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Projectalla on aloitettu koko henkilöstön 
voimin Great Place to Work -projekti. 

Projektin tavoitteena on kehittää Projectaa 
työpaikkana tutkimalla yrityksen toimin-
ta- ja johtamistapoja sekä henkilöstön 
hyvinvointia. Tulosten myötä tunnistetaan 
kehitettäviä kohteita sekä löydetään konk-
reettisia keinoja niiden parantamiseen.

Projecta on asettanut selkeäksi tavoit-
teekseen olla kolmen vuoden kuluessa ei 
enempää eikä vähempää kuin alansa paras 
työpaikka. 

Tuloksia verrataan saman kokoluokan ja 
samoilla toimialoilla toimivien yritysten 
tuloksiin ja samalla osallistutaan kilpailuun.

Projekti starttasi laajalla henkilöstökyse-
lyllä ja seuraava askel on yrityksen johdon 
kulttuuriauditointi yrityksen johtamis- ja 
toimintakulttuurista. Toiminnassa tarkas-
tellaan esimerkiksi rekrytointiprosessia, 
henkilöstön huomioimista/innostamista/
palkitsemista ja tiedotusta.

Tulosten perusteella Great Place to Work 
-organisaatio laatii yhteenvedon, vertailun 
muihin yrityksiin ja keskeiset johtopäätök-
set sekä tärkeimmät kehityskohteet. Näitä 
kohteita aletaan koko henkilöstön voimin 
viemään eteenpäin. Kaiken takana on 
ajatus, että hyvä työpaikka, jossa ihmiset 
viihtyvät, tuottaa parempaa asiakkaillemme 
parempaa palvelua ja tyytyväisempiä asiak-
kaita. Hyvät toimintatavat ja sitoutununeet 
ihmiset heijastuvat välittömästi myös asi-
akkaalle; yhteistyö on mutkatonta, nopeaa, 
henkilökohtaista ja asiantuntevaa.

Tutkimus toiste-
taan vuosittain 
ainakin kolmen 
vuoden ajan, 
jolloin nähdään, 
miten kehitys-
työ on asioihin 
vaikuttanut. 
Tarkoituksena 
on saavuttaa 
ainutlaatuinen 
työilmapiiri, joka 
näkyy ja kuuluu 
asiakkaalle asti.

 Milja Jokiranta

PROJECTA YHTEIS-
TYÖHÖN TURUN AMK:N 
KANSSA - BEST SELLER 
COMPETITION 2017
Projecta on aloittanut yhteistyön Turun 
ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön 
tarkoituksena on etenkin lähentää Projectan 
vuorovaikutusta paikallisten korkeakoulu-
jen, opiskelijoiden ja tulevaisuuden osaajien 
kanssa. 

Ammattikorkeakoulun näkökulmasta yritysten 
osallistuminen korkeakoulua tukevaan toimin-
taan antaa opiskelijoille uusia mahdollisuuksia 
osallistua mm. työharjoitteluilla ja opinäyte-
töillä yrityksille.

Best Seller Competition on osa uutta yhteis-
työsopimusta. 

Kilpailu on suunnattu korkeakoulutasoisille 
myynnin opiskelijoille. Kilpailun tavoitteena 
on ammattimaisen myyntityön arvostuksen 
nostaminen sekä Suomen talouselämällekin 
tärkeän myyntiosaamisen kehittäminen. 

Kilpailun järjestäjinä toimivat Haaga-Helia am-
mattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakou-
lu vuorovuosina. Kilpailu järjestetään keväällä  
2017  Turun ammattikorkeakoulussa. 

Aleksi Eronen

PÄÄKIRJOITUS

INVESTOINTI 
ON SIJOITUS
TULEVAISUUTEEMME

Koneuutiset
Projecta Oy:n asiakaslehti

Painosmäärä 3300 kpl. 

JULKAISIJA
Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14 
20320 Turku
p. 020 771 30

TOIMITUS
Aleksi Eronen ja Kaisa Oksanen
info@projecta.fi
p. 020 771 30

 
 
 

PAINO
Painotalo Painola
Jousitie 2
20760 Piispanristi

Jakelu  –  Asiakaslehden osoitelähteenä on Projecta Oy:n asiakasrekisteri.  
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja postituslistalta poistot osoitteeseen:  news@projecta.fi

Muistelen opiskeluaikaani 90-luvulla, jolloin talousopin tunnilla painotettiin investointien 

tärkeyttä ja muistutettiin koko ajan kasvavasta investointivelasta Suomen teollisuudessa. 

Kerrottiin yhdistelmästä, jossa väestö ikääntyy ja samalla tuotantomme tehokkuus ei 

enää lisäänny ja varsinkin tuottavuuden kasvu pysähtyy. Jokainen tietää, miten asiat ovat 

edenneet Suomessa viimeiset vuosikymmenet ja talouskasvumme on ollut koko Euroopan 

heikointa. Miksi?

Investointi on pääoman eli tuotantovälineiden tai maan hankintaa 
tuotantoa varten. Investoinnin tarkoituksena on tuotannon aloitta-
minen, tehostaminen, työn helpottaminen, ympäristökuormituksen 
vähentäminen tai viranomaisen säännösten noudattaminen. 

Investointi on yleensä aina suuri sijoitus, jonka lasketaan maksavan 
itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Investoinneilla on merkittävä 
liiketaloudellinen rooli, ja ne saattavatkin ratkaista koko yrityksen 
tulevaisuuden. Investoinnit luovat toiminnalle mahdollisuudet, 
mutta pääomasta on lähes aina pulaa. 

Kuinka moni muistaa noin vuosi sitten ker-
rotut Valmet Automotiven autotehtaan 

jätti-investoinnit robotiikkaan? Nyt 
Uudenkaupungin tehtaalla toimii 
yhteensä 500 robottia ja käynnissä  
ovat jättimäiset rekrytoinnit työn-
tekijäpuolella. Tehdas on hyvin 
kilpailukykyinen jopa maailman 
mittakaavassa. Samoin kävi myös 
Turun Meyerin telakalla. Miksi 
emme pääse samanlaiseen liitoon 
muilla valmistavilla aloilla? Mikä on 
ongelmana? 

Voin kertoa salaisuuden…  
halvalla ei saa hyvää, ei edes 

keskinkertaista. Prisma 
mainostaa ”Hyvä 

mutta halpa”. Tämä ei 
kuitenkaan toteudu 

investoinneissa, 
joiden tulosvai-

kutus ulottuu 
kymmeniä 

vuosia eteenpäin. Pitkä sitoutumisaika investointiin luo omat 
haasteensa päätöstä tehdessä. Tyypillistä on, että investointi-
päätös on kertaluonteinen, mutta toimintaympäristö muuttuu 
nopeasti. Merkittävän investoinnin oikea ajoitus on siksi tärkeää. 
Toisaalta tulevaisuus on aina epävarma ja vaikeasti ennustetta-
vissa, eikä selvienkään trendien jatkumiseen voi luottaa.

Investointi on aina sijoitus tulevaisuudelle. Investointia 
tehtäessä pitää tiedostaa riski epäonnistumiselle. Epäonnis-
tumisen riski kasvaa potentiaalisesti, kun alamme säästää 
euroja investoinneissa ja näemme sijoituksen lyhytaikai-
sena toimena, jolla ”sammutetaan nykyinen tulipalo”. Näin 
ollen on merkittävän suuri riski, että koko investointi menee 
pääsääntöisesti hukkaan. Voimme esimerkkinä todeta, ettei 
maailmassa ole yhtään toimijaa,  joka olisi manannut vuosien 
jälkeen investoineensa liian hyvään laitteistoon vaan päinvas-
toin.

Projectalla autamme sinua löytämään oikean ratkaisun tuotan-
tosi tuottavuuden varmistamiseen. Näemme aina investointipro-
jektit seuraavaa kvartaalia pidemmälle ja haluamme löytää aina 
sen oikean ratkaisun asiakkaillemme. Emme lähesty asiakkaan 

tarvetta ”rauta edellä”, vaan haemme oikeaa kokonaisratkai-
sua. Tämä on ainoa keino säilyttää suomalaisen teollisuuden 
kilpailukyky ja näin ollen suomalainen hyvinvointi.  Automaatio, 
robotiikka ja teollinen internet nähdään usein peikkona, joka 
vie teollisuuden työpaikat. Todellisuudessa se on ainoa keino 
varmistaa ja jopa lisätä teollisuuden työpaikkoja. Aivan loistavan 
esimerkkinä on Uudenkaupungin autotehtaan jättirekrytoinnit. 
Lisäksi pitää mainita suomalaisen rakennusteollisuuden ilahdut-
tava investointiaalto puuelementtien automaatioon! 

PROJECTA MUKANA 
GREAT PLACE TO WORK 
-PROJEKTISSA

Tervetuloa Lignaan tutustumaan useisiin uusiin innovaatioihin! 
Nähtävillä monia uusia ratkaisuja tuotannon tuottavuuden ja 
kilpailukyvyn varmistamiseen.

”TALOUSKASVUMME ON OLLUT 
KOKO EUROOPAN HEIKOINTA.  
MIKSI?”

MYYNTIJOHTAJA 
Sebastian Tamminen 
020 771 3303

Sebastian Tamminen

MADE WITH PROJECTA
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UUSI HOMAG-RYHMÄ 
ON SYNTYNYT 

Eugen Hornberger ja Gerhard Schuler perustivat Hornberger 
Maschinenbau oHG:n Etelä-Saksassa vuonna 1960. Maailman 
ensimmäisen reunalistoistuskoneen kehittäminen kaksi vuotta 
myöhemmin oli alkusysäys yhtiön nopealle kasvulle.

1960-luvulta lähtien HOMAG-ryhmä on ajanut puunjalostusteollisuutta eteenpäin innovaatioiden ja teknologioiden avulla. 

Selkeän strategiansa ansiosta HOMAG-ryhmästä on kehittynyt yritys, joka kattaa koko puunjalostuksen valmistusketjun 

- 6000 työntekijää, jotka työskentelevät yhdessä asiakkaidensa kanssa kaikkialla maailmassa.

-Markus Tasala

Esiintymällä yhtenä brändinä, HOMAG-ryhmä tekee lupauksen. 
Tämä lupaus perustuu kolmeen perusarvoon, joihin työntekijät 
ympäri maailmaa voivat samaistua:

• Yhteistyö

• Innovatiivisuus

• Ratkaisukeskeisyys

1
Yksi yhteyshenkilö 
myyntiosastolla kaikille 
ratkaisuille.
Henkilökohtainen 
HOMAG-asiantuntija 
tarjoaa neuvoja kaikille 
tuotteille ja auttaa 
asiakasta rakentamaan 
oman yksilöllisen 
ratkaisunsa.

2
Yksi vahva tuotekehitystiimi takaa 
innovaatiovoiman. Yhdistämällä 
kehittämisosaamisen uusia 
ratkaisuja tuodaan markkinoille 
nopeammin uusia innovaatioita. 
Innovaatioiden tarkoituksena on 
edistää asiakkaiden liiketoimintaa, 
auttaa heitä valmistautumaan 
tulevaisuuteen ja optimoimaan 
prosesseja.

3
Yksi vahva 
maailmanlaajuinen 
huoltotiimi. HOMAG-huollon 
henkilöstö edustaa vankkaa  
teknistä asiantuntemusta 
 tarjoamalla nopeasti ja 
ammattitaitoisesti tukea  
kaikkialla maailmassa.
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Yksi verkkosivu kaikille 
ratkaisuille. Tästä lähtien 
löydät kaikki ratkaisut 
Homagilta yhdestä 
verkko-osoitteesta. 
Tämä tarkoittaa, että 
löydät kaikki tuotteet 
helposti yhdestä paikasta 
unohtamatta lukuisia 
asiakaskokemuksia ja 
 –esimerkkejä.

- YKSI YRITYS JA YKSI BRÄNDI

UUSI LUPAUS: 

Termi “lupaus”  
tarkoittaa pitkäaikaista ja  
keskeistä brändilupausta, 
jota tietty tuotemerkki 
merkitsee. YKSI BRÄNDI: HOMAG

HOMAG Group näkee tämän päivän muutokset mahdollisuutena ja on nyt ottamassa seuraavaa 
askelta yhdistämällä nykyiset tuotemerkit yhdeksi brändiksi. Päätöksellä keskittyä yhteen 
vahvaan brändiin tulevaisuudessa, yritys antaa vieläkin suuremman painoarvon asiakkaiden, 
toimittajien ja kumppaneiden tarpeille. Tämä tulee johtamaan viestinnän selkeyteen ja mm. 
tuotevalikoiman yksinkertaistumiseen.  

RUNSAASTI ETUJA ASIAKKAILLE

Tulevaisuudessa jokaisen HOMAG-ryhmän koneen kyljessä on Homagin logo. Asiakkaat  
ympäri maailmaa voivat edelleen luottaa totuttuun laatutasoon, vaikka HOLZMA- palkkisahojen, 
Brandt-listoituskoneiden, WEEKE CNC -koneiden ja BÜTFERING-hiomakoneiden kyljessä onkin 
tulevaisuudessa HOMAG-logo. Tämä askel tuo runsaasti etuja asiakkaalle.

PALJON ETUJA YHDESTÄ OSOITTEESTA!

“SINUN RATKAISUSI” 

Nämä perusarvot yhdistyvät tehdä uudeksi lupaukseksi,  
jolla HOMAG esittää itsensä globaaleilla markkinoilla tästä eteenpäin: 

SINUN RATKAISUSI
Lue lisää osoitteessa www.homag.com

”MINKÄ TAHANSA YRITYKSEN, JOKA ETSII MENESTYSTÄ NYKYPÄIVÄN TALOUDESSA, ON SEURATTAVA 

MARKKINOITA, KUUNNELTAVA ASIAKASTA JA OLTAVA AVOIN MUUTOKSILLE.”
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Tervetuloa 
Puuntyöstön  
ykköstapahtumaan: 

LIGNAssa yli 1500 näytteilleasettajaa esittelee valtavan valikoiman koneita sekä työkaluja 

puunjalostukseen ja kappaleen käsittelyyn. Messuilla on erittäin paljon ohjelmaa, kuten 

työnäytöksiä  alan uusimmilla laitteilla, kappaleen käsittelyä, ohjattuja kierroksia ja paljon muuta. 

Alan viimeisimmät trendit kertovat kävijälle, miten hän pystyy tehostamaan omaa tuotantoaan, 

parantamaan kappaleen käsittelyä, tuomaan kestävyyttä ja monipuolistamaan toimintaa.

LIGNA 2017

KOLME SYYTÄ INNOSTUA  

LIGNASTA TÄNÄ VUONNA

1 UUDISTETTU MESSURAKENNE - YHTENÄISEMPI JA TEHOKKAAMPI 

2 ESILLÄ TÄMÄN HETKEN TRENDIT JA AJANKOHTAISET ILMIÖT

3 HOMAG GROUP ESITTELEE 55 KONETTA UUDESSA HALLISSA

Ständige Vertretung Rheinland  - Hannover,   
Friedrichswall 10 (direkt am Aegi), 30159 Hannover,  
 Tel.: 05 11/21 38 69-0

TERVETULOA ASIAKASILLALLISELLEMME 
LIGNA 2017 -MESSUILLA

VARAUKSET:
Support@projecta.fi
Support puhelin: 020 771 3368

VARAA PAIKKASI!

ALAN  
SUURIN  

TAPAHTUMA  

TOUKOKUUSSA 

HANNOVERISSA

ASIAKASILLALLINEN 

NÄHDÄÄN 

MESSUILLA!

Keskiviikkona 24.5. tai  torstaina 25.5. klo 19:30

PROJECTA-ABEND

HPP 300 multiTec -saha sahaa, poraa ja viimeistelee 
yhdellä vedolla. Uuden ominaisuuden myötä saha 
toimii NCAD-yhteydellä, mikä mahdollistaa jousta-
vamman ja nopeamman työskentelyn mitä ikinä on 
nähty. COBUS NCAD tuottaa datan suoraan CAD/
CAM-suunnitelmista, muuntaa sen ja lähettää suo-
raan sahalle. Ennennäkemätön monitoimisilta VMS 
060 on kaiken kaikkiaan kustannustehokas ratkaisu! 
Kone korjaa ja prosessoi lankutuksen korkeatasoi-
seen tarkkuuteen. Konetta voidaan käyttää minkä 
tahansa elementtien tuotantoon.

HALLISSA 13, WEINMANN JA HOMAG 
ESITTELEVÄT PUUPUOLEN UUTUUDET

WEINMANN
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CNC-KONEIDEN UUSI TULOKAS BMG-
SARJAN 310 ON ESILLÄ HOMAG CITYSSÄ.

YKSI LIGNAN SUURIMPIA NÄHTÄVYYKSIÄ 
JOSSA DIGITAALISET RATKAISUT OVAT TÄNÄ 
VUONNA SUURESSA OSASSA. 

HOMAGIN 0-SAUMABUUMI SAA JATKOA, KUN LASERTEC-  
JA AIRTEC-TEKNIIKKA OVAT ESILLÄ MESSUILLA. 
Päivitetty laserTec-tekniikka vie nollasaumalistoituksen uudelle tasolle yksinkertaistetun ohjausjärjestelmän ja  
ylivoimaisen palveluajan myötä. laserTec-tekniikka on varma kumppani niin Batch size 1- kuin sarjatuotannollekin. 

airTec-tekniikka sen sijaan on varma valinta nollasaumatekniikkaa, mikä minimoi virheiden mahdollisuuden.  
airTec on tehokkaampi, hiljaisempi ja käytettävissä reunalistoituksessa syötenopeuden ollessa 8–25m/min.  
airTecin 0-saumatekniikka sopii niin yksittäisen puusepänverstaan käyttöön kuin käytettäväksi KAL 370 -sarjan  
huippukoneiden kanssa.

BMG 310 on suunniteltu hyödyntäen toimivaksi todettua tekniikkaa ja lisätty 
siihen uusia mahdollisuuksia. Koneen leikkuupöytä on käytettävissa kolmesta 
suunnasta ja isoille materiaaleille on tarvittaessa tilaa ulottua sen yli. Käyttäjillä 
on vaivaton pääsy koneelle ja kone on helposti säädettävissä lisäturvavaatimus-
ten mukaan. 

Uusi automaattinen työkalun vaihtaja on entistä 
nopeampi ja työkaluille on entistä enemmän 

tilaa. Koneessa on kätketyt seurantakaape-
lit, jotka varmistavat, etteivät hukkapalat 

jumitu koneen sisään ja ehkäisevät letkujen 
vahingoittumista. Koneen uusi hallintajär-
jestelmä PowerTouch PC87 esittää koko 
prosessin 3D-malleina.

 

PROJECTA JÄRJESTÄÄ MYÖS HOMAG CITY TOURIN 
JOKA PÄIVÄ KOKO MESSUJEN AJAN KLO 13:00 LÄHTIEN. 
LUVASSA ON SUOMENKIELELLÄ SELOSTETTU KIERROS 
HOMAG CITYSSÄ. KIERROS PITÄÄ SISÄLLÄÄN MUUN 
MUASSA KONE-ESITTELYÄ! 

HOMAG GROUP HALLEISSA 13 + 14

LIGNAN MESSUILLA PÄÄSET TUTUSTUMAAN  
HOMAG GROUPIN INNOVAATIOIHIN.

Hallissa 13 on puolestaan esillä puupuolen ja etenkin  
puutalorakentamiseen liittyvät uutuudet ja ratkaisut. 

Homagin vuoden 2017 uutuudet LIGNAN messuilla:

•  Teollisuus 4.0: Digitaaliset ratkaisujen soveltaminen käytännössä

•  Uusi HOMAG ohjelmistoalusta

•  Uusi CNC-Työstökeskus: BMG 310

•  Uudistettu ”Batch Size 1” konsepti 

•  Pakkausautomaation ratkaisut

•  Älykkäät ratkaisut pienille ja keskisuurille  puusepäntoimijoille

•  Nollasauma listoitus - uusi patentoitu teknologia

•  Robotiikka- ja automaatioratkaisut

•  Uusia näkökulmia - ihmisen ja järjestelmän dynamiikka /   
 vuorovaikutus

•  Uusi tuotevalikoima - pintakäsittelyn ratkaisut

•  Tulevaisuuden teknologiat Innovation Centerissä

•  Projecta Oy on tuttuun tapaan vahvasti mukana messuilla  
 usean oman asiantuntijansa voimin.

”Homag tarjoaa ratkaisut 
pienille, keskisuurille ja 
suurille puuntyöstöalalla 
toimiville yrityksille 
yli 5000 neliömetrin 
messuhalleissaan 
Hannoverissa Lignan 
messuilla. ” 

Esillä on työstökoneita ja teknologioita, 
jotka kasvattavat tuotantosi tehokkuutta 
sekä vastaavat asiakkaittesi yksittäisiin 
tarpeisiin. Homag esittelee teollisuus 
4.0:aan räätälöityjä ratkaisuja kaikissa 
kategorioissaan. 

Lignan hallista 14 löytyy huonekalu-, 
rakenne-elementtien ja lattianpääty – 
valmistajille sopivat ratkaisut.

Tänä vuonna Batch size 1 -tehdas havainnollistaa komponenttien keskeneistä verkottu-
mista ja tiedon jatkuvuutta. Esillä on huipputeknologian siivittämä kalustetuotantotehdas,  
jonka ratkaisu vastaa huippuluokkaista tämän päivän ja tulevaisuuden kalustetuotantoa.   

 Batch size 1 -tehtaan kokonaisuus muodostuu TLF 411, HPS 320 fl exTec,  
               Profi KAL 610, TLB 321, ABF 600, MDE 120 ja VKS 250 koneista.  
              Ohjelmointi perustuu Powertouch- ja Woodflex-järjestelmään.

NOLLASAUMA / LASERTEC / AIRTEC

HOMAG BMG 310 LIGNASSA BATCH SIZE 1 - TEHDAS
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Korvenrannan Puusepäntehdas Oy ja  CNC-TYÖSTÖN UUSI AIKA

ROHKEUS JA AVARAKATSEISUUS AVAIN MENESTYKSEEN

Tälli Oy:n toimitusjohtaja  Jali Somppi on määrätietoisesti kehittänyt tuotanto-
aan harkituilla investoinneilla. Tälli Oy on tehnyt historiansa aikana hyvinkin suu-
ria ja rohkeita päätöksiä. Huonekaluvalmistuksen muuttaminen LEAN-ohjattuun 
komponenttituotantoon oli 2000 -luvun alussa valtava ponnistus. Nyt jälkikäteen 
katsottuna päätökset ja riskit olivat kannattavia. 

Nykyään Tällillä on vahva asema alallaan tuottaen asiakkailleen erilaisia asen-
nusvalmiita puupohjaisia komponentteja sekä tarvittaessa puhdasta kapasiteet-
tia. Tälli ei tarjoa kokoonpanoa eikä asennusta vaan keskittyy komponenttien 
valmistukseen ollen näin neutraali toimittaja.

Tälli on hyvin innovatiivinen yritys, joka haluaa tarjota asiakkailleen korkeaa laa-
tua ja jopa täysin uusia tuotteita sekä ratkaisuja. Tänä keväänä Tälli on investoi-
nut vahvasti CNC-teknologiaan, mm. juuri asennettuun Pohjoismaiden ainoaan 
”kulmaan” listoitettavaan 5-akseliseen Homagiin BMG512.  Uudella koneella Tälli 
tarjoaa asiakkaille täysin uuden tuotteen. Tämä 180 asteen säteellä kääntyvä lis-
toituspää mahdollistaa täysin uniikit ja kustannustehokkaat tuotteet esimerkiksi 
kalusteoviin sekä pöytiin. Tämä on tyyppiesimerkki asiakaslähtöisestä ajattelus-
ta. Tarvittiin kustannustehokas ratkaisu 5-akseliseen työstöön, joka mahdollistaa 
myös kestävän terävän vinon reunan. Aiemmin vastaavat tuotteet on tehty käsin. 

Toimitusjohtaja Jali Somppi kertoo investointipäätösten takana olevan vahva 
usko tulevaisuuteen ja halu jatkaa ja kehittää 40 vuotta alalla ollutta perheyritys-
tä uuden tyyppisessä hektisessä globaalissa markkinataloudessa . Toimitamme 
tuotteita kotimaan lisäksi Baltiaan, Skandinaviaan sekä Keski-Eurooppaan. 
Ilman merkittäviä investointeja tuotantoon, henkilöstön osaamiseen ja itse tuot-
teeseen ei tulevaisuudessa ole mahdollista olla kilpailukykyinen.

PERHEYHTIÖ 
Tälli Oy on vuonna 1979 perustettu perheyhtiö, joka valmistaa puupohjaisia- ja Formica IKI® -korkeapainelaminaattiin perustuvia 

komponentteja sopimusvalmistajana asiakkaidensa mallien ja toiveiden mukaisesti.  Asiakaskuntaan kuuluvat mm. rakennus-, laiva- , 

kaluste-, sairaala-, elintarvike- ja puusepänteollisuus. Tälli Oy:n liiketoiminnan kivijalkana toimivat osaava henkilöstö, uusiutuva 

tehokas konekanta, tarkat toimitukset, perusraaka-aineiden kotimaisuus sekä luonnollisesti IKI-levytehtaan läheisyys.  

MADE WITH PROJECTA

Toimitusjohtaja Jali Somppi vaikuttaa myös 
aktiivisesti PTY:n hallituksessa ja onkin syystä 
huolissaan puusepäntoimialan tilanteesta. 
Toimialan investoinnit ovat kovin matalalla 
tasolla ja ikävä kyllä koulutustakin saneerataan 
kovalla kädellä. 

Nyt kun vilkastuneen rakentamisen myötä 
puusepän markkinat ovat pitkästä aikaa nou-
sussa ja laivateollisuudessakin on pitkäaikaisia 
positiivisia näkymiä, tarvitaan innovatiivisuutta 
ja luovuutta sekä ripaus yhteistyötä.

Nimimerkillä: ” Kaikkea ei kannata tehdä itse”.¨

toisessa polvessa

Artturi Korvenranta perusti yrityksen Järvelään vuonna 1919. Artturin poika Risto Korvenranta johti tehdasta vuodesta 
1958 vuoteen 1985, jonka jälkeen yritys muutettiin kuuden sisaruksen omistamaksi osakeyhtiöksi. Vanhin veljeksistä, Kari, 
on rakennusarkkitehti ja neljä nuorempaa veljestä, Petri, Arto, Jyrki ja Jarkko ovat puuinsinöörejä. Heidän siskonsa Pirjo 
on puolestaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Korvenrannan Oy on sopimusvalmistaja, jonka asiakkaat ovat koti-, julkitila- ja myymäläkalustevalmistajia, kuljetusväline-
teollisuuden yhtiöitä ja metallialan yrityksiä, jotka tarvitsevat omiin tuotteisiinsa puupohjaisia osia.

UUSI CNC-TYÖSTÖASEMA HOMAG BMG 511 

Projectan toimittama uusi huippumoderni CNC-työstöasema Homag BMG 511 on asennettu ja otettu käyttöön. Nyt 
Korvenrannan puusepäntehtaalla on mahdollisuus työstää ja valmistaa entistä vaativampia tuotteita koneen viisiakseli-
sella työstöpäällä. Yrityksen materiaalivarastossa on yli 100 erilaista puulevyä asiakkaiden työstötarpeisiin, kuten vaneria, 
lastulevyä, mdf-levyä ja massiivilaminaatteja eri mitoissa ja väreissä.

Projecta sai kiitosta etenkin erinomaisesta projektinhallinnasta: kone toimitettiin etuajassa ja asennus sujui sujuvasti.

KORVENRANNAN PUUSEPÄNTEHTAALLA KÄRKÖLÄN JÄRVELÄSSÄ     
     ON TYÖSTETTY PUUTA ERI MUODOISSA JO 98 VUOTTA. 
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MELLANO luottaa innovatiiviseen

Mellanon asiakaslähtöinen liiketoimintamalli on erikoistunut 

vaativiin, nopeisiin ja joustaviin toimituksiin sekä korkeaan 

laatutasoon. Yhtiö on osa PRT-Forest Oy -konsernia, joka on 

kasvava puutuoteteollisuuden toimija ja yksi suurimmista 

pohjoissuomalaisista yrityksistä. 

Mellanolla pakkaamisen menetelmäkehitys on jäänyt muiden tuotannon prosessien kehityksen 
jalkoihin. Ongelmana on standardoimaton pakkaus, joka jää usein heikoksi ja aiheuttaa kulje-
tus-reklamaatioita. Lisäksi vallitseva pakkaamismenetelmä, kartonkiin kääriminen, kuormittaa 
työntekijöitä fyysisesti. Työergonometria on näin ollen puutteellista. Vallitsevien menetelmien 
puutteellisuuden vuoksi käytettävien pakkausmateriaalien määrää sekä hävikkiä ei päästä mit-
taamaan. Tulosten puuttuessa myöskään toimintaa ei pystytä tehokkaasti parantamaan.

Ratkaisuna näihin haasteisiin Projecta on toimittanut viime vuonna Mellanolle Homag Automa-
tion VKS 200 pakkaustuotantokoneen. Ratkaisu mahdollistaa uusien pakkaus/tuotesuojausrat-
kaisuiden innovoinnin, valmistamiseen ja hyödyntämisen. Tavoitteena on pakkausmateriaalien 
määrän optimointi, kartonkivarastoon sitoutuneen pääoman vapautus, tekemisen helpottumi-
nen/tuotannon virtauksen parantaminen, reklamaatioiden eliminointi ja pakkausten visuaali-
suuden parantaminen.

HOMAG VKS -PAKKAUSTUOTANTOKONEESEEN

WrapRod Hyödyt:
• Helppo ja nopea käärintäprosessi
• Kustannustehokkuus - kiristät käärijän avulla lavat tiukasti yhteen, 

jolloin kulutat myös vähemmän käärintämateriaalia
• Työasennot ja ergonomisuus
• Edullinen hinta
• Kevyt paino (1kg)

Kysy lisää tuotteesta: 

Mika Liinanotko   •   020 771 3322   •   mika.liinanotko@projecta.fi

WrapRod helpottaa ja nopeuttaa käärintätyötä. Vältät vaikeita työasentoja kyyry- ja 

pystyasennoissa. Käärintätyö aiheuttaa toistuvia, epämukavia työskentelyasentoja. 

Kurotukset ja kyyristykset kuluttavat ja voivat aiheuttaa vammoja.

WRAPROD  – Kätevä apuväline käärintään

MADE WITH PROJECTA MELLANO OY ON SUOMEN 
JOHTAVA KIINTOKALUSTEIDEN 

OMAMERKKIVALMISTAJA 
JA SUURIN MDF-OVIEN 

VALMISTAJA.
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HOMAG ePARTS-PALVELU  on entistä helpompi käyttää 

EI HUOLEN HÄIVÄÄ, 

Palvelu parantaa ja nopeuttaa koneiden ylläpito- ja asiakkuus-
prosessia merkittävästi. HOMAG-koneiden varaosien tunnis-
taminen ja tilaaminen on mahdollista ympäri vuorokauden 
eParts-palvelun kautta. eParts-palvelun kautta pääsee tarkas-
telemaan reaaliaikaista dokumentaatiota koneesta. Kirjautu-
malla sisään palveluun näet kaikki yrityksenne HOMAG-koneet 
listattuna allekkain. 

Palvelun kautta pääsee tarvittaessa tarkastelemaan konei-
den piirustuksia ja osaluetteloita. Valokuvien avulla taataan 
vaivaton ja nopea osien tunnistaminen. Varaosia tarvittaessa 
palvelu toimii myös ostopaikkana, josta näkee välittömästi 
tiedon osien saatavuudesta, voi kysyä lisätietoja sekä tehdä 
tilauksen kellon ympäri. 

kun huoltosopimus on  
huoleton PRO ratkaisu

Projectan uudistettu huoltosopimusmalli on joustava ja kustannustehokas valinta jokaiselle 

koneen omistajalle. Huoltosopimuksemme tarjoaa juuri sinulle ja toimintaympäristöllesi sopivan 

palvelukokonaisuuden. Huoltosopimus muodostuu neljästä osasta, joista huoltopalvelujen 

kokonaisuuden pystyy valitsemaan. Uudistetulla huoltosopimusmallilla haluamme maksimoida 

asiakkaillemme koneiden tuottavuuden, käytettävyyden ja tehokkuuden.

TARPEISIIN PERUSTUVAA PALVELUA

Huoltosopimuksen sisältö suunnitellaan 
aina asiakkaan kanssa yhdessä. Tarjoamme 
neljää eri huoltopalveluosaa, joista asiakas 
voi oman tarpeensa mukaan valita, mitä 
palveluita hän haluaa sopimukseensa 
sisällyttää.

Huoltosopimus räätälöidään asiakaskohtai-
sesti, jolloin asiakas ei joudu maksamaan 
turhasta. Näin asiakkaana tiedät tarkalleen, 
minkälaista vastinetta rahoillesi saat ja 
mistä maksat. 

PALVELUKOKONAISUUS 

• Huoltotarkastukset ja määräaikaishuollot

• Tekninen tuki & häiriönselvityspalvelut

• Varaosapalvelu

• Ohjelmistot ja IT-tukipalvelut

Sisällyttämällä huoltotarkastukset ja määrä-
aikaishuollot, varmistat ennalta arvaamat-
tomien tuotantokatkosten minimoinnin ja 
huolettoman koneiden ylläpidon. Luotta-

malla Projectan tarjoamaan tekniseen tukeen ja häiriönselvityspalveluun, 
minimoit häiriöistä aiheutuvat tuotantokatkokset. Tehokkaalla vikakorja-
uspalvelulla korjauksien vasteaika jää minimiin. Oikein rakennettu varaosa-
palvelu tukee toimintaa ja varmistaa koneillesi valmistajan alkuperäisosat. 
Autamme myös ohjelmistojen ylläpidossa ja tavoitettavissasi on halutessasi 
etähuolto- ja muut IT-tukipalvelumme.  

KONEEN OSTAJA HOI!

Uuden koneen hankinnan yhteydessä luontevin ja varmin ratkaisu on liittää 
asiakkuutesi heti huoltosopimuksen piiriin. Samalla jo käytössä olevat 
koneet ja järjestelmät hyötyvät huoltosopimuksesta. Käytössä olevien 
koneiden huolto-ohjelma aloitetaan näissä tapauksissa huoltotarkastuksel-
la. Huoltotarkastuksessa tehdään tarkka arvio koneen teknisestä kunnosta, 
jonka perusteella laaditaan ehdotus ensihuollon toimenpiteistä.

Projectan Huoltosopimuksella varmistat, että koneesi huollot ja korjaukset 
suoritetaan aina valmistajan kouluttamien huoltoteknikkojen toimesta teh-
taan laatimien huoltosuositusten mukaisesti. Toimitamme jokaisesta toi-
menpiteestä yksityiskohtaisen raportin, joka kertoo koneesi nykytilanteen 
ja kunnon. Raportti sisältää myös arvion ja ehdotuksen tulevista tarpeista, 
jotka edesauttavat asiakaskohtaisen jatkohuollon suunnittelua. Huoltoso-
pimuksella pidät huolen, että koneellesi muodostuu kattava ja luotettava 
tehtaan ohjeistuksen mukainen huoltohistoriaraportti, joka tukee myöhem-
min laitteen jälleenmyyntiarvoa uusia investointeja tehdessä.

Tarkoituksena on mahdollistaa HOMAG-koneiden varaosien 
tunnistus ja tilaus reaaliajassa myös verkossa. 

PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ON HELPPOA 

Palvelun käyttöönotto on helppoa: tarvitset vain koneesi sar-
janumeron ja HOMAG-ryhmän asiakasnumeron. Asiakasnu-
meron löydät tehtaan tilausvahvistuksesta ja mahdollisesti 
myös muista koneen mukana tulevista papereista. Asiakas-
numeron saat tarvittaessa myös Projectan asiakaspalvelusta.

Kysy lisää Huoltosopimuksestamme: Matti Laaksonen
matti.laaksonen@projecta.fi puh. 020 7713 393

UUDISTETUT HOMAG GROUPIN VERKKOSIVUT MAHDOLLISTAVAT

EPARTS-PALVELUN KÄYTÖN ENTISTÄ HELPOMMIN.

i

WWW.HOMAG.COM/EN/SERVICE
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TEOLLISUUS- 
HINNASTO 
2017

Kun mahdollisesti joskus koneesi syystä tai toisesta rikkoontuu, avun saa-
minen juuri sillä hetkellä tuntuu aina pitkältä ajalta. 

Homag ServiceBoardilla saat videoetäyhteyden Homagin ServiceCenteriin. 
Tämä mahdollistaa aivan uudenlaisen mahdollisuuden tilanteen kartoit-
tamiseen ja ratkaisemiseen. Suora videoyhteys mahdollistaa ohjeiden, 
videoiden, kuvien tai layouttien lähettämisen ja läpikäymisen reaaliajassa. 
Näin vian kartoittaminen ja mahdollisesti jopa korjaaminen nopeutuu 
huomattavasti. 

Homag ServiceBoardin kautta pääset hoitamaan suoraan vaadittavat vara-
osatilaukset ePartista ja mahdollisesti jopa varaamaan huollon, jos asia ei 
ratkennut heti. 

HOMAG SERVICEBOARDIN ETUJA:
 

•  Nopea kommunikointi videoyhteydellä

• Nopea vian määritys sekä vian korjaaminen

• Nopea ja helppo sekä optimaalinen huollon  
 suunnittelu ja toteutus

• Selkeä näyttö vaadittavasta asiaankuuluvasta  
 huollosta

• Sopii kaikkiin konetyyppeihin

• Huoltodokumentit sisältäen ohjeet ja manuaalit

  

UUSI  
TEOLLISUUS-
HINNASTO
ON ILMESTYNYT!

TILAA OMASI!
020 771 3327

SCHUKO VAATIVAAN  
PURUNPOISTOON
Yhteistyön ansiosta pystymme toteuttamaan yksinkertaiset sekä laajat 

kokonaisuudet purunpoistojärjestelmissä.

Schuko on saksalainen perheyritys, joka on jatkanut läheisiä suhteita asiakkaisiin yli  
45 vuoden ajan. Schuko-henkilöstö täyttää tämän standardin päivittäin tarjoamalla osaamistaan ja 
kokemustaan sekä tarjoamalla erinomaisia palveluja. 

HOMAGIN SERVICEBOARD   
– ainutlaatuista kilpailuetua asiakkaillemme

JATKOSSA TULEMME TARJOAMAAN SCHUKON KOKONAISVALTAISIA  

SUODATUSJÄRJESTELMIÄ  OSANA TUOTEVALIKOIMAAMME. 

ServiceBoard ratkaisun kanssa parannat pienellä 

teolla mahdollisesti paljonkin yrityksesi tuottavuutta. 

Projectalta uusia tuotteita: 

SCHUKO ON MYÖS ESILLÄ LIGNA:SSA 
HALLI 12 JA STÄNDI D23
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WINLET APUKUROTTAJA 
mullistaa ikkunoiden ja levyrakenteiden 
asennuksen kohteessa!

UUSIA TUOTTEITA

Winlet on suunniteltu toimimaan sisä- ja ulkotiloissa sujuvasti. Vakaaksi ja kompaktiksi suunniteltu 
runkogeometria yhdessä suuren nostokapasiteetin kanssa mahdollistavat kulun ahtaistakin oviaukois-
ta turvallisesti. Tästä syystä Winletillä voi työskennellä sujuvasti myös ahtaissa tiloissa, kuten hisseissä 
ja parvekkeilla.

Winletin ohjaus tapahtuu monitoimiohjauspaneelin kautta, joka on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi. 
Paneelissa on merkkivalot ja kahden painikkeen turvakäytöt vakiona. 

Winlet-apukurottajassa on myös viimeistä huutoa oleva ylikuorman seurantajärjestelmä, joka mittaa 
jatkuvasti pistekuormaa ohjaavilla pyörillä. Jos pistekuorma ylittyy, ohjaus rajoittaa välittömästi tarvit-
tavia hydraulitoimintoja ja sallii tietyt hydraulitoiminnot, esimerkiksi kuorman tuomisen lähemmäksi 
koneen päärunkoa. 

WINLET MALLISARJA  
KOOSTUU SEURAAVASTI  
MALLEISTA:

• Winlet 350

• Winlet 350 TH

• Winlet 575

• Winlet 600

• Winlet 785

• Winlet 1000

Numerokoodi mallissa kertoo mallin 
maksiminostokapasiteetin (kg).

WINLET-APUKUROTTAJIIN ON SAATAVILLA MUUN 
MUASSA SEURAAVIA LISÄVARUSTEITA:

• Paripyörät

• Tukipyörät

• Trukkihaarukka

• Nostokoukku

• Trukkihaarukka-adapteri

• Nostolenkki

• Langaton kauko-ohjain

Paripyörät sopivat erittäin epätasaiseen tai pehmeään 
maastoon. 

Tukipyörät vakauttavat konetta entisestään, ja Trukki-
haarukka & Nostokoukku mahdollistavat Winletin käy-
tön monipuolisempaan nostotyöhön. Trukkihaarukka-
adapterin avulla Winletiä voidaan käyttää suuremman 
esim. kurottajan jatkeena. Nostolenkillä Winlet voidaan 
nostaa kohteeseen nosturilla.

 
      -Arto Parkko

Käyttämällä Winlet-apukurottajaa voidaan työn turvallisuutta ja 

ergonomiaa parantaa merkittävästi. Jopa satoja kiloja painavat 

ikkunaelementit saadaan nostettua, kuljetettua asennuspaikalle ja 

asennettua helposti ilman selän venähdyksiä tai väliin jääneitä sormia.

Meiltä saat puunjalostusteollisuuden liimat 
sekä tuoteteknisentuen Kleiberit liimoille. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous 
Denise Rosas 020 771 3318

Kleiberit liimojen  
hintalaatu yllättää sinut positiivisesti!

Kleiberit sulateliimat ovat maailman  
käytetyimpiä reunalistoitusliimoja.

WINLET EI  
PELKÄSTÄÄN  
SOVELLU IKKUNOIDEN  
ASENTAMISEEN, 
VAAN SILLÄ VOIDAAN 
NOSTAA, SIIRTÄÄ JA 
ASETTAA MYÖS USEITA 
ERILAISIA LEVYMÄISIÄ 
RAKENTEITA JA MATE-
RIAALEJA IMUKUPPI-
TARTTUJALLA. 
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PIENI JA PIPPURINEN TEHOPAKKAUS 

HOMAG BHX 050 / 055
HOMAG-RYHMÄ ON VALMISTANUT  
POHJOIS-SAKSASSA VUODESTA 2009 LÄHTIEN 
HOMAG BHX 050/055 CNC -KONEITA.

PROJECTA PAIKALLA LANSEERAUKSESSA 
ALTENDORFIN TEHTAALLA  
MINDENISSÄ!

ELUMATEC SBZ-122/75 
- UUSI 5-AKSELINEN TYÖSTÖKESKUS!

TEKNISET TIEDOT
Max työstöalue ilman päätytyöstöä 3851 mm 
Max työstöalue päätytyöstöillä 3525 mm
X-liike 4176 mm Vmax. 120 m/min
Y-liike 1040 mm Vmax. 60 m/min
Z-liike 540 mm Vmax. 30 m/min

Työkalunvaihtaja 12 Paikkaa
Kiekkojyrsin 120 mm
Sahanterän halkaisija 180 mm
Työkalun pituus max. 150 mm
Autonomiset kappaleen kiinnittimet 
eluCam ohjelmisto 
Paineilman tarve > 7 bar
Sähkön tarve  400 V, 3~, 50 Hz, 22 A
Paineilman kulutus 185 l

OCTOMECA OMC-MALLISTO TÄYDENTÄÄ
PROJECTAN PAKKAUSLIIKETOIMINNAN 
TARJONTAA AUTOMAATTISESSA  
LAVANKÄÄRINNÄSSÄ

Homag BHX050 tai 055:stä on tullut 7:ssä vuodessa maailman eniten myyty CNC-konemalli. 
Kyseinen malli on myös tuttu kymmenille suomalaisille yrityksille. Homag BHX050:n ja 055:n 
menestys jatkuu vahvana. BHX050 / 055 soveltuu jopa yrityksen ykkös-CNC:ksi ja toisaalta 
suurien tuotantolinjojen väliin suorittamaan töitä, joissa vaaditaan nopeita aseteaikoja ja 
joustavuutta. Molemmista kohteista on vuosien kokemukset myös meiltä Suomesta ja näin 
ollen varmistaa yrityksen tuottavuutta tänään ja huomenna. Homag BHX050 ja 055 on yksin-
kertaisen nerokas 3-akselinen cnc-kone. Samainen kone on myös todellinen tehopakkaus 
porauksessa. Helppo käytettävyys, toimintavarmuus, joustavuus sekä nopeat aseteajat, hyvin 
pieni tilavaatimus, edullinen hinta ja Homag-ryhmän yhteinen WoodWOP-ohjelmisto tekee 
BHX:stä markkinoiden ykkösen.

ALTENDORF ON JULKAISSUT TÄYSIN UUDEN SAHAMALLIN START 45. 

Mallin START 45:n takana on ajatus tarjota Altendorf käyttöön myös edullisempien 
sahojen sarjaan. Määrällisesti tarkistuspyörösahoja myydään eniten alle 10 000 €:n  
hintaluokassa. Tässä luokassa myös Altendorf tulee olemaan läsnä tulevaisuudessa.
Altendorf START 45 -mallia on saatavissa 3 eri konfiguraatiota, joten oikeanlaisen sahan 

löytäminen on hyvin helppoa. 

TULE TUTUSTUMAAN UUTEEN SAHAMALLIIN TURUN  
TOIMIPISTEESSÄMME JA TOTEA UNIIKKI ALTENDORF-LAATU 
MYÖS START45-MALLISSA.

OLE YHTEYDESSÄ PROJECTAN KONEMYYNTIIN 
JA KERROMME LISÄÄ!

Projectan ja Octomecan yhteistyö Suomessa ja Baltiassa keskittyy vaativiin käärintäsovel-
luksiin. Kaikki toimittamamme koneet rakennetaan käyttäen nykyaikaista tuotantotekniik-
kaa ja huippuluokan komponentteja.

Projectan tarjonta koostuu OMC-mallistosta ja kattavista huoltopalveluista. 
 Projecta tarjoaa OMC-mallistoa osana pakkausratkaisujaan.

OMC-H AUTOMAATTISET HORISONTAALIKÄÄRINTÄKONEET 
JA OMC-V AUTOMAATTISET VERTIKAALIKÄÄRINTÄKONEET

Tekniset ratkaisut ovat vuosikymmenten kokemuksen ansiosta alansa huippua
ja suunniteltu kovaan käyttöön sekä mahdollisimman vähän huoltoa vaativiksi.  
Koneet toimitetaan asennuksineen ja käyttöönottoineen.

LISÄTIEDOT: MATTI KESSELI - PUH 020 771 3331 
MATTI.KESSELI@PROJECTA.FI

KONEEN MITAT:  
pituus   7534 mm
syvyys   2180 mm
Korkeus   2800 mm
Paino   3400 kg

ELUMATECILTA ON TULLUT MARKKINOILLE AIVAN TÄYSIN 
UPOUUSI 5-AKSELINEN TYÖSTÖKESKUS SBZ-122/75. KAIKKI 
TYÖSTÖT OVAT MAHDOLLISIA, KUTEN JYRSINTÄ, PORAUS, 
KIEREITYS JA SAHAAMINEN.

UUTUUS ALTENDORFILTA, 

START 45!
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ROBOTMATION 
täydentää Projectan tarjontaa 
automaatioratkaisuissa

ROBOTMATIONIN AUTOMAATIO-OHJAUSTEKNIIKKA 
PERUSTUU EDISTYKSELLISEEN ROBOTVISOR- 
KÄYTTÖLIITTYMÄÄN.

Yksilöllistä ja helppokäyttöistä
LAVAUSROBOTIIKKAA

Arto Parkko

Projecta on keväällä aloittanut yhteistyön suomalaisen 

automaatioalan huippuosaajan Robotmation Oy:n kanssa.

Yhteistyön myötä tuote- ja ratkaisutarjontamme laajenee 

automatisoiduilla sovelluksilla, joilla tehostamme 

asiakkaidemme tuotantoprosesseja. Tarjontaamme kuuluvat 

sekä uusinvestointien ratkaisut että olemassa olevien 

järjestelmien modernisoinnit.

Projectan automaatiokumppani Robotmation taitaa helppokäyttöisten ja joustavien lavausrobotti-
solujen valmistamisen!

Lavausrobottisolujen ydin on oikeanlainen tarrain oikeaan tarpeeseen, ja Robotmationilla onkin pitkä 
kokemus ja osaaminen vaativien tarraimien rakentamisesta, esimerkiksi säkkitavaroille. Tuotevali-
koimasta löytyvät lisäksi räätälöidyt kuljetinratkaisut ja käsittelylaitteet. Tuotteiden tunnistamisessa 
hyödynnämme esimerkiksi RFID-tunnistetietoa tai konenäköä.

Robottisolua ohjataan älykkään Robotvisor–käyttöliittymän avulla. Operaattorin on helppo laatia 
käsiteltävien kappaleiden lavausreseptit visuaalisen käyttöliittymän avulla. 

Robotmation on vuonna 1999 perustettu yritys, jonka automaatiojärjestelmät, robottisolut 
sekä tuotantolinjat tuovat meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme entistä joustavampia, 
fiksumpia ja kustannustehokkaampia kokonaisratkaisuja. Robotmation on erityisesti panos-
tanut järjestelmiensä helppokäyttöisyyteen ja sillä on kokemusta laitteistojen toimittamisesta 
metalli-, puu-, elintarvike- sekä prosessiteollisuuteen.

Robotmationin automaatio-ohjaustekniikka perustuu yrityksen itse kehittämään edistykselli-
seen Robotvisor-käyttöliittymään. 

Käyttöliittymä on helppokäyttöinen, suomenkielinen PC-Pohjainen järjestelmä. Jokainen 
käyttöliittymä suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan ja jopa satojen eri laitteiden ohjaus 
onnistuu samanaikaisesti ongelmitta samalla käyttöliittymällä.

Robotmation toimittaa ja modernisoi myös erilaisia tuotantolinjoja. Jokaisen projektin myötä 
asiakkaan tuottavuusprosentti on loikannut paremmalle tasolle. Olemme Projectalla tyyty-
väisiä, että uuden kumppanuuden myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kotimaista 
huippuosaamista.

Mika Liinanotko

LAVAUSRATKAISUT SUUNNITELLAAN YKSILÖLLISESTI 
   ASIAKKAAN TARPEEN MUKAAN.

Robotvisor on Robotmationin itse kehittämä visuaalinen ja 
helppokäyttöinen käyttöliittymä.
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JUHLISTAMME YHTEISTÄ 
ALTENDORFIN JA  

PROJECTAN  
50-VUOTISTAIVALTA

LISÄVARUSTEET:
• Käynnistyskytkimet kelkkaan
• Manuaalinen pikapuristin
• Käännettävä tukirulla
• STEG-lisätuki

Kampanjatarjous voimassa  
vuoden 2017 aikana tehtyihin toimituksiin.
Yhteydenotot puhelimella: 020 771 30 

LISÄVARUSTE  VELOITUKSETTA!

JUHLAVUODEN KUNNIAKSI 
UUDEN ALTENDORF F45- TAI  
WA80- SAHOJEN OSTOJEN YHTEYDESSÄ: 

www.projecta.fi
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TUOTEPÄÄLLIKKÖ

49-vuotias lahtelainen. Perheeseen 
kuuluvat vaimo, jo aikuiset lapset (3 
kpl) sekä kissa. Harrastuksiini kuuluvat 
snookerin pelailu ja musiikki. 

Olen valtaosan työelämästäni viettänyt 
erilaisten koneiden kanssa – ensin 
huoltamalla niitä ja myöhemmin mm.  
suunnittelemalla erilaisia ratkaisuja 
niin levykomponenttien kuin lasin ja 
alumiininkin käsittelyyn. 

Projectan hyvänä puolena on, että kaikki 
laitteet ja ohjelmistot tulevat samalta 
toimittajalta, jolloin vältytään niin 
päällekkäisten ohjelmien aiheuttamilta 
ongelmilta kuin myös keskenään erilaisten 
järjestelmien välisiltä konflikteilta. Eikä 
voida vähätellä myöskään kaikkien after-
sales -palvelujen saamista kätevästi saman 
katon alta.

HUOLTOTEKNIKKO

Olen 41-vuotias mies Turusta. Asustelen tässä 
ihan Projectan vieressä. Olen kolmen lapsen isä 
ja parin koiran omistaja. 

Lähtöisin olen tuolta Kaakkois-Suomesta, 
Kouvolasta, mutta viimeiset 20 vuotta on tullut 
täällä Turun seudulla asuttua. Koulutukseltani 
olen automaatiotekniikan teknikko. 

Aikaisempia työnantajiani ovat olleet mm. 
Nokia Oy, ABB Service Oy, Sataservice Food 
Oy sekä Konecranes Service. Kaikki työt ovat 
enemmän tai vähemmän liittyneet korjaus-, 
huolto-  ja asennustehtäviin. Työstökoneet, 
hitsauskoneet, trukit, nosturit, kuljettimet, 
ladontakoneet ja erilaiset robotit ovat tulleet 
tutuiksi viimeisen 20 vuoden aikana. 

Pari ensimmäistä kuukautta Projectalla olen 
viihtynyt erinomaisesti. Ammattitaitoisten ja 
mukavien kollegojen kanssa on mielekästä 
työskennellä. Jokainen päivä on erilainen ja 
välillä pitkäksikin venyvät työpäivät kuluvat kuin 
siivillä. Tykkään!

UUSIA HENKILÖITÄ PROJECTALLA

MYYNTI-INSINÖÖRI

Olen 32-vuotias konetekniikan diplomi-
insinööri Raisiosta ja lähtöisin Kaakkois-
Suomesta Elimäeltä. 

Olen ennen Projectaa työskennellyt 
monenlaisissa tehtävissä, kuten myynnin 
teknisenä tukena, projektipäällikkönä ja 
käyttöönottajana hitsausrobotiikan alalla. 

Projectalla teen myynnin teknistä tukea, 
peruskonemyyntiä ja tuen muita osa-alueita, 
kuten esimerkiksi varaosamyyntiä tarvittaessa. 
Projecta on hyvin ajanmukainen yritys,  
siellä on mahtava työporukka ja koen   
olevani henkisessä kodissani!

ARTO PARKKO PETRI LEIVONEN

TEEMU PEKKOLA

MIKSI PROJECTA ON ENEMMÄN KUIN KONETOIMITTAJA?

TUOTTEITA VAIN 
AMMATTIMAISEEN 
TULOKSENTEKOON,  
ei harrasteluun

KOKEMUSTA EI VOI OSTAA  
– se ansaitaan vuosien työllä

ASIANTUNTIJOILTAMME 
LISÄARVOA TUOTANNON 
TEHOSTAMISEEN

ALAN UUSINTA 
TEKNIIKKAA 
TEOLLISUUDEN JA 
TEKIJÖIDEN KÄYTTÖÖN
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ELUMATEC TECHDAYS 
- TEHDASTAPAHTUMA 20.9-22.9.2017

JÄRJESTÄMME TEHDASTAPAHTUMAAN MATKAN

LIPUT NOPEIMMILLE EDULLISESTI!   

ME VASTAAMME KONETOIMITUKSISTA

Rami Seppälä

020 771 3315

Klaus Korvensyrjä

020 771 3333
Tapio Ristimäki

020 771 3333

Matti Laaksonen

020 771 3393

Kai-Markus Laiho

020 771 3333

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA LIPUT:

Matti Kesseli - puh. 020 771 3331 
matti.kesseli@projecta.fi
Arto Parkko - puh. 020 771 3317
arto.parkko@projecta.fi

NÄE ELUMATEC SUUREMPANA 
JA VOIMAKKAAMPANA KUIN  
KOSKAAN ENNEN!

Johtava alumiinintyöstökoneiden valmistaja  
elumatec järjestää syyskuussa tehdastapahtu-
man tuotantolaitoksellaan Saksassa. Nähtävillä 
tulee olemaan erittäin laaja valikoima alan  
parhaita koneita sekä työstönäytöksiä.

Useita SBZ-sarjan työstökeskuksia

Kaikki elumatecin kaksoisteräsahat

elumatecin logistiikkatuotteita

Yhteistyökumppaneiden tuotteita

Useita konenäytöksiä

Esityksiä ohjelmistoyhteistyökumppaneilta

Esityksiä elumatecin tuotekehityspuolelta 

Infokulmauksissa: työkaluinfoa, 

 erityistarjouksia, huoltotietoa, historiaa

Konekumppanit esittelevät tuotteitaan 

ja paljon muuta!

ESILLÄ MM.:

Petri Leivonen

Levyntyöstö

020 771 3325

Holger Sepp

+372 53 309 147

Leito Loitme

+372 53 444 818

Sebastian Tamminen
Myyntijohtaja 

020 771 3303

Toni Kytöviita
Levyntyöstö / massiivipuu

020 771 3358

Jouni Häkkänen

Levyntyöstö / massiivipuu

020 771 3320

Mika Liinanotko
Pakkausratkaisut

020 771 3322

Tuomas Marjamaa

Pakkausratkaisut

020 771 3332

Markus Tasala
Toimitusjohtaja

020 771 3347

Matti Kesseli
Alumiini- ja lasintyöstökoneet

020 771 3331

Marko Tõlgo

+372 524 5636
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Arto Parkko
Asiakaspalvelu

 020 771 3317

Denise Rosas
Työkalut ja tarvikkeet

020 771 3318

Jari Kurikka
Asiakaspalvelu

020 771 3368

Antti Leppävuori
Varaosat

020 771 3315

Milja Jokiranta
Komponentit ja materiaalit

020 771 3306
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Anu Henriksson 
Lasialan materiaalit

020 771 3220

Martti Palm 

+372 60 30 620

Toni Fränti
Hätäsuihkut ja suuttimet

020 771 3370

Juhani Jokinen
Hätäsuihkut ja suuttimet

020 771 3338

Kristian Kosonen
Paineilmatuotteet
020 771 3327



projecta.fi

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE

JA TEKIJÖILLE

Projecta Oy 

Lukkosepänkatu 14 

20320 TURKU

020 771 30

info@projecta.fi


