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Teknologiateollisuus

Pienet ja keskisuuret 
teknologia-alan yri-
tykset tarvitsevat tukea 

kasvaakseen, kasvattaakseen 
liikevaihtoa, kehittääkseen 
tuotantoaan ja tuotteitaan 
ja etsimään uusia markki-
noita, mahdollisesti Suomen 
rajojen ulkopuolelta. Tänä 
vuonna on käynnistetty kol-
me hanketta, joiden kautta 
keskisavolaiset yritykset voi-
vat saada haluamaansa apua 
juuri näihin asioihin. Kaikilla 
kolmella hankkeella on omat 
painopisteensä ja vastuualu-
eensa, mutta niitä viedään 
eteenpäin tiiviissä yhteistyös-
sä, toisiaan tukien ja päällek-
käisyyksiä välttäen.

Navitas Kehitys Oy hallin-
noi teknologia- ja energia-
alan yritysten uudistumiseen 
ja kilpailukykyyn kohdis-
tuvaa Pohjois-Savon liiton 
rahoittamaa TechnoGrowth 
2020 -hanketta, joka kattaa 
Pohjois-Savon ja mukana 
ovat myös Joroinen ja Piek-
sämäki. EU-, kunta- ja yritys-
rahoitteisen hankkeen tavoit-
teina on yritysten todellisen 
kilpailukyvyn parantaminen, 
pk-yritysten kasvun ja kan-
sainvälistymisen edistämi-
nen, uuden liiketoiminnan 
kehittäminen sekä panostuk-
set tuottavuuteen, työhyvin-
vointiin ja energiatehokkuu-
teen.

Keinovalikoimassa ovat 
yrityskohtaisesti räätälöidyt 

kehitysohjelmat, yhteis-
työverkostojen luominen, 
myynti- ja kansainvälisty-
misvalmennukset, tutkimu-
sympäristöjen hyödyntämi-
nen tuotekehityksessä sekä 
erilaiset tuottavuusvalmen-
nukset. Lisäksi järjestetään 
yritysten yhteisosallistumisia 
messuilla Suomessa ja ulko-
mailla,

Toimenpiteitä on tarkoitus 
kohdistaa noin 150 yrityk-

seen, mikä on noin puolet 
alueella toimivista hankkees-
sa mainitut kriteerit täyttä-
vistä yrityksistä.

– Tähän mennessä toimen-
piteisiin on osallistunut jo 78 
yritystä, projektijohtaja Juha 
Valaja huomauttaa.

– Kovana tavoitteena on lii-
ketoiminnan tai henkilöstö-
määrän kasvu 60 yrityksessä.

 
TechnoKnowhow-hank-

keen tavoitteena on puoles-
taan etsiä työkaluja kone- ja 
energiateknologiayritysten 
tuottavuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseen ja yhteistyön 
lisäämiseen. Rahoitus tulee 
Etelä-Savon ely-keskukselta. 
Toteutuksesta vastaava Navi-
tas Kehitys Oy järjestää insi-
nööriosaamista, liiketoimin-
taosaamista ja laatuosaamista 
täydentävää koulutusta sekä 
yrityksille tarkoitettuja se-

minaari- ja infotilaisuuksia. 
Tavoitteena on tätä kautta 
vastata teollisuuden jatkuvaan 
rakennemuutokseen ja muut-
tuviin markkinoihin sekä toi-
saalta osaajien ikääntymiseen 
ja pulaan nuorista osaajista.

– Ihan sen mukaan, mitä 
yritykset tarvitsevat. Kuun-
nellaan herkällä korvalla, 
projektipäällikkö Tiina Kak-
sonen toteaa.

Tällä hetkellä ajankohtai-
nen, tärkeä ja yrityksiä kiin-
nostava teema on energiate-
hokkuus.

 
TeknoSteps-hanke on 
puolestaan Savon Ammat-
ti- ja aikuisopiston, Savonia-
ammattikorkeakoulun ja 
Ylä-Savon ammattiopiston 
yhteishanke, jonka tarkoi-
tuksena on kehittää Pohjois-
Savon valmistavan teollisuu-
den yritysten henkilöstön 
osaamista. Tuotteiden ja tuo-
tannon kehittämisen lisäk-
si paneudutaan robotiikan 
soveltamiseen piensarjatuo-
tannon automaation kehittä-
misessä, hitsausteknologiaan 
ja ylipäätään koko toimialan 
vetovoiman lisääminen.

Koulutustarpeet tulevat 
yrityksiltä, ja koulutus suun-
nitellaan sen mukaan.

– Samalla nostetaan oppi-
laitosten omaa osaamista, että 
voitaisiin palvella yrityksiä tu-
levaisuudessa entistä parem-
min, hankepäällikkö Heikki 

Makkonen huomauttaa.
Lisäksi on tarkoitus ke-

hittää olemassa olevia oppi-
misympäristöjä ja madaltaa 
pk-yritysten kynnystä niiden 
hyödyntämiseen.

– Yritykset maksavat tie-
tyn osan koulutuksesta, mikä 
sitouttaa kaikkia osapuolia 
paljon paremmin.

Hankkeen päärahoittaja on 
Etelä-Savon ely-keskus.

 
Hankevastaavat kohtaavat 
säännöllisesti nokakkain ja 
vaihtavat ajatuksiaan. Tavoit-
teet ovat yhteiset.

– Teknologiateollisuuden 
merkitys on maakunnan 
kannalta kiistaton. Se muo-
dostaa suuren osan viennistä, 
Valaja toteaa.

– Kasvaminen ja kansain-
välistyminen vaativat pieniltä 
yrityksiltä isoja ponnistuksia. 
Kun resurssit ovat pienet ja 
päivittäisessä työssä ollaan 
tiiviisti, ei näihin asioihin rii-
tä aikaa.

Makkosen mukaan mo-
nessa yrityksessä tunnetaan 
kehittämistarpeet, mutta jär-
kevän ja juuri omiin tarpei-
siin soveltuvan koulutuksen 
löytäminen on hankalaa.

– Nyt pyritään tuomaan 
nämä hankkeet iholle, Valaja 
lisää.

– Samalla toimitaan myös 
siltana rahoittajiin päin.

Antti Aho

Hankkeet tuovat täsmäapua kasvuun ja tuotekehitykseen

Yritysten tarpeet edellä

V
arkauden seutu on juhlinut teollisuuden 200-vuotista historiaa 
useilla erinomaisilla tilaisuuksilla. Juhlavuosi on nostanut esille 
sen, että Varkaudessa uskotaan tulevaisuuteen ja meillä on hyvät 
edellytykset menestyä myös seuraavat 200 vuotta. Emme ole jää-

neet paikalle makaamaan, vaan katsomme vakaasti ja innostuneesti tulevai-
suuteen, pitäen yritysten kilpailukyvyn ja menestymisen keskiössä. Tämän 
kaiken olemme tehneet yhdessä ja siinä meidän voimamme on myös jat-
kossakin – seudun yritysten ja kuntien kesken tehtävässä saumattomassa 
yhteistyössä globaaleilla markkinoilla kilpailukyky säilyttäen.

Teknologiateollisuus on Suomen suurin teollisuuden ala. Se vas-
taa yli 50 prosentista Suomen koko viennistä ja 75 prosentis-
ta Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. 
Toimiala työllistää suoraan 290 000 ihmistä, joista 
jokainen välillisesti muualla yhteiskunnassa aina-
kin 1,5 lisätyöpaikan verran.

Suomalainen teknologiateollisuus on maailman-
luokan menestystarina. Huippuluokan tuotteet 
ovat tuoneet meille maineen teknologian edellä-
kävijänä. Menestymisen takana ovat tietysti osaa-
vat ihmiset ja pitkäaikainen panostus tutkimus- 
ja kehittämistoimintaan sekä kyky sopeutua 
joustavasti markkinoiden muutoksiin.

Nämä koko Suomea koskevat tunnusluvut 

kuvastavat hyvin Varkauden ja Pieksämäen seutua ja ovat meillä suhteessa 
vieläkin merkittävämpiä kuin koko valtakunnassa. Seudullamme on noin 
sadan teknologia-alan yrityksen verkosto ja ne työllistävät reilut 3 000 työn-
tekijää. Näiden yritysten kesken on syntynyt erinomainen yhteistyö, jossa 
ovat mukana oppilaitokset, kunnat ja kehittämisorganisaatiot yli maakun-
tarajojen.

Meiltä löytyy maailmalla tunnettua ja tunnustettua osaamista ja tieto-
taitoa. Nyt yhtenä tavoitteenamme on saada toteutettua Saksan kaltainen 
viennin laajentuminen eli nostaa alueemme pk-yritysten vientiä paljon 
suuremmaksi. Tämä edellyttää vienti- ja muunkin osaamisen ja resurssien 
kasvattamista. Teollisen internetin hyödyntäminen yhdessä kiertotalouden 

kanssa on tärkeä ottaa huomioon. Kiertotalous pitää nähdä laajana ja 
oivaltaa idea jossa tuotanto, tuote, palvelu ja jäte ovat päättymätön 

kehä. Tässä yhteydessä myös toisen tuottamattomat hukkapalat 
sivuvirrat ovatkin toisen havittelemaa arvokasta raaka-ainetta. 
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ovat mm. energiaa säästävät 
ja vähäpäästöisemmät teknologiat.

Teollisuuden uudistumista on tuettava ja investoinnit saatava 
uudelleen kasvuun. Työtä riittää, mutta meillä on kaikki mah-

dollisuudet onnistua yritysten sekä seudun osaamisella ja 
yhteisellä työllä. 

Kädessäsi oleva Warkauden Lehden ja Pieksämäen 
lehden Keski-Savon teknologiateollisuuden liite on 
mielestäni erinomainen osoitus seutumme yhteis-
hengestä ja tahdosta tehdä asioita suurella sydämellä 

rajoja kaihtamatta korostaen alueemme teknologiate-
ollisuuden ainutlaatuista globaalin osaamisen keskit-
tymää.

Jouko Laitinen

Kirjoittaja on Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja.

Meillä on kaikki  
mahdollisuudet onnistua.

Yhdessä eteenpäin

Antti Aho

Heikki Makkonen, Tiina Kaksonen ja Juha Valaja pitävät tiiviisti yhteyttä ja katsovat, 
mikä yritys hyötyy mistäkin hankkeesta parhaiten.

”
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Valmistavan teollisuuden 
osaamisen kehittämishanke.

 
Hankkeen tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden 

parantaminen osaamista lisäämällä.

Järjestämme laadukasta, yrityslähtöistä koulutusta ja 
olemme mukana yritysten kehittämisprojektien toteuttamisessa. 

www.teknosteps.fi

Heikki Makkonen p. 044 785 8378
Hannu Miettinen p. 044 785 4211

Petri Lehikoinen p. 040 177 8598

Kai Kärkkäinen p. 044 785 6297

TeknoStePS2018
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Yhteishaku 23.2.-15.3.2016
PIEKSÄMÄELLÄ TARJOLLA YHTEISHAUSSA:
Ajoneuvoasentaja, datanomi, kokki, kosmetologi, kunnossapitoasentaja, merkonomi, 
metsäkoneenkuljettaja, sähköasentaja ja talorakentaja

Lisätietoja: www.esedu.fi/hakuinfo

AIKUISILLE:

HUOM!
Voit suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaan koulutuk- 
seen osallistumista, mikäli sinulla on riittävästi aiemmin hankittua  
osaamista. Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella.  
Kysy lisää: oppisopimus@esedu.fi

PIEKSÄMÄELLÄ ALKAvAA KOULUTUSTA
PERUSTUTKInnOT
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki ja tarjoilija 
Haku päättyy 27.11., aloitus 11.1.2016

AMMATTITUTKInnOT
Myynnin ammattitutkinto
Sihteerin ammattitutkinto
Taloushallinnon ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Jatkuva haku, aloitus sopimuksen mukaan.

A

A

Tutustu myös  

muuhun koulutus- 

tarjon taamme: 

www.esedu.fi/ 

aikuiskoulutus- 

haku

nUORILLE:

A

A

Koulututtautumallasaat elämäsi parhaatvalttikortit!
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Varkaus
Ilona Noponen

Varkautelainen Hanna Ko-
honen on pian pätevä metal-
lityöntekijä.

– Yksi vuosi on opiskeltu 
ja ennen joulua pitäisi val-
mistua. Aika nopeasti tämä 
on mennyt. Olen tykännyt, 
aikuisopiskelija Kohonen 
kertoo. 

Hän valmistui pari vuotta 
sitten puualan artesaaniksi 
Savon ammatti- ja aikuis-
opistosta. Töitä ei löytynyt, 
joten nuori nainen päätti 
vaihtaa ammattia.

– Olen tykännyt. Tämäkin 
on kädentaitoala.

Sitä on kuulemma turha 
kieltää, että homma on li-
kaista. Työ ei ole kuitenkaan 
fyysisesti raskasta ja soveltuu 
yhtä lailla naisille kuin mie-
hillekin.

Metallin työstäminen tun-
tuu Kohosen mielestä ole-
van kuitenkin vielä miesten 
maailma, jossa naisen täytyy 
lunastaa paikkansa olemal-
la selkeästi mieskollegoitaan 
parempi.

 
Plasmahitsaus ja tietoko-
neavusteinen työskentely 
ovat Kohoselle mieluisimpia, 
tig-hitsaus haasteellisinta. 
Esimerkiksi vaativien putkis-
tojen hitsauksiin käytettävä 

tekniikka on selvästi plasma-
hitsausta hitaampaa, joten 
työskentely vaatii kärsivälli-
syyttä.

– Saumaa tulee hitaasti ja 
käden pitää olla vakaa.

Metallialan opiskelijoita 
on Varkaudessa kuutisen-
kymmentä, joista noin 25 
aikuisopiskelijoita. Naisten 
osuus on  aikuispuolella 
isompi, noin neljäsosa.

 
Työllisyystilanne on kou-
lutuspäällikkö Jukka Pasasen 
mukaan alalla hyvä, mutta 
ala vetää siihen nähden huo-
nosti.

– Töitä riittää niille, jotka 
haluavat tehdä, hän toteaa.

– Meiltä valmistuneet työl-
listyvät paikallisiin, pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin ja 
myös isompiin, kuten Amec 
Foster Wheelerille. Alan töitä 
on Varkaudessa, Leppävirral-
la, Joroisissa, Heinävedellä... 
Pasanen ja opinto-ohjaaja 
Merja Ikonen listaavat.

 
Metallilta valmistunei-
den nuorten miesten vie 
monesti ensimmäisenä ar-
meijaan, Sen siirrytään 
työelämään tai esimerkiksi 
Savonia-ammattikorkeakou-
luun insinööriopintoihin 

Sorsakoskelainen Jose Lei-
vo, 17, haki viime keväänä 
ykkössijalla metallialalle ja 

kakkosena autoasentajaopin-
toihin. Hän on tyytyväinen 
siihen, että valitsi ja pääsi 
nimenomaan metallialalle. 
Koulunkäynti on ollut sitä, 
mitä hän odottikin.

– On päässyt tekemään.
 Aluksi opinnoissa on 

painottunut käytäntö, työ-
tapojen ja -turvallisuuden 
harjoittelu. Yleisten aineiden 
kuten kielten ja luonnontie-

teiden opiskelu alkaa nyt lop-
pusyksystä.

   
Opinnot ovat lähteneet 
luistamaan mainiosti:  Leivo 
tekee jo kakkosvuoden töitä. 
Hän on suorittanut ykkös-
vuoden näyttökokeet, vaikka 
menossa on vasta ensimmäi-
nen syksy Sakkyllä.

Uuden opetussuunnitel-
man myötä opiskelu on en-

tistä joustavampaa ja kokeita 
tehdään sitä tahtia, kun tai-
dot riittävät. Opettajat ovat 
arvioineet, että Leivo valmis-
tuu etuajassa.

Kun paperit ovat taskussa, 
ykköstoiveena Josella on löy-
tää työpaikka kotiseudulta.

– Jos työpaikan saaminen 
vaatii, olen valmis muutta-
maan, hän miettii.

Kädentaidoista on hyötyä, sanoo puualan metalliin vaihtanut Hanna Kohonen.

Hitsaaja tarvitsee näppärät kädet

Hanna Kohonen on puuartesaani ja kohta myös metallialan ammattilainen. Hitsaaminen 
sopii hänen mielestään naisille siinä missä miehillekin.

Jose Leivo ja aikuispuolen opiskelija Timo Pesonen työn 
touhussa Osmajoentien hallilla.

Ilona Noponen
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Varkaus 
Antti Aho

Yritys voi saada uutta virtaa 
kyseenalaistamalla ja uudista-
malla entiset työskentelytavat. 
Aikawa Fiber Technologies 
Oy perehtyi Lean-ajatteluun, 
ja sen sisäistäminen näkyy nyt 
yhtiön koko toiminnassa.

– Tämä on strateginen va-
linta, josta ei ole paluuta ta-
kaisin, tehtaanjohtaja Antti 
Kettunen painottaa.

Kysymyksessä on alun pe-
rin japanilainen johtamisfi-
losofia, jonka avulla pyritään 
parantamaan asiakastyytyväi-
syyttä, parantamaan laatua, 
pienentämään toiminnan 
kustannuksia ja lyhentämään 
tuotannon läpimenoaiko-
ja. Oleellista on tehdä oikea 
määrä oikeita asioita oikeaan 
aikaan oikeassa paikassa. Sa-

malla pyritään eroon kaikesta, 
mikä ei tuo lisäarvoa. Näitä 
ovat turhat kuljetukset, tar-
peeton varastointi, ylimääräi-
set liikkeet, odottaminen, yli-
tuotanto ja vialliset tuotteet. 
Ydinajatuksena on arvovirta-
ajattelu asiakkaan tarpeiden 
mukaan.

– Meillä arvot ovat asia-
kaskeskeisyys, kannattavuus, 
hyvinvointi ja jatkuva paran-
taminen.

Nämä tulevat selväksi yh-
tiön toimitiloissa liikkuessa. 
Esillä ovat myös tuloskor-
tit, joilla mitataan jatkuvasti 
näiden arvojen toteutumista 
esimerkiksi yrityksen tulok-
sessa, myynnissä, toimitus-
varmuudessa, tuottavuudessa 
ja työhyvinvoinnissa. Vihreät, 
keltaiset ja punaiset pallot 
– liikennevalot – joka kuu-

kauden kohdalla kertovat 
havainnollisesti koko henki-
löstölle sen, missä kulloinkin 
mennään.

– Mittareiden pitää olla 
mahdollisimman selkeät. Sel-
laiset, jotka hahmottaa no-
pealla vilkaisulla, henkilöstö-
päällikkö Kari Ikäheimonen 
huomauttaa.

Myös johtamista on uudis-
tettu joka tasolla.

– Työnjohtajat ovat avain-
asemassa, kun virtaustehok-

Lean-malli tuli AFT:lle jäädäkseen, eikä paluuta entiseen haluta.

Uutta potkua uudesta toimintatavasta

Tämä homma  
on viety  
hienosti läpi.

Sini Vainio ja Antti Kettunen tarkastelevat tulostavoitteita. Molemmat ovat tyytyväisiä uusiin toimintamalleihin.

Kari Ikonen ja Ari Holopainen sanovat muutoksen teettäneen töitä, mutta lopputulos 
puhuu puolestaan.

”
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Uutta potkua uudesta toimintatavasta

Muutos on  
ollut entiseen  
verrattuna  
huikea.

Sini Vainio ja Antti Kettunen tarkastelevat tulostavoitteita. Molemmat ovat tyytyväisiä uusiin toimintamalleihin. Kari Ikäheimonen esittelee kuukausittaisia tuloskortteja. Jokainen näkee kertavilkaisulla, missä mennään.

Ari Suosola on tyytyväinen siihen, että tieto kulkee ja järjestys pysyy.

Antti Aho

kuutta on parannettu ja pul-
lonkauloja saatu pois. Tämä 
homma on viety hienosti läpi 
koko prosessissa, vaikka ko-
vasti se on teettänyt töitä, Ket-
tunen sanoo.

– Monitaitoisuus on avain-
asemassa. Nykyisin ukko liik-
kuu, Kari Ikonen naurahtaa.

– Muutos on ollut entiseen 
verrattuna huikea. Nyt se al-
kaa olla jo arkea, Ari Holopai-
nen toteaa.

Molempien mielestä uusi 
työskentelytapa on antanut 
koko prosessille lisää uskot-
tavuutta. Tulokset kertovat 
puolestaan.

 
Kettusen työhuone siirtyi 
kakkoskerroksesta tuotan-
totilojen viereen. Päivittäin 
pidetään palavereja, missä 
tuotantovaiheet raportoidaan 
ja ongelmat pyritään ratkai-

semaan välittömästi niiden 
ilmaantuessa.

– Henkilöstön jatkuva kou-
luttaminen ja kuunteleminen 
on tärkeää, Kettunen korostaa.

– Henkilöstöä ei pysty liikaa 
kehumaan. Täällä mennään 
leveillä hartioilla koko organi-
saation voimin.

Jälkikäsittelijä Sini Vainio ei 
vaihtaisi perinteiseen, totut-
tuun malliin.

– Tässä on selvä ero en-

tiseen. Tieto kulkee. Ennen 
oltiin aina vaiheessa. Nyt 
saadaan hommat loppuun 
asti kerralla, hän kertoo koke-
muksistaan.

– Nyt on oikein kiva tehdä 
töitä. Tämä on kaikille hel-
pompaa.

– Järjestys pysyy ja jokai-
sesta työvaiheesta on kaikil-
la aina tieto. Jokainen tietää 
mitä milloinkin tekee, levy-
seppä Ari Suosola mainitsee.

 
Kun viisi paikkaa oli hil-
jattain avoinna tuotantoon 
ja toimistotöihin, tuli hake-
muksia yli sata.

– Yhtenä tavoitteena on ol-
lut olla työpaikka, jonne ha-
lutaan tulla töihin.

Kettusen mukaan tuotta-
vuuteen on ollut pakko pa-
nostaa.

– Koska ollaan Suomessa, 

hän lisää.
Muilla mailla on monen-

laisia kilpailuetuja. Lean-
ajattelumallista AFT on 
saanut oman kilpailuetunsa 
moniin muihin yrityksiin 
nähden.

– Muutos on jatkuvaa. Se 
pitää pitää mielessä. Helposti 
palataan vanhaan, jos uudes-
ta ei pidetä kiinni ja eletä päi-
vittäin sen mukaan.

AFT:n Varkauden tehdas on osa Aikawa Fiber Technologies 
–konsernia, jonka omistaa japanilainen Aikawa Iron Works. 
Konsernissa on noin yhteensä noin 400 henkeä.
AFT Oy:n palveluksessa on noin 130 henkilöä, Viime vuo-
den liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa.
Varkauden tehtaalla työskentelee 110 henkilöä, joista 80 
valmistuksen työntekijää.
Pääasiakkaita ovat kansainväliset sellu- ja paperiteollisuus-
yritykset.
Viennin osuus tuotannosta on noin 90 prosenttia. Vientiä 
on noin 40 maahan. Yritys on seularumpujen markkinajoh-
taja.
Varkauden tehtaan historia juontaa juurensa A. Ahlström 
Oy:n seulalevytuotannosta.

Seularumpujen  
markkinajohtaja

Fakta
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Leppävirta 
Antti Aho

Monissa Euroopan maissa 
ollaan siirtymässä kiinteistö-
kohtaisista lämmitysjärjestel-
mistä kaukolämpöön. Tähän 
saumaan iskee leppävirtalai-
nen lämmönjakokeskusten 
valmistaja Högfors GST Oy, 
joka näkee kasvun mahdol-
lisuudet läntisen Euroopan 
viennissä.

Tällä hetkellä melkein 
puolet Leppävirralla valmis-
tetuista erilaisista lämmön-
jakokeskuksista menee vien-
tiin. Toimitusjohtaja Antti 
Hartmanin mukaan tavoit-
teena on kasvattaa viennin 
osuutta selvästi yli puoleen 
kokonaistuotannosta.

– Ruotsi ja Norja ovat 
nykyisin tärkeimmät vien-
timaamme, mutta kauko-
lämpö on kasvussa Saksassa, 
Ranskassa ja Englannissa. 
Itävaltaakin tutkitaan. Venä-
jän markkinat ovat tällä het-
kellä pysähdyksissä.

Yritys teki ensimmäiset 
vientituotteensa vuonna 
2007.

– Kotimaan markkinat 
ovat hiljentyneet. Kun vuon-
na 2008 rakennettiin vielä 
14 000 omakotitaloa, raken-
nettiin viime vuonna noin 
5 500 omakotitaloa. Väkisin-
kin se näkyy. Kerrostalojen 
saneeraukset ovat onneksi 
lisääntyneet.

L ä m m ö n j a k o k e s k u k -
sia tehdään omakotitalo-
kokoluokasta aina suurten 
kauppakeskusten tarpeisiin. 
Valmiit tuotteet lähtevät 
maailmalle. Sitä ennen ne 
vielä dokumentoidaan ja 
muun muassa valokuvataan, 
siltä varalta että asiakasta 
osataan neuvoa jälkeenpäin, 
jos tarvetta ilmenee.

 
Avainhenkilöiden omis-
tama yhtiö uskoo asiaansa ja 
panostaa tuotekehitykseen. 
Hiljattain Högfors GST osti 
RS-Partners Oy:n Kouvolasta. 
Kysymyksessä ei ollut iso yri-

tyskauppa, mutta siinä mie-
lessä merkittävä ostos, että se 
toi yritykseen uutta osaamista 
täydentämään entistä.

– RS-Partners on keskitty-
nyt kiinteistöjen poistoilman 
lämmön talteenottoon. Pois-
toilma on suurin yksittäinen 
hävikki erityisesti 1970–80 
-luvun kerrostaloissa. Lämpö 
katoaa ilmanvaihdon kautta 
taivaalle. RS-Partners on ke-
hittänyt talteenottopatterin, 
jolla pystytään vähentämään 
kiinteistön kaukolämmön 
kulutuksesta jopa puolet.

Högfors GST tekee koko-
naisjärjestelmiä.

– Teemme järjestelmän, 
joka voidaan asentaa helposti 
työmaalla. Tämä on osittain 
kokoonpanobisnestä ja osit-
tain asiantuntijapalvelua.

Suunnittelun ja kokoonpa-
non, joka on kevyttä kone-
pajatoimintaa, lisäksi yritys 
suunnittelee, konsultoi ja 
myy asiantuntemustaan. Esi-
merkiksi Ateneumin taide-
museon putkistosuunnittelu 
on Högfors GST:n käsialaa. 
Uusi lastensairaala saa kau-
kolämpö- ja myös kauko-
jäähdytyslaitteistonsa Hög-
fors GST:ltä.

– Kaukojäähdytys vaatii 
samantyyppisen laitteiston 
kuin kaukolämpökin. Se on 
vain käänteinen prosessi.

 
Högfors GST perustet-
tiin vuonna 2004 ja tuotan-
to käynnistyi seuraavana 
vuonna. Aluksi tehtiin sekä 
maalämpöpumppuja että 
lämmönjakokeskuksia, mut-
ta pian huomattiin, että jäl-
kimmäinen tuotantohaara 
vetää niin hyvin, että siihen 
kannattaa keskittyä.

–  Maalämpöpumppui-
hin ei lähdetty. Pelkästään 
Suomessa on parikymmen-
tä myyjää ja valmistusta on 
Leppävirrallakin, Hartman 
toteaa.

Lämmönjakokeskusten 
ohella tuotantoon kuuluu 
sekoituspiirien, sivuvirtasuo-
dattimien, ilman- ja lianerot-

timien sekä lämmönsiirtimi-
en valmistusta.

Kilpailu alalla on kovaa. 
Suurimpia kilpailijoita ovat 
leppävirtalaisen Gebwellin li-
säksi tanskalainen Danfoss ja 
ruotsalainen Alfa-Laval.

– Kannattaako sellaisella 
alalla edes toimia, missä ei ole 
kovaa kilpailua. Yleensä siellä 
ei ole kysyntääkään.

 
Kasvu oli alkuun nopeaa. 
Ensimmäisen vuoden liike-
vaihto oli jo miljoona euroa 
ja henkilöstömäärä reilusti 
nelinkertaistui. Yrityksen 
viime vuoden liikevaihto oli 
18,2 miljoonaa euroa. Hart-

manin mukaan tavoitteena 
on pysyä tasaisella kasvu-
uralla.

– Joinakin vuosina kasvu ei 
onnistu, mutta yhtenäkään 
vuonna ei ole tultu merkittä-
västi alaspäin.

Henkilöstöä on noin 80, 
josta viitisenkymmentä tuo-
tannossa. Toimitilat Pohju-
kansalon teollisuusalueella 
ovat omat, alun perin Hack-
manin ja sittemmin Nammo 
Lapuan käytössä olleet.

– Hyvä täällä Leppävirralla 
on toimia, vaikka etäisyydet 
ovatkin melkoisen pitkät. 
Tällä seudulla saa osaavaa 
henkilökuntaa.

Högfors GST vahvistaa jalansijaa Euroopan markkinoilla

Lämmön osaajalla riittää töitä

Roope Halonen poraa reikää putkeen. Kokoonpano tapah-
tuu yhtiön omassa konepajassa.

Lämmönjakokeskukset pyritään tekemään Antti Hartma-
nin mukaan mahdollisimman helpoiksi asentaa.

Mauri Heiskanen käärii Ruotsiin lähtevää lämmönjakokes-
kusta muovikelmuun.
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Haluatko teollisuuden myynnin osaajaksi?
Erityisalana internet-markkinointi?

TEOLLISUUDEN MYYNTI- JA
PROJEKTIOSAAMINEN -koulutus

Omaatko teknisen koulutuksen ja haluat uudelle uralle ja uuden-
laisiin työtehtäviin? Tuntuuko tietotekniikka ja sen käyttäminen 
helpolta? Jos vastasit kyllä, niin olet etsimämme henkilö. Koke-
musta markkinoinnista tai myynnistä ei tarvita. Verkkoliike- 
toiminnassa ei tarvita henkilökohtaisen myyntityön valmiuksia. 

Koulutuksen esittely
ke 25.11.2015 klo 14
- Varkaus (Savonia amk, luokka C3022 
-     Kuopio (TE-toimisto, Asemakatu 38-40A) 
- Iisalmi (TE-toimisto, Karjalankatu 3) 

Paikka: Savonia - ammattikorkeakoulu Varkaus,  
 Opiskelijankatu 3
Aika: 22.1.2016-22.9.2016
Tavoite: Oppia uutta ja edistää työllistymistä  
 uudenlaisiin työtehtäviin 
Hakuaika:  20.12.2015 mennessä työvoimatoimiston kautta tai  
 osoitteessa: www.te-palvelut.fi
Lisätietoja: www.mol.fi/koulutukset/ tai     
 http://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/ 
 tyovoimakoulutus/koulutustarjonta
Tai:  Petteri Heino puh. 044 785 6759,  
 petteri.heino@savonia.fi  

Avoin ammattikorkeakoulu on juuri Sinua 
varten, sen kautta voit:

•  päivittää työelämässä tarvitsemaasi asiantuntijuutta,
• laajentaa osaamistasi uusille alueille,
•  hakeutua myöhemmin ammattikorkeakoulututkinto-

opiskelijaksi tai 
•  harrastaa opiskelua monimuotoisissa 

oppimisympäristöissämme.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla

•  yksittäisiä opintojaksoja
•   useamman opintojakson muodostamia 

opintokokonaisuuksia
•  polkuopintoja, räätälöityjä opintoja

Tutustu koulutustarjontaamme !  
Kurssit alkavat syys- ja tammikuulla.
http://portal.savonia.fi/amk/hakijalle/
avoin-ammattikorkeakoulu/koulutustarjonta

Lisätietoja ja yhteyshenkilö, Varkaus
Marja Ronkainen 
puh 044 785 6753
marja.ronkainen@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu | Avoin AMK  PL 1000,  
78211 VARKAUS | WWW.SAVONIA .FI/avoin

ENERGIATEKNIIKAN OPINTOJA AVOIMEN 
AMMATTIKORKEKOULUN KAUTTA

VARKAUS
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TEKNOLOGIA-ALAN PALVELUITA KEHITTÄMÄSSÄ

KOLA – KOETOIMINNALLA LIIKETOIMINTAA
Toteutusaika 1.3.2015 – 31.12.2016
Tavoitteena on käyttöönottaa energiatutkimuskeskukseen aiempien hank-
keiden aikana hankittu tutkimuslaitteisto ja tuoda polttotekniikan koe- 
ympäristö alueen yritysten käyttöön. Koeajojaksot toteutetaan hankkee-
seen osallistuvien yritysten tarpeiden pohjalta.
Kohderyhmää ovat Pohjois-Savon yritykset, joiden tuotteet ja palvelut 
ovat polttotekniikkaan, päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liit-
tyviä sekä laitostoimijat ja - toimittajat, joiden tuotantoympäristö perus-
tuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvi-tuliputki -kattilassa.
Hanketta toteuttavat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu ja  
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

PYREUS - PYROLYYSIÖLJYIHIN PERUSTUVIEN 
ENERGIARATKAISUJEN KEHITTÄMINEN JA ARVIOIMINEN  
Toteutusaika 1.10.2015 – 30.9.2017
Hankkeen tavoitteina on mm. tuottaa yritysten tarvitsemaa uutta tietoa 
ja osaamista liittyen uusiutuvien pyrolyysiöljyjen hyödyntämiseen ener-
giantuotannossa, ml. pyrolyysiöljyjen käytettävyys, savukaasupäästöt ja 
päästöjen puhdistinratkaisut. 
Hanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto ja Savonia- 
ammattikorkeakoulu.
Lisätietoja molemmista hankkeista: Tki-asiantuntija Petteri Heino  
puh. 044 785 6759, Petteri.heino@savonia.fi uusiutuvaenergia.savonia.fi

Antti Aho
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Lujitemuovin erikoisosaaja

Metallin erikoisosaaja

www.ekinmuovi.fi

www.rstlapit.fi

Virtasalmentie 5-7, Virtasalmi   p.0207811700
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Pieksämäki  
Aku-Pekka Mölsä

Pieksämäellä Länsiväylän var-
rella sijaitsevassa tehdashallis-
sa valmistetaan tuotetta, joka 
löytyy aika monesta kodista.

IKI-Kiuas Oy:n valmistami-
en kiukaiden vetovoima piilee 
isossa kivitilassa ja kivitilaa 
ympäröivässä verkossa. 

– Jos haluaa leuhemmat löy-
lyt, niin vettä voi heittää kiu-
kaan kupeeseen. Kun kivien 
päälle kaataa vettä, niin tällöin 
löylyt ovat äkäisemmät, IKI-
Kiukaan yrittäjä Jarmo Mäen-
sivu kuvailee.

IKI-Kiukaat on tehty ruos-
tumattomasta teräksestä, mikä 
tarkoittaa, että niiden käyt-
töikä on kymmeniä vuosia. 
Kiukaan ympärillä oleva teräs-
verkko ei kuumennu saunassa, 
joten hetkellinen ihokosketus 
ei aiheuta palovammoja. Kiu-
kaiden turvaetäisyys on vain 
10 senttiä. Myös ilmankierto 
on kiukaissa hyvä.

Kiukaat ovat käyttökunnos-
sa noin tunnissa. 

 
Mäensivu kertoo, ettei kiu-
kaita tarvitse huoltaa. Kulu-
vat osat täytyy vaihtaa silloin 
tällöin ja kivet viiden vuoden 
välein.

IKI-Kiuas tekee vain pre-
mium- eli laatutuotteita. 
Kiukaat on valmistettu suo-
malaisella käsityötaidoilla. 
Yrityksen valikoimaan kuuluu 
sekä sähkökiukaita että puu-
lämmitteisiä kiukaita. Erityi-
sesti kesämökeille menee puu-
kiukaita. 

Sähkökiukaiden osuus 
myynnistä on kaksi kolmas-
osaa.

IKI-Kiukaiden pääasiallinen 
kohderyhmä on yksityisasiak-
kaat, mutta saunan lämmit-
täjiä menee myös yrityksille. 
Kiukaita menee myös ympäri 
maailmaa, kuten esimerkiksi 
Saksaan, Japaniin ja Venäjälle. 

Pieksämäen tehtaassa pysty-
tään räätälöimään kiuas asiak-
kaan mieltymysten mukaan.

– Meiltä löytyy kiuas jokai-
seen saunaan. Esimerkiksi Ve-
näjälle meni flyygelinmuotoi-
nen kiuas.

 
Kiukaita löytyy eri tehoisia, 
3,3–80 kilowatin väliltä. 

Yritys on myynyt parhaim-
millaan noin 4 000 kiuasta 
vuodessa. Taantuman takia 
tahti on hieman hiipunut. 
Suurin osa Suomen kiukaista 
menee Etelä-Suomeen.

– Se johtuu siitä, että siellä 

rakennetaan, Mäensivu ker-
too.

IKI-Kiukaita myydään 
useissa eri rautakaupoissa ja 
tilauksia tulee koko ajan eri 
puolilta Suomea. IKI-Kiukai-
den valmistus ja logistiikka si-
jaitsevat Pieksämäellä, myynti 
ja noutovarasto Helsingissä.

 
Vaikka kiuas on yrityksen 
päätuote, niin Pieksämäen 
tehtaalla valmistetaan niiden 
lisäksi saunomiseen liittyviä 
oheistuotteita, kuten kauhoja, 

kauluksia ja sankoja. 
Lisäksi yritys tekee hapon 

kestävästä ruostumattomasta 
teräksestä putkistoja, terästöi-
tä ja rakennuspuolelle kaiteita. 
Yritys tekee myös muun mu-
assa elintarviketeollisuuteen 
siirtovaunuja.

– Teimme paljon töitä pa-
peritehtaille ennen kuin alkoi 
tämä huono aika.

Mäensivun mukaan ei ole 
mikään mahdottomuus, että 
yritykselle tulisi työtehtäviä 
Varkauteen myös jatkossa.

Teräsverkkokiuasta tehdään Pieksämäellä myös vientiin.

IKI-Kiuas kestää isältä pojalle

IKI-Kiuas Oy valmistaa erimuotoisia kiukaita. Kulmakiuas 
on nykyään suosittu.  – Se mahtuu pieneen tilaan, kertoo 
Jarno Mäensivu.

Kiuasmallistoon kuuluu sekä sähkö- että puulämmitteisiä kiukaita. Yritys räätälöi kiu-
kaat asiakkaan toiveiden mukaan. Muun muassa Venäjälle on mennyt flyygelinmuotoi-
nen kiuas.

Kiukaiden turvaetäisyys on 
vain 10 senttiä. Kiukaan 
ympärillä oleva verkko ei 
kuumennu saunaa läm-
mittäessä niin paljon, että 
ihonkosketuksesta syntyisi 
palovammoja.

Aku-Pekka Mölsä

Teknologia
teollisuus

Keski-Savon Teknologiateollisuus ry ∙ METELI

PIEKSÄMÄEN 
KANAVATARVIKE OY

Vanha Mikkelintie 24a, 76150 Pieksämäki , puh. (015) 348 790  
kanavatarvike@kanavatarvike.fi – www.kanavatarvike.fi

• Ilmanvaihtokanavat ja -osat
• Rakennuspeltilistat
• Konehuoneet
• Piipunhatut 

OHUTPELTITYÖT 
mittatilauksesta

IKI-Kiuas Oy:n liikevaihto vuonna 2014 oli kokonai-
suudessaan noin kaksi miljoonaa euroa.
Yritys työllistää 12 henkeä, joista seitsemän on Pieksä-
mäellä ja viisi Helsingissä.
Nykyinen IKI-Kiuas Oy muodostui vuonna 2014, kun 
IKI-Kiuas Oy, J.K Roster Oy ja Kajosauna Oy yhdistyivät. 
Mäensivu perusti J.K Rosterin jo vuonna 1988, mutta 
toimialana ei ollut kiukaat, vaan yritys teki alihankinta-
töitä ja laitetoimituksia insinööritoimistoille ja tehtaille.

Kolmen yhtiön fuusio
Fakta
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SUOMILASER LEIKKAA 
Korkealaatuinen laserleikkuu- ja jatko-
jalostuspalvelujen tarjoaja Suomessa. 
Laadukkaasti ja oikea-aikaisesti.

LASERLEIKKAUS
SÄRMÄYS
PORAUS JA HITSAUS
KIERTEYTYS

 SUOMILASER Oy, Hallipussi 6, 76100 Pieksämäki
info@suomilaser.fi, Puh: +358 (0)50 5552 888

 www.suomilaser.fi 



Osaava kumppani teollisuuden tarpeisiin  
Suomessa ja ulkomailla

Teollisuuskatu 7, 78870 Varkaus

www.mekfe.com

Teknologiateollisuus

Joroinen 
Antti Aho

Työn äänet kuuluvat Jorois-
ten Työkujalta. Joroislainen 
OC-System Oy on toteutta-
nut historiansa toiseksi suu-
rimman investointinsa. Uusi 
pulverimaalaamo edustaa 
viimeisintä tekniikkaa. Sa-
malla tiloja on järjestely uu-
delleen Lean-ajattelutavan 
mukaisesti. Noin 3 500 neli-
ön toimitilat on saatu tehok-
kaaseen käyttöön viimeistä 
neliötä myöten, mistä toimi-
tusjohtaja Pauli Räisänen on 
erityisen tyytyväinen.

– Lisätilojen rakentaminen 
olisi vaatinut vielä suurem-
pia investointeja. Nyt saatiin 
kaikki loppujen lopuksi sopi-
maan näihin tiloihin, kun vä-
liseiniä purettiin ja tuotantoa 
järjesteltiin uudelleen.

Uusi maalauslinjasto te-
hostaa ja nopeuttaa tuotan-
toa entisiin menetelmiin 
nähden huomattavasti. Maa-
lattavat metallikappaleet me-
nevät ensin pesuun, sitten 
kuivaukseen ja sen jälkeen 
maalattavaksi. Pulveriruiskut 
tunnistavat kappaleen muo-
dot ja osaavat ohjata maalin 
täsmälleen oikeisiin kohtiin. 
Laite imuroi lattialle men-
neen maalipulverin talteen 

uutta käyttöä varten.
– Ympäristöystävällisyys 

on huipussaan.
Myös maalinkatkut ovat 

mennyttä aikaa. Hengitys-
suojia ei tarvita.

Linjasto siirtää maalatun 
kappaleen lopuksi uuniin 
200 asteen lämpötilaan. Koko 
prosessi kestään noin tunnin 
alusta loppuun.

– Vastaavia laitteita on käy-
tössä eri puolilla maailmaa, 
mutta tätä mallia Suomessa 
ei kovinkaan monta. Meillä 
tämä on ollut lokakuun alus-
ta, Räisänen toteaa.

Samaan aikaan hankittiin 
myös uusi levyntaivutusko-
ne. Ohutlevyjen käsittelyä 
saatiin tehostettua.

 
Räisäsen mukaan uusiutu-
minen ja niihin liittyvät in-
vestoinnit ovat välttämättö-
miä yrityksen kilpailukyvyn 
kannalta.

– Kilpailu ei ainakaan hel-
pota, hän toteaa.

Lisäksi monissa maissa on 
Suomeen nähden sellaisia 
kilpailuetuja, joiden vuoksi 
suomalaisten yritysten täytyy 
pyrkiä tehostamaan tuotan-
toaan entisestään pärjätäk-
seen kansainvälisillä markki-
noilla.

– Meillä on pyritty tehos-

tamaan tuotantoa niin, ettei 
tarvita lisää hikipisaroita. 
Päin vastoin on pyritty suun-
nittelemaan kaikki mahdolli-
simman järkevästi, karsimal-
la turhaa pois.

Navitas Kehitys Oy:n avul-
la toteutettu Lean-hanke on 
yksi osa tätä tehostamista.

– Hallin kaverit olivat siinä 
mukana. Nyt ollaan muutos-
vaiheessa, ja vielä ei ole tie-
dossa, miten lopulta onnistu-
taan, Räisänen huomauttaa.

– Joka tapauksessa se ärsyt-
tää, jos koko ajan pitää hakea 
tavaraa sieltä ja täältä. Nyt 
toimintaa ja tilajärjestelyjä 
on selkeytetty. Saman alan 
työt tehdään samassa paikas-
sa.

 
OC-System Oy valmistaa 
tilaelementtejä kuten valvo-
moita, laboratoriotiloja sekä 
sosiaali- ja työtiloja. Toinen 
tuotealue on verkkosuoja-
seinät ja kolmas tuotekoko-
naisuus äänieristysratkaisut 
kuten äänieristyshuoneet, 
melukotelot ja äänieristys-
seinät.

– Kesä oli tosi vilkas, ja ti-
lauskanta on nytkin varsin 
hyvä, Räisänen toteaa.

Kun maailmantalous läh-
ti alamäkeen vuonna 2008, 
laski monessa konepajayri-
tyksessä liikevaihto 30–60 
prosenttia lamaa edeltänees-
tä tasosta.

– Olen odottanut, milloin 

nousu alkaa. Meidän tuo-
tantomme liittyy selvästi yri-
tysten investointeihin, ja nyt 
näiden paineiden purkautu-
minen alkaa näkyä kaupan-
teossa selvästi.

Tuotteita on mennyt niin 
metallialan ja kemianteolli-
suuden yrityksiin kuin vane-
ri- ja paperitehtaisiinkin.

– Tuotannon tehostami-
seen ja kilpailukykyyn sat-
sataan kaikilla teollisuuden 
toimialoilla. Tilanne on pa-
rantunut, muttei vielä selkeä, 
ja riskejäkin on.

 
OC-System Oy:n henkilös-
tömäärä on noin 33 työn-
tekijää. Yritys ostaa jonkin 
verran suunnittelu- ja asen-

nuspalveluita. Viime vuoden 
liikevaihto oli noin 3,5 mil-
joonaa euroa. Vuoden 2008 
tasolle eli neljään miljoonaan 
ei ole sen jälkeen päästy.

– Nyt meillä on nuorta vä-
keä myynnissä, ja se tulee nä-
kymään tuloksessa.

OC-System Oy:n vuonna 
1992 perustanut Räisänen on 
ensi vuonna eläkeiässä. Seu-
raava polvi on ottanut yhä 
enemmän vastuuta yritystoi-
minnasta.

– En ole kuitenkaan ajatel-
lut jäädä kokonaan eläkkeel-
le, jos vain terveyttä riittää, 
vaikka aikoinaan suunnit-
telin jääväni eläkkeelle jo 
55-vuotiaana. Tekemistä riit-
tää.

Uusi maalauslinjasto tehostaa OC-System Oy:n toimintaa.

Investoinneilla vastataan 
kiristyvään kilpailuun

Pasi Häkkinen katsoo maalausrobotin työnjälkeä. Sen jälkeen maalattu teräskappale lähtee uuniin.

Jussi Anttonen kokoaa valvontakopin lattiakehikkoa.

Antti Aho
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Tervetuloa!

Parhaat merkit Industria Centeristä

Kiertotie 4, Varkaus p. 0207 614 720    www.industriacenter.fi

Teknistä kauppaa jo vuodesta 1989.

Tarjoustuotteet ja paljon muuta,
-helposti ja edullisesti verkkokaupastamme:

webshop.industriacenter.fi   

Teknologiateollisuus

Varkauden teollisuuden 
200-vuotisjuhlavuosi näkyy 
myös Varkauden museoissa. 
Juhlavuotta vietetään vuon-
na 2015 teemalla Teollisuu-
den tekijät. Teollisuus ja sen 
eri teemat koskettavat tavalla 
tai toisella jokaista varkau-
telaista, joten Varkauden 
museoiden osalta tavoite on 
tuoda yhteistä historiaa yhä 
enemmän ja monenlaisin 
tavoin yleisön saavutettavak-
si. Teollisuuden juhlavuosi 
kytkeytyy myös Euroopan 
neuvoston Teollisuusperin-
tövuoteen 2015, sekä Kult-
tuuriympäristöpäivien vuo-
den 2015 teemaan.

Vuonna 1815, huhtikuun 
20. päivä vapaaherra Gustaf 
Wrede sai senaatin luvan ruu-
kin perustamiseksi. Tästä las-
ketaan Varkauden teollinen 
historia alkaneeksi.  Alueen 
teollisuuden historia on pitkä 
ja monialainen. Varkaudessa 
on luotu menestyksellisesti 
mm. ruukki- ja konepajatoi-
mintaa, laivanrakennus- ja 
puunjalostusteollisuutta sekä 
saha- ja paperiteollisuutta. 
Varkauden tehtaiden ympä-
rille muodostunut yhteisö 
poikkesi ympäristöstä työn, 
sosiaalisten suhteiden, arvo-
järjestyksen ja tapojen suh-
teen.

Alueen teollisuuden histo-
riaa on aiemmin tuotu esille 
lähinnä teollisuuslaitosten 
näkökulmasta. Teollisuuden 
juhlavuonna halutaan kään-
tää katseet teollisuuden teki-

jöihin ja työväestön rooliin 
1800-luvulta nykypäivään: 
seppiin, valajiin, sorvareihin, 
viilareihin, sähköautomaa-
tioasentajin, kehitysinsi-
nööreihin. Näyttely suuntaa 
katseet mikrohistorialliseen 
teollisuushistorian taustaan 

eli pienten yhteisöjen ja yksi-
lön menneisyyteen.

Näyttelyssä kerrotaan kaik-
kiaan yhdentoista teollisuu-
den työntekijän tarinat. Ni-
met ja kasvot ovat oikeita ja 
niiden kautta saa käsityksen 
siitä, miten monipuolinen 
teollisuushistoria kaupungil-
la on.

Vaikka kyseessä on Varka-
uden teollisuuden 200-vuo-
tisjuhlan päänäyttely, se jää 
esille museoon pitemmäksi 
aikaa kuin vain vuoden lop-
puun.

Vanhin näyttelyssä esi-
telty ammatti on asentaja, 
uusin taas elektroniikan 
valmistuksen työnjohtaja. 

www.warkaudenmuseot.fi

Teollisuuden tekijät 
esittäytyvät museolla

Pirtinniemen laivaveistämön maalarit ryhmäkuvassa 
1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Varkauden museo/ Ekströmin kokoelma
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amecfw.com
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connected excellence  
in all we do

Amec Foster Wheeler Energia Oy  
kehittää tehokkaita ja ympäristön 
huomioon ottavia energiaratkaisuja  
voimalaitoksiin ja teollisuudelle sekä  
niiden kunnossapitoon ja huoltoon.   

Olemme osa maailmanlaajuista  
Amec Foster Wheeler -yhtiötä, joka 
työllistää yli 40 000 ammattilaista  
noin 50 maassa. 
                               

 twitter.com/amec_fw 
 linkedin.com/company/amecfw 
 youtube.com/user/amecfw 
 facebook.com/amecfw

Amec Foster Wheeler
Energiateknologian edelläkävijä 
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Pieksämäki 
Jorma Ylönen

– Asiakkailla on tarpeita, meil-
lä on ratkaisu.

Näin kuvaa pieksämäke-
läisen perheyrityksen Piakon 
toimitusjohtaja Harri Kova-
nen yrityksensä toimintape-
riaatteita. Piakon työsarkaa 
on hyötyajoneuvojen varus-
telu kuormakoreilla, lavoilla, 
kuormankäsittelylaitteilla ja 
perävaunuilla. Yritysidea on 
kantanut vuodesta 1984, jol-
loin Harrin isä Jukka Kovanen 
perusti Piakon.

Piakolla ei ole sarjaval-
misteita, vaan kaikki autot 
räätälöidään asiakkaiden ti-
lausten mukaan. Autoihin ra-
kennetaan tilaa kuljetettavalle 
tavaralle, tehdään sähköjen ja 
paineilman asennuksia ja liite-
tään hydrauliikkaa.

 
Piakon tuotantohalli Naara-
järvellä tuntuu loputtoman 
pitkältä, mutta turhaa tilaa 
siellä ei ole. Työtä paiskitaan 
koko hallin pituudella.

– 145 metriä ja yli 4000 ne-
liötä, hallituksen puheenjoh-
taja Jukka Kovanen kertoo 
alkuvuodesta 2014 Naarajär-
velle valmistuneen hallin mi-
toiksi.

Taantuma on nakertanut 
Suomen taloutta jo kohta 
kymmenen vuotta, mutta Pia-
ko on pysynyt kasvu-uralla. 
2014 valmistunut laajennus 
oli jo kuudes yrityksen his-
toriassa. Yritys aikoo kasvaa 
edelleen.

– Viime vuonna liikevaih-
tomme nousi 40 prosenttia 5,7 
miljooaan euroon. Tavoittee-
namme on noin kymmenen 
seuraavan vuoden aikana kol-
minkertaistaa liikevaihtomme 
nykyisestä, Harri Kovanen 
sanoo.

Viennin osuus Piakon 
myynnistä on noin 20 pro-
senttia.

– Vientiä pitää luonnollises-
ti lisätä, jos aiomme kasvattaa 
liikevaihtoamme.

 
Kuinka Piako pystyy hake-

maan kasvua myös alavireisen 
talouden aikana? Harri Kova-
nen kertoo yrityksen vahvuu-
deksi toiminnan laajan skaa-
lan: Naarajärvellä rakennetaan 
monenlaisia erikoisajoneu-
voja, tiehuoltoautoja ja elin-
tarvikekuljetuksiin soveltuvia 

autoja.
– Jonkun myynti vetää aina. 

Ja alamme olla sen verran suu-
ri toimija, että pystymme kil-
pailemaan myös useiden kym-
menien autojen toimituksista. 
Kaikki kilpailijat eivät siihen 
pysty.

Kysyntää on alavireisenkin 
talouden aikana myös siksi, 
että kuljetusyritysten on pak-
ko pitää kalustonsa moderni-
na, jos aikovat pysyä mukana 
markkinoilla.

– Autot hankitaan tätä nykyä 
usein leasing- tai huoltolea-
sing-sopimuksilla, ja siksikin 
kierto on nopeaa. Elintarvi-
kekuljetuksissa myös eri sään-
nösten kiristyminen pakottaa 
yrityksiä kaluston uusintaan.

Viime aikoina Piakon työ on 
painottunut raskaisiin erikois-
ajoneuvoihin, joissa on muka-
na hydrauliikkaa.

– Nosturi- ja vaihtolavakul-
jetuksiin erikoistuneet kulje-
tusyritykset työllistävät meitä. 

Myös sähköyhtiöt ja pelas-
tuslaitokset ja puolustusvoi-
mat ovat merkittäviä asiakkai-
ta, Harri Kovanen kertoo.

 
Alan riski on sen pääomaval-
taisuus. Yrityksillä on paljon 
rahaa kiinni autoissa ja niiden 
lisälaitteissa. Autoja rakenne-
taan pitkään ja myös maksu-
ajat ovat pitkiä.

– Kolme kilpailijaa on ajau-
tunut konkurssiin lyhyen ajan 
sisällä, mutta yhtään uutta ei 
ole tullut tilalle, Jukka Kova-
nen kertoo.

Piakolla on 31 työntekijää ja 
pari asentajan paikkaa on par-
haillaankin auki.

– Valmiit huippuosaajat 
eivät näinä aikoina helposti 
vaihda työpaikkaa, joten jou-
dumme kouluttamaan työvä-
keämme paljon itse.

Naarajärvellä tehdään tarkasti räätälöityjä hyötyajoneuvoja.

Piako janoaa kasvua
Harri Kovanen ohjastaa nostolaitetta. Kyseessä Scanialle rakennettu esittelyauto.

Petri Koistinen tiivisteiden kimpussa.

Tuomo Romunen viimeistelee sähkölaitokselle menevän 
huoltoauton asennuksia.

1984: Jukka Kovanen pe-
rusti Piako Ky:n. Tuotanto 
koostui sekalaisista metalli-
töistä, mutta jo alkuvaihees-
sa mukana olivat paketti- ja 
kuorma-autojen umpikorit 
ja avolavat.  Yritys toimi 
kantakaupungissa 120 neli-
ön vuokratiloissa.
1988: Piako rakensi uuden 
300 neliön tuotantohallin 
Naarajärvelle. Päätuotteiksi 
olivat tässä vaiheessa muo-
dostuneet hyötyajoneuvo-
jen päällirakenteet, mutta 
suurta osaa  liikevaihdosta 
edusti myös teollisuuden 
käyttämien terässavupiip-
pujen valmistus.
1995: Jukan vaimo Sirpa 
Kovanen siirtyi täysipäiväi-
sesti Piakon palvelukseen. 
Yhtiömuoto  muuttui osa-
keyhtiöksi. Ensimmäinen 
hallilaajennus.
2000: 1000 neliön hallilaa-

jennus. Uusien levytyöko-
neiden hankinta.
2006: Jukan ja Sirpan van-
hin poika Harri valmistuu 
diplomi-insinööriksi ja 
aloittaa  perheyhtiön palve-
luksessa.
2008: Tuotantotilojen yh-
teyteen valmistui nykyaikai-
nen raskaankaluston maa-
laamo.
2010: 1988 ja 1995 valmis-
tuneiden tilojen remontoin-
ti.
2011: Hannu Kovanen ot-
taa vastuun myynnistä ja 
markkinoinnista Etelä-Suo-
messa.
2014: Vetovastuu yrityk-
sestä siirtyi Jukan ja Sir-
pan pojille, Harri ja Hannu 
Kovaselle. Harri Kovanen 
nimitetään Piako Oy:n toi-
mitusjohtajaksi. Yritys täyt-
ti 30 vuotta ja vihki uuden 
hallilaajennuksen.

Piakon vuodet  
1984 – 2015

Jorma Ylönen
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Pieksämäki  
Jari Asikainen

Kaikki teollisuudenalat ke-
hittyvät huimaa vauhtia, eikä 
metalliala tee poikkeusta.

Tulevaisuudessa metalli-
puolen osaajalle eivät riitä 
enää perinteiset koneistajan 
tai levyseppähitsaajan taidot, 
vaan hänen on hallittava pe-
rustiedot myös hydrauliikas-
ta, pneumatiikasta ja sähkö-
tekniikasta.

Etelä-Savon ammattiopisto 
(Esedu) on vastannut tähän 
tarpeeseen metallialan kou-
lutusta kehittämällä. Täst-
edes koulusta ei valmistu 
enää koneistajia tai levysep-
pähitsaajia, vaan kunnossa-
pitoasentajia.

– Vanhat hyvät perustaidot 
ovat edelleen mukana, mutta 
niitä on täydennetty edellä 
mainituilla osaamisalueilla, 
Pieksämäen ammattikam-
puksen koulutuspäällikkö 
Jarmo Pohjolainen kiteyttää.

Esedun kunnossapito-
asentajan koulutuksen aloitti 
tänä syksynä 20 nuorta.

Koulutus kestää kolme 
vuotta ja metallipuolen tai-
tojen lisäksi opiskelijat suo-
rittavat yleisopintoja muun 
muassa englannista, ruotsis-
ta, äidinkielestä, fysiikasta, 
kemiasta, matematiikasta ja 
työelämätaidoista.

– Kielitaito on metallipuo-
lellakin erittäin tärkeä. Jos 
meinaa ulkomaalaisten kans-
sa työskennellä, niin pitäisi 
osata vähän sitä Lontoota, 
opettaja Ari Tiusanen toteaa.

Yleissivistävät kurssit käy-
dään läpi kahden ensimmäi-
sen vuoden aikana. Ne ovat 

osa valtakunnallista opin-
tosuunnitelmaa ja takaavat 
jatko-opintokelpoisuuden.

Olipa koulutus kuinka 
korkeatasoista ja laaja-alais-
ta hyvänsä, opiskeluaikana 
päästään kiinni vain perus-
teisiin. Syvempi osaaminen 

kehittyy ensin työssäoppi-
misjaksoilla ja sittemmin 
työpaikoilla.

Kolme vuotta kestävät 
kunnossapitoasentajan opin-
not sisältävät vähintään 24 
viikkoa työssäoppimista. 
Määrä on joustava, tarpeen 
tullen työssäoppimisjaksoa 

voidaan venyttää pidemmäk-
sikin.

– Tulevaisuudessa opis-
kelusta tulee yhä yksilölli-
sempää. Koulutuksen tulee 
seurata työelämän tarpeita ja 
tavoitteenamme onkin, että 
kaikki Pieksämäellä valmis-
tuneet saavat töitä paikka-
kunnalta.

Pieksämäellä on muutama 
suuri tai keskisuuri metal-
lialan yritys ja niiden ym-
pärillä laaja alihankkijoiden 
verkosto.

– Varsinkin nämä pienet 
yritykset haluavat riveihinsä 
mahdollisimman laaja-alai-
sia metallin osaajia, opettaja 
Matti Suihkonen toteaa.

Monella ihmisellä on me-
tallialasta varsin vanhanai-
kainen mielikuva. Että se on 
pelkkää mustan raudan hit-
sausta kolkossa ja likaisessa 
hallissa.

Todellinen tilanne on kui-
tenkin paljon monipuoli-

sempi. Perinteisiäkin töitä 
tehdään, mutta niiden rin-
nalla on yhä enemmän työ-
vaiheita, joissa käytetään ro-
botteja, tietokoneohjelmia ja 
automaatiotekniikkaa.

Metallialankin tulevaisuus 
on nuorten käsissä, joten 
Esedu tekee positiivista jul-
kisuuskampanjaa yhdessä 
Teknologiateollisuus ry:n 
kanssa.

– Koulu kerää ysiluokka-
laisista kaikkein kiinnostu-
neimmat ja me pidämme 
heille kerran vuodessa tek-
nologiapäivän. Päivän aika-
na käymme muun muassa 
tutustumassa paikallisiin 
metallialan yrityksiin. Suurin 
osa nyt aloittaneista oppilais-
ta on peräisin tällaisesta ryh-
mästä, Pohjolainen sanoo.

Metalliala on kohtalaisen 
suhdanneherkkä, joten viime 
vuosina ei ole voitu välttyä 
irtisanomis- ja lomautusuu-
tisiltakaan. Työnäkymät ovat 
kuitenkin pitkällä tähtäimel-
lä hyvät, sillä yli 55-vuotiaita 
metallialan ammattilaisia on 
todella paljon.

– Viiden vuoden kuluttua 
saatamme olla jo ihmeissäm-
me työvoiman saatavuuden 
kanssa. Se olisi kaikkein pa-
hin tilanne, että olemassa 
olevat yritykset joutuisivat 
supistamaan toimintojaan 
työvoimapulan takia.

Perinteiset perustaidot eivät enää riitä.

Kunnossapitoasentajista  
koulutetaan metallialan moniosaajia

Metallialankin 
tulevaisuus on 
nuorten käsissä.

Hitsausrobotti on Esedun Pieksämäen yksikössä kolmisen kuukautta lukuvuodessa. Hit-
sausrobottiin ovat tutustumassa koulutuspäällikkö Jarmo Pohjolainen (oik.) ja metalli-
puolen opettajat Matti Suihkonen (vas.) ja Ari Tiusanen.

Varkaus 
Antti Aho

Energiatekniikka on tule-
vaisuutta. Insinööriopinnot 
avaavat oven työpaikkoi-
hin missä vain. Näin ajatteli 
Tanja Rybakova kaksi vuot-
ta sitten aloittaessaan ener-
giatekniikan opinnot Savo-
nia-ammattikorkeakoulussa 
Varkaudessa.

– Olin aiemmin matkailu-
alalla, mutta ilta- ja viikon-
loppuvuorot ovat hankalia, 
sillä kasvatan lapseni yksin. 
Lisäksi halusin jotakin muu-
ta, uusia haasteita. Haluan 
koko ajan tehdä jotakin.

Energiatekniikka oli itses-
tään selvä valinta vain yhdes-
tä syystä.

– Minulla on asunto Var-
kaudessa. Täällä ei ole mah-
dollista tehdä muita amk-
opintoja.

Rybakova ei mennyt pää-
sykokeisiin, vaan valisti am-
mattikorkeakoulun avoimen 
puolen opinnot. Sitä kautta 
hän pääsi pian tutkinto-opis-
kelijaksi.

– Olen kiitollinen siitä, että 
se onnistui tällä tavalla. Mi-
nut otettiin myös hirmuisen 
hyvin vastaan, vaikka tulin 
vähän myöhässä. Opettajat ja 

muu henkilökunta auttoivat 
ja muut opiskelijat olivat hy-
vin ystävällisiä.

Aiemmin Rybakovalle täy-
sin tuntematon aihe alkoi 
pienen perehtymisen jälkeen 
kiinnostaa.

– Innostus rupesi herää-
mään.

 
Rybakova opiskelee sa-
malla suomenkielistä teknis-
tä sanastoa, ja myös englan-
tia. Venäjä sujuu luonnostaa, 
sillä hän on syntyisin Venä-
jän puolelta, Vienan Karjalan 
Jyskyjärveltä.

– Äiti on suomenkielen 
opettaja. Kotona puhuttiin 
venäjän lisäksi jonkin verran 
suomea ja karjalaa.

Suomeen Rybakova tuli 
lukioon, Suomussalmelle, 
missä samaan aikaan opiskeli 
myös tuleva F1-kuski Heikki 
Kovalainen. Lukion jälkeen 
Rybakova opiskeli matkailu-
alaa Ilomantsissa, oli välillä 
töissä Venäjällä ja tuli siel-
tä työn perässä Varkauteen, 
kylpylähotelli Kuntorantaan 
vastaanottovirkailijaksi.

– Lisäksi olen toiminut 
matkanjärjestäjänä venäläi-
sille. Kuntorannan lisäksi 
kohteita ovat olleet esimer-
kiksi Koli, Tahko ja Järvisy-

dän. Minulla on matkailu-
puolella aika laajat verkostot, 
joista uskon olevan hyötyä 
jatkossakin.

Rybakova aikoo hyödyntää 

myös venäjäntaitoaan.
– Esimerkiksi harjoittelu-

paikoissa siitä on oltu kiin-
nostuneita. Uskon että se on 
tosi iso hyöty siinä vaiheessa 

kun haen työpaikkaa.
 

Rybakova on varma siitä, 
että tekevälle löytyy töitä.

– Monet sanovat, että työ-

paikan saannin kanssa on 
ongelmia, mutta en ole tör-
männyt sellaiseen. Kuka ha-
luaa, hän löytää. Ei kannata 
lähetellä sähköpostia vaan 
mennä itse sisälle yrityksiin.

Kesätyöpaikkojakin oli tar-
jolla kolme.

– Jokainen harjoittelupaik-
kakin on iso plussa CV:ssä.

Rybakovalla on edessään 
vielä kaksi ja puoli vuotta 
opintoja.

– Ne vedetään loppuun. En 
ymmärrä sellaisia, jotka lo-
pettavat kesken. Suomalaiset 
eivät osaa muutenkaan ar-
vostaa koulutusjärjestelmää 
ja -mahdollisuuksia tarpeek-
si. Venäjällä on toisenlaista. 
Täällä opiskelijat saavat pal-
jon aineistoa ilmaiseksi, ja 
ruokakin on hyvää ja halpaa.

Rybakova pitää myös Var-
kauden kampuksesta.

– Kun ei ole isoa opiskeli-
jamassaa, on kaikkien opis-
kelijoiden mahdollista saada 
kunnolla tietoa. Tilat ovat 
mahtavat, ja uusi tutkimus-
halli vieressä, hän kehuu.

– Varkaus on muutenkin 
sopivan kokoinen kaupunki. 
Kaikki tarvittavat palvelut 
ovat lähellä. En ymmärrä 
miksi energiatekniikkaan on 
niin vähän hakijoita.

Energiatekniikka antaa hyvät mahdollisuudet työllistyä, sanoo Tanja Rybakova.

Avoimen kautta tutkintoon

Tanja Rybakova pitää Varkautta hyvänä opiskelupaikkakuntana. Pieni kampus antaa hy-
vät mahdollisuudet opiskella.

Antti Aho

Jari Asikainen

”
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Harri Kovanen ohjastaa nostolaitetta. Kyseessä on Scanialle rakennettu esittelyauto. Pikkukuvassa isä ja poika, yrityksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Kovanen ja 
nykyinen toimitusjohtaja Harri Kovanen.
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Varkaus 
Antti Aho

Varkauden seudun metalli-
alan osaajilla riittää reper-
tuaaria mitä erilaisimpiin 
tuotteisiin. Lehtoniemen 
Metalli Oy:n uusin erikois-
tuote on alumiininen Sil-
ber-sähköaitaus, pääasiassa 
hevostiloille, mutta myös pi-
hattonavetoihin. Pari vuotta 
sitten kehitelty aitamalli on 
mallisuojattu, ja patentteja 
on haettu eri maihin.

– Vastaavaa tuotetta ei ole 
vastaan tullut. Tosin, kun 
tuote tulee markkinoille, 
moni miettii miten sen voi-
si kopioida. Joku voi tehdä 
paremman, sanoo Lehtonie-
men Metallin toimitusjohtaja 
Unto Auvinen.

– Olen ollut hevosten kans-
sa tekemisissä ja mietin, mikä 
voisi olla hyvä aitamateriaali. 
Turvallinen ja sellainen, mi-
hin hevosen hammas ei pysty.

Ratkaisu löytyi alumiinista.
– Tämä aitaus ei ruostu 

eikä lahoa, kestää kolhuja 
ja pakkasta, Mikä ei ole alu-
miinia on ruostumatonta 
terästä. Muoviosat eivät ole 
myrkyllisiä, jos hevonen nii-
tä kaluaa. Lisäksi kaikki osat 
ovat sataprosenttisesti kier-
rätettävissä.

Puuaitoja eläimet pures-
kelevat, ne lahoavat ja niitä 
joudutaan korjaamaan usein. 
Painekyllästetty ei sovi eläi-
mille. Piikkilanka repii ja 
muutenkin edustaa mennyt-
tä aikaa. Kun aita on alumii-
nia, se kestää käytössä kauan. 
Aidan huoltotyöt helpottuvat 
ja aikaa jää muuhun toimin-
taan.

– Aitoja korjailin jo pie-
nenä poikana, eikä se ollut 

mieleistä hommaa, Auvinen 
naurahtaa.

 
Silber-aitaan ei myöskään 
tarvita erillistä sähkölankaa, 
koska sähkö kulkee aidan 
vaakaputkissa ja portissa. 
Alumiini johtaa hyvin säh-
köä, joten sähköpaimenen 
virta kulkee tässä aidassa 
varmasti, toisin kuin helpos-
ti katkeavissa perinteisissä 
sähkölanka-aidoissa. Aidan 
lisäksi sähkö kulkee myös 
portissa, joten eläimet eivät 
nojaa aitaan tai kokeile por-
tin kestävyyttä. Sähkön an-
siosta aita ja portti pysyvät 
siisteinä ja tarha on helppo-

hoitoinen ja turvallinen eläi-
mille.

– Kun portin salpa avataan, 
jännite katkeaa. Mustat muo-
viosat ovat eristeinä.

Alumiinista valmistetut 
tolpat ovat kevyitä ja asennus 
onnistuu tavallisten puutolp-
pien asennuksen tapaan. Tar-
hapohjaan tehdään kangen 
tai maaporan avulla vajaan 
puolen metrin syvyiset reiät, 
joihin pystyputket isketään 
asennusjuntan avulla. Tämän 
jälkeen vaakaputket asete-
taan paikoilleen, liitetään toi-
siinsa liitospaloilla ja eriste-
tään pystyputkista. Asennus 
onnistuu akkuporakoneen, 

linjalangan, rautasahan sekä 
yleisimpien avainten avulla. 
Silber-aitojen suunnittelus-
sa on pyritty huomioimaan 
erilaiset aitaustarpeet, aitojen 
sujuva asennus sekä helposti 
toteutettavat huoltotyöt.

 
Aitoja on tehty nyt parisen 
vuotta. Noin 70 prosenttia 
tuotannosta menee vientiin, 
ja viennin osuutta on tarkoi-
tus jatkossa kasvattaa. Suo-
messa rajat tulevat vastaan, 
Euroopassa on markkinoita. 
Suomessa on noin 70 000 
hevosta, mutta Ruotsissa jo 
400 000, Saksassa miljoona ja 
Ranskassa saman verran.

– Hiljattain lähti iso tilaus 
Tanskaan, 3 500 metriä aitaa 
isoon tanskalaiseen siitto-
laan, Auvinen toteaa.

– Hevoset syövät aitoja 
joka puolella maailmaa.

Tuotetta on esitelty eri 
messuilla Euroopassa. Viime 
maaliskuussa Silber-aitaus 
pääsi innovaatiokilpailuissa 
finaaliin asti Saksan Esse-
nissä järjestetyillä hevosalan 
kansainvälisillä Equitania-
messuilla.

– Pyritään olemaan kan-
sainvälisesti hyvin näkyvillä. 
Saudi-Arabiasta käy jostain 
syystä paljon porukkaa kat-
somassa kotisivujamme, Au-

vinen huomauttaa.
Lehtoniemen Metallin lii-

kevaihto oli viime vuonna 
1,4 miljoonaa euroa, josta 
Silber-aitausten osuus on 
noin viidennes. Aitaa koo-
taan Mestarintiellä. Muu 
tuotanto on Nikkarintiellä. 
Bilke-pilkekoneen lisäksi yri-
tys toimii perinteiseen tapaan 
konepajateollisuuden sopi-
musvalmistajana. Höyrykat-
tilan osia tehdään Andritzille 
ja Amec Foster Wheelerille. 
Lisäksi yritys valmistaa myös 
mainospyloneita esimerkiksi 
huoltoasemille ja kauppaket-
juille.

Lehtoniemen Metallin uusi aluevaltaus kiinnostaa hevostiloilla

Aitauksesta tuli hittituote

Sähkö kulkee 
aidan vaaka-
putkissa  
ja portissa.

Alumiiniaitaus korvaa perinteiset puiset aidat yhä useammalla hevostilalla. Suurimmat 
markkinat ovat Keski-Euroopassa.

Kun veräjän salpa avataan, aidan jännite katkeaa.

Unto Auvinen ja Otto Laitinen esittelevät Silber-aitaa Mestarintiellä, missä kokoonpano tapahtuu.

Lehtoniemen Metalli OyLehtoniemen Metalli Oy

Antti Aho
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