TEOLLISUUSMESSUT
Saivat yleisön
liikkeelle.

Tuhannet kiitokset kaikille meidän asiakkaille ja muille
vieraille, jotka näkivät tärkeäksi saapua paikalle.
Tällaiselle tapahtumalle, joka tuodaan lähelle
asiakkaita, on selkeästi kysyntää.
- Jukkola Systemsin toimitusjohtaja Joonas Jukkola
Tj Janne Öhman , Siemens

”Uudet teknologiat ja digitaaliset
innovaatiot varmistavat
teollisuuden kilpailukyvyn”
Varastojen määrä, toimitusvarmuus, uudet teknologiat ja teollisuuden kilpailukyky olivat suosittuja puheenaiheita Jukkola
Systemsin Teollisuusmessuilla huhtikuun viimeisenä perjantaina. - Saimme messuvierailta tosi paljon hyvää palautetta
Jukkola Systemsin varastojen suuruudesta. Reagoimme nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen panostamalla todella
voimakkaasti varastoihin koronapandemian alusta lähtien.
Kattavalla varastoinnilla ja ripeillä toimituksilla pystymme vastaamaan niihin ongelmiin, joita globaali komponenttipula tällä
hetkellä aiheuttaa, sanoi Jukkola Systemsin toimitusjohtaja
Joonas Jukkola. Hänen mukaansa varastoissa on nyt sellaisiakin tuotteita, joita Suomessa ei yleensä ole ollut varastoituna.
Miten teollisuus varmistaa kilpailukykynsä?
Koronapandemia, energiamurros ja viimeisimpänä Ukrainan
sota asettavat isoja haasteita teollisuuden kilpailukyvylle.
Teollisuusmessuilla puhuneen Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtajan Janne Öhmanin mukaan kilpailukyvyn haasteita
voidaan ratkaista ottamalla käyttöön uusia teknologioita ja liiketointamalleja sekä investoimalla kestävään kehitykseen ja
digitaalisiin innovaatioihin. Lisäksi luotettavat yhteistyökumppanit ja ekosysteemit ovat tärkeämpiä kuin koskaan. - Tarvitaan uskallusta hyödyntää uusimpia teknologioita. Sen lisäksi
pitää olla kykyä ja halukkuutta investoida digitalisaatioon, koska se on työkalu ja mahdollistaja, jolla dataa saadaan hyödynnettyä esimerkiksi kestävän kehityksen ratkaisuissa. Kolmas
tärkeä osa-alue on Jukkola Systemsin kaltaiset partnerit ja
ekosysteemit. Mikään yritys ei pysty yksinään oikeasti ratkaisemaan aikamme isoja kysymyksiä.

Yksi esimerkki tiedolla johtamisesta on Öhmanin mukaan digitaalinen kaksonen, joka yhdistää todellisen ja digitaalisen
maailman, esimerkiksi tuotantoympäristön. - Siemensin Digital Enterprise-konsepti mahdollistaa tuotteiden ja tuotannon
jatkuvan parantamisen dataa hyödyntämällä. Esimerkiksi
jo tuotekehityksen alkuvaiheessa ennen prototyyppiä Digital
Enterprisen avulla voi rakentaa asioita, validoida, testata tai
tunnistaa ongelmia virtuaalimaailmassa. - Samoin on mahdollista vaikkapa luoda virtuaalimalli tuotannosta ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Tämä kaikki auttaa tekemään
asioita nopeammin ja kustannustehokkaammin, mutta myös
toteuttamaan täysin uusia liiketoimintamalleja, Öhman sanoi
ja muistutti lisäksi operatiivisen teknologian (OT) ja tietotekniikan (IT) välisen rajan häviävän. Vihreä siirtymä muuttaa hänen mukaansa koko energiajärjestelmää. Se tarkoittaa energian tuotannon ja kulutuksen muuttumista älykkäämmäksi
samalla, kun tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa.
Siemens on kehittänyt tähän tarpeeseen virtuaalisen voimalaitoksen. Sen ansiosta toimija voi muun muassa säätää
omaa sähkönkulutustaan silloin, kun sitä kantaverkon näkökulmasta tarvitaan. - Teollisuudelle, jolla on kyvykkyys tällaiseen joustoon, voi syntyä siinä tilanteessa myös täysin uutta
kassavirtaa, Öhman totesi.
”Vakauden merkitys korostuu näinä aikoina”
KSB Finland Oy on Jukkola Systemsin pitkäaikaisin kumppani.
Saksalainen KSB-konserni kuuluu maailman johtaviin pumppu- ja venttiilivalmistajiin. - Olemme 150-vuotias vakaa ja
vakavarainen konserni, jolla on perheomisteinen tausta. Nyt
nähtävinä aikoina vakaus lukeutuu arvoihin, joilla on erityistä
merkitystä, sanoi Teollisuusmessuilla vieraillut KSB Finlandin
toimitusjohtaja Mikko Heino.
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Hänen mukaansa yhtiölle on erityisen tärkeää, että yhdessä
kumppaneidensa kanssa KSB pitää osaltaan teollisuuden
rattaat pyörimässä. - Kansainvälisyytemme sekä vahvojen
taloudellisten resurssien ansiosta pystymme takaamaan asiakkaille korkean toimitusvarmuuden. Isossa roolissa on myös
KSB:n ammattitaitoinen henkilöstö ja globaali hankintaorganisaatio. Se varmistaa, että saamme raaka-aineet mahdollisimman kilpailukykyiseen hintaan. Toimitusvarmuus näkyy
myös jälkimarkkinoilla, johon KSB panostaa vahvasti SupremeServ-brändillään, Heino jatkoi.
KSB Finland Oy:llä on Suomen kolmen myynti- ja huoltopisteen lisäksi konttorit Baltiassa Tallinnassa, Riiassa ja Kaunasissa. Suomessa Jukkola Systems kuuluu yhtiön paikallisyksikköverkostoon. Kokkolasta käsin Jukkola Systems
palvelee Keski- ja Etelä-Pohjanmaata sekä Pohjanmaata, ja
Jyväskylästä Keski-Suomea, Savoa ja Pohjois-Karjalaa. - Jukkola Systems on meille tärkeä partneri. Heillä on se paikallistuntemus, jota kautta erilaiset asiakastarpeet nousevat esille. KSB:n Suomen toimintojen johdossa katsomme suurella
ilolla aktiivisuutta ja systemaattisuutta, jolla Jukkola Systems
kehittää liiketoimintaansa kokonaisratkaisujen tarjoajana,
Mikko Heino sanoi.
”Mikään ei korvaa tapaamisia kasvokkain”
Yleisö otti tyytyväisenä vastaan messujen paluun. - Päätimme
Keliberillä lähteä porukalla paikalle, koska Jukkola Systemsillä on mielenkiintoisia päämiehiä. Pitkän korona-ajan jälkeen
oli myös mukava tulla messuille. Mikään ei korvaa hyviä keskusteluita ja ajatusten vaihtoa kasvokkaisissa tapaamisissa,
puki monien ajatukset sanoiksi Keliberin Kokkolan kemiantehtaan päällikkö Sami Heikkinen.

Sami Heikkinen , Keliber

Hän kertoi kiinnittäneensä keskusteluissa huomion muun
muassa siihen, ettei varastoja pidetä enää yhtä pieninä kuin
vielä muutama vuosi sitten. - Nyt on palattu vanhaan kunnon
ajatteluun ja nähty, että kannattaa varautua ja huolehtia siitä,
että ongelmatilanteissa läheltä löytyy korvaava tuote. Jukkola Systemsillä on hyvin varastoituna esimerkiksi moottoreita.
Heikkinen kehui myös asennetta, jolla Jukkola Systemsin
henkilökunta tekee työtään. - Messuillakin kaikki varmasti
huomasivat sen innostuksen ja draivin, joka heillä on päällä.
Tällaista aitoa innostusta tarvitaan teollisissa piireissä laajemminkin, hän totesi.
Teollisuusmessut olivat osa Jukkola Systemsin 15-vuotisjuhlavuoden tapahtumia. - Tuhannet kiitokset kaikille meidän
asiakkaille ja muille vieraille, jotka näkivät tärkeäksi saapua
paikalle. Tällaiselle tapahtumalle, joka tuodaan lähelle asiakkaita, on selkeästi kysyntää, Jukkola Systemsin toimitusjohtaja Joonas Jukkola sanoi.

Tj Joonas Jukkola , JukkolaSystems
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