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Sisältö
Tervetuloa Ouluun, Pohjois-Suomen 
suurimpaan teollisuuden seminaari- 
ja kontaktitapahtumaan

TeollisuusSummit yhdistää osaamisemme useilla eri teknologia-alueilla. Kilpailukyvyn parantami-
nen on haaste niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Tule kuulemaan uusinta tietoa tulevaisuu-

den innovatiivisista palvelukonsepteista sekä tulevaisuuden teknologioista, automaatiosta, jne.

Ensimmäinen TeollisuusSummit järjestettiin vuonna 2012. Tuolloin reilu sata teollisuuden vaikutta-
jaa kokoontui keskustelemaan, jakamaan näkemyksiä ja kehittämään kattavaa poikkitoimialaista 
yhteistyötä. Vuonna 2013 järjestyksessään toinen Summit veti jo yli kaksisataa osallistujaa molem-
mille tapahtumapäiville.

Vuonna 2013 TeollisuusSummit- tapahtumassa lanseerattiin onnistuneesti myös teollisuuden oma 
matchmaking - Trading Centre -kontaktitapahtuma. Tänäkin vuonna TeollisuusSummit koostuu 
korkeatasoisesta seminaarista ja Trading Centre -kontaktitapahtumasta.

Yhteystiedot:

Mikko Ahokas
Program Manager, TeollisuusForum
040 502 5249
mikko.ahokas@businessoulu.com
Merja Aikio
toimialakoordinaattori
040 701 2835
merja.aikio@businessoulu.com
www.teollisuussummit.fi

TeollisuusSummit on Pohjois-Suomen teollisuuden päätapah-
tuma, joka on suunnattu erityisesti teollisuusalan toimijoille, 
asiantuntijoille ja vaikuttajille. Seminaari houkuttelee paikalle 
kävijöitä myös muilta toimialoilta, jotka näkevät liiketoiminta-
mahdollisuuksia esimerkiksi suurhankkeiden sisällä.
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TeollisuusForumin puheenvuoro

Pohjoisen kesä on monella tavalla erityislaatui-
nen; läpeensä valoisa, lyhyehkö, intensiivinen ja 

uskomattoman kaunis. Menneenä kesänä saimme 
nauttia täällä yllätysmomenttina myös trooppi-
sesta lämmöstä. Kesäkuussa järjestetyn Midnight 
Pitch Fest -tapahtuman osallistujat pääsivät naut-
timaan pohjoisen kesästä parhaimmillaan ja saivat 
toivottavasti sekä tapahtumasta että olosuhteista 
lisää energiaa liiketoimintaideoilleen.  

 Talvella puolestaan yritämme täällä pohjoi-
sessa selviytyä pirteinä ja iloisina pitkät ja pimeät 
talvikuukaudet hyytävässä viimassa ja pakkasessa. 
Tämän ei kuitenkaan tarvitse johtaa ideattomuu-
teen, vaan olemme nähneet loistavia esimerkkejä 
innovoinneista talven ja pimeän tuomiin tarpeisiin. 
Valtavalo älykkäine ledivaloratkaisuineen ja Valkee 
kirkasvalokuulokkeineen ovat tehneet hienoja 
innovaatioita, joiden juuret ovat Pohjoisen alueen 
erityisissä olosuhteissa. Kylmässä syntyneitä 
innovaatioita haettiin puolestaan helmikuisessa 
Polar Bear Pitchingissä, jossa kandidaatit esittelivät 
ideoitaan avannosta käsin.

 Pohjois-Suomen yritykset kohtaavat erityis-
laatuisen toimintaympäristön tuomat haasteet ja 
mahdollisuudet päivittäin ja tarvitsevatkin aivan 
omanlaisiansa menestystekijöitä voidakseen ku-
koistaa ja kasvaa täällä. Löytääkseen niitä tarvitaan 
jatkuvaa koulutusta, kykyä innovoida ja erikoistua, 
kykyä nähdä mahdollisuuksia ja tarttua niihin, kykyä 
hakea kasvua ja verkostoitua niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin.  Näitä tavoitteita tukemaan on 
rakennettu Oulun Innovaatioallianssi (OIA). Sen 
keskukset auttavat tutkijoita ja yrityksiä verkostoi-
tumaan ja löytämään liiketoimintapotentiaalia sekä 
viemään hyvät innovaatiot käytännön liiketoi-
minnaksi. Yksi esimerkki tällaisesta keskuksesta 
on Centre of Environment and Energy (CEE), joka 
lupaa tarjota korkeakoulujen ja tutkimuslaitos-
ten osaamista yritysten tarpeisiin yhden luukun 
periaatteella. Vuoden vaihteessa aloittaa myös yksi 
uusi keskus, joka tulee toimimaan linkkinä kone- ja 
metalliteollisuuden yritysten ja tutkimuksen välillä.

 Pohjois-Suomen menestymiselle on erityisen 
tärkeää, että täällä perinteisesti vahvat peruste-
ollisuuden alat kuten metalliteollisuus, pystyvät 
uudistumaan ja säilymään elinvoimaisina. ICT-firmat 
ovatkin jo lähteneet avaamaan uusia yhteistyöpol-
kuja perinteisen teollisuuden toimialojen suuntaan.  

 Koska kilpailukykyisenä pysyminen edellyttää 
yritykseltä usein erikoistumista ja Suomi on hyvin 
pieni maa, tarvitaan usein myynnin suuntaamista 
myös kohti ulkomaita. Tämä puolestaan tarkoittaa 
edelleen uusia osaamisvaatimuksia. Hyviä esi-
merkkejä kansainvälisille markkinoille laajentumi-
sessa onnistuneista pohjoisen alueen yrityksistä 
ovat mm. R-Taso Oy, MekaPro, Kymppi-Eristys ja 
Steeldone. Laajentuminen on usein sidoksissa 
Suomessa vahvan aseman omaaviin suuryrityksiin.

 TeollisuusForum on Pohjois-Pohjanmaan liiton, 
Oulun kaupungin ja Digipoliksen rahoittama han-
ke, joka on ollut viimeisen puolentoista vuoden 
aikana Business Oulun keskeisin työväline Oulun 
alueen teollisuuden kehittämiseksi. Sen päämää-
ränä on ollut parantaa alueen teollisuusyritysten 
kilpailukykyä ja tukea samalla uusien teollisten 
työpaikkojen syntyä. Yksi keskeinen tavoite on 
ollut yhdistää teollisuuden ja ICT -alan osaajia.
  
 TeollisuusSummit on yksi TeollisuusForum 
-hankkeen tärkeimmistä tuotoksista. Sen tarkoituk-
sena on tuoda osallistujien ulottuville verkostoja, 
asiakkaita, ideoita, kumppaneita ja osaamista. On 
selvää, että täällä valoisan kesän ja pimeän talven 
alueella on tarvetta tällaiselle yhdistävälle tapah-
tumalle. Niinpä vaikka TeollisuusForum -hanke 
päättyy vuoden lopussa, niin TeollisuusSummit -ta-
pahtuma tullaan järjestämään tästä eteenpäinkin.

Lämpimästi tervetuloa,
Mikko Ahokas, 
Ohjelmavastaava, TeollisuusSummit

Uudistumalla ja verkottumalla teollisuus 
luo kasvua ja kansainvälisyyttä

Lämpimästi tervetuloa järjestyksessään kolman-
teen pohjoisen teollisuuden päätapahtumaan 

TeollisuusSummitiin, joka on vakiinnuttanut 
asemansa alueemme merkittävimpänä teollisuu-
den ja ict-alan kohtaamisena. Oulun SuperPark 
Areenalle 8.-9.10.2014 on ilmoittautunut yli 500 
teollisuuden toimijaa koko Pohjois-Suomen 
alueelta.

 TeollisuusSummitissa kuulemme asiantun-
tijoita, peilaamme yrityselämän uusia trendejä 
ja tutustumme tieteen, tekniikan ja talouden 
tuoreimpiin innovaatioihin. Modernissa tapahtu-
massa tämä ei kuitenkaan riitä. Teollisuuden ja 
yritysten suurille ja pienille toimijoille, kehittäjille 
ja liiketoiminnan vastuullisille on tarjottava aikaa 
ja tilaa kahdenvälisiin kontakteihin. Maailman 
huipulle päästään tänä päivänä hyvin erilaisissa ja 
erikokoisissa yrityksissä, vieläpä hyvin monenlais-
ten toimintakonseptien kautta.

 Tähtäämme Oulussa Capital of Northern 
Scandinavia -brändin turvin korostetusti viennin 
lisäämiseen, uudistumiseen kaikilla toimialoilla 
ict-osaamiseen nojaten ja aloittavien yritysten 
tukemiseen. Vienti, myynti ja uudistuminen ovat 
avaimet uuteen kasvuun ja vientiin. Se on Oulun 
menestystarinan jatkumisen edellytys.

 Viennin kasvu ja yrityspohjan laajeneminen 
ovat yhä paras turva olemassa olevan teollisuu-

den, palveluyritysten ja alueemme asukkaiden 
menestykseen pitkälle tulevaisuuteen, kuten 
tervehdyksessäni totesin jo vuosi sitten Teollisuus-
Summitissa.

 Miten vahvistamme olemassa olevan teol-
lisuuden kilpailukykyä, on kysymys johon tulee 
etsiä vastausta vahvuuksiemme kautta. Työmark-
kinoilla tapahtunut ict-alan murros avaa mahdolli-
suuden, jota vastaavaa ei muualla ole. Ict-osaami-
semme avulla voimme ottaa merkittävän askeleen 
kohti internetin uuta sukupolvea, Internet of 
Things, ioT:ia, miten sitä halutaankaan kuvata. 
Oulussa kehitämme globaalissa kärjessä verkkojen 
verkkoa, uutta kehitysaskelta, jossa koneet kom-
munikoivat keskenään internetin välityksellä.

 Tuotannollisten investointien ohella ict:n te-
hokkaampi hyödyntäminen ja tuotannon tehosta-
minen ovat keskeinen osa yritysten uudistumista.
Trading Centre -kontaktitapahtumassa yrityksillä 
on loistava mahdollisuus luoda kontakteja teol-
lisuusalan huippuosaajien kanssa, ja päästä neu-
vottelemaan kahden kesken yhteistyöstä uusiin 
tai olemassa oleviin niin kansallisen kuin kansain-
välisen tason investointihankkeisiin. Tapahtumien 
yksi merkittävimmistä anneista on päästä luomaan 
verkostoja muiden osallistuvien yrityksien kanssa.

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen
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BusinessOulu viritti teollisuuden 
palvelut Pohjoisille projekteille

Mitä annettavaa BusinessOulun palvelutoiminnalla 
on teollisuudelle? Esimerkiksi se, että haluamme luot-
sata Suomi-talon kautta saadut tarjoukset satamaan 
oikeaksi liiketoiminnaksi Pohjoisessa, sanoo palvelu-
päällikkö Jarmo Lauronen.

Laurosen mukaan Pohjois-Suomen teollisuusyritykset saa-
vat Suomi-talon kautta nopeasti ja helposti tiedon kulloin-
kin avautuvista tarjouspyynnöistä erityisesti Pohjois-Ruotsin 
ja Pohjois-Norjan markkinoilla.
 - BusinessOulun palveluilla pyritään varmistamaan, 
että yritys todella voi tehdä tarjouksen. Valmennuksella ja 
palvelutoiminnalla autamme esimerkiksi siinä, että tarjous 
täyttää kaikki edellytykset tulla hyväksytyksi Pohjois-Ruot-
sin tai Pohjois-Norjan markkinoilla.

Asiantuntijapalveluja ja valmennusta
Asiantuntijapalveluja ja valmennusta tarjotaan yrityksille 
käytännössä sen koko elinkaaren ajan. Se merkitsee yh-
teistyössä yritykselle tarjottavaa palvelua sen liikeideaan ja 
liiketoimintamalliin, tuotteen ja/tai palvelun markkinoille 
saattamiseen, rahoitukseen, myyntiin, vientiin ja aina omis-
tajanvaihdoksien onnistumiseen saakka.
 - Esimerkiksi yrityksen viennin lisäämiseksi tarjoamme 
asiantuntija- ja valmennusapua liiketoimintamahdollisuuk-
sien kokoamisessa kohdemaissa. Oman alueemme yritys-
ten aktivointi, linkitys ja sparraus kuuluu ohjelmaan tarjolla 
oleviin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
Lisäksi BusinessOulu tarjoaa mahdollisuuksia osallistumi-
selle tarpeen mukaisiin kansainvälisiin vienninedistämista-
pahtumiin.

Suomi-taloissa jo 100 kumppania ja 
300 yritystä Suomesta
Vajaan vuoden ajan toimineissa Suomi-taloissa on mukana jo 
100 kumppania kohdemaissa. Näitä kontakteja hyödyntää 300 
yritystä Suomesta.
 Kaikki Suomi-talot toimivat käytännössä pääosin Oulussa. 
BusinessOulun työntekijät ovat päivittäisessä työssä osa Suo-
mi-talojen toimintaa. Paikallinen läsnäolo on Norjan Troms-
sassa ja Kazakstanin Astanassa. Suomi-talon kaltaisia virityksiä 
tehdään myös Saksaan Baden-Würtembergin alueelle.
 Suomi-talon palvelukonsepti on laaja. Siihen kuuluu tiedon 
kerääminen kohdealueen vientimahdollisuuksista ja välitön 
tiedon jakaminen yrityksille.
 Erittäin suuri osa työstä tapahtuu kotimaassa, sillä poten-
tiaalisia yrityksiä myös aktivoidaan noteeraamaan avoimet 
mahdollisuudet.
 Suomi-talon kautta saamme laatua myös tapahtumiin 
ja tilaisuuksiin osallistumiseen. Voimme valmistautua niihin 
huolellisemmin, valita kohteet paremmin ja valmistautua niihin 
perusteellisemmin, kuin olisi mahdollista ilman Suomi-talon 
pysyvää, tunnettua ja arvostettua yhteistyötä.
 Kohdealueen potentiaalisten yhteistyökumppaneiden ja asiak-
kaiden kanssa tapaamiset sovitaan etukäteen ja ne valmistellaan 
ennen matkaa tai suoraa yrityskontaktia.

Koulutus- ja valmennusohjelmat 
tukevat liiketoimintaa
Erityisesti kasvuliiketoimintaa ja vientiä tukeva palvelutoi-
minta voi olla tavallista pitempikestoisempaa ja kohdistua 
valikoidulle kohderyhmälle.
 Kasvuvalmennuksessa arvioidaan yrityksen kansainvä-
liset valmiudet ja kv-strategiat.
 -Asiantuntijan johdolla yritykselle laaditaan maakoh-
tainen kv-strategia, jossa käydään läpi esimerkiksi resurs-
sit, tavoitteet ja jakelukanavat, Jarmo Lauronen kertoo.
 Go to Market -ohjelmat kohdistetaan yrityksiin, joilla 
on realistisia mahdollisuuksia kansainvälistyä. Markkinoil-
le ryntäävällä yrityksellä on jo tuote tai palvelu valmiina, 
jolla on selkeää kansainvälistä potentiaalia. Tavoitteena 
on löytää valitulta markkinalta asiakkaita ja jakelijoita.
 Lyhytkestoinen markkinaselvitys kohdemaasta ta-
pahtuu ”Business Opportunity Check”-ohjelmassa, jolla 
haetaan kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin. Lisäksi 
ovat myynnin toimenpidesuunnitelmat, joissa tarjotaan 
yritykselle ja sen henkilökunnalle henkilökohtaista myyn-
tisparrausta.

TROMSØ | ACTAHA

”250 000 asukkaan Oulu on koko Pohjoiskalotin alueen keskus. Kaupunki on ottanut esimerkillisellä tavalla johtavan roolin myös kontaktien solmimisessa 
alueella yli maarajojen. Haluaisin nähdä useampien suomalaisten kaupunkien ja alueiden aktivoituvan samalla tavalla naapurimaidemme Norjan, Ruotsin ja 
Venäjän suhteen. Oulu toimii nyt suunnannäyttäjänä!”, Tuomioja totesi puheessaan Tromssan Suomi-talon avajaisissa 21.1.2014.

 Alueen lupaavimmille kasvupotentiaalia omaaville 
yrityksille tarjotaan myös yrityskohtaista asiantuntija-
konsultointia.

BusinessOulun palvelut yritysrahoitukseen
BusinessOulu ohjaa ja opastaa yrityksiä myös erilaisten 
julkisten rahoituskanavien ja pääomasijoitus-mahdolli-
suuksien käyttöön.
 Tietoa yrittäjyyteen, koulutusmahdollisuuksiin ja työl-
listymiseen liittyen Oulun Ruori tarjoaa yhdellä kattauk-
sella.
 Yritystontit ja vapaat toimitilat löytyvät sähköisistä 
BusinessOulun palveluista ja myytävänä olevat yritykset 
Business Plaza -palvelusta.
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Miksi vienti?

Laitoin Googleen hakusanaksi ’vienti’. Vastaukseksi 
tuli sivukaupalla otsikoita: Miksi vienti ei vedä, Miksi 

Suomen vienti ei vedä, Vienti taantumassa jne. Kaiken 
kaikkiaan linkit ja otsikoinnit olivat täysin negatiivissävyt-
teisiä. Samaan aikaan Suomi paistattelee World Economic 
Foorumin (www.weforum.org) eri raporteissa (kilpailuky-
kyisimmät maat, innovatiivisimmat maat jne.) kärkisijoilla. 
Näihinkin julkistuksiin Suomessa kommentoidaan sarkas-
tiseen sävyyn, että kylläpä maailmalla menee huonosti, 
jos me olemme parasta mitä on tarjolla. Nyt herätys! Kaik-
ki ne vahvuudet ja mahdollisuudet, mitä meillä on kansa-
kuntana olemassa ja ennen kaikkea mitä meidän yrityksil-
tä ja tutkimuslaitoksilta sekä koulutussektorilta löytyvät, 
on syytä valjastaa ja hyödyntää kansainvälisen kaupan ja 
viennin eteen. Vähättely ja voivottelu eivät johda yhtään 
mihinkään. Toki realismia pitää olla tosiasiat tunnustaa 
mutta ainainen voivottelu kyllästyttää. Nyt pitää tehdä 
töitä - meidän kaikkien.

 Miksi vienti? Koska se on yksi keskeisimmistä tavoista 
pitää meidän yhteiskuntaa pystyssä ja kehittää sitä eteen-
päin, luoda uusia työpaikkoja sekä ylläpitää olemassa 
olevia työpaikkoja. Yhteiskuntamme ja alueemme tule-
vaisuus on riippuvainen yrityksiemme kasvusta ja kyvystä 
luoda uusia työpaikkoja sekä ylläpitää jo olemassa olevat 
työpaikat. Tätä varten tarvitsemme alueemme tarvitsee 
monipuolisen elinkeinorakenteen, missä on edustettu-

na yrityksiä eri toimialoilta ja eri kokoluokista. Korkean 
teknologian yrityksiä löytyy oikeasti monilta toimialoilta 
kuten ICT, kaivosteollisuus, elintarviketeollisuus, luo-
vat alat jne. Uskonkin, että edelleen, yksi alueemme ja 
Suomen vahvuuksista, on korkean osaamisen tuotteet. 
Ja nimenomaan sellaisen osaamisen, mitä ei maailmalta 
juurikaan löydy. Tätä osaamista pitävät yllä ja kehittävät 
yritysten lisäksi myös koulutus- ja tutkimuslaitokset. 
Myös tämän yhteistyön kehittämistä tulee myös jatkos-
sa tukea monella eri tasolla.

BusinessOulu auttaa ja tukee alueemme yrityksiä, 
koulutuslaitoksia, korkeakouluja sekä tutkimuslaitoksia 
kansainvälisyydessä ja sen kehittämisessä. Tavoitteemme 
on tukea yrityksiä oman liiketoiminnan kehittämisessä ja 
kansainvälisen kaupan rakentamisessa. Olemme yhdessä 
yritysten kanssa saavuttaneet jo hyviä tuloksia mutta työ 
on edelleen kesken. Toivommekin, että otatte rohkeasti 
yhteyttä meihin, jotta voimme yhdessä tarkastella miten 
voisimme auttaa teitä kansainvälistymisen ja kansain-
välisen liiketoiminnan aloittamisessa tai kehittämisessä. 
Olemme rakentaneet toimivat verkostot eri puolille maa-
ilmaan ja mm. Suomi-talo konseptimme kautta pystyneet 
jo auttamaan lukuisia yrityksiä. Nyt vain rohkeasti kohti 
kansainvälistä kauppaa.

  Petri Karinen
  KV-ohjelmapäällikkö
  BusinessOulu

Tuonti EU-maista nousi neljä prosenttia heinäkuussa, mutta 
tuonti EU-maiden ulkopuolelta pieneni 15 prosenttia. Tuon-
ti nousi Tanskasta, Alankomaista ja Yhdysvalloista, mutta 
laski erityisesti Venäjältä. Tuonti Kiinasta ja Norjasta väheni 
myös. Tammi-heinäkuussa vienti EU-maihin on noussut kuusi 
prosenttia ja ulkokaupan vienti laskenut yhdeksän prosenttia. 
Tuonti EU-maista on kasvanut kolme prosenttia tammi-hei-
näkuussa, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta on laskenut viisi 
prosenttia.

Kokonaisviennin laskuun heinäkuussa vaikuttivat merkittä-
västi öljytuotteiden, turkisnahkojen sekä koneiden ja laitteiden 
viennin lasku. Viennin kasvualoja olivat moottoriajoneuvojen 
ohella kojeet ja mittarit sekä malmirikasteet. Kokonaistuonnin 
laskuun heinäkuussa vaikutti eniten öljyn tuonnin vähenemi-
nen. Myös koneiden ja laitteiden sekä alusten tuonti pieneni.

Lähde: Tulli

!
Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ulkomaankaupan 
ennakkotilaston mukaan heinäkuussa 2014 lähes 4,4 miljardia 
euroa eli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tuonti 
laski viisi prosenttia vuoden takaisesta ja oli arvoltaan lähes 
4,7 miljardia euroa. Vuoden alusta yhteenlasketut vienti- ja 
tuontiarvot olivat molemmat yhden prosentin laskussa verrat-
tuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.  

Kauppatase jäi heinäkuussa 300 miljoonaa euroa alijää-
mäiseksi. Tammi-heinäkuussa kauppataseen alijäämää on 
kertynyt lähes 1,3 miljardia euroa. Viime vuoden heinäkuussa 
kauppatase oli 446 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-hei-
näkuun vaje oli vuosi sitten vajaat 1,2 miljoonaa euroa.

Vienti EU-maihin kasvoi yhden prosentin heinäkuussa, kun 
taas vienti EU-maiden ulko-puolelle laski viisi prosenttia. Vien-
nin kasvumaita olivat Saksa, Puola ja Latvia. Vienti Venäjälle, 
Ruotsiin ja Ranskaan väheni. 
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Teollisuuden kongressit onnistuvat 
Oulussa OCB:n avustuksella

Oulu Convention Bureau (OCB) 
on yrityksille ja yhteisöille oikea 

kumppani, kun haaveena on kokoontua 
kokouksen tai kongressin Oulussa – 
Pohjoisen Skandinavian pääkaupungissa. 
BusinessOulun viestintä- ja markkinoin-
titiimissä toimiva OCB konsultoi järjes-
telyissä maksutta ja puolueettomasti 
kaikenkokoisia toimijoita.
 - OCB auttaa tapahtuman hakupro-
sessissa, tilojen ja majoituksen alus-
tavissa varauksissa, markkinoinnissa 
sekä oheisohjelmien suunnittelussa. 
Toimimme tiiviisti verkostojen ja toimijoi-
den yhdistäjänä. Tarjoamme asiakkaalle 
yksittäisten ratkaisujen sijaan kokonaisen 
Oulu-paketin, kertovat Oulu Convention 
Bureaun projektipäällikkö Riina Aikio ja 
kongressiasiantuntija Helena Pikkarainen.

Oulu on erinomainen paikka 
tapahtuman järjestäjälle
 - Oulu tarjoaa kompaktin kaupun-
kikeskustan, hyvät liikenneyhteydet, 
runsaasti majoituspaikkoja ja kokous- ja 
konferenssitiloja kaikenkokoisiin ta-
pahtumiin. Mutkaton oululainen luon-
teenlaatu saa vieraat viihtymään ja 
tekee asiat järjestäjille helpoksi, Aikio ja 
Pikkarainen listaavat.
 Oulu on myös eksoottinen kohde 
ulkomaalaisille, miksei myös eteläsuo-
malaisille ihmisille.

 - Vieraat voi viedä nauttimaan puh-
taaseen luontoon tai rokkaamaan rokki- 
tai ilmakitarafestareille, mahdollisuuksia 
on laidasta laitaan.

Mikä ohjelma kiinnostaisi ja hou-
kuttelisi?
OCB:n kongressitoimisto auttaa löytä-
mään korkeatasoiset tutustumiskohtet 
sekä etsii kumppanit ohjelmapalvelui-
den toteuttamiseen. 
 OCB:llä on näyttöjä yhteistyöstä 
kokous- ja kongressielinkeinon kanssa 
sekä vahvat paikalliset verkostot.
 – Toivomme asiakkaiksemme 
tieteentekijöitä, järjestövaikuttajia, eri 
organisaatioita, tapahtumajärjestäjiä ja 
tietenkin yrityksiä sekä yhteisöjä. Myös 
harrastustoiminta tuo kaupunkiimme 
monenlaisia tapahtumia, kertovat Aikio 
ja Pikkarainen. Kokousmatkailu on 
vahvasti nousussa ja isojen tapahtumien 
lobbaus on mukava haaste.
 Kokousjärjestäjän on helppo esitellä 
omille päätöksentekijöilleen kokonais-
paketti, jonka tarjoamme, kertovat Aikio 
ja Pikkarainen.
 
Miten ISARC2015-konferenssi saatiin 
Ouluun?
Rakentamisen automaation ja robo-
tiikan maailman huippukongressin 
ISARC2015:n saaminen Ouluun tapahtui 

tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston 
RIL:n ja OCB:n kanssa.
 - Ennen hakemuksen jättämistä 
pidimme pari yhteistä palaveria, jois-
sa selvisi että OCB tarjoaa palvelujaan 
myös konferenssie hakuvaiheessa. 
Yliopisto haki ISARC2015-konferenssin 
järjestämismahdollisuutta Oulussa, mikä 
Montrealissa hyväksyttiin vuonna 2013. 
Tämän jälkeen perustimme RIL:in kanssa 
yhteisen Local Organizing Committeen, 
johon pyydettiin mukaan myös OCB, 
kertoo yksi konferenssin pääjärjestäjistä 
Oulun yliopiston dosentti Rauno Heikkilä.
 - OCB auttoi meitä kongressimme 
markkinointivaiheessa ja yritysyhteis-
työkuvioissa. Saimme heidän valmis-
tamaansa markkinointimateriaalia, 
rekvisiittaa ja esitteitä Oulusta mukaan 
edeltävään konferenssiin Australiaan.
 OCB:tä ja BusinessOululta saamme 
suunnitteluapua ICT – työpajan toteut-
tamiseen konferenssin yhteydessä.
 -Konferenssi on ainutlaatuinen tilai-
suus uusia sovellus- ja liiketoimintamah-
dollisuuksia etsiville oululaisille osaajille 
ja startup-yrityksille etsiä ja oivaltaa 
kokonaan uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia alan tutkijoiden opastuksella, 
toteaa Heikkilä.
 

 
   

ISARC’2015-konferenssi

32nd International Symposium on Automation and 
Robotics in Construction and Mining, ”Connected to 
the Future”, 15.–18.6.2015, Oulun yliopisto

•	 Yksi rakentamisen automaation ja robotiikan  
merkittävimmistä kv. tapahtumista

•	 Esittelee teknologian viimeaikaiset kehitys-
suunnat ja innovaatiot sekä visioi alan tulevai-
suuden näkymiä

•	 Teemoja ovat mm. rakentamisen ICT-sovel-
lutukset, tietomallinnuksen ja automaation 
integraatio, etämittaus ja integroidut älykkäät 
järjestelmät sekä robotiikka

•	 Kokoaa tutkijat, teknologiayritykset sekä ra-
kennus- ja kaivosteollisuuden eri toimijat

•	 Järjestäjinä Oulun yliopiston Teknillinen tiede- 
kunta, RIL sekä kansainvälinen automaation ja  
robotiikan järjestö IAARC, odotetaan 300   
delegaattia 

•	 Yrityksillä on mahdollisuus osallistua tapah-
tumaan omalla ständillä. Lisätietoa löytyy 
tapahtuman verkkosivuilta 

www.isarc2015.org

!
Oulu Convention Bureau

Asiantuntijapalvelumme veloituksetta
•	 Tietoa Oulusta kokous-, kongressi- ja 
 tapahtumankohteena
•	 Kokouksen tai kongressin suunnitteluapu
•	 Yhteistyökumppaniverkoston muodostaminen
•	 Apu tapahtuman markkinoimiseksi
•	 Tutustumisvierailut kv. konferenssin järjestä-

jille
•	 Konsultaatiota käytännönjärjestelyihin

www.ocb.fi
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Trading Centre Matchmaking
9th October 2014, Oulu, Finland

WELCOME TO TRADING CENTER MATCHMAKING

Do you want to develop your company, initiate cross 
border cooperation and find new business partners in an 
efficient way? If so, please come and join us at the Trading 
Centre Matchmaking event, to be held at SuperPark 
Areena on Thursday 9th October 2014.

The matchmaking event will bring together enterprises, 
research institutes and investors. It will offer an excellent 
opportunity for participants and main contractors to meet 
and discuss cooperation possibilities.

The objective is to provide the opportunity to promote 
your company, your expertise, your products, whilst 
also meeting potential new customers, partners and 
developing your networks.

The main focus of the event is the face-to-face meetings 
between companies. Prior to the matchmaking event you 
will have the opportunity to request meetings with the 
main contractors and other companies.

BEFORE THE MATCHMAKING EVENT

Couple of days before the event you will be provided 
with a personal meeting schedule based on the main 
contractors’ and other participants’ meeting choices. Your 
requests have also been noted when making the meeting 
schedules. You will gain the best benefit from the event by 
preparing yourself for each meeting with a presentation 
and supporting material.

ARRIVING TO THE MATCHMAKING EVENT ON 
THURSDAY 9 OCTOBER

When you arrive at SuperPark Areena, you will be provided 
with the supporting event material (e.g. participant list). 
Before the meetings you will be given short instructions 
about the day.

There will be numbered negotiation places set up for the 
networking discussions: you will go from one meeting to 
another in accordance with your own personal meeting 
schedule. In each meeting you will have 15 minutes time 
to evaluate the mutual interests. This is your opportunity 
to present your business and to discuss co-operation 
possibilities. Please make sure that you will attend all the 
meetings.

NEW MEETINGS CAN BE ARRANGED BETWEEN THE 
PARTICIPANTS DURING THE EVENT 8-9 OCTOBER

The staff at the registration desk will help you set up new 
meetings with other participants and the meeting partner 
will be notified about the arrangement. The meeting will 
take place in a numbered negotiation table set up for the 
discussion.

DEFINITIONS
THE PARTICIPANT:
Representative of a company,
online registration acquired
THE MAIN CONTRACTOR:
Representative(s) of a selected company,
by invite only, online registration acquired

2. MATCHMAKING SELECTION WEEK
29 SEPTEMBER - 3 OCTOBER

On 29th September you will receive a password to
the online matchmaking tool where you can choose
9 companies you would like to meet.

3. PERSONAL SCHEDULE BEFORE THE EVENT

You will receive a personal meeting schedule couple
of days before the event. The timetable will
include meetings with the companies you requested
to meet as well as meetings with companies,
which have requested to meet you.

4. THE MATCHMAKING EVENT ON 9 OCTOBER

During the day you will go from one meeting to
another in accordance with your personal meeting
schedule. New meetings can be arranged onsite,
just visit the registration desk for more
information.

!1. ONLINE REGISTRATION THROUGH THE
WEBSITE 23-29 SEPTEMBER

www.ffmatch.fi/teollisuussummitmatch/en/registration/
Remember to fill in all the information asked, these
will be published and seen by other participants.
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Juhana Helmenkalastaja
On vain yksi mahdollisuus tehdä ensivaikutelma. Pukeutuminen, ryhti, ääni, 
ilmeet ja eleet kertovat meistä paljon. Ulkoinen olemus antaa ensivaikutelman 
persoonallisuudesta, asemasta, luonteesta ja kulttuurista. Bisnesmaailmassa se 
lisäksi luo mielikuvan Sinun, yrityksesi ja tuotteidesi tasosta.

Kouluttaja Juhana Helmenkalastaja valmentaa humoristisesti ensivaikutelman 
merkityksestä, antautuu kiireestä kantapäähän kuulijoiden itseään koskevalle 
arvostelulle ja rohkaisee jokaista ulkoisen minän itsetutkiskeluun.

Henry O. & Swing Gang Band
Swing Gang on akustinen ja eksoottinen kokoonpano johon kuuluu trumpetti, 
kontrabasso ja kitara, banjo sekä laulusolisti. Yhtyeen musiikki vie kuulijan 
kultaiselle ja iloiselle swingin ajalle. Yhtyeen tuoreet ja raikkaat suomenkieliset 
tulkinnat istuvat hyvin tämän päivän menoon. Swing Gang osoitti jo Täyskuulevy-
llään olevansa rento swingin sanansaattaja.

Yhtyeen laulusolisti Henry Ojutkangas tuli tunnetuksi blueslevystään maailmankuu-
lun pianistin Champion Jack Dupreen kanssa. Hän on toiminut solistina ja levyttänyt 
tunnetuissa yhtyeissä kuten Oiling Boiling Rhythm & Blues-band ja Hot Club Trio. 
Henryn soololevy "Got The Blues" kuuluu myös useimpien bluesin harrastajien 
levykokoelmaan.

Aika: 8.10.2014 klo 18:00-23:00
Paikka: SuperPark Areena,Tyrnäväntie 16 (Limigantulli), Oulu

Illan ohjelma sisältää kouluttaja/myyntivalmentaja Juhana Helmen-
kalastajan esitelmän ”Ensivaikutelma ratkaisee” ja musiikista vastaa 
tyylikäs Henry O. & Swing Gang Band. Illan juontaa Samu Forsblom.

Tilaisuudessa tarjoillaan bu�et-tyylinen ruokailu sekä ruokajuoma. 
Tapahtuman aikana osallistujilla on vapaa pääsy näytteilleasettajien 
ständeille. 

Tervetuloa iloiseen iltaan! 

Illan ohjelma

18:00   SuperParkin ovet avautuvat
 Tervetuliaismalja & avajaispuhe
 Juontajana Samu Forsblom

19:00 “Ensivaikutelma ratkaisee”
 Juhana Helmenkalastaja

20:00  Bu�et

21:00 -> Henry O. & Swing Gang Band

TeollisuusSummit 2014 -iltatilaisuus 
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Ohjelma
Päivä 2. TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

8:45  Avauspuheenvuoro
 BusinessOulu, asiakaspalvelupäällikkö Olli Löytynoja
9:00  Megatrendit
 DEMOS Helsinki, toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen
9:30  Energiatehokas konesali
 Adven Oy, myyntijohtaja Teemu Klingberg
10:00  Uusiutuvista uutta liiketoimintaa
 Neste Oil Oyj, tutkimusjohtaja Petri Lehmus
10:30 Statoilin Pohjois-Norjan investoinnit
 Statoil ASA, Project Leader, Business Developer 
 Vidar Haukebøe
11:00  Seminaarin yhteenveto ja loppukeskustelu 
 BusinessOulu, asiakaspalvelupäällikkö Olli Löytynoja
11:15  Lounas
12:00  Trading Centre
 Päähankkijoiden puheenvuorot
13:00-
16:00  Trading Centre 
 Matchmaking -kontaktitapahtuma

TRADING CENTRE -KONTAKTITAPAHTUMA

Kontaktitapahtumassa yrityksellänne on nyt loistava mahdol-
lisuus luoda kontakteja teollisuusalan huippuosaajien kanssa, 
ja päästä neuvottelemaan kahden kesken yhteistyöstä uusiin 
tai olemassa oleviin niin kansallisen kuin kansainvälisen tason 
investointihankkeisiin. Pääset myös luomaan verkostoja muiden 
osallistuvien yrityksien kanssa.

Päivä 1. ÄLYKKÄÄSTI TEOLLISUUDESSA

11:00  Lounas
11:45  Avauspuheenvuoro
 BusinessOulu, johtaja Juha Ala-Mursula
12:00  Suomen teollisuuden kilpailuedut
 TEM, Elinkeino- ja innovaatioosasto, 
 teollisuusneuvos, ryhmäpäällikkö Mika Aalto
12:30  Uudistuva teollisuus
 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitys-
 yhtiö Tredea Oy, toimitusjohtaja Päivi Myllykangas
13:00  Tulevaisuuden tehdas
 VTT, teknologiajohtaja Risto Kuivanen
13:30  Laadun ja tuottavuuden parantaminen 
 tuotekehityksessä
 Qentinel, toimitusjohtaja Esko Hannula
14:00  Kahvi ja verkostoitumista
14:30  Innovatiivisuus ja IPR
 Boco IP Oy Ab, toimitusjohtaja Karri Leskinen
15:00  Mihin teollisuus investoi?
 Taalerintehdas Oy, sijoitusjohtaja Tero Luoma
15:30  Konsultit vientivetureina
 SKOL Ry, toimitusjohtaja Matti Mannonen
16:00  Vientiä tuotteistamisella
 R-taso, toimitusjohtaja Tapio Törmänen
16:30  Paneelikeskustelu: Älykäs mallintaminen - BIM
 Paneelissa johtavat suunnitteluyritykset
 puheenjohtajana Kirsi Hautala, WSP Finland Oy
18:00-
22:00  Iltaohjelma 
 Juhana Helmenkalastaja: “Ensivaikutelma 
 ratkaisee”
 Henry O. & Swing Gang + Buffet

KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ -INFO CORNER
8.10.2014

MARKET REPORTS
CHAIRMAN PETRI KARINEN
Russia
12:00  Suomi-Venäjä Energiaklubi, Suomen Energiatarina
 Planora, Esa Teppo
12:10  St.Petersburg and Moscow, Leinonen Group
12:20  Northern-Russia - Arctic Crossing Consulting, Aimo Savukoski 
Baltic Countries and Eastern Europe
12:30  Baltics - Leinonen Group
12:40  Kazakstan - Finland house/BusinessOulu, 
 Mankeyev Mukhtar
12:50  Turkey - BusinessOulu, Henry Koivukangas Scandinavia
13:00  Sweden and Norway - Leinonen Group
13:10  Northern-Norway - Storvik & Co, Eero Rantala
13:20  Suomi-talo - BusinessOulu, Jukka Olli 
Europe
13:30  UK  - Winno Solutions Oy, Juha Junttila
13:40 Coffee Break
14:00 UK  - UK Cornfield & Partners Ltd
14:10  Saksa - Suomitalo/BusinessOulu, Petri Karinen 
Japan
14:20  Sendai, Fujisawa, Kanakawa, Hokkaido -
 BusinessOulu, Uchida Takako

RAHOITUSMAHDOLLISUUDET JA SIJOITTAJAT 
PUHEENJOHTAJANA, OLLI LÖYTYNOJA
14:30  Nasdaq OMX Helsinki Oy/First North, Erja Retzén
14:40 Nordea yrityspankin johtaja Jarmo Rankinen
 Senior-rahoittaja yrityksen kasvun tukena
14:50  Butterfly Ventures - partner, Ville Heikkinen
15:00  Teknoventures - Noweco Partners, Mauri Visuri
15:10  Vientimyyjän menestystekijät - Management Institute 
 of Finland MIF Oy, myyntijohtaja Veli-Matti Heiskanen
15:20  Viennin rahoitus - Finnvera, rahoituspäällikkö, Erno Ihti
15:30  Kasvua tukevat rahoitusmahdollisuudet - Tekes, 
 palvelujohtaja/kasvuyritykset Kari Komulainen
 

NORDIC BUSINESS FORUM VIDEOYHTEYDELLÄ

Vain erillisosallistumismaksun maksaneille. 

Torstai 9.10. 
Tapahtuman osanottajien rekisteröinti klo 12.00 alkaen
12.45  Tervetulosanat
13.00  Jim Collins – The process of building great companies
15.20  tauko
16.05  Matti Alahuhta – Reaching the next Level by engaging  
 everyone
16.45  Hot Seat Session with Pavel Durov, Vladimir Funtikov,  
 Anna Nyboe & Linda Liukas – Developing the future
17.50  tauko
18.35  Arnold Schwarzenegger – My rules for success

Perjantai 10.10. 
09.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvit
09.45  Yhteistyökumppanien tervehdykset
10.00 Dambisa Moyo – What’s it going to take to be successful
11.10  Soulaima Gourani – Growing with purpose
11.50 lounastauko
13.20  Tony Fernandes – Choosing excellence
14.40  tauko
15.20  Sir Ken Robinson – How finding your passion 
 changes  everything

Puhujat:
Jim Collins - yritysten liiketoimintaan erikoistunut tutkija ja kirjailija
Arnold Schwarzenegger - Kalifornian 38. kuvernööri vuosina 2003-2011
Tony Fernandes - yrittäjä, AirAsian ja Caterham F1 -tallin perustaja
Sir Ken Robinson - kirjailija ja kansainvälinen neuvonantaja
Dambisa Moyo - sambialainen taloustieteilijä ja visionääri
Matti Alahuhta - Kone Oyj:n toimitusjohtaja
Soulaima Gourani - tanskalainen puhuja ja liike-elämän sparraaja

Nordic Business Forum -videoyhteystapahtuma järjestetään yhteis-
työssä Pohjolan Myllyn kanssa.

Ohjelmatiedot löytyvät myös tapahtuman 
verkkosivuilta www.teollisuussummit.fi.
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Näytteilleasettajat

1. SystemaStore Oy
2.  Oulun Energia ja 
 Energia Urakointi
3.  WSP Finland Oy
4. NORDEA Pankki Suomi Oyj
5.  OAMK
6.  Kaverko -kaivosverkosto
7.  BusinessOulu & 
 Oulu Convention Bureau
8.  SuomiiTalo
9. Storvik & Co Oy
10. Pöyry Finland Oy
11. Nasdaq OMX
12. Comatec Group
13. Oulu Water Alliance Oy
14. Adven Oy
15.  TestLab Oy
16.  Design Forum Finland &
 Muotoilun Roadshow
17. Exéns Development Oy
18.  Iilaakso Oy
19. Soved - The Cleantech 
 Company
20. AEL Oy
21. CEE - Centre for Energy 
 and Environment

1. eSightEnergy Ltd.
2.  Leinonen Group
3.  Oulun yliopisto
4. Haukiputaan Kehitys Oy
5.  Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
6.  EuropCar
7.  Link Design and 
 Development Oy
8.  Adminotech Oy
9. Haltian Oy
10. Arkkitehtitoimisto Kanttia2
11. Merenkulkualan koulutus-
 ja tutkimuskeskus
12. Management Institute of
 Finland MIF Oy
13. Pohjois-Pohjanmaan työ-
 ja elinkeinotoimisto
14. Finnvera
15.  Sotkamo Silver Ab
16.  Codemate Oy
17. Aquator Oy
18.  R-Taso Oy
19. Ihme 3D Oy
20. U-Cont Oy
21. Epcon Evaporation 
 Technlogy AS
22. Salgrom Oy
23. Valmennustiimi Eximia Oy
24. Infocrea Oy
25.  Otanmäki Oy
26.  Valtavalo Oy
27. Nuventur Oy
28. HR-Yhtiöt Oy
29. Polestar.fi
30. Ocotec Oy
31. Winno Solutions
32.  Small and Blunt Consulting Ltd.
33.  Raahen seudun yrityspalvelut  
 

1-12  Trading Centre -päähankkijat
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Adven on johtava räätälöityjä energiaratkaisuja ja kau-
kolämpöä toimittava energiayritys. Advenin vastuullisuus 
luotettavana energiakumppanina näkyy vahvasti Suomen 
teollisuudessa. Lähes sata eri teollisuuden- ja palvelualan 
yritystä käyttää Advenin räätälöityjä ja kustannustehokkai-
ta energiaratkaisuja tuotantolaitoksiensa ja -tehtaidensa 
toiminnan tehostamiseksi. Toimitamme asiakkaidemme 
energiatuotteet luotettavasti, kustannustehokkaasti ja 
ympäristövaikutukset minimoiden. 

Teknisissä ratkaisuissamme sovellamme aina asiakkaalle 
parhaiten soveltuvaa teknologiaa ja polttoaineita. Asiak-
kaitamme ovat mm. teollisuus, kauppa- ja palvelusektori, 
julkinen ja kunnallinen sekori sekä kaukolämpöasiakkaat 
Suomessa ja Virossa.

Lisäarvomme asiakkaillemme:
•	 kustannustehokkuutta
•	 luotettavuutta
•	 riskien hallintaa
•	 kilpailukykyä
•	 ympäristömyönteisyyttä
•	 ajantasaista tietoa

AEL - Elinkeinoelämän koulutuspalvelut

AEL on Suomen johtava tekniikan koulutuspalveluja tar-
joava yritys.  Olemme halutuin osaamisen ja kilpailukyvyn 
kehittäjä sekä teknisillä aloilla ammatillisen koulutuksen 
edelläkävijä. Tarjoamme yrityksille lisäarvoa tuottavat 

kehittämis- ja koulutusratkaisut sekä opiskelijoillemme 
kilpailukykyisen osaamisen.

Vahvuutenamme ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet, 
ainutlaatuinen tekniikka- ja palveluosaaminen sekä kyky 
uusiutua toimintaympäristön muutosten mukana.

AEL on profiloitunut koko organisaation kouluttajana ja 
osaamisen kehittäjänä. Koulutamme teollisuuden ja tek-
nisten palvelutoimialojen ammattilaisia, asiantuntijoita ja 
esimiehiä. Kouluttajinamme toimivat AEL:n omat toimiala-
osaajat sekä laaja ja sitoutunut asiantuntijaverkostomme. 
Toteutamme vuosittain yli 80 000 opiskelijatyöpäivää.

AEL on palvellut suomalaista elinkeinoelämää jo yli 90 
vuotta ja pystynyt kehittymään ja uudistumaan yhteis-
kunnan ja elinkeinoelämän muutosten mukana. AEL:ää 
ylläpitää Ammattienedistämislaitossäätiö AEL, jossa ovat 
edustettuina merkittävät elinkeinoelämän ja työmarkki-
noiden järjestöt sekä yritysten että ammatillisen koulu-
tuksen kehittämisessä mukana oleva julkishallinto.

BusinessOulu on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vas-
taa kaupungin koko elinkeinopolitiikan toteutuksesta ja 
yritysten tarvitsemista kehityspalveluista kaupunginval-
tuuston ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden 
mukaisesti.

Tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimin-
taympäristö, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, 
kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä. Paikallisten 
yritysten kansainvälistymisen edistämisen ohella  
BusinessOulu vastaa kaupungin kansainvälisestä elinkei-
nomarkkinoinnista.

Näytteilleasettajat

BusinessOulu is responsible for implementing the 
city’s industry policies and providing companies with 
development services according to the principles outlined 
by the City Council and City Board.

BusinessOulu aims at creating a business climate that 
supports entrepreneurship and boosts the creation, 
operation, growth and competitiveness of businesses, 
which will, consequently, enhance the employment 
situation. BusinessOulu promotes the internationalisation 
of local companies and handles the international 
business marketing of Oulu.

OCB, Oulu Convention Bureau 

Oulu on toimiva kokous- ja konferenssikaupunki. Kokouksen 
tai tapahtuman järjestäjälle Oulu tarjoaa kompaktin kau-
punkikeskustan, hyvät liikenneyhteydet, runsaasti majoi-
tuspaikkoja ja kokous- ja konferenssitiloja kaikenkokoisiin 
tapahtumiin. Mutkaton oululainen luonteenlaatu saa vieraat 
viihtymään ja tekee asiat järjestäjille helpoksi. Vieraat voi 
viedä nauttimaan puhtaaseen luontoon tai rokkaamaan 
rokkifestareille, mahdollisuuksia on laidasta laitaan.

Konferenssin, kokouksen tai tapahtuman saaminen kaupun-
kiin vaatii usein markkinointityötä ja valmista kokonaisratkai-
sua. Meiltä saat veloituksetta asiantuntevaa apua ja neuvon-
taa tilaisuutesi tai tapahtumasi saamiseksi Ouluun, järjestitpä 
sitten tapaamista, kongressia, kansainvälistä konferenssia 
tai muuta tapahtumaa. Tarjoamme tapahtumalle sopivan ko-
konaisratkaisun, joka sisältää mm. avustamisen hakuproses-
seissa, tapahtuman markkinoinnissa, tilojen ja majoituksen 
ennakkovarauksessa ja sosiaalisen ohjelman suunnittelussa. 

Palvelumme järjestäjälle, veloituksetta      
•	 tietoa Oulusta kokous-, kongressi- ja tapahtuman koh-

teena 
•	 markkinointimateriaali  
•	 tutustumisvierailut kv. konferenssin järjestäjille 
•	 suunnitteluapua 
•	 apua tapahtuman markkinoimiseksi 
•	 kongressikalenteri 

www.ocb.fi

For event organisers Oulu offers a compact city centre, 
excellent traffic connections, plenty of accommodation 
options and a broad selection of various facilities to hold a 
successful conference or event. The people in Oulu have 
an uncomplicated attitude to life which is why they love 
entertaining and making event arrangements easy. In Oulu 
your guests will have the opportunity to enjoy a clean nature 
or enjoy entertainment, like a rock concert, besides attending 
your event. The choices here are endless.

Oulu Convention Bureau (OCB) gives independent advice 
free of charge those planning an event in Oulu. OCB acts 
as a neutral liaison between the event organizer and the 
suppliers. We focus on helping you getting started and 
finding useful local networks. Each event is unique, which is 
why we provide personal service and versatile know-how for 
each individual client.

Free of charge services    
•	 Information on Oulu as congress destination 
•	 Promotional materials  
•	 Site inspections for international meeting planners 
•	 Assistance in planning the congress
•	 Assistance in marketing the event 

www.ocb.fi            
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Centre for Environment and Energy (CEE) auttaa 
ympäristö- ja energia-alan tutkijoita ja yrityksiä verkottu-
maan ja löytämään uutta liiketoimintapotentiaalia, sekä 
viemään innovaatiot ajatuksen tasolta uudeksi liiketoimin-
naksi. Tarvitsetpa kontakteja yrityksiin, tieteentekijöihin, 
pääomasijoittajiin tai rahoittajiin, CEE:stä ne saat – yhdeltä 
luukulta. Tule keskustelemaan CEE:n kanssa, mikäli tarvit-
set tutkimus- ja kehitysapua tai yrityskumppania tai sinulla 
on huippuidea, mutta ei rahaa. Tehdään sinusta seuraava 
vihreän liiketoiminnan kansainvälinen menestyjä.

Centre for Environment and Energy (CEE) helps researchers 
and companies in environment and energy sector to 
network and find new business potentials, as well as to 
turn innovations into the new businesses. Whether you are 
looking for business contacts, researchers, venture capital 
or investors, CEE provides them all at the same desk. 
Come to talk with us if you need a business partner or help 
in research & development or you have a brilliant idea 
but no money.Let’s make you the next big international 
success in green business.

Comatec Group on johtava suomalainen teknologiate-
ollisuuden ja erityisesti koneenrakennuksen suunnittelu-, 
projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluja tuottava ja kehittä-
vä ja kansainvälistyvä insinööritoimisto. Comatec tunnetaan 
haastavien toimeksiantojen onnistuneesta toteutuksesta 
ja siitä, että sen ratkaisut perustuvat aina ajanmukaiseen ja 
koeteltuun teknologiaan.

Toimialoihimme kuuluvat työkoneet ja erikoisajoneuvot, mate-
riaalinkäsittelyjärjestelmät, tuotantolaitteet ja -järjestelmät sekä 
kattilat ja voimalaitokset. Palvelumme koostuvat ideointi- ja 
konseptipalveluista, projektinhoito- ja projektinjohtopalveluis-
ta sekä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista. Osaamisemme 
kattaa mekaniikka-, sähkö- ja automaatiosuunnittelun sekä 
asiantuntijapalvelut, joita ovat testaus, tekninen laskenta, tuote-
turvallisuus sekä elinkaaripalvelut.

Comatec Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 26 miljoonaa 
euroa ja henkilömäärä on noin 400. Comatecillä on 
toimipisteet Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Imatralla, 
Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, 
Lappeenrannassa, Oulussa, Tallinnassa, Tampereella, Turussa, 
Vantaalla ja Varkaudessa. Konserniin kuuluvat Insinööritoimisto 
Comatec Oy, Rantotek Oy, Insinööritoimisto Metso Oy, Oucons 
Oy, APK-Ohjelmointi Oy ja Comatec Estonia.

Comatec Group, a leading Finnish engineering office that is 
expanding on the international front, provides and develops 
engineering design, project management and expert services 
for the technology industry, in particular for machine building. 
Comatec is known for its success in carrying out tough 
assignments and for always basing its solutions on technology 
that is up-to-date and tried and tested. Insinööritoimisto 
Comatec Oy, the parent company of Comatec Group, began 
its operations in Tampere in 1986. Our business segments are 
mobile machinery and special vehicles, material handling 
systems, production equipment and lines, and boilers and 
power plants. Our services comprise idea generation and 
concept services, project and project management services, and 
engineering design and expert services. Our areas of expertise 
include mechanical, electrical and automation design as well as 
expert services, such as testing, technical calculations, product 
safety and life cycle services.

Comatec Groupin had net sales in 2013 of EUR 26 
million and employs some 400 people. Comatec has 
offices in Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, 
Jyväskylä, Järvenpää, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, 
Tallinn, Tampere, Turku, Vantaa and Varkaus. The Group 
comprises Insinööritoimisto Comatec Oy, Rantotek Oy, 
Insinööritoimisto Metso Oy, Oucons Oy, APK-Ohjelmointi Oy 
and Comatec Estonia.

Exéns Development Oy on tuotekehitys- ja valmis-
tusyritys. Keskeisin osaamisalueemme on elektroniikkaan, 
ohjelmistoihin ja mekaniikkaan perustuvien sulautettujen 
laitteiden ja järjestelmien kehittäminen.

Tarjoamme kokonaisratkaisuja pienimuotoisista kehitys-
projekteista alkaen aina pitkäjänteisiin, haastaviin hank-
keisiin saakka. Tuotteemme on taito luoda osista kokonai-
suuksia.

Exéns Development Oy is a product development and 
manufacturing company with successful expertise in 
developing embedded devices and systems based 
on electronics, software and mechanical engineering 
approach.

We offer excellent turnkey solutions covering both 
small scale development projects and implementing 
challenging, long-term schemes. Our skill is to make it all 
fit together with ease.

Iilaakso

Etsitkö yritystilaa Oulun seudulta? Kiinteistöyhtiö Iilaakso 
Oy palvelee yrityksiä vuokraamalla teollisuus-, puhdas- ja 
toimistotiloja Iissä.

Lisäksi Iilaakso vastaa Iin kunnan kiinteistöjen teknisestä 
isännöinnistä sekä kiinteistöihin liittyvien energiatehok-
kuustoimenpiteiden toimeenpanosta ja kehitystyöstä.

Kaverko on Tunturi-Lapin Kehitys ry:n hallinnoima ke-
hittämishanke, jossa luodaan, pilotoidaan ja juurrutetaan 
kaivosteollisuuden ja Pohjois-Suomen yritysten välinen 
yhteistyömalli ja verkosto.

Kaverko avaa erityisesti pienyrityksille kanavan pitkäjänteiselle 
yhteistyölle kaivosteollisuuden kanssa. Kaivokset puolestaan 
voivat ostaa tarvitsemiaan alihankintapalveluita ja erityisosaa-
mista ns. yhden luukun periaatteella. Tiivis yhteistyö Ely-kes-
kusten, kuntien ja oppilaitosten kanssa mahdollistaa alihan-
kintayrityksille räätälöidyn koulutuksen järjestämisen sekä 
erilaisten kehittämishankkeiden toteutuksen. 

Kaverko-hankkeessa on mukana 36 eri alan yritystä laajalla 
palvelu- ja tuotevalikoimalla; maansiirto, rakennus, laitteet ja 
tarvikkeet, metallityöt sekä logistiikka ja työhyvinvointi. Kaver-
kon toiminta on alkanut Suomesta ja laajenee Pohjois-Ruotsin 
ja Norjan viennin kehittämiseen vuonna 2015.

Lisätietoja yritysyhteistyöstä:
Tapani Tohka, tapani.tohka@tunturilappi.fi
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Muotoilun Road Show & Design Forum Finland

Muotoilun Road Show -osastolla esitellään muotoilun hyö-
dyntämistä yritysten kilpailukykyä lisäävänä tekijänä. Voit 
tavata osastolla seuraavien muotoilutoimistojen edustajia: 
Buorre, IDIS design, LINK design, Pinto ja RD Velho.

Tapahtuman koordinoi Design Forum Finland, joka on 
suomalaisen muotoilun promootio-organisaatio. Design 
Forum Finland tukee hyvinvointia ja kilpailukykyä edistä-
mällä muotoilun laaja-alaista käyttöä elinkeinoelämässä 
ja yhteiskunnassa. Tapahtumaa tukevat työ- ja elinkeino-
ministeriö ja TEKES.

NASDAQ OMX on johtava pörssikaupankäynnin ja -teknolo-
gian, markkinainformaation ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja 
kuudella mantereella. NASDAQ OMX:n monipuolinen tuo-
tevalikoima tekee mahdolliseksi asiakkaiden luotettavan 
liiketoimintavision suunnittelun, optimoinnin ja toteutuksen. 
NASDAQ OMX toteuttaa tämän vahvalla teknologiallaan, 
joka tuo toimintaan läpinäkyvyyden ja pääomamarkkinoil-
la toimimiseen tarvittavan tiedon. Maailman ensimmäi-
sen elektronisen pörssimarkkinan kehittäjän teknologiaa 
käytetään yli 70 pörssin toiminnassa 50 eri maassa ja joka 
kymmenes pörssikauppa maailmassa toteutetaan NASDAQ 
OMX:n teknologialla. NASDAQ OMX on koti sekä yli 3 400 
listayhtiölle, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on yli 8,5 
biljoonaa dollaria, että yli 10 000 yritysasiakkaalle. 

NASDAQ OMX Nordic ja NASDAQ OMX Baltic –termit kuvaa-
vat NASDAQ OMX –konsernin yhteistä tarjontaa Helsingissä, 
Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Islannissa, Tallinnassa, 
Riiassa ja Vilnassa. Lisätietoa NASDAQ OMX:stä löytyy osoit-
teesta www.nasdaqomx.com

Nordea

Nordean palveluverkosto kattaa pohjoisen Euroopan ja 
Baltian, minkä lisäksi Nordealla on konttoreita eri puolilla 
maailmaa. Yritysasiakkaita Nordealla on 0.5 miljoonaa.

Oamk on vahvaa teknologiaosaamista soveltava osaaja 
ja alueen innovaatiotoiminnan aktiivinen kehittäjä. Koulu-
tamme ammattilaisia vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Koulutus on vahvasti työelämään suuntautunutta ja 
opiskelijoiden ammatillista kasvua tukevaa. Kiinnitämme 
erityistä huomiota teoriaa soveltavan käytännön osaami-
sen oppimiseen. Tämä tapahtuu läheisessä yhteistyössä 
työnantajien kanssa. Monipuolinen tutkimus- ja kehittä-
mistoiminta varmistaa tiedon ajantasaisuuden opetus-
suunnitelmissa ja yritysten kanssa toteutettavissa kehitys-
hankkeissa sekä maksullisessa palvelutoiminnassa.

Toimintamme on jaettu tekniikan alalla viiteen 
osaamiskokonaisuuteen:
•	 energiatekniikka
•	 tietotekniikka
•	 konetekniikka
•	 rakennustekniikka
•	 sähkö- ja automaatiotekniikka

Oulu University of Applied Sciences operates in one 
of the fastest growing areas of the north and educates 
professionals not only for the Oulu region, but also for 
wider national and international needs.

Oriented towards working life, the education we provide 
supports the professional growth of our students. We 
work in close co-operation with regional companies, and 
pay special attention to teaching both theory and how 
it is applied to practice. Versatile research, innovation 
and development work is the key to ensure both 
modern curricula and development projects executed in 
collaboration with companies.

We educate experts of technology in the following areas:
•	 Energy and environment
•	 ICT
•	 Mechanical engineering
•	 Civil engineering
•	 Electrical and automation engineering.

Oulun Energian toiminta kattaa koko energia-alan 
arvoketjun: raaka-aineiden ja energian tuotannon, sähkön 
ja lämmön myynnin ja jakelun sekä alan monipuoliset 
palvelut kuten verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon 
haastavissakin toimintaympäristöissä. Toimimalla alueen-
sa energiatoimialan veturiyrityksenä ja yhteistyön koko-
ajana, Oulun Energia voi edistää pienten ja keskisuurten 
yritysten liiketoimintaa. Vahva energia-ala vie elinkeino-
elämää eteenpäin ja luo edellytyksiä hyvinvoinnin kasvulle 
Pohjois-Suomen alueella.

Jo 125-vuotias energiakonserni tarjoaa asiakkaidensa tueksi 
ammattilaisjoukkueen, jonka kanssa voi saavuttaa todellisia 
säästöjä, parantaa ennakointikykyä haastavissakin toimin-

taympäristöissä ja käyttötilanteissa sekä minimoida energi-
ankäyttöön liittyviä turhia riskejä kustannustehokkaasti.

Konserniin kuuluvat:
•	 Oulun Energia -liikelaitos
•	 Oulun Sähkönmyynti Oy
•	 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
•	 Oulun Energia Urakointi Oy
•	 Turveruukki Oy
•	 Haukiputaan Energia Oy
•	 Yli-Iin Sähkö Oy
 
Vuonna 2011 perustettu tytäryhtiö Oulun Energia Urakointi 
Oy vastaa sähköverkkojen, valaistuksen, liikennevalojen 
ja televerkkojen rakentamisessa ja tuottaa niiden kunnos-
sapito- ja käyttöpalveluja. Yhtiön palveluksessa on erityis-
osaajia suurjännite-, liikennevalo- ja kojeistoasennuksiin. 
 Lisätietoja: www.oulunenergia.fi  

Oulu Water Alliance Oy, OWA, is a center of expertise 
in the water treatment and energy sectors, which 
provides expert services and development projects in the 
collaboration of in-house expertise and the best actors of 
the field. The company provides high-level knowledge and 
research-based business with new products and services 
for domestic and foreign markets. OWA connects the 
treatment and process know-how, education, cutting-edge 
research as well as business related. 
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Oulu Water Alliance Oy, OWA, on vesi- ja energia-alan 
osaamiskeskittymä, joka tuottaa yrityksille, teollisuudelle 
ja vesihuoltolaitoksille asiantuntijapalveluita ja kehittä-
misprojektien toteutusta omien asiantuntijoiden ja alan 
parhaiden toimijoiden yhteistyönä. Yritys tarjoaa korkea-
tasoiseen osaamiseen ja tutkimukseen pohjautuvaa uutta 
liiketoimintaa uusien tuotteiden ja palvelujen muodossa 
kotimaisille ja ulkomaisille markkinoille. OWA yhdistää 
cleantech toimijoiden osaamisen, koulutuksen, huippuluo-
kan tutkimuksen sekä liiketoiminnan toisiinsa.

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnittelu-
yhtiö. Keskeisiä toimialojamme ovat energiantuotanto, 
sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus, kemianteollisuus 
ja biojalostus, metalli- ja kaivosteollisuus, liikenne, vesi ja 
ympäristö.  Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suun-
nitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteu-
tuskykyä. Suomessa palvelemme teollisuutta liki 20:lla 
paikkakunnalla sekä päivittäisissä että pidempikestoisissa 
suunnittelutoimeksiannoissa.

Pöyry is an international consulting and engineering 
company. Our focus sectors are power generation, 
electricity transmission & distribution, forest industry, 
chemicals & biorefining, mining & metals, transportation, 
water and environment. We deliver strategic advisory 
and engineering services, underpinned by strong project 
implementation capability and expertise. In Finland 
we provide industry with both daily and longer term 
engineering services through almost 20 local offices.

Solved – The Cleantech Company Solved on verkkopoh-
jainen cleantech-asiantuntijapalvelu, joka ratkoo asiakkaiden 
energia- ja ympäristöongelmia. Solved auttaa teollisuus-ja 
energiayhtiöitä toteuttamaan ympäristön kannalta positiivisia 
ja taloudellisesti erittäin kannattavia investointeja. Ympäristö-
positiivinen konsepti luodaan ajasta ja paikasta riippumatto-
masti ainutlaatuisella digitaalisella alustalla. Asiakkaan asian-
tuntijat ja Solvedin monialainen huipputiimi yhteiskehittävät 
(co-create) kokonaisuuden kannalta optimaalisen konseptin. 
Solved on ollut aktiivinen muun muassa Keski-Euroopassa, 
Venäjällä ja Pohjoismaissa. Kansainväliseen startup-yritykseen 
kuuluu jo lähes 300 eri alojen huippuasiantuntijaa melkein 40 
eri maasta. Tule asiantuntijaksi tai aloita projekti osoitteessa: 
www.solved.fi

Solved is an online cleantech advisory service that tackles the 
world’s environmental and energy challenges. Solved offers a 
unique digital platform with top experts all around the world. 
First projects took place in Central Europe, Russia and Nordic 
Countries in 2013. Oulu-based, global startup is for industrial 
and energy companies, municipalities and real estate and 
resort developers. Solved expert pool is expanding fast and 
currently consists of a team with up to 300 world-class 
experts from various fields representing 40 different countries. 
Become an expert or start a project here: www.solved.fi

Storvik & Co Oy:n tavoitteena on parantaa Suomen ja Norjan 
välisiä teollisia suhteita ja kaupankäyntiä maiden välillä. Storvik 
& Co Oy:n yhteistyössä Storvik & Co AS:n kanssa tukee käytän-
nönläheisesti yrityksiä pääsemään Norjan markkinoille, erityi-
sesti pohjoisilla alueilla mutta myös valtakunnallisesti. Lisäksi 
Storvik & Co tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden 
osallistua eri tapahtumiin Norjassa yritysverkostojen rakentami-
seksi. Teollisuus Forum –tapahtumassa Storvik & Co tulee esit-
telemään Norjan meneillään olevia hankkeita ja niihin liittyviä 
liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomi-talo - Business cooperation between Finland and Kazakhstan 
became more concrete in the grand opening of the Finnish Business 
Hub - or Suomi-talo - in Astana. Main goal of the Hub is to promote 
innovations, transfer of technologies, and trade between Finland and 
Kazakhstan.

Finnish Business Hub will give professional presence in Kazakhstan’s 
market as well as local presence will give Finnish business direct 
market access. Team will work from validation of Finnish companies, 
improve the business model and sales of the partners.

Main tasks are:
•	 Increasing the number of offers that lead to sales;
•	 Encouraging new business to begin exports;
•	 Encouraging existing business to find new markets and   

increase sales;
•	 Clarifying networks and focus on where the results   

come from;
•	 Building a business hub concept;
•	 Implementation Astana–Oulu twin city agreement.

Priority sectors are oil and gas, mining, IT, agriculture, food industry, 
new construction materials, clean/green technologies.

In January 2014 the city of Oulu opened the Finland house, Suomi-
talo, in Tromsø. With Suomi-talo we are building a particularly 
effective link between Northern-Norway and Finland in business, 
culture and tourism. Suomi-talo provides your company with 
comprehensive and up-to-date information on requests for 
quotations and business opportunities in the Nordic regions. By 
arranging Networking and B2B Matchmaking –events, we build 
strong bonds between companies in various sectors, across the 
arctic borders. Our focus has been on industries such as ICT, oil&gas, 
construction and heavy industries.

  

SystemaStore ja Oulu D.C. ovat kehittämässä uutta, laajen-
nettua palvelumallia. Palvelun ydin muodostuu kunkin yhtiön 
liiketoiminnan saumattomasta ja joustavasta tarjonnasta asi-
akasyrityksille yhdeltä luukulta kuukausimaksuperiaatteella, 
joka joustaa tarpeen mukaan molempiin suuntiin.

Laajennetussa palvelukokonaisuudessa tukipalveluun liite-
tään ulkoistettu Helpdesk- ja ongelmanratkaisu, konesali- ja 
kapasiteettipalvelut, sekä myös ohjelmistokehitys ja esimer-
kiksi testauspalvelut. Myös henkilöstöulkoistukset voivat tulla 
kysymykseen. Palvelutuotantoalusta mahdollistaa asiantunti-
japoolin joustavan hyödyntämisen sitä mukaa kun markkina-
kysyntä laajenee.
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Päähankkijat 2014

SystemaStore on valtakunnallisesti palveleva tietotekniikan 
erikoisosaaja ja alueellinen markkinajohtaja PK-yritysten tieto-
tekniikkajärjestelmien ja -palveluiden toimittajana. SystemaS-
tore tarjoaa kokonaisvaltaista ICT-palvelua tarjoten aina aitoa 
kumppanuutta, jolla tuetaan ja tehostetaan asiakkaan liiketoi-
mintaa toimivimmilla tietoteknisillä ratkaisuilla – helposti ja 
vaivattomasti. www.takeiteasy.fi

Oulu D.C. tarjoaa korkealaatuisia konesali- ja pilvipalveluita 
asiakasyritysten liiketoiminnan turvaamiseksi ja tehostamisek-
si. Asiakas voi hyödyntää tarpeeseensa sopivat palvelut, Oulu 
D.C.:n huippuluokan konesali-infran ja alan johtavien valmista-
jien huipputeknologian. Valitsemalla Oulu D.C.:n tiedät missä 
datasi sijaitsee.

TestLab Finland Oy on oululainen on IT-alan yritys, joka 
tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista ja korkealuokkaista 
IT asiantuntijapalvelua avaimet käteen periaatteella. Toteu-
tamme palvelumme laadukkaasti ja erittäin kilpailukykyiseen 
hintaan. Palvelemme yrityksiä, yhteisöjä sekä julkisen sektorin 
organisaatioita erilaisissa ICT-projekteissa useilla eri toimialoil-
la. IT-asiantuntijamme ovat kokeneita ja ammattilaisia joilla on 
kokemusta sekä osaamista tuloksellisesti toimitetuista asian-
tuntija- ja projektitehtävistä. Microsoftin partnerina tarjoamme 
yrityksille valmiita tuotteita intra-ja extranet ratkaisu: TLSP, 
asiakkuudenhallintajärjestelmä TLCRM sekä dokumentinhal-
lintajärjestelmä TLDOC.

Palveluihimme kuuluvat:
•	 ohjelmistoteknologian konsultointi
•	 liiketoimintaprosessien konsultointi
•	 testaus-ja laadunvarmistus
•	 projektinhallintapalvelut
•	 sovellusten ylläpito- ja pilvipalvelut
•	 ulkoistamispalvelut

www.testlab.fi
TestLab Finland Oy
Uusikatu 35
90100 Oulu
Tel. + 358 40 685 6901

WSP on monialainen suunnitteluyritys, joka tarjoaa kestäviä 
suunnittelu-, konsultointi-, tutkimus- ja muotoilupalveluja. 
WSP:n ydinpalvelut ovat Yhdyskuntasuunnittelu, Kiinteistöt, 
Teollisuus ja Sillat.

Teollisuuden rakennesuunnittelussa palvelumme painottu-
vat teollisuuslaitosten teräs- ja betonirakenteiden rakenne-
suunnitteluun erilaisissa teollisuushankkeissa. Suunnittelun 
toteutamme yhteistyössä WSP:n silta- ja kiinteistöpalvelujen 
kanssa. Erikoisalaamme ovat suuret ja vaativat teräs- ja beto-
nirakenteet, kattilarakennusten suunnittelu ja maanjäristys-
suunnittelu.

Tuemme asiakasta esisuunnittelussa ja rakennuttamisessa 
sekä toimimme riippumattomina suunnitelmien tarkastajina.

Huomattava osa liikevaihdostamme tulee kansainvälisistä 
hankkeista, joissa hyödynnämme WSP:n kansainvälistä organi-
saatiota.

Suomen WSP on osa kansainvälistä WSP:tä, jossa työskente-
lee noin 17 000 asiantuntijaa yli 300 toimistossa 30 maassa. 
Suomen WSP palveluksessa on noin 350 asiantuntijaa. Yhtiön 
liikevaihto vuonna 2013 oli 31,3 meur. 

www.wspgroup.fi
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TeollisuusForumin julkaisut

Toimintaympäristökartoitus - Oulun seutu
Toimintaympäristötiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa
(teollisuus, rakennusteollisuus, elintarviketeollisuus), julkaisu-
vuosi 2013

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa
Osa 1, metallin kokonaismarkkina, julkaisuvuosi 2013
Osa 2, metallin liiketoimintakonseptit, julkaisuvuosi 2013
Osa 3, ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia, julkaisuvuosi 2013

Teollisuus tekee älykumouksen - ICT:n uudet mahdol-
lisuudet teollisuudessa (Kaivos, energia, infra, logistiikka ja 
rakentaminen), julkaisuvuosi2014

BusinessOulu julkaisee myös teollisuuden alan selvityksiä, kartoituksia, 
katsauksia ja muita julkaisuja. Voit lukea ne sähköisesti www-sivuiltamme 
www.businessoulu.com (medialle).

PUHUHJAT
keskiviikko  |  torstai  |  info corner
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Juha Ala-Mursula
MSc (ee),eMBA, Executive Director, BusinessOulu, City of Oulu

In the current role Mr Ala-Mursula  has responsibility of economic development in Oulu Region. Region has 
about 100.000 jobs and Oulu Region is known about the leading global wireless ecosystem, innovative 
start up scene and health technology products and services.  Base industries like chemical, metal and 
forest are key elements of economic development together with two universities with 25000 students.   

In the previous roles he has been working in the leading roles in wireless roles at Nokia both in infra and 
mobile handset business including sales, development and research. In addition he has been several years 
board member of mobile telecom operator.

Mika Aalto

Mika Aalto on teollisuusneuvos ja ryhmäpäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriössä.  Hän johtaa Strategiset 
kasvualat-ryhmän toimintaa Elinkeino- ja innovaatio-osastolla. Ryhmän tehtävänä on käynnistää ja toteut-
taa Suomen potentiaalisiin kasvualoihin liittyviä ohjelmia ja muita toimia, joilla edistetään kestävää talous-
kasvua, työllisyyttä ja vientiä. Ryhmään kuuluvat Metsäalan strateginen ohjelma, Cleantechin strateginen 
ohjelma, Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittinen kehittäminen (HYVÄ) strateginen ohjelma, Kestävän 
kaivannaisteollisuuden toimintaohjelma sekä Matkailun kärkihanke. Ryhmä osallistuu myös mm. ministe-
riön tulevaisuuskatsaustyöhön sekä digitalisaatio-teeman valmistelutyöhön. 

Mika Aalto on työskennellyt Työ- ja elinkeinoministeriössä vuodesta 2013 ja sitä ennen yli 15 vuotta Tek-
nologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesissä, jossa hän on ollut asiantuntijatehtävissä, ohjelma-
päällikkönä, työskennellyt Tekesin Piilaakson toimistossa v. 2002-2004 ja sittemmin teknologiajohtajana 
(materiaali- ja prosessiteknologiat) sekä toimialajohtajana (metsä ja kemia). Hän on suorittanut kemian 
tekniikan tohtorin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopisto) ja ollut vierailevana tutkija-
na Kalifornian yliopistolla Berkeleyssä vuosina 1995-96.

Lisätiedot www.tem.fi 

Keskiviikko

Esko Hannula

Esko Hannula, Qentinel Oy:n toimitusjohtaja on laadunvarmistusalan tunnettu vaikuttaja. Hänellä on neljän-
nesvuosisadan mittainen kokemus ohjelmisto-, IT-, ja telekommunikaatioalalta liiketoiminnan ja tuotekehi-
tyksen kansainvälisissä johtotehtävissä. Näköalapaikat useissa suomalaisen ICT-teollisuuden onnistumisissa 
ja epäonnistumisissa ovat tehneet laadusta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan Hannulalle sydämenasian. 
Erityisen innostunut hän on laadun ja liiketoiminnan yhteen kytkemisestä sekä ketterästä johtamisesta.  
Omaperäiset ja kärkevät näkemykset ovat tehneet Hannulasta halutun puhujan alan tapahtumissa.

Kirsi Hautala

DI, TkT Kirsi Hautala on toiminut Suomen WSP:n toimitusjohtajana vuodesta 2012.
WSP tarjoaa rakennetun ympäristön suunnittelu-, konsultointi-, tutkimus- ja muotoilupalveluja.
WSP:llä vuodesta 2002 työskennellyt Kirsi on toiminut yrityksessä kehitysjohtajana ja varatoimitusjohtaja-
na. Ennen tuloaan WSP:lle Kirsi ehti tehdä pitkän kansainvälisen uran Saksassa, Unkarissa sekä Virossa.
Toimitusjohtajana Kirsillä on unelma - saada jokaisen WSP:läiset silmät loistamaan.

Risto Kuivanen

Risto Kuivanen valmistui diplomi-insinööriksi 1982 ja tekniikan tohtoriksi 1995 konepajatekniikasta Tampe-
reen teknillisestä korkeakoulusta. Hän on ollut vuodesta 1984 tutkijana, erikoistutkijana ja tutkimusprofesso-
rina ja professorina VTT:ssa. Tutkimusosaaminen liittyy tuotanto-ja valmistustekniikkaan, yritysverkostoihin 
ja turvallisuustekniikkaan. Hän on ollut mukana useissa kansainvälisissä tuotantoon liittyvissä avauksissa, 
kuten Manufuturessa. Vuodesta 1999 hän vastasi VTT:ssa turvallisuustekniikan tutkimuksesta, vuodesta 
2002 tuotantotekniikan tutkimuksesta ja vuodesta 2006 vuoteen 2013 hän johti Teolliset järjestelmät osaa-
misklusteria. Nykyinen tehtävä on Tulevaisuuden tehdas -kokonaisuuden liiketoiminnan kehittäminen.

Karri Leskinen

Karri Leskinen (DI) on patenttitoimisto Boco IP:n toimitusjohtaja ja osakas. Hän johtaa yritystä ja toimii 
aktiivisesti asiakkaiden IPR-strategian suunnittelussa ja implementoinnissa. Hän hoitaa myös kansallisia ja 
kansainvälisiä patenttihakemuksia kemian alalla, erityisesti elintarvike- ja prosessiteollisuuden keksintöjen 
parissa. Lisäksi hän luennoi, toimii asiantuntijana patenttioikeudenkäynneissä, laatii lausuntoja ja neuvoo 
patenttioikeusasioissa. Hän on toiminut yli 15 vuotta patenttiasiamiehenä.
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Tero Luoma

Tero Luoma on Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:n sijoitusjohtaja ja osakas. Taaleritehdas on suomalai-
nen sijoitusyhtiö, jonka hallinnoitava varallisuus on 3,3 miljardia euroa. Yhtiö on listattu Helsingin Pörssin 
First North-listalla. Taaleritehtaan Pääomarahastot ovat merkittävä suomalainen investoija muun muassa 
vuokra-asuntomarkkinoilla, tuulivoimassa, bioenergiassa, metsäsektorilla ja yritystoiminnassa. Pääomara-
hastojen sijoituskapasiteetti on noin 600 miljoonaa euroa. Tero Luoman tehtävänä on uusien sijoituskoh-
teiden kartoitus ja omistettavien kohteiden hallinnointi.

Matti Mannonen

Matti on Teknologiateollisuuden johtoryhmän jäsen ja suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n vetä-
jä. Kokemusta alalta on kertynyt 30 vuotta, josta puolet suunnitteluyritysten johdossa ja loput konsultoin-
tiviennissä. Matin motto on  ”Kaikki alkaa suunnittelusta”.

Päivi Myllykangas

Päivi Myllykangas tekee työtä maailman vetovoimaisimman kaupunkiseudun eteen Tredea Oy:ssä. Yhtiö 
ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edelly-
tyksiä. Tredea Oy toimii operatiivisena voimana, kun seudulle houkutellaan uusia yrityksiä, investointeja, 
pääomia, matkailijoita ja osaajia.

Tapio Törmänen

Tapio Törmänen toimii teollisuuden kulkutierakenteiden 3D-suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunees-
sa R-taso Oy:ssä toimitusjohtajana.  Yritys tunnetaan oman alansa digitaalisen liiketoiminnan edelläkävi-
jänä sekä korkeatasoisten kulkutieratkaisuiden toimittajana. Törmänen on osallistunut eri teollisuuden 
standardityöryhmiin asiantuntijana sekä luennoinut työturvallisuuden koulutuksissa. Vuonna 2011 hänet 
palkittiin yhdessä R-taso Oy:n kanssa valtakunnallisella työsuojelupalkinnolla. R-taso Oy on palkittu mm. 
valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla vuonna 2005 sekä ergonomiapalkinnolla vuonna 2001.

Tuuli Kaskinen

Tuuli Kaskinen on kauppatieteilijä, jonka erikoisaloja ovat kestävät liiketoimintastrategiat ja inspiroivien 
muutospolkujen rakentaminen. 

Tuulilla on yli 10 vuoden kokemus aikamme häijyimmän ongelman, ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa 
niin yritysten, kansalaisjärjestöjen kuin hallinnonkin kanssa. Systeeminen mallinnus ja jaetun arvon ajatte-
lun hyödyntäminen ovat keskeisiä välineitä kestävien innovaatioiden kehittämisessä.

Teemu Klingberg

Advenin Myyntipäällikkö Teemu Klingberg toimii teollisuuden energiatehokkuus hankkeiden parissa, jotka 
liittyvät erilaisiin lämmön talteenottoihin, prosessien tehostamiseen sekä sekundäärienergioiden hyöty-
käyttöön. Viimeaikaisista hankkeista mainittakoon S-Ryhmän uusi logistiikkakeskuksen yhdistetty lämmön 
ja kylmäntuotanto. Adven on luotettavaa yrityskohtaista energiahuoltoa ja kaukolämpöä toimittava yritys. 
Advenin toiminta perustuu asiakkaiden tarpeisiin räätälöityihin kokonaisratkaisuihin, joiden avulla energia 
tuotetaan ja prosessoidaan luotettavasti, kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset minimoiden. Ad-
venin tuotteita ovat mm. teollisuushöyry ja -kylmä, lämpö, jäähdytysratkaisut, sekundäärienergian proses-
sointi, kaasu, sekä sähkö. Advenin liikevaihto vuonna 2013 oli 160 M€. www.adven.fi.

Petri Lehmus

Petri Lehmus on toiminut vuodesta 2011 Neste Oilin tutkimusjohtajana ja hänen päätehtäviinsä kuuluu 
yhtiön NEXBTL-teknologialla valmistettujen uusiutuvien polttoaineiden raaka-ainepohjan laajentaminen. 
Tätä ennen Petri Lehmus toimi yli kymmenen vuotta polyolefiiniteollisuudessa erilaisissa tutkimus- ja 
kehitystehtävissä. Vuosina 2007-2011 hän toimi Borouge-yhtiön tutkimusjohtajana Yhdistyneissä Arabiemi-
raateissa ja sitä ennen Borealis-konsernin katalyytti- ja prosessikehityksen päällikkönä Suomessa. Koulu-
tukseltaan Petri Lehmus on kemian tekniikan tohtori.

Olli Löytynoja

Olli Löytynoja toimii BusinessOulun asiakkuudet yksikön vetäjänä. Hänellä on pitkäaikainen kokemus joh-
totehtävissä innovaatiotoiminnan ja kasvuohjelmien toteuttajana Suomessa ja Saksassa. Kansainvälisissä 
tehtävissä hän on toiminut mm. Itämeren kehitysohjelman projekteissa ja Japanissa suomalaisten yritys-
ten vientiä tukevissa ohjelmissa. Koulutukseltaan Löytynoja on filosofian maisteri ja eMBA.

TorstaiKeskiviikko
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Ville Heikkinen

Partner (Butterfly Ventures Oy), käytännön transaktio-, sijoitusammattilainen. Yli 10 vuoden kokemus 
sijoittajana, lakimiehenä, neuvonantajana, hallituksen jäsenenä ja yrittäjänä venture capital -rahoituksesta, 
yrityskaupoista ja teknologian hallinnasta sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.

Aiemmin toiminut asianajajana johtavassa Pohjoismaisessa sekä New Yorkilaisessa asianajotoimistossa, 
osakkaana ja johtajana disruptiivisessa liikejuridiikan yhtiössä sekä suomalaisten listattujen yhtiöiden 
teknologialiiketoiminta- ja hallintotehtävissä. Viime aikoina toiminut osakkaana alkuvaiheen yrityksiin si-
joittavassa sijoitusyhtiössä, sijoitusneuvoston jäsenenä alkuvaiheen yrityksiin sijoittavassa rahastossa sekä 
hallituksen puheenjohtajana hieman myöhäisemmän vaiheen yrityksiin sijoittavassa rahastossa. Koulutuk-
seltaan oikeustieteiden maisteri sekä kauppatieteiden maisteri.

Petri Karinen

Born April 20, 1967 in Rovaniemi, Finland. In 1996 graduated from the University Of Oulu with a major in 
economics and minor in statistics and business. 

In 1996-1999 worked as a researcher (Health Economics) at the Department of Neurosurgery (Research 
Unit), University Hospital of Oulu. In 1999-2000 worked as a researcher (Health Economics) at the faculty 
of Economics, University of Oulu.

In years 2000-2002 worked in different companies (Oulutech Oy, Navicre Oy and Technopolis Oyj) as a 
head of program in different ICT programs concerning mobile technology and services.

In 2002-2004 as a researcher (Health Economics) at the Department of Neurosurgery, University hospital 
of Oulu.

In 2004-2006 as a Finance manager and vice president for Onesys Oy (a company of health care imaging 
systems).

From 2006-2010 worked as advisor and senior advisor for Business Development agency at the City of 
Oulu and since 2011 as a senior advisor and head of International Affairs at BusinessOulu/City of Oulu.

Info Corner

Henry Koivukangas

Henry has lived and worked in three different countries; he was born in Canada, spent his childhood and 
youth in the United States and finally settled down in Finland. After high school, Henry received education 
at a technical college in the United States and a BBA from Oulu University of Applied Sciences in Finland.
Henry advises businesses, trade organizations and individuals on a wide variety of internationalization 
and quality management issues. He also helps them expand their network of partners and business 
connections and build strong relationships that deliver value.

A diverse educational background and hands on experience that includes extensive work with start-
ups in a wide range of industries, relationship building in foreign markets, sales and exports, as well as 
entrepreneurial experience give Henry the expertise and professional capabilities needed to increase the 
value of business.

As the majority owner of Naturalli Finland, Henry works extensively with Finnish companies to help them 
increase their export sales. Working as an advisor and specialist in international market entry for Business 
Oulu, Henry is deeply involved with local businesses with exports.

Over the past 3 years Henry has helped a number of clients into Turkey that have brought some millions 
back into Finland in revenue. The normal success rate is 9 failures for every success.

Emma Nurmela

Emma Nurmela toimii Leinonen Groupin Pietarin toimiston myynti- ja markkinointipäällikkönä. Hänellä on 
usean vuoden kokemus työskentelystä Venäjällä sekä ensi käden ymmärrystä yrityksen perustamisesta 
ja liiketoiminnan aloittamisesta Venäjällä. Aiemmin hän on toiminut oululaisen Blastman Robotics Oy:n 
palveluksessa kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin sekä Venäjä-kaupan tehtävissä. 

Arto Ahokas 

Arto Ahokas työskentelee Leinonen Groupin Norjan tytäryhtiön toimitusjohtajana Oslossa. Hänellä on 
kymmenen vuoden kokemus Norjassa toimimisesta, ja hän tuntee Norjan erikoispiirteet ja paikallisen yri-
tyskulttuurin. Hänellä on kokemusta aikaisemmin mm. IT-alalta. 
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Pekka Myllylä

Pekka Myllylä on työskennellyt vuodesta 2008 alkaen Leinonen Groupin palveluksessa eri tehtävissä. 
Kolmen vuoden ajan hän toimi Leinosen Viron toimiston maajohtajana, sen jälkeen hän avasi Leinosen 
Unkarin toimiston ja johti sitä Budapestissa kahden vuoden ajan. Samalla hän on toiminut myös Leinosen 
maajohtajana Bulgariassa. Vuodesta 2013 alkaen hän on toiminut Leinosen liiketoimintojen kehitysjohtaja-
na, asemapaikkanaan Tallinna.

Jarmo Rankinen

Jarmo Rankinen, VT, toimii Nordean Pohjois-Suomen yrityspankin johtajana Oulussa. Hänellä on liki 30 
vuoden kokemus yritysrahoituksesta ja muusta yritysasiakasliiketoiminnasta Nordeassa ja sen edeltäjäpan-
keissa.  Nordean palveluverkosto kattaa pohjoisen Euroopan ja Baltian, minkä lisäksi Nordealla on kontto-
reita eri puolilla maailmaa. Yritysasiakkaita Nordealla on 0.5 miljoonaa.

Eero Rantala

Eero Rantala, VTM (valtiotieteiden maisteri), on partneri ja kansainvälinen Business Advisor Storvik & Co:ssa.  

Eero Rantalalla on vankka kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta: yhteistyö norjalaisten ja venäläisten 
partnerien kanssa, infrastruktuuriprojektit, yritysmyynnit ja -ostot sekä yritysten rakennemuutokset. 

Saksan teollisuuden tuntemuksen Eero Rantala on hankkinut työskentelystä Saksassa vuosina1994-2003. 
Eero Rantala toimi Saksan LT:n Sachsen-Anhaltin (Magdeburg) osavaltion hallituksen erityisedustajana 
Brysselissä entisen DDR:n teollisuuden privatisointi- ja uusinvestointiprojekteissa 1994-1997. Yritysten 
hallitusten ja hallintoneuvostojen puheenjohtajuuksia Eero Rantalalla vuodesta 1972 eri toimialoilla mm. 
metsäteollisuuden, elintarviketeollisuuden, rakennusteollisuuden ja metalliteollisuuden alan yrityksissä.
Eero Rantala on norjalais-suomalaisen kauppakamarin, NOFI:n hallituksen jäsen ja toiminut Suomen/
Neuvostoliiton/Venäjän talouskomissiossa ja kauppavaltuuskunnassa vuosina 1980-93. Eero Rantala oli 
Kauppa-ja teollisuusministeri vuosina 1975-76, 1977-1979 sekä samanaikaisesti Ulkomaankauppaministeri 
1977-1979.

Erja Retzén

Erja Retzén toimii NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) listayhtiöiden asiakasvastaava ja mm. 
tukee yrityksiä listautumisprosessissa. Erja on koulutukseltaan DI ja valmistunut myös Oulu Schoolin 
GeoPros PD-ohjelmasta. Hän on työskennellyt pitkään sekä rahoitusalalla että markkinoinnin, myynnin ja 
laadun kehittämisen tehtävissä.

Mikko Tala

Mikko Tala is the Managing Director at Cornfield & Partners, a dynamic young company which supports the 
internationalisation of firms and organisations globally. 

Cornfield & Partners are headquartered in London, UK, and they provide bespoke services especially in 
the UK, where Mikko has worked with foreign companies on country management, sales channel building, 
market intelligence and business development. Other experts and network professionals at Cornfield & 
Partners have carried out hundreds of consultancy assignments in the UK especially for Finnish companies 
and organisations. 

Alongside his role at Cornfield & Partners Mikko heads the Finnish-British Chamber of Commerce in London. 

Mikko’s areas of expertise include analysing business opportunities in the UK, knowledge about how to do 
business in the UK, and how to build professional networks in the UK especially for Finnish businesses.

Mauri Visuri

Mauri Visuri toimii pääomasijoitusyhtiö Teknoventure Management Oy:n ja Teknoventure Oy:n toimitus-
johtajana. Visuri on työskennellyt Teknoventuren palveluksessa vuodesta 2002 alkaen. Hänellä on vankka 
liikkeenjohdon kokemus, kuljetus- , konepaja- ja kaivosteollisuudesta. Visurilla on pitkä kansainvälisen 
kaupan kokemus mm. Ruotsin ja Venäjän kaupasta. Hän on ollut ja on jä-senenä useiden koti- ja ulkomais-
ten yritysten hallituksissa. Koulutukseltaan Visuri on sekä kauppa-tieteiden maisteri että insinööri.

Info Corner
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Takako Uchida

Takako Uchida (International Coordinator Japan, Business Oulu ) has been working as International 
Coordinator for Japan since June 2011. She provides a variety of business supports in various industries 
to companies, academic/research institutions and public sectors based on customer’s needs, aiming at 
making the bridge between Japan and Oulu/Finland.

She studied electrical engineering in university and postgraduate university in Japan. After that, she 
worked in a foreign-affiliated telecommunication company as engineer and regional project manager for 
engineering section for about 7 years. During those periods, she had lived and worked in several towns in 
Japan, which results in having a wide network and diverse business experience in local societies in Japan. 
Before coming to Oulu for study of MBA in University of Oulu, she was belonging to French based company 
as sales engineer for about 4 years. 

Through her entire working experience in Japan and Finland, she experienced lot of international business 
cases and how to develop business relationships with Japanese customers and between Japan and 
foreign countries, specifically Finland. Also, she has got useful connections in Finland as well as in Japan. In 
addition, she has developed the abilities for social business communications, business manners, culture, 
customs and ways in both Japan and Finland.

Her unique background (over-10-year-working-carrier in Japan with engineering background), business 
skills and network give valuable supports in various business scenes between Japan and Finland.

Mukhtar Mankeyev

Head, Finnish Business Hub, Kazakhstan. Mukhtar has been working with BusinessOulu since October 2013. 
His main role is to promote Kazakhstan-Finnish economic and business cooperation by professional direct 
market access, improving the business models and encouraging existing business to find new markets and 
increase sales. He has built a wide network of business partners for Finnish companies in Kazakhstan.

Several project have been implemented through Mukhtar’s involvement in different sectors such as project 
for the schools, technological audit of industrial companies, development of Smart Astana Master plan, etc.

He studied oil and gas engineering and economy and management in University in Kazakhstan.
During the study, he founded youth public association and twice recognized as the best youth association of 
Kazakhstan. He has a MBA degree of University of Oulu.

His 10 years of work experience consist of oil field engineer at international oil company, top-manager of 
state level institutes of development of Kazakhstan such as Center for technology transfer and engineering, 
JSC “Astana Innovations”, National Holding for info-communication and science.

Mukhtar’s work experience as the engineer and top-manager in State level companies gives a unique 
opportunity for him to run different projects and be involved at any level of implementation.

He is very active in public work and currently Mukhtar is the Board member at Nationwide movement 
“Kazakhstan 2050” and independent director at Science Fund of the Government of Kazakhstan.
All his abilities and knowledge he is using to develop proper cooperation between countries, improve 
business development for small and medium enterprises.

Info Corner
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Interactive 3D in Industry Use: Meshmoon

There are two main emerging Internet trends today:
1. Data visualization utilizing 3D graphics  
2. Collaborative interaction and presence of other users

The virtual environments and web browsers are going to be 
fully 3D enabled. This is a disruptive opportunity for industry 
and businesses. New virtual environments should be accessed 
via a web browser, rather than a downloaded program. 
Eventually, many of the 2D applications we know today will be 
transformed to 3D. Gradually these features will be available 
on our tablets and smartphones as well.

Meshmoon is an interactive 3D software platform for creating, 
publishing and hosting 3D experiences and environments. 
Today, Meshmoon is the fastest growing open-source based, 
interactive 3D software platform. It hosts approximately 2800 
virtual realities and its user base is global.  

Gamified, interactive 3D user interfaces on top of Meshmoon 
create a novel user experience by providing end users 
immersive, shared experiences and a stronger sense of 
presence, which is an important factor in online customer 
service. 3D environment also enables stronger user experience 
for collaboration in real-time/online. Meshmoon meeting 
solution provides voice and video connection (VoIP), chat 
application and traditional workshop tools on top of browser. 
Meshmoon provides SDK and APIs for integrating customer 
hardware and existing software solutions.

Finpeda 3D Learning Environment for Hotel and Catering School on 
Meshmoon

ADMINOTECH

Visit us: www.meshmoon.com
Contacts: tiina@meshmoon.com
tommi@meshmoon.com
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Vedenkäsittelyn uudet teknologiat 

Puhtaat juomavesivarat pienenevät maailmalla ja tarve uusille, 
entistä kehittyneemmille vedenkäsittelymenetelmille kasvaa. 
Suomessa puhdasta vettä ehdittiin jo pitää itsestäänselvyyte-
nä, kunnes useat juomavedestä aiheutuneet epidemiat sekä 
Itämeren sinilevälautat herättivät myös meidät huomaamaan 
puhtaan veden ja vesiensuojelun tärkeyden. 

Vedenkäyttö Suomessa jakaantuu yhdyskuntien ja teollisuu-
den kesken. Näistä teollisuus on suurempi vedenkäyttäjä, 
mikä johtuu pitkälti vesi-intensiivisestä massa- ja paperiteolli-
suudestamme. Muita teollisuuden suuria vedenkäyttäjiä ovat 
esimerkiksi voimalaitokset, öljy- ja petrokemianteollisuus sekä 
metallien valmistus1. Näiden lisäksi myös kaivosteollisuuden 
vesienhallinta ja kaivosvesien puhdistus ovat herättäneet 
viime vuosina paljon keskustelua.

Kaikkien osapuolten haasteena on sekä riittävä puhtaan 
veden valmistus että jätevesien puhdistaminen. Uusien tek-
nologioiden hyödyntäminen tuokin paljon uusia ratkaisuja 
prosessin eri vaiheisiin. Nykymenetelmillä on mahdollista jopa 
kierrättää vesi jätevedenpuhdistamolta takaisin vedenkäsitte-
lyprosessin alkuun ja rakentaa ns. suljettu kierto.   

Oululainen Aquator Oy kehittää laitteistoja veden käsittelyyn, 
teollisuusvesien puhdistukseen sekä vesien kierrätykseen ja 
uusiokäyttöön. Yritys suunnittelee ja valmistaa kalvotekniik-
kaan perustuvia suodatinlaitteistoja, jotka poistava vedestä 
kiintoaineen, kolloidit, mikrobit ja taudin aiheuttajat sekä 
tarvittaessa myös veteen liuenneet metallit. Kohteissa käyte-
tään erikoiskalvoja, jotka läpäisevät veden, mutta suodattavat 
halutut aineet pois. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi:

⊲ puhtaan juomaveden valmistus
⊲ teollisuuden prosessivesien puhdistus eri tekniikoilla 
⊲ hygieenisten ultrasuodatettujen vesien valmistus
⊲ humuksen suodatus joki- tai järvivedestä
⊲ jätevesien kalvosuodatus

AQUATOR OY

Kalvosuodatus poistaa vedestä 
epäpuhtauksia toisin kuin pelkkä 
veden kemiallinen käsittely tai UV-
valolla desinfiointi. Tämä voidaan 
mitata esimerkiksi veden SDI-
arvolla (Silt Density Index).

Ympäristölainsäädäntö asettaa 
tiukkenevia vaatimuksia
jätevesien puhdistukselle.  

Laitteistot ja niissä käytettävä automaatio suunnitellaan 
tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mu-
kaan. Yleinen periaate on, että laitos toimii mahdollisimman 
itsenäisesti, ja että esimerkiksi kalvot puhdistuvat automaat-
tisesti vastavirtahuuhtelutekniikalla. Käytettävän instrumen-
toinnin taso valitaan siten, että prosessista saadaan tarvittava 
data prosessin seuraamiseen. Mahdolliset vikatilanteet laitos 
ilmoittaa huoltohenkilölle esimerkiksi tekstiviestillä.

Lisätietoa
Jari Maijanen
puh 044 788 1620

1  RIL 124-1 Vesihuolto 1 (2003)
Aquator Oy
Typpitie 1
90620 Oulu

Yritysvastuu Suomen arktisen 
teollisuuden kilpailuvaltiksi?

”Suomi arktisen alueen kestävän kehityksen edelläkävijäksi!” 
Näin linjaa valtioneuvosto Suomen arktisessa strategiassa. 
Hieno tavoite, mutta miten tähän käytännössä päästään? 
Suomalainen cleantech-osaaminen jo tunnetaan, mutta miten 
tavallinen yritys voisi profiloitua arktisilla markkinoilla ”kes-
tävän kehityksen edelläkävijäksi”? Moni pk-yrittäjä varmasti 
miettii, mitä sillä edes tarkoitetaan. 

Kestävä kehitys pitää sisällään ekologisen, taloudellisen ja so-
siaalisen vastuullisuuden, joiden toteutumista voidaan seurata 
erilaisin menetelmin. Suomessa vastuullisuuden raportointi on 
ollut yrityksille vapaaehtoista – toistaiseksi. EU-parlamentti 
hyväksyi  keväällä direktiivin, joka vaatii suuria pörssiosakeyh-
tiöitä sekä muita merkittäviä yhtiöitä kertomaan vuosirapor-
teissaan toimintalinjoistaan liittyen ympäristöasioihin, sosiaa-
lisiin ja työntekijöitä koskeviin seikkoihin, ihmisoikeuksiin sekä 
korruptioon. Varmaa on, ettei raportointi ainakaan tule vähe-
nemään tulevaisuudessa. 

Isoille kansainvälisille yrityksille ns. integroitu yritysvastuura-
portointi on jo nykypäivää, sillä sidosryhmiä kiinnostaa yritys-
ten eettinen toiminta entistä enemmän. Luonnonsuojelujär-
jestöt, alkuperäiskansojen edunvalvojat, tiedostavat kuluttajat 
ja sijoittajat seuraavat yhtiöiden toimia herkeämättä ja sosiaa-
lisen median ansiosta tieto leviää salamannopeasti. Ekologi-
sesti, sosiaalisesti  ja kulttuurillisesti herkillä arktisilla alueilla 
toimiminen on yrityksille iso riski paitsi taloudellisesti, myös 
maineen kannalta. Tällöin ei ole varaa ottaa riskiä myöskään 
alihankkijoiden suhteen.

ARCTIC POOL OY

Suomalaisten hyvä maine luotettavina kumppaneina ja toi-
mittajina on perinteisesti avannut ovia maailmalle. Tuotteiden 
laatu ja toimitusvarmuus, työntekijöiden osaaminen, kielitaito 
ja koulutustaso saavat kiitosta, samoin kuin yritysten tapa 
hoitaa asioitaan. Verot maksetaan, työterveyshuolto pelaa, 
työntekijöiden kohtelu on asiallista, ympäristöä ei pilata... kaik-
ki normaaleja asioita meille, mutta globaaleilla markkinoilla 
valitettavan harvinaista. Miksei käännettäisi näitä itsestäänsel-
vyyksiä valttikorteiksi, joilla pärjätään erityistä vastuullisuutta 
vaativilla markkinoilla? Raportoimalla ympäristön, yhteis-
kunnan, työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden eteen tekemänsä 
ponnistukset yritys paitsi luo positiivista imagoa, myös tulee 
kiinnittäneeksi enemmän huomiota näihin seikkoihin. Yritys-
vastuuraportti toimii näiltä osin myös riskien hallinnan apuvä-
lineenä.

Yritysvastuun  raportointiin on tarjolla monia kansainvälises-
ti käytettyjä menetelmiä. Pk-yrittäjä voi aloittaa esimerkiksi 
TEM:in mainion Yritysvastuun raportoinnin ensi askeleet 
– tietopaketti pk-yrityksille avulla tai käyttää pohjana ISO 
26000 Yhteiskuntavastuu -standardia. Suurille, paljon ali-
hankkijoita käyttäville yrityksille Global Reporting Initiativen 
G4-ohjeistus antaa uutta näkökulmaa toimintansa vaikutuk-
sista koko arvoketjussa. Integroitu raportointi (International 
Integrated Reporting Council) puolestaan tekee näkyväksi 
ei-taloudellisen tiedon, jonka merkitys yrityksen arvon mää-
rittämisessä kasvaa tulevaisuudessa. Mikäli yrityksen omat 
asiantuntijaresurssit eivät riitä, yritysvastuupalveluita tarjoavat 
monet konsulttiyritykset. Sopiva menetelmä löytyy varmasti 
kaikille, toivottavasti löytyy myös rohkeutta lähteä nostamaan 
omaa häntää ja kertomaan muillekin, kuinka hyvin asiat on 
hoidettu!
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Yritysvastuuseen keskittyminen poiki 
Scandinavalille uuden liikeidean

Rakennusalan yritys Scandinaval Finland Oy päätti muutama 
vuosi sitten laajentaa toimintaansa Pohjois-Norjaan. Jo ensi-
vierailuilla kävi ilmi, että naapurissa suhtaudutaan tosissaan 
HSE-asioihin. Huoli arktisen alueen ”kultaryntäyksen” vaiku-
tuksista välittyi keskusteluista. Scandinaval lisäsi resurssejaan 
kestävän kehityksen osalta, ja luotiin yrityksen oma arktinen 
strategia, jossa korostuu vastuullinen liiketoiminta yhteistyös-
sä paikallisten kanssa ympäristöarvoja kunnioittaen. 

Viime keväänä Tekesin Arktiset meret -ohjelmasta saadun 
rahoituksen turvin Scandinaval alkoi suunnitella palvelua, joka 
mahdollistaa öljy-yhtiöille vastuullisen tavan päästä eroon 
vanhentuneista offshore-rakennelmistaan. Projektin ympä-
ristö- ja yritysvastuuasioista vastaa oululainen konsulttiyritys 
ArcticPool Oy. Palvelu koostuu käytännön purkutyöstä paikan 
päällä, jätemateriaalin kuljetuksesta Suomeen jatkokäsittelyä 
ja kierrätystä varten, prosessin vastuullisuuden raportoinnista 
sekä  lopulta asiakkaan niin halutessa kierrätetyn teräksen 
uudelleen rakentamisesta offshore-rakennelmaksi Suomes-
sa. ”Palvelua kehitetään yhteistyössä norjalaisen kumppanin 
kanssa, jonka telakka Ibestadissa uusien öljy- ja kaasukenttien 
läheisyydessä toimii ideaalina tukikohtana meille suomalaisil-
le”, kertoo Mikko Siitonen Scandinavalilta ja kannustaa mukaan 
haluavia suomalaisia yrityksiä ottamaan yhteyttä. ”Arktiset 
markkinat ovat globaalit ja niillä pärjätäkseen verkostoitumi-
nen ja yhteistyö ovat avainsanat. Yksin saatamme olla liian 
pieniä, mutta yhdessä meitä ei pysäytä mikään!”

ARCTIC POOL OY

Hålogaland Coastal Base -telakka Pohjois-Norjassa valmistautuu 
ottamaan vastaan öljynporauslauttoja ja muita offshore-rakennelmia 
ympäristöystävälliseen ja vastuulliseen purkuun.
Kuva: Hålogaland Coastal Base 

Anne Liljendahl
Filosofian tohtori, 
maa- ja metsätaloustieteiden maisteri
Kehityspäällikkö, ympäristö ja 
yritysvastuu

Scandinavalin yhdyshenkilö: 
Mikko Siitonen, Scandinaval Finland Oy 
Kalevankatu 3 A 41, 00120 Helsinki
mikko@scandinaval.fi, 050 5481973

Arkkitehtitoimistolle suuri vientitoimeksianto

Suomalaiselle arkkitehtiosaamiselle avautuu tuhannen taalan 
paikka suuren monitoimikeskuksen suunnittelussa Poh-
jois-Ruotsiin. Oululainen arkkitehtitoimisto on valittu mer-
kittävään rooliin Haaparannan ja Tornion rajalle nousevaan 
monitoimikeskuksen jättihankkeeseen, joka vastaa kuutiotila-
vuudeltaan kuutta eduskuntataloa.

Vain reilun tunnin ajomatkan päähän Oulusta, Haaparannan ja 
Tornion rajalle, nousee mittaluokassaan Skandinavian suu-
rimpiin lukeutuva monitoimikeskus, Barents Center. Suomesta 
on oltu tarjouskilpailussa aktiivisesti mukana hyvällä menes-
tyksellä. Muun muassa kempeleläinen rakennusliike Lehto 
on valittu kohteen pääurakoitsijaksi. Toteutussuunnittelusta 
vastaa Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy.

Tarjouskilpailuvoitto yhteispelillä
”Tästä tilaisuudesta kiitokset kuuluvat suurelta osin raken-
nuttajalle, Pohjois-Pohjanmaan osaavalle ELY-keskukselle ja 
vientirenkaallemme Finnringille. Hoidamme Barents Centerin 
toteutussuunnittelun hyvässä vuorovaikutuksessa Ruotsin 
kauppakeskussuunnittelijoiden parhaimmistoon lukeutuvan 
arkkitehtitoimiston kanssa”, kiittelee Arkkitehtitoimisto Kanttia 
2:n toimitusjohtaja Markus Haapsaari.

Vastuu viimeistelyyn saakka
Kanttia 2:n arkkitehtiosaamiselle oli kysyntää, sillä toimisto on 
suunnitellut paljon julkisia tiloja hyvällä menestyksellä.

”Pidämme huolen siitä, että rakennus tulee valmiiksi viimeis-
telyä myöten. Osa rakennuksesta, esimerkiksi lukio, suunni-
tellaan sisustuksia myöten valmiiksi. Toisaalla tilat tehdään 
sellaisiksi, että vuokralaiset voivat käytännössä kantaa omat 
kalusteensa sisään. Toteutussuunnittelu tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että luonnostasoiset suunnitelmat tarkennetaan 
työpiirustuksiksi. Toimimme rakennusvaiheessa suunnittelun 
vastuutahona ja osaltamme rakentamisen laadun valvojana. 

ARKKITEHTITOIMISTO KANTTIA 2

Vastaamme myös siitä, että rakentamisprosessi on läpinäkyvä 
tilaajan, eli  rakennuttamisesta vastaavan Concent AB:n ja pää-
suunnittelijana toimivan Wester+Elsner arkitekterin suuntaan. 
Toimenkuvamme tiivistettynä on pitää kaikki osapuolet tyyty-
väisinä”, kertoo arkkitehti Johan Lindfors.

Rajanylitys keskuksen sisällä
Omaleimaista vuonna 2016 ovensa avaavalle keskukselle on 
se, että se rakennetaan kahden maan rajalle. Rajanylityksen 
Suomesta Ruotsin puolelle voi tehdä luontevasti sisällä ilman 
rajamuodollisuuksia. 

”En tiedä yhtään maata, jossa olisi vastaava järjestely. Keskuk-
sen avautumisen jälkeen varmasti suuri osa nykyisestä noin 14 
miljoonasta vuosittaisesta rajanylityksestä tulee tapahtumaan 
Barents Centerin tiloissa”, arvelee Markus Haapsaari.

Kuukausien tehokas valmistautuminen kannatti
Aikataulun mukaan kauppakeskuksen ja elokuvateatterin 
lisäksi jäähallin, lukion ja toimistorakennuksen sisältävä 
jättihanke siirtyy suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen 
syyskuussa. Rajan päälle sijoittuvan 20-kerroksisen hotellin 
toteutussuunnittelijan valinta odottaa syksyllä vahvistuvaa 
asemakaavaa.

”Pitää myöntää, että ollaan me tätä päätöstä odotettu. Omal-
ta osaltamme suunnittelu on aloitettu jo kuukausia sitten. 
Meidän työmme alkaa aina ennen kuin mitään konkreettista 
rakentamispäätöstä on tiedossa. Isoissa hankkeissa investoin-
tikuviot ja kuntien päätöksenteko elävät joskus yllättävästi-
kin. Sitten kun päätökset on tehty ja investoijat koossa, niin 
arkkitehtipiirustusten täytyy olla jo pitkälle valmiit. Olimme 
suunnitelleet jo koko rakennuksen maanalaiset osat parkki-
halleineen ja teknisine tiloineen valmiiksi. Nyt on hyvä fiilis”, 
jatkaa Haapsaari vielä innostuneena.
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ARKKITEHTITOIMISTO KANTTIA 2

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy ei suunnittele ainoastaan tiloja, 
vaan tunnetiloja. Olemme helposti lähestyttävä arkkitehtitoi-
misto, jonka juuret ja voima kumpuavat Pohjolan luonnosta ja 
kestävästä rakentamisesta. Olemme tunnettuja monipuolises-
ta suunnittelutyöstämme, ja unelmamme on muuttaa raken-
nettua ympäristöä kotimaassa ja kansainvälisesti radikaalisti 
kestävämpään suuntaan. 

Suomessa toimimme 18 hengen voimin ja 15 vuoden Kanttia 
2 -kokemuksella. Olemme tänä aikana tehneet parempia 
ympäristöjä tuhansille koululaisille, opettajille, päiväkotilaisille 
ja senioreille. Tuhannet ihmiset asuvat suunnittelemissamme 
kerros-, rivi-, ja pientaloissa.

toimitusjohtaja 
Markus Haapsaari
markus.haapsaari@kanttia2.fi 
044 788 8185

arkkitehti Johan Lindfors
johan.lindfors@kanttia2.fi
044 066 0034

www.kanttia2.fi

Kauppakeskusaukio, Barents CenterVictoriantori, Barents Center

Eurooppalainen patenttijärjestelmä on 
uudistumassa – uhka vai mahdollisuus?

Yhtenäispatentti on tulossa uudeksi vaihtoehdoksi euroop-
papatenttien ja kansallisten patenttien rinnalle, ja uusi yhdis-
tetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court eli UPC) tulee 
ratkaisemaan patenttiriitoja kaikkia sopimusvaltioita koskevin 
vaikutuksin. Artikkeli perustuu elinkeinoelämän keskusliiton 
(EK) tilaamaan selvitykseen uudistuksen vaikutuksista suoma-
laisille yrityksille. Selvityksen toteutti patenttitoimisto Boco IP 
Oy Ab yhteistyössä asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n kanssa.

EU:n patenttipaketti
Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistus koostuu kah-
desta osasta: 1) yhtenäispatentista ja 2) yhdistetystä patentti-
tuomioistuimesta (UPC). Kaikki EU:n jäsenvaltiot voivat liittyä 
tähän EU:n piirissä luotuun järjestelmään. Jokaisen maan tulee 
itsenäisesti päättää sopimuksen voimaan tulosta kyseisessä 
maassa. Suomen päätös vaikuttaa siihen, ulottuvatko yhte-
näispatentin ja UPC-tuomioistuimen vaikutukset myös Suo-
men alueelle. Suomalaisyritykset voivat joka tapauksessa 
hyödyntää uutta järjestelmää Suomen ulkopuolella.

Järjestelmä astuu voimaan, kun yhdistettyä patenttituomiois-
tuinta koskevan UPC-sopimuksen on ratifioinut 13 EU-jäsen-
valtiota, joiden joukossa on oltava Saksa, Ranska ja Iso-Britan-
nia. Tämän on arveltu tapahtuvan vuonna 2016. Heinäkuun 
2014 loppuun mennessä sopimuksen olivat ratifioineet Belgia, 
Itävalta, Ranska, Ruotsi ja Tanska. Kokonaan sopimuksen ulko-
puolella ovat Espanja, Puola ja Kroatia. Italia on allekirjoittanut 
UPC-sopimuksen, mutta ei kuitenkaan ole mukana yhtenäis-
patentissa. Suomessa sopimuksen ratifiointi edellyttää vielä 
eduskuntakäsittelyä.

POCO IP OY AB

Yhtenäispatentti yksinkertaistaa rekisteröintiä ja antaa 
laajemman suojan
Uudistuksen katsotaan tuovan monia hyötyjä nykytilaan 
verrattuna. Suomalaisyritys voi nykyisin suojata keksintönsä 
Euroopan patenttiviraston (EPO) myöntämillä nk. perinteisillä 
eurooppapatenteilla. Perinteiset eurooppapatentit perustuvat 
samalle patenttihakemukselle, mutta patentin myöntämisen 
jälkeen eurooppapatentit on kuitenkin rekisteröitävä erikseen 
jokaisessa maassa, jossa suoja halutaan saada.

Nyt osaan EU-jäsenvaltioita on tulossa uusi yhtenäispatentti, 
jonka avulla patentinhaltija voisi rekisteröidä eurooppapaten-
tilleen yhtenäisen suojan samalla jopa 24 EU-jäsenmaassa. 
Uudistuksen tavoitteena on ollut entistä edullisempi, yksinker-
taisempi, kilpailukykyisempi ja oikeusvarmempi tapa suojata 
keksintö. Yhtenäispatentti ei tule pakolliseksi, vaan tulevaisuu-
dessa suomalaisyritys voi päättää, suojaako tämä keksintönsä 
yhtenäispatentilla vai perinteisellä eurooppapatentilla.

Patentin hakeminen Euroopassa ei kuitenkaan muutu. Euroop-
papatentteja ja uusia yhtenäispatentteja haetaan edelleen 
EPOsta. Yhtenäispatentin tuoma muutos koskee vain myönne-
tyn eurooppapatentin voimaansaattamista koskevaa rekiste-
röintiä. Yhtenäispatentilla saa keksinnölle yhdellä rekisteröin-
nillä suojan kaikissa sopimuksen ratifioineissa EU-maissa.
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POCO IP OY AB

Toimintavapauden rajoittuminen uhkana
Suomen mukanaolo toisi todennäköisesti lisähaasteita suo-
malaisille yrityksille, jotka toimivat aloilla, joilla patentoidaan 
paljon, riippumatta siitä patentoiko yritys itse vai ei. Yleinen 
oletus on ollut se, että mikäli Suomi on mukana uudistetussa 
järjestelmässä, Suomessa olisi enemmän kilpailijoiden patent-
teja voimassa ja nämä rajoittaisivat yritysten toimintavapautta. 
Patenttien määrän kasvaessa myös riski patentinloukkauk-
sesta kasvaa. Tämä voi tuoda uusia uhkia varsinkin sellaisille 
suomalaisyrityksille, jotka toimivat ainoastaan Suomen koti-
markkinoilla. Kaikkien yritysten tulee jatkossa lisätä patentti-
seurantaa, tai muuten riski joutua oikeudenkäyntiin kasvaa.

Helpotusta keksinnön kaupallistamiseen
Yhtenäispatentin vaikutukset suomalaisyrityksille riippuvat 
pitkälti siitä, kuinka aktiivinen patentoija yritys itse on. Useille 
yrityksille keksintöjen suojaaminen muutamassa maassa on 
ollut riittävää. Uudistuksen myötä keksinnölle voisi kuitenkin 
saada suhteellisen pienellä lisäpanostuksella maantieteelli-
sesti laajemman suojan aikaisempaa yksinkertaisemmin. Tästä 
voisivat hyötyä esimerkiksi omaan tuotekehitykseen ja inno-
vaatioihin panostavat kansainvälistyvät pk-yritykset.

Yhtenäispatentti parantaa yritysten mahdollisuuksia lisensoi-
da patenttejaan. Myös patenttien myyminen ja jopa riskira-
hoituksen saaminen voi helpottua laajemman patenttisuojan 
ansiosta. Rahallista hyötyä voidaan olettaa saatavan myös 
keksinnön kaupallistamisesta maantieteellisesti laajemman 
patenttisuojan tukemana.

Lue koko selvitys tai sen tiivistelmä EK:n julkaisuista 2014: http://ek.fi/
materiaalipankki/julkaisut-ja-selvitykset/

KIRJOITTAJA:
Karri Leskinen, DI (kemia)
toimitusjohtaja, Boco IP Oy Ab
Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki
karri.leskinen@bocoip.com 
09-68668410
Twitter: @KarriLeskinen
LinkedIn: fi.linkedin.com/in/
karrileskinen/

Yhteystiedot Ouluun:
Tuomas Matila, DI 
(automaatiotekniikka)
Yksikönjohtaja (Oulu) 
Boco IP Oy Ab
Elektroniikkatie 3, 90950 Oulu
tuomas.matila@bocoip.com 
050-3481170

Bioprocess engineering provides key technologies 
to build Northern bioeconomy

The University of Oulu is an international science university 
and a multidisciplinary expert in Northerness. With 
research and education community of 16,000 students 
and 3,000 employees it is one of the biggest and the 
most multidisciplinary universities in Finland. Since 2012 
University of Oulu has also had an own bioeconomy research 
consortium, named as Bioeconomy Research Community Oulu 
(BRC-Oulu).
 
This consortium of seven research groups in Faculties of 
Science and Technology fosters research and education 
on biomass production and conversion, and connects 
stakeholders in various sectors to overcome challenges of a 
sustainable bioeconomy (Fig. 1). The research of community 
was recently recognized to be well-established by an outsider 
expert group in University of Oulu Research Assessment 
Exercise. 

BRC-OULU

Bioprocesses in bioeconomy – now and tomorrow
Bioprocess engineering deals with the design and 
development of equipment and processes using living cells 
or their components to effect desired physical or chemical 
changes. Although less familiar to public, bioprocesses already 
contribute to a valorization of various biomass side streams 
by allowing cost-efficient breakdown of polysaccharides 
(enzymatic hydrolysis) or fermentative production of fuel 
ethanol. Furthermore, many of the most consumed human 
foods, such as bread or alcoholic beverages, are produced 
using bioprocesses. 

Bioprocesses are key technologies in building a sustainable 
bioeconomy as has also been recognized by the European 
Commission. Key Enabling Technologies (KET) working group 
stated that industrial biotechnology makes industry more 
sustainable by e.g. generating less waste while consuming 
less energy and water [1]. In the future scenarios advances 
of biotechnology are expected to provide us more effective 
synthetic microbes as “working horses” and tailored feedstock 
materials for certain areas or products. First self-replicating 
synthetic bacterial cell was announced by US researchers 
already in 2010. Also tree species producing selected types of 
lignin or potato composing of certain type of starch to better 
serve their use are already reality. Similar efforts will certainly 
offer more effective tools for the development of novel 
bioprocesses for bioeconomy.

Figure 1. Bioeconomy challenges as drivers for the research of BRC-Oulu.
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BRC-OULU

Bioprocess engineering research at University of Oulu
Despite obvious potential of bioprocesses for various products 
there are still major obstacles that slow down or prevent their 
commercial use outside the mentioned well-established 
industries. Currently, and for long before, the main challenges 
are related to relatively low volumetric productivities, 
product yields and concentrations. These are directly 
related to high investment, raw material and separation 
cost. Bioprocess engineering research at University of Oulu, 
Chemical Process Engineering group, is focused on two main 
areas, high-throughput technologies for biocatalysis and 
bioprocess development and management of mass transfer in 
bioprocesses of high solid loads (Fig. 2).

Both focus areas well serve the goals of bioeconomy, and 
are currently used to develop valorization processes for 
various biomass feedstocks, especially those from industrial 
side streams. For example, high-throughput instrumentation 
is used for the screening of new microbes and enzymes for 
environmental samples, to be used in e.g. biomass conversion 
to valuables. Novel methodologies to monitor mixing in 
bioreactors are utilized to increase the solid concentration 
in lignocellulose conversion. The group has also developed 
a process for the energy-efficient separation of valuable 
proteins from potato side streams, which is currently refined 
further in a Tekes financed Tutli-project [2]. In the near future 
the group plans to demonstrate and commercialize the 
protein separation process. For this and other cooperation 
possibilities more information and contact details may be 
found at BRC-Oulu webpages (www.oulu.fi/bioeconomy). 

BRC-Oulu wishes all attendees a fruitful 
TeollisuusSummit 2014!

D. Tech. Sanna Taskila
University of Oulu Chemical 
Process Engineering group 
Bioeconomy Research 
Community Oulu

Figure 2. BRC-Oulu holds excellent premises for the screening, development 
and application of microbes and enzymes for biomass valorization processes; 
e.g. high-throughput instrumentation for screening and development of 
biocatalysts (A) and multifermentor system for optimization of bioprocess 
conditions (B).

[1] KET Working Group Report 2011. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
ict/files/kets/4_industrial_biotechnology-final_report_en.pdf) 

[2] University of Oulu, Projects ERDF A32182 (2012-2013) and Tekes 
553/31/2014 (2014-2015). More information may be requested from sanna.
taskila@oulu.fi. 

Avoimempaa innovointia

Innovaatioiden syntyprosessit ovat muuttuneet sitä mukaa 
kun teollisuus ja yhteiskunta ovat muuttuneet. Vuosikymmen-
ten varrella työntömallinen massateollisuus on muotoutu-
nut avoimien toimitusverkostojen kentäksi, jossa kilpaillaan 
omalla erikoisosaamisella. Tutkimus- ja kehitystoiminta on 
hyvin pitkään nähty kilpailuetuna, jota tulee suojella kynsin ja 
hampain. Nykyään kuitenkin avoimuuden ja tiedon jakamisen 
merkitystä korostetaan ja innovaatioiden saralle on saapu-
massa uusi ajattelumalli: avoin innovaatio. Tämä tarkoittaa 
yksinkertaisuudessaan sitä, että kaikkea tutkimus- ja kehitys-
työtä ei tarvitse tehdä yhden talon sisällä. 

Yliopistoilla tutkijat ovat perinteisesti tehneet omaa tutki-
mustyötään osallistumalla hyvin rajoitetusti yritysmaailman 
menoon. Vastavuoroisesti yritykset ovat pitkälti tottuneet 
tuottamaan uusia tuotteita ja palveluita omilla prosesseillaan 
erillään yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, eikä tuotteistamis-
ta ole tehty yhdessä kovinkaan tiiviisti. Puhutaanko kahdesta 
erillisestä leiristä eri lähtökohdin ja tarkoituksin? Ei ihan niin-
kään, mutta parannettavaa on paljon.

Toki ero yritys- ja tutkimusmaailman välillä on selvä, mutta se 
ei tarkoita sitä, etteivät ne voisi toimia symbioosissa. Yliopis-
toilla on valtava monitieteellinen osaamispohja, mutta ei 
niinkään tehokasta koordinaatiota tutkimustulosten tuotteis-
tamisen suhteen, vaikka tämänkin alueen osaamista useilla 
tutkimustasoilla ja opetuksessa on. Yrityssektori taas on perin-
teisesti pyrkinyt tekemään tutkimustyönsä yrityksensä rajojen 
sisällä, mikä supistaa uusien ideoiden tulokulmaa ja mahdolli-
sesti tuotteen kykyä erottua kilpailijoistaan. 

Suomessa innovaatiotoiminta pyörii vahvasti yritysten, yliopis-
tojen ja valtion välisessä pyhässä kolminaisuudessa. Julkiset 
T&K-hankkeet ovat yritysten näkökulmasta synnyttäneet 

CEE

yhteistyötä ulkoisten osapuolten kanssa, lisänneet tietoa 
ulkopuolista teknologioista sekä kasvattaneet kykyä omaksua 
ulkopuolista tietoa – ihan siis tutkitusti. Kun omaa innovaa-
tiotoimintaa katsotaan avoimemmalla näkövinkkelillä, on 
mahdollista löytää myös uusia kumppaneita, asiakaskuntia ja 
käyttökohteita nykyisille teknologioille. Yliopistopuolella mer-
kittävää on muutos rahoituksessa. Rahoitushauissa painote-
taan entistä vahvemmin tutkimuksen linkittymistä todelliseen 
asiakastarpeeseen, eritoten pk-sektorin kasvuun. Erityisen 
vahvasti tämä näkyy EU:n rahoituksessa, mutta selvästi myös 
kansalliset rahoittajat vaativat tutkimustulosten muuttumista 
entistä vahvemmin todellisiksi innovaatioiksi, eli tuottamaan 
takaisin niihin sijoitetut tutkimusinvestoinnit. 

Yhteistyön ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään tutkimus-
organisaatioiden ja yritysten välistä. Avoimemmat arvoketjut 
eri yritysten välillä edesauttavat läpinäkyvyyttä ja sitä kautta 
synnyttävät uusia mahdollisuuksia. Yksinkertainen päättely-
ketju johtaa siihen, että kaikki osapuolet tarvitsevat yhteistyö-
tä ja hyötyvät siitä. Tämän yhteistyön synnyttämiseen tarvitaan 
innovaatiotoiminnan aktiivisia toimijoita kuten CEE. 

Avoin innovaatio perustuu erityisesti verkostoitumiseen ja 
luottamukseen sopivien kumppanien välillä. On siis päivän-
selvää ettei ajatusmaailman integroiminen käytännön toimin-
taan tapahdu sormia napsauttamalla – eikä se joillain aloilla 
ole edes kannattavaa. Kannattaa kuitenkin pohtia seuraavaa 
kysymystä: voisiko avoimemmasta innovaatioyhteistyöstä olla 
hyötyä omalla alallani?

Janne Anttila
TkK, CEE, tutkimusharjoittelija
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CHEMPOLIS OY

Chempolis biorefining technology creating 
export possibilities for Finnish high-tech 

Chempolis is expanding strongly in Asia, especially in India. 
Chempolis is currently negotiating to set up a number of bi-
orefineries for example in India, where Chempolis has recently 
established a subsidiary for carrying out biorefinery projects. 
In addition to jobs nearby the biorefinery, it generates employ-
ment in design, automation, workshops, project management 
and erection. In all these areas Finland has great knowledge 
and possibilities to compete in global market. 

Demand for and potential of biobased fuels and 
chemicals
Energy self-sufficiency and tendency to increase independ-
ency on oil based products have been worldwide targets for 
longer time. Growing population and unevenness of resources 
have been global challenges for healthy growth and sustain-
able production. Biomasses, such as agricultural residues and 
wood represent a huge resource for producing ethanol for fuel 
and various bio-based chemicals for industrial use with various 
applications.    

Utilizing inedible (non-food) biomasses as raw materials in 
advanced biorefineries CO2 emissions can be reduced, which 
also help to secure sufficient food for everyone. Biorefining 
utilizes local biomass resources and therefore it boosts local 
economy in many rural areas and enables generation of true 
bioeconomy. Both agricultural rich and forest rich areas have 
great potential for profitable biorefining. 

True business from biomasses
Chempolis’ third generation formicobio™ technology is ca-
pable of producing multiple value-added products, such as 
cellulosic ethanol, biochemicals, lignin and biocoal. The third 
generation technology is based on selective fractionation 
using recyclable biosolvent and maximizes use of all biomass 
components into valuable products profitably. 

formicobio™ technology fractionates biomass into cellulose, 
hemicellulose and lignin. This means, for example, pure sugar 
streams for various applications. Several chemical compo-
nents replacing plastic based commercial products – currently 
produced from fossil based components – are true applica-
tions already today.

India Thailand Brazil

Estimated/mandated increase in ethanol 
consumption or production
     million m3/a
     target year 5.8

2017
2.0
2021

27
2022

 share of cellulosic ethanol in growth 80% 80% 33%

Number of required cellulosic biorefineries 
(50000 m3/a),  i.e. the market size of the 
formicobio™ technology

95 30 180

Markets for the formicobio™ technology in the production of 
cellulosic ethanol

Pasi Rousu, M.Sc. (Eng), Chempolis, President APAC
Lääketehtaantie 1, FI-90660 Oulu
pasi.rousu@chempolis.com

Raw materials for biorefining. Photo: Sampo Anttila, © Chempolis Oy

Cleantech teollisuuden ytimessä

Meneillään on kolmas teollinen vallankumous. Ensimmäinen 
vallankumous alkoi höyrykoneesta, toinen rautateistä ja kol-
mas energiamurroksesta. Kansainvälisesti korkealle arvoste-
tun suomalaisen cleantech-osaamisen yksi merkittävimmistä 
tekijöistä on vuosikymmeniä jatkunut työ teollisuuden ener-
gia- ja resurssitehokkuuden eteen. Suomen viennin veturit, 
perusteollisuus ja cleantech, ovat kietoutuneet toisiinsa.

Suomalaisten cleantech-yritysten liikevaihto oli vuonna 2013 
yli 25 miljardia euroa.  Yritysten cleantech-liikevaihto kasvoi 
yli viisi prosenttia epävarmasta yleisestä taloustilanteesta 
huolimatta. Viennin osuus yritysten cleantech-liikevaihdosta 
oli noin 53 prosenttia.

Cleantech tarkoittaa teknologiaa, palveluja, ratkaisuja, proses-
si-innovaatioita ja tuotteita, jotka auttavat vähentämään ihmi-
sen aiheuttamaa ympäristökuormitusta, säästämään energiaa 
ja luonnonvaroja sekä parantamaan elinympäristöä. Maail-
malla on suuri kysyntä ja potentiaali teollisuuden resurssi- ja 
energiatehokkuutta edistäville prosesseille. Teollisuudessa 
kehitetyt ja testatut cleantech-ratkaisut puhdistavat ympäris-
töä ja luovat työpaikkoja.

Maailmalla riittää kysyntää sekä jo olemassa oleville että 
uusille innovaatioille, joilla edistetään materiaalien, resurssien 
ja energian käytön tehokkuutta. Suomalainen teollisuus onkin 
avainasemassa tehokkaiden cleantech-ratkaisujen kehittämi-
sessä ja maailman puhdistamisessa. 

CLEANTECH

Cleantech Finland

Cleantech Finland vauhdittaa suomalaisen ympäristöliiketoi-
minnan kasvua. Autamme alalla toimivia suomalaisyrityksiä 
löytämään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, mark-
kinoimaan osaamistaan sekä kehittämään yhdessä kansain-
välisesti kiinnostavaa tarjoomaa. Tavoitteenamme on nostaa 
Suomi maailman johtavaksi cleantech-asiantuntijamaaksi. 
Päämarkkina-alueemme ovat Venäjä, Intia ja Kiina. Cleantech 
Finland toimii osana Finpron organisaatiota. Cleantech Finland 
-brändin omistaa Elinkeinoelämän keskusliitto, EK. Kotisivu: 
www.cleantechfinland.com

Jani Timonen, KTM, YTM 
cleantech-asiantuntija
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki 
jani.timonen@finpro.fi 
040-3433359
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EY

Yritysvastuu on liiketoiminnan kovaa ydintä
Millaisen jalanjäljen jätämme?

Millainen on vastuullinen yritys? Tämän kysymyksen äärel-
lä olemme itsekin painiskelleet: EY määritteli viime vuonna 
uudessa strategiassaan toimintansa tarkoitukseksi rakentaa 
parempaa työ- ja liike-elämää ja toimivampaa maailmaa tee-
malla ”building a better working world”. Maailmaa, jossa pää-
omamarkkinat toimivat, yritykset kasvavat kestävästi, työlli-
syys paranee, kuluttajat kuluttavat ja hyvä luottamus vallitsee. 
Halusimme haastaa itsemme ja asiakkaamme.

Kun keskustelemme asiakkaidemme kanssa aiheesta eri 
foorumeilla, viesti on samanlainen: yritysvastuu on lunastet-
tava teoilla.  Se ei ole enää pelkkää päälle liimattua sanahe-
linää vaan kovaa liiketoiminnan ydintä. Yrityksiltä odotetaan 
vastuullisia valintoja niin teollisuuden, ympäristön, talouden 
kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Parhaat yritykset ovatkin 
jo kääntäneet vastuullisen liiketoiminnan kilpailuedukseen 
esimerkiksi edesauttamalla maailman luonnonvarojen kestä-
vää hyödyntämistä samalla ihmistä arvostaen ja hyvää tulosta 
tehden.

Tänä vuonna korkeakouluopiskelijoille tehty Universumin 
työnantajakuvatutkimus paljastaa, että työn merkityksellisyys 
on noussut uratavoitteiden kärkikolmikkoon. Nuoret korkea-
kouluopiskelijat odottavat, että vastuullinen yritys, ja erityisesti 
oma työnantaja, kantaa kortensa yhteisen hyvän kekoon.

TeollisuusSummit 2014 on samojen kysymyksen äärellä: vas-
tuullisuus edellyttää innovointeja, ja TeollisuusSummitilla on 
mahdollisuus yhdistää osaamista useilla eri teknologia-alueil-
la. Kilpailukyvyn parantaminen on yhteinen haaste ja parhaim-
millaan TeollisuusSummit 2014 on teollisuuden vaikuttajien 
keskustelufoorumi, jossa luodaan kattavaa poikkitoimialaista 
yhteistyötä useiden eri toimijoiden ja eri toimialojen kesken. 
Hyvä näin!

EY haluaa olla mukana tässä yhteistyöfoorumissa. Poh-
jois-Suomessa on tällä hetkellä vireillä merkittäviä hankkeita, 
joiden jalanjäljet nähdään vasta myöhemmin. Suurimpa-
na näistä on varmasti Hanhikiven ydinvoimahanke, mutta 
unohtaa ei sovi myöskään kaikkea sitä pohjoissuomalaisten 
yritysten tekemää työtä esimerkiksi valmistavan teollisuuden, 
metsäteollisuuden, kaivosteollisuuden ja energiatuotannon 
aloilla. Tässä työssä EY on mukana, ja juuri monipuolinen 
toimialaosaaminen on avain asiakkaidemme liiketoiminnan 
ymmärtämiseen. Se mahdollistaa oikean avun tarjoamisen 
oikeaan tarpeeseen. Haluamme edelleen kehittää tätä palve-
luvalikoimaa yhdessä yhteistyökumppaneidemme, asiakkai-
demme sekä sidosryhmiemme kanssa sekä ennen kaikkea 
auttaa heitä pärjäämään globaalissa kilpailussa – kestävästi ja 
vastuullisesti.

Jätetään yhdessä hyvä jalanjälki!

EY (aiemmin Ernst & Young) on globaali tilintarkastuksen, ve-
rotuksen, lakipalveluiden ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja 
liikkeenjohdon konsultti. Tarjoamme asiakkaillemme 175 000 
asiantuntijan voimin saumatonta, korkealaatuista palvelua yli 
150 maassa. Suomessa meillä on alan kattavin verkosto, johon 
kuuluu noin 650 asiantuntijaa ja 23 aluetoimistoa eri puo-
lilla maata. Pohjois-Suomessa EY edustaa laajaa valikoimaa 
tilintarkastuksen ja liikkeenjohdon neuvontapalveluita. Eri-
koisosaamiseemme lukeutuvat myös liikejuridiikka, välillinen 
ja välitön verotus, liiketoiminta Venäjällä sekä ulkomaanko-
mennusten hallinnoiminen. Asiakkaitamme Pohjois-Suomen 
kaikissa aluekonttoreissa Oulussa, Rovaniemellä, Kajaanissa 
ja Ylivieskassa palvelee yhteensä noin 40 EY:läistä, joihin 
lukeutuu KHT-, JHTT- ja HTM-tilintarkastajia, kokeneita vero- ja 
liikejuridiikan osaajia.

www.ey.com/fi
jari.karppinen@fi.ey.com

Visions of the near future: 
Haltian’s Visionary Labs makes ideas into reality
HALTIAN OY

An image of a three-dimensional green box is spinning on a 
television screen. “This is something we’ve developed in our 
Visionary Labs”, explains Ville Ylläsjärvi, Haltian’s Creative 
Director. He’s holding a plastic see-through case, which seems 
durable but not exactly exciting. But it soon is apparent the 
excitement isn’t in the looks. The case is a tracking device 
for valuable cargo, and it’s transmitting all the tilts, position 
changes and minute movements to the screen using regular 
mobile phone data networks. “There’s a slight lag between 
action and presentation, but that doesn’t matter to us – the 
idea is to know when and where things occur.” Haltian’s idea is 
that not too far in the future, most cargo deliveries would have 
a similar box in every container, replacing the current method 
of reporting cargo mishaps by hand while tracking the cargo 
every bit of the way.

Ylläsjärvi is in charge of Visionary Labs, Haltian’s muscle for 
taking ideas and making them happen. “Ideas happen every-
where, so from the very beginning we decided to have a pro-
cess to hone them into reality. Visionary Labs has three tasks: 
keeping our personnel vitality and motivation high, creating 
new IPR, and creating references in order to get leverage for 
our marketing via innovation.” He continues to explain that 
innovating and making something new is their way of distin-
guishing themselves against mass competition, and for a small 
company, thinking creatively is the only way to get noticed.

Innovations can start from personal interest, from a need, a 
market situation, or just a hunch of what will happen. One 
of the main interests we share with a lot of companies is the 
Internet of Things – machine-to-machine interaction. Weara-
bles are another main interest, intelligent clothing in general 
– there’s no knowing where ideas will lead. But that’s why we 
have this process, and it’s a totally new way to approach prod-
uct development.”

Not content with just improving their products, Haltian also 
invests heavily in making their service processes more effi-
cient. “It can vary a great deal client to client, but for each and 
every one, we want to deliver the best possible experience 
when dealing with us. With top tools, top talent and the best 
possible method for making it all click, it’s only fair to expect 
great things.”

BUSINESS: Innovative service and mobile product 
development for high tech needs
SIZE: 70 professionals
LOCATIONS: Oulu, Finland
CUSTOMERS: From Central Europe, West Coast United States, 
Finland

CONTACT: Ville Ylläsjärvi, Creative Director
ville.yllasjarvi@haltian.com

http://www.haltian.com
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Autonvuokraus osana projektia?
HERTZ

Kaluston tarve muuttuu projektin edetessä
Hertz Autovuokraamon ja yritysten yhteistyö on vuosien saa-
tossa muodostunut dynaamiseksi ja joustavaksi ratkaisujen 
hakemiseksi alati muuttuvissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Olemme pitkän kokemuksemme ansiosta enemmänkin 
asiantuntija kuin vain palveluntuottaja erilaisissa projekteissa. 
Yhtenä alan suurimmista toimijoista meillä on mahdollisuus 
räätälöidä kalustoamme ja palvelujamme juuri asiakkaan 
tarpeiden mukaisiksi, esimerkiksi suurhankkeiden eri vaiheissa.

Pohjoisen pitkät välimatkat, haastavat kulkuyhteydet sekä ark-
tiset olosuhteet asettavat ajoneuvokalustolle ja varustelulle 
paljon vaatimuksia eri vuodenaikoina. Ajoneuvojen määrän ja 
ominaisuuksien säätely hankkeiden eri vaiheissa tuo tehok-
kuutta, helppoutta sekä kustannussäästöjä. 

Yksi luotettava kumppani, joka kykenee hoitamaan kokonai-
suuden alusta loppuun, mahdollistaa turvatun ja turvallisen 
liikkumisen kohteiden välillä ilman yllätyksiä.

Laaja mutta tiheä verkostomme mahdollistaa myös tasaisen, 
maanlaajuisen palvelun, nopean reagoinnin sekä hyvin lyhyet 
toimitusajat paikkakunnasta riippumatta tilanteiden alati 
muuttuessa.

Vuokra-autojen saatavuus, kustannusten ennustettavuus 
ja oikeanlainen kalusto oikeaan aikaan oikeassa paikassa, 
tavoitettavuus sekä tiepalvelu 24/7 ovat Hertz Autovuokraa-
mon peruspalvelua. Asiakkaan kanssa yhteistyössä sovittaviksi 
asioiksi jäävät kaluston määrä, käyttötarkoituksen mukainen 
mallisto sekä vuokrauksien pituudet, joita voi muuttaa jousta-
vasti tarpeen mukaan.

Ajoneuvokalustomme on uusi ja laaja, vuokra-aika voi olla 
mitä tahansa väliltä 1 vrk–12 kk, raportoimme tarvittaessa 
tarkasti käyttöä, ja yhteistyössä etsimme parhaat ratkaisut 
tarpeisiinne niin pienissä kuin suurissakin hankkeissa.

www.hertz.fi

Merenkulkuala tarjoaa uusia tuulia Pohjois-Suo-
meen vahvan arktisen teknologian kysynnän myötä
MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

Oululla on pitkä historia merenkulkukaupunkina: Toppi-
lansalmen satamasta purjehdittiin ”pitkin maailman meriä” 
1700-luvulta lähtien. Tervakauppa 1800-luvulla vahvisti 
kaupungin asemaa ja kansainvälisyyttä. Merenkulkuala on 
siis ollut alun perin Oulun vaurauden lähde.  Merellisyys ja 
merenkulku kuitenkin vähitellen hiipuivat liki unohduksiin 
rautateiden ja muun kehityksen myötä, ja viimeiset vuosikym-
menet tietotekniikka on jättänyt muut kaupungin vahvuudet 
alleen. Nykyisten taloudellisten haasteiden alla on korkea aika 
miettiä alueen kaikkia vahvuuksia, niitä vähän unohtuneitakin, 
ja miettiä miten niistä voidaan rakentaa uutta liiketoimintaa ja 
kasvua. 

Yksi kansainvälisesti vahvaa nostetta kerännyt ala on arkti-
nen ja pohjoinen osaaminen merenkulussa. Tähän kysyntään 
vastaamaan Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja 
tutkimuskeskus (MKK) käynnisti etäpisteen Ouluun touko-
kuussa 2013 EAKR-rahoituksen turvin. Hankkeen tarkoituksena 
on vakiinnuttaa toiminta Oulussa. MKK tarjoaa asiakkaiden 
tarpeista lähtevää laadukasta, yliopistotasoista koulutusta, 
tutkimusta ja konferensseja. Vuoden 2014 alussa MKK yhdistyi 
kahden muun erillislaitoksen kanssa toimien nyt Turun yliopis-
ton Brahe-keskuksen yhtenä tulosyksikkönä. Oulun etäpisteen 
ajatuksena on yhdistää MKK:n ja Oulun yliopiston verkos-
tot, vahvuudet ja osaaminen sekä muu pohjoissuomalainen 
osaaminen luomaan uusia, ennakkoluulottomiakin avauksia 
vastaamaan siihen kysyntään, jota arktinen merenkulku ja 
esimerkiksi kasvava kiinnostus Koillisväylään luovat. Kansal-
linen ja kansainvälinen kiinnostus arktisiin alueisiin luo paljon 
mahdollisuuksia ja uhkia, minkä vuoksi erilaisiin tutkimus- ja 
kehittämisrahoituksiin on panostettu merkittävästi.

Kasvua syntyy innovaatioiden, teknologisten vahvuuksien 
ja maantieteellisen aseman yhdistämisestä. Suomen sijainti 
EU-maana Norjan ja Venäjän rajanaapurina on etu. Esimerkik-
si logistisen kilpailuedun ympärille voi rakentaa teollisuutta, 
palveluja ja älykästä ICT:tä. Itämeren jääosaamisen hyödyn-
täminen pohjoisessa on suuri mahdollisuus – Perämeren 
satamat ovat tottuneet jokavuotiseen jäätymiseen ja sen 
kanssa selviytymiseen. Myös paljon muuta talviosaamista on 
maassamme niin, ettei sitä aina tiedostetakaan. Pohjoisnapaa 
lähestyttäessä törmätään uudenlaisiin kysymyksiin ympäristö-
riskien lisäksi. Esimerkiksi meriturvallisuus- ja navigointijärjes-
telmät vaativat kehittämistä mm. magneettikentän ja satelliit-
tien rajoitusten takia. Näin ollen esimerkiksi jäätymättömille 
antenneille on kysyntää, puhumattakaan teknologisesti 
edistyneemmistä ratkaisuista.

Monenlaista uutta liiketoimintaa merenkulun ekotehokkaissa 
ratkaisuissa on siis tarjolla. MKK-Oulun tehtävänä on käynnis-
tää alueen tarpeista ja vahvuuksista (mm. ICT, talviteknologia, 
jäänmurto) lähtevää kehitystyötä ja hankkeita. Keskustelem-
me mielellämme mahdollisuuksista arktisuuden ja pohjoisuu-
den, tekniikan sekä muiden Oulun ja Pohjois-Suomen vah-
vuuksien yhdistämisestä merenkulun liiketoiminnan kannalta. 
Pyrimme myös edistämään keskustelua merellisyydestä ja 
meren merkityksestä virkistykseen ja vapaa-aikaan sekä näi-
den teemojen näkymistä strategisissa linjauksissa.
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OAMK

Oamkissa on tekemisen meininkiä 

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) koulutus on vahvasti 
työelämään suuntautunutta käytännön osaamista. Yhdessä 
alueen työnantajien kanssa koulutamme osaavia asiantuntijoi-
ta, joita pohjoisessa tarvitaan myös tulevaisuudessa. 

Oamkin Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikössä on yhteensä 
noin 2 300 opiskelijaa. Vuosittain heistä saa opintonsa pää-
tökseen noin 500 alansa ammattilaista rakennus-, energia-, 
kone-, ICT-, sähkö- sekä luonnonvara-alalle. 

Käytännön työelämän taitoja opiskelijamme hankkivat teke-
mällä vuosittain satoja harjoittelu-, projekti- ja opinnäytetöitä 
yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Töissä opiskelijam-
me näkevät käytännössä, mitä tämän päivän työelämässä 
menestymiseen vaaditaan. Yrityksille puolestaan opiskelijat 
tarjoavat tuoretta osaamista ja näkökulmaa toimintamallien 
tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen tai ongelmien ratkai-
suun. Työuran käynnistämisessä nämä yritysten kanssa luodut 
kontaktit ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Kehitämme opetusta jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä työelä-
män kanssa, jotta pystymme tarjoamaan alueelle tarvittavaa 
työvoimaa. Tk-toimintamme koostuu kehityshankkeista, 
maksullisesta palvelutoiminnasta sekä opiskelijoiden yrityk-
siin tekemistä projekteista ja opinnäytetöistä. Niiden avulla 
pyrimme lisäämään Pohjois-Suomen yritysten kilpailukykyä ja 
kansainvälisyyttä. 

Tekniikassa ydinosaamistamme ovat kestävä energiateho-
kas rakentaminen ja asuminen sekä virtuaaliympäristöjen ja 
painettavan älykkyyden sovellukset. Vahvuusalueitamme ovat 
myös auto- ja moottoritekniikka, jossa tutkitaan esimerkiksi 
vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntämismahdollisuuksia. 
Tutkimustyön tuloksena on toteutettu muun muassa Kempe-
leen ekokorttelin puukaasuvoimalaitoksen moottorinohjaus-
tekniikka, jonka uudet ratkaisut vastaavat energia- ja ilmasto-
haasteisiin.

Oamkin 3D-virtuaalilaboratorio Cavessa voidaan visualisoida suunnitteilla 
olevia rakennuksia, rakennettuja alueita ja ympäristöjä, koneita ja laitteita 
isoille joukoille yhtäaikaisesti kaksi- tai kolmeulotteisena. 
Kuvaaja: Jussi Tuokkola

Jari-Pekka Rontu
DI, LitM
Oulun ammattikorkeakoulu
Varajohtaja

Käytännön työtä yrityksille
OAMK

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät vuosittain 
satoja harjoittelu-, projekti- ja opinnäytetöitä yrityksille. Opis-
kelijoille työt ovat tilaisuus soveltaa opittua käytäntöön ja 
yrityksille mahdollisuus uusien toimintamallien, prosessien, 
työvälineiden tai tuotteiden kehittämiseen.

Oamkista tietotekniikan insinööriksi valmistunut Heikki Hal-
metoja työskentelee tällä hetkellä Fantastec Oy:ssä pelioh-
jelmoijana. Opiskelujensa aikana Heikki teki yritykselle opin-
näytetyönsä, joka käsitteli Unity-pelinkehitysalustan kanssa 
yhteensopivia moninpelipalvelinohjelmistoja. Heikki otti itse 
yhteyttä yritykseen ja kysyi mahdollisuutta työn tekemiseen. 
Lopullinen aihe sovittiin yhteisissä tapaamisissa. – Kommu-
nikaatio on avain onnistumiseen. Yhteisten pelisääntöjen tär-
keyttä ei voi korostaa liikaa, Heikki kertoo tyytyväisenä koke-
muksistaan. Lue Heikin koko haastattelu verkkolehti Extrasta: 
oamk.fi/extra. 

Oletko kiinnostunut tekemään 
yhteistyötä opiskelijoidemme kanssa? 

Ota yhteyttä
Pia Heikkinen 
040 141 5087
pia.heikkinen@oamk.fi
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RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT

Meripohjolan uudistuva 
metalli- ja konepajateollisuus

Metalliteollisuus on säilyttänyt asemansa Suomen viennin ve-
turina jo useita vuosikymmeniä. Metalli-teollisuuden merkitys 
Meripohjolan alueella on merkittävä, lähtien Raahen teräs-
tehtaan ja Tornion jaloterästehtaan suuryrityksistä. Pk-sekto-
rin yritykset muodostavat tärkeän osan metallin toimialasta 
tuottaen lähes miljardin euron liikevaihdon vuosittain. Toi-
mialan yritykset ovat myös kansainvälistyneet varsin hyvin. 
Metalliteollisuuden yritysten kilpailukyvyn ja uudistumisen 
merkitys alueen työpaikkoihin ja elintasoon on siten ensiarvoi-
sen tärkeä. 

Meripohjolan alueen julkiset toimijat ovat rakentaneet tiiviin 
kehitysyhteisöverkoston, metalli- ja konepajateollisuuden 
ekosysteemin, jolla pyritään vastaamaan toimialan yritysten 
yhä vaativampiin kehittämis- ja kansainvälistymistarpeisiin. 
Tehokkaan verkostopalvelun etuina yritys voi saada useimmat 
kehittämistarpeet sekä niihin liittyvän rahoitusavun ja resurssit 
yhden kontaktin kautta. Meripohjolan metallin kehitysyhteisö-
verkosto on mukana Tampereen johtamassa INKA-ohjelman 
Uudistuva teollisuus -teemassa. Tämä avaa mahdollisuuden 
siirtää osaamista ja tietoa valtakunnan tason kehitystyöstä 
alueemme pk-yritysten hyväksi ja avaa uusia rahoitusmahdol-
lisuuksia yritysten kehittämistyöhön.

Keihäänkärkenä yritysten uudistumistyössä nähdään Ruukin 
ja Outokummun tuottamat uudet erikoisteräslaadut, joiden 
avulla pk-yritykset voivat uudistaa tuotteitaan kilpailuky-
kyisemmiksi. Teollinen internet ja siihen liittyvä tuotannon 
automatisointi ja digitalisointi voivat tuoda monelle yritykselle 
merkittävää hinta- ja laatukilpailukykyä. Kehitystyössä kaikki 
lähtee kuitenkin pk-yrityksen omista tarpeista, joihin vastataan 
räätälöidyillä ratkaisuilla. 

Tule mukaan TeollisuusSummitiin tai ota muutoin 
yhteyttä, niin keskustellaan teidän yrityksenne kehittä-
mistarpeista. 

Risto Pietilä
elinkeinojohtaja
Raahen seudun yrityspalvelut
044 439 3291
risto.pietila@raahe.fi
www.rsyp.fi

Terästutkimuksesta pohjaa metallien jalostukselle 
OULUN YLIOPISTON TERÄSTUTKIMUSKESKUS CASR 

Oulun yliopiston Terästutkimuskeskus CASR - vahva 
teollisuuden yhteistyökumppani

Tausta
Oulun yliopiston seitsemän tutkimusryhmän muodostama 
Terästutkimuskeskus CASR (Centre for Advanced Steels Re-
search) on maamme suurin terästutkimusta tekevä yksikkö 
(kuva 1). Sen ytimen muodostavat Prosessimetallurgian ja 
Materiaalitekniikan tutkimusryhmät, joista edellisen tutkimus 
liittyy sulan teräksen valmistukseen ja käsittelyyn, jälkimmäi-
sen erikoislujien terästen muokkaukseen, ominaisuuksiin ja 
käyttöön. Tutkimus on sekä kokeellista prosessien simulointia 
ja ominaisuuksien mittausta että tietokonemallien kehittämis-
tä ja soveltamista, mihin on olemassa hyvät laitteet ja valmiu-
det.

Kehittyneet valmistusprosessit edellyttävät automaatiota ja 
mittauksia, joita keskuksessa edustaa Säätötekniikan tutki-
musryhmä. Lämpö- ja diffuusiotekniikan sekä prosessime-
tallurgian virtauslaskennan tutkimusryhmät mallintavat ja 
kehittävät mm. masuunien toimintaa ja sulan teräksen käsit-
telyä tavoitteena materiaali- ja energiatehokas ja sitä kautta 
taloudellinen sekä ympäristön kannalta kestävä teräksen 
tuotanto. Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryh-
mä kehittää konepajoille uusia erikoisterästen käyttötapoja 
esimerkiksi laseria hyödyntäen. Biomimetiikan ja älykkäiden 
järjestelmien tutkimusryhmä kehittää data-analyysimenetel-
miä teollisten prosessien optimointiin, hallintaan ja suunnit-
teluun. Tuotantotalouden tutkimusryhmä puolestaan tarjoaa 
teknistaloudellisen näkökulman terästen valmistukseen ja 
käyttöön asiakkailla.

Keskuksen piirissä työskentelee noin 50 tutkijaa, joiden työn 
tuloksena syntyy vuosittain viitisenkymmentä tieteellistä jul-
kaisua. Prosessimetallurgiaa tai materiaalitekniikkaa pääainee-
na opiskelleita diplomi-insinöörejä valmistuu vuosittain 15–20 
ja väitöstöitä hyväksytään muutama.

Yhteistyö 
Terästutkimuskeskus on perinteisesti tehnyt läheistä yhteis-
työtä alan teollisuuden kanssa. Erityisesti SHOK-ohjelmien 
kautta vuodesta 2009 lähtien yhteistyö metallinjalostusyri-
tysten kanssa on ollut tiivistä ja muuttunut pitkäjänteiseksi. 
FIMECC-SHOKin koordinoimissa ohjelmissa on tänä vuonna 
alkamassa toinen viisivuotisjakso, jossa Terästutkimuskeskuk-
sella on jälleen erittäin merkittävä rooli liittyen tuotantopro-
sessien tehokkuuden ja taloudellisuuden parantamiseen sekä 
erikoisterästen edelleen kehittämiseen.

Terästeollisuuden perusprosessit ovat pääosin perinteisiä, 
mutta hyväksi koettuja, ja tehtyjen investointien käyttöikä 
useita vuosikymmeniä. Tuotantolinjojen tehokkuutta ja ympä-
ristöystävällisyyttä voidaan kuitenkin parantaa uuden teknolo-
gian avulla, mikä edellyttää monialaista osaamista ja useiden 
alojen saumatonta yhteistyötä. Erikoisterästen optimaalinen 
käyttö puolestaan edellyttää rakenteiden valmistajilta uuden-
laista suunnitteluosaamista ja uusien konepajatekniikoiden 
hallintaa.

Kansainvälisyys
Terästeollisuus toimii globaalissa ympäristössä, jossa niin 
raaka-aineiden kuin tuotteidenkin hinnat määräytyvät maa-
ilmanmarkkinoilla. Yritysten kilpailukyky riippuu paljolti siitä, 
miten nopeasti ne kykenevät ottamaan käyttöönsä itse kehit-
tämäänsä tai muualta ostamaansa teknologiaa. Esimerkiksi 
Rautaruukki ja Outokumpu ovat monikansallisia yrityksiä, joilla 
on tuotannollista toimintaa useissa maissa. Outokummulla 
ja SSAB:llä, jonka kanssa Rautaruukki juuri fuusioitui, on myös 
merkittävää tutkimustoimintaa Suomen ulkopuolella. 

Akateeminen yliopistotutkimus on perinteisesti kansainvälis-
tä ja myös terästutkimus on löytänyt yhteistyökumppaneita 
ympäri maailmaa mm. Tekesin rahoittamissa hankkeissa. 
EU:hun liittymisen myötä vuonna 1995 Suomi pääsi mukaan 
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terästeollisuuden tutkimusohjelmaan, jota rahoitetaan te-
rästeollisuudelta kerättyjen varojen korkotuotoilla. Laaditun 
tutkimusagendan pohjalta jaetaan vuosittain 40 miljoonaa 
euroa yhteishankkeisiin. Oulun yliopiston terästutkimus on 
ollut koko ajan mukana näissä tutkimusprojekteissa lukuisten 
eurooppalaisten tutkimuskeskusten ja teräsyhtiöiden kans-
sa. Usein Terästutkimuskeskus toimii tutkimusosapuolena 
teollisuuden generoimissa hankkeissa. Terästutkimukseen on 
haettavissa tukea myös juuri käynnistyneessä uudessa EU:n 
tutkimuksen puiteohjelmassa Horizon 2020. 

Uusia avauksia
Kaikkien suomalaisten teräksenvalmistajien strategia nojaa 
tänä päivänä erikoisteräksiin. Ovako Imatralla tämä tarkoittaa 
lähinnä M-teräksiä, SSAB:n Raahen terästehtaalla suorasam-
mutettuja erikoislujia ja kulutusteräksiä ja Outokummulla Dup-
lex-teräksiä sekä ferriittisiä ruostumattomia teräksiä. Tämän 
lisäksi tehtaiden pitää pystyä tuottamaan kilpailukykyisesti 
perusteräksiä, jotta markkinaosuudet kotimarkkinoilla kyetään 
säilyttämään.

Terästutkimuskeskus tarjoaa osaamistaan näiden erikois-
tuotteiden valmistukseen ja käytön edelleen kehittämiseen. 
Keskus pyrkii antamaan apua ja siirtämään kartuttamaansa 
korkeatasoista osaamista myös pk-yritysten käyttöön. Esimer-
kiksi lujat suorasammutetut teräkset ovat luoneet alueelle 
useita jatkojalostajia. Nivalassa on Tulevaisuuden tuotanto-
menetelmät (FTM) -tutkimusryhmän toimesta rakennettu 
pilot-laitteisto induktiokuumennusyksikön ympärille, jolla 
voidaan tutkia mm. räätälöityjen erikoisterästen valmistusta 
piensarjatuotantoa silmällä pitäen. 

Kulutusta kestäville teräksille on tullut vetoapua maamme 
kasvavasta kaivosteollisuudesta ja lisää mahdollisuuksia on 
näköpiirissä, sillä fuusion tuloksena syntyvä uusi SSAB on 
globaali markkinajohtaja erikoislujissa rakenneteräksissä ja 

kulutusteräksissä. Duplex-teräksille on kehittymässä kasvavat 
markkinat clean tech -teollisuudessa ja nikkelivapaat ferriitti-
set ruostumattomat teräkset tarjoavat monesti ympäristöys-
tävällisempiä vaihtoehtoja perinteisille austeniittisille ruostu-
mattomille teräksille. 

Prosessien kehittäminen ja ympäristövaikutusten minimoimi-
nen tarjoaa high tech -yrityksille monia houkuttelevia yhteis-
työmahdollisuuksia. Suuryritysten kautta myös pk-yrityksillä 
on mahdollisuus päästä kiinni globaalien arvoverkkojen toi-
mintoihin. Uuden teknologian käyttöönoton nopeuttamiseksi 
olisi alueellamme saatava aikaan enemmän demonstraatio-
hankkeita, joiden yhteydessä pienetkin yritykset pääsisivät 
lähemmin tutustumaan sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Te-
rästutkimuskeskus voi tarjota alustan tällaisten demonstraa-
tiohankkeiden valmisteluun, rahoituksen hakemiseen ja myös 
varsinaiseen koetoimintaan.

Tie malmista metalliksi alkaa yleensä ferroseoksen valmistuk-
sella. Jotta malmeja tai rikasteita ei tarvitsisi viedä maailmalle 
sellaisenaan vaan pitemmälle jalostettuina tuotteina, olisi 
panostettava lisää esimerkiksi ferroseosten kehittämiseen. Hy-
vänä esimerkkinä tästä käy ferrokromin valmistus, joka antaa 
pohjan Tornion terästehtaan kilpailukyvylle. Monimetallivaro-
jen taloudellinen hyödyntäminen edellyttää yleensä useiden 
eri prosessien rinnakkaista tai peräkkäistä ajoa. Kilpailukyky 
syntyy kun uudet prosessit kyetään integroimaan olemassa 
oleviin teollisiin rakenteisiin, kuten esimerkiksi Mustavaaran 
malmin suunniteltu jalostus Raahessa. 

TkT Veikko Heikkinen
Terästutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja

LED-valoputket tulevat, oletko valmis?
VALTAVALO

Valaistus on kovaa vauhtia muuttumassa energiatehokkaam-
maksi ja ympäristöystävällisemmäksi – eikä vähiten LED-va-
loputkien ansiosta. Vähän sähköä syövät LED-valoputket 
kestävät muiden LED-valonlähteiden mukaisesti myös monin 
verroin tavanomaisia loistelamppuja pidempään ja varsinai-
nen lampunvaihtotyö on helppoa. LED-valoputkien käyttö on 
kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana räjähdysmäisesti 
meillä Suomessa. Varhaisimpina käyttökohteina ovat olleet 
teollisuuden toimijat, parkkihallit ja muut tilat, joissa valot pa-
lavat paljon. Käyttöönottoa on vauhdittanut paitsi kasvaneet 
säästötavoitteet, niin myös yhtenäistetyt asennuksia koskevat 
sähköturvallisuuslinjaukset Euroopan turvallisuusviranomais-
ten kesken.

Jo vuosikymmenten ajan valaistus on totuttu teollisuudessa 
näkemään välttämättömyytenä, jonka hoitamiseen on ole-
massa tutut sähköasentajat ja tukkuliikkeet, jotka tarjoavat 
tuttuja lamppuja tutuilta valmistajilta. LED-valoputkia ei ole 
juurikaan vaihtoehdoksi tarjottu, koska jakelukanavien vie-
dessä oman siivunsa on laadukkaan tuotteen hinta aiemmin 
karannut helposti loppukäyttäjän kukkarolle liian kalliiksi. 
Halvempia ja heikkolaatuisia tuotteita ei sen sijaan ole kannat-
tanut käyttää lukuisien ongelmien vuoksi.
 
Kotimaista osaamista
Valaistusmarkkinan tilanne on tarjonnut uusille uskaliaille 
toimijoille mahdollisuuden kilpailla kansainvälisten valaistus-
kolossien kanssa lyhyemmällä toimitusketjulla. Suomeen on 
syntynyt lukuisien Kiina-tuotteiden maahantuontia tekevien 
yritysten lisäksi kourallinen omaa valmistusta ja osaamista 
omaavia LED-yrityksiä, joista oululais-kajaanilainen Valtava-
lo Oy erottuu keskittyen LED-valoputkien valmistukseen ja 
myyntiin. Valtavalo on oikealla ajoituksellaan ja suoramyynnil-
lä vakiinnuttanut paikkansa Suomen ja Skandinavian valais-

tusmarkkinoilla. Tuomalla LED-valoputkituotantonsa Kiinasta 
Suomeen, esittelemällä toinen toistaan suurempia ja haas-
tavampia valaistusreferenssejä ja vaikuttamalla aktiivisesti 
alalla mm. standardoimistyössä, Valtavalo on osoittanut, että 
LED-valoputket ovat todellakin kilpailukykyinen vaihtoehto 
paitsi perinteiselle loistelampputekniikalle, myös erillisille 
LED-valaisimille. Tällä hetkellä Valtavalon LED-valoputkia 
palaa jo satoja tuhansia eri puolilla maailmaa.

LED-valoputkien edut perinteisiin valonlähteisiin verrattuna 
ovat selkeät: energiansäästö, pitkä käyttöikä ja hyvä valonlaa-
tu. Erillisiin LED-valaisimiin verrattuna LED-valoputket puoles-
taan tarjoavat alhaisen käyttöönottokynnyksen (olettaen, että 
käytössä on ennestään T8-loisteputket) ja helpon huolletta-
vuuden. LED-valoputken voi vaihtaa sellaisenaan useimpiin 
tavanomaisiin loisteputkivalaisimiin eikä sähkömiestä tarvita 
vaikka putki vikaantuisikin, putken kun voi vaihtaa kuka vain. 
LED-valoputkille valmistumassa oleva standardi mahdollistaa 
myös LED-valoputken vaihdon toisen merkkiseen samaa va-
laisinrunkoa hyödyntäen. Tällä tavalla LED-tekniikan kehittyes-
sä putken voi aina päivittää energiatehokkaimpaan versioon 
ilman mittavaa valaistusremonttia.
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Onko teollinen internet 
vientimahdollisuus Suomelle?

Teollinen internet on noussut käsitteenä esille eri yhteyksissä 
vuoden 2014 aikana ja siitä on syntynyt yksi hypetetyimmis-
tä aiheista myös Suomessa. Vaikka kyseessä on vanha termi 
”Internet of Things” vuodelta 1999, on se nyt vasta saamassa 
kokonaisvaltaisemmin tuulta purjeisiin Suomessa ja muualla 
Euroopassa. Monet suomalaiset yritykset ovat mitä ilmeisim-
min työskennelleet teeman parissa jo vuosia ja tarjonneet 
sovelluksia teollisuudelle määrittelemättä osaamistaan teolli-
seksi internetiksi. Onko Suomella tässä osaamisen etumatkaa, 
jota voidaan viedä muualle Eurooppaan? Ovatko suomalaiset 
teollisen internetin taitajat uusi ja kasvava vientimahdollisuus 
Saksaan?

Saksa, joka on johtava vientimaa maailmassa, on päättänyt 
säilyttää vientiasemansa teollisuus- ja tuotantomaana glo-
baalissa kilpailussa. Sen haasteena ovat korkea palkkataso ja 
kova energian hinta. Saksan kilpailukyky perustuu korkeaan in-
novaatiotasoon ja jatkuvaan tuotekehitykseen panostukseen. 
Innovoinnin isona moottorina on kansallinen kilpailu. Vuo-
desta 2000 lähtien Saksassa on joka neljäs vuosi haastateltu 
koneenrakentajia heidän kilpailijoistaan. Vastanneista yli 50 % 
on vastannut kovimman kilpailijan tulevan kotimaasta eli Sak-
sasta. Tämä luku pysyi samana myös viimeisimmässä vuonna 
2012 tehdyssä haastattelussa.

Pääliiketoiminta-alueet Saksassa ovat autoteollisuus, koneen-
rakennus ja laitevalmistus. Saksan autoteollisuuden globaali 
liikevaihto oli vuonna 2013 miltei 362 mrd. €. Sen sisäinen T&K 
oli samana vuonna yli 18 mrd. € ja yhteenlaskettu T&K-panos-
tus, mukaan lukien alihankkijat, toimittajat ja muut oli 2012 
noin 23,5 mrd. €, eli kolmannes koko Saksan teollisuuden 
T&K-panostuksesta. Tuotekehityksen yksi avainpainopistealue 
on ympäristöteknologian puolella. Saksan autoteollisuus on 
kehittänyt vuosien varrella useiden toimijoiden kesken omia 

prosessejaan, tuotantoaan ja niihin liittyviä uusia applikaatioita 
sekä autojen välistä kommunikaatiota (Car2Car communica-
tion, SAR projekti, älykäs liikenne) ja valtavan määrän erilaisia 
Embedded Systems -sovellutuksia. Se on myös soveltanut 
omalta osaltaan teollista internetiä tuotantoprosesseissaan 
sekä autojen erilaisissa aputoiminnoissa. Sisäänpääsy toimitta-
jaksi autoteollisuudelle on iso haaste, joka vaatii huippuosaa-
mista, omaa toiminallista varmuutta ja oikean luottamuksen 
luomista.

Toisin kuin autoteollisuus, tarjoaa Saksan koneenrakennus ja 
laitevalmistus paremman mahdollisuuden yhteistyölle. Saksa 
on käynnistänyt Industrie 4.0 -nimisen ohjelman, joka tähtää 
teollisen internetin tuomiseen valmistusteollisuuteen. Sen 
tulevaisuuden tavoitteena on toteuttaa uudenlaisia järjestel-
miä tuotantoon ja tuotantologistiikkaan, jotka parempien tai 
uudentyyppisten interaktiomallien avulla vastaavat voimak-
kaamman autonomisuuden joustavuuteen ja tehokkuuteen 
perustuvan dynaamisen tuotannon vaatimuksiin  (Smart Fac-
tory). Koska Saksan koneenrakennus-laitevalmistusteollisuus 
ovat perinteisesti vanhoillisia, ovat sinne asetetut haasteet 
liittyen Industrie 4.0 -tavoitteisiin valtavat.

Suomalaisilla osaajilla on tässä hyvä ja konkreettinen mahdol-
lisuus olla osana Saksan neljättä teollista vallankumousta ja 
kehittää yhdessä saksalaisten yritysten kanssa uutta teollista 
ympäristöä. Teemat ovat mm. M2M, 3D-tuotanto-ohjaus, in-
dustrial mobile devices, condition monitoring, remote monito-
ring, Big-Data, optoelektroniset ohjaukset, älykkäät sensorit ja 
älykkäät komponentit. Näillä alueilla suomalaisilla yrityksillä 
on perinteisesti vahvaa osaamista.

Pekka Stuckert 
+49 171 342 4444
pekka.stuckert@cps-consulting.de

CPS-CONSULTING

Työvoiman pohjoisen liikkuvuuden edistäminen

Pohjois-Norjan ja -Ruotsin investointibuumin realisoitu-
minen työpaikoiksi Oulun alueen osaajille – työvoiman 
pohjoisen liikkuvuuden edistäminen

Pohjois-Norjan ja -Ruotsin mittavista investoinneista puhutaan 
ja uutisoidaan paljon. Investoinnit ovat jo käynnistyneet ja kau-
kaisimmat suunnitelmat ulottuvat ainakin vuoteen 2030 asti. 
Nämä yhteismäärissä miljardiluokan investoinnit ovat suuri 
mahdollisuus suomalaisille yrityksille ja yksittäisille työnha-
kijoille vuosikymmeniksi eteenpäin. Investointien on arvioitu 
avaavan tuhansia uusia työpaikkoja pohjoisille alueille. Kuinka 
nämä investoinnit ja eri yhteyksissä esitellyt miljarditaulu-
kot muuttuvat konkreettisiksi urakoiksi yksittäisille yrittäjille 
ja avoimiksi työpaikoiksi yksittäisille työnhakijoille? Miten 
työnhakijat pääsevät kiinni näiden investointien tuomiin uusiin 
työpaikkoihin?

Runsas uutisointi on herättänyt työnhakijoiden mielenkiinnon 
uusia työmahdollisuuksia kohtaan ja näkynyt esimerkiksi Ou-
lun kaupungin toimijoille useina yhteydenottoina ja kyselyinä. 
Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden Draivia rekryyn -hank-
keessa tehty ”Selvitys Oulun kaupungin työvoiman liikkuvuus-
potentiaalista” -raportti tukee havaintoa, että alueen opiske-
lijoilta ja työttömiltä työnhakijoilta löytyy kiinnostusta liikkua 
työn perässä pohjoisille alueille ja heidän osaamisensa vastaa 
verrattain hyvin Pohjois-Norjan ja -Ruotsin osaamistarpeisiin. 
Oulun haastava työllisyystilanne, pohjoisten investointien 
tuomat mahdollisuudet ja alueen työnhakijoiden liikkuvuus-
halukkuus sekä soveltuva osaaminen ovat vahvoja perusteita 
Oulun kaupungissa aloitetulle työvoiman pohjoisen liikkuvuu-
den edistämiselle.

Investointien tuomiin työmahdollisuuksiin kiinni pääseminen 
ja työvoiman liikkuvuus ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Vaik-
ka investointien on arvioitu tuovan tuhansia uusia työpaikkoja, 
eivät suomalaiset ja oululaiset työnhakijat ole ainoita, jotka 

DRAIVIA REKRYYN -HANKE

ovat pyrkimässä näille työmarkkinoille. Työnhaku Pohjois-Nor-
jassa ja -Ruotsissa vaatii yksittäiseltä työnhakijalta vahvaa 
aktiivisuutta ja työnhakua, yrityksen tarpeita vastaavaa osaa-
mista ja erottautumista muista työnhakijoista, aivan samalla 
tavalla kuin Suomenkin työmarkkinoilla. Lisäksi työpaikat 
avautuvat vähitellen ja hyvin monenlaisten rekrytointikanavi-
en kautta. Iso osa avautuvista työpaikoista ei myöskään tule 
hakuun minkään julkisen kanavan kautta. Tämä vaikeuttaa 
työpaikkojen löytämistä sekä niihin hakeutumista. Työvoiman 
liikkuvuus laajempana ilmiönä sisältää myös monia henkilö-
kohtaisia asioita, jotka eivät liity työhön. Suurimpina esteinä 
liikkuvuudelle nähdään aiemmin mainitun selvityksen mukaan 
perhesiteet ja asumiseen liittyvät asiat. 

Työnhaku vaatii aina yksittäisen työnhakijan aktiivisuutta. Jos 
työvoiman pohjoista liikkuvuutta halutaan kuitenkin edistää 
laajamittaisesti, vaatii se viranomaisten panostusta. Tiedot-
tamista ja palvelua mm. eri rekrytointikanavista ja rajan yli 
muuttamiseen ja asumiseen liittyvistä asioista tulee tehostaa 
ja selkeyttää. Lisäksi liikkuvuuden edistäminen vaatii rajat ylit-
tävää verkostoyhteistyötä, suomalaisen osaamisen esilletuo-
misesta näissä verkostoissa, valmiutta vastata Pohjois-Norjan 
ja -Ruotsin yritysten rekrytointitarpeisiin sekä yritysten ja työn-
hakijoiden kohtaamisen mahdollistavia rekrytointitapahtumia 
ja toimialakohtaisia tapaamisia. Edellä mainitun toiminnan 
kautta saadaan konkretisoitua pohjoisten alueiden työmah-
dollisuuksia ja helpotettua työnhakijoiden hakeutumista töihin 
Pohjois-Norjaan ja -Ruotsiin.              

KIRJOITTAJAT:
Sanna Kangosjärvi
projektipäällikkö
Draivia rekryyn -hanke 
Oulun kaupunki / 
työllisyyspalvelut

Mika Vierimaa
projektisuunnittelija
Draivia rekryyn -hanke 
Oulun kaupunki / 
työllisyyspalvelut
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Rakennetun ympäristön 
innovatiivinen asiantuntija

Sweco Finland on rakennetun ympäristön innovatiivinen ja 
arvostettu asiantuntija Suomessa ja maailmalla. Vahva koke-
muksemme, osaamisemme ja motivoitunut henkilöstömme 
tuottavat asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa kaikenkokoi-
sissa kohteissa hankkeen koko elinkaaren aikana. Palvelemme 
asiakkaitamme rakennetekniikan, talotekniikan, teollisuuden 
sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan aloilla, ja tarjoamme 
myös projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita, arkkitehti-
suunnittelua sekä asiantuntijapalveluita. 

Yhdistämällä henkilöstömme osaamisen, monipuolisen koke-
muksemme sekä kestävää kehitystä edistävät menetelmäm-
me luomme parempaa ympäristöä pitkälle tulevaisuuteen. 
Henkilöstömme ja alamme kehittämisessä kuljemme kärki-
joukossa asiakkaan ja rakennetun ympäristön hyväksi.

Sweco Rakennetekniikka on yli 700 rakennesuunnittelun asi-
antuntijan voimin alan ylivoimainen markkinajohtaja Suomes-
sa. Osaamisemme kattaa talonrakentamisen, teollisuus- ja 
infrakohteiden sekä korjausrakentamisen rakennesuunnitte-
lun kaikki kohdetyypit, materiaalit ja erityispalvelut.

SWECO

Swecolla on mittava näyttö teollisuusrakennusten suunnitte-
luosaamisesta niin kotimaassa kuin maailmallakin. Vastaam-
me tarvittaessa laitoshankkeiden läpiviennistä kokonaispal-
veluna tai suunnittelutehtävistä sovitussa laajuudessa. Alan 
merkittävänä palveluntarjoajana meillä on valmius toimia 
myös suurten, vaativien hankkeiden toimittajana.

Teollisuusrakennusten rakennesuunnittelun lisäksi palve-
lumme kattaa esimerkiksi arkkitehti-, prosessi- ja laitossuun-
nittelun sekä talotekniikkaan ja alue- ja liikenneratkaisuihin 
liittyvät suunnittelutehtävät. Otamme tarvittaessa vastuun 
koko projektin läpiviennistä sisältäen suunnittelun, hankinnat, 
toimitusvalvonnan, rakennuttamispalvelut sekä työmaatoi-
minnot käyttöönottoon asti.

Ruotsin, Norjan ja Tanskan mahdollisuudet 
suomalaisille yrityksille

Öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuden kehityksestä ja investoin-
neista Pohjois-Skandinaviassa on ollut viime aikoina paljon 
puhetta, mutta tämä artikkeli keskittyy muiden alojen mah-
dollisuuksiin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Ruotsi
Ruotsista löytyy mahdollisuuksia suomalaisille yrityk-
sille rakennusteollisuuden, infrastruktuurin, logis-
tiikan ja liikenteen, biotieteen ja terveydenhuollon, 
valmistus- ja materiaalitekniikan sekä elintarviketuo-
tannon aloilta. Ruotsi tulee todennäköisesti tulevaisuudessa 
sijoittamaan uusiutuvaan energiaan, ympäristöystävälliseen ja 
tehokkaaseen tuotantoon sekä terveyteen liittyviin tuotteisiin 
ja palveluihin. 

Ruotsin suurimmat vientituotteet ovat koneet, moottoriajo-
neuvot, paperituotteet, selluloosa ja puutavara, rauta- ja teräs-
tuotteet, kemikaalit ja elektroniikka. Eniten Ruotsiin tuodaan 
koneita, öljytuotteita, kemikaaleja, moottoriajoneuvoja, rautaa 
ja terästä, elintarvikkeita, vaatteita, elektroniikkaa sekä ener-
giatuotteita. 

Valokeilassa: Kansallisen liikennesuunnitelman mukaan 
liikenneinfrastruktuuria parannatetaan 32 miljardilla eurolla 
vuosina 2014—2025. Erityisesti rahaa on varattu nopeiden 
rautatieyhteyksien kehittämiseen.

Norja
Norja tarjoaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuk-
sia esimerkiksi infran, lääketieteellisten tarvikkeiden, 
bioteknologian, elintarvikkeiden ja kuluttajatuottei-
den, uusiutuvan teknologian ja offshore-teollisuuden 
aloilla. 

Koneteollisuus on merkittävä ala Norjassa, ja yritykset tuotta-
vat erityisesti moderneja koneita ja välineitä voimalaitoksille ja 

INNOCONNECTION

tuotantoteollisuudelle. Norjan tärkeimmät vientituotteet ovat 
öljy ja kaasu, laivat, puutuotteet, teollisuuskoneet, kuljetusvä-
lineet, vesivoimasähkö, jalostetut elintarvikkeet, merenelävät, 
puutavara, kemikaalit ja metallit. 

Norjaan suurimmat tuontiartikkelit ovat tuotantotuotteet, 
polttoaineet, teollisuustuotteet, koneet, kuljetusvälineet, elin-
tarvikkeet, metallit ja kemikaalit. 

Valokeilassa: Kansallisen liikennesuunnitelman mukaan 
teitä, rautateitä ja meri-infraa parannetaan yli 15 miljardilla 
eurolla vuosina 2010—2019.

Tanska
Biotieteet, elintarvikkeet ja maanviljely, puhtaat tek-
nologiat, tuulivoima, bioenergia, kuluttajatuotteet ja 
infrastruktuuri ovat teollisuudenaloja, joista Tanskas-
ta voi löytyä tilaa suomalaisille yrityksille ja heidän 
tuotteilleen. Merkittävimmät tuontituotteet ovat koneet ja lait-
teet, raakamateriaalit, kuluttajatuotteet ja kemikaalit. 

Koneiden valmistus ja elintarviketeollisuus ovat tärkeimmät 
teollisuudenalat Tanskassa. Maa on maailman suurin sianlihan 
viejä ja muita tunnettuja tuotteita ovat juustot, suklaat ja oluet. 
Erityisesti elintarvike- ja prosessiteollisuuskoneet ovat Tans-
kan tärkeimpiä vientituotteita. Tanskalaiset kuluttavat eniten 
luomuelintarvikkeita maailmassa, mikä luo mahdollisuuksia 
ulkomaisille yrityksille. Tanska tuottaa paljon myös pumppuja, 
termostaatteja, ilmanvaihtojärjestelmiä ja muita teollisuuden 
laitteita. Tanskasta viedään paljon sähkölaitteita kuluttajille 
sekä elektroniikkakomponentteja teollisuudelle. 

Valokeilassa: Rautatie-, tie- ja tunneliverkostoon sijoitetaan 
15 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Uusia sairaaloita 
rakennetaan 4 miljardin euron arvosta Sjaellandin, Fynin ja 
Jyllandin alueille. 
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Rakennetun ympäristön 
innovatiivinen asiantuntija

Yhteenveto
Pohjoismaat tekevät jo paljon kauppaa keskenään, mutta 
mahdollisuuksia lisätä kauppaa löytyy. Vaikka Skandinavian 
maita pidetään hyvin samanlaisina markkinoina, eroja löytyy 
myös erityisesti bisneskulttuureissa. Esimerkiksi ruotsalaiset 
ovat hitaita päätöksenteossa, koska he ajavat päätöksenteon 
hyväksyttäväksi koko organisaatiolle. 

Koska Ruotsi, Norja ja Tanska ovat kaikki kehittyneitä markki-
noita, niihin vietävien tuotteiden ja palveluiden täytyy olla kor-
kealaatuisia, tai vastaavasti täytyy tarjota jotakin muuta etua 
jo markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna. Ikääntyvä väestö 
ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen ovat selkeitä trendejä 
Pohjoismaissa, joten niihin liittyville tuotteille ja ratkaisuille 
löytyy varmasti kysyntää tulevaisuudessakin.

INNOCONNECTION

Lisätietoa, kontakteja ja yritystapaamisia näille markkinoille 
tarjoaa:

InnoConnections
Yrittäjä - Markus Pitkänen
+358 40 562 3855
markus@innoconnections.com

www.innoconnections.com
Paulaharjuntie 22 
90530 
Oulu

Entering the U.S. market

$150 million, $300 million, $1 billion.  These are figures we 
hear about companies like SuperCell and others that make 
Finnish companies, especially Start-Ups, jump up and want to 
establish an office in San Francisco, Silicon Valley or New York.  
The general opinion is that the U.S. is an easy market to enter, 
but in reality takes as much or even more effort than any other 
market in the world.

With about 25 % of the world’s consumer market, the U.S. 
seems like a good place to do business.  But without the 
proper people, time or effort, it may become a very expensive 
test of how much money your company can spend in a failing 
enterprise.

Previously, many Finnish and international companies sent a 
local person to the U.S. to set up an office in an attractive area, 
believing that a mailing address and a place to meet gave 
them the credibility and credentials to do business.  Many 
of the locals stayed within their own communities, speaking 
their native languages and not making the effort to learn the 
U.S. business culture to actually create sales, revenue and 
the business development necessary to their companies to 
exist and grow in the U.S. market.  By isolating themselves, the 
located people enjoy the life and create an expensive failure 
that your company may actually regret in the future.

For a better chance of establishing a potentially successful 
entry in the U.S. market, consider hiring a person already in the 
U.S., a person with a good reputation and network, who can 
help your company gain the access you need.  A Finn who has 
lived in the U.S. for the last 2 years does not have the knowl-
edge and network to help your company create the sales and 
revenue generating opportunities it needs.  A partner or dis-
tributor may also be a cost-effective solution for your organ-
ization, but remember that your product becomes one of the 
many products they represent.

PRODUCTS MUST BE COMPLETED AND READY TO BE SOLD.  
This is a very common mistake that has been seen over the 
last several years.  A project or product development has 
stopped because there isn’t enough funding, so companies 
search for venture capital or project funding from a large U.S. 
corporation.  Unless your project or product is so new that 
there is nothing else like it on the market, businesses in the 
U.S. are not interested.

Your reputation is extremely important.  While big companies 
in Finland, Sweden or the Nordics are the way you’ve been 
proving your credibility, in the U.S. it means very little to your 
potential customers.  Without a known customer or previous 
one, or your own work background, U.S. companies will have 
little motivation to deal with your company.

Think about partnering with an U.S. university that has some 
reputation in the area that your product belongs to – medi-
cine, IT, telecom, etc. That may be a way to further the product 
development process and help you get into a network that 
might be useful for your organization.

If you choose to use a consultant to enter the U.S. market, 
don’t just trust someone because they’re Finnish.  While 
language and culture makes it easy for them to relate to you, 
they may not have the expertise or the network you need.  
Use caution when proceeding with this type of arrangement.

When deciding to enter the U.S. market, you are taking a 
risk many other companies have attempted before, some 
succeeding and some failing.  Still you’ve made an amazing 
decision that can give your organization the potential growth it 
may need in its current plans.

By Nancy Ahola

NANCY AHOLA
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Middle East Cleantech Export Program

The Middle East and especially Emirates are investing now and 
in near future billions in cleantech sector. Investments in en-
ergy efficiency, waste handling and in water treatment sectors 
are impressive. 

OWA has a side office in Dubai with local expertise for indus-
try and municipal needs in cleantech sector. We have wide 
contact network and potential customers especially in water 
treatment, bioenergy, and waste handling. We are participating 
now for multiple tenders in waste and waste water handling. 

We offer the possibility for our cooperation companies to par-
ticipate these and future tenders with our export program. 
We can provide to your company cost efficiency representa-
tion with office and local expertise. 

OWA’s innovations for the industry

One of the best qualities of OWA is the innovative way of 
thinking. We always look to the future and to find the best act 
of field. Our policy is always to find the best method or prod-
ucts for water treatment and waste handling. For instance we 
have the best expertise in waste and side streams utilization 
because of our innovative way of thinking. We have multiple 
cases like:

•	 Case 1: Ferrate (advanced chemical) from  
steel industry side product

•	 Case 2: Precious metal recovery from waste waters (picture 1)
•	 Case 3: Precious metal recovery from metal industry wastes and 

raw material circulation

OWA together with University of Oulu are applying project 
funding from EU (Horizon 2020). Cooperation companies and 
industries are very welcome to join us.   

Contact information: CEO, MSc Jaakko Pellinen 
+358 50 5916109, jaakko.pellinen@owa.fi, www.owa.fi

Oulu Water Alliance Ltd. 

OWA is a center of expertise in the cleantech sector. The com-
pany provides high-level knowledge and research-based busi-
ness with new products and services for domestic and foreign 
markets. We have our own laboratories for our R&D service 
and professor and doctor level consults. OWA can provide lab-
oratory (picture 1), pilot (picture 2), and full scale method and 
product verification in many treatment sectors. 

Oulu Water Alliance Ltd. 

Picture 2: Pilot scale product verification

Picture 3: Metal recovery piloting in full scale

Picture 1: Laboratory scale product verification and treatment optimization

Baltian voimakas kehitys lisää  
mahdollisuuksia suomalaisillekin yrityksille 

Pekka Myllylä

Tänä keväänä Leinonen Group järjesti markkinakatsaussarjan 
suomalaisille kansainvälistyville yrityksille, jotka ovat kiinnos-
tuneita Skandinavian, Baltian, Keski-Euroopan ja Venäjän sekä 
Ukrainan markkinoista. Hienoisena yllätyksenä myös järjestäjille, 
eniten kiinnostusta herättivät edelleen Baltian eli Viron, Latvian 
ja Liettuan liiketoimintaympäristöt. Näistä maista Viro on ollut 
perinteisesti suomalaisia yrityksiä eniten houkutteleva maa, 
mutta yhä useammin suomalaiset yritykset katsovat Baltiaa 
kokonaisuutena ja toimivat kaikissa kolmessa maassa. 

Ensi vuoden alusta koittava Liettuan eurojäsenyys lisää entises-
tään Baltian alueen houkuttelevuutta. Sen jälkeen kaikki kolme 
maata ovat samassa valuutta-alueessa ja keskinäinen kaup-
pa sekä vertailtavuus lisääntyy. Aivan viime aikoina erityisesti 
Latvian ja Liettuan taloudet ovatkin olleet vahvassa myötätuu-
lessa yhteisvaluutan tuoman vakauden myötä. Todennäköisesti 
yhteinen valuutta lisää myös koko alueen kilpailukykyä uusien 
ulkomaisten investointien tavoittelussa.  

Suomalaiset yritykset kiittävät Baltian maissa erityisesti alati 
vähenevän byrokratian ja harmaan talouden osuutta, läpinäky-
vyyden lisääntymistä sekä matalampaa ja yritysystävällisempää 
verotusta. Kustannustaso on edelleen merkittävästi Suomea 
alhaisempi. Toisaalta elintaso ja -olosuhteet ovat viimeisten 
vuosien aikana kehittyneet huimasti, eikä ero suomalaiseen 
yhteiskuntaan ole enää niin suuri kuin aikaisemmin on ajateltu. 
Baltian taloudet ja ihmisten ostovoima ovat kehittyneet vuosien 
2008–2010 finanssikriisin jälkeen positiivisesti ja maiden työlli-
syysaste on parantunut vuosi vuodelta.

Kaikki Baltian maat ovat väkiluvultaan pieniä, yhteenlasket-
tunakin väkiluku yltää vain hieman alle 7 miljoonaan. Toisaalta 
koulutettua, osaavaa ja kielitaitoista työvoimaa on edelleen saa-
tavissa ja palkkakustannukset ovat selvästi Suomea alhaisem-
mat – keskipalkka on tällä hetkellä korkein Virossa, jossa se on 
noin 950 euroa kuukaudessa ja alhaisin Liettuassa, 680 euroa. 
Tietyillä aloilla kilpailu työntekijöistä on kiristynyt merkittävästi, 
eikä hyvän työvoiman saanti ole itsestään selvää esimerkiksi 
IT-aloilla. Suomalaiset yritykset arvostavat erityisesti Baltian työ-

markkinoiden joustavuutta ja ennakoitavuutta, mikä helpottaa 
oman toiminnan suunnittelua.  

Jokaisessa maassa on omat erikoisvahvuutensa, jotka tekevät 
siitä kiinnostavan. Viron yritysverotus on nähty houkuttelevana, 
erityisesti niille yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa 
sijoittamalla yrityksen voitot edelleen liiketoiminnan kehittä-
miseen. Viro on myös hyvin edistynyt e-palvelujen käyttöön-
otossa ja tämä auttaa myös ulkomaista yrittäjää liiketoiminnan 
operatiivisessa pyörittämisessä. Suomalaista yrittäjää auttavat 
luonnollisesti myös kielellinen ja kulttuurinen läheisyys, joiden 
merkitystä ei voi aliarvioida.

Latvia on perustanut neljä erityistalousaluetta (Special Econom-
ic Zone), joilla kaikilla on houkuttelevat etuisuudet liiketoimin-
nan aloittamiseen. Tällaisia ovat mm. verohelpotukset, isojen 
investointien verovapaudet ja suuremmat poistomahdollisuudet 
uuden teknologian osalta.

Liettuassa on Baltian alhaisin veroaste, 15 %:n tasavero niin 
yritys- kuin henkilöverotuksessa. Myös Liettuassa on perustettu 
erityistalousalueita, joissa yrityksille myönnettävät verovapaudet 
ovat merkittäviä, esimerkkinä kuuden vuoden täysi yritysverova-
paus ja sen jälkeen 50 % verohelpotus seuraaviksi 10 vuodeksi.   

Siitä huolimatta, että Baltian maat ovat kulkeneet kehityksessä 
monelta osin samojen kehityskaarien kautta, on hyvä muistaa 
maakohtaiset erilaisuudet. Näitä erilaisuuksia voi kohdata niin 
lainsäädännössä, verotuksessa, liiketoimintakulttuurissa kuin 
normaaleissa arkipäivän tilanteissakin. Jokainen Baltian maa 
kannattaa ottaa omana kokonaisuutenaan sen erikoispiirteet 
huomioiden. Yksi tällainen erilaisuus, johon kansainväliset 
yritykset törmäävät yhtä useammin, koskee siirtohinnoittelua. 
Siirtohinnoittelukäytännöt poikkeavat myös Baltian maiden 
kesken. Virossa tiukemmat siirtohinnoittelusäännökset koskevat 
suuryrityksiä, mutta Latviassa ja Liettuassa tarkempaa doku-
mentaatiota odotetaan huomattavasti pienemmän liikevaidon 
yrityksiltä. Yrityksen, joka operoi kansainvälisesti, tulisi käydä läpi 
säännökset asiantuntijan kanssa välttääkseen yllättäviä vero-
seuraamuksia.
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Finns are renowned for practical solutions utilising technology 
and that in our opinion is the magic formula for future success 
of retail matchmaking in the UK retail sector. Some Finnish 
companies have been able to represent and sell their solu-
tions to British audience over the years. 

UK retail sector is huge and the competition is fierce, however 
so are the returns if you can come up with a clever solutions 
for retailers’ headaches. 

 

Growing Smart Business in UK  
– Opportunities in Retail Sector

UK retail offers endless opportunities for smart retail technol-
ogies that help retailers, especially in brick and mortar shops, 
to keep their customers interested. Especially the young 
generation is harder to please in these days. Young British con-
sumers are using the Internet, tablets and mobile technology 
while browsing and shopping for products on daily basis. To 
feed the ever growing hunger of consumers British retailers are 
interested in new technological solutions to attract and track 
customers and their behaviour to be able to hit their profit 
targets. More and more innovative solutions are developed 
by retailers themselves in-house and also offered to them by 
companies globally.

Retailers hold in-house “Gameathlons”, innovation days, weeks 
and projects to come up with new ideas that could be utilised 
in their online strategy or just in their daily operations. Some 
retailers, like John Lewis, a leading department store chain, 
invites outside companies to present their ideas to them in 
an annual event. Retail Business Technology Show (www.
retailbusinesstechnologyexpo.com) has run already for a few 
years in London and the exhibition has grown every year. This 
is a place where technology buyers visit to see what is going 
on. However, mostly it is just the clever idea that attracts the 
retailers, not the large software houses’ offerings.

All major grocery stores in Britain have provided online food 
shopping facility already for years and over half of the Brit-
ish population has at least once ordered food online. This is 
something that is yet to be seen in Finland. Small scale local 
farms’ food shops are now popping up in Finland, but there is a 
lot that could be learned from Britain. Even the smallest British 
shop owner manages now to run their online service smoothly 
and efficiently. And it also looks good! Many have given the 
design work to an outside service provider, not only the plat-
forms but also the image of the online stores.

Small and Blunt Consulting Ltd

UK Retail Sector in brief, courtesy of British Retail Consortium

UK retail accounts for 11 % of global internet retail sales and 
the UK has the highest spend per head for e-commerce of all 
countries.

Bring them to Finland. They WILL love it. Show them the 
unique nature of Finland, the Yötönyö and Revontulet. Take 
them skiing, not just downhill as they all have been to the 
Alps, but real skiing. Fishing, summer or winter. Make a real 
bonfire, many have not ever cooked a sausage on a fire. Make 
a bed in Aitta and heat the Sauna. They will never forget it!

How can Small + Blunt help? 

Retailers have their own IT scouts and some retailers even 
host their own innovation days where potential solution pro-
viders can pitch for the right people. Also some bigger solution 
providers are always on the lookout for smaller foreign provid-
ers to team up with to offer leading edge solutions to the UK 
retailers.

Small + Blunt are interested in learning what Finnish solution 
providers have got to offer and can match them with potential 
UK customers or partners. We can also test your solution in 
the market and get real feedback for fine-tuning your offering. 
Or we can take you on a fun and inspiring field trip to get mar-
ket intelligence and new ideas. 

Looking forward to meeting you in Oulu! Cheers, Rita and Pikke

www.smallandblunt.com 

     

Rita Smalley    Pirjo Kontio-Blunt
Director at Small and Blunt   Director at Small and Blunt  
Consulting Ltd    Consulting Ltd

rita@smallandblunt.com   pikke@smallandblunt.com

Mobile: +44 7793 082 565   Mobile: +44 7712 330697

Small and Blunt Consulting Ltd

Building Business in Britain

Are you planning to come and do business in Britain? Or pos-
sibly have or had a partner or distributor in the UK? Here are 
some simple things that might help you:

Talk! Keep the conversation going in one way or another. 
Always reply to ANY messages that have been sent or left for 
you. Always reply to an email soon after receiving it – if travel-
ling, a polite and brief acknowledgement is enough to let the 
other party know when you can reply properly. Make sure that 
you speak to your UK business partner at least once a month, 
preferably once a week. Small talk – big difference! 

Don’t talk. On your mobile! When in a meeting rather hide your 
mobile and make sure it is on silent. If taking notes on your 
laptop, ask for permission first so that the other party knows 
that you are not surfing the Internet, but being efficient.

Be polite. Brits are quite fussy the way they wish to be talked 
to. Sounds snobbish but that is how it is. A great read is 
‘Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour’ 
by Kate Fox.

Go to pub. Always go for a drink with your potential or already 
more established business partner after a long day at work. 
Your turn to buy the round. And remember- just A drink, don’t 
get drunk. 

Wear smart. For business meetings it is a suit and a tie. For 
ladies it often means high heels and a dress or skirt. Sorry.

Be funny. Not Finnish funny – British funny and that means 
sarcasm. Learn to understand it. 

Simply say ‘thank you’ if you get a compliment. Do not play 
down your skills, appearance etc. And remember to compli-
ment in return – Brits love being praised.

Make it personal. Ask questions. Not about business, but about 
family, holidays, the weather! Business is always easier if you 
know your partner or client personally. 
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countrywide unemployment rate of 5 %. The inflation rate is 
more an indication of price and salary levels catching up with 
related world market economies. The major export earner is 
oil & gas and mineral raw materials. The national budget has a 
comfortable surplus. During the recent political upheaval has 
Russia also been seen turning increasingly towards Asia.
Russia is technology hungry, and the regions described here 
and the developments of its natural riches are very dependent 
on investments in modern technologies and developing the 
infrastructure.
Norway is enjoying an expanding economy with investments 
in all sectors, private, public, oil & gas. The unemployment 
rate is around 3–4 % and in the North less than that. Hence the 
expanding activities are utilizing foreign technology and imple-
mentation in many sectors.
As the offshore business is moving north, the co-operation 
across the borders to Sweden, Finland and Russia is increasing.
The increased activities along the Northern Sea Route to Asia 
are also placing the north in a new position in relation to these 
emerging markets.
Finland is of course part of the EU and as such quite dependent 
on EU policies and economics, but at the same time Finland is 
expanding its economic activities with Russia, based on long 
term relationships. Again, the present western alignment against 
Russia’s foreign politics may seriously affect this relationship and 
create stronger alliances in other directions.

 Arctic opportunities 

The Arctic regions of Northwest Europe have the potential of 
becoming the new world resource for energy and mineral raw 
materials. It is estimated that the Arctic contains 25 % of the 
world’s remaining undiscovered hydrocarbons. The mineral raw 
materials are some of the most abundant in the world, and rapid 
retreat of the polar ice cap is opening up a new, shorter trans-
port route to Asia. These are some of the highlights of a region 
firmly entrenched in Norway’s future strategic activities named 
“The High North”. 
Murmansk Oblast has a traditional mining industry that goes 
back to the 1st half of the 20th century and the rich ores con-
tain most of the elements of the periodic table. Major operating 
companies like Norilsk Nikel, Akron, Fosagro, Eurochem, Sever-
stahl have large operations in this area.
Oil & gas majors Rosneft, Lukoil, Gazprom, Gasprom Neft, No-
vatek, Bashneft, Statoil, ENI, Total, ExxonMobil, ConocoPhillips 
and BP, just to name a few, are all active in the region.
The Federal Government of Russia has plans to develop the 
Murmansk Port as a major transportation hub; it is already the 
second largest port in the European part of Russia, and the only 
ice free port. Russian oil companies are all looking for potential 
supply bases and reloading facilities on both sides of the Norwe-
gian/Russian border.
Traditional harvesting of the rich fishing grounds of the Barents 
Sea is now being augmented by development of fish-farming 
along the coast. Processing factories are delivering to Russia and 
exporting to Europe.
Arkhangelsk Oblast together with the Republics of Karelia and 
Komi are the western edge of the Taiga forest stretching through 
9 time zones in Russia. Forestry and related processing are abun-
dant in these regions, and should expand as Russia is entering 
into the WTO.
The Barents Region has a population of about 5 million people 
and stretches from Nordland County, Norway in the west to the 
Ural Mountains in the east.
Russia has, until the recent political upsets in Ukraine, enjoyed 
relatively stable economic conditions, with 6 % inflation and 

Storvik & Co

As mentioned above, 
the mining industry is 
becoming the future 
for the Finnish econ-
omy, and together 
with developing the 
northern areas there 
are new requirements 
for heavy transporta-
tion systems.

Sea, and they are all looking to the Kola Peninsula and Finnmark 
for infrastructure and support facilities.
Oil & gas is surely the locomotive that will finance the opening 
of the arctic regions.

The Mining Sector 

Another giant is the mining companies and the worlds hunger 
for raw materials. The available resources are stretching from 
the huge iron ore mines of the Swedish LKAB in northern Swe-
den; iron ore, nickel, gold in Northern Finland; to nickel, copper, 
gold, phosphate in Murmansk Oblast, diamonds in Arkhangelsk.
AKRON group is in the middle of a 1 billion € investment which 
includes a new apatite mine and phosphate production line near 
Kirovsk; Murmansk Oblast.
The latest news from Norway is that the Nussir copper deposit is 
on a fast track for approval by the Norwegian Government.
Mining in the arctic has its own challenges with limited infra-
structure and frozen sea routes in the winter. 
LKAB, the Swedish giant iron ore producer, is doubling its pro-
duction in these regions. The picture shows some of the opera-
tion in Kiruna, Sweden.

The Driving Force of Economic Development 

Storvik & Co

Oil & gas Sector 

The offshore oil and gas sector of Europe, with its traditional 
center of activities in the North Sea regions, has slowly moved 
north to the Norwegian Sea off mid Norway, but recently made a 
jump to the Norwegian part for the Barents Sea. First with Statoil 
and the Snøhvit gas field with the northernmost LNG processing 
plant in the world, ENI with the oil field Goliath and the latest 
discoveries, Statoil’s Skrugard and Havis oil fields. And this is only 
the Norwegian side of the border.
One major development is the settlement of the disputed bor-
der zone between Russia and Norway in the Barents Sea; after 
40 years of negotiations an agreement was signed and ratified 
last year opening up for a very promising area that is presently 
being researched via seismic.
Looking at the map one can see the prospects getting better 
and better when moving eastwards. Yamal and the Kara Sea are 
estimated to have 10 times the North Sea resources.

Gazprom has recently put in operation the huge Bovanenk-
ovskoye gas field with a pipeline connecting it to the Nord-
stream subsea pipeline serving Germany and beyond.
Novatek, Total and CNPC (China National Petroleum Corporation) 
are jointly developing Sabetta field with a LNG facility planning 
to serve Asia through the Northern Sea Route with ice class LNG 
tankers.
Rosneft, jointly with ExxonMobil, is actively researching the Kara 

More information: 
Pirkko Taskinen, Managing Director 
Storvik & Co Oy 
pirkko.taskinen@storvik.com 
+ 358 40 506 2079, www.storvik.com
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Iso-Britannian haasteet energiamarkkinoilla

Valtio on pyrkinyt suojaamaan markkinoita mahdollisimman 
paljon omalla MCS-hyväksynnällä. Tämä MCS-hyväksyntä kos-
kee pääasiassa yksityistalousmarkkinoita, joissa laitekoot ovat 
alle 45 kW kun tuotetaan pelkkää lämpöä ja alle 50 kW kun 
tuotetaan sähköä. 

MCS-hyväksyntä koskee seuraavia energiatuottolaitteita: 
•	 Hake ja pelletti 
•	 Lämpöpumput
•	 Vesiturbiinit
•	 Yhdistetyt järjestelmät, jotka tuottavat sähköä ja lämpöä 
•	 Aurinkopaneelit (sähkö ja lämmitys) 
•	 Tuulimyllyt

Tämä MCS-hyväksyntä on varsin kallis ja aikaa vievä prosessi. 
Kustannus on n. 10 000–30 000€ riippuen siitä, kuinka mo-
nelle tuotteelle hyväksyntää haetaan. Aikaa kuluu n. 6–12 kk. 

Suosittelen henkilökohtaisesti, että suomalaiset energia-alan 
vientiyritykset lähtisivät Iso-Britannian vientimarkkinoille 
isommilla järjestelmillä, jotka ovat MCS-hyväksynnän ulko-
puolella, sillä silloin ei tarvita niin laajaa hyväksyntäprosessia 
kuin pienemmissä kuluttajatuotteissa. Kuluttajamarkkinat ovat 
hyvin hintakilpailtuja, koska Aasian ja Itä-Euroopan halpatuonti 
on hyvin laajaa ja kuluttajat mielellään suosivat halpaa, laa-
dusta tinkien. 

Iso-Britannian vientimahdollisuudet  
energiamarkkinoilla ja niiden haasteet

Iso-Britanniassa, on paljon mahdollisuuksia suomalaisille teol-
lisuusyrityksille, jotka tuottavat ja valmistavat omia ratkaisuja 
ja tuotteita. Britannian talous on lähtenyt lamasta nousuun ja 
vuoden 2014–2015 BKT tulee nousemaan 2,4–2,6 % viimeisim-
män PWC:n tutkimuksen mukaan. 

Olemme Newburyssä sijaitseva business development -yri-
tys ja tiimissämme on tällä hetkellä kuusi henkilöä. Olemme 
auttaneet suomalaisia yrityksiä saamaan oikeanlaisia tuottavia 
partnereita täältä, pääasiassa energia- ja ICT-sektoreilta. Tältä 
pohjalta kerron hieman mahdollisuuksista Iso-Britanniassa ja 
haasteista, joita asiakkaamme kohtaavat tänne tulleessaan. 

Mahdollisuudet energiamarkkinoilla

Iso-Britannian mahdollisuudet ovat erinomaiset, erityises-
ti energia-alan yrityksille. Hallitus on ottanut käyttöön RHI 
(Renewable Heat Incentive) -ohjelman, joka tukee yksityista-
louksia ja yrityksiä uusituvan energian investoinnissa. Tukea ei 
makseta investoinnin mukaan, vaan sen perusteella, kuinka 
paljon uusi investointi tuottaa energiaa. Esimerkiksi hakekat-
tiloihin asennetaan mittarit, jotka luetaan säännöllisesti, ja 
tukea maksetaan tuotetun energian mukaan. 

RHI-tuki koskee seuraavia energiantuottomuotoja:
•	 Ilmalämpöpumput
•	 Maa- ja vesilämpöpumput
•	 Hake- ja pellettikattilat
•	 Aurinkokeräimet, jotka lämmittävät vettä

Tuen tavoitteena on saada Britannian energiasta 15 % uusi-
tuvaksi vuoteen 2020 mennessä. Tuki on kannustanut hyvin 
yrityksiä ja yksityisiä investoimaan uusiutuvaan energiaan, sillä 
sitä maksetaan kaksikymmentä vuotta asennuksesta alkaen 
kolmen kuukauden välein.

Winno Solutions Ltd. Winno Solutions Ltd.

Winno Solutions Ltd

•	 UK:ssa toimiva business development -yritys, joka 
on erikoistunut rakentamaan uutta liiketoimintaa 
UK:n ja Ranskan markkinoilta asiakkaiden vaati-
musten mukaan

•	 Kasvava kuuden hengen tiimi on tuottanut asiak-
kaille n. 1. milj. € uutta myyntiä uusien löydettyjen 
myyntipartnereiden kautta vuoden 2013 aloituk-
sesta alkaen

•	 Winnon ansaintamalli on pääsääntöisesti onnistu-
miseen perustuva provisio, jolla tehdään tulosta 
yhdessä asiakkaan kanssa

•	 Lisää informaatiota ja onnistumistarinoita on Win-
non web-sivuilla: www.winnosolutions.com
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Cost efficient treatment of waste water from mines

Author: Kjetil Evenmo, Senior Engineer, EPCON AS

Within mining industry the focus on environmental issues 
could require treatment of waste water streams, and often the 
potential of added value from side-products is an important 
driving force. In many cases the waste water flow rate is high 
with low dry substance (DS) content, the latter often mainly 
metals or metal compounds. Treatment by state of the art 
evaporation process will result in both high metal removal ef-
ficiency and a high DS concentration ratio, in combination with 
low operating cost, robust operation and compact design.

The low operating-/electrical energy cost is achieved by 
innovative integration of Mechanical Vapor Recompression 
(MVR) energy system in an optimized performance EPCON 
Falling Film Evaporator (FFE) design.  More specifically the 
actual waste water stream with high flow rate and low DS give 
incitement for FFE-MVR design with big heat transfer area, low 
pressure drop and low temperature difference, which results 
in very low energy consumption still within reasonable in-
vestment cost. In addition one will have a certain chemical 
consumption for CIP cleaning and possible pH adjustment/
de-foaming, however the latter dependant of the actual liquid 
characteristics and verified in pilot test.

The statement of robust operation relates to both the well 
proven FFE-MVR technology where EPCON has a long term 
experience from approx 100 plants worldwide and that rep-
resentative verification of the actual liquid via EPCON pilot 
evaporators will secure a reliable full-scale FFE-MVR design.

As summarized in the figure and table, a low foot print EPCON 
FFE-MVR will split the waste water into mainly a very clean 
condensate stream for reuse or discharge and a small concen-
trate stream suitable for reuse, disposal or further processing 
till valuable metal side-products.

EPCON EPCON

BASIC DESIGN FIGURES, EPCON FFE-MVR :

Waste water flow rate 75 t/h

Waste water DS 0.2 wt%

DS concentration ratio 75x -

Concentrate flow rate 1 t/h

Condensate flow rate 74 t/h

Metals removal efficiency 99.9 – 99.99 %

Specific el. energy cons. 8 kWh/t

Electrical energy cons. 600 kW

Foot print, l x b x h 12 x 18 x 32 meter
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Utopia mobiilista työvoimasta

Raahattavan tietokoneen (lue: rugged device) ja verkkopoh-
jaisten tietojärjestelmien myötä monissa teollisuusyrityksissä 
on saatu mm. ERP käyttöön liikkuvalle työvoimalle myös ken-
tällä. Isommat yritykset ovat myös investoineet toinen tois-
taan erikoisempiin räätälöityihin päätelaitteisiin, joiden pääasi-
allinen tehtävä tuntuu olevan ydinräjähdyksen kestäminen.

Entä jos teollisuudessa siirryttäisiin samalle tasolle mobiililait-
teiden ja -sovellusten hyödyntämisessä kuin kuluttajamark-
kinoilla? Mobiiliratkaisujen ollessa täsmälleen kenttätyön 
tarpeita varten rakennettuja, mutta yleisesti käytettäviä uusia 
teknologioita hyödyntäviä, saadaan sekä työskentelytehok-
kuus että investointi järkevälle tasolle. Kun mobiilisovelluksiin 
yhdistetään teollinen internet eli laitteiden verkkoyhteydet, 
erilaiset sensorit ja kaiken yhteen sitova taustajärjestelmä, 
voimme hahmottaa kuvan uusista työskentelytavoista, joiden 
ei tarvitse olla pelkkää utopiaa.

Huoltomiehen päivä:

“Tehtävälista ei tänä aamuna näytä ylivoimaiselta”, ajattelee 
Teemu käpistellessään älypuhelintaan. Yrityksellä on käytössä 
huollon mobiilisovellus, jota Teemu ja hänen 150 kollegaansa 
käyttävät. Värähtelysensori on näköjään raportoinut kiertove-
sipumpun ongelmia eräässä tuotantolaitoksessa ja huollon 
taustajärjestelmä on priorisoinut tehtävän ensimmäiseksi 
tälle aamulle. Päivän ajoreittikin on mietitty valmiiksi, ettei 
tulisi turhaa kurvailua. Aloituskuittaus tehtävään, pakettiauto 
alle ja koukkaus varastolle, josta kyseisen kiertovesipumpun 
varaosasarja ja pari muuta pakettia seuraavia tehtäviä varten 
lähtevät valmiiksi kerättyinä mukaan keikalle.

Paikalle saavuttuaan Teemu hipaisee puhelimellaan pum-
pun NFC-sensoria, kuittaa huoltotyön alkaneeksi ja lataa 
huolto-ohjeet puhelimensa näytölle. Saatuaan hanat kiinni, 
pumpun irti ja auki, epänormaalin värähtelyn syyksi paljastuu 
pahoin kulunut laakeri, jota sovellus oli ehdottanutkin toden-

näköisenä vikana. Kädet märkinä ja likaisina Teemu pyytää 
puhelintaan suurentamaan räjäytyskuvaa, jotta uusi laakeri 
asentuu varmuudella oikein. Ääniohjaus tekee työtä käskettyä.

Saatuaan korjatun pumpun paikalleen Teemu täppää räjäy-
tyskuvasta vaihdetut osat ja kuittaa tehtävän suoritetuksi. 
Taustajärjestelmään siirtyy automaattisesti tieto työtunneis-
ta, kilometreistä ja varaosista. Loppuasiakas näkee omasta 
sovelluksestaan samana hetkenä nämä tiedot. Järjestelmä 
myös oppii kyseisen pumppumallin laakerin elinajasta hieman 
enemmän, mikä auttaa automatiikkaa ajoitettujen huoltojen 
suunnittelussa ja vikadiagnooseissa.

CODEMATE

Kännykän näytölle avautuva seuraava huoltotehtävä liittyy 
sähkömoottoriin, josta Teemulla ei ole aiempaa kokemusta. 
Sen lämpötila on noussut yli hälytysrajan. Ajaessaan Teemu 
sanelee puhelimelle alustavan apupyynnön, joka lähetetään 
huoltomiesten ryhmächattiin laitetietojen kanssa. Saavuttuaan 
kohteeseen Esko on kirjoittanut chattiin mikä hänen huolta-
massaan vastaavassa moottorissa aiheutti ylikuumenemisen. 
Huolto-ohjeet löytyvät puhelimen sovelluksesta helposti ja 
Teemu tutkii niitä hetken autossaan, ennen asiakkaan koh-
taamista kohteessa. Näillä tiedoilla hän käy tehtävään käsiksi 
entistä itsevarmempana.

Teemun pomo hankki tämän järjestelmän, koska yritys oli 
aiemmin panostanut etädiagnostiikkaan, mutta kaipasi 
huoltoprosessiin virtaviivaistusta. Nyt laitteiden ja asiakkai-
den ilmoittamat viat sekä ajoitetut huoltotehtävät pystytään 
jakamaan automaattisesti huoltomiesten kesken. Varaosalo-
gistiikkaa on optimoitu ennakoimalla tulevissa huoltotehtävis-
sä tarvittavia osia, jotka kerätään valmiiksi. Mikäli erikoisempia 
osia tarvitsee tilata, onnistuu se puhelimella huoltotyön yhtey-
dessä. Myös laskutukseen saatiin järjestelmän myötä tarkem-
mat tiedot ilman ylimääräistä raportointityötä ja laskutusaste 
parani 10 %.

Nyt yritys pystyy varmemmin huoltamaan laitteet ennen nii-
den vikaantumista, ja huoltotehtäviä ehditään hoitaa samalla 
henkilöstömäärällä 20 % enemmän. Tämä on sekä säästöä 
että lisätuloa yritykselle, mutta myös parempaa palvelua 
loppuasiakkaille, joiden tuotantolinjat pysyvät jatkuvammin 
toiminnassa. Myös tiedotus huoltopalvelusta on automatiikan 
ansiosta parantunut huimasti. Huoltopalvelusta on näin tullut 
näkyvämpi osa loppuasiakkaan liiketoiminnan onnistumista, 
minkä vuoksi siitä myös maksetaan mielellään.

Codemate Oy on Oulusta lähtöisin oleva ohjelmistotalo, 
joka on erikoistunut räätälöityjen mobiili- ja web-järjestel-
mien kehittämiseen palveluna. Ohjelmistokehityskump-
panina Codemate vahvistaa teollisuuden alan yritysten 
valmiutta hyödyntää uusia teknologioita ja toteuttaa oh-
jelmistoratkaisuja joustavasti. Sovelluksilla asiakkaat joko 
tehostavat prosesseja tai tekevät suoraa liiketoimintaa.

Codematen muodostaa 65 ohjelmistoalan ammattilasta 
neljällä toimistolla. Yritys on perustettu vuonna 2007 ja 
kasvu on ollut tasaisen varmaa.  
Lisätietoa: www.codemate.com.
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Uusi teollinen vallankumous

Uusi teollinen vallankumous: Rakennus- ja metalliteol-
lisuuden kilpailukyvyn parantaminen digitalisoitumi-
sen (teollisen Internetin) avulla

Uusi teollinen vallankumous on alkanut! Kuten sana vallanku-
mous antaa ymmärtää, siinä korvataan nykyinen valta uudella. 
Vallankumouksen jälkeen voittajat menestyvät hävinneiden 
kustannuksella, mutta jotain uuttakin syntyy. Yksittäisen 
yrityksen tuotanto voidaan tulevaisuudessa tehdä entistä 
pienemmällä henkilömäärällä. Vallankumous mahdollistaa 
tuotannon säilymisen ja lisääntymisen Euroopassa, joten myös 
työvoiman tarve suoraan ja välillisesti kasvaa.

Suomen rakennus- ja metalliteollisuus on ikävä kyllä rea-goi-
nut hitaasti, kun tuotantolaitosten digitalisoituminen on 
kiihtynyt maailmanlaajuisesti. Teollisuus on täällä esimerkiksi 
Viroon verrattuna vanhaa, ja tämä koskee niin tehtaita kuin nii-
den johtajiakin. Vaikka kokemus ja näkemys ovatkin yritysten 
ja yrittäjien vahvuuksia, ovat ne kääntyneet itseään vastaan. 
Vallankumousta ei enää voi pysäyttää, joten kyse on vain ai-
kataulusta: kuinka nopeasti yritys pystyy ja haluaa ottaa uudet 
teknologiat käyttöönsä. Onneksi suomalaisilla yrityksillä on 
käytössään huippuluokan ohjelmointiosaamista ja innovatiivi-
sia yrityksiä, jotka eivät epäröi ottaa ja kehittää uusia teknolo-
gioita ja toimintamalleja teollisuuden käyttöön.

Teollinen internet – englanninkieliseltä nimeltään ”Internet 
of Things” –  tarkoittaa nykyisen internetin laajentumista niin, 
että sen infrastruktuuriin kytketään sulautettuja, toisiinsa 
kytkettyjä ja keskenään viestiviä laitteita ja järjestelmiä. Elekt-
roniikkateollisuudessa ja muussa massatuotannossa järjestel-
mät ovat olleet käytössä jo pitkään. Ne eivät kuitenkaan sovel-
lu rakennus- ja metalliteollisuuteen sellaisenaan, koska siellä 
valmistettavat tuotteet ovat yleensä yksilöllisempiä.

Rakennukset ovat yksilöllisiä, rakennustuotteisiin kohdistuu 
yksilöllisiä vaatimuksia riippuen kohteen ominaisuuksista ja 
suunnittelutarve on lähes aina rakennuskohtaista riippumatta 
siitä, kuinka vakioidusta tuotteesta on kysymys. Yleensä tulee 
vähintään todentaa tuotteen kelpoisuus kohdekohtaisesti. 
Tuotteiden tarkkaan kohdekohtaiseen hinnoitteluun, suunnit-
teluun, dokumentointiin, tuotantoon ja asennukseen vaikut-
tavat monimutkaiset standardit, asetukset ja rakentamismää-
räykset.

Miten sitten tulisi digitalisoida yksilöllisen rakennustuotteen 
myynti-, suunnittelu- ja toteutusketju? Tällaisen järjestelmän 
toteuttaminen voi maksaa satojatuhansia euroja. Kehitys-
hankkeen jälkeen yritys saattaa olla järjestelmän toimittajan 
armoilla. Mitään takeita onnistumisesta ei ole, vaan investoin-
nin järkevyys tai järjettömyys selviää vasta jälkikäteen. Raken-
nus- ja metalliteollisuuteen kaivataan siis kevyempää mallia 
toimintojen digitalisointiin.

i3d

Nykyaikainen ratkaisu on modulaarinen SaaS-palvelu (Softwa-
re as a Service), joka tarkoittaa ohjelmiston hankkimista 
palvelu-na, tarvittaessa pieni osa kerrallaan riskin pienentämi-
seksi. Tyypillisesti SaaS-palveluita käytetään internetselaimilla 
ja käytöstä maksetaan esimerkiksi käytön laajuuden mukaan 
kuukausittain.  

järjestelmiin ja tuotteisiin sopivaksi. Asiakas saa jatkuvan 
teknisen tuen Ihme-3d:n Helpdeskistä, missä on töissä ra-
kennus- ja metallialan ammattilaisia ja ohjelmoijia. Hank-
kiminen on kevyttä – kuukausiveloitus kattaa ylläpidon, 
tallennustilan ja teknisen tuen. Mikäli tuote ei miellytä, voi 
vaihtaa parempaan. Ja kyllä: ratkaisumme ovat aiheuttaneet 
työvoiman tarpeen vähentymistä asiakkaillamme ja olem-
me ylpeitä siitä!

Ihme-3d:n Teollisen Internetin ratkaisut:

Myynnin digitalisointi:

Sales Engine tehostaa teknisesti haastavien tuotteiden myyn-
tiä ja hinnoittelua. Piirtotyökaluilla myyjä tai suunnittelija saa 
hetkessä määritettyä tuotteen olennaiset tekniset muuttujat. 
Pilvipalvelu antaa yritysjohdolle helppokäyttöiset työkalut 
myynnin ohjaamiseen ja seuraamiseen. Myynnin tulokset siirty-
vät automaattisesti tuotannonohjausjärjestelmään.

Suunnittelun digitalisointi:

Forto automatisoi tuotteiden lujuuslaskentaa, piirtämistä ja 
raportointia. Forto on asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity 
joko selainpohjainen tai käyttäjän tietokoneeseen asennettava 
sovellus.

Toteutuksen digitalisointi:

Certo on selainpohjainen järjestelmä, joka automatisoi ra-
kennustuotteiden CE-merkinnän, tuotannon laadunhallinnan 
ja siihen liittyvän suunnittelun, dokumenttien ja tiedostojen 
hallinnan.

i3d Tuotannonohjaus on linkki ihmisen ja koneen – suunnittelun 
ja tuotannon – välillä. Se luo suunnittelutiedoista valmistetta-
vien kappaleiden mitta- ja määrätiedot ja muuttaa ne työstöko-
neiden kielelle. Järjestelmään kytketään asiakkaan tarpeiden 
mukaan hukan optimointi, työpistekohtainen seuranta ja yksilöl-
lisiä tuotannonohjausmoduuleja.

i3d

KUVA 2.  Ihme-3d Oy:n ylläpitämä tuotannon ohjausjärjestelmä käytettynä 
suoraan pilvestä eli työstökoneen omalla Internet-selaimella. 

Kun investoinnin suuruus määräytyy käytön laajuuden mukaan 
ja järjestelmästä pääsee eroon mikäli ohjelmisto tai palvelu ei 
miellytä, kynnys digitalisointiin madaltuu, ja toisaalta vas-
tuu järjestelmien toimivuudesta painaa toimittajan hartioita. 
Rakennus- ja metalliteollisuudelle täytyy tarjota alakohtaista 
tai jopa tuotekohtaista palvelua, joka muistuttaa insinööri-
toimistojen tarjoamaa palvelua, mutta keskittyy digitaalisten 
järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen. Eikä ratkaisu saa 
kertainvestointina olla liian kallis.

Ihme-3d Oy tarjoaa kaiken kokoisille rakennus- ja metalliteol-
lisuuden yrityksille modulaarisen järjestelmän, josta voi valita 
tarvitsemansa osat. Järjestelmä räätälöidään asiakkaan omiin 
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Hydrometallurgical Process The multipurpose poison

Analysis of Free, Total & WAD Cyanide  
in gold leach slurry & wastewater

Cyanide is mainly produced for the mining of gold, silver and 
platinum. It helps to dissolve these metals from their ores a 
process known as cyanidation. This is the chemical leach-
ing step and major part of the CIP/CIL plant circuit and gold 
recovery process. In order to achieve effective leaching prior 
to carbon adsorption, cyanide concentrations must be main-
tained at minimum levels. The on line free cyanide measure-
ment manages the cyanide profile throughout the leach circuit 
and reduces cyanide consumption without compromising gold 
recovery. Accurate measurements are relied on for automat-
ic chemical replenishment of the cyanide to the leach tanks 
and ensures a reduction of cyanide concentration in the mill 
tailings.

In addition, measurement of WAD Cyanide (weak acid dissocia-
ble metal-cyanide complexes) gives an immediate indication 
of the WAD metals being processed to further optimize the 
cyanidation process. WAD readings are also an early indication 
for the detoxification plant to optimize the cyanide destruc-
tion process coupled with automatic dosage of the cyanide 
detoxification chemicals.

Cyanide, in any form, can cause severe damage to the environ-
ment therefore strict waste water monitoring for Free Cya-
nide, WAD Cyanide or TCN is required to meet plant discharge 
regulations.

Application: Cyanide can be determined in several ways. Free 
cyanide is analysed by direct titration or photometric detec-
tion depending on concentrations. For the more difficult Total 
Cyanide and WAD determinations the Process Analyzer ADI 
245TI is especially equipped with a combination of digester, 
condenser, caustic absorber and photometer modules to 
guarantee full recoveries of cyanide from complex metal cya-
nide solutions. The time consuming analysis can be complete-
ly automated with the on-line Process Analyzer 2045TI. The 
benefits are time saving and consistency with no exposure to 
cyanide offering safe and trusted measurements throughout 
the plant.

Typical Range: 0 – 200 μg/L, 1 – 250 mg/L CN- . Other ranges 
possible.

Remarks: The total cyanide method is based on ISO 6703/1 
and WAD cyanide on method 4500-CN- Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater.

Keywords: Total cyanide, SAD cyanide, WAD cyanide, free cyanide, mining, 
waste water, surface water, titration, photometric, colorimetry, 2045TI,

Visit our website www.metrohm-applikon.com

Metrohm Nodric Oy

Arsenic has many facets, but the primary one is the haz-
ard it poses to millions of people around the world

Throughout the course of history, people have found uses for 
the various properties of arsenic and its compounds. Red and 
yellow arsenic sulfi des (As2S3 and As4S4) were used in antiq-
uity as makeup and for hair removal. Artists used arsenic com-
pounds as pigments – as for instance in Van Gogh’s «Self Por-
trait dedicated to Paul Gauguin» (1888). So-called Paris Green 
(copper(II) acetoarsenite) gives the background of this painting 
its characteristic color. And, to name just one medical appli-
cation: the fi rst effective drug to be used against syphilis was 
the arsenic compound arsphenamine (1910). The best-known 
use of the element with the atomic number 33, however, is as 
a poison. People in various regions of the world struggle even 
today with arsenic as a contamination in drinking water.

Arsenic looks back on an unparalleled career as a poison in 
literature and film. In the play «Intrigue and Love,» Schiller’s 
protagonist Ferdinand von Walter and his lover die of arsenic 
poisoning. The unhappily married Madame Bovary takes her 
life in the same way in the eponymous novel by Flaubert. In 
the classic 1940s film “Arsenic and Old Lace”, two “charitable” 
ladies give arsenic to old gentlemen to free them from their 
dreary lives. Arsenic’s career as a poison of choice was brought 
to a close by the Marsh test, which made it possible to detect 
arsenic poisoning posthumously beginning in 1836.

A danger in real life

The fact is, arsenic costs many lives even today, though in 
the absence of premeditation. Industry and agriculture can 
contribute to elevated arsenic concentrations in ground water. 
Special geological conditions, however, are primarily responsi-
ble for the presence of elevated quantities of arseniccontain-
ing minerals in some regions of the world (e. g., realgar; see 
figure 1). Geologically young alluvial soils – that is, flood plains 
and large river deltas – are particularly affected. This arsenic 

Metrohm Nodric Oy

Vincent van Gogh used highly toxic copper(II) acetoarsenite 
as a green background color in his paintings. The illustra-
tion is a self portrait of the artist which he dedicated to Paul 
Gauguian.

leaches into the ground water in the form of arsenite (AsO3 3-) 
and arsenate (AsO4 3-) from sediment particles. Dissolved in 
the ground water, it presents a hazard to local populations. 

Bangladesh: out of the frying pan and into the fire

Bangladesh is a crisis region. In the 1970s, deep wells were 
built to reduce the spread of diseases such as cholera and 
hepatitis which were caused by contaminated surface water. 

Cyanide concentration limits for 
wastewater mining facilities
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The multipurpose poison The multipurpose poison

Metrohm Nodric Oy Metrohm Nodric Oy

The ground water is indeed microbiologically pure, however, it 
contains high concentrations of arsenic due to the composi-
tion of the soil. The World Health Organization (WHO) recom-
mends that the arsenic content in drinking water should not 
exceed 10 μg/L. In many countries, such as the USA and the 
countries of the EU, this limit value is prescribed by statute. 
Table 1 provides an overview of some of the limit values.

An estimated 45 million people in Bangladesh are exposed 
to higher arsenic concentrations – some 20 million are even 
exposed to concentrations exceeding the local limit value of 
50 μg/L1. Figure 2 shows the distribution of arsenic concentra-
tions in the ground water in Bangladesh.

Country Limit value

Argentina 50 μg/L

Australia 7 μg/L

Bangladesh 50 μg/L

Chile 50 μg/L

China 50 μg/L

Ecuador 50 μg/L

EU 10 μg/L

Ghana 50 μg/L

India 50 μg/L

Japan 10 μg/L

Canada 10 μg/L

Laos 10 μg/L

Mexico 25 μg/L

Namibia 10 μg/L

Nepal 50 μg/L

Switzerland 50 μg/L

Syria 10 μg/L

Taiwan 10 μg/L

USA 10 μg/L

USA: New Jersey 5 μg/L

Vietnam 50 μg/L

Table 1: Arsenic limit values in various countries

Figure 2. These four maps of Bangladesh indicate the likelihood (P), that the 
arsenic concentration in ground water exceeds a particular value (10 ppb, 50 
ppb, 200 ppb, and 400 ppb; 1 ppb corresponds to 1 μg/L). As a result, large 
parts of the population are faced with concentrations that exceed the WHO 
limit value of 10 μg/L, sometimes by multiples of that amount. Source: www.
geog.cam.ac.uk/research/projects/arsenic/maps.html (December 2, 2013)

Figure 3. The scTRACE Gold, consisting of an electrode shaft and sensor

Figure 4. An arsenic determination with the scTRACE Gold in mineral water with 
two standard additions is shown. Two replicate measurements were perfor-
med of the sample and of each standard addition. An arsenic concentration of 
4.9 μg/L was found.

Figure 1. Arsenic is not usually to be found in its pure form in nature. One of the 
compounds frequently encountered is realgar (As4S4), here seen on a substra-
te of stibnite and granite.

Arsenic – a widespread problem

According to a recent publication, large areas of China are also 
affected by the problem. Based on geological data, topo gra-
phy, and soil composition, the statistical model predicts that 
nearly 20 million people live in areas where there is a risk of 
elevated arsenic concentrations2. According to the WHO, high 
levels of arsenic in ground water are also present in Argentina, 
Chile, India, Mexico, and the USA.

Reliable and rapid arsenic determination

Compliance with the limit value is monitored by spectroscop-
ic methods. This often involves very elaborate equipment. 

Voltammetry using the scTRACE Gold offers a simple, lowcost 
alternative to the spectroscopic determination of arsenic 
(Figure 3). The limit of detection is signifi cantly lower than the 
valid limit value of 10 μg/L – the electrode has a recovery rate 
of 95% for a concentration of 5 μg/L. Figure 4 shows such a 
determination. The sensor enables simple and reliable mon-
itoring of the arsenic content of drinking water. The analysis 
time per sample is approximately 10 minutes.

The handling of the scTRACE Gold is simplicity itself. All three 
electrodes needed for the measurement are combined in one 
sensor. To put the scTRACE Gold into operation, it is simply 
mounted on the electrode shaft and immersed in the sample; 
then the determination can be started. The innovative gold 
microwire working electrode eliminates the need for the labo-
rious preparation and conditioning of the electrode. That saves 
time. It also makes using the sensor easier, because there is 
no longer the need to assess whether or not the electrode is 
ready for use. Furthermore, the screen-printed reference and 
auxiliary electrodes are completely maintenance-free.

As with any electrode, the performance of the scTRACE Gold 
deteriorates as more and more determinations are performed. 
However, thanks to the practical plug-in design consisting of 
shaft and sensor, only the inexpensive sensor needs to be 
replaced, thus making the procedure a snap. This ensures 
reliable results at all times.

An additional advantage of voltammetric determination with 
the scTRACE Gold is its ability to differentiate between the 
more toxic As(III) and the less toxic As(V) simply through the 

choice of measuring parameters. The scTRACE Gold can be 
used with any Metrohm voltammetry measuring stand. More 
information about the scTRACE Gold and its handling can be 
found in the brochure (document number: 8.109.5018) and in 
Application Bulletin AB-416.
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Suomalaista energiaosaamista maailmalle

Planora Oy on vuonna 1987 perustettu energiatekniikkaan kes-
kittynyt yritys. Yritys keskittyi aluksi toiminnassaan kaukoläm-
pötoiminnan suunnitteluun. Myöhemmin mukaan ovat tulleet 
muut verkostot ja tiedonhallinta. Planorasta on liki kolmen 
vuosikymmenen aikana tullut energiasektorin laitos- ja ver-
kostosuunnittelun ja niiden optimoinnin kärkiosaajia Suomes-
sa ja maailmassa. Planora Oy käynnisti noin kaksikymmentä 
vuotta myös Venäjän energiasektoria palvelevan toiminnan. 

Venäjän toimintoja varten kehitettiin Energia -50 projekti, 
jonka tavoitteena on vähentää polttoainekulutusta ja energi-
antuotannon päästöjä 50 % sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja 
paikallisten polttoaineiden käyttöä 50 %. Tämän toiminnan 
tuloksena on syntynyt E-E-50-toimintakonsepti. Esa Teppo, 
Planora Oy:n toimitusjohtaja ja yksi omistajista, kertoo oikein 
tehtyjen verkostojen ja laitosten mitoituksen avulla päästä-
vän Venäjällä ja muissa kehittyvissä maissa 50 %:n säästöihin. 
E-E-50-konseptin toteuttamisella saavutetaan merkittäviä 
säästöjä kaikissa kohdemaissa. 

Planora Oy

Kaksi vuotta sitten Teppo otti vastaan Suomalais-Venäläisen 
Energiaklubin (SVEK) toiminnanjohtajan tehtävät, mistä lähtien 
suomalaisen energiasektorin sanomaa on pyritty kirkasta-
maan ennen kaikkea Venäjällä. Suomalais-Venäläinen Ener-
giaklubi on vuonna 2010 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä 
on käydä vuoropuhelua Venäjän hallinnon ja energiaa tuotta-
vien yritysten kanssa ja madaltaa konkreettisen toiminnan es-
teitä yhteistyön osalta sekä helpottaa suomalaisten yritysten 
kauppaa. ”Suomalainen kaukolämpöosaaminen on maailman 
parasta, ja tämän osaamisen vientiä pyrimme Energiaklu-
bi-yhteistyön avulla edistämään”, toteaa Teppo. Energiaklubin 
toiminnan hän toivookin kasvavan lähitulevaisuudessa uusien 
jäsenten muodossa.

Suomalaisen kaukolämpöosaamisen paremmuutta muihin 
maihin verrattuna kuvaavat hyvin alla olevat taulukot.

 

Taulukot osoittavat suomalaisen energiaosaamisen olevan 
maailman parasta. Taulukkojen sanomaa ei aina ymmärre-
tä, eikä sitä juurikaan ole osattu hyödyntää energiatekniikan 
viennissä. Taulukkojen sanomaa tuleekin avata eri toimijoille 
ja päättäjille.

Tämän työn Energiaklubi on aloittanut käynnistämällä Suo-
men Energiatarinan valmistelun. Suomen Energiatarina on 
”VOITTAJIEN TARINA”, koska siinä ovat voittajia

•	 energiankuluttajat – maailman halvin energia kuluttajille,

•	 energiantuottajat – tuottajat tekevät hyvää taloudellista 
tulosta,

•	 valtio – Suomessa valtio verottaa energiaa runsaasti,

•	 luonnonvarat – polttoaineen kulutus pieni tuotettua yk-
sikköä kohden ja

•	 luonto – ympäristöpäästöt ovat pienet.

Jos Suomen Energiatarina saadaan avattua kunnolla, tulevat 
voittajiksi myös suomalaiset toimijat ja yritykset, jotka ovat 
olleet rakentamassa suomalaista energiahuoltoa.

Euroopassa ja koko maailmassa käsitys energiatuotantoketju-
jen toiminnasta on hämärtynyt. Tämä on johtanut siihen, että 
toteuttajat ja päättäjät ovat tehneet hyvältä tuntuvia päätöksiä 
ymmärtämättä päätösten vaikutusta energiaketjun toimintaan. 
Käytännössä tämä on tarkoittanut säädöksiä, jotka ovat johta-
neet investointeihin, joiden suurin vaikutus on ollut asiakkaal-
le tulevien energiakustannusten kasvu. Näillä investoinneilla 
asetettu tavoitteen toteutuminen on ollut minimaalinen. 
Oikein tehdyillä säännöksillä ja oikein toteutetuilla investoin-
neilla asiakkaan käyttämän energian kustannukset saataisiin 
pienemmäksi ja samalla saataisiin investoinneille asetetut 
tavoitteet toteutetuiksi.

Planora Oy

Tepolla on yli 40 vuoden kokemus energia-alalta. Tiedonhal-
lintaa ja kokonaisuuden ymmärtämistä Teppo pitää tärkeimpi-
nä tekijöinä onnistuneessa energiateknisessä suunnittelussa 
ja toteutuksessa. ”Lähtötiedot ovat usein heikkolaatuisia ja ha-
janaisia, jolloin aikaa kuluu turhaan tietojen etsimiseen ja kä-
sittelyyn. Samoin kokonaisuutta ei useinkaan hahmoteta riittä-
västi”, kertoo Teppo. Planora Oy onkin kehittänyt energia-alan 
yrityksille suunnatun Iisi-Netti-palvelun, joka kokoaa osaami-
sen, tiedot ja ohjauksen yhteen palveluun. Kaikilta osapuolilla 
säästyy aikaa ja rahaa, kun verkostojen ja laitosten ohjaukseen 
ja suunnitteluun tarvittavat tiedot ovat yhdessä palvelussa 
nopeasti saatavilla. Iisi-Netti-palvelun kuvaus yhdessä muiden 
energiasektorin toimijoiden kanssa tulee olemaan osa Suo-
men Energiatarinaa. Energiatarinan tekoon toivotaan kaikkia 
energiasektorilla toimivia yrityksiä ja henkilöitä.

Esa Teppo, s. 1945

Koulutus: DI (konetekniikka)

Planora Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja v. 1987–

Erittäin laaja kokemus useilla energian hyödyntämisen 
sektoreilla

Ollut kehittämässä ja toteuttamassa polttoaineentuotan-
non, energiantuotannon, energianjakelun ja energiankäy-
tön erilaisia toteutus- ja toimintamalleja onnistuneesti eri 
puolilla maailmaa.
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Entistä kattavampi ja taloudellisempi palvelumalli 
organisaatioiden tietotekniikkaan

Yritysten tietohallinnon organisointimallit ovat muu-
toksessa. Perusajureita muutostarpeisiin ovat mm. 
uudet innovatiiviset tietojärjestelmät, kustannusten 
hallinta, toimintavarmuus kaikissa tilanteissa ja palve-
luiden ja kapasiteetin skaalautuvuuden mahdollistami-
nen. 

On ollut jo pitkään nähtävissä, että syyt laitteiden, ohjelmisto-
jen ja jatkuvien ylläpitopalvelujen omistamiseen itse vähene-
vät koko ajan. Taloushallinnon näkökulmasta entiset kiinteät 
kulut vaihtuvat muuttuviksi kuluiksi, jotka seuraavat nopeasti 
todellista tarvetta. Itse omistettu laite maksaa sen verran 
kuin siihen on investoitu, ei sen verran kuin sen kapasiteetista 
kulloinkin käyttää. Konesalipalveluista puhuttaessa monilla 
yrityksillä ei tosiasiallisesti ole omaa konesalia, vaan oikeasti 
puhutaan laitetilasta, joka voi olla vaikkapa pieni varastohuo-
ne. Sinne ei useimmiten ole rakennettu erikseen jäähdytystä, 
sähkönsyöttöä, monipuolista tietoliikennettä, kulunvalvontaa, 
sammutuslaitteita ja varavoimaa eli erityisesti kriittisille pal-
veluille tarvittavaa luotettavaa infraa, vieläpä kahdennettuina 
ja varmistettuina. Samoin oman IT-henkilöstön ylläpito, joka 
tarkoittaa kiinteiden palkkakulujen lisäksi mm. jatkuvaa kou-
luttamista ja tietojen ajan tasalla pitämistä pientä ja lyhyttäkin 
tarvetta varten, tekee omista investoinneista kalliita.

Perinteisiin IT-ostopalveluihin kuuluvat tyypillisesti laitehan-
kinnat, ohjelmistot, ohjelmistoprojektit ja ohjelmistojen käyt-
töön liittyvät erilaiset tuki- ja asiantuntijapalvelut.

Oulu ICT:n konsernin tytäryhtiöt Oulu D.C. ja SystemaStore 
ovat kehittämässä tiiviissä yhteistyössä oululaisen TestLab 
Finlandin kanssa uutta, laajennettua palvelumallia. Palvelun 
ydin muodostuu kunkin yhtiön liiketoiminnan saumattomasta 
ja joustavasta tarjonnasta asiakasyrityksille yhdeltä luukulta 
kuukausimaksuperiaatteella, joka joustaa tarpeen mukaan 
molempiin suuntiin.

Laajennetussa palvelukokonaisuudessa tukipalveluun liitetään 
ulkoistettu Helpdesk- ja ongelmanratkaisu, konesali- ja kapa-
siteettipalvelut sekä ohjelmistokehitys ja esimerkiksi testaus-
palvelut. Myös henkilöstöulkoistukset voivat tulla kysymyk-
seen. Palvelutuotantoalusta mahdollistaa asiantuntijapoolin 
joustavan hyödyntämisen sitä mukaa kun markkinakysyntä 
laajenee.

Yrityksen omilla palkkalistoilla oleva IT-henkilöstö voi keskit-
tyä yhä tehokkaammin tuottamaan lisäarvoa varsinaiselle lii-
ketoiminnalle. Kun kaikki yllättävät kuormituspiikit sovellusten 
ylläpidon kannalta jäävät pois, IT-henkilöstölle jää aito mah-
dollisuus fokusoitua entistä puhtaammin sisäiseen asiantunti-
jarooliin ja ostopalveluiden koordinointiin. Kaikki operatiivinen 
tekeminen ja tulipalojen sammuttelu ulkoistetaan. Ulkoistet-
tavien toimien tulee olla tarkasti mitattuja. Tähän on tarjolla 
standardoidut mittarit (SLA:t), joten toiminta on asiakkaalle 
riskitöntä ja palvelun kustannukset voidaan ennustaa hyvinkin 
tarkasti etukäteen.

Oulu D.C. Oy & SystemaStore Oy

Tärkeää palvelumallimuutoksessa on toteuttaa pilotointijakso, 
jossa hallitusti siirretään valitut palvelukokonaisuudet palve-
luntuottajan vastuulle. Vanha totuus ”Älä ulkoista ongelmia” 
pätee toki tässäkin tapauksessa. Pilotointijaksoon liitetään 
aina myös nykytila-analyysi, jonka yhtenä tarkoituksena on 
tunnistaa mahdollisia ongelmia ja ottaa ne huomioon vali-
tussa palvelukokonaisuudessa. Usein osa ongelmista johtuu 
resurssipulasta, joko henkilöresursseista, osaamisesta tai 
puutteellisesta infrasta. Palveluntarjoaja, jolla on palveluntuot-
tamiseen tarkoitettu laadukas infra ja laaja osaamispooli, voi 
vastata tällaisia haasteisiin helposti. Kannattaa huomata, että 
palveluntarjoaja tekee asiakkaan puolesta tarvittaessa myös 
investointeja, jolloin niidenkin osalta kassanhallinta helpottuu 
kustannusten jakaantuessa pidemmälle ajalle. Palveluntarjo-
aja on myös joissakin tapauksissa loppuasiakasta merkittäväs-
tikin suurempi volyymiostaja, jolloin hintaerot omiin suoraos-
toihin näkyvät selvästi.

Käyttämällä tätä uutta kattavampaa palvelumallia asiakkaat 
saavat käyttöönsä samalla uusimmat innovaatiot, joita muu-
ten on tarjolla vain harvoille isoille yrityksille. Pienet asia-
kasyritykset saavat palvelua hyödyntämällä automaattisesti 
samat hyödyt kuin isotkin yritykset ja pääsevät nopeammin 
mukaan globaaleihin innovaatioihin.

Koko palvelumalli on myös ”ikivihreä”. Me huolehdimme asi-
akkaan puolesta, että kaikki ohjelmistot ovat aina uusimmissa 
tuetuissa versioissa, jolloin myös tietoturvallisuus on hoidettu 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä koskee palvelimia, käyt-
töjärjestelmiä sekä ohjelmistoja, jotka kuuluvat palvelun piiriin. 
Tämä on tärkeä ja aikaa vievä työtehtävä, joka on asiakkaan 
omalta henkilöstöltä pois.

Oulu D.C. Oy & SystemaStore Oy
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Älykäs työajanhallinta teollisuudessa

Työajanhallinta vaikuttaa kannattavuuteen

Työajanhallinta on merkittävä tekijä organisaation kannatta-
vuudelle ja tehokkuudelle. Erityisen selvästi tämä tulee esille 
teollisuudessa, jossa erilaiset vuorojärjestelmät rytmittävät 
ison henkilökuntaryhmän elämää. Työvuoroja suunnitellaan, 
jotta oikea ihminen on oikeaan aikaan tekemässä oikeaa työtä 
vaadittavalla osaamisella. Silloin linjat pyörivät, yritys menes-
tyy ja työntekijät pysyvät motivoituneina. Työajanhallinta voi 
kuulostaa yksinkertaiselta varsinkin, jos sitä raamittaa sään-
nöllinen vuodesta toiseen toistuva vuorokierto, mutta todelli-
suus on monesti kaikkea muuta. Suunnittelulle asettaa haas-
teita muun muassa työlainsäädäntö ja työehtosopimukset 
sekä henkilöstön osaaminen, lomat tai yllättävät poissaolot.  

Ylityöt syövät tulosta

Usein työajanhallinnan ongelmat tulevat esiin äkillisesti 
lisääntyvänä ylitöiden tekemisen tarpeena. On hyvä muistaa, 
että loppujen lopuksi ylityöt eivät ole hyväksi kenellekään, 
vaikka ne saajan tilipussissa hetken lämmittäisivätkin. Todel-
lisuudessa ylityöt voivat merkittävästi huonontaa työnantajan 
tulosta ja toisaalta väsyttää työntekijät ennen aikojaan. 

Monet työehtosopimukset antavat nykyään mahdollisuuksia 
hyödyntää erilaisia työajantasoittamiskeinoja kiirehuippu-
jen tasaamiseksi. Usein näiden keinojen hyödyntäminen jää 
käytännössä vaillinaiseksi.  Kokonaiskuvan puutteen vuoksi, 
esimerkiksi työajanlyhennysvapaita ei onnistuta sijoittamaan 
sopivimpiin kohtiin. 

Työntekijät mukaan suunnitteluun

Eräs eniten työviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on mahdolli-
suus vaikuttaa omiin työvuoroihin ja vapaisiin. Työntekijöiden 
toiveisiin suhtaudutaan yrityskulttuurista riippuen joko niin 
että ne hyväksytään lähes aina tai niitä ei huomioida juuri kos-
kaan. Valitettavan usein toiveen sisältävä Post-it lappu voi olla 
suunnitteluvaiheessa jo hukassa. Usein työntekijöiden moti-
vointi uusien työajanhallintamallien käyttöönottoon voidaan 
tehdä paremmin toiveiden huomioimisen kautta. 

Tyypillisiä kehityskohteita

Kun työajanhallintaa laitetaan kuntoon IT-järjestelmän avulla, 
esiin nousee usein tarve yhtenäistää eri osastojen toimin-
tamalleja. Työntekijöiden osaamisen huomioiminen osana 
suunnittelua helpottaa työntekijöiden liikuteltavuutta osas-
tojen välillä. Tämä lisää läpinäkyvyyttä koko organisaatiossa 
ja mahdollistaa työntekijöiden käytettävyyden aivan uudella 
tavalla.

 

Procomp

Mitä jokaisen kannattaa tietää työajanhallinnasta

Säästöt syntyvät suunnitteluvaiheessa

Mikäli yrityksessä halutaan tehostaa työajankäyttöä ja säästää 
nykyisissä työvoimakustannuksissa, on suurin panostus koh-
distettava työvuorojen suunnittelutyöhön. 

Tehokkaan suunnittelutyön ansiosta töihin saapuu juuri sopiva 
määrä henkilöitä tekemään tarvittavat työt sen sijaan, että 
esimies joutuisi keksimään töihin saapuneille työntekijöille 
tekemistä. Näiden kahden tyylin välillä on merkittävä ero.

Työajanhallintaprosessi voi olla merkittävä aikasyöppö

Työajanhallintaan liittyy paljon erilaisia manuaalisia työvaihei-
ta ja toimenpiteitä, joiden suorittamiseen käytetään edelleen 
suorastaan uskomattomia määriä työaikaa.

Tehokkaan prosessin ja sitä tukevan ohjelmiston avulla työ-
vuorojen suunnittelu- ja raportointityötä voidaan siis tehostaa 
merkittävästi, jolloin esimiehille jää enemmän aikaa ihmis-
ten johtamiselle ja muulle esimiestyölle. Myös läpinäkyvyys 
lisääntyy.

Yli- tai alimiehitys johtuu usein tiedon puutteesta

Usein henkilöstötarve perustuu lähinnä arvioihin tai tuntu-
maan, jolloin henkilöstö on joko yli- tai alimitoitettua. Henki-
löstötarpeen väärin arviointi puolestaan näkyy – joko lisään-
tyneinä henkilöstökustannuksina tai työntekijöiden kiireenä 
ja asiakastyytymättömyytenä – molemmat vaihtoehdot ovat 
työnantajan kannalta huonoja. Kun tieto työvoiman tarpeesta 
ja henkilöstön osaamisesta on helposti suunnittelijan saatavil-
la, tilanne paranee.

Procomp

5 vinkkiä työvuorojen suunnitteluun

1. Selvitä mahdollisuudet, muutokset ja rajoitukset. 
Lähtökohdat, kuten resurssitarpeet, osaamiset ja 
työehtosopimusten rajoitukset on tärkeää olla 
selvillä

2. Hallitse kokonaisuutta. 
Muista myös pitkän aikavälin tehokkuus

3. Huomioi myös yksityiskohdat. 
Työntekijöiden osaaminen ja tehtävien vaatimukset 
vaihtelevat ja muuttuvat

4. Varaudu muutoksiin. 
Tee suunnitelma siitä miten hoidat esimerkiksi äkil-
lisen sijaistarpeen ja varaudu lomakausiin

5. Töille tekijöitä 
Pyri tehokkuuteen lähtemällä suunnittelussa aina 
liikkeelle työvoimatarpeesta
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Joku muu myy aina halvemmalla

”Joku muu myy aina halvemmalla” saattaa olla tärkein teol-
lisen yrityksen johtamisperiaate tänä päivänä. Useissa tuote-
ryhmissä kilpailu on globaalia ja laatu on kaikilla valmistajilla 
riittävän hyvä, samoin toimituskyky. Jos kilpailevat tuotteet 
ovat keskenään samanlaisia tai edes yhteensopivia, asiakkaal-
la ei ole erityistä syytä pitäytyä yhdessä toimittajassa. Silloin 
jäljelle jää vain yksi kilpailutekijä: hinta.

Hintakilpailun voittaminen voi olla traaginen kokemus. Voit-
tajan palkinto on henkiinjääminen, ei juuri muuta. Siksi useim-
mat yritykset hakevat kuumeisesti muita kilpailuetuja.

Kilpailuklassikot vai klassikkokilpailua?

Klassisten strategiaoppien mukaan hintakilpailun vaihtoeh-
tona on tuotteen erilaistaminen. Kun tuote eroaa oleellisesti 
kilpailijoistaan, se on yleensä kilpailussa vahvempi. Toisaal-
ta, mitä erilaisempi tuote, sitä pienempi markkina. Aikamme 
teknologiatähti Apple erilaisti 1990-luvulla tuotteitaan niin 
päättäväisesti, että sille jäi vain pienenpieni markkina. Uusi 
menestys tuli vasta sitten, kun Apple onnistui luomaan koko-
naan uusia tuotekategorioita, joissa samanlaisuudesta ei ollut 
hyötyä. Uusien tuotekategorioiden luonti on kuitenkin kallista 
ja riskialtista puuhaa, joka useimmiten epäonnistuu.

Erilaistaminen sekoitetaan usein puhekielessä erikoistumi-
seen. Suomestakin löytyy globaalisti menestyviä yrityksiä, 
jotka ovat erikoistuneet sellaiseen tuote- tai teknologiakate-
goriaan, joka pienuutensa vuoksi ei kiinnosta haastajia. Tekno-
logiakehityksen nopeutuminen vaarantaa tämänkin menes-
tysstrategian. Kun teknologioiden elinkaaret lyhenevät, myös 
niche-strategiaa hyödyntävien yritysten elinkaaret lyhenevät.

Tuotteen erilaisuutta voi jossain määrin suojata. Patentti voi 
antaa suojan tekniselle ratkaisulle. Vahva, huolella vaalittu 
tuotemerkki voi olla patenttiakin vahvempi suoja: Volvo on 
yhä maailman turvallisin auto, vaikkei se oikeasti ole ollut 
muita turvallisempi kolmeenkymmeneen vuoteen. Joissain 
tuotekategorioissa jatkuva innovaatio antaa suojaa. Jos tuot-
teen uudet ominaisuudet ovat jatkuvasti kilpailjoita edellä, 
tuote on hyvin suojattu. Valitettavasti jokainen tuote ennen 
pitkää tulee niin valmiiksi, että uusia ominaisuuksia ei kerta 
kaikkiaan tarvita.

Yksittäisen tuotteen suojaaminen hintakilpailulta on hyvin vai-
kea tehtävä. Ilmeinen ratkaisu onkin tuotteen monimutkais-
taminen. Kun yrityksen tarjooma on luonteeltaan järjestelmä, 
useista integroiduista tuotteista muodostuva kokonaisuus, sen 
kopiointi on kertaluokkaa vaikeampaa. Valitettavasti myös sen 
valmistaminen ja toimittaminen on vaikeampaa, kun teollisen 
valmistajan pitääkin ryhtyä järjestelmäintegraattoriksi.

Toinen mahdollinen polku on tuotteen palvelullistaminen. 
Ydintuotteeseen liitetään erilaisia elinkaaripalveluita ja koko 
tuote toimitetaan palveluna. Silloin tarvitaan perusteellinen 
ansaintamallin, ja yleensä myös toimitustavan, muutos.

Qentinel Group Oy

Hyppyjä, väistöjä ja nopeita käännöksiä?

Valitsipa teollinen yritys minkä tahansa menestysstrategi-
an, on jokseenkin varmaa, että muutamassa vuodessa se 
osoittautuu toimimattomaksi. Maailma, jossa kilpailemme, 
on kertakaikkiaan muuttunut globaaliksi, nopealiikkeiseksi ja 
ennustamattomaksi. Ei riitä, että teemme oikeita strategisia 
valintoja. Niitä on tehtävä – ja valitettavasti myös muutettava 
– nopeammin ja vaikuttavammin.

Strategisesta ketteryydestä on tullut menestyjälle välttämät-
tömyys. Se tarkoittaa kykyä uusiutua, kokeilla, oppia ja epäon-
nistuakin nopeammin ja halvemmalla. Strateginen ketteryys 
on yrityskulttuurin luonteinen asia, joten sitä ei voi hankkia 
pelkästään johdon linjapäätöksellä tai yrityskaupalla.

Ei kannata olla se, joka myy halvimmalla. Kannattaa olla se, 
joka muuttuu, oppii ja uusiutuu halvimmalla.

Esko Hannula, CEO, Qentinel Group Oy

Qentinel Group Oy

Ketteryyden neljä tervettä asennetta

Ketterässä yrityksessä vallitsee neljä tervettä asennetta, 
jotka ovat hyväksi kaikille organisaatioille, vaikka ne eivät 
tavoittelisikaan ketteryyttä:

Vähin mikä riittää tarkoittaa sitä, että tehdään vain sellai-
sia asioita, jotka tuottavat oleellista asiakasarvoa tai ovat 
muuten kertakaikkisen välttämättömiä. Ne asiat, jotka 
tehdään, pyritään aina tekemään täydellisen hyvin. Tästä 
asiakasarvon optimoinnista syntyvät laatu ja tuottavuus, 
nopeus ja ennustettavuus.

Epäonnistu edullisesti -asenne on yrityksellä, joka käyttää 
suurta luovuutta löytääkseen toimintatavat, joilla riskit 
poistetaan mahdollisimman halvalla ja nopeasti, tai riskit 
todetaan pahimmassakin tapauksessa ylipääsemättömiksi 
hyvin pienin tappioin. Lähes kaikki tekemisen arvoiset asiat 
sisältävät suuria epävarmuuksia ja siksi ne menevät koh-
tuullisella todennäköisyydellä pieleen. Riskejä kaihtamalla 
ja minimoimalla jää kuitenkin lähes varmasti kilpailijoiden 
jalkoihin.

Näytä mulle tarkoittaa sitä, että asiat ovat todellisia vain, 
jos niitä pystyy esittelemään. Ketterässä yrityksessä tiede-
tään, missä mennään, koska on jokaisen kunnia-asia tehdä 
tilanne näkyväksi. Keinoja on lukuisia, mittareista demoi-
hin, ja niitä käytetään parantamaan ymmärrystä, ei häikäi-
semään monimutkaisuudella.

Paremmin kuin viimeksi on vanha kunnon jatkuvan paran-
tamisen ja oppimisen asenne. Siitä puhutaan kaikkialla, 
mutta monikaan ei siihen kykene. Globaalissa, digitaalises-
sa maailmassa ei kerta kaikkiaan ole kestäviä kilpailuetuja. 
Siksi se, joka oppii nopeimmin, on useimmiten edellä.
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Panostetaan älykkyyteen

Luova thinking outside the box -ajattelu on tulevaisuuden 
avaintekijä suomalaisen teollisuuden menestykselle. Digita-
lisaation seuraava muutosaalto pyyhkii jo perinteisen teol-
lisuudenkin yli. Muutosaalto haastaa yritykset uudenlaisilla 
markkinaodotuksilla ja myös avaa uusia mahdollisuuksia 
perinteisellä liiketoiminta-alalla. Älykkyyden lisääminen teolli-
silla toimialoilla on kriittinen menestystekijä.

Ensimmäisen aallon digitalisaatio mahdollisti uusia, kustan-
nustehokkaita yritysten sisäisiä toimintatapoja kuten automa-
tisoinnin, massaräätälöinnin sekä yritysten prosessien tehos-
tamista. Käynnissä oleva uusi digitalisaation aalto vyöryttää 
auki lisäksi täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Yritykset 
pääsevät esimerkiksi lisäämään reaaliaikaisesti palveluja 
suoraan asiakkaiden erilaisiin toimintaympäristöihin. Fyysiset 
tuotteet ovat pian vain perusta, jolle tuotetaan asiakaskoh-
taista palvelua ja sisältöä. Asiakaskohtainen palvelu ratkaisee 
varsinaisen kilpailuaseman markkinoilla. Suurten investointien, 
kuten tuotantolaitosten, virtuaalinen esisuunnittelu asettaa 
alihankkijoiden osaamiselle ja 3D-kyvykkyydelle oleellisen 
painoarvon. Poikkitieteellinen yhteistyö ja monimuotoisuus 
ovat tulevaisuudessa menestyvän yrityksen elinehto.

R-taso Oy surffaa tottuneesti toisella aallolla. Yrityksen 
hyödyntämä automatisoitu 3D-suunnittelujärjestelmä tuot-
taa 3D-malleja, jotka voidaan liittää suoraan asiakkaan omiin 
3D-malleihin, esimerkiksi PDMS-tehdasmalleihin. Raahen toi-
mistolle on rakennettu myös uusinta teknologiaa edustavan 
3D-CAVE-tila. CAVE:ssa asiakkaan kohteen 3D-mallista luodaan 
stereoskooppinen virtuaalitila realistisessa koossa. Tila sovel-
tuu erityisen hyvin rakennettavan ympäristön suunnitteluun 
ja havainnointiin. 3D-suunnittelutilassa on helppo liikkua, 
havainnoida ja hahmottaa pieniäkin yksityiskohtia. 3D-virtuaa-
limallien käyttö auttaa optimoimaan ja nopeuttamaan suun-
nitteluprosessia sekä löytämään mahdolliset ongelmakohdat 

jo suunnitteluvaiheessa. Näin saavutetaan merkittäviä turvalli-
suusetuja sekä kustannussäästöjä varsinaisen rakentamisen ja 
erityisesti rakennusten elinkaaren aikana.

Älykkyyden lisäarvot asiakkaalle perinteisellä teollisuuden-
alalla ovat lukuisia. Kommunikointi on helppoa 3D-mallien 
ollessa universaali ja yksiselitteinen kieli asiakkaan ja asian-
tuntijan välillä. Toimitusaika tehostuu suunnitteluajan lyhen-
tyessä. Pinnan alta löytyy myös palveluun sisältyviä detaljeja, 
kuten palveluntarjoajan asiantuntijuuden ja poikkitieteellisen 
tutkimusyhteistyön yhdistyminen.

Älykkyyteen panostaminen on olennainen osa suomalaisen 
teollisuuden liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja jatku-
vuuden varmistamista. Ainoa varma asia tulevaisuudessa on 
muutos. Haasteen vastaanottajat ja uudistumiskykyiset tekijät 
pärjäävät vaahtopään huipulla.

Kirjoittanut Outi Törmänen, Asiakkuuspäällikkö, FM,  
outi.tormanen@r-taso.fi, 050 303 0877

R-taso Oy R-taso Oy

R-taso Oy

R-taso Oy on teollisuuden kulkutieratkaisuiden 
ja hoitotasojen 3D-suunnitteluun ja valmistuk-
seen erikoistunut asiantuntija. Kulkutieratkaisut 
suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin 
uusimpien 3D-suunnittelutyökalujen avulla. 
Yrityksen tuotteita ovat mm. portaat, porras-
tornit, hoitotasot, turvaportit, tikkaat ja kaiteet. 
Asiakkaita ovat eri teollisuudenalojen toimijat eri 
puolilla maailmaa.

R-taso Oy on turvallisen työympäristön edelläkävijä. 
Vahva panostus digitalisointiin ja laatuun, työturvalli-
suuden asiantuntijuus sekä modulaarinen tuoteraken-
ne varmistavat tehokkaan ja laadukkaan palvelun sekä 
lopputuotteet.

Puusepänkatu 1, 92120 Raahe, Tel. +358 8 220 112
www.r-taso.fi
r-taso@r-taso.fi

Kansainvälinen kilpailukyky teollisuuden murrok-
sessa edellyttää uudenlaisten 3D-palvelukonseptien 
kehittämistä.
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Älykkäästi kohti tulevaisuutta  
teollisuuden kriittisten järjestelmien hallinnassa

Asiakkaat odottavat nykyään mobiilia, tietoturvavaatimuk-
set täyttävää käytönhallintaa, joka soveltuu myös yleiseen 
käytönhallintaan normaalien IT-järjestelmien kautta. Tämä 
tarkoittaa haasteita ratkaisutarjoajille. Tulevaisuuden menes-
tyjiä ovat ne palveluntarjoajat, jotka osaavat hylätä käsityk-
sen perinteisesti erillisinä pidetyistä järjestelmistä ja tuottaa 
käyttäjälle reaaliajassa verkon välityksellä integroitua tietoa ja 
raportteja kiinteistöistä sekä teollisuuden prosesseista. Grafii-
kan odotetaan helpottavan tulosten analysointia ja ohjelmis-
ton yhteensopivuus erilaisten mobiililaitteiden kanssa kuuluu 
perusolettamuksiin. 

Schneider Electricin SmartStruxure-ratkaisu tarjoaa hyöty-
jä kaikille kohderyhmille. ”Teollisuuden toimijat hyötyvät 
kestävästä, skaalautuvasta ja helppokäyttöisestä alustasta. 
Liiketoimintajohtajilla puolestaan on välitön pääsy energia- ja 
ympäristödataan nopeamman päätöksenteon ja kustannusten 
optimoinnin tueksi.”

SmartStruxure-ratkaisu tukee yhtiön EcoStruxure-ratkaisu-
valikoimaa, jonka avulla asiakkaat voivat hallita ja valvoa 
kriittisten järjestelmien tehokkuutta ja toimintaa entistä 
suunnitelmallisemmin ja paremmin.  SmartStruxure-ratkaisun 
välityksellä on mahdollista hallita ja valvoa kiinteistön LVI-, 
energia-, valaistus-, turva- ja muita kriittisiä järjestelmiä keski-
tetysti ja suunnitelmallisesti. 

Järjestelmä voidaan tietoturvallisesti virtualisoida asiakkaan 
tai Schneider Electricin pilvipalveluympäristöön. Tällöin järjes-
telmän hallinta on suojattu tietoturva- sekä fyysisiltä uhilta. 
Pilvipalvelut mahdollistavat käytön niin eri alustojen mobiili-
laitteilla kuin valvomon ohjelmistoillakin.

Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan 
asiantuntija, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Se tarjoaa 
integroituja ratkaisuja lukuisille eri markkinasegmenteille. 
Konserni on johtava toimija energia- ja infrastruktuurimarkki-
noilla, teollisissa prosesseissa, rakennusautomaatiossa sekä 
tietoliikennekeskuksissa ja -verkoissa. Schneider Electric tekee 
energian käytöstä turvallista, luotettavaa ja tehokasta. Vuonna 
2012 yrityksen liikevaihto oli 24 miljardia euroa.

Schneider Electric Studentwork

Intuitio on työelämän alihyödynnetty voimavara

Tietyissä tilanteissa intuitio tuottaa ylivertaisia ratkai-
suja tietoiseen päättelyyn verrattuna. Ilman intuitiota 
matematiikka on mekaanista laskentoa ja bisnes pelk-
kää virheiden välttelyä. Useimmat nobelistit mainitse-
vat intuition tärkeimmäksi työkalukseen. Tästä huoli-
matta intuitiota pidetään tavallisesti epäluotettavana 
tietona ja sillä on kyseenalainen maine. Uusin tutkimus 
kumoaa näitä yleisiä virhekäsityksiä ja kannustaa hyö-
dyntämään intuition potentiaalia yhä paremmin.

Jokainen on intuitiivinen

Jokainen meistä on intuitiivinen ja käyttää intuitiota jatkuvasti 
– tiedostipa sen itse tai ei. Ihmiselle on tyypillistä ajatella en-
sin intuitiivisesti, sillä aivojen luonne on synnynnäisesti intui-
tiivinen. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että ajattelustamme 
suurin osa on intuitiivista, eli välitöntä ja ei-tietoista ajattelua. 
Nykynäkemyksen mukaan järkeily ja tietoinen päättely kat-
tavat 5–10 % kaikesta ajattelusta kun taas intuition osuus on 
huimat 90–95 %. Yhdessä nämä ajattelun muodot muodosta-
vat parin, joka on erottamaton osa ihmisyyttä.

Tutkimukset tieteiden, yritystalouden ja taiteiden alueilta 
osoittavat, että intuitiolla on erityisen suuri merkitys uuden 
keksimisessä ja innovatiivisten läpimurtojen kehittelyssä. 
Useimmat Nobel-palkitut mainitsevat intuition yhtenä tär-
keimmistä työkaluistaan: intuitiota tarvitaan uuden keksimi-
seen, tietoista päättelyä asioiden perustelemiseen. Kun kysyin 
tämän vuoden Millennium-teknologiapalkinnon saajalta 
Stuart Parkinilta millaisessa roolissa intuitio on ollut hänen 
keksintöön johtaneessa prosessissaan, hän vastasi: ”Intuition 
is everything!”.  Parkinille intuitio osoittaa lupaavan suunnan ja 
lopulta johdattaa oikean ratkaisun äärelle.

Intuitio voi johdattaa uuteen ymmärrykseen erilaisilla tunte-
muksilla. Se voi olla tunne lupaavuudesta tai siitä, että jokin 
ei toimi, ja auttaa tällä tavoin ratkaisun kehittelyssä. Intuition 
kautta voi saada välähdyksiä uudesta tiedosta, ideasta tai 

ratkaisusta, jota voi tietoisen mielen avulla työstää eteenpäin, 
punnita ja arvioida. Intuitiota ei kuitenkaan aina osata hyödyn-
tää uuden luomisessa ja päätöksenteossa parhaalla mah-
dollisella tavalla saati kehittää eteenpäin järjestelmällisesti. 
Intuition hyötyjen saavuttamiseksi on sen käyttö integroitava 
osaksi tiedostettua toimintaa. Parhaat ratkaisut syntyvät usein 
yhdistämällä sekä rationaalista että intuitiivista ajattelua – 
molempien potentiaalia tietoisesti hyödyntäen.

Tietyissä tilanteissa intuitio on ylivertainen

Ongelmanratkaisua ja matematiikkaa tutkineet ovat pitkään 
pohtineet, miten vastaus voidaan löytää keskeneräisellä ja 
riittämättömällä tiedolla. Ratkaisuun ei päästä yksinään tietoi-
sella päättelyllä, vaikka senkin merkitys on tärkeä. Ongelmia 
ratkottaessa intuitio tuottaa tietyissä tilanteissa merkittävästi 
parempia ratkaisuja kuin tietoinen päättely. Intuitiosta on 
erityisen paljon apua, jos tietoa on joko liian vähän tai liian 
paljon. Analyyttinen mieli tukehtuu liialliseen tiedon määrään 
tai ei pysty toimimaan riittämättömän tiedon varassa, mutta 
intuitiivinen ajattelu voi toimia hämmästyttävällä tarkkuudel-
la. Pahimmillaan vallitsee samanaikainen tiedollinen yli- ja 
alikuorma: tietoa on liikaa, mutta samalla oleellista tietoa 
puuttuu. Usein päätös tai idea pitää vielä pystyä löytämään 
nopeasti. Yhä useammat ongelmat ovat juuri tämänkaltaisia: 
sekavia vyyhtejä, joita päättelevä äly ei yksinään pysty rat-
kaisemaan. Kysymys herää, miksi intuitiota ei sitten käytetä 
tietoisemmin tai kehitetä?

Intuition kulttuurinen stigma 

On paradoksaalista, että vaikka meillä kaikilla on intuition kyky 
ja vaikka tiedämme intuitiota hyödyntävän ajattelun olevan 
tietyissä tilanteissa ylivertaista pelkkään tietoiseen päättelyyn 
verrattuna, emme uskalla käyttää intuitiota tai tietoisesti har-
joittaa sitä. Kulttuurimme saati työelämämme arki ei sitä tue.
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Länsimaisen tieteen traditio perustuu analyysiin, loogiseen 
päättelyyn ja objektiivisuuden ihannointiin. Intuitio nähdään 
perinteisesti vähempiarvoisena ja epäluotettavana tiedon 
muotona ja joskus jopa ainoastaan päättelyn vinoumana. Kui-
tenkin kaiken tiedon kohdalla on sama haaste: tieto ei ole aina 
objektiivista ja luotettavaa – jopa analyysin ja päättelyn kautta 
saatu tieto voi olla virheellistä, epäluotettavaa tai vinoutunut-
ta.

Intuition kokemuksiin voi liittyä myös poikkeuksellista tie-
tämistä, mikä saattaa tehdä siitä mystisen ja vaikeasti ym-
märrettävän. Intuition kautta on kuitenkin mahdollista saada 
tietoa, joka ei muuten ole saatavilla ja jota ei ns. pitäisi voida 
tietää. Tämä lisää omalta osaltaan yleistä epäluuloa intuitiota 
kohtaan: intuition on pakko olla huuhaata, kun sitä ei voi järjel-
lä selittää. Vaikka intuitiota ei usein voikaan selittää järjellä, se 
voi silti tuottaa täysin ainutkertaista ja arvokasta tietoa. Intuitio 
ei tavallaan sovi järkeilyn ja tietoisen päättelyn ”ahtaaseen 
boksiin” vaan toimii logiikan ja lineaarisuuden ulottumattomis-
sa.

Intuition monimuotoisuus

Kuten luovuutta, on intuitiotakin montaa lajia. Jokaisen ihmi-
sen intuitio toimii myös hieman eri tavoin. Toiset voivat olla 
herkempiä tai lahjakkaampia jossakin intuition lajissa kuin 
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toiset. Tämä ei tee kenestäkään ei-intuitiivisia. Asetelmaa voisi 
verrata siihen, että vaikkei ihminen olisi kielellisesti tai ma-
temaattisesti lahjakas, ei se anna aihetta olla opiskelematta 
kouluaineiden perusteita.

Intuitio-sanan käyttö on hankalaa, sillä sitä käytetään hyvin 
eri yhteyksissä. Arkipuheessa intuitio mielletään usein tunne-
pohjaiseksi sattumanvaraiseksi mutu-tuntumaksi, feminiiniksi 
fiilistelyksi tai poikkeukselliseksi oivaltamiseksi. Joskus intui-
tioon liitetään myös poikkeuksellista tietämistä tai yliaistillisia 
piirteitä kuten ennalta aavistaminen.

Intuitio-sanaa käytetään kuvaamaan sekä erilaisia tiedon 
muotoja (mm. alitajuinen tieto, kehollinen tieto, vaisto, itsen 
ulkopuolelta tuleva tieto), erilaisia prosesseja (mm. tunne-
pohjainen toiminta, automaatio, ei-sanallinen aistiminen) että 
erilaisia lopputuloksia (mm. tunne, oivallus, sanoma, visio). 
Lisäksi intuition kokemuksia kuvaava sanasto on puutteellis-
ta. Kaikille aistimuksille ja tuntemuksille ei ole edes sanoja. 
Suomen kielessä ei ole esimerkiksi sanaa englannin kielen 
sanaa intuitioida ”to intuit”. Myös tunne (emotion) kuten pelko, 
tuntemus (feeling) kuten kylmät väreet sekä aistimus (sensa-
tion) kuten paleleminen, menevät suomen kielessä monesti 
sekaisin. Asiaa ei helpota se, että intuition kokemukseen voi 
liittyä myös ei-kehollisia tuntemuksia (non-bodily feelings), 
jollaisesta esimerkkinä voisi mainita vaikkapa selkään tuijotta-
misen aistimisen.

Nykypsykologian mukaan intuitio sisältää lukuisia erilaisia 
alitajuisia tai puoliksi tiedostettuja prosesseja kuten assosiaa-
tioita, hahmontunnistusta, muistijälkiä, automaatiota ja vais-
toja. Esimerkiksi pyörällä ajaminen tai pallon lennosta kiinni 
koppaaminen on intuitioon perustuvaa toimintaa, vaikka näitä 
ei arjessa intuitioksi usein mielletäkään.

Asiantuntijuusintuitio

Asiantuntijuusintuitio hyödyntää alitajuista kokemus- ja 
tietopankkia, jonka toiminta perustuu paljon mm. assosiaa-
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tioihin, samankaltaisuuksiin, tapausten yhdenmukaisuuteen 
ja hahmontunnistukseen. Asiantuntijuuden kehittyminen vie 
tyypillisesti 10 vuotta ja tarvitsee 10 000 tuntia aktiivista, 
sitoutunutta harjoittelua. Tänä aikana ei-tiedostettuun osaan 
mieltä varastoituu valtava määrä tietoa, jota ajattelu käyttää 
tietovarastona. Esimerkiksi kokenut lääkäri osaa tuhansien 
potilastapausten myötä nähdä potilaan irrallisilta näyttä-
vät oireet osana kokonaisuutta ja tehdä oikean diagnoosin, 
samalla kun kokematon lääkäri näkee oireet vain irrallisina ja 
asiaan kuulumattomina. Myös yritysjohtajalle tai toimihenki-
lölle kerääntyy kokemuksen myötä sanatonta ja hiljaista tietoa 
jokaisen päätöksen, ideointiprosessin, rekrytoinnin tai projek-
tikokemuksen kautta. Suurin osa näistä ajattelun prosesseista 
tapahtuu ei-tietoisesti ja tavallisesti vain prosessin lopputulos 
pulpahtaa tietoiseen mieleen.

Omaa intuition kautta tulevaa tietoa ei tulisi vähätellä tai 
sivuuttaa. Siihen ei tarvitse suhtautua absoluuttisena totuu-
tena, mutta sen äärelle kannattaa pysähtyä ja havainnoida 
tilanteita ja omia tuntemuksia avoimin mielin. Miksi minulle 
tulee tällainen tunne? Miksi mieleen nousee tämä kuva? Mikä 
merkitys sillä voi olla? Onko tämä ristiriidassa muun tiedon 
kanssa? Jokainen voi kuunnella omaa intuitiotaan ja hyödyn-
tää sen kautta nousevia asioita tavalla, joka on omassa työssä 
tai elämäntilanteessa arvokasta. Tavalla, joka auttaa saamaan 
uusia oivalluksia.

Intuitiota voi kehittää

Nyky-ymmärryksen mukaan intuitio on kognitiivinen jatkumo 
ja sitä voidaan kehittää. Tietoinen päättely ja intuitio voidaan 
nähdä saman jatkumon eri päinä, ja ihminen voi käyttää vaih-
televissa määrin intuitiota tai päättelyä ajattelussaan ja toimin-
nassaan. Intuitio itsessään voidaan myös nähdä jatkumona, 
tai moniulotteisena ilmiönä, jossa on useita erilaisia intuition 
muotoja, joita voi kehittää joko laaja-alaisesti tai spesifisti.

Intuition kehittäminen ei ole salatiedettä, vaan kaiken oppi-
misen kaltaista tietoista harjoittelua, antautumista ja itsensä 
voittamista. Intuitio, samoin kuin tietoinen päättely, tarvitsee 
harjoitusta kehittyäkseen. Tietoinen päättely ja intuitiivinen 
ajattelu sisältävät hyvin erilaisia ajatusprosesseja, joten ne tar-
vitsevat omanlaistaan harjoitusta, kehittymistä ja tiedostavaa 
käyttöönottoa.

Intuition kehittäminen perustuu pitkälti oman havainnointi- ja 
erottelukyvyn harjaannuttamiseen. Jo melko vähäisellä har-
joittelulla voi ymmärtää omaa intuitiotaan paremmin, ja har-
joitteluun on olemassa hyviä menetelmiä. Olennaista on osata 
erottaa oma intuitio esimerkiksi peloista, toiveajattelusta tai 
mielikuvituksesta. Vain tällä tavoin intuitio voi toimia tarkkana 
ja hyödyllisenä apuna, joka johdattaa lähemmäs ongelman 
ydintä tai toimivia ratkaisuja.
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Jokainen meistä havainnoi ympäristöään omalla, itselleen 
tyypillisellä tavalla samoin kuin prosessoi sisäisesti tätä 
saamaansa tietoa omalla tavallaan. Useimmille on tuttua, 
että ihmiset huomaavat eri asioita ja oppivat eri tavoin, pai-
nottuen esimerkiksi visuaalisiin, auditiivisiin tai kinesteettisiin 
tapahtumiin. Samalla tavoin intuitioon liittyvä havainnointi on 
yksilöllistä ja tämän tiedon prosessointi on yksilöllistä. Tämän 
vuoksi pienryhmävalmennus tai henkilökohtainen opetus 
toimii intuition kehittämisessä yleensä paremmin kuin kirjoista 
luetut ohjeet.

Intuition kehittäminen valmennuksessa tai pienryh-
mässä

Intuitiota on mahdollista aktivoida ja kehittää hyvinkin jär-
jestelmällisesti. Intuitiota käyttäessä ja sitä kehittäessä oma 
havaintokyky herkistyy, ja omaa intuitiota oppii havainnoimaan 
paremmin ja signaaleja erottelemaan tarkemmin. Intuitiol-
le voi raivata tahdonvaraisesti tilaa ja rakentaa ymmärrystä, 
johon arkijärki ei usein ulotu. Oman intuition äärellä oleminen 
ja sille avautuminen vaatii rohkeutta ja epävarmuuden sieto-
kykyä, mutta kehittäminen palkitsee. Intuitiolle herkistyminen 
johdattaa usein parempaan itsetuntemukseen ja kehittyes-
sään on avain täysin poikkeukselliseen ja kullanarvoiseen 
tietoon.

Intuition kautta voi saada aavistuksia, tuntuman, näyn tai jopa 
suoraa tietoa. Tämä intuitiivinen tieto tulee ensin huoma-
ta, tunnistaa merkitykselliseksi ja ottaa sitten käyttöön. On 
tärkeää että havainnointivaiheessa intuitiivista tietoa ei vielä 
arvoteta hyväksi tai huonoksi, vaan sen äärelle pysähdytään 
avoimin mielin esimerkiksi ”Kas vain, tämäpä on mielenkiin-
toista.” Järkeily ja tietoinen päättely on kaikilla meillä usein 
hallitsevaa, ja joskus se myös tehokkaasti estää intuition 
havainnoimista ja kuulemista. Intuitiossa kun ei aina ole järkeä 
tai se voi olla jopa ristiriidassa tietoisen päättelyn kanssa.

Leikkisästi voi ajatella, että oma havainnointikyky on kuin te-
levisiovastaanotin, joka on viritetty tietyille kanaville, vastaan-
ottamaan tietynlaisia signaaleja. Intuition kehittämisen myötä 
voi virittää vastaanottimensa uusille kanaville ja vastaanottaa 
uudenlaista tietoa. Aluksi signaali voi olla hyvinkin heikko ja 
täynnä kohinaa. Harjoituksen myötä näiden uusien kanavien 
virittäminen kohdalleen on helpompaa ja merkitykselliset sig-
naalit alkavat erota kohinasta. Intuitiota kehitettäessä herkis-
tytään siis huomaamaan yhä herkempiä ja hienovaraisempia 
signaaleja, ja samalla opitaan erottamaan merkitykselliset 
signaalit merkityksettömästä kohinasta. Tässä prosessissa 
henkilökohtainen valmennus ja pienryhmässä harjoittelu 
auttavat pääsemään määränpäähän yleensä nopeammin ja 
kevyemmin. Muiden kulkemasta polusta on usein apua, sillä 
toisten kokemukset antavat vihjeitä omien kykyjen kehittämi-
seen.

Intuition luotettavuuden arviointi

Viimeaikainen tutkimus antaa viitteitä siitä, miten runsaasti 
intuitiota käyttävät ja sitä vuosia harjoittaneet ihmiset tunnis-
tavat luotettavan intuition ja osaavat erottaa intuition vinou-
mista, siis esimerkiksi peloista, toiveista tai mielikuvituksesta. 
Näitä intuition luotettavuuden arvioimisen menetelmiä voi 
jokainen kehittää yhä tarkemmiksi. Jotta intuitiivista tietoa 
voi hyödyntää paremmin, on oman intuition luotettavuutta 
tärkeää osata arvioida. Yksi iso askel eteenpäin on jo se, että 
ylipäätään hyväksyy intuition olemassaolon ja sitä kautta saa-
tavan tiedon arvokkuuden.

Yksinkertaisimmillaan voi intuition kokemuksen yhteydessä 
kysyä itseltä, onko kyseessä pelko tai toive, ja sitten havain-
noida mieleen tulevia ajatuksia, esiin nousevia tunteita tai 
kehon tuntemuksia. Toinen hyvä keino on havainnoida tarkasti 
omaa rationaalista mieltään. Mitä enemmän tietoinen mieli 
vastustaa päähän tulevaa intuitiivista ajatusta tai kehollista 
tuntemusta, sitä tarkemmin intuitiota on syytä kuunnella. 

Studentwork

Tämä ei tarkoita, että pitää toimia intuition mukaan, vaan että 
se tulee huomioida ja ottaa osaksi päätöksentekoa. Mitä pi-
demmälle oman mielen havainnointia harjoittaa, sen tarkem-
min oppii arvioimaan omaa intuitiotaan, sen luotettavuutta 
ja tarkkuutta. Paljon intuitiota hyödyntävät henkilöt puhuvat 
usein intuition tärkeyttä alleviivaavista vahvistuksista tai intui-
tion epäluotettavuuteen viittaavista vinoumista.

Ajattelullinen moniosaaminen parempaan käyttöön

Jotta omasta intuition kautta tulevasta tiedosta voisi hyötyä 
mahdollisimman paljon, on intuition käyttö integroitava osaksi 
tiedostettua toimintaa. Tällöin intuitio ei enää ole vain satun-
naisia tunnepohjaisia välähdyksiä, vaan siihen voi virittäytyä 
tietoisesti. Monesti parhaimpiin tuloksiin pääsee kun intuition 
käyttö yhdistetään tietoiseen päättelyyn. Intuition kautta voi-
daan siis saada – tai tietoisesti lukea – tietoa, joka yhdistetään 
muuhun tietoon.

Tämänkaltainen ajattelullinen moniosaaminen tulisi saada 
vankemmin yritysmaailman käyttöön. Useimmat kognitiivi-
sesti haastavat ajatustoiminnot hyötyvät intuitiivisen ajattelun 
hallitsemisesta: päätöksenteko, innovointi, suunnitteleminen, 
puutteellisen tiedon varassa toimiminen, monimutkainen on-
gelmanratkaisu, laajojen tietokokonaisuuksien hallinta – vain 
muutamia mainitakseni. Mitä laajemmasta, monimutkaisem-
masta, epävarmemmasta ja huonosti ennustettavammasta 
asiasta on kyse, sitä enemmän intuition tietoinen hyödyntämi-
nen voi auttaa. Tarvitsemme lisää systeemisen kokonaisuuden 
kannalta olennaisten kokonaisuuksien hahmottamiskykyä. 
Jopa EK:n Oivallus-raportti vuodelta 2011 ennustaa monise-
litteisyyden ymmärtämisen ja intuition käytön nousevan (työ)
elämässä kullanarvoisiksi. Rationaalisesti järkeiltynä: intuition 
kehittämättä jättäminen on suuren potentiaalin hukkaamista.

Asta Raami

Asta Raami (M.A., B.Ed.) väittelee loppuvuodesta Aalto-yliopis-
tossa. Väitöstyössään hän on tutkinut intuition kokemuksia 
ja intuition kehittämistä suunnittelun opiskelijoilla ja yliopis-
to-opettajilla viimeisen seitsemän vuoden aikana.  
asta.raami@gmail.com
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BIM – WSP:n tapa toimia

BIM (Building Information Modelling) on tietomalli, 
jonka avulla suunnitteluprojektin kaikkia osa-alueita 
voidaan tarkastella yhdessä ja samassa digitaalisessa 
tiedostossa. WSP:lle tietomallinnus tarkoittaa kuitenkin 
muutakin kuin pelkkää työkalua.

”Meille se on suunnittelun luovuutta ja kestävyyttä lisäävä 
toimitapa. BIM parantaa laajojen projektien eri osa-alueiden 
yhteistyömahdollisuuksia sekä tehostaa hankkeiden toteutu-
mista merkittävästi. Kaikki tämä tukee sekä asiakkaidemme 
että meidän omien asiantuntijoiden työtä”, WSP:n toimitusjoh-
taja Kirsi Hautala toteaa.

Hautalan mukaan tietomallinnus tulisi nähdä prosessina, eikä 
vain moniulotteisena tiedonhallintana tai visualisointina.

Tietomallinnus tuo suunnittelun uudelle tasolle, sillä sen 
avulla pystytään ratkaisemaan projektisuunnitteluun liittyviä 
moninaisia haasteita: BIM auttaa tarkastelemaan esimerkiksi 
energiankäytön ja kulujen pienenemisen suhdetta, ei ainoas-
taan rakennusvaiheessa, vaan myös valmiin kiinteistön koko 
elinkaaren aikana.

WSP vie tietomallinnusta infraan

Toimitusjohtaja Hautala kertoo, että WSP on nyt viemässä tie-
tomallinnusta infraan, jossa sen hyödyntäminen on ollut alalla 
vähäistä.

”Täällä meillä on vahvat ja perinteiset referenssit jo valmiiksi.”

BIM-mallinnusta on kutsuttu sosioteknologiseksi järjestel-
mäksi, sillä se yhdistää teknologian yrityskulttuurin sosiaalisiin 
käytänteisiin. Tässä yhtälössä osaavalla asiantuntijaorganisaa-
tiolla on ratkaiseva rooli tietomallinnuksen jatkuvana kehittä-
jänä.

Kirsi Hautala näkeekin BIM-mallinnuksen kriittisenä tekijänä 
koko suunnittelu- ja rakennusteollisuuden kilpailukyvyssä:

”Hyötyjä saadaan, kun BIM nähdään älykkäänä tiedonhallin-
tana läpi koko kohteen elinkaaren. Vielä sitä ei hyödynnetä 
täysimääräisesti ylläpidossa ja käytössä. Myös tiedonkulussa 
eri toimijoiden välillä suoraan järjestelmästä toiseen on paran-
nettavaa. Me kehitämme omalta osaltamme tietomallinnusta 
aktiivisesti, mutta todellisia harppauksia saadaan aikaan, kun 
koko ala on mukana yhteisessä kehityksessä. Tästä esimerk-
kinä on Lean Construction Institute Finlandin kehityshanke, 
jossa me alan toimijat kehitämme yhdessä alalle uusia toimin-
tatapoja. Yksi näistä toimintatavoista onkin älykäs tiedonhal-
linta.”

WSP

Kirsi Hautala

WSP

Picture 3: Metal recovery piloting in full scale
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