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PÄÄKIRJOITUS

Vuodet eivät ole veljiä keskenään
Päättyvä vuosi on ollut positiivinen ja toiveita herättävä. Kasvua on ollut näkyvissä
ja barometrit lupaavat sen jatkuvan. Kasvu ei ole hurjaa, mutta kasvua kuitenkin.
Nykytilanteessa on uskottava, että suunta on volyymia tärkeämpää.
Vuonna 2016 tapahtui globaalisti merkittäviä asioita. Brexitin varmistuminen loi
epävarmuutta maailmantalouteen. Sittemmin tilanne on rauhoittunut, eikä oikein
kukaan taida tietää, miten Brexitissä lopulta tulee käymään. Ero ei tapahdu kovinkaan
notkeasti, eikä se toteudu välttämättä kokonaisuudessaan lainkaan.
Vuoden suurin realityshow oli aivan ehdottomasti USA:n presidentinvaalit.
Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi oli suomalaisen median luoman kuvan
perusteella melkoinen yllätys. Ne, jotka olivat valistaneet itseään ulkomaisen median
viesteillä, eivät olleet aivan yhtä yllättyneitä. Tämä kertonee jotain suomalaisen
median voimasta ja objektiivisuudesta.
Trump on kaikkien osapuolten, eikä vähiten USA:n, onneksi osoittanut pystyvänsä joiltain osin tarkistamaan vaalipropagandassaan tekemiään linjauksia.
Ministerinimityksissään Trump vaikuttaa olevan suhteellisen kovalla linjalla,
mikä ei liene yllätys juuri kenellekään. Oman suvun ottaminen sisäpiiritöihin on
ollut realityshown jatko-osan mielenkiintoisimpia ratkaisuja. Trumpia äänestäneet ovat todennäköisesti nepotismista aivan yhtä ihmeissään kuin Trumpia
äänestämätön maailmakin.
Miksi MuoviPlastissa kirjoitetaan Trumpin valinnasta? Uskon valinnan
vaikuttavan maailmantalouden dynamiikkaan ja sitä kautta myös muovitoimijoiden elämään. Jos Yhdysvallat alkaa kovin voimakkaasti suojautua
ulkomaisilta kauppasuhteilta ja käpertyä itseensä, ei se voi olla vaikuttamatta
maailmassa tapahtuvaan kauppaan. Se, mitä vaikutuksia Trumpin tulevista
ratkaisuista todella syntyy, jää nähtäväksi.
Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Juhlavuosi näkyy monin tavoin ja
se on luonnollisesti hyvä asia. Miten satavuotiaan Suomen muoviteollisuuden menestys voidaan taata? Uskomalla itseemme ja tekemällä oikeita ja rohkeita
ratkaisuja. Silloin olemme varmemmin voittajien joukossa.
Suomi on pieni talous ja vähälukuinen kansa. Meidän on osattava erikoistua ja
erilaistua. Muoviteollisuudessa on havaittavissa useita mainioita toimia ulkomaankaupan lisäämiseksi sekä innovaatioiden tekemiseksi. Uudistuminen ja uusilla
tavoilla ajatteleminen on monta kertaa tie menestykseen. Reitillä on paljon vaaroja
ja uhkia, sillä sen sisältö on kulkijalle arvoitus.
Menestyjät ovat lähes poikkeuksetta kulkeneet uudistumisen tietä ja etsineet
rohkeasti perinteisistä ratkaisuista poikkeavia tapoja toimia.
Muoviyhdistyksen toimisto toivottaa kaikille jäsenille rauhallista Joulun aikaa
sekä menestyksellistä vuotta 2017!

Jari Salonen
Muoviyhdistyksen toimitusjohtaja
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K-2016 messut – 8 päivää toivoa täynnä
EUROOPAN TALOUS TAANTUU – ja pihkat. Lokakuussa Düsseldorfissa pidettyjen kah-

deksanpäiväisten maailman suurimpien muovimessujen tilastot puhuvat muuta.
Messujen järjestäjän päätöstiedotteen mukaan heidän optimistisimmatkin odotuksensa ylittyivät. 230 000 vierailijaa yli 160 maasta kävi tutustumassa 3 285 näytteilleasettajan tarjontaan, kun vuoden kolme vuotta sitten kävijöitä oli 218 000 ja
näytteilleasettajia 3 220. Nyt yli 40 % vierailijoista tuli Euroopan ulkopuolelta ja
erityisesti Aasian maista tulevien määrä kasvoi lähes 30 000:een. Borealiksen,
Borougen ja Nova Chemicalsin osastolla kävi vierailijoita yli 10 % enemmän kuin
vuonna 2013. Pohjoismaista ja Baltiasta oli lähes sata vierailijaa, eniten Ruotsista ja
Suomesta, mutta myös Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Liettuasta ja Latviasta.
Useat yhteistyökumppanit jopa julkisesti kommentoivat tyytyväisinä sekä saamiensa tilauksien että tarjouspyyntöjen määrää. Euroopan, maailmantalouden
raihnaisen vanhuksen teknologia tuntuu edelleen kelpaavan maailman eri kolkista
tuleville kasvuyrittäjille samoin kuin Eurooppa investointi- ja muidenkin hyödykkeiden kauppapaikkana yleensä. Messuvieraiden joukossa vaikutti olevan entistä
enemmän yritysten ylintäkin johtoa mukana ja valmiina päättämään muun muassa
hankinnoista ja yhteistyöhankkeista.
K-2016 tapahtumaan olivat sekä näytteilleasettajat että vierailijat valmistautuneet pitkään ja huolellisesti. Tuloksena oli antoisa kokemus kaikille osallistujille.
Olen entistäkin innostuneempi mahdollisuuksista, joita muovi tarjoaa maailman
ongelmien ratkaisemiseen ja elämämme parantamiseen, kunhan meistä jokainen
muistaa vastuunsa ja kantaa kortensa kekoon avoimessa taloudessa.
Avoimuuden lisääntyminen messuillakin tuntui myönteiseltä. Messuosastoilla
kulkeminen oli helppoa ja esimerkiksi esitteet sai useassa paikassa itse lähettää
suoraan omaan sähköpostiinsa osastolla olevasta kioskista. Informaatiotekniikka
selvästi helpottaa tiedon saatavuutta ja ehkä säästää luonnonvarojakin, kun esitteitä
ei tarvitse painaa ja kuljettaa.
Oli rohkaisevaa nähdä, että kiertotalous ja kierrätys sekä kestävä kehitys ovat
keskeinen aihe useiden messuille osallistuvien toiminnassa. Löysin laitteita, joiden avulla muovijätteestä voi tehdä entistä parempaa ja puhtaampaa, arvokasta
raaka-ainetta suorituskykyä vaativaan up-cyclingiin eikä enää vain down-cyclingiin
vähemmän materiaaliominaisuuksia vaativiin sovelluksiin. Haavekuvana voisi
olla materiaalikierto, jossa kierrätettyyn käsiteltyyn muoviin lisätään neitseellistä
materiaalia vain sen verran, että tuotteen suorituskyky riittää täyttämään käyttökohteen vaatimukset. Polyolefiinipohjaisten monomateriaaliratkaisujen käyttämiseen
on paljon mahdollisuuksia. Polyolefiinien käyttöalue tuntuu laajenevan edelleen.
Innovaatioille on tilaa kaikkien muovien käytön kasvattamisessa – rajana vain
mielikuvitus, ja sitähän meillä Suomen muoviteollisuudessa on aina ollut!
Jouluterveisin
Arno Avela
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ABM COMPOSITES
RAIVAA OMIA POLKUJAAN

A

ikaamme kuuluu, että puhutaan paljon uusista tavoista tehdä
asioita ja uusista malleista organisoida toimintoja. Puhutaan
innovoinneista ja keksinnöistä. Sanotaan, että on tärkeää
ajatella uudella tavalla ja on tärkeää ajatella ympäristöä, kuitenkaan
unohtamatta ihmistä. ABM Composites puhuu samoista asioista,
mutta myös toteuttaa asioita uusilla ja ennennäkemättömillä tavoilla.

Aidosti ympäristön asialla
ABM Composites, jossa ABM tulee sanoista Arctic Biomaterials,
on ottanut johtoajatuksekseen asiakkaan hiilijalanjäljen pienentämisen. ABM Compositesin johtoryhmän kanssa keskusteltaessa
edellisen virkkeen toteamus ei ole ainoastaan markkinapuhetta,
vaan johtoryhmä on äärimmäisen vihkiytynyt alleviivatusti juuri
asiakkaidensa hiilijalanjäljen pienentämiseen. Saman voi sanoa
moni muukin yritys, mutta ABM Compositesin prosessi on enemmän
kuin vakuuttava. Tuotantoprosessi rakentuu omalle tutkimukselle ja
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vahvalle, omalle analytiikalle. Yrityksen johtoryhmän muodostavat
CTO Timo Lehtonen, COO Miika Lehtola, laatujohtaja Mirva
Ekman, laboratory manager Niina Ahola sekä myyntijohtaja Tomi
Kangas. Tämä johtoryhmä vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta,
eikä yrityksessä ole erikseen nimettyä toimitusjohtajaa. Johtoryhmä
kuvaa työskentelytapaansa neuvottelevaksi, yhteiseksi ja innovatiiviseksi. Kun näet, niin uskot, sanotaan, ja ABM:n tapauksessa tämä
piti hyvin paikkansa. Yrityksen palveluksessa on tällä hetkellä kaiken
kaikkiaan 20 polymeeriosaajaa.
Hiilijalanjäljen pienentämiseksi ABM Composites on tehnyt arvovalinnan: kaikki sen tuottamat materiaalit ovat bio-pohjaisia. Yritys
haastaa asiakkaansa aidosti pohtimaan synnyttämäänsä hiilijalanjälkeä. Johtoryhmä korostaa kukin vuorollaan, että kaikki muovit ovat
erittäin hyviä, eikä ABM Composites pyri millään tavalla aliarvostamaan yhtäkään polymeeria. Päinvastoin. Yritys on täynnä asiansa
osaavia ja ammattitaitoisia muovin puolestapuhujia. Johtoryhmän ja

Tältä näyttävät ABM Compositesin
biolasikuituvahvisteiset PLA -raakaaineet mustana ja valkoisena versioina.

henkilöstön kokemuspohja ja osaaminen eri tutkimuslaitoksista ja alan
yrityksistä on kunnioitettavan kattava. Yrityksen johtoajatuksena on
olla asiakkaan partneri ja tarjota korkeaa osaamista polymeerikemian,
ruiskuvalun, ekstruusion ja designin alueella. Kun johtoryhmä toteaa,
että yrityksen tavoitteena on globaali markkina ja siellä markkinajohtajuus, niin kuulijalle on helppo uskoa, että tavoitteet ovat realistisia.

Ainakin kaksi tuotannollista haaraa; tekninen ja medical
Teknisten sovellusten osalta lisäarvon perustelu
vaihtelee tuotannonalan mukaan. Pakkaaminen,
autoteollisuus ja huonekalut haluavat kukin hieman eri asioita, vaikka hiilijalanjäljen pienentäminen on varmasti kaikkien teollisuusalojen arvojen
mukaista toimintaa. Näillä teollisuusaloilla tyypillisiä polymeerejä ovat esimerkiksi PA ja PC/ABS
joille on jo kehitetty biopohjaiset vaihtoehdot.
Yksi tärkeä osa-alue ABM:n teknisille muoveille on kulkuvälinemarkkinat. Autoissa on noin
200–300 kg muovia, jatkossa biopohjaisten ja biohajoavien osuus
näissä tulee kasvamaan. Esimerkiksi Peugeot 308 autosta 22% materiaaleista ovat biopohjaisia. Auton osien kohdalla biohajoavuus toteutuu kuitenkin vasta suunnitellusti teollisissa kompostoreissa. Näin
ei ole pelkoa, että autot sulavat kesken ajon alta pois. Viimeistään
tässä vaiheessa nousee esiin kysymys käytetyn raaka-aineen läm-

ABM Compositesin kovaa ammattilaisjoukkuetta yhteiskuvassa.

mönkestosta. Normi -PLA kestää 60 Celsiusasteen lämpötilan. ABM
Compositesin raaka-aine kestää rankoissakin olosuhteissa testattuna
160 Celsiusasteen lämpötilan. Lämmönkesto on avannut mahdollisuudet aivan uusiin sovelluksiin.
Peugeotin ohella muita merkittäviä biotavoiteuutisia ovat julkaisseet IKEA ja LEGO. Nämä jättiyritykset ovat sitoutuneet siirtymään
tuotannoissaan kohti biopohjaisia materiaaleja.
ABM:llä on testituotteita varten ruiskuvalukone, jossa käytetään muitakin kuin testitankomuotteja. Kuvaava
esimerkki käytännönläheisestä testityökalusta
on 2,3 kg painavan tuolin istuinosan muotti.
Koemuotilla ruiskuvaletun tuolin lujuus ja muut
tekniset ominaisuudet ovat huippuluokkaa.
ABM Compositesilla on tuotannossaan
Suomen ainoa lasikuitutorni. Tornissa tuotetaan omaa lasiformulaatioita, johon on synnytetty halutut tarpeet täyttävä adheesiopinta.
Kuulostaa komealta, jota se luonnollisesti onkin.
Komeus syntyy siitä, että kyseistä kuitua on lääketieteen saralla
jo testikäytössä. PLA:sta ja edellä kuvatusta lasikuidusta tehdystä
materiaalista valmistetaan ihmisluiden korjaamiseen tarkoitettuja
ruuveja ja implantteja. Lasikuidun rakenne on sellainen, että PLA:n
hajotessa kuitu houkuttelee luun kasvamaan ympärilleen. Näin ruuvin tai implantin täyttämään tilaan syntyy PLAn sulaessa pois reiän

KAIKKI ABM
COMPOSITESIN
TUOTTAMAT
MATERIAALIT OVAT
BIO-POHJAISIA.
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CTO Timo Lehtonen
laboratoriossa
moolimassajakaumaa
mittaavan GPC
(triple detection)
laitteiston äärellä.

asemesta uutta luukudosta. Luusta tulee lujempi kuin metalliruuveja
käytettäessä. Mikä tärkeintä, kuvattuja ruuveja käytettäessä vältytään kokonaan toiselta leikkaukselta, jossa metallit pitäisi poistaa
kehosta. Titaani ja muut metallit jäävät edellä mainituista syistä
materiaaleina selvästi hopealle. Kuvatut ominaisuudet avaavat aivan
uusia mahdollisuuksia käyttää biomateriaaleja lääketeollisuudessa.

Kattava laboratorio
ABM Compositesin filosofiaan kuuluu ymmärtää, mitä prosessin
kaikissa vaiheissa tapahtuu. Tätä silmällä pitäen yritykseen on hankittu varsin laaja laboratoriolaitteisto kemialliseen ja fysikaaliseen
karakterisointiin. Laboratoriosta löytyy mittava analysointi- testilaitteisto: Molecular weigth GPC (triple detection), Viscosity (inherent,
intrisic, dynamic), Monomer content GC, Thermal properties DSC,
Particle size LS, Identification ATR-FTIR, Heavy metals and catalyst
residues AAS, SEM-EDX, Mechanical properties (tensile, bending,
compression, shear, torsion, impact), Surface properties SEM-EDX,
Solvent residues GC, Long term In Vitro (incubation ovens). Edellä
luetellulla laitekannalla yritys analysoi tuottamansa raaka-aineen
sen eri syntyvaiheissa sekä lopullisen raaka-aineen. Tämän lisäksi
analysoidaan lopputuotteiden ominaisuudet varsin laajasti. Käytössä
olevilla olosuhdekaapeilla simuloidaan ihmiskehoa ja sitä, miten
lopputuotteet käyttäytyvät eri olosuhteissa.
Oma laboratorio auttaa yritystä ymmärtämään tuotannon eri
vaiheissa, mitä prosessissa tapahtuu. Merkittävää etua syntyy myös
ajan säästymisestä, kun yritys pystyy itse viemään analysointiprosessit läpi haluamallaan tavalla ja tuotannon yhteydessä. CTO Timo
Lehtonen toteaa, että oma erittäin kattava laboratorio tuo huikean
kehitys- ja aikaedun verrattuna ostopalveluun. Lehtonen korostaa,
että testaus- ja tutkimusprosessin aikana syntyvä tieto ja oppi ovat
myös tärkeä osa yrityksen kehitystyössä. Laadun varmistamiseksi
ABM Composites on sertifioinut tuotantonsa ISO 13485 laatujärjes-
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telmän mukaisesti. Mainittu laatujärjestelmä on Timo Lehtosen
mukaan ”medical device ISO 9001”.

Nopean kasvun ja perusteellisen kehitystyön yhdistelmä
ABM Composites perustettiin vuonna 2014. Yritys perustettiin
nimenomaan lääketieteellisten sovellusten kehittämiseksi. Varsin
pian havaittiin, että raaka-aineella pystytään täyttämään vaativien
teknisten sovellusten kriteerit samalla hiilijalanjälkeä merkittävästi
pienentäen. Reseptiikka kehittyy koko ajan ja rajoja ei ole vielä
näkyvissä.
Vaikka yrityksessä on myös ekstruusio-osaamista, keskittyy
se tällä haavaa täysin ruiskuvalusovelluksiin. Lääketeollisuuteen
suunnattujen tuotteiden lisäksi keskiössä ovat kestävyyttä vaativat
tuotteet, Durable Products.
Yrityksen rahoitus on vakaalla pohjalla, sillä vahva ulkomainen
omistus on sitoutunut pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Sitoutunut
rahoittaja antaa yritykselle tukevan pohjan tuotteen ja tuotannon
rakentamiselle perusteellisen tutkimuksen ja kokeiden kautta. ABM
Composites on tällä hetkellä pieni toimija, mutta rahoittajataholla on
resursseja tuotannon radikaaliinkiin skaalaukseen, joten johtoryhmä ja
yrityksen henkilöstö suhtautuvat tulevaisuuteen perustellun luottavaisesti. Yrityksen toiminnassa henkii vahva tekemisen kulttuuri ja kaikki
tekevät niitä töitä, mitä kulloinkin tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi.
Johtoryhmän jäsenet ovat muun henkilöstön kanssa haalarit päällä
samassa linjassa vääntämässä tuotantoa oikeaan asentoon. Filosofiansa
mukaisesti ABM Compositesin kaikkien toimijoiden on ymmärrettävä,
mitä yrityksessä tehdään ja miten tuote ja tuotanto kehittyvät.
Yhtenä ilmentymänä perusteellisesta kehitystyöstä on
3D-tulostinvalmistaja Minifactory Oy:n ostaminen kesällä 2016.
Tällä yrityskaupalla ABM Composites vahvisti ymmärrystään
3D-tulostamisesta, jota kautta se saa taas yhden työkalun tuotantomenetelmiensä kehittämistyöhön.

MuoviSki 9.–12.2.2017

Luento-ohjelma vahvistuu tammikuun alkuun mennessä.
Yhtenä luennoijana on EU-parlamentin jäsen.
Jäsenet saavat lisätietoa sähköpostitse.
Tarkkaile myös Muoviyhdistyksen nettisivuja.

Seminaarihinta:
Jäsenille 895 € + alv
Ei-jäsenille 990 € + alv
Hinta sisältää ohjelman mukaisen toiminnan, ohjelmassa mainitut
bussikuljetukset, majoituksen kahden hengen huoneessa Best Western
Gold Levissä sekä lennot pääryhmän mukana.
Yhden hengen huoneesta lisämaksu 150,- + alv.
Laskutus seminaarin jälkeen.
SITOVAT ilmoittautumiset 6.1. 2017 mennessä osoitteeseen:
niina.leskinen@muoviyhdistys.fi
Lisätietoja: jari.salonen@muoviyhdistys.fi
Mahdollisen peruutuksen kulu:
• lentojen ennakkomaksua ei palauteta
• 11.1.2017 jälkeen tehdystä peruutuksesta kulu 50 % matkan hinnasta
• 25.1.2017 jälkeen tehdystä peruutuksesta kulu 100 % matkan hinnasta

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Packaging
Summit
P

akkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antro Säilä kiitti avauspuheessaan kaikkia yhteistyökumppaneita ja toivotti 350
hengen osallistujajoukon lämpimästi tervetulleeksi. Säilä jatkoi, että käsillä oli ensimmäinen perinteinen Packaging Summit.
Samalla Säilä haastoi mukaan lisää osallistujia, jotta hän voisi varata
Sibeliustalon pääsalin tapahtumaa varten.

Luennoissa käyttäjänäkökulmaa
Päivän puheenjohtajana toimi Netherlands Packaging Center, NVC:n
toimitusjohtaja Michael Nieuwesteeg. Nieuwesteegillä oli päivän
aluksi vauhdikas esitys e-kaupan vaikutuksesta pakkauksiin ja pakkaamiseen. Esitys avasi uusia, raikkaita tarkastelukulmia tuttuun
aiheeseen. Perusasian pohdinta on tärkeää. Mitä tarkoittavat pakkaus ja pakkaaminen? Yleisöstä syntyi vastauksena moniulotteinen
näkemys pakkaamisen tarkoituksesta.
Ikean pakkauskehityksestä vastaava johtaja Allan Dickner pohti
pakkauksen merkitystä brändin omistajan silmin. IKEAlla on 387
kauppaa, 36,7 miljardin liikevaihto, 795 miljoonaa asiakaskäyntiä ja
1,9 miljardia nettisivuvierailua. Seuraavaksi avataan kauppa Intiaan.
IKEA myy 25 miljoonaa sinistä kassia ja 125 miljoonaa hot dogia
vuodessa. IKEA vastaa Ruotsin ruuan viennistä 25 % osuudella.
IKEA käyttää vuodessa tuotteidensa pakkaamiseen 3,5 miljardia

pakkausta, joiden arvo on 400 miljoonaa euroa. Muovin osuus on
painoltaan 60 000 tonnia, josta noin 70 % on kuitupakkauksia. Nämä
luvut kertovat, että IKEA on pakkaamisen raskainta sarjaa. Dickner
vakuutti, että IKEA pohtii erittäin tarkoin joka ainoan pakkauksen
funktiot ja hinnan. Pakkauksen tarkoitukseksi Dickner kiteyttää
kolmen, tai oikeastaan neljän pointin luettelon: suojele tuotetta,
tue tehokasta käsittelyä sekä inspiroi ja informoi. IKEA ottaa pakkaamisen vakavasti. Tämä näkyy erityisesti ympäristönäkökulman
vahvasta läsnäolosta pakkaussuunnittelussa.

Pakkausyhdistyksen
toimitusjohtaja Antro
Säilä avasi ensimmäisen
kerran pidettävän
perinteisen Packaging
Summitin Lahden
Sibeliustalossa.

Päivän puheenjohtajana toiminut NVC:n
toimitusjohtaja Michael Nieuwesteeg piti varsin
vauhdikkaan ja ilmeikkään luennon e-kaupan
vaikutuksesta pakkaamisen tulevaisuuteen.
Esitys ei jättänyt ketään kylmäksi.
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Sibeliustalon Puusepän salissa oli paikalla
350 osallistujan komea joukko.

Aamupäivän esiintyjät muodostivat lopuksi paneelin. Vasemmalta Keskon
varapääjohtaja Matti Kalervo, strategisen markkinoinnin ja johtamisen
professori Petri Parvinen ja IKEAn pakkauskehitysjohtaja Allan Dickner.

Summit palkinnon voittaneet Petra Paatero (oikealla) ja Daria Ivanova
olivat syystäkin onnellisia saavutuksestaan. Ruokahävikkiä estävä yhden
litran jugurttipakkaus Yogård sai palkintolautakunnalta parhaan arvosanat.

muutos. Näistä lähtökohdista Kesko on muodostanut pakkaamisstrategiansa ja päättää pakkaamisensa linjoista.
Aamupäivän lopuksi oli päivän puheenjohtaja Nieuwesteegin
vetämä puhujien paneeli. Paneelissa pohdittiin e-kaupan avaamia markkinointimahdollisuuksia sekä sen tuomia ongelmia.
Nieuwesteeg nosti jakamistalouden vaikutuksen pakkaamiseen.
IKEAn Dickner totesi, että kysymys on ajankohtainen ja myös IKEAn
pohdinnoissa. IKEAlla on jo myymälöissään käytössä vahingoittuneiden pakkausten korjausmahdollisuus. Kiertotalous on tänä päivänä yhtä kuin kestävän kehityksen mukainen toiminta. Panelistit
totesivat, että varastot ovat uusimpia kiertotalouden sijoituskohteita niiden ollessa jakamistaloudessa käytännössä välttämättömiä.
Jakamistaloudessa logistiikka ei onnistu ilman välivarastointia.

Iltapäivällä teemaluentoja ja Summit palkinto
Helsingin yliopiston strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori Petri Parvinen puhui tieteestä pakkaamisessa. Parvinen oli
selvästi vahvalla osaamisalueellaan ja luento oli todella valaiseva.
Pakkaaminen on Parvisen mukaan erittäin tärkeä osa markkinointia
ja pakkauksella pystytään tekemään markkinoinnissa suorastaan
ihmeitä. Professori Parvinen on Kotipizzan hallituksessa, jota kautta
käytännön esimerkit tulivat luonnollisesti Kotipizzan pakkauksista.
Kuulijalle ei jäänyt epäselväksi, että pakkauksen kautta markkinointi
on järkevä ja ennen kaikkea tehokas tapa saada viestit perille.
Keskon varapääjohtaja (Corporate Resposibility) Matti Kalervo
puhui vähittäiskaupan megatrendeistä ja niiden vaikutuksesta pakkaamiseen. Kalervo nimesi Keskon näkökulmasta pakkaamisen viisi
tärkeintä megatrendiä: Globaali talous, digitalisaatio, vastuullisuuden merkityksen kasvu, ilmastonmuutos ja demografisen rakenteen

Iltapäiväksi oli osallistujille tarjolla neljän eri teeman luentoja.
Palvelut ja design, Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet, Premiumpakkaaminen sekä Pakkausratkaisut. Kaikissa neljässä kohteessa
oli ajatuksia herättäviä ja uusia näkökulmia avaavia luentoja.
Summit palkinto jaettiin Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet
-osiossa. Kilpailu oli avoin kaikille pakkausalan opiskelijoille.
Kilpailun teemana oli ruokahävikin vähentämiseen suunnitellun
pakkauksen suunnittelu. Palkintona oli matka InterPackiin Suomen
Pakkausyhdistystä edustamaan.
Voittanut joukkue oli suunnitellut yhden litran jugurttipakkauksen, jonne ei jää jugurttia jäljelle jätevaiheeseen siirryt
täessä. Voittajajoukkue oli antanut pakkaukselle nimeksi Yogård.
Pakkauksessa oli todella hyvä idea, mutta tuote ei ole vielä täysin
valmis. Toivottavasti voittoisat suunnittelijat, Petra Paatero ja Daria
Ivanova, saavat suunnittelutyönsä valmiiksi ja tuotantoon asti.
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K-MESSUILLA

INVESTOINTIHALUKKUUTTA
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Extron Mecanorin ja Uponorin yhteisosastolla oli koko messujen ajan mukavasti väkeä. Kuvassa oikealta Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski ja Uponor Infran Jari
Mylläri. Mylläri korosti, että osastolla kävi messujen ajan todella paljon messuvieraita, jotka olivat aidosti kiinnostuneita Uponorin teknologioista.

D

üsseldorfin messukeskuksen valtasi 16.–23.10.2016 maailman
suurin muovi- ja kumialan messu. K-messuilla kävi tänä vuonna
230 000 messuvierasta 160 maasta, joista suurella osalla oli
investointi aktiivisesti messuagendalla. Messujen 3 285 näytteilleasettajaa olivat valmiina löytämään investoreille oikeita ratkaisuja.
Kävijämäärä kasvoi vuoden 2013 luvusta noin 12 000 verran ja näytteilleasettajia oli 65 enemmän kuin kolme vuotta sitten. Messuvieraista
70 % tuli muualta kuin Saksasta. 40 % vieraista saapui Düsseldorfiin
Euroopan ulkopuolelta. Etelä-, Itä- ja Keski-Aasiasta saapui yhteensä
30 000 vierasta.

Kova investointitahto
Näytteilleasettajat kertoivat palautteessaan messuorganisaatiolle
mahtavasta määrästä kiinnostuksen osoituksia käytännössä kaikilta
mahdollisilta investointisektoreilta. Monet yhteydenotot johtivat
kauppaan jo messujen aikana.
Messuorganisaation Advisory Boardin puheenjohtaja Ulrich
Reifenhäuser kiteytti messujen annin seuraavasti: ”En ole koskaan
aiemmin nähnyt näin valtavaa määrää määrätietoisia asiakkaita,
jotka ovat valmistautuneet tekemään investointipäätöksen messujen aikana. Kauppojen koko ja määrä yllättivät täysin, sekä se, että
messujen aikana tehtiin aiemmin neuvottelemattomista tarjouk
sista lukuisia kauppoja. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien oli
nähtävissä, että oltiin valmiita ostamaan uusia teknologioita eikä
ainoastaan oltu kiinnostuneita kuulemaan teknologioiden kehityksestä. Kaikkien asiakkaidemme tuotantoaloilla on voimakas
investointibuumi ympäri maailmaa.”

Ekokemin osastolta löytyi iloinen suomalaisjoukkue valloittamassa K-messuja. Kuvassa
vasemmalta Mikko Koivuniemi, Kirsi Rantala, Heidi Perchthold ja Satu Lehtosalo. Kirsi
Rantala kertoi yllättyneensä positiivisesti kävijöiden paljoudesta. Vierailijat olivat
varustautuneet kysymyspatteristoilla ja olivat tyytyväisiä saamiinsa vastauksiin. Mikko
Koivuniemi totesi kierrätyksen olevan K-messujen vahva teema ja sitä kautta Ekokemin
Circo® raaka-aine oli saavuttanut huimasti mielenkiintoa ja tunnettuutta.
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Ylöspäin katsovat miehet, Realplastin
Kimmo Kullberg ja Arto Kosonen olivat
tutustumassa Arburgin osastoon EMKoneen Markku Hirnin opastuksella.
Hirn kertoi, että Industrie 4.0 on
Arburgin ykkösviesti. Viestissä tähdennettiin kappaleiden seurattavuutta ja
massatuotteen yksilöintimahdollisuuksia. Mielenkiintoisena yksityiskohtana
mainittakoon, että Arburgin osastolla
oli messujen pisin jono. Jonossa
joutui jonottamaan useamman tunnin
saadakseen silikonista ruiskuvaletun
rannekellon. Koneisto asennettiin muuten yhtenäiseen rannekekappaleeseen.

Vastikään Suomen edustussopimuksen allekirjoittaneen K.D. Feddersenin edustajat olivat
Sumitomo Demagin osastolla 50-tonnisen IntElect 50–110 -koneen edessä. Kuvassa vasemmalta Thorbjödn Egerhard, Thomas Myer, Timo Laurila ja Volker Scheel. Miehet totesivat, että
kuvan kone on nopea ja soveltuu siten mainiosti esimerkiksi pakkausteollisuuden sovelluksiin.

Markku Turunen (oikealla) ja Risto Nykänen hymyilivät Haitianin osastolla tyytyväisinä
messujen antiin. Haitianin 50-vuotisjuhlavuonna miehet poseerasivat merkin 60-tonnisen Mars II eco -peruskoneen edessä. Turunen totesi, että 80 % toimitetuista koneista
ovat standardikoneita, joten siihen sektoriin keskitytään.

Industrie 4.0 löytyi myös Kochin osastolta. Osastolta löytyivät myös Jussi ja Terja Sundberg sekä yrityksen perustaja, professori Werner Koch. Koch on edelleen aktiivisesti mukana yrityksen päivittäisessä suunnittelutyössä. Sundbergit olivat iloisesti yllättyneitä
messuvieraiden aktiivisesta kiinnostuksesta.

Petri Häggman (oikealla) ja Jyri Tulonen WiBA Finlandista liputtivat Wittmann Battenfeldin osastolla teollisen Internetin 4.0 puolesta. Wittmann Battenfeldilla on käytössään
kännykkäsovellus, jota kautta on saatavissa kaikki data, mitä ruiskuvalukoneista saadaan
irti. Häggman vahvisti inveistointi-innokkuuden ja kertoi, että messuilla on tehty
konekauppoja.
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Messuvieraskyselyiden perusteella hankinnoista päättävät henkilöt olivat sankoin joukoin liikkeellä. Lähes 60 % vieraista ilmoittivat
olevansa hankintoja suunniteltaessa päättävässä asemassa.

Ympäristöystävällisyys oli valttia ja tavoitteet saavutettiin
Energia- ja materiaalitehokkuus sekä resurssitehokkuus olivat
vallitsevia messuteemoja. Samoin uudet materiaalit, innovatiiviset kierrätysratkaisut, uudet biomateriaalisovellukset sekä ainetta
lisäävä tuotanto olivat messuvieraita kiinnostavia teemoja. Lisätään
luetteloon vielä tavaroiden Internet, eli Teollisuus 4.0, niin valtaosa
messujen annista mahtuu tämän teemakattauksen sateenvarjon alle.
Peräti 97 % messuvieraista ilmoitti saavuttaneensa messuvierailutavoitteensa täydellisesti. Niinikään huimat 96 % vieraista ilmoitti
olevansa vaikuttunut messujen annista.

Suomalaiset näytteilleasettajat tyytyväisiä
Puhtaasti suomalaista alkuperää olevia osastoja messuilla oli vain
muutama, mutta agentteja löytyi päämiesten osastoilta lukuisa
määrä. Suomalaiset toimijat vahvistivat messuorganisaation analyysin. Investointihalukkuutta ja -kykyä oli nähtävissä. Suomalaisiakin
messuvieraita kävi ilahduttavan iso määrä, joskin varmaa numerotietoa ei helposti löytynyt. Suomalaisten mielenkiinnon kohteet
olivat yhteneviä koko kävijäjoukon kanssa.
Suomalaisilta messukävijöiltä saadun palautteen perusteella on
selvää, että Muoviyhdistyksen toivotaan järjestävän seuraavaan
K-messuun yhteisen matkan. Vinkistä otetaan vaarin ja matka otetaan toimintasuunnitelmaan vuodelle 2019.

MSK Plast oli yksi päättäväinen investoija K-messuilla. Yritys osti kolme uutta, sulkuvoimaltaan luokkaa 160–650 tonnia olevaa ruiskuvalukonetta. Pertti Salonen totesi vielä,
että Engelin tulkinta Industry 4.0 -teemasta on: Älykkäät koneet – älykäs prosessi – älykäs tuotanto. Kuvassa vasemmalta tyytyväiset myyjät ja ostajat: Pertti Salonen (Engel
Finland), Jaakko Lipponen (MSK Plast), Peter Neumann (CEO, Engel), Anders Sjöholm
(Engel Finland) ja Markus Isosaari (MSK Plast)

TM-Plastin Timo Lahtinen (vasemmalta), Mauri Sikanen ja Kimmo Suni pääsivät samaan
kuvaan Chen HSong Europen osastolla yrityksen ulkomaan myyntijohtajan kanssa.
Sikanen kertoi, että Chen HSong valmisti 15 000 ruiskuvalukonetta sulkuvoimaltaan
20–6 500 tonnia vuonna 2015. Koneiden rungot ovat kiinalaisia. Toiminnalliset komponentit ja ohjaus ovat eurooppalaista valmistetta. Perusmallin koneita räätälöidään
tarvittaessa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Krauss Maffein osastolla Holger Röttger (oikealla), Osmo Rautuoja ja Olli Rautuoja
esittelivät laajaa valikoimaa ruiskuvalukoneita. Krauss Maffein osastolla riitti vieraita ja
kysyntää. Rautuojat katsovat luottavaisina Krauss Maffein tulevaisuuteen Suomessa.

MTC Flextekin Esa Mikkonen heilutti Fanucin osastolla Suomen lippua. Mikkonen kertoi
saaneensa mukavasti suomalaisia vieraita osastolle. Oman vahvuutensa mukaisesti
tuotantosolun kokonaisvaltainen automatisointi on Fanucin kestoaiheita messuilla kuin
messuilla.

MUOVIPLAST 6/2016

15

Aquatechia edustanut Chiara
Favaro valotti nykyaikaisten
jäähdytysjärjestelmien
energiatehokkuutta.

Toisen päivän asiantuntevat luennoijat yhteistpotretissa. Vasemmalta Engel Finlandin
Pertti Salonen, DIARC Technologyn Sanna Tervakangas, EM-Koneen Mrkku Hirn, Jussi
Sundberg Jusucosta, Tomi Kangas ABM Compositesista ja Lasse Aronsson Elastolta.

RUISKUVALUPÄIVILLÄ
AUTOMATISOITIIN
TUOTANTOYKSIKKÖÄ
V
uoden 2016 Ruiskuvalupäivät, Tampere ja Koskikadun
Cumulus. Tämä yhdistelmä kokosi 16.–17.11.2016 kaikkiaan
68 ruiskuvalun ammattilaista saman katon alle.

Automatisoitu tuotantoyksikkö
Keskiviikko oli varattu lähes kokonaan automatisoidun tuotantoyksikön analysoinnille. Päivän aloitti K.D. Feddersenin Torbjörn
Egerhag. Egerhagin teemana oli Tuottavuus piilee yksityiskohdissa.
Egerhag muodosti hyvän kokonaiskäsityksen automatisoidusta ruiskuvalun tuotantoyksiköstä. Egerhagin jälkeen lavalle astui Sumitomo
Demagin Peter Gladigau, joka esitteli täyssähköisen ruiskuvalukoneen tekniikkaa. Verkottumistauon jälkeen Gladigau luennoi
hydraulisen ruiskuvalukoneen 2.0 tekniikasta. Sähköisen ja hydraulisen koneen luennot peräkkäin olivat yhdessä mielenkiintoinen ja
valaiseva kokonaisuus. Koneen valinta Sovelluskohteiden mukainen
konetyypin valinta helpottui näiden luentokokonaisuuksien myötä.
Lounaan jälkeen Piovanin Carlo Canevese luennoi raaka-aineen
käsittelystä. Canavese aloitti Industry 4.0 ajattelulla ja siirtyi sen
myötä moderneihin raaka-ainekuivauksen tekniikoihin. Lopuksi
Canavese esitteli ruiskuvalukoneen ohjaukseen integroitua automaattista raaka-aineen käsittelyjärjestelmää.
Lyhyen verkottumistauon jälkeen Aquatechin Chiara Favaro
kertoi uusista jäähdytysmenetelmistä ja mistä niiden energiatehokkuus syntyy. Energiatehokkuus on ympäristöystävällisyyden kanssa
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samaa sukua, joten aihe on varmasti kaikille ruiskuvalajille tärkeä.
Lisäksi energia maksaa, joten säätöjen syntyminen on myös hyvä
asia. Päivän päätteeksi Catharina Hohenthal VTT:ltä syvensi kestävän kehityksen arviointia esittelemällä case-esimerkkejä arvioin
tityökalujen käytöstä.

Seminaarissa verkostoidutaan
Päivien yhteenvedon jälkeen seminaariväki valmistautuikin
Muoviyhdistyksen kevätkokoukseen ja illalla nautittavaan illalliseen.
Yhteistyökumppaneiden tarjoama illallinen on erinomainen paikka
verkostoitua. Osallistujat käyttivätkin tilanteen hyödykseen. Illan
isäntinä toimivat K.D.Feddersen, Albis, EM-Kone, Engel Finland,
Erteco, Telko ja VTT. Kaikilla isännillä oli edustus illallisella läsnä
ja isännät olivat silminnähden tyytyväisiä illallisen kulkuun. Uusia
kontakteja syntyi ja maittavan ruuan ja juoman kera yhteistyösuhteet syvenivät.

K-messupäivä
Torstai oli pyhitetty K-messujen terveisille. Mutta ei niin kovaa sääntöä, ettei siihen olisi poikkeusta. Päivän aloitta DIARC-Technologyn
Sanna Tervakangas kertomalla ohutkalvoilla ruiskuvalukappaleisiin saatavista ominaisuuksista. Ohutkalvot eli pinnoitteet avaavat
hyviä mahdollisuuksia kappaleen pinnan laadun parantamiseen
sekä muotin iän pidentämiseen.

Sumitomo Demagin Peter
Gladigau luennoi sekä täyssähköisten että hydraulisten ruiskuvalukoneiden teknologioista.

VTT:n Catharina Hohenthal
luennoi kestävän kehityksen
arviointityökaluista käyttäen
case -esimerkkejä apunaan.

K-messuilotulituksen aloitti Markku Hirn EM-Koneesta kertomalla Arburgin terveiset. Industry 4.0 saatetaan tulkita monella
tavalla. Hirn avasi Arburgin näkemystä ohjenuoranaan älykkäät
ruiskuvaletut tuotteet. Arburgin jälkeen pidetyn verkottumistauon
jälkeen nousi Tomi Kangas ABM Compositesista kertomaan kuinka
muovituotannossa voidaan pienentää hiilijalanjälkeä raaka-ainevalintojen avulla. ABM Composites esitellään tässä lehdessä toisaalla
tarkemmin. Elaston dynaaminen duo Ulf Ericson ja Lasse Aronsson
kertoivat Elaston K-messuilla lanseeraamista TPE-uutuuksista.
Verkottumistauon jälkeen Pertti Salonen Engel Finlandista
kertoi Engelin terveisiä K-messuilta. Industry 4.0 on Engelinllä
keskiössä siten, että sillä mahdollistetaan ketju älykkäät koneet
– älykäs prosessi – älykäs tuotanto. Engelin tavoitteena on nostaa
asiakkaidensa laaduntuottoa ja kustannustehokkuutta. Engelin jälkeen Jussi Sundberg kertoi Jusucon olemuksesta k 2016 jälkeisenä
aikana. Jusucolla on runsaasti hyviä lisä- ja apulaite-edustuksia,
joiden sisältöä Sundberg kävi esityksessään läpi. Jusucon jälkeen ei
ollut jäljellä enää muuta kuin päivien yhteenveto ja päättäjäislounas.
Seminaarista jäi jälleen kerran hyvä maku suuhun ja hyviä ideoita
töihin vietäväksi. Näin tapahtuma täytti taas sille asetetut tavoitteet
ja tästä on hyvä jatkaa kohti ensi vuoden Ruiskuvalupäiviä.

YHTEISTYÖKUMPPANIT:

Seminaariyleisö seurasi herpaantumattomalla
tarkkaavaisuudella luentojen antia. Kuvassa terävinä
Henrik Lund (vasemmalla) ja Ville Törneblad.

K.D. Feddersenin
Torbjörn Egerhag avasi
tuottavuuden yksityiskohtia automatisoidun
ruiskuvalutuotantoyksikön näkökulmasta.

Valamon nelihenkinen kirkkokuoro vakuutti
kaikki kuulijansa sointuvalla yhteislaulullaan.

LUJITEMUOVIPÄIVÄT VALAMOSSA

M

uoviteollisuus ry:n Komposiittijaoston puheenjohtaja
Erkki Lappi oli päättänyt luovuttaa puheenjohtajan nuijan seuraajalleen vuoden 2016 syyskokouksessa. 18 vuoden
puheenjohtajakauden päättävä Lujitemuovipäivät järjestettiin Erkki
Lapille tärkeässä paikassa, Valamon luostarissa. Valamo osoittautui
varsin toimivaksi seminaaripaikaksi ja kaikki 67 osallistujaa vaikuttivat olevan tyytyväisiä kokemaansa.

Valamon esittelyn kautta aiheeseen
Avauspuheenvuorossaan Erkki Lappi kiitti kaikkia 18 vuoden aikana
Lujitemuovipäivien kanssa toimineita yhteistyökumppaneita sekä
kaikkia komposiittialan toimijoita. Lappi totesi, että ala on avautunut sisäänpäin ja yhteistyö lujitemuovitoimijoiden kesken on
voimistunut ja syventynyt.
Isä Andreas toivotti Lujitemuovipäivien osallistujat Valamon
luostarin puolesta tervetulleiksi. Isä Andreas antoi ikään kuin luentonaan lyhyen kurssin Valamon historiasta. Läpi käytiin niin Venäjän
puolella oleva Valamon saari kuin Heinäveden ”evakkoluostarikin”.
Markku Rautio, Itä-Suomen AVIsta kertoi tehtailla tapahtuvien
tarkastusten sisällöistä ja työsuojelutyön arjesta varsin värikkäästi
case-esimerkkien avulla.

Kovatasoinen luennoitsijajoukko

Komposiittiprofessori Jyrki Vuorisen ensimmäinen luento oli
aiheesta Komposiitit Suomessa ja maailmalla, mitä komposiiteissa
tapahtuu? Osallistujat saivat kuulla, että vanhat lainalaisuudet
ovat voimassa, mutta uuttakin tupataan koko ajan kehittämään.
Mielenkiintoisena tietona Vuorinen kertoi, että pieni työryhmä on
koostanut teoksen nimeltä Komposiitit. Teos löytyy Muoviteollisuus
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Juha Salmela
Spinnovasta kuvasi
Suomelle yhden hienon
tulevaisuuden skenaarion. Kaikki maailmassa
tarvittavat kankaat pystyttäisiin valmistamaan
suomalaisista metsistä
saatavalla puukuidulla.

ry:n sivuilta (plastics.fi) ja sen työstämiseen pääsee osallistumaan
muitakin teoksen sisältöä rikastavat toimijat. Luentonsa lopuksi
Vuorinen esitteli äskettäin valitut ja paikalla olevat Assistant
Professorit (Tenure track) Essi Sarlinin ja Mikko Kanervan.
Lounastaukoa ennen aamupäivän luentokokonaisuuden täydensi
PATRIAN Mika Mustakangas, komposiittien ja automaation yhdistäminen yritysten ja TTY:n yhteisprojekteissa.
Lounaan jälkeen Motivan Tommi Lehtisalo luennoi Materiaalitehokkuudesta lujitemuoviteollisuudessa.
Materiaalikatselmuksessa on löydettävissä yllättävän isot säästöpotentiaalit. Ben Drogt, Biin/EuCIAsta järjesti LCA-RoadShown.

Ekin Muovin Erkki Lappi ja Muoviteollisuus
ry:n Minna Annala vetivät Komposiittijaoston kokouksen totutulla rutiinilla.

Vastikään Tampereen teknillisen yliopiston Assistant Professorin (tenure track) tehtäviin valitut
Mikko Kanerva (vasemmalta) ja Essi Sarlin olivat
Lujitemuovipäivillä esittäytymässä alan toimijoille. Professori Jyrki Vuorinen on niin Lujitemuovipäivien kuin komposiittienkin veteraani.

Vauhdikas esitys hyvästä aiheesta kuvasi komposiittien ekojalanjäljen mittausta ja sen merkitystä. Aiheesta tulee ensi vuoden puolella
oma erikoisartikkelinsa MuoviPlastiin.
Kahvitauon jälkeen Thomas Wegman, Aliancys AG:sta puhui
kestävästä kehityksestä otsakkeella Let’s talk Sustainability. Kestävä
kehitys on aihe, josta ei koskaan puhuta tarpeeksi. Muovialan on
erityisesti tauotta pystyttävä todistamaan kestävän kehityksen
toimintansa. Päivän luento-osuuden päätti Muoviteollisuus ry:n
Komposiittijaoston asiamies Minna Annala aiheenaan eurokoodit ja standardit. Annala valotti standardien ja eurokoodien merkitystä. Suurin paino
on siinä vaiheessa, kun standardeista päätetään.
Silloin on oltava tarkkana, että standardista muotoutuu komposiittiteollisuuden kannalta katsottuna mielekäs. Pahimmillaan hukattu valmisteluun
osallistuminen pudottaa komposiittitoimijoilta
tuotannon taloudellisen pohjan pois.
Lujitemuovipäivien osallistujille oli järjestetty ennen ohjelmaan merkittyä illallista mahdollisuus kuunnella Valamon nelihenkistä kirkkokuoroa. Kuoro esitti eri juhlapyhien teemoista
ortodoksisia jumalanpalveluslauluja. Kuoro oli taitava ja sali
oli niin täysi, että kymmenisen viimeisenä tullutta saivat enää
seisomapaikat.
Päivän päätteeksi osallistujille tarjoiltiin mainio illallinen luostarin tyylikkäässä ravintolassa. Illallisen päätteeksi osallistujat pääsivät viinitehdaskierrokselle, joka päättyi maistiaistilaisuuteen.
Isä Andreas veti tehdaskierroksen ylivertaisella ammattitaidolla ja
vangiten yleisön mielenkiinnon mainioilla tarinoillaan.

Komposiittijaostoa
18 vuotta vetänyt
Erkki Lappi siunasi
tällä kädenpuristuksella
Komposiittijaoston
yksimielisen valinnan,
jolla Mika Mustakangas
valittiin jatkamaan
Lapin työtä jaoston
puheenjohtajana.

Stefan Voskamp Eurocarbonilta esitteli punottujen hiilikuitujen
maailmaa. Punotun hiilikuidun avulla on Voskampin edustamassa
perheyrityksessä mahdollista valmistaa erilaisia räätälöityihin mittoihin ja muotoihin kudottuja tuotteita. Mielenkiintoisina yksittäisinä esimerkkeinä olivat vaikeidenkin muotojen ylitsekutominen
sekä valmiit rullatuotteet.
Juha Salmela Spinnovalta pohti luonnonkuitujen potentiaalia
komposiiteissa. Jo nyt Spinnova valmistaa tekstiilikuituja, joihin on
saatu viisi patenttia ja useita patentteja on valmistumassa. Luonnonkuitukomposiittikankaiden
avulla on mahdollista merkittävästi pienentää
vaateteollisuuden kankaiden hiilijalanjälkeä.
Hyvänä esimerkkinä toimii normaalit puuvillafarkut, joiden valmistaminen Salmelan mukaan
vaatii koko prosessin aikana peräti 11 000 litraa
vettä. Luonnonkuitukomposiitilla veden tarve
olisi vain murto-osa puuvillakankaan tarvitseman veden määrästä.
Salmela jatkoi, että Suomen nykyisellä puunkäytöllä olisi mahdollista korvata koko maailman puuvillan käyttö kankaita varten.
Spinnovan tavoitteena onkin muuttaa koko tekstiiliteollisuuden
kuitutuotanto. Vettä kuluisi alle prosentti nykyisestä ja energiaakin
kuluisi vain 20 prosenttia puuvillaan verrattuna. Mainituilla luvuilla
ei tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä tarvitse erikseen korostaa.
Spinnovan menetelmässä ei myöskään käytetä lainkaan kemikaaleja, joka on selvä ympäristöetu. Hintakin on selvästi alhaisempi
kuin puuvillalla tai muilla luonnonkuiduilla. Salmelan mukaan
kuituja voidaan valmistaa selluloosasta tai mistä tahansa sellun
osasta aina nanoselluun asti. Päivien päätösluennon piti professori
Jyrki Vuorinen aiheenaan 3D-printtaus ja komposiitit.
Lujitemuovipäivät oli sisällöltään ammatillinen menestys sekä
luentojen ulkopuolisen ajan osalta viihtyisä kokemus kaikille paikalla olleille. Lujitemuovipäivät puolustaa tutkitusti ja tukevasti
paikkaansa kerran vuodessa pidettävänä, alan toimijat kokoavana
tapahtumana.

LUJITEMUOVIPÄIVÄT
OLI SISÄLLÖLTÄÄN
AMMATILLINEN
MENESTYS

Perjantain luennoissa uutuuksia

Perjantainaamun luentosarjan aloitti Stuart Thompson
Huntsmanilta. Thompson luennoi komposiittien liimateknologioista
ja konstruktioliimojen käytöstä erityisen kestävissä komposiittirakenteissa.
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Muoviyhdistys toivottaa
jäsenilleen ja
yhteistyökumppaneilleen
hyvää joulua ja
menestyksellistä
uutta vuotta 2017!
Hyvää Joulua ja
muovikasta vuotta 2017.
t. Muovi Vuosikirjan tekijät

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta ja toivotamme
hyvää joulua ja menestyksekästä
uutta vuotta 2017!
Jouluisin terveisin - Suomen Muovit Myyntitiimi
Asiakaspalvelu
09 521 7100 | plastics@telko.com
www.telko.com
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Rauhallista Joulua
Ja
Hyvää Uutta Vuotta!

Hyvääja Joulua
Onnellista Uutta Vuotta!
Ab Rani Plast Oy 68700 Teerijärvi 020 7680 111 raniplast@raniplast.com www.raniplast.com

WE THINK THE WORLD OF PLASTICS

Kaunista joulua ja
Menestyksekästä
uutta vuotta!

Suomen johtava
muoviprofiilien valmistaja
toivottaa Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta
Vuotta 2017.

IF YOU CAN THINK IT
WE CAN MAKE IT

ja
primo.com

Oy Primo Finland Ab Vaasa | Heinola

ONNELLISTTATA
UUTTA VUO

Toi�o�aa:

2017

Hyvää joulua ja
menestystä
tulevalle vuodelle

Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta!
ENGEL Finland Oy
Atomitie 1A, 00370 Helsinki
Puh. 0207 689 410 • info.fi@engel.at
www.engelglobal.com
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Toivotamme kaikille
yhteistyökumppaneillemme

Rauhallista joulua ja
menestyksekästä uutta vuotta!

menestystä vuodelle 2017

toivottaa Plastep Oy

asiakkaillemme ja

Rauhallista joulun aikaa ja

• Toimitamme järjestelmiä ekstruusiopäällystykseen ja laminointiin
• Olemme K2016-messuilla 19-26.10.2016
(H11/F26) – Tervetuloa!
• Tutustu myös suomenkielisiin
verkkosivuihimme

Kiitos kuluneen vuoden yhteistyöstä.
Hyvää Joulua & Onnellsita Uutta Vuotta!
Toivoo: Oy FL Pipe Ab

www.extron-mecanor.ﬁ

RAUHALLISTA JOULUN AIKAA!
Toivottaa Premix
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Matti Kuitunen Oy
Hyvää
Joulua ja
Menestyksellistä
Vuotta 2017

toivottaa asiakkailleen ja
Yhteistyökumppaneilleen
Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta 2017

Toivoo Distrupol

Hasinmäentie 2, Varkaus - Vipusenkatu 26, Lahti

info-ﬁnland@distrupol.com
www.distrupol.com

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
Yhteistyöstä kiittäen – Teemu Leisso

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2017!
Rauhallista joulua ja
menestystä uudelle vuodelle

Kiitämme asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta.
Toivotamme kaikille
rauhallista joulunaikaa ja
menestyksekästä
uutta vuotta.

Henrik Lund
Jyrki Piispanen
Mikko Silvennoinen

MuoviPlast toivottaa
hyvää joulua ja lukurikasta
uutta vuotta 2017!
MUOVIPLAST 6/2016

23

HYVÄ
TIETÄÄ
MUOVISTA

Edellisessä kahdessa lehden numerossa esitellyt osat muovituotteen suunnittelun perussäännöistä päättyy
tässä numerossa säännöillä 7–10. Alkuperäisteoksen pitkä kappale julkaistaan MuoviPlast lehdessä kolmessa
osassa. Teksti Ulf Bruder / Brucon Ab, käännös Erik Lähteenmäki / Polymerik Oy

OSA 28

Suunnittelusääntöjä kestomuovituotteille
Sääntö 7 – Lisää jäykkyyttä rivoituksella
Yleisesti kappaleen jäykkyyttä voidaan lisätä seuraavilla toimenpiteillä:
– Lisää seinämäpaksuutta
– Lisätään käytettävän raaka-aineen E-modulia, t.s. lisätään lujituskuitujen määrää
– Tehdään rakenteeseen rivoituksia
Niissä tapauksissa joissa tarpeeksi suurta jäykkyyttä ei voida saavuttaa muuttamalla kappaleen rakennetta, suositellaan raakaainetta paremmalla jäykkyydellä (E-moduli). Tavallisin tapa on
valita lajike joka sisältää enemmän kuituja (yleensä lasikuituja).
Säilytettäessä sama seinämäpaksuus tämä lisää jäykkyyttä lineaarisesti. Huomattavasti tehokkaampi tapa jäykkyyden lisäämiseksi
on ripojen lisääminen kappaleeseen. Tässä tapauksessa jäykkyyden
lisäys on tulos lisääntyneestä jäykkyysmomentista.

Kuva 478. Suosituksia ripojen mitoitukselle. Lähde: DuPont

Rajoituksia ripojen muotoilussa
Kasvattamalla ripojen korkeutta ja paksuutta saavutetaan korkea
jäykkyysmomentti. Teknisissä muoveissa tämä aiheuttaa samanaikaisesti vakavia ongelmia, kuten imujälkiä, kappaleen huokoisuutta
tai kieroutumista. Mikäli rivan korkeus on liian suuri on lisäksi
riski, että ripa lommoutuu kuormituksen alla. Ottaen huomioon
nämä negatiiviset vaikutukset on tärkeää pitää ripojen mitoitus
suositelluissa rajoissa. Rivoitetun kappaleen ulostyönnön helpottamiseksi, on tärkeää että rivassa on oikea päästökulma. Päästökulma
riippuu sekä rivan korkeudesta, että käytettävästä raaka-aineesta.
Mekaanisessa kuormituksessa rivoitetun kappaleen kuormitus
on suurin rivan pohjalla. Siksi on tärkeää, että käytetään oikeaa
pyöristystä (katso sääntö 6).

Raaka-ainetta säästävä rakenne
On tärkeää, että rivat sijoitetaan oikein, mikäli halutaan saavuttaa optimaalinen rakenne. Yhtenä esimerkkinä on kuvassa oleva
tuolin jalkaristi. Kuvan rakenteella tuolin jalkarististä on onnistuttu saamaan noin 30 kertaa jäykempi eniten oikealla kuvatulla
rivoituksella verrattuna eniten vasemmalla olevaan rakenteeseen ilman rivoitusta. Alumiinista valmistetut tuolin jalkaristit
on usein valmistettu eniten vasemmalla olevalla rakenteella, kun
taas muovista valmistetuissa tuoleissa on eniten oikealla oleva
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Kuva 479. Rivoituksen muotoilulla on suuri vaikutus rakenteen jäykkyyteen.

rakenne. Tämä korostaa radikaalin uudelleensuunnittelun tärkeyttä, kun siirrytään metallista muoviin parhaan taloudellisen
edun saavuttamiseksi.

Vältä imuja ripojen risteyksissä
Kohdassa jossa rivoitus osuu tuotteen seinämään voi tuloksena olla
imujälkiä. Niitä voidaan välttää noudattamalla seuraavia ohjeita:

Kuva 482. Kartiomaiset valukanavat eivät sovellu osakiteisille teknisille muoveille.
Syöttöpisteen koko on identtinen molemmissa pesissä. Vasemmanpuoleinen pesä on
pakattu täyteen kun taas oikeanpuoleisessa näkyy sisäisiä onkaloita ja pinnassa imuja.
Lähde: DuPont
Kuva 480. Rivoituksessa on vältettävä raaka-ainekeskittymiä

Kuva 481. Kuvassa 25 kertainen suurennos polarisoivalla valolla läpivalaistusta
asetaalikappaleen ohuesta siivusta. Syöttöpiste sijaitsee kappaleen ohuimmassa
seinämässä ja voidaan havaita, että paksummassa seinämässä on sisäisiä onkaloita.
Kuva: DuPont

– Rivoitus tehdään tarpeeksi ohueksi, eli alle puolet kappaleen
seinämäpaksuudesta
– Vältetään raaka-ainekeskittymiä ripojen risteyskohdissa
– Etsataan tuotteen pinta tai valitaan tuotteelle vaaleampi väri

Sääntö 8. – Ole tarkka syöttöpisteen suunnittelun ja
sijoituksen kanssa
Muovikappaleen syöttöpisteen oikealla sijoituksella ja mitoituksella
on erittäin suuri merkitys, koska se vaikuttaa seuraaviin ominaisuuksiin:
–
–
–
–
–

Täyttyminen (virtaustiet ja virtausmatkan pituus)
Tuotteen mitat / toleranssit (mutottikutistuma)
Kieroutuminen (sisäiset jännitykset)
Mekaaniset ominaisuudet
Pinnan laatu ja pintavirheet

Kaikki suunnittelijat eivät ota huomioon näitä asioita, vaan jättävät
syöttöpisteen sijoituksen ja mitoituksen muotintekijälle ilman
että muotintekijällä on tietoa kaikista tuotteelle asetetuista vaatimuksista. Tämä johtaa aina välillä siihen, että tuotteelle asetettuja
vaatimuksia ei pystytä täyttämään. Muovituotteen muotoilun ja
lujuuslaskelmien tekemisen lisäksi tuotteen suunnittelijan tulee
varmistaa, että tuotteessa on oikea määrä syöttöpisteitä ja että
syöttöpisteiden sijoittelu ja oletetut yhtymäsaumat (käytettäessä
useampia syöttöpisteitä) eivät synny sinne, missä jännitykset ovat

Kuva 483. Mikäli raaka-aine virtaa edelleen yhtymäsauman syntymisen jälkeen pyyhkiytyy
yhtymäsauma enemmän tai vähemmän pois ja tuotteesta tulee paljon vahvempi.

suurimpia. Syöttöpisteen alue ja yhtymäsaumat ovat yleensä muovikomponentin heikoimmat kohdat.

Muutamia huomioitavia seikkoja syöttöpisteen määrittämisessä:
– Sijoita syöttöpiste aina kappaleen paksuimman seinämän kohdalle mikäli mahdollista, jotta kappaleen pakkaaminen onnistuu
mahdollisimman hyvin
– Älä sijoita syöttöpisteitä alueille joilla kuormitukset ovat korkeita
– Vältä kartiomaisia syöttökanavavia osakiteisillä teknisillä muoveilla (asetaali, polyamidi, polyesterit PBT ja PET)
– Liian pieni valukanava ja syöttöpiste estää muovikappaleen
tehokkaan pakkaamisen ja lisäksi syntyy leikkautumisriski
(delaminoituminen, pintavirheitä tai lasikuidun läpilyönti)
täyttymisen aikana. tämä koskee varsinkin korkeita ruiskutusnopeuksia.

Muutamia huomioitavia seikkoja koskein yhtymäsaumoja:
– Mikäli syöttöpisteitä on enemmän kuin yksi syntyy aina yhtymäsauma
– Jokaisen reiän taakse syntyy aina yhtymäsauma
– Eliminoi tai vähennä syntyvien yhtymäsaumojen määrä mikäli
mahdollista
– Älä sijoita yhtymäsaumoja alueille joilla kuormitukset ovat
korkeita
– Lujituskuiduilla ei ole mitään lukittavaa vaikutusta yhtymäsauman kohdalla
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Kuva 484. Kuvassa kierteitetty reikä joka
on murtunut yhtymäsauman kohdalta.
Kuva: DuPont

Kuva 486. Tuoteen hinta toleranssivaatimusten funktiona. Lähde: DuPont

Kuva 485. Kuvassa on esitetty kuinka
paljon lujuus ja sitkeys kärsivät
yhtymäsaumasta. Lähde: DuPont

– Yritä välttää suoria yhtymäsamoja, joissa massavirtaukset törmäävät suoraan vastakkain

Sääntö 9. – Vältä tiukkoja toleransseja
Ruiskuvalettuja muovikappaleita ei ole mahdollista valmistaa
samoilla mittatoleransseilla kuin työstetyt metallikappaleet. Vaikka
tämä on useimmilla tiedossa määritetään jatkuvasti toleransseja
joita ei ole mahdollista toteuttaa tai jotka tekevät tuotteen aivan
turhaan liian kalliiksi.
Muovin ominaisuuksia, jotka vaikuttavat muovituotteen lopulliseen toleranssiin:
1) Toleranssit muotin valmistuksessa
2) Toleranssit ruiskuvaluprosessissa
3) Muoviraaka-aineen toleranssit (esim. lasikuidun määrä)
4) Tuotteen kieroutuminen riippuen:
– muottikutistumasta
– Jälkikutistumasta
– Tuotteen muotoilusta (esim. vaihteleva seinämäpaksuus)

MUOVIALAN YRITTÄJÄ!
MuoviPlast on ainoa Suomessa
ilmestyvä muovialan ammattilehti.
Tee edullinen vuosisopimus ja varmista näkyvyytesi.

Varaa 25.1. ilmestyvään MuoviPlast 1/2017
lehteen ilmoituspaikka 4.1. mennessä.
Varaukset ja tarjouspyynnöt: niina.leskinen@muoviyhdistys.fi
Puh. 050 5727 132
Niina Leskinen
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– Virtaus- ja lasikuituorientaatio
– Sisäiset jännitykset
– Muotin epätasainen temperointi
5) Valmiin muovituotteen mittavaihtelut johtuen:
– Kosteuden absorptiosta
– Lämpölaajenemisesta (voi olla 10 kertaa suurempi metalleihin
verrattuna)
Tarkista että muovikappaleen toleranssit eivät ole pienimmät mahdolliset, vaan sellaiset jotka ovat riittävät muovituotteen toiminnolle. Normaalisti hyväksytyt toleranssit taludellisesti tehokkalle
tuotannolle ovat 0,25–0,3 % poikkeama nimellismitoita, mutta tämä
riippuu tietysti tuotteesta.
Mikäli valmistetaan kappale jonka nimellismitta on 30 mm voidaan laskea muottitoleranssin 30 ± 0,01 mm mukaan ja ruiskuvalukappaleen toleranssiksi 30 ± 0,03–0,04 mm. Tuotteille joiden
koko on alle 150 mm annetaan toleranssiarvoksi ± 0,15 % korkealle
tarkkuudelle ja ± 0,30 % teknisille tuotteille. Tuotteille joilla ominaismitta on yli 150 mm voidaan antaa toleranssiarvoksi ±0,25 %
korkealle tarkkuudelle ja ± 0,40 % teknisille tuotteille.

Sääntö 10 – Valitse hyvä liitäntämenetelmä
Koko seuraava kappale on omistettu muovin liitäntämenetelmille
ja se alkaa lehden seuraavassa numerossa!

DRY ICE
FINLAND

NOPEAMPAA MUOTTIEN PUHDISTUSTA
Kuivajääpuhdistus on kustannustehokas
ratkaisu muoviteollisuuden tarpeisiin:
Täysin vedetön ja kemikaaliton
Tehokkaampi, nopeampi ja hellävaraisempi
Turvallinen myös sähkölaitteille

TILAA IL
MAINEN
DEMO J
O TÄNÄ
ÄN!

www.dryice.fi | info@dryice.fi

Komposiittiosat ovat
usein tekniikaltaan
ja viimeistelyltään
varsin vaativia.

Mika Mustakangas
komposiittijaoston puheenjohtajaksi
Tuotekuvat: Patria/Mikko Salonen Kuva: Patria

M

ika Mustakangasta voisi haastattelun pohjalta kutsua komposiittiin täysin
vihkiytyneeksi mieheksi. Sen verran
intohimoinen suhde hänellä on komposiitteihin.

Komposiitit elämäntehtävänä
Mika Mustakangas opiskeli diplomi-insinööriksi Teknisessä Korkeakoulussa, Otaniemessä.
Opiskeluaikanaan Mustakangas tutustui työharjoittelujaksoillaan useisiin lentokoneteollisuudelle tuotteita valmistavassa yrityksessä.
Harrasteilmailu oli jo opiskeluaikana tärkeä
osa Mustakankaan elämää, ja harrastus jatkuu edelleen. Oma aktiivinen lentäjänura on
Mustakankaan mukaan vaihtunut vahvemmin
perheen paremman lentäjän ja lentokaluston huoltajana toimimiseen.
Mustakankaan työura käynnistyi 1994 FY-Compositesin palveluksessa. Ensimmäisessä työssään Mustakangas kertoo saaneensa vaativien komposiittirakenteiden pitkän oppimäärän. Pitkä oppimäärä
sisälsi muiden muassa Hamina -luokan sekä ACV Tuuli -alusten osien
toteutuksen puhtaalta paperilta. Vuonna 2008 Mustakangas siirtyi
Patria Aerostructuresin palvelukseen, jossa hän on edelleen töissä.
Tällä hetkellä tittelinä on Technology Developement Manager. Näin
Mustakangas pääsi komposiittien ohella toisen suuren intohimonsa,
ilmailun, parissa työskentelemiseen. Työssään Mustakangasta kiinnostavat erityisesti uuden tekeminen ja luominen.

Komposiittijaoston tulevaisuudenkuva
Mustakangas korostaa, että Komposiittijaoston puheenjohtajana 18
vuotta toiminut Erkki Lappi on tehnyt pitkän rupeamansa aikana
todella hyvää työtä. Suuria saappaita täyttäessään Mustakangas
uskoo, että hänellä on annettavaa Komposiittijaoston työhön.
Uusia ajatuksia on jo uutta luovan miehen mielessä. Lievänä varaslähtönä uusiin ajatuksiin voidaan pitää Mustakankaan yhdessä
TTY:n ja sen professori Jyrki Vuorisen sekä Muoviteollisuus ry:n
Komposiittijaoston asiamies Minna Annalan kanssa koostama
Komposiitit, loputtomasti mahdollisuuksia -nimisen, 20-sivuisen
esityksen. Komposiittiesitys kuvaa alaa yleisesti ja sen täydentämiseen on muillakin alan taitajilla mahdollisuus päästä mukaan.
Esitystä voidaan pitää eräänlaisena alan laajemmalle yleisölle suun-

nattuna yleisesityksenä ja sitä voidaan mainiosti
hyödyntää myös alan koulutuksessa ja koulutuslaitoksissa. Esite löytyy Muoviteollisuus ry:n
Internetsivuilta, www.plastics.fi. Mustakankaan
agendalla on hyvin esitteen julkaisun henkeen
sopien komposiittialan yleisen tunnettuuden
lisääminen ja alan toimijoiden esille tuonti.

Yhteistyö on avainsana
Mustakankaan tavoitteena on yhteistyön lisääminen yritysten kesken ja yritysten ja oppilaitosten
kesken. Kaikkien ei kannata tehdä aivan kaikkea
itse, vaan jaettu osaaminen koituu lopulta kaikkien osallisten eduksi. TTY:n uudet Tenure Track
professorit Essi Sarlin ja Mikko Kanerva ovat
Mustakankaan mukaan yhteistyön syventämisessä isossa roolissa.
Yhteistyön tavoitteena saattaa materiaalitekniikan ja automaatiopuolen opiskelijoita työstämään harjoitustöitä liittyen yrityksiin
esittämiin todellisiin haasteisiin. Mustakangas arvelee suurimman
hyödyn syntyvän hack -tyyppisen pohdinnan kautta, joka on tarkoitus toteuttaa opiskelijoiden harjoitustyönä. Ensin opiskelijat ovat
yrityksissä työssä kiinni, jonka jälkeen he pohtivat saamiaan haasteista
vielä kotona ja koulussa. Käytännön ja pohdintojen saantona syntyy
yhteenveto kohdeyrityksen käyttöön. Tällaisella kaikkia osapuolia
hyödyttävällä toiminnalla saadaan alan yritykset opiskelijoille tutuiksi,
jota kautta saadaan opiskelijat suuntautumaan oikeisiin opintosuuntiin. Harjoittelun myötä on tarkoitus elävöittää yhteyttä yliopiston
ja yritysten välillä. Kyseessä on siis varsin puhdas win-win tilanne.
Vielä lopuksi Mustakangas mainitsee, että Suomessa on noin 60
komposiittialan yritystä, jotka sijaitsevat ympäri maata ja erillään toisistaan. Yritysten saattaminen tiiviimpään yhteistyöhön on varmasti
kaikkien etu. Yhteistyön parantamiseen tähtäävä hack harjoitustyö
-hanke on käynnistymässä ja mukaan on löytynyt kuusi pilottiyritystä TTY:n selvittäessä käytännön toteuttamista. Tenure Track
professori Mikko Kanerva toimii yhteyshenkilönä pilottiyritysten
suuntaan. Jos ja toivottavasti kun ensimmäinen hack-harjoitustyö
on menestys, niin toimintaa tullaan jatkamaan uusilla projekteilla.
Toiminta luo lisää toimintaa – tämä on Mustakankaan vakaa
usko. Samaan hengenvetoon hän haastaa kaikki komposiittialan
toimijat luomaan uutta ja kehittävää toimintaa, sekä osallistumaan
komposiittijaoksen toimintaan.
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Jari Ketomäki jatkaa
puheenjohtajana
Kuvat: Jari Salonen, Niina Leskinen

M

uoviyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin
16.11.2016 Tampereella, hotelli Cumulus Koskikadun Virta
–salissa. Kokousväkeä oli paikalla 33 jäsenen verran.

Ketomäki jatkaa, hallitukseen kolme uutta jäsentä

Hallitusta tämän vuoden alusta johtanut Jari Ketomäki sai syys
kokoukselta mandaatin jatkaa hyvin alkanutta puheenjohtajatyötään. Vastaehdokkaita ei ollut, joten tehtäväänsä hyvin sitoutunut
Ketomäki nauttii laajaa luottamusta.
Hallituksesta olivat erovuorossa Minna Annala, Jaakko Iisalo
ja Marko Toropainen. Kevätkokouksessa tehtäväänsä valittu vaalitoimikunta oli kartoittanut ehdokkaat hallituksen jäseniksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Vaalitoimikuntaan kuuluvat kokouksessa
toimikunnan puolesta ehdotukset tehneen Ilkka Lauttian lisäksi
Eira Kärjä, Pasi Järvinen ja Esko Yrjölä. Vaalitoimikunta esitti
uusiksi jäseniksi Minna Annalaa Muoviteollisuus ry:stä, Fredrik
Snellmania Distrupol Nordicista sekä Tomi Villilää Enstosta.
Muita ehdotuksia ei tullut, joten vaalitoimikunnan ehdotus tuli
yksimielisesti hyväksytyksi.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin
Syyskokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi
ja talousarvioksi. Toimintasuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi
jatkaa vuonna 2016 ensimmäisen kerran toteutettua Chinaplas
-messumatkaa. Samoin on tarkoitus järjestää messumatka
Friedrichshafeniin, jossa 2017 syksyllä pidetään Fakuman ruisku
valuun keskittyvä erikoismessu.
Talousarvioluvuissa ei ollut
suuria muutoksia edellisvuoden
lukuihin verrattuna. Nettisivujen
kulut laskevat, sillä tänä vuonna
toteutettu sivujen uusiminen ei
enää rasita vuoden 2017 taloutta. Hallituksen esitys jäsen
maksujen pitämisestä ennallaan sai myös yksimielisen kannatuksen. Tilintarkastajien ja
toiminnantarkastajien valinnat
sujuivat yksimielisyyden hengessä. Tilintarkastajana jatkaa
KHT Timo Malin ja toiminnantarkastajana Jaakko Raukola.
Syyskokouksessa puhetta johti
jo perinteiseen tapaan ammattimaisen tukevalla otteella
Aqvacompin Jari Haapanen.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät jäsenten ekstranetistä.
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Jari Ketomäki jatkaa
Muoviyhdistys ry:n
puheenjohtajana toista
kauttaan vuonna 2017.

Vuosikokouksen osallistuja olivat
hajaantuneet pitkin salia, mutta olivat
päätöksissään täysin yksimielisiä.

LÄHDE MUOVIYHDISTYKSEN KANSSA

Chinaplas messuille
14.–20.5.2017 Guangzhou, Kiina
Lennot

Finnair, suora lento Helsingistä Kantoniin,
lento perillä 15.5. aamulla, eli perillä ollaan
viisi päivää.
AY 067 G 14MAY 7 HELCAN 1700 0730+1
AY 068 G 20MAY 6 CANHEL 0950 1450

Majoitus

Vertical City Hotel Guangzhou
Vertical City, No.362, South Jiangnan Avenue,
Hai Zhu, 510280 Guangzhou, Kiina
Neljän tähden hotelli joka sijaitsee yhdellä kaupungin suosituimmalla kaupallisella Haizhun alueella
(messujen puolella jokea)
Lähin metro -asema sijaitsee 150 metrin päässä
hotellista josta mm. suora yhteys messuille.
verticalcityguangzhou.com

Edellämainittuihin hintoihin sisältyy:
Reittilennot turistiluokassa, tämänhetkiset lentokenttäverot, majoitus mainitussa huonetyypissä
viideksi yöksi, aamiaiset hotellissa, kuljetukset
lentokenttä – hotelli – lentokenttä, Kiinan turistiviisum (Viisumin hankinnasta ohjeistamme lähtijöitä hyvissä ajoin), yhden messupäivän erikoispalvelut sekä arvonlisäverot. Muille messupäiville
messuliput eivät sisälly hintaan.
Matkan järjestäminen edellyttää vähintään
20 lähtijän ryhmää.
SITOVAT ilmoittautumiset 28.2.2017 mennessä
osoitteeseen: niina.leskinen@muoviyhdistys.fi
Lisätietoja jari.salonen@muoviyhdistys.fi
Mahdollisen peruutuksen kulu:
10.4.2017 jälkeen tehdystä peruutuksesta kulu
50% matkan hinnasta.
27.4.2017 jälkeen tehdystä peruutuksesta kulu
100% matkan hinnasta.

Matkan hinta

Jaetussa kahden hengen huoneessa 1490 e/hlö
Yhden hengen huoneessa 1790 e/hlö
Hintoihin lisätään alv.

Varaamme oikeuden muutoksiin matkan
sisältöön ja hintoihin.
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Tieteestä & Tekniikasta

Jyrki Vuorinen

Vitrimeerit
KLASSISESTI MUOVIT JAETAAN KAHTEEN RYHMÄÄN, kertamuoveihin
ja kestomuoveihin. Kertamuovien hyvänä puolena ovat esimerkiksi hyvät mekaaniset ominaisuudet ja pieni viruminen.
Kestomuovien etuna ovat muun muassa nopeat valmistusprosessit ja kierrätettävyys. Viime aikoina näiden rinnalle on ehdotettu
kolmatta ryhmää polymeerejä, joita kutsutaan vitrimeereiksi.
Sana vitrimeeri on yhdistelmä silikalasin englanninkielisestä
nimestä vitreous silica ja polymeeristä. Vitrimeerit ovat orgaanisia
materiaaleja, joissa yhdistyy kertamuovien hyvät mekaaniset
ominaisuudet ja kestomuovien lämpömuovattavuus/sulatyöstettävyys sekä kierrätettävyys.
Vitrimeerit käyttäytyvät huoneen lämpötilassa kuten klassiset liukenemattomat staattiset polymeeriverkot. Lämmitettäessä
vitrimeerejä assosiatiiviset vaihtoreaktiot mahdollistavat materiaalien virtaamisen. Assosiatiivisilla vaihtoreaktioilla tarkoitetaan kuvassa 1b. esitettyä reaktiota. Kuvassa 1a. on esitetty
dissosiatiivinen silloittumisen vaihtoreaktio, jossa silloittuneen
verkkorakenteen kemialliset sidokset ensin katkeavat ja sitten
muodostuvat uudelleen toisessa kohdassa. Assosiatiivisessa
vaihtoreaktiossa silloittunut rakenne hajoaa vasta kun uusi
kovalenttinen sidos on muodostunut. Molemmat reaktiot kuuluvat kovalenttisiin adoptoituviin verkkorakenteisiin (covalent
adaptable networks, CAN).
Vitrimeerien tapauksessa niiden virtaaminen on tyypiltään
Arhenius -yhtälön mukaista johtuen siitä, että virtausta kontrolloi kemialliset reaktiot. Tämän tyyppinen virtaus on tyypillistä
silikattilaseille ja siten vitrimeerit ovat ensimmäinen tunnettu
orgaaninen materiaaliryhmä, joissa esiintyy voimakas lasinmuodostus. Tämä ero on merkittävä verrattuna dissosiatiivisiin
kovalenttisiin adaptoituviiin verkkoihin tai kestomuoveihn, jotka
muuttuvat kiinteästä materiaalista nestemäiseksi paljon nopeammin seuraten Williams-Landel-Ferry –mallia (WLF). Tätä eroa
on havainnollistettu kuvassa 2.
Vitrimeerit eivät käyttäydy kestomuovien tapaan korotetuissa lämpötiloissa ja siten niitä ei voida yksinkertaisesti pitää
hybridinä, joka yhdistää kerta- ja kestomuovien käyttäytymisen.
Vitrimeerien ainutlaatuiset viskoelastiset ominaisuudet ovat
peräisin termisesti aktivoiduista assosiatiivista vaihtoreaktioista,
jotka aikaan saavat pysyvää mutta dynaamista silloittumista
läpi materiaalin. Näin ollen vitrimeereillä on lasimuutoksen Tg
lisäksi toinen muutos, topologian jäätymismuutoslämpötila Tv,
jossa materiaali muuttuu viskoelastisesta kiinteästä materiaalista
viskoelastisesti nesteeksi, kun vaihtoreaktioiden nopeus kasvaa
riittävän suureksi suhteessa kuormitusnopeuteen. Tv -lämpötila
siis mahdollistaa vitrimeerien prosessoinnin, mutta toisaalta
vitrimeerit menettävät tässä lämpötilassa virumiskestävyytensä.
Sen vuoksi vitrimeerien kehittämisen keskeisiä ongelmia on
löytää materiaaleja, joilla vaihtoreaktioiden reaktiokinetiikka on
juuri oikeanlainen sovelluksia ajatellen. Ideaalisessa tapauksessa
vitrimeerien vaihtoreaktioilla on ennustettava tai kontrolloitava
kinetiikka laajalla lämpötila-alueella, ne kestävät prosessoinnin
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Kuva 1. Kovalenttiset adaptoituvat verkkorakenteet jaetaan kahteen eri luokkaan: (a)
dissosatiivisiin ja (b) assosiatiivisiin sen mukaan tapahtuuko reaktiossa hetkittäinen
silloittumistiheyden vähentyminen vai ei. Vitrimeerit perustuvat assosiatiivisiin kovalenttisiin adaptoituviin verkkoihin.

Kuva 2. Angell -kuvaaja, jossa nähdään lasin, vitrimeerien ja kahden eri polystyreenin
viskositeetin muutokset. Lämpötila on skaalattu lasimuutoslämpötilan Tg mukaan (tai Tv
lämpötilan mukaan vitrimeereille, kun Tv > Tg).

aikaisia vaativia olosuhteita, eivät vanhene, voidaan skaalata ja ne
voidaan helposti tuoda polymeereihin.
Vitrimeerien mahdollisia sovelluskohteita ovat uudelleen prosessoitavat komposiitit ja nestekiteiset elastomeeriaktuaattorit.
Tämän lisäksi vitrimeerit voivat vaikuttaa muovien kuvaan käyttäjien
näkökulmasta. Vitrimeerejä voidaan teoriassa prosessoida, korjata ja
kierrättää kuten laseja ja metalleja ja näin ollen vitrimeerit voisivat
olla uusi ympäristöystävällinen ja kevyt materiaaliryhmä.
PERUSTUU JULKAISUUN:
Wim Denissen,a Johan M. Winne ja Filip E. Du Prez
Vitrimers: permanent organic networks with glass-like fluidity – Minireview
Chem. Sci., 2016,7, 30-38, DOI: 10.1039/C5SC02223A

Työkalupakki 3D-tulostukseen: keskellä 3D-skanneri, oikealla
3D-tulostin ja vasemmalla tietokoneohjemisto. Tutkija
Adyary Fallarero suunnittelee katetrin 3D-tulostusta.

Printattua terveyttä
Teksti: Katri Pajusola (FT, dos.) Kuva: Malena Skogman

L

ääketieteellisissä toimenpiteissä tarvitaan usein tarvikkeita,
kuten katetreja tai erilaisia implantteja, jotka toimiakseen täytyy sijoittaa sisään potilaan elimistöön. Tällöin riskinä on, että
laitteen pintaan kasvaa bakteerimatto eli biofilmi ja siitä muodostuu
potilaalle infektioriski. Tämän kaltaisia potilasvahinkoja sattuu
Euroopassa vuosittain useampi miljoona ja tuhannet niistä johtavat
kuolemantapauksiin.
Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkijat ovat professori Pia Vuorelan johdolla tarttuneet ongelmaan ja haluavat
kehittää 3D-tulostustekniikan avulla terveydenhuollossa käytettäviä
tarvikkeita, jotka on käsitelty anti-bakteerisilla aineilla, eivätkä siten
ole infektiovaarallisia potilaille.
– Pari vuotta sitten tuotimme ensimmäiset 3D-tulosteet, joilla osoitimme, että idea todella toimii, kertoo dosentti Adyary Fallarero.
–Monia 3D-tulostettavia lääketieteen sovelluksissa käytettäviä
laitteita on viime vuosina kyllä valmistettu. Tulehdusten ehkäisemiseksi valmiiden laitteiden pinnat on voitu käsitellä antibioottisilla
aineilla. Näissä sovelluksissa saattaa kuitenkin piillä monia ongelmia,
kuten kemiallinen epästabiilius tai se, ettei niiden antibakteerisia
ominaisuuksia ole valmistuksen aikana optimoitu. Laitteet eivät ehkä
ole myöskään käyneet läpi potilaskohtaista muokkausta.
– Uutta meidän menetelmässämme oli se, että antibioottinen
aine sekoitettiin tulostusmateriaalina toimivan sulatetun polymeerin joukkoon, jolloin sitä tulostui laitteeseen joka puolelle, sanoo
Fallarero.
– Proof of concept -kokeemme osoitti, että tulostusprosessiin
sisällytetty antibakteerinen aine suojasi laitetta bakteerien-invaasiolta paljon paremmin kuin pelkkä pintakäsittely ja tehokkaasti
ehkäisi biofilmin muodostumista laitteen pintaan.
– Valmistusmenetelmä 3D-tulostuksella antaa mahdollisuuden
ottaa valmistusprosessin aikana potilaskohtaiset yksityiskohdat

hyvin huomioon: Halutaanko laitteesta pidempi, lyhyempi tai muuten eri muotoinen, jotta se parhaiten soveltuu kyseiselle potilaalle.
Mikä lähtömateriaali on paras juuri kyseiseen sovellukseen? Näiden
kaikkien vaatimusten yhdistetäminen tulehtuksia estävään ominaisuuteen tekee tästä uudentyyppisestä laitteesta lääketieteen
näkökulmasta hyvin kiinnostavan.
Nelivuotisen PRINT-AID -projektin toteutuksesta vastaa
EU-rahoitteinen laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu monen
Euroopan maan lisäksi Yhdysvallat. Verkostoon kuuluu sekä yliopistoja että yrityksiä, ja kaikki projektiin kuuluvat opiskelijat työskentelevät ja kiertävät sekä akateemisissa tutkimusryhmissä että
varsinaiseen tuotantoon keskittyvissä yrityksissä.
– Projektin 3D-tulostuksen laitekehityksestä vastaavat Varsovan
teknillisen yliopisto Puolasta, belgialainen Voxdale ja italialainen
Aptuit. Turkulainen 3D Tech tarjoaa projektin opiskelijoille koulutusta 3D-tulostuksen osalta.
– Projektin ensimmäisessä vaiheessa täytyy määrittää tulostukseen parhaiten soveltuva antimikrobinen yhdiste ja optimoida sen
kanssa parhaiten yhteensopiva polymeeri tai useampi niitä. Meille
paras saattaa olla monen komponentin yhdistelmä, mikä voi vaatia
paljon kehitystyötä, selittää Fallarero.
– Seuraavissa vaiheissa on vuorossa monenlaisten
3D-tulostusprototyyppien valmistus ja lopuksi rakennettujen lääketieteellisten laitteiden testaus koe-eläimillä. Varsinaisen projektin
päätyttyä alkavat kliiniset kokeet ihmispotilailla.
– PRINT-AID projektissa nuorille eurooppalaisille tutkijoille halutaan antaa mahdollisuus saada korkealuokkaista koulutusta aiheessa,
jonka tavoitteena on yhdistää henkilökohtainen terveydenhuolto ja
siihen vaadittavien uusien lääketieteellisten laitteiden kehitystyö.
Tähän mennessä näitä mahdollisuuksia on ollut vähän, joten PRINTAID tarjoaa asiaan helpotusta, Fallarero sanoo.
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Innovaatiosetelistä
buustia tuotekehitykseen
– Tämä on ainutlaatuinen
kokeilu, jota pk-yritysten
kannattaa ehdottomasti
hyödyntää, toimitusjohtaja
Sauli Eerola Muovipolista
sanoo ja viittaa Tekesin
innovaatiosetelikokeiluun.
Teksti: Sane Keskiaho Kuva: Jaana Virronen

T

ekes käynnisti syksyllä mikro- ja pk-yrityksille tarkoitetun
innovaatiosetelikokeilun. Yritykset voivat ostaa 5 000 euron
arvoisella setelillä erilaisia asiantuntijapalveluita innovaatiotoimintansa kehittämiseen.
– Innovaatioseteli on tarkoitettu uudenlaisen palvelun, idean,
tuotteen tai prosessin kehittämiseen, testaamiseen ja ideointiin. Sen
tarkoituksena on vauhdittaa innovaatiotoimintaa tarjoamalla rahaa
tutkimukseen ja kehitykseen, Sauli Eerola kertoo.
Muovipoli on yksi niistä palveluntarjoajista, jolta innovaatiosetelin
saanut yritys voi ostaa tuotekehitystä tai testausta.

Ketterä prosessi
Moni pk-yritys kokee Tekesin hitaaksi ja kankeaksi organisaatioksi.
Muun muassa tämän takia Tekes lupaa käsitellä jokaisen innovaatiosetelihakemuksen seitsemän päivän sisällä.
Yrittäjä voi hakea innovaatioseteliä Tekesin hakupalvelun kautta.
Myönteisen päätöksen jälkeen yritys tilaa tutkimuksen tai selvityksen ulkopuoliselta yritykseltä, tutkimuslaitokselta tai yliopistolta.
– Raha ei vaihda fyysisesti omistajaa yrityksen ja asiantuntijatason
välillä. Jos esimerkiksi Muovipoli on tehnyt yritykselle selvityksen,
lähtetää Muovipoli laskun tehdystä työstä suoraan Tekesille.
– Jos ostettavan asiantuntijapalvelun hinta on yli 5 000 euroa + alv,
maksaa yritys erotuksen itse. Tarvittaessa setelin voi myös pikkoa
kahden palveluntuottajan kesken.
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Seteli ei vaadi osallistuvilta yrityksiltä omaa rahallista panostusta
ja se on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä.

Ainutlaatuinen kokeilu
Eerola kehottaa yrittäjiä hyödyntämään innovaatioseteliä ja siirtämään kaikki ne takaraivossa muhineet ideat paperille ja kehitykseen.
– Tämä on ainutlaatuinen kokeilu, jolla tuetaan pk-yritysten
ideoiden ja innovaatioiden mahdollisuutta lähteä lentoon. Muovipoli
voi auttaa yrittäjää innovaatiosetelin puitteissa selvittämään esimerkiksi minkälainen muovi sopisi tiettyyn tuotteeseen, Eerola kertoo.

INNOVAATIOSETELIÄ VOI
KÄYTTÄÄ ESIMERKIKSI
– Tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen
– Tuote- ja palvelukehitykseen
– Innovaatioprojektien valmisteluun
– Innovaatiotoimintaan liittyviin mittaus- ja testauspalveluihin
– Innovaatiotoimintaan liittyviin soveltuvuustutkimuksiin ja
asiantuntijalausuntoihin
– Tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviin palveluihin

KOLUMNI
VESA KÄRHÄ, Muoviteollisuus ry
vesa.karha@plastics.fi

Jo joutui armas muovinen aika
VUOSI 2016 TAAS OSOITTI, että muoveja jalostavien yritysten puolesta
puurtajalla riittää työsarkaa Suomessa. Vielä kun kaikki alamme
firmat tätä tekemistä tukisivat. Aika ohuilla resursseilla muovisen
ilosanoman levitys Suomessa toteutetaan. Uskon kuitenkin, että
oikean muovitiedon levittämisestä ja virheellisen tiedon sinnikkäästä
oikomisesta lopulta hyötyvät kaikki.

Kampanjat kalpenevat muoviteollisuuden tarjotessa ratkaisuja

Muoviton syyskuu -liike saatiin taklattua tänä vuonna ilmeisesti
kokonaan pois kuvioista. Vähän vaisumpi Minun muoviton marraskuuni -liike siellä pari viikkoa sosiaalisessa mediassa yritti elämöidä.
Lokakuun viimeinen päivä lähes kaikki Suomen kaupat julistivat
vähentävänsä muoveja valikoimistaan, pääosin kasseja. Eduskunnassa
tehtailtiin samaan aikaan aloitteita öljypohjaisten ja kertakäyttöisten
Kauhukemiauutisointi meni hutiin
muovien asteittaiseksi rajoittamiseksi. Suomen Akatemia käynnisti
Kaunis kesämmehän päättyi sellaiseen ihmeelliseen YLEn noin
nelivuotisen sisävesien mikromuovitutkimuksen. Vesistöjen mikroviikon ajan masinoimaan yritykseen saada suomalaiset virittymään
muoviongelma sai muutoinkin koko vuoden ajan globaalia huomiota
Tanskan ja Ruotsin kemikaavaikka onkin ennemminkin
lipelko -tasolle. YLE teetätti
pienhiukkasongelma, johon
muutaman perheen suppeita
muovisuodattimet ja -tuotteet
kemikaalitestejä virtsasta.
voivat tuoda helpotusta. On siis
kasvavasti asiaa ja toimittavaa
Johtolankana tuntui olevan
muovien edistämistyössä.
lähinnä se, että muoveista
irtoaa hirveää kemiaa. Mitään
Muoviteollisuus ry pyruutta pelättävää ei vaan löytykii väsymättä kertomaan
nyt. Perhe, jossa systemaatmuoveista positiivista faktisesti vältettiin muoveja ja
taa. Osallistuimme Helsingin
Juhlaviikkojen muovi-instalmaaseudun aikamiespoika
laatioihin, Kiasman muovipissivät eniten kemikaaleja.
Kellään molekyylimäärät eivät
opetukseen, toimiin Itämeren
ylittäneet mitään turvarajoja.
muoviroskaa vastaan ja yleensäkin kaikkeen mahdolliseen
Pari päivää TV:ssä ja radiossa
Kirjoittaja on Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja, joka pitää tärkeänä sitä, että muoveja
muovikemikaaliasiaa hehkuhyvän edistämiseen, mihin
kehitettäisiin edelleen eikä niitä alettaisi massiivisesti kieltää ja rajoittaa, sillä se ei nyt ainakaan
tettiin, mutta tunnetusti aika
vain rahkeet riittivät. Lisäksi
ole ympäristön tai kenenkään etu.
jähmeät suomalaiset eivät
vuonna 2016 väännettiin kiisuostuneet huolestumaan. Kohu lässähti, kun saimme asiantuntijat
vaasti muovialan kotimaisen koulutuksen puolesta valtakunnalääneen. Tieto selätti taas hakemalla haetun sensaation.
lisessa kokonaisuudistuksessa. Paljon saatiin täten pelastettua,
Kesän kemikaalikohun aikoihin takkusivat sitten harmillisesti
edistettyä tai vähintäänkin ennakoitua.
myös pakkausten kuluttajakeräyssysteemit, mukaan lukien muoKaikkein ikävimmissäkin teemoissa Muoviteollisuus ry:n jäsenvipakkausten uuden verkon rakentaminen. Koko keräyshän myöyrityksineen haluaa olla aktiivinen ratkaisuntarjoaja tiedemaailman,
hästyi noin 7 kk lain vaatimasta. Keräysverkon rakentamisessa
kuluttajien, päättäjien ja teollisuutemme välillä.
ilmeni, jos jonkinlaista muovista riippumatonta synnytystuskaa.
Pintakuohujen alla teemme muovimarkkinoita lujittavaa työtä
Vasta syksyn edetessä alettiin runsaan 500 vastaanottopisteen
muun muassa standardisoinnin, laadun, koulumateriaalien ja huolastioista ja puristimista saada kunnolla muovipakkausvirtaa
tovarmuuden vahvistamisen kautta.
kierrätykseen. Nyt se toimii varsin hyvin. Ansio tämän toiminnan
Mutta nyt on joulu taas ovella, synkkyydet takana ja mielet korkesaamisesta vireeseen kuuluu Suomen Uusiomuovi Oy:n tehotrialla. Minä tahdon kiittää kaikkia muovialan ammattilaisia ja ystäviä,
olle: Vesa Soini, Peter Rasmussen ja Lena Jenytin.
joiden ansiosta tämä yleinen muovien puolesta toimiminen on niin
hienoa ja palkitsevaa että sitä jaksaa tehdä kaikkialla vuodesta toiseen.
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MUOVIYHDISTYKSEN UUSI JÄSEN
Mikä on nimesi: Vesa Salminen
Yritys ja sen toimiala: Safeplast Oy valmistaa ja myy korkealaatuisia muovisia
ja tekstiilisiä letkunsuojatuotteita, sekä letkujen niputustuotteita useisiin eri
käyttökohteisiin. Safeplastin asiakkaisiin kuuluvat maailman johtavat hydrauliikan ja
pneumatiikan jälleenmyyjät sekä merkittävät kone- ja laitevalmistajat.
Toimenkuva ja työtehtävät: Tekninen kehitys- ja kunnossapitopäällikkö. Vastaan
tuotteidemme valmistukseen liittyvien koneiden ja laitteiden hankinnoista ja
kehityksestä, mukaan lukien kunnossapito.
Koulutus/tutkinto: Tekniikan erikoisammattitutkinto/ HamK
Kokemus muovialalta: n. 10 vuoden kokemus, muovituotteidemme valmistukseen
liittyvien koneiden suunnittelu- ja kehitystoiminnan kautta.

mielenkiintoisia seminaareja, joissa muovialan asiantuntijat ovat aktiivisesti
mukana jakamassa tietojaan.

Mikä sai sinut liittymään Muoviyhdistyksen jäseneksi? Uuden ajantasaisen tiedon
hankinta muovialalta ja mahdollisesti uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen.

Miten muovi näkyy sinun joulussasi? Ehkä konkreettisimmin se liittyy
jouluruokien säilytykseen muoviastioissa.

Mihin toimintaan aiot osallistua ja mitä odotat Muoviyhdistykseltä? Erilaisiin
yhdistyksen järjestämiin seminaareihin esim. extruusiopäivät. Odotan yhdistykseltä

Terveisesi MuoviPlast-lehden lukijoille: Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulun
odotusta kaikille MuoviPlast-lehden lukijoille.

MUOVIYHDISTYKSEN UUDET JÄSENET
MIKKO LAHIKAINEN
Trioplast Oy

SEBASTIAN KOUVONEN
esimies
Karose Oy

NIKO BJÖRKMAN

TOMMI PITKÄNEN

JANNE MARTIN

VALERIA POLIAKOVA

VESA SALMINEN

MIKKO VUORINEN

Senior Design Engineer
ABB Oy

opiskelija

myyntipäällikkö
Oerlikon Balzers Sandvik Coating Oy

tekn. keh kunnossapito
Safeplast Oy

NIMITYKSET
FINNCONT OY
Insinööri Markku
Sikanen on nimitetty
hankintapäälliköksi. Hän
vastaa hankintojen
strategisesta suunnittelusta,
operatiivisesta
ostotoiminnasta ja
toimittajaverkoston
kehittämisestä.
Finncont Oy suunnittelee
sekä valmistaa innovatiivisia muovi- ja metallituotteita
ympäristö-, kemia-, elintarvike- ja ajoneuvoteollisuudelle.
Finncont Oy on yksi Euroopan suurimmista
rotaatiovalajista sekä IBC- säiliöiden valmistajista.
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PLASTEP OY
Jari Ketomäki aloitti
yrityksessä 10.10.2016
Opex-Managerin
tehtävässä.
Ketomäki vastaa yhtiön
toimintojen kehittämisestä.

tooling manager
Ensto Finland Oy

suunnittelija
Extron-Mecanor

Nopea.
Luotettava.
Tarkka.

Automatisoidut valmistusprosessimme on kehitetty valmistamaan
1 - 10,000 yksilöityä prototyyppi- ja piensarjaosaa

15 päivässä tai nopeammin.
3D-TULOSTUS | CNC-KONEISTUS | RUISKUVALU

Tilaa sähköisesti milloin tahansa | Ilmainen analyysi 3D-mallillesi

Tuotantoa Suomessa

+358 2900 91010
customerservice@protolabs.fi
protolabs.co.uk

HISTORIA
MuoviPlast 7/1991

Järjestystä
muoviputkien hitsaukseen
Pohjoismaisena yhteistyönä on saatu valmiiksi
kattava ohjeisto muoviputkien hitsauksesta.
Se sisältää ohjeet polyolefiineista valmistettujen putkien puskuhitsaamisesta. Selkeällä ja
yhtenäisellä järjestelmällä varmistetaan lopullisen hitsaustyön laatu. Tarvittaessa asiakas voi
valita systeemistä haluamansa seurantamenetelmän, jonka mukaisesti hitsauslaatua seurataan.
Parhaillaan Suomen Muoviteollisuusliitossa
kehitetään ja täydennetään Suomeen sopivaa
ohjeiston mukaista järjestelmää.

Koulutus ja tarkastus
Valmistuneet ohjeet on laaja kokonaisuus. Niillä
halutaan varmistaa, että koulutetut hitsaajat hitsaavat putkistot hyväksytyillä laitteilla ja oikealla
menetelmällä. Systeemi koostuu seitsemästä
ohjeesta, jotka kaikki koskevat polyolefiineista
valmistettujen putkien puskuhitsausta.
Ohjeiden avulla helpotetaan koko hitsaustyön laadunseurantaa. Osassa asiakirjoista
määritetään käytettävä hitsausementelmä ja
hitsaukseen sopivat tekniset parametrit. Tästä
on suuri etu koulutettaessa tulevia hitsareita.
Hitsareiden koulutus on suunnitteilla näiden pohjoismaisten ohjeiden mukaiseksi. Koulutus tullaan käytännössä hoitamaan laitoksessa, jossa aiemminkin on hoidettu vastaavanlaista muoviputkien
hitsauskoulutusta.
Laitteiston tulee olla kalibroitu ja tarkastettu. Hitsauslaitteiston
voi kalibroida joko se yritys, jossa laitteistoa käytetään tai pätevöitynyt testauslaitos. Tärkeää on, että yhdessä Pohjoismaassa annettu
kalibrointitodistus on voimassa myös muissa Pohjoismaissa.
Ohjeissa käsitellään kuinka tehty hitsaus merkitään ja minkälaisia
asiakirjoja tehdystä hitsaustyöstä tulee täyttää.

Seuranta
Puskuhitsaustyön seurannan vaativuus ja tarkkuus on jaettu kolmeen
erilaiseen seurantamentelmään. Käytettävä seurantamenetelmä sovitaan asiakkaan ja työn toimittajan kesken. Seurannan vaativuudesta
päätettäessä otetaan huomioon mm. putkiston käyttötarkoitus, mahdollisen vuodon aihetuttama vakavuusaste ja hisattavien saumojen
määrä.
Vähiten vaativa seurantamenetelmä asettaa yleisesti käytössä olevat
perusvaatimukset hitsauksen laaduille.Tämä on käytössä silloin, kun
hitsataan vaarattomien aineiden kuljetukseen tarkoitettuja putkistoja. Sitä voidaan soveltaa myös silloin, kun hitsaajan koulutuksesta
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on hyvät todistukset ja hitsattavia saumoja on
vähän.
Mentelmä edellyttää, että hitsaajat ova koulutettuja ja että hitsataan hyväksytyillä hitsauslaitteilla.
Seurantaan kuuluu silmämääräinen tarkastus
täydennettynä määrätyillä hitsauspöytäkirjoilla
ja sauman merkinnällä. Hitsaajan on merkittävä
hitsisaumat siten, että hitsaajan tunnistaminen
niistä on mahdollista jälkikäteen.
Edellistä vaativammassa seurantamenetelmässä on hitsaajan tekemän tarkastuksen lisäksi
rakennuttajan valvonta sekä ainetta rikkova
koestus.Tämä menetelmä valitaan esim. vesi- ja
viemäriputkistojen hitsauksessa.
Vaativin näistä kolmesta hitsauslaadun seurantamenetelmästä edellyttää osapuilleen edellämainitut asiat ja lisäksi hitsaajan suorittaman
pätevyyshitsauksen. Koe hitsataan ennen varsinaisen työn aloittamista. Pätevyyshitsaus tehdään
projektissa sovitulle määrälle saumoja jokaisella
käytettävällä hitsauslaitteella.Vaativinta hitsauslaadun seurantaa käytetään vaarallisten aineiden
kuten maakaasun, kemikaalien ja paineenalaisten
kaasujen kuljetukseen tarkoitetuissa putkistoissa.

Järjestelmä käyntiin ensi vuoden alussa
Järjestelmän käynnistäminen vaatii vielä monia toimenpiteitä. Näistä
seitsemästä ohjeesta tullaan julkaisemaan käsikirja, jonka perusteella tehdään koulutuspaketti. Koulutuskin tulee vielä järjestää yksityiskohdiltaan.
Suomen Muoviteollisuusliitossa on keskusteltu tarkastajista, heidän
auktorisoinnistaan, laitteiston kalibroinnin hyväksyjistä ja muista
Suomessa vielä auki olevista asioista. Liiton puitteissa onkin kaavailtu
perustettavaksi esäänlainen ”Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontatoimikunta”, johon kuuluisi myös muita asianomaisia tahoja.
Toimikunnan tehtäviksi on suunniteltu hitsauskoneiden tarkastuksen hyväksyminen, koulutuksen valvominen ja hitsausohjeiden
julkaiseminen.

Yhtenäinen käytäntö Pohjoismaissa
Nyt tehtävä työ perustuu yli kaksivuotiselle yhteistyölle Norjan,
Tanskan ja Ruotsin kanssa. Pohjoismaisessa työryhmässä olivat edustettuina niin putkien ja hitsauslaitteiden valmistajat kuin tutkimuslaitokset ja konsultit. Nämä samat ohjeet tullaan julkaisemaan kaikissa
neljässä maassa, joten käytäntö muoviputkien puskuhitsauksessa tulee
olemaan sama eri maissa.

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN

RUISKUVALUKONEET JA OHEISLAITTEET
SCHNEIDER ELECTRICIN ENTISELTÄ
STRÖMFORSIN TEHTAALTA LOVIISASTA
•
•
•
•
•

DEMAG 0156 500-270 vm. 2001
DEMAG 0157 500-270 vm. 2001
ENGEL 1602 ES330/65HL vm. 1994
ENGEL 17 ES 500/100 HL vm.1994
ENGEL 20 ES650/125 HLST vm. 1994

+ oheislaitteet noin 30 kpl (pyydä luettelo)

Koneet ovat edelleen asennettuina Loviisassa ja
ne on mahdollista vuokrata toimitilan yhteydessä.
TIEDUSTELUT:

aleksi.uusitalo@pyroll.com
044 326 0003

www.innovationpark.fi

Luontoa
säästävä pakkaus

L

ahtelainen Hutek Oy on valmistaa ja markkinoi BagIn-Box -pakkauksia. Etelä-Suomen Sanomien mukaan
tuotteen nimi tarkoittaa aaltopahvilaatikkoa ja sen sisällä
olevaa muovipussia, johon nestemäinen tuote pakataan.
Tällä hetkellä Hutek Oy:n tuotteet menevät pääasiassa
elintarviketeollisuuteen, missä niihin pakataan muun muassa
maitoa, tuoremehua ja kananmunamassaa.
Toimitusjohtaja Kalle Uusitalon mukaan 85 prosenttia
tuotannosta myydään kotimaahan, loput Pohjoismaihin ja
Baltiaan.
Bag-In-Boxit ovat ympäristöystävällisiä, sillä niillä pystytään korvaamaan kanisterit ja ämpärit.
– Tuotteissa on 70 prosenttia vähemmän muovia kuin
kanistereissa. Sen lisäksi pakkaukset ovat kierrätyskelpoisia.
Säästöjä syntyy myös kuljetus- ja varastointikustannuksissa,
Uusitalo jatkaa.
Hutek on investoinut viiden viimeisen vuoden aikana
koneisiin ja laitteisiin.
– Haemme hallittua kasvua.
Yritys työllistää tällä hetkellä yhdeksän henkeä.
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Messu- ja tapahtumakalenteri
2017
TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

24.–27.1.
Interplastica
Moskova, Venäjä

9.–12.2.
MuoviSki
Levi
lisätietoja myöhemmin

29.–30.3.
Chembio Finland
Helsinki

20.–21.4.
Muovi&Pakkaus,
Lahden messukeskus

10.–11.5.
Ekstruusiopäivät
Tampere
lisätietoja myöhemmin

6.6.
SenioriGolf
lisätietoja myöhemmin

www.muoviyhdistys.fi

SEURAAVA

MuoviPlast
1/2017 ilmestyy

29.–30.3.
Empack Malmö
Ruotsi

http://www.lahdenmessut.fi/fi/tapahtuma/
muovipakkaus-2017

25.1.

MuoviPlast
2/2017 ilmestyy

7.4.

www.muoviyhdistys.fi

www.muoviyhdistys.fi

10.5.
Muoviyhdistyksen
kevätkokous
Ekstruusiopäivien
yhteydessä
lisätietoja myöhemmin

MuoviPlast
3/2017 ilmestyy

9.6.

www.muoviyhdistys.fi

16.–19.5.
Chinaplas
17.–18.5.
Plastteknic
Malmö, Ruotsi

POLYAMIDIT
Ultrapolymers Finlandin tuotevalikoimasta on saatavilla useita eri PA lajikkeita kuten PA 6 ja PA 66.






DOMAMID® Standard Grades
DOMAMID® Automotive Grades
DOMAMID® Impact modified Grades
AQUAMID R






Vydyne® Glass Reinforced
Vydyne® Impact Modified
Vydyne® Ignition Resistant
Vydyne® Extrusion

Yksityiskohtaisemmat tiedot polyamidimateriaaleista:

Ultrapolymers Finland
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Teemu Leisso

Puh.+358 40 123 94 77
E-mail: teemu.leisso@ultrapolymers.com

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU

15.8.
MuoviGolf
lisätietoja myöhemmin

26.–28.9.
Alihankintamessut
Tampere

17.–21.10.
Fakuma
Friedrichshafen,
Saksa

15.-16.11.
Ruiskuvalupäivät
Tampere
lisätietoja myöhemmin

www.muoviyhdistys.fi

www.muoviyhdistys.fi

MuoviPlast
4/2017 ilmestyy

8.9.

MuoviPlast
5/2017 ilmestyy

11.10.

15.11.
Muoviyhdistyksen
syyskokous
Ruiskuvalupäivien
yhteydessä
Tampere
lisätietoja myöhemmin
www.muoviyhdistys.fi

JOULUKUU

MuoviPlast
6/2017 ilmestyy

15.12.

Onko
yrityksellänne
jokin tapahtuma?
Ota meihin yhteyttä niin
teemme siitä jutun
lehteen.

Lisää messuja ja tapahtumia: www.eventseye.com/fairs/event
Mikäli huomaat jonkin muovitapahtuman puuttuvan tästä tapahtumakalenterista, ilmoitathan siitä niina.leskinen@muoviyhdistys.fi
jotta saamme tiedon tapahtumasta kaikille.

®
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