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MADE WITH PROJECTA

Vuosia sitten kirjoitin lehdessämme digitalisaatiosta ja sen tuomasta muutoksesta. Suurin muutos kohdistui työntekijöihin 

ja varsinkin työtehtäviin sekä osaamistarpeisiin. Tilanne oli erittäin mielenkiintoinen alallamme. Työntekijöiden keski-ikä 

oli korkea ja hiljainen tieto uhkasi kadota eläköitymisten mukana. Samalla oli suuri koulutustarve digitalisaatioon ja sen 

hyödyntämiselle. Samat haasteet koskivat myös Projectaa eli miten voimme hyödyntää digitalisaatiota asiakkaidemme ja 

itsemme avuksi. 

MYYNTIJOHTAJA 

Sebastian Tamminen

020 771 3303 

sebastian.tamminen@projecta.fi

Pääkirjoitus:

Kumppanuus katsoo 
yli suhdanteiden
Tällä hetkellä ei ole helppoa ajatella sitä, missä suhdanteessa elämme taloudes-
samme. Koronan luomaa epävarmuutta ja epämukavuutta on nyt takana jo pian 
18 kuukautta. Toisille se on merkinnyt alkushokin jälkeen kasvavia tilauskirjoja 
ja joillekin taas päinvastaista tilannetta. Samalla etenkin jo vuoden 2020 aikana 
alkanut raaka-aineiden ”hintaralli” on laittanut monet laskelmat uusiksi jo mo-
neen kertaan. Varsinkin puupohjaisten raaka-aineiden hinnannousut ja saata-
vuusongelmat ovat luoneet epävarmaa tilannetta markkinoille. Toisaalta myös 
muiden raaka-aineiden hinnannousut kiihdyttävät hintapainetta esimerkiksi 
koneenrakennuksessa, komponenteissa ja teollisuuden tarvikkeissa. Nyt on kui-
tenkin jo merkkejä siitä, että tilanne olisi hieman tasaantumassa. Ainakin itse 
uskon, että suurimmat syyt tähän hintaralliin ovat olleet teollisuuden pienet va-
rastot ja supistuneella kapasiteetilla ollut valmistus. Kun tilanne alkoi näyttää 
helpottumisen merkkejä jo viime vuoden aikana, alkoi kysyntä elpymään nope-
ammin kuin tuotanto pystyi siihen vastaamaan. Eli tilanne lienee helpottumaan 
päin.

Me Projecta Oy:ssä juhlimme tänä vuonna yrityksemme 75-vuotista taivalta. 
Tuohon taipaleeseen on mahtunut paljon onnistumisia sekä myös haasteita. 
Usko tekemiseen ja tulevaisuuteen ovat kuitenkin vieneet yritystä eteenpäin 
monen erilaisen tilanteen ja suhdanteen yli. Selvää on kuitenkin, että yrityksen 
tärkeimmät tukijalat ovat aina olleet hyvät asiakassuhteet, osaava henkilöstö 
ja laadukkaat päämiehet.

Tänä päivänä, kun suunnittelemme tulevaa nyt ja vuosiksi eteenpäin, tukeu-
dumme edelleen näihin tärkeisiin onnistumisen tukijalkoihin, jotka mahdollis-
tavat yritystoiminnan jatkuvuuden.

Hyvässä asiakassuhteessa ei tavoitella yksipuolista etua tai tehdä ”kertakaup-
paa”. Pitää löytyä laadukkaita tilanteeseen sopivia ratkaisuja, joista kannetaan 
huolta myös jatkossa. 

Osaava henkilöstö. Tämä on tärkein tekijä, jolla asiakassuhteita ja 
päämiessuhteita rakennetaan ja ylläpidetään. Me Projectassa 
haluamme, että työntekijät viihtyvät ja silloin myös asiak-
kaamme saavat parasta mahdollista palvelua.

Laadukkaat päämiehet varmistavat, että toimitamme 
lupauksemme mukaisesti teollisuuden asiakkaille tuot-
tavuutta tukevia ratkaisuja. 

Haluan kiittää Teitä, asiakkaitamme. Olemme pääs-
seet koronan tuomasta tilanteesta kunnialla ylitse 
ja katsomme vahvasti eteenpäin. Tilauskirjat ovat 
ansiostanne täyttyneet ja Teidän uskonne tulevaan 
vie meitä yhdessä tästäkin eteenpäin -KIITOS!

Syysterveisin,

Tuomas Hilakari
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Kesäkuussa 75 vuotta täyttävä Projecta Oy harjoittaa teknistä maahantuontia ja kauppaa. Yrityksen perusti 

nykyisen hallituksen puheenjohtajan Markus Tasalan isoisä Veijo Tasala.

Isoisäni oli Valmetin ja Starckjohanin pal-
veluksessa Tampereella, mutta ryhtyi itsenäi-
seksi yrittäjäksi perheen muuttaessa Turkuun, 
kertoo Markus Tasala. Aluksi Veijo Tasala pyö-
ritti yritystä kotoaan käsin. Ruokasalin pöytä 
toimi työpöytänä. Sen ääressä hän soitti ulko-
maan puheluita ja käynnisti yritystoiminnan. 
Ensin tulivat kuvioihin maalauslaitteet ja sit-
ten sahateollisuuden terät. Puuntyöstökoneet 
ovat edelleen Projectan pääliiketoimintaa. 
Muita keskeisiä palvelualueita ovat eristysla-
sin valmistuksessa käytettävät koneet, alumii-
nintyöstökoneet ja paineilmatekniikka sekä 
erilaiset teollisuuden komponentit — Vastuul-
lamme on toimittaa kokonaispalveluna oikeat 
koneet ja laitteet täsmällisesti asiakkaan tar-
peiden mukaan, sanoo Markus Tasala. — Yritys 
lähti tuotekeskeisesti liikkeelle. Nyt liikeidea 
on hyvin tarkkaan määritelty ja sitä on kehitet-
ty asiakaskeskeiseen suuntaan. Alussa myös 
perheen isoäiti Marianne Tasala oli töissä 
perheyrityksessä hoitaen kassaa, kirjanpitoa 
ja kirjeenvaihtoa. — Isoäitini kuolema nuorella 
iällä vuonna 1979 on ollut perheemme kan-
nalta yksi yrityksemme dramaattisia vaiheita.

TOISEN SUKUPOLVEN MUKAANTULO OLI 
ITSESTÄÄNSELVYYS 

1970–luvulle tultaessa Projecta Oy oli kas-
vanut niin paljon, että toisen sukupolven 
mukaantulo perheyritykseen oli itsestään 
selvää. Olli Tasala valmistui diplomi–insinöö-
riksi vuonna 1971 ja tuli yrityksen palvelukseen 
vuonna 1972. — Kun aloitin opinnot, en lähte-
nyt siitä, että perheyritys pystyisi tarjoamaan 
leivän syrjää. Valmistumisvaiheessa tilanne 
oli kuitenkin toinen, kertoo Olli Tasala. Velje-
ni Torsti Tasala tuli aikanaan mukaan hänkin. 
— 1975 isäni jätti firman johtamisen minulle. 
Ensimmäisen sukupolvenvaihdoksen teimme 
80–luvun puolivälin jälkeen.

Projectassa ovat 2000-luvulla työskennelleet 
monet kolmannen sukupolven edustajat. Olli 

Tasalan jälkeen vetovastuun toimitusjohtaja-
na otti perheen ulkopuolinen Reijo Laakso-
nen. Perheen ulkopuolinen johtaja auttoi per-
heyritystä uudistumaan ja hakemaan kasvua 
uusista liiketoiminta-alueista.

2012 vetovastuu siirtyi Markus Tasalalle, joka 
oli tullut yrityksen palvelukseen 2000-luvun 
alussa kierrettyään sitä ennen harjoittele-
massa Yhdysvalloissa, Saksassa ja Englannis-
sa. — Olin hankkinut kannukseni Projectassa 
työskentelemällä useissa eri tehtävissä mm. 
varaosamyyjänä, konemyyjänä ja myyntijoh-
tajana, kertoo Markus Tasala. Yrityksen toinen 
sukupolvenvaihdos saatiin suunnitellusti hoi-
dettua loppuun 2015, kun yrityksen omistus 
siirtyi Markus Tasalalle. 

Kolmannen sukupolven tavoitteena on kasvat-
taa ja kehittää yritystä niin, että yrityksen siirty-
minen neljännelle sukupolvelle olisi mahdol-
lista. Neljäs sukupolvi on kuitenkin vielä niin 
nuorta, että ajankohtaista tämä ei vielä ole.

2019 vetovastuun toimitusjohtajana otti Tuo-
mas Hilakari, joka samalla tuli vähemmistö-
osakkaaksi. Hänen lisäkseen yrityksen avain-
henkilöihin ja vähemmistöosakkaisiin kuuluu 
varatoimitusjohtaja Sebastian Tamminen, 
joka on työskennellyt yrityksen myynnissä 
yli 10 vuotta. Markus Tasala siirtyi hallituksen 
puheenjohtajaksi keskittyen yrityksen kasvun 
varmistamiseen ja strategiseen kehittämiseen.

HENKILÖSUHTEET MERKITSEVÄT PALJON 

Perheyritykselle tyypilliseen tapaan Projectas-
sa on paljon pitkäaikaisia työsuhteita. Markus 
Tasala uskoo henkilöstön haluavan olla perhe-
yrityksessä töissä, koska niissä on kasvollinen 
omistaja ja johto. — Olemme aina pyrkineet 
rakentamaan organisaatiomme ihmisten 
ympärille. Henkilösuhteet ovat luonteva asia 
ja merkitsevät meille paljon. Markus Tasala 
uskoo perheyritystaustasta olevan hyötyä yri-

Projecta Oy 75 vuotta ja 
kolme sukupolvea 

tykselle kuin yritykselle. — Asiakkaat ja yhteis-
työkumppanit arvostavat nopealiikkeisyyttä. 
Kun omistaja on läsnä, isoistakin asioista 
pystytään päättämään nopeasti. Tällä hetkel-
lä Projectassa katsotaan tulevaan myönteisin 
mielin. — Vuosi on pitkä aika toimialallamme. 
Olemme budjetoineet kasvua ja olemme hy-
vin optimistisia tämän vuoden suhteen. Pro-
jectassa tulevaisuutta peilataan myös siihen, 
mitkä mahdollisuudet yrityksellä on säilyttää 
ja kehittää edustuksia. — Silloin kun yrityksel-
lä on tuoda lisäarvoa toimitusketjuun kuten 
jälkimarkkinointimme, joka antaa ohjelmisto-
palvelun ja huoltaa koneet, tällöin myös pää-
mieskumppanuudet ovat vankalla pohjalla. 
Se on meidän pienten suomalaisten markki-
noiden etu. 

OSAAMISTA JA KASVUA

Meillä on erittäin osaava ja sitoutunut henki-
löstö pätevän johdon lisäksi, ja niiden ansi-
osta olemme päässeet näin pitkälle, kertoo 
Tasala. Asiakassuhteiden ylläpito ja kehittämi-
nen eivät onnistu ilman, että meillä on avoin 
ja kehittävä ilmapiiri yrityksessämme. Tähän 
panostamme edelleen myös jatkossakin.

Myös järkevän ja oikean kasvun hakeminen 
käytettävissä olevilla keinoilla tulee olemaan 
lähivuosien keskeinen tavoite, johon johto on 
sitoutunut. Perinteisesti Projecta ei ole ollut 
kovin halukas ottamaan riskiä, mutta ilman 

sitä on nykymaail-
massa vaikea saa-

vuttaa kasvua.

Kiitos myös kai-
kille Teille asiak-
kaillemme, jotka 
olette meihin luot-
taneet historias-
sa ja nyt, päättää  

Tasala.

PROJECTA 75 V

TEKSTI : Markus Tasala

KUVA: Projecta Oy
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Projecta Ay merkitään kauppa-
rekisteriin 21.6.1946

Tämän jälkeen Veijo Tasala ostaa 
yhtiön, koska pitää nimeä niin hyvänä. 
Veijo Tasala toimii samaan aikaan 
Valmetin Tampereen tehtaan myynti-
päällikkönä. Varsinainen liiketoiminta 
on vielä 1940-luvun lopussa pieni-
muotoista ja kannattavan liikeidean 
hakemista. Veijolla on voimakas tahto 
ja halu parantaa perheensä toimeen-
tuloa ja elintasoa yrittämisen kautta.

PROJECTA 75 V PERHEYRITYS  PROJECTAN TARINA

Projecta Ay muutetaan  
osakeyhtiöksi

Vuosikymmenen alussa yritys valmis-
tutti ja myi napapuristimia sairaaloille 
ja sairaalatarviketukkureille. Lisäk-
si Veijo Tasala valmisti itse alumiinisia 
suksisauvoja perheensä asunnon 
yläkerrassa Tampereella.
Vuonna 1957 Veijo perheineen muut-
taa Turkuun. Samalla Veijo alkaa käy-
dä puolisonsa kanssa kirjeenvaihtoa 
lähinnä saksalaisten ja ranskalaisten 
potentiaalisten valmistajien kanssa 
näiden tuotteiden edustamisesta 
Suomessa.
Yhteydenotto Etelä-Saksalaiseen Jo-
sef Wagner GmbH:n johtaa lopulta 
kymmenen Mistral B väripistoolin 
ostamiseen ja edustussopimuksen 
syntymiseen vuonna 1959. Vaikka 
tuote oli pieni, edusti se aikansa inno-
vaatiota.

Perheyritykseen palkataan 
ensimmäinen toimihenkilö 1960

Hyvä tuote ja palava innokkuus johti-
vat yrityksen kasvuun. Liiketoiminta 
on väripistoolien myyntiä suoraan 
maalausliikkeille ja maalikaupoille. 
Veijon poika Olli Tasala tulee mukaan 
toimintaan keskittyen väripistoolien 
huoltoon perheen asunnon makuu-
huoneessa ja myöhemmin asunnon 
kellarissa Turun Linnankadulla. 
Edustusten määrä lisääntyy pyörö- ja 
raamisahanterillä. Yritykseen oste-
taan ensimmäinen auto – Peugeot 403 
farmari vuonna 1962.
Pekka Sallasmaa astuu Projectan 
palvelukseen 1965 ja tuotevalikoimaa 
laajennetaan edelleen puuntyöstö-
koneisiin. Aikaa suhteiden luomiseen 
maailman johtaviin laitevalmistajiin 
käytettiin paljon. Tavoitteena oli löy-
tää hyviä luotettavia ja edistyksellisiä 
päämiehiä, joiden kanssa olisi mah-
dollista luoda pitkäaikaisia ja toimivia 
yhteistyösuhteita. 60-luvun lopulla 
yhtiö muuttaa kunnollisiin toimitiloi-
hin Länsi-Turkuun ja toimintaa laajen-
netaan Helsinkiin, jonne perustetaan 
sivukonttori.

Projectan kasvun aikaa

70-luvulla solmittiin lisää edustuksia 
ja toiminta laajeni metallintyöstöön, 
paineilmatekniikkaan ja käsityökalui-
hin. Toimintaa laajennetaan Seinäjoel-
le rakentamalla sinne omat toimitilat, 
jotka valmistuvat 1974. Veijo Tasala 
luopuu toimitusjohtajuudesta 1975 ja 
Olli Tasala ottaa vetovastuun. Tuote-
valikoimaan tulevat teollisuussuutti-
met ja erilaiset kemikaalit.

Uusi nykyinen pää-
konttori- ja varasto-
rakennus valmistuu 
vuonna 1983 tuke-
maan liiketoiminnan 
kasvua

Yhteistyö saksalaisen 
maailman suurimman 
puuntyöstökonevalmis-
tajan Homag-konsernin 
kanssa alkaa 1987. Sa-
malla Josef Wagner 
laajentaa tuoteportfo-
liotaan teollisuusmaala-
ukseen, joka tulee luon-
nollisesti myös Projectan 
valikoimiin.
80-luvun loppua 
lähestyttäessä elettiin 
rakentamisen hulluja 
vuosia ja Projecta kasvoi 
markkinoiden mukana. 
Parhaimmillaan vuo-
sikymmenen lopussa 
henkilöstön määrä ylitti 
reilusti 100 henkeä ja 
meno oli kovaa. Projecta 
ostaa Uuraisilla toimiva 
työkalutehtaan, joka 
sittemmin myydään 
päämiehelle 2000-luvun 
alussa.

1940-luku

1950-luku

1960-luku

1970-luku

1980-luku
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PROJECTA 75 VPERHEYRITYS  PROJECTAN TARINA
Hulluja vuosia seurasi lama

Lama ”normalisoi” toiminnan ja 
työntekijöiden määrä asettui reiluun 
50 ja liikevaihto noin 60 miljoonaan 
markkaan. Suomen avautuminen 
Eurooppaan alkoi myös muuttaa 
markkinoita. Teknologian nopea ke-
hittyminen värittää 90-luvun loppua 
ja kasvattaa asiakkaiden investointeja 
uusia tuotteita mahdollistaviin tuo-
tantoteknologioihin ja tuottavuuden 
kasvattamiseen.
Viron itsenäistymisen jälkeen Projecta 
käynnistää liiketoiminnan Virossa ja 
oma tytäryhtiö Projecta Balti AS pe-
rustetaan 1997.

Kolmas sukupolvi tulee mukaan

Markus Tasala aloittaa myyntikoke-
muksen hankkimisen varaosamyyjänä 
2001. 2000-luvun alkuvuosien aikana 
toiminta oli vakaata ja muutok-
sia suhteellisen vähän. Muutokset 
alkavat 2005, kun Olli Tasala siirtyy 
hallituksen puheenjohtajaksi ja Reijo 
Laaksonen tulee toimitusjohtajaksi, 
joka oli iso muutos yritykselle. 2007 
tehtiin pitkästä aikaa yrityskauppa, 
kun Projecta osti Kauko-Telkolta 
Glastech-konsernin yhtiöt Suomessa 
ja Baltiassa. Samaan aikaan markki-
noilla tapahtui muutoksia, ensin yli-
kuumeneminen ja sitten teollisuuden 
investointien romahdus 2008.
2007 Viron tytäryhtiöön löydetään 
paikallinen maajohtaja. Kärsivällisyys 
Viron markkinoilla palkittiin, kun toi-
minta Virossa alkoi kehittyä tasaisesti 
ja positiivisesti. 2010-luvulla Viron toi-
minnan osuus sekä liikevaihdosta että 
tuloksesta on kasvanut jatkuvasti.

2012 alussa Markus Tasala ottaa 
vetovastuun Projectan toimitus-
johtajana

Reijo Laaksonen siirtyy hallituksen 
puheenjohtajaksi. 2010-luvun lopulla 
Projecta on uudistuva, tulevaisuutta 
rakentava yritys, jossa on töissä huip-
putyyppejä. Toimitilat on uudistettu 
kokonaan ja samalla tehty uusi pitkän 
tähtäimen strategia, joka hyvin rohkea 
ja erilainen. Suunnitelman keskiössä 
ovat henkilöstön viihtyminen ja hyvin-
vointi liiketoiminnallisten tavoitteiden 
lisäksi. Uskomme, että tyytyväinen ja 
motivoitunut henkilöstö kehittää toi-
mintaa jatkuvasti ja rakentaa pysyviä 
pitkäkestoisia asiakassuhteita.

Vuonna 2019 vetovastuun toimi-
tusjohtajana otti Tuomas Hilakari

Hilakari tuli samalla vähemmistö-
osakkaaksi. Hänen lisäkseen yrityksen 
avainhenkilöihin ja vähemmistöosak-
kaisiin kuuluu myyntijohtaja Sebas-
tien Tamminen, joka on työskennellyt 
yrityksen myynnissä 10 vuotta. Mar-
kus Tasala siirtyi hallituksen puheen-
johtajaksi keskittyen yrityksen kasvun 
varmistamiseen ja strategiseen 
kehittämiseen. 75-vuotiaan yrityksen 
tavoitteena on olla paras työpaikka 
työntekijöille, toimia vastuullisesti 
ja innovatiivisesti ja olla asiakkaille 
paras teknisten tuottavuutta tukevien 
ratkaisujen, tuotteiden ja palvelujen 
toimittaja.

2020-luku

2000-luku

2010-luku

1990-luku
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woodi.fi

Kuopiolaisyritys Woodi on kalustanut päiväkoteja, kouluja 

ja palveluasumisyksiköitä jo vuodesta 1994. Massiivipuiset, 

kotimaisesta koivusta muotoillut julkitilakalusteet 

valmistetaan Kuopion Kelloniemen tehtaalla, ja yritykselle 

on myönnetty erilaisia laadukkaan työn sertifikaatteja ja 
palkintoja. Projectan puuntyöstökoneilla ja ohjelmistoilla 

on Woodin menestystarinassa merkittävä rooli.

— Valmistamme kalusteita Suomen ja maailman markkinoille, ja sii-
hen tarvitaan laadukkaat ja toimintavarmat koneet, kiteyttää Woo-
din perustaja ja toimitusjohtaja Mika Rissanen. 

Onnistuneen yhteistyön keskiössä on asiakkaan liiketoiminnan ja 
tarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Asiakkaan tekemä koneinves-
tointi on suuri luottamuksen osoitus, johon halutaan vastata par-
haalla mahdollisella tuotteella ja palvelulla. Projecta on toimittanut 
Woodille muun muassa automaattivaraston, sahan, listoituskoneen 
ja hiomakoneen. Lisäksi Woodi pystyy analysoimaan omaa tuotanto-
aan Projectan ohjelmistojen tuottaman datan avulla. 

— Projecta tuntee meidät ja meidän tavan toimia, ja aina ovat pysty-
neet tarjoamaan oikeita laitteita oikeaan aikaan. Samoin Projecta on 
pystynyt reagoimaan nopeasti erilaisissa ongelmatilanteissa, oli sit-
ten kyse huolloista, konerikoista tai ohjelmisto-ongelmista, ja palvelu 
on toiminut, Rissanen kehuu.

Kelloniemen modernilla tehtaalla käytettävät koneet ovat pitkälle 
automatisoituja. Korkea automaatioaste takaa tasavahvan laadun, 
joka on Woodin brändin kovaa ydintä. Yhteinen, jo pitkä matka jat-
kuu.

— Woodi aikoo kasvaa jatkossakin ja uskon, että Projecta on niillä as-
kelilla mukana.

KUOPION WOODI TYÖSTÄÄ KOTIMAISTA 
MASSIIVIPUUTA PROJECTAN KONEILLA

REFERENSSI

Kysy lisää HOMAG:in puuntyöstöratkaisuista:

  
Sebastian Tamminen 

varatoimitusjohtaja 

020 771 3303 

sebastian.tamminen@projecta.fi

  
Petri Leivonen

tuotepäällikkö

020 771 3325

petri.leivonen@projecta.fi

  
Jukka Nevavuo

tuotepäällikkö

020 771 3308

jukka.nevavuo@projecta.fi

  
Jouni Häkkänen

myyntipäällikkö

020 771 3320

jouni.hakkanen@projecta.fi

 » Mika Rissanen Woodi



7MADE WITH PROJECTA

RAKLA 
VASTAA RAKENNUSTRENDIN KUTSUUN 
YHÄ SUUREMMILLA LASIVALMISTEILLA 
Lasirakentamisen moniosaaja Rakla valmistaa lasituotteita niin suomalaisille kuin ulkomaisille asiakkaille. Lasi 

on ajaton rakennusmateriaali, jonka kysyntä alati kasvaa ja ominaisuudet monipuolistuvat. Tamperelaisyritys 

Rakla taitaa lukuisten erilaisten lasilaatujen leikkaamisen, hionnan, jyrsinnän, poraamisen, maalauksen, 

karkaisun ja laminoinnin. Lasin työstämiseen tarvitaan sekä materiaalia että huipputeknologiaa.

— Meillä on Projectan kanssa jo vuosien mittainen yhteistyö. He ovat 
olleet meille äärettömän tärkeä yhteistyökumppani materiaalin toi-
mittajana, ja nyt tätä yhteistyötä on sitten viime vuosina laajennettu 
myöskin laitevalmistajayhteistyökumppanuudeksi, kertoo Raklan 
tehdaspäällikkö Visa Seppälä.

Rakentamisessa ja arkkitehtuurissa suositaan yhä massiivisempia ja 
näyttävämpiä lasielementtejä. Suuri lasi on trendikäs, mutta sen on 
oltava ennen kaikkea luja ja laadukas. 

— Viimeisin mittava investointimme — Intermac Vertmax — auttaa 
meitä vastaamaan paremmin laadun tarpeisiin, Seppälä sanoo. 

Intermac Vertmax -koneella voidaan muun muassa porata lasia sekä 

 » Visa Seppälä, Rakla

toteuttaa joustavasti myös muita lasintyöstövaiheita. Kone soveltuu 
mainiosti etenkin suurten lasien operoimiseen. Tulevaisuudessa Rak-
lalla haluttaisiin myös leikata lasia Projectan koneilla.

— Investointi on löytänyt paikkansa lähihistoriasta ja näkymät ovat 
hyvät. Näen, että Projecta on mukana kehittämässä toimintaamme 
myös tulevaisuudessa, Seppälä suunnittelee. 

rakla.fi

REFERENSSI

” Investointi on löytänyt 
paikkansa lähihistoriasta 
ja näkymät ovat hyvät.”

Kysy lisää lasintyöstökoneista: 

Arto Parkko
+358  20 771 3317
arto.parkko@projecta.fi
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REFERENSSI

ASIAKKAAMME 
TUUSMET 
APTEEKKARIN KUMPPANI

Apteekkikalusteisiin kuuluu sekä puu- että metalliosia, ja tähän asti Tuus-
met on ostanut puukomponentit alihankkijoilta. Metallirakenteiden ja 
-osien teko on ollut omissa käsissä jo pitkään, mutta vaikeudet puukom-
ponenttien toimitusajoissa johtivat toimitusjohtaja Seppo Hämäläisen 
mukaan päätökseen, että myös levyosien valmistus siirretään oman ka-
ton alle Tuusulaan.

Tällaisen tuotannon aloittaminen tyhjästä nielaisee helposti paljon rahaa, 
koska tarvitaan laitteet ainakin levyn paloitteluun, reunalistoitukseen ja 
poraamiseen. Keväällä ja kesällä 2020 kartoitettiin eri vaihtoehtoja, ja 
harkintaan otettiin mukaan myös laadukkaat käytetyt koneet.

Levyn paloitteluun löydettiinkin laadukas käytetty Altendorf F45. Laatu-
yksilö löytyi Projectalta. Sitä käytiin katsomassa ja kaupat päätettiin sa-
man tien. Yksi asia johti toiseen, ja seuraavaksi hankintalistalla oli pieni 
CNC-kone, johon siihenkin Projecta tarjosi ratkaisuna käytettyä 4-akse-
lista Weeken Venture kolmosta. Konetta käytiin katsomassa vielä, kun se 
oli käytössä edellisellä omistajalla, ja päätöksenteko oli sen jälkeen taas 
helppoa. Toimiva, siisti ja ennen kaikkea tarpeisiin sopiva laite löysi näin 
uuden isännän.

Vielä piti löytää kone reunalistoitukseen, ja taas käännyttiin Projecta puo-
leen, koska asiat olivat hoituneet sujuvasti tähänkin asti. Laadukkaiden 
käytettyjen listakoneiden markkina on pieni, ja asiakkaiden tarpeet ja 
tarjolla olevat vaihtoehdot kohtaavat harvoin. Projecta edustama sak-

salainen Homag tarjoaa listoituskoneita moneen tarpeeseen. Tuusmetin 
tapauksessa päädyttiin Homag Edgeteq S-200 -sarjan laitteeseen, jolla 
kalusteosien listoitus onnistuu eikä manuaalisia työvaiheita kappaleiden 
viimeistelyyn enää tarvita.

Laitteiden hankinnan suhteen toimitusjohtaja Seppo Hämäläisen ajatus-
maailma on samanlainen kuin heidän suhteensa omiin asiakkaisiin, eli 
kumppanuus. Kun löytyy oikea kumppani, joka on aidosti kiinnostunut 
juuri sinun tuotannostasi eivät sekunnit tuotantoajoissa tai sentit tuo-
tantokustannuksissa ole ensimmäisiä investointia ratkaisevia tekijöitä. 
Sepon mukaan tällainen kumppanuus on löytynyt Projecta Oy:n kanssa 
asioidessa.

Hankituista laitteista ei Hämäläisellä ole juuri muuta kuin positiivista sa-
nottavaa. Koneiden toimitukset ja asennukset sujuivat sovitusti ja kou-
lutusta saatiin riittävästi. Koneiden laatu on täyttänyt odotukset, koneet 
ovat helppokäyttöisiä ja mittatarkkoja eikä isompia ongelmia ole ollut. 
Pienetkin ongelmat, joita käytettyjen koneiden osalla on ilmennyt, on yh-
teistyössä Projectan huollon kanssa ratkaistu ripeästi.

”Kokemukset Projectasta kumppanina ovat sellaiset, että tulevaisuuden 
laitehankinnoissakin tiedämme kenen puoleen ensimmäisenä käännym-
me”, tiivistää Seppo Hämäläinen.

 » Seppo Hämäläinen ja Edgeteq S-200

Tuusmet Oy on kenties Suomen merkittävin apteekkikalusteiden valmistaja. Tuusmet ei ole pelkästään kalustei-

den valmistaja, vaan apteekkarin kokonaisvaltainen kumppani uuden apteekkiprojektin alusta lähtien. Kumppa-

nuus pitää sisällään mm. tilojen layout-suunnittelua sekä konsultointia kaikkeen mikä liittyy toimivan apteekin 

perustamiseen ja ylläpitoon.

tuusmet.fi
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REFERENSSI

Kysy lisää HOMAG:in puuntyöstöratkaisuista:

  
Sebastian Tamminen 

varatoimitusjohtaja

020 771 3303 

sebastian.tamminen@projecta.fi

  
Petri Leivonen

tuotepäällikkö

020 771 3325

petri.leivonen@projecta.fi

  
Jukka Nevavuo

tuotepäällikkö

020 771 3308

jukka.nevavuo@projecta.fi

  
Jouni Häkkänen

myyntipäällikkö

020 771 3320

jouni.hakkanen@projecta.fi

DRILLTEQ V-200 TAKAA LAADUKKAAN LOPPUTUOTTEEN

Lakeus Design valmistaa Kauhajoella omassa tehtaassaan liukuo-
via ja kaapistoja, joiden elinkaari kestää läpi seuraavankin sukupol-
ven. Tuotteet suunnitellaan vuosikymmenien kokemuksella. Lake-
us Design tarjoaa asiakkailleen joustavuutta ja laatua tuotteissaan. 
Samalla kantavalla ajatuksella toimii myös heidän tuotantonsa. 
Konekanta pidetään hyvässä kunnossa, ja investointeja tehdään 
säännöllisesti. Tämä luonnollisesti takaa laadukkaan lopputuot-
teen ja minimoi tuotannon seisokit.

Lakeus Designin tuotannossa on useita Homag-ryhmän koneita, 
jotka täyttävät nämä vaatimukset. Lakeus Designin toimitusjohta-
ja Topi Saaranluoman viimeisin investointi on Homag Drillteq V-200 
CNC-porakone. Kone on suuniteltu kompaktiksi, joten tilantarve ei 
ole suuri. V-200 on kuitenkin tehokas ja joustava kone mittatilaus-
runkojen poraukseen sekä jyrsintään.

LAKEUS DESIGN
TARJOAA ASIAKKAILLEEN KORKEAA LAATUA

”Lisää varmuutta meidän, Projectan ja Homagin väliseen yhteis-
työhön on luonut Projectan osaava myynti, joka on tunnistanut 
tarpeemme. Oikeat ratkaisut ja koneet ovat löytyneet aina yhteis-
työssä. Muuttujina ovat olleet kapasiteetti, joustavuus, lopputuot-
teen laatu ja tilantarve. Tämän lisäksi meille on annettu rauha teh-
dä päätöksiä eikä asioita ole kiirehditty eikä hoputettu”, kiittelee 
Saaranluoma.

”Drillteq V-200 CNC-porakoneen näppäryys ja teho on yllättänyt 
meidät positiivisesti. Kone mahdollistaa mittatilaustuotteet ja mi-
tään komponentteja ei tehdä varastoon pölyttymään”, summaa 
Saaranluoma.

lakeusdesign.fi
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VALOMAINOS OY

Osana vuosien 2020-2021 aikana toteutettavaa tuotantolaitteis-
ton modernisointia tuli korvausinvestoitavaksi vanha, elinkaa-
rensa lopussa ollut alumiiniprofiilin lävistys- ja sahauslinja. Uu-
den linjan toimittajaksi valittiin Projecta Oy ja linjan valmistaja 
on Alankomaalainen MPS Techniek (Modulaire Productie Syste-
men)

MIKSI LINJAN TOIMITTAJAKSI VALITTIIN PROJECTA?

”Yhteistyöstä Projectan kanssa meillä on jo vuosien kokemus ja 
pidämme Projectaa luotettavana yhteistyökumppanina. Se pi-
tää mitä on luvattu”, kertoo Valomainoksen toimitusjohtaja Yrjö 
Ristola. ”Meillä oli uusimistarve linjalle. Projectalta saimme mie-

REFERENSSI

PÄIVITTÄÄ TUOTANTOAAN JA INVESTOI UUTEEN 
ALUMIINIPROFIILIN LÄVISTYS- JA SAHAUSLINJAAN

lenkiintoisen ehdotuksen toimittajasta, joka on Suomen markki-
noilla uusi mutta jolla on Euroopassa vakuuttavia referenssejä. 
Tarjouksen mukana tuli vahva dokumentaatio koneesta layout-
teineen ja toimittaja kuunteli toiveitamme esimerkiksi lävistys-
reikien paikotukseen DWG- kuvasta ja muokkasivat järjestel-
mästä tarpeidemme kanssa yhteensopivan. Kaiken kaikkiaan 
ostotapahtumasta jäi hyvä ja vakuuttava fiilis”, jatkaa Ristola.

Kone on nyt ollut käytössä puolisen vuotta. Millaiset koke-
mukset MPS:n linjasta on saatu? ”Käyttäjillä ei ole ollut lin-
jasta moitteen sanaa. Saha on tarkka, luotettava, nopea, 
käyttövarma ja kaiken lisäksi erittäin hiljainen. Olemme ol-
leet erittäin tyytyväisiä investointiin. Olen tietysti tyyty-
väinen, jos käyttäjätkin ovat”, kommentoi Ristola uutta sa-
halinjaa. Olemme varmasti tulevaisuudessakin yhteydessä 
Projectaan, jos meille tulee eteen jotain uutta investoitavaa. 

valomainos.fi

Valomainos Oy on vuonna 1962 perustettu valomainosalan yritys, yksi Suomen vanhimpia alallaan. Klaukkalassa 

sijaitseva tehdas ja osaava 30 hengen henkilökunta palvelee niin pieniä kuin kansainvälisiä suuryrityksiä 

toimialueenaan Suomi ja Pohjoismaat.

Kysy lisää alumiinintyöstökoneista: 

Perttu Lankinen
+358  20 771 3334
perttu.lankinen@projecta.fi

 » Teksti ja kuvat: Perttu Lankinen, Projecta Oy
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WINLET APUKUROTTAJAT KASVATTAVAT

TYÖN TEHOKKUUTTA JA PARANTAVAT ERGONOMIAA

NOSTOLAITTEITA

Winlet-apukurottajat nopeuttavat ikkunoiden asennusta, vähentävät vaurioita ja 

parantavat merkittävästi työn turvallisuutta ja ergonomiaa.

WINLET SOVELTUU USEIDEN  
ERILAISTEN RAKENTEIDEN JA  
MATERIAALIEN NOSTOON,  
SIIRTOON JA ASENTAMISEEN:

» ikkunat

» graniittilevyt

» betonilaatat

» teräslevyt

» puulevyt

» keraamiset laatat

» palo-ovet 

WINLET MALLISARJA NOSTO- 
lAPASITEETIN MUKAAN:

» 350

» 350 TH

» 400 TL

» 575

» 600

» 785

» 1000

» 1000 TRX

» Winlet 350 TH

» Winlet 350 » Winlet 400 TL » Winlet 575

» Winlet 600 » Winlet 785 » Winlet 1000TRX

» Winlet 1000

Satoja, jopa tuhat kiloa painavat ikkunaelementit tai muut materiaalit saadaan nostettua, kuljetettua 
asennuspaikalleen ja asennettua turvallisesti. Nopeat ja tarkat liikkeet hoituvat proportionaaliohjatulla 
hydrauliikalla. Winlet on suunniteltu toimimaan sekä sisä- että ulkotiloissa sujuvasti. Vakaa ja kompakti 
runkogeometria ja suuri nostokapasiteetti mahdollistavat kulun ahtaistakin oviaukoista turvallisesti. Nosto-
kapasiteetti on laitteesta riippuen 350-1000 kg ja valikoimasta löytyy myös malli, joka kulkee teloilla missä 
maastossa tahansa.

Kysy lisää apukurottajista: 

Arto Parkko 

+358 20 771 3317 

arto.parkko@projecta.fi 

 
Perttu Lankinen 

+358 20 771 3334 

perttu.lankinen@projecta.fi
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HOMAGIN TEKNOLOGIA ON OLLUT VÄLTTÄMÄTÖNTÄ LIIKETOIMIN-
NAN KASVULLE

Starbankilta löytyy 22 tehokasta HOMAG-konetta. Koneet ovat olleet 
olennainen osa korkealaatuisten tuotteiden tuotannossa sekä liiketoi-
minnan menestyksen että kasvun kannalta.

Yritys on aina keskittynyt tulevaisuuteen suuntautuvaan, uusimpaan 
teknologiaan hankkiessaan uusia koneita, kuten Homagin hyvin 
korkeatasoisia teknisiä ratkaisuja. Tämä on tuonut yritykselle valtavasti 
joustavuutta, minkä ansiosta se on pystynyt tuottamaan monenlaisia 
paneelityyppejä erittäin laadukkaasti. Starbankin uusimmat CNC-
työstökeskukset, HOMAG CENTATEQ T-700 ja CENTATEQ E-700, eivät 
ole poikkeus.

ASKELEEN EDELLÄ MARKKINOITA

Starbank Panel Productsin liiketoiminnan kehityspäällikkö John Mc-
Caffrey kertoo: ”Aikaisemmin olimme investoineet monikaraiseen BOF 
700 -sarjaan, joka palveli meitä hyvin suurten erämäärien käsittelyssä. 
Vuosien varrella markkinoiden kysyntä on kuitenkin siirtynyt vähitellen 
pienempään erätuotantoon. Tämän seurauksena tarvitsimme koneen, 
joka on joustavampi ja tehokkaampi eräkoko 1 käsittelyssä, joten  pää-
timme valita HOMAG CENTATEQ T-700 CNC:n.” “CENTATEQ E-700 korvaa 
suoraan vanhemman HOMAG BAZ 723 CNC -koneen, jonka ostimme jo 
vuonna 2004. Tämä kone on tehnyt monia työtunteja, jopa kahdessa 
vuorossa päivittäin. Nämä työstökeskukset reunalistoitusyksiköillään, 
monilla työkalunvaihtajillaan ja joustavilla pöydillään ovat valtavia in-
vestointeja, mutta ne antavat meille mahdollisuuden tuottaa eräkoosta 
1 eräkokoon 10 000. Tämä todellakin on osoitus siitä, kuinka vankkoja 
nämä CNC-koneet ovat.”

STARBANK PANEL PRODUCTS INVESTOI PARAN-
TAAKSEEN TUOTTEIDENSA INNOVAATIOTA JA 
KILPAILUKYKYÄ

REFERENSSI

Vuonna 1976 perustettu Starbank Panel Products on sisustusasennusteollisuudessa toimiva laminaatti- ja puu-

paneelivalmistaja. Perheyritys on erikoistunut valmistamaan monenlaisia loppu- ja puolivalmiita tuotteita useille 

teollisuuden aloille.  Tuotevalikoima on monipuolinen, ja viikoittain työstetään hyvin erilaisia tuotteita. Tuotan-

nossa voi olla monimutkaisia huonekaluja terveydenhuollolle ja kouluille, tai suurien palo-ovien ja kotelotuottei-

den valmistusta rakennusalalle. “Usean miljoonan euron investointi kahteen uuteen koneeseen asettaa Starban-

kin paneelien ulkoistamisen kärkeen Isossa-Britanniassa tuleville vuosille, kun pyrimme jatkuvasti parantumaan 

asiakkaitamme varten”, sanoo John McCaffrey, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Starbank Panel Products.

 » Teksti ja kuvat: Homag
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HOMAG CENTATEQ T-700 ja CENTATEQ E-700

“Yksi syy CENTATEQ T-700:n valintaan oli nykyään viikoittainen kom-
paktien laminaattikomponenttien tuotanto. Korkealaatuisten, yksityis-
kohtaisten komponenttien ja suurten työpintojen onnistunut valmistus 
tällä materiaalilla vaatii suuren, kestävän ja teknisesti edistyneen 
työstökeskuksen.” Tämän suorituskyvyn saa vain suurilla portaali-CNC-
koneilla ja T-700 on meille täydellinen. Investoimme 4-akseliseen mal-
liin, jossa on ylimääräisiä työkaruselleja, jotta saamme haluamamme 
kapasiteetin, joustavuuden ja reunan.

“CENTATEQ E-700 on toinen kestävä portaali-CNC-kone, ja siinä on 
myös EVA/PO-reunalistoitusyksikkö. Tämä antaa meille mahdollisuu-
den ajaa lukuisia materiaaleja, mukaan lukien haastavat 3D-akryylireu-
nat, jotka erottavat meidät kilpailijoistamme. Kuten T-700:n kanssa, va-
litsimme jälleen 4-akselisen mallin, koska tämä mahdollistaa paneelien 
synkronisen sekä itsenäisen käsittelyn kokoonpanosta riippumatta.”

“Laatu on aina ollut Starbankille tärkeää ja onkin jatkuvan parantami-
sen kohde. Karojen teho on ensiarvoisen tärkeää koneiden suoritus-
kyvylle, kun työt tehdään useammassa työvuorossa. Tämä yhdessä 
molempien mallien suurten pöytien kanssa antaa meille ainutlaatuisen 
edun markkinoilla.” 

“Luonnollisesti pohdimme myös muiden CNC-valmistajien koneita. 
Koska kaikki CNC-koneemme toimivat samassa HOMAG-ohjelmointi-
alustassa, oli järkevää luottaa HOMAGin viimeisimpään teknologiaan. 
Näin työntekijämme voivat helposti vaihtaa koneiden välillä tarvitse-
matta oppia uutta ohjelmointi- tai konejärjestelmää.”

“Työntekijämme todella pitävät uusimmista powerTouch- ja wood- 
WOP 7.2-ohjelmista. Työkalutietokannat ovat paljon tehokkaampia 
työkaluja vaihtaessa tai lisätessä, ja päivitetty graafinen käyttöliittymä 
on todellinen bonus. Suurin osa HOMAG-koneistamme on ollut verkko-
yhteydessä jo vuosien ajan ja tulevaisuudessa haluamme hyödyntää 
HOMAG Tapio-alustaa maksimoidaksemme meidän Industry 4.0 -lä-
hestymistapaa älykkään tehtaan johtamiseen, josta on oikeasti tulossa 
Starbankin todellisuutta.”

YRITYS KATSOO TULEVAISUUTEEN

Starbankin omistava Darbyshire-perhe seuraa jatkuvasti tulevia tuo-
tantotrendejä, joista voisi olla hyötyä uutta teknologiaa hankittaessa. 
Starbankin toimitusjohtaja Phil Darbyshire ja tuotantojohtaja Paul At-
kinson työskentelevät hyvin läheisesti HOMAGin yhteyshenkilönsä Jon 
Lawmanin kanssa ja vierailevat usein monissa tehtaissa saadakseen 
lisätietoja uuden konetekniikan ominaisuuksista ja eduista.

“Yhteistyö Jonin kanssa antaa hänelle mahdollisuuden saada perus-
teellisen käsityksen yrityksestämme ja valmistamastamme paneelivali-
koimasta. Osapuolien välillä on todellinen luottamus eikä Jon koskaan 
tarjoaisi meille jotain, joka ei toimisi meillä”, Phil kertoo.

AMMATTITAITOINEN TUOTANTOTIIMI JA TEHOKKAAT KONEET 
TUOTTAVAT KORKEALAATUISIA TUOTTEITA

“Starbankilla on päivä- ja iltavuorot, joten koneet ovat toiminnassa 
mahdollisesti jopa 16 tuntia päivässä. Kesän aikana koneet voivat olla 
käytössä jopa 24 tuntia vuorokaudessa. CNC-koneiden erinomaiset 
poisto- ja jäähdytysjärjestelmät antavat meille mahdollisuuden toimia 
pidempään ongelmitta.”

“Uskomme, että tuotteidemme laatu on vertaansa vailla, mikä johtuu 
osittain koneista ja osittain heijastaa ohjelmoijien ja operaattoreiden 
laajaa tietoa ja taitoa. Olemme erittäin ylpeitä työstämme, jota tiimim-
me tuottaa epäonnistumatta.”

“Uudet CENTATEQ CNC-koneet antavat meille enemmän joustavuutta. 
Normaalina päivänä käsittelemme useita erilaisia materiaaleja, joiden 
paneelipituus ja -paksuus vaihtelee. Emme ole kuin keittiövalmistaja, 
joka tuottaa pääosin samaa tuotetta päivittäin. Kyky vaihtaa paneeli-
typpiä on tärkeä ominaisuus sekä myynti- että tuotantotiimillemme, 
kun otetaan huomioon palvelemiemme alojen monipuolisuus.”

“Ilman oikeaa koneistoa ja tiimiä ajamassa investointejamme, emme 
olisi nykypäivän tilanteessa. Siitä ei ole epäilystäkään”, John McCaffrey 
toteaa.

REFERENSSI

”Nämä työstökeskukset reunalistoi-
tusyksiköillään, monilla työkalunvaih-
tajillaan ja joustavilla pöydillään ovat 
valtavia investointeja, mutta ne anta-
vat meille mahdollisuuden tuottaa erä-
koosta 1 eräkokoon 10 000. Tämä todel-
lakin on osoitus siitä, kuinka vankkoja 
nämä CNC-koneet ovat.”
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TULEVIA TAPAHTUMIA

HOMAG -KONEET – SOLURATKAISUT – DIGITAALISET 
TUOTTEET JA TUOTANTOMENETELMÄT

Projecta tekee ryhmämatkan Weinmann  
Treffeille 17.-19.11.2021.

ALL INCLUSIVE MATKAN HINTA 750 €

 
LISÄTIETOJA MATKASTA: 
Jari Kurikka 
+358 20 771 3368 
jari.kurikka@projecta.fi

TREFF 
17.-19.11.2021 | St. Johann-Lonsingen
BUILDTEQ – BEAMTEQ – WALLTEQ-KONEITA 

UUTTA!
• Robotti paneelien asetteluun
• materialAssist transport – ohjelma logistiikan 

yksinkertaistamiseen

Projecta tekee jo perinteeksi muodostuneen matkan 
Saksan ”Mustaan metsään” Homag Treffeille. Tule 
tutustumaan CNC-, listakone- ja sahatuotantoon. 
Tapahtumassa esillä koneita ja ratkaisuja niin pienille 
kuin suurille tekijöille. Homag Treff järjestetään korona-
turvallisesti ja jokaiselle ryhmälle on oma vierailuaikansa. 
Projectan matkan ajankohta on keskiviikko – perjantai 
3.-5.11.2021. Lähtö Helsingistä ke klo 13:55 ja paluu 
Helsinkiin pe klo 23:55.

ALL INCLUSIVE matkalle otetaan mukaan 
rajattu määrä henkilöitä ja matkan hinta on 
750 €. Vierailemme myös Porsche tai Merce-
des Benz museossa.

LISÄTIETOJA  
MATKASTA:

Jari Kurikka 
+358 20 771 3368 
jari.kurikka@projecta.fi
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TULEVIA TAPAHTUMIA

OLEMME PÄÄMIES- 
TEMME OSASTOILLA

NÄHDÄÄN MESSUILLA!

OLEMME PÄÄMIES- 

TEMME OSASTOILLA

NÄHDÄÄN MESSUILLA!
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REFERENSSI

Duravit työskentelee kansainvälisesti tunnettujen suunnittelijoiden 
kanssa, kuten Philippe Starck, EOOS, Cecilie Manz, Sieger design, 
Norman Foster, Matteo Thun, Phoenix Design, Christian Werner ja 
Kurt Merki Jr. Yhteistyön tuloksena ovat ainutlaatuiset kylpyhuoneet, 
jotka parantavat kestävästi käyttäjiensä elämänlaatua.

Yli 200-vuotias Duravit, joka perustettiin vuonna 1817, toimii Saksassa, Ranskassa, 
Egyptissä, Turkissa, Kiinassa, Tunisiassa ja Intiassa. Kylpyhuonekalujen tuotantoon 
kuuluu seitsemän kylpyhuonekalusteohjelmaa, joista jokainen on suunniteltu so-
pimaan erityiseen kylpyhuonesarjaan. Kuusi muuta ohjelmaa voidaan joustavasti 
yhdistää useisiin keraamisiin sarjoihin. Yleensä huonekalut valmistetaan asiakkaan 
vaatimusten mukaisesti. Täten asiakas voi valita laajasta 46 pinnan valikoimasta, joka 
kattaa sisustuksen tyylin, viilun ja lakan.

TÄYSIN LINKITETTY JOUSTAVA TUOTANTO

Suuri osa tuotannosta on automatisoitu. Vaihteleva tuotanto eräkokoossa 1 ta-
pahtuu täysin linkitetyssä HOMAG-tuotantolinjastossa, joka toimii ControllerMES-oh-
jausjärjestelmän kautta. ControllerMES välittää asiakas- ja tuotantotilaukset 
Duravit-suunnittelujärjestelmästä yksittäisille koneille. Joustavamman 
tuotantoprosessin lähtökohta on varastointijärjestelmä, jossa tietoko-
ne ohjaa paneelimateriaalien varastointia. STORETEQ S-500 toimittaa 
paneelit kahdelle SAWTEQ B-320 flexTec -sahalle. Varastojärjestelmä 
vastaa materiaalien varastoinnista ja lajittelusta, sekä levyjen siirrosta 
sahoille, jotka on suunniteltu levyn paloittelusoluiksi. Nämä paloittelu-
solut sahaavat yksilöllisiä tuotteita ja sahauskaavioita ja mahdollistavat 
tilausohjautuvan tuotannon. Varastointijärjestelmä niputtaa asiakasti-
laukset yhteen materiaalityypin mukaan, jotta jätettä syntyy mahdolli-

DURAVIT
ON PANOSTANUT KYLPYHUONEKALUJEN TÄYSIN 
LINKITETTYYN TEOLLISEEN TUOTANTOON

Duravit AG on johtava kansainvälinen kylpyhuonevalmistaja, joka toimittaa kaiken tarpeellisen kylpyhuoneisiin 

– saniteettikeramiikasta kylpyhuonekalusteisiin. Tuotevalikoima on vastaavasti monipuolinen; kylpyhuoneka-

lusteet, suihkualtaat, kylpyammeet, saunat, saniteettitavarat ja bideet sekä kiinnikkeet, asennusjärjestelmät ja 

lisävarusteet. 

 » Teksti: Homag     Kuvat: Duravit
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simman vähän. Käsiteltyään siihen liittyvät leikkauskuviot 
SAWTEQ B-320 flexTec -sahassa, työkappaleet siirretään 
suoraan varastoon, jos niitä ei reunalistoiteta. Reunalis-
toitukseen menevät materiaalit puskuroidaan SORTEQ 
H-600 -varastoon, joka toimii ns. sorttaavana bufferina, 
ja ne syötetään tarvittaessa välikuljetuksen kautta EDGE-
TEQ S-800 -koneeseen. Kokonaisuus on kehitetty tilaus-
ohjautuvaan tuotantoon, jolloin kone toimii leveydestä 
riippumatta ja sen käyttö on joustavaa. Reunalistoituksen 
jälkeen työkappaleet menevät TLB 210 4-lajittelukonee-
seen tai suoraan pinottavaksi. Robottipinoaja varmistaa, 
että lajitteluerän työkappaleet poistetaan varastosta 
määritetyssä järjestyksessä.

AUTOMATISOITU TUOTANTO TOIMII KÄSI  
KÄDESSÄ MANUAALISTEN TÖIDEN KANSSA 

Toiminnallisuudesta riippuen työkappaleet syötetään 
myös työstökeskuksiin, joissa ne jyrsitään, sahataan ja 
porataan. Osa työkappaleista menee myös pinnoitetta-
viksi, ja ne hiotaan, maalataan ja tarvittaessa kiillotetaan. 

REFERENSSI

Huonekalut kootaan tietyssä järjestyksessä omil-
la työpisteillään. Esimerkiksi yksittäiset reiät po-
rataan, kiinnikkeet asennetaan tai laatikot asen-
netaan paikoilleen omilla työpisteillään. Tällä 
tavalla automatisoitu tuotanto toimii käsi kädes-
sä manuaalisten töiden kanssa ja takaa Duravitin 
korkean laatustandardin. Tuotteet, jotka vaativat 
asennuksen millimetrin tarkkuudella valmiste-
taan siten manuaalisesti erillisinä toimintoina. 
Lopuksi kylpyhuonekalusteet varustetaan kor-
kealaatuisilla varusteilla ja etusarjoilla sekä kiin-
nikejärjestelmillä, jotka on räätälöity käyttäjän 
vaatimusten mukaan.

LAATU JA KESTÄVYYS

Tällaisessa automatisoidun ja manuaalisen 
työn yhdistelmällä Duravit pystyy taloudellisesti 
valmistamaan yhden kappaleen tuotantoeriä. 
Vaihteleva sarjatuotanto on mahdollista, joten 
kalusteiden valmistaja voi joustavasti tuottaa 

uusia tai muokattuja tuotelinjoja eri määrinä. Kalus-
teet toimitetaan 21 päivän kuluessa tilauksen käsitte-
lystä. Tiukka sisäinen laadunvalvonta takaa tuotteiden 
korkean laadun ja mahdollistaa viiden vuoden takuun 
jokaiselle kylpyhuonekalusteelle. Kalusteiden laadun 
ja toimivuuden testaus ei koske vain valmiita kalustei-
ta, vaan laajoja testejä tehdään jo kehityksen aikana. 
Esimerkiksi ympäristötestit varmistavat kalusteiden 
soveltuvuuden kosteisiin ja lämpimiin olosuhteisiin. 
Käyttämällä PEFC-sertifioitua puuta, joka on työstetty 
HOMAGin tuotantolinjalla, Duravit osoittaa noudatta-
vansa nykyisiä ympäristöteknologian ja energiatehok-
kuuden standardeja.
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HOMAGin CNC-työstökeskukset tarjoavat huippuluokan puuntyös-
tötekniikkaa kaikenkokoisille yrityksille. HOMAG on kehittänyt 
mm. useita erilaisia   konsolipöytäratkaisuja, jotka tarjoavat lähes 
rajattomat mahdollisuudet kappaleiden asettelulle. Valittavissa 
on:

 » manuaalinen pöytä (sijoitus mittanauhalla tai LED-paikannus-
järjestelmällä)

 » automaattinen pöytä, jolla on nopea asetusaika ja käyttömu-
kavuus

 » ja nyt myös täysin uusi A-Flex-konsolipöytä, jossa yhdistyy 
kaikki!

A-FLEX KONSOLIPÖYTÄ YHDISTÄÄ MANUAALISEN JA AUTOMAATTI-
SEN PÖYDÄN HYÖDYT

HOMAGin CNC-työstökeskukset tarjoavat huipputeknologiaa puu-
teollisuuden tarpeisiin pienille ja keskisuurille yrityksille. HOMAG 
on kehittänyt A-Flex-konsolipöydän, joka antaa lähes rajattomat 
mahdollisuudet kappaleiden asettelulle.

HOMAGILTA NYT 4 ERILAISTA KONSOLITEKNIIKKAA
UUTUUS - A-FLEX KONSOLIPÖYTÄ

Aiemmin CNC-konsolipalkkipöydän käyttäjien oli päätettävä, kum-
pi ominaisuus on heille sopivampi: manuaalisen pöydän ja näyt-
töjärjestelmän joustavuus vai automaattisen paikoituksen muka-
vuus. HOMAGin uusi A-Flex-konsolipöytä yhdistää molemmat edut 
yhdessä ratkaisussa. Se paikoittaa kiinnityslaitteet ja -konsolit 
automaattisesti, käyttäjät voivat vaihtaa vapaasti manuaalisen ja 
automaattisen asemoinnin välillä, sijoittaa minkä tahansa määrän 
imutiiliä jokaiseen konsoliin ja käyttää erillisiä kiinnityslaitteita 
helposti.

Kiinnityslaitteet voidaan sijoittaa mihin tahansa asentoon konso-
lissa. Kone etsii kiinnityslaitteen, määrittää sen nykyisen sijainnin 
ja siirtää sen automaattisesti oikeaan paikkaan. Kiinnityslaite nos-
tetaan paineilmaa käyttämällä ja siten se ”kelluu” ilmatyynyllä 
konsolipalkin päällä. Integroitu puhallus sekä kiinnittimen edessä 
että takana puhdistaa konsolin pinnan paineilmalla, mikä varmis-
taa puhtaan liikealueen työasemaan.

Laajennettu dynaaminen koneenkäyttö saavutetaan asettamalla 
konsolit vapaavalintaisesti toiselle työalueelle. Esimerkiksi ko-
neessa, jossa on kuusi konsolia, on mahdollista käynnistää ohjel-

 » Teksti ja kuvat: Homag

UUTUUS
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KATSO VIDEO MANUAALISESTA 
KONSOLIPÖYDÄSTÄ

ma, jolla on vain kaksi konsolia yhdellä puolella, ja toisella puolella 
on käytössä loput neljä konsolia. Konsoleiden toimintoja ohjataan 
ohjelmallisesti ilman erillistä, käsin tehtävää asetteen säätämistä.

LED-asemoinnin apulaitteet ovat saatavana lisävarusteena. Nämä 
kruunaavat pöydän toiminnan: vaikka pöytä asemoikin kiinni-
tyslaitteet automaattisesti oikeaan kohtaan, käyttäjän on silti 
luettava ohjainmonitoria määrittääkseen, mitä kiinnityslaitteita 
tarvitaan ja miten päin ne asetetaan koneessa. Tämä ei ole enää 
tarpeen näiden valinnaisten LED-apulaitteiden ansiosta: imukupit, 
jotka täytyy vaihtaa siirtyvät muutosasemaan ja LED-nauhat osoit-
tavat yhdellä silmäyksellä, mitkä imutiilet on asetettava mihinkin 
asentoon.

MANUAALINEN KONSOLIPÖYTÄ

Manuaalisessa konsolipöydässä kiinnittimet ja imutiilet sihoite-
taan manuaalisesti. Tämä ratkaisu on erittäin joustava ja sopii hy-
vin pienille valmistajille. Konsolissa voidaan käyttää mitä tahansa 
määrää imutiiliä. Kiinnittimien ja imutiilien sijoittamiseen on kaksi 
ratkaisua:

Mittanauhalla sijoitus

Sijoittaminen LED-tekniikan mukaisesti

TÄYSIN AUTOMAATTINEN KONSOLIPÖYTÄ

Täysin automaattisessa konsolipöydässä konsolit ja imualustat 
siirtyvät automaattisesti toimisto- tai CNC-tietokoneella määri-
teltyihin paikkoihin. Siirtyminen asetettuihin paikkoihin tapahtuu 
samanaikaisesti, mikä varmistaa nopean säätöajan! Laitekokoon-
panosta riippuen konsolia kohti voidaan käyttää enintään neljää 
liikkuvaa imualustaa. Liikkuville alustoille voidaan sijoittaa laaja 
valikoima imutiiliä ja -tarttujia.

KATSO VIDEO A-FLEX  
KONSOLIPÖYDÄSTÄ

Kysy lisää HOMAG:in CNC-työstöratkaisuista:

  
Sebastian Tamminen 

varatoimitusjohtaja

020 771 3303 

sebastian.tamminen@projecta.fi

  
Petri Leivonen

tuotepäällikkö

020 771 3325

petri.leivonen@projecta.fi

  
Jukka Nevavuo

tuotepäällikkö

020 771 3308

jukka.nevavuo@projecta.fi

  
Jouni Häkkänen

myyntipäällikkö

020 771 3320

jouni.hakkanen@projecta.fi

UUTUUS
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RATKAISUSI TEOLLISEEN TALOTUOTANTOON

PAINEILMATUOTTEET

Ensimmäinen Evoluto-sarja sisältää 45 – 75 kW kompressorit, ja toinen 
sarja sisältää 90 -160 kW kompressorit. Nyt on aika julistaa Evoluton uu-
simman sarjan kompressorit, 30 ja 37 kW. 

Yhteisenä tekijänä kompressoreissa on öljyjäähdytetty kestomagneetti-
moottori, joka on rakennettu yhtenäiseksi komponentiksi uusimman ja 
tehokkaimman ilmapään kanssa. Moottori on IE4 tehokkuusluokiteltu 
ja suojattu ympäristön epäpuhtauksilta. Kokemuksesta voimme jo ker-
toa, että ratkaisu on toimiva ja luotettava. Tietenkään pelkkä moottorin 
hyötysuhde ei kerro koko kompressoripaketin energiatehokkuudesta, 
joten olemme panostaneet kaikkiin komponentteihin, mukaan lukien 
öljynerottimet, lauhduttimet ja jopa jäähdytyspuhaltimet ovat suunni-
teltu energiatehokkuus mielessä pitäen.

Me Alupilla odotamme nyt jo tiukkojen energiansäästövaatimusten vain tiukkenevan lähitulevaisuudessa, ja 

olemme siksi panostaneet kehitystyöhön, jonka seurauksena on syntynyt Evoluto kompressorisarja. 

POIKKEUKSELLINEN ENERGIANSÄÄSTÖ

Tähän mennessä innovatiivisin ja energiatehokkain kompressorimme 
on seurausta jatkuvista investoinneista tuotekehitykseen. Upouusi ja 
uraauurtava voimansiirto, jossa on iPM-moottoritekniikka (sisäinen kes-
tomagneettimoottori IE4) ja Imperium-invertteri, on nostanut energia-
tehokkuuden seuraavalle tasolle ja tuonut jopa 45 % energiansäästön.

LUOTETTAVIN

Sisäänrakennettu iPM-moottori on öljyjäähdytteinen ja takaa optimaa-
lisen jäähdytyksen kaikilla nopeuksilla ja kaikissa olosuhteissa. Kes-
keiset komponentit on suunniteltu niin, että koneen luotettavuus on 
huippuluokkaa, ja että sillä on pitkä käyttöikä. Korkealaatuiset varaosat 
mahdollistavat pitkän käyttöiän ja alhaisemmat kokonaiskustannukset.

PARANTAA TUOTTAVUUTTA

Huoltovapaat komponentit mahdollistavat pidemmän käyttöajan ja 
tuottavuuden. Uusi graafinen kosketusnäyttöohjain, jossa on integroitu 
liitäntä, on helppokäyttöinen ja mahdollistaa etävalvonnan paineilma-
verkon suojaamiseksi ja optimoimiseksi.

ALUPIN EVOLUTO-KOMPRESSORISARJA 
NOSTAA ENERGIATEHOKKUUDEN SEURAAVALLE TASOLLE

 » TEKSTI JA KUVAT: Sami Suokas, Business Manager, Oy ALUP Kompressorit

Kysy lisää paineilma- tuotteista: 
Tuomas Marjamaa +358 20 771 3332tuomas.marjamaa@projecta.fi

ENERGIAN- 
KULUTUS  

-45 %
KONE MAKSAA  
 ITSENSÄ TAKAISIN  
   JOPA 1-2 VUODESSA
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ALUPIN EVOLUTO-KOMPRESSORISARJA EXAIRIN PAINEILMASOVELLUKSIA  
PUUTUOTETEOLLISUUDELLE

Ilmaveitsi muodostaa laminaarisen eli yhdensuuntaisen virtauksen paineil-
man avulla. Exair Super -ilmaveitsien ilmanvahvistuskerroin on 40, eli 1 litral-
la paineilmaa saadaan aikaan 40 l ilmavirtaus.

Vahvistuskerroin saadaan aikaiseksi paineilmapuhalluksen ottaessa mu-
kaan ulkopuolista ilmaa ympäröivästä tilasta. Näin saavutetaan tehokas, 
hiljainen puhallus vähäisellä paineilman kulutuksella. 

EXAIR-ilmaveitset käyttävät huomattavasti vähemmän paineilmaa verrattu-
na perinteisiin puhallusjärjestelmiin. Ilmaveitsi ei sisällä liikkuvia osia ja on 
täysin huoltovapaa.

ILMAVEITSET LASTUJEN JA PÖLYN POISTOON

Edulliset, luotettavat ja huoltovapaat ratkaisut teollisuuden 
paikallisiin jäähdytystarpeisiin.

Jäähdyttimien mukana tuleva magneettijalusta helpottaa jäl-
kiasennusta.

COLD GUN PISTEJÄÄHDYTTIMET TERÄN  
JÄÄHDYTTÄMISEEN

EXAIR:IN EFC™ ON HELPPOKÄYTTÖINEN, SÄHKÖISESTI TOIMIVA 
PAINEILMALAITTEIDEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ 

 

EFC on suunniteltu minimoimaan käytettävän paineilman määrä puhal-
luksessa, kuivauksessa, jäähdytyksessä sekä staattisuudenpoistossa. 
EFC sisältää optisen tunnistimen ja säädettävän ajastuslaitteen, jonka 
ohjaamana paineilman tulo avataan / suljetaan automaattisesti ennal-
ta-asetettavien arvojen mukaisesti työkappaleen ollessa paikallaan.

PAINEILMATUOTTEET
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REAL TOOLS FOR REAL WORK

ESILIIMATUT PORATAPIT 
NYT PROJECTALTA

Esiliimattujen poratappien käyttö on huolettoman helppoa, sillä 
konetta ei tarvitse huoltaa eikä puhdistaa liimajämistä. Konee-
seen käytetään vettä liiman tilalla. Vain painetta täytyy säätää 
vedelle sopivaksi. 

Tapin materiaali on kovaa puuta – pyökkiä tai koivua. Ne valmis-
tetaan EU:ssa DIN 68150:n mukaisesti ja tapit täyttävät teollisen 
käsittelyn vaatimukset (toleranssi 0,1 mm). Poratappi päällyste-
tään liimalla ja kuivataan. Liima aktivoituu kastettaessa veteen 
ja tuote on yhteensopiva 
perinteisten liuottimien ja 
liimojen kanssa.

Tuotteen laatu ei vaihtele 
eräkohtaisesti. Tapit on 
tarkoitettu teolliseen 
käyttöön tapituskoneisiin. 
Säilytysaika vähintään 12 
kk, jos tuotetta on säilytet-
ty kuivana. Tuotteen etuna 
on puhdas prosessi, ei 
tukkeutuneita suuttimia, 
ei pintojen kontaminaatio-
ta. Vain pieni määrä vettä 
aktivoi liiman.

Pakkauskoot: 10 kg säkki 
tai 320 kg lava.

                Työkalut, 

         jotka kestävät 

isältä pojalle

PUR ja EVA Hotmelt liimat asiantuntijalta  
kaikenlaisiin reunalistoituksiin

Korkea lämmön- ja  
kosteudenkestävyys

Hotmelt-liimoilla on hy-
vät virtausominaisuudet, 
eivätkä ne tuki sulatus-
laitetta.

KYSY LISÄÄ!

TEOLLISUUTEEN
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UUSI POWEREDGE PRO DUO 
TÄYTTÄÄ KAIKKI REUNALISTOITUSVAATIMUKSET

1.  Raesäiliö: Raesäiliö voidaan irrottaa koneesta vaivatta, joten lii-
man värin vaihto on nopeaa ja helppoa. Vaihtoehtoisesti pienet 
liimamäärät voidaan täyttää suoraan yksikköön.

2.  Liimausyksikkö: Liimausyksikkö voidaan vaihtaa nopeasti ja hel-
posti liimaväriä tai -tyyppiä muuttaessa.

3.  Kehittynyt anturitekniikka hienosäätää liiman määrän millintar-
kasti ja toiminto on toistettavissa.

4.  Kuumailmayksikkö: Älykäs kuumailman säätöjärjestelmä varmis-
taa optimaalisen suorituskyvyn vaikeille sisä- ja ulkosäteille sekä 
tasaisen lämpötilan liitoksessa, riippumatta syöttönopeudesta ja 
siitä, käytetäänkö tavanomaisia sulateliimoja tai esipinnoitettuja 
reunoja.

5.  Painetela: Painetela kohdistaa reunaan tarkan määrän painetta. 
Yhdessä määritetyn lämpötilan kanssa se takaa täydelliset reunat 
ilman monimutkaista ohjelmointia.

1

2

3

4

5

OMINAISUUDET:

»  Täydellinen 0-sauma kuumailmatekniikalla ja tarkoitukseen so-
veltuvilla nauhoilla.

»  0-saumaa ja perinteistä liimasaumaa samassa komponentissa 
ilman yksikön vaihtoja. 

»  Täsmällinen paikotus. Tarkka kopiointi ja nauhansyötön suora 
valvonta takaavat täsmällisen nauhan syötön vaikeissakin muo-
doissa sekä 360º ympärilistoituksissa.

»  Ohjelmoinnin helppous. Puristuspaineen ja lämpötilan asetus 
riittää. Ohjaus hoitaa sen, että lämpötila pysyy vakaana muodosta 
riippumatta. Testikappaleiden määrä minimoitu.

CNC-reunalistoituksen uusi standardi on powerEdge Pro Duo. Laite on yli 30 vuoden reunalistoitusjärjestelmien 

kehityksen tulosta. Optimoitu käsittely ja yksinkertaistettu ohjelmointi yhdessä yksikköteknologian ja ohjausjär-

jestelmien innovaatioiden kanssa luovat täydellisen ratkaisun, jotka täyttävät kaikki reunalistoituksen vaatimuk-

set - powerEdge Pro Duo täyttää nykyhetken ja tulevaisuuden vaatimukset.

 » Teksti ja kuvat: Homag

UUTUUS
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REFERENSSI

VIROLAINEN ORTHEZ OÜ

Yhtiön omistajan Ülar Poomin mukaan yhteistyö Projecta Baltin kanssa 
on ollut erittäin hyvää vuosien varrella. Laitteissa on ollut suhteellisen 
vähän ongelmia tänä aikana.  Ammattimainen ratkaisu on löytynyt aina 
nopeasti.

Yksi hankinnoista on korvaamaton apuri, joka oli palvellut jo yli 10 vuot-
ta - Homagin CNC -työstökeskus. Vuoden 2020 lopussa oli kuitenkin aika 
vaihtaa kone uusimpaan tekniikkaan - Homag Centateq P -210 työstö-
keskukseen.

Hankintaa suunniteltaessa Ülar Poom piti tärkeänä sitä, että uusi työs-
tökeskus tulisi olla samanlainen kuin olemassa oleva, jotta pystytään 
nopeasti ja sujuvasti siirtymään uuden laitteen käyttöön. Myös aiempi 
kokemus toimittajasta on ollut positiivinen - sekä myynnissä että palve-
lussa. ”Tämä on erittäin tärkeää!” Sanoi Ülar Poom.

Laite vaihdettiin asiakkaan joululoman aikana, joten tuotannossa ei 
ollut seisokkeja. Vanhat CNC-ohjelmat olivat myös siirrettävissä uuteen 

Orthez OÜ on virolainen yritys, joka toimii sekä kotimarkkinoilla että panostaa nyt vientiin. Ammattitaitoinen tiimi 

on valmistanut puisia ovia ja ikkunoita puutarha- ja kesämökkeihin jo 28 vuoden ajan. Viimeisten 20 vuoden 

aikana Orthez OÜ on ostanut useita laitteita Projecta Balti OÜ: ltä.

laitteeseen.

Centateq P-210 toi asiakkaalle useita uusia mukavuuksia, tässä vain 
muutamia:

 » powerTouch-ohjauspaneeli

 » työpöytä LED-järjestelmällä

 » suurempi työkalunvaihtaja

 » jäännöspalojen poistokuljetin

 » polkimeton alipaineen kytkentä

 » mukavuuspaketti, joka helpottaa ja edistää käytettävyyttä

Homag Centateq P-210 on palvellut asiakasta nyt yli puoli vuotta, ja Ülar 
Poom sanoi palautteessa: ”Kokemus on positiivinen ja on täyttänyt odo-
tukset!”

orthez.ee/en/

TEHOSTI TOIMINTAANSA HANKKIMALLLA UUDEN 
CENTATEQ P -210 TYÖSTÖKESKUKSEN

 » Teksti ja kuvat: Martti Palm, Projecta OÜ
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TALONRAKENNUS-
TEOLLISUUDEN
LUOTETTAVA
KUMPPANI.

KYSY LISÄÄ!

Perttu Lankinen 
+358 20 771 3334
perttu.lankinen@projecta.fi

Innovatiiviset ratkaisut pienille, 
keskisuurille ja suurille yrityksille.
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Altendorf on kehittänyt turvajärjestelmiä systemaattisesti toimintansa 
alusta lähtien ja nyt tuotantoon on saatu älykäs järjestelmä, joka ha-
vaitsee vaaratilanteen ajoissa ilman kosketusta terään. Jos turvajärjes-
telmä havitsee vaaratilanteen, teräyksikkö tippuu pöydän alle sekunnin 
murto-osassa. Järjestelmän laukaisun jälkeen kone on heti uudelleen 
käyttövalmis, eikä järjestelmä aiheuta mitään vauroita koneelle tai sa-
hanterälle - tuotantokatkoksia ei tule, eikä myöskään loukkaantumisia. 

TARKISTUSPYÖRÖSAHOJEN AIHEUTTAMAT ONNETTOMUUDET

Tarkkaa faktaa tarkistuspyörösahojen aiheuttamista onnettomuuksista 
Suomessa ei löydy, mutta vertailun vuoksi Saksasta tietoa löytyy:

Vuonna 2019 Saksassa sattui 871 547 työtapaturmaa. Suurin osa niistä, 
16 %, tapahtui metalli- ja puuteollisuudessa, josta yli 1 % tarkistuspyö-
rösahoilla. Tämä tarkoittaa yhtä pyörösahojen aiheuttamaa työtapatur-
ma päivässä. Tutkimusten mukaan työtapaturmat ovat riippumattomia 
työkokemuksesta. Työtapaturmat sahausprosesseissa tapahtuivat 
seuraavista syistä: takapotku, liukuminen, leikkausjäännösten poista-
minen, virheellinen käsittely syötön aikana, työkappaleesta kiinnipitä-

Altendorf on valmistanut ja kehittänyt tarkistuspyörösahoja jo 115 vuotta. Tänä aikana yritys on myynyt yli  

200 000 tarkistuspyörösahaa. Sahat ovat erittäin tarkkoja, luotettavia ja teknisesti kehityksen kärjessä. Sahat 

ovat asiantuntijoiden kehittämiä ja tarkoitettu ammattikäyttöön. Altendorfin tarkistuspyörösahoja voidaan kon-

figuroida asiakkaan tarpeiden mukaan ja ne ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja kestävyydestään. Tuotanto on 
pääasiassa Saksassa.

minen, asennus, ulkoiset häiriötekijät, yms. Työtapaturmat aiheuttavat 
myös korvauskustannuksia. Vuonna 2019 Saksassa maksettiin korvauk-
sia työtapaturmista 10,545 miljardia euroa.

Parantavaan hoitoon, lääketieteelliseen, ammatilliseen ja sosiaaliseen 
kuntoutukseen käytettiin yhteensä 4,626 miljardia euroa; se oli 6,9 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Työtapaturmat aiheuttavat myös 
työnantajille vakuutusmaksujen korotuksia.

VAIKUTUS TUOTANTOKUSTANNUKSIIN

Terveyshaitat sekä koneiden ja materiaalien vauriot johtavat väis-
tämättä tuotannon seisokkeihin ja tuotantokustannusten nousuun. 
Asiakastilauksia ei voida tehdä loppuun, suunniteltu myynti viivästyy 
tai peruuntuu, henkilöstö-, kone- ja muut käyttökustannukset jatkuvat. 
Puusepänliiketoiminnan kokonaistappio, kun otetaan huomioon 
palkanmaksujen jatkuminen, sosiaaliturvamaksut ja myynnin menetys 
kuuden viikon katkoksen yhteydessä, voi yrityksen koosta riippuen olla 
n. 9700 - 16300 euroa.

JO LIGNASSA 2019 ESITELTY

ON NYT SAATAVANA YKSINOIKEUDELLA PROJECTALTA SUOMESSA JA VIROSSA

ALTENDORF 
HAND GUARD SAFETY ASSISTANT 

 » Teksti ja kuvat: Altendorf

UUTUUS
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ALTENDORF VASTAA HAASTEESEEN: 
MAAILMAN TURVALLISIN TARKISTUSPYÖRÖSAHA 
ON NYT KEHITETTY. 

Altendorfin uraauurtava keksintö - HAND GUARD 
– asettaa tarkistuspyörösahoille uuden turvallisuus-
standardin. 

Ominaisuuksia:

 » vankka rakenne

 » tarkkuus kaikissa yksityiskohdissa

 » pitkäikäinen

 » prosessin luotettavuus huippuluokkaa

 » teknologian kärjessä

 » yksilölliset, monipuoliset, asiakaskohtaiset ko-
koonpanovaihtoehdot

 » palkittu MARKTVISIONEN 2019/2020 -innovaatio-
palkinnolla

HAND GUARD 2021 - MAAILMAN ENSIMMÄINEN OPTINEN  
TURVAJÄRJESTELMÄ, JOSSA ON KAKSI KAMERAA

 » suojaa henkeä, koneita ja materiaaleja

 » ainutlaatuinen varhainen havaitsemisjärjestelmä, joka reagoi ennen 
kosketusta. Teräyksikkö tippuu pöydän alle sekunnin murto-osassa

 » maailman ensimmäinen ja ainoa tarkistuspyörösahojen optinen 
järjestelmä, jossa on kaksi kameraa

 » järjestelmä ei vaurioita konetta ja on heti käyttövalmis

 » toimii kaikissa työtilanteissa, kaikilla materiaaleilla ja myös  
käsineillä

 » toimii urasahauksessa

 » toimii kaksisuuntaisessa kallistuksessa D = 450 mm ja yksisuuntai-
sessa D500 terillä

 » ei tarvitse uudelleenaktivoida

LUE LISÄÄ 

NETTISIVUILTAMME!

Kysy lisää tarkistuspyörösahoista: 

Petri Leivonen
+358 20 771 3325 
petri.leivonen@projecta.fi

UUTUUS
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UUTUUS

KONE ALOITTELIJOILLE JA AMMATTILAISILLE

Altendorf F 25 on kompakti tarkistuspyörösaha, 
joka mahtuu hyvin pieneen tilaan mutta on silti 
luotettavaa Altendorf-laatua. Saha on loistava 
valinta ensimmäiseksi tarkistuspyörösahaksi esim. 
puusepille mutta on silti tehokas ja sopii teolliseen 
käyttöön yhtä lailla.

Vakiovarusteet (F25 type 4):

 » korkeuden käsisäätö ja pääsahan kallistus (0 – 
46 °), mittojen näyttö digitaalinäytöllä

 » moottorin teho 5,5 kW (7,5 hv), 4200 rpm

 » kelkan pituus 3200 mm

 » käsikäyttöinen halkaisuvaste, Digit X, sahausle-
veys 1400 mm

 » katkaisu- ja kulmasahausvaste kahdella stoppa-
rilla L = 3450 mm

 » piirtoteräyksikkö

 » sahanterän suurin halkaisija 315 mm, suurin 
ulkonema 104 mm

 » suurin sahauskorkeus 100 mm ja enintään 45 
mm 45 °:ssa

 » suuri sahanterän suojus

 » työtason korkeus on 91 cm

ALTENDORF TUOTEPERHEESEEN UUSI TARKISTUS-
PYÖRÖSAHA ALTENDORF F 25

MY  
NEW F 25.

SPECIFICATION, OPTIONS.

Kysy lisää tarkistuspyörösahoista: Petri Leivonen+358 20 771 3325 petri.leivonen@projecta.fi

Digitaalinen korkeus- ja kallistusnäyttö on osa vakiorakennetta. Koneen runko on valmis-
tettu 10 ja 5 mm paksuista teräslevyistä. Erilaiset materiaalit, kuten lastulevy, massiivipuu, 
puumaiset materiaalit ja suulakepuristetut profiilit, ovat helppo työstää erinomaisen käyttö-
mukavuuden, tarkkuuden ja sahauslaadun vuoksi. Yksisuuntainen kallistettava sahayksikkö 
mahdollistaa myös viistesahaukset. Sujuvasti liikkuva kelkka perustuu Altendorf-liukujärjes-
telmään ja on vakiona sahanterän työkorkeuden ja kallistetun digitaalisen näytön kanssa. 
Laite sopii sekä aloittelijoille että ammattilaisille.

Altendorf F 25 on nähtävillä Projectan näyttelytilassa.

Tehdaskonetoimitukset nyt jopa viiden viikon toimitusajalla kaikille F45 malleille (ei Hand Guard). 
Kampanja voimassa 15.11.2021 saakka.

Hanki kone kätevästi vaikka Projecta 75 v. rahoitustarjouksella. Vanha, toimintakuntoinen saha toimii  
käsirahana ja loppuosalle Projecta Oy myöntää korotonta maksuaikaa  
aina 24 kk asti. Mikäli vaihtokonetta ei ole, riittää käsirahaksi 10 %  
kauppasummasta. Loppuosuus kätevästi max. 24 kk tasaerin.

Pidätämme oikeuden hyväksyä/hylätä vaihtokone.  
Projecta pidättää myös oikeuden hylätä rahoitushakemus.  
Sopimus sisältää vuosihuollon rahoituskauden  
keskellä 12 kk kohdalla.

Kysy lisää konemyyjiltämme!

ALTENDORF F45 KAMPANJA:  
TEHDASKONEET JOPA VIIDEN VIIKON TOIMITUSAJALLA!
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STOPE on uuden sukupolven CNC-ohjattu elektroninen mittavaste, jota 
voi käyttää myös puoliautomaattisena syöttölaitteena. Se on tarkka, 
helppokäyttöinen, nopea ja taloudellinen, ja se helpottaa päivittäistä 
työskentelyä. STOPElla varmistat millintarkan laadun ja minimoit mate-
riaalihukan. Tuote on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

STOPE sopii jokaiselle mitan kanssa työskentelevälle. Sitä käytetään 
yleisesti sirkkeleissä, pyörösahoissa, katkaisuvannesahoissa sekä po-
rakoneissa. Vasteen lisäksi STOPE toimii mm. syöttölaitteena ja nosta-
jana. Tarjolla on lisäksi monenlaisia työkaluja eri käyttötarkoituksiin, 
esim. tarttuja.

STOPE – CNC-OHJATTU ELEKTRONINEN MITTAVASTE 
PROJECTAN EDUSTUKSEEN

Projecta Oy  ja Stope Oy ovat tehneet sopimuksen STOPE-tuotteiden myynnistä Suomessa ja Virossa.

Tavallisesti työskennellessä aikaa kuluu paljon mittaamiseen ja ma-
nuaalisen vasteen käyttöön, jolloin virhemahdollisuus kasvaa. STOPE 
hoitaa mittaamisen täsmällisesti ja nopeuttaa merkittävästi työntekoa. 
Samalla materiaalihukka minimoituu. Siksi STOPE on mittaamattoman 
hyvä.

LISÄVARUSTEENA LANGATON MITTAVASTE

Mahdollistaa sahauslistojen luomisen ja lisäämisen tietokoneelta sa-
halle (esim. exel- taulukosta). Pakettiin kuuluu WLAN- tai SIM-yksikkö 
sekä tunnukset Stopen pilvipalveluun, jossa voi myös ilmoittaa katkot-
tavan materiaalin pituuden. Tämän jälkeen laite osaa optimoida sahat-
tavat kappaleet niin, että hukka minimoituu.

 » nopeus: max 30m/min
 » tarkkuus: ±0,2mm
 » työntövoima syöttölaitteena: 

max 150kg
 » työpituus: 1000-7500mm
 » näyttö: 7” kosketusnäyttö

TEKNISET TIEDOT:

TUTUSTU  
TUOTTEISIIN:

Kysy lisää alumiinintyöstökoneista: 

Perttu Lankinen
+358  20 771 3334
perttu.lankinen@projecta.fi

UUTUUS
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NOSTOPÖYDÄT

Projecta nostopöydät ovat CE-merkittyjä ja standardin SS EN 1570-1 
mukaisesti valmistettuja. Valmistuksessa on huomioitu erilaisten työ-
ympäristöjen käyttöturvallisuusvaatimukset. Saatavilla on monia mal-
leja ja kokoja eri käyttötarkoituksiin ja erilaisiin nostotarpeisiin.

• Yksisaksinen nostopöytä on yleisimmin teollisuudessa käytetty 
standardinostopöytämalli sekä sisä- että ulkotiloihin. Yksisaksisia  
nostopöytiä voidaan käyttää myös jakeluvarastoissa, kaupoissa 
ja erilaisissa palvelulaitoksissa. Monipuolisten  muuntelumahdol-
lisuuksien ansiosta ne sopivat kaikille aloille ja kaikkeen logistiik-
kaan.

• Vierekkäissaksinen nostopöytä on suunniteltu erityisesti suurien 
ja raskaiden tavaroiden nostamiseen. Kahden saksipaketin ansios-
ta nostopöytä on stabiilimpi ja ketterämpi kuin yksisaksinen nosto-
pöytä.

• Rampillista nostopöytää käytetään eniten ulkona ajoneuvoista 
purkaukseen ja lastaukseen, ja siihen kohdistuu usein suuria rasi-
tuksia. Nostopöytä tehdään yleensä vahvemmaksi ajatellen mm. 
trukkien aiheuttamia suuria pistekuormituksia.

PROJECTA NOSTOPÖYDÄT JA TAVARAHISSIT 
SISÄ- JA ULKOTILOIHIN

• Päällekkäissaksinen nostopöytä on suunniteltu tavaroiden nos-
tamiseen teollisuudessa suuremmille korkeuksille pitäen mitat 
kuitenkin kompakteina. Tämä nostopöytä voi toimia myös kahta tai 
kolmea kerrosta tukevana rahtihissinä.

• Ruostumaton nostopöytä on suunniteltu erityisesti elintarvike- ja 
lääketeollisuuteen sekä kaikkialle, missä työolosuhteiden tulee py-
syä hygieenisinä.

TAVARAHISSIT

Projecta tavarahissien ja nostopöytien käyttökohteet eivät pelkästään 
rajoitu teollisuuden eri aloille vaan myös erilaisiin varastointitiloihin, 
kauppoihin ja palvelulaitoksiin.

• Maassa seisova tavarahissi on kevyt ja itsekantava konstruktio, 
jota ei tarvitse kiinnittää mihinkään rakenteeseen. Maassa seisova 
tavarahissi on liikuteltava: Sen voi tarvittaessa siirtää toiseen paik-
kaan. Tavarahissi on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen eri taso-
jen välillä.

• Kaksoispylvästavarahissi on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen 
eri tasojen välillä. Tavarahissi pystyy kuljettamaan raskaita lasteja 
hyvin korkealle.

Tuotevalikoimaamme kuuluu asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyt, am-

matikäyttöön tarkoitetut nostopöydät ja tavarahissit, joiden nostoky-

ky yltää jopa 100 tonniin asti. Nostopöytien nostokorkeus, kuorma ja 

tason koko ovat sovellettavissa asiakkaiden yksilöllisiin vaatimuk-

siin. Nostolaitteet räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Kysy nostopöydostä ja tavara-

hisseistä:
  
Riku Kallinen
+358 20 771 3338
riku.kallinen@projecta.fi

NOSTOLAITTEITA
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TARPEISIIN PERUSTUVAA PALVELUA

Huoltosopimuksen sisältö suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yh-
dessä. Tarjoamme neljää eri huoltopalveluosaa, joista asiakas voi 
oman tarpeensa mukaan valita, mitä palveluita hän sopimukseen-
sa haluaa sisällyttää.

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

Sisällyttämällä sopimukseen huoltotarkastukset ja määräaikais-
huollot, varmistat ennalta arvaamattomien tuotantokatkosten 
minimoinnin ja huolettoman koneiden ylläpidon. Luottamalla Pro-
jectan tarjoamaan tekniseen tukeen ja häiriönselvityspalveluun, 
minimoit häiriöistä aiheutuvat tuotantokatkokset. Tehokkaalla 
vikakorjauspalvelulla korjauksien vasteaika jää minimiin. Oikein 
rakennettu varaosapalvelu tukee toimintaa ja varmistaa koneillesi 
valmistajan alkuperäisosat. Autamme myös ohjelmistojen ylläpi-
dossa. Tavoitettavissasi on halutessasi etähuolto- ja muut IT-tuki-
palvelumme. 

HUOLTOSOPIMUS VARMISTAA KATKEAMATTOMAN TUOTANNON

Uuden koneen hankinnan yhteydessä luontevin ja varmin ratkaisu 
on liittää asiakkuutesi heti huoltosopimuksen piiriin. Samalla jo 

käytössä olevat koneet ja järjestelmät hyötyvät huoltosopimuk-
sesta. Käytössä olevien koneiden huolto-ohjelma aloitetaan näissä 
tapauksissa huoltotarkastuksella. Huoltotarkastuksessa tehdään 
tarkka arvio koneen teknisestä kunnosta, jonka perusteella laadi-
taan ehdotus ensihuollon toimenpiteistä.

Projectan huoltosopimuksella varmistat, että koneesi huolletaan 
ja korjataan aina valmistajan kouluttamien huoltoteknikkojen 
toimesta tehtaan laatimien huoltosuositusten mukaisesti. Toimi-
tamme jokaisesta toimenpiteestä yksityiskohtaisen raportin, joka 
kertoo koneesi nykytilanteen ja kunnon. Raportti sisältää myös ar-
vion ja ehdotuksen tulevista tarpeista, jotka edesauttavat asiakas-
kohtaisen jatkohuollon suunnittelua. Huoltosopimuksella pidät 
huolen, että koneellesi muodostuu kattava ja luotettava tehtaan 
ohjeistuksen mukainen huoltohistoriaraportti, joka tukee myö-
hemmin laitteen jälleenmyyntiarvoa uusia investointeja tehdessä. 

HUOLTOSOPIMUS
ENNAKOIVA JA HUOLETON RATKAISU KONEEN OMISTAJALLE

 » Huoltotarkastukset ja  
määräaikaishuollot

 » Tekninen tuki ja häiriön- 
selvityspalvelut

 » Varaosapalvelu
 » Ohjelmistot ja IT-tuki- 

palvelut

PALVELUKOKONAISUUS:

Kysy lisää huolto-
sopimuksesta:  

Matti Laaksonen
+358 20 771 3393
matti.laaksonen@projecta.fi

Italialainen Elephant Srl on erikoistunut teollisuuden materiaalin-
käsittelyyn liittyvien ongelmien ratkaisuun. Vuosien varrella kerätty 
kokemus, teknologisesti edistyneiden koneiden hankinta ja yrityksen 
kasvu ovat mahdollistaneet nostinratkaisujen toimittamisen yli 70 000 
tehtaalle maailmanlaajuisesti. Nosturien ja tyhjiönostimien tuotannos-
sa Elephant pystyy tarjoamaan kaikille asiakkaille asianmukaisen rat-

ELEPHANT ALIPAINENOSTIMET PROJECTAN 
TUOTEVALIKOIMAAN

kaisun kaikenlaisiin kuormiin liittyviin erityisiin käsittelyvaatimuksiin. 
Tekninen, erikoistunut ja pätevä henkilöstö valmistaa räätälöityjä pro-
totyyppejä asiakkaiden vaatimuksien pohjalta ja tarjoaa nostinratkaisu-
ja monipuolisiin automaatio- ja tuotantotarpeisiin marmori-, metalli-, 
puu- ja lasialalle.

Voimme toimittaa kokonaispaketin Elephant alipainenostimista eli nos-
timen, vinssin ja puomiston. Puomiston valmistaa myös Elephant Srl 
ja käytämme japanilaisen markkinajohtaja Kiton vinssejä. Ota yhteyttä 
Projectaan, niin suunnittelemme sinulle juuri oikean kokonaisuuden.

Kysy lisää nostimista: 
Toni Tahvanainen+358  20 771 3336toni.tahvanainen@projecta.fi

NOSTOLAITTEITA
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LEGRIS-PNEUMATIIKKALIITTIMET SOPIVAT MONEEN  
KÄYTTÖÖN, KUTEN:

 » kokoonpano- ja tuotantolinjat

 » autoteollisuus

 » kuljettimet

 » elintarviketeollisuuden pakkauslinjat

 » lääketieteelliset teknologia sovellukset

 » nestejäähdytykset

 » laivarakennus

LETKUKOOT:

2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm 
ja muita kokoja.

Legris on ranskalainen pikaliitäntäratkaisujen markkinajohtaja, joka on kehittänyt tuotteitaan yli 60 vuotta. Tuot-

teet ovat laadukkaita ja kestäviä. Valikoimassa on useille eri teollisuuden aloille ja moneen käyttöön sopivia ko-

koja ja materiaalivaihtoehtoja.

MATERIAALIVAIHTOEHDOT:

 » polymeeri

 » ruostumaton teräs

 » haponkestävä teräs

 » bio-pohjainen polymeeri

 » messinki

EDUT:

 » helppo sekä tiivis liitäntä

 » käyttäjäturvallinen

 » suuri virtauskapasiteetti

 » lämpötilavaihteluiden kestävyys

 » kevyt ja kompakti koko

Tuotteet täyttävät standardien ISO 14743:2004, ISO 19973 ja 
DI 2006/42/EC vaatimukset.

Tuotteet tilattavissa verkkokaupastamme.

LEGRIS-PNEUMATIIKKALIITTIMET PAINEILMALLE JA 
NESTEILLE NYT SAATAVILLA PROJECTALTA

PROJECTALTA  

LEGRIS-PNEUMATIIKKALIITTIMET  

JA -LETKUT NOPEALLA  

TOIMITUSAJALLA  

SUORAAN VARASTOSTA!

Kysy Legris-liittimistä:  
Riku Kallinen+358 20 771 3338riku.kallinen@projecta.fi

UUTUUS
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VELUM-ESISUODATIN on kehitetty automaatiolaitteistoihin-, elintar-
vikepakkauskoneille, jäähdytyskoneille, sähkökaapeille, tulostimille, 
tietokoneille, CNC-työstökoneille sekä tekstiili-, kemian- ja lääketeolli-
suuden laitteille.

Velum-esisuodatin asennetaan laitteen ilmanoton ulkopuolelle. Kiinni-
tyksen jälkeen Velum kerää pölyä, hiukkasia ja öljysumua patentoituun 
suodattimeen ja varmistaa esteettömän ilmanvirtauksen koneeseen. 
Samalla tämä suojaa laitteen sisäistä suodatinta.

SAATAVILLA OLEVAT KOOT:

200, 300, 400, 500, 600 mm

VELUM AIR –ESISUODATIN on ihanteellinen kompressoreille, jääh-
dytysjärjestelmille ja lämmönsiirtimille. Se on paksumpaa kangasta 
kuin Velum, mutta huokoisuus on matalampi. Tämä varmistaa riittävän 
ilmanvirtauksen ja estää ylikuumentumisen. Velum Air kerää pölyä ja 
likaa ja varmistaa normaalin ilmanvirtauksen koneeseen.

SAATAVILLA OLEVAT KOOT:

200, 300, 400, 500, 600 mm

VELUM MOTOR -ESISUODATIN on täydellinen ratkaisu sähkömootto-
reiden pölysuojaukseen. Patentoidulla ja uudelleenkäytettävällä poly-
propyleenipidikkeellä tätä esisuodatinta voidaan käyttää kaikenlaisille 
sähkömoottoreille.

SAATAVILLA OLEVAT HALKAISIJAT:

100. 120, 150, 175 , 200, 230, 260, 300 mm 

Velum–esisuodattimet on kehitetty siten, etteivät ne aiheuta ylikuume-
nemista käytön aikana. Esisuodattimet on luokiteltu M1/F1 DIN 53438 
mukaan.

SUURIN KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

 » suodatin: 120-130°C

 » pidike (Velum MOTOR): 110 °C

 » pidike (Velum ja Velum AIR): 90°C

ESISUODATTIMEN HÄVITYS:

Käytetty suodatin on hävitettävä kiinteänä jätteenä EUROOPAN JÄTE-
LUETTELON JA VAARALLISTEN JÄTELUETTELOLISTAN mukaisesti.

Suodattimet löytyvät verkkokaupastamme.

Velum-esisuodattimet ovat Nitty-

Grittyn kehittämä innovatiivinen 

tuoteperhe. Suodattimet suojaavaat 

tuotantolaitosten elektronisia kom-

ponentteja, kompressoreita ja säh-

kömoottoreita öljysumulta, pölyltä 

ja erilaisilta partikkeleilta, jotka hei-

kentävät ilmavirtausta ja saattavat 

vaurioittaa herkkiä komponentteja.

VELUM-ESISUODATTIMET 
PROJECTAN VALIKOIMIIN

ESISUODATIMEN HYÖDYT:

 » 30 % säästö huoltokustannuksissa

 » ei seisokkiaikaa

 » 1 Velum rulla = 2 vuotta täydellistä 
suojaa

 » nopea suodattimen vaihto

 » edullinen suoja sähkölaitteille ja  
moottoreille

 » estää haitallisten partikkeleiden  
leviämisen

 » esisuodattimen vaihdon tarve on  
helppo todeta

KATSO VIDEOLTA  
MITEN VELUM TOIMII:

Kysy lisää esisuodattimista: 

Kalle Fontell
+358 20 771 3367
kalle.fontell@projecta.fi

UUTUUS
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OHJELMAN EDUT:

• Säästää aikaa: Helpot määritysvaihtoehdot. Ohjelma ohjaa 
käyttäjää vaiheittain ja luo tiedot tuotantoa varten nopeasti. 
Luo piirustukset, osaluettelot ja CNC-ohjelmat.

• Sisältää kalustetarvikkeiden tiedot: Pääsy kaikkien vakiintu-
neiden valmistajien laajaan tuoteluettelovalikoimaan (Blum, 
Grass, Häfele, Hettich, Lamello).

• Helpottaa suunnittelua: Laaja valikoima esimääritettyjä perus-
pohjia, joita voidaan muokata joustavasti syöttämällä suunnit-
teluparametrit. Voidaan luoda myös kirjasto omasta tuotevali-
koimasta (oma mallikirjasto).

• Omien suunnittelusääntöjen tallennus: Omia suunnittelusään-
töjä voidaan asettaa ja niitä voi käyttää myös uusissa malleissa.

• Suunnitelman visualisointi: Kalustesuunnitelmasta saa 2D- / 3D-
kuvat.  

CABINETCREATOR KALUSTEIDEN JA 
KOKONAISUUKSIEN SUUNNITTELUUN

CabinetCreator on kalusteiden ja kalustekokonaisuuksien konfiguraattoriohjelma, jolla suunnittelu sujuu helposti 
ja nopeasti. Ohjelmassa on esimääritettyjä peruspohjia, joita voidaan muokata askel askeleelta. Oman kirjaston 

luominen on myös mahdollista. Kun suunnitelma on tehty asiakkaan toiveiden mukaan, cabinetCreator luo suun-

nitelmaan sopivan valikoiman kalusteita. Asiakkaan hyväksyttyä suunnitelman, se lähtee suoraan tuotantoon: ca-

binetCreator luo digitaaliset työtiedot automaattisesti.

TESTAA OHJELMAA  

30 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI!

 Kalusteen koon ja mittojen määritys.

   

Suunnitelmaan lisätään halutut asetukset  
(materiaali, takaseinä, hyllyt, laatikot, ovet, etulevy jne.).

OHJELMISTOT

 » Teksti ja kuvat: Homag

Määritetään halutut tarvikkeet ja materiaalit vakiintuneiden  
valmistajien tuotteiden luettelosta.
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Dürr-konserniin kuuluva HOMAG käynnistää konsernin historian suu-
rimman sijoitusohjelman. Seuraavien kolmen vuoden aikana on tar-
koitus investoida lähes 100 miljoonaa euroa tuotannon kehittämiseen 
ja tehtaiden modernisointiin. Tämän sijoitusohjelman avulla maail-
man johtava kalusteiden ja puurakenteiden tuotantotekniikan toimit-
taja tähtää tulokselliseen kasvuun. Lisäksi kalusteteollisuuskoneiden 
markkinaosuuden on tarkoitus kasvaa nykyisestä runsaasta 30 pro-
sentista vähintään 40 prosenttiin. Viimeisten kuukausien aikana ko-
neiden ja tuotantolinjojen kysyntä on piristynyt merkittävästi, ja tämä 
vuosi on alkanut suurella tilauskertymällä.

”Suunnittelemme lähes 100 miljoonan euron investointipakettia 
HOMAG:lle. Tulevina vuosina haluamme kasvaa kannattavasti ja saada 
markkinaosuuksia. Virtaviivaistamme liiketoiminta-prosesseja ja pai-
notamme enemmän henkilökohtaista vastuuta, yrittäjyysajattelua ja 
työntekijöidemme osaamista. Tuemme tätä investoimalla nykyaikai-
seen, suorituskykyä edistävään työympäristöön”, kertoo Dürr AG: n ja 
HOMAG Group AG: n toimitusjohtaja Ralf W. Dieter.

Schopflochiin rakennetaan uusi tuotantohalli ja logistiikkakeskus. Tä-
män on tarkoitus muun muassa optimoida materiaalivirta HOMAG:in 
uudessa tuotantojärjestelmässä. Lisäksi HOMAG investoi tuote-esitte-
lyjen ja testien asiakas¬keskukseen Schopflochissa, sekä uusiin tiloi-
hin eri toimipisteissään.

Dürr-konserni on yksi maailman johtavista konepajateollisuuden yri-
tyksistä, jolla on laaja asiantuntemus automaatiosta ja digitalisaatios-
ta / teollisuudesta 4.0. Sen tuotteet, järjestelmät ja palvelut mahdollis-
tavat erittäin tehokkaat ja resursseja säästävät valmistusprosessit eri 
toimialoilla. Dürr-konserni toimii eri sektoreilla, kuten autoteollisuus, 
konetekniikka, kemian-, lääke-, lääketieteellinen tekniikka ja puunja-
lostusteollisuus. Sen liikevaihto oli 3,32 miljardia euroa vuonna 2020. 
Yhtiöllä on yli 17 000 työntekijää ja 120 toimipistettä 33 maassa. Kon-
serni toimii markkinoilla tuotemerkeillä Dürr, Schenck ja HOMAG.

HOMAG JULKAISI HISTORIANSA SUURIMMAN 
INVESTOINTIOHJELMAN

3D-näyttöä voidaan käyttää missä vaiheessa tahansa  
kokoonpanosuunnittelun aikana.

LISÄOMINAISUUDET:

• Verkkopohjainen sovellus: cabinetCreatoria voidaan käyttää 
millä tahansa laitteella ja internet-selaimella – täysin ilman oh-
jelmiston asentamista.

• Joustava: Voidaan käyttää kaikkien koneiden kanssa (jopa ul-
kopuolisilta palveluntarjoajilta). Tämä ei koske CNC-ohjelmia 
(tässä voidaan lähettää vain MPR-tiedostot).

• Kalusteiden vaiheittainen määritys: Kalusteet voidaan mukaut-
taa asiakkaan toiveiden mukaisesti vain muutamalla napsau-
tuksella.

UUTISIA

Kysy lisää ohjelmistoista: 

Ari Lindberg
+358  20 771 3313
ari.lindberg@projecta.fi

 » Teksti ja kuvat: Homag

TEKNISET VAATIMUKSET:

• Selainohjelma PC- tai kannettavaan tietokoneeseen

• Selainsuositus: Microsoft Edge, Google Chrome tai Firefox

• Internet-yhteys (DSL, UMTS, LTE): min. 5 Mbit / suositus: 50 Mbit

• kirjautuminen tapion kautta (vaaditaan tapio-tili, www.tapio.
one)

LISÄTIETOJA:

homag.com/cabinetcreator

KOKEILE SOVELLUSTA 30 PÄIVÄN AJAN ILMAISEKSI!

Varaa suoraan tapio-shopista: www.tapio.one

ALOITUSOPAS:

Ohjevideo katsottavissa: docs.homag.cloud
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Kallesoe on erikoistunut CLT-monikerroslevyjen käsittelyyn (Cross 
Laminated Timber). CLT-levyjä käytetään mm. puuvalmisteisien talojen 
seinien rakentamisessa. Yritys perustettiin vuonna 1969, liikevaihto on 
noin 20 miljoonaa euroa ja yritys työllistää noin 70 työntekijää. Maa-
ilmanlaajuisesti Kallesoe on asentanut yli 500 puristinta, ja se on yksi 
harvoista korkeataajuisten puristimien toimittajista. Puristimien toimin-
ta perustuu korkeataajuusaaltoihin, jotka nopeuttavat liiman kovettu-
mista. Tämä teknologia nopeuttaa puunjalostuslaitosten toimintaa, ja 
tekee tuotannosta joustavaa ja tehokasta. Samanaikaisesti käyttökus-
tannukset pienenevät, koska CLT-tuotannossa käytettävä liima on hal-
vempaa kuin vaihtoehtoisilla liimausmenetelmillä.

“Haluamme tarjota mahdollisimman monta teknologiaa puurakenta-
miseen,” sanoo Ralf W. Dieter, HOMAG Groupin toimitusjohtaja. “Puuta-
lomarkkinoiden kasvun seurauksena rakennusosien tuotanto muuttuu 
yhä teollisemmaksi ja automatisoituneemmaksi. HOMAG on oikea yh-
teistyökumppani tähän. Kehitämme puurakenteiden tuotantotekniik-
kaa kaluste-teollisuuskoneiden ohessa.”

Yrityskaupan seurauksena HOMAG:in konevalikoima kattaa maailman-
laajuisesti yli 70 % liimattujen ja laminoitujen puuelementtien tuotan-
nosta. HOMAG on yhdistänyt kaikki massiivipuualan toiminnot Solid 
Wood Processing -yksikköön. Keskeisessä roolissa on tytäryhtiö WEIN-
MANN, joka tarjoaa taloteollisuuteen tuotantoratkaisuja, kuten moni-
toimisiltoja ja CNC-työstökeskuksia. Lisäksi edellisenä vuonna hankittu 
tanskalainen koneenrakennusyritys System TM tarjoaa järjestelmiä mas-

HOMAG GROUP LAAJENTAA TOIMINTAANSA 
MASSIIVIPUUALALLA OSTAMALLA ENEMMISTÖ-
OSUUDEN KALLESOE MACHINERY A/S:STÄ

HOMAG Group laajentaa toimintaansa massiivipuualalla ostamalla enemmistöosuuden tanskalaisesta Kallesoe 

Machinery A/S koneenrakennusyrityksestä. Kaupan myötä HOMAG vakiinnuttaa asemaansa puurunkoelement-

tikoneiden tuotannossa.
siivipuulevyjen lajitteluun, optimointiin ja sormijatkamiseen. Kallesoe on 
jo aiemmin tehnyt yhteistyötä System TM:n kanssa useissa projekteissa. 
 
HOMAG osti 70 % Kallesoe Machinery A/S: n osakkeista Christensenin 
perheeltä. Loput osakkeista jäävät Kallesoen perheelle. “Meille oli tärke-
ää löytää Kallesoelle kilpailukykyinen sijoittaja, joka pystyy johtamaan 
yrityksen menestyksekkääseen tulevaisuuteen. Olemme varmoja, että 
HOMAG on juuri oikea kumppani tähän,” kertoi edellinen enemmis-
töosakas Otto Christensen. “Odotamme innolla yhteistyötä HOMAGin 
kanssa laajentaaksemme asemaamme kasvavalla massiivipuumarkki-
nalla,” sanoi Kallesoe Machinery A/S:n myyntijohtaja Bruno Kallesoe.

TULEVAISUUDEN KESTÄVÄT MATERIAALIT

Kestävien puuvalmisteisien talojen markkinat kasvavat nopeasti. Yhä 
useammat rakentajat valitsevat puun rakennusmateriaalikseen, koska 
puu kasvaa nopeasti ja samalla se sitoo hiilidioksidia. Puulla raken-
taminen on erittäin ympäristöystävällistä. Asiantuntijoiden mukaan 
puinen talo sitoo noin 80 000 kg hiilidioksidia. Puulla on erinomaiset 
eristysominaisuudet, ja puukomponenttien käyttö nopeuttaa talojen 
rakentamista. Palontorjunnan kannalta nykyiset puutalot ovat melkein 
verrattavissa teräsbetonirakennuksiin. Puulla saadaan rakennettua jo 
yli sata metriä korkeita rakennuksia. Yhdysvalloissa sallitaan vuodesta 
2021 alkaen jopa 18-kerroksisten puurakennusten rakentaminen. Rans-
kassa puolet julkisista rakennuksista on rakennettava puusta vuodesta 
2022 lähtien.

UUTISIA

 » Teksti ja kuvat: Homag
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NIMITYSUUTISIA

PROJECTAN NIMITYSUUTISIA

Olen LAURI ÄYRÄS, 31-vuotias turkulainen ja asun avopuolisoni Anetten kanssa Kupittaalla. Alunperin 
olen kotoisin Mynämäeltä, mutta olen ollut jo 10 vuotta turkulainen. Koulutukseltani olen yo-merkonomi.

Työkokemusta löytyy monelta eri alalta myyntityöstä asiakaspalveluun. Suurin osa urasta on kuitenkin 
kulunut varasto-alalla noin 8 vuoden ajan. Harrastuksiin kuuluu pyöräily, kuntosali sekä penkkiurheilu, 
erityisesti jalkapallo. Myös musiikki ja erityisesti uusien artistien/kappaleiden etsiminen kuuluu myös 
kiinnostuksen kohteisiin. 

Nyt pari ensimmäistä kuukautta Projectalla olleena olen viihtynyt erinomaisesti ja minut on otettu hyväl-
lä fiiliksellä vastaan!  Innolla kohti tulevia haasteita ammattitaitoisessa porukassa!

LAURI ÄYRÄS

Olen VILLE LAHTI, 35-vuotias turkulainen. Perheeseeni kuuluu avovaimo ja 5 kk ikäinen Staffordshiren-
bullterrierin pentu. Olen alunperin kotoisin Raumalta, mutta olen asunut nyt reilut kolme vuotta Turussa.

Tulin Projectalle töihin alunperin kesäkuussa 2019 varastotyöntekijäksi ja nyt tänä kesänä siirryin va-
raosien puolelle jatkamaan työuraani varaosamyyjänä. Aikaisemmin olin 6 vuotta ahtaajana Euroports 
Oy:llä Rauman satamassa. Pidän työstäni Projectalla ja olen innoissani uusista haasteista. On mielekästä 
työskennellä mukavassa työyhteisössä.

Varastossa työskentelystä on ollut hyötyä uuteen työnkuvaan siirtymisessä, sillä suurin osa tuotteista, 
asiakkaista sekä toimittajista ovat jo valmiiksi erittäin tuttuja.

VILLE LAHTI

Olen LINDA AALTONEN, reilu nelikymppinen kaarinalainen. Harrastuksina pääasiassa luonnossa liikku-
minen kahden koirani kanssa sekä tällä hetkellä vielä ravitsemustieteiden perusopintojen suorittaminen 
työn ohessa avoimessa yliopistossa, kuntosalillakin käyn kun motivaatiopuuska iskee :).

Numeroita olen pyöritellyt vuodesta 2001 muiden työtehtävien lisäksi. Nyt kun sen sanoiksi kirjoittaa, 
puolet elämästäni toisin sanoen! Vuosiin on mahtunut paljon ja toivottavasti edessä vielä paljon tulevaa 
kokemusta. Tähän mennessä kokemusta taloushallinnosta ja muista hallinnon työtehtävistä on kertynyt 
niin operaattorialalta, palvelualalta kuin tuotantoalaltakin.

Vastuualueinani on ollut vuosien aikana mm. hallinnon työtehtäviä ja taloushallinnon pyörittämistä ko-
konaisvaltaisesti Yhteyshenkilönä toimiminen sidosryhmien suuntaan ja tulosten analysointi ovat myös 
osa ammattitaitoani. Projectalla aloitin tammikuun 2021 alussa Business Controllerina. Täällä työteh-
täväni ovat niin ikään mukavan monipuoliset eikä yksikään päivä ole ollut samanlainen. Mahtavaa olla 
remmissä mukana!LINDA AALTONEN

Olen SEBASTIAN TAMMINEN. 43-vuotias perheenisä Liedosta. Keväällä tuli 10 vuotta täyteen Projectalla. 
Vuodet ovat olleet hyvin mielenkiintoisia ja vauhdikkaita. Kymmenessä vuodessa niin Suomi kuin Pro-
jectakin on muuttunut ja kehittynyt. Suurin muutos  Projectalla on ollut sukupolvenvaihdos, jossa olen 
saanut olla mukana luomassa uutta Projectaa, vaikka kunnioitammekin  Projectan 75-vuotista historiaa. 

Kymmenen vuotta sitten aloitin Projectan konemyynnissä Homag ryhmän tuotteiden kanssa. Vuodet 
ovat olleet tiivistä yhteistyötä niiden kanssa, mutta olen saanut olla monessa mukana Projectalla. Vii-
meinen ”pestini” oli tytäryhtiömme Projecta Baltin myyntijohtajana toimiminen muiden Suomen myyn-
nillisten vastuiden lisäksi. Nyt uusi roolini yhtiön hallituksessa ja varatoimitusjohtajana luo jälleen mie-
lenkiintoisia haasteita. Olen omalta osaltani sitoutunut siihen, että Projecta kehittyy ja menestyy myös 
seuraavat 75 vuotta! 

SEBASTIAN TAMMINEN

Olen HEIKKI VIRTA, 36-vuotias naantalilaistunut turkulainen. Perheeseeni kuulu vaimo, noin 3 vuotias 
poika, sekä pari kultaistanoutajaa. Vapaa-aikaani kuuluu perheen kanssa touhuaminen ja turkulaisen 
jääkiekon aktiivinen seuraaminen ja peleissä käynti.

Koulutukseltani olen puuseppä sekä kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Työkokemusta on karttunut 
niin puusepän, myynnin kuin tuotannon/projektin johdon työtehtävistä. Puusepänteollisuuden kanssa 
olen ollut enemmän ja vähemmän tekemisissä yli 20 vuotta, joista viimeiset noin 15 vuotta vahvasti ris-
teilijöiden parissa.

Aloitan Projectalla konemyynnissä lokakuussa ja odotan todella innolla uusia haasteita ja sitä, että pää-
sen tutustumaan uusiin työkavereihin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

HEIKKI VIRTA
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Jukka Nevavuo 
tuotepäällikkö 
puuntyöstökoneet 
020 771 3308 
jukka.nevavuo@projecta.fi 

Milja Jokiranta 
tuotepäällikkö 
teollisuuskomponentit, suuttimet 
020 771 3306 
milja.jokiranta@projecta.fi

Jouni Häkkänen 
myyntipäällikkö 
puuntyöstökoneet 
020 771 3320 
jouni.hakkanen@projecta.fi

Petri Leivonen 
tuotepäällikkö 
puuntyöstökoneet 
020 771 3325 
petri.leivonen@projecta.fi 

Perttu Lankinen  
tuotepäällikkö taloteollisuus- ja  
alumiiniintyöstökoneet 
020 771 3334  
perttu.lankinen@projecta.fi

Arto Parkko 
tuotepäällikkö 
lasintyöstökoneet ja -materiaalit 
020 771 3317 
arto.parkko@projecta.fi

Jari Kurikka 
palvelupäällikkö 
peruskoneet 
020 771 3368 
jari.kurikka@projecta.fi

Tuomas Marjamaa 
tuotepäällikkö 
teollisuuskomponentit,  
paineilmatuotteet 
020 771 3332 
tuomas.marjamaa@projecta.fi

Ari Lindberg 
myynti-insinööri 
ohjelmistot, varaosat 
020 771 3313 
ari.lindberg@projecta.fi 

Kalle Fontell 
tuotepäällikkö 
teollisuuskomponentit, suuttimet,  
pumput ja turvallisuustuotteet 
020 771 3367 
kalle.fontell@projecta.fi 

Toni Tahvanainen 
tuotepäällikkö 
työkalut & tarvikkeet, nostimet  
020 771 3336 
toni.tahvanainen@projecta.fi

Antti Leppävuori 
myynti-insinööri 
varaosat 
020 771 3340 
antti.leppavuori@projecta.fi

Ville Lahti 
varaosamyyjä 
020 771 3321 
ville.lahti@projecta.fi

Riku Kallinen 
myynti / asiakaspalvelu, 
teollisuuskomponentit 
nostopöydät ja tavarahissit 
020 771 3338  
riku.kallinen@projecta.fi

Rami Seppälä 
huoltopäällikkö 
020 771 3315 
rami.seppala@projecta.fi

Matti Laaksonen 
huoltosopimukset / tekninen tuki 
020 771 3393 
matti.laaksonen@projecta.fi

Heikki Virta 
myynti-insinööri 
puusepänteollisuus 
+358 40 744 8548 
heikki.virta@projecta.fi

Tommi Pinomäki 
huoltoinsinööri 
+358 20 771 3335 
tommi.pinomaki@projecta.fi

Sebastian Tamminen 
varatoimitusjohtaja 
+358 20 771 3303 
sebastian.tamminen@projecta.fi

Me palvelemme sinua
PROJECTA OY

Tuomas Hilakari 
toimitusjohtaja 
+358 40 074 7332 
tuomas.hilakari@projecta.fi
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Klaus Korvensyrjä 
huoltoteknikko 
+358 20 771 3333 
klaus.korvensyrja@projecta.fi

Leito Loitme 
huoltoteknikko 
+372 53 444 818 
leito.loitme@projecta.ee

Marko Tõlgo 
huoltopäällikkö 
+372 524 5636 
marko.tolgo@projecta.ee 

Teemu Pekkola 
huoltoteknikko 
+358 20 771 3333 
teemu.pekkola@projecta.fi

Jorma Saastamoinen 
huoltoteknikko 
+358 20 771 3333 
jorma.saastamoinen@projecta.fi

Annette Bergring 
ostoreskontra 
+358 20 771 3312 
annette.bergring@projecta.fi

Teija Ahola 
markkinointisuunnittelija 
+358 50 520 0463 
teija.ahola@projecta.fi

Linda Aaltonen 
Business Controller 
+358 50 323 5452 
linda.aaltonen@projecta.fi

Lauri Äyräs 
varasto ja logistiikka 
+358 20 771 3199 
lauri.ayras@projecta.fi

Rauli Kolehmainen 
varastovastaava 
+358 20 771 3310 
rauli.kolehmainen@projecta.fi

Martti Palm 
puuteollisuuden ja ohjelmistojen  
myyntipäällikkö 
+372 56 95 0404 
martti.palm@projecta.ee 

Tiit Heinloo 
puu-ja alumiinityöstökoneiden myynti 
+372 51 60 520 
tiit.heinloo@projecta.ee

Kristel Mäemees 
assistentti 
+372 60 30 620 
kristel.maemees@projecta.ee

Kaspar Kaal 
varasto ja varaosat 
+372 6030 627 
kaspar.kaal@projecta.ee

Roland Rooberg  
puuntyöstökoneiden myynti 
+372 5160706  
roland.rooberg@projecta.ee 

PROJECTA BALTI OÜ
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Projecta Oy  
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20320 TURKU
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projecta.fi


