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Pääkirjoitus

Haluatko sinä ja organisaatiosi olla mukana 
pärjäämässä tulevaisuudessa Suomessa ja 
myös globaaleilla markkinoilla? Tässä haas-
teessa organisaatiosi kilpailukyky on ensiar-
voisen tärkeää.

Hyödyntämällä teknologiaa ja löytämällä 
kullekin teollisuuden toimialalle sekä organi-
saatiolle siihen sopivat keinot organisaation 
tuottavuus paranee. Näillä eväillä päästään 
tehostamaan edelleen kilpailukykyä, joka on 
elinehto tulevaisuuden ponnisteluissa.

Tuottavuutta voidaan parantaa esimerkiksi 
tehokkaammilla koneilla ja työn paremmal-
la organisoinnilla. Tehokkaammat koneet 
mahdollistavat nopeamman läpiviennin. Te-
hokkuutta voidaan hakea ja vaatia koneista, 
laitteista, tietokoneista ja ohjelmistoista. Työn 
parempi organisointi mahdollistuu teknologi-
silla välineillä ja ihmisillä, jotka osaavat niitä 
hyödyntää. 

Esimerkkitilanteessa osaava ammattihenkilö 
käyttää työajastaan kaksi päivää kuukaudes-
sa raporttien työstämiseen. Raportoinnin au-
tomatisoinnilla sama henkilö saa raportit kym-
menessä minuutissa ja voi käyttää säästetyn 
työajan joko raporttien analysointiin tai muu-
hun organisaatiota hyödyttävään työhön.

Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet 
hyödyntää teknologiaa. Suurimmat kompas-
tuskivet ovat kuitenkin riittämätön aika, riittä-
mättömät taloudelliset resurssit ja ainainen 
kiire. Jos hetkeksi ehtisimme pysähtyä ja 
miettiä, mikä sen kiireen tuo, voisimme löytää 
siihen teknologisen ratkaisun, joka nopeuttai-
si tulevaisuudessa asioiden tekemistä. 

Elina Juntunen
toimitusjohtaja
Elinar Oy Ltd

Kilpailukykyä 
voi parantaa teknologiaa 

hyödyntämällä 
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Laiteriippumaton 
RFID-lukija
Codebird Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan 
ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä ke-
hittäneet RFID-lukijan, joka pystytään in-
tegroimaan erilaisten mobiilipäätelaitteiden 
kanssa. Mobi-Dig -projektissa mobiilialus-
tana toimi Nokian 770/800 Table-PC, mutta 
tulevaisuudessa RFID-lukulaite pystytään 
yhdistämään mihin tahansa matkapuheli-
meen.

- Aikaisemmin edullisia RFID-lukijoita oli 
vain kourallinen ja järjestelmään varatut ra-
hat hupenivat usein pelkkien fyysisten lait-
teiden hankintaan. Järjestelmä piti lisäksi 
luoda fyysisten laitteiden kriteerien ehdoilla. 
Nyt voidaan vapaammin valita laite, johon 
RFID-tunnistus halutaan liittää, kertoo tuote-
vastaava Mika Impola Codebird Oy:stä.

- Esimerkiksi lääkärit voivat saada lääkäri-
kierroksen tarvittavat tiedot ja kirjoittaa tai 
sanella muistiinpanonsa mobiililaitteen avul-
la. Henkilö tunnistetaan potilaan ranteeseen 
kiinnitettävän RFID-tagin avulla, Codebirdin 
myyntipäällikkö Jaakko Leppänen toteaa.

Codebird Oy on Satakunnan johtava mobii-
liratkaisuja toimittava ohjelmistotalo, joka on 
viiden toimintavuotensa aikana toteuttanut 
lukuisia langattomiin teknologioihin ja pai-
kannukseen perustuvia ratkaisuja.

www.prizz.fi /jpt
www.codebird.com

Meriteollisuuden 
kontaktimessut 
Meriteollisuus, Turun Messu- ja Kongressi-
keskus ja Meriklusterin Osaamiskeskusoh-
jelma järjestävät kansainväliset meriteolli-
suuden kontaktimessut 21-22.11.2007 Turun 
Messu- ja Kongressikeskuksessa.

NaviGate 2007 on ennen kaikkea tehokas 
kontaktien solmimisfoorumi. Messutapahtu-
massa meriteollisuuden kokonaistoimittajil-
la on mahdollisuus löytää uusia yhteistyö-
kumppaneita, ja alihankkijoilla puolestaan 
on mahdollisuus löytää uusia asiakkaita. 
Teemoja ovat varustelu, suunnittelu, teräs-
työ, meritekniset laitteet, materiaalin kehittä-
jät, työvoima ja rekrytointitoiminta, konetilat, 
kansialueet, offshore ja turvallisuus.  Mu-
kaan odotetaan satoja yrityksiä.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Juha Mieskonen
Puh. (02) 620 5392, GSM 044 710 5392
juha.mieskonen@prizz.fi 

www.prizz.fi /meriklusteri
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Selvitysten valmistuttua noin puolen vuoden 
kuluttua Prizztech on aktiivisesti yhteydessä 
alan potentiaalisiin yrityksiin kattavan ydin-
voimatekniikan verkoston kokoamiseksi.

Osaamista ja komponentteja

- World Energy Outlookin mukaan maailmas-
sa tilataan 100 uutta ydinvoimalaa vuoteen 
2030 mennessä, toteaa ydinvoimatekniikan 
verkoston kokoamisesta vastaava projekti-
päällikkö Jouko Koivula Prizztechistä.

- Vanhentuvien ydinvoimaloiden tilalle tul-
laan rakentamaan uusia voimaloita. Tulevaa 
buumia lisää vielä se, että ydinvoimainves-
tointeja suunnitellaan monessa sellaises-
sakin maassa, jossa ei tällä hetkellä ole 
ydinvoimaloita. Se avaa suomalaiselle teol-
lisuudelle monipuolisesti sekä erilaisen 
osaamisen että komponenttien vientimah-
dollisuuksia. 

- Mahdollisia liiketoiminta-alueita voisivat 
olla esimerkiksi systeemi- ja konseptiosaa-
minen, projektijohtaminen, konsultointi, 
käytetyn polttoaineen loppusijoitus, auto-
maatio- ja etäkäyttöosaamisen hyödyntä-
minen (esimerkkinä TTY:n ja VTT:n ITERille 
rakentama huoltomoduli) sekä materiaali-
tekniikka. 

Verkostoista kilpailuetua

- Ydinvoimateollisuuden tietotaito on nykyisin 
niin laajalla pohjalla, ettei suureenkaan yri-
tykseen  ole mahdollista koota kaikkea alan 
osaamista, toteaa Fortum Oyj:n tutkimus- ja 
kehitysohjelmista vastaava päällikkö Kai Sal-
minen.

- Fortumin tehtävänä on tuottaa sähköä ja 
lämpöä. Tuemme mielellämme alan asian-
tuntijuuden kehittymistä, koska panostukset 
palautuvat erilaisina hyötyinä osallistujille. 
Verkostot synnyttävät kaikille niihin osallistu-
ville kilpailuetua.

- Olemme jo alkuvaiheesta lähtien osallistu-
neet Prizztechin vetämään selvitys- ja kartoi-
tusprojektiin. Kokemukset ovat olleet hyviä. 
Nyt keskustellaan oikeista asioista ja ohjel-
man tavoitteista. Myös teollisuuden edusta-
jat ovat päässeet esittämään odotuksiaan. 
Uskon, että tältä pohjalta löytyy kaikkia osa-
puolia hyödyttäviä asioita – asiantuntijuuden 
lisääntymisestä vientiin.

Ydinvoimatekniikalla 
vientimahdollisuuksia
- Suomalaisella ydinvoimatekniikalla on laa-
jalla rintamalla paljon vientimahdollisuuksia. 
Meillä on ydinjätehuoltoon hyvä tekninen 
ratkaisu. Ydinjätteitä joudutaan aina loppu-

sijoittamaan, ja siinä osaaminen on keskeis-
tä. Tällä alueella Suomessa on paljon myös 
akateemista osaamista.

- Jos ydinvoimalaitosten rakentaminen vil-
kastuu tulevaisuudessa, eteen tulee kysymys 
siitä, kuka toimittaa laitosten tarvitsemia kor-
kealaatuisia komponentteja. Tilanne antaisi 
teollisuudellemme vientimahdollisuuksia. 
Siksi kannattaa verkostoitua, pohtia ja varau-
tua ajoissa. On myöhäistä, jos työ aloitetaan 
vasta silloin, kun tilanne on jo päällä.

- Mahdollisuuksien lista on pitkä. Ilmaston-
muutoksen takia ydinvoima kiinnostaa tällä 
hetkellä myös uusia maita. Suomessa on 
rakenteilla uuden sukupolven laitos, ja siksi 
moni haluaisi tietää miten asiat täällä hoide-
taan jatkuvasti niin hyvällä menestyksellä. 

- Esimerkiksi Norjassa pohditaan parhaillaan 
uraanin korvaamista toriumilla ydinpolttoai-
neena. Päävaikeutena on, ettei toriumille ole 
vielä polttoaineketjua eikä jalostusosaamista, 
joten arvoketjukin on vielä luomatta. Samoin 
neljännen sukupolven ydinvoimalaitosten 
kehittäminen antaa paljon mahdollisuuksia, 
joista yksi tärkeimmistä on niiden antama 
mahdollisuus hyödyntää prosessissa syn-
tyvä lämpö lähes kokonaisuudessaan. Mah-
dollisuuksia on paljon, listaa Kai Salminen. 

www.fi nnuclear.fi 

Tänä vuonna alkaneen ja 
vuonna 2013 päättyvän 
osaamiskeskusohjelman 
Tulevaisuuden energia-
teknologiat -klusterissa 
Prizztechin / Satakunnan 
osaamiskeskuksen osuus 
painottuu ydinvoima-
tekniikkaan. Ohjelmaan 
liittyen on käynnistynyt 
kartoitus, jossa yhteis-
työssä alan keskeisten 
yritysten kanssa selvi-
tetään suomalaista 
osaamista ja mahdolli-
suuksia kansainvälisillä 
markkinoilla. 

Prizztech Oy:n FinNuclear -ohjelma kokoaa 
ydinvoimatekniikan verkostoa

Fortum Oyj:n tutkimus- ja kehitysohjelmista vastaava päällikkö Kai Salminen uskoo 
suomalaisen ydinvoimatekniikan vientimahdollisuuksiin.

www.prizz.fi- 3 -

Lue myös ydinfuusion hankinnoista 
sivulta 12
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Prizztech Oy:n ja Porin Seu-
dun Kehittämiskeskus Oy:
n teollisuuden aloitteesta to-
teuttaman nauhaprojektin ta-
voitteena oli osaltaan turvata 
teollisuuden toimintaympäristö 
Porin seudulla ja saada sähkö-
automaatioliiketoiminnan pa-
rissa työskenteleville henki-
löille monipuoliset mahdolli-
suudet kehittyä oman alansa 
huippuasiantuntijoina. 

Selvitys käsitti kymmenkunta 
alueen suuryritystä. Selvitys-
työn tuloksena luotiin yhteinen 
strategia osaamiskeskittymäs-
tä, joka tuottaa ydinliiketoimin-
tanaan sähköautomaatiosuun-
nittelua, asennusvalvontaa, 
asennustyötä ja automaa-
tiokeskuksia. Prosessiauto-
maatio-osaamisen saatavuu-
den varmistaminen koettiin 
erityisen tärkeäksi. 

Useiden ehdokkaiden joukos-
ta yhteiseksi sopimuskumppa-
niksi valittiin Insta Automation 

Oy, joka toimii sähköautomaa-
tio-osaamisessa ydinliiketoi-
minta-alueellaan.

Sopimus tähtää pitkä-
aikaiseen kumppanuuteen
Boliden Harjavalta Oy, Kemira 
Pigments Oy ja Norilsk Nickel 
Harjavalta Oy allekirjoittivat 
31.8.2007 Insta Automation 
Oy:n kanssa sähköautomaa-
tion suunnittelua koskevan 
esisopimuksen. Sopimus täh-
tää pitkäaikaiseen kumppa-
nuuteen, jonka pohjalta Insta 
Automation Oy perustaa Porin 
seudulle sähkö-automaatio-
suunnittelun osaamiskeskit-
tymän. Nauhaprojektin tavoit-
teiden mukaisesti keskittymän 
päämääränä on kehittää Porin 
seudun sähkö- ja automaatio-
osaamista sekä turvata osaa-
van työvoiman saatavuus nyt 
ja tulevaisuudessa. Yksikön 
toiminta käynnistyy 1.11.2007 
ja alkuvaiheen volyymi on noin 
30 henkilötyövuotta. Tavoit-

Keväällä käynnistynyt Tuulisäh-
kön varastointi vetyyn – projekti 
kuuluu Äetsän vetykylä – hank-
keeseen. Projektissa tarkastel-
laan tuulivoiman ja vedyn sovel-
tuvuutta osaksi omakotitalon tai 
muun pienkohteen energiajär-
jestelmää kiinteän sähköverkon 
rinnalle. Ajatuksena on kattaa 
osa rakennuksen energianku-
lutuksesta omassa pihapiirissä 
pyörivän tuulivoimalan ja sii-
hen liitettävän vetyjärjestelmän 
turvin. Kulutuksen ylittävä osa 
tuulisähköstä käytetään veden 
elektrolyyttiseen hajottamiseen 
vedyksi ja hapeksi. Tuotettu 
vety varastoidaan metallihydri-
diin. Hankkeessa tarkasteltavan 
testilaitteiston toimittaa helsinki-
läinen PEM-Energy Oy. 

Loppuvuoden aikana pystytettä-
vä testilaitteisto koostuu tuulivoi-
malasta, elektrolysoimislaittees-
ta ja metallihydridivetysäiliöstä. 
Järjestelmä on koottu kaupal-
lisella tasolla olevista laitteista 
erityisesti käytettävyyttä silmäl-
läpitäen. Hankkeen tavoitteena 
on tarkastella laitteiston toimin-
taa kokonaisuutena sekä kar-
toittaa kokonaisuuden kannalta 
oleellisimmat kehitystarpeet. 

Merkittävä vaikutus laitteiston 
toimintaan on myös sijoituspai-
kan tuulisuudella. Äetsän tuuli-
olosuhteita tarkasteltaessa saa-
daan kevyesti suuntaa antavaa 
tietoa myös muiden vastaavien 
sisämaa-alueiden tuulisuudes-
ta. Myöhemmin järjestelmään 
liitetään mahdollisuuksien mu-
kaan myös polttokenno. Sen 
myötä valmistettu vety voidaan 
hyödyntää sähköntuotannon 
polttoaineena ja samalla järjes-
telmän kokonaiskuva konkreti-
soituu. 

www.prizz.fi /vety

Uusi osaamiskeskittymä
Monet puhuvat kumppanuuksien muodostamisesta ja vielä useammat 
verkottumisesta, mutta harvat ryhtyvät sanoista tekoihin ja siirtävät hienot 
teoriat käytäntöön. Pari vuotta kestäneessä nauhaprojektissa tehtiin näin.

teena on jatkossa kasvattaa 
osaamiskeskittymän palvelu-
volyymiä ja näin lisätä sähkö-
automaation työpaikkoja Sata-
kunnan alueella. 

Mallia meriteollisuuden 
toimittajaverkostoon
Parivuotisen nauhaprojektin 
kokemuksia tullaan hyödyntä-
mään jatkossa Prizztechin me-
riklusteriyksikön toiminnassa. 
Tavoitteena on rakentaa vastaa-
via alue- ja tai toimintolähtöisiä 
kumppanuuksia meriteollisuus-
yritysten ja -toimittajaverkoston 
ja laajemmin teknologiateolli-
suusyritysten toimintaedellytyk-
siä turvaamaan. Ensimmäisek-
si toimintamallia suunnitellaan 
sovellettavan Pohjois-Satakun-
taan sijoittuvassa metalliky-
läprojektissa.

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö 
Juha Mieskonen
puh. 044 710 5392

Tuulivety-
järjestelmä 
omakotitalon 
lisäenergian-
lähteenä

www.prizz.fi

Boliden Harjavalta Oy:n hallintojohtaja Pentti Aholan oppien mukaisesti kumppa-
nuudet rakennetaan luottamukseen ja avoimuuteen perustuen. Myös rohkeutta 
vaaditaan.

sähköautomaatioalalle Satakuntaan
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Suprajohteissa ei ole sähköistä vastusta, kun 
kullekin suprajohteelle ominainen kriittinen 
lämpötila alitetaan. Suprajohteessa sähkövirta 
etenee siten häviöttömästi.

Selvityksen mukaan suprajohdegeneraattorit 
tuottavat sähköä korkealla hyötysuhteella hei-
kollakin tuulella, joten ne tuottaisivat sähköä 
nykyisiä generaattoreita enemmän vuodessa ja 
entistä tasaisemmin. Viiden MW:n tuulivoimalan 
rakentamiskustannukset olisivat arviolta 20-25 
prosenttia pienemmät kuin nykyisin. Lisäksi 
suprajohteiden käyttö generaattoreissa antaisi 
mahdollisuudet jopa yli 10 MW:n voimaloiden 
rakentamiseen, kertoo Magneettiteknologiakes-
kuksen johtaja, tekniikan tohtori Martti Paju.

Sähkön käyttö lisääntyy

Martti Paju pitää vääjäämättömänä tuuliener-
gian hyödyntämisen lisääntymistä tulevaisuu-
dessa.
- Sähkön käytön arvioidaan kasvavan EU:n alu-
eella vuoteen 2030 mennessä noin 52 prosent-
tia vuoden 2000 tasosta säästötoimenpiteistä 
huolimatta. Samaan aikaan hiilidioksidipäästöjä 
on sitouduttu vähentämään. Vaikka ydinvoiman 
suhteellinen osuus sähkön kokonaistuotannos-
ta kasvaisikin, ovat biopolttoaineiden lisääntyvä 
käyttö ja tuulivoiman lisärakentaminen välttä-
mättömiä lisääntyvän sähköntarpeen tyydyttä-
miseksi.

- Tilanne on sama myös muualla maailmassa. 
Esimerkiksi Yhdysvallat aikoo lisätä tuulivoima-
kapasiteettiaan vuoteen 2020 mennessä viisin- 
ja Kiina kymmenkertaiseksi.

Suprajohteiden käytöllä lisää tehoa
- Parikymmentä vuotta sitten rakennettujen tuu-
livoimaloiden turbiinilapojen halkaisija oli ylei-
sesti vähän alle 20 metriä. Niiden nimellisteho oli 
noin 50 kilowattia (kW) ja tuotantokustannukset 
noin 0,8 euroa kilowattitunnilta (kWh). Nykyisin 
rakennettavien tuulivoimaloiden turbiinihalkaisi-
ja on noin 120 metriä, teho 5 megawattia (MW) 
ja tuotantokustannukset noin 0,35 euroa kWh:
lta. Muutaman vuoden päästä turbiinihalkaisijan 

arvioidaan olevan jo 140 metriä ja tehon 
7-8 megawattia.

- Ensimmäisen polven tuulivoimaloissa 
käytetään kuparijohtimista valmistettu-
ja induktiogeneraattoreita. Turbiinilavat 
pyörivät hitaasti, joten generaattorin 
pyörimisnopeuden nostamiseksi niissä 
tarvitaan vaihdelaatikkoa, jonka ongel-
mana on suhteellisen nopea kuluminen. 
Viiden MW:n voimalan konehuone ge-
neraattoreineen ja vaihdelaatikoineen 
painaa noin 410 tonnia. 

- Nykyisissä toisen sukupolven tuuli-
voimaloissa käytetään moninapaisia 
kestomagneettigeneraattoreita, jotka 
hitaasta turbiinien pyörimisnopeudesta 
huolimatta eivät tarvitse moninapaisuu-
den ansiosta vaihdelaatikkoja. Niissä ko-
nehuoneen paino on saatu pudotetuksi 
vastaavalla teholla jo noin 276 tonniin.

- Tuleviin kolmannen sukupolven tuuli-
voimaloihin kannattasi selvityksemme 

mukaan asentaa suprajohtavista materiaa-
leista valmistetut generaattorit. Niiden paino 
olisi noin puolet toisen sukupolven 5 MW:n 
generaattoreihin verrattuna, joten tukitornin 
rakenteistakin voi tehdä kevyempiä. 

Terve liiketoiminta mahdollista
- Suprajohdegeneraattoreiden tekniikka ja 
niissä tarvittavat komponentit ovat testattu-
ja. Sen sijaan muussa tekniikassa on vielä 
selvitettävää. Entistä suuremmat tuulivoi-
malat asettavat omat erityisvaatimuksensa. 
Ne huojuvat ja värisevät, tuulen nopeudet 
vaihtelevat eri kohdissa pyörivää turbiinia 
ja meri-ilmasto asettaa komponenteille lisä-
vaatimuksia. 

- Vaikka selvitettävää vielä riittää, uskon, että 
Satakunnassa ja laajemminkin Suomessa on 
tälläkin alalla niin hyvä teollinen pohja, että 
terve liiketoiminta olisi täysin mahdollista. Me 
jatkamme selvitystyötä omalta osaltamme 
yhteistyössä laajan verkostomme kanssa, 
lupaa Martti Paju.

Tuulienergian hyödyntäminen tulee lisääntymään, uskovat Magneettiteknologiakeskuksen 
johtaja Martti Paju ja suprajohteiden käyttöä tuulivoimageneraattoreissa selvittänyt asian-
tuntija Jonna Viljamaa.

Suprajohteiden avulla 
edullisempaa tuulienergiaa

Yksi Prizztechin Magneettiteknologiakeskuksen neljästä 
keskeisestä kohdealueesta ovat suprajohtavat materiaalit ja niiden 

käyttö erilaisissa kohteissa. Keskuksen tuorein selvitys koskee 
suprajohteiden käyttöä tuulivoimageneraattoreissa.
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Maakunnallisen osaamisen ke-
hittämisohjelma on Satakunnan 
TE-keskuksen ESR-rahoitteinen 
projekti. Osana Moke-ohjelmaa 
toteutettiin ulvilalaisessa Satma-
tic Oy:ssä sähköisen liiketoimin-
nan kehittämisprojekti ja pori-
laisessa Konepaja Ketola Oy:
ssä tilaus- ja toimitusprosessin 
kehittämisprojekti.

Molemmissa projekteissa Prizz-
tech Oy on lähtenyt käynnistä-
mään hanketta yrityksen ke-
hittämistarpeiden perusteella. 
Sen jälkeen on määritelty yhteis-
työssä, mihin pyritään ja miten 
Prizztech voi Moken avulla olla 
kehittämistyössä mukana. Kun 
hankkeet käynnistettiin, järjesti 
Prizztech yrityksessä tarvittavan 
henkilöstön koulutuksen ja auttoi 
esimerkiksi hankkeiden toteutta-
misessa tarvittavien asiantunti-
joiden valinnassa. Sen jälkeen 
yritykset vastasivat hankkeen 
jatkotoimenpiteistä itsenäisesti.

Satmatic Oy kehittää 
sähköistä liiketoimintaa
Satmatic on Suomen johtavia 
sähkö- ja automaatiotekniikan 
rakentajia. Yrityksen palveluk-
sessa on Ulvilassa noin 70 ja 
Keravalla noin 20 henkilöä.

Toimitusjohtaja Simo Puustelli 
kertoo tilanteesta ennen pari-
sen vuotta sitten aloitettua pro-
jektia.
- Käsittelemme vuodessa valta-
van määrän tilausrivejä, tilaus-
vahvistuksia ja laskuja. Vuosita-
solla tilausrivejä on yli 100 000 
ja yhdellä rivillä voi olla tuhansia 
tilausyksikköjä. Manuaalisesti 

käsiteltyinä tilausten, tilausvah-
vistusten ja laskujen yhteismää-
rä merkitsi melkoista työtä vuo-
sitasolla. 

- Halusimme helpottaa työtä, 
vähentää virheriskejä ja vapaut-
taa työvoimaa muihin tehtäviin 
aloittamalla Prizztechin avulla 
sähköisen liiketoiminnan kehit-
tämisprojektin.
 

Omat toimintaprosessit 
analysoitiin
- Tavoitteena oli kehittää val-
miuksiamme sähköisessä liike-
toiminnassa sekä käyttöönottaa  
järjestelmä, jossa tilaukset, ti-
lausvahvistukset ja laskut kulke-
vat meidän ja muiden yritysten 
välillä sähköisessä muodossa 
molempiin suuntiin. Työ alkoi 
omien liiketoimintaprosessiem-
me analysoimisella ja mallinnuk-
sella, kertoo Simo Puustelli.

- Seuraavaksi valitsimme ohjel-
mistoyrityksen, jolla oli tarjolla 
valmis toiminnan ja talouden 
ohjausjärjestelmä. Yritys rakensi 
meille rajapinnan ohjelmistoon-
sa. Työ oli välttämätön, koska 
erilaiset sanomastandardit eivät 
ole keskenään yhteensopivia il-
man erityisjärjestelyjä. Suomes-
sa on käytössä kymmenkunta 
standardia ja saman verran 
operaattoreita, joten toimivassa 
järjestelmässä tarvitaan erityi-
siä ”tulkkeja” sanomien kään-
tämiseksi.

- Sitten tarvitsimme vielä pal-
veluoperaattorin, koska käy-
tännössä ne siirtävät sanomia 
yritysten välillä. Ne myös muun-
tavat sanomastandardit siten, 
että vastaanottaja voi lukea sa-
nomat. Kun työhön lisätään vie-
lä omien varastonimikkeidemme 
koodaus, oli kyseessä melkoi-
nen urakka.

- Järjestelmä on nyt otettu käyt-
töön. Se on toiminut tavoittei-
den mukaisesti ensimmäisissä 
kohteissa, vaikka pilottivaihe 
on ollut vaativa – aikaa sääs-
tyy, virheet ovat vähentyneet 
ja osto- sekä logistiikkahen-
kilöstömme on voinut entistä 
enemmän keskittyä varsinaisiin 
tehtäviinsä. Tavoitteenamme on 
saada seuraavien parin vuoden 
aikana noin 10 toimittajaamme 
sähköisten Edi-yhteyksiemme 
piiriin.

Yhteistyö tiivistä

- Olemme vuosien varrella to-
teuttaneet kymmenkunta pro-
jektia Prizztechin avulla. Täl-
läkin kertaa aloite tuli meiltä. 
Prizztech on hoitanut oman 
osuutensa projektissa jälleen 
hyvin ja ansaitsee siitä hyvän 
arvosanan.

- Satmaticilla on jatkuvasti erilai-
sia kehitystarpeita, joten aiom-
me jatkossakin olla Prizztechin 
kanssa yhteistyössä tiiviisti mu-
kana. Toiminnan tehostumises-
ta huolimatta alkaa esimerkiksi 
työvoimapula vaikuttaa alallam-
me täällä Satakunnassakin. Ot-
taisimme heti muun muassa vii-
si asentajaa töihin. Kehittämistä 
riittää, pohtii Simo Puustelli.

Uusilla toimintatavoilla 

lisää tehokkuutta
Prizztech on tarjonnut yrityksille vuoden 2003 lopusta 
Maakunnallisen osaamisen kehittämisohjelman (Moke) palveluja. 
Tänä syksynä päättyvässä kehittämisohjelmassa on ollut mukana 
reilusti yli 200 yritystä. 

Toimitusjohtaja Simo Puustelli (keskellä) ja asentajat Ari Kontio ja Jani Tuominen Satmatic Oy:stä 
ovat tyytyväisiä tehostuneisiin toimintaprosesseihin.

”Vaikka pilottivaihe 
on ollut vaativa, 
aikaa säästyy.”
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Konepaja Ketola Oy 
kehittää tilaus- ja 
toimitusprosesseja
Porilainen Konepaja Ketola 
toimii sekä tilauskonepajana 
että projektitoimittajana. Hen-
kilöstön määrä vaihtelee tällä 
hetkellä vuositasolla 35-40 vä-
lillä. Yrityksellä on Porissa kak-
si toimipistettä, joista toisessa 
toimivat levytyö-, koneistamo- 
ja asennusosastot. Toiseen on 
keskitetty manuaalikoneistus: 
hydrauliikan kokoonpano, sylin-

Koneistaja Xhevdet Ibishi ja myyntipäällikkö Risto Lehtonen Konepaja Ketola Oy:stä tietävät, että 
kehittämistä kannattaa tehdä arkisen työn ohella koko ajan.

tereiden koeajot ja teollisuuden 
kunnossapito. Kokonaisuuteen 
kuuluu myös oma insinööritoi-
misto.

Aikaa ja kustannuksia 
säästyy

- Tavoitteenamme oli kehittää 
tilaus- ja toimitusprosessejam-
me. Emme joutuneet lähtemään 
aivan alusta liikkeelle, koska 
meillä on käytössämme oma toi-
minnanohjausjärjestelmä. Siksi 
projektimme oli suhteellisen ly-

hyt - se kesti viime syksystä tou-
kokuun loppuun, kertoo myynti-
päällikkö, M.Sc Risto Lehtonen.

- Käytännössä räätälöimme jär-
jestelmämme paremmin omaan 
käyttöömme sopivaksi. Doku-
mentointia selkiytettiin. Samoin 
myynnin mahdollisuuksia käyt-
tää järjestelmää esimerkiksi 
tarjouslaskelmien teossa hel-
potettiin ja yksinkertaistettiin, 
joten asiakkaillemme syntyy 
helpommin entistä selkeämpi 
kuva tarjoustemme sisällöstä. 

Mitä sinä haluaisit kehittää? - Kysely 3000 yritykselle

Yrityksiltä saadun palautteen perusteella Maakunnallinen osaamisen kehittämisohjelman (Moke) 
kaltainen toimintatapa vaikuttaa onnistuneelta toteutustavalta kehittämistyössä. Toimiaksemme jat-
kossakin yrityslähtöisesti, selvitämme kehittämistarpeita syksyn aikana sähköisellä kyselyllä 3 000 
satakuntalaiselta yritykseltä. Kyselyn tuloksia käytetään Moken kaltaisen ohjelman käynnistämiseksi 
vuonna 2008. Vastaa ja vaikuta!

www.prizz.fi /ennakointi

Samalla säästämme aikaa ja 
kustannuksia. 

- Saavutimme tavoitteemme 
melko pitkälle. Projekti opetti, 
että kehittäminen on jatkuva 
prosessi, jota kannattaa tehdä 

arkisen työn ohella koko ajan. 
Usein korkeasuhdanteen ai-
kana toiminnan kehittämiseen 
ei tahdo löytyä aikaa, ja mata-
lasuhdanteen aikana voi olla 
pulaa innostuksesta ja muista 
resursseista. Parempi silti toi-
mia tarpeeksi aikaisin kuin liian 
myöhään. 

Apua byrokratian hallintaan 

Risto Lehtosen mielestä Prizz-
techin henkilökunnan kanssa 
oli helppo toimia koko projektin 
ajan. 

- Jo liikkeelle lähtö oli innostava. 
Apua sai aina tarvittaessa, ja 
toisaalta he osasivat sopivalla 
tavalla potkia asiaa tarvittaessa 
eteenpäin. Homma toimi koko 
ajan.

- Eräs tärkeä asia on byrokratian 
hallinta, jota yritykset eivät aina 
välttämättä hallitse. Meidän ei 
tarvinnut kiinnittää siihen koko 
aikana huomiota, koska Prizz-
tech hoiti asiat.

www.satmatic.fi 
www.ketolayhtiot.fi 

”Parempi silti 
toimia tarpeeksi 
aikaisin kuin liian 

myöhään.” 
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netun sijoittajaryhmän kanssa. 
Solmittu sopimus on meille tär-
keä, koska se antaa meille lisää 
taloudellisia mahdollisuuksia 
ja lisää liiketoimintaosaamista 
tulevien hankkeidemme toteut-
tamiseksi. Olemme tyytyväisiä 
ja innostuneita saavutetuista 
tuloksista, kertovat Juusela ja 
Honkanen.

Hautomovalmentajasta 
apua isoissa ja pienissä 
asioissa 

- Hautomovalmentaja tietää, 
mitkä asiat ovat yrityksen kehit-
tämisen kannalta oleellisia. Siksi 
yrityksen ja hautomovalmenta-
jan yhteistyö on ollut hedelmäl-
listä jo ideointivaiheesta lähtien. 
Tulokset ovat olleet hyviä ja tie-
dämme tarkkaan, mitä meidän 
on seuraavien parin vuoden 
aikana tehtävä ja minkälaisia 
osaajia rekrytoitava, Festumin 
edustajat toteavat.

www.prizz.fi /innovaatio
www.festum.fi  

Prizztechin hautomopalvelujen tavoitteena on auttaa yritystä sen 
liikeidean jalostamisessa, yhteistyöverkostojen luomisessa sekä 
rahoitusneuvotteluissa. 

Hautomovalmennuksen avulla 
nopeutetaan yrityksen hallittua 
kasvua ja kehittymistä, vähen-
netään riskejä sekä alennetaan 
kustannuksia.

Vajaa vuosi 
hautomoyrityksenä
- Olimme vuosi sitten mukana 
Prizztechin siemenrahoitus-
hankkeessa ja sitten jatkoimme 
yhteistyötä hautomoyrityksenä, 
kertovat toimitusjohtaja Timo 
Juusela ja sovellusarkkitehti Kari 
Honkanen Festum eServicestä.
- Kehittämispäällikkö Mikko Pu-
putti Prizztechistä on ollut koko 
ajan yhteistyössä mukana, vii-
meksi hautomovalmentajanam-
me. 

- Yrityksemme tekee erityisesti 
kaapeli- ja teleoperaattoreille 
sekä energia- ja korttiyrityksille 
tarkoitettuja itsepalvelutuotteita, 
joilla voidaan tehostaa asiakas-
palvelua. Potentiaalisia asiakkai-
tamme ovat kaikki yritykset, joilla 
on laaja kuluttaja-asiakaskunta, 
johon yrityksillä on säännöllinen 
laskutussuhde.

- Esimerkkinä teleoperaattori-
tuotteistamme on palvelu, jonka 
avulla kännykkänsä hukannut 
asiakas voi internetin välityksellä 
sulkea liittymänsä ja vastaavasti 
avata sen turvallisesti, jos kän-
nykkä löytyy.

- Monesti asiakkaat hakevat te-
leoperaattoreilta myös maksuai-
kaa. Palvelussamme hakemuk-
sen voi tehdä tekstiviestillä tai 
internetissä. Järjestelmä tarkas-
taa asiakkaan maksuhistorian ja 
tekee asiakkaalle maksuaikaeh-
dotuksen. Asiakkaan tarvitsee 
ainoastaan kuitata ehdotus hy-
väksytyksi, kertovat Timo Juuse-
la ja Kari Honkanen yrityksensä 
itsepalvelutuotteista.

Ulkopuolista rahaa ja 
liiketoimintaosaamista
- Tavoitteenamme on koko hau-
tomoyhteistyön ajan ollut hakea 
kasvua Suomen lisäksi myös 
Skandinaviasta. Eräs tärkeä 
välitavoite saavutettiin, kun al-
lekirjoitimme syyskuun alussa 
osakas-sopimuksen Veraventu-
re Oy:n ja ohjelmistoalalla tun-

Merikarvialla toimiva, muo-
vikasseja, ilmakuplakalvoja 
ja muovisäkkejä valmistava 
SeaPack Oy on lyhyessä 
ajassa viisinkertaistunut lii-
kevaihtonsa ja noussut Suo-
men kolmanneksi suurim-
maksi kotiinkantokassien 
valmistajaksi. 

Yrityksen nykyinen, lähes 
pelkästään käsityönä toteu-
tettu tuotannonohjaus vaatii 
tuekseen toimialan tarpeisiin 
suunnitellun tietojärjestel-
män. Prizztech Oy on ollut 
mukana kaksivaiheisessa 
projektissa, jonka tarkoi-
tuksena on löytää SeaPack 
Oy:n liiketoimintaan parhai-
ten soveltuva, kohtuuhintai-
nen toiminnanohjausjärjes-
telmä.

Selvitystyö käynnistyi tou-
kokuussa keskeisten liike-
toimintaprosessien mallin-
tamisella ja järjestelmävaa-
timusten määrittelemisellä. 
Projekti on tarkoitus saada 
päätökseen syyskuun puo-
leen väliin mennessä, jolloin 
vaatimusmäärittely ja toimit-
tajaevaluoinnin lopulliset tu-
lokset luovutetaan SeaPack 
Oy:lle. 

Hanke on saanut Tekesin 
PK-ICT –valmistelurahoitus-
ta.

www.prizz.fi /jpt
www.seapack.fi 

Tieto-
järjestelmä 
kasvun tueksi

Festum eServices Oy:lle 
hyötyä hautomopalveluista

Toimitusjohtaja Timo Juusela ja sovellusarkkitehti Kari Honkanen Festum eServices Oy:stä ovat tyytyväisiä 
yhteistyöhön hautomovalmentajansa, kehittämispäällikkö Mikko Puputin kanssa.

www.prizz.fi
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Satakunnassa on perinteisesti 
vahva offshore- ja telakkateol-
lisuus. Olemme tämän vuoden 
aikana saaneet merkittävästi 
lisävahvistusta myös alan taus-
tatutkimukseen, verkostoitumi-
seen ja koulutukseen.

Meriklusteri kehittää 
toimittajaverkostoja

Kehittämispäällikkö Juha Mies-
konen Prizztech Oy:stä kertoo, 
että Satakunnan osaamiskes-
kuksella on meriklusteriohjel-
massa vetovastuu meriteolli-
suuden toimittajaverkostojen 
kehittämisestä. Erityisenä fo-
kusalueena on alueellisten ja toi-
minnallisten kumppanuuksien 
rakentaminen.

- Offshore -teollisuuden toimin-
taedellytysten parantaminen on 
yksi meriklusteriyksikön pääta-
voitteista ja tämä tarkoittaa mm. 

koordinoida yhteisiä hankkeita 
sekä välittää yrityksille alan in-
formaatio- ja tutkimuspalveluja. 
Toimintamme ei perustu oman 
työvoimamäärämme kasvatta-
miseen, vaan tarkoituksena on, 
että osakkaat antavat kulloinkin 
tarvittavan työvoiman ja OTC 
pelkästään johtaa ja koordinoi 
toimintaa.

Vastuu myös öljy- ja 
kaasutyöryhmästä

OTC vastaa myös Suomen 
ja Venäjän hallitusten välisen 
taloudellisen yhteistyökomission 
öljy- ja kaasutyöryhmän 
toiminnasta.

- Työryhmä perustettiin jo Neu-
vostoliiton aikana 30 vuotta 
sitten. Se on toiminut vuosien 
varrella eri nimillä, nykyisen ni-
mensä se sai viime syksynä.

Offshore-teollisuudella 
kasvumahdollisuuksia Satakunnassa?

Offshore Technology Center 
Oy:n toiminnan kehittämistä. 

- Satakunnassa offshore- ja 
telakkaosaamisella on pitkät 
perinteet, joten ponnistuspoh-
jamme kehittämistyössä on 
melkoisen tukeva.

OTC suunnittelee ja 
koordinoi

- Ulvilassa toimivan Offshore 
Technology Center Oy:n (OTC) 
perustajaosakkaina ovat RR 
Offshore Oy Ulvilasta, Deltama-
rin Oy Raisiosta, Prizztech Oy 
sekä norjalainen Aker Kvaerner 
Engineering and Technology 
AS, kertoo yhtiön toimitusjohtaja 
Liisa Laiho. 

- OTC:n tehtävänä on suunnitella  
ja organisoida offshore-alan täy-
dennyskoulutusta, edistää alan 
teollisuuden verkostoitumista ja 

Offshore-teollisuuden kehitysmahdollisuudet ovat sekä 
Suomessa että Satakunnassa jatkossa ainakin teoriassa hyvät. 
Öljyä ja kaasua etsitään ja tuotetaan entistä enemmän maapallon 
pohjoisilla merialueilla. Varsinkin Venäjä on panostamassa 
Jäämerelle lähitulevaisuudessa paljon ja jopa pohjoisnapa-alue 
alkaa olla alan spekulaatioiden kohteena.

Venäjän tulevissa  
hankkeissa tarvitaan 
suomalaista osaamista
- Uskon henkilökohtaisesti, että 
meidän erikoisosaamisellemme 
on käyttöä Venäjän tulevissa 
hankkeissa. Jääosaamisemme 
ja yleensäkin arktinen osaami-
semme sekä projektien hallinta 
ja niiden läpivienti ovat vahvo-
ja alueitamme. Venäläiset ovat 
uskoakseni huomanneet, että 
”vanhassa vara parempi” ja 
kääntävät jälleen pienen tauon 
jälkeen katseensa Suomeen. 
Suomalaisten osaaminen, yh-
teistyömme pitkät perinteet ja 
jopa muistot toimintamme re-
hellisyydestä ovat uskoakseni 
tulossa jälleen tärkeinä esille. 
Seuraavan kerran asioita punni-
taan lokakuun puolivälissä Mos-
kovassa, kertoo Liisa Laiho.

www.offshoretc.fi 

Offshore Technology Center Oy:n 
toimitusjohtaja Liisa Laiho.

www.prizz.fi
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Growdeal Oy yritysten apuna 
kasvu- ja 
muutos-
tilanteissa
Vielä parikymmentä 
vuotta sitten yrityksen 
perustamisessa tai sen 
toiminnan kehittämisessä 
jouduttiin turvautumaan 
lähinnä omaan apuun. 
Joitakin neuvoja sai 
pyynnöstä omasta 
pankista ja vakuutus-
yhtiöstä.

Erilaisille yrityspalveluille oli sanan mukaisesti 
huutava tarve. Tarpeeseen on vuosien mittaan 
myös vastattu. Nykyisin monipuolisia palvelu-
ja on tarjolla sekä alkaville yrityksille että kas-
vuyrityksille. Palvelut ovat laajentuneet myös 
varsinaisten liiketoimintapalveluiden tuottami-
seen.

Growdeal keskittyy 
liiketoimintaosaamisen kehittämiseen
Growdeal Oy on Prizztechin ja kuuden muun 
satakuntalaisen yrityksen perustama palvelu-
yritys, joka toimitusjohtaja Hannu Hakamäen 
mukaan keskittyy kasvu- ja muutostilanteissa 
olevien yritysten liiketoimintaosaamisen kehit-
tämiseen ja liiketoimin-
tapalvelujen tuottami-
seen.

- Liiketoimintaosaami-
sen kehittäminen edel-
lyttää tarkan kuvan 
saamista yrityksen liiketoimintaprosesseista, 
kuten hallinnosta, asiakkuudenhallinnasta, 
infrastruktuurista, tutkimuksesta ja tuotekehi-
tyksestä sekä tuotantoprosessien hallinnasta. 

- Täsmällisen kuvan saamiseksi käytössämme 
on Growdeal-analyysi, jota käytetään sovelta-
vasti eri laajuisena yrityksen omien tarpeiden 
mukaisesti. Yhteistä kaikissa tapauksissa on 
se, että perustietojen pohjalta yritykselle laa-
ditaan kehittämisohjelma, jossa määritellään 
tarvittavat kehittämistoimenpiteet aikataului-

neen. Growdeal-analyysissä voidaan liiketoi-
mintaprosessit käydä tarvittaessa syventäväs-
ti läpi ja analysoida kasvua niin liiketoiminnan, 
osaamisen kuin tuottavuudenkin osalta.

- Käytännössä analyysi ja kehittämisohjelma 
ovat pitkälti liiketoimintastrategian, -mallin ja 
–suunnitelman kehittämistä.  tiivistää Haka-
mäki.

Palvelut verkoston kautta
- Meillä on kolme palvelumallia, joista arvon-
kasvupalvelun tavoitteena on vahvistaa omien 
ammattilaistemme avulla yrityksen johtoryh-
mä- ja hallitustyöskentelyä. 

- Arvonhankintapal-
velumme hankkii yri-
tyksen johtamiseen 
tarvittavan parhaan 
tiedon ja järjestelmät. 
Arvontuotantopalve-

lumme avulla yritykset saavat tarvitsemansa 
liiketoiminnan laadukkaat tukipalvelut mah-
dollisimman tehokkaasti, listaa Hannu Haka-
mäki.

- Liiketoimintaosaamisen ja -palveluiden täy-
dentämiseksi haemme jatkuvasti uusia yrityk-
siä palveluverkostoomme. Growdeal-verkos-
tossa on tällä hetkellä noin 200 eri alueiden 
asiantuntijaa, toteaa Hannu Hakamäki.

www.growdeal.fi 

Asmala & Härmäläinen Oy
Yrityksen oikeudelliset asiat, 
sopimus-, työ- ja vahingon-
korvausoikeus

Decorina Oy
Viestintä- ja julkaisupalvelut 
sekä -materiaalit

JVN Oy Kehittämistalo
Kokonaisvaltaiset kehittämis-, 
koulutus- ja konsultointipalvelut

Pretax Pori Oy
Taloushallintopalvelut, 
palkkahallintopalvelut 
ja asiantuntijapalvelut

Prizztech Oy
Liiketoimintaympäristöjen 
kehittäminen

Teljän Mediat Oy / 
Jabadabaduu
Mainonta, markkinointi ja 
luova mainostuotanto

T.M. Palojoki Oy / Seripa
B2B markkinointi, tuotteis-
taminen ja liikelahjat

Growdeal Oy:n verkoston 
muodostavat tällä hetkellä 
perustajayhtiöt:

Toimitusjohtaja Hannu Hakamäen mukaan Growdeal Oy:n palvelumallit ovat hyödyksi yrityksen 
liiketoimintaosaamisen kehittämisessä  ja liiketoimintapalvelujen tuottamisessa.

Erilaisille yrityspalveluille 
oli sanan mukaisesti 

huutava tarve. 
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- Käytännössä alle puolet yrityksistä on laa-
tinut asiakirjan, joten olemme perustaneet 
ATEX-foorumin yritysten avuksi yhteistyös-
sä alan eri organisaatioiden kanssa, kertoo 
erikoistutkija Pirjo I. Korhonen Työterveyslai-
toksen Työturvallisuustiimistä.

Asian vauhdittamiseksi Prizztech Oy järjes-
ti yhdessä ATEX-foorumin ja AEL:n kanssa 
puualan turvallisuuspajan 30.8. Porissa.
- Turvallisuuspajaa varten suunnittelimme 
käytännönläheiset räjähdysasiakirjat ja lo-
makkeet puutuotealan yrityksille, toteaa 
projektipäällikkö Heikki Perko Prizztech Oy:
stä.

- Päivän kestävän koulutuksen tavoitteena 
on, että osallistujat tunnistavat palo- ja räjäh-
dyskelpoisia ilmaseoksia muodostavat pala-
vat aineet sekä tilanteet, joissa niitä syntyy. 
Samalla opastamme, miten palo- ja räjäh-
dysvaaraa voidaan vähentää tai kokonaan 
poistaa sekä miten eri tilanteissa toimitaan 
turvallisesti. Tavoitteena on myös antaa osal-
listujille valmiudet laatia itsenäisesti räjäh-
dyssuojausasiakirja omaan yritykseensä.

Pölyräjähdys keskimäärin kerran 
viikossa
Toimitusjohtaja Hannu Taipalus Hapi-Keittiöt 
Oy:stä Kankaanpäästä piti turvallisuuspajaa 
hyödyllisenä.
- Täällä esitettyjen tilastojen mukaan Suo-
messa tapahtuu pölyräjähdys keskimäärin 
kerran viikossa. Niistä 80 prosenttia sattuu 
puualan yrityksissä – joten turvallisuuden 
kehittäminen on ilmeisen tarpeellista.

Puualan turvallisuuspajasta 
tietoa palo- ja 
räjähdysvaaroista 

- Meidänkin yrityksessämme tällaiset 
asiat annetaan usein konsultin tehtä-
väksi. Usein selvitykset joutuvat muiden 
mappien jatkoksi pölyttymään, joten 
niistä ei ole paljon käytännön hyötyä. 
Muodostavat paremminkin pian räjäh-
dyskelpoisen ilmaseoksen.

- Sen sijaan tämän kaltaisesta koulu-
tuksesta on konkreettista hyötyä. Omia 
nurkkiaan tulee katsotuksi aivan eri silmin, 
ja varmasti asioista keskustellaan myös 
työnjohdon ja työntekijöiden kanssa.

- Pölyn poisto on tärkeää paitsi palo- ja 
räjähdysvaaran myös mukavampien työ-
olosuhteiden ja allergioiden vähentämi-
sen kannalta, pohtii Hannu Taipalus.

Linja kiristyy jatkossa

- ATEX-direktiiviä valvovat viranomai-
set ovat ehkä vielä katsoneet joissakin 
tapauksissa räjähdyssuojausasiakirjan 
puuttumista läpi sormien, arvelee Pirjo 
I. Korhonen.

- Jatkossa linja tulee varmasti kiristy-
mään ja myös vakuutusyhtiöt alkavat 
olla asiassa tarkempia, joten direktiivi 
kannattaa ottaa vakavasti. Me ATEX-
foorumissa yritämme auttaa yrityksiä 
parhaamme mukaan. Itse toivon ennen 
kaikkea, että työmme alkaa näkyä pa-
lojen ja räjähdysten lukumäärän sekä 
omaisuus- ja henkilövahinkojen vähen-
tymisenä.

ATEX-työolosuhdedirektiivi 
astui voimaan vuonna 
2003. Sen mukaan kaikkien 
niiden yritysten, joiden 
tuotantoprosessissa tai sen 
yhteydessä voi syntyä räjäh-
dysvaarallisia kaasu-, pöly- 
yms. seoksia, oli laadittava EU-
direktiivin edellyttämä räjähdys-
suojausasiakirja vuoden 2006 
kesäkuun loppuun mennessä.

Erikoistutkija Pirjo I. Korhonen Työterveyslaitoksen 
Työturvallisuustiimistä toivoo omaisuus- ja henkilö-
vahinkojen vähentyvän ATEX-foorumin myötä.

Heimo Järvinen Puustax Ay:stä, Ilkka Vainionpää 
Karvia Ikkunat Oy:stä sekä Jaakko Husari Esan 
Levykaluste Oy:stä osallistuivat puualan turvalli-
suuspajaan Porissa.

www.prizz.fi /atex
www.ael.fi 

www.prizz.fi



Englannin ydinvoima-alan osaajien teollisuusnäyttelyn 
yhteydessä järjestettiin tapahtuma, jossa kerrottiin miten 
eri maiden teollisuusyhteyshenkilöt avustavat yrityksiä 
ITER-hankinnoissa. Iso-Britanniassa elokuussa järjes-
tettyyn tapahtumaan osallistui 200 kuulijaa.

ITER-hankintapaketit ovat useimmiten erittäin laajoja ko-
konaisuuksia, ja ne sisältävät monenlaista tekniikkaa. Eri 
maiden ydinvoima-alan teollisuusyhteyshenkilöiden (ILO 
= Industrial Liaison Offi cer) ja verkoston avulla myös pk-
yritykset voivat päästä mukaan ITER-hankkeisiin joko yri-
tyskonsortioiden jäseniksi tai alihankkijoiksi. Verkoston 
avulla yritykset voivat löytää yhteistyökumppaneita sekä 
kotimaastaan että muualta Euroopasta.

Hankinta-aikataulut lisätietoineen löytyvät sivuilta www.
fi nnfusion.com > ”Opportunities for Industry”, ja järjes-
telmäkuvaukset: www.efda.org/eidi > ”EU Procurement 
Packages”.

Suomen teollisuusyhteyshenkilönä ja Euroopan ILO-
verkoston puheenjohtaja toimii Leena Jylhä Prizztech 
Oy:stä.

www.euilo.com

ILO-yhteyshenkilöt auttavat yrityksiä pääsemään 

mukaan ITER-hankintoihin
Vuosina 2007-2009 EU tulee vastaamaan 
ITER-toimituksista mm. seuraavilta alueilta:

Magneettijärjestelmät
Tyhjökammio
Rakennukset, alueen valmistelutyöt
Liitynnät julkisiin palveluihin
Jäähdytysvesialtaat
Etähuollon järjestelmät
Diagnostiikka
Sähkönsyöttöjärjestelmät
Kuumennusjärjestelmät
Palvelut (taloushallinto, rakennuttajapalvelut, tekninen 
tukitoiminta, suunnittelu (CAD), aikataulut, CODAC, 
dokumentointi, sopimukset, analyysit ja selvitykset)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ranskan Cadaracheen sijoitettava ITER on kan-
sainvälinen fuusiokoereaktori, jonka tavoitteena 
on osoittaa fuusioenergiatuotannon tieteellinen ja 
teknologinen toteutettavuus. 

www.prizz.fi


