan tarpeeksi.

Parkon työura Järvenpäässä laajeni. 
Hän oli mukana suunni  elussa ja pro-
jek  en hoidossa ja oppi työn ohessa 
lähes kaiken jälkikäsi  elykoneista, joi-
ta paperitehtaissa tarvitaan pohjapa-
perin jalostamiseen. Koneita tarvitaan 
muun muassa päällystykseen, kemi-
kaalijärjestelmien hallintaan, kalante-

Jokin aika si  en paperiteollisuus ja alan laitevalmistajat joutuivat to  umaan hiljaiseen aikaan, 
mu  a nyt on ala virkistynyt selväs  . Vaikka uusia paperitehtaita ei oteta käy  öön tämän tästä, niin 
vanhoissa tehtaissa koneita uusitaan ja kunnostetaan todella paljon. Tilanne on heijastunut myös 
laitevalmistajiin, jotka rekrytoivat uusia työntekijöitä. Itse asiassa kyse on ’uusvanhoista’ työnte-
kijöistä, kuten esimerkiksi Valme  n Järvenpään tehtaalla, jonne hilja  ain ote   in työhön kolme 
vuo  a si  en virallises   eläkkeelle jäänyt erikoissuunni  elija Per    Parkko.

TEKSTI: HEIKKI HARRI
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roin  in, rullaukseen, pakkaamiseen ja 
rullien kulje  amiseen varastoon. 

Yksi erityinen piirre alan päätoimijoi-
den kesken erityises   1980-luvulla oli 
yhteistyö kolmen suomalaisen suuren 
kesken. Kyseessä oli TVW eli Tampella, 
Valmet ja Wärtsilä. Tampella valmis   
kartonkikoneita, Valmet paperikoneita 
ja Wärtsilä jälkikäsi  elykoneita. Ny-
kyinen tehdas Järvenpäässä on juuri 
Wärtsilän peruja.

Comatecille
Per    Parkko on ollut alalla niin 
pitkään, e  ä hän on kokenut sekä 
alan nousut e  ä myös laskukaudet. 
Yhdessä vaiheessa alalle ilmaantui 
niin sano  u Kiina-ilmiö, jossa Kiinaan 
peruste   in tehtaita ja samaan aikaan 
niitä sulje   in muualla.

Turbulenssi paperiteollisuudessa 
jatkui välillä hyvinkin voimakkaana, 
ja si  en vuonna 2009 Parkko pää    
kysyä työpaikkaa Comatecilta. Uusi 
työsuhde syntyi ja jatkuu edelleen. 

Paperiteollisuudesta ja en  sestä 
työpaikastaan Järvenpäässä Parkko 
ei ole päässyt eroon – tokkopa on 
halunnutkaan. Jälleen hänen työpaik-
kansa sijaitsee Järvenpäässä edellisen 
työnantajan  loissa, nyt vain Comate-
cin edustajana.

– Paperiteollisuudessa ja alan laiteval-
mistajien keskuudessa eletään jäl-
leen kohtalaista nousukau  a. Vaikka 
painopaperien kulutus ei kasva niin 
voimakkaas   kuin aiemmin, niin kar-
tonkia valmistetaan en  stä enemmän. 
Samoin on kasvanut monenlaisten 
erikoistuo  eiden valmistus, ja tästä 
on seurannut lai  eiden modernisoin-
teja ja uusien koneiden toimi  amisia 
niin paljon, e  ä esimerkiksi meillä on 
käytännössä täystyöllisyys, Kari Lemi-
nen kertoo.

– Ne   myynnin kasvaminen ja mark-
kinoiden globalisoituminen on kas-
va  anut pakkauskartongin kulutusta 
voimakkaas  . Myös suuri osa maa-
ilman ihmisistä on edelleen ilman 
vessapaperia, Leminen toteaa.

Valmet voimissaan
Konepajayh  ö Valmet peruste   in 
vuonna 1951, mu  a yh  ön historiaan 
mahtuu suuri joukko erilaisia yritys-
ostoja ja sulautumisia. Niiden kau  a 
historia ulo  uu aina vuoteen 1797 
saakka.

Vuoden 2013 lopussa Valmet eriytyi 
erilliseksi pörssiyh  öksi Metsosta. 
Tänään Valmet Oyj on yksi maailman 
johtavia teknologian, automaa  on 
ja palvelujen toimi  ajia ja kehi  äjiä 
sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.

Järvenpäässä Valme  lla on yli 400 
työntekijää. Toiminta on keski  ynyt 
jälkikäsi  elykoneiden tuotekehityk-
seen, suunni  eluun, myyn  in ja mark-
kinoin  in sekä projek  toimintaan. 
Lisäksi Järvenpää tarjoaa palveluja 
paperi- ja kartonkikoneiden moder-
nisointeihin ja huoltoihin sekä vastaa 
omien tuo  eidensa vara- ja kulutus-
osista.

Valme  lla Järvenpäässä arvostetaan kokemuksen tuomaa osaamista. Kuvassa oikealla Per    Parkko, jolla on 35 vuo-
den kokemus alaltaan ja Kari Leminen, joka johtaa pituusleikkuri- ja rullain suunni  elua Järvenpäässä.
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Comatec on ollut mukana raide- ja kis-
kokalustoliikenteen kehi  ämisessä jo 20 
vuo  a. Tietoa ja taitoa rii  ää tässäkin 
vaa  vassa teknologiassa. Comatecin 
amma   osaaminen perustuu kokeneiden 
yksilöiden kykyyn kehi  ää itseään ja toi-
mintaansa. Amma   taito, asiakaspalvelu 
ja luo  amus ovat ne tärkeimmät osate-
kijät. Yksi tärkeä ja kokenut mies Coma-
tecin raideliikenne  etotaidon takana on 
Erikoisajoneuvot ja kiskokalusto -yksikön 
liiketoimintapäällikkö Jorma Nordfors, 
joka on myös yksi Comatecin omistajista. 

TEKSTI: HEIKKI HARRI

Yli 200 vuoden ajan kiskoilla tapahtu-
va liikenne on ollut merki  ävä tekijä 
yhteiskunnassa. Vaikka keksintö on 
vanha, sen kehi  yminen ei suinkaan 
ole pää  ymässä, vaan raideliikenne 
kehi  yy edelleen ja on itse asiassa 
o  amassa uuden ulo  uvuuden, ei 
eteen- vaan ylöspäin. Ollaan menossa 
– jossakin vaiheessa – koh   levitaa  o-
tekniikkaa.

Comatec on ollut mukana raide- ja 
kiskokalustoliikenteen kehi  ämisessä 
jo 20 vuo  a, ja  etoa ja taitoa rii  ää 
tässäkin vaa  vassa teknologiassa. Co-
matecin amma   osaaminen perustuu 
kokeneiden yksilöiden kykyyn kehi  ää 
itseään ja toimintaansa. Amma   taito, 
asiakaspalvelu ja luo  amus ovat ne 
tärkeimmät osatekijät.

Vankka raideliikenne-
 etotaito

Yksi tärkeä ja kokenut mies Comatecin 
raideliikenne  etotaidon takana on 
Jorma Nordfors. Hän opiskeli aikoi-
naan tuotantotekniikkaa Tampereen 
teknillisessä korkeakoulussa ja teki 

opintoihin lii  yvän diplomityön työs-
tökoneiden kunnossapidosta silloiselle 
Valme  lle. Si  emmin hän kysyi Val-
me  lta työpaikkaa kunnossapitopuo-
lelta. Sieltä paikkaa ei löytynyt, mu  a 
kiskokalustopuolelta löytyi. Paikka var-
mistui vuonna 1980, ja niin Nordfors 
jäi Härmälän tehtaalle. Samalla alkoi 
Jorman yli 35-vuo  nen ura raideliiken-
teen ja kiskokaluston parissa. Aluksi 
hän toimi suunni  elijana pääaluee-
naan lämmitys ja ilmanvaihto, sen 
jälkeen korirakenteet. Myöhemmin 
tulivat projek  nhoidon ja laadunhal-
linnan tehtävät.

Isompi muutos Nordforsin elämässä 
ja urassa tapahtui 1990-luvun alussa, 
kun Rautaruukki ja Valmet yhdis  vät 
kiskokalustoliiketoimintansa ja Val-
me  n kiskokalustotehdas liite   in 
Rautaruukin kiskokalustoyh  öön 
Transtechiin. Syksyllä 1994 Transtech 
kuitenkin ilmoi    lope  avansa kaikki 
toimintansa Tampereella, ja Nordfors 
oli uuden vaiheen edessä. 

Transtech toki tarjosi hänelle työtä, 
mu  a kun uusi työpaikka olisi ollut 

Oulussa, Nordfors katseli muita mah-
dollisuuksia ympärillään. Yksi niistä 
oli Comatec, jonka kanssa hänellä oli 
ihan henkilökohtainen siviilisuhdekin. 
Jorma Nordfors ja Comatecin perus-
taja Aulis Asikainen olivat nimi  äin 
siihen aikaan naapureita Tampereen 
Vehmaisissa. 

Uusi ja vanha suola
Jorma Nordfors aloi    Comatecilla 
ensimmäinen helmikuuta 1995, mu  a 
ei suinkaan päässyt eroon Transtechis-
ta.  Jo tuohon aikaan ulkoistus oli 
ajankohdan toimintamalli, ja niinpä 
Transtech halusi yhteistyöhön Co-
matecin kanssa. Se ase    kuitenkin 
ehdoksi, e  ä Comatec o  aa palkkalis-
toilleen kuusi lakkautetun Tampereen 
toimistonsa suunni  elijaa, joista vielä 
nytkin kolme jatkaa Comatecin palve-
luksessa.

Uusien työntekijöiden palkkaaminen 
tuohon aikaan ei ollut Comatecille 
mikään pieni asia, kun silloin pienen 
insinööritoimiston henkilöstö kasvoi 
kerralla lähes kaksinkertaiseksi.

Comatecin raideliike
Jorma Nordfors
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Comatecin ja Transtechin yhteistyö ei 
olisi voinut käynnistyä enää sujuvam-
min. Ensimmäinen tehtävä oli ensim-
mäisten kaksikerrosvaunujen alumii-
nikorin suunni  elu. Kun lähdetään 
tekemään uu  a vaunutyyppiä, niin 
kaikki  etävät, e  ä projek   vaa  i ai-
kaa, mu  a toisaalta suunni  eluperus-
ta oli lujalla pohjalla. Alumiiniprofi ilit 
hanki   in sveitsiläiseltä Alusuisselta, 
joka myös osallistui esisuunni  eluun 
ja lujuuslaskentaan. Vaunujen raken-
taminen tapahtui Otanmäessä.

Omistajiksi
Jorma Nordfors ja hänen aisaparinsa, 
Transtechilta myös Comateciin siirty-
nyt Petri Leino, olivat tehokas pari-
valjakko. He myös pää   vät panostaa 
omaan ja Comatecin tulevaisuuteen. 
Comatec oli juuri täy  änyt kymmenen 
vuo  a ja selä  änyt laman. 

Vuonna 1997 miehille tarjoutui  lai-
suus ostaa yh  ön osakkeita, kun pari 
aikaisempaa omistajaa myivät osuu-
tensa. Uusi omistusjako oli kaupan 
jälkeen seuraava: Aulis Asikainen 60 
%, Petri Leino 20 % ja Jorma Nord-
fors 20 %. Kiskokaluston suunni  elu 
ja kehi  äminen jatkuivat nyt en  stä 
vakaammalla pohjalla.

Raideliikenteen monipuo-
linen kehitys jatkuu 
Ny  emmin kiskokalusto on yksi Coma-
tecin painopisteistä. Vuosien mi  aan 
Comatecilla on ollut useita asiakkaita, 
jotka ovat tarjonneet erilaisia ja moni-
puolisia projekteja, joiden myötä alan 
osaaminen on kasvanut jatkuvas  . Ja 
onhan 35 vuoden kokemus alasta niin 
vankka, e  ä sen varaan voi rakentaa 
paljon. 

Asiakkaina ovat olleet käytännössä 
lähes kaikki ko  maiset alalla mukana 
olevat tahot sekä myös monet ulko-
maiset asiakkaat. Esimerkiksi Pendoli-
nojen hankintaprojek  ssa Comatec oli 
mukana vahvas  , kun se laa   kaluston 
suomenkieliset ohjekirjat. Toinen 

hilja  ainen esimerk-
ki on Helsingin ja 
Pietarin välillä kul-
keva Allegro. Siihen 
projek  in Comatec 
käänsi huolto-ohje- ja 
varaosakirjat sekä 
kulje  ajien ja muiden 
henkilöstöön kuuluvi-
en ohjekirjat suo-
meksi ja venäjäksi. 
Asiapapereita kertyi 
noin 14 000 sivua molemmilla kielillä. 
Allegron dokumentoin   oli haastavaa, 
koska alkuperäiset ohjekirjat olivat 
italiaksi, josta ne oli kääntänyt englan-
niksi joku, joka ei ollut alan amma   -
lainen.

Suomessa raideliikenteellä on oma 
erikoishaaste, talvi. Talvi on vaa  va 
ympäristö niin raiteille kuin raiteilla 
kulkevalle kalustollekin. Comatec on 
ollut mukana talviolojen vaa  missa 
ratkaisuissa jo yli 20 vuo  a ja saa-
vu  anut korkean  etotaidon asian 
vaa  massa erikoisosaamisessa. Asiak-
kaiden kanssa on yhteistyössä opi  u 
muun muassa se, e  ä kalustoon 
lii  yvät talviongelmat voidaan poistaa 
etukäteen, kun asiaan vain kiinnite-
tään erityistä huomiota ja toimitaan 
järjestelmällises  . 

Laaja asiakaskunta
Comatecin kansainväliselle toiminnal-
le on aina haasteellista olla kotoisin 
pienestä ja myös suhteellisen kaukai-
sesta maasta. Menestymiselle on ollut 
vain yksi rei    – pitää tehdä kaikki 
asiat paremmin kuin kilpailijat. Tämän 
mallin avulla Comatec on pystynyt 
solmimaan yhteydet lähes kaikkiin 
merki  äviin alan toimijoihin Euroo-
passa.

Yhteistyöverkossa ja asiakaskunnassa 
on ko  maisten VR:n, Trafi n ja HKL:n 
ohella kansainvälisiä yrityksiä kuten 
ranskalainen Alstom, espanjalainen 
CAF, sveitsiläinen Stadler, saksalainen 
Siemens ja kanadalainen Bomdardier. 
Kun erityisosaamiseen lii  yvät vahva 

laatu, asiakaspalvelu ja luo  amus, 
sana kiirii ja leviää. Comatecilla on 
ollut  lanteita, joissa jokin asiakas ei 
suosi  ele Comatecin käy  öä, vaan 
edelly  ää sitä. 

Luo  amus on yksi toiminnan perus-
teista. Comatecin osalta se heijastuu 
muun muassa siinä, e  ä Comatec 
pystyy toimimaan luo  amuksen arvoi-
ses   myös  lanteissa, joissa on mu-
kana keskenään kilpailevia yrityksiä. 
Suomen kaltaisessa pienessä maassa 
tällaisiin tapauksiin joudutaan tuon 
tuosta, mu  a Comatec on selvinnyt 
kaikista niistä kuivin jaloin.

Uusimmat projek  t
Tällä hetkellä Comatec on tavalla tai 
toisella mukana suurin piirtein kaikissa 
Suomessa käynnissä olevissa kiskoka-
lustoprojekteissa, kertoo Jorma. 

– Suurin asiakas Comatecille on tällä 
hetkellä VR, jolle teemme suunni  elu-
työtä rauta  ekaluston saneeraukseen 
ja kunnossapitoon lii  yen. Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi lle teemme 
rauta  ekaluston käy  öönoton ja 
muutostöiden arvioin  - ja hyväksyn-
täprosesseihin lii  yvää päätösten 
valmistelua ja teknisiä tarkastuksia. 
Muita suurempia projekteja ovat työt 
HKL:n rai  ovaunujen ja Pääkaupunki-
seudun Junakalusto Oy:n lähiliikenne-
junien parissa sekä  etys   Tampereen 
paikallinen rai  o  ehanke.

ennetietotaidon takana 
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Comatec-uutiset
Comatec Group on julkaissut 
uudistetut ko  sivut
Comatec Group on uudistanut tämän vuoden aika-
na ko  sivunsa. Uudistuksen lähtökohtana on ollut 
ennen kaikkea parantaa ko  sivuilla vieralevien 
näkökulmasta  edon löytymistä sivuilta ja käyte  ä-
vyy  ä kaiken kaikkiaan. Nykyaikaisten sivujen tulee 
toimia hyvin myös kännykällä tai table  lla. Uudet 
sivut ovatkin nyt responsiiviset ja niitä on miellyt-
tävä lukea myös kännykällä. Comatec on kasvanut 
30 vuoden aikana konserniksi ja kaikki Comatec 
Groupiin kuuluvat yritykset löytyvätkin nyt samalta 
sivustolta. 

Tutustu uusiin sivuihin osoi  eessa: www.comatec.fi 

Comatec Group osallistuu tänä vuonna 
vielä Alihankinta- ja Teknologiamessuille
Alihankintamessut ovat Suomen johtava teollisuuden messutapah-
tuma, joka kokoaa alan yritykset, asiantun  jat ja pää  äjät 15.–
17.9.2015 Tampereelle. Kansainvälisen messutapahtuman teemoja 
ovat tänä vuonna myyn  , markkinoin   ja uudet materiaalit. Ter-
vetuloa katsomaan millaista suunni  eluosaamista Comatec Group 
tarjoaa koneenrakennuksen osalta osastollemme A 833!

Helsingin messukeskuksessa järjestetään 6.-8.10.2015 Tekno-
logia 15 -messut. Teollisuuden ja teknologian suurtapahtu-
ma pitää sisällään vanhat tutut amma   messut: Automaa  o, 
Hydrauliikka&Pneuma  ikka, MecaTec ja Elkom sekä teollisuustapah-
tumat FinnTec, ToolTec ja JoinTec. Tapahtuman teemat ovat teollinen 
internet ja robo  ikka. Meidät löydät Automaa  on puolelta osastolta 
6b139. Tervetuloa tutustumaan osaamiseemme!

Mikko Paakkunainen, DI, on 
aloi  anut 17.8.2015 liiketoi-
mintapäällikkönä Työkoneet ja 
erikoisajoneuvot -toimialalla 
vastuualueenaan asiantun  ja-
palvelut.

Comatec Groupissa on tehty seuraavat nimitykset:

Sami-Jussi Hollo, Ins.,  on aloit-
tanut 10.8.2014 suunni  e-
lupäällikkönä Turun toimistolla 
Työkoneet ja erikoisajoneuvot 
-toimialalla Työkoneet -liiketoi-
mintayksikössä vastuualuee-
naan Turun yksikön toiminnot.
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Comatec-uutiset

Oucons Oy:n virallinen 30-vuo  sjuhlapäivä oli-
si ollut 14.5.2015. Silloin oli helatorstai, joten 
juhla pide   in päivää aikaisemmin Sokerijussin 
kievarissa Oulussa. Paikalla olivat Ouconsin 
nykyiset työntekijät ja toimitusjohtaja Sami 
Luhtaanmäki sekä aikaisemmista omistajista 
Porelan Olli ja Turkan Jussi. 

Aluksi Sami Luhtaanmäki avasi juhlan ja toivo    kaikki 
tervetulleeksi. Maljapuheessaan hän antoi ansaitus   
tunnustusta Ouconsin henkilökunnalle.

– Tässä pöydän ympärillä oleville herroille saamme 
olla kiitollisia, e  ä olemme tänään tässä ja juhlimassa 
Ouconsin 30-vuo  sta taivalta. Nostakaamme siis malja 
Teille ja kolmekymmentävuo  aalle Ouconsille, avasi 
Sami Luhtaanmäki juhlan.

Juhlassa luovute   in pitkäaikaisille työntekijöille Ma    
Keräselle, Jorma Väänäselle ja Juha Pirkolalle Keskus-
kauppakamarin myöntämät kultaiset ansiomerkit kii-
toksena 30 vuoden palvelusvuosista Oucons Oy:ssä. He 
ovat siis olleet Ouconsin palveluksessa alusta läh  en ja 
nähneet kolmenkymmenen vuoden aikana tapahtuneen 
kehityksen. 80-luvulla suunni  elu teh  in täysin piir-
rustuslaudalla piirtämällä, mu  a jo 90-luvun tai  eessa 
suunni  elu alkoi siirtyä ATK-pohjaiseksi. Oucons olikin 
ennakkoluulo  omas   ensimmäisten joukossa o  amassa 
käy  öön CAD-pohjaista suunni  elua. Ensin 2D-maail-
massa ja 2000-luvulla 3D-maailma alkoi vallata alaa.

Kolmen vuosikymmenen kokemus kone- ja laitossuun-
ni  elusta tekee Ouconsista todellisen asiantun  jan 
alallaan. Oucons tarjoaa koneteknisiä suunni  elupalve-
luita teollisuudelle, erikoisalueena materiaalinkäsi  ely-
lai  eet; kulje   met, syö   met, siilot ja purkaimet sekä 
erilaiset teräsrakenteet ja teollisuuden kunnossapitoon 
lii  yvä konetekninen suunni  elu. Ouconsin osaamis-
alueisiin kuuluu myös staa   sten teräs- ja ris  kkoraken-
teiden tekninen laskenta.

Palvelut suuntautuvat laajas   eri teollisuudenaloille. 
Toimintaperiaa  eena on aina ollut kiinteä yhteistyö ja 
joustava työnjako asiakkaan kanssa. Amma   ylpeys ja 
asiakastyytyväisyys ovat olleet aina toiminnan kantavana 
voimana.

Ouconsin 30-vuotisjuhla 



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 Alihankinta 2015 -messuille 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 15.-17.9.2015.

Tervetuloa A-halliin osastollemme A 833!

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 ®


