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Esipuhe 

 

Yrityksen perustehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa. Siinä samalla ne työllistävät alueen ammattilaisia 

ja luovat yhteistyöverkostoja. Hyvä tuotto edellyttää kirkasta strategiaa, kustannustehokasta ja 

korkealaatuista toimintaa sekä vankkaa, kasvavaa ja kehittyvää asiakaskuntaa. 

Itä-Uudenmaan metalliala tarvitsee verkosto-kehittämistä. Alan kilpailutilanne on haastava ja edellyttää, 

että yritykset kehittävät toimintaansa ja lisäävät verkostoitumista. Tarvitaan lisää vetovoimaisuutta, 

osaavaa työvoimaa ja yritysten toiminnan jatkajia. Kalustoon ja tiloihin on investoitu paljon ja ne tulee 

saada optimaaliseen käyttöön. 

Posintra Oy:n /STOKin toteuttaman Metalli Talli -hankkeen tarkoitus on yhdistää Itä-Uudenmaan 

metalliyritykset verkostomaiseen liiketoimintamalliin, jonka tavoitteena on lisätä yritysten myyntiä, 

osaamista ja yhteistyötä. Konepajahotellin toteutettavuuden selvitys liittyy osaltaan hankkeen 

verkostoitumisen ja yhteistyön kehittämisedellytysten arviointiin. Se voi toimia muistiona mahdollisille 

tulevaisuuden suunnitelmille. 

Metalli Talli -projekti on Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoiman Manner-Suomen ESR-ohjelman osittain 

rahoittama projekti, jonka kesto on 23 kuukautta ajalla 1.2.203 – 31.12.2014. Projektia vetää ja hallinnoi 

kehitysyhtiö Posintra Oy. 

Lisätietoa hankkeesta: 

www.metallitalli.blogspot.fi 

http://www.metallitalli.blogspot.fi/
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1. Johdanto 

Tämän konepajahotelli -käsitettä koskevan selvityksen on tehnyt Consultium Oy:n valitsema 

asiantuntija Matti Parkkinen. Selvitys on osa ESR-rahoitteista Itä-Uudenmaan metalliyritysten 

yhteistyön kehittämiseen tähtäävää, kehitysyhtiö Posintra Oy:n toteuttamaa Metalli Talli -projektia.  

Selvityksen on tilannut Posintra Oy ja sen sisältämä materiaali on koottu huhti-kesäkuussa 2013.  

Selvityksen materiaali on hankittu metalliyrittäjiä tavatessa saatujen vinkkien avulla, verkkohakuina 

sekä keskustelemalla suoraan eri hankkeiden edustajien kanssa. 

Selvityksen aikana on tavattu tai oltu puhelinyhteydessä seuraavien henkilöiden kanssa: 

 Hollming Works, Jorma Koskenmäki, myyntijohtaja ja Raimo Muranen, kiinteistöpäällikkö 

 Oulun PMC, Kimmo Mäkelä, tutkija, Oulun VTT 

 Turun Koneteknologiakeskus, Jussi Karlsson, teknisen palvelun päällikkö 

 Rauman Seaside Industrial Park, Jyrki Santala, Rauman kaupunginhallituksen jäsen, vastaa 

satamakehityksestä 

 Ponsse, Pertti Korhonen, kehityspäällikkö 

 Ville Toivonen, tuotantotekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto 

 Heikki Passiniemi, toimialapäällikkö, Rautainen Savo -palvelut 

 

Keskusteluissa on selvitetty hankkeiden nykytila sekä keskeiset meneillään olevat asiat. Keskustelujen 

kautta on myös saatu lisää materiaalia sekä vinkkejä jatkoselvityksille. 

2. Konepajahotelli – mikä se on? 

2.1 Konepajahotelli -käsitteestä Itä-Uudellamaalla 

Konepajahotelli -käsite Metalli Talli -hankkeessa on tullut esille Hollming Worksin ehdotuksesta tarjota 

hallitilojaan muiden metallialan yritysten käyttöön. Hollming tarjosi kiinnostuneille yrityksille 

- tiloja sekä tilojen yhteisiä palveluita ja infrastruktuuria vuokrakäyttöön 

- muiden tiloissa toimivien yritysten palveluita, esimerkiksi maalaamo 

- alihankintatöitä mahdollisuuksien mukaan, sitoutumatta kuitenkaan ennakolta 

- Hollming tarjosi myös osan työstökonekannastaan myyntiin 

 

Alueen yritykset olivat varovaisen kiinnostuneita.  

 

Tässä selvityksessä esitellään metallialan yritysten mahdollisia yhteistyömuotoja, joista 

konepajahotelli edellä esitetyssä muodossaan on yksi esimerkki. Esitykseen on koottu mukaan joukko 

esimerkkejä suomalaisista aloitteista, jotka ovat lähellä konepajahotelli-käsitettä. Esitys ei ole 

täydellinen selvitys metalliteollisuudestamme, vaan pyrkii esimerkein tuomaan mahdollisia 

etenemisvaihtoehtoja keskustelun pohjaksi. 
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2.2 Konepajahotelli -käsitteen taustoista Suomessa 

Osana Tekesin Tuotantokonseptit -ohjelmaa vuosina 2010–2011 toteutettiin tutkimusprojekti ”CSM-

hotellikonsepti PK-teollisuudelle”, jonka vetäjänä toimi Tampereen teknillisen yliopiston 

tuotantotekniikan laitos. Taustalla oli saman aiheen EU -projekti, jossa oli mukana seitsemän maata 

mukaan lukien Ruotsi, jota projektissa edusti Chalmersin teknillinen korkeakoulu Göteborgista. 

Hankkeessa oli mukana useita yrityksiä (esim. Tieto Oy ja Fastems Oy), sekä teollisuuden 

taustajärjestöjä kuten Teknologiateollisuus ry ja Ylä-Savon kehitys Oy. 

 

Hankkeessa kehitettiin uuden sukupolven tuotantokonseptia pk-teollisuudelle, tavoitteena nopea 

reagointi markkinoiden muutokseen. Ratkaisu koostuu yhteisestä ”tuotantohotellista” (CSM-hotel, 

Competitive Sustainable Manufacturing), joka huolehtii infrastruktuurista sekä ICT- ja 

automaatioratkaisuista, joita tarjotaan palveluina, ja osallistuvista yrittäjistä, jotka voivat keskittyä 

omaan erityisosaamiseensa sekä keskinäiseen yhteistyöhön ja innovatiiviseen kehittämiseen. 

Hankkeen tuloksena laadittiin ”Konepajahotellin käsikirja” ja tuloksia esiteltiin laajasti kotimaiselle 

teollisuudelle. 

 

Hankkeen kehittämiä ideoita on käytetty hyväksi ainakin Pohjois-Savon Vieremän 

kumppanuuspuistossa sekä Rauman Seaside Industrial Park -hankkeen suunnittelussa. Näistä 

kummastakin on jäljempänä lisätietoja. 

 

Osa tämän esityksen materiaalista perustuu edellä mainitun hankkeen tuloksiin.  

 

2.3 Konepajahotellin mahdollisia liiketoimintamalleja esimerkkeineen 

A. Päämiesvetoinen tehdas 

o päämies, veturiyritys pyrkii saamaan alihankkijoita läheisyyteensä ja siten turvaamaan 

nopeat toimitukset ja logistisen tehokkuuden 

o alihankkijan kannalta läheisyys tuo jonkinasteista varmuutta hankintasuhteen 

jatkuvuuteen, sekä helpottaa käytännön yhteydenpitoa 

o esimerkkinä (joissa tosin kaikki ovat samalla alueella, eivät saman katon alla) 

 Vieremän teollisuuskylä Ponssen ympärillä 

 Lamorin verkosto samalla Porvoon teollisuusalueella 

 palveluyritykset ja alihankkijat Porvoon jalostamoalueella Kilpilahdessa 

 Nokian toimintatapa tehtaillaan eri maissa 

o kukin yritys toimii itsenäisenä päättäen omista toimistaan 

o yhteistyön syvyys voi vaihdella laajalla alueella 

B. Pk-yritysten ryhmä saman katon alla 

o synergiaa samankaltaisista valmistusprosesseista 

o tai osaaminen niveltyy sopivasti toisiinsa, niin että yhdessä voimme tarjota 

suurempia/monimutkaisempia/kokonaisuuksia kilpailukykyisemmin 

o jakavat joukon yhteisiä palveluita 
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o monilla alueilla metalliyrityksiä on saman katon alla, mutta yhteistyötä ei ole viety 

edellä esitetyn konepajakonseptin muotoon jossa jaetaan yhteiset palvelut, ainoa 

yhteinen nimittäjä saattaa olla sama vuokranantaja 

o tässä mallissa yritykset sopivat rakenteen ja palvelut keskenään ilman ulkopuolista 

palveluntarjoajaa 

C. Hotellipalvelun tarjoaja 

o tässä vaihtoehdossa hotellipalvelun tarjoaja omana liiketoimintanaan tarjoaa tiloja 

sekä yhteisiä palveluita asiakasyritysten käyttöön 

o palvelua tarjoava yritys ei ole mukana asiakasyritysten tuotantotoiminnassa 

o tämäntyyppisiä hankkeita on paljon teknologiakeskusten muodossa, jotka useimmiten 

keskittyvät toimitiloihin, esimerkkejä metallipuolen tuotantotiloihin keskittyvästä 

tarjonnasta ei tullut esille 

D. Mallitehdas 

o mallitehdas on tutkimus- ja kehitysympäristö, jossa on vahvasti mukana jokin 

koulutus- ja/tai tutkimusyhteisö (yliopisto, ammattikorkeakoulu, VTT,…) 

o usein rahoittajana on myös paikallinen kunta tai joukko kuntia 

o rahoituspohja on useimmiten turvattu julkisista varoista, osa tuotoista tulee palveluja 

käyttäviltä yrityksiltä, eli mallitehtaat eivät ole markkinoilla toimivia liikeyrityksiä  

o esimerkkejä joista on enemmän tietoa esityksen seuraavissa luvuissa 

 Turussa Koneteknologiakeskus 

 Oulun PMC, tarkkuusmekaniikan opetus ja kehittämiskeskus 

 Perämeren alueen ProMetal -verkosto, Nivala, Raahe, Tornio 

Edellisen luettelon täydennykseksi voidaan listata eri osapuolten rooleja konepajahotellin 

ympäristössä: 

 hotellipalvelun tarjoaja 

 hotellin palveluita käyttävät yritykset 

o tyypillisesti PK -yrityksiä tai suuremman yrityksen paikallistoimintoja 

 tietojärjestelmäpalveluiden tarjoajat 

 valmistusteknologian tarjoajat  

 muiden palveluiden tarjoajat, esimerkiksi koulutus 

 tiede- ja teknologiapuistot 

o teollisuuden ja tutkimusmaailman innovaatiotoiminnan ja tutkimuksen verkottaminen 

 yliopistot ja tutkimuslaitokset 

Konepajahotelli tavoittelee kertaluokan hyppäystä osallistuvien pk-yritysten liiketoimintaan. 

Ihannetilanteessa yritykset voivat modernisoida tuotantoaan, ottaa automaation laajemmin käyttöön 

ja näin saada kilpailuedun ja mahdollisuuden menestyä paremmin tiukentuvilla markkinoilla. 
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3. Miksi konepajahotellia kannattaisi harkita? 
 

Kone- ja metalliteollisuus kohtaa kehittyvän ja jatkuvasti muuntuvan ympäristön ja asiakaskunnan 

paineet. On pakko reagoida ja muuttua, muutoin yritys voi päätyä ”uhkaskenaarioon” ja liiketoiminta 

häipyä alta. Voimien yhdistäminen jossain muodossa on yksi tapa parantaa yrityksen kilpailukykyä. 

Voimien yhdistämisen spektri on laaja, perusasioiden yhteistyöstä tiiviimpään verkostoitumiseen, 

jatkuen edelleen yhteisiin tiloihin ja tiiviiseen yhteistyöhön strategiatasolla.   

 

Metallitoimialan erilaisia kehittämishankkeita on Suomessa toteutettu laaja joukko. 

Teknologiateollisuuden johdolla on läpiviety laaja TRIO -ohjelma, josta on paljon tietoa verkkosivuilla: 

http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/trio.html. 

 

Oheiset kuvat ovat TRIO -ohjelman aineistoista. Ne auttavat selventämään alan muutospaineita ja 

toisaalta komponenttivalmistajan mahdollista kehittymistä kohti järjestelmätoimittajaa. 

Konepajahotelli on osa mahdollista kehityspolkua, ei välttämätön, mutta mahdollinen tapa kehittää 

liiketoimintaa verkostomaiseen toimintatapaan yhdessä päähankkijoiden ja muiden toimijoiden 

kanssa. 

 

 

 

http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/trio.html
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3.1 Konepajahotellin mahdollisia hyötyjä yritykselle 

I. teknologiaharppaus 

II. osallistuva yritys voi keskittyä ydinosaamiseensa 

III. mahdollistaa asioita, joihin yksin ei olisi varaa/osaamista 

IV. yhteistyökonsepti parantaa osallistuvien yritysten 

a. ketteryyttä 

b. kilpailukykyä 

c. kustannustehokkuutta 

V. laatuosaaminen paranee 

VI. toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys paranee 

a. talouden avoimuus 

VII. tietojärjestelmäosaaminen paranee 

a. sekä tuotannonhallinta että tuotetekninen 

b. digitaalivalmius paranee 

VIII. jaetuilla resursseilla saadaan kustannussäästöjä 

IX. hotelliyhteisö on suurempi toimija markkinoilla 

X. ympäristöteknologian hyödyntäminen ja ekotehokas valmistaminen 

a. valmius kohdata uusia vaatimuksia 

b. ympäristörasitus pienenee 

XI. sosiaalinen vuorovaikutus paranee. 
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3.2 Argumentteja joilla yrittäjiä houkutellaan mukaan konepajahotelliin 

 valmiit hallintorakenteet ja valmis ympäristö 

 hotellin erilaiset tukijalat, kuten 

o kustannustehokkuus 

o teknologiat 

 tiedon ja osaamisen keskittymä. 

3.3 Mitkä ovat muutoksen esteet? 

 mikä on konepajahotellin ansaintalogiikka 

 osallistujien välinen luottamuspula  

 muuttokustannukset 

 miten voimme integroitua tulevaan ympäristöön 

 itsenäisyyden menettäminen ja pelisääntöjen hyväksyminen. 

 

4. Konepajahotelli – vaiheittain etenemisen mahdollisia vaihtoehtoja 
 

Ideaaliseen konepajahotelliin siirtyminen voidaan ajatella vaiheittaisena kehityksenä, joka alkaa 

yritysten jonkin toimintoalueen yhteistyönä, vahvistuen asteittain tiiviimmäksi verkostoyhteistyöksi, ja 

jossain vaiheessa mukaan tulee fyysisen läheisyyden tuomat edut, jolloin siirrytään konkreettiseen 

konepajahotellin toteutukseen. Alla on kuvattu verkostoyhteistyön eri kehitysvaiheita. 

 

 

Verkostoyhteistyön eri asteita – pienimuotoisesta yhteistyöstä strategiseen 

verkostoitumiseen: 

A. yhteistyö jollain toiminta-alueella 

o myynti, hankinta, koulutus,… 

o saatetaan sopia hankkeen keston ajaksi 

o yleensä koskee vain osaa yritystä 

B. yhteistyö voi kehittyä verkostosuuntaan 

o toimitusketjun suuntaan vertikaalisesti, kumppanuusmalli 

 joka voi johtaa alihankintaverkoston kehittymiseen 

o samalla toimitusketjun alueella olevien horisontaalisena yhteistyönä, 

allianssimalli 

 tavoitteena on yleensä olla vahvempia yhdessä 

o syyt verkostoitua vaihtelevat, samoin verkoston tiiviys ja 

verkostokumppanuuden erilaiset ulottuvuudet, kyseessä on monimutkainen 

kahden tai useamman osapuolen yhteistyösuhde 
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Lisätään yhteistyömuotoon saman katon alle tai samalle alueelle sijoittuminen, 

yhteistyökumppanien kanssa - läheisyyden aste voi vaihdella naapuruussuhteesta yhteiseen 

strategiaan 

C. toiminta yhdessä saman katon alla 

o yhteinen lämmitys/ilmastointi, sähkö, huolto,… 

D. yhteiset tilat ja hallintopalvelut 

o toimisto, henkilöstö, maksuliikenne, logistiikka, myynti, huolto, ICT-palvelut, 

jne. 

E. työskennellään yhteisessä tuotannonsuunnittelun ympäristössä 

o yhteinen tuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä 

o tuotannon tehokkuuden mittaaminen ja kapasiteetin tehokas hyväksikäyttö 

F. jaetaan osaaminen ja hyvät käytännöt 

o opitaan jatkuvasti toisiltamme parantaen jatkuvasti 

G. avoimet kirjat 

o yhteiset laskentaperiaatteet 

o sallitaan kavereiden tutkia kustannusrakenteitamme 

o sovitaan kustannusten ja hyötyjen jako 

H. kehitetään yhteinen toimintastrategia 

o jatketaan kuitenkin erillisinä yrityksinä 

I. kohdataan yhdessä julkiset ja muut ympäristövaatimukset 

o ympäristönsuojelu, energiatehokkuus, jätteet ja kierrätys 
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5. Konepajahotellin mahdollisia kehittämispolkuja Metalli Tallin alueella 
 

Seuraavassa tarkastellaan konepajahotellin vaihtoehtoja, joissa yritykset ovat joko samalla alueella, tai 

saman katon alla, tai äärimmillään jakaen tilat joustavasti. Edellä esitetyn alkuosan 

verkostoitumisvaihtoehtoja ei tässä tarkastella. 

5.1 Hollming Worksin tilojen käyttö 

I. lähtökohta keväällä 2013 

a. Hollming Worksillä oli Loviisan Valkossa vapaata tehdastilaa samassa rakennuksessa 

kuin HW itse toimii. Tilaa oli tarjolla järjestelyistä riippuen aina 2.000 m2 asti. HW 

tarjosi tilat, LVI-palvelut vuokralle ja käytetyt manuaaliset työstökoneet ostettavaksi. 

Edelleen HW tarjosi alihankintaa yrityksiltä erikseen sovittavin ehdoin. 

II. silloinen mahdollinen eteneminen 

a. kiinnostuneiden yritysten ryhmä, 2-4 yritystä 

b. ideaalisti muodostavat yhden valmistusyksikön eri käsittelyvaiheineen 

c. onko käynnistykseen saatavissa tukea 

III. aikajänne 

a. mahdollinen aloitus jopa alle vuoden aikana 

b. keskustelut, valmistelut voisivat viedä todennäköisesti pari vuotta 

IV. mahdollinen tulos 2-3 vuodessa, mikäli olisi käynnistetty 

a. 2-4 yrityksen tiivis yhteistyö, joka toimittaa Hollmingin tarpeisiin 30–50 % 

kapasiteetistaan, lopun kapasiteetistaan yritykset myyvät ulkopuolelle.  Hollmingin 

tarpeet huomioidaan teknologiavalintoja tehtäessä. 

V. nykytila 

a. Hollming on ottanut tilat omaan käyttöönsä 

5.2 Lamorin hankintaverkoston kehittäminen Porvoon teollisuusalueella 

I. nykytila 

a. Lamor, CM Tools ja Weldmec toimivat samalla alueella, osittain saman katon alla, 

kukin omissa tiloissaan. CM Tools ja Weldmec toimittavat Lamorille sekä 

komponentteja että suurempia toimituskokonaisuuksia, jotka ovat osa Lamorin 

tuotevalikoimaa.  

II. mahdollinen eteneminen 

a. edellyttää Lamorin ja alueella jo toimivien CM Toolsin sekä Weldmecin yhteistä 

sopimusta kehittämisestä 

b. mukaan voisi tulla Lamorin muita toimittajia 1-2 kpl 

c. oppia voidaan ottaa esimerkiksi Vieremän toimintamallista  

III. aikajänne 

a. yhteistyön tiivistäminen voidaan käynnistää välittömästi 

b. yritysten tuloksissa näkyvät myönteiset muutokset 2-3 vuoden kuluessa  

IV. visio 2-3 vuoden kuluessa 
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a. alueella toimii Lamorin tarpeita palveleva 3-4 alihankkijan joukko, hankintaverkko on 

kehittynyt partnerisuhteiksi, jossa hyödyt jaetaan ja toimintoja ja tuotteita kehitetään 

yhteistyössä. 

Vastaavanlaista verkostokehittämistä voidaan myös pohtia toteutettavaksi kylmälaitteiden ja 

ilmastointilaitteiden toimialueilla, veturiyrityksinä esimerkiksi Norpe ja Ensto Enervent. 

 

5.3 Suurten laitosten kunnossapito- ja rakentamispalveluita tarjoava paikallinen 

verkosto, esim. Porvoon jalostamoalue, Fortum Loviisassa 

I. nykytila 

a. Porvoon Kilpilahden alueen kahta suurta laitosta, Neste Oil ja Borealis, palvelee joukko 

kunnossapidon ja laitosrakentamisen osaavia yrityksiä, joilla on lähialueella osalla 

tuotantolaitoksia, osalla vain toimistoja. Sekä laitokset että palveluyritykset hankkivat 

henkilökapasiteettia sekä osien että suurempien kokonaisuuksien valmistus-

kapasiteettia, pääosin Metalli Talli -projektin alueen ulkopuolelta. Toimijoilla on 

kullakin jonkin verran omaa tuotantokapasiteettia, joko alueella tai muualla 

Suomessa. 

b. Alueella toimii joitakin paikallisia alihankkijoita. 

II. mahdollinen eteneminen 

a. paikallisten toimijoiden toimitusosuuden pitää kasvaa kahdella rintamalla 

i. laitosten suorissa hankinnoissa, toimijoiden pitää myydä itsensä paremmin 

laitoksille 

ii. palveluyritysten hankintojen kautta, eli toimijoiden tulee myydä itsensä 

palveluyrityksille 

b. alueelle voidaan ajatella kehitettävän oma tuotantoalueensa, tässäkin Vieremän 

toimintamalli voi osittain antaa tukea 

III. aikajänne 

a. luottamuksen ja partnerisuhteen kehittäminen vie aikaa, vuosia 

b. osa kehittämisestä kuluu laitosten vaatiman erityisosaamisen kasvattamiseen ja 

todennäköisesti myös konekantaa joudutaan kehittämään 

IV. visio 2-3 vuoden kuluessa 

a. on päästy hyvään alkuun, ja 2-3 uutta yritystä saa osan myyntituotoistaan laitoksille 

toimitetuista palveluista 

b. ajatus yhteisestä teollisuusalueesta on edennyt, alue on kaavoitettu ja rakentaminen 

aloitettu. 
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6. Esimerkkejä nykyisistä konepajahotellikonsepteista Suomessa 

6.1 Mallikonepaja: OULU PMC 

- Internet-sivut www.oulupmc.com  

- Oulu PMC Osuuskunta on perustettu vuonna 2004, ja sen omistajina ovat Oulun alueella 

toimivat oppilaitokset, yritykset sekä VTT  

- noin 5 milj. € investoinnit kuuden vuoden aikana 

- Oulu PMC:n päätavoitteena on uusien teknologioiden tuominen suomalaiseen teollisuuteen, 

innovaatiotoiminta ja alan yritysten toiminta- ja kilpailukyvyn parantaminen 

- Oulu PMC tuottaa palveluita yrityksille ja oppilaitoksille. Näitä palveluja ovat mm. 

o koulutuspalvelut 

o tuotekehityspalvelut 

o tuotannonkehityspalvelut 

o projektit 

o Oulu PMC korostaa toiminnassaan palveluita yrityksille ja lisäarvon tuottamista 

oppilaitoksille. Lisäksi tämä huippumoderni laite- ja ohjelmistokanta antaa 

erinomaisen pohjan tutkimuksen tekemiselle sekä erilaisille projekteille. 

Oulu PMC:n laite- ja ohjelmistokantaa hyödynnetään useissa yritysten, VTT:n ja Oulun yliopiston 

projekteissa. Oulu PMC:n yksi tärkeimmistä ansioista onkin yhteistyöprojektien aikaansaaminen 

toisilleen ennestään tuntemattomien tahojen kesken. Oulu PMC:n tärkein ansio on kuitenkin ollut 

saada yritykset käyttämään laitteita ja ohjelmistoja, sekä verkostoitumaan muiden Oulu PMC 

toimijoiden kanssa. Tämä on luonut puitteet yritysten omille investoinneille ja siten rekrytoinneille. 

 

6.2 Mallikonepaja: Koneteknologiakeskus Turku Oy 

- Internet-sivut www.koneteknologiakeskus.fi  

- on Turun alueen oppilaitosten ja yritysten yhteinen uuteen teknologiaan keskittyvä 

kouluttamis- ja kehittämiskeskus. Keskus tarjoaa yrityksille, oppilaitoksille ja tutkijoille 

ajanmukaisen oppimis- ja kehittämisympäristön, laajan osaamisverkoston sekä toimivat 

puitteet työharjoittelulle ja ammatilliselle erikoistumiselle yhteistyössä teollisuuden kanssa. 

- pääomistajat 

o Turun kaupunki 81 %, Aikuiskoulutuskeskus 11,6 %, alueen yritykset (noin 70) 

omistavat 7,4 % 

- uusin teknologia on käytössä 

o Laser-tekniikka leikkaukseen ja mittaukseen 

o Hitsaus 

o Levyn käsittely 

o työstömenetelmät 

o tuotantoautomaatio 

- työllistää noin 20 henkilöä 

- Lappeenrannan teknillinen yliopisto tuo akateemista näkökulmaa 

 

http://www.oulupmc.com/
http://www.koneteknologiakeskus.fi/
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Taloustiedot – Koneteknologiakeskus Turku 

 

2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 

Liikevaihto 1000 

EUR 868 1 043 613 654 652 

 

800 

Liikevaihto muut. % - 20,20 -41,20 6,70 -0,30 22,60 

Tilikauden tulos 1000 

EUR - 174 308 28 90 19 

 

- 168 

Liikevoitto % -10,40 11,60 1,40 5,40 0,60 -10,80 

Henkilöstön 

lukumäärä 9 12 14 - 18 
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6.3 Mallikonepaja: Prometal 

- Internet-sivut www.prometal.fi  

Prometal on metallialan verkosto-osaamiskeskus perämerenkaarella. Se tarjoaa kumppaneilleen 

kehittymisen ja kasvun edellytykset metallialalla Raahen Seudun Osaamiskeskuksena, joka on osa 

kansallista osaamiskeskusohjelmaa sekä osa kansallista meriklusteria. 

Prometal palvelee yrityksiä seuraavasti: 

- Prometalin toimintaympäristössä yrityksellä on mahdollisuus keskittyä ydinosaamiseen ja 

erikoistua alallaan. Yritysten käytettävissä ovat tuotantostudioiden nykyaikaiset erikoislaitteet 

sekä asiantuntijat. 

- Tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeilla vauhditetaan liiketoiminnan kasvua ja kehitystä. 

Hankkeita käynnistetään yritysten lähtökohdista sekä tarpeista ja yhteistyöllä toteutetaan 

laajempia hankkeita ja ohjelmia, joissa yritykset voivat kehittää tuotteitaan sekä osaamistaan 

tehokkaasti ja taloudellisesti. 

NRT -hanke on pohjoisten tuotantostudioiden (ELME Studio, Steelpolis ja Jaloteräs Studio) 

yhteistyöhanke metallialan yritysten palvelujen kehittämiseen. Hanke tarjoaa yritykselle uudenlaisen 

toimintaympäristön tuotteiden, tuotantoteknologian ja palvelujen kehittämiselle sekä 

yhteistyöverkostojen rakentamiselle. Hankkeen avulla yritys saa käyttöönsä sekä Prometal -verkoston 

huippuosaamisen että laajan laitekannan. 

6.3.1 Hankkeen toteutus 

Hanke toteutetaan yrityksille suoritettavien käytännön töiden, pilot-projektien, avulla, jotka 

tapauskohtaisesti toteutetaan yhdessä yrityksen tai yritysverkoston avulla. Toiminto-analyysin ja 

avoimen yhteistyön avulla pyritään löytämään kunkin yrityksen pullonkaulat ja lisäarvoa 

tuottamattomat toiminnot. Erityisesti teknologiaosaaminen on Prometal -verkoston vahvuus. NRT-

hankkeen rahoitus tukee yrityksille hankkeen puitteissa suoritettuja palveluja. Yritysten näkökulmasta 

saavutettava kehitystoiminnan kustannustehokkuus on todella hyvä. Lisäksi verkostoitumisen kautta 

saatavissasi on huippuosaamista yli seutukuntarajojen. ”Opitaan yhdessä tekemällä”. 

http://www.prometal.fi/
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6.3.2 Mitä yritysten pilot-projektit voivat sisältää? 

Tekeminen voi olla yrityksen tuote- tai tuotannonkehitystä, koulutusta, strategiatyötä, 

markkinatutkimusta tai muuta liiketoiminnan kehittämistä. Yrityksen käytössä on kaikki Prometalin ja 

sen yhteistyökumppaneiden osaaminen. 

 

6.4 Fyysisen läheisyyden mallit 

6.4.1 Vieremän teollisuuskylä 

Pohjois-Savossa käynnistyi Rautainen Savo -hanke edistämään alueen teknologiayritysten kilpailukykyä 

ja kansainvälistymistä. Merkittävä osa kyseistä hanketta ja jatkohankkeita on yritysten 

verkostoitumisen edistäminen. 

Jatkohankkeita on seurannut vaiheittain. Alueen veturiyritykset Ponsse Oy ja Normet Oy ovat 

määrätietoisesti kehittäneet yhteistyötä alihankintaverkostojensa kanssa. Tuloksena on syntynyt sekä 

konkreettisia, alueen asemakaavaa muuttavia, että yritysten kilpailukykyä merkittävästi parantavia 

toimia. 

Asemakaavapuolella esimerkkinä mainitaan Vieremän teollisuuskylä, jossa Ponsse Oy jakaa alueen 

keskeisten alihankkijoidensa kanssa. Tämän aikaansaaminen on vaatinut lähes kymmenen vuoden 

työn. 
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6.4.2 Seaside Industry Park Rauma   

- Internet-sivut www.seasideindustry.com/index.html   

Seaside Industry Park Rauma on Rauman sataman ja telakan alueelle logistiseen solmukohtaan 

suunniteltu teollisuus- ja osaamiskeskittymä, jonka on tarkoitus palvella alueen nykyisiä 

päämiesyrityksiä, sekä luoda edellytykset uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen 

raskaassa metalliteollisuudessa. 

Keskittymän taustavoimat ovat alueen kolme meriteollisuusyritystä, STX, Rolls Royce ja Steerprop sekä 

Rauman kaupunki. Kohteesta on suunnitelma sekä esityksiä, mutta tiedossa ei ole tätä selvitystä 

kirjoitettaessa, onko toteuttamispäätöstä tehty. 

Aluetta markkinoidaan seuraavasti: 

”Seaside Industry Park Rauma tarjoaa tehokkaan valmistusympäristön logistisesti erinomaisella 

paikalla. Alue koostuu itsenäisistä yrityksistä, jotka saavuttavat skaalaetuja ja jakavat kustannuksia 

hyödyntämällä yhteistä infrastruktuuria ja tukipalveluita. Tärkeisiin tukipalveluihin kuuluu esimerkiksi 

varastologistiikka ja pintakäsittely. Yhdessä nämä yritykset voivat tarjota räätälöityjä, kattavia 

palvelukokonaisuuksia suurten projektitoimitusten tehokkaaseen toteutukseen. 

Sijaintinsa ja olemassa olevan teollisen toiminnan ansiosta teollisuuspuisto luo erinomaiset 

edellytykset uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Tiivis toimitusverkosto tuo yrityksille kilpailuetua 

mahdollistamalla lyhyemmät toimitusajat ja vähentämällä kuljetuksen ja varastoinnin tarvetta. 

Elinvoimainen, kasvava teollisuuspuisto pystyy tarjoamaan monipuolisia ja houkuttelevia 

työskentelymahdollisuuksia. Koulutus- ja tutkimustoiminnan integroiminen osaksi aluetta tukee 

liiketoiminnan kehitystä ja takaa osaavan työvoiman saannin.” 

Alla oleva kuva on alueen esittelymateriaalista Seaside Industry Park Rauman www-sivuilta.  

 

http://www.seasideindustry.com/index.html
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6.4.3 CSM-Hotelli 

- Internet-sivut http://wiki.tut.fi/CSMHotelli/ 

CSM-Hotelli on pk-yrityksille suunnattu kilpailukykyä parantava ja kestävän kehityksen huomioiva 

tuotantokonsepti valmistavalle teollisuudelle. CSM-Hotellin ratkaisut tarjotaan palveluina, mikä 

mahdollistaa: 

- Yrityksen keskittymisen ydinosaamisiinsa 

- Tehokkaan yhteistyön yritysten välillä 

- Innovatiivisen toiminnan. 

 

Mitä jos yrityksen liiketoiminnan ekosysteemi tarjoaisi: 

 

- Uskottavan näkyvyyden kansainvälisillä markkinoilla 

- Tehokkaan verkostoitumisalustan sinulle ja tärkeimmille kumppaneillesi 

- Jatkuvasti viimeisimmän tiedon, teknologian ja osaamisen 

- Liiketoiminnan nopean mukauttamisen alhaisilla kustannuksilla ja riskitasolla 

- Varman liiketoimintaprosessin parhaiden palveluntarjoajien ja tehokkaan verkoston avulla 

- Parantuneen kustannustehokkuuden, hankintaosaamisen, tehokkaan logistiikan, sosiaalisen 

tehokkuuden, ympäristötehokkuuden, verkostotehokkuuden 

- Maailmanluokan innovaatioympäristön 

- Liiketoimintaympäristön, joka kiinnostaa sijoittajia ja osaavaa työvoimaa? 

 

CSM-Hotelli on palvelualusta, joka tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisen seuraavan sukupolven 

kestävän kehityksen liiketoimintaympäristön. CSM-Hotelli tarjoaa joukon valinnaisia ja skaalautuvia 

huippuluokan palveluita mm. liiketoimintaprosessin hallintaan, teknologiajohtamiseen, 

verkostonhallintaan, asiakashallintaan ja T&K:n tueksi. 

CSM-Hotellin perusperiaatteita 

1. Toiminta saman katon alla 

- Yhteinen lämmitys, jäähdytys, valaistus, ilmastointi, sähkönjakelu, huolto,… 

2. Yhteiset tilat ja palvelut 

- Hallinto-osasto, taloushallinto, HR-osasto, rekrytointi, osto ja myynti, logistiikka, huolto, IT-

tuki, yms.  

CSM-Hotellin ylläpitäjä eli palveluntarjoaja vastaa infran huollosta ja ylläpidosta (vrt. 

kauppakeskus) 

3. Toimitaan yhteisessä tuotannonsuunnittelun ympäristössä 

- Käytetään yhteisiä tuotannonsuunnittelun työkaluja 

- Tuotannon tehokkuuden mittaaminen ja monitorointi 

4. Know-hown, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 

- Opitaan muilta, jotta ollaan parempia saamaan asioita tehtyä 

5. Avoimet kirjat 

- Yhtenäiset laskentaperusteet ja kokonaisuuden ohjaus 

- Sovitaan yhdessä mikä on tarpeeksi ja kuinka avoimia ollaan 

6. Yhteisen strategian luominen, vaikka toimitaan yksityisinä yrityksinä 

http://wiki.tut.fi/CSMHotelli/
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6.5 Myyntikanavamalli: Integria SCM 

- Internet-sivut http://integria.fi/  

Toiminta-ajatus ja toimintamalli 

Perustehtäväksi on määritelty uuden markkinan avaaminen pohjoismaisille komponenttien 

valmistajille sekä pysyvän piristysjäljen jättäminen Suomen pk-teollisuuteen. Palvelukonsepti tarjoaa 

myyntikanavan ja toimitusketjun hallintaratkaisun pääoma-, tieto- ja tavaravirtojen kasvattamiseksi, 

kehittämiseksi ja virtaviivaistamiseksi. 

Integria rakentaa ja ylläpitää suhteita keskeisiin Venäjän OEM- ja Tier 1 -toimijoihin sekä palvelee näitä 

loppuasiakkaita tunnistamalla tarjouskyselyihin ja -pyyntöihin kykeneviä pohjoismaisia toimittajia. 

Kanava välittää informaatiota ja kontakteja toimittajien ja loppuasiakkaiden välillä. 

Kanava tarjoaa komponenttitoimittajille Suomessa ja Ruotsissa liiketoiminnan kehittämistä markkina-

avausten kautta, kilpailukyvyn kohottamista arvioimalla ja kehittämällä toimintaa sekä toteutuneita 

toimituksia tukevia logistiikka- ja lisäarvopalveluita. 

Integria toimii myös aktiivisesti toimialan kilpailukykyä ja Venäjän kauppaa edistävissä järjestöjen, 

paikallisten kehitysorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeissa: joko markkinoiden keihäänkärkenä, 

toimiala- ja Venäjä-asiantuntijana tai palvelutoimittajana. 

Komponenttitoimittajille 

Palvelukonsepti avaa uuden kasvavan markkinan pohjoismaisille osien, komponenttien ja järjestelmien 

valmistajille Venäjällä sekä tarjoaa sitä tukevia logistiikka- ja lisäarvopalveluja. Lisäksi arvioi ja kehittää 

yritysten valmiuksia vastata Venäjän asiakkaiden laatu- ja prosessivaatimuksiin. 

Kulkuneuvovalmistajille 

Pohjoismaissa tuotetaan laadukkaita komponentteja lyhyelläkin toimitusajalla varmasti. 

Palvelukonsepti tarjoaa kustannustehokkaan ja sujuvan rajanylityksen konsolidoimalla materiaalivirrat 

Kouvolassa. Tuottaa lisäarvopalveluita - setitystä, sekvensointia ym. kotimaisuusasteen nostoa - 

Viipurin yrityspuistossa. 

Yhteistyökumppaneille 

Toteuttamalla markkinalähtöisiä julkisia kehitys- ja kumppanuushankkeita yritysten kilpailukyvyn 

parantamiseksi saavutetaan uutta liiketoimintaa. Näin elvytetään kotimaista teollisuutta ja luodaan 

uusia työpaikkoja. Kanava toimii markkinoiden avaajana, asiantuntijana ja palvelutuottajana. 

 

 

http://integria.fi/
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7. Johtopäätökset 
 

Jos konepajahotelli käsitetään laajempana metalliyritysten yhteistyöaskeleena, mahdollisia 

etenemisen vaihtoehtoja on useita. Jos pitäydytään rajoitetumpaan, yhteiseen tilaan perustuvaan 

konepajahotelli -käsitteen tulkintaan, vaihtoehtoina on selvittää Hollming Worksin tilojen käyttö tai 

jonkin muun mahdollisesti rakennettavan tai uuden tilan käyttö tähän tarkoitukseen. 

Laajemman vaihtoehdon näkökulmasta esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot tuntuvat 

tarkoituksenmukaisilta; Alueen metallialan osaajien koulutusta on kehitettävä, ja tätä tukemaan 

esimerkeissä esitetyn tyyppinen koulutus- tai mallikonepaja on selvittämisen arvoinen asia. PTH-

Metalli Oy:llä on tämäntyyppistä toimintaa yhteistyössä Porvoon Ammattiopiston kanssa. Myös 

metalliyritysten yhteistyön kehittämistä jatketaan suunnitelman mukaan verkostotapaamisina, ja 

pidetään konepajahotellin vaihtoehtoa esillä jokaisessa jatkon tapaamisessa. Yhteistyön kehittäminen 

vaiheittain saattaa jossain vaiheessa tuoda esille konkreettisemmin tarpeita ja mahdollisuuksia, joita ei 

nyt nähdä. Alueen metalliyritysten kilpailukyvyn kannalta voimien yhdistäminen on selvästi yksi 

harkittava vaihtoehto ja osalle yhdistyminen saman katon alle, sekä jakaen kehittyneempiä 

ohjausjärjestelmiä että työmenetelmiä, voi olla hyvä vaihtoehto. Yhdessä hankittavien tilojen 

yhteiskäyttö on yksi variaatio edellisestä ja sitä tulee pitää avoimena vaihtoehtoja tarkasteltaessa.  

7.1 Miten eteenpäin?  

Asian eteneminen on täysin mukanaolevien yritysten omasta harkinnasta ja kiinnostuksesta 

riippuvainen. Aihetta pitää konkretisoida, ja harkintaan pitää tuoda yritysten omat 

tulevaisuudensuunnitelmat ja odotukset ja peilata niitä vastaan erilaisia yhteistyön vaihtoehtoja, 

yritysten tulevaisuuden kilpailukyvyn sekä talouden näkökulmista. Tämä tapahtuu 

tarkoituksenmukaisimmin osana jo käynnistettyjä verkostoyhteistyön tapaamisia. Koulutusalueen 

kehittämistä voidaan edistää muodostamalla muutaman yrityksen ja alueen metallialan koulutuksesta 

vastaavan oppilaitoksen kehittämistä ajava ryhmä, jos sellaista ei vielä ole.  

7.2 Toimeksianto ja arvio tuloksista 

Toimeksianto oletti alueen metalliyritysten kiinnostuksen ja valmiuden konepajahotelliin siirtymisestä 

olevan melko suuri, ennakoitiin tarve jopa konkreettisille rakennussuunnitelmille. Osoittautui 

kuitenkin, että käsitteenä konepajahotelli on eri toteutusmuotoineen varsin tuntematon, ja että 

välitön kiinnostus hanketta esiteltäessä on ollut laimea. Keskeinen kysymys on ollut: mitä hyötyjä 

saamme, kun muuttokustannukset ovat melko suuret? 

Alueen metalliyritysten tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta voimien yhdistäminen jossain muodossa 

tuntuu tarpeelliselta, osaamista ja automaatiota pitää kasvattaa, kasvu edellyttää uusia asiakkaita 

alueen ulkopuolelta. 

Siirtyminen tiiviimpään yhteistyöhön ja mahdollisesti saman katon alle ja yhteiseen 

toimintastrategiaan tulee viemään aikaa, useampia vuosia kokemusten mukaan. Tähän muutokseen 

konepajahotelli on hyvä taustamalli, vaikka muutos ei aivan puhtaaseen konepajahotelliin asti 

yltäisikään. Tästä näkökulmasta konepajahotelli -käsitteen esilletuonti on tämän kehittämistyön 

kannalta hyvä asia, joka tuo esille erilaisia etenemisen vaihtoehtoja. 
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