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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   
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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

Oil & Gas

Clean Energy

Environment & 
Infrastructure

Mining

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 


