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Pääkirjoitus

K  uulin otsikon 
mietelauseen 

ollessani riekkometsäl-
lä ja koko rankan päivän 

ilman saalista. Mielestäni 
ajatus sopii hyvin myös tämän päivän taloudelliseen 

 lanteeseen. On kestänyt hämmästy  ävän kauan pon-
nistaa nousuun, joka on kuitenkin odote  avissa lähivuo-
sina. Paluuta taloudellista taantumaa edeltävään aikaan 
ei ole, mu  a samalla rakenteiden muu  uminen avaa 
myös mahdollisuuksia. Kasvu on meistä kiinni, kuten 
kasvuyri  äjät vies  vät.
Suomen taloudella on tällä hetkellä useita ongelmia. Teollisuus 
on murroksessa, suhdanne  lanne on epäedullinen, julkisessa 
taloudessa on vaje ja sen suhteellinen osuus liian korkea. Lisäksi 
talouden  laa varjostavat tapahtumat päämarkkina-alueilla ja 
ko  kutoinen kestävyysvaje. Hyvinvoin  yhteiskuntaamme on 
pakko uudistaa ja samalla tunnistaa sekä tunnustaa en  stä epä-
varmempi tulevaisuus. Tällä hetkellä liian usein odotetaan vain 
muiden toimenpiteitä ja omassa itsekkyydessä unohdetaan 
kokonaisuuden etu. Osapuolina ovat polii   set pää  äjät, am-
ma   yhdistysliike, rahoi  ajat, julkinen sektori kuten vero  aja 
tai koulutus jne. Kun nyt olemme vähitellen siirtymässä suhdan-
nekriisistä rakennekriisiin, onnistuminen tässäkin  lanteessa 
on edelleen osi  ain meistä itsestä kiinni. Kovan työn lisäksi 
tarvitaan osaamista,  lannetajua ja kustannusten hallintaa.

Kun tarkastellaan menestyvää alihankintayritystä, korostuu 
asiakkaiden käy  äytymisen syvä ymmärrys. Lisäpaineita 
aiheu  aa suurten asiakasyritysten ostokäy  äytyminen, kun 
sopimus- ja maksuehdot alkavat yli  ää kohtuuden rajoja. Me-
nestyvä yritys on tulevaisuu  a ennakoiva ja suunni  eleva, sillä 
on asiakaslähtöinen strategia, se on joustava ja nopealiikkeinen, 
se huoleh  i henkilöstöstään ja sillä on toimiva, tak  ses   älykäs 
organisaa  o. Kansainvälistyminen, verkostoituminen ja jatkuva 
oppiminen ovat jo normaaleja toimintamuotoja. Menestymisen 
edellytyksiä tarkasteltaessa havaitaan, e  ä puhutaan koko orga-
nisaa  on sitoutumisesta ja osaamisesta. Tähän tarvitaan myös 
toimivaa omistajaohjausta.

Comatec Groupin omistajat ovat antaneet yh  ön hallituksel-
le ja sitä kau  a organisaa  olle niinkin tutun tavoi  een kuin 
kanna  ava kasvu. Tästä tuleekin meille iskulause ”Tavoi  eena 
kanna  ava kasvu, haasteena halli  u tulevaisuus”. Onneksi 
omistajaohjaus ei kuitenkaan pääty tähän, vaan strategista ta-
voite  a on täsmenne  y. Tavoi  eena on  lanne, jossa yh  ö on 
suomalaisi  ain suuri teknologiateollisuu  a palveleva, jatkuvas   
kehi  yvä, kansainvälinen insinööritoimisto, jonka pitkäaikaisena 
tavoi  eena on kuulua alan osaavimpien yritysten joukkoon. 
Samalla siirrytään vaihei  ain kohden projek  - ja ratkaisuliike-
toimintaa. Tavoi  een saavu  amiseksi hallitus käynnis   muutos-
prosessin, jonka tulokset ovat jalkau  amisvaiheessa. Muutos 
toteutetaan kehitysprojek  en kau  a ja kohdistuu asiakasra-
japinnan hallintaan, osaamisen ja kyvykkyyksien kehi  ämi-
seen, sisäisiin järjestelmiin ja prosesseihin sekä johtamiseen ja 
organisaa  on rakenteeseen. Kasvua ja kanna  avuu  a haetaan 
sekä yritysostojen e  ä sisäisen kasvun kau  a, kustannushallin-
taa unohtama  a. Uusi, osaamisperustainen ja asiakasohjautuva 
organisaa  o on toiminut vuoden 2013 alusta alkaen. Nykyisessä 
vaikeassa suhdanne  lanteessa asiakaspalaute on ollut rohkai-
sevaa, kun yritys pystyy hallitsemaan en  stä vaa  vampia ja 
vastuullisempia toimeksiantoja. 

Koska kasvaminen ja liiketoiminnan näkeminen muutama 
vuosi - viisi tai kymmenen - eteenpäin on vaikeampaa kuin siitä 
puhuminen, yhteistyöhön tarvitaan kaikki sidosryhmät, asiak-
kaat, johto, henkilöstö ja yhteiskunnan eri toimijat. Comatecin 
asiakasvastuuhenkilöt ja johto ovat valmiina antamaan tar-
kentavia  etoja tavoi  eista ja kehitysprojekteista. Samalla ja 
yhteises   keskustellen toiminta halutaan sopeu  aa ja ohjata 
vastaamaan todellisia asiakastarpeita sekä tuo  amaan lisäarvoa 
kaikille osapuolille.

Mennään yhdessä koh   onnistumisia, se on 
meistä kiinni!       

     
  Tuomo Nevalainen
  Hallituksen varapuheenjohtaja
  Comatec Group

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

Kansikuva: London Gateway

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

Toimi  ajat
Taina Syrjänen
Heikki Harri

Palau  eet,  laukset, 
peruutukset
Taina Syrjänen, puh. 040 593 1259, 
taina.syrjanen@comatec.fi 

Parempi hyvä päivä tulevaisuudessa
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Mekaniikka-, automaa  o- ja 
sähkösuunni  elu ovat Coma-
tecin ydinosaamista. Liikkuvien 
työkoneiden, erikoisajoneuvo-
jen ja kiskokaluston suunnit-
telussa nämä nivoutuvat sau-
ma  omas   yhteen. Yksikään 
työkone tai juna ei liiku ilman 
huolellista sähkö- ja automaa-
 osuunni  elua. Comatecilla 

jo kuusi vuo  a työskennellyt 
Janne Hirvonen aloi    uudessa 
tehtävässään liiketoimintapääl-
likkönä Sähkö ja automaa  o 
-yksikössä syyskuun puolivä-
lissä. Hänen osastollaan toimii 
pääsuunni  elijana Juha Siek-
kinen ja erikoissuunni  elijana 
Kai Aarikka. Comatec Groupissa 
sähkö- ja automaa  osuunnit-
telijoita on noin 70 ja näistä 
työkoneiden parissa noin 25 
henkilöä. 

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

Sähkö- ja automaatio Sähkö- ja automaatio 
– – Työkoneet ja erikoisajoneuvotTyökoneet ja erikoisajoneuvot

Comatecin vahvuudeksi on muodostu-
nut työkoneiden, erikoisajoneuvojen ja 
kiskokaluston suunni  eluosaaminen. 
Comatecissa suunnitellaan työkonei-
den kaikki osa-alueet, kuten teräsra-
kenteet, voimansiirto, toimilai  eet, 
hydrauliikka, ohjaamot, sähköistys, 
automaa  o ja ohjelmistot. Työkoneet 
ja erikoisajoneuvot -toimialalla sähkö 
ja automaa  o kytkeytyy sauma  omas-
  vahvaan mekaniikkasuunni  eluosaa-

miseen. 

ri. Ohjausjärjestelmiin suunni  elemme 
näytöt, ohjelmoitavat logiikat, väylät ja 
oheislai  eet, kertoo Janne.

– Osallistumme myös projek  - ja asen-
nusvalvontaan sekä komponen   en ja 
lai  eiden valintoihin, kilpailutuksiin ja 
ostotehtäviin, Janne lisää.

– Asiakkaan tarpeiden mukaan teem-
me suunni  elua eri osa-alueille, kuten 
etäkäytöt ja tuotannon tes  lai  eet. 
Asiakkaan niin halutessa suunni  e-
luun voidaan lisätä koneturvallisuuden 
riskianalyysit. Teemme yhteistyötä 
Comatecin eri alojen asiantun  joiden 
kanssa, sanoo Janne.

– Kai Aarikka on nyt viimeisimmäksi 
tehnyt Kiskokalustoyksikön kanssa VR:n 
veturiin automaa  osuunni  elua.

– Tuossa VR:n projek  ssa on kyse 
vaunun hiekoituslai  eesta. Veturista 
menee putkisto telipyörille. Lai  eisto, 
jota suunni  elemme lämmi  ää putkia 
ja mi  aa lämpö  laa. Se estää hiekan 
jäätymisen talvella, kertoo Janne.

Kai Aarikka on osallistunut myös 
Posivan bentonii   puskurilohkojen 
asennuslai  een prototyypin automaa-
 osuunni  eluun. Juha Siekkinen on 

tehnyt asennuslai  een sähkösuun-
ni  elun. Prototyypin suunni  eluun 
osallistui kaiken kaikkiaan noin 30 Co-
matecin asiantun  jaa. Suunni  elussa 
on tarvi  u kaikkia Comatecin osaamis-
alueita kuten mekaniikka-, hydrauliik-
ka-, sähkö- ja automaa  o -osaamista 
sekä asiantun  japalveluita. Lai  een 
hydrauliikka on korva  u sähköisillä 
toimilai  eilla ja sen on tarkoitus olla 
etäoperoitava.

– Posivan projek   on ollut isoin projek-

– Sähkösuunni  elussa suunnitellaan 
lai  eisto ja sen kytkentä. Tämän päälle 
tehdään automaa  o ja ohjelmoin  . 
Selkeää rajanvetoa näiden välille on 
vaikea tehdä, toteaa liiketoimintapääl-
likkö Janne Hirvonen. 

Asiakkaat lähtökohtana
– Osastollani tehdään sähkö- ja auto-
maa  osuunni  elua, ohjelmoin  a ja 
testausta hyvin monentyyppisille asiak-
kaille, kertoo Janne Hirvonen.

Automaa  o-ohjelmistosuunni  elijana 
toimiva erikoissuunni  elija Kai Aarikka 
ja etupäässä sähkösuunni  elijana toi-
miva pääsuunni  elija Juha Siekkinen 
ovat tehneet useille asiakkaille moni-
puolises   erilaisia projekteja, toteaa 
Janne.

– Se, mitä ja miten suunni  elemme, 
lähtee aina asiakkaan määri  elyistä. 
Asiakas voi antaa hyvin tarkat määri  e-
lyt suunni  eluun tai vain idean miten 
lopputuo  een tulisi toimia. Lähdemme 
lähtö  etojen perusteella suunnit-
telemaan järjestelmää, valitsemme 
komponen  t, teemme piirikaaviot ja 
mones   johtosarjakuvia sekä valmis-
tuskuvia kone  a varten.

 – Automaa  ojärjestelmään suun-
nitellaan tarvi  avat toiminnot sekä 
työkoneiden toimilai  eiden ja auto-
maa  ojärjestelmän välinen kaape-
loin  . Järjestelmien kokoluokat voivat 
vaihdella muutamasta signaalista 
useampaan tuhanteen signaaliin as  .

– Suunni  elemme liikkuvien työkonei-
den sähkö- ja ohjausjärjestelmät, joihin 
lii  yy tyypillises   muun muassa hyd-
rauliikka, sähkökäytöt ja dieselmoo  o-
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  Comatecilla, johon olen osallistunut, 
toteaa Juha Siekkinen.

– Tuon lisäksi olen tehnyt sähkösuun-
ni  elua jonkin verran Sandvikille 
lähinnä tes  laite- ja protoprojekteissa. 
TRB-Raise Borersille olen suunnitellut 
nousuporakoneita ja liikkuvia pora-
lai  eita. AW-Energylle olen tehnyt 
myös sähkösuunni  elua yhteistyössä 
liikkeenhallinnan  imimme kanssa.

– Olen tehnyt myös turvallisuuspuolen 
selvityksiä, kertoo Juha tehtävistään.

Koneturvallisuus
Koneturvallisuus on oleellinen osa 
liikkuvien työkoneiden suunni  elua. 
Konedirek  ivi koskee kaikkea niiden 
suunni  elua – myös sähkö- ja auto-
maa  osuunni  elua.

– Standardit ja riskien arvioin   antavat 
ohjausjärjestelmille  e  yjä suoritus-
tasovaa  muksia. Suoritustasolaskel-
mat, joita olen tehnyt, ovat yksi osa 
tätä työtä, kertoo Juha.

Suunni  eluohjelmat
– Meillä on käytössämme laaja vali-
koima suunni  eluohjelmia. Se, mitä 
ohjelmaa milloinkin käytetään, riippuu 
siitä, missä muodossa saamme asiak-
kailta aineistoa, joka on mones   jollain 
 etyllä ohjelmalla tallenne  ua. On siis 

hyvin asiakaskohtaista, mitä ohjelmaa 
kulloinkin käytetään, Janne kertoo.

– Kaikki suunni  elijamme eivät hallitse 
kaikkia ohjelmia. Suunni  elija valitaan-
kin projek  in aina sen mukaan, kenellä 

on sopivin osaaminen juuri siihen 
työhön.

Testaus
Automaa  osuunni  elua tekevä Kai 
Aarikka tekee työtään pääasiassa työ-
pöydän ääressä, mu  a jonkin verran 
työtä on kentälläkin. Koneita testataan 
käytännössä ja niihin tehdään testauk-
sen yhteydessä muutoksia.

– Testaus lii  yy aina kokonaisiin 
työkoneisiin. Me teemme kahden 
tyyppistä testausta. Ohjelmistokoodia 
testataan simulaa  oria vastaan tai 
testataan valmiin koneen toimintaa, 
kertoo Janne.

– Simulaa  oritestauksessa testataan 
eri ohjelmaosia ja sitä toimivatko ne 
siten kuin on määritelty. Simulaa  o-
ri mallintaa testauksessa kone  a ja 
käytössä ovat oikeat kontrollerit ja 
ohjausyksiköt.

– Jos virheitä toiminnassa ilmenee, 
selvitämme, missä ne ovat. Kaikki on 
mahdollista. Virhe voi olla monessa 
kohdassa, ohjelmistossa, komponen-
teissa, kuvissa tai koneen valmistuk-
sessa. Jos ohjelmistosta ei löydy vikaa, 
se on todennäköises   si  en kom-
ponen   - tai kytkentätasolla, toteaa 
Janne.

Käy  öönoton tuki
Käy  ööno  o tehdään silloin, kun 
kaikki lai  eistot ovat niin valmiina, 
e  ä ensimmäinen käynnistys voidaan 
tehdä. Ensimmäisen käynnistyksen 

yhteydessä tulee ilmi silloin tällöin 
ongelmia ja uusia asioita, joissa me 
voimme au  aa he   paikan päällä, 
kertoo Janne.

– Tarjoamme asiantuntemusta 
käy  ööno  oon. Jos laite on meidän 
ohjelmoimamme, ohjelmoija lähtee 
mukaan kentälle antamaan käy  öön-
oton tukea. Hän voi tehdä tarpeen 
mukaan korjauksia ja ylösajoja paikan 
päällä.

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

– Lähes jokainen projek   on jotain 
uudenlaista. Samanlaista ei ole ennen 
tehty. On mielenkiintoista selvi  ää 
projek  n lähtö  etoja ja suunnitella, 
miten halutusta kokonaisuudesta saa-
daan paras lopputulos, kertoo Janne.

– Edellisessä työssäni tein samasta 
aiheesta vähän erilaisia variaa  oita ja 
viidessä vuodessa osasin jo ulkoa sen, 
mitä tein. Täällä ei ole sitä pelkoa, e  ä 
oppisi lai  eet ulkoa. Pidemmän päälle 
se on hyvä asia, toteaa Juha.

– Comatecin joustavuus työaikojen ja 
lomien suhteen on hieno asia, totea-
vat sekä Juha e  ä Kai. 

– Joustavuus on kyllä asiakkaistakin 
riippuvaista. Itse olen tosin pystynyt 
sopimaan joustavas   lomistani asiak-
kaidenkin kanssa, sanoo Kai.

Kuvassa vasemmalta pääsuunni  elija Juha Siekkinen, liiketoimintapäällikkö Janne Hirvonen ja 
erikoissuunni  elija Kai Aarikka.
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Lontoon itäpuolelle Thames-
joen pohjoisrannalle ryhdy   in 
vuoden 2010 alussa rakenta-
maan uu  a kon   satamaa, jos-
ta kaavaillaan yhtä maailman 
rah  liikenteen keskusta. Tämä 
London Gateway -niminen jät-
 hanke valmistuu vaihei  ain. 

Ensimmäiset alukset purkivat 
las  nsa viime vuoden lopulla, 
mu  a sataman tarkkaa val-
mistumisaikaa ei vielä  edetä. 
Koko hankkeen valmistumisen 
on arvioitu vievän 10 - 15 vuot-
ta. 

TEKSTI: HEIKKI HARRI

Sataman merkitystä korostaa, e  ä 
siihen mahtuvat myös tämän hetken 
suurimmat rah  alukset. Sataman 
yhteyteen valmistuu vaihei  ain laaja, 
300 hehtaarin logis  ikkakeskus, joka 
sijaitsee rauta  eyhteyksien päässä 
ja lähellä moo  oriteitä. Logis  ikka-
keskuksen ideana on tarjota sujuvat 
yhteydet erityises   Britannian kulu  a-
jamarkkinoille.

London Gateway sijaitsee 40 kilomet-
rin etäisyydeltä Lontoosta ja sen lä-
heisyydessä ovat kaupungit Thurrock, 
Basildon ja Southend-on-Sea. Lähes 
50 prosen   a Britannian kulu  ajista 

London Gateway tähtää London Gateway tähtää 
maailman kärkeenmaailman kärkeen

sijoi  uu Lontooseen ja kaakkoisosaan 
Bri  ein saarta.

Uusi satama ja logis  ikkakeskus 
vähentävät maakuljetusten tarve  a 
merki  äväs  , koska tavarat voidaan 
toimi  aa suoraan London Gateway 
-logis  ikka-alueelle ja siitä edelleen 
kauppoihin ja koteihin.

Sataman työllistävä vaikutus alueella 
on merki  ävä. Satama ja logis  ikka-
puisto yhdessä luovat jopa 12 000 suo-
raa työpaikkaa. Epäsuoras   työllistävä 
vaikutus on arviolta 20 000 työpaikkaa.

Satamahankkeen kustannusarvio on 
lähes kaksi miljardia euroa. Hankkees-
ta vastaa dubailaisessa omistuksessa 
oleva DP World. Sataman laajuu  a 

Edith Maersk  on suurin kon   laiva, joka on kulkenut Thames -jokea. Laivan 
saapuminen satamaan oli historiallinen hetki.
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kuvaa hyvin laituripaikkojen 2700 
metrin yhteispituus. Sataman vuosika-
pasitee    nousee 3,5 miljoonaan teu-
kon   yksikköön. Suuria aluksia varten 
tulee kuusi syvälaituripaikkaa, joiden 
syväys on 17 metriä. 

Satama logis  ikkakeskuksineen on va-
ruste  u mahdollisimman uudenaikai-
sella automa  ikalla. Kon   en käsi  ely 
tapahtuu automaa   ses   niin pääpor-
 lla, kon   en varastoin  alueella kuin 

myös rauta  en lähtöpisteessä. Myös 
ajoneuvojen ja kulje  ajien tunnistus 
tapahtuu automaa   ses  . 
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– London Gatewayssa osallisena oleva 
asiakkaamme kysyi esimieheltäni sopi-
vaa henkilöä heidän projek   imiinsä, 
kertoo Esa Puhakka päätymisestään 
mukaan projek  in.

– Olin yhteydessä asiakkaaseen ja 
kävin tapaamassa projek  ryhmää 
Lontoossa. Projekteissa on eri  äin 
tärkeää, e  ä ryhmän sisäinen henkilö-
kemia ja yhteistyö toimivat. Kun kum-
pikin osapuoli oli sitä mieltä, e  ä kyllä 
tässä hyvin toimeen tullaan, tehtävää 
tarjo   in minulle.

– Lähdin komennukselle 2013 huh  -
kuussa ja tulin takaisin tammikuussa 
2014. Vie  n kahdesta kolmeen viikkoa 
paikan päällä ja vähintään viikon ker-
rallaan kotona, sanoo Esa.

– Päävastuuni oli resurssit ja aika-
taulutus. Tein myös laivojen purku-
suunnitelmat siten, e  ä tavarat olivat 
pystytystä varten järkevillä paikoilla. 
Pystytykseen lii  yen tein  ivistä 
yhteistyötä nostureiden rakentajien 
kanssa.

– Tämä projek   oli vasta ensimmäinen 
vaihe. Lopullinen automaa   nosturei-
den määrä tulee olemaan noin 160, 
jos muistan oikein, sanoo Esa.

– Tämä oli siis vasta ihan star   . Osa 
satamaa on jo käytössä. Täytyyhän 
sitä välillä pyöri  ää kon  eja ja  enata 
rahaakin, jo  a laajentamista voidaan 
jatkaa, toteaa Esa.

Sää vaikeu  aa aikataulutusta
– Aikataulutuksen kannalta nimen-
omaan luonnonilmiöt olivat tässä teh-
tävässä haasteena. Tuulelle ja sateelle 
ei voi mitään ja ne sotkevat aikataulu-
tusta. Asentajat luonnollises   joutuvat 
työskentelemään korkealla. Sadevesi 
liukastaa rautapalkit, eikä tuulikaan ole 
hyvästä korkealla työskennellessä. 

– Englannissa on kovemmat työturval-

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

Hek  nen työmaa
– Työmaalla on paljon eri toimijoita. 
Siellä taisi parhaimmillaan olla DP 
Worldsin ilmoi  amana urakoitsijoita 
2500. Ihmisiä on paljon ja he ovat eri 
kansallisuuksista. Meidänkin projek  n 
 imissä oli saksalainen, in  alainen, 

englan  laisia, suomalaisia ja puolalai-
sia asentajia ja siellä kävi myös ruotsa-
laisia tavarantoimi  ajia. Kul  uurierot 
ja käytöstavat täytyy aina jotenkin 
huomioida, kertoo Esa.

– Ennen kuin me pääsimme alueelle, 
infrapuolen väki teki valmiiksi nos-
tureille radat sekä kon   en varasto-
alueet ja asfaltoinnin.  Esimerkiksi 
magnee   en asennusaikataulu teh  in 
hyvin nopeas  , si  en kun sinne 
alueelle pääs  in.

– Elämä työmaalla on hyvin hek  stä. 
Päivässä tapahtuu paljon ja muu  u-
via tekijöitä on useita. Eteen tulee 
keliolosuhteista tai kuljetusvaurioista 
johtuvia ongelmia. Siis tulee vastaan 
asioita, jotka vaa  vat nopeaa reagoin-
 a ja nopeita päätöksiä, sanoo Esa.

Asuminen ja vapaa-aika
– Asuin koko ajan hotellissa. Asuin-
paikastani pääsi Lontooseen junalla 
25 minuu  ssa ja työmaalle autolla 15 
- 20 minuu  ssa. Itse asiassa Lontoossa 
en käynyt kuin pari kertaa, vaikka siel-
lähän olisi paljon nähtävää. Lenkkeilin 
sen sijaan paljon läheisissä puistoissa 
ja tutustuin muutamiin perheisiin, 
joiden kanssa vie  n vapaa-aikaa.

– Perheeni vie    kanssani yhden 
loman Brightonissa. Vie  mme päivät 
shoppaillen ja aurinkoa o  aen. Pyö-
rähdimme myös Lontoossa. Lapsem-
me, tytär 17 ja poika 20, osallistuivat 
Brightonissa Rock workshopiin, jonka 
järjes   maailman kuuluisimpiin basis-
teihin kuuluva Herbie Flowers. Poikani 
asui hänen luonaan. 

– Pidin Brightonista enemmän kuin 
Lontoosta. Sieltä löytyvät samat puo-
dit, mu  a vähemmän ihmisiä.

Comatecin Materiaalinkäsi  elyjärjestelmät -toimialayksikös-
sä projek  päällikkönä toimiva Esa Puhakka vie    yhdeksän 
kuukau  a komennuksella Lontoossa. Hän osallistui projek  in, 
jossa asenne   in 40 automaa   sta satamanosturia. Lisäksi toi-
mitukseen sisältyi kon   lukkeja. Esa Puhakka toimi nimikkeellä 
Planner ja hänen vastuullaan oli resurssit ja aikataulutus.
TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

Esa Puhakka Englannissanissa

Kuva: London G
atew

ay
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Projek  liiketoiminnan kehi  äminen 
kuuluu Comatec Groupin strategiaan. 
Comatec Groupin projek  päälliköt 
ovat päteviä sekä amma   taitoisia, ja 
jokainen heistä on käynyt läpi so-
veltuvuustestauksen. Tämän lisäksi 
Comatec Groupilla on valmennusoh-
jelma Comatec PM Professional, jonka 
tarkoituksena on projek  päälliköiden 
amma   taidon ja pätevyyden var-
mistaminen sekä yrityksen sisäisen 
projek  kul  uurin vahvistaminen. 
Suomen Projek  -Ins  tuu    Oy on 
yhteistyökumppanimme tässä valmen-
nusohjelmassa.

Valmennuksessa huomioidaan Coma-
tecin toimintajärjestelmä sekä projek-
 en johtamiseen ja hallintaan lii  yvät 

työkalut. Esimerkkeinä käytetään osal-
listujien omia projekteja. Käsiteltyjen 
asioiden soveltaminen jaksojen välillä 
on oleellinen osa ohjelmaa. Onnistu-
neen valmennuksen ehdoton edellytys 
on osallistujien ak  ivinen asenne ja 
mo  vaa  o oppimiseen.

Valmennusjakson pää  eeksi rii  ävän 
kokemuksen omaavilla projek  päälli-
köillä on mahdollisuus suori  aa IPMA 
-ser  fi kaa   , josta Suomessa vastaa 
Projek  yhdistys ry (www.pry.fi ). IPMA-
henkilöser  fi oin   on kansainvälises   
hyväksy  y ser  fi oin  järjestelmä, jossa 
on neljä eri tasoa (A, B, C ja D). Kaikki-
en myönne  yjen ser  fi kaa   en  edot 
julkaistaan neljännesvuosi  ain IPMAn 
sivuilla (www.ipma.ch).

Ser  fi oin  ohjelma on suunniteltu 
jatkuvan kehi  ymisen näkökulmasta. 
Henkilökohtaisten ominaisuuksien ar-
vioin   tekee IPMA:n ser  fi oinnista ai-
nutlaatuisen. Siinä arvioidaan projek-
 henkilöstön  etoihin, kokemukseen 

ja henkilökohtaiseen asenteeseen 

Tänä päivänä projek  päälliköt johtavat projektejaan nopeas   muu  uvassa ympäristössä yhdessä 
lukuisten sidosryhmien ja ulkoisten toimijoiden kanssa. Projek  t ovat luonteeltaan monimutkaisem-
pia, vaa  vampia ja vaihtelevampia. Comatecissa projek  päälliköt voivat osallistua valmennusoh-
jelmaan, jonka tavoi  eena on kansainvälises   hyväksytyn IPMA-henkilöser  fi oinnin suori  aminen. 
Materiaalinkäsi  elyjärjestelmät -toimialalla projek  päällikkönä toimiva Esa Puhakka on suori  a-
nut IPMA-C -ser  fi kaa  n.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN

IPMA-C –sertifi ointi Comatecissa

lii  yviä ominaisuuksia. 

Hyvien projek  suunnitelmien ja -tulos-
ten kehi  ämisessä ja toteu  amisessa 
projek  päällikön henkilökohtaiset 
ominaisuudet, mo  vaa  o ja ihmisten 
johtaminen ovat olennainen lisä hä-
nen tekniseen pätevyyteensä. Projek  -
päällikön täytyy käsitellä onnistunees   
projek  n organisatorista, taloudellista 
ja sosiaalista toteutusympäristöä.

Ser  fi oitu projek  päällikkö 
Esa Puhakka
– Osallistuin Comatec PM Professional 
-valmennusohjelmaan, jonka jälkeen 
suori  n ser  fi oinnin 16.5.2014, ker-
too Esa Puhakka.

– Aloite ser  fi oin  prosessiin osallistu-
misesta tuli Comatecin puolelta. 

– Comatecissa kehitetään projek  n-
hallintaa ja sen työkaluja koko ajan. 
Meillä on tullut muutoksia laatujärjes-
telmään, organisaa  oon ja olemme 
strategiamme mukaises   siirtyneet 
vahvemmin projek  liiketoimintaan 
mukaan, perustelee Esa Comatecin 
vahvaa sitoutumista valmennuksen 

järjestämiseen.

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

– Valmennus kes   vuoden  verran – 
huh  kuusta huh  kuuhun. Osa koulu-
tuksista oli Projek  -Ins  tuu  n vetä-
miä, mu  a meillä oli myös Comatecin 
sisäisiä koulutuksia. 

– Meitä valmennukseen osallistujia 
kuunnel  in siinä, mitä projek  liike-
toimintaa koskevia palasia tulisi o  aa 
mukaan laatujärjestelmään. Osallis-
tuimme myös ikään kuin tes  ryhmänä 
toimintatapojen testaukseen ja niiden 
toimivuuden arvioin  in, kertoo Esa.

– Sisäiset koulutukset olivat hyvin 
pitkälle toimintajärjestelmään lii  yviä 
koulutuksia. Lisäksi käsitel  in muun 
muassa sopimustekniikkaa sekä tapoja 
ja työkaluja, joilla me Comatecissa 
hallitsemme projek  t.

– Projek  -Ins  tuu    tarjosi lisäksi mui-
ta projek  hallintaan lii  yviä työkaluja 
ja tekniikoita, joita sovelletaan projek-
 johtamiseen.

Projek  yhdistyksen Projek  n Johdon Pätevyys 3.0 -julkaisussa esi  ämä  
pätevyysnäkymä edustaa kaikkien projek  n johtamisen elemen   en muodos-
tamaa kokonaisuu  a nähtynä projek  päällikön silmin hänen arvioidessaan 
 e  yä  lanne  a.
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– Minulla itselläni on reilun kym-
menen vuoden kokemus materiaa-
linkäsi  elypuolen projek  päällikön 
tehtävistä. Osa kokemuksestani tulee 
omasta yrityksestä, jossa olin osak-
kaana ennen Comatecille tuloani. 
Siellä tein projek  hallinnan ja sen 
työkalujen kehitystyötä. Koko ketju 
ensimmäisestä myyn  tapahtumasta 
sinne lai  eiston lopulliseen luo-
vutukseen as   on minulle eri  äin 
tu  ua, sanoo Esa. 

– Minusta projek  päällikön nimike 
on kokenut infl aa  on jo pari vuo  a 
si  en, koska kuka tahansa saa  oi 
toimia projek  päällikkönä ja mitään 
amma   rekisteriä ei ollut.

– Ser  fi oinnin merkitys on siinä, e  ä 
se on todistus omasta amma   päte-
vyydestä. Asiakas ja yhteistyökump-
panit  etävät toimivansa amma   tai-
toisen projek  päällikön kanssa silloin 
kun hän on ser  fi oitu, sanoo Esa.

– Jo hakuprosessi osoi   , e  ä ky-
seessä ei ole mikään kumileimasin-
periaa  eella myönne  ävä todistus. 
Osaamisen joutui todella osoi  a-
maan.

–  Minulle tuosta ser  fi kaa  sta on 
henkilökohtaises   se hyöty, e  ä 
minulla on nyt oikeas   oikeus käy  ää 

projek  päällikön nimike  ä. IPMA-
ser  fi oinnin suori  aneista on kansain-
välinen rekisterikin.

– Ser  fi kaa    on myös itselleni todis-
tus omasta osaamisestani. Valmistau-
tuminen kokeeseen ja koe palau   vat 
paljon asioita mieleen, vaikka olinkin 
jo toiminut projek  päällikkönä vuosia, 
sanoo Esa.

– Antaahan tämä yrityksellekin 
hyötyä. Eihän Comateckaan tähän 
muuten näin paljon panostaisi. Projek-
 henkilöstön todenne  u osaaminen 

au  aa yrityksen myynnissä ja markki-
noinnissakin.

– Mahdollisuudet pärjätä kansainväli-
sissä toimeksiannoissa paranevat. On-
han tämä tunne  u ser  fi kaa   . Joskus 
se on jopa edellytys toimeksiannon 
saamiseksi, korostaa Esa.

– Sisäises   tästä on yritykselle se 
hyöty, e  ä yksi  äisen henkilön tehok-
kuus, mo  vaa  o ja sitoutuminen kas-
vavat. Ser  fi kaa  n suori  aneet tuovat 
uusia oppeja ja ajatuksia yrityksen 
toimintatapojen kehi  ämiseen. Mitä 
useampi projek  päällikkö on ser  fi -
oitu, sitä paremmat mahdollisuudet 
on myös toimintatapojen yhtenäis-
tämiseksi. Se au  aa kaiken kaikkiaan 
yrityksen projek  kul  uurin synnyssä.

– Pitkällä tähtäimellä koulutuskus-
tannukset vähenevät, koska ser  fi -
oidut henkilöt voivat toimia sisäisinä 
koulu  ajina projek  en hallinnan 
osa-alueilla.

– Tietynlaiselle luonteelle ei sovellu 
kaikentyyppiset projek  t. Esimerkiksi 
kovin rauhallisella ihmisellä reagoin  -
kyky ei väl  ämä  ä ole rii  ävän nopea 
oikein hek  sessä projek  ssa, kertoo 
Esa projek  päällikön henkilökohtaisis-
ta ominaisuuksista.

– Koko projek  lle on hyvin tärkeää, 
e  ä projek  ryhmän sisällä tullaan 
toistensa kanssa toimeen. Jos ihmi-
set eivät tule toimeen keskenään, 
se vaikeu  aa  edonkin kulkua. Se, 
e  ä  edotus ei toimi, on projek  ssa 
kaikkein vaarallisinta. Väärän  edon 
eteenpäin meneminen voi tulla joskus 
hyvinkin kalliiksi, toteaa Esa.

– Projek  päälliköllä pitää olla sellai-
nen luonne, e  ä on kaikkia kohtaan 
tasapuolinen ja avoin. Pitää myös 
löytää jokaisesta projek  työntekijästä 
hänen vahvuutensa. 

– Suosi  elen ehdo  omas   kaikille 
projek  päälliköille ser  fi oitumista. 
Seuraava oma tavoi  eeni on IPMA-B 
-ser  fi kaa   . 
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Saksan vien  verkosto FMB-messuilla Saksassa

Comatec Group kuuluu yhdessä kolmen muun yrityksen kanssa Saksan vien  verkostoon Semic Groupiin. Vien  verkos-
toon kuuluvat yritykset ovat yhdistäneet voimansa ja pyrkivät yhteistyössä haastaville Saksan markkinoille. Verkoston 
toimintaan kuuluu myös yhteisten markkinoin   laisuuksien järjestäminen. Tälläinen  laisuus oli FMB-messut Bad Sal-
zufl enissa 5.-7.11.2014. Comatecin lisäksi yhteisosastolla olivat muut verkostoon kuuluvat yritykset: Creanex Oy, Remion 
Oy ja Wapice Oy.

FMB-messut on merki  ävä koneenrakennusteollisuuden alihankintateollisuuden esi  äytyminen Ostwes  alen-Lippe 
(OWL) -alueella, joka on merki  ävä koneenrakennusalan keski  ymä Saksassa. Alueella toimii mm. koneenrakennusalan 
huippuklusteri, it’s OWL (ks. esim. h  p://www.its-owl.de/technologie-netzwerk/). 

Messut olivat tähän as   vilkkaimmat sekä 
näy  eillease  ajien (485) e  ä kävijöiden 
(6000) suhteen.

Semic Groupin standin vetonaula oli 
Creanexin kaivurisimulaa  ori, joka keräsi 
paljon huomiota. Se esitel  in aitona vir-
tuaalisen tuotekehityksen välineenä, joka 
on tarkoite  u kulje  ajien koulutukseen. 

Wapice oli vahvas   esillä etähallintajär-
jestelmineen ja Industrie 4.0-ratkaisui-
neen ja vakuu    todellisella Industrie 4.0 
sisältöosaamisella. Remion ja Tomra AB 
älyroskis projek   pystyi hyvin havain-
nollistamaan konkree   ses   Remionin 
osaamisen etävalvonnassa.

Comatec omalta puoleltaan esi  eli 
osaamistaan kokonaisvaltaisten projek-
 en integraa  orina ja hydrauliikan ja 

teknisten laskelmien sekä EU-projek  en 
asiantun  jana ja koordinaa  orina.

Comatec-uutiset
Comatec Alihankintamessuilla
Comatec Group osallistui 16.-18.9.2014 kansainväli-
sille Alihankintamessuille. 

Alihankintamessut järjestetään vuosi  ain teolli-
suuden alihankinnan amma   laisille Tampereella. 
Koneenrakennus oli tänä vuonna Alihankintamessu-
jen pääteemana ja olikin luonnollista, e  ä Comatec 
Group johtavana suomalaisena teknologiateollisuu-
den ja erityises   koneenrakennuksen suunni  elu-, 
projek  nhallinta- ja asiantun  japalveluja tuo  avana 
yrityksenä oli siellä mukana. Aikaisemmista Alihan-
kintamessuista poiketen Comatec Groupin osasto 
löytyi tänä vuonna A-hallista.

Tapasimme tu  uun tapaan asiakkaitamme ja yhteis-
työkumppaneitamme sekä loimme uusia asiakas-
suhteita. Messuilla oli kolmen päivän aikana yhteen-
sä lähes 17 000 kävijää.
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Comatec-uutiset

Insinööritoimisto Kisto Oy Kankaanpäässä täydentää Ouconsin osaamista
Comatec Groupiin kuuluva Oucons Oy os    Insinööritoimisto Kisto Oy:n koko osakekannan 18.9.2014.   

Jatkossa Insinööritoimisto Kisto Oy toimii Kankaanpäässä osana Oucons Oy:tä, joka kuuluu Comatec Groupiin. Insinöö-
ritoimisto Kisto Oy on peruste  u vuonna 1986 ja se on erikoistunut kone- ja laitesuunni  eluun. Yh  ön asiakkaita ovat 
kokonaistoimituksiin erikoistuneet yritykset sekä erityises   erilaisten kulje   mien valmistajat. 

Kisto täydentää Ouconsin osaamista ja lisää resursseja kulje  n- ja materiaalinkäsi  elyjärjestelmien suunni  elussa ja 
projek  nhoidossa kau  a koko asiakaskunnan ja erityises   Lounais-Suomen alueella toimivien asiakasyritysten suuntaan. 
Yh  ön toimintaa kehitetään Comatec Groupissa erityises   massatavarakulje  njärjestelmien ja teräsrakenteiden suunnit-
telu- ja projek  palvelujen tuo  ajana.

Insinööritoimisto Kisto Oy:n toimitusjohtajana toimii Toni Hämäläinen. Hänet tavoi  aa numerosta 040 588 9348.

Vahvistusta Lappeenrannassa
Comatec Groupiin kuuluva Insinööritoimisto 
Metso Oy os   Meka-Suunni  elu Oy:n teol-
lisuuden suunni  elu- ja projek  palvelujen 
liiketoiminnan 31.10.2014. 

Lappeenrantalainen Meka-Suunni  elu Oy on 
peruste  u vuonna 1989 ja se on kone- ja lai-
tesuunni  eluun erikoistunut insinööritoimis-
to. Tehdyllä liiketoimintakaupalla vahvistetaan 
alueellista palvelukykyä ja Comatec Groupin 
Tuotantolai  eet- ja järjestelmät -toimialan 
suunni  eluosaamisia.



RATKAISUT.   PROJEKTIT.   TEKIJÄT.

Hyvää joulua
ja

menestyksekästä uutta vuotta

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
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
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 ®


