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Teollisuusmatkakohteena
Kajaani

Teollisuusmatkalla

Kajaani

kalevalainen kaupunki
Kainuun meren kupeessa
”Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen …”, kuuluttivat radiot
ympäri Suomea vuonna 1956. Yli 25 vuotta Suomen presidenttinä
toimineen Urho Kaleva Kekkosen muistomerkki Suuri aika on
Kajaanissa, hänen entisessä kotikaupungissaan. Kansalliseepos
Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot asui siellä myös, ja Eino Leinon
ensimmäisen julkaistu runo oli Kajaanin linna.

Kekkosen Suuri aika -muistomerkki nousee kiemurrellen kahdeksan metrin korkeuteen
Kajaanin luterilaisen ja ortodoksisen kirkon välisessä puistossa. Lehden kansikuvassa
on Kajaanin raatihuone vuodelta 1831 raatihuoneentorin laidassa. Sen rakentamista
vauhditti tsaari Aleksanteri I vieraillessaan Kajaanissa 1819.

Ti m o - O l av i
Jalk anen
timo-olavi.jalkanen@
databooks.com

Tässä sarjassa kierrämme Suomea eri
paikkakunnilla Torniosta Maarianhaminaan,
vieraillen teollisuusyrityksissä.
Toimittajamme Timo-Olavi Jalkanen on
myös valokuvataiteilija, joten näemme
matkalta myös kuvina mielenkiintoisia
paikkoja ja henkilöitä.

K

ainuun nimi oli keskiajan venäläisissä asiakirjoissa Kajano (Kajanskaja
Zemlja), ja sen asukkaita kutsuttiin
kajaaneiksi. Kun alue siirtyi Ruotsin valtapiiriin, julisti kuningas Kaarle IX itsensä kajaanien kuninkaaksi. Hän määräsi vuonna
1604 Cajanaborgin, eli Kajaanin linnan ra8

Promaint 4 • 2009

kennettavaksi Vuohengin kosken partaalle. Linnan nimi periytyi 1651 perustetulle kaupungille. Nimi on siis alun perin venäjänkielinen.
Kainuu oli jääkauden jälkeen Ancylusjärven peitossa. Vain korkeat Vuokatin vaarat
olivat veden yläpuolella. Arkeologisia löytöjä seudulla on 8000 vuoden takaa. Kainuu
oli lappalaisten asuttama aina 1500-luvun
puoliväliin asti, jolloin ensimmäiset uudisasukkaat saapuivat Savosta.
Kahdeksan kilometrin pituisen Kajaaninjoen kautta on vesiyhteys Sotkamon reitin
järvien ja jokien kautta Suomen itärajalle.
Lännessä se ulottuu Oulujärven ja Oulujoen kautta Perämerelle. Suomen suurimmat
sisävesien selät ovat Oulujärvessä. Vanhoissa 1600-luvun kartoissa järven nimi olikin
Kainuun meri.
Kajaaninjoki on ollut tärkeä läpikulkuyhteys, vaikka putousten yli veneet jouduttiin kuljettamaan maitse. Pudotuskorkeus
on yhteensä lähes 16 metriä. Nykyään joki

on valjastettu energian tuottamiseen kolmen
voimalaitoksen avulla.

Linna syntyy ja tuhoutuu
Kajaani joutui Pähkinäsaaren rauhassa 1323
muun Pohjois-Suomen kanssa osaksi Novgorodin valtakuntaa. Täyssinän rauhassa 1595
rajalinja siirtyi itään, ja Kainuusta tuli osa
Ruotsia. Silloinen Ruotsin kuningas Kaarle
IX rakennutti Kajaaninjoen luodolle Kajaanin linnan. Rakennustyöt aloitettiin 1604 ja
ne kestivät aina vuoteen 1666 asti.
1650 kreivi Brahe sai Ruotsin kuningattarelta Kristiinalta Kajaanin, Kuopion ja Iisalmen pitäjät vapaaherrakunnakseen. Pari
kertaa aiemmin Kajaanissa vieraillut Brahe
teki Kajaanista koko laajan vapaaherrakuntansa pääkeskuksen, vaikka se oli vain parinsadan asukkaan kylä. Brahe allekirjoitti Kajaanin kaupungin perustamisasiakirjat
6.3.1651 Ämmäkosken partaalla. Brahe perusti kymmenkunta muutakin Suomen kaupunkia ja kehitti maata monin eri uudistuk-

Tässä historiat kohtaavat: Urho Kekkonen vieraili usein vasemmalla näkyvässä Koskikara-nimisessä
talossa. Vuonna 1961 mukana oli myös Neuvostoliiton presidentti Leonid Brezhnev. Talo oli alun perin
Kajaani Oy:n johtajan asunto. Elias Lönnrotin patsas vuodelta 1942 katselee edessä virtaavaa
Kajaaninjokea ja vuoden 1716 räjäytyksessä tuhoutuneen Kajaanin linnan raunioita.

sin. Hän toimi niin oivallisesti,
että ruvettiin puhumaan positiivisessa mielessä kreivin ajasta, ja
tuo ilmaus elää vieläkin.
1660-luvulla koettiin Suomessa harvinainen tapahtuma, kun Paltamon kirkko sortui maanjäristyksessä. Isovihan
aikana 1712 venäläiset tuhosivat Kajaanin melkein kokonaan.
Neljä vuotta myöhemmin Kajaanin linna oli viimeinen paikka
maassa, jota venäläiset eivät olleet kyenneet valloittamaan.
Puolensataa ihmistä linnan
sisäpuolella pystyi puolustamaan itseään kuukausia jopa
4000 venäläistä hyökkääjää vastaan. Kajaanin linnan tarunhohtoinen maine alkoi ehkä juuri siitä. Pitkän piirityksen jälkeen linna lopulta antautui ja jäi venäläisten haltuun, jotka räjäyttivät
sen tuhansilla kiloilla ruutia.

Tervaa, nälkävuosia
ja merirosvoja

Kreivi Pietari Brahen patsas
seisoo jalustallaan joen rannassa
katsellen Kajaanin kaupunkia.
Brahe kävi kaupungissa sen
perustamismatkalla vuonna 1651.

Kainuun maanviljelys on kärsinyt toistuvasti sääoloista. Erityisesti 1690-luvun nälkävuodet olivat tuhoisia. Tuolloin koko Euroopassa vallitsi pieni jääkausi, ja
Lontoon Thames-jokikin jäätyi.
Vuosina 1867–68 tuli uusi kato.
Oulujärvi oli vielä juhannuksena
jäässä, ja lopulta lähes 30 % alueen asukkaista menehtyi.
Kainuu oli tervanpolton tärkeimpiä alueita Suomessa. Par-

haimmillaan sieltä kuljetettiin
24 000 tervatynnyriä vuodessa Ouluun maailman puulaivojen tarpeisiin. Kajaaninjoen kosket piti pystyä ohittamaan. Siksi
rakennettiin kaksi tervakanavaa
vuonna 1846.
Varsinkin nälkävuosien aikaan saattoivat Kainuun tervatalonpojat joutua velkakierteeseen
Oulun tervaporvareille, vaihtaessaan tervanpolttoa ruokaan. Vieläkin saattaa aistia kajaanilaisten tuntoja tuolta ajalta.
Oulujärvi on tiettävästi ollut
ainoa vesialue Suomessa, jossa
on ollut merirosvoja: ”Variskylän varkaita ja Kiveskylän rosvoja”, jotka varastivat rantakylien viljavarastoista sekä tervansoutajilta heidän kuljettamaansa
tervaa ja voita, jotka he jakoivat keskenään. Eino Leino kirjoitti useita kertomuksia aiheesta. 1800-luvun puolivälissä alkoi
teiden rakentaminen, ja vesistökuljetusten merkitys pieneni.

Piirilääkäreitä ja Suomen
kieltä Kalevalan mailla
1800-luvun piirilääkärit saivat
alun perin humanistin koulutuksen, eikä siis ihme, että heistä tuli myös merkittäviä kulttuurivaikuttajia. Samuel Roos toimi
Kajaanin piirilääkärinä vuodesta 1823 alkaen. Hänen intohimonaan oli suomen kielen kehittäminen. Hän loi mm. sanat

sähkö ja kaasu. Sähkö viittasi
kissan turkin sähähtämiseen sitä hangattaessa.
Vuonna 1832 Roosin tilalle
piirilääkäriksi tuli Elias Lönnrot, joka loi satoja suomenkielen sanoja, kuten potilas ja kuume. Hän kehitti hallintoon ja oikeudenkäyntiin liittyviä termejä
ja teki nimistön Suomen kasveista. Hän vakiinnutti linnuille nimet, jotka vaihtelivat eri murteissa, keräämällä niitä kirjeitse
ympäri Suomea ja valiten niistä parhaiten sopivat, kuten teeri ja metso. Arvovallallaan hän
sai monet ehdotuksistaan vakiintumaan.
Lönnrot teki retkiä Kajaanista itärajan taakse Vienan Karjalaan. Hän hiihti satoja kilometrejä ollessaan ainoa lääkäri laajalla alueella. Hän kokosi
runoaineiston, josta hän kirjoitti Vanhan Kalevalan. Vanhoilla
sivistyskansoilla oli omat eepoksensa, ja Kalevala ja Kanteletar
täyttivät tuon paikan Suomessa.
Lönnrot teki sanakirjoja ja rakensi perustaa Suomen kielelle
paljon ennen Jyväskylän kehittymistä suomenkielisen opetuksen keskukseksi.

Teollisuutta ja seminaari
Herman Renfors oli monipuolinen kajaanilainen teollisuusmies,
joka aloitti kalastusvälineiden
kehittämisen 1869. Pian hän
Promaint 4 • 2009
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Vanha Kekkosen vaalijuliste.
Kertoman mukaan, kun
Kekkonen tuli presidenttinä
Kajaaniin etelän seurueen
kanssa, paikallinen rahvas
mietti: ”voikohan sitä mennä
Kekkoselle juttelemaan, kun
sillä on noita herroja mukana”.
Kekkonen syntyi vuonna 1900
Pielavedellä, mutta muutti
perheensä kanssa Kajaaniin
1911 ja kävi koulunsa siellä.

laajensi toimintaansa myös kivihiontaan, turkisteollisuuteen
ja suksien valmistukseen. Hän
houkutteli ulkomaisia kalastajia Kajaaniin ja oli mukana monessa kaupungin asiassa. Moni-

toimimies opiskeli myös itämaista maalausta ja oli ahkera valokuvaaja.
Eino Leino julkaisi ensimmäisen runonsa Kajaanin linna
vuonna 1890. Kainuun vaikutus
näkyi monissa hänen runoissaan,
esseissään ja muussa tuotannossaan. Kajaani vaalii Leinon perintöä vuosittaisella lausuntatapahtumalla, Kajaanin Runoviikolla. Runoviikon johtohahmo oli vuodesta 1977 näyttelijä
Veikko Sinisalo.
Kajaanin miesseminaari perustettiin 1900. Seminaarista
valmistuneet opettajat veivät
mennessään Lönnrot-tietämystä ja isänmaallista henkeä minne siirtyivätkään.
1904 valmistui Kajaanin ja
Iisalmen välinen rautatie, joka avasi nopeat yhteydet etelään. Se mahdollisti kajaanilaisten suoran tervakaupan etelään.
Tervan kuljetus Ouluun loppui
1914, kun tervakauppa romahti rautarunkoisiin aluksiin siirtymisen myötä.

Sata vuotta Kajaani Oy:tä
Kajaanin puutavarayhtiö perustettiin 1907. Siitä kehittyi Kajaani Oy. Ensimmäinen voimalaitos yhtiön tarpeisiin valmistui

1917. Yrityksellä oli myös sellutehdas ja sahoja.
Kajaani Oy:n elektroniikkatuotanto käynnistyi vuonna
1970. Tuotteita olivat mm. taksamittarit (myöhemmin Semel
Oy), paperiteollisuuden anturija mittausteknologia (myöhemmin Metso Automation) sekä
yleisradioyhtiöiden käyttämät
äänipöydät.
Paljolti Kajaani Oy:n ansiosta Kajaanin teollisuus monipuolistui. Vaikka Kajaanin paperitehdas lopetti toimintansa vuoden 2008 lopussa, on on
vaikuttanut ratkaisevasti alueen
kehitykseen. Uusi aika odottaa
uusia aktiivisia toimijoita.

Kuulkaa korpeimme
kuiskintaa … rapparit
ryöstäjät kaiotkaa ...
Aikojen saatossa maan johdossa
on ollut Ruotsin kuningas, Venäjän tsaari ja Suomen presidentti, mutta kainuulainen mentaliteetti ei ole suuresti muuttunut.
Vuoden 1918 tapahtumat aiheuttivat jakautumista, mutta eivät aseellisia taisteluita.
Paniikki ei kuulu kainuulaiseen luonteenpiirteeseen. Suhteessa muuhun Suomeen Kainuussa hyvin monet miehet

Vanhaa ja tulevaa: tervanpoltosta
autojen kansainväliseen talvitesti
keskukseen. Tervaveneeseen mahtui
yli 20 kappaletta 125 litran
tervatynnyreitä. Soutaminen ei siis
liene ollut kovin kevyttä. Alhaalla
oikealla on suunnitelma uudesta
autojen talvitestikeskuksesta.
Vastaavaa ei maailmasta löydy.

Elias Lönnrot loi suomen
kieleen myös runsaasti sanoja,
mm: kansallisuus, kirjallisuus,
muste ja pöytäkirja.

kalastavat ja/tai metsästävät.
Ihmiset elävät siellä lähellä rauhoittavaa luontoa.
Ilmari Kianto sanoitti 1911
Nälkämaan laulun, jota kutsutaan myös Kainuun marssiksi.
Siinä hän kuvasti kainuulaista
mentaliteettia. Nälkämaan laulua lauletaan Kainuussa syvältä sydämestä monessa tilaisuudessa. Joko Ilmari Kiannon sanat ja Oskar Merikannon sävel
antavat leiman Kainuulle, tai sitten ne kykenevät tulkitsemaan
sen sielua.
Oli miten oli, yhtä varmasti
kuin Kajaaninjoki kuljettaa vettä kohti länttä, kajaanilaiset kulkevat kohti huomista.   
»»Kiitokset
Reijo Heikkinen, Kalle Mäkelä,
Antti Mäkinen, Kainuun museo,
Taina Juntunen, Kajaanin
kaupunki.

Kajaanin seudun
teollisuusprofiili työpaikkoina.

TeollisuudenAla
Kaivos ja louhinta

hlö
160

Metallinjalostus

260

Koneet ja laitteet

490

Sähkö, elektroniikka

590

Puutuotteet

250

Massa ja paperi

490

Paino ja kustannus

160

Kemia ja muovi

10

Tekstiili

50

Elintarvike

110

Energia ja vesihuolto

140

Tilastossa ei vielä näy Kajaanin
paperitehtaan lopetus, eikä
Talvivaaran kaivoksen aloitus.
Niiltä osin muutos on merkittävä.
Lähde: Tilastokeskus, työssä
käyntitilasto.
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Pienen kaupungin on oltava suuria
nopeampi ja älykkäämpi
Kajaanin linna Ämmäkosken saarella
esiintyy Kajaanin vanhassa ja uudessa
vaakunassa. Linnassa ei koskaan ole ollut vanhan vaakunan mukaisia neljää
tornia.

L

ähes satavuotiaan Kajaanin paperitehtaan lopettaminen tuntuu kaupungissa, mutta ei sitä kaada. Kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa
katselee eteenpäin kainuulaisella päättäväisyydellä.
– Olemme luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki. Ja luovuutta tarvitaan,
kun massatehtaat vähenevät. Silloin meidän pitää tehdä pienestä suurta. Toimimme eri tavalla
kuin suuret kaupungit. Meillä ei
ole laajuuden ekonomiaa, vaan
nopeuden tai älykkyyden ekonomia. Koon korvaamme sillä,
että niissä asioissa, joihin kes-

kitymme, olemme todella hyviä,
kuvaa Vähämaa.
Mittaustekniikka ja ajoneuvojen langattomat järjestelmät
ovat esimerkkejä Kajaanin huippuosaamisesta. MIKES Mittatekniikan keskus, VTT, Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu
tekevät yhdessä alueen yritysten kanssa tutkimus- ja kehitystyötä.
– Kaupungit arvioivat toisiaan helposti vain matemaattisten lukujen perusteella, mutta
luvut eivät kerro sitä, mikä on
kaupungin ihmisilmapiiri. Jos
ihmisen arki on kunnossa, pysyvät myös ihmisen luovuus ja

osaaminen kunnossa, muistuttaa Vähämaa.
Kajaaniin on syntymässä
maailmassa ainutlaatuinen ympärivuotinen autojen talvitestauskonsepti ja -keskus. Konseptin
ovat suunnitelleet eurooppalaiset autonvalmistajat. Se on testikenttä ja -laboratorio, jossa ovat
jatkuvasti samat olosuhteet.
– Saamme tulevaisuudessa entistä enemmällä entistä vähemmän, jolloin yrittäjyys on avainasemassa. Strateginen ketteryys,
mutta myös suuntaavuus ovat
tärkeitä. Olemme kriittisiä siitä, että täällä käytettävissä olevilla rahoilla ja resursseilla saa-

Kajaanin kaupunginjohtaja
Erkki Vähämaa.

daan myös konkreettisia tuloksia.
Uusien hankkeiden, jotka eivät
johda mihinkään, pystyttäminen
toinen toistensa perään on kuin
polkisi tulpatonta mopoa. Täällä sellaiseen ei ole varaa.
– Kun Kajaanissa ei ole eletty
hirveän leveästi, on aina pärjätty
ja pärjätään jatkossakin. Ja huovismaisella huumorilla päästään
yli pahimmista paikoista, Vähämaa miettii.   

Kajaanin paperitehtaasta
tuli Renforsin ranta

K

ajaanin UPM-Kymmenen
paperitehdasalue muuttuu yritysalueeksi. Pro-

Herman Renfors valmisti
Kajaanissa mm. turkiksia,
lumikenkiä, suksia, länkiä ja
kalastusvälineitä, kuten
uistimia. Muistomerkkiin on
ikuistettu Devon-uistin.

jektia johtaa tehtaan teknisenä
johtajana toiminut Jarmo Torvinen. Vain noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta oleva tyhjenevä paperitehdas pyritään saamaan nopeasti uusiokäyttöön. Tilat saneerataan ja
vuokrataan edelleen eri yrityksille. Projekti on nimeltään Renforsin Ranta, yritysalue Kajaanissa. Nimessä kuvastuu uusien
yritysten toimintojen monipuolisuus, jota kajaanilainen tehtailija Renfors 1800-luvun lopulla edusti.
– Tehtyjä sopimuksia on 25,
joista sitovia on toistakymmentä. Jos ne kaikki toteutuvat, tulee tiloihin noin neljäsataa työntekijää. Mukana on mm. suunnittelu-, kunnossapitopalvelu- ja
konepajayrityksiä, mekaanisen

puunjalostuksen jatkojalostusyrityksiä sekä SOK:n palvelukeskus. Koska mittaustekniikan osaaminen on Kainuussa
vahvaa, on tarkoitus synnyttää
myös mittaus- ja testaustekniikan osaamiskeskus tälle alueelle, kertoo Torvinen.
Ensisijaisena kohderyhmänä
ovat koko Suomen alueelta haetut kasvuvaiheessa olevat yritykset. UPM tutkii myös oman bioöljy- ja pellettitehtaan perustamista alueelle.
– Vaikka paperin tuotanto nyt
lakkaa Kajaanissa, eri osapuolet: kaupunki, UPM, TE-keskus,
ammattiyhdistys ja paperiliitto,
ovat aidosti ja määrätietoisesti
katsoneet tulevaisuuteen alueen
kehittämiseksi ja työpaikkojen
luomiseksi. Meillä on toistasataa

tuhatta neliötä tilaa, joten uusia
yrityksiä tänne mahtuu vielä paljon, toteaa Torvinen.   
»»Lisätietoja
www.renforsinranta.fi

Renforsin Rannan yritysalueen
johtaja Jarmo Torvinen
Promaint 4 • 2009
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Kajaanin Metso Automation
kuuntelee koneiden kuntoa
Jarmo Kauppila ja Hannu Rautiainen käsissään värähtelymittauksessa käytettäviä kiihtyvyysantureita, joita paperikoneeseen voidaan liittää
satoja. Taustan laitekaapissa on mittauskortteja joihin mittaussignaalit antureilta saapuvat.

K

ajaani Oy:n sellun laatumittauksista
alkanut kehitystyö synnytti Kajaani
Elektroniikka -osaston 1970-luvulla.
Kehitystoiminta ja tuotanto rönsyilivät taksamittareihin, äänipöytiin ja moneen muuhun elektroniikkasovellukseen. Rönsyt karsiutuivat vuosikymmenen aikana niin, että
paperi- ja selluteollisuuden massan laatumittaukset jäivät Kajaani Elektroniikan ainoaksi toimialueeksi. Niistä kehittyi Metso Automationin kajaani-tuotebrändi. Tuotenimi Sensodec on koko historian ajan pysynyt samana. Alussa asiakaskuntana olivat ainoastaan
paperitehtaat. Myöhemmin mukaan tulivat
energiateollisuus ja muu prosessiteollisuus.
– Metso Automation kehittää, valmistaa
ja toimittaa Sensodec – kunnon- ja käynninvalvontajärjestelmiä. Ne ovat itsenäisesti toimivia kokonaisuuksia. Paperikoneessa voi
olla 300–700 mitta-anturia, joita järjestelmä seuraa jatkuvasti. Niillä seurataan laakereiden, vaihteiden, moottoreiden, telojen
ja huopien toimintaa, kertoo sovellusasiantuntija Hannu Rautiainen.
– Kiihtyvyysantureilla mitataan laakereiden kuntoa ja yleistä värähtelyä. Muita käytettäviä antureita ovat mm. painepulseeraus-
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anturit, tahdistusanturit mekaanisille kohteille ja optiset anturit paperikonehuoville.
Siirtymäantureilla nähdään mikrometritarkkuudella esimerkiksi turbiiniakselin tai generaattoriakselin siirtymät. Silloin tiedetään
öljyfilmin paksuus liukulaakerin sisällä, kuvailee kehitysjohtaja Jarmo Kauppila.
Mittausväli, jolla järjestelmä seuraa kultakin anturilta saapuvaa signaalia, vaihtelee kohteen mukaan kymmenestä sekunnista tunteihin. Muutaman sekunnin näytteestä etsitään piikkiarvot, ja FFT-muunnoksella (Fast Fourier Transform) lasketaan eri
taajuuksien esiintyminen otetussa näytteessä. Spektristä lasketaan eri taajuuskaistoilla
esiintyvien värähtelyjen tehollisarvoja.

Ennakoivaa kunnossapitoa
Järjestelmällä pystytään kohdentamaan kunnossapitotoimet vikaantuviin komponentteihin. Paperikonekalanterin telapakassa on tyypillisesti 6–12 telaa päällekkäin. Kun yksi tela rupeaa vikaantumaan, tärisee koko pakka.
Mittauksella pystytään tunnistamaan jokaiselle telalle tyypillinen värähtelykuvio, ja oikea tela osataan vaihtaa, jolloin turhat huoltotoimenpiteet vähenevät.

Koneiden nopeudet kasvavat koko ajan,
jolloin komponentit joutuvat yhä suurempaan rasitukseen. Esimerkiksi paperikoneis-

Off-line-analysoinnista
at-line-analysointiin.
KajaaniPaperLab – automaattinen paperilaboratorio edustaa uutta ajattelua. Ennen paperianalyysit tehtiin tehtaan erillisessä laboratoriossa monella eri laitteella. Nyt analyysin
suorittaa käyttöhenkilökunta itse yhdellä tuotantotilan yhteydessä sijaitsevalla laitteella.
Runkoon voidaan kiinnittää eri analysaattorimoduuleja. Paperia rikkomattoman mittauksen moduulit näkyvät kuvassa kannen alla
oikealla. Mittauksia ovat mm: pinnankarheusmittaus, täyteaineen määrän sätelyabsorbtiomittaus, optinen värimittaus ja paksuusmittaus.
Rikkovan mittauksen suorittavat moduulit ovat vasemmalla puolella. Mittauksia ovat
mm: Repäisylujuus, vetolujuus ja neliöpaino.
Laitteisto sai myös muotoilupalkinnon. Tuoteasiantuntija Jarmo Partanen esittelee.

a)

b)

c)
Mittaustulosten visualisointi on oleellinen osa järjestelmää. a) Näyttää valitun telan ympyräkuvaajan. Tela värähtelee jokaisen kierroksen aikana
kuvan esittämällä tavalla. b) Fast Fourier Transform muuntaa signaalin aikamuodosta taajuusmuotoon. Sen avulla nähdään eri taajuuksilla
esiintyvät värähtelyt histogrammina. c) Esittää eri taajuusalueilla tapahtuvien värähtelyjen muuttumisen ajan kuluessa.

sa nopeuden noston tuomat ongelmat lisääntyvät suhteessa nopeammin, kuin mitä itse nopeus kasvaa. Järjestelmien käynninvalvonta ja
komponenttien kunnonseuranta ovatkin silloin yhä kriittisempiä. Yksi valvontajärjestelmällä estetty suuri rikko voi säästää tehtaalle yhtä paljon, kuin mitä koko valvontajärjestelmä maksaa.
Normaalikäytössä järjestelmä hälyttää,
kun hälytysrajat ylittyvät. Mutta normaalikuntoisenkin koneen värähtelykäyttäytyminen muuttuu suuresti ajonopeuksien vaihdellessa. Hälytysten hallintaan muuttuvilla
ajonopeuksilla on kehitetty nopeusriippuva
hälytyskäsittely. Tällöin hälytysrajat määräytyvät kullekin ajonopeusalueelle erikseen.
Graafiset esitysmuodot ovat oleellinen
osa Sensodec-järjestelmää. Niiden avulla
mittaustulokset visualisoituva, ja tapahtumia päästään tarkastelemaan tarkasti historiatrendeistä.   
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Sunit
ajoneuvotietotekniikkaa sateliittipaikannuksella
Ajoneuvotietokoneita ammattikäyttöön. Tältä linjalta valmistuvat laitteet löytävät tiensä ympäri maailmaa. Toimitusjohtaja Eero Suutari esittelee.

S

UNIT valmistaa Kajaanissa ajoneuvo-

tietokoneita 27 vuoden kokemuksella.
Pitkäjänteisellä työllä yritys on saavuttanut merkittävän markkinaosuuden koko
Euroopassa. Onpa se tullut valituksi Euroopan innovativiisimmaksi yritykseksikin
PK-sarjassa ja saanut Tasavallan presidentin vientipalkinnon.
Yrityksen osaaminen juontaa lähes kolmenkymmenen vuoden päähän, kun Eero
Suutari perusti Kajaani Automatiikka Oy:n,
joka teki metsäkoneisiin tukinpituusmittaus- ja kuutiointijärjestelmiä. Myöhemmin
niihin tulivat mukaan langattomat tietoliikennejärjestelmät, joilla hakkuutietoja voitiin siirtää molempiin suuntiin. Alkuperäinen yritys myytiin metsäkoneita valmistavalle yritykselle.
Nykyinen yritys, Sunit Oy, suunnittelee
ja valmistaa liikkuvan kaluston älykkäitä
järjestelmiä useille eri aloille. Tarkoituksena on parantaa ajoneuvoja käyttävän yrityksen tuottavuutta ja logistiikkaa. Eero Suutari toimii yrityksen toimitusjohtajana.
– Otetaan esimerkiksi vaikka aurauskalusto. Varikolta järjestelmä lähettää langattomasti tiedot siitä, mitä kalustolla tulee teh-
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dä. Ajoneuvoon siirtyy tiedot teistä, jotka
tulee aurata. Satelliittipaikannuksen avulla
varikolla nähdään myös, mitkä tiet on aurattu ja milloin. Jos tielle levitetään suolaa,
järjestelmä ohjaa ja mittaa suolan levitystä,
tietäen kulutetun suolan määrän vaikka neliömetriä kohden. Kun työ on tehty, raportit työn suorittamisesta lähtevät automaattisesti varikolle, kuvailee Suutari.

Automaatiota
veneistä helikoptereihin
Tiedonkäsittely-, tietoliikenne- ja satelliittipaikannusominaisuuksien lisäksi oleellista
SUNITin ajoneuvotietokoneissa ovat myös
analogiset ja digitaaliset I/O-ominaisuudet.
Niiden avulla voidaan mitata ja ohjata mitä tahansa ajoneuvossa olevaa lisälaitetta.
Tällöin järjestelmä toimii yhtä hyvin automaatiotietokoneena kuin kommunikaatiolaitteena.
– Meidän ideamme on se, että koneessa on yksi ”äly”, ja se on meidän toimittamamme ajoneuvotietokone. Niitä menee hyvin monenlaisiin kohteisiin. Kalustoa, joissa niitä on käytössä, ovat monenlaiset hyötyajoneuvot, esimerkiksi työkoneet, palo- ja

pelastusautot, ambulanssit, poliisiajoneuvot,
taksit, rannikkovartioston veneet, lannoitushelikopterit, metsäkoneet, puunkuljetuskalusto, öljykuljetuskalusto, maansiirtokoneet
ja arvokuljetusautot, luettelee Suutari.
Ambulansseissa Sunitin ajoneuvotietokoneet hoitavat myös potilaiden mittauksia. Samantyyppinen ajoneuvotietokone toimii siten sovellusalustana mitä erilaisimpiin
tarpeisiin. Ohjelmistot tehdään joko itse tai
teetetään ulkona.

Piirilevyt suunnitellaan itse, vaikka niiden
valmistus tapahtuukin ulkona.

Sunit valmistaa järjestelmiä
myös OEM-tyyppisesti asiakkaan omalle tuotemerkille. Tärkeä tällainen asiakas on esimerkiksi Scania, joka toimittaa järjestelmiä hyötyajoneuvojensa
osana omalla nimellään.

Ammattikäyttöympäristö
on suuri haaste
Pöly, kosteus, kylmät tai hyvin
kuumat olosuhteet, tärinä ja
sähkömagneettiset häiriöt tuovat ammattikäytössä laitteistolle suuria vaatimuksia. Piirikorttien toimivuus testataankin omalla sääkaapilla äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.
Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa on kehitetty sähkö-

magneettisen säteilyn siedon ja
emissiopuolen sertifikaattiin asti pystyvä testausjärjestelmä. Sen
avulla varsinainen luokitussertifikaatti saadaan uusille tuotteille nopeasti. Kun käyttöympäristössä mennään kastepisteen ohi,
on kondenssin aiheuttama vesi
ongelma. Siksi Sunitin käyttämät
piirikortit on erikseen pinnoitettu. Myös valaistuksen muutokset tuovat ergonomiatoimivuudelle suuria vaatimuksia.
Ammattikäytön sateliittipaikannuslaitteissa paikkatietoa
voidaan päivittää matkamittauksen ja gyro-moduulin avulla
silloinkin, kun paikka jää sateliittien katveeseen esimerkiksi
korkeiden talojen takia.

kosteutta vastaan pinnoitettu ajoneuvotietokoneen
piirikortti.

UPS

Tietokonekotelon takana näkyvät sen I/O -liitännät. Siellä on myös
itse kehitetty, ajoneuvokäyttöön sopiva liitin. Markkinoilta ei löytynyt
tarpeeksi hyvää vaihtoehtoa.

Osaamista,
suunnittelua ja tuotantoa

Ruiskupuristusosien prototyypit tehdään omalla sintrauslaitteistolla.
Sillä 3D-tiedoston suunnitelma muuttuu fyysiseksi kappaleeksi,
muovipartikkeleita kerros kerrokselta laserilla yhteen liittämällä.

Sunitin vahvuus on pitkän ajan
käytännön kokemus. Koko telematiikkakokonaisuus, joka sisältää yhteyden ajoneuvoon, satelliittipaikannusratkaisut ja I/O
-ratkaisut on testattu hyvin monessa eri sovelluksessa. Jopa toimitetut kaapelit ovat itse suunniteltuja parhaan sähkömagneettinen säteilysuojauksen aikaansaamiseksi, vaikka kaapelit
valmistetaankin ulkona.
– Täydennämme omaa suunnitteluosastoamme suunnitteluverkostolla. Kokonaisuudessaan tuotekehitysinvestointimme on noin 1,5 miljoonaa euroa
vuodessa. Piirikorttien tuotanto tapahtuu ulkona. Täällä Kajaanissa teemme jalostusketjun
hallintaa ja loppukokoonpanoa.
Meillä on oma markkinointioorganisaatio ja 30 jälleenmyyjää
Euroopassa, kertoo Suutari.

Autoon liimattava antenni,
jossa on samassa kotelossa
sateliittipaikannin ja tieto
liikenneyhteys, on omaa
suunnittelua. Se on helppo
asentaa.

Useimmat järjestelmät toimitetaan XP-käyttöjärjestelmällä.
Tällöin laitteisto on avoin asiakkaan omille ohjelmistoille,
vaikkapa internetille ja sähköpostille.   
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Timo Ikäheimonen, taustallaan osa Talvivaaran kaivosaluetta.

kaivos
Talvivaaraan
suurprojekti Kainuussa

J

Kartta näyttää alueen 61 neliökilometrin laajuuden.
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atkossa 2,3 % maailman nikkelistä tulee täältä! Alueella on
kaksi esiintymää. Sen malmivarat ovat yli 1000 miljoonaa tonnia, ja ne ovat keskittyneet toiselle
esiintymistä, joka on 2,5 kilometriä pitkä. Koko kaivosalueen pinta-ala on yli 61 neliökilometriä.
Muutamassa vuodessa kainuulainen metsämaisema on muuttunut laajaksi kaivosalueeksi. Vuonna 2008 projekti oli Suomen toiseksi suurin käynnissä olevista
projekteista. Timo Ikäheimonen
toimii kunnossapidon osastopäällikkönä Talvivaaran kaivoksella ja kertoo takanaan näkyvästä alueesta.
– Projekti on ollut massiivinen.
Maata on siirretty yli 10 miljoonaa kuutiota, ja määrässä ei ole
mukana vielä malminlouhinta. Si-

säisiä tieyhteyksiä on alueelle tehty 25 kilometriä. Halkaisijaltaan
yli puolen metrin putkilinjoja on
yli 100 kilometriä. Putkistoja, joilla kasoille synnytetään liuoskierto,
tulee olemaan yli 7000 km. Liuoskierrossa virtaus on noin 30 000
kuutiota tunnissa, kun esimerkiksi Päijännetunnelissa, jonka kautta kaikki käyttövesi pääkaupunkiseudulle kulkee, virtaus on vain
7000 kuutiota tunnissa. Paikalle
rakennettiin myös oma 110 kilovoltin sähkölinja ja rautatie, kuvailee Ikäheimonen.

Monta metallia
malmissa
Talvivaaran nikkelikaivos tuottaa
täydellä teholla toimiessaan vuodessa nikkeliä 33 000 tuhatta tonnia, sinkkiä 60 000 tonnia, kuparia

10 000 tonnia ja kobolttia 1000
tonnia. Silti raaka-aineiden hintojen vuoksi 75 prosenttia liikevaihdossa tulee nikkelistä.
Alkuperäinen toiminta-aika
kahdessa malmiossa oli arvioitu
25 vuodeksi, mutta uusien tuotannonsuunnittelukairausten jälkeen arvio on yli 60 vuotta.
Kaivoksen rakentanut Talvivaara kaivosyhtiö on pörssiyhtiö.
Projektista 20  % omistaa Outokumpu ja 80 % kaivosyhtiö.
Outokumpu myi kaivosoikeudet alueelle euron hintaa vuonna 2004. Esiintymää on tutkittu
jo 70-luvulta saakka. Outokumpu ei itse lähtenyt yksin malmiota hyödyntämään.
Projekti käynnistyi täysipainoisesti vuonna 2007, ja louhinta alkoi vuoden 2008 lopussa. Vuoden 2009 alussa matkasi
ensimmäinen myytävä erä nikkelisulfidia Harjavaltaan jalostettavaksi.

Talvivaarassa
käytettävä prosessi
Rikastusprosessissa käytetään
biokasa-liuotusmenetelmää, jota on pitkään sovellettu kullalle ja kuparille. Nyt menetelmää
sovelletaan ensimmäistä kertaa
nikkelille, ja vielä Suomen arktisissa olosuhteissa.
Ensin malmi karkeamurskataan ja kuljetetaan hihnakuljettimilla välivaraston kautta hienomurskaamoon, jossa 80 % siitä on 8 mm raetta. Sen jälkeen
malmimurskeesta tehdään liuotuskasoja, jotka ovat 400 metriä
leveitä, 2,4 kilometriä pitkiä ja
10 metriä korkeita. Ne ilmastetaan ja kastellaan, ja niiden ph
säädetään kohdalleen niin, että alueella luonnollisesti olevat
bakteerit katalysoivat malmia.
Kiertävä liuotusprosessi kestää
18 kuukautta. Siinä ajassa suurin osa nikkelistä saadaan liuotettua irti.

Talvivaaran kaivoksessa käytettävä koneet ovat massiivisia. Ihmiset koneen vieressä näyttävät kovin pieniltä.
Louhoksessa käytettävän maansiirtoajoneuvon, eli dumpperin, renkaan halkaisija on 3,4 metriä.

Kun metallit ovat liuenneet
liuokseen, kiinteytetään metallit
hydrometallurgisella prosessilla
takaisin kiinteään muotoon, se-

lektiivisesti eri metallit erottaen.
Välissä on useita välikäsittelyvaiheita. Ainoat, joita Talvivaarassa
ei saada erotettua, ovat nikkeli

ja koboltti. Ne ovat sulfidisessa
muodossa jauheen näköisessä rikasteessa, joka matkaa muualle
jatkoprosessointiin.   
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