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Pääkirjoitus

M aailmantaloudessa eletään lisääntyvän 
epävarmuuden aikaa. Yhdysvaltain ta-

lous yskii yhä ja talouskasvu on hidastunut myös 
kehi  yvissä maissa. Jopa Kiinassa teollisuus-
tuotannon ja viennin heikko kehitys ennakoivat 
elvytystoimia. 

Euroopassa taantuma on osoi  autunut ennakoitua sit-
keämmäksi EU:n ja Euroopan keskuspankin mi  avista 
tukioperaa  oista huolima  a. Nyt heikkenevän taloutensa 
kanssa kärvistelevät myös isot talousmahdit Ranska, Italia, 
Iso-Britannia ja Espanja. Ja taantuman tartuntavaara uhkaa 
jopa kilpailukyvyltään EU:n vahvinta toimijaa Saksaa. 

Suomi on toistaiseksi selvinnyt kohtuullisen hyvin kansain-
välisen talouden myrskyissä. On sil   hyvä muistaa, e  ä 
teollisuuden ja erityises   vien  teollisuuden kilpailukyky 
ratkaisee Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin. 

2000-luvulla teollisten työpaikkojen määrä Suomessa on 
vähentynyt kuudenneksen yritysten ulkoiste  aessa toi-
mintojaan edullisemman kustannustason maihin. Teollinen 
perustamme rapautuu, mikäli emme pysty varmistamaan 
mal  llista palkkapoli  ikkaa, joustavampaa työelämän 
sääntelyä sekä kilpailukykyistä ja investointeihin kannusta-
vaa verotusta.

Yritysten oman toiminnan kehi  ämiseen ja toimintaym-
päristöön vaiku  avien muutosten ennakoin  in maailma-
talouden epävarmuus ja markkinoiden jatkuva käymis  la 
tuokin vaikeuskerrointa rii  ämiin. 

Myös Comatecissa olemme joutuneet mie   mään miten 
vastaamme jatkuvas   muu  uvan toimintaympäristön 
haasteisiin. Olemme vakuu  uneita siitä, e  ä tulevaisuu-
dessakin tarvitaan laadukasta ja korkeatasoista insinööri-
osaamista ratkaisemaan mm. logis  ikkaan, yhdyskuntara-
kentamiseen, teknologisiin innovaa  oihin, ympäristöön ja 
energiatalouteen lii  yviä ongelmia.

Meillä Comatecissa on vahva usko omaan tekemiseemme 
ja halu menestyä myös muu  uvassa maailmassa. Siksi 
olemme parin viime vuoden aikana vieneet konsernissa 
läpi poikkeuksellisen laajan liiketoiminnan kehi  ämisohjel-
man, NewCom-projek  n. Projek  ssa panos  mme uusiin 
toimintamalleihin, järjestelmiin ja työvälineisiin, osaami-

Ei ihan helppo yhtälö:
Tavoitteena kannattava kasvu 
– haasteena muutoksen hallinta

seen ja henkilöstön kehi  ämiseen. Kehi  ämisohjelmassa 
rakensimme myös uuden osaamisperusteisen toimialaor-
ganisaa  on, jonka avulla pystymme en  stä ka  avammin 
vastaamaan eri toimialoilla toimivien asiakkaidemme vaa  -
viinkin erityistarpeisiin. 

Uskomme, e  ä ensi vuoden alussa voimaantuleva toi-
mialapohjainen organisaa  omme en  sestään vahvistaa 
nykyistä pitkäaikaisiin strategisiin asiakassuhteisiin ja kor-
keaan osaamistasoon perustuvaa yhteistyökumppanuuden 
konsep  a.  Uudistetun toimintamallin myötä olemme val-
miita o  amaan vastuullemme en  stä vaa  vampia projek  - 
ja suunni  elukokonaisuuksia au  aaksemme missiomme 
mukaises   ”asiakkaitamme tekemään investoin  hyödyk-
keitä en  stä kanna  avammin”. 

Comatecin strateginen tavoite on kanna  ava kasvu. Se 
edelly  ää kasvua sekä orgaanises   e  ä liiketoiminta-
kauppojen kau  a. Tänä vuonna Comatecin liikevaihto on 
kehi  ynyt suunnitellus   ja henkilöstön määrä on kasvanut 
lähes sadalla toimijalla. 

Comatec on vahvistanut läsnäoloaan Pohjois-Suomessa 
hanki  uaan osake-enemmistön Oucons Oy:stä. Osaavana 
projek  talona tunnetulla Ouconsilla on vahvaa osaamista 
vaa  vien massatavarakulje  njärjestelmien suunni  elussa 
ja näin ollen sillä on tärkeä rooli kaivostoimialan asiakkai-
den palvelussa.

Järvenpäässä toimivan Insinööritoimisto Keijo Kärki Oy:n 
liiketoimintakauppa puolestaan vahvistaa konsernin tuo-
tantolai  eiden suunni  eluosaamista alueellises   Keski-
Uudellamaalla ja myös pääkaupunkiseudulla.

Konsernissa on nyt 12 toimipaikkaa Suomessa ja yksi Tallin-
nassa.

Toivotan kaikille Comatec Groupin asiakkaille ja yhteis-
työkumppaneille rauhallista Joulua ja menestyksellistä 
uu  a vuo  a 2013 venäläisen kirjailijan Maksim Gorkin 
sanoin: ”Kun työ on ilo, on elämä autuu  a – kun työ on 
velvollisuus, myös elämä on orjuu  a”.

Kari Kantalainen

hallituksen puheenjohtaja, yri  äjäneuvos
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Kahden v
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elokuussa.

– NewCom-ohjelman koko bud-
je    oli noin 700 tuha  a euroa. 
NewCom-ohjelman tulosten pohjalta 
järjestelmiin ja osaamiseen tehtävien 
jatkoinvestoin  en suuruusluokka 
on vähintään yhtä suuri kuin koko 
NewCom-ohjelman. Kyse on siis 
eri  äin merki  ävästä panostuksesta 
yrityksen toiminnan kehi  ämiseen, 
toteaa Kari Kärkkäinen.

– NewCom-ohjelman lähtökohtana 
oli hallituksen tekemä yrityksen 
strategian tarkennus syksyllä 2009. 
Comatec tavoi  elee tulevaisuudessa 
muun muassa halli  ua ja kanna  avaa 
kansainvälistymistä sekä kasvua 
kehi  ämällä resurssiliiketoiminnan 
rinnalle projek  - ja ratkaisuliiketoi-
mintoja. NewCom-ohjelma tukee 
tässä meidän strategiatavoi  eitamme, 
sanoo Kärkkäinen.

– NewCom-ohjelmalle anne   in aikaa 
kaksi vuo  a, joka toteutui.

– Käy  n tuon kahden vuoden ajan 
työajastani noin puolet NewCom-
ohjelman johtamiseen ja toinen puoli 
ajasta kului varsinaisen osastopäälli-
kön tehtäväni hoitamiseen.

– NewComissa oli 11 työryhmää, jotka 
toimivat omina projekteinaan ja ne 
saivat työnsä valmiiksi eri aikoina. 
Mukana oli myös kaiken kaikkiaan 13 
ulkopuolista kumppania, sekä pk-
yrityksiä e  ä tutkimuslaitoksia, Kari 
kertoo.

NewCom-ohjelmassa oli neljä isoa 
kokonaisuu  a, joihin työryhmien työ 
keskite   in. Nämä neljä aihealue  a 
olivat asiakasrajapinnassa tapahtuva 
kehi  äminen, henkilöstön osaaminen 
ja kyvykkyys,  etojärjestelmien 

kehi  äminen sekä johtaminen ja 
organisaa  o.

– Kokonaisuutena kehitysohjelma 
on ollut onnistunut. Alkuperäisistä 
tavoi  eista saavute   in noin 95 % ja 
loputkin tullaan toteu  amaan jatko-
töinä NewCom-ohjelman pää  ymisen 
jälkeen, Kari toteaa.

– Konkree   sia NewComin tuomia 
asioita ovat mm. osaamiskartan 
luominen, osaamisten kartoi  aminen 
ja erilaisten valmennusohjelmien 
suunni  elu. Esimerkkinä tästä 
voidaan mainita projek  päälliköiden 
valmennusohjelmat.

– Maailma muu  uu, mu  a Coma-
tecissä on aina usko  u siihen, e  ä 
omalla osaamisella pärjätään. Siksi 
siihen myös panostetaan voimakkaas-
 , Kari korostaa.

– Sisäiset  etojärjestelmät ja IT-
arkkitehtuuri on käyty läpi ja niihin 
on tehty kehitysehdotuksia, jo  a ne 
palvelisivat projek  liiketoiminnan 
seurantaa ja raportoin  a en  stä 
paremmin.

NewCom-ohjelma on nyt saatu 
valmiiksi, mu  a sen tulosten jalkautus 
opera  iviseen toimintaan tulee jatku-
maan vielä pitkään. Jatkoinvestointeja 
tullaan tekemään ja merki  ävänä 
uudistuksena 1.1.2013 julkistetaan 
toimiala- ja osaamisperusteinen uusi 
organisaa  o.

– Tässä NewComin yhtenä tuloksena 
tehtävässä uudistuksessa on ollut 
merki  ävää se, e  ä tavoite luoda 30 
uu  a työpaikkaa myös saavute   in, 
sillä tämän vuoden aikana on tullut 
85 uu  a työpaikkaa. Uudistus on 
antanut monia uusia mahdollisuuksia 
työntekijöillemme. 

Comatecissa on juuri saatu 
päätökseen mi  ava kehi  ä-
misohjelma NewCom, jota Kari 
Kärkkäinen on vetänyt kaksi 
vuo  a. Liiketoimintaympäristö, 
asiakkaiden tarpeet ja odotuk-
set muu  uvat, ja NewCom-
ohjelman tarkoituksena oli 
kehi  ää toimintaa siten, e  ä 
pystymme en  stä paremmin 
vastaamaan asiakkaiden tar-
peisiin. NewCom on jo tuonut 
konkree   sia muutoksia opera-
 iviseen toimintaan. Tulosten 

jalkautus tulee jatkumaan vielä 
pitkään, vaikka loppurapor    
on jo luovute  u.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

vuoden urakka on ohi 
m-ohjelman loppuraportti on valmis

Insinööri Kari Kärkkäinen on aloi  a-
nut Comatecissä kesäkuussa 2004. 
Hän aloi    koneosastolla suunni  e-
lupäällikkönä, ja yrityksen kasvaessa 
vastuualueeksi tuli liikkuvat työko-
neet, jonka osastopäällikkönä Kari 
on toiminut vuoden 2005 keväästä 
alkaen. NewCom-ohjelman projek-
 päällikkönä hän on toiminut kaksi 

vuo  a elokuusta 2010 lokakuuhun 
2012, jolloin NewCom-ohjelma saa  in 
päätökseen. Loppurapor    luovutet-
 in juuri.

Kari Kärkkäinen on ollut NewComin 
vetäjänä koko ohjelman ajan. 
Alkuvuoden ja kevään 2010 aikana 
Comatecin hallitus valmisteli New-
Com-ohjelmaa ja rahoitushakemusta 
Tekesille. Kesällä 2010 rahoituksesta 
saa  in myönteinen päätös, jolloin 
ohjelma käynniste   in saman vuoden 
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Comatecin asiantun  japal-
veluissa työskentelevä ja 
Oulun yliopistossa teknillistä 
mekaniikkaa opiskeleva Lauri 
Kortelainen tekee parhail-
laan diplomityötään CERNissä 
CLIC-törmäy   men parissa. 
Diplomityön aiheena on CLIC-
moduulien prototyyppien ter-
momekaaninen mallintaminen. 
Laurin diplomityön valmistuu 
kevään 2013 kuluessa. 

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

CERN sijaitsee Geneven kaupungin 
kupeessa Sveitsin ja Ranskan rajalla. 
Se on Euroopan hiukkasfysiikan 
tutkimuskeskus. Noin kuudenkymme-
nen vuoden olemassaolonsa aikana 
CERNissä on havai  u huoma  ava osa 
moderneista hiukkasfysiikan ilmiöistä, 
mikä tekee siitä yhden maailman 

Euroopan suuret tiede-
hankkeet – CERN-yhteistyö

edistyksellisimmistä  eteellisistä 
tutkimuslaitoksista. 

World Wide Web, joka kehite   in 
alunperin CERNin ja sen yhteistyöta-
hojen väliseen kommunikaa  oon, on 
varmas   tavalliselle ihmiselle tunne-
tuin CERNin innovaa  oista. 

Tämän päivän suurin ylpeydenaihe 
CERNille lienee maailman suurin 
hiukkastörmäy  n, Large Hadron Col-
lider (LHC), joka on ollut toiminnassa 
vuodesta 2008.

Yleises   o  aen CERN tutkii materiaa, 
miten se on syntynyt ja mitkä voimat 
pitävät sitä yhdessä. Törmäy  ämällä 
hiukkasia hyvin suurilla nopeuksilla, 
vain promillien verran valonnopeu  a 
hitaammin, pyritään toistamaan 
maailmankaikkeuden syntyhetken 
tapahtumia. Nämä reak  ot tuo  avat 
 etoa sekä alkeishiukkasista e  ä koko 

universumista.

CERNistä uu  soi  in 4.7.2012 Higgsin 
bosonin havaitsemisesta LHC-

törmäy   mellä. Higgsin hiukkanen 
on esiintynyt tähän hetkeen as   vain 
teoriassa, sillä lähes 50 vuo  a jatku-
neista tutkimuksista huolima  a sitä ei 
ole aiemmin todistetus   löyde  y. Ha-
vainto on melko varma, vaikka siihen 
lii  yy paljon epävarmuustekijöitä. 

CLIC (compact linear collider) on 
CERNissä suunni  eilla oleva seuraa-
van sukupolven lineaaritörmäy  n, 
joka rakennetaan 48 kilometriä 
pitkäksi erikoistarkaksi rakenteeksi. 

Ensimmäisessä vaiheessa raken-
ne  avan kiihdy   men pituus on 13 
kilometriä, toisen rakennusvaiheen 
jälkeen noin 48 kilometriä. 

CLIC-törmäy  ntä on suunniteltu ja 
kehite  y vuodesta 1999 läh  en. 
Törmäy   men niin sano  u conceptual 
design valmistuu vuonna 2012, ja sen 
lopullinen valmistumisajankohta on 
avoin, olete  avas   kuitenkin vuoden 
2020 jälkeen. 

– Törmäy   men lai  eisto koostuu 
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noin 2 metriä pitkistä moduuleista, 
jotka koostuvat kiihdy  nrakenteista 
(accelera  ng structures, AS) ja muista 
komponenteista. Moduulien rakenne 
vaihtelee, mu  a periaa  eessa 
yksi moduuli koostuu kahdeksasta 
kiihdy  nrakenteesta, kertoo Lauri 
Kortelainen.

– Moduulin rakenteen tarkkuus-
vaa  mukset ovat suuret. Lai  een 
toleranssit ovat  ukkoja ja osien 
asemoin   pitää pystyä tekemään 
mikrometritarkkuudella.

– Termomekaanisella mallinnuksella 
pyritään selvi  ämään, miten lämpö  -
lojen vaihtelu vaiku  aa lämpölaajene-
misen kau  a moduulin rakenteeseen 
ja säteen kulkuun. 

LHC-törmäy   men ja CLIC-törmäyt-
 men merki  ävin ero on niissä 

törmäyte  ävissä hiukkasissa. CLIC:ssä 
on tarkoitus törmäy  ää pistemäisiä 
elektroneja ja positroneja, kun 

LHC:ssä on törmäyte  y protoneja. 
CLIC-kiihdy  nosien koko on vain 
murto-osa LHC-törmäy   men vastaa-
vista. 

– Jatkumona Laurin diplomityölle 
on tarkoitus käynnistää hanke, joka 
tähtää kiihdy   men moduulien 
valmistamiseen massavalmistuksena 
mikrometrin tarkkuudella, kertoo 
asiantun  japalveluiden osastopäällik-
kö Ar  u Lai  nen.

– Hankkeeseen osallistuvien yritysten 
osaaminen paino  uu mallinnukseen, 
valmistusteknisiin haasteisiin, materi-
aaliteknologiaan, kokoonpanosuunnit-
teluun sekä juotosteknologiaan. 

– Kun Lauri aikanaan palaa CERNistä, 
hän jatkaa Comatecissä vaa  vissa 
laskenta- ja simuloin  tehtävissä ja 
tuo mukanaan CERNissä hankkimansa 
opin termomekaanisesta mallintami-
sesta. 

Julkaisija
Comatec Group, Kalevan  e 7 C, 
33100 Tampere, puh. 029 000 2000
www.comatec.fi 

Kansikuva: Liikkeenhallinnan osaamis-
keskuksen asiantun  jat. C/O: Coma-
tec.

Toteutus ja toimitus
Insinööritoimisto Comatec Oy, 
Taina Syrjänen, puh. 040 5931 259, 
taina.syrjanen@comatec.fi 

Heikki Harri
Taina Syrjänen
Paula Vehkala
Anne Lipponen
Veli-Pekka Karjalainen
Pen    Turkka

Palau  eet,  laukset, 
peruutukset
Taina Syrjänen, puh. 044 7548 510, 
taina.syrjanen@comatec.fi 

Euroopan hiukkasfysiikan 
tutkimuskeskus – CERN
CERNissä on noin 2500 vakituista 
työntekijää, ja vuosi  ain siellä 
vierailee lähes 7000 tutkijaa. Yli 
kolmasosa maailman kokeellisista 
hiukkasfyysikoista joko työsken-
telee CERNissä tai on muutoin 
organisaa  on kanssa yhteistyössä. 
Organisaa  on virallisina jäseni-
nä on kaksikymmentä Euroopan 
maata. Suomi lii  yi organisaa  on 
jäseneksi vuonna 1991. 
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Älykkään liikkeenhallinnan 
kehittäminen 
– uusinta osaamista
Comatec on panostanut viime 
aikoina merki  äväs   uuteen 
osaamisalueeseen, älykkää-
seen ja energiatehokkaaseen 
liikkeenhallintaan. Liikkeenhal-
linta on asiakokonaisuus, jossa 
kehitetään erityises   liikkuvien 
koneiden voimansiirtojärjestel-
miä monien erilaisten tekniikoi-
den, mm. digitaalihydrauliikan, 
avulla. Maailmalla digitaali-
hydrauliikan menetelmien hyö-
dyntämistä liikkeenhallinnan 
sovelluksissa on tutki  u inten-
siivises   vasta viime vuosina, 
mu  a myös ensimmäisiä sovel-
luksia on saatu aikaan ja lu-
kuisia hankkeita on kehi  eillä. 
Konkree   sia hankkeita on jo 
toteute  u mm. paperiteollisuu-
dessa. 

TEKSTI: HEIKKI HARRI

– Me etsimme jatkuvas   uusia toimin-
toja asiakaspalvelun kehi  ämiseksi. 
Liikkeenhallinnan osaamiskeskuk-
semme tarkoitus nimenomaan on, 
e  ä sen avulla pystymme tarjoamaan 
asiakkaille sellaisia palvelumuotoja, 
joita harva asiakas pystyy kehi  ämään 
omin voimin, sanoo Arto Timperi, 
liikkuvien työkoneiden suunni  elu-
päällikkö.

– On varmaa, e  ä liikkeenhallinnan 
uudet digitaaliset menetelmät tulevat 
muu  amaan merki  äväs   työskente-
lyä liikkuvilla työkoneilla. Tämä koskee 
niin niiden toimintaperiaa  eita kuin 
taloudellisuu  a, hän arvioi.

Comatec on rekrytoinut palveluk-
seensa hyvän joukon alan osaamisen 
edelläkävijöitä koko maassa. Suomi 
sinänsä on liikkeenhallinta-alan tut-
kimuksen ja kehi  ämisen kärkimaita 

koko maailmassa, joten ko  maiset 
asiantun  jat ovat yksiseli  eises   alan 
kansainvälistä parhaimmistoa.

– Tämä pitää todella paikkansa, 
sillä tosiasia on, e  ä korkeatasoisin 
tutkimustyö on keski  ynyt kahdelle 
paikkakunnalle. Toinen on Tampere eli 
Tampereen teknillinen yliopisto ja toi-
nen Itävallan Linz, jossa toimii Johan-
nes Keplerin yliopisto. Toki muuallakin 
tutkitaan liikkeenhallintaa ja digitaa-
lihydrauliikkaa, mu  a ei niin suurilla 
voimavaroilla kuin näissä kahdessa 
yliopistossa, Arto Timperi luonneh  i.

 ”Win-win”
– Asiakkaalle Comatecin osaaminen 
tarjoaa monia etuja. Ensimmäinen on 
 etenkin se, e  ä asiakkaan ei tarvitse 

itse panostaa liikkeenhallinta  edon 
kehi  ämiseen niin paljon kuin ilman 
ulkopuolista partneria. Sen sijaan he 

voivat keski  yä ydinosaamiseensa eli 
kehi  ämään en  stä asiakaslähtöisem-
piä koneita ja esimerkiksi op  moida 
uusia teknologioita koneiden raken-
neosiksi, Arto Timperi paino  aa.

Comatec puolestaan pystyy palvele-
maan asiakasta op  maalises   tar-
joamalla omaa erikoisosaamistaan 
pitkällä aikajänteellä. Tämä osaami-
nen on juuri sitä Comatecin ydinliike-
toimintaa. Lisäarvoa asiakkaat saavat 
esimerkiksi Comatecin tarjoamista 
mallinnus-, simuloin  -, mi  aus- ja 
analysoin  palveluista.

– Asiakkaalle yhteistyö merkitsee 
myös suunni  elukustannusten vähen-
tymistä, koska suunni  elu tehdään 
tehokkaas   hyödyntäen parhaita 
käytäntöjä, resursseja ja työkaluja. On 
siten myös hyvin todennäköistä, e  ä 
toimitusprojek  en aikataulu lyhenee, 
Timperi korostaa ja jatkaa, e  ä yh-

Liikkeenhallintaa ja digitaalihydrauliikkaa käsitellyt konferenssi pide   in lo-
kakuussa Tampereella. Paikalla oli satakunta asiantun  jaa ympäri maailman. 
Comatecin Jukka-Pekka Uusitalolla (vas.) ja Hannu Vihtasella (oik.) oli väli-
ajalla  laisuus keskustella itävaltalaisen professorin Rudolf Scheidlin kanssa.
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Älykkäässä 
liikkeenhallinnassa 
noudatetaan digitaalihydrauliikan 
periaa  eita unohtama  a perinteis-
tä analogista hydrauliikkaa: modu-
laarisella rakenteella saadaan yk-
sinkertaisempi hydraulijärjestelmä, 
jossa on  minimoitu hydraulikom-
ponen   en variaa  o kustannuste-
hokkaas  . Älykkäällä ohjauksella 
toimintojen säätö voidaan toteut-
taa energiatehokkaas  , sovelluksen 
kannalta op  maalisessa kohdassa.  

teistyön asiakasetu lisäksi on se, e  ä 
Comatec pystyy au  amaan en  stä 
paremmin myös kuormitus  lanteissa.

 Asiakkaan ohella myös Comatec hyö-
tyy yhteistyöstä:

– Kun olemme mukana syvällises   
asiakkaiden projekteissa, myös me 
opimme niistä lisää.

Digitaalinen liikkeenhallinta kokonai-
suudessaan on vielä aika tavalla elin-
kaarensa alussa, ja kaikki siinä mukana 
olevat oppivat koko ajan uusia asioita 
ja uusia näkökulmia. Tässä, jos missä, 
on kyseessä aivan oikea ”win-win” 
-  lanne, Timperi toteaa.

Viiden asiantun  jan 
osaamiskeskus
Comatecin perustamassa liikkeenhal-
linnan osaamiskeskuksessa on viisi 
alan suomalaista huippuasiantun  jaa. 
Arto Timperin lisäksi ryhmässä ovat 
Jukka-Pekka Uusitalo, Hannu Vihta-
nen, Vesa Aarni ja Suvi Westerlund. 
Vesa Aarnin toimipaikka on Kuopiossa, 
muiden Tampereella. 

– Tällä joukolla voimme tarjota asiak-
kaille sellaista liikkeenhallinnan koko-

naisosaamista, e  ei sitä muualta Suo-
mesta löydy, Arto Timperi vakuu  aa. 
Osaamiskeskuksen toimintaa tukevat 
luonnollises   myös muut Comatecin 
kokeneet automaa  on ja hydrauliikan 
osaajat.

Asiantuntemuksen lisäksi Comatec
tarjoaa asiakkailleen strategista kump-
panuu  a, joka perustuu molemmin-
puoliseen luo  amuksellisuuteen ja 
salassapitoon.

– Liikkeenhallinnan osaamiskeskuk-
semme on muodoste  u vasta hiljat-
tain. Tarkoituksena onkin vahvistaa ja 
monipuolistaa sitä ihan lähitulevai-
suudessa. Kehitämme myös verkos-
toyhteistyötä uusien kumppaneiden 
kanssa. Tässä Comatecilla on tarjota 
asiakkaille jotakin kokonaan uu  a. 
Sovellamme uusimman teknologian 
tutkimustuloksia asiakaslähtöises  , 
etenkin kustannustehokkuuden näkö-
kulmasta, Arto Timperi toteaa.

– Tavoi  eenamme on pienentää asiak-
kaan kynnystä uuden tekniikan käyt-
tööno  oon. Hyödynnämme olemassa 
olevaa tekniikkaa ja komponen  eja 
älykkään hydrauliikan ja energiatehok-
kaan tehonsiirron kehi  ämiseen.

Comatecin perustamassa liikkeenhallinnan osaamiskeskuksessa on viisi alan 
suomalaista huippuasiantun  jaa. Arto Timperin lisäksi ryhmässä ovat kuvassa 
vasemmalta Hannu Vihtanen, Suvi Westerlund, Jukka-Pekka Uusitalo ja Vesa 
Aarni.
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Comatec on vahvistanut liikkeenhallintaryhmäänsä kahdella uudella tulokkaalla. He ovat Jukka-
Pekka Uusitalo ja Hannu Vihtanen. Kumpikin kuuluu digitaalihydrauliikan asiantun  joina alan ka-
peaan kärkeen. Liikkeenhallinnan maailma vei heidät mukanaan jo opiskeluaikoina. Alan toimijoita 
ei ole koko maailmassakaan suurin joukoin, mu  a Suomi on joka tapauksessa yksi maailman johta-
via maita digitaalihydrauliikan tutkimisessa ja kehi  ämisessä. 

TEKSTI: HEIKKI HARRI

Asiakkaiden tarpeet 
– suunnittelun lähtökohta

– Suunni  elutyömme alkaa siitä, e  ä 
kartoitetaan asiakkaan asenteet, halut 
ja tarpeet kehi  ää liikkeenhallintaa 
yleises   ja digitaalihydrauliikkaa 
erityises   heidän omassa toiminnas-
saan. Digitaalihydrauliikka tarjoaa 
paljon uusia mahdollisuuksia esimer-
kiksi juuri liikkuvien koneiden toi-
mintajärjestelmiin ja voimansiirtoon, 
mu  a toki asiakas on ensin saatava 
vakuu  uneeksi siitä, e  ä digitaalihyd-

rauliikan tuominen mukaan yrityksen 
valmistamiin lai  eisiin on kanna  ava 
hanke, kertovat Jukka-Pekka Uusitalo 
ja Hannu Vihtanen, kaksi Comatecin 
uu  a kasvoa viiden hengen liikkeen-
hallintaryhmässä. 

Molemmat kuuluvat siihen kapeaan 
alan asiantujoiden kärkeen, joka Suo-
messa nykyään löytyy. Alan toimijoita 
ei ole koko maailmassakaan suurin 
joukoin, mu  a Suomi on joka tapauk-

sessa yksi maailman johtavia maita 
digitaalihydrauliikan tutkimisessa ja 
kehi  ämisessä. Sekä Jukka-Pekalla 
e  ä Hannulla on tästä erikoisalasta 
suurin piirtein niin pitkä kokemus 
kuin alalla yleensä on mahdollista 
saavu  aa. Kun he opiskeluaikoinaan 
ajautuivat mukaan liikkeenhallinnan 
maailmaan, se vei heidät mukanaan. 

– Asiakastarpeiden kartoi  amises-
ta tämä nyt lähtee liikkeelle. Alan 
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toimijapiirit ovat Suomessa sen verran 
pienet, e  ä poten  aalisten asiakkai-
den haarukoiminen ei ole ongelma. 
Asiakkaat ovat olemassa, ja meidän 
tehtävämme on saada heidät mukaan 
niin, e  ä aikanaan pystymme tarjoa-
maan heille myös ratkaisuja, Uusitalo 
ja Vihtanen toteavat.

Tiiviit opinnot taustalla
Sekä Jukka-Pekka Uusitalo e  ä Hannu 
Vihtanen ovat opiskelleet Tampereen 
teknillisessä yliopistossa (TTY), joka on 
digitaalihydrauliikan tutkimuslaitoksis-
ta aivan maailman korkeinta  kärkeä. 

32-vuo  as Jukka-Pekka Uusitalo on 
tekniikan tohtori. Hän meni TTY:hyn 
vuonna 2000, valmistui teknillisen 
fysiikan diplomi-insinööriksi vuonna 
2006 ja jatkoi sähköfysiikan ja sähkö-
magne  ikan tutkimusta. Vuonna 2010 
hän valmistui tekniikan tohtoriksi 
aiheenaan – kuinka ollakaan – ”Digi-
taalihydrauliven   ilin miniatyrisoin  ”. 

– Digitaalihydrauliikkaa oli TTY:ssä 
ryhdy  y tutkimaan vuosituhannen 
vaihteessa. Yksi havainnoista oli, e  ä 
ven   ilit olivat liian isoja. Si  en sain 
diplomityökseni tutkia ven   ilien pie-

Comatecin älykäs liikkeen-
hallinta hyödyntää hydrau-
liikan eri osa-alueiden 
parhaat puolet
Comatecin visio on hyödyntää sekä 
analogisten e  ä diskree   arvoisten 
hydraulikomponen   en  lakombi-
naa  oiden älykästä hyödyntämistä 
liikkeenhallinnassa ja tehonsiir-
rossa. Op  moitavina muu  ujina 
voivat olla esimerkiksi energian-
kulutus, asemoin  , järjestelmän 
yksinkertaisuus, vikasietoisuus tai 
jonkin muu asiakkaan määri  ele-
mä muu  uja.

Digitaalihydrauliikka on yksi älykkään liikkeenhallinnan osa-alue.

nentämistä yhdessä yliopiston sähkö-
magne  ikan yksikön kanssa. Työ jatkui 
väitöskirjaan as  , Uusitalo kuvailee. 

Liikkeenhallinnan tutkiminen ja 
kehi  äminen jatkuvat nyt Comatecin 
teknologia-asiantun  jana  iviissä 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

30-vuo  as Hannu Vihtanen toimii 
Comatecissa projek  -insinöörinä. 
Hän aloi    TTY:ssä vuonna 2001 ja 
valmistui automaa  otekniikan diplo-
mi-insinööriksi pääaineenaan kone-
automaa  o vuonna 2010. Opintojen 
loppuvaiheessa hän teki pari vuo  a 
digitaalihydrauliikan tutkimus- ja 
kehitystyötä TTY:n hydrauliikan ja 
automaa  on laitoksella ja tutki mm. 
monikammiosylinteritekniikan tarjo-
amia mahdollisuuksia digitaalihydrau-
liikan sovelluksiin.

Opintojen ja työelämän kau  a hänelle 
on kar  unut laajaa ja monipuolista 
kokemusta liikkeenhallintaan lii  yväs-
tä suunni  elusta, mallinnuksesta ja 
simuloinnista, protolai  eiden kon-
septoinnista sekä ohjausjärjestelmien 
suunni  elusta ja koodauksesta.

– Monipuolisesta kokemuksesta on 
toivon mukaan hyötyä uusien haastei-

den kohtaamiseen. Tarkoituksenam-
me on kehi  ää asiakkaidemme kanssa 
uudenlaisia energiatehokkaita lähes-
tymistapoja liikkeenhallintaan asiak-
kaan omilla ehdoilla, Hannu Vihtanen 
toteaa.

Perinteinen analoginen 
hydrauliikka

Digitaali-
hydrauliikka

Comatecin älykäs 
liikkeenhallinta
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Yhteistyössä on voimaa - Ferrokromiteh

Outokummun Tornion tehtaat sijaitsevat Tornion Röy  ässä Pe-
rämeren rannalla Tornionjoen suulla. Tehtailla tuotetaan ferro-
kromia ja erilaisia kuuma- tai kylmävalssa  uja ruostuma  omia 
tai haponkestäviä teräsnauhoja ja -levyjä. Ferrokromituotannon 
kaksinkertaistamiseksi tehdasta on laajenne  u rakentamalla uusi 
sula  o ja sintraamo. Torniolainen Tormets Oy sai vuonna 2011 
toteute  avakseen koko ferrokromituotannon kulje  njärjestelmän. 
Tormets käy    tässä F3-projek  ksi nimetyssä projek  ssa kulje  n-
suunni  elussa kumppanina pitkäaikaista yhteistyökumppaniaan 
Oucons Oy:tä. 

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

– Valitsimme Ouconsin kumppanik-
semme tähän projek  in, koska luo-
 mme heidän prosessiosaamiseensa 

ferrokromin ja sintraamon osalta, 
sanoo Tormets Oy:n toimitusjohtaja 
Kari Rantamaa.

– Itse asiassa myös Outokummulla 
luote   in Ouconsin osaamiseen ja 
Ouconsin mukana ololla oli suuri 
merkitys siinä, e  ä saimme tämän 
projek  n toteute  avaksemme, jatkaa 
Rantamaa.

Outokummulla, Tormetsilla ja Oucons-
silla on pitkäaikainen yhteistyösuhde, 
joka juontaa jo 80-luvulle, mistä läh  -
en on toteute  u yhdessä erinäisiä kul-
je  nprojekteja. Luo  amus yhteistyön 
toimivuuteen oli siis jo olemassa.

– Kaikki on mennyt aina hyvin. Oucon-
sin osaaminen on arvoste  ua, Ranta-
maa toteaa.

– Ouconsin suunni  elemista hihna-
kulje   mista osa tuli sisä  loihin ja osa 

Kuvassa projek  ssa osallisena olleet 
oikealta: Sandvikilta Urho Sjöblom, 
Ouconsilta Sami Luhtaanmäki ja 
Jorma Väänänen, Tormetsilta Kari 
Rantamaa, Ouconsilta Jukka Seppä-
nen, Juhani Turkka, Samuli Taivalkos-
ki, Inari Avila, Veli-Pekka Karjalainen 
ja Pen    Turkka.
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htaan kuljetinjärjestelmän suunnittelu

ulos. Hihnojen leveydet vaihtelevat 
650-2200 millimetrin välillä. Pisin 
kulje  n, joka siirtää raaka-aineet 
annosteluasemalta sulatolle, on 307 
metriä pitkä nostokorkeuden ollessa 
57 metriä. Tämä kulje  n on sijoite  u 
lämpöeriste  yyn ja hoitokäytävällä 
varuste  uun siltaan, joka kuului myös 
suunni  elukokonaisuuteen, kertoo 
Jorma Väänänen Ouconsin osuudesta.

– Tarjousvaiheen suunni  elu, jossa 
Oucons Oy laa   kulje   mien tekniset 
eri  elyt, teho- ja massalaskelmat sekä 
komponen   lue  elot, teh  in joulu-
kuun aikana 2010.

– Varsinainen lay-out- ja perustus-
suunni  elu aloite   in tammikuussa 

2011 ja se saa  in pääosin valmiiksi 
toukokuussa. Samaan aikaan aloitet-
 in myös ensimmäisten kulje   mien 

työpiirustusten tekeminen konepajaa 
varten, Jorma Väänänen kertoo.

Suunni  elua teh  in  imissä, jossa oli 
4-6 suunni  elijaa ja suunni  elutyö 
kes   noin 1,5 vuo  a.  

Koko projek   dokumentointeineen 
saa  in Ouconsin osalta valmiiksi syys-
kuussa 2012. Tehtaan uusi osa on jo 
ote  u käy  öön.

– Tormetsin osalta projek   on kestä-
nyt 2,5 vuo  a ja se on vielä hieman 
kesken, sanoo Rantamaa.

– Ajallises  , määrällises   ja euroissa 

tämä on ylivoimaises   suurin projek  , 
jonka Tormets on toteu  anut. Kaupan 
suuruus oli vuonna 2011 yli silloi-
sen liikevaihdon ja se on vienyt noin 
puolet kapasitee  stamme kahden ja 
puolen vuoden ajan. 
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Liikuntapäivä liikutti comatec-
laisia Pajulahdessa

Aurinkoinen Pajulah   o    
4.9.2012 vastaan lähes 180 
comateclaisen iloisen joukon. 
Päivä käynnistyi aamukahvilla 
ja palloilusalin yhteisellä  lai-
suudella. Tilaisuuden aloi    
hallituksen puheenjohtaja Kari 
Kantalaisen Comatec-katsaus, 
jonka jälkeen henkilöstöpääl-
likkö Tuula Korkeemaa esi  eli 
työtyytyväisyyskyselyn tulokset 
sekä tulevia työhyvinvoinnin 
kehi  ämiskohteita. Tärkeää 
ja kiinnostavaa  etoa tuli niin 
vanhoille kuin uusillekin coma-
teclaisille. 

TEKSTI: PAULA VEHKALA, ANNE LIPPONEN, 
VELI-PEKKA KARJALAINEN JA PENTTI TURKKA

Liikunnan pariin laskeudu   in Ranta-
kentälle. Ensimmäinen kehonherä  ely 
oli kevy  ä, mu  a keski  ymistä vaa  -
vaa Taiji-harjoi  elua. Seuraavan ryh-
män syke  ä noste   inkin jo reippaalla 
keppijumpalla. Viimeistään Nikula-hal-
lin ripeätempoisessa alkuverry  elyssä 
kaikki saivat hien pintaan. 

Näiden yhteisten liikuntaosuuksien 
jälkeen väkijoukko jakaantui valit-
semiinsa urheilulajeihin eri puolille 
urheiluopistoa. Seuraavat kaksi tun  a 
kuluivatkin kuin siivillä uusiin liikun-
nallisiin haasteisiin vasta  aessa. 
Comateclaiset osallistuivat ja tutus-
tuivat yhteensä 12 eri lajiin iltapäivän 
aikana. Useat olivat valinneet lajeik-
seen kiinnostavia mu  a entuudestaan 
tuntema  omia urheilulajeja. Erityisen 
suosi  uja olivat jousiammunta, sisä-
curling, kahvakuula ja kuntonyrkkeily. 
Myös omatoiminen sauvakävely ja 

soutelu olivat suosituimpien lajien 
joukossa.  

Oulu oli yksi ak  ivisimmista toimis-
toistamme. Oulusta lentokone läh   
 istaiaamuna jo kello 6 ja saapui 

Helsinki-Vantaan lentokentälle tun-
 a myöhemmin. Sieltä matka jatkui 

Järvenpään toimiston kau  a Pajulah-
teen. Illan lento Ouluun saapui vasta 
kello 21, joten oululaisten päivälle 
tuli pituu  a. Päivä oli kuitenkin 
onnistunut ja uusina comateclaisina 
liikuntapäivän aikana oli mahdollisuus 
tutustua muiden toimistojen työnteki-
jöihin kasvotusten ja muutenkin kuin 
työasioiden  imoilta.

Päivä pää  yi yhteisiin päätöskahveihin 
palloilusalissa. Ko  matkalle kuljetuk-
set läh  vät kello 17 ja joensuulaisetkin 
ko  utuivat vihdoin iltakymmeneltä. 
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Comatec-uutiset
Comatec-konserni uudistaa organisaa  otaan

Comatec-konsernin organisaa  o uudistuu 1.1.2013 alkaen. Konsernin strategian mukaises   organi-
saa  ouudistuksella tuetaan projek  - ja ratkaisuliiketoimintaan kuuluvien palveluiden toteu  amis-
ta resurssiliiketoiminnan lisäksi. 

Organisaa  ouudistuksen tavoi  eena on asiakaslähtöisen kehityksen tehostaminen, osaamisen 
kehi  äminen, resurssien sujuvampi hallinta, kanna  avampi kasvu sekä nopeampi kansainvälisty-
minen.

Uusi organisaa  o on jae  u seuraaviin kolmeen osaamisalueiden mukaiseen toimialaan:

1)  Työkoneet ja erikoisajoneuvot, joka sisältää seuraavat viisi liiketoimintayksikköä: kaivos-  
 ja maanrakennuskoneet, maatalous- ja metsäkoneet sekä kuormankäsi  elylai  eet, eri- 
 koisajoneuvot ja kiskokalusto, sähkö ja automaa  o sekä asiantun  japalvelut.

2)  Tuotantolai  eet ja -järjestelmät, joka sisältää seuraavat neljä liiketoimintayksikköä: 
 materiaalinkäsi  ely, sähkölai  eet ja -järjestelmät, prosessiteollisuuden koneet ja lai  eet  
 sekä teollisuuden kunnossapito. 

 Oucons Oy kuuluu organisaa  ossa materiaalinkäsi  elyn, Comatec Estonia Oü sähkölai  ei- 
 den ja -järjestelmien ja Insinööritoimisto Metso Oy teollisuuden kunnossapidon liiketoi- 
 mintayksikköön.

3)  Ka   lat ja voimalaitokset -toimiala, jonka muodostaa Rantotek Oy.
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www.comatec.fi 

Ajatuksen voima 
suunnitteluun

Mekaniikka-, automaa  o-  ja 
sähkösuunni  elu sekä projek  nhallinta 
ovat Comatecin osaamista 
parhaimmillaan. Ratkaisumme ka  avat 
liikkuvat työkoneet, tuotantolaitokset, 
ka   lalaitokset ja liikennevälineet
– aina maalta merelle.

Comatec-konsernin 
toimipaikat:
TAMPERE
Insinööritoimisto Comatec Oy
Kalevan  e 7C, 33100 TAMPERE
Puh. 029 000 2000, fax  029 000 2001

Rantotek Oy
Kalevan  e 7C, 33100 TAMPERE
Puh. 0290 002090 , fax 0290 002091

VANTAA
Myyrmäen  e 2B (5. krs), 01600 VANTAA
Puh. 029 000 2000, fax  029 000 2021

JÄRVENPÄÄ
Sibeliuksenkatu 18, 04400 JÄRVENPÄÄ 
Puh. 0400 675 778

LAHTI
Askonkatu 10, 15100 LAHTI
Puh. 029 000 2030, fax  029 000 2031

TURKU
Hiidenkatu 7, 20360 TURKU
Puh. 029 000 2040, fax  029 000 2041

HÄMEENLINNA
Teknologiakeskus Innopark, 
Terminaali  e 10, 13430 HÄMEENLINNA
Puh. 029 000 2050, fax  029 000 2051

JOENSUU
Hiiskosken  e 9, 80100 JOENSUU
Puh. 029 000 2060

KUOPIO
Microkatu 1, 70210 KUOPIO
Puh. 044 7414 440

IMATRA
Insinööritoimisto Metso Oy
Vuoksenniskan  e 97, 55800 IMATRA
Puh. 029 000 2070, fax  029 000 2071

LAPPEENRANTA
Insinööritoimisto Metso Oy
Leijerin  e 3, 53500 LAPPEENRANTA
Puh. 029 000 2070, fax  029 000 2071 

VARKAUS
Rantotek Oy
Wredenkatu 2, 78250 VARKAUS
Puh. 029 000 2090, fax 029 000 2091 

OULU
Oucons Oy
Tyrnävän  e 14, 90400 OULU 
Puh. 08 534 2500, fax 08 834 2550

TALLINNA
Comatec Estonia OÜ 
Laki 12, 10621 TALLINN, ESTONIA
Puh. +372 5685 0845

Tarkemmat yhteys  edot:
www.comatec.fi 


