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iljattain tehdyn tutkimuksen mukaan
Suomesta tunnetaan maailmalla
koulujärjestelmä, edistyksellinen teknologia
ja puhdas luonto. Mistä nämä mielikuvat
muodostuvat ja mikä on insinöörin osa tässä
Suomikuvassa?
Vuonna 1835 annettiin Suomessa keisarillinen asetus, jolla määrättiin perustamaan Suomeen manufaktuuri- ja hantverkkikouluja. Nykyisellään suomalainen insinööritieteiden koulutus on maailmanluokkaa ja karkean tilaston mukaan joka
neljäs opisto- tai sitä ylemmän asteen tutkinto Suomessa onkin insinööritieteistä.
Mielenkiintoisen verrannon voi tehdä kun
tiedetään, että vastaavasti USA:ssa joka
neljäs tutkinto suuntautuu juridiselle alalle.
Insinööriosaaminen onkin kiistattomasti yksi
Suomen tärkeimmista ydinosaamisalueista
ja myös tärkeä vientituote.
Insinööritoimisto kerää yhteen oman alansa
huippuosaajat ja muodostaa osaamiskeskuksen. Tekniikan tai teknologioiden osaaminen yleisellä tasolla ei enää riitä, vaan
eri osa-alueiden syvällinen huippuosaaminen on perusvaatimus uskottavalle toiminnalle. Kun monella alueella mennään yhä
syvemmälle tiedemaailmaan niin samalla
edellytetään hyvällä tasolla olevaa perusososaamista mm. valmistettavuudesta ja
erilaisista ympäristö- ja energia-asioista.
Tässä julkaisussa esitelty explisiittinen laskenta osana tuotekehitysprosessia on hyvä
esimerkki huippuosaamisesta. Numeeristen
menetelmien käyttö virtuaalisten prototyyppien testauksessa auttaa meitä luomaan
osaltaan tarkoituksenmukaisempia ja turvallisempia tuotteita.
Uutena yleisosaamisen alueena varsinkin
erilaiset ympäristö- ja energia-aspektit tulevat mukaan olennaisena osana jokaista
toimeksiantoa. Vastuullinen suunnittelija
kantaa vastuun myös siitä, että tuote kuluttaa
luontoa mahdollisimman vähän, se on energiatehokas valmistaa ja käyttää, ja että elinkaaren lopussa tuote on kierrätyskelpoi-
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nen. Olipa kyseessä
rakennuksen hiilijalanjälki,
biomassan hyödyntäminen energiantuotannossa tai
kampamaneettien leviäminen, insinööriltä pitää löytyä ratkaisu.
Luonnollisesti ympäristö- ja energiaosaaminen on myös alati kasvava erikoissosaamisen alue. Oman, uuden ulottuvuuden perinteisen kotimarkkinapainoitteisen suunnittelualan murrokseen tuovat kansainvälistyvät
asiakkuudet ja kysynnän painopisteen siirtyminen Suomen ulkopuolelle. Kehittyvillä
markkinoilla toimivat asiakkaat tarvitsevat
palvelua paikallisesti. Alan toimijoiden odotetaan noudattavan samoja arvoja kuin kotimarkkinoilla. Pitkäjänteisyys, luotettavuus
ja kustannustehokkuus ovat pysyvän asiakassuhteen edellytyksiä toimittaessa niin
Suomessa, Kiinassa kuin Puolassakin. Palvelijen lokalisointi täytyy tehdä taiten, jottei
insinööritaidoissa jouduta tekemään asiakkaalle epäedullisia kompromisseja ja sama
korkea palvelutaso säilyy.

Elomatic Newsin tarkoituksena on toimia teknisenä julkaisuna ja jakaa tietoa mielenkiintoisista alan kehitykseen liittyvistä aiheista. Julkaistavat artikkelit ovat luonteeltaan anlyyttisiä
ja pohdiskelevia, ja tuovat samalla esille elomaticlaisten kiinnostuksen ja tietotaidon jollekin
tietylle osaamisen erikoisalalle.

Suomen brändityöryhmä on pohtinut Suomen maabrändin tilaa ja osaltaan päätynyt
edellä jo mainittuihin kohtiin. Mutta mistä
muodostuu insinöörin ja vastaavasti insinööritoimiston brändi? Asiantuntijaorganisaation
brändi muodostuu asiakaskokemuksista,
henkilökohtaisesta kanssakäymisestä, ja
olennaisimpana tekijänä tehdystä hyvästä
työstä. Maine ansaitaan. Luotettavuus ja
osaaminen ovat arvoja.

Heikki Pöntynen
Senior Vice President
Ventures & Business Development
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Tähän numeroon olemme valinneet erityisesti
ympäristö- ja energiaosaamiseen liittyviä aiheita. Uskomme näiden artikkeleiden kiinnostavan
lukijaa teollisuudenalasta riippumatta. Biomassan käyttö energian lähteenä ja ihmisen hiilijalanjälki ovat aiheita, joista on kaikkien hyvä
tietää perusasiat. Tästä julkaisusta löytyy myös
teoria, miten kampamaneetit päätyivät Itämereen.
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Biomassa
– uusiutuvan energian ydintä

U

usiutuvasta energiasta on tullut
varteenotettava vaihtoehto sekä
fossiilisille polttoaineille että fossiilisiin
polttoaineisiin perustuvalle energiatuotannolle. Tämä on seurausta teknologian
kehityksestä ja poliittisista päätöksistä,
joiden tavoitteena on toisaalta ilmaston lämpenemisen rajoittaminen ja toisaalta energiaomavaraisuuden ja energian saatavuuden turvaaminen. Vaikka fossiilisiin
polttoaineisiin perustuvan energian ennakoidaan dominoivan globaalia energiasektoria vielä kymmeniä vuosia,
ylittivät uusiutuvaan energiaan perustuvat investoinnit vuonna 2008 ensimmäistä kertaa fossiiliseen energiaan
perustuvat investoinnit. Tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan tulevina vuosikymmeninä.
Euroopan Unioni on ottanut edelläkävijän
roolin uusiutuvan energian alueella. Vuoden
2009 uusiutuvan energian direktiivissä vahvistetaan EU:n kokonaistavoite, jonka mukaan uusiutuvan energian osuuden on oltava EU:ssa 20 prosenttia koko primäärienergian kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kullekin
jäsen valtiolle on vahvistettu sitovat kansalliset tavoitteet. Lisäksi jäsenvaltioiden on
saavutettava tavoite, jonka mukaan vähintään 10 prosenttia koko liikennealan energiankulutuksesta on tuotettava uusiutuvalla
energialla.

EU:n omissa skenaarioissa biomassaan
perustuva energia muodostaa noin puolet
uusiutuvan energian kokonaiskasvusta
vuoteen 2020 mennessä.

Uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä voidaan tuottaa
moninkertaisesti yli tämän hetkisen energiatarpeen.
Biomassalla yksinään voidaan tuottaa noin 20-kertaisesti
maapallon kulutuksen verran.

Suomessa huhtikuussa 2010 julkistettu uusiutuvan energian velvoitepaketti määrittelee kansallisella tasolla sekä edistämiskeinot että tavoitteet uusiutuvalle energialle.
Ohjelma korostaa erityisesti biomassan,
tuulivoiman, liikenteen biopolttoaineiden ja
lämpöpumppujen käytön lisäämistä. Biomassaan perustuvan uusiutuvan energian
kasvu on myös kansallisessa ohjelmassa
yli puolet uusiutuvien kokonaiskasvusta.
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Puupolttoaineet – tärkein
biomassan lähde Suomessa
Euroopan suurimmat metsäenergiavarat
ovat Saksassa, Ruotsissa, Suomessa ja
Ranskassa. Suomen metsien puuvaranto
on yhteensä 2176 milj. kiintokuutiometriä
kuorellista runkopuuta, josta puolet on
mäntyä, 30 % kuusta ja 20 % lehtipuuta.
Puuston vuotuinen kasvu on 97 milj.
kiintokuutiometriä ja se jakaantuu lähes
puuston suhteessa. Runkopuun lisäksi
puusto koostuu myös latvuksesta ja
juuristosta, joiden osuus puuston kokonaisbiomassasta on merkittävä etenkin
kuusella.
Kokonaisuudessaan metsähaketta olisi
korjattavissa energiaksi noin 16 milj. kuutiota, huomioiden pelkästään nuorten metsien energiapuu sekä päätehakkuiden yhteydessä jäävä latvusmassa ja kuusien kantobiomassa. Käytännössä koko potentiaalin
taloudellisesti järkevä hyödyntäminen on
kuitenkin haastellista.
Suomen uusiutuvan energian velvoitepaketissa metsähakkeen tavoite on 13,5 milj.
kuutiota. Tämä tarkoittaa hakkeen käytön
kaksinkertaistamista, kun 2009 metsähaketta käytettiin energiantuotannossa noin
6 milj. kuutiota.
Nykyteknologialla kaikista kotimaisista
puulajeista ja puun osista voidaan tehdä
energiantuotantoon käytettävää ja tehok-

sekä lämmön että sähkön tuotannossa on
nostanut pellettien hintaa. Hinta on noussut
eniten Italiassa, Itävallassa ja Saksassa.
Maltillisempaa nousu on ollut Suomessa ja
Ruotsissa. Euroopassa tuotantolaitoksia on
yhteensä yli 450, Suomessa 24.

kaasti käsiteltävää haketta tai murskaa.
Euroopan eteläisissä osissa joidenkin
nopeakasvuisten lajikkeiden korjuu ja
prosessointi sen sijaan aiheuttavat uusia
haasteita tehokkuudelle ja menetelmille.

Peltobiomassat –
käyttämätöntä potentiaalia
Peltobiomassoilla tarkoitetaan yleisesti
pelloilla tai soilla kasvatettuja energiakasveja
tai energiametsää sekä viljakasvien osia,
joita voidaan käyttää sellaisenaan tai prosessoituna energialähteeksi. Suomessa
peltobiomassojen hyödyntämiseen löytyy
potentiaalia sekä tuotannon että käytön
osalta. Suomen kokonaispeltoala on noin
2,3 milj. ha, josta noin 0,5 milj. ha ei ole
hyötykäytössä ja jonka hyödyntäminen
kotimaassa edellyttäisi lisäkysynnän löytymistä. Vastaavasti Suomessa on noin 100
päästökaupan alaista laitosta, joissa esimerkiksi korsibiomassan seospoltto on mahdollista. Käytännössä 10 %:n energiaosuudella
tämä tarkoittaisi 10 TWh osuutta.

Energiapaju kasvaa hyvin myös Suomen olosuhteissa

Nopeakiertopajut tulivat Suomeen jo 1900luvun puolivälissä. Vuorineuvos Ralph Erik
Serlachius ja professori Risto Sarvaksen
toimesta Tanskasta tuotiin pajuja kokeiltavaksi Metlan Ruotsinkylän koekentälle. Suomessa maatilamittakaavassa pajun energiaviljelyä on kokeillut IVO (nykyinen Fortum)
vuosina 1983 - 1993 Inkoossa Kopparnäsin
tiluksillaan. Suomalainen maatalouspolitiikka ei kuitenkaan taipunut silloin bioenergiantuotantoon ja pajun käyttö hiipui.
Ruotsissa ollaan huomattavasti Suomea
pidemmällä. Vuonna 2008 pajua kasvoi pelloilla 15000 ha, josta vuosittain korjataan
2500 ha alueelta yhteensä 200 GWh. Korjuu
tapahtuu maissin tarkkuussilppurista kehitetyllä hakepuimurilla, joka kykenee korjaamaan alle kuuden senttimetrin läpimittaiset
pajut. Euroopassa viljellään myös muita
energiakasveja kuten esimerkiksi ruotiartisokkaa (Cynara Cardunculus) ja norsunheinää (Miscanthus Giganteum).

Pellettien loppuhintaan, ja sitä kautta kysyntään vaikuttaa huomattavasti myös valtioiden
erilainen verokohtelu. Saksassa vero olkija puupelleteille on 7 % ja muille biopolttoaineille 16 %. Puolassa vero polttopuille ja
metsähakkeelle on 7 % ja muille biomassoille 22 %. Ranskassa vero puuperäisille
biopolt-toaineille on 5,5 % ja muille biomassasta valmistetuille polttoaineille 19,9 %.
Pelletöinnin raaka-ainevaihtoehdot ovat laajenemassa. Pellettiä on kokeilumielessä valmistettu oljesta, ruokohelpistä, puun kuoresta sekä erilaisista edellä mainittujen sekoituksista ja turpeesta. Eri raaka-ainelähteistä
tehtävät pelletit soveltuvat eri kohteisiin.
Puupelletit soveltuvat pienkäyttöön ja muut
raaka-aineet suurempiin kohteisiin, joissa
palaminen ja tuhkan käsittely on helpompaa
hallita.
Pelletöintiprosessin eri vaiheet ovat
yksinkertaistettuna:
1. raaka-aineen vastaanotto ja seulonta
2. kuivaus ja jauhatus
3. puristus ja jäähdytys
4. seulonta ja lopputuotteen varastointi

Vuonna 2007 noin 30 laitosta Suomessa käytti
ruokohelpiä. Kasvi sopii hyvin energiakasviksi pohjoisiin olosuhteisiin. Kuva: Vapo Oy

Ruokohelpi sopii hyvin energiakasviksi pohjoisiin olosuhteisiin. Kesäkausi on valoisa
ja tuottaa hyvin biomassaa, kun taas talvikausi parantaa poltto-ominaisuuksia. Vuonna 2007 noin 30 laitosta Suomessa käytti
ruokohelpiä polttoaineena kokonaiskäytön
ollessa 60 GWh. Alun vaikeuksien jälkeen
sekä korjuu että murskaus on saatu tehokkaaksi ja ongelmakohdat ovat tiedossa.

Vapo Oy:n pellettitehdas Haukinevalla. Vasemmalla
kuivurilaitos ja oikealla varsinainen pellettitehdas. Kuva:
Vapo Oy

Pellettien kysyntä kasvaa
Vuonna 2008 pellettien kokonaistuotantokapasiteetti maailmassa oli 13,8 milj. t/a ja
pellettien tuotanto 8,5 milj. t/a. Kysyntä maailmalla oli samaan aikaan 8,7 milj. t/a. Vuonna 2010 Euroopan pellettien tuotannon
arvioidaan olevan 8,5 milj. t/a ja vastaavasti
kysynnän 13 milj. t/a. Lisääntynyt kysyntä
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Suomessa pellettiä riittää hyvin omaan
käyttöön. Nykyisellä tuotantokapasiteetilla
katetaan nykykulutus nelinkertaisesti. Pelletin puupohjaista raaka-ainetta arvioidaan
riittävän Suomessa noin 1,5 milj.t/a vuosituotantoon, joka vastaa 7 TWh energiamäärää.
Elomatic on vahva tekijä pellettilaitosten
suunnittelussa. Tästä on osoituksena pitkä
ja hedelmällinen yhteistyö Suomen

suurimman pelletintuottajan VAPO:n kanssa. Kapasiteetiltaan suurimman laitoksen
(100 000 t/a, Vilppula) tuotanto käynnistyi
loppuvuonna 2008. Elomatic oli mukana
projektissa suunnittelu-, asennus- ja
käyttöönottovaiheessa.

Puuhiilestä on tullut myös varteenotettava energian
tuotannon raaka-aine nykyaikaisen retorttiprosessin
kehityksen myötä

Puuhiili tekee tuloaan
Suomessa puuhiili on tunnettu lähinnä pihagrillien polttoaineena. Valmistus on ollut
pienimuotoista eikä se ole soveltunut suurta
volyymiä edellyttävään energiantuotantoon.
Puuhiiltä voidaan valmistaa lähes kaikesta
biomassasta, kuten puusta tai maatalouskasvien ylijäämäbiomassasta. Puuhiiltä
valmistetaan kuumentamalla puuta matalassa happipitoisuudessa. Puusta vapautuvia
haihtuvia yhdisteitä käytetään prosessin
lämmityksen polttoaineena. Tätä prosessia
kutsutaan yleisesti retorttiprosessiksi. Prosessin lämpötilaa säätämällä voidaan vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksiin – matalassa lämpötilassa vapautuu vähemmän
haihtuvia yhdisteitä, jolloin energiasisältöä
jää enemmän jäljelle, kun taas korkeassa
lämpötilassa hiilipitoisuus kasvaa, saanto
pienenee ja lopputuotteena on aktiivihiili.
Puuhiilen lämpöarvo on noin 25-33 MJ/kg
riippuen raaka-aineen laadusta, kosteudesta ja tuotantoprosessista. Nykyaikaisella retorttiprosessilla prosessin hyötysuhdetta
on saatu parannettua merkittävästi ja puuhiilen edellytykset olla taloudellisesti kilpailukykyinen vaihtoehto ovat selvästi parantuneet.

petikattiloissa voidaan polttaa perinteisessä
muodossa olevaa puuhaketta ja murskaa
ilman ongelmia. Tekniikka on hyvin koeteltua
ja ongelmat pystytään ratkaisemaan.
Biopolttoaineet ovat sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten raaka-aineena kiinnostava
vaihtoehto kivihiilen, turpeen, öljyn ja maakaasun käyttäjille, koska CO2-neutraaleina
biopolttoaineiden päästöjä ei lasketa hiilidioksidikiintiöihin. Lisäksi hiilestä ja öljystä
poiketen puu ei juuri sisällä rikkiä, joten
myös SOX -päästöt ovat merkittävästi pienemmät. Nykyisissä pölypolttokattiloissa
rinnakkaispolttoon on useita vaihtoehtoja.
Pellettejä voidaan polttaa kivihiilikattilassa
varsin pienin muutoksin noin 20 painoprosentin verran. Muutokset ovat lähinnä polttoaineen käsittelyssä, kun pelletit voidaan
syöttää suoraan kivihiilimurskaimeen. Tehollisesti 20 % pellettiä vastaa noin 7 % kivihiilestä, eli on mahdollista, että tietyissä tilanteissa kattilan kokonaisteho laskee, ellei
polttoaineen tai savukaasujen tilavuusvirtaa
voida kompensoida riittävästi. Useimmiten
näin voidaan kuitenkin tehdä, vaikka tarkempi laitostarkastelu on tarpeen tehdä asian
varmistamiseksi.
Puuhaketta ei perinteisessä muodossa voida sellaisenaan polttaa pölypolttokattilassa,
vaan kivihiiltä kevyempi hake vaatii usein
uusia laitteita ja järjestelyitä polttoaineensyötön ja käsittelyn osalta. Tehollisesti hake
vastaa täysin puupellettiä.

Puuhiiltä voidaan polttaa kivihiilikattilassa
ilman merkittäviä muutoksia jopa pellettiä
enemmän. Tämä tekee puuhiilestä erityisen
kiinnostavan vaihtoehdon kivihiilelle, koska
uusia investointeja ei tarvita.
Nykyisten kattilalaitosten startti- ja kuormapolttimet voidaan tulevaisuudessa modifioida käyttämään myös biokaasuja tai biopolttonesteitä, kunhan teknologiat ja markkinat
niiden osalta kehittyvät riittävästi, ja hinta
saadaan kilpailukykyiseksi.
Kaasutuksessa kiinteä biomassa ”palaa”
korkeassa lämpötilassa ja matalammassa
happipitoisuudessa kuin täydellinen palaminen edellyttäisi. Kaasutusta on tutkittu ja
kehitetty viime vuosina erittäin runsaasti,
koska se mahdollistaa nykyistä tehokkaampien energiantuotantoprosessien käytön.
Biomassan kaasutus myös vähentää sekä
hiukkaspäästöjä että muita päästöjä verrattuna suoraan polttoon. Kaasutuksessa voidaan käyttää useita vaihtoehtoisia CO2 kiintiöön kuulumattomia biopolttoaineita,
joista useimmat ovat lähes rikittömiä.

Biomassa nestemäisten liikennepolttoaineiden raaka-aineena
Erilaisista sokeria tai tärkkelystä sisältävistä
biomassaraaka-aineista, myös orgaanisista
jätteistä, voidaan valmistaa nestemäistä
polttoainetta useilla vaihtoehtoisilla menetelmillä. Suomen uusiutuvan energian velvoitepaketissa korostetaan erityisesti viljaan
pohjautuvan bioetanolin sekä metsähakkeeseen pohjautuvan biodieselin merkitystä

Kiinteä biomassa sähkön- ja
lämmöntuotannossa
Uusien laitosten osalta biomassaratkaisut
ovat hyvin toteutettavissa nykyisillä monipolttoteknologiavaihtoehdoilla. Arina- ja leiju-

Mädättämällä tuotettu raakakaasu (metaanin ja hiilidioksidin seos) voidaan jatkojalostaa ja puhdistaa
myös liikennepolttoaineeksi. Kuva: Gasum Oy
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Elomaticin päivitetty strategia fokusoi energialiiketoimintaa entistä voimakkaammin biomassaan perustuviin polttoaineisiin, hajautettuun energiantuotantoon sekä energiatehokkuuden parantamiseen energiankäyttökohteissa niin teollisuudessa kuin julkisella sektorilla.

kotimaisina vaihtoehtoina ja kummankin
osalta tukipaketissa on varauduttu huomattaviin investointitukiin.
Viljapohjainen bioetanoli on ollut kaupallisessa tuotannossa jo pitkään. Euroopassa
vehnä on yleisin viljapohjaisen bioetanolin
raaka-aine. Vehnän sisältämä tärkkelys (pitkiä glukoosiketjuja sisältävien amyloosin ja
amylopektiinin yhdistelmä) pilkotaan sokeriksi (glukoosimolekyyleiksi), sokeri käytetään alkoholiksi ja alkoholi väkevöitetään
absoluuttiseksi. Sivutuotteina bioetanoliprosessista voidaan erottaa gluteenia (viljan
varastoproteiinien yhdistelmä, joka on usein
myös päätuote) ja valkuaisainepitoista rehua.
Elomatic hyödyntää viljapohjaisessa bioetanolituotannossa omaa ainutlaatuista prosessiteknologiaansa.
Viljapohjainen bioetanoli, kuten myös kasviöljypohjainen biodiesel kuuluvat ns. ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin, joiden
raaka-aineet ovat samoja kuin elintarviketuotannossa. Myös maailman bioetanolituotantoa ylivoimaisesti dominoivien Brasilian (sokeriruoko) ja USA:n (maissi) tuotanto perustuu ensimmäisen sukupolven teknologioihin. Esa Härmälän, TEM:in toimeksiannosta tehty ja 2010 alussa julkaistu selvitys
antaa hyvän kokonaiskuvan viljapohjaisen

bioetanolin tuotantomahdollisuuksista,
-edellytyksistä ja -rajoituksista Suomessa.
Metsähakkeen, tai yleisemmin erilaisten
lignoselluloosamassojen hyödyntämiseen
perustuva biodiesel ja bioetanoli ovat toisen
sukupolven biopolttoaineita, jossa raakaaineesta ei käydä kilpailua elintarvike- ja
energiatuotannon välillä. Myös näiden polttoaineiden valmistus voi tapahtua usean
vaihtoehtoisen prosessin kautta. Kaupallisesti kilpailukykyiset prosessit ovat varsin
tuoreita. Tällä hetkellä eräs lupaavimmista
vaihtoehdoista on metsähakkeen kaasutus
sekä kaasun jatkoprosessointi hyödyntäen
Fischer-Tropsch -synteesiprosessia ja erilaisia katalyyttejä. Kolme suomalaista metsäteollisuuden suuryritystä on julkistanut
hankkeita tämän vaihtoehdon ympäriltä, tavoitteenaan dieselpolttoainetta korvaava
biodiesel.
Biokaasu – jätteistä polttoainetta
Biokaasu on metaanin (50-75 %) ja hiilidioksidin (25-50 %) seos. Biokaasua tuottavat
anaerobisissa eli hapettomissa olosuhteissa
kasvavat bakteerit. Biokaasua tuotetaan
maailmalla yleisimmin teollisuuden jätevesistä ja yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden lietteistä, maatalouden jätteistä ja
enenevästi myös yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteistä. Näin biomassan anaero-
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binen käsittely on energiateknologian lisäksi
myös ympäristöteknologiaa, jossa lopputuotteena muodostuu myös energiana hyödynnettävää metaania. Myös kiinnostus
peltobiomassojen käyttöön on lisääntynyt
Euroopassa nopeasti. Peltobiomassan
hyödyntämisessä lähtökohtana on yksinomaan energiantuotanto, ei jätehuolto.
Mädättämällä tuotettu raakakaasu (metaanin ja hiilidioksidin seos) voidaan jatkojalostaa ja puhdistaa myös liikennepolttoaineeksi.
Liikennepolttoainekäyttö on toistaiseksi vähäistä, mutta eräissä maissa sitä pidetään
puhtautensa vuoksi huomionarvoisena vaihtoehtona muille liikenteen biopolttoaineille.
Biokaasu on saksalaisessa elinkaariarvioinnissa arvioitu puhtaimmaksi liikennepolttoaineeksi.
Suomessa Biovakan ja Gasumin yhteishankkeena on tällä hetkellä työn alla biokaasulaitos, joka on ensimmäisiä askeleita liikennepolttoaineeksi tarkoitetun biokaasun
tuottamiseksi kestävän kehityksen mukaisella tuotantomenetelmällä. Elomatic toimii
hankkeessa EPCM -konsulttina.
Elomatic panostaa biomassapohjaiseen energiaosaamiseen
Runsas vuosi sitten toteutetun yrityskaupan
myötä Elomatic vahvisti merkittävästi asemiaan biomassojen hyödyntämiseen pe-

rustuvien konsultointi- ja suunnittelupalvelujen alueella. Kuluneen vuoden aikana
päivitetty strategia fokusoi Elomaticin energialiiketoimintaa entistä voimakkaammin
biomassaan perustuviin polttoaineisiin, hajautettuun energiantuotantoon sekä energiatehokkuuden parantamiseen energiankäyttökohteissa niin teollisuudessa kuin julkisella
sektorilla.
Elomaticin perinteiset vahvat osaamisalueet vilja- ja öljykasvien prosessoinnissa,
bio-, prosessi- ja energiatekniikassa sekä
laitossuunnittelussa antavat vahvan pohjan
palvelujen ja liiketoiminnan kasvattamiselle
tällä dynaamisella ja kehittyvällä alueella
sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Seuraamme tiiviisti alan teknologian kehitystä ja tarjoamme osaamista ja ratkaisuja
bioenergian hyödyntämisestä kiinnostuneille
asiakkaillemme.

Kir joittajasta

Ilmastonmuutosta hillitsemään
hiilijalanjälkeä analysoimalla

H

iilijalanjäljen analysointi on konkreettinen teko ilmastonmuutoksen välttämiseksi. Suhteellisen pienellä panostuksella saadaan arvokasta tietoa yrityksen tai
organisaation hiilijalanjäljestä ja parhaimmillaan voidaan ryhtyä toimenpiteisiin hiilijalanjäljen pienentämiseksi, Hiilijalanjälkensä
selvittävä taho saa imagoonsa kaivatun vihreän vivahteen viestittämällä, että siellä
ollaan valmiita ympäristöystävällisiin tekoihin. Elomatic on myös määrittänyt oman
toiminnan hiilijalanjäljen Turun toimipisteessä.
Kansainvälinen ilmastosopimus

Sebastian Kankkonen,
Energiatekniikan DI (TKK)
Sebastian Kankkonen on toiminut
pitkään metsäteollisuuden eri energiakysymysten parissa asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Kankkosen
osaaminen kattaa prosessiratkaisut
eri voimalaitoslaitteiden sekä polttoaineiden osalta.
Kankkonen tuli Elomaticille Elokuussa
2010 johtavaksi asiantuntijaksi. Lokakuusta alkaen hän toimii lisäksi Energia- ja Laitossuunnitteluosaston vetäjänä Helsingin alueen toimistossa.
Kankkosen vastuualueeseen kuuluu
asiantuntijatehtävät sekä osaamisen
kehittäminen ja alueellinen myynti ja
markkinointi energia- ja laitossuunnittelun alalla.

Ilmastonmuutos on ollut osa maailmanpolitiikkaa ainakin vuodesta 1992 lähtien,
jolloin YK määritteli periaatteelliset tavoitteet
ensimmäisissä ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevissa neuvotteluissa Rio de
Janeirossa. Ilmastosopimus astui voimaan
vuonna 1994 ja sen on ratifioinut 194 osapuolta 24. toukokuuta 2010 mennessä. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1994. Sopimuksen mukaan teollisuusmaiden tuli aloittaa päästöjen vähentäminen. Kehittyviltä
mailta sopimus edellytti päästöjen raportointia.
Nykyinen ilmastosopimus täsmentyi vuonna
1997 pidetyssä YK:n kolmannessa ilmastokokouksessa, jossa laadittiin nk. Kioton pöytäkirja. Sen tavoitteena on vähentää teollisuusmaiden päästöjä 5,2 % verrattuna vuoden 1990 tasoon. Päästövähennys tulee
saavuttaa keskimääräisenä vähennyksenä
vuosien 2008-2012 välisenä aikana. Kioton
pöytäkirja on laillisesti sitova.
Euroopan unioni

sebastian.kankkonen@elomatic.com

EU -maiden osalta ilmastosopimuksen
sopijaosapuoli on EU, joka esiintyy puheen7

johtajansa mandaatilla. EU jyvittää päästötavoitteensa jäsenmaidensa kesken. Kaudella 2008-2012 EU:n tavoitteena on laskea
kasvihuonekaasupäästöjensä syntyä 8 %
vuoteen 1990 verrattuna.
EU on julkistanut myös oman ilmasto- ja
energiapakettinsa, jossa EU on julistanut
yksipuolisen tavoitteensa vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 1990 tasosta 20 % vuoteen 2020 mennessä. Samoin tavoitteena on nostaa uusiutuvien
energialähteiden osuus 20 %:iin EU:n energian loppukulutuksesta, lisätä energiatehokkuutta 20 % ja lisätä biopolttoaineen osuus
10 %:iin liikenteen polttoaineista.
EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteita
toteutetaan päästökauppasektoriin kuuluvien toimijoiden osalta vähentämällä EU:n
alueelle jaettavia päästöoikeuksia.
Suomi
Suomen Kioton ilmastosopimuksen mukaisena tavoitteena on pitäytyä vuoden 1990
aikaisessa päästötasossa.
EU:n oman ilmasto- ja energiapaketin puitteissa on Suomelle asetettu tavoitteeksi pienentää päästökaupan ulkopuolisen sektorin
(asuminen, maatalous, jätehuolto, liikenne)
päästöjä 16 % vuoteen 2005 verrattuna.
Uusiutuvan energian tuotannon tavoitteeksi
on asetettu 38 % koko energian loppukäytöstä. Tavoitteiden toteutus on osana
hallituksen energia- ja ilmastostrategiaa.
Ilmastokuormituksen mittari
Hiilijalanjälki kuvaa toiminnan, tuotteen tai
organisaation synnyttämien kasvihuonekaasujen määrää hiilidioksidiekvivalenteiksi
muutettuna. Kasvihuonekaasuja ovat hiili-

lutus ja sen mukana hiilijalanjäljen käsite
saapunee yhteiskuntaamme hivuttautumalla
mutta jäädäkseen. Tätä skenaariota tukee
ainakin EU:n tiedollinen ohjaus, jota toteuttavat mm. Varsinais-Suomen alueella toimiva
Valonia ja Suomen ympäristökeskus. Tiedollisen ohjauksen tavoitteena on vaikuttaa
tulevaisuuden kuluttajavalintoihin.

dioksidi, metaani, dityppioksidi, fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridi.
Laskennassa laaditaan kasvihuonekaasujen
tase yli määritetyn rajapinnan. Laskennan
tuloksena saatu luku kertoo hiilidioksidimäärän, joka lämmittää ilmakehää yhtä paljon kuin taseen mukaiset kasvihuonekaasupäästöt.
Hiilijalanjäljen laskenta on osa elinkaariarviointia. Elinkaariarvioinnissa huomioidaan
rajatun toiminnan tai tuotteen vaikutukset
laajasti (kuten ympäristöön, vesistöön, maaperään, ilmaan ja monimuotoisuuteen) yli
koko elinkaaren kehdosta hautaan. Tällä
hetkellä hiilijalanjäljen laskennassa määritetään samoilla periaatteilla tuotteen tai toiminnan vaikutukset ilmastoa lämmittäviin
kasvihuonekaasupäästöihin yli elinkaaren
tai elinkaaren osan.
Hiilijalanjäljen määrittäminen tai rajaaminen
riippuu määrittäjästä. Laskennan harmonisoimiseksi onkin meneillään kahden ISOstandardin valmistelu.
Toinen standardi ISO 14067-1 ja -2 liittyy
tuotteen hiilijalanjäljen määrittämiseen ja
raportointiin ja sen on tarkoitus valmistua
2011. Standardeista toinen ISO 14069 liittyy
organisaation hiilijalanjäljen määrittämiseen
ja se valmistuu myöhemmin.
Tulevat standardit edellyttävät todennäköisesti tarkasteltavan kohteen koko elinkaaren aikaisen kasvihuonekaasupäästöjen tarkastelua. Samoin standardeissa
todennäköisesti ohjeistetaan tarkemmin
laskennan suorittamista, kuten mm. kulutetun sähkön hiilijalanjäljen laskentaa ja eri
osa-alueiden rajauksia.
Erään skenaarion mukaan vastuullinen ku-

EU ennakoi maailmanlaajuista kulutustottumuksien muutosta politiikallaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. EU pyrkii ohjaamaan eurooppalaisia toimijoita vähäpäästöiseen toimintaan ennakoivasti siten, että
vähäpäästöisyydestä tulee osa kilpailukykykyistä osaamista. Politiikallaan EU ohjaa
myös työvoiman sijoittumista kestävää kehitystä myötäileviin työpaikkoihin.
Organisaation hiilijalanjälki
Elomatic on kehittänyt organisaatioiden
toiminnan ilmastovaikutusta mittaavaa palvelutuotetta – eli yrityksen oman toiminnan
hiilijalanjälkianalyysiä. Tuotteen ensimmäisenä pilottina oli Elomaticin oma toimipiste,
jonka toiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen vuonna 2009 oli 870 tonnia hiilidioksidia. Työntekijän hiilijalanjäljeksi kertyi 3,7
tonnia. Arvo on pienempi kuin keskimääräisen suomalaisen toimistotyöntekijän, joka
on noin 5-6 tonnia.
Toiminnan hiilijalanjälkeä määritettäessä
ensisijaisena tavoitteena on selvittää hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät systemaattisesti. Määrittämisessä noudatetaan
ISO14064-1,2,3 ja ISO14065 -standardeja
sekä hallitustenvälisen ilmastopaneelin
(IPCC:n) suosituksia ja hyväksyttyjä kansallisten tutkimuslaitosten ohjeita sekä
Carbon Trustin ohjetta PAS 2050:2008.
Kansalliset laskentakertoimet perustuvat
Suomen tilastokeskuksen dokumentin
”Greenhouse gas emissions in Finland
1990-2008 DRAFT. National Inventory
Report under the UNFCC and the Kyoto
Protocoll. Submission to European union”
mainitsemiin lähteisiin kuten VTT:n liikenteen
pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmään
LIPASTO:on.
Hiilijalanjäljen määritykseen sisältyvät
tyypillisesti ainakin seuraavat päästölähteet:
Omaan energiantuotantoon liittyvä
kokonaisuus, josta aiheutuu välittömiä
kasvihuonekaasupäästöjä eli omaan
toimintaan sisältyvä lämmöntuotanto,

8

sähköntuotanto ja polttomoottorien käyttö
sekä näistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt
Energiantuotantoon liittyvä kokonaisuus,
jota ei itse tuoteta, mutta jota toiminnassa
käytetään ja jonka tuotannosta aiheutuu
kasvihuonekaasupäästöjä. Näitä ovat mm.
ostosähkö, ostokylmä, ostolämpö sekä
ostohöyry.
Energiantuotantoon liittymättömät osaalueet, jotka liittyvät omaan toimintaan ja
joista aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä.
Näihin kuuluvat mm. raaka-aineiden ja
tuotteiden kuljetus, liikematkustus, työmatkustus sekä kiinteän, nestemäisen ja
kaasumaisen jätteen elinkaaren aikaiset
kasvihuonekaasupäästöt sekä ruokailu.
Tämä yllä oleva jako kolmeen eri osaalueeseen perustuu World Resource
Instituten WRI/WBCSD GHG -protokollan
mukaiseen jaotteluun (Scope I, II ja III).

Hiilijalanjäljen määritys:
Kohteen rajaus yhdessä asiakkaan
kanssa
Tietojen kerääminen
Laskenta
Raportointi, myös vuosittainen
seuranta
Ehdotukset toiminnan hiilijalanjäljen
pienentämiseksi
Ehdotukset raportin imagoarvon
hyödyntämiseksi

Kir joittajasta

Perttu Lamminen,
Kemiantekniikan DI
Perttu Lamminen on toiminut pitkään
metsäteollisuuden eri prosessien
parissa ja työskennellyt mm. asiantuntijana ja projektipäällikkönä.
Lammisen osaaminen kattaa
artikkelin aihepiirin lisäksi tuotekehityksen, prosessi- ja automaatiosuunnittelun ja ohjelmistotuotannon.
perttu.lamminen@elomatic.com

Merenkulun
ympäristöhaasteita painolastivesien käsittely
Petovesikirppu (vasemalla) on Itämereen
painolastivesien mukana levinnyt vieras laji.
Amerikasta Itämerelle levinnyt pelätty
kampamaneetti (oikealla) syö mm kalanpoikaset
ja niiden ravinnon merestä Kuvat: M. Lehtiniemi,S.
Saesmaa,Suomen Ympäristökeskus

M

erenkulkuelinkeino ja laivanomistajat ovat monien uusien haasteiden
edessä jatkuvasti tiukkenevan kansainvälisen lainsäädännön vuoksi. CO2-problematiikan ja polttoaineen rikkipitoisuuteen liittyvien määräysten ohella myös painolastivesien käsittelyvaatimukset tuovat mukanaan mittavia muutostöitä ja laiteinvestointeja
maailman kauppalaivastoon.

Painolastivesien
aiheuttamat haitat
Painolastia käytetään laivoissa vakavuuden parantamiseen, tarpeellisen kulkusyväyksen saavuttamiseen laivan ollessa ilman
lastia tai optimaalisen kulkuasennon säätämiseen. Purjelaivojen ja puurakenteisten
laivojen aikaan painolasti oli yleensä kiinteä
esimerkiksi kivien, kivimurskeen tai hiekan
muodossa. Tällainen painolasti on jättänyt
jälkensä luontoon keinotekoisten riuttojen
muodossa painolastin tyhjennyspaikoilla
mm. Australian rannikolla. Tällä tavalla on
myös viime vuosisadan alussa Los Angelesin maanjäristyksessä romahtaneiden talojen
tiili- ja kivimurskaa päätynyt Australian vesille. Teräksisten alusten myötä, joissa laivan
rakenteelliset ja vai-keamuotoiset tilat pystyttiin hyödyntämään tankkeina, siirryttiin
merivesipainolastiin. Merivesipainolastivesien tyhjennysten kautta syntyy aivan erilaisia
jälkiä luontoon erilaisten eliöiden ja kasvien

Konttilaivakuva: Ebbe Holsting - www.menkent.dk

siirtyessä merialueelta toiseen. Tällaiset vieraat eliöt saattavat uudessa ympäristössään
aiheuttaa suurta tuhoa ekosysteemille ja
syrjäyttää tai, jopa hävittää sen alkuperäisiä
lajeja. On arvioitu, että maailmalla siirretään
vuosittain jopa 10 miljardia tonnia merivettä
pitempiä tai lyhyempiä matkoja ja näiden
vesien mukana 3000 - 4000 lajia. Tyypillisiä
esimerkkejä ovat Amerikan kampamaneetti
sekä petovesikirppu, jotka tällä tavalla ovat
siirtyneet mm. Itämereen. Tulokaslajien aiheuttamat taloudelliset vahingot nousevat
tiettyjen arvioiden mukaan jopa kymmeniin
miljardeihin euroihin vuositasolla globaalisti.
Ongelma on vuosien varrella saanut sellaiset
mittasuhteet, että kansainvälinen merenkulkuorganisaatio IMO päätti jo vuonna 2004
esittää uudet vaatimukset painolastivesien
käsittelyä varten.
Uusi painolastivesilainsäädäntö
Painolastivesien haitallisia vaikutuksia rajoittava yleissopimus eli ”International
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Convention for the Control and
Management of Ships’ Ballast Water and
Sediments 2004” odottaa vielä voimaanastumista. Tämä tapahtuu vaiheittain sen jälkeen, kun 30 IMO:n jäsenmaata, jotka edustavat vähintään 35 prosenttia maailman
kauppalaivastosta, ovat ratifioineet konvention. Tämän uskotaan tapahtuvan kahden
vuoden sisällä. Säännöt sisältävät aikataulun
sekä olemassa olevaa tonnistoa että uudisrakennuksia varten, jonka puitteessa alusten
tulee täyttää uusia vaatimuksia. Aikataulu
riippuu myös laivatyypistä ja koosta. Esimerkiksi 1.500 – 5.000 DWT säiliöalusten, joiden
köli on laskettu ennen v. 2009, tulee aikataulun mukaisesti täyttää vaatimukset vuonna
2014 edellyttäen, että konventio astuu voimaan oletetusti. Samat vaatimukset koskevat vaiheittain myös vuonna 2009 tai sen
jälkeen rakennettuja aluksia. Aikatauluihin
saattaa vielä tulla täsmennyksiä. Vuoteen
2016 mennessä kaikkien alusten on ryhdyttävä käyttämään painolastiveden käsittelyä.
Silloin ei enää hyväksytä vielä nykyisin väliaikaisratkaisuna sallittua painolastiveden
vaihtoa reitin varrella. Painolastiveden vaihto
ei myöskään ole biologisesti tehokas menetelmä. Lisäksi vaihdon suorittaminen merellä
saattaa olla riski rungon lujuudelle ja vakavuudelle, alustyypistä riippuen. Painolasti

tulee vaihtaa vähintään 200 meripeninkulman etäisyydellä lähemmästä rannikosta
ja vähintään 200 metrin syvyydellä, mikäli
käsittelylaitteistoa ei ole asennettu.
Säännöt koskevat painolastivesien käsittelyä
sekä toistaiseksi säännöllistä vaihtamista
reitin varrella mutta myös hallintasuunnitelman tekemistä (Ballast Water Management
Plan) sekä painolastipäiväkirjan pitämistä.
Kansainvälisen lainsäädännön ohella USA
aikoo saattaa voimaan kansallisia vaatimuksia, joiden vaatimustaso olisi kansainvälistä
lainsäädäntöä huomattavasti tiukempi.
Haasteet merenkululle
Uuden laitteiston asentaminen olemassa
olevaan alukseen, jonka kone- tai pumppuhuonetilat ovat muutenkin ahtaat, muodostaa tietysti haasteen. Toinen varsinainen
haaste on aikataulu. Muutamien vuosien
sisällä tulee tuhansiin aluksiin asentaa uutta
laitteistoa. Määrä voi olla eräiden arvioiden
mukaan jopa yli 16.000 alusta yhden vuoden aikana.Tämä huippu osuu vuoden 2016
kohdalle.
Maailman suurimmat varustamot, jotka omistavat tai operoivat satoja, jotkut jopa
tuhat alusta, ovat siis miljardiluokan investointien edessä muutamien vuosien sisällä.
Laitteistojen kehittäminen on ollut merkittävä
haaste myös laitevalmistajille. Näin suuren
määrän muutostöiden toteuttaminen suhteellisen lyhyessä ajassa ei ole haaste pelkästään varustamoelinkeinolle ja laitevalmistajille vaan myös suunnittelutoimistoille,
korjaustelakoille sekä näiden alihankkijaverkostoille.
Painolastivesien
käsittelyteknologiat
Painolastiveden käsittelyn tarkoituksena on
tuhota vedessä olevat vieraat eliöt siten,
että ne eivät pääse leviämään vieraisiin
vesialueisiin. Eri laitetoimittajat ovat tätä
tarkoitusta varten kehittäneet erityyppisiä
ratkaisuja. Yleisimmät teknologiat perustuvat
suodatukseen ja UV -valoon mutta myös
elektrolyysiin ja kemialliseen toimintaan perustuvia ratkaisuja on saatavilla. Koska kansainväliset vaatimukset eivät ole vielä voimassa, maailmalta löytyy tällä hetkellä suhteellisen vähän toiminnassa olevia tyyppihyväksyttyjä laitteistoja. Osa installaatioista

Elomatic on tehnyt yhteistyötä mm.
Wärtsilän kanssa laitteistojen sijoittelun
soveltuvuudesta ahtaisiin tiloihin.

on vielä kokeiluasteella ja prototyyppiratkaisujakin on edelleen kehitteillä.
Toiset valmistajat tarjoavat modulaarisia ratkaisuja, jolloin laitteisto on esim. sijoitettu
konttiin, joka taas voidaan sijoittaa aluksen
kannelle. Vaihtoehtoisesti tarjolla on yksittäisiin komponentteihin perustuvia ratkaisuja,
jolloin komponentit voidaan sijoittaa vapaammin esim. kone- tai pumppuhuoneeseen käytettävissä olevan tilan mukaan.

on uniikki ja ns. sarjalaivavaikutukset ovat
harvoin hyödynnettävissä. Lisäksi yhteen
alukseen parhaiten sopiva laitteisto saattaa
olla huonompi ratkaisu toiseen. Laitteistovalintaan ja sen asentamisen vaikutuksiin
aluksen olemassa olevissa rakenteissa tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Prosessissa
tulee painottaa ainakin seuraavia seikkoja:

Laitteistojen koko riippuu käsiteltävästä painolastimäärästä. Säiliöalus, jonka lastikapasiteetti on 200.000 tonnia, tarvitsee tyhjänä noin 60.000 tonnia painolastivettä saavuttaakseen kulun kannalta edullisen syväyksen. Koska painolastin tyhjennys vaikuttaa
kokonaislastausaikaan, on selvää, että tarvitaan tehokas painolastiveden puhdistuslaitteisto ja siihen liittyvä pumppukapasiteetti, jottei kokonaisaika veny turhan pitkäksi. Tämä seikka vaikuttaa tietysti laitteiston kokoon ja saattaa vaikeuttaa jälkiasennusta muutenkin ahtaisiin tiloihin.

laitteiston ja komponenttien tilantarve
ja sijoittelu

Lisälaitteisto johtaa useimmiten myös suurempaan energiakulutukseen. Suunnitteluvaiheessa oleviin aluksiin ja tuleviin uudisrakennuksiin voidaan myös harkita ns. painolastivapaata läpivirtauskonstruktiota, jolloin
erillistä käsittelylaitteistoa ei tarvita.
Suunnittelu tärkeässä roolissa

tarpeellisen huoltotilan luominen uusille
komponenteille ottaen huomioon
olemassa olevien laitteistojen samanlaiset
tarpeet
järjestelmän tehokkaan ja turvallisen
käytön varmistaminen hyödyntäen
optimaalisesti olemassa olevaa putkistoa
kone- tai pumppuhuoneissa
uusien putkistojärjestelmien integrointi
olemassa olevaan järjestelmään
laitteiston ja järjestelmän aiheuttamat
muutokset aluksen muihin olemassa
oleviin rakenteisiin
ohjausjärjestelmät ja automatiikka
sähkönsyöttö
materiaalivallinnat
viranomais- ja muut hyväksynnät
muutostyön toteutustapa

Hyvä esi- sekä detaljisuunnittelu on teknisesti ja taloudellisesti onnistuneen ja toimivan jälkiasennuksen eli ns. retrofitin edellytys. Suunnittelun tavoitteena tulisi toisaalta
olla investointikustannusten minimointi, huomioiden erityisesti asennus- ja muutostyömäärät sekä -kustannukset, toisaalta riskien
minimointi. Tässä suhteessa jokainen alus
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Detaljisuunnittelu kannattaa viedä yksityiskohtaiselle tasolle yllätysten välttämiseksi
sekä korkeaa esivalmistusastetta tavoittaen
kustannustehokkuuden parantamiseksi.
Oleellisessa roolissa ovat myös suunnittelun
lähtökohdat ja niihin liittyvä lähtöaineisto ja
sen luotettavuus. Vanhoista laivoista löytyvä

piirustusdokumentaatio voi olla puutteellista
ja toisaalta varmojen mittojen hankkiminen
asennuspaikalla voi olla työlästä. Laserskannaus toimii tällöin suunnittelun kustannustehokkaana apuvälineenä. Laserskannaus on mittausmenetelmä, jossa laserkeilaimella luodaan olemassa olevasta kohteesta ensin tarkka kolmiulotteinen pistepilvi.
Pistepilven avulla voidaan kohteesta luoda
muokattavissa oleva kolmiulotteinen suunnittelumalli, määrittää tilavuuksia ja tarkistaa
mittoja jne. Kolmiulotteisen mallin avulla
voidaan selvittää eri laiteratkaisujen soveltuvuus tehokkaasti ja luotettavasti. Lisäksi
voidaan selvittää tarvitseeko olemassa oleviin rakenteisiin tehdä muutostöitä laitteiston
vaatiman tilan takia.
Elomatic on kokemuksensa, osaamisensa
sekä työmenetelmiensä ansiosta valmis
vastaamaan tähän haasteeseen ja palvelemaan tehokkaasti merenkulkuelinkeinoa ja
laivanrakennusverkostoa parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Kir joittajasta

Henrik Bachér,
Laivanrakennuksen DI
Henkik Bachér on valmistunut laivanrakennuksen diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta. Bacher on
työskennellyt kymmenen vuotta
laivanrakennusteollisuudessa uransa
alkuvaiheessa ja toiminut tämän
jälkeen varustamoalalla yli kahden
vuosikymmenen ajan. Bachér on kokenut asiantuntija teknisen kehittämisen alalla ja projektijohtamisessa,
lisäksi hänellä on vankka kokemus
Itämeren matkustajalaivaston
johtotehtävistä.

Elomatic avaa
toimiston
Tampereelle

E

lomaticin panostaa Tampereen
alueen asiakkuuksiin ja perustaa
toimiston Tampereelle. Uuden toimiston
päälliköksi on nimitetty DI Teemu Launis
1.12.2010 alkaen. Teemu Launis siirtyy
Elomaticille Vapor Finland Oy:n suunnittelujohtajan tehtävästä. Launis on palvellut
pirkanmaalaisia yrityksiä aiemmin mm.
Comatec Oy:n Tampereen toimiston asiantuntijapalveluiden osastopäällikkönä sekä
SWECO Industryn Tampereen yksikön
mekaniikkasuunnittelun vetäjänä. Launiksella on lisäksi vahva osaaminen 3D ohjelmistoista.
Aiemmin Elomatic on palvellut Pirkanmaan
alueen asiakkaitaan projektista riippuen
joko Turusta, Jyväskylästä tai Helsingistä.
Uuden Tampereen toimiston myötä pystytään paremmin huomioimaan projektien
vaatimuksia ja näin myös palvelemaan
alueen asiakkaitamme paremmin.
Paikallisen läsnäolon tärkeys korostuu erityisesti tuotekehitykseen liittyvissä toimeksiannoissa. Asiakasyhteydenpito ja projektin
ohjaus vaativat usein fyysistä läsnäoloa.

Bachér aloitti Helsingin toimiston
liiketoimintajohtajana vuoden 2008
lopussa. Hänen vastuualueinaan ovat
osaamisen ja tuotteiden kehitystehtävät, alueelliset markkinointi- ja myyntiaktiviteetit kaikkien Elomaticin liiketoiminta-alueiden osalta sekä ympäristöliiketoiminnan kehittäminen
Elomaticissa.
henrik.bacher@elomatic.com
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Elomaticin uuden Tampereen toimiston päällikkö on
DI Teemu Launis.

Käynnistämisvaiheessa Tampereen toimiston osaaminen kohdistuu erityisesti alueen
konepajateollisuuden ja energiateollisuuden tarpeisiin. Myöhemmin toimiston osaaminen laajennetaan vastaamaan koko Pirkanmaan alueen asiakaskunnan tarpeita
Elomaticin strategian mukaisilla toimintaalueilla. Käynnistysvaiheen jalkeen arvioidaan Tampereen toimiston työllistävän yli
50 alan ammattilaista.
Tampereen toimistolla on myös tärkeä rooli
rakennettaessa globaaleja asiakkuuksia.
Kansainvälistyneet asiakkaat tarvitsevat
kansainvälistyneitä kumppaneita myös
suunnittelun alueella. Elomaticin oma verkosto Suomessa, Kiinassa, Puolassa, Venäjällä, Serbiassa ja Intiassa mahdollistaa
asiakkaille tehokkaan ja laadullisesti korkeatasoisen palvelun asiakkaittemme ydinalueilla.

Energiatehokkuutta
teollisuuteen
Formica IKI Oy:n teollisuuden energia-analyysi 2010

E

uroopan unionin vuonna 2006 voimaan
asettama energiapalveludirektiivi velvoittaa jäsenmaitaan 9 %:n ohjeelliseen
energiansäästötavoitteeseen ja tarvittavien
toimien käynnistämiseen. Suomessa tavoitteita toteutetaan vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla ja katselmustoiminnalla, jotka tähtäävät prosessien energiatehokkuuden optimointiin.
Teollisuuden energiakatselmukset
Suomen valtion omistama asiantuntijayritys
Motiva Oy vastaa teollisuuden energiakatselmustoiminnan koordinoinnista, seurannasta, kehittämisestä ja laadunvarmistuksesta. Motiva kouluttaa energiakatselmoijat
ja jokaisen katselmuksen tekemiseen vaaditaan kaksi Motivan hyväksymää katselmuksen vastuuhenkilöä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Motivan mallin mukaisista katselmuksista ja osallistuu katselmuksien rahoitukseen 40 %:n osuudella.
Motivan mallin mukaiset teollisuuden
energiakatselmukset:
Teollisuuden energiakatselmus
Teollisuuden energia-analyysi
Prosessiteollisuuden energia-analyysi

Motivan mallin mukaisista teollisuuden energiakatselmuksista valitaan kohteelle parhaiten soveltuva katselmustyyppi yrityksen
energiankäytön ja sen laajuuden perusteella. Katselmuksessa selviää tehtaan nykyinen energian ja veden kulutus, kulutusjakaumat ja säästömahdollisuudet. Katselmuksessa selvitetään tehtaan rakennuksien ja tuotantoprosessien energian ja veden kulutusjakauma ao. kuvan mukaisesti.
Elomatic Oy tekee prosessien energiatehokkuuden optimoinnin. Selvityksessä rakennetaan lähtötietoihin perustuvat simulointimallit, joiden pohjalta voidaan tehdä
korjaavia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä kuhunkin prosessiin.
Katselmuksen tuloksena saadaan ehdotukset säästökohteista, joista on tehty säästölaskelmat. Säästökohteita voivat olla esimerkiksi tuotantoprosessien lämmön talteenottojärjestelmät, prosessin ohjausaikojen optimointi ja toimilaitteiden käyntiaikojen muutokset. Säästölaskelmissa on selvitetty investointikustannukset, muut säästöt, takaisinmaksuajat ja CO2-päästöt. Lisäksi katselmus antaa vaihtoehtoja fossiilisten energiamuotojen korvaamisesta uusiutuvalla energialla.
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Formica IKI Oy, Kolhon tehtaat
Tehtaat sijaitsevat Mänttä-Vilppulan kaupungissa Kolhon kylässä. Tehtaiden tuotantotilat koostuvat kahdesta erillisestä tuotantorakennuksesta (IKI-levytehdas ja jalostetehdas). Kiinteistöissä on myös toimistoja sosiaalitilat sekä varastotiloja. Laminaattien raaka-aineet ja valmiit tuotteet varastoidaan säiliö- ja varastoalueilla. Kiinteistö-

pinta-alaa tehtailla on yli 13 000 m². Tehtailla
työskentelee päivä- ja vuorotöissä noin 170
henkilöä.
Tehtaanjohtaja Jyrki Mäntylä, Formica IKI
Oy:stä kertoo ”Laajensimme Kolhon tehtaiden tuotantoa vuonna 2009 uudella puristinlinjalla. Silti päätimme liittyä energiatehokkuussopimukseen ja pyrkiä toimenpideohjelman edellyttämään 9 % energian säästötavoitteeseen. Energia- tehokkuus lisää
energiakustannusten pienentymisen kautta
yrityksemme kilpailukykyä ja yrityskuvaa.
Valmistamme Kolhossa korkeapainelaminaattia ja laminaattilevyä yli 13 000 tonnia
vuosittain. Tuotantoprosesseissamme kuluu
lämpöä 24 GWh ja sähköä 7 GWh. Käytämme Kolhon tehtailla vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa energiakustannuksiin.”
”Löysimme Elomatic Oy:n suorittaman teollisuuden energia-analyysin avulla lukuisia
tuotantoprosesseihin liittyviä energiansäästökohteita sekä potentiaalisia parannusehdotuksia lämmöntuotantoomme. Tehty teollisuuden energia-analyysi toi esille säästöpotentiaalia lämmössä 24 % ja sähkössä 5
%. Yhteensä vuotuinen säästöpotentiaali
on yli 500 000 euroa vuodessa eli 35 %
vuotuisista energiakustannuksista”, Jyrki
Mäntylä jatkaa.

Perinpohjainen energia-katselmus ja -analyysi tuovat tehokkasti esille energiankulutuksen säästökohteet

Eri paperikerrokset yhdistetään kovassa
paineessa suuritiheydelliseksi laminaattiarkiksi valvotussa tuotantoympäristössä.
Kulutusta kestävän, helposti puhdistettavan
ja muutenkin helppohoitoisen materiaalin
kuvioina voidaan käyttää logoja, grafiikkaa,
valokuvia, kaikentyyppisiä kuvia sekä kankaita, ja se soveltuu käytettäväksi monenlaisissa ympäristöissä kodeista liiketiloihin.
Laminaatteja voidaan valmistaa myös silkkipainomenetelmällä.

Formica IKI Oy:n katselmusvastuuhenkilönä
on toiminut Jukka Tikkanen ja Elomatic Oy:n
projektipäällikkönä on toiminut energiakatselmoija Arttu Peltonen.

Kir joittajasta

Korkeapainelaminaatin valmistus
Teollisuuden energia-analyysi
Formica IKI Oy:n valmistamat korkeapainelaminaatit koostuvat lämpökovettuvilla hartseilla kyllästetyistä valikoiduista voimapapereista ja painokuvioiduista koristepapereista.

Formica IKI Oy:lle tehdyssä Motivan mallin
mukaisessa teollisuuden energia-analyysin
raportissa käytiin läpi Formica IKI Oy:n
Kolhon tehtaan kiinteistötekniikka, tuotantoprosessit sekä niitä palvelevat toiminnot.
Raportin avulla määritettiin tehtaan tämänhetkinen energian ja veden kulutus sekä
niiden tehostamismahdollisuudet.
Raportti koostuu toimenpide-ehdotuksista,
joiden osalta on selvitetty investoinnin kustannusarvio, energiatehokkuus, muut säästöt ja CO2-säästö sekä takaisinmaksuaika.
Li-säksi on selvitetty investointiin liittyvät
mahdolliset investointituet.

Nesteiden virtausnopeuksia ja lämpötiloja voidaan
mitata ultraäänimittareilla suoraan putkilinjojen pinnoilta

Formica IKI Oy:n Kolhon tehtaiden teollisuuden energia-analyysin on toteuttanut Elomatic Oy yhteistyössä Formica IKI Oy:n ja
Motiva Oy:n kanssa. Energiakatselmuksen
ovat rahoittaneet Formica IKI Oy (60 %)
sekä Työ- ja elinkeinoministeriö (40 %).

13

Arttu Peltonen,
Energiatekniikan DI (TKK)
Arttu Peltonen on on toiminut lämmöntuotannon ja teollisuuden energiakysymysten parissa erikoissuunnittelijana ja projektipäällikkönä. Peltosen
osaamisensa kattaa teollisuuden
energiatekniikan ja lämmöntuotannon
prosessiratkaisut. Erityisosaamisena
on Motivan mallin mukaiset teollisuuden energiakatselmukset ja prosessien ”trouble shooting”-palvelut.
Peltonen tuli Elomaticille tammikuussa 2008. Hänen vastuualueeseensa kuuluu energiateknisen konsultointiosaston projektipäällikön tehtävät.
arttu.peltonen@elomatic.com

Matkalla Kiinailmiön
ytimeen?

K

iinan merkitys yhtenä maailmantalouden veturina alkaa olla jo kiistaton tosiasia. Renminbi on yksi vakaimmista valuutoista
ja Kiinan US -dollarin ja euromääräiset valuuttavarannot ovat maailman suurimpien joukossa. GDP:n kasvu jatkuu yhä vahvana, osaltaan
tämän on mahdollistanut Kiinan systemaattinen oman infrastruktuurinsa kehittäminen.
Kiinalaiset yritykset ovat lähteneet vahvasti
myös Kiinan ulkopuolisille markkinoille. Vuonna
2010 kiinalaisten investointien määrä USA:an
ylitti USA:n vastaavien investointien määrän
Kiinaan. Kiinalaiset ovat myös vahvasti läsnä
mm. Afrikan markkinoilla.
Perinteisesti länsimaiset yritykset ovat lähteneet investoimaan Kiinaan lähinnä halvempien valmistuskustannusten toivossa ja globaalin hankintatoimen ohjaamina. Valmistuskustannusten kasvaessa ja varsinkin korkeiden
logistiikkakustannusten johdattelemina seuraava strateginen päätelmä oli etabloitua Kiinaan hyödyntämään sen kasvavia sisämarkkinoita. Nykyään uskaliaimmat yritykset siirtävät jopa ydin- ja tukitoimintojaan Kiinaan.
Ei ole enää harvinaista kuulla tuotekehitystoimintojen siirtämisestä Kiinaan. Suomalaisyritysten etabloituminen itään alkoi vilkastua
90-luvun puolivälin jälkeen, kun joukko isoja

yrityksiä käynnisti toimintojaan mm.
Guangzhoun ja Shanghain talousalueilla.
Monen yrityksen toimintamalli Kiinassa onkin
seurannut seuraavanlaista elinkaarta:
Hankintatoimen aloittaminen, global
sourcing
Valmistuksellinen yhteistyö;
partnerointi, joint venture tai oma yhtiö
Etabloituminen Kiinaan Kiinan omia
markkinoita varten
Tuotekehitystyön aloittaminen Kiinassa
Paikallisen yrityskulttuuriin ja liiketoimintaympäristön tuntemus on ehdoton edellytys
menestymiselle Kiinassa. Onnistumisen ja
epäonnistumisen raja on hiuksen hieno, vielä
90-luvulla yli 80 % länsimaisten yritysten solmimista joint ventureista oli tappiollisia. Menestymiseen vaikuttaa osaltaan se, kuinka tietoa
omaksutaan ja hyodynnetään. Toisten kokemuksista ja virheistä kannattaa ottaa oppia.
Yrityksen perustaminen Kiinaan
Yrityksen perustaminen Kiinaan ei ole vaikeaa,
mutta se saattaa olla varsin työlästä ja aikaa
vievää. Tärkeää on tehdä selkeä ja totettamiskelpoinen strategia ja sitouttaa myös Suomessa oleva organisaatio hankkeeseen. Moni
yritys on lähtenyt Kiinaan löysin perustein
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valtavirran mukana, usein yhden avainasiakkaan vanavedessä ja vaatiessa.
Suomalaisen yrityksen kannattaa usein perustaa täysin omassa omistuksessa oleva
WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise).
Hyvät kokemukset 50-50 yhteisyrityksistä
kiinalaisten yritysten kanssa ovat harvassa.
Olennaista on myös määritellä liiketoiminnan
laajuus. On kuvattava tarkkaan, mitä yritys
aikoo Kiinassa tehdä ja millä toimialalla. Pääomaa voi korottaa ja liiketoiminnan laajuutta
muuttaa, mutta se vie aikaa ja toiminnan aloitus saattaa viivästyä.
Pääoma käsitetään Suomessa eri tavalla kuin
Kiinassa. Sen tarve kannattaa laskea tarkkaan
ja varata riittävästi reserviä. Yhtiötä rekisteröidessä ilmoitetaan kokonaispääoma, joka
on rekisteröidyn pääoman ja emoyhtiön lainan
summa. Rekisteröidyn pääoman tulee riittää
yritystoiminnan käynnistämisvaiheen yli kunnes rahaa alkaa virrata kassaan. Tämä saattaakin koitua monen Kiinan markkinoilla aloittelevan yrityksen kompastuskiveksi; tarvittava
minimipääoma arvioidaan väärin tai katsotaan
pelkästään tietyn toimialan minimipääoma
teollisuuspuistojen ohjeista. Vaarana on, että
pääomat loppuvat jo ennen kuin toimi- tai

tuotantotilat on saatu valmiiksi. Rahan siirtäminen Suomesta vaatii byrokratiaa, koska kaikista valuutan siirroista pitää raportoida
SAFE:lle (State Administration of Foreign
Exchange). Pääoman siirrosta remimbitilille
pitää aina tehdä raportti SAFE:lle kuten myös
jokaisesta valuuttatilille tulleesta maksusta.
Ulkomaille menevistä maksuista pitää myös
aina esittää tarkka selvitys.
Arvonlisäverojen palautusjärjestelmään tulee
myös tutustua huolella. Se on erilainen uusilla
ja pienillä yrityksillä. Siihen vaikuttaa myös
asiakkaan laskun maksaminen, joka saattaa
hyvinkin kestää jopa 200 päivää. Mikäli maksut
myöhästyvät, palautukset jäävät saamatta.
Veronpalautus saattaa viedä jopa vuoden.
Kiinassa tarjolla olevat toimitilat ovat yleensä
pelkkiä betoniseiniä, ”bare shell” -tyyppisiä
rakennuksia ja sisustus on vuokralaisen tehtävä. Tilojen kirjo on valtava ja sijaintiin kannattaa panostaa, vaikea sijainti hankaloittaa henkilöstön palkkaamista huomattavasti. Teollisuuspuistot, joiden kohderyhmänä on yleensä
suuryritykset, rakentavat tilat asiakkaan toiveiden mukaan.
Määräykset muuttuvat usein ja henkilöstön
pitää pysyä ajan tasalla koko ajan.
Teollisuuspuistot
Kiinassa on tuhansittain erilaisia teollisuuspuistoja. Ne tarjoavat huomattavia etuja aloittavalle
yritykselle, varsinkin jos
perustettavan yrityksen
uudessa tuotantolaitoksessa käytetään
uutta teknologiaa ja
laitos saastuttaa
mahdollisimman
vähän. Alihankkijan sijoituspaikkaan vaikuttaa luonnollisesti
mahdollisen pääasiakkaan tuotantolaitoksen
sijainti. Sijaintia valitessa kannattaa huomioida
myös työvoiman saatavuus ja teollisuuspuiston
tarjoamat palvelut.
Teollisuuspuistoista löytyykin yleisesti ns. ”one
stop service”, josta saa apua lupaprosessin
etenemiseen liittyvissä kysymyksissä kohtuuhintaan. Toki on mahdollista käyttää myös
paikallista tai suomalaista konsulttia. Kannattaa
varautua siihen, että lupaprosessi kestää 36 kuukautta ja toiminnan aloittamiseen menee
helpostikin vuosi, riippuen toki toimialasta.
Varsinaista toimintaa ei voi aloittaa ennen

”business-lisenssin” saamista, mutta joitakin
henkilöitä voi palkata henkilöstövuokrauksen
kautta. Rekisteröidystä pääomasta voidaan
tallettaa pieni osa väliaikaiselle pääomatilille,
josta voidaan maksaa toimiston vuokria ja
sisustuskuluja kuitteja vastaan.
Energia ja sen saatavuus on ongelma kaikkialla Kiinassa. Kapasiteetti ei riitä varsinkaan
huippukulutusaikoina ja silloin sen käyttöä rajoitetaan. Viranomaiset saattavat ilmoittaa, että alueen sähköt katkaistaan tiettynä päivänä.
Tuolloin tuotantolaitos on pakko pitää suljettuna
ja tehdä työt vaihtoehtoisena ajankohtana,
esimerkiksi viikonloppuna.
Henkilöstö
Kiinassa on osattava kiinan kieltä. Ensimmäinen suositeltava rekrytointi onkin englantia
osaava kiinalainen assistentti, joka kykenee
auttamaan liiketoiminnan aloitukseen liittyvissä asioissa.
Ennen etabloitumispäätöksen tekoa
on suositeltavaa palkata yrityksen
valmistusteknologian asiantuntija ja
lähettää hänet kiertelemään teollisuuspuistoja ja tapaamaan asiakaskandidaatteja. Sama henkilö saattaa usein olla sopiva vetämään perustettavaa yksikköä. Expatti on investointi ja
heihin kannattaa panostaa. Suomalaiset
auttavat mielellään toisiaan ja kannattaakin
benchmarkata toisten yritysten toimintaa.
Varsinkin Kiinan kehittyneillä alueilla
ulkomaalaisen elämä ei ole sen vaikeampaan kuin missä tahansa ulkomailla.
Alueilta löytyy kansainvälisiä kouluja ja länsimaisten ketjujen tavarataloista saa tuttuja
tavaroita ja elintarvikkeita. Yleensä saatavilla
on myös lääkäripalveluja englanniksi.
Asunnot ovat hyvin kalustettuja ja parhaimmissa on jopa lattialämmitys. Hintataso tosin
vaihtelee ja usein länsimaisiin asiakkaisiin
erikoistuneilla välittäjillä on helposti ”ulkomaalaislisä”. Suomalaisena on Kiinassa helppo
olla, kaikki tuntevat Nokian eikä meillä ole historiallisia rasitteita, päinvastoin. Kiinalaiset
arvostavat sitä, että Suomi oli ensimmäinen
Kiinan Kansantasavallan tunnustanut länsimaa. Yleensä suomalaisyhteisöt auttavat integroitumisessa paikalliseen elämäntapaan.
Suomalaiset yritykset Kiinassa
Suomalaisia yrityksiä toimii Kiinassa arvion
mukaan noin 280 kappaletta 410 paikka-
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kunnalla; pelkästään Jangtse -joen suiston
alueelta löytyy yli 120 suomalaisyritystä.
Pekingin alueella toimii 80 yritystä ja Helmijoen suistossa Guangdongin alueella 70.
Loput sijaitsevat Chengdun ja Xi’anin alueella. Henkilöstöä on n. 50 000, investointeja
n. 10 miljardin arvosta ja liikevaihtoa 15 miljardia euroa. Osa yrityksistä menestyy hyvin,
mutta menestykseen vaaditaan pitkäjännitteistä työtä.
Suhdetoiminta
Yleisen käsityksen mukaan Kiinassa mikään
ei suju ilman lahjontaa. Tämä ei pidä paikkaansa, sen sijaan hyvät suhteet viranomaisiin helpottavat monessa asiassa. Suhteita
kannattaa alkaa luoda heti alusta lähtien,
ne helpottavat toimintaedellytyksiä. Kun suhteet on kunnossa, ongelmatilanteissa voi
kääntyä tutun virkamiehen puoleen ja esim.
sähköliittymän kytkeminen nopeutuu tai sähkön saantiin ei tule
katkoksia.
IPR
Ennen Kiinaan etabloitumista kannattaa huolehtia
IPR-suojauksesta. Kiinan WTO jäsenyyden myötä tavaramerkit, patentit ja mallisuojat toimivat yhä
paremmin myös Kiinassa ja oikeutta on mahdollista saada riitatilanteissa. Kopioijan on
myös vaikeampaa tulla Euroopan markkinoille, jos suojaus on kunnossa.
Hankinnan haasteet
Hankinnat Kiinasta ovat olleet nykypäivää
suomalaisyrityksille jo pitemmän aikaa. Moni
yritys on valinnut toimittajat omia reittejään
ja on kohdannut myös epäonnistumisia.
Näistä epäonnistuneista hankinnoista on
syntynyt käsitteemme kiinalaisesta laadusta.
Kiinassakin pätee sama lainalaisuus; hyvä
ja halpa on mahdoton yhtälö.
Alihankkijan laatua tulee seurata jatkuvasti
ja erityisesti silloin, kun hinta on vedetty
mahdollisimman alas. Koe-erä saattaa olla
hyvänlaatuista kuten vielä sitä seuraavakin
erä. Valvonnan välttäessä kiinalaiselle saattaa
kuitenkin tulla kiusaus säästää kuluissa ja
oikaista jossain tuotantovaiheessa. Henkilökohtaisilla suhteilla on tässä suuri merkitys.
Jos kaupat on sovittu kasvokkain, ei toimittaja
enää niin helposti petä. Hän ymmärtää mah-

dollisuuden pitkäaikaiseen toimitussuhteeseen.

Nopeus ja reaktiokyky ovat tärkeitä
Kiinassakin

Suomalaiselle yritykselle haasteita tuo tilattava
määrä. Varsinkin suuremmat yritykset eivät
edes suostu tarjoamaan muutaman tuhannen
kappaleen eriä.

Vaikka joskus neuvotteluprosessi kiinalaisen
asiakkaan kanssa kestää jopa kuukausia,
haluavat he joskus myös nopeita vastauksia.
He valittavatkin usein suomalaisten hidasta
reagointia erilaisiin kyselyihin. Kiinalaisilla ei
ole pitkiä kesälomia ja varsinkin eurooppalainen lomakausi tuottaa hankaluuksia.

Dokumenttien lokalisointi
Kun hankintaa Kiinasta lähdetään miettimään
kannattaa ensimmäiseksi kiinnittää huomio
omiin dokumentteihin. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, jos tuotetta on pitkään valmistettu
Suomessa samalla alihankkijalla. Kannattaa
tarkistaa, onko kaikki tehdyt muutokset päivitetty kuviin ja ovatko osaluettelot ajan tasalla.
Kiinalainen valmistaja tekee kaiken kuvien
mukaan, eikä kysele ohjeita tai ei edes tiedä
keneltä kysyä. Suomenkieliset tekstit tulee
kääntää vähintään englanniksi. Myös materiaaleissa ja niiden saatavuudessa on eroavaisuuksia, joten piirustukset kannattaa lokalisoida ennen tarjouskyselyjä.
Elomatic auttaa lokalisoinnissa ja toimitusten
valvonnassa Kiinassa. Kuvien päivitys ja 3Dmallinnus kuuluvat palvelutarjoamaan. Mikäli
kyseessä on uusi Kiinassa valmistettava tuote,
voidaan suunnittelu tehdä osin tai kokonaan
myös Kiinasssa. Lokalisointiin kuuluu myös
paikallisen valmistusteknologian hyödyntäminen ja vaihtoehtoiset valmistustavat esimerkiksi valukappaleiden ja hitsattujen rakenteiden kohdalla.
Yhteistyötä helpottaa Elomaticin suomalainen
suunnittelupäällikkö, jonka kanssa voi keskustella vaikeista teknisista asioista suomeksi.
Elomaticin kiinalaiset asiantuntijat auttavat
taas osaltaan yhteydenpidossa paikallisiin
toimijoihin.
Kiinalainen insinööri
Kiinalainen insinööri on älykäs ja nopea oppimaan. Opinnot ovat hyvin teoreettiset ja Matertason tutkinnot ovat yleisiä. Opiskeluun ei kuulu yleensä työharjoittelua, joten nuorella insinöörillä on rajallisesti käytännön kokemusta.
Suunnitteluohjelmistojen käyttö sujuu, mutta
usein englannin kieli tuottaa ongelmia. Koska
Kiinassa on paljon resursseja, koulutus on
hyvin kapea-alaista ja erikoistumisaste korkea.
Kiinalaisen insinöörin yleinen projektinhoitokyky ei ole välttämättä samalla tasolla kuin
suomalaiselta insinööriltä odotetaan.

Faktoja ja lukuja Kiinasta
Kiinan kansantasavalta
Pinta-ala 9 596 960 km² (sijalla 4)
Maailman väkirikkain maa (1,35 miljardia
asukasta (2009) sisältää Hong Kongin ja
Macaon)
Odotettu elinikä 73 vuotta (2008);
miehet >71, naiset >75
Ikärakenne 15-64v 72%
Väestön kasvu 0.606 % (2007)
Kaupunkilaistumisaste 46%

ÄLÄ

Työttömyysaste 4,2 % (3/2010)

älä yleistä tai aliarvioi, kiinalaisetkin ovat
yksilöitä

BKT maailman suurin €3 734 Miljardia

älä yritä tehdä kiinalaisista suomalaisia,
helpompi on itse sopeutua

BKT:n kasvu 9.1 % (2009)

älä tule Kiinaan pelkästään alhaisen
hintatason, vaan markkinoiden takia

BKT jakautuminen:
- maanviljelys 11,3 %
- teollisuus 48,6 %
- palvelut 40,1 %

älä käytä aikaa ihmettelyyn, asiat toimivat
Kiinassa toisin

Inflaatio 3,3 % (heinäkuu 2010)

älä odota pikavoittoja

Wikipedia, TradingEconomics.com, CIA

älä pelkää ongelmia, niitä tulee ja ne on
ratkaistavissa
panosta oikeiden yksilöiden palkkaamiseen

Kir joittajasta

hanki luottokiinalainen
TEE
tee kotiläksysi huolella!
tee kaikki viranomaisten vaatimat
paperityöt paremmin kuin paikalliset
valvo ja seuraa tarkemmin kuin
Suomessa
lokalisoi suomalainen johtamiskulttuuri
lähetä expatiksi paras, ei joutavin.
Kotijoukkojen tuki on tärkeää joka
sektorilla
luo suhteita, rakenna oma Guangxi.
Sitä ei voi siirtää toiselle
huolehdi patenteista ja tavaramerkeistä jo ennen etabloitumista

Jouni Lemmetti,
Prosessitekniikan INS.
Jouni Lemmetti on toiminut paperikonesuunnittelussa pääsuunnittelijana ja ryhmäpäällikkönä sekä
Kiinassa asiakkaalla vanhempana
pääsuunnittelijana.Lemettin
erikoisosaamisalue on putkistosuunnittelu.
Lemmetti tuli Elomaticille
maaliskuussa 1995 ja Kiinassa hän
ollut vuodesta 2004. Hänen vastuualueeseen kuuluvat Kiinan toimintojen operatiivinen johto sekä
Elomaticin markkinointi APACalueella.
jouni.lemmetti@elomatic.com

Palveluksessanne!
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Prototyyppi muuttuu
virtuaaliseksi

T

uotekehitys prototyyppeihin perustuvalla testaamisella on aikaa vievää
ja sijoittuu perinteisen tuotekehitysprosessin
jälkipäähän. Numeerisilla menetelmillä pystytään nykyisin rakentamaan virtuaalisia
prototyyppejä ja säästämään testaamisen
kustannuksia ja aikaa. Tätäkin merkittävämpää voi olla tuotevalmistajan kilpailuedun
kannalta se, että reaalimaailman prototyyppi
jää tarkastustyökaluksi ja simulointimallit ovat
käytettävissä jo konseptien valinnassa.
Eksplisiittisen laskennan työkalujen ja laskennan konetehojen kehityksen myötä kynnys ylipäänsä käyttää numeerista simulointia
on madaltunut. Eksplisiittinen laskenta tuo
aiemmin avaruusteknologiassa käytetyn menetelmän osaksi kehittynyttä tuotekehitystä.
Mahdollisia uusia kohteita löytyy edelleen
jatkuvasti teollisuudesta ja ympäristöstämme.
Elomatic on vahvasti tässä kehityksessä mukana.

puvia nopeita dynaamisia tapahtumia. Yleisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi pudotuskokeet ja törmäystestit.
Eksplisiittinen ratkaisija huomioi kaikenlaiset
epälineaarisuudet sekä käsittelee ongelmitta
epäjatkuvia ilmiöitä. Tällaisia ovat mm. stabiliteetin menetys ja sen jälkeinen rakenteen
käyttäytyminen. Implisiittisella ratkaisijalla
tämä on haastavaa tai jopa mahdotonta.
Eksplisiittisessä laskennassa voidaan myös
simuloida materiaalin vaurioitumista siten,
että osat irtoavat toisistaan. Näin saadaan
selville esimerkiksi irtoavien osien aiheuttamat vauriot niiden osuessa ympäröiviin
rakenteisiin. Myös kappaleiden välisten
kontaktien käsittely on eksplisiittisellä ratkaisijalla helppoa ja suoraviivaista. Implisiittisissä menetelmissä kontaktialgoritmit voivat
aiheuttaa ongelmia ratkaisussa, vaikka ne
ovatkin parhaimmillaan hyvin kehittyneitä
ja toimivia.

Simulointi eksplisiittisen laskennan
avulla

Menetelmä perustuu
liikeyhtälöön ja voimien
etenemiseen rakenteessa

Perinteistä implisiittistä laskentaa on totuttu
käyttämään ajasta riippumattomiin staattisiin
rakenneanalyyseihin sekä ominaistaajuusstabiliteetti- ja vasteanalyyseihin. Staattisissa
tapauksissa voidaan tehokkaasti huomioida
epälineaarisuudet, joita aiheuttavat esimerkiksi materiaalit, geometrian muutokset ja
kontaktit.Eksplisiittinen laskenta tarjoaa paremmat mahdollisuudet simuloida ajasta riip-

Implisiittisessä ratkaisumenetelmässä muodostetaan koko rakenteen jäykkyysmatriisi
ja systeemin voimatasapaino ratkaistaan
jokaisessa inkrementissä. Eksplisiittisessä
menetelmässä ei muodosteta koko rakenteen jäykkyysmatriisia vaan se perustuu
voimien etenemiseen rakenteessa. Eksplisiittinen menetelmä perustuu liikeyhtälöön
Mü = P - I.
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Mü = P - I
missä
M = massa
ü = kiihtyvyys
P = ulkoiset voimat
I = sisäiset voimat
Staattisessa tilanteessa ü = 0, jolloin yhtälö
saa muodon

P-I=0
eli ulkoiset ja sisäiset voimat ovat
tasapainossa.
Liikeyhtälö ratkaistaan erikseen niissä solmuissa, joissa vaikuttaa voimia. Solmuissa, joissa ei vaikuta voimia, yhtälöä ei siis
tarvitse ratkaista. Tämä tekee yksittäisen
inkrementin ratkaisusta nopean. Toisaalta
menetelmä vaatii hyvin pienen aika-askeleen. Aika-askeleen pituus määräytyy jännitysaallon etenemisnopeuden mukaan
siten, että jännitysaalto ei saa yhden inkrementin aikana edetä elementin yli. Koko
mallin pienin elementti siis määrää aika-askeleen pituuden, mikä on huomioitava verkotuksessa ja vältettävä tarpeettoman pieniä
elementtejä. Eksplisiittisen ratkaisijan laskenta etenee siis askeleittain ilman konvergenssikriteereitä tai iteraatioita. Tulosten
oikeellisuus on tarkasteltava jossain määrin
kriittisemmin kuin implisiittisen, jossa ratkaisun löytymisen edellytyksenä on sisäisten
ja ulkoisten voimien tasapaino. Tulosten oikeellisuus voidaan kuitenkin varmistaa mm.
tarkastelemalla rakenteen energian säilymistä.

Kir joittajista

Mikko Kajatsalo,
Kemiantekniikan DI (OY)
Mikko Kajatsalo on toiminut teknillisen
mekaniikan, simuloinnin ja materiaalitekniikan (erityisesti komposiittimateriaalit) asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Kajatsalon osaaminen kattaa
teknillisen mekaniikan eri osa-alueet.
Erityisosaamisena komposiittimateriaalien simulointi ja valmistuksen konsultointi.
Mikko Kajatsalo tuli Elomaticille syyskuussa 2010. Hänen vastuualueeseensa kuuluu teknillisen mekaniikan
erikoissuunnittelijan tehtävät.......
Kuvasarja simulaatiosta, jossa luoti osuu teräslevyrakeenteeseen

Eksplisiittinen laskenta
ensisijaisesti kehitetty dynamiikan
ongelmien ratkaisuun
Eksplisiittinen ratkaisija perustuu siis dynaamiseen tasapainoon, jossa hitausvoimat
voivat olla hallitsevan suuria. Se on ensisijaisesti kehitetty dynamiikan ongelmien ratkaisuun. Eksplisiittisellä ratkaisijalla voidaan
kuitenkin analysoida staattista tilannetta nk.
kvasistaattisella simulaatiolla. Tällöin kuormitusten on oltava riittävän hitaita, jotta dynaamiset vaikutukset jäävät merkityksettömiksi.
Tästä kuitenkin seuraa, että simulaatioon
vaaditaan suuri määrä aika-askelia ja laskenta-aika muodostuu hyvin pitkäksi. Yleensä staattiseen voimatasapainoon perustuva
implisiittinen ratkaisija onkin staattisissa rakenneanalyyseissä tehokkaampi ja käytännöllisempi.
Alati kehittyvä tietokoneiden laskentateho
on luonut jatkuvasti enemmän jalansijaa
eksplisiittiselle laskennalle. Eksplisiittiset
laskennat ovat yleisesti ottaen hyvin skaalautuvia, eli kasvattamalla laskentaan käytettävien prosessorien määrää saadaan laskenta-aikaa lyhennettyä. Myös implisiittistä

mikko.kajatsalo@elomatic.com

laskentaa voidaan tehostaa vastaavasti,
mutta siinä moniprosessoriajosta saatava
hyöty ei yleensä ole yhtä suuri.

Eksplisiittisen laskennan sovelluskohteet:
Törmäys- ja pudotustestit, autoteollisuus,
elektroniikkalaitteet
Paineaallon vaikutus rakenteeseen, esim.
räjähdys, paineisku
Kappaleen osuma, esim. ammuksen
iskemä
Suurten muodonmuutosten ja kontaktien
analysointi, esim. renkaan vesiliirto,
metallin kylmämuovaus
Voidaan huomioida tai tutkia:
Jännitykset, venymät, siirtymät
Nopeus, kiihtyvyys
Kontaktipaine
Liike-energia
Kappaleen rikkoutuminen, osan
irtoaminen
Törmäys, törmäyksen kimmoisuus,
liikerata

Tuomas Salonen
Konetekniikan DI (OY)
Tuomas Salonen on toiminut teknillisen mekaniikan ja simuloinnin
parissa erikoissuunnittelijana. Salosen
osaaminen kattaa teknillisen
mekaniikan eri osa-alueet ja
sovellukset koneensuunnitteluun
liittyvissä rakenneanalyyseissä.
Salonen tuli Elomaticille helmikuussa
2008. Hänen vastuualueeseensa
kuuluu teknillisen mekaniikan
erikoissuunnittelijan tehtävät.

tuomas.salonen@elomatic.com
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Virtuaalitekniikalla nykyiset
sovellukset uuteen
laiteympäristöön

V

irtuaalitekniikan hyödyntäminen tuo mukanaan
uuden sukupolven tehokkuusturvallisuus- ja joustavuusominaisuudet, joiden tuoma hyöty IT
-laitteiston elinkaaren hallinnassa
pitkällä aikavälillä on merkittävä.

parantuu näin uuden fyysisen
”raudan” myötä. Virtuaalitekniikka
tuo mukanaan myös nykyaikaiset
tiedostojen siirto-ominaisuudet (USB,
CD ja DVD), joita vanha ympäristö ei välttämättä ole tukenut. Selkeänä etuna on ohjelmistojen päivitysten ja varmistusten käytön helpottuminen. Virtuaalisointi antaa
myös mahdollisuuden hyödyntää uusimpia
käyttöjärjestelmiä (esimerkiksi Windows 7).

Asiakastoimitusten palvelinratkaisujen ylläpitoon ja arkistointiin liittyy moninaisia haasteita, joita voidaan helpottaa pyrkimällä virtuaalitekniikan mahdollistamiin yksinkertaisempiin toimintatapoihin, joista tässä artikkelissa käsitellään lyhyesti kahta mahdollista
hyödyntämistapaa. Virtuaalisointia tarkastellaan asiakastoimitusten palvelinratkaisujen sekä niihin liittyvien arkistoinnin ja ylläpidon tuomien haasteiden näkökulmasta
ja tuodaan esiin työaseman virtuaalisoinnista saatavia hyötyjä.

Työasemien virtuaalisoinnilla voidaankin
saavuttaa laitteiden elinkaareen optimoinnissa uuden sukupolven tehokkuus-, joustavuus- ja turvallisuusominaisuudet.
Palvelinratkaisujen
yksinkertaistaminen
Yritysten palvelinratkaisut muodostuvat nykyajan asettamien vaatimusten myötä suuriksi monitahoisiksi palvelinryhmiksi, jotka
sitovat paljon laiteresursseja ja edellyttävät
näin huomattavia ylläpitokustannuksia.

Toimintaperiaate
Virtuaalisoinnissa fyysinen tietokone ja sen
käyttämä laitteisto mallinnetaan ohjelmallisesti virtuaalikoneeksi. Yksittäinen sovellus
voidaan myös teknisesti irrottaa käyttöjärjestelmästä ja ajaa paikallisesti ilman, että se
on asennettuna työasemaan. Tekniikka mahdollistaa olemassaolevien valvomotietokoneiden uusinnan ja arkistoinnin ilman työläitä
ohjelmistopäivityksiä ja yhteensopivuusongelmia.

lisointi erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto
mietittäessä koneen uusintaa.

Uusittaessa valvomoratkaisujen PC -työasemalaitteistoja tilanteissa, joissa ei ole tarvetta
uusia olemassa olevia ohjelmistoja tai logiikkaa, voidaan virtuaalisoinnilla mahdollistaa
vanhan koneen ajaminen uudessa ”raudassa”. Uusien toimitusten yhteydessä toiVirtuaalinen kone on fyysisen isäntäkoneen mitettavat PC -valvomoratkaisut voidaan
laitteiston tai käyttöjärjestelmän päällä toi- myös virtuaalisoida mahdollisten laiterikmiva kokonaisuus, jossa on oma käyttöjär- kojen varalta, jolloin uuden laitteiston käytjestelmä ja sovellukset. Se näkee myös
töönotto voidaan suorittaa nopeasti. Virtuisäntäkoneen suorittimen, muistin ja oheis- aalisointi onkin varteenotettava vaihtoehto
laitteet sille kuuluvina laitteina sekä jakaa uusittaessa työasemia ja valvomoratkaisujen
fyysiset resurssit tämän kanssa. Yhdellä
PC -työasemalaitteistoja kun tuotantolaiisäntäkoneella voi samanaikaisesti toimia toksen automaation modernisointi ei ole
useita virtuaalisia koneita ja niitä voidaan vielä ajankohtaista.
kaukokäyttää työasemalta käsin.
Virtuaalisointi on edullinen tapa modernisoida tietokone ja se mahdollistaa ohjelmistoTyöaseman virtuaalisointi
jen ajamisen ja käytön uudessa fyysisessä
Nykyisen tietokoneen käydessä vanhaksi työasemassa sekä soveltuu myös käyttöjärtilanteessa, jossa ohjelmistopäivityksille ei jestelmille, joita ei voida suoraan asentaa
välttämättä ole tarvetta, on koneen virtuaa- uuteen ”rautaan”. Laitteiston luotettavuus
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1.

Hankitaan
uusi tietokone

2.

Virtualisoidaan
vanha tietokone

3.

Otetaan uusi
tietokone käyttöön
“vanhoilla”
sovelluksilla

Työaseman virtualisointi

Kir joittajasta

Markus Havupalo,
Automaatiotekniikan DI (TTY)

Palvelinryhmän yksinkertaistaminen virtuaalitekniikan avulla

Virtuaalitekniikkaa hyödyntämällä voidaan
resursseja sitovat fyysiset palvelimet konvertoida virtuaalipalvelimiksi, joita pystytään
ajamaan yhdestä ”raudasta” käsin. Virtuaalipalvelimessa olevat ohjelmistot ja niiden
versiot pysyvät ennallaan ja palvelin pystytään arkistoimaan digitaalisesti mahdollisten
ongelmatilanteiden varalta. Ylläpidon yksinkertaistamiseksi voidaan yksittäiset virtuaalipalvelimet siirtää myös toimittajan
omalle virtuaalipalvelimelle, josta haluttu
palvelin on ongelmatilanteen yllättäessä
helposti saatavissa editoitavaksi todellisuutta vastaavassa ”laiteympäristössä”.
Virtuaalitekniikalla voidaankin saavuttaa
säästöjä laitteisto- ja henkilöstökustannuksissa sekä yksinkertaistaa asiakastoimitusten palvelinratkaisuja ja arkistointia sekä
nopeuttaa ylläpitoa. Virtuaalitekniikan hyödyntäminen asiakastoimitusten työkaluna
antaa toimitukselle uuden sukupolven tehokkuus-, turvallisuus- ja joustavuusominaisuudet, joiden tuoma hyöty laitteiston elinkaaren hallinnassa pitkällä aikavälillä on
merkittävä.

Virtuaalitekniikan hyödyt
Edullinen tapa modernisoida tietokone
• Nykyisten ohjelmistojen ajaminen,
käyttö ja operointi uudessa fyysisessä
työasemassa
• Soveltuu myös käyttöjärjestelmille, joita
ei voida suoraan asentaa uuteen
”rautaan”- Ei ole ohjelmistolisenssien
päivitystarvetta

Markus Havupalo on erikoistunut
monipuolisten asiakaslähtöisten
automaatio- ja IT -projektien suunnitteluun ja toteutukseen, erityisosaamisalueinaan kaukokäyttöratkaisut,
Access- ja SQL -tietokannat, kunnossapito-ohjelmiston ylläpito ja kehitys
sekä asiakasraportointi.
Havupalo tuli Elomaticille keväällä
2005. Hän toimii tällä hetkellä informaatioteknologian ryhmässä vanhempana suunnittelijana.
markus.havupalo@elomatic.com

Luotettavuus paranee
• Lisää tiedostojen siirto-ominaisuuksia
• Ohjelmistojen päivitys ja varmistusten
käyttö helpottuvat, USB, CD ja DVD
ominaisuudet

Avustaneesta
asiantuntijasta

Hyödynnetään uusin käyttöjärjestelmä
•Voidaan käyttää Windows XP tai 7
•Mahdollistaa uusien yhteyksien luomisen

Ben Söderholm
Söderholm on erikoistunut monipuolisten asiakaslähtöisten IT- infran toteutukseen ja ylläpitoon liittyviin tehtäviiin, erikoisalueinaan IT-laitteet, verkot, palvelimet, Citrix – ja virtuaalitekniset toteutukset. Söderholm tuli
Elomaticille toukokuussa 2000. Hän
toimii tällä hetkellä informaatioteknologian ryhmässä erikoisasiantuntijana.
ben.soderholm@elomatic.com
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Elomatic - suunnittelun ja
suunnittelumenetelmien kehittäjä
jo
vuoden ajan

E

lomaticin toiminta on jatkunut 40 vuoden ajan. Yritys on kasvanut vakaasti
vuosikymmenien kuluessa ja työllistää nykyisin lähes 700 asiantuntijaa Suomessa ja
maailmalla. Yrityksen perustaja, hallituksen
puheenjohtaja Ari Elo sekä toimitusjohtaja
Olli Manner muistelevat menneitä vuosia ja
valottavat yrityksen tulevaisuuden näkymiä.
Ympäristötekniikkaa kehittämässä
alusta alkaen
”Yritystä perustaessani en niinkään ajatellut
kasvua tai sitä, mitä Elomatic olisi vuosikymmenien päästä. Enemmänkin kysymys
oli käytännön töiden tekemisestä. Olin hiljattain lopettanut edellisessä työpaikassani
Auran Rautateollisuudessa (ARA). Sieltä
kyseltiin, voisinko viedä loppuun kesken
jäänen työni eli asfalttikoneen kuumakaasusuodatinprojektin. Perustin yrityksen ja
palkkasin siihen muutamia työntekijöitä.
Ensimmäinen työmme oli suuruudeltaan
1.365 tuntia. Näin Elomatic oli saanut
alkunsa”, Ari Elo kertoo.

Tulevaisuus hahmottui
”Merkittävä askel Elomaticin historiassa oli
ensimmäisen laivasuunnittelutilauksen saaminen ruotsalaistelakka Karlskronavarvet
AB:ltä vuonna 1977. Telakalla oli siihen
saakka rakennettu pelkästään laivaston
aluksia ja niinpä sieltä ensin kysyttiin Turun
Wärtsilän telakkaa suunnittelemaan kolme
paperinkuljetuslaivaa. Wärtsilässä oli kuitenkin täysi työkuorma ja sieltä suositeltiin
Elomaticia rahtilaivojen suunnittelijaksi. Loppu onkin historiaa”, Ari Elo jatkaa.

”Sillä oli merkitystä, että Arilla oli hyvät
suhteet suomalaisessa telakkateollisuudessa ja että hän oli alalla tunnettu henkilö.
Tuohon aikaan telakat ryhtyivät ulkoistamaan
suunnittelutyötä. Muovimalliteknologian
käyttöönotto oli merkittävä askel ensimmäisen laivasuunnittelutilauksen saamisen kannalta. Tästä jatkettiin edelleen Cadmatic
3D -suunnitteluohjelmiston kehittämiseen,
josta tuli toinen tärkeä merkkipaalu yrityksen
historiassa”, Olli Manner lisää.

Alkuaikoina laivoja suunniteltiin havainnollistavien
muovimallien avulla. Tekniikasta antoi sysäyksen oman
3D -suunnittelujärjestelmän syntymiseen

Elomaticin ensimmäinen laivasuunnitteluprojekti, johon
kuului kolmen RORO-paperikuljetusaluksen suunnittelu,
tehtiin ruotsalaiselle Karlskronavarvet AB:lle
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”1980 -luvun loppupuolella tehtiin päätös
muidenkin suunnittelualojen kehittämisestä;
laivasuunnittelussa ja pienemmissä

roolleissa olleiden teräsrakenne- ja koneensuunnittelun lisäksi lähdettiin tekemään tehdas- ja laitossuunnittelua. Tämän strategiamuutoksen vaikutukset ulottuvat näkyvästi
aina tähän hetkeen saakka”, Olli Manner
kertoo.
Valkoinen talo pääkonttoriksi
Vuonna 1999 Elomatic oli kasvanut kooltaan
niin suureksi että toimitilat Vähäheikkiläntiellä
Turun keskustan liepeillä kävivät ahtaiksi.
Tuolloin yritys muutti ”Valkoiseen Taloon”
Aurajoen rantaan. ”Muutto Valkoiseen Taloon lisäsi Elomaticin houkuttelevuutta työnantajana ammattilaisten silmissä. Yrityksen
orgaaninen kasvu onkin ollut vakaata siitä
lähtien ja sitä on vauhditettu muutamilla
yritysostoilla. Harkitsimmepa kerran pörssiin
listautumistakin. Nykyinen rakenteemme
on kuitenkin tehokas ja voimme yhdessä
Ollin kanssa tehdä tarvittaessa nopeastikin
tärkeitä päätöksiä”, Ari Elo sanoo.

Cadmatic 3D -suunnittelujärjestelmän kehittäminen
aloitettiin toden teolla 80-luvun puolivälissä. Tänään se
on eräs maailman johtavista laiva- ja tehdassuunnittelujärjestelmistä, kertoo Elomaticn perustaja Ari Elo, joka
on aina ollut erityisen kiinnostunut alalla käytettävien
suunnittelumenetelmien jatkuvasta kehittämisestä

suurissa projekteissa, joissa tarvitaan usean
toimialan tuntemusta ja monipuolista osaamista. Kilpailu on kovaa ja tulemme jatkossakin tarvitsemaan huippuosaajia. Haluamme varmistua siitä, että suunnittelumenetelmiemme avulla asiakkaidemme projektit
toteutetaan tehokkaasti”, Ari Elo kuvailee
tulevaisuuden tavoitteita.
”Seuraavan kymmenen vuoden aikana
Elomaticin kasvu jatkuu ja yritys kehittyy
yhä vahvemmin organisaatioksi, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista. Vuoteen 2020
mennessä olemme kansainvälinen yritys,
jonka henkilöstöstä puolet on muualla kuin
Suomessa. Palvelemme toki yhä suomalaisia asiakkaita mutta kasvualueemme ovat
Suomen ulkopuolella”, Olli Manner suuntaa.

Kasvu saa jatkua
”Elomatic on nyt ja jatkossa asiantuntijatalo.
Tarjoamme osaamisemme ja vuosikymmenien aikana kehittämämme kokemuksen ja
suunnittelumenetelmät asiakkaidemme
käyttöön. Voimme olla mukana konsepteista
toteutukseen, valvontaan ja käyttöönottoon

Tehdas- ja prosessisuunnittelu on ollut tärkeä osa-alue Elomaticin
toiminnassa 80-luvun puolivälistä alkaen. Tänään Elomatic palvelee
koko ajan kasvavaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa niin
suomalaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla
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STX Finland Cabins Oy:n hyttimoduulit suunnitellaan ja tuotetaan
aivan uudella tavalla
Näissä aluksissa sovellettiin ensimmäistä
kertaa STX Finland Cabins Oy:n aivan uutta
hyttien 3D -suunnittelumenetelmää sekä
uutta automaattista hyttipaneelien tuotantomenetelmää.
Hytit valmistetaan asentamalla tehtaan valmistamat seinä- ja kattopaneelit hytin rungoksi, johon myös kuuluu kylpyhuone. Moduuliin asennetaan tehtaalla kaikki kiinteä
sisustus, LVI-varustus, sekä sähkö- ja valaistus. Piikkiön tehdas valmistaa kaikki hyttien seinäpaneelit ja osittain myös kattopaneelit. Seinäpaneelit koostuvat PVC-pinnoitetusta taivutetusta 0.7 mm ohutlevysta, johon on liimaamalla kiinnitetty tukilevyt sekä
vuorivillaeriste.

Elomatic mukana STX Finland
Cabins Oy:n uudessa tuotannon
kehittämisprojektissa

S

uomessa on tämän ja viime syksyn
aikana valmistunut kaksi 8500 asukkaan luksuskaupunkia kaikkine palveluineen
ja infrastruktuureineen, varustettuna mm.
uusimmalla ympäristöteknologialla. Kaupungit rakennettiin alle kolmessa vuodessa,
alusta loppuun. Mitkä nämä ovat?
Kyseessä ovat tietenkin STX Finland Oy:n
Turun Telakalla valmistuneet kaksi uusinta
ja samalla maailman suurinta risteilyalusta;
Oasis of the Seas ja Allure of the Seas. Nämä kaksi uivaa kaupunkia täyttävät myös
kaikki merenkululle ja risteilyille asetetut
vaatimukset kaikilla maailman merillä. Tämä
on huima saavutus "kaupunkirakentamiselle".

tuotantomenetelmän kehittämisessä.
STX Finland Cabins Oy valmisti alusten
kaikki hytit, lukuunottamatta aivan suurimpia
Loft-sviittejä, kahdessa tuotantoyksikössään,
jotka sijaitsevat Piikkiössä ja Paimiossa.
Valmistetuista hyteistä 2656 oli matkustajahyttejä ja 1177 miehistöhyttejä. Hytit asennettiin valmiina moduuleina laivaan. Tehtaalta lähtiessään hytit ovat täysin valmiita
kylpyhuoneineen ja sisustuksineen. Laivassa hytit kiinnitetään kanteen, ja niihin kytketään vesi, ilmastointi ja sähkö sekä asennetaan lattiamatto. Ainoastaan lattia puuttuu
hyttimoduuleista, kun ne lähtevät tehtaalta.

Elomatic on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa ja kehittämässä näitä projekteja.
Elomatic Marine osallistui mm. alusten perussuunnitteluun sekä tuotantosuunnitteluun. Suunnittelussa käytettiin yhtiön
Nupas-Cadmatic 3D suunnittelu- ja
mallinnusohjelmistoa, jolla myös alusten
konehuonetilat mallinnettiin tarkkaan.
Elomaticilla oli myös osuutensa alusten
hyttien, tai sviittien, suunnittelussa sekä
hyttien kokonaan uudenlaisen

Muutaman vuoden aikana STX Finland
Cabins Oy:n hyttien valmistustapa on
muuttunut täysin. On siirrytty 2D -suunnittelusta 3D -suunnitteluun. Kaikki suunnittelutieto siirtyy digitaalisesti tuotantovaiheeseen, jossa uusi paneelivalmistuslinja
tuottaa paneelit entistä automatisoidummin. Muutos on suuri ja se tapahtui samaan
aikaan, kun yhtiöllä oli ennätyksellinen tilauskanta ja tuotanto käynnissä. Tämä vaativa
kehitysprojekti oli nimeltään Bodytech.
Bodytech -projekti
Uudessa tuotantomenetelmässä paneelit
liitetään toisiinsa aivan uudella tavalla. "Kehitys lähti oikeastaan liikkeelle syksyllä 2004,
kun kävimme Hannoverin Messuilla tutkimassa ohutlevyn työstölinjoja," kertoo Kari
Lehto, STX Finland Cabins Oy:n laadusta
ja ITC -järjestelmistä vastaava päällikkö.
"Tulimme siihen tulokseen, että jos silloin
käytössä ollutta tuotetta ryhdytään taittamaan eri tavalla, investoinnit eivät koskaan
kata kustannuksia. Lähdimme tuotekehityksessämme kehittämään yksinkertaisempaa
rakennetta, missä osia saatiin vähennettyä
ja tuotantoa yksinkertaistettua", Lehto jatkaa.
Siihen aikaan hyttimoduulitehtaalla oli käytössä vuonna 1989 hankittu rullamuovauslinja, joka teki vain tiettyä reunamuotoa.
Manuaalisilla laitteilla taivutettiin ja sahattiin
tarvittavat muodot. "Nyt meillä on käytös-
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sämme ns. ponttirakenne, jossa on urosja naaraspontit”, toteaa Lauri Laakso. Hän
on yhtiön tuotantopäällikkö. "Aikaisemmin
meillä oli U- ja T-muotoiset lipat, sekä
tukiputki joka liimattiin paneeliin. Saumat
kiinnitettiin toisiinsa ruuviliitoksilla. Saumat
peitettiin paloteknisistä syistä teräsprofiililla,
joka ruuvattiin paikalleen käsin. Sauma vaati
tiheätä ruuvausta, verrattuna uuteen
rakenteeseen”, Laakso kertoo.
Uudessa rakenteessa villat pysyvät uuden
profiilimuodon ansiosta itsestään paikallaan.
Pystysuoran sauman alueella tarvitaan
enintään yksi ruuvi saumaliitosten vääntöjäykkyyden varmistamiseksi, kun sitä
nostetaan mm. kuljetusta varten. Itse
paneelit ruuvataan vain ylä- ja
alaosastaan kiinni tukiraken-teisiin
hytin rungon koonnissa. "Me
pääsimme useista osista
eroon, tuotanto yksinkertaistui
ja ergonomia asiat paranivat
huomattavasti. Hytin runkoteknologiaa lähdettiin muuttamaan kokonaisuudessaan," Laakso toteaa. "Tämän
kehitystyön jälkeen näytti siltä, että
voisi olla kannattavaa hankkia laite,
joka pystyy tekemään monimutkaista
muotoa automaattisesti."
Hannoverissa syntynyt ajatus eteni uuteen
tuoteratkaisuun ja usean ohutlevyn työstölinjan toimittajan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen päädyttiin Itävaltalaiseen
Salvagnini:in. "He pystyivät tekemään taivutuksen nopeammin kuin kilpailijansa ja
heidän tuotekehityksensä oli alusta alkaen
sitoutunut kehittämään uutta tuotetta yhteistyössä meidän kanssa," toteaa Mikael
Simell, STX Finland Cabins Oy:n projektiinsinööri. Hän oli tuotantoinsinöörinä vastuussa paneelivalmistuksesta. "Yksi kilpailijoista oli keskittynyt enemmän levyntyöstöön mutta Salvagnini:lta löytyi kummatkin;
levytyökeskus sekä taivutusautomaatti. Lisäksi heillä oli suuret toimitusmäärät vuositasolla ja hyvä ja toimiva laitekanta."

Projekti eteni prototyyppivaiheeseen, jossa
mallipaneeleita valmistettiin Itävallassa laitevalmistajan tehtaalla. Vaadittavat palokokeet
suoritettiin uusilla paneeleilla ja sen jälkeen
valmistettiin mallihytit, jotka asennettiin
Independence of the Seas -alukseen, joka
oli silloin rakenteilla Turun telakalla. Melutaso
sekä mahdolliset potkureiden ja koneiston
aiheuttamat värähtelytasot mitattiin. Uusien
hyttien sertifioinnin suoritti luokituslaitos Det
Norske Veritas. Kaikenkaikkiaan hyteille on
noin kaksikymmentä sertifikaattia.
Elomatic teki hallitilan laserkeilauksen ennen
uuden linjan asentamista. Näin varmistet-

STX
Finland
Cabins Oy:n
uusi hyttipaneelien
tuotanto-linja.
Vasemmalta:
ohutlevytyöstökeskuksen
levyvarastotorni (1), levytyökeskus
(2), kääntöpöytä (3), taivutusautomaatti (4), ja
liimausautomaatti (5), jonka alapäässä uunit (6)

tiin tilan oikeat mitat sekä tuotettiin hallin
3D -malli kaikkine ilmastointiputkineen ja
nostimineen. Hallissa oli muutama kriittinen
piste ja haluttiin varmistaa, että liikeradat
varmasti riittävät ja että siellä on riittävästi
tilaa. "Yksi vaihtoehto oli, että oltaisiin lähdetty itse piirtämään hallia," Simell toteaa.
Laakso lisää: "3D -laserskannauksella saatiin huomattava säästö ja varmuus siitä, että
kaikki on varmasti oikein."
Paneelien tuotantoprosessi

VANHA KIINNITYS

UUSI KIINNITYS

Aiemmin paneelit kiinnitettiin toisiinsa monin ruuvein.
Nyt ne vain painetaan ponteistaan yhteen.

Teräs toimitetaan tehtaalle joko kelatavarana
tai valmiina arkkeina. Kelatavara suoristetaan ja leikataan oikeisiin mittoihin omalla
leikkuulinjalla. Levyt varastoidaan Salvagninin toimittaman paneelilinjan alkupään
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STX Finland Cabins Oy:n Bodytech-projektin päävastuuhenkilöt, vasemmalta Pasi Vähäkangas, Kari Lehto, Lauri
Laakso ja Mikael Simell.

varastotornin 12 hyllyyn. Varastotornin lataus
tapahtuu yksi arkki kerrallaan ja tämä voidaan suorittaa miehittämättömänä toimintona esimerkiksi työvuoron päätyttyä. Varastotornista levyt syöttyvät automaattisesti
yksi kerrallaan levytyökeskukseen, jossa
noin 20 eri työkalua työstävät ohjelmoidusti levyihin tarvittavat reijät,
kulminnat ja viisteet. Levyt
liikkuvat levytyökeskuksessa harjkuljettimilla. Levytyökeskuksen jälkeen
levyt käännetään
PVC -pinta alapäin
kääntöpöydällä, josta ne
siirtyvät yksi kerrallaan taivutusautomaattiin. Uuden ponttirakenteen
taivutukset molempiin suuntiin tehdään automaattisesti,. "Urospontti vaatii jopa 12 eri
taivutusta tai terän liikettä. Taivutuksen jälkeen terä myös painaa taitetta oikean muodon aikaansaamiseksi, koska teräs palautuu
aina hiukan taivuttamisen jälkeen. Salvagnini
teki alkuperäiset ohjelmat ja me hienosäädimme ne oikeaan muotoon," Simell kuvaa.
Näiden linjan toimintojen väleissä levyt voidaan tarvittaessa poistaa linjalta muita käsittelyjä varten. Suurin osa paneeleista kuitenkin jatkaa liimausvaiheeseen. Liimausautomaatin on suunnitellut ja toteuttanut
Macring Oy. Se sisältää mm. kaikki rullaradat ja liimauslaitteiston automaatioineen.
"Jälkikäteen voi sanoa, että koko projektin
haastavin asia oli saada tiedonsiirto toimimaan oikein näiden kahden eri kokonaisuuden välillä”, Pasi Vähäkangas kuvaa.
Hän työskentelee tehtaan tuotekehityskoordinaattorina ja hänen vastuullaan on myös
mm. 3D -suunnittelu.

Yksittäisten paneeleiden villa- ja jäykistetiedot on saatava riittävän aikaisin, jotta
tämän linjan toisessa päässä oleva jäykisteiden automaattinen profilointi- ja leikkauslaite pääsisi ajoissa tuottamaan paneelin
tarvitsemat tukipellit. Tarvittavat villat saadaan automaattisesti leikattua mittoihinsa
ja molemmat tuotteet saadaan tuotettua yhteen pisteeseen. Liima ruiskutetaan pinnalle
liimaussolussa manuaalista asentamista
varten. Kaikki on tapahduttava oikeaan aikaan oikeassa järjestyksessä ja oikean laatuisena. Siksi tämä onkin haastava osuus.
On lisäksi muistettava, että joka paneeli voi
olla erilainen. Tämän vaiheen jälkeen paneelit siirtyvät noin seitsemäksi minuutiksi 70
-asteiseen uuniin, jossa kaksikomponenttipolyuretaaniliima aktivoituu.
Uusi paneelilinja on tehostanut hyttituotantoa merkittävästi. Simell kertoo, miten aikaisemmin vanhalla rullamuovauslinjalla paneeleista pystyttiin tuottamaan enintään 70
prosenttia. ”Loput jouduttiin tekemään manuaalisesti. Tänään yli 90 % paneeleista
tuotetaan samalla automatisoidulla linjalla.
Aikaisemmin paneelit olivat 600 mm leveitä.
Haluttiin vähentää saumojen ja osien lukumäärää, jolloin paneelit levennettiin 900
millimetriin ja tätä varten otettiin käyttöön
tukilevyrakenne jäykistämään leveämpää
paneelia, " Simell kuvaa.
"Tuotanto on kehittynyt huomattavasti viime
vuosien aikana. Pystymme ajamaan tiettyjä
toimintoja iltaisin ja öisin miehittämättömänäkin. Esimerkiksi varastotornin lataus toimii
täysin automaattisesti. Samaan aikaan pystymme ajamaan levytyökeskuksen miehittämättömänä”, toteaa Vähäkangas. ”Mikäli
laitteeseen tulee häiriö, se pysähtyy ja lähettää siitä ilmoituksen esimerkiksi matkapuhelimeen”, Pasi Vähäkangas jatkaa.
Hytin 2D -suunnittelusta 3D:een ja
automaattiseen paneelituotantoon
Elomatic osallistui merkittävästi projektiin
myös uuden profiilin kehittämisessä sekä

ennen kaikkea tietokonesovellutusten kehittäjänä. Yhtiö kehitti uuden hyttien 3D CADsuunnittelumenetelmän sekä suunnitteli
tuotantolinjan ohjausjärjestelmän. Lisäksi
ohjelmoitiin linkitys CAM:iin, tietokoneavusteiseen tuotantoon, Salvagninin paneelien
leikkaus- ja taivutuslinjan ohjaukseen sekä
tuotantolinjan jälkipään liimauslinjan automaation ohjaukseen. "Tämän projektin suoritti Elomatic kokonaisuudessaan yhteistyössä meidän ja laitetoimittajien kanssa”,
ITC:stä ja laadusta vastaava Kari Lehto
kertoo. "Elomatic on pitkään tehnyt meille
suunnittelutyötä, ennen pelkästään Autocadillä 2D -kuvia piirtämällä”, Vähäkangas
toteaa. "Runkosuunnittelun tiedot siirrettiin
aikaisemmin paneeligenerointiohjelmistoon
manuaalisesti. Nyt suunnittelumenetelmät
ja -ohjelmat ovat muuttuneet täysin. Tänään
kaikki suunnitellaan 3D:ssä”, Vähäkangas
kertoo. Hän toimi aikaisemmin Elomaticin
palveluksessa ja työskenteli Solid Works
3D -suunnitteluohjelmistolla, joka on nyt
käytössä 3D -hyttisuunnittelussa.
3D -järjestelmään liitettiin Solid Works:n
Custom Tools –työkalu. Sen avulla voitiin
kytkeä paneeligenerointi ja 3D -mallinnus
yhteen. "Elomatic suunnitteli Custom Tools:n
toimittajan avustuksella järjestelmän aina
mallin tekemisestä tiedon siirtoon Salvagninin paneelien generointiohjelmaan, ja siitä
villan leikkaus ja liimausaseman ohjaukseen.
Elomatic teki tämän ohjelmoinnin omana
projektinaan”, Vähäkangas kertoo.
"Koska Elomaticilla on paljon ohjelmistoosaamista ja vuosien kokemus hyttiemme
suunnittelusta, Elomatic oli oikeastaan ainoa
varteenotettava partneri kyseiseen projektiin”, Laakso huomauttaa.
Elomaticilla Bodytech -projektista vastasi
Elomatic Marinen hyttisuunnittelun ja laivavarustelun ryhmäjohtaja Olli Honka. Hyttien
CAD ja CAM -ohjelmistojen kehityksestä
vastasi Elomaticin IT -konsultoinnista vastaava diplomi-insinööri Asko Mäkitalo.
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Hytit suunnitellaan Solid Works 3D CAD suunnitteluohjelmalla. Siinä kootaan parametrisesti hyttimallin seinä- ja kattomoduulit.
Kaikki hytin paneelitiedot tallennetaan sovitussa formaatissa, kuten csv, xls, xmls,
erilliseen tiedostoon, jota käyttää BGEN niminen ohjelmisto. BGEN on paneelien
generointiohjelma, joka käsittelee hyttimallista saadun informaation paneelien valmistukseen tarvitsemaan muotoon. BGENohjelma keskustelee suoraan Solid Works
-ohjelmiston kanssa ja varmistaa siellä paneelien oikean koon.
BGEN:ssä on laskentakaavat eli piirteet,
millä paneeli lasketaan ja se antaa paneelille
tarkat lopulliset mitat. BGEN antaa myös
jokaiselle paneelille oman numeronsa eli
koodinsa, jolla se tunnistetaan. Siinä on
tarkkaan määritellyt kaavat, millainen paneelin kuuluu olla. BGEN -ohjelmisto vertaa
Solid Worksillä suunniteltua paneelia olemassaoleviin ja jos löytyy samanlaisia, se
antaa sille saman ryhmän numeron, muussa
tapauksessa uuden numeron. BGEN:ssä
on kaikki tiedot paneeleista niiden tuotantoa
varten. ATR Soft ohjelmoi Custom Tools osion, sekä Cabin Creator -ohjelman, joka
automaattisesti nimeää kunkin hytin kaikki
osat määrätyllä tavalla.
"Suunnittelu Solid Worksillä tuottaa osaluettelon. Mallin jokaiselle osalle annetaan nimitykset ja kaikki materiaalitiedot”, Honka toteaa.
"Bodytechin ohjelmistoprojekti alkoi BGEN
-ohjelmiston suunnittelusta, jotta paneelien
tuotanto saataisiin liikkeelle”, toteaa Mäkitalo. Tämä tapahtui vuoden 2007 lopussa
runkomallinnuksella, johon kuului hytin ja
sen kyl-pyhuoneen seinä- ja kattopaneelien
parametrinen mallinnus sekä paneeliparametrien siirtäminen BGEN:iin STX Finland
Cabins Oy:n paneelivalmistuslinjalle. BGEN
generoi kaiken paneelitiedon Salvagninin
paneelituotantolinjan ja levytyökeskuksen
ohjauksen tarvitsemaan muotoon ja

määrittelee tiedot myös liimauslinjalle,
sisältäen jäykisteiden ja eristeiden tiedot.
STX Finland Cabins Oy otti Elomaticin mukaan valitsemaan hyttien 3D -suunnitteluohjelmaa. Haluttiin siirtyä 2D -suunnittelusta
3D -suunnitteluun, jotta tuote olisi havainnollisempi. "Tavoite oli myös vähentää suunnittelukustannuksia”, Honka toteaa. "Nyt on
jo nähtävissä, että tämä tulee toteutumaan,
kun olemassa oleva kirjasto tulee suuremmaksi." Koska AutoCadillä oli suunniteltu
hyttejä niin pitkään, kaikista löytyi melkein
valmiit pohjat. 3D -mallit on nyt pitänyt tehdä
alusta asti. "Paneelin generointia nopeuttaa
se, että meidän ei tarvitse etsiä, onko tällainen paneeli tehty aikaisemmin tai ei.
BGEN:stä tämä tieto tulee automaattisesti”,
Mäkitalo toteaa.
"Hyttiin liittyvät myyntimateriaalit saadaan
3D:n kautta myös kätevästi asiakkaalle.
3D:ssä huomaa myös helpommin mahdollisen ongelmatilanteen. Virheet havaitaan
3D:ssä helpommin jo suunnitteluvaiheessa.
Kun kuvaa saa pyöritettyä ruudulla huomaa
helposti, sopiiko osa vai ei”, hän jatkaa.
Solid Worksin ja BGEN:n kehitystyö sisälsi
myös tarkan 100 -sivuisen ohjeistuksen tekemisen. Ohjeen avulla suunnittelija pystyy
laatimaan tarvittavat hakemistot ja käynnistämään uuden hyttiprojektin ja syöttämään
esim. paneelien mitat ja tiedot. Kunkin projektin ensimmäinen hytti on ns. "Mother
Cabin", josta kaikki muunnelmat muodostuvat parametrisesti. Tämä tapahtuu Cabin
Creator -ohjelmistolla. 3D -järjestelmässä
on tällä hetkellä kaikki runkoon liittyvät osat.
Tarkoitus on tämän jälkeen sisällyttää
järjestelmään hyttisisustus, LVI ja sähkö.
"Tässä projektissa käytettään Oraclen tietokantaohjelmistoa, joka on ylivoimainen ominaisuuksiltaan. Olemme Oraclen sertifioituja
partnereita. Meillä on yli 20 vuoden kokemus
kumppanuudesta Oracle Corporationin
kanssa," Mäkitalo kertoo. "Olemme tyypillisesti tehneet Oracle -pohjaisia ja muita tietojärjestelmiä, jotka liittyvät tuotantoon ja
automaatioon ja liitäntöjä näihin. Näistä
meillä on vuosikymmenien kokemus”, Mäkitalo jatkaa.
Elomaticissa työskentelevä Olli Honka on
tehnyt hyttisuunnittelua STX Finland Cabins

Oy:lle jo 23 vuotta. Työ jatkuu tänäkin päivänä. Myös Asko Mäkitalo, joka tuli
Elomaticiin 20 vuotta sitten, kertoo yhteistyöstä: "Meidän hyvin tiivis yhteistyömme
hyttimodulitehtaan kanssa oli varmasti syy
siihen, että saimme tämän kehitysprojektin,"
Honka miettii. "Meillä on ollut sama henkilöstö melkein alusta asti. Kaikilla on yli
kymmenen vuoden kokemus hyttisuunnittelusta”, Mäkitalo jatkaa. Uusi laivaprojekti
vaatii puolisen vuotta suunnittelua ennen
kuin tuotanto voi alkaa.
Uusi tuotantolinja mahdollistaa
uusien tuotteiden valmistamisen
Uusi paneelilinja otettiin käyttöön vuonna
2008. Se tuottaa nykyään kaikki tehtaan
hyttipaneelit sekä seinä- että kattopaneelit.
STX Finland Cabins Oy on pystynyt uudella
tuotantomenetelmällä ja paneeliratkaisulla
vähentämään osavalmistustunteja merkittävästi ja pystyy nyt itse valmistamaan kaikki
paneelinsa, josta saadaan myös kustannussäästöjä.

huoltoluukkujen ym. tuotteiden valmistusta."
Näin STX Finland Cabins Oy voi laajentua
laivanrakennusliiketoiminnan ulkopuolisille
tuote- ja markkinasektoreille.
Nykyään tehdään jo kylpyhuonemoduuleita
myös asuintaloihin. Helsinki-Vantaan lentokentän Hilton -hotellin laajennukseen Piikkiöstä on toimitettu 90 kylpyhuonetta valmiina moduuleina. Tällä hetkellä STX Finland
Cabins Oy on jo toimittanut yli 200 kylpyhuonemoduulia maapuolen rakennuskohteisiin.
"Uuden tuotantotavan myötä maapuolen
toimitukset ovat meille entistä kilpailukykyisempiä”, toteaa Laakso.
Viime vuosina STX Finland Cabins Oy:n
tuotannon läpi kulki noin 300,000 neliömetriä
paneelilevyä, josta noin 200,000 neliömetriä
käytettiin Oasis -projektin risteilylaivojen
hytteihin. Yhdessä hytissä paneelimäärä
vaihtelee 16 ja 35 paneelin välillä. Parhaimmillaan on valmistettu yli 3000 paneelia
viikossa. "Meidän keskimääräinen tuotantokapasiteettimme vuodessa on noin 6000
hyttiä, riippuen hieman tuotteiden detaljiikasta. Vuonna 2008 teimme yli 7000 hyttiä.
Se on suuri määrä”, Laakso toteaa.
Bodytech -projektin kokonaisinvestointi
maksoi runsaat 3 miljoonaa euroa.

Uusien tuotantojärjestelmien myötä STX Finland Cabinsin on entistä kiinnostuneempi myös maapuolen projekteista, kuten junien hyteistä ja pesutiloista tai hotelleissa
tarvittavista moduuleista

www.stxeurope.com
"Tämä linja mahdollistaa myös sen, että
voimme ryhtyä tekemään muitakin uusia
tuotteita," STX Finland Cabins Oy:n Kari
Lehto toteaa. Pasi Vähäkangas lisää:
"Honeymoon -kausi uuden tuotteen kanssa
on ohi ja nyt on ryhdytty laajentamaan
toimintoja. Uusi tuotantolinja mahdollistaa
täysin uusien tuotteiden ottamisen mukaan
tuotantoomme. Käynnissä on toimialahanke,
jossa tutkimme mm. kennopaneeleiden,
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Asiantuntijaavustajista

Olli Honka,
Koneenrakennustekniikan INS
Honka on toiminut monissa eri laivojen
hyttisuunnittelu projekteissa erikoissuunnittelijana ja projektipäällikkönä.
Hongan osaaminen kattaa hyttisuunnittelussa hytin ja kylpyhuoneiden sisustukseen, rakenteisiin ja LVItekniikkaan liittyvät suunnitteluratkaisut AutoCad 2D ja SolidWorks 3Dohjelmilla.
Honka tuli Elomaticille helmikuussa
1988. Hänen vastuualueeseensa
kuuluu Team Leader ja Chief Design
Engineerin tehtävät hyttisuunnitteluryhmässä.
olli.honka@elomatic.com

Asko Mäkitalo,
Tuotantotekniikka, teollisuustalous DI
(TTKK).
Mäkitalolla on yli 20 vuoden kokemus
asiakaskohtaisesti toteutetuista
Oracle-pohjaisista tietojärjestelmistä
ja hän on Oracle PartnerNetworkin
sertifioima ja akkreditoitu
champion/specialist liittyen Oraclen
tietokantatuotteisiin. Hän on mm.
toteuttanut konsolidointia ja
virtualisointeja tuotantoon läheisesti
liittyviin tietojärjestelmiin. Hänen
vastuualueeseensa kuuluu tietojärjestelmät osaston tekninen Oracle-konsultointi.

asko.makitalo@elomatic.com

Uusia rajoja ylittämässä

C

admaticin tie yhdeksi johtavaksi 3D laitos- ja laivasuunnitteluohjelmistoksi
maailmassa on ollut mielenkiintoinen. Se
on vaatinut teknisiä innovaatioita, pitkäjänteisyyttä, sitkeyttä, riskinottokykyä ja uskoa
omaan asiaan. Cadmaticilla on tänään n.
5000 käyttäjää lähes 50 maassa. Ohjelmistoa käytetään mm. laiva, öljy- ja kaasuteollisuudessa, petrokemian ja kemian teollisuudessa sekä energiasektoreilla.
Cadmaticilta löytyy sopivat, suunnittelua,
materiaalin hallintaa, rakentamista ja projektin hallintaa tehostavat ratkaisut kokonaistoimittajille (EPC), rakentajille ja suunnittelutoimistoille sekä laitoksen elinkaaren aikaista
teknistä tiedonhallintaa parantavat ratkaisut
investointeja tekeville loppuasiakkaillekin.
Viimeisen 10 vuoden aikana Cadmatic on
systemaattisesti rakentanut paikallisesti 25
maassa toimivan Euroopan, Aasian ja Amerikan kattavan myynti-, tuki- ja partnerverkoston. Cadmaticilla on omaa myynti-, tukija ohjelmistokehityshenkilöstöä Suomen
lisäksi myös Intiassa, Kiinassa, Unkarissa
ja Italiassa.
Liiketoiminnan kehityksen kannalta viimeiset
viisi vuotta ovat olleet huimia. Puolet Cadmaticin asiakkaista on aloittanut ohjelmiston
käytön viimeisen viiden vuoden aikana ja
uusasiakasmäärillä mitaten Cadmaticin
markkinaosuus on noussut merkittäväksi.
Liikevaihto jakautuu melko tasaisesti PohjoisEuroopan, muun läntisen Euroopan, Itä-Europan ja Aasian kesken. Kasvavien ja kehittyvien markkinoiden osuus (Itä-Eurooppa,
Aasia ja Etelä-Amerikka) uusasiakasmyyn27

nissä on noussut merkittäväksi. Markkinaosuuden kasvu ja onnistuminen uusasiakasrintamalla kertoo myös ohjelmiston kyvykkyydestä. Asiakkaat haluavat parantaa
omaa strategista kilpailukykyään ja tehokkuuttaan Cadmatic -ohjelmiston avulla.
Cadmaticin ohjelmiston skaalautuvuus erilaisiin asiakasprojekteihin, helppo käyttöönotto
erilaisissa käyttäjäverkostoissa, kyky integroitua osaksi muita järjestelmiä sekä Cadmaticin asiantunteva, joustava ja asiakaslähtöinen toimintatapa saa asiakaskyselyissämme erityistä kiitosta. Seuraavissa kappaleissa esitellään lyhyesti muutamia erilaisia asiakkaita, jotka ovat valinneet Cadmaticin strategiseksi työkalukseen parantamaan toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä omassa liiketoiminnassaan.
Kiinan haastavat ja kasvavat
laivateollisuusmarkkinat
SDARI on Kiinan tunnetuin
laivanrakennus- ja offshoresektorin suunnittelutoimisto. Yhtiö aloitti
toimintansa vuonna 1964 osana CSSC:n
(China State Shipbuilding Corporation)
organisaatiota. SDARI tekee laiva- ja
offshore-suunnittelua kaikilla osa-alueilla,
konseptisuunnittelusta valmistuspiirustuksiin
asti. Yhtiön palveluksessa on n. 700 alan
ammattilaista.
SDARI:n strategisena tavoitteena on Cadmaticin toimittamien suunnitteluohjelmistojen
ja osaamisen avulla siirtyä kokonaisuudessaan 3D -suunnitteluun kaikilla osa-alueilla.
Ohjelmiston implementointi on aloitettu
R&D- ja offshoreosaston tarpeista.
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Intian valtavat suunnittelumarkkinat kehittyvät
Intian merkittävimmät
Engineering
ja Teknologia (EPC) -yritykset kehittävät
osaamista ja parantavat suunnittelunsa laatua. Larsen &Toubro Ltd. on yksi suurimmista ja arvostetuimmista Intian yksityisellä
sektorilla toimivista Engineering ja Teknologia -yrityksistä. Yrityksen perustivat kaksi
tanskalaista insinööriä, Henning
HolckLarsen and Soren Kristian Toubro,
Mumbaissa vuonna 1938. Tänään yhtiö
työllistää 29.000 henkilöä ja yhtiö tekee
kokonaistoimituksia mm. marine, energia,
öljy- ja kaasu- sekä petrokemian sektoreille.
Cadmatic toimittaa suunnittelua, tuotantoa,
materiaalin hallintaa ja projektien koordinointia tehostavat ohjelmistot ja käyttöönottopalvelut yli 100:lle ohjelmiston yhtäaikaiselle
käyttäjälle. Ohjelmisto implementoidaan
neljällä eri paikkakunnalla; suunnittelukeskukset sijaitsevat Chennaissa ja Mumbaissa, tuotantolaitokset Hazirassa ja Kattupallissa.
Maailman suurin öljyntuottaja
integroi teknisen tiedonkulun
Saudi Aramco integroi tuotantolaitoksensa ja suunnittelujärjestelmänsä osaksi teknisen tiedon kokonaisvaltaista hallintaa
(Asset management).
Saudi Aramco on maailman suurin öljyn
tuottaja ja sen omistuksessa on n. 20 %
maailman tunnetuista öljyvarannoista. Yhtiön
omistaa Saudi Arabian valtio ja sen pääkonttori sijaitsee Dammamissa.
Cadmatic implementoi ja integroi yhdessä
Saudi Aramcon kanssa 3D -suunnittelu- ja
tiedonhakuohjelmistot osaksi laitosten kokonaisvaltaista teknisen tiedon hallintaa. 3D
integroi mm. kunnossapidon, dokumenttienhallinnan, riskien hallinnan, prosessien
hallinnan sekä kunnonvalvonnan ja tar-
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kastustoiminnan yhdeksi kokonaisuudeksi.
3D:tä käytetään lisäksi sekä käyttöliittymänä
eri tietokannoissa sijaitsevaan dataan että
erilaisten teknisten tietojen, analyysien ja
statuksien visuaalisena raportointivälineenä.
EPC toimijat arvostavat Cadmaticin
joustavuutta ja skaalautuvuutta
Bonatti Group on öljykaasu- ja voimalaitoksia rakentava kokonaistoimittaja (EPC).
Bonattin palveluksessa on n. 6000 työntekijää. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Parmassa Italiassa ja Engineering Center Fanossa.
Muut Euroopan toimistot sijaitsevat Saksassa, Itävallassa ja Espanjassa. Pääosa projekteista toteutetaan Eurooppaan, KeskiAasiaan, Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan,
joista löytyy myös aluetoimistot.
Bonattin strategisena tavoitteena on toimitusaikataulujen lyhentäminen sekä suunnittelussa että valmistuksessa, materiaalihallinnan tehostaminen, projektien koordinoinnin tehostaminen ja suunnittelun tehostaminen hajautetussa verkostossa. Cadmatic -ohjelmistojen implementointi on osa
tätä tehostamisohjelmaa.
3D -suunnittelu sopii erinomaisesti
myös kaivosteollisuuteen
MMX Mineração on
osa brittiläistä Anglo
American -ryhmää, joka on yksi suurimmista globaaleista toimijoista kaivosteollisuudessa ja merkittävä timanttien, kuparin,
nikkelin ja rautamalmin tuottaja maailmassa.
Cadmatic -ohjelmistoa on sovellettu erityisesti Brasilian Belo Horizontessa sijaitsevien
rautamalmin tuotantoon liittyvien laitosten
ja laitteistojen sijoitukseen liittyvässä suunnittelussa. MMX:n erityisenä tavoitteena on
ollut löytää optimaalisimmat logistiikkaan
ja tuotantoon liittyvät ratkaisut 3D -suunnittelun avulla.
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