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Pääkirjoitus
Parempi hyvä päivä tulevaisuudessa

K

uulin otsikon
mietelauseen
ollessani riekkometsällä ja koko rankan päivän
ilman saalista. Mielestäni
ajatus sopii hyvin myös tämän päivän taloudelliseen
Ɵlanteeseen. On kestänyt hämmästyƩävän kauan ponnistaa nousuun, joka on kuitenkin odoteƩavissa lähivuosina. Paluuta taloudellista taantumaa edeltävään aikaan
ei ole, muƩa samalla rakenteiden muuƩuminen avaa
myös mahdollisuuksia. Kasvu on meistä kiinni, kuten
kasvuyriƩäjät viesƟvät.
Suomen taloudella on tällä hetkellä useita ongelmia. Teollisuus
on murroksessa, suhdanneƟlanne on epäedullinen, julkisessa
taloudessa on vaje ja sen suhteellinen osuus liian korkea. Lisäksi
talouden Ɵlaa varjostavat tapahtumat päämarkkina-alueilla ja
koƟkutoinen kestävyysvaje. HyvinvoinƟyhteiskuntaamme on
pakko uudistaa ja samalla tunnistaa sekä tunnustaa enƟstä epävarmempi tulevaisuus. Tällä hetkellä liian usein odotetaan vain
muiden toimenpiteitä ja omassa itsekkyydessä unohdetaan
kokonaisuuden etu. Osapuolina ovat poliiƫset pääƩäjät, ammaƫyhdistysliike, rahoiƩajat, julkinen sektori kuten veroƩaja
tai koulutus jne. Kun nyt olemme vähitellen siirtymässä suhdannekriisistä rakennekriisiin, onnistuminen tässäkin Ɵlanteessa
on edelleen osiƩain meistä itsestä kiinni. Kovan työn lisäksi
tarvitaan osaamista, Ɵlannetajua ja kustannusten hallintaa.
Kun tarkastellaan menestyvää alihankintayritystä, korostuu
asiakkaiden käyƩäytymisen syvä ymmärrys. Lisäpaineita
aiheuƩaa suurten asiakasyritysten ostokäyƩäytyminen, kun
sopimus- ja maksuehdot alkavat yliƩää kohtuuden rajoja. Menestyvä yritys on tulevaisuuƩa ennakoiva ja suunniƩeleva, sillä
on asiakaslähtöinen strategia, se on joustava ja nopealiikkeinen,
se huolehƟi henkilöstöstään ja sillä on toimiva, takƟsesƟ älykäs
organisaaƟo. Kansainvälistyminen, verkostoituminen ja jatkuva
oppiminen ovat jo normaaleja toimintamuotoja. Menestymisen
edellytyksiä tarkasteltaessa havaitaan, eƩä puhutaan koko organisaaƟon sitoutumisesta ja osaamisesta. Tähän tarvitaan myös
toimivaa omistajaohjausta.

Comatec Groupin omistajat ovat antaneet yhƟön hallitukselle ja sitä kauƩa organisaaƟolle niinkin tutun tavoiƩeen kuin
kannaƩava kasvu. Tästä tuleekin meille iskulause ”TavoiƩeena
kannaƩava kasvu, haasteena halliƩu tulevaisuus”. Onneksi
omistajaohjaus ei kuitenkaan pääty tähän, vaan strategista tavoiteƩa on täsmenneƩy. TavoiƩeena on Ɵlanne, jossa yhƟö on
suomalaisiƩain suuri teknologiateollisuuƩa palveleva, jatkuvasƟ
kehiƩyvä, kansainvälinen insinööritoimisto, jonka pitkäaikaisena
tavoiƩeena on kuulua alan osaavimpien yritysten joukkoon.
Samalla siirrytään vaiheiƩain kohden projekƟ- ja ratkaisuliiketoimintaa. TavoiƩeen saavuƩamiseksi hallitus käynnisƟ muutosprosessin, jonka tulokset ovat jalkauƩamisvaiheessa. Muutos
toteutetaan kehitysprojekƟen kauƩa ja kohdistuu asiakasrajapinnan hallintaan, osaamisen ja kyvykkyyksien kehiƩämiseen, sisäisiin järjestelmiin ja prosesseihin sekä johtamiseen ja
organisaaƟon rakenteeseen. Kasvua ja kannaƩavuuƩa haetaan
sekä yritysostojen eƩä sisäisen kasvun kauƩa, kustannushallintaa unohtamaƩa. Uusi, osaamisperustainen ja asiakasohjautuva
organisaaƟo on toiminut vuoden 2013 alusta alkaen. Nykyisessä
vaikeassa suhdanneƟlanteessa asiakaspalaute on ollut rohkaisevaa, kun yritys pystyy hallitsemaan enƟstä vaaƟvampia ja
vastuullisempia toimeksiantoja.
Koska kasvaminen ja liiketoiminnan näkeminen muutama
vuosi - viisi tai kymmenen - eteenpäin on vaikeampaa kuin siitä
puhuminen, yhteistyöhön tarvitaan kaikki sidosryhmät, asiakkaat, johto, henkilöstö ja yhteiskunnan eri toimijat. Comatecin
asiakasvastuuhenkilöt ja johto ovat valmiina antamaan tarkentavia Ɵetoja tavoiƩeista ja kehitysprojekteista. Samalla ja
yhteisesƟ keskustellen toiminta halutaan sopeuƩaa ja ohjata
vastaamaan todellisia asiakastarpeita sekä tuoƩamaan lisäarvoa
kaikille osapuolille.

Mennään yhdessä kohƟ onnistumisia, se on
meistä kiinni!

Julkaisija

Toteutus ja toimitus

Comatec Group, KalevanƟe 7 C,
33100 Tampere, puh. 029 000 2000
www.comatec.fi

Insinööritoimisto Comatec Oy,
Taina Syrjänen, puh. 040 593 1259,
taina.syrjanen@comatec.fi

Kansikuva: London Gateway

ToimiƩajat
Taina Syrjänen
Heikki Harri

Tuomo Nevalainen
Hallituksen varapuheenjohtaja
Comatec Group

PalauƩeet, Ɵlaukset,
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Sähkö- ja automaatio
– Työkoneet ja erikoisajoneuvot

Mekaniikka-, automaaƟo- ja
sähkösuunniƩelu ovat Comatecin ydinosaamista. Liikkuvien
työkoneiden, erikoisajoneuvojen ja kiskokaluston suunnittelussa nämä nivoutuvat saumaƩomasƟ yhteen. Yksikään
työkone tai juna ei liiku ilman
huolellista sähkö- ja automaaƟosuunniƩelua. Comatecilla
jo kuusi vuoƩa työskennellyt
Janne Hirvonen aloiƫ uudessa
tehtävässään liiketoimintapäällikkönä Sähkö ja automaaƟo
-yksikössä syyskuun puolivälissä. Hänen osastollaan toimii
pääsuunniƩelijana Juha Siekkinen ja erikoissuunniƩelijana
Kai Aarikka. Comatec Groupissa
sähkö- ja automaaƟosuunnittelijoita on noin 70 ja näistä
työkoneiden parissa noin 25
henkilöä.
TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

Comatecin vahvuudeksi on muodostunut työkoneiden, erikoisajoneuvojen ja
kiskokaluston suunniƩeluosaaminen.
Comatecissa suunnitellaan työkoneiden kaikki osa-alueet, kuten teräsrakenteet, voimansiirto, toimilaiƩeet,
hydrauliikka, ohjaamot, sähköistys,
automaaƟo ja ohjelmistot. Työkoneet
ja erikoisajoneuvot -toimialalla sähkö
ja automaaƟo kytkeytyy saumaƩomasƟ vahvaan mekaniikkasuunniƩeluosaamiseen.
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– SähkösuunniƩelussa suunnitellaan
laiƩeisto ja sen kytkentä. Tämän päälle
tehdään automaaƟo ja ohjelmoinƟ.
Selkeää rajanvetoa näiden välille on
vaikea tehdä, toteaa liiketoimintapäällikkö Janne Hirvonen.

Asiakkaat lähtökohtana
– Osastollani tehdään sähkö- ja automaaƟosuunniƩelua, ohjelmoinƟa ja
testausta hyvin monentyyppisille asiakkaille, kertoo Janne Hirvonen.
AutomaaƟo-ohjelmistosuunniƩelijana
toimiva erikoissuunniƩelija Kai Aarikka
ja etupäässä sähkösuunniƩelijana toimiva pääsuunniƩelija Juha Siekkinen
ovat tehneet useille asiakkaille monipuolisesƟ erilaisia projekteja, toteaa
Janne.
– Se, mitä ja miten suunniƩelemme,
lähtee aina asiakkaan määriƩelyistä.
Asiakas voi antaa hyvin tarkat määriƩelyt suunniƩeluun tai vain idean miten
lopputuoƩeen tulisi toimia. Lähdemme
lähtöƟetojen perusteella suunnittelemaan järjestelmää, valitsemme
komponenƟt, teemme piirikaaviot ja
monesƟ johtosarjakuvia sekä valmistuskuvia koneƩa varten.
– AutomaaƟojärjestelmään suunnitellaan tarviƩavat toiminnot sekä
työkoneiden toimilaiƩeiden ja automaaƟojärjestelmän välinen kaapeloinƟ. Järjestelmien kokoluokat voivat
vaihdella muutamasta signaalista
useampaan tuhanteen signaaliin asƟ.
– SuunniƩelemme liikkuvien työkoneiden sähkö- ja ohjausjärjestelmät, joihin
liiƩyy tyypillisesƟ muun muassa hydrauliikka, sähkökäytöt ja dieselmooƩo-

ri. Ohjausjärjestelmiin suunniƩelemme
näytöt, ohjelmoitavat logiikat, väylät ja
oheislaiƩeet, kertoo Janne.
– Osallistumme myös projekƟ- ja asennusvalvontaan sekä komponenƫen ja
laiƩeiden valintoihin, kilpailutuksiin ja
ostotehtäviin, Janne lisää.
– Asiakkaan tarpeiden mukaan teemme suunniƩelua eri osa-alueille, kuten
etäkäytöt ja tuotannon tesƟlaiƩeet.
Asiakkaan niin halutessa suunniƩeluun voidaan lisätä koneturvallisuuden
riskianalyysit. Teemme yhteistyötä
Comatecin eri alojen asiantunƟjoiden
kanssa, sanoo Janne.
– Kai Aarikka on nyt viimeisimmäksi
tehnyt Kiskokalustoyksikön kanssa VR:n
veturiin automaaƟosuunniƩelua.
– Tuossa VR:n projekƟssa on kyse
vaunun hiekoituslaiƩeesta. Veturista
menee putkisto telipyörille. LaiƩeisto,
jota suunniƩelemme lämmiƩää putkia
ja miƩaa lämpöƟlaa. Se estää hiekan
jäätymisen talvella, kertoo Janne.
Kai Aarikka on osallistunut myös
Posivan bentoniiƫpuskurilohkojen
asennuslaiƩeen prototyypin automaaƟosuunniƩeluun. Juha Siekkinen on
tehnyt asennuslaiƩeen sähkösuunniƩelun. Prototyypin suunniƩeluun
osallistui kaiken kaikkiaan noin 30 Comatecin asiantunƟjaa. SuunniƩelussa
on tarviƩu kaikkia Comatecin osaamisalueita kuten mekaniikka-, hydrauliikka-, sähkö- ja automaaƟo -osaamista
sekä asiantunƟjapalveluita. LaiƩeen
hydrauliikka on korvaƩu sähköisillä
toimilaiƩeilla ja sen on tarkoitus olla
etäoperoitava.
– Posivan projekƟ on ollut isoin projek-

Ɵ Comatecilla, johon olen osallistunut,
toteaa Juha Siekkinen.

on sopivin osaaminen juuri siihen
työhön.

– Tuon lisäksi olen tehnyt sähkösuunniƩelua jonkin verran Sandvikille
lähinnä tesƟlaite- ja protoprojekteissa.
TRB-Raise Borersille olen suunnitellut
nousuporakoneita ja liikkuvia poralaiƩeita. AW-Energylle olen tehnyt
myös sähkösuunniƩelua yhteistyössä
liikkeenhallinnan Ɵimimme kanssa.

Testaus

– Olen tehnyt myös turvallisuuspuolen
selvityksiä, kertoo Juha tehtävistään.

– Testaus liiƩyy aina kokonaisiin
työkoneisiin. Me teemme kahden
tyyppistä testausta. Ohjelmistokoodia
testataan simulaaƩoria vastaan tai
testataan valmiin koneen toimintaa,
kertoo Janne.

Koneturvallisuus
Koneturvallisuus on oleellinen osa
liikkuvien työkoneiden suunniƩelua.
KonedirekƟivi koskee kaikkea niiden
suunniƩelua – myös sähkö- ja automaaƟosuunniƩelua.
– Standardit ja riskien arvioinƟ antavat
ohjausjärjestelmille ƟeƩyjä suoritustasovaaƟmuksia. Suoritustasolaskelmat, joita olen tehnyt, ovat yksi osa
tätä työtä, kertoo Juha.

SuunniƩeluohjelmat
– Meillä on käytössämme laaja valikoima suunniƩeluohjelmia. Se, mitä
ohjelmaa milloinkin käytetään, riippuu
siitä, missä muodossa saamme asiakkailta aineistoa, joka on monesƟ jollain
Ɵetyllä ohjelmalla tallenneƩua. On siis
hyvin asiakaskohtaista, mitä ohjelmaa
kulloinkin käytetään, Janne kertoo.
– Kaikki suunniƩelijamme eivät hallitse
kaikkia ohjelmia. SuunniƩelija valitaankin projekƟin aina sen mukaan, kenellä

AutomaaƟosuunniƩelua tekevä Kai
Aarikka tekee työtään pääasiassa työpöydän ääressä, muƩa jonkin verran
työtä on kentälläkin. Koneita testataan
käytännössä ja niihin tehdään testauksen yhteydessä muutoksia.

yhteydessä tulee ilmi silloin tällöin
ongelmia ja uusia asioita, joissa me
voimme auƩaa heƟ paikan päällä,
kertoo Janne.
– Tarjoamme asiantuntemusta
käyƩöönoƩoon. Jos laite on meidän
ohjelmoimamme, ohjelmoija lähtee
mukaan kentälle antamaan käyƩöönoton tukea. Hän voi tehdä tarpeen
mukaan korjauksia ja ylösajoja paikan
päällä.

Vaihtelevia projekteja
Juha, Kai ja Janne pitävät siitä, eƩä
Comatecilla saa tehdä vaihtelevia
projekteja.

– SimulaaƩoritestauksessa testataan
eri ohjelmaosia ja sitä toimivatko ne
siten kuin on määritelty. SimulaaƩori mallintaa testauksessa koneƩa ja
käytössä ovat oikeat kontrollerit ja
ohjausyksiköt.

– Lähes jokainen projekƟ on jotain
uudenlaista. Samanlaista ei ole ennen
tehty. On mielenkiintoista selviƩää
projekƟn lähtöƟetoja ja suunnitella,
miten halutusta kokonaisuudesta saadaan paras lopputulos, kertoo Janne.

– Jos virheitä toiminnassa ilmenee,
selvitämme, missä ne ovat. Kaikki on
mahdollista. Virhe voi olla monessa
kohdassa, ohjelmistossa, komponenteissa, kuvissa tai koneen valmistuksessa. Jos ohjelmistosta ei löydy vikaa,
se on todennäköisesƟ siƩen komponenƫ- tai kytkentätasolla, toteaa
Janne.

– Edellisessä työssäni tein samasta
aiheesta vähän erilaisia variaaƟoita ja
viidessä vuodessa osasin jo ulkoa sen,
mitä tein. Täällä ei ole sitä pelkoa, eƩä
oppisi laiƩeet ulkoa. Pidemmän päälle
se on hyvä asia, toteaa Juha.

KäyƩöönoton tuki

– Joustavuus on kyllä asiakkaistakin
riippuvaista. Itse olen tosin pystynyt
sopimaan joustavasƟ lomistani asiakkaidenkin kanssa, sanoo Kai.

KäyƩöönoƩo tehdään silloin, kun
kaikki laiƩeistot ovat niin valmiina,
eƩä ensimmäinen käynnistys voidaan
tehdä. Ensimmäisen käynnistyksen

– Comatecin joustavuus työaikojen ja
lomien suhteen on hieno asia, toteavat sekä Juha eƩä Kai.

Kuvassa vasemmalta pääsuunniƩelija Juha Siekkinen, liiketoimintapäällikkö Janne Hirvonen ja
erikoissuunniƩelija Kai Aarikka.
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Kuva: London Gateway

London Gateway tähtää
maailman kärkeen

Lontoon itäpuolelle Thamesjoen pohjoisrannalle ryhdyƫin
vuoden 2010 alussa rakentamaan uuƩa konƫsatamaa, josta kaavaillaan yhtä maailman
rahƟliikenteen keskusta. Tämä
London Gateway -niminen jätƟhanke valmistuu vaiheiƩain.
Ensimmäiset alukset purkivat
lasƟnsa viime vuoden lopulla,
muƩa sataman tarkkaa valmistumisaikaa ei vielä Ɵedetä.
Koko hankkeen valmistumisen
on arvioitu vievän 10 - 15 vuotta.

sijoiƩuu Lontooseen ja kaakkoisosaan
BriƩein saarta.
Uusi satama ja logisƟikkakeskus
vähentävät maakuljetusten tarveƩa
merkiƩäväsƟ, koska tavarat voidaan
toimiƩaa suoraan London Gateway
-logisƟikka-alueelle ja siitä edelleen
kauppoihin ja koteihin.
Sataman työllistävä vaikutus alueella
on merkiƩävä. Satama ja logisƟikkapuisto yhdessä luovat jopa 12 000 suoraa työpaikkaa. EpäsuorasƟ työllistävä
vaikutus on arviolta 20 000 työpaikkaa.

kuvaa hyvin laituripaikkojen 2700
metrin yhteispituus. Sataman vuosikapasiteeƫ nousee 3,5 miljoonaan teukonƫyksikköön. Suuria aluksia varten
tulee kuusi syvälaituripaikkaa, joiden
syväys on 17 metriä.
Satama logisƟikkakeskuksineen on varusteƩu mahdollisimman uudenaikaisella automaƟikalla. Konƫen käsiƩely
tapahtuu automaaƫsesƟ niin pääporƟlla, konƫen varastoinƟalueella kuin
myös rautaƟen lähtöpisteessä. Myös
ajoneuvojen ja kuljeƩajien tunnistus
tapahtuu automaaƫsesƟ.

Satamahankkeen kustannusarvio on
lähes kaksi miljardia euroa. Hankkeesta vastaa dubailaisessa omistuksessa
oleva DP World. Sataman laajuuƩa

TEKSTI: HEIKKI HARRI

Kuva: London Gateway

Sataman merkitystä korostaa, eƩä
siihen mahtuvat myös tämän hetken
suurimmat rahƟalukset. Sataman
yhteyteen valmistuu vaiheiƩain laaja,
300 hehtaarin logisƟikkakeskus, joka
sijaitsee rautaƟeyhteyksien päässä
ja lähellä mooƩoriteitä. LogisƟikkakeskuksen ideana on tarjota sujuvat
yhteydet erityisesƟ Britannian kuluƩajamarkkinoille.
London Gateway sijaitsee 40 kilometrin etäisyydeltä Lontoosta ja sen läheisyydessä ovat kaupungit Thurrock,
Basildon ja Southend-on-Sea. Lähes
50 prosenƫa Britannian kuluƩajista
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Edith Maersk on suurin konƫlaiva, joka on kulkenut Thames -jokea. Laivan
saapuminen satamaan oli historiallinen hetki.

Esa Puhakka Englannissa
nissa
Comatecin MateriaalinkäsiƩelyjärjestelmät -toimialayksikössä projekƟpäällikkönä toimiva Esa Puhakka vieƫ yhdeksän
kuukauƩa komennuksella Lontoossa. Hän osallistui projekƟin,
jossa asenneƫin 40 automaaƫsta satamanosturia. Lisäksi toimitukseen sisältyi konƫlukkeja. Esa Puhakka toimi nimikkeellä
Planner ja hänen vastuullaan oli resurssit ja aikataulutus.
TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

– London Gatewayssa osallisena oleva
asiakkaamme kysyi esimieheltäni sopivaa henkilöä heidän projekƟƟimiinsä,
kertoo Esa Puhakka päätymisestään
mukaan projekƟin.

lisuusmääräykset kuin Suomessa. Aika
pienelläkin tuulella työt keskeytetään.
Myrskypäivinä tuulessa ja sateella
pystytys ja asentaminen eivät onnistu,
toteaa Esa.

– Olin yhteydessä asiakkaaseen ja
kävin tapaamassa projekƟryhmää
Lontoossa. Projekteissa on eriƩäin
tärkeää, eƩä ryhmän sisäinen henkilökemia ja yhteistyö toimivat. Kun kumpikin osapuoli oli sitä mieltä, eƩä kyllä
tässä hyvin toimeen tullaan, tehtävää
tarjoƫin minulle.

HekƟnen työmaa

– Lähdin komennukselle 2013 huhƟkuussa ja tulin takaisin tammikuussa
2014. VieƟn kahdesta kolmeen viikkoa
paikan päällä ja vähintään viikon kerrallaan kotona, sanoo Esa.
– Päävastuuni oli resurssit ja aikataulutus. Tein myös laivojen purkusuunnitelmat siten, eƩä tavarat olivat
pystytystä varten järkevillä paikoilla.
Pystytykseen liiƩyen tein Ɵivistä
yhteistyötä nostureiden rakentajien
kanssa.
– Tämä projekƟ oli vasta ensimmäinen
vaihe. Lopullinen automaaƫnostureiden määrä tulee olemaan noin 160,
jos muistan oikein, sanoo Esa.

Sää vaikeuƩaa aikataulutusta
– Aikataulutuksen kannalta nimenomaan luonnonilmiöt olivat tässä tehtävässä haasteena. Tuulelle ja sateelle
ei voi mitään ja ne sotkevat aikataulutusta. Asentajat luonnollisesƟ joutuvat
työskentelemään korkealla. Sadevesi
liukastaa rautapalkit, eikä tuulikaan ole
hyvästä korkealla työskennellessä.
– Englannissa on kovemmat työturval-

– Ennen kuin me pääsimme alueelle,
infrapuolen väki teki valmiiksi nostureille radat sekä konƫen varastoalueet ja asfaltoinnin. Esimerkiksi
magneeƫen asennusaikataulu tehƟin
hyvin nopeasƟ, siƩen kun sinne
alueelle pääsƟin.
– Elämä työmaalla on hyvin hekƟstä.
Päivässä tapahtuu paljon ja muuƩuvia tekijöitä on useita. Eteen tulee
keliolosuhteista tai kuljetusvaurioista
johtuvia ongelmia. Siis tulee vastaan
asioita, jotka vaaƟvat nopeaa reagoinƟa ja nopeita päätöksiä, sanoo Esa.

Asuminen ja vapaa-aika
– Asuin koko ajan hotellissa. Asuinpaikastani pääsi Lontooseen junalla
25 minuuƟssa ja työmaalle autolla 15
- 20 minuuƟssa. Itse asiassa Lontoossa
en käynyt kuin pari kertaa, vaikka siellähän olisi paljon nähtävää. Lenkkeilin
sen sijaan paljon läheisissä puistoissa
ja tutustuin muutamiin perheisiin,
joiden kanssa vieƟn vapaa-aikaa.
– Perheeni vieƫ kanssani yhden
loman Brightonissa. VieƟmme päivät
shoppaillen ja aurinkoa oƩaen. Pyörähdimme myös Lontoossa. Lapsemme, tytär 17 ja poika 20, osallistuivat
Brightonissa Rock workshopiin, jonka
järjesƟ maailman kuuluisimpiin basisteihin kuuluva Herbie Flowers. Poikani
asui hänen luonaan.
– Pidin Brightonista enemmän kuin
Lontoosta. Sieltä löytyvät samat puodit, muƩa vähemmän ihmisiä.

Kuva: London Gateway

– Tämä oli siis vasta ihan starƫ. Osa
satamaa on jo käytössä. Täytyyhän
sitä välillä pyöriƩää konƩeja ja Ɵenata
rahaakin, joƩa laajentamista voidaan
jatkaa, toteaa Esa.

– Työmaalla on paljon eri toimijoita.
Siellä taisi parhaimmillaan olla DP
Worldsin ilmoiƩamana urakoitsijoita
2500. Ihmisiä on paljon ja he ovat eri
kansallisuuksista. Meidänkin projekƟn
Ɵimissä oli saksalainen, inƟalainen,
englanƟlaisia, suomalaisia ja puolalaisia asentajia ja siellä kävi myös ruotsalaisia tavarantoimiƩajia. KulƩuurierot
ja käytöstavat täytyy aina jotenkin
huomioida, kertoo Esa.
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IPMA-C –sertifiointi Comatecissa
Tänä päivänä projekƟpäälliköt johtavat projektejaan nopeasƟ muuƩuvassa ympäristössä yhdessä
lukuisten sidosryhmien ja ulkoisten toimijoiden kanssa. ProjekƟt ovat luonteeltaan monimutkaisempia, vaaƟvampia ja vaihtelevampia. Comatecissa projekƟpäälliköt voivat osallistua valmennusohjelmaan, jonka tavoiƩeena on kansainvälisesƟ hyväksytyn IPMA-henkilöserƟfioinnin suoriƩaminen.
MateriaalinkäsiƩelyjärjestelmät -toimialalla projekƟpäällikkönä toimiva Esa Puhakka on suoriƩanut IPMA-C -serƟfikaaƟn.
TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

ProjekƟliiketoiminnan kehiƩäminen
kuuluu Comatec Groupin strategiaan.
Comatec Groupin projekƟpäälliköt
ovat päteviä sekä ammaƫtaitoisia, ja
jokainen heistä on käynyt läpi soveltuvuustestauksen. Tämän lisäksi
Comatec Groupilla on valmennusohjelma Comatec PM Professional, jonka
tarkoituksena on projekƟpäälliköiden
ammaƫtaidon ja pätevyyden varmistaminen sekä yrityksen sisäisen
projekƟkulƩuurin vahvistaminen.
Suomen ProjekƟ-InsƟtuuƫ Oy on
yhteistyökumppanimme tässä valmennusohjelmassa.
Valmennuksessa huomioidaan Comatecin toimintajärjestelmä sekä projekƟen johtamiseen ja hallintaan liiƩyvät
työkalut. Esimerkkeinä käytetään osallistujien omia projekteja. Käsiteltyjen
asioiden soveltaminen jaksojen välillä
on oleellinen osa ohjelmaa. Onnistuneen valmennuksen ehdoton edellytys
on osallistujien akƟivinen asenne ja
moƟvaaƟo oppimiseen.
Valmennusjakson pääƩeeksi riiƩävän
kokemuksen omaavilla projekƟpäälliköillä on mahdollisuus suoriƩaa IPMA
-serƟfikaaƫ, josta Suomessa vastaa
ProjekƟyhdistys ry (www.pry.fi). IPMAhenkilöserƟfioinƟ on kansainvälisesƟ
hyväksyƩy serƟfioinƟjärjestelmä, jossa
on neljä eri tasoa (A, B, C ja D). Kaikkien myönneƩyjen serƟfikaaƫen Ɵedot
julkaistaan neljännesvuosiƩain IPMAn
sivuilla (www.ipma.ch).
SerƟfioinƟohjelma on suunniteltu
jatkuvan kehiƩymisen näkökulmasta.
Henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinƟ tekee IPMA:n serƟfioinnista ainutlaatuisen. Siinä arvioidaan projekƟhenkilöstön Ɵetoihin, kokemukseen
ja henkilökohtaiseen asenteeseen
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liiƩyviä ominaisuuksia.

järjestämiseen.

Hyvien projekƟsuunnitelmien ja -tulosten kehiƩämisessä ja toteuƩamisessa
projekƟpäällikön henkilökohtaiset
ominaisuudet, moƟvaaƟo ja ihmisten
johtaminen ovat olennainen lisä hänen tekniseen pätevyyteensä. ProjekƟpäällikön täytyy käsitellä onnistuneesƟ
projekƟn organisatorista, taloudellista
ja sosiaalista toteutusympäristöä.

– Minäkin lensin Lontoosta varta
vasten yhdeksi päiväksi osallistumaan
kurssin lähipäivään.

SerƟfioitu projekƟpäällikkö
Esa Puhakka
– Osallistuin Comatec PM Professional
-valmennusohjelmaan, jonka jälkeen
suoriƟn serƟfioinnin 16.5.2014, kertoo Esa Puhakka.
– Aloite serƟfioinƟprosessiin osallistumisesta tuli Comatecin puolelta.
– Comatecissa kehitetään projekƟnhallintaa ja sen työkaluja koko ajan.
Meillä on tullut muutoksia laatujärjestelmään, organisaaƟoon ja olemme
strategiamme mukaisesƟ siirtyneet
vahvemmin projekƟliiketoimintaan
mukaan, perustelee Esa Comatecin
vahvaa sitoutumista valmennuksen

– Valmennus kesƟ vuoden verran –
huhƟkuusta huhƟkuuhun. Osa koulutuksista oli ProjekƟ-InsƟtuuƟn vetämiä, muƩa meillä oli myös Comatecin
sisäisiä koulutuksia.
– Meitä valmennukseen osallistujia
kuunnelƟin siinä, mitä projekƟliiketoimintaa koskevia palasia tulisi oƩaa
mukaan laatujärjestelmään. Osallistuimme myös ikään kuin tesƟryhmänä
toimintatapojen testaukseen ja niiden
toimivuuden arvioinƟin, kertoo Esa.
– Sisäiset koulutukset olivat hyvin
pitkälle toimintajärjestelmään liiƩyviä
koulutuksia. Lisäksi käsitelƟin muun
muassa sopimustekniikkaa sekä tapoja
ja työkaluja, joilla me Comatecissa
hallitsemme projekƟt.
– ProjekƟ-InsƟtuuƫ tarjosi lisäksi muita projekƟhallintaan liiƩyviä työkaluja
ja tekniikoita, joita sovelletaan projekƟjohtamiseen.

ProjekƟyhdistyksen ProjekƟn Johdon Pätevyys 3.0 -julkaisussa esiƩämä
pätevyysnäkymä edustaa kaikkien projekƟn johtamisen elemenƫen muodostamaa kokonaisuuƩa nähtynä projekƟpäällikön silmin hänen arvioidessaan
ƟeƩyä ƟlanneƩa.

– Minulla itselläni on reilun kymmenen vuoden kokemus materiaalinkäsiƩelypuolen projekƟpäällikön
tehtävistä. Osa kokemuksestani tulee
omasta yrityksestä, jossa olin osakkaana ennen Comatecille tuloani.
Siellä tein projekƟhallinnan ja sen
työkalujen kehitystyötä. Koko ketju
ensimmäisestä myynƟtapahtumasta
sinne laiƩeiston lopulliseen luovutukseen asƟ on minulle eriƩäin
tuƩua, sanoo Esa.
– Minusta projekƟpäällikön nimike
on kokenut inflaaƟon jo pari vuoƩa
siƩen, koska kuka tahansa saaƩoi
toimia projekƟpäällikkönä ja mitään
ammaƫrekisteriä ei ollut.
– SerƟfioinnin merkitys on siinä, eƩä
se on todistus omasta ammaƫpätevyydestä. Asiakas ja yhteistyökumppanit Ɵetävät toimivansa ammaƫtaitoisen projekƟpäällikön kanssa silloin
kun hän on serƟfioitu, sanoo Esa.
– Jo hakuprosessi osoiƫ, eƩä kyseessä ei ole mikään kumileimasinperiaaƩeella myönneƩävä todistus.
Osaamisen joutui todella osoiƩamaan.
– Minulle tuosta serƟfikaaƟsta on
henkilökohtaisesƟ se hyöty, eƩä
minulla on nyt oikeasƟ oikeus käyƩää

projekƟpäällikön nimikeƩä. IPMAserƟfioinnin suoriƩaneista on kansainvälinen rekisterikin.
– SerƟfikaaƫ on myös itselleni todistus omasta osaamisestani. Valmistautuminen kokeeseen ja koe palauƫvat
paljon asioita mieleen, vaikka olinkin
jo toiminut projekƟpäällikkönä vuosia,
sanoo Esa.
– Antaahan tämä yrityksellekin
hyötyä. Eihän Comateckaan tähän
muuten näin paljon panostaisi. ProjekƟhenkilöstön todenneƩu osaaminen
auƩaa yrityksen myynnissä ja markkinoinnissakin.
– Mahdollisuudet pärjätä kansainvälisissä toimeksiannoissa paranevat. Onhan tämä tunneƩu serƟfikaaƫ. Joskus
se on jopa edellytys toimeksiannon
saamiseksi, korostaa Esa.
– SisäisesƟ tästä on yritykselle se
hyöty, eƩä yksiƩäisen henkilön tehokkuus, moƟvaaƟo ja sitoutuminen kasvavat. SerƟfikaaƟn suoriƩaneet tuovat
uusia oppeja ja ajatuksia yrityksen
toimintatapojen kehiƩämiseen. Mitä
useampi projekƟpäällikkö on serƟfioitu, sitä paremmat mahdollisuudet
on myös toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Se auƩaa kaiken kaikkiaan
yrityksen projekƟkulƩuurin synnyssä.

– Pitkällä tähtäimellä koulutuskustannukset vähenevät, koska serƟfioidut henkilöt voivat toimia sisäisinä
kouluƩajina projekƟen hallinnan
osa-alueilla.
– Tietynlaiselle luonteelle ei sovellu
kaikentyyppiset projekƟt. Esimerkiksi
kovin rauhallisella ihmisellä reagoinƟkyky ei välƩämäƩä ole riiƩävän nopea
oikein hekƟsessä projekƟssa, kertoo
Esa projekƟpäällikön henkilökohtaisista ominaisuuksista.
– Koko projekƟlle on hyvin tärkeää,
eƩä projekƟryhmän sisällä tullaan
toistensa kanssa toimeen. Jos ihmiset eivät tule toimeen keskenään,
se vaikeuƩaa Ɵedonkin kulkua. Se,
eƩä Ɵedotus ei toimi, on projekƟssa
kaikkein vaarallisinta. Väärän Ɵedon
eteenpäin meneminen voi tulla joskus
hyvinkin kalliiksi, toteaa Esa.
– ProjekƟpäälliköllä pitää olla sellainen luonne, eƩä on kaikkia kohtaan
tasapuolinen ja avoin. Pitää myös
löytää jokaisesta projekƟtyöntekijästä
hänen vahvuutensa.
– SuosiƩelen ehdoƩomasƟ kaikille
projekƟpäälliköille serƟfioitumista.
Seuraava oma tavoiƩeeni on IPMA-B
-serƟfikaaƫ.
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Comatec-uutiset
Comatec Alihankintamessuilla
Comatec Group osallistui 16.-18.9.2014 kansainvälisille Alihankintamessuille.
Alihankintamessut järjestetään vuosiƩain teollisuuden alihankinnan ammaƫlaisille Tampereella.
Koneenrakennus oli tänä vuonna Alihankintamessujen pääteemana ja olikin luonnollista, eƩä Comatec
Group johtavana suomalaisena teknologiateollisuuden ja erityisesƟ koneenrakennuksen suunniƩelu-,
projekƟnhallinta- ja asiantunƟjapalveluja tuoƩavana
yrityksenä oli siellä mukana. Aikaisemmista Alihankintamessuista poiketen Comatec Groupin osasto
löytyi tänä vuonna A-hallista.
Tapasimme tuƩuun tapaan asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä loimme uusia asiakassuhteita. Messuilla oli kolmen päivän aikana yhteensä lähes 17 000 kävijää.

Saksan vienƟverkosto FMB-messuilla Saksassa
Comatec Group kuuluu yhdessä kolmen muun yrityksen kanssa Saksan vienƟverkostoon Semic Groupiin. VienƟverkostoon kuuluvat yritykset ovat yhdistäneet voimansa ja pyrkivät yhteistyössä haastaville Saksan markkinoille. Verkoston
toimintaan kuuluu myös yhteisten markkinoinƟƟlaisuuksien järjestäminen. Tälläinen Ɵlaisuus oli FMB-messut Bad Salzuflenissa 5.-7.11.2014. Comatecin lisäksi yhteisosastolla olivat muut verkostoon kuuluvat yritykset: Creanex Oy, Remion
Oy ja Wapice Oy.
FMB-messut on merkiƩävä koneenrakennusteollisuuden alihankintateollisuuden esiƩäytyminen Ostwesƞalen-Lippe
(OWL) -alueella, joka on merkiƩävä koneenrakennusalan keskiƩymä Saksassa. Alueella toimii mm. koneenrakennusalan
huippuklusteri, it’s OWL (ks. esim. hƩp://www.its-owl.de/technologie-netzwerk/).
Messut olivat tähän asƟ vilkkaimmat sekä
näyƩeilleaseƩajien (485) eƩä kävijöiden
(6000) suhteen.
Semic Groupin standin vetonaula oli
Creanexin kaivurisimulaaƩori, joka keräsi
paljon huomiota. Se esitelƟin aitona virtuaalisen tuotekehityksen välineenä, joka
on tarkoiteƩu kuljeƩajien koulutukseen.
Wapice oli vahvasƟ esillä etähallintajärjestelmineen ja Industrie 4.0-ratkaisuineen ja vakuuƫ todellisella Industrie 4.0
sisältöosaamisella. Remion ja Tomra AB
älyroskis projekƟ pystyi hyvin havainnollistamaan konkreeƫsesƟ Remionin
osaamisen etävalvonnassa.
Comatec omalta puoleltaan esiƩeli
osaamistaan kokonaisvaltaisten projekƟen integraaƩorina ja hydrauliikan ja
teknisten laskelmien sekä EU-projekƟen
asiantunƟjana ja koordinaaƩorina.
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Comatec-uutiset
Insinööritoimisto Kisto Oy Kankaanpäässä täydentää Ouconsin osaamista
Comatec Groupiin kuuluva Oucons Oy osƟ Insinööritoimisto Kisto Oy:n koko osakekannan 18.9.2014.
Jatkossa Insinööritoimisto Kisto Oy toimii Kankaanpäässä osana Oucons Oy:tä, joka kuuluu Comatec Groupiin. Insinööritoimisto Kisto Oy on perusteƩu vuonna 1986 ja se on erikoistunut kone- ja laitesuunniƩeluun. YhƟön asiakkaita ovat
kokonaistoimituksiin erikoistuneet yritykset sekä erityisesƟ erilaisten kuljeƫmien valmistajat.
Kisto täydentää Ouconsin osaamista ja lisää resursseja kuljeƟn- ja materiaalinkäsiƩelyjärjestelmien suunniƩelussa ja
projekƟnhoidossa kauƩa koko asiakaskunnan ja erityisesƟ Lounais-Suomen alueella toimivien asiakasyritysten suuntaan.
YhƟön toimintaa kehitetään Comatec Groupissa erityisesƟ massatavarakuljeƟnjärjestelmien ja teräsrakenteiden suunnittelu- ja projekƟpalvelujen tuoƩajana.
Insinööritoimisto Kisto Oy:n toimitusjohtajana toimii Toni Hämäläinen. Hänet tavoiƩaa numerosta 040 588 9348.

Vahvistusta Lappeenrannassa
Comatec Groupiin kuuluva Insinööritoimisto
Metso Oy osƟ Meka-SuunniƩelu Oy:n teollisuuden suunniƩelu- ja projekƟpalvelujen
liiketoiminnan 31.10.2014.
Lappeenrantalainen Meka-SuunniƩelu Oy on
perusteƩu vuonna 1989 ja se on kone- ja laitesuunniƩeluun erikoistunut insinööritoimisto. Tehdyllä liiketoimintakaupalla vahvistetaan
alueellista palvelukykyä ja Comatec Groupin
TuotantolaiƩeet- ja järjestelmät -toimialan
suunniƩeluosaamisia.
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Comatec Groupin toimipaikat:
TAMPERE
Insinööritoimisto Comatec Oy
KalevanƟe 7 C, 33100 TAMPERE
Puh. 029 000 2000, fax 029 000 2001
Rantotek Oy
KalevanƟe 7 C, 33100 TAMPERE
Puh. 029 000 2090 , fax 029 000 2091
VANTAA
MyyrmäenƟe 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
ParolanƟe 104, 13101 HÄMEENLINNA
Puh. 029 000 2050, fax 029 000 2051
IMATRA
Insinööritoimisto Metso Oy
VuoksenniskanƟe 97, 55800 IMATRA
Puh. 029 000 2070, fax 029 000 2071
JOENSUU
HiiskoskenƟe 9, 80100 JOENSUU
Puh. 029 000 2060
JYVÄSKYLÄ
LaukaanƟe 4 B, 40320 JYVÄSKYLÄ
Puh. 050 555 6688
JÄRVENPÄÄ
Sibeliuksenkatu 18, 04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. 0400 675 778
KANKAANPÄÄ
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
Kauppakatu 61, 53100 LAPPEENRANTA
Puh. 029 000 2070, fax 029 000 2071
OULU
Oucons Oy
KaarnaƟe 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

Hyvää joulua
ja
menestyksekästä uutta vuotta

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

RATKAISUT. PROJEKTIT. TEKIJÄT.

®

Comatec Group
www.comatec.fi

