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FREDERICK TAYLORIA pidetään yhtenä teollisen val-
lankumouksen liikkeenjohdon keskeisistä teoreetikoista.  
Hänen mukaansa on nimetty taylorismiksi tai tieteelli-
seksi liikkeenjohdoksi kutsuttu johtamisoppi. Hänen kir-
jansa ”Tieteellinen liikkeenjohto” suomennettiin jo 1914. 

Tieteellisen liikkeenjohdon yksi perusteesi oli, että 
kohottamalla työntekijän ja tehtaan tuottavuutta sekä 
omistajat että työntekijät voivat ansaita enemmän. 
Myös jokaiseen työtehtävään valitaan siihen parhaiten 
soveltuva työntekijä. Työntekijän tuottavuutta seurat-
tiin tutkimalla työsuoritusta ja suunnittelemalla työlle 
tehokkaimmat toteutustavat, jotka sitten standardoitiin. 
Tehtaan laitteille tehtiin samanlainen analyysi, jotta pro-
sessit antaisivat laitteista parhaan tuoton. 

Taylorin esimerkkityöntekijä oli ”Schmidt”. Schmidt 
toimi teräsharkkojen lastaajana Bethlehem Steel -nimi-
sessä yrityksessä. Hänen tuottavuutensa pystyttiin kas-
vattamaan 12 tonnin lastaamisesta 47 tonniin päivässä, 
siis nelinkertaiseksi. Schmidtille neuvottiin miten ja mil-
laisella tahdilla lastata, sekä milloin pitää taukoja. Nämä 
suunniteltiin siten, että tuottavuus saatiin mahdollisim-
man hyväksi. Parantuneeseen suoritukseen kuului myös 
60 % parempi palkka. Huomionarvoista on, että yhtenä 
syynä Schmidtin valintaan toimi hänen motivoitumisen-
sa rahapalkasta. 

Taylor kuvaa Schmidtiä ensiluokkaiseksi työntekijäk-
si. Tällainen työntekijä tekee, mitä hänen käsketään. 
”Schmidt” kykenee noudattamaan tarkasti hänelle an-
nettuja ohjeita ilman vastaväitteitä. 

Jos tällainen työntekijä on tieteellisen liikkeenjohdon 
esimerkki sadan vuoden takaisesta ensiluokkaises-
ta työntekijästä, millainen on 2020-luvun työntekijä 
”Schmidt”?

Työ on muuttunut sadassa vuodessa merkittävästi. 
Teollinen vallankumous tuli ja meni, ja nykyään suuri 
osa tuotantoa tehdään palveluina ja asiantuntijatyönä. 
Rutiininomaiset ja vaaralliset työtehtävät automa-
tisoidaan ja työ muuttuu enemmissä määrin kehit-
tämispainotteiseksi. Organisaatioiden täytyy pystyä 
luomaan uutta tietoa ja osaamista. Asiantuntijatyössä 
vuorovaikutus nousee keskeiseen rooliin. Työt vaativat 
tekijältään usein jatkuvaa arviota siitä, mitä pitää ja 
kannattaa tehdä seuraavaksi. Tällaista työtä on vaikea 
standardisoida tai tarkoin ohjeistaa. 

Voimme löytää ympäriltämme, varsinkin mediasta, 

joitain arkkityyppejä nykyajan työntekijöistä. Näitä ovat 
”ajokoiran näköiset toimitusjohtajat”, ”wolt-kuskit” tai 
vaikkapa ”pätkätyöläiset”. Vielä yleisemmällä tasolla 
voimme löytää kuvauksia sopivista työntekijöistä ”hyvi-
nä tyyppeinä”, ”verkostoitujina”, ”ulospäin suuntautunei-
na” tai ”yrityskulttuuriin sopivina”. 

2020-luvulla työntekijät mielletään organisaatioiden 
merkittäväksi voimavaraksi, jonka avulla ne voivat 
erottua kilpailijoistaan. Tämän vuoksi onkin aiheellista 
kysyä, millaista työntekijää tarvitsemme nyt ja tule-
vaisuudessa? Uusien arkkityyppien alta löytyy pienellä 
rapsuttamisella toive työntekijästä, joka tekee mitä 
käsketään ja joka työskentelee tehokkaasti. Nämä 
toiveet eivät ole kadonneet minnekään, ja toisaalta 
organisaatio ei voi toimia, ellei työtä tehdä tehokkaasti 
organisaation hyväksi. Kuitenkin voidaan kysyä, mitä 
itse asiassa on työsuorituksen tehokkuus tai organisaa-
tion hyöty 2020-luvulla. 

Haastan organisaatiot pohtimaan millaisia työnteki-
jöitä he haluavat 2020-luvulla. Onko se sitä, mitä edellä 
kuvasin vai tulisiko sen olla jotain muuta? Millaisia osaa-
misia organisaatiolla on oltava, jotta se menestyy näh-
tävissä olevassa tulevaisuudessa? Millaiset työntekijät 
kykenevät tuottamaan ratkaisuja edessä häämöttäviin 
ongelmiin? Ja ehkäpä tärkeimpänä, millaista työnteki-
jää organisaation täytyy tulevaisuudessa hakea, jotta 
rekrytoidut työntekijät ajavat organisaatiota eteenpäin?

Marko Forsell, johtaja (TKI)

PÄÄKIRJOITUS

2020-luvun työntekijä 
”Schmidt”
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TKI-hankkeet

YHTEISTYÖ YRITYSTEN, julkisen sektorin toimijoiden 
ja yhteisöjen kanssa on menestyksekkään projektin 
elinehto. TKI-projektit voivat olla yhden organisaation 
kehittämistarpeeseen suunniteltuja hankkeita, moni-
vuotisia kansainvälisiä verkostohankkeita ja kaikkea 
siltä väliltä. Onnistunut projekti hyödyttää kaikkia siihen 
osallistuvia toimijoita, ja sen tulokset jatkavat elämään-
sä myös varsinaisen projektin päättymisen jälkeen 
erilaisina tuotteina, toimintatapoina, palveluina ja kou-
lutuksina. Vuosittain Centria on mukana noin 100 hank-
keessa, joista viidesosa on kansainvälisiä hankkeita. 
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Julkaisija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy / Tutkimus ja kehitys
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Kiinnostaako 
hankeyhteistyö?

Etsimme jatkuvasti uusia 
yhteistyökumppaneita 

projekteihimme. Jos sinulla  
on mielessä hankeyhteistyö,  

ota yhteyttä Centrian  
TKI-päälliköihin!
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Lehtori Sakari Kinnusen 
luotsaama SICu-
hanke tahtoo muuttaa 
kerrostalorakentamisen 
näkökulmaa.

KESTÄVÄ TEOLLINEN RAKENTAMINEN
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Centrian koordinoima Kestävä teollinen rakentaminen 
ja simulointi -hanke pyrkii kehittämään teollisia 
toimintamalleja puukerrostalojen rakentamiseen.  
Osana hanketta Centria kehittää osallistavia 
simulaatioita hyödyntävän oppimisympäristön 
teollisten toimintamallien tunnettuuden 
kasvattamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi.

Teolliset toimintamallit  
ovat puukerrostalo- 
rakentamisen tulevaisuutta

KUN RAKENNUSLIIKE ryhtyy raken-
tamaan kerrostaloa, rakentaminen 
ajatellaan perinteisesti projektina, 
jolla on ainutkertainen tavoite – ra-
kentaa kerrostalo valmiiksi. Kestävä 
teollinen rakentaminen ja simulointi 
-hanke, lyhyemmin SICu, etsii keinoja 
siirtyä tästä projektiajattelusta entis-
tä vahvemmin kohti toistettavuuteen 
perustuvaa prosessiajattelua.

Teollisessa toimintamallissa val-
mistaja suunnittelee ja valmistaa 
tuotteet vakiintuneen prosessin 
mukaan. Valmista prosessia ylläpi-
detään ja parannetaan tarpeiden 
mukaan.

– Jos kerrostalorakentamiselle 
pystytään kehittämään teollinen 
toimintamalli, jokaista kerrostaloa 
ei tarvitse suunnitella alusta alkaen, 
vaan rakentamiselle on valmis 

suunnitelma ja toteutustapa, jota 
sovelletaan kuhunkin kohteeseen. 
Teollinen toimintamalli lisää tehok-
kuutta ja tuottavuutta. Samalla se 
takaa, että tuote on tasalaatuista, 
Centrian lehtori Sakari Kinnunen 
kertoo.

Hankkeessa kehitetään teollisia 
toimintamalleja nimenomaan puu-
kerrostalojen rakentamiseen, sillä 
puu on betonia ympäristöystävälli-
sempi materiaali sen hiiltä sitovien 
ominaisuuksien ansiosta. Lisäksi 
puu on betonia helpompi materiaali 
käsitellä.

– Puukerrostalojen osuus kerros-
talorakentamisesta on tällä hetkellä 
noin viisi prosenttia, mutta alan ta-
voitteena on moninkertaistaa niiden 
markkinaosuus tulevina vuosikym-
meninä, Kinnunen sanoo.

TEKSTI Iida-Maria Lauri / KUVA Markus Kunelius
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Business Finlandin rahoittama 
hanke on Centria-ammattikorkea-
koulun, Oulun yliopiston, modu-
laarisen puurakentamisen osaaja 
Lehto Groupin, ilmanvaihtoratkai-
sujen kehittäjä Climeconin sekä 
LVIAS-suunnitteluun erikoistuneen 
Elvakin yhteinen ponnistus.

Oppimisympäristö tukee 
osaamisen kehittämistä

Centrian keskeinen rooli hankkeessa 
on kehittää osallistavat simulaatiot 
ja osana sitä lisättyä todellisuutta 
hyödyntävä oppimisympäristö, jon-
ka avulla voitaisiin havainnollistaa 
teollisen toimintamallin hyötyjä ja 

kouluttaa sellaisten hallintaan. Si-
mulaatiot toimisivat myös välineenä 
rakentamisen toimintamalleihin 
liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Simulaation on tarkoitus mallintaa 
todellinen kerrostalon rakennuspro-
sessi, pienennetyssä mittakaavassa 
ja nopeutetussa ajassa.

– Osallistava simulaatio tarkoit-
taa sitä, että osallistujilla on kes-
keinen rooli simulaation kulussa. 
Yksi osallistujista toimii esimerkiksi 
hankintapäällikkönä ja toinen työ-
maapäällikkönä. Heidän tekemänsä 
päätökset ja yhteistyön onnistumi-
nen vaikuttavat simulaation kulkuun 
ja simuloidun rakennusprosessin 
lopputulokseen, Kinnunen kuvaa.

Simulaation on tarkoitus tapahtua 

fyysisissä tiloissa Centrian kampuk-
sella, mutta myös virtuaalitoteutuk-
sen mahdollisuutta tutkitaan.

– Simulaation ensimmäisen ver-
sion on tarkoitus olla vähän kuin 
lautapeli, jolla kartoitamme, kuinka 
yksityiskohtainen simulaatiosta on 
tarpeen tehdä. Kehitystyössä olen-
naista on, että voimme hyödyntää 
kaikkien konsortion organisaatioi-
den osaamista puurakentamisesta 
ja teollisista toimintamalleista.

Onnistuneesti kehitettyä simu-
laatiota voitaisiin tulevaisuudessa 
hyödyntää rakennusalan kehittä-
misen lisäksi myös Centrian tuo-
tantotalouden insinöörikoulutuksen 
opetuksessa.

Havainnekuva siitä, millainen 
simulaatioympäristö voisi olla. Lopputulos 

muotoutuu projektin kuluessa. Kuvassa 
lehtori Jari Kaarela ja laboratorioinsinööri 

Jari Mäkelä. KUVA: SICu-hanke

” Teollinen toimintamalli lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.  
 Samalla se takaa, että tuote on tasalaatuista.”
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OSAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN rekry-
tointi saattaa olla yrityksille yhtä 
haastavaa kuin työnhaku työnteki-
jälle. Joillakin aloilla on huutava työ-
voimapula, eikä kaikkiin töihin vält-
tämättä ole valmistavaa koulutusta. 
Rekrytoivan koulutuksen avulla py-
ritään ratkaisemaan tätä ongelmaa, 
josta hyötyvät sekä työnantaja että 
työntekijä.

Maler valitsi Centrian 
koulutuskumppanikseen

Sisustus- ja rakennustuotteita val-
mistava Maler Oy on tehnyt Centrian 
kanssa yhteistyötä jo yli kymmenen 
vuoden ajan. Moni opiskelija on löy-
tänyt koulutuksen kautta työpaikan. 

– Henkilöstötarpeesta se lähti. 
Meillä on ollut Centrian kanssa aikai-
sempaa yhteistyötä, josta oli helppo 
jatkaa. Valmista koulutusta alalle ei 
ole, joten Centrian teollisen pintakä-
sittelyn rekrykoulutus on ollut hyvä 

perusta meillä tehtävän työn opet-
telulle, Malerin tehtaanjohtaja Mika 
Alahäivälä kertoo. 

– Rekrykoulutuksella löydetään 
työvoimaa, jolla on motivaatiota 
työhön. On tärkeää, että uusi työn-
tekijä omaa valmiiksi kiinnostusta 
tekemiseen, Alahäivälä jatkaa.

Juuri tämä onkin yksi rekrykou-
lutuksen suurimpia etuja, sillä sekä 
työnantaja että työntekijä voivat 
testata toisiaan ja työntekijä saa 
paremman kuvan itse työstä. 

Yhteistyö Centrian kanssa on Ala-
häivälän mukaan sujunut todella hie-
nosti, sillä Centrian väki tuntee hyvin 
Malerin prosessit ja toimintatavat. 

Tiiviistä koulutuksesta hyvät 
pohjatiedot

Pintakäsittelyalan rekrykoulutukses-
ta Centriassa vastaa TKI-asiantuntija 
Petri Wirkkala.  

– Koulutus on järjestetty Centrias-

sa nyt ensimmäistä kertaa rekry-
toivana koulutuksena yhteistyössä 
TE-palveluiden kanssa. Koulutus 
kestää kolme kuukautta, jolloin opis-
kelija saa tarvittavat pohjatiedot 
alalle. 

Wirkkalan kouluttamia opiskelijoita 
on Malerilla töissä jo useita.

– Työnantaja sitoutuu rekrykoulu-
tukseen. Jos opiskelijat suorittavat 
koulutuksen hyväksytysti, he työllis-
tyvät yritykseen töihin, muistuttaa 
Wirkkala.

Wirkkalan mukaan pintakäsittely-
alan työ on vaativaa.

– Työntekijän pitää ymmärtää 
perusteet teollisesta pintakäsittelys-
tä, mutta osallistujilla ei tarvitse olla 
aiempaa taustaa alalta. 

Rekrykoulutuksen kautta voi 
työllistyä nopeasti

Opiskelija Paula Murtoniemi vaihtoi 
kirjastoalalta pintakäsittelyyn ja 
valitsi rekrykoulutuksen. 

– Halusin kirjastoalalta käytännön 
työhön. Tähän mennessä koulutus 
on tuntunut sopivalta. Aina vain pa-
ranee ja askel askeleelta oppii ym-
märtämään enemmän.

Työharjoittelupaikkana Maler saa 
Murtoniemeltä kehuja. 

– Malerilla opetetaan kärsivällisesti 
ja jaksetaan neuvoa. Tuntuu, että on 
päässyt hyvin porukkaan mukaan. 
Ammatinvalinta tuntuu oikealta.

Kirjastoalalta pintakäsittelijäksi 
Centrian rekrykoulutuksessa

REKRYKOULUTUS

Maler Oy:n tehtaanjohtaja Mika 
Alahäivälä, Centrian TKI-asiantuntija 
Petri Wirkkala ja teollisen 
pintakäsittelyn rekrykoulutukseen 
osallistuva opiskelija Paula Murtoniemi 
Malerin tehtaalla Ylivieskassa. 

TEKSTI Marika Hautala ja Hanna Kenakkala  
KUVA Marika Hautala
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ICH NORTH -HANKKEESSA kehitetään uusia keinoja ja 
koulutusta musiikillisen kulttuuriperinnön turvaamiseen 
Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla. Hank-
keessa pyritään varmistamaan kansanmusiikin jatku-
vuus tuleville sukupolville sekä kehittämään yhteistyötä 
ruohonjuuritason perinteenharjoittajayhteisöjen ja kou-
lutusorganisaatioiden välillä.  

Interreg Pohjoinen -ohjelman rahoittamassa hank-
keessa yhdistyvät Centrian koulutusosaaminen kansan-
musiikin alalla sekä Kansanmusiikki-instituutin tietotaito. 
Käytännön jalkauttamisessa toimitaan yhteistyössä 
kansanmusiikin perinneyhteisöjen kanssa. Kansanmu-
siikki-instituutti on akkreditoitu Unescon aineettoman 
kulttuuriperinnön sopimuksen asiantuntijajärjestöksi. 

Yhtenä ICH North -hankkeen toimenpiteenä on luotu 
vuorovaikutteinen virtuaalinen kartta alueen musiikki-
perinteistä ja niitä harjoittavista yhteisöistä. Unescon 
aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen hengessä 
kartan tekoon on voinut osallistua mikä tahansa ryhmä 
tai yhteisö, joka harjoittaa musisointia ja katsoo toimin-
tansa eläväksi perinnöksi, jonka jatkuvuus tulevaisuu-

dessa halutaan turvata. Osallistuja on esimerkiksi voinut 
olla yhdistys tai yhtye, mutta se on myös voinut olla 
muodollisesti järjestäytymätön perinnettä harjoittava 
yhteisö tai yksilökin – määrittely on jätetty yhteisöille 
itselleen. Karttamateriaali koostuu pienestä teksti- ja 
ääninäytteestä sekä videosta, jossa yhteisö itse kertoo 
miten turvaa perinnettään. 

− Pohjoismainen kansanmusiikki on mahtavaa, kos-
ka olemme samanlaisia   ja silti niin erilaisia. On help-
poa löytää yhdistäviä tekijöitä ja yhteisiä asioita, joita 
voimme jakaa. Voimme oppia toisiltamme, mutta silti 
jokaisella on omat ainutlaatuiset erityispiirteensä. Uskon 
aina siihen, että yhteistyöllä ollaan vahvempia, kertoo 
Johanna Björkholm, ICH North -hankkeen ohjausryh-
män jäsen.

− Kaikilla organisaatioilla on samantyyppisiä haastei-
ta esimerkiksi uusien ihmisten saamisessa mukaan ja 
uusien kohderyhmien tavoittamisessa. Kansanmusiikilla 
on hyvin vähän medianäkyvyyttä Pohjoismaissa, se on 
iso yhteinen ongelma. Miten ne, joille genre ei ole ennes-
tään tuttu, voivat koskaan löytää sen, pohtii Björkholm.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Kaustisen 
kansanmusiikkijuhlien yhteydessä heinäkuussa 2022. 
Samalla keskusteltiin tulevaisuudesta. ICH North on 
luonteeltaan valmisteleva hanke, ja sen puitteissa on 
vuoden 2022 aikana suunniteltu kolmevuotista pää-
hanketta samalla nimellä. Hankkeeseen haetaan Inter-
reg Aurora -rahoitusta. Hanke jatkunee vuoden 2025 
loppuun asti, mikäli rahoitusta myönnetään. Interreg 
Auroran alue on isompi kuin Interreg Nord, ja tämä on 
mahdollistanut uusien partnerien ja toimijoiden ottami-
sen mukaan kehitystyöhön.

TEKSTI Sara Kåll-Fröjdö / KUVAT Ulla Nikula

Passing on Our 
Musical Heritage

MUSIIKILLINEN KULTTUURIPERINTÖ
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Verkostohankkeiden 
toteuttajat kokoontuivat 
tutustumaan ja 
yhdistämään voimiaan 
TEM:n järjestämässä 
tilaisuudessa Helsingissä 
17.8.2022. 

Yritys- ja korkeakouluverkostot 
innovaatioiden ponnahduslautana

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN arjen pyörteissä on 
välttämätöntä, mutta vaatii resursseja, ja usein riskinot-
tokykyäkin. Yhdessä tekemällä voidaan pienentää riskiä 
ja kasvattaa tulosta. Hankeverkostot potkaisevat antoi-
san yhteistyön käyntiin.

Hankkeiden tuloksia saatetaan yli maakuntarajojen 
esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamissa 
verkosto- ja vyöhykehankkeissa. Hankkeiden ideana on 
poimia parhaita käytäntöjä ympäri Suomea ja tuoda 
huippuosaajat yhteen yrityskentältä, julkisista organi-
saatioista sekä hanketoteuttajista. 

Verkostoitumisen avulla varmistetaan, että jokaisen 
erikoisosaaminen saadaan osaksi ketjua, joka tuottaa 
kokoaan isompaa hyötyä. Verkostoissa ratkotaan tär-
keitä ajankohtaisia teemoja, kuten työelämän muutosta, 
maatalouden digitalisaatiota sekä kiertotaloutta. Ala-
kohtaisen osaamisen lisäksi tärkeäksi on muodostunut 
verkoston tuottama lisäarvo. 

Yhteistyö erilaisten toimijoiden ja alojen kanssa on 
vaatinut kykyä asettua toisen saappaisiin. Vaatii roh-
keutta kertoa, miten oma toiminta rakentuu. Lisäksi tar-
vitaan avarakatseisuutta huomioida toisten tavat toimia 
ja muokata omaa toimintaa hyödyntämään yhteisiä 
tavoitteita. Tulospotentiaali kuitenkin motivoi ottamaan 
rohkeita askelia yhdessä.

Verkostoitumisen kautta saa käyttöönsä ajantasaista 
osaamista. Hankkeiden tulokset heräävät henkiin, kun 
ne löydetään, otetaan käyttöön ja muokataan eteen-
päin ihmisten työssä ja arjessa. Hanketoiminnan tarkoi-
tus on vastata tulevaisuuden tarpeisiin. Tulevaisuudesta 
tulee tätä päivää, kun hankkeiden tulokset siirtyvät 
käyttöön. 

HANKEVERKOSTOT

TEKSTI Leena Toivanen
KUVA Verkosto- ja vyöhykehankkeiden kehittämispäivä, TEM
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Teollisuuden 
sivuvirtojen 

hyödyntäminen 
ja talteen otetun 

energian varastointi 
on tärkeää. 

ENERGIATEHOKKUUS
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TKI-asiantuntija Mira Valkjärvi 
(vas.) ja TKI-koordinaattori 
Heidi Kanala-Salminen näkevät 
hukkaenergioiden hyödyntämisessä 
paljon potentiaalia tulevaisuuden 
energiaratkaisuiksi. 

KULUTTAJIEN OHELLA myös 
yritykset etsivät tällä hetkellä 
ratkaisuja energian käytön tehos-
tamiseen ja kustannussäästöihin. 
Teollisten toimijoiden vastuullista 
ja vähähiilistä tuotantoa ohjaavat 
myös kansalliseen ilmasto- ja ener-
giastrategiaan sekä toimialakohtai-
siin vähähiilisyystiekarttoihin kirjatut 
tavoitteet. 

Centrian Vähähiilinen energia 
-tutkimusryhmä vastaa elinkeino-
elämän kehitystarpeisiin tunnista-
malla, kehittämällä ja pilotoimalla 
teollisten hukkaenergiavirtojen 
hyödyntämismahdollisuuksia ja 
-sovelluksia. Samalla kehitetään 
uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä 
prosesseja. Uusiutuvaan energiaan 
liittyvien TKI-toimien kärkenä ovat 
maatalouden sivuvirtojen hyödyn-
täminen hajautetussa puhtaassa 
energiantuotannossa sekä aurin-
koenergian kausivarastointimah-
dollisuuksien pilotointi. Hankkeissa 
korostuvat sekä yhteisöllisten 
energiamuotojen tuntemus että 
alueellisen energiaomavaraisuuden 
edistäminen.

Energian tuotannon ja kulutuksen 
kausivaihteluiden tasapainottami-
seksi teollisessa tuotannossa syn-
tyvien energiapitoisten sivuvirtojen 

hyödyntäminen ja talteen otetun 
energian varastointi on tärkeää. 
Centrian asiantuntijoiden tehtävänä 
on tunnistaa yritysten hukkaenergi-
an lähteet, kartoittaa näiden määrä 
sekä löytää keinot ja soveltuvat 
teknologiat energian hyödyntämi-
seksi ja varastoimiseksi. 

– Esimerkkejä tutkimus- ja kehi-
tystyömme alla olevista energia-
pitoisista sivuvirroista ovat muun 
muassa teollisen tuotannon lauhde- 
ja jätevedet sekä prosessihöyryt. 
Näiden kierrättäminen ja hyödyn-
täminen tuo pitkällä tähtäimellä 
yrityksille säästöjä, toteaa Centrian 
TKI-asiantuntija Mira Valkjärvi. 

– Energian varastointimahdolli-
suuksia on pilotoitu rakentamalla 
maanalainen porareikäjärjestelmä. 
Järjestelmään varastoidaan virvoi-
tusjuomateollisuuden tuottamaa 
hukkalämpöä ja kesäaikaan myös 
aurinkoenergiaa, mikä lisää alueel-
lista energiaomavaraisuutta, jatkaa 
Valkjärvi.

– Energiaomavaraisuuden edis-
täminen ja vähähiilisyystavoitteet 
näkyvät myös alkutuotannon ja 
maatalouden kanssa tehtävässä 
yhteistyössä. Biokaasun maati-
lakohtainen tuotanto ja tuotetun 
biokaasun jatkojalostus osana 

yhteisöllistä osuuskuntamallia ovat 
merkittäviä tutkimus- ja kehityskoh-
teitamme, kertoo Centrian TKI-koor-
dinaattori Heidi Kanala-Salminen.

Asiantuntijat arvioivat myös 
vaihtoehtoisten energiamuotojen 
elinkaaren aikaisten ympäristövai-
kutuksia ja tarkastelevat hiilijalan-
jälkeä ja hiilikädenjälkeä. Työssä 
korostuvat ilmaston ja luonnon 
kannalta merkittävät toimet kestä-
vän ja vastuullisen kiertotalousyh-
teiskunnan toiminnan edistämiseksi. 

– Asiantuntijamme tuottavat 
yrityksille konkreettisia lukuja 
tuotantoprosessien ympäristövai-
kutuksista. Tunnuslukujen avulla 
voidaan arvioida energiankäytön 
tehostamisen ja vaihtoehtoisten 
energiamuotojen ilmasto- ja ym-
päristöhyötyjä sekä investointitar-
peita, joita voidaan lähteä edistä-
mään pilottien avulla. Esimerkiksi 
Ilmastoindikaattori-hankkeessa 
asiantuntijamme tuottavat yrityksil-
le konkreettista tietoa eri prosessi-, 
materiaali- ja energiavaihtoehtojen 
hiilidioksidipäästöistä ja kustannuk-
sista. Pilottiyritysten prosessitieto-
jen perusteella laadimme neljälle 
teolliselle toimialalle ohjelmat hiili-
jalanjäljen pienentämiseen, toteaa 
Kanala-Salminen. 

Energiatehokkuus tapetilla TKI-työssä
Uudet energiantuotantomuodot, energiankäytön tehostaminen sekä 
huoltovarmuus ovat nousseet otsikoihin maailmantilanteen muuttumisen myötä.

TEKSTI JA KUVA Heli Salmela
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− AJATTELEPA, ETTÄ SILITÄT 
lapsen päätä, käsi seuraa otsasta 
niskaan ja siinä voi vähän rapsutel-
la samalla. Mutta jos laitat robotin 
siihen hommaan, niin lapsi ei siitä 
taida tykätä.

Näillä sanoilla eRoboSpray-hank-
keessa toimiva Centrian TKI-asian-
tuntija Petri Wirkkala kuvailee 
ihmisen erinomaisesti hallitsemaa 
osa-aluetta eli hienomotoriikkaa 
sekä käden ja silmän yhteistyötä. 
Hankkeessa tutkitaan muun muas-

sa sitä, miten pintakäsittelyainetta 
ruiskuttava robotti ohjelmoidaan 
huomioimaan pintakäsittelyn 
laatuun vaikuttavat pintakäsittely-
muuttujat. Samalla kehitetään yri-
tyksien valmiutta ottaa robotiikkaa 
käyttöön pintakäsittelyyn ja hion-
taan erikoistuneilla aloilla, kuten 
ikkunoiden ja ovien valmistuksessa, 
tai metalli- ja puuosia käsittelevissä 
yrityksissä.

Petri Wirkkalalla on kymmenen 
vuoden kokemus pintakäsittelijän 

työstä, josta on seurauksena mo-
lempien olkapäiden rasitusvamma:

− Työ on usein kovaa kolmi-
vuorotyötä ja se on fyysisesti tosi 
raskasta. Robotin hyvä puoli on 
se, että se jaksaa kerta toisensa 
jälkeen tehdä saman liikkeen uu-
destaan ja yhtä tarkasti jokaisella 
kerralla. Automatisoidussa proses-
sissa voidaan lisäksi hallita tarkasti 
aineen viskositeetti, pintakäsitte-
lyaineen määrä ja ruiskutuspaine 
tarpeen mukaan. 

Robotin vaatimat tilat ja tuotannon mukauttaminen robotin tarpeisiin voivat olla 
pk-yritykselle liian iso investointi. Euroopan aluekehitysrahaston ja  
Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamassa hankkeessa edetään toiseen suuntaan: 
robotti ja sen ohjelmointi mukautetaan yrityksen toimintaan sopivaksi.

Robotisointi säästää hartiavoimia

ROBOTIIKKA

eRoboSpray -hankkeessa 
pintakäsittelyrobotiikan 
haasteita ratkotaan vahvan 
tiimityöskentelyn avulla. 
Kuvassa Elisa Saarela (vas.),  
Jenni Helander ja Sami Sarlin.
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CENTRIAN UUTTA 10-kanavaista kenttämittauslaitteistoa hyö-
dynnetään ympäristöteknologiaan erikoistuneen Oilon Oy:n 
laadunvarmistustyössä.

Centrian kenttämittauslaite mittaa tehdastestaustilanteessa 
ruuvikompressorilla toimivan teollisuuskäyttöisen S580-malli-
sen lämpöpumpun tärinää. Tärinätestauksessa asiantuntijana 
toimiva Centrian TKI-asiantuntija Petri Jämsä kertoo testausti-
lanteesta seuraavaa:

– Testitilanteessa tärinää mitataan eri variaatioilla. Mittaustu-
loksista katsotaan ja analysoidaan tärinätasoja eri komponen-
teista. Raportti tuloksista toimitetaan Oilonille. Jälkianalyysilla 
saadaan tarkempaa täsmätietoa mittausdatasta, esimerkiksi 
resonanssitaajuuksia ja vaihdekulmia.

Oilon Oy:n tuotekehitysinsinööri Miika Lönnblad kertoo, 
että Centria valikoitui yritysyhteistyökumppaniksi aiemman 
yhteistyön kautta. Kaksi vuotta aiemmin yritys on hyödyntä-
nyt Centrian vanhaa kenttämittauslaitteistoa lämpöpumpun 
testaamisessa. Sekä Miika Lönnblad että Petri Jämsä kertovat 
yritysyhteistyön sujuneen hyvin. 

– Yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä alusta alkaen, tiivis-
tää Jämsä.

TEKSTI Marika Hautala  / KUVA AdobeStock

Oilon Oy hyödyntää Centrian 
uutta kenttämittauslaitteistoa 
tärinätestaamiseen

− Robotiikan käyttö pintakäsitte-
lyssä ei ole sinänsä mikään uusi jut-
tu, vaan sitä on käytetty pitkään esi-
merkiksi autoteollisuudessa. Pienillä 
ja keskisuurilla yrityksillä on harvoin 
resursseja investoida ja rakentaa 
tuotantoaan täysin uusiksi robotii-
kan ehdoilla tai palkata uusia robo-
tiikkaosaajia, Centrian TKI-koordi-
naattori Elisa Saarela kertoo.

− Tämä hanke lähtee siitä, että 
robotti mukautetaan yrityksen tar-
peisiin sopivaksi. Hankkeessa tutki-
taan myös sitä, miten robotti ohjel-
moidaan ketterästi. On tärkeää, että 
pintakäsittelyrobotin ohjelmointi olisi 
niin yksinkertaista, että käyttäjä voi 
sen itse ohjelmoida, Saarela jatkaa. 

Tärkeä osa hanketta on myös pin-
takäsittelyrobotin etäohjelmoinnin 
kehittäminen, jossa hyödynnetään 
VR-/AR-tekniikoita eli virtuaalito-
dellisuutta ja lisättyä todellisuutta. 
Centrian tuotantoteknologian moni-
muotokoulutuksissa hyödynnetään 
jo tällä hetkellä robotiikan reaa-
liaikaista ohjelmointia ja ohjausta 
etäyhteyksien kautta. Hankkeen 
etäohjelmoinnin kehittämistoimen-
piteet rakentuvat tämän vahvan 
osaamisen pohjalle.  

− eRoboSpray-hankkeessa yhdis-
tyy monen eri alan osaajan yhteis-
työ, Saarela iloitsee.

Saarelan oma tausta on puunja-
lostustekniikoissa ja erityisesti pin-
takäsittelyprosesseissa. Saarelan ja 
Wirkkalan lisäksi hanketiimissä on 
mukana robotiikan, virtuaalitodelli-
suuden ja mallintamisen asiantunti-
joita. Aivan uutena on mukaan pro-
jektipäällikön rooliin hypännyt Jenni 
Helander.

Saarela on tyytyväinen ohjausryh-
mään, jossa on Pohjois-Pohjanmaal-
la toimivien yrityksien edustajia: 

− Heidän osaamisensa ja yhteis-
työnsä on todella arvokas lisä hank-
keessa!

TEKSTI Laura Palovuori  
KUVA Hanna Kenakkala

TÄRINÄTESTAUS
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3D-TULOSTUS ON MUUTAMASSA 
vuodessa noussut yhdeksi mielen-
kiintoisimmista tuotantotavoista. 
Digitaalisen mallin tuottaminen 
fyysiseksi kappaleeksi on 3D-tulos-
tamalla helppoa, ja jätettä syntyy 
yleensä vähän. Tulostettavia tuot-
teita voivat olla esimerkiksi erilaiset 
käyttöesineet, muotit tai teollisuu-
den tarvitsemat osat. Tulostusma-
teriaalejakin on laidasta laitaan, 
mutta yleisimmät ovat erityyppisiä 
muoveja tai komposiitteja. 

Centriassa on laajaa muovi- ja 
komposiittimateriaalien osaamista, 
joka ulottuu materiaalien valinnasta 
ja valmistuksesta aina 3D-tulostuk-
seen ja tuotteiden valmistukseen. 

Materiaalilaboratorio PlastLabissa 
voidaan valmistaa erilaisia kompo-

siitteja kompounderilla, joka yhdis-
tää kaksi eri materiaalia toisiinsa, 
prässätä pelleteistä levyjä sekä tut-
kia materiaalin ominaisuuksia kuten 
vetolujuutta tai lämmön, kosteuden 
tai valon kestoa. 

− Tiloissa voidaan valmistaa fi-
lamenttia perinteistä 3D-tulostusta 
varten tai valmistaa tuotteet myös 
suoraan pellettimuotoisesta materi-
aalista uudella 3D-tulostusrobotilla, 
kertoo Centrian TKI-koordinaattori 
Egidija Rainosalo. 

PlastLabissa on kehitetty myös 
kemiallisesti kestävä ja edullinen 
komposiitti, joka koostuu polyp-
ropeenista ja 40 % puujauhosta. 
Puukuidut vähentävät muovin 
vääntymistä, lisäävät lujuutta ja 
jäykkyyttä sekä parantavat työs-

tettävyyttä ja hiottavuutta. Lisäksi 
puujauho vähentää fossiilisen öljyn 
tarvetta ja tuotteet ovat kierrätettä-
viä. Tämä parantaa tuotteen ympä-
ristöystävällisyyttä. 

− Valmistimme biokomposiitista 
tulostamalla veneteollisuuden käyt-
tämän muotin ja arvioimme sen 
elinkaariaikaiset päästöt.  Biokom-
posiittimuotin hiilijalanjälki on 62 % 
pienempi verrattuna perinteiseen 
valmistusmenetelmään, ja materi-
aalin kierrättämisellä on mahdolli-
suus pienentää hiilijalanjälkeä edel-
leen 14 prosentin verran, kuvailee 
Rainosalo.

PlastLab-materiaalilaboratorion 
laitekanta on vastikään kasvanut 
keväällä 2022 hankitun 3D-tulos-
tinrobotin myötä. Tulostinrobotti on 
hankittu osana kemian ja biotalou-
den osaamisalan VENEPRINT - Ai-
netta lisäävä digitaalinen valmistus 
veneteollisuudessa -hanketta, jossa 
pyritään tuomaan esille teollisen 
3D-tulostuksen mahdollisuudet 
demonstroimalla sen soveltuvuut-
ta veneiden rakenteellisten osien 
tulostuksessa. Centrian materiaa-
lien tuntemusta sekä robotiikan ja 
tuotesuunnittelun osaamista hyö-
dynnetään uusien tuotteiden kehit-
tämisessä. 

TEKSTI JA KUVA Heli Salmela

PlastLabissa valmistetaan ja kehitetään 
muovi- ja komposiittimateriaaleja

TKI-koordinaattori Egidija Rainosalo 
ja TKI-asiantuntija Matti Ojala ovat 
innostuneita uuden tulostusrobotin 
tuomista mahdollisuuksista.

Biokomposiittien yhdistäminen 3D-tulostukseen  
voi pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä.

3D-TULOSTUS
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Apuja pelialan työntekijäpulaan

VIDEOPELIEN SUOSION KASVAESSA pelialan rekrytoin-
titarve pelkästään Suomessa on useita satoja pelinke-
hittäjiä vuodessa. Peliyhdistykset, -kouluttajat ja -yrityk-
set hakevatkin yhteistuumin ratkaisua työntekijäpulaan. 

Centria tarjoaa pelialan koulutusta avoimessa am-
mattikorkeakoulussa 60 opintopisteen Pelipaja-opin-
tokokonaisuutena. Pelipajassa opiskelijat perehtyvät 
käytännönläheisesti pelisuunnitteluun, koodaamiseen, 
peligrafiikan tekemiseen, tarinankerrontaan, pelien ana-
lysointiin ja pelimarkkinointiin. 

Opinnoissa edellytetään, että opiskelijat oppivat jul-
kaisemaan valmiit pelinsä. Opetuksen suunnittelussa 
huomioidaan alan uusimmat trendit ja menetelmät, 
joita pelifirmoissa tänä päivänä hyödynnetään. 

Peliopetuksen järjestäminen monimuotototeutuksena 
mahdollistaa koulutukseen hakemisen ympäri Suomea.

– Monimuotoinen paikkaan sitoutumaton työskentely 
on tulevaisuuden työmarkkinoilla arkipäivää, johon me 
haluamme myös opiskelijoita valmentaa, kertoo Centri-
an TKI-asiantuntija Ville Autio.

Pelipajan lisäksi Autio vetää Centriassa pelilliset 
ja virtuaaliset teknologiat -tutkimusryhmää ja toimii 
projektipäällikkönä Next Level ja Qvarken Game Lab 
-hankkeissa. Next Level nopeuttaa opintoväyliä toi-
selta asteelta korkeakouluun pelikoulutusta hyödyn-
tämällä. 

– Uudesta kehitteillä olevasta opintoväylästä seuraa 
nopeampi työllistyminen peli- ja lähialoille, Autio täs-
mentää. 

Qvarken Game Lab puolestaan tukee Pohjanmaan 
ja Ruotsin Länsipohjan alueen peliteollisuutta ja ra-
kentaa yhteistyötä alueen peliasiantuntijoiden välille. 
Hankkeen päätavoitteita ovat yhteisen peliklusterin 
perustaminen ja kansainvälisen työllistymisen edistä-
minen.

Centria tekee myös alueellaan yhteistyötä pelialan 
toimijoiden kanssa ja pyrkii perehtymään alan uusim-
piin trendeihin esimerkiksi VR- ja AR-teknologioissa. 

TEKSTI Marika Hautala / KUVA Sami Huhtakangas

TKI-asiantuntija 
Ville Autio 
kouluttaa 
Centriassa pelialan 
osaajia.

PELIALA
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 TKI-johtaja Marko Forsell 
marko.forsell@centria.fi 

p. 040 808 5128

DIGITALISAATIO
TKI-päällikkö Marjo Heikkilä 

marjo.heikkila@centria.fi
p. 044 449 2507

OTA YHTEYTTÄ!

KEMIA JA BIOTALOUS
TKI-päällikkö Tero Tuuttila

tero.tuuttila@centria.fi 
p. 040 190 4788

TUOTANTOTEKNOLOGIA
TKI-päällikkö Tomi Pitkäaho

tomi.pitkaaho@centria.fi
p. 040 485 8219

centria.fi/tki

YRITTÄJYYS JA HYVINVOINTI
TKI-päällikkö Johanna Jansson

johanna.jansson@centria.fi
p. 040 480 7570

KEHITYS- JA KOULUTUSPALVELUT  
Palvelupäällikkö Jani Rättyä

jani.rattya@centria.fi
p. 044 449 2577


