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Esipuhe

Seger Oy:n aloittaessa toimintansa 2002 päätettiin yhtiön esite- ja 
tiedotemateriaalista ja sen julkiasusta. Samalla suunniteltiin julki-
asun säilyvyys kymmeneksi vuodeksi, jolloin tehtäisiin historiikki. 
Tämän kirjan pääaineistona toimisi kaksi kertaa vuodessa julkais-
tut Seger News sidosryhmälehdet, newsletterit, joita tämä histo-
riikki sisältää 20 kpl vuosilta 2002 -2011.

 Lehdet sisältävät runsaasti kuvamateriaalia ja huomioita 
Seger Oy:n toiminnasta ja sen kehittymisestä. Pääkirjoituksissa on 
kerrottu paitsi yrityksen toiminnasta ja näkymistä myös arvioitu 
tilanteiden kehittymistä niin lähialueiden, kansallisen kuin kan-
sainvälisenkin näkökulman kannalta. Nämä antavatkin mielenkiin-
toisen näkökulman kulloisenkin ajan henkeen merkittävistä uhista, 
mahdollisuuksista ja trendeistä. 

 Yhteistyökumppanit ovat olleet myös aktiivisesti esillä. 
Tämä puolestaan kuvastaa sitä erinomaista infrastruktuuria, joka 
alueellamme toimii vahvistaen kilpailukykyämme markkinoilla. 
Sidosryhmälehteä painetaan 500 kpl/lehti, joten sen levikki alan 
ammattilaisten keskuudessa on merkittävä.

 Kirjoitukset on pääsääntöisesti kääntänyt englanninkie-
lisiksi lyhennelmiksi Paula Vainio. Hän on toiminut myös oiko-
lukijana ja puuttunut ainakin minun insinöörimäiseen kieliasuuni 
poistamalla tautologiaa ja tehnyt muutenkin teksteistä helpommin 
ymmärrettäviä.

 Tämän kirjan kuten myös sidosryhmälehtien layoutista 
ja taitosta on ansiokkaasti vastannut mainostoimisto Noidat, Maik-
ki Partanen. Hän on aina löytänyt ratkaisut siihen miten yleensä 
runsas aineisto saatiin mahtumaan varattuun tilaan säilyttäen halut-
tu tyylikkyys ja imago. Vuonna 2002 kotisivujen, sidosryhmäleh-
den ja esitteiden tyyli ja ulkoasu lukittiin kymmeneksi vuodeksi. 
Tämän historiikin myötä tuo ulkoasu väistyy uudistetun tieltä.

 Kiitokset kaikille historiikkiin liittyvän aineiston kerää-
miseen osallistuneille, kirjoittamiseen ja sen oikolukuun tai muuten 
sen tekemiseen osallistuneille. Tämä olkoon kertomus muistoksi 
meille täällä toimineille ja jälkipolville erään osaavan ja sisukkaan 
yrityksen menestyksekkäästä taipaleesta.

Uudessakaupungissa 5.6.2012

Lasse Vainio

Foreword

As Seger Oy started in 2002, we decided on how the brochures and 
the web-pages will look out. We also decided then that the look 
will not be changed during the first ten years and that the Ten Year 
History will base on these twice a year published newsletters. This 
history includes twenty of them – years 2002-2012.

 There are lots of pictures and records on how Seger Oy 
has developed during these years.  In the head article there is not 
only news about the company but also how the development local-
ly, nationally and globally goes. This gives an interesting perspec-
tive to threads, possibilities and trends.

 The partners have also played an active role in the 
newsletter.  This demonstrates remarkably the infrastructure in the 
area which strengthens our competitiveness in the market. Every 
newsletter’s circulation is 500 pce among not only the professio-
nals  in our branch but also among our partners and suppliers.

 Each article is shortened in English - the translation is 
done mainly by Paula Vainio.  She also has corrected my engineer-
like text to be easier to read by reducing tautology and easier to 
understand.

 The layout of this ten year history and the newsletter are 
done by an advertising agency called Noidat (Witches) of Maik-
ki Partanen. She always finds the solutions how usually too large 
amount of material can be fitted in the amount of space available 
keeping the newsletter stylish and according to the image.  In 2002 
the style of the web site, newsletter and the brochures we locked for 
ten years.  This ten year history is the last of that style.

 Thank you all who participated in collecting, writing and 
correcting this ten year history. This history is to remind us of the 
first ten years of a success story called Seger Oy with know-how 
and guts.

In Uusikaupunki June 5, 2012

Lasse Vainio
President and CEO
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Uudenkaupungin seudulla on vuosisadat ollut teollista toimintaa. 
Uuttakaupunkia ympäröivällä seudulla, jota sittemmin on kutsuttu 
Vakka-Suomeksi, on erilaisten puuastioiden valmistus ollut elin-
keinona jo varhaisella keskiajalla. 

Nykyisen Kalannin keskustan alueella oli Männäisten 
vilkas vaikkakin epävirallinen markkinapaikka, jossa tavara vaih-
toi omistajaa. Kaupankäynnin kehittymiselle oli tärkeää olla hyvä 
meriyhteys. Kalannista onkin ollut kauan reitti Itämerelle. Alueen 
talonpojat olivat käyneet Ruotsin ja muidenkin Itämerenmaiden sa-
tamakaupungeissa myymässä puuastioita ja paluulastissaan he oli-
vat tuoneet mm. suolaa. Markkinoillaan vakkasuomalaiset myivät 
tätä suolaa ja valmistamiaan puuastioita mm. sisämaasta tulleille 
ostajille. Tämän kaupankäynnin laillistamiseksi Ruotsin kuningas 
Kustaa II Adolf perusti alueelle kaupungin 19.4.1617, jonka ni-
meksi tuli kekseliäästi - Uusikaupunki.

Kaupunki toi alueelle uusia elinkeinoja mm. lasitehtaan 
ja alueen merkitys kasvoi. Isoviha koettiin 1700-luvun alussa. Ve-
näläiset joukot valtasivat Vakka-Suomen. Kaikki kykenevät lähti-
vät pakoon Ruotsiin. Vuonna 1721 kaupungissa neuvoteltiin Ruot-
sin ja Venäjän välillä ns. Uudenkaupungin rauha. Kaupankäynnin 
vilkastuessa edelleen Uudestakaupungista tuli laivanrakennus- ja 
varustamokaupunki. Kauppalaivastomme oli 1800-luvun puolivä-
lissä kolmanneksi suurin Suomessa Raahen ja Viipurin jälkeen.

Autotehtaan merkitys 

Purjelaivakauden kukoistuksen jälkeen kaupunki alkoi tosissaan 
panostaa kehittymiseen 1950-luvulta lähtien. Tänne saatiin aluksi 
suurteollisuutta, joille satama, rautatie ja hyvät muut liikenneyh-
teydet olivat tärkeät. Oy Saab-Valmet Ab (1968) teki Uudestakau-
pungista Suomen ainoana henkilöautojen valmistajana kansainvä-
lisestikin kiinnostavan paikkakunnan.

Autotehtaan vaikutuksesta paikkakunnalle tuli paljon 
uutta osaamista ja uusia asukkaita. Tuotannon kasvaessa ja kan-
sainvälisten vaikutusten johdosta autotehtaalla pyrittiin voimalli-
sesti rakentamaan lähistölle osavalmistajaverkkoa ”Toyota Cityn” 
malliin. Nykypäivänä tuota olisi kai kutsuttu ”henkilöautokluste-
riksi”.

 
Osana tuota päämäärää oli tarve saada ensimmäisen gene-

raation Saab 900 Cabrioletin korivahvikkeiden valmistaja autoteh-
taan lähiympäristöön. Kiinnostuneita osavalmistajia selviteltiin ja 
strategioita läpikäytiin. Osavalmistajakandidaatit tekivät suunnitel-
miaan ja kuntapäättäjät houkuttelivat heitä oman kuntansa alueelle 
valmistellen tulevaa yritystoimintaa. Vuonna 1984 Segerström & 
Svensson AB teki päätöksen etabloitua Uuteenkaupunkiin. Uu-
denkaupungin onnistui virkamiestensä kovan työn tuloksena saada 

Industrial history of the area

For centuries there has been industrial work in the Uusikaupunki 
area.  The area, which is called Vakka-Suomi, they used to make 
wooden caskets already in the early middle ages. 

 There was a lively market place of Männäinen – today 
called Kalanti, where for instance wooden caskets and other pro-
ducts were exchanged to imported products. For developing trade 
it was important to have the sea nearby.  For a long period of time 
there was a route from Kalanti to the Baltic Sea.  The locals had 
been visiting Swedish and other ports selling the wooden products 
and bringing back salt and other foreign products. These products 
were then sold to customers coming from all over Finland. In order 
to legalize this kind of trade, Gustav Adolf the 2nd – King of Swe-
den – founded a town in April 19th, 1617 and the town was called 
Uusikaupunki – New Town.

 As being an official trade area with the town rights, 
new industries came to the area, for example glass factory, and 
the meaning of the area was strengthened. Greater Wrath brought 
the Russians also to Vakka-Suomi.  All those who could, moved 
to Sweden.  In 1721 Sweden and Russia signed the peace treaty 
in Uusikaupunki. As the trade increased, Uusikaupunki became a 
town of ship building and shipping companies. The fleet was third 
largest in Finland after Raahe and Vyborg.

Meaning of the car plant

After the era of sailing vessels, Uusikaupunki started since the 50’s 
set efforts in developing the industries. At first it was industries that 
required harbor, railroad and other good connections. Oy Saab-
Valmet Ab (1968) made Uusikaupunki interesting also internatio-
nally, because it was the only car manufacturer in Finland.

 Because of the car plant people moved into the town and 
also know-how increased.  When the production increased, the car 
plant started building the network of car part supplies in the form 
of “Toyota City” in Japan.  Today they would call it a cluster. 

 Part of that goal was to get a manufacturer of body rein-
forcements for first generation Saab 900 Cabriolet close by the 
car plant. The Saab management contacted the suppliers and went 
through strategies.  The candidates made their plans for starting 
production and the town leaders in the area made their offers and 
tried to make their town as attractive as possible for the candida-
tes. In 1984 Segerström & Svensson AB in Sweden made a decision 
to start business in Uusikaupunki.  The town leaders worked extre-
mely hard to get the new company – Segerström & Svensson – into 
Uusikaupunki. The facilities were built in Pajala industrial area, 
which today would be called Industrial Park.

Alueen teollinen historia
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Strategia ja rahoitus

Tyhjältä pöydältä aloittavan yhtiön rahoitusjärjestelyt olivat kai-
kesta huolimatta rohkaisevat. Näitä neuvotteluja varten valmistel-
tiin visio, strategia ja liiketoimintasuunnitelma budjetteineen use-
ammalle lähivuodelle. Yrityksen omistajien ja henkilöstön tausta 
ja onnistumiset sekä suunnitelman realistisuus lienee vakuuttanut 
rahoittajatahot. Halukkaita rahoittajia riitti kilpailutilanteisiin saak-
ka. Kansallisen pankkiryhmän ja paikallispankin lisäksi pääoma-
lainojen rahoittajina olivat omistajat, Finnvera ja Uudenkaupungin 
kaupunki. Liiketoiminnan pyörittämiseen, kasvuun ja investointei-
hin löytyi soveltuvat rahoitusjärjestelyt.

Avajaiset 2002

Avajaistilaisuus pidettiin 19.6.2002, jolloin kansanedustaja Ilkka 
Kanerva avasi tehtaan virallisesti katkaisemalla nauhan juhlaväen 
katsellessa. Arvokkaassa tilaisuudessa puheita pitivät Ilkka Kaner-
van lisäksi sidosryhmiä edustavat materiaalijohtaja Juhani Koski-
nen (Valmet Automotive), Uudenkaupungin kaupungin hallituksen 
puheenjohtaja Seppo Nikula ja johtaja Mick Ryan (B+W Electro-
nics Systems Ltd) sekä toimitusjohtaja Lasse Vainio. Juhlayleisöä 
avajaisissa oli runsaat sata henkeä edustaen useita kansallisuuksia 
ja tärkeimpiä sidosryhmiä.

Strategy and financing

For the company starting from an empty table the financing solu-
tions were encouraging.  For the next few years the vision, strategy 
and business plan were drawn, and of course budget to serve these 
negotiations.  The background and past success of the owners and 
the realistic plan may have assured the financing group - even so 
that there was some competition. In addition to national banking 
groups and local bank, the owners, Finnvera and the Uusikaupunki 
town, were financing the capital loans. In order to do business, 
growth and investments, we found suitable financing solutions.

Inauguration in 2002

The inauguration was held June 19, 2002 when Ilkka Kanerva, 
member of the Parliament, officially opened the plant by cutting 
a white and blue ribbon as we all watched. Speeches we held by 
Valmet Automotive’s materials director Juhani Koskinen, Seppo 
Nikula – chairman of the board of Uusikaupunki town, Mick Ryan – 
director of B+W Electronics Systems Ltd and Lasse Vainio – CEO 
of Seger Oy. Present were about 100 people representing several 
nationalities and all public reference groups.

8

Avajaisissa 
nauhan leikannut 

kansanedustaja 
Ilkka Kanerva 

muistoksi ottama 
nauhan pala 

kädessään. 
Toimitusjohtaja 

Lasse Vainio pitää 
leikattua nauhaa 

kädessään.
(kuva Timo Tamminen)

A member of the 
Parliament Ilkka 
Kanerva holding 
a piece of the 
blue and white 
ribbon after the 
opening 
ceremony. The 
rest is held by 
Lasse Vainio, 
president and 
CEO of Seger Oy.
(photo Timo Tamminen)
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Lauluveikot esiintyivät 19.6.2002 
Seger Oy:n avajaisissa.
(kuva Matti Jalava)

Lauluveikot, a local quire 
performed in the inauguration 

ceremony of Seger Oy June 19, 2002.
(photo Matti Jalava)
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Kuolemanlaakso

Alkavan yrityksen ensimmäiset vuodet tunnetaan yleisesti ”kuole-
manlaaksona”. Silloin yrityksen liikevaihto ei ole riittävä tuloksen 
tekemiseen. Seger Oy joutui etsimään uudet asiakkaat liiketoimin-
taansa varautumalla kuitenkin nopeisiin tuotannon yliottoihin. Re-
surssit jouduttiin mitoittamaan alusta alkaen uskottaviksi kansain-
välisiä asiakasyrityksiä ajatellen. Ensimmäisiä asiakkaita olivat 
mm. B+W Electronic Systems, Helkama Forste, MSK, Flextronics, 
Reka Rubber ja Itab sekä Vahterus. Osa asiakkaista oli tuttuja en-
tuudestaan ja kokemukset molemmin puolisesti luontevat yhteis-
työn jatkumiseen. Laatujärjestelmien valmistuttua ja tultua DNV:n 
sertifioimaksi puolen vuoden kuluttua aloittamisesta saimme myös 
Saab Automobilen asiakkaaksemme.

Uusien asiakkaiden saamiseen panostettiin ja ”työn alla” 
oli useita strategiaan soveltuvia asiakkaita. Osaamisemme soveltu-
vuuden lisäksi asiakaskuntaan haettiin energiatehokkuuteen liitty-
viä kasvuyrityksiä. Merkittäviksi asiakkaiksi ja yhteistyökumppa-
neiksi tulivatkin Vacon ja ABB Drives.

Ensimmäisenä toimintavuonna yhtiön tappio oli suurem-
pi kuin liikevaihto. Toisena vuonna liikevaihto kasvoi jyrkästi, 
mutta tulos oli edelleen tappiollinen. Sen jälkeen tulos on ollut aina 
voitollinen ja ennustettava, myös finanssikriisin vuonna 2009 lii-
kevaihdon dramaattisesta laskusta huolimatta. Yrityksiä alkumet-
reillä uhkaavasta ”kuolemanlaaksosta” selvittiin ja pääomalainat 
maksettiin takaisin yhteisymmärryksessä rahoittajien kanssa.

Panostus työkaluvalmistukseen

Tytäryhtiö Seger Automation Oy perustettiin 2004, jonka toimi-
tusjohtajaksi tuli yrityksen omistajiin liittynyt Ilkka Salohonka. 
Yhtiöön ostettiin Ukitool -nimisen yrityksen liiketoiminta, joka 
yhdistettiin Seger Oy:n työkaluvalmistuksen kanssa. Se muodostaa 
nykyään merkittävän puristintyökalu- ja tuotannon apulaitteiden 
valmistusresurssin alueen infrastruktuurissa.

Lisää tilaa

Kiinteistön omistava Uudenkaupungin kaupunki on ollut hyvä 
vuokraisäntä. Tilantarpeet on poikkeuksetta otettu huomioon ja rat-
kaistu. Kiinteistön huoltoon liittyvät asiat on hoidettu mallikelpoi-
sesti. Niin toimisto-, tuotanto- kuin sosiaalitilojakin on laajennettu 
yritystoiminnan kasvun tahtiin useita kertoja. Yhteistyötä on tehty 
hyvässä hengessä kiinteistön isännöitsijöinä toimineiden Keijo Pe-
sosen ja Reino Pöyhösen kuin myös nykyisen Rami Arolan kanssa.

Nykyiset tuotekehityksen, projektihallinnon ja kunnos-
sapidon tilat uudistettiin 2002. Hallinnon ja johdon uusitut tilat 
otettiin käyttöön syksyllä 2003. Samanaikaisesti saatiin käyttöön 
uudistetut sosiaalitilat n. 120 hengelle.

Dead valley

The first years of a starting company are commonly known as the 
dead valley. This is when the turnover is not adequate to make pro-
fit.  Seger Oy was forced to find new customers and also be prepa-
red to rapidly take over production. Recourses had to be adequate 
also at the beginning in order to be convincing when international 
customers were concerned. Some of the first customers were B+W 
Electronic Systems, Helkama Forste, Maaseudun Kone, Reka Rub-
ber, ITAB and Vahterus.  Some of the first customers were known 
to us from the past and the prior experience made it easy to start 
cooperation again.Saab Automobile AB became our customer af-
ter 6 months from the beginning when we got the quality systems 
certified by DNV.

 We set lots of efforts to gain new customers which suited 
into our strategy.  In addition to finding customers which suited 
into our know-how, we tried to find customers in power electronics.  
Vacon and ABB Drives became meaningful customers and part-
ners.

 After the first year our losses were greater than the tur-
nover.  In the second year the turnover increased rapidly but the 
result was still negative.  Since the third year the result has always 
been positive, also during the recession in 2009 even though the 
turnover decreased. We made it through the dead valley and the 
capital loans we paid back in cooperation with the financers.

More strength to 
the tool manufacturing

Seger Oy’s subsidiary Seger Automation Oy was found in 2004.  At 
the same time Ilkka Salohonka became Seger Oy’s fourth owner 
and managing director of Seger Automation Oy. Seger Automation 
acquired Ukitool’s tool-making business which was then combined 
with Seger’s tool making. Today Seger Automation is a significant 
part of the infrastructure in press tool and production equipment 
manufacturing in the area.

More room

Uusikaupunki town has been a good land lord. The requirements of 
getting more room have been taken into consideration every time 
and problems have been solved. Also the maintenance of the facili-
ties has been exemplary. Office, production and sanitary facilities 
have been enlarged several times. Cooperation has been and con-
tinues to be good with the former house masters Keijo Pesonen and 
Reino Pöyhönen and the present Rami Arola.

 The facilities for product development, project manage-
ment and maintenance were renovated in 2002.  The new office for 
administration and management were ready by fall 2003.  At the 
same time new locker rooms for about 120 persons were built.
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Yli 4000 m2 tuotantotiloihin tehtiin keväällä 2002 uudet 
lattiapinnoitteet, uusittiin valaistusta sekä laajennettiin taukotilat 
vastaamaan kasvua. Lisää tuotantotilaa saatiin käyttöön yli 2000 m2 

syksyllä 2004 kun ns. vanhempi osa tehdasrakennusta saatiin uu-
distettua vastaavasti. Rakennuksen kuuden metrin vapaakorkeutta 
hyödyntämällä tilat riittivät voimistuvaan kasvuun vuosiksi.

Kouluttamalla työvoimaa

Erikoisalana ohutlevytuotteiden valmistus antaa useimmille osaa-
jille mahdollisuuden mielenkiintoiseen ja hyvään työpaikkaan. 
Osaajia ei kuitenkaan ole lähialueen työmarkkinoilla riittävästi. 
Alusta alkaen on ollut tarpeellista järjestää alalle erkoistunutta kou-
lutusta. Näissä Ely-keskuksen (aikaisemmin TE-keskus) avulla jär-
jestetyt rekry- ja täsmäkoulutukset ovat olleet käytössä yrityksen 
alkumetreiltä asti. Koulutukseen ovat osallistuneet Segerin lisäksi 
Novida ja Winnova. Usean kuukauden koulutusjaksoissa on kou-
lutettu lähes sata ohutlevyalan osaajaa, joista myös suurin osa on 
työllistynyt Segerillä.

Koulutusta on myös järjestänyt Turun AMK Uudenkau-
pungin toimipiste, joka valmensi 2005-06 ryhmäesimiehiä ja muita 
tuotannon johtohenkilöitä esimiehenä toimimisen taidoissa. 

Seger Oy on myös toiminut kummiyrityksen roolissa alal-
le opiskelevalle opintopolkusopimus ”Kunnarin” sopijapuolena. 
Lisäksi olemme toimineet vuosittain merkittävänä kesätyöpaikan 
antajana nuorille. Molemminpuolista kiinnostusta nuorten koulut-
tautumisesta paikallisten yritysten tarpeisiin on myös hyödynnetty 
Novidan ja yritysten välillä. Novida on hankkinut ajanmukaista 
tekniikkaa ja osaamista tukeakseen yrityksiä osaavan työvoiman 
hankinnassa. Metallialojen opiskelijamäärät ovat kasvaneet kiitet-
tävästi kuluneen kymmenen vuoden aikana.

 Production area of 4000 m2 got the new floor coating in 
the spring of 2002, lightning was renewed and a larger coffee bra-
ke area was made for production personnel. We got more room for 
production when the older part of the plant was renovated in fall of 
2004. When utilizing the height of 6 m, it was enough room for the 
growth expected for several years.

More work force by training

As a special field of industry, sheet metal part production gives a 
possibility to an interesting job for the ones who have know-how, 
but in Uusikaupunki area there are not enough such persons avai-
lable.  From the very beginning it has been necessary to organize 
training in sheet metal part production. This has been carried out 
together with the local Centre for Economic Development, Tran-
sport and the Environment. The training was held at Seger and 
also in Novida and Winnova (local vocational institutes).  During 
the training periods of several months, we have trained nearly one 
hundred persons of whom most have been employed by Seger Oy.

 Also during 2005-2006 Turku University of Applied 
Sciences has trained personnel in skills for production supervising.

 Seger Oy has also been as a mentor for those who study 
the industry.  We also have given summer jobs for young people.
As a result of same interests at Seger and Novida when young 
students are concerned, Novida has acquired new techniques and 
know-how in order to support companies in getting work force. 
During the past ten years the number of students studying metal 
industries has grown rapidly.

Toni Oittinen ja 
Jari Salo Segeriltä sinisissä 

paidoissaan esittelemässä 
FinnPower levytyökeskusta 

avajaisvieraille.
(kuva Timo Tamminen)

Toni Oittinen and Jari Salo 
of Seger in their blue shirts 
showing FinnPower turret 
press to the guests.
(photo Timo Tamminen)
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Seger News sidosryhmälehdet 

– tiedottaminen

Yrityksen ensimmäisinä kuukausina valmisteltiin myyntityön 
avuksi esitteitä, kotisivuja ja sidosryhmälehti Seger News. Perus-
ajatukset olivat selkeät. Nimi ja logo ohjasivat alan ammattipiirien 
päättäjien ajatukset tunnustettuun metallialan osaajaan. Sama piti 
aikaansaada esittäytymismateriaalillakin. Ajatukset esitettiin yh-
teistyökumppaneille ja yrityksen graafinen kuva alkoi muodostua. 
Tavoitteena oli käyttää suunniteltavaa materiaalia, toki tarpeen tul-
len päivittäen, seuraavat kymmenen vuotta ennen graafisen ilmeen 
face liftiä eli uudistamista. 

Näihin päätöksiin kuului, että yhtiö tekee 10-vuotishisto-
riikin, jonka runkona käytetään kaksi kertaa vuodessa ilmestynyttä 
Seger News tiedotus ja sidosryhmälehteä. Seuraavaksi lukijalle 
on mahdollisuus tutustua kahteenkymmeneen Seger News lehteen 
vuosilta 2002-2011. Ne kertovat kuvin ja sanoin ajankohtaiset ta-
pahtumat niin yrityksessä, yhteistyökumppaneilla kuin maailmal-
lakin. 

Seger News – newsletter 
and communication

During the first few months, in order to support sales, we made 
brochures, web pages and the Seger News – newsletter. The idea 
was clear – the name and the logo resembled a company known 
for its vast know-how in sheet metal part production.  This was the 
target for the presentation material, too. This way the image for 
Seger started building up. The idea was to use this material for the 
next ten years before the “facelift”.

 One thing that was already decided ten years ago was to 
write a ten years history, and the basis for the book was to be the 
Seger News –newsletters, which was published twice a year. Now 
you can read the twenty issues of 2002 through 2011. There you 
can see and read what has happened in the company, within the 
partners and also globally.
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Some employees 
when  the Quality 
Certificates were 
received Nov 5, 2002. 
(photo Matti Jalava)

Osa henkilöstöstä 
laatujärjestelmä-

sertifikaattien 
luovutustilaisuu-
dessa 5.11.2002.

 (kuva Matti Jalava)

Laadun varmistaminen

Asiakasvaatimuksien ymmärtäminen valmistettavan tuotteen niin 
mitoitukselle kuin toiminnallekin on äärettömän tärkeää. Vähin-
täänkin yhtä tärkeää on tuotteen valmistajan, Seger Oy:n, antama 
informaatio asiakkaalleen tuotteen valmistettavuudesta parannus-
ehdotuksineen.  Ennen valmistuksen aloittamista on välttämätöntä, 
että osapuolilla on yksiselitteinen yhteisymmärrys tuoteperusteista 
eli piirustuksista.

Laatujärjestelmät ovat itse asiassa toiminnanohjausjärjes-
telmiä, joiden avulla suunnitellun työn ja laadunvarmistuksen sys-
temaattisella tekemisellä saavutetaan haluttu laatutaso. Tätä varten 
Seger Oy:llä on ollut käytössään sertifioidut johtamisjärjestelmät 
laadun osalta ISO 9001 ja ISO 16949 sekä ympäristön osalta ISO 
14001. Järjestelmät luovat pohjaa jatkuvalle parantamiselle ja aut-
tavat estämään virheiden toistuminen.

Kasvun aikaa

Toiminnan vuosittainen kasvu oli kilpailijoihin nähden keskimää-
räistä nopeampaa. Käytännössä kasvu oli keskimäärin 20-30 % 
vuosittain aina finanssikriisin vuoteen 2009 asti. Voimakas kasvu 
vaati jatkuvaa kapasiteetin suunnitelmallista lisäämistä tilojen, ko-
neiden ja henkilöstön osalta. Vuodesta 2007 panostettiin erityisesti 
kapasiteetin käytön tehostamiseen. Tähän päästiin tuotannon suun-
nittelua, ohjausta ja työaikaraportointia parantamalla.  

Kasvanut materiaalivirta toi tarpeen pakkausmateriaalien 
ja ei aktiivisten työkalujen ja materiaalien säilyttämiseen ja johti 
2007 teräsrunkoisen kevytrakenteisen n. 500 m2 varastohallin ra-
kentamiseen. Halli varustettiin asianmukaisilla varastointijärjes-
telmillä ja kosteudenpoistolaitteilla ja auttoi välittömästi akuutissa 
tilantarpeessa.

Seger Automation muutti väljempiin tiloihin 2006 ja uu-
teen osoitteeseen Poraajantielle investointiin 2007 mittavasti uu-
teen CNC- työstökeskus- ja lankasahakalustoon.

Securing the quality

Understanding the customer requirements for the measurements 
and the functionality of the product is extremely vital.  At least as 
vital is the manufacturer to inform the customer of the factors that 
have impact in production and have a joint understanding on the 
product, meaning that the drawing is interpreted exactly the same 
way.

 The quality systems are in fact company resource plan-
ning systems, that are used to secure the quality level required. For 
this purpose Seger Oy has got certified management systems ISO 
9001 and ISO 16949 and for environment ISO 14001. These sys-
tems are the basis for continuous improvements and help to avoid 
doing same mistakes again.

Time to grow

The annual growth has been faster when compared with the com-
petitors. Until the global recession in 2009, the growth was 20-30% 
annually. This required continuous increase in resources such as 
facilities, machinery and personnel. Since 2007 we set especially 
efforts in increasing productivity. This we gained by improving pro-
duction planning, managing and reporting the work done.

 The increased material flow made it necessary in 2007 to 
build a steel-framed PVC covered 500 m2 hall for packing materi-
als and non-active tools and raw materials. It was equipped with 
modern storage systems and dehumidification equipment – this 
helped quickly in our acute need for more room.

 Seger Automation Oy moved into new larger facilities to 
Poraajantie in Uusikaupunki in 2006. New CNC machinery was 
acquired in 2007.
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Changes in world economy

The economy doesn’t seem to develop according to same rules 
anymore.  In the past you could see some kind of sine curve how 
the world economy’s ups and downs came but now it feels like there 
are almost no possibilities to make forecasts. It may be so that fast 
information flow, internet, facebook etc. have increased the speed 
of information flow to large numbers of people at the same time. 
At the same time it gives possibilities to speculate and make wrong 
conclusions and thus increasing insecurity. At Seger Oy we had 
taken that into consideration in the company management. The 
same structure and methods as the rapid increase was managed 
was used when reducing was needed. 

 The financial crisis of 2009 is said to have started in the 
fall of 2008 when Lehman Brothers, one of the leading American 
investment banks, was set into restructuring.  Speculations and 
cautiousness increased in the markets. Globally the order base 
dropped dramatically. In Finland the volumes in export industries 
decreased by more than 30% in 2009.  This happened also at Seger Oy.

Importance of a right strategy

In our strategy the risk management plays an important role. The 
variety of our customers has created us the basis for the risk mana-
gement - we believe that not all the customers have their ups and 
downs at the same time.  This means as stable production volumes  
as possible.

 Seger Oy is a company which wants to grow – the exports 
are extremely important to us. More than 90% of our production is 
exported directly or indirectly by our customers.

 Now, when looking back, our strategy has worked well. 
The company has grown and the business has been in control and 
the development has been according to the plans.

 It has been vital to our customers that we have set efforts 
in cooperation in product design in order to give the tolerances to 
the products produced with different methods when the customer 
is choosing the method, based on that our prototype and pilot part 
production has served our customers well. Planning the product 
life line – the Seger Concept – has given perspective and cost effi-
cient production, for our customers’ benefit.

Good reputation

Seger Oy has a good reputation both as an employer and as a supp-
lier of sheet metal parts and products. In addition to that we have a 
good reputation as a company with know-how and as a trustworthy 
partner and a company that pays its bills. The good external and 
internal image helped us to be a winner both in competition situa-
tions and through economic ups and downs.

Maailmantalouden muutokset

Talous ei enää näytä kehittyvän kaavamaisesti. Historiassa on 
nähtävissä jonkinlainen sinikäyrän muoto siinä miten maailman-
talouden nousut ja laskut ovat toteutuneet. Tuntuu, että ennustet-
tavuus on heikentynyt tässäkin asiassa. Lienee niin, että nopeu-
tunut tiedon kulku, sähköinen media, facebookit ym. nopeuttavat 
tiedonkulkua laajalle ihmismassalle. Samalla se antaa kuitenkin 
tilaa spekulaatioille ja virhearvioinneille lisäten epävarmuutta. 
Seger Oy:llä asia oli huomioitu yrityksen ohjauksessa. Samalla 
järjestelmärakenteella ja menetelmillä, joilla yrityksen toiminnan 
voimakasta kasvua oli menestyksekkäästi ohjattu, oli tarkoitettu 
käytettäväksi tehokkaasti myös toiminnan supistuessa, mahdollis-
taen nopeat reagoinnit muuttuneisiin tilanteisiin.

Vuoden 2009 ”finanssikriisin” sanottiin alkaneen syk-
syllä 2008 Lehman Brothersin, yhden johtavista amerikkalaisista 
investointipankeista,  ajautuessa yrityssaneeraukseen. Spekulaati-
ot ja varovaisuus levisi markkinoilla. Teollisuuden tilauskanta ro-
mahti maailmanlaajuisesti. Suomessa vientiteollisuuden volyymit 
romahtivat keskimäärin yli 30% vuonna 2009. Näin kävi myös 
Seger Oy:lle.

Oikean strategian tärkeys

Strategiassamme riskien hallinta on tärkeässä osassa. Asiakaskun-
nan laajuus ja monipuolisuus on luonut pohjaa riskien hallitsemi-
selle ajatuksella, että kaikilla ei mene samaan aikaan hyvin eikä 
toisaalta huonostikaan. Tällä on pyritty mahdollisimman tasapai-
noiseen tuotantoon. 

Olemme lähtökohtaisesti kasvuhakuinen yritys, jolle 
vienti on erittäin tärkeää. Liikevaihdostamme yli 90% menee suo-
raan tai jonkin muun yrityksen kautta vientiin maamme rajojen 
ulkopuolelle. 

Näin ”taustapeiliin” katsoen strategiamme on toiminut 
hyvin. Yritys on kasvanut ja sen toiminta on pidetty hallinnassa ja 
halutussa suunnassa. 

Asiakkaan kannalta on ollut tärkeää panostuksemme tuo-
tesuunnitteluyhteistyöhön tuodaksemme ohutlevyosien valmis-
tuksen eri menetelmien vaatimukset toleransseille ja mitoitukselle 
tietoon valintoja tehtäessä. Tähän liittyen prototyyppi ja pilotointi 
eli esisarjavalmistus ovat olleet haluttuja palveluja. Valmistuksen 
elinkaarisuunnittelu – Seger konsepti- on tuonut perspektiiviä ja 
kustannustietoisuutta, jotka koituvat asiakkaamme hyödyksi.

Hyvä maine

Seger Oy:llä on hyvä maine niin työnantajana kuin ohutlevyosien 
ja -tuotteiden valmistajanakin. Samoin sillä on hyvä maine osaa-
vana ja luotettavana yhteistyökumppanina sekä hyvänä maksaja-
na. Hyvä ulkoinen ja sisäinen kuva on auttanut yritystämme sel-
viytymään voittajana niin kilpailutilanteissa kuin suhdanteidenkin 
vaihteluissa. 
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Laatupäällikkö Jyrki Leino, 
kunnossapitopäällikkö Esa Manmer-

maa ja Lasse Vainio vastaanottivat 
DNV:ltä Seger Oyn saamat laatujär-

jestelmäsertifikaatit.
(kuva Matti Jalava)

Rahoittajat arvostavat suunnitelmallisuutta ja sen toteut-
tamiskykyä. Hyvä omavaraisuuden kehitys ja vahva kassa luovat 
kuvaa asiansa hyvin hoitavasta yrityksestä, jonka lainoittamiseen 
ja yhteistyökumppaniksi mieluiten lähdetään.

Työvoiman pysyvyys on merkki hyvästä työilmapiiristä, 
jossa työntekijöiden ja yrityksen arvomaailmat kohtaavat toimien 
kokonaisuutena. Jokainen meistä on tähän asiaan tärkeä vaikuttaja. 
Tapana onkin ollut, että kynnystä niin hyvien kuin huonojenkin asi-
oiden esille ottamiseen ei kumpaankaan suuntaan ole.

Kiitokset

Kuluneesta kymmenen vuoden ajanjaksosta on kiitettävä ensisi-
jaisesti asiakaskuntaamme, joka on yhteistyössä rakentanut kans-
samme kilpailukykyä suomalaisessa ohutlevyosavalmistuksessa. 
Olemme osoittaneet yrityksenä ja työyhteisönä vastaavamme 
asiakkaidemme kilpailukykyvaatimuksiin kaikilla liiketoiminta-
alueillamme.

Kiitokset myös henkilöstöllemme, todelliselle voimava-
rallemme, joka on määrätietoisesti kehittänyt osaamistaan vaati-
mustason täyttämiseksi kansainvälisetkin mittapuut huomioiden. 
Enemmistö työntekijöistämme on hankkinut työn ohessa osaamista 
monitaitoisuuteen tai suorittanut ammattitutkinnon. 

Kiitokset kuuluvat myös omistajille sekä yritysjohdolle, 
jotka ovat hallinneet riskit ja toteuttaneet haasteellisia suunnitelmia 
luoden puitteet yritystoiminnan onnistumiselle.

Lähiympäristön erinomainen infrastruktuuri, raaka-aine-
toimittajat ja alihankkijat ansaitsevat myös kiitokset osana toimi-
vaa ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä.

Ilman paikallista rakentavaa elinkeinopolitiikkaa ja sen 
tuomaa tukea yrittämiselle emme olisi voineet toteuttaa toimin-
taamme Uudessakaupungissa. Vuosien varrella rakentunut infra-
struktuuri antaa mitä parhaat edellytykset metalliteollisuuden kil-
pailukykyisille toimijoille.

 

 The financers appreciate systematic planning and how 
to carry out plans. Positive development of equity ratio and strong 
liquidity are the signs of a company well taken care of, this kind of 
a company will be easily financed and partnered with.

 Loyal employees are the sign of a good working at-
mosphere where the employer and the employees share the same 
values. Each and every one of us is an important factor in this. The-
re are no obstacles in taking up issues weather they are negative or 
positive.

With gratitude

First of all, we want to thank all our customers who have together 
with us built competitiveness in the Finnish sheet metal part pro-
duction.  We have proven to our customers that as a company and 
as an organization we are competitive in all business areas.

 We are truly grateful to our personnel, our most impor-
tant resource, which has determinedly increased the know-how in 
order to fulfill the requirements even globally. Most of our emp-
loyees have trained themselves to be more versatile or studied in 
order to get a vocational examination.

 Also the owners and the managing group are to be recog-
nized, they have managed the risks and controlled the demanding 
plans creating the circumstances such that the business has been 
successful. 

 We are extremely crateful also to the local infrastructure, 
material suppliers and sub-contractors as a part of the well-func-
tioning and competitive business environment.

 Without the town’s business policy and the support to bu-
siness life we couldn’t have started business in Uusikaupunki. The 
infrastructure developed during the years gives the metal industry 
the best possibilities to carry out competitive business.
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Quality Manager Jyrki Leino,
 Maintenance Manager 
Esa Mannermaa and CEO Lasse 
Vainio received the Quality 
Certificates from DNV.
(photo Matti Jalava)
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Sources:

Seger News –newsletters 2002-2011
Uusikaupunki town – web site
Uusikaupunki history in general, Mari Jalava

Lähteet:

Seger News lehdet 2002-2011
Uudenkaupungin kaupungin kotisivut
Yleistä Uudenkaupungin historiasta, Mari Jalava
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Adene Oy pitää työstökoneet käynnissä

Ruukki - More with metals

Tuotekehitystyö ja läpimenoaika

Katsaus syksyn 2004 tapahtumiin



Seger news 2/04

Toimintamme on jatkunut kasvuvoittoisena
niin kotimarkkinoille kuin vientiinkin. Vienti
on kasvanut voimakkaimmin Ruotsiin, Kii-
naan, Puolaan ja Unkariin. Uusia vientimaita
ovat muun muassa Viro ja Intia. Tämä on
merkinnyt uusia asiakkaita ja uutta, entistä
syvempää verkottumista nykyisten asiakkai-
demme kanssa. Mielenkiintoista on se, että
kilpailukykymme on osoittautunut riittäväksi
ohutlevyosien ja -tuotteiden valmistukseen
ja vientiin, jopa maailmanääriin ”halvemman
työvoiman” maihin. Tämä siitäkin huolimat-
ta, että toimimme ”kalliin työvoiman” maas-
sa. Asian tekee ymmärrettäväksi se, että
ohutlevytuotteiden sarjavalmistus on tekno-
logia- ja investointipainotteista. Tietotaito
ja osaaminen yhdessä toimivan infrastruk-
tuurin kanssa on olennainen osa kilpai-
lukykyä.

Kasvu vaatii panostuksia paitsi osaa-
miseen ja teknologiaan, myös tiloihin. Ke-
sällä Seger Automation Oy:n käyn-
nistyttyä saimme noin 600 m2

lisätilaa työkalu- ja automaatio-
valmistukseen. Syksy on jatku-
nut tytäryhtiömme osalta hen-
kilöstön ja konekannan kehittä-
mistoimilla.

Syksyn aikana meille
valmistui lisätiloja noin 2200
kokonaistuotantotilojemme
ollessa nyt yli 7000 m2. Näillä
ratkaisulla saimme tilojen
kannalta merkittävästi kas-
vuvaraa niin primäärituo-
tantoomme tulevia kone- ja lai-
teinvestointeja varten, kuin myös
tuotteiden kasvaviin kokoonpanotarpeisiin.

Tilojen layout-järjestelyt  on suun-
niteltu strategian mukaisesti tuotannon osa-
alueiden tarpeiden kannalta siten, että or-
gaaninen kasvu ja sen hallinta olisi mahdol-
lisimman helppoa. Kyseessä on ollut mel-
koinen voimainponnistus muun muassa va-
rastopaikkojen uudelleenjärjestelyjen takia.
Mittauslaboratorio siirrettiin uusiin, ”rauhal-
lisempiin” tiloihin. Vuoden aikana myös
so-siaalitiloja on saatu lisää noin 50 hengelle.
Uutta on niinikään erillinen, omalla ilmas-
toinnilla varustettu, noin 500 m2:n hitsaamo.

Teollisuutemme perusraaka-aineen,
teräksen, markkinahintataso on jatkanut
nousuaan. Vuoden 2004 aikana kuuma- ja
kylmävalssattujen teräslaatujen hinnat ovat
nousseet yli 60 %. Markkinavoimien aikaan-
saama, vaikeasti perusteltavissa oleva hin-
nannousu aiheuttaa ongelmia jalostusketjuun
teräksen myyjiltä kuluttajalle. Teräksen
myyjät voivat jo paremmin, mutta hinnan-
nousu tulee viiveellä kuluttajahintoihin.

Me Segeriläiset katsomme luottavai-
sina tulevaisuuteen. Odotamme vuodelta
2005 edelleen kasvua ja positiivisia asioita
tapahtuvaksi.

Hyvää ja menestyksekästä vuotta 2005!

More room...

Our operations have grown continuously
both at the domestic market and abroad.
Exports has grown most to Sweden, China,
Poland and Hungary in addition to new
export countries like Estonia and India. This
means new customers and new, more inten-
sive network with our old customers. This
means also that our competitiveness has
been proven to be adequate due to the fact
that we supply also to countries with less

expensive labour. It also proves that manu-
facturing sheet metal parts and products is
based on high technology and vast invest-
ments rather than labour costs. Knowhow
together with good infrastructure is vital
part of competitiveness.

This growth has ofcourse set de-
mand also on the manufacturing facilities.
During summer when Seger Automation
Oy started we got about 600 m2 more room
for tool and automation manufacturing.
During fall we got 2200 m2 more of manu-
facturing space when the total manufacturing
space is more than 7000 m2! These new
facilities give us possibilities for new invest-
ments in machinery and equipment for our
primary production and also room for grow-
ing demands for assembly work.

This new lay-out has been quite an
effort all the time keeping in mind the stra-
tegy based needs of different parts of our
production so that the organic growth and
managing it would be as fluent as possible.
Measuring laboratory got a new, more quiet
room, now we’ve got a new, separate wel-
ding shop of 500 m2 with an aircontitio-
ning/ventilation of its own, dressing rooms
were built for 50 persons more.

The steel prices have gone up con-
tinuously. During this year the price for hot
and cold rolled steel has rised more than

60 %.  At the moment the steel ma-
nufacturers are doing well, but for those

who produce parts and products out of
steel, the price changes are delayd.

We at Seger Oy are confident of the
future. We are looking forward to even
bigger growth and positive year 2005.

We wish you a good an prosperous year
2005!

Lasse Vainio
Chairman and CEO

Lisää tilaa...

Lasse Vainio
toimitusjohtaja

m2
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Leadwell V40 -työstökeskuksen Seger
Automation Oy:lle, toteaa Erkki Kekkonen
Adene Oy:n Leadwell-myynnistä.

- Leadwelliä on tuotu Suomeen
kaikkiaan yli 60 kappaletta ja asiakkaiden
antama palaute on hyvää. Kyseessä ei ole
markkinoiden halvin työstökone, mutta
luotettava kone se on.

Seger Automation Oy:lle
uusi Leadwell-työstökeskus

- Uudessa Leadwell V40 -työstökeskuksessa
on kaikki varusteet, mitä työkalunvalmis-
tukseen voi toivoa. Kone tulee todella tar-
peeseen, sillä meillä on kiire saada pää-
miesten tilaamia työkaluja tuotantokäyttöön,
kertoo Seger Automation Oy:n toimitus-
johtaja Ilkka Salohonka.

- Seger Oy:n menestys on luonut
uusia mahdollisuuksia palvella asiak-
kaitamme ja siksi panostamme Seger
Automation Oy:ssä uuteen valmistus-

Adene Oy palvelee teollisuutta CNC-
toimittajana. Liiketoiminnan ydin on ollut
CNC-huolto vuodesta 1996 lähtien ja
toiminta on vuosien saatossa laajentunut
kattamaan niin työstökoneiden moder-
nisoinnin uusilla ohjauksilla, työstökoneiden
myynnin, maahantuonnin ja sopimuskun-
nossapidon.
          -Maahantuomme ja modernisoimme
eri työstökoneita edullisilla, Fanuc-ohjausten
kanssa yhteensopivilla NCT-ohjauksilla,
kertoo Adene Oy:n toimitusjohtaja Erkki
Tamminen. - Asennamme myös Heidenhain-
ohjauksia, mittalaitteita ja maahantuomme
Leadwellin CNC-työstökoneita. Huollamme
kaikkia CNC-ohjauksia, joten meillä
on kattava varaosavarasto myös
Fanucin ohjauksiin.

Adene Oy on pitänyt
kunnossa Sisu Axles Oy:n
koko konekannan vuodesta
2003 alkaen. Konekanta
sisältää melkein kaikki
mahdolliset CNC-koneet,
joten haasteita on riittänyt.
- Yhteistyö on ollut hedel-
mällistä kummankin osa-
puolen kannalta ja niinpä
sitä on hyvä kehittäen ja
parantaen jatkaa. Asiakkaan
kanssa asetimme tavoitteeksi, että
kunnossapitokustannukset ale-
nevat ja koneiden käytettävyys
nousee. Nämä tavoitteet olemme
saavuttaneet määrätietoisella toiminnalla.
Samoilla perusteilla haluamme toimia myös
uusien Leadwell-asiakkaidemme kanssa,
Tamminen sanoo.

Luotettavat Leadwell-työstökoneet

Leadwell valmistaa Taiwanissa CNC-
työstökoneita - sorveja ja työstökeskuksia
- yli 20 vuoden kokemuksella. Adene Oy
on tuonut Leadwelliä maahan vuoden 2003
alusta ja toimittanut jo toistakymmentä
Leadwell-työstökonetta suomalaisille asiak-
kailleen.

-Uusi vuosi alkaa hyvissä merkeissä,
sillä toimitamme vuoden alkupuolella uuden

Adene Oy pitää
työstökoneet käynnissä

Seger Automationille
tulee alkuvuodesta

2005 Leadwell
V-40 -työstökeskus.
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tekniikkaan ja nostamme kapasiteettiamme
työkalun valmistuksessa. Lähdemme aina
liiketoiminnassa tavoittelemaan luotettavaa
ja pitkää yhteistyötä ja siksi panostamme
laadukkaisiin tuotantokoneisiin ja luo-
tettaviin toimittajiin.

- Adene Oy:n tavoitteena on palvella
asiakkaita mahdollisimman hyvin ja pitkä-
aikaisesti. Vastaamme toimittamiemme
koneiden toiminnasta myös takuuajan
jälkeen, sillä vahvuutemme on osaava ja
kokenut huolto-organisaatio, Tamminen
lupaa.

- Pyrimme löytämään ratkaisun
asiakkaidemme tarpeisiin, niinpä esimer-
kiksi tässä toimituksessa lainasimme käy-
tettyä konettamme siksi, kunnes uusi ko-
ne toimitetaan. Kehitämme toimintaam-
me jatkuvasti ja otamme käyttöön ISO
9001:2000 -laatujärjestelmän vielä vuoden
2004 aikana. Työ on tehtävä vuoden lopus-
sa, sillä muutimme isompiin toimitiloihin
marraskuussa ja jouduimme panostamaan
muuttoon kaiken ylimääräisen energian.
Uusissa tiloissa on Leadwell-esittelytila se-
kä korjaustilat käytetyille työstökoneille ja
ohjauksille.

Adene Oy and
Leadwell Machining Center

Since 1996 Adene Oy has served industries
as a supplier of CNC-techniques. Their
service covers also in addition to selling the
machinery, the modernization and
maintenance work for old machinery.

- Our customers benefit cooperation as lower
maintenance costs, says the managing
director Erkki Tamminen from Adene Oy.

Leadwell has manufactured CNC
Machining Centers in Taiwan for more than
20 years. Adene has been importing
Leadwell since 2003 supplying over ten
machine centers to Finnish customers. The
coming year starts in good signs; we supply
a new Leadwell V40 to Seger Automation
Oy.

- Leadwell is not a machine center
with the lowest price, but it is a machine
that you can rely on, says Erkki Kekkonen
from Adene’s sales department.

- The new Leadwell V40 is equipped
with all that you can dream on when tool
making is concerned. We need this machine
center urgently in order to manufacture the
already ordered tools for our customers,
states the managing director Ilkka Salohonka
from Seger Automation Oy and continues:

- The success of Seger Oy, the
mother company, has generated new
possibilities to Seger Automation also to
add capacity in tool making.

Adene wants to serve customers to
the best of their ability and on the long term
basis. Adene is responsible for the machinery
they supply not only for the warranty period
but also after that, the maintenance
organization of Adene is well trained and
very experienced. By the end of the year
Adene will start using ISO 9001:2000 as
the basis for their functions, Erkki Tamminen
adds.

Ruukki - M
Kaikki Rautaruukki-konserniin kuuluvat
yhtiöt ovat 1.9.2004 ottaneet käyttöönsä
uuden markkinointinimen, Ruukki. Muutok-
sella tuetaan asiakaslähtöisen ratkaisu-
liiketoiminnan kehittämistä yhtenäisen
Ruukki-brandin alla. Myös yhtiön liike-
merkki ja visuaalinen ilme ovat uudistuneet.
Ruukin uusi slogan kertoo, mistä strategian
muutoksessa on kysymys. Ruukista jalos-
tetaan entistä yhtenäisempi ja asiakkaidensa
tuottamiin arvoketjuihin entistä kiinteämmin
liittyvä metallialan eurooppalainen osaaja.
Ruukki on enemmän kuin teräsvalmistaja.
Ja enemmän kuin entisten osiensa summa.

Kaikki konsernin aiemmin itse-
näisesti toimineet toimialat, tuotemerkit ja
tytäryhtiöt - kuten Rautaruukki, Rannila,
Fundia, Gasell, CCB ja Asva - koottiin
yhden markkinointinimen alle.

Ruukin harjoittama ratkaisuliike-
toiminta ei tee eroa sille, puhutaanko sen
omista metallituoteratkaisuista vai Ruukin
asiakkaiden valmistamista tuotekokonai-
suuksista. Olennaista on kyky yhdessä
tehostaa arvoketjun toimintaa tai parantaa
lopputuotteen laatua.

Asiakkaat käyttävät Ruukkia omien
tuotantoprosessiensa tehostamiseen varsin-
kin niillä alueilla, joissa Ruukki on perintei-
sesti vahva: metallien materiaaliosaa-
misessa, logistiikassa ja toimitusvarmuu-
dessa. Silloinkin, kun Ruukki toimii yksin-
omaan teräksen tai vakioitujen kompo-
nenttien toimittajana, se voi partnerina usein
tarjota asiakkaan kilpailukykyä parantavia
ratkaisuja takaamalla esimerkiksi entistä

Erkki Tamminen

R
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joustavamman logistiikan tai osallistumalla
tuotannon suunnitteluun.

As of 1 September 2004, all the companies
of the Rautaruukki Group adopted a
common marketing name, Ruukki. The
change will support the development of our
customer-oriented solutions business under
a unified Ruukki brand. The company's
corporate logo and visual appearance have
also been remodelled. The new slogan of
Ruukki tells what the remodelling of the
strategy is all about. They brought together
all the divisions, brands and subsidiaries,
which previously operated independently
within the company, under a single
marketing name - Ruukki.

Ruukki is being refined into a more
unified European expert in metals and even
tighter link in the values chains of their
customers. Ruukki is more than a steel
producer - and more than the sum of its
former components.

In the solutions business, no
difference is made between the own metal
solutions of the Ruukki and complex
products made by their customers. The key
issue is the joint ability to enhance the
efficiency of the value chain or improve the
quality of the end product.

The customers use Ruukki to make
their own production processes more
efficient, particularly in fields where Ruukki
is traditionally strong, such as know-how
in metal materials logistics and delivery
reliability.

Markkinakatsaus 2004:
Ruukin tärkeimmillä

asiakastoimialoilla kasvua

Rakentamisen volyymi kasvoi EU-maissa
viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Asuntorakentaminen oli viimevuotista
voimakkaampaa varsinkin Baltian maissa
ja Ukrainassa. Infrastruktuurirakentamisen
kysyntää nosti muun muassa pohja- ja
liikerakentamisen vahva markkinatilanne
Pohjoismaissa. Toimitilarakentaminen kehit-
tyi positiivisesti koko markkina-alueella.

Konepajateollisuudessa tuotannon
kasvu nopeutui EU-maissa jonkin verran.
Laivanrakennus- ja meriteollisuuden kysyntä
Keski-Euroopassa jatkui erittäin vahvana.
Suomessakin tilanne näyttäisi kääntyneen
parempaan suuntaan. Paperi- ja puun-
jalostusteollisuuden kysyntä alkoi kasvaa.
Nosto- ja kuljetusvälineteollisuuden tilaukset
lisääntyivät.

Metalliteollisuuden tuotanto kääntyi
kasvuun. Elektroniikkateollisuuden kysyntä
jatkui vakaana. Kodinkoneteollisuudessa
jatkui trendi tuotannon siirtämisestä alhaisten
kustannusten maihin. Autoteollisuudessa
kysyntä jatkui hyvänä. Kevyessä kone-
pajateollisuudessa näkymät alkoivat paran-
tua. Asiakastoimialojen kysynnän uskotaan
paranevan vuoden loppupuoliskolla. Teräk-
senvalmistuksessa käytettävien raakaainei-
den hinnat ovat edelleeen korkeat.

Market review 2004:
Growth in the main customer

segments of the Ruukki

The volume of construction grew in the EU
countries compared with the same period
last year. Demand within housing
construction was stronger than
last year, especially in the Baltic countries
and Ukraine. Demand in infrastructure
construction was increased by the strong
market situation in the foundation and
commercial construction developed
positively throughout the whole market area.

Growth in the engineering industry's
output accelerated somewhat in the EU
countries. Demand within the shipbuilding
and marine industry in central Europe
continued strong. The situation in Finland,
too, would seem to have taken a turn for the
better. Demand in the paper and wood
processing industry began to improve.
Orders in the lifting and transport industries
increased. Output volumes in the metal
products industry started to increase.
Demand in the electronics industry remained
stable. The trend in the domestic appliance
industry of moving production to low-cost
countries continued. Automotive demand
remained good. Prospects in the light
engineering industry began to improve.
Demand within the customer sectors is
expected to grow in the second half of the
year. The prices of raw materials used in
steel manufacture remained high.
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- Tuotekehitystiimimme kolme henkilöä
ovat olleet mukavasti työllistettynä, kertoo
Seger Oy:n tuotekehityspäällikkö Timo
Tamminen. Tuotekehitysresursseille on ollut
asiakaskunnassamme kasvavaa kysyntää.

Segerin tuotekehitysryhmän jäsenet
ovat ohutlevyalan ammattilaisia. Muo-
dollisen pätevyyden lisäksi he kaikki ovat
olleet mukana tekemässä tuotantoa eli
osaavat käytännön realiteetit. He osaavat
myös ohutlevyosien muokkaamiseen tar-
vittavat työkalutekniikat ja niiden asettamat
erityisvaatimukset. Ohutlevytuotteiden
suunnittelu on huomattavasti vaativampaa
kuin ensisilmäyksellä voisi ajatella. Käy-
tännön kokemuksella on suuri merkitys
esimerkiksi vedettyjä osia suunniteltaessa.
- Kun tiedostetaan jo suunnittelun alku-
vaiheessa todelliset mahdollisuudet valmis-
tettavuuden, kustannustehokkuuden ja laa-
dun suhteen päästään nopeammin lopulliseen
käyttökelposeen ratkaisuun, jatkaa Timo
Tamminen.

Tuotteen sarjavalmistukseen saannin
läpimenoaikaa on saatu lyhenemään huo-
mattavasti, kun olemme osallistuneet tuot-
teen kehittämiseen jo konseptivaiheesta
alkaen. Kun Seger valitaan valmistajaksi
olemme voineet tehdä eri asioita limittäin
ja säästää entisestään aikaa. Samalla on
säästytty useinmiten turhilta korjaus- ja
muutostöiltä, jotka tavanomaisesti tulevat
vastaan tuotannollistamisvaiheessa kons-
truktion puutteellisuuksista johtuen.

Tiimimme tuottaa yleensä myös pro-
totyypit, esisarjat ja osallistuu tuotannollis-

tamiseen. Näin tuotekehityksessä esiin tulleet
merkitykselliset asiat pysyvät tiedossa ja
huomataan myös tuotteen tuotannollis-
tamisprosessin kaikissa vaiheissa. 

- Seger Automationin työkalu- ja
automaatio-valmistuksen kanssa teemme
myös yhteistyötä työakaluratkaisujen ja
niiden suunnittelun osalta, kertoo Timo
Tamminen.

Näillä eväin saa Seger R&D-team
aikaiseksi lisäarvoa, jota sen asiakkaat
todella arvostavat.

Ohutlevyosien
valmistajan
panostuksella
voidaan
lyhentää
läpimenoaikaa.

Juha Lahtonen
kokoonpanee
prototyyppiä

Timo Tamminen

Product development
and lead-time

- The three person’s team of product deve-
lopment has been well occupied, says the
R&D manager Timo Tamminen of Seger
Oy. - There has been quite a lot of demand
for R&D resources from our customers’ side.

All the team members are professio-
nals in sheet metal part manufacturing, all
three have worked in production previously,
therefore they know the realities. They know
the tooling techniques and the special requi-
rements set by press tools.

- When you are familiar with real
possibilities of manufacturing, cost efficiency
and quality at the beginning of the developing
process, you reach the final solution a lot
faster, adds Timo Tamminen.

- Our team usually makes the proto-
types and pre-series, and take part in the
industrialization process.

- We also co-operate with Seger
Automation in tool and automation manufac-
turing when tooling solutions and design are
concerned, says Timo Tamminen.  
Seger R&D team gives our customers added
value which is appreciated by them.

Tuotekehitystyö ja läpimenoaika
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Katsaus Seger Oy:n
syksyn 2004 tapahtumiin

Mittakone matkalla
uuteen mittahuoneeseen.

30.6.2004 Segerin picnikillä...

Antenneja lähdössä Kiinaan
kolmemetrisissä pahvilaatikoissa.

Asiakastapaamisia Tam-
pereen alihankintamessuilla.

...ja makkara maistui.

Raimo Korpi (oik.) täytti syksyllä pyöreitä.
Tässä Raimo Lasse Vainion onniteltavana.

Seger Automation Oy:n
uusin työstökeskus.

Tero ja Marko, uudet pojat
materiaalinkäsittelyssä.

Teräs on tällä hetkellä kallista.

Tiina Suominen ja Pasi Manninen,
tikkakisan voittajat.

Työkaluja odottamassa
uudelleenjärjestelyä.

Työkaluja tuottavuuden lisäämiseen.

Varastohyllyt layout-muutoksen alla.

Yli kilometrin mittainen
hiihtoputki valmistui Segerin

välittömään läheisyyteen.

Opel Speedster koristi tilo-
jamme alihankintamessuilla.

Seger sai ympärilleen aitaa.

49er-luokan Suomen mestarit ja
olympiapurjehtijat Ateenassa,
Jukka Piirainen ja Thomas Johansson.

Hitsausryhmä
opettelemassa uuden

vastushitauskoneen käyttöä.

Kokoonpanon uusien
2500 m2 tilojen avulla

mahdollistetaan
tulevaa kasvua.

Uudet kokoonpanotilat
ovat valoisat ja siistit.





















Kasvu jatkuu

Delta-MKS® -pintakäsittelyllä paras suoja

Kaksi ranskalaista harjoittelijaa Segerillä

Uusikaupunkilaisyritykset hakivat uusia yhteyksiä

Laatujärjestelmät kehittyvät

Crusell-viikko 22.-29.7.2006
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Uudessakaupungissa ja koko seu-
dulla on ollut havaittavissa positiivista ilma-
piiriä. Ympäristössä rakennetaan taas. Useat 
yritykset ovat uutisoineet kasvusta. Jopa 
asukasluvun muutokset ovat alueen kunnis-
sa kääntyneet plussan puolelle. Hiihtoputki 
on virallisesti otettu käyttöön ja saavuttanut 
suosiota. Uudenkaupungin Korihait, kau-
punkimme ylpeys, on menestynyt hyvin 
koripallon SM-liigassa. Myös autotehtaalla 
on kiireitä ja korkealaatuisia urheiluautoja 
tehdään enemmän kuin koskaan ennen.

Positiivista on ollut myös Seger Oy:n 
kehitys. Segerin kuluva vuosi osoittaa kas-
vun jatkuneen hallitusti n. 20 % vauhdilla. 
Kasvu on ollut suunnitellun mukaista ja 
siihen ovat osallisena kaikki liiketoiminta-
alueemme. Voimme todeta Seger Oy:n stra-
tegian ja sen pohjalta tehdyn liiketoiminta-
suunnitelman toteutuvan kiitettävästi.

Kasvu on myös jakautunut eri val-
mistustekniikoiden osalta monipuolisesti. 
Kone- ja laitekapasiteettia on lisätty ja oi-
keastaan kaikkia koneryhmiä on vahvistettu 
tarpeita vastaavasti. Syksyn aikana on lisätty 
CNC-koneiden osalta levytyökeskus- ja sär-
mäyskapasiteettia merkittävästi. Seger Oy:n 
tuotanto perustuu tuotantoon kahdessa vuo-
rossa. Kolmivuorotyö pidetään jatkossakin 
pääsääntöisesti lisäkapasiteettina, jolla sel-
vitään kausivaihteluiden yli. 

Uusia tuotenimikkeitä on viety tänä 
vuonna tuotantoon yli 800 kpl. Useita uusia 
tuotteita on tälläkin hetkellä tuotannollista-
misprosessin eri vaiheissa. Toimitusvarmuus 
ja laatu ovat pysyneet korkealla tasolla. Ilok-
seni on myös sanottava, että asiakastyyty-
väisyys on hyvällä tasolla. Olemme tehneet 
hyvää työtä!

Yhä suurempi osa tuotannosta me-
nee vientiin. Suoran viennin määrä on jo 
lähes 60 %. Tämä lisättynä ulkomaille jat-
kojalostuksen jälkeen päätyvillä epäsuorasti 
vietävillä tuotteilla tarkoittaa, että n. 90 % 
tekemistämme ohutlevytuotteista päätyy 
hyötykäyttöön ulkomaille.

Me pidämme kiinni kilpailukyvys-
tämme. Osana tätä osallistumme alueemme 
infrastruktuurin kehittämiseen ja teemme 
määrätietoisesti yhteistyötä oppilaitoksien 
kanssa korkeatasoisen ja ammattitaitoisen 
työvoiman varmistamiseksi. Hyvänä esi-

merkkinä alueen infrastruktuurin kehittymi-
sestä voidaan mainita Seger Automationin 
menestys työkalujen ja automaation tekijänä 
sekä Laitila Coatingin pintakäsittelijänä.

Oppilaitosyhteistyö on ollut voimak-
kaasti kasvussa. Paikallisen ammatti-insti-
tuutti Novidan metalliosaston oppilasmää-
rän kaksinkertaistuminen on hyvä esimerkki 
siitä innostuksesta ja luottamuksesta, jota 
alaamme kohtaan tunnetaan. Tämä lämmit-
tää mieltämme erityisen paljon ja luo uskoa 
työvoiman riittävyyteen alueellamme myös 
jatkossa.

Kilpailukyvyn säilyttämiseksi ke-
hitämme myös johtamis- ja ohjausjärjestel-
miämme. Järjestelmämme ovat ajantasalla 
niin ympäristön johtamisjärjestelmän (ISO 
14001) kuin laatujärjestelmänkin (ISO 
9001:2000) osalta. Autoteollisuuden jär-
jestelmää (QS 9000) ollaan sertifioimassa 
uuden järjestelmästandardin TS 16949 mu-
kaiseksi. 

Me Segeriläiset uskomme kasvun 
jatkuvan myös ensi vuonna. Teemme sen 
eteen määrätietoista työtä.

Erinomaista alkavaa vuotta 2006!

Lasse Vainio
toimitusjohtaja

Continuous growth

In Uusikaupunki and in the whole 
area around it you can feel the increasing 
positive attitude. Several companies have 
informed on their growth, even the number 
of population is growing.  The pride of our 
town, the basket ball team Korihait, has had 
success in the national league.  Also the car 
manufacturing plant is making sports cars, 
Porsches, more than ever before.

Seger Oy has also had positive de-
velopment.  This year has been a year of 
continuous, controlled growth, which has 
been about 20 %. This development has 
been as planned and it has involved all 
business areas. This growth has been also 
versatile in manufacturing techniques. We 
have increased machinery and equipment in 
accordance to the needs. Our production is 

based on production in two shifts, the third 
shift as a reserve.

More than 800 new products have 
been industrialized this year, several of them 
still in different phases of the process.  The 
delivery accuracy and the quality have been 
in a high level all year.  Which makes me 
happy is that also the messages from our 
customers give the same signal.  That means 
that we have succeeded in our task! Done a 
good job!

More and more of our production is 
for export, direct sales abroad is about 60 % 
and indirect already about 90 %.

Part of our competitiveness in this 
field of industry is that we take part in de-
veloping the infrastructure by co-operating 
with the local schools and institutes in order 
to secure high quality, well-trained person-
nel.  One example of the development of the 
infrastructure is Seger Automation as a tool-
maker and automation provider, and Laitila 
Coating for surface treatment.

Co-operation with schools is in-
creasing.  The local vocational institute 
Novida has doubled the number of students 
in their metal shop, this is a good example 
of enthusiasm and trust towards the metal 
industry in Uusikaupunki area.

In order to maintain our competi-
tiveness, our managing systems are devel-
oped continuously. Our systems have been 
certified in accordance with ISO 14001 and 
ISO 9001:2000. The system is being certi-
fied according to TS 16949, the new stand-
ard required by the automotive industry, the 
old standard was QS9000.

We at Seger believe that the growth 
continues also next year and we keep work-
ing on it!

I wish you all a prosperous year 
2006!

Lasse Vainio
Chairman & CEO

Kasvu jatkuu
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Teollisen pintakäsittelyn asiantunti-
jana tunnettu Polttoväri Oy on täydentänyt 
palvelutarjontaansa aloittamalla metalli-
komponenttien käsittelyn Delta-MKS -hiu-
talepinnoitusmenetelmällä.

Vuonna 1989 perustettu Polttoväri 
Oy tarjoaa asiakkailleen monipuolisia esi-
käsittelypalveluja kuten sinkki-, rauta- ja 
HMF-fosfatointia, passivointia, viherkro-
matointia, kromivapaata Alodine-käsittelyä 
sekä sinko- ja hiekkapuhallusta. Pintakä-
sittely voidaan suorittaa joko pulveri- tai 
märkämaalauksella tai Delta-MKS -hiuta-
lepinnoituksella. Yhtiön kokoonpanolinjalla 
onnistuu sekä mekaanisten osien että sähkö-
komponenttien kiinnitys.

 Polttovärin suurimmat asiakasryh-
mät ovat auto- ja elektroniikkateollisuus.

Monien etujen Delta-MKS®

Polttoväri investoi viime vuonna 1,2 
miljoonaa euroa automaattiseen Delta-MKS 
-tuotantolinjaan, joka pystyy käsittelemään 
1500 kiloa metallia tunnissa. Ympäristöys-
tävällinen Delta-MKS -hiutalepinnoitusme-
netelmä soveltuu useimmille metallima-
teriaaleille ja erikokoisille ja muotoisille 
kappaleille linkousmenetelmällä tai ruiskut-
tamalla. 

-Täysin kromivapaassa Delta-MKS 
-menetelmässä käytetään pohjapinnoittee-

na sinkki- ja alumiinihiutaleista koostuvaa 
epäorgaanista Delta Protekt KL 100 -mik-
rokerrospinnoitetta ja päällyspinnoitteena 
orgaanista Delta-Seal -mikrokerrospinnoi-
tetta. Käsittelyllä aikaansaadaan esimerkiksi 
erittäin hyvät korroosiosuoja-, lämmönkes-
tävyys- ja liukuominaisuudet. Vetyhaurautta 
ei synny, mikä on erittäin tärkeää esimerkik-
si jousia ja lujia materiaaleja käsiteltäessä, 
kertoo toimitusjohtaja Riku Potapoff.

-Erityissysäyksen menetelmän käy-
tön lisääntymiselle antavat Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivi 200/53/EY 
(annettu 19.09.2000), joka määrää, että 
jäsenvaltioiden tulee taata, että 1.1.2007 
tienkäyttöön rekisteröityjen ajoneuvojen 
materiaali ja osat eivät saa sisältää nikke-
liä, lyijyä, elohopeaa, kadmiumia ja kromi 
VI, määrättyä arvoa enempää. Myös elekt-
roniikkateollisuudessa vaatimukset vaaral-
listen aineiden käytölle ovat koventuneet 
(direktiivi 2002/95/EY). Edellisistä johtuen 
Delta-MKS -pinnoitusjärjestelmä tulee kor-
vaamaan merkittävästi mm. sähkösinkityn 
keltapassivoidun teräksen sekä alumiinin 
kromatoinnin (molemmat sisältävät kromi 
VI) uutena pinnoitteena. 

-Panostamme ympäristöasioiden jat-
kuvaan parantamiseen ja kehittämiseen ser-
tifioidun ympäristöjärjestelmän ISO 14001 
kautta, kertoo laatu- ja ympäristöpäällikkö 
Ulla Potapoff.

Delta-MKS® -pintakäsittelyllä 
paras mahdollinen suoja

    
Delta-MKS® surface treatment 
gives the best possible cover

Polttoväri Oy, known as an expert 
for industrial surface treatment, has started 
to offer Delta-MKS surface treatment for 
metal components.

Polttoväri Oy was founded in 1989.  
It offers its customers several different sur-
face treatments, such as zinc, iron and HMF 
phosphating, passivating, green chromating, 
chrome-free Alodine, in addition to cen-
trifugal blasting or sand blasting. Surface 
treatment can be done either as powder or 
wet painting or as Delta-MKS surface treat-
ment.

Most of the customers are in auto-
motive or in electronics industries.

More advantages with 
Delta-MKS®

Last year Polttoväri invested 1.2 
MEur for automatic Delta-MKS production 
line, which can handle 1500 kg metal per 
hour.  Delta-MKS is environmentally safe 
and it suits for several metal types and to 
products of versatile shape. The treatment 
can be done by centrifugal, immersion or 
spray.

Kuvassa Riku ja Ulla Potapoff, 
Polttoväri Oy, Yrittäjäntie 11, 65610  
MUSTASAARI, puh. (06) 322 8100, 
polttovari@polttovari.fi, 
www.polttovari.fi

Laadimme raportin yrityksesi
nykyisestä tietoturvatilan-

teesta sekä korjaus- ja
kehityssuunnitelman.

innotele oy
finnet
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Marraskuussa kolmen viikon ajan oli 
Segerillä kaksi ranskalaista metallialan am-
mattikouluopiskelijaa työharjoittelussa.  Har-
joittelu kuului EU:n rahoittamaan Leonardo 
da Vinci -ohjelmaan.

Loic Fernandez ja Geoffrey Kuch-
ly ovat nizzalaisen Lycée Professionnel 
Régional du Bâtiment -koulun kolmannen 
vuosikurssin oppilaita.  Koulu on uusikau-
punkilaisen Novida ammatti-instituutin yh-
teistyökumppani.

Pojat kertovat kokemuksestaan seu-
raavaa:

Heille pääseminen osalliseksi tästä 
EU-projektista oli unelmien täyttymys. Mat-
kalla Turun satamasta Uuteenkaupunkiin 
he näkivät kaikki syksyn hienot värit, gra-
niittikalliot, pieniä järviä... Kaupunki näytti 
rauhalliselta ja viihtyisältä, ja melkein joka 
paikkaan pääsi kävellen tai polkupyörällä.  
Luic ja Geoffrey nauttivat myös suomalai-
sesta ruuasta! Työpäivän jälkeen, joka on 
lyhyempi kuin Ranskassa, jäi aikaa nauttia 
hiiihtoputkesta, saunasta ja uima-altaasta. 
Saadessaan uusia ystäviä paikallisessa kara-
okessa, alkoi englannin kielikin sujua parem-
min.  Pojat oppivat myös tärkeimmät fraasit 
suomenkielellä.

Työharjoittelu on Ranskassa pakol-
lista, mutta harvoin oppilailla on mahdolli-
suus olla korkean teknologian yrityksessä 
kuten Seger Oy on. Juha Lahtonen, joka 
toimi poikien työnohjaajana Segerillä, opasti 
poikia metallialan eri tehtävissä.  Aikaisem-
min pojat eivät esimerkiksi olleet käyttäneet 
levytyökeskusta. Loic ja Geoffrey kertoivat 
saaneensa selkeän käsityksen siitä, mitä eri 
vaiheita metallituotteet käyvät läpi ennen 
päätymistään asiakkaalle.

French trainees at SEGER 
Technologies

Two French students  have benefi ted 
from  a 3-week work placement at SEGER 
Technologies thanks to a scholarship un-
der the EU funded Leonardo da Vinci  pro-
gram*.

 Loîc FERNANDEZ, 19 and Geof-
frey KUCHLY 18 are students in their 3rd 
year in metal work at Lycée Professionnel 
Régional du Bâtiment, a vocational school in 
the  Building Trades located in Nizza which 
is a partner to Novida Vocational Institute.

They tell their story:
“Being selected for the program has 

been quite something. The dream came true 
when landing at Turku ferry terminal. On the 
road to Uusikaupunki, Finland’s nature dis-
played its best autumn colors, granite rocks 
silver-coated with moss and lichens,  lakes 
here and there, strange lights and cloudy 
skies in the distance over the forest... The 
town  appeared  as  a peaceful and charm-
ing place to live in, spacious, soft and clean 
where you can go almost anywhere on foot 
or riding a bike. No crowd and no stress. 
Nice, quiet and helpful people live there. And 
they cook good food. The day at work ends 
so early compared to France that you have 
plenty of time  left to enjoy yourself at the ski 
tube, the sauna, and the swimming pool !

On the fi rst week, it was not so easy 
to communicate in English – almost impos-
sible in Finnish except for one easy and rel-
evant word that is « Kiitos ». - On the 2nd 
week, you end daring to speak in English, 
especially because you have met some of the 
Finnish youth at the karaoke ...

Work placements in France are a 
compulsory part of the training and assess-
ment scheme to get the fi nal diploma, but 
they never take place in such a sophisticated 
and modern factory like Seger Technologies. 
Thanks to Juha Lahtonen – our tutor on the 
work place – we practiced all the range of 
metal work tasks  using  machine-tools that 
were new to us .We have understood what 
was the whole process the metal pieces had 
to go through before reaching the customer. 

Thanks to Tommi Forss from Novida 
Institute, we have discovered a lot about Fin-
land’s landmarks and way of life. We loved 
spending these three weeks in Finland, and 
the work placement offered by Seger Tech-
nologies has been very fruitful.

KIITOS to you all.” 

*The Leonardo da Vinci Program 
aims at developing mobility among students 
in vocational training as well as partnerships 
between the industrial world and vocational 
schools within Europe. This is meant to make 
the right of every EU citizen to live and work 
on the single market a reality in the years to 
come.

Kaksi ranskalaista harjoittelijaa Segerillä
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Uusikaupunkilaisyritykset 
hakivat uusia yhteyksiä

Vuosittain järjestettävät kansainvä-
liset Alihankinta-messut pidettiin 21.-23. 
syyskuuta Tampereen messukeskus Pirkka-
hallissa. Viidettätoista kertaa järjestetyillä 
teollisuuden alihankinnan ammattimessuil-
la vieraili yli 16 000 kävijää. Messut ovat-
kin näin mitattuna Euroopan toiseksi suurin 
alan messutapahtuma.

Uudenkaupungin kaupungin lisäksi 
ständillä olivat edustettuina Novoplastik 
Oy, Seger Oy, Khimaira Oy, Uudenkau-
pungin Rautavalimo Oy ja Malli Design 
Soininen Oy. Uudenkaupungin ständillä oli 
myös vetonaulana Porsche Boxter.

Alihankintamessut täyttivät kaikki 
kolme hallia ja ulkoalueen. Näyttelypinta-
alaa oli 11351 m2 ja osastoja 804. Yrityksiä 
messuilla oli mukana 1500 neljästätoista eri 
maasta. 

Companies from Uusikaupunki 
searched for new contacts

The annual International Subcon-
tractor fair was held in September at Pirkka-
halli in Tampere for the 15th time. This fair 
is the second largest fair in this fi eld with 
16000 visitors.

In addition to Uusikaupunki town at 
the same stand there were Novoplastik Oy, 
Seger Oy, Khimaira Oy, Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy and MalliDesign Oy.  Also 
as an eye-catcher there was a Porsche Box-
ter, made in Uusikaupunki!

Seger Oy:llä on ollut sertifi oinnit 
laatujärjestelmälle ISO 9001:2000 ja eri-
tyisesti autoteollisuuden vaatimuksesta QS 
9000 standardien mukaisina. Tämän lisäksi 
ympäristön johtamisjärjestelmä on ollut ser-
tifi oituna ISO 14001 mukaisesti.

Yrityksen toimintaa ja kilpailukykyä 
kehitetään systemaattisesti näitä standardeja 
hyödyntäen. Toimintaa tarkastellaan vuo-
sittain mm. kolmannen osapuolen toimesta 
auditoinnein. Sertifi kaatit myönnetään kol-
meksi vuodeksi kerrallaan edellyttäen, että 
seuranta-auditoinneissa ei tule esille asioita, 
jotka tämän estäisivät.

Seger Oy:n osalta tuo kolmen vuo-
den jakso kului nopeasti ja marraskuun 
alussa DNV suorittikin auditoinnin niin ISO 
9001:2000 kuin päivitetyn ISO 14001:2004 
standardien pohjalta sertifi kaattien uusimi-
seksi.

Asiakaskunnastamme GM:n kuulu-
vat ajoneuvon valmistajat vaativat jatkossa 
ISO/TS 16949 sertifi ointia yhteistyön poh-
jaksi. Seger Oy:ssä autoteollisuuden järjes-
telmää on kehitetty jo jonkin aikaa laatupääl-
likkö Jyrki Leinon johdolla ISO/TS 16949 
standardin ja asiakasvaatimusten pohjalta 
auditointia varten. DNV suoritti auditoinnin 
marraskuun alussa muiden järjestelmäaudit-
tien yhteydessä. Aikaa GM on antanut jou-
lukuuhun 2006, joten olemme hyvissä ajoin 
valmiina. 

ISO/TS 16949:2002 on jo ollut jon-
kin aikaa hyväksyttynä usean autonvalmista-
jan taholta  sellaisien järjestelmästandardien 
kuten QS-9000, VDA6.1, AVSQ ja EAQF 
rinnalla. ISO/TS 16949:2002  ei varsinaises-
ti korvaa QS 9000 -standardia, vaan toimii 
optiona sen rinnalla toistaiseksi. ISO/TS 
16949:2002 eliminoi useiden eri standardien 
päällekkäistä käyttämistarvetta.

QS 9000 ja useille muille standar-
deille on luvassa vain hyvin lyhyt ”ylimeno-
aika” autonvalmistajista riippuen. Autonval-
mistajat kuten Daimler Chrysler, GM, Ford, 
PSA, Peugeot, Citroën, Renault, Volkswa-
gen, BMW, Fiat, Nissan ja Toyota vaativat 

jatkossa ISO/TS 16949 standardin mukaisia 
järjestelmiä.

DNV:n tekemä auditointiraportti ko-
konaisuudessan oli Seger Oy:lle odotetusti 
hyvin myönteinen. Auditoinnin positiivista 
vaikutelmaa tukivat hyvin niin asiakastyy-
tyväisyyden korkeat arvosanat kuin yhtiön 
omienkin mittareiden tulokset. Sertifi kaat-
tien luovutus uskotaan tapahtuvan vuoden-
vaihteen aikoihin.

ISO/TS 16949:2002 
replaces QS 9000

Seger Oy has been certifi ed since 
October 2002 according to ISO 9001:2000 
and QS 9000–standard, which is a standard 
set according to requirements of the automo-
tive industry. In addition to this, our environ-
mental system has been certifi ed to fulfi ll the 
requirements of ISO 14001.

Seger Oy will be developed system-
atically in accordance with these standards. 
The functions are audited annually by a third 
party and the certifi cates will be granted for 
three years at a time, if the systems pass the 
annual follow-up audits.  For us those three 
years passed quickly and at the beginning of 
November DNV audited us according to ISO 
9001:2000 and the updated ISO 14001:2004 
in order to re-new the certifi cates.

In the automotive industry, custom-
ers belonging to GM-group require certifi ca-
tion according to the new standard ISO/TS 
16949.  Jyrki Leino, the Quality Manager 
of Seger Oy, has developed our systems in 
accordance with this new standard for some 
time now. The system was audited together 
with the other standards in November.  GM 
has set the schedule so that they expect the 
systems to be audited by December 2006, so 
this means that we are way ahead of schedule 
in this.

The report we got from DNV was re-
ally positive and we believe that the certifi -
cates will be granted by the end of 2005.

Kaksi ranskalaista harjoittelijaa Segerillä Laatujärjestelmät 
kehittyvät:

ISO/TS 16949:2002 tulee QS 9000-standardin tilalle 
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Vuoden 2006 Crusell-viikkoa viete-
tään juhlan merkeissä; kyseessä on 25. kerta, 
kun puupuhallinmusiikin ympärille kokoon-
nutaan heinäkuiseen Uuteenkaupunkiin. 
Konserttitarjonta on sen vuoksi tavanomais-
takin runsaampaa, kaikkiaan konsertteja on 
ohjelmassa 19, jonka lisäksi kaikkina kah-
deksana festivaalipäivänä on klo 12 Päivän 
Puhallus torilla sekä kaksi Erkki Toivasen 
isännöimää tilaisuutta konserttitapahtumiin 
kiinteästi liittyen. Kaikissa puupuhaltimissa 
ja käyrätorvessa järjestetään vähintään yksi 
mestarikurssi kussakin. Elävien säveltäjien 
klubi tarjoaa mahdollisuuden tavata nyt luo-
mistyötään tekevän, menestyvän säveltäjä-
kapellimestari Esa-Pekka Salosen ja kuulla 
hänen mietteitään musiikista ja muustakin.

Taiteilijoina on monia vuosien var-
relta tuttuja huippunimiä, uusia nousevia 
tähtiä, kovimman luokan ulkomaisia huippu-
puhaltajia ja mielenkiintoisia yhtyeitä ja or-
kestereita.  Avanti!, Uusi Helsinki -kvartetti, 
Kriikku, Alanko, Maskuniitty, Valjakka, 
Helasvuo, Storgårds, Sundqvist, Kuudennen 
Kerroksen orkesteri, Lieberknecht, Jensen, 
Capezzali, Fuchs ja monet muut ovat ta-
kaamassa sykähdyttäviä konserttielämyksiä 
kuulijoille.

Uutuutena viikolla on esillä suoma-
laisia teemasäveltäjiä, kaksi “aikamme Cru-
sellia”,  Esa-Pekka Salonen ja Atso Almila. 
Molemmat ovat monipuolisia muusikoita, 
kapellimestareita ja säveltäjiä; keskenään 
sopivasti erilaisia. Heidän musiikkiaan kuul-

laan useissa eri yhteyksissä viikon konser-
teissa, ja Atso Almilalta kuullaan myös fes-
tivaalin kantaesitys, Puhallinkvintetto nro 2. 
Toinen uusi asia on Yöserenadi, kello 21.30 
alkava väliajaton konsertti, jonka tarkoitus 
on saattaa kuulijat hämärtyvän kesäillan tun-
nelmaan.

Crusell-viikko 
22.-29.7.2006 
puupuhallinmusiikkia Uudessakaupungissa

Crusell Music Week in 
Uusikaupunki July 22-29.7.2005

This week dedicated to woodwind 
music is arranged every year in the idyllic 
west coast town of Uusikaupunki. Pride of 
the organizers is the versatile concert pro-
gram performed by leading Finnish and 
foreign woodwind artists. Woodwind instru-
ments will celebrate Crusell Week for the 
25th time.  Many Finnish and foreign artists 
come to Crusell Week year after year to teach 
and perform – and also sometimes to com-
pete with each others.  The coming Crusell 
Music Week is the first one for Jussi Särkkä 
as the Artistic Director.

Jussi Särkkä
Crusell-viikon 
taiteellinen johtaja
Radion sinfo-
niaorkesterin 
2. soolofagotisti.

Crusell-valtuuskunnan 
jäsen Erkki Toivanen, 
taiteellinen johtaja Jussi 
Särkkä, Crusell-seuran 
pj. Arja Tanner, Timo 
Tanner, varapj. Paula 
Vainio ja Lasse Vainio 
UPS:n klubirakennuksen 
edustalla.
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‹‹‹‹  Uusi Saab 9-3 Sportswagon.
‹‹‹  Team Segerin Raimo Mankinen, Timo 
 Tamminen, Toni Oittinen ja Toni 
 Viitasaari harjoittelemassa curlingia.
‹‹  Levytyökeskuskapasiteettia lisättiin 
 syksyn aikana.
‹  Paula Vainio ihastui  Porsche Boxter-S
 malliin viedessään sitä messuille.

›  Uusi levytyökeskus 
 istuu hyvin aikaisempi-
 en joukkoon.
››  Piknikillä Ilkka 
 Salohonka valmistautuu 
 heittovuoroonsa
›››  ja Raimo Korpi laskee 
 tulosta.

‹ Messuilla 
tavattiin 
asiakkaita ja 
yhteistyökump-
paneita.

‹‹‹‹  Eino Kähkölä nostaa uutta Grade 
 yleisjyrsintä Seger Automationin sisätiloihin.
‹‹‹  Mona Ala-Pietilä seuraa Seppo Hanhisen 
 suoritusta tikkakisassa.
‹‹  Tikanheiton mestarit, Juha Lahtonen, Mona 
 Ala-Pietilä ja Raimo Korpi.
‹  Alihankintamessuilla Tampereella 
 esiinnyimme jälleen Uudenkaupungin 
 yhteisständillä.

›  Asiakkaan tuote tutuksi. 
 Tutkittavana uudet 2006 
 Saab 9-5 ja 9-3 sports-
  wagonit.
››  Vedetyt ohutlevyosat 
 syrjäyttävät CNC-
 koneilla tehdyt hitsatut 
 rakenteet volyymien 
 kasvaessa.

‹‹ Materiaalin
 käsittelyyn 
 4tn Linde 
 syyskuussa.
‹  Puristimilla 
 tehtävä 
 tuotanto on 
 ollut hyvässä 
 kasvussa.

‹‹‹‹  Kartingiin osallistui 10.11.2005 mukava 
 joukko. Kimmo Tähtinen voitti (takarivi 2. 
 oik.), Juha Lahtonen(eturivi 1. oik.) tuli 
 toiseksi ja Lasse Vainio (eturivi 2. oik.) 
 jätettiin kolmanneksi.
‹‹‹  Kokoonpanoon tehtiin syksyllä uusia 
 tiloja kompressoriosien kokoonpanoja varten.
‹‹  Vanhat linja-autot kävivät 
 postireittiä pitkin Ugissa 14.6.2005.
‹  Ensilumi 24.10.05.

Katsaus Seger Oy:n
syksyn 2005 tapahtumiin
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06 Ohutlevyammattilainen painottaa osaamista

Outokumpu Copper Products is now Luvata
Seger Automationin kasvun aikaa
Segerille oma kunnariopiskelija
Curling-puulaakivoitto Segerille!
Katsaus Seger Oy:n kevään 2006 tapahtumiin
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Markkinat eri puolilla maailmaa 
ovat olleet kasvussa vuodesta 2004 alkaen. 
Tämä on vaikuttanut myös työllisyyden pa-
ranemiseen. Samalla on törmätty uuteen on-
gelmaan. Elinkeinoelämän tarpeet eivät aina 
täsmää koulutustarjontaan. Tiettyjen alojen 
insinöörejä on aivan liikaa. Työnjohtotehtä-
viin ei enää kouluteta teknikoita tai raken-
nusmestareita. 

Nyttemmin näihin on järjestetty eri-
tyisopintoina AMK-tasoisia kursseja teol-
lisuuden ”hätähuutojen” ja tiiviin dialogin 
seurauksena opinahjojen kanssa. Täällä Uu-
denkaupungin seudulla Turun AMK järjesti 
2005 erikoistumisopintoja tuotannon esi-
miehille, johon myös Seger Oy:n esimiehiä 
osallistui. Hanke saa jatkoa 2006 syksyllä 
”Kannattavuuden kulmakivet” –nimisellä 
koulutuksella.

Vakka-Suomen Ammatti-instituutti 
Novidan kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. 
Saamme heiltä koulutusta ja toisaalta käym-
me heillä kouluttamassa. Tällä hetkellä 
yhteistyössä työvoimahallinnon ja TE-kes-
kuksen kanssa käytämme Novidaa 11 hen-
kilön kouluttamiseksi erilaisiin Seger Oy:n 
työtehtäviin. 

Novidan kanssa olemme tehneet 
myös opintopolkusopimus Kunnarin, toi-
miaksemme kummiyrityksenä kone- ja me-
tallialan opiskelijalle. Yhteistyötä tehdään 
myös siten, että opiskelijoita on Segerillä 
kesätöissä. Tänä vuonna reilut kymmenen 
alan opiskelijaa.  

Osaava henkilöstö on yrityksen tär-
kein voimavara. Tämä korostuu erityisesti 
markkinoilla, joissa kansainvälinen kilpailu 
huolehtii siitä, että vain parhaat pärjäävät.

Kuluva vuosi on lähtenyt rauhalli-
sen alun jälkeen suunnitelman mukaiseen 
vauhtiin. Alkuvuoden liikevaihto on kas-
vanut noin 45 % edellisvuoteen verraten 
ja vuoden 2006 ennustetaan päätyvän noin  
30 % kasvuun verrattuna vuoteen 2005. 
Johtopäätöksenä on todettavissa Seger Oy:
n kasvavan edelleen useimpia kilpailijoitaan 
nopeammin. 

Kasvu on merkinnyt valmistuska-
pasiteetin lisäämistä - niin henkilöstön kuin 

myös koneiden osalta. Kesään mennessä on 
tuotannossa automaattiseen ajoon soveltu-
vat Finn-Power F6 Express ja Finn-Power 
SG FMC -levytyökeskuslinjat. Olemme 
myös hankkineet 7-akselisia Amada-särmä-
yspuristimia. Lisäksi otetaan käyttöön kaksi 
APT-hydraulipuristinta veto- ja taivutustöi-
hin vahvistamaan puristinkantaa.

Tehtaalla käydessään on helppo 
huomata se ”tekemisen meininki”, joka 
näkyy meidän jokaisen toiminnassa ja kes-
kittyneissä, mutta iloisissa ilmeissä kasvoil-
lamme. Tällaisessa tilanteessa on erityisen 
tärkeää, että toiminnanohjaus- ja laatujär-
jestelmät toimivat ja ovat 100 %:sti käytös-
sä. Järjestelmällisyys, joustavuus ja nopeus 
sekä ohjeiden ja yhteisten pelinsääntöjen 
noudattamien ovatkin vahvinta osaamistam-
me, jolla suuret volyymimuutokset pidetään 
hallinnassa. 

 
Toivotan kaikille lämmintä ja  
rentouttavaa kesää!

Lasse Vainio 
toimitusjohtaja

The markets have been growing 
since 2004 all over the world.  This has led 
to better employment which has caused a 
new problem; the needs of business life do 
not match with the outcome of education 
and training.

Here in Uusikaupunki we are solv-
ing the problem by close cooperation with 
vocational education.  The Turku University 
of Applied sciences arrange training here in 
Uusikaupunki for production supervisors, 
in which also some of our supervisors took 
part.  This continues also coming fall.

We also work closely with Novida, 
the vocational school in our town.  We can 
train our personnel there and also our per-
sonnel teach there. Also during summer 

months when there is no school, some of the 
students have a possibility to work in our 
plant.  This summer there are more than ten 
students working at Seger.

The skillful personnel is the most 
important asset in succeeding in the interna-
tional markets.

This year started calm and easy in 
the markets but now the speed is getting 
higher and higher. When we compare the 
turnover of the first half of 2006 with 2005, 
the increase is about 45 %.  We estimate that 
the total increase of 2006 compared to 2005 
will be about 30 %.  As the conclusion we 
can say that Seger Oy still grows faster than 
most of the competitors.  This growth can 
be seen also in the growing machine park; 
during June we take the two automatic tur-
ret press lines in to use: Finn-Power F6 Ex-
press and Finn-Power SG FMC.  In addition 
to this there are two ATP hydraulic presses 
which are adding our capacity of drawn and 
bended products.

When you walk around the plant you 
can cense the action, also when you look at 
our personnel you can see happy faces.  In 
this kind of situation it is vital that all pro-
duction planning and quality management 
systems work and are fully in use.  Rational 
work, flexibility and fast actions, uncondi-
tional use of instructions and “playing by the 
rules” are the best of our competitiveness.  
Only continuing to work like that we can 
keep the up and downs controlled.

 
Have a nice and relaxing summer,

Lasse Vainio
Chairman & CEO

Finn-Power F6 Express asennuk-
sessa toukokuussa.
Finn-Power F6 assembled in May.
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Kulunut vuosi on ollut antoisa, voi-
makkaan kehityksen ja kasvun aikaa Seger 
Automationin toiminnassa. Olemme onnis-
tuneet kilpailukykyisesti palvelemaan työ-
kaluvalmistuksen ja automaatiotuotteiden 
asiakkaitamme. Tämän on tehnyt mahdol-
liseksi vuoden aikana tekemämme kone- ja 
laiteinvestoinnit sekä osaava henkilökunta 
– kilpailukyvyn peruselementit. Tämä an-
taa meille myös mahdollisuuden laajentaa 
asiakaskuntaamme ja valmistaa entistä vaa-
tivampia tuotteita.

Läheinen työ yhteistyökumppa-
neidemme kanssa on mahdollistanut myös 
erityisosaamista vaativien tuotteiden valmis-
tamisen. Tämä on ollut merkittävä osatekijä 
liiketoiminnan laajenemisessa  ja joustavien 
toimitusten varmistamisessa. Yhteistyön 
kehittäminen asiakkaidemme ja muiden yh-
teistyökumppaneidemme kanssa tulee myös 
jatkossa olemaan olennainen osa toimin-
taamme. Asiakkademme antama positiivinen 
ja kannustava palaute rohkaisee ja auttaa 

This past year has been time for 
growing for Seger Automation. We have 
been successful in serving our various cus-
tomers both in tool and automation manu-
facturing. The basis for this has been skillful 
personnel and investments in machinery and 
equipment – the basic elements for competi-
tiveness.

The cooperation with our partners, 
both suppliers and customers, has made it 
possible to manufacture even more complex 
products than before.  This also is one of the 
elements of growth.

Juha Fagerström, our new project 
manager, joined us at the beginning of June, 
to enforce sales, manufacture and customer 
relations.  Pasi Manninen continues as pro-
duction manager and so does Tauno Aalto as 
responsible person for product calculations.

meitä kehittämään toimintaamme asiakkai-
den toivomaan suuntaan.

Kesäkuun alussa organisaatiom-
me vahvistui projektipäällikkö Juha Fager-
strömin liittyessä joukkoomme.  Juhan pitkä 
kokemus ja osaaminen tulevat vahvistamaan 
työkalujen ja automaatiotuotteiden myyntiä, 
valmistusta ja asiakassuhteiden kehittämis-
tä. 

Pasi Manninen vastaa edelleen teh-
taan tuotannosta ja tuotantotoiminnan ke-
hittämisestä. Tauno Aalto tulee jatkamaan 
toistaiseksi osa-aikaisena projektipäällikkö-
nä vastaten tarjouslaskennasta ja asiakasyh-
teistyön kehittämisestä.

Tulemme jatkossakin keskittymään 
kilpailukykyiseen, joustavaan palveluun ja 
konekapasiteetin ja henkilöresurssien vah-
vistamiseen. 

Ilkka Salohonka
Toimitusjohtaja
Seger Automation Oy
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Seger Oy on mukana Vakka-Suo-
men ammatti-instituutti Novidassa vuoden 
alussa käynnistetyssä Opintopolkuhanke 
Kunnarissa. Segerin oma kummiopiskelija 
on 17-vuotias Jari Puominen, joka opiskelee 
Novidassa kone- ja metallialaa ensimmäistä 
vuottaan. Jari tulee jatkossa työskentelemään 
Segerillä työssäoppimisjaksojen aikana sekä 
mahdollisesti myös kesäisin, ja hän odottaa 
tulevia työjaksojaan innostuneena. ”Seger 
vaikuttaa todella monipuoliselta yritykseltä, 
jossa pääsee varmasti oppimaan paljon me-
tallialasta”, kommentoi Jari uutta kummiyri-
tystään. Kummiyhteistyön keskeinen tavoite 
onkin, että opiskelija pääsee jo varhaisessa 
vaiheessa opintojaan oppimaan ja kehitty-
mään oikeassa työympäristössä. 

Euroopan sosiaalirahaston rahoitta-
man Kunnari-hankkeen tavoitteena on luoda 
uudenlainen jatkokoulutukseen ja työhön 
ohjautumisen malli ammatillisessa koulu-
tuksessa opiskeleville nuorille. Kunnarissa 
lahjakkaille nuorille suunnitellaan yksilölli-
nen opintopolku Novidasta jatko-opintoihin 
ammattikorkeakouluun ja sittemmin työhön 
takaisin omalle kotiseudulleen. Jarin osalta 
opintopolun räätälöinti alkaa ensi syksynä. 

Yrityksen näkökulmasta Kunnari-
hanke tarjoaa uudenlaisen tilaisuuden osaa-
van henkilöstön kasvattamiseen ja koulutta-
miseen. Yrityksen oman kummiopiskelijan 
opinnot suunnitellaan siten, että ne vastaavat 

mahdollisimman hyvin yrityksen tuleviin 
osaamistarpeisiin, ja Seger Oy:llä korkean 
teknologian yrityksenä erityisiä taitovaati-
muksia on paljon. Kunnari-hankkeen kautta 
Segerille voikin parhaimmillaan siis kasvaa 
osaaja, jollaista ei suoraan koulunpenkiltä 
löydy.

Anu Kokko, 
projektipäällikkö / Project Manager 
Novida, www.kunnari.fi

Seger Oy takes active part in new 
ESF-funded Studying Paths -project that 
started in Vocational Institute Novida at 
the beginning of this year. 17-year-old Jari 
Puominen is Seger Oy ’s new Kunnari-train-
ee, and in coming years Jari will be working 
and learning at Seger as part of his studies. 
In Kunnari-programme students will aim at 
further studies in universities of applied sci-
ences, and the final goal is that after com-
pleting their studies these young profession-
als will return to the region of Uusikaupunki, 
and find employment there. For Seger Oy 
Kunnari-programme offers valuable chance 
to co-operate with educational institutes, 
and thus make sure that there will be highly 
educated workers in the area in the future as 
well.  

Kunnari-opintosopimusta alle-
kirjoittamassa  Lasse Vainio ja 
kone- ja metallialan opiskelija 
Jari Puominen
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Kuluneen kevään aikana pelattiin 
Uudenkaupungin curlingradan historian 
ensimmäinen puulaakisarja Vahterusringin 
upouudella radalla. Kaikkiaan 16 viikkoa 
kestäneeseen puulaakiin osallistui 16 jouk-
kuetta eri yrityksistä. Kahdeksanhenkinen 
joukkueemme lähti rohkeasti tavoittelemaan 
Uudenkaupungin historian ensimmäisen 
puulaakisarjan voittoa. Tavoitteet oli asetettu 
korkealle jo heti ensivaiheessa, vain voitto 
kelpaisi meille yrityksen nimen mukaisesti.

Puulaakin alkusarja sujui kuin unel-
ma. Alkusarjassa pelattiin seitsämän peliä, 
joista kuudesta tultiin voitto taskussa. Jatko-
sarjasta selvittiin niukasti välieriin. Välierän 

voitto varmisti joukkueelle finaalipaikan,  
vastaan saimme koko sarjan tasaisen hyvin 
pelanneen Sportian.

Finaalipelissä käytiin aluksi tiukkaa 
kisaa. Kuuden pelatun pään jälkeen Seger 
alkoi mennä menojaan kohti kultamitalia. 
Loppupisteiksi kirjattiin 9-6. Sportia pelasi 
kunnialla pelin loppuun voittaen viimeisen 
pään 2-0. Voittajajoukkueessa pelasivat Anne 
Kesti, Tiina Suominen, Elina Viironen, Toni 
Oittinen, Mauno Suominen, Tommi Sarkki, 
Toni Viitasaari ja Timo Tamminen.

Toni Oittinen
Seger –curlingjoukkueen kapteeni

The first curling league in Uusikau-
punki was played during sixteen tough 
weeks.  Our eight-“men”-team set the goal 
to win the Trophy, but it did not come easy. 
At the end the Seger team really had to play 
hard and carefully in order to be able to play 
in the finals – but they did it, eventually in 
the finals played teams Seger and Sportia. 
The final score against the Sportia team was 
nine to six - Seger team had reached the goal 
set!
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‹ Täsmää, 
toteaa Ilkka 
Salohonka 
inventoinnissa.

‹‹‹‹ Materiaalinkäsittelykalustoon lisää 
kesäkuussa 4 kpl trukkeja.

‹‹‹ Mölkkynheiton tyyliä esittää Pasi 
Manninen.

‹‹ Mölkkykisan voittajien hymyä.

‹ Mölkky oli 21.6.06 Picnicin suosikkilaji.

‹‹‹‹ Toni Oittinen on saanut taas komeaa 
saalista (8,4 kg).

‹‹‹ Finn-Power F6 Express -levytykeskussolu 
asennuksessa.

‹‹ Finn-Power SG 6 tulossa toukokuussa 
asennukseen.

‹ F-P SG6:n alle tarvittiin 40m2 vahvistettua 
lattiaa.

› Kaksi APT hydraulipu-
ristinta otettiin kesään 
mennssä tuotantoon.

›› Seger Automationilta 
työkaluja uusiin tuotteisiin.

››› Raaka-ainehinnat ovat 
olleet keväällä ennätyskor-
kealla.

‹‹‹‹  Uusia Saab-tuotteita tuotannollistetaan 
kesän aikana toistakymmentä kappaletta.

‹‹‹ Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 
opiskeleva Joonas Salohonka on yksi Seger 
Oyllä kesätöitä tekevistä opiskelijoista.

‹‹ Amadoita alkaa olla melkoinen rivi.

‹ Timo Tamminen, Esa Mannermaa ja Rauli 
Heikkkinen uusimman  7-akselisen Amadan 
asennuspuuhissa maaliskuussa.

› Paloharjoituksen ensisam-
mutusryhmä Tero Palo ja 
Raimo Mankinen paikalla.

›› Paloletku tuli harjoituksissa 
paikalle noin 1 min 30 sek 
hälytyksestä Jarno Salosen 
toimittamana.

››› Voittotulos?

‹ TS 16949 2002 
certifioitiin vuo-
denvaihteessa.



http://uusikaupunki.fi
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Demingin ympyrä
Seger Oy kuuluu Suomen Vahvimpiin 2007
Uudistunut työeläke
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Katsaus Seger Oy:n kevään 2007 tapahtumiin

S
eg

er
 n

ew
s 

1/
07

SegerNews1_07.indd   1 18.�.2007   09:��:09



2

Seger news 1/07

Herra 
Deming 

on filoso-
foinut jatkuvan 

parantamisen toimin-
toja piirtämällä kuuluisan mallin - Demin-
gin ympyrän. Sen osatekijät ovat suunnit-
telu, toteutus, mittaus ja analysointi. Tämä 
on aina kuulostanut järkeenkäyvältä joskin 
monien mielestä työläältä tavalta toteuttaa 
kehitystyötä.

Kyseisen järjestelmän toteut-
taminen yrityksen eri osa-alueilla vielä 
useimmilta yrityksiltä onnistuu. Kokonaan 
toinen asia on sitten se, miten kehitystyötä 
suunnataan ja priorisoidaan sekä ylläpide-
tään. Jatkuvan parantamisen ydin kun on 
nimensä mukaisesti jatkuvuus. Osa osalta 
toimintoja kehitetään pienin askelin halut-
tuun suuntaan.

Seger Oy:n kohdalla jatkuva pa-
rantaminen on käsitteenä teamimme jäsen-
ten ”selkärangassa”. Pelisääntöihin, joita 
me kaikki täällä noudatamme, kuuluvat 
mm. laatujärjestelmän tinkimätön toteutta-
minen. Tämä on osa kokonaisuutta jatku-
van parantamisen työssä, johon Demingin 
ympyräkin viittaa.

Kuluvan vuoden ensimmäisten 
kuukausien aikana tehtaallamme valmis-
tettiin ja lähetettiin asiakkaillemme tuhan-
sia toimituksia. Päivittäisten toimitusten 
määrä on keskimäärin 100 kpl. Toimitus-
varmuutemme on ollut alkuvuoden aikana 

kiitettävä 99,5 %. Myös laatupalautteet 
ovat olleet enimmäkseen positiivisia rek-
lamaatioiden ollessa vähäisiä. Laatu ja 
toimitusvarmuus ovat siis suunnitellulla ja 
halutulla tasolla. Tähän voimme olla erit-
täin tyytyväisiä.

Kilpailukyvyn säilyttämiseen tar-
vitaan myös jatkuvaa tuottavuuden kehittä-
mistä, johon olemme panostamassa monilla 
tavoin. Tuottavuuden kehittämisen  perus-
edellytys on suunnitelmallinen, tasapainoi-
nen ja mahdollisimman häiriötön tuotanto. 
Toimintatapoja ja käytettäviä työmenetel-
miä pitää kuitenkin jatkuvasti kyseenalais-
taa. Pitää aktiivisesti miettiä, miten asiat 
tehdään vieläkin tehokkaammin ja samalla 
helpommin tarkoituksenmukainen laatu ja 
häiriöttömyys säilyttäen. 

Kilpailukyky on koko valmis-
tusketjun asia. Terästoimittajat, pintakä-
sittelijät ja komponenttien toimittajat jne. 
kuuluvat valmistusketjuumme, jonka kil-
pailukyky on näiden osatekijöiden summa. 
Kaikkien toimitusketjun osien tavoitteet 
lienevät yhdensuuntaiset.  

Elämme tilanteessa, jossa va-
paan kilpailun mahdollistamana teolli-
suus liikkuu varsinkin työvoimavaltaisilla 
aloilla maihin, joissa työvoima on entistä 
halvempaa. Meidän osaltamme toiminta-
edellytyksemme takaavat muita nopeam-
min kehittyvä infrastruktuuri, sekä osaava 
työvoima. Tähän tarvitaan yhteiskunnan 
taholta sekä yritystoiminnan että työnte-
kijöidemme ja heidän perheenjäsentensä 
kannalta tarvittavat palvelut.

Vuosi on edennyt suunnitellusti 
ja kasvamme tänäkin vuonna yli 20 %:n 
vauhdilla. On myös erityisen miellyttävää 
todeta, että kasvu toteutetaan hallitusti kai-
killa osa-alueilla.

Nauttikaa kesästä,

Lasse Vainio
toimitusjohtaja
Seger Oy

Deming-circle

Mr. Deming has given his name to the 
Deming-circle he’s drawn in order to make 
clearer the process of continuous improve-
ment. The factors for continuous improve-
ment are planning, doing, measuring and 
evaluation. This has always seemed func-
tional but – according to many – also lot-
of-work requiring development work.

To work using continuous im-
provement in different areas in the com-
pany most companies can handle but 
when it comes to how development work 
is focused, prioritized and updated. The 
key point is continuousness! The process 
is improved step by step to the direction 
wanted.

At Seger Oy the continuous im-
provement is in the backbone of the em-
ployees.  Working according to the quality 
system is a rule and that is also part of the 
continuous improvement process.

During the fist half year period 
we manufactured and supplied thousands 
of orders.  The daily average being 100 de-
livered different product.  The delivery ac-
curacy has been 99,5 %!  Also the quality 
feed back has been positive and there have 
been very few complaints. So, both de-
livery accuracy and the quality of 
the products have been on the 
level planned and required.

We are now set-
ting effort to even bet-
ter productivity.  The 
basis for that is in 
planned, balanced 
production with 
less and less dis-
turbances.  We 
have to continu-
ously think how 
to do things even 
more efficiently, 
keeping in mind 
the quality and 
maintaining the 
disturbance level 
low.

Demingin ympyrä
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Competitiveness concerns the 
whole production chain starting from raw-
material suppliers, component suppliers 
and those who do the surface coating for 
our products.  The competitiveness is the 
sum of all these in addition to of course 
our own.  It is obvious that the targets are 
similar for all of the members in the pro-
duction chain.

Today the production is easily 
moved to countries with lower production 
costs.  For us that is not necessary thanks 
to the infrastructure which is rapidly de-
veloping and capable personnel.  That in-
frastructure includes the community serv-
ices which are crucial to the companies, all 
employees and their families.

The year has started as planned 
and also this year the growth seems to be 
in the same level as in the past – around   
20 %. We find it very pleasing that the 
growth is achieved controlled in all the ar-
eas of our business.

Enjoy the warm summer!

Lasse Vainio
President and CEO

Seger Oy kuuluu 
Suomen Vahvimpiin 2007

Suomen Asiakastieto tieto Oy on antanut Seger Oy:lle Suomen Vahvimmat ser-
tifikaatin. Sertifikaatin saavat vain luottokelpoisuudestaan parhaimpiin AAA- ja 
AA+ -luokkiin kuuluvat yritykset, n. 10 % suomalaisista yrityksistä. Luokitus 
perustuu luottokelpoisuudestaan Suomen Asiakastieto Oy:n käyttämään Rating 
Alfaan, joka analysoi yrityksen talous- ja taustatiedot.

Talousjohtaja Raimo Korpi

One of the best in Finland 2007 

Seger Oy has been rated one of the best companies in Finland when creditibility 
is concerned.  Only 10 % of Finnish companies belong to this group.

Raimo Korpi, Vice President – Finance and the Certificate for creditibility
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Elinaikakerroin voi pienentää vuoden 
2009 jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä, jos 
yleinen elinikä pitenee. Kertoimen vaiku-
tus on aluksi vähäinen, ja sen aiheuttaman 
vähennyksen saa korvattua jatkamalla työ-
elämässä hieman pidempään.

3. Työeläke-etuudet

Vanhuuseläke
Ansaitulle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 
aikaisintaan 63-vuotiaana. Työssä voi 
myös jatkaa ja parantaa eläkettä 4,5 %:n 
vuotuisella karttumalla aina 68-vuotiaaksi 
saakka.

Varhennettu vanhuuseläke on 
mahdollinen 62-vuotiaasta alkaen. Tällöin 
eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys, 
joka on 0,6 % kuukaudelta eli enimmillään 
7,2 %. Tätä isompi, vanhanmallinen var-
hennusvähennys säilyy 1946 tai aiemmin 
syntyneellä osa-aikaeläkeläisellä, joka jää 
eläkkeelle alle 63-vuotiaana.

Osa-aikaeläke
Osa-aikaeläke tarjoaa 58 vuotta täyttä-
neelle mahdollisuuden keventää viimeisiä 
työvuosia siirtymällä kokoaikatyöstä osa-
aikatyöhön. Osa-aikaeläke korvaa puolet 
ansioiden alenemisesta.

1947 ja sen jälkeen syntyneille
• osa-aikatyöstä eläkettä karttuu 63-
 vuotiaaksi asti 1,9 % ja 63–68-vuoti-
 aana 4,5 % vuodessa
• ansionalenemasta vanhuuseläkettä kart-
 tuu 0,75 % vuodessa.

1946 ja sitä ennen syntyneille
• osa-aikatyöstä eläkettä karttuu 59 vuo-
 den iän täyttämisvuoden loppuun 1,5 % 
 ja 60 vuoden iän täyttämisvuoden alusta 
 65-vuotiaaksi saakka 2,5 % vuodessa
• ansionalenemasta eläkettä karttuu 1,5 % 
 vuodessa.

Työeläkekuntoutus
Kuntoutus parantaa ansiomahdollisuuksia, 
jos työkyvyttömyys uhkaa. Kuntoutuksen 
ajalta maksetaan kuntoutusrahaa, joka on 
työkyvyttömyyseläke + 33 %. Osakuntou-
tusraha on uusi vaihtoehto henkilölle, joka 
jatkaa osittain työssä ammatillisen kuntou-
tuksen rinnalla.

1. Työeläke koskee sinua

Nuori
• Ansaitset työeläkettä 18-vuotiaasta   
 alkaen 1,5 % vuosiansioista.
• Eläke karttuu tasaveroisesti pitkistä ja 
 lyhyistä työsuhteista.
• Eläkettä karttuu myös ammattiopinnois-
 ta ja alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta.

Aikuinen
• 53-vuotiaana eläkettä alkaa karttua 
 1,9 % vuosiansioista.
• Samalla yli 53-vuotiaan työntekijän elä-
 kemaksu nousee noin kolmanneksella.
• Työeläkekuntoutus tukee työelämään 
 vakiintunutta, jos sairaus uhkaa viedä 
 työkyvyn.

Seniori
• 63–68-vuotiaana eläkettä karttuu 4,5 % 
 vuosiansioista.
• Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle valintasi 
 mukaan 63–68-vuotiaana.
• 58 vuotta täyttänyt voi keventää työ-
 vuosiaan osa-aikaeläkkeellä.

Vuodesta 2008 alkaen saat postitse kotiin 
työeläkeotteen. Jo sitä ennen voit tarkistaa 
eläketurvasi Varman Eläkearvio-palvelus-
sa www.elakearvio.fi. Palveluun pääsee 
verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella 
henkilökortilla.

2. Eläke karttuu 
vuosiansioista

Vuoden 2004 loppuun mennessä kertynyt 
eläke lasketaan vanhoilla säännöillä. Vuo-
desta 2005 alkaen eläke karttuu kunkin 
vuoden ansioista ikää vastaavalla prosen-
tilla
• 18–52-vuotiaana 1,5 %
• 53–62-vuotiaana 1,9 %
• 63–68-vuotiaana 4,5 %.

Ansioperusteisilta päivärahakausilta ja 
työstä eläkkeen rinnalla karttuu työeläket-
tä 1,5 % iästä riippumatta.
Yksityisen alan työeläkkeissä ei ole pro-
sentuaalista ylärajaa. Tapaturma- tai lii-
kennevakuutuslain mukainen eläke sen 
sijaan vähentää työeläkettä.

TEL-lisäetuvakuutukset jatkuvat siten, 
että vuoden 2004 lopussa kiinnitettiin li-
säeläkkeen euromääräinen tavoite-eläke. 
Työntekijän tuleva palkkakehitys ei siis 
enää vaikuta lisäedun tasoon.

Indeksitarkistukset ovat muuttuneet niin, 
että eläkettä laskettaessa vuosiansioita ko-
rotetaan palkkakertoimella, jossa palkko-
jen muutoksen osuus on 80 % ja hintojen 
muutoksen osuus 20 %. Kaikkia maksussa 
olevia eläkkeitä tarkistetaan työeläkeindek-
sillä, jossa palkkojen muutoksen osuus on 
20 % ja hintojen muutoksen osuus 80 %.

Uudistunut työeläke
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Työkyvyttömyyseläke
Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada alle 
63-vuotias, jonka työkyky on alentunut 
3/5:lla. Osatyökyvyttömyyseläkkeen eli 
puolet täydestä eläkkeestä voi saada, jos 
työkyky on alentunut 2/5:lla.

Perhe-eläke
Perhe-eläke turvaa lesken ja alle 18-vuoti-
aiden lasten toimeentuloa. Perhe-eläkkeen 
määrä perustuu vainajan työeläkkeeseen.

Työttömyyseläke
Työttömyyseläke voidaan myöntää 1940-lu-
vulla syntyneelle, joka on ollut työelämässä 
vähintään 5 vuotta viimeisen 15 vuoden ai-
kana, saanut työttömyyspäivärahaa vähin-
tään 500 päivältä ja täyttänyt 60 vuotta.

Keskinäinen työeläkevakuutus-
yhtiö Varma on Suomen suurin työeläke-
yhtiö ja sijoittaja. Yhtiö vastaa yli 760 000 
henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2006 
Varman maksutulo oli 3 miljardia euroa 
ja se maksoi eläkkeitä 2,9 miljardia euroa. 
Yhtiön sijoitusten arvo oli vuoden 2006 lo-
pussa lähes 27 miljardia euroa.

Tietoiskut on kirjoittanut Leena Walldén 
Varman neuvontapalvelusta.

Varma – pension 
insurance and pension 

benefits

Employees and entrepreneurs working in 
Finland must be ensured against the eco-
nomic risks caused by ageing, disability 
and the death of a family provider.  It is the 
employer’s duty to arrange insurance.
Varma is there to serve companies in all 
matters related to statutory TyEL and YEL 
insurance.

Pension benefits include: old-age 
pension, early old-age pension, part-time 
pension, disability pension, unemployment 
pension, survivors’ pension and rehabilita-
tion benefits and services.

The amount of pension/year ac-
crued from employment/year is calculated 
according to a simple rule: the annual pen-
sionable earnings are multiplied by the ac-
crual percentage which is age-dependable:
- 1.5 % from the age of 18 to 52
- 1.9 % from the age of 53 to 62
- 4.5 % from the age of 63 to 68

Tunnetko yrityksesi riskit?
Tee Turvatesti.
Haverit ja vahingot voivat merkitä yritykselle suuria menoja ja 
jopa koko toiminnan loppumista. Yrityksen Turvatestin avulla 
selvität yrityksesi riskit ja saat tietää, millaista turvaa tarvitset 
niiden välttämiseksi. Voit säästää tuhansia euroja. 

Tutustu Turvatestiin netissä www.if.fi  tai soita! 
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Varastotilan pohja alkaa hahmottua.

Hitsaamo saa varastohyllyt kesäksi.

Kokoonpanon uusi 
lay-out on työnalla.

Yhä useampi asiakas haluaa 
esikokoonpantuja tuotteita.

90 tonniset ja 110 tn APT puristimet 
saivat uudet urapöydät.

Levytyökeskussolun hermokeskuksessa suunnitellaan 
ja jaetaan työt, pidetään järjestelmä ajantasalla ja 

tehdään tarvittava ohjelmointityö.

Tuotannon ryhmäesimiehiä on nyt 5 ja ohjaukseen 
tarvittavia raportointipisteitä on lisätty runsaasti.

Tommi Sarkki nimitettiin valmistuspäälliköksi 
ja johtoryhmän jäseneksi tammikuussa.

Koulutusyhteistyö Novidan kanssa tähtää esim. 
levytyökeskusten käyttäjien kouluttamiseen. 

Olemme mukana ohutlevyhankkeen ohjausryhmässä.

Seger Automation on saanut lisää lankasahakapasiteettia.

ajatukset muista elämän kiireistä ja vaikka 
keikkamatkat ovat välillä raskaita on ne sil-
ti rentouttavia. Tavoitteita ei ole sen kum-
memmin mietitty, pääasia että kaikilla on 
hauskaa, sekä yleisöllä että itsellämmekin, 
Oittinen selventää. Geenipop on bilebän-
di, eli soitamme pääasiassa ravintoloissa, 
mutta ei pidä unohtaa häitä, synttäreitä 
ym. tilaisuuksia missä tarvitaan menevää 
musiikkia. Lisää tietoa Geenipopista saat 
kotisivuiltamme osoitteesta: 
www.uusikaupunki.fi/~geenipop/

Tavataan meidän keikalla !

Geenipop rocks…

Geenipop is a cover band performing rock 
and pop music which other artists have 
made famous.  The group of five young 
men has played together for five years al-
ready. They do their marketing themselves 
and drive their minibus themselves in 
turns when they play in restaurants all over 
southern part of Finland.

Geenipop members, Sam Varjo, 
Jari Myöhönen, Markus Kotiranta, Toni 
Oittinen and Sami Siirtola, think that play-
ing music is a good way to relax and get 
their minds off of work. The most impor-
tant thing is that everyone enjoys what 
they are doing and that it is fun!

Toni Oittinen (oik.), joka soittaa syntikkaa, 
toimii Seger Oy:ssä ryhmäesimiehenä vas-
tuualueenaan leyvytyökeskukset. Kuvassa 
vasemmalla Mikko Paakkola.

Toni Oittinen (right) who plays the elec-
tric piano works as a supervisor for CNC 
machinery at Seger Oy. Left in the picture 
Mikko Paakkola.

Viidestä nuoresta miehestä koostuva 
rock-/ popmusiikkia soittava coverbändi 
Geenipop on jo viiden vuoden ajan viih-
dyttänyt yleisöään coveribiiseillä ympäri 
Etelä-Suomea. Sana ”cover” voi olla mo-
nelle vieras. Sehän tarkoittaa sitä, että bän-
di soittaa muiden julkaisemaa musiikkia. 
Gategoriaan kuuluu mm.Tommi Läntinen, 
Rasmus, Him, Kirka, Dingo, ZZ-Top sekä 
muita hittibändejä niin kotimaasta kuin ul-
komailtakin. -Helpompaa on soittaa mui-
den valmiiksi tekemiä hittejä kun se että 
alkaisi itse tekemään omaa musiikkia, sa-
noo rumpuja soittava Sami Siirtola. 

Keikat myymme itse ja niitä on 
yleensä kerran pari kuukaudessa. Keik-

Geenipop näyttää yleisölle

selvät sävelet
kareissut ajamme juuri hankkimallamme 
viiden hengen pakettiautolla, johon mah-
tuu kaikki bändin tavarat ja miehet. –Ajo-
vuorot vaihtuvat aina joka keikkareissulla, 
muistuttaa Kitaristi Sam Varjo. Muut bän-
din jäsenet ovat laulaja Jari Myöhänen, 
Basisti Markus Kotiranta sekä syntikkaa 
soittava Toni Oittinen. Vararumpalina 
toimii Matias Aaltonen. Vuosien varrella 
rumpali on vaihtunut Tonin veljen, Marko 
Oittisen lähdettyä soittamaan tanssimu-
siikkia Unelmavävyihin, mutta muut soit-
tajat ovat olleet uskollisia Geenipopille ja 
pysyneet eturivissä sotarintamalla urheasti 
muiden rinnalla. 

 - Musiikki on hyvä keino eristää 
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Katsaus Seger Oy:n 
kevään 2007 tapahtumiin

Varastotilan pohja alkaa hahmottua.

Hitsaamo saa varastohyllyt kesäksi.

Kokoonpanon uusi 
lay-out on työnalla.

Yhä useampi asiakas haluaa 
esikokoonpantuja tuotteita.

Hilja Kunnari tekemässä lämmönvaihdinlevyjä.

Lämmönvaihdinlevyjen valmistusprosessia on 
voimakkaasti kehitetty ja nostettu kapasiteettia 25%.
 
Parhaimmillaan pihalla on 5 kpl 
rekkoja lastaamassa tai purkamassa.

90 tonniset ja 110 tn APT puristimet 
saivat uudet urapöydät.

Levytyökeskussolun hermokeskuksessa suunnitellaan 
ja jaetaan työt, pidetään järjestelmä ajantasalla ja 

tehdään tarvittava ohjelmointityö.

Tuotannon ryhmäesimiehiä on nyt 5 ja ohjaukseen 
tarvittavia raportointipisteitä on lisätty runsaasti.

Tommi Sarkki nimitettiin valmistuspäälliköksi 
ja johtoryhmän jäseneksi tammikuussa.

Koulutusyhteistyö Novidan kanssa tähtää esim. 
levytyökeskusten käyttäjien kouluttamiseen. 

Olemme mukana ohutlevyhankkeen ohjausryhmässä.

Seger Automation on saanut lisää lankasahakapasiteettia.

Uudessakaupungissa kalastus kuuluu kesään.

Curlingin puulaakisarjassa Team Seger sijoittautui neljänneksi.

Seger Automation tekee nyös vaativia protoja.
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KUNNON ALOITUS-
MAHDOLLISUUDET
Teemme yrittäjälle Uuteen-

kaupunkiin saapumisen mahdolli-

simman helpoksi. Yrittäjä saa meiltä

räätälöityä kokonaispalvelua, jolloin

olemme kaikki hänen käytettä-

vissään. Avustamme myös EU-

tukien hakemisessa. Toimivat

ratkaisut kehitetään varmasti

 – Uusikaupunki valittiin

vuonna 2001 Suomen

luovimmaksi kunnaksi!

TOIMITILAA
YHTEYKSIEN
ÄÄRELLÄ
Uudessakaupungissa yrityksesi

pääsee edullisesti sataman,

rautatien sekä valtatie 8:n

äärelle. Kaupunki on varan-

nut resursseja toimitilojen

suunnitteluun, rahoitta-

miseen ja rakentamiseen

yritysten käyttöön.

OSAAVAA
TYÖVOIMAA

Uudessakaupungissa on paljon

osaavaa ja ammatillisesti

koulutettua työvoimaa, joka

on myös sitoutunutta

– työpaikkauskollisuus on

arvossa. Koulutusmahdolli-

suudet kaupungissa ovat hyvät,

joten motivoitunutta työvoimaa on

saatavilla jatkossakin.

UKIPOLIS
PALVELUKSESSANNE
Kaupungin omistama osaamis- ja

teknologiakeskus Ukipolis Oy yhteistyökumppa-

neineen antaa osaamisensa yritysten

käyttöön ja auttaa

kehittämismahdolli-

suuksien löytämisessä ja

hankkeiden toteutuksessa.

Ukipoliksen erikoisaloja ovat

mm. metalli- ja energiatek-

niikka sekä logistiikka.

www.ukipolis.fi

KIITETTÄVÄÄ
YRITYSYHTEIS-
TYÖTÄ

Kehitämme Uudestakaupungista yhä

yritysystävällisempää kaupunkia.

Kanssamme on helppo sopia asioista,

sillä jokainen viranomainen on sisäistänyt

yhteiset tavoitteet. Työ myös tuottaa

tulosta – yritysyhteistyömme on saanut paljon

kiitosta.

Kun byrokratiaa
on vähän, pääsee

heti hommiin.

 Luja yhteistyö liittää
osapuolet yhteen.

u u s i k a u p u n k i . f i

Tutkimuksella syntyy
viimeisteltyjä

tuotteita.

Mitä odotat paikkakunnalta,

jossa yrityksesi toimii?

Uusikaupunki tarjoaa aidot

mahdollisuudet menestymiseen:

Ottamalla yhteyttä
kuulet lisää hyviä syitä
Uuteenkaupunkiin
tulemiselle!

VALITSE YRITYS
UUDESSAKAUPUNGISSA

Elinkeinojohtaja
Kristiina Salo
puh. (02) 8451 5202,
040 703 5203
kristiina.salo@
uusikaupunki.fi

Uusikaupunki tarjoaa
yrityksellesi vireän

toimintaympäristön.

Kunnon
yhteyksillä
logistiikka

sujuu hyvin.
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Avoimien ovien päivä, Seger 5-v
Työkaluvalmistus kasvaa Seger Automationilla
Henki-Sampo
Seger Rapid Components
Katsaus Seger Oy:n syksyn 2007 tapahtumiin
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Seger Oy on toiminut 5 vuotta. Keväällä 
2002 perustettu Seger Oy aloitti tuotannon 
ja toimitukset kyseisen vuoden kesän aika-
na. Kulunutta 5-vuotiskautta juhlistettiin 
henkilöstölle, heidän perheenjäsenilleen 
ja ystäville kohdistetulla avoimien ovien 
päivällä 6. lokakuuta, 2007.

Lähes 100 henkeä kävi pistäy-
tymässä. Juotiin kahvit tai mehua. Van-
hempien mukana seuranneet lapset olivat 
erityisen kiinnostuneita koneista. Trukit 
saivat myös erityishuomion. Miehittämät-
tömänä käynyt levytyökeskus oli aikuisil-
lekin mielenkiintoista katsottavaa.

Monet muistelivat aloitusvuotta 
2002, jolloin henkilöstöä oli kolmisenkym-
mentä ja tiloista oli käytössä noin puolet 
nykyiseen verrattuna. Koneita ja laitteita 
oli jo silloin merkittävässä määrin mah-
dollistaen uskottavan tuotantokapasiteetin. 
Niitä oli kuitenkin harvakseltaan ja suuria 
neliömetrimääriä oli ”autiona” odottaen 
tulevaa kasvua.

Voimakkaasti kasvuhakuinen 
strategia on onnistunut hyvin. Vuosittai-
nen kasvu on ollut suunniteltua, riskien 
kannalta tasapainoista ja hallittua. Kasvua 
varten varatut lisätilat ovat kiitettävästi 
hyötykäytössä. Enää ei löydy tenniskentän 
kokoisia tyhjiä alueita. Kasvumahdollisuu-
det eivät ole kuitenkaan loppuneet. Tähän 

Avoimien ovien päivä

Seger 5-v heijastimia jaettiin henkilöstölle 
ja koululaisille yhteensä n. 1000 kpl.

1000 pedestrian reflectors with text “Seger 
Technologies 5 years” were handed out to 
our personnel and to local schools.

asti olemme kasvaneet lattianeliöitä hyö-
dyntämällä. Nyt on tullut aika hyödyntää 
myös kuutioita, joka näkyy lisääntyneinä 
hyllymetreinä ylöspäin. Kesällä valmis-
tui myös teräsrunkoinen kosteuspoistettu 
kylmävarasto, joka mahdollistaa varas-
toitavien materiaalien säilyttämisen sille 
soveltuvassa paikassa vapauttaen tehdas-
tiloja tuotantokäyttöön. Kun kuutiot sitten 
jossakin vaiheessa tulevat käytetyiksi on 
tontilla vielä mahdollisuus vaikka kaksin-
kertaistaa olemassa olevat tilat.

Menneet 5 vuotta ovat luoneet 
meille Segeriläisille erinomaisen työpai-
kan. Yhtiön kannalta hankalimmat vuodet 
ovat takanapäin. Asiakaskunnan laajuus ja 
tyytyväisyys osaamisemme sekä toimin-
tamme tasoon antavat mitä parhaimman 
mahdollisuuden myönteiselle kehitykselle 
myös jatkossa. Käsitykseni on, että myös 
me segeriläiset tunnemme tyytyväisyyttä 
ja ylpeyttä työpaikastamme. 

Pitäkäähän huolta kunnostanne. Mikäli lu-
mitilanne ei mahdollista talvilajeja, käykää 
vaikka hiihtoputkessa.

Lasse Vainio
toimitusjohtaja 
Seger Oy

Open doors…
Seger Oy is now five years old!  We started 
production and deliveries during summer 
2002.  To celebrate these five years we had 
“open doors” for personnel, their fami-
lies and friends October 6, 2007.  Nearly 
hundred visited us – had a cup of coffee 
or juice.  The children were especially in-
terested in all machinery and truck lifts. 
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Seger Automation Oy:
n osalta vaiherikas ku-
lunut vuosi on ollut 
monessa mielessä haas-
teellinen. Vauhti kiihtyi 
työkalumarkkinoilla 
kesän jälkeen selvästi. 
Tosin kysynnän vaihte-
lu on melko tyypillistä 
yrityksemme liiketoi-
minnassa.

Asiakkaittem-
me lisääntynyt luotta-
mus toimintaamme on 
tuonut kasvua. Myöntei-
set referenssit ovat tär-
keitä toiminnassamme. 
Kasvua on tullut myös 
useiden uusien asiakkai-
den myötä. Paikallisen 
infran kiinostuksen li-
säksi uusia asiakkaita on tullut rajojemme 
ulkopuoleltakin. Tämä on varmasti myös 
osoitus kilpailukykyisestä ja laadukkaasta 
toiminnastamme.

Panostaminen laatuun, kilpailuky-
kyyn ja joustavuuteen sekä asiakastyytyväi-
syyteen ovat tuoneet halumaamme kannatta-
vaa liiketoiminnan kasvua. Alkavan vuoden 
osalta aiomme pysyä samassa suunnassa.

Vuoden 2008 näkymät ovat hy-
vät. Tulemme vahvistamaan osaavaa orga-
nisaatiotamme lastuavan työstön ja erityi-
sesti puristintyökalujen osalta. Tämä luo 
entistä paremmat mahdollisuudet palvella 
nykyisiä ja uusia asiakkaita tehokkaammin 
ja joustavammin. 

Kiitokset vuodesta 2007 ja kaikkea hyvää 
jatkossa!

Ilkka Salohonka
Toimitusjohtaja
Seger Automation Oy

Tool manufacturing 
grows

For Seger Automation Oy the past year 
has been full of challenges. The demand in 

Työkaluvalmistus 
kasvussa

tool manufacturing markets was quite high 
after summer.  In this field the changes in 
demand can be quite rapid.

In addition to the growing busi-
ness with the old customers, we’ve also 
gained new customers – also abroad!  This 
must be a sign of competitiveness and 
quality of our work.

Also this year we are setting ef-
fort in improving our quality, effective-
ness and flexibility which brings us satis-
fied customers and growth.  We will also 
strengthen our personnel setting the focus 
on fabricating and press tooling. These will 
give us even better possibilities to serve 
our present and also new customers.

Thank you all for the year 2007 and all the 
best for 2008!

Ilkka Salohonka
Managing Director
Seger Automation Oy

Työkalunvalmistus on ollut loppuvuodesta 
kasvussa.

Toolmanufacturing has been growing busi-
ness area towards the end of 2007.

Adults visiting found it interesting to see 
how the fully automatic CNC-turret press 
line works.

Many remembered the first 
months in 2002 when we were only about 
30 and only half of the facilities were used 
for production. At that time we had quite 
a many machines and equipment in order 
to prove our production capacity. But still 
there was lots of open space.

We have succeeded in our strate-
gy of growth very well.  The annual growth 
has been planned, and when risks are con-
cerned – in balance and under control.  You 
cannot find any extra open space here any 
more. But possibilities to grow have not 
been used yet.  It is time to utilize also the 
cubic meters, too! This means freeing the 
floor of warehousing and taking advantage 
of the height of six meters building the 
shelves up till that.  We also built a special 
warehouse with humidity control system 
for packing material and raw materials.  
And in addition to that there is a lot of land 
to build more.

Seger Oy has been a good em-
ployer for all of us for the past five years!  
The most difficult years are now history.  
We expect the positive development to 
continue due to vast range of customers 
and their satisfaction when our know-how 
and the level of our functions is concerned.  
I think that we all at Seger are satisfied and 
proud to work here.

Keep your selves fit! And if we do not get 
any snow, go the next-door pipe to ski.

Lasse Vainio
President and CEO
Seger Oy
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Väestö eläköityy, työssäkäyvien määrä 
supistuu ja osaajista tulee pula. Kaikki-
han me tämän tiedämme. Vai tiedämmekö 
sittenkään? Vain 3 % yrityksistä on sisäis-
tänyt, että henkilöstö on sille investointi. 
Asia selvisi, kun Taloustutkimus selvitti 
Henki-Sammon pyynnöstä, miten moni 
pk-yrityksen johtaja osaa spontaanisti ni-
metä henkilöstön yhdeksi yrityksen inves-
toinneista. 

Siinä missä kalusto, koneet ja 
tietokoneet sekä atk-laitteistot nähdään 
selkeästi investointeina, on henkilöstö in-
vestointina kokolailla tuntematon käsite. 
Spontaanisti henkilöstön investoinniksi 
osasikin mainita vain 3 % kaikista tutki-
mukseen vastanneista pk-yrityksen päättä-
jästä. Peräti 41 % yrityksistä kertoo, ettei 
ole varautunut millään tavoin tärkeimpi-
enkään työntekijöidensä menettämiseen. 
Tämä osoittaa, että vielä toistaiseksi hen-
kilöstöriskeihin eli esimerkiksi avainhen-
kilön irtisanoutumiseen, sairastumiseen tai 
siirtymiseen kilpailijan leipiin ei ole osattu 
varautua. Syytä silti olisi:

”Tarkoin rekrytoidun ja koulute-
tun henkilöstön irtisanoutuminen merkit-
see paitsi työpanoksen menetystä, myös 
merkittäviä kustannuksia yritykselle”, sa-
noo johtaja Risto Honkanen Henki-Sam-
mosta.

Pula osaavasta työvoimasta on 
jo nyt yksi merkittävimmistä yrityksen 
kasvun esteistä. Tulevaisuudessa henki-
löstöriskien toteutumisen todennäköisyys 
kasvaa ja työvoimapula kohdistuu useil-
le toimialoille, sillä vuosina 2000 - 2015 
poistuu työelämästä miljoona työntekijää 
ja tilalle tulee vain 600 000 uutta työnte-
kijää.

Harva yritys ymmärtää työntekijän 
olevan taloudellinen investointi

Reilu kolmannes tutkimuksessa 
haastatteluista pk-yrityspäättäjistä kokee 
tarpeelliseksi suojata työntekijään koh-
distuvan taloudellisen investoinnin jollain 
tavalla. 

Henki-Sammon Investointisuoja 
on kehitetty yrityksille henkilöriskeihin 
varautumisen avuksi. Investointisuojan ot-
tava yritys saa Henki-Sammolta laskelman 
avainhenkilön menetyksen kustannuksista 
ja ratkaisuehdotuksen avainhenkilöiden si-
touttamiseksi yritykseen.  ”Laske arvo yri-
tyksesi avainhenkilöille osoitteessa www.
henki-sampo.fi. Samalla saat tietää, mikä 
on fiksuin tapa suojata investointisi”, vink-
kaa Risto Honkanen.  

Henki-Sampo on Suomen vakavaraisimpia 
ja arvostetuimpia henkivakuutusyhtiöitä 
ja osa Sampo-konsernia yhdessä If Va-
hinkovakuutusyhtiön kanssa. Kehitämme 
innovatiivisia ratkaisuja, jotta jokainen 
suomalainen voisi elää haluamallaan 
tavalla – myös työelämän jälkeen. Tar-
joamme koko elämän kattavia säästö- ja 
sijoitusratkaisuja sekä turvaamme henki-
löriskit parhaalla mahdollisella tavalla. 
Henki-Sammolla on liiketoimintaa Suo-
men lisäksi Baltiassa, Ruotsissa, Norjassa 
ja Tanskassa. Suomessa työskentelee tällä 
hetkellä noin 300 alan ammattilaista.

Personnel – financial 
investment

People get older, number of the ones work-
ing decreases and there will be lack of labor 
– we all know that – or do we? Only 3 % 

of companies realize that actually their em-
ployees are an investment to the company!

As well as machinery and equip-
ment are an investment, also employees are 
an investment. More than 41 % of small 
companies say that they are not prepared 
to loose the key-personnel. This shows that 
risks regarding personnel have not been 
recognized yet.

When an employee leaves the 
company – after being hired and trained 
– it is not only a loss of that person but also 
a major cost for the company says Risto 
Honkanen for Sampo Life.

Lack of trained personnel is al-
ready today an obstacle for companies to 
grow. In the future the personnel risks are 
even bigger factor and lack of personnel is 
part of every day life in different fields of 
industries and companies.

Sampo Life has created insur-
ance system for personnel risks in order to 
help companies to manage this risk. The 
company who takes this insurance will get 
calculation on the key-personnel leaving 
the company and a solution how to bind an 
employee to the company. At our web site 
www.henki-sampo.fi you’ll find out more 
on “what is the best way to secure your in-
vestment”.

Sampo Life, one of Finland’s most well-
established and respected life insuran-
ce companies, belongs, together with If 
P&C Insurance, to the successful Sampo 
Group. 
We develop innovative solutions for people 
in Finland who want to make their own de-
cisions without financial restraints – even 
after they have retired from working life. 
We provide our clients with life-long sa-
vings and investment solutions as well as 
comprehensive cover for personal risks.

In addition to Finland, Sampo Life opera-
tes in the Baltic countries, Sweden, Nor-
way and Denmark. In Finland, Sampo Life 
currently employs approximately 300 pro-
fessionals. Our welcoming premises are 
located in Hietalahti, Helsinki
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Seger Oy panostaa jatkossa enemmän myös 
projekti-, piensarja- ja prototyyppivalmis-
tukseen. Tämä on luonteva lisä Seger Oy:
n nykyiseen toimintaan ja tehostaa palvelu-
tasoamme koskien niin pieniä kuin suuria-
kin asiakkaita tuotekehityksen, tuotannon 
aloittamisen ja piensarjatuotannon osalta.

Seger Oy pystyy hyödyntämään 
useimmat asiakkaalta sähköisessä muo-
dossa tulevat piirustukset. Tuotkehitysryh-
mällä on kyky käyttää useita eri CAD-jär-
jestelmiä. Osallistumalla tuotekehitykseen 
voimme tuoda jo tuotteen kehitysvaiheessa 
tuotteen mitoitukseen tuotantomenetelmi-
en asettamat erityisvaatimukset kuten val-
mistusteknisesti toimivat toleranssit. Näin 
edesautamme kustannustehokkaan konsep-
tin syntymistä volyymituotantoa varten.

Pystymme myös tarvittaessa 
tekemään tuotteita asiakkaan mallin pe-
rusteella. Käytämme hyväksi 3-D koordi-
naattimittauskonetta skannamaalla mallin 
pinta, reunat ja reiät. Näin saamme aikai-
seksi sähköisen mittapiirustuksen, jota voi 

Seger Oy lanseerasi uuden liiketoimintayksikön: 
Seger Rapid Components

sellaisenaan hyödyntää CNC-koneiden oh-
jelmoinnissa niin tuotteen valmistuksessa 
kuin mahdollisesti tarvittavien työkalujen-
kin valmistamiseen.

Seger Oy:llä on tarjottavanaan 
ohutlevyn muokaamiseen käytettäviä 
mentelmiä piensarjatuotannosta suursar-
jatuotantoon. Tuotteen prototyyppi- tai 

Heikki Vorne vastaa Rapid-tuotteiden levytyökeskusvaiheista.

Heikki Vorne is responsible for all phases for turret pressing of products for Rapid Components.

Prototyypit ovat osa Rapid Products 
tuotteista. Timo Tamminen kokoamassa 
Kimmo Tähtisen asiakkaalle myymää 
prototyyppiä.

Prototype parts are typical for Rapid 
Component product production. Timo 
Tamminen assembles a prototype cabinet 
sold by Kimmo Tähtinen to one of our 
customers.

piensarjatuotannon volyymien kasvaessa 
voidaan valmistuksen tehokkuutta kasvat-
taa Seger Oy:n suurempiin sarjoihin tar-
koitetuilla ratkaisuilla, automaattisilla le-
vytyökeskuslinjoilla tai työkaluratkaisuilla 
puristimissa. 

Seger Rapid Components lii-
ketoimintayksiköllä on konekanta, jolla 

SegerNews2_07.indd   5 2�.1.2008   12:�7:09



�

Seger news 2/07

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki OP-Privaten asiakkaat ovat erilaisia. Toiset haluavat sijoittaa merkittäväksi  
kasvaneen varallisuutensa siten, että heidät itse asiassa vapautetaan raha-asioiden ja  
sijoitusmarkkinoiden päivittäisestä seurannasta. Tällöin asiakkaan henkilökohtainen  
varainhoitaja pitää huolta siitä, että asiat pysyvät oikeilla raiteilla. Toiset asiakkaamme  
taas haluavat itse tehdä päätöksiä päivittäisten kurssivaihteluiden ja suhdanteiden pohjalta.  
Kumman vaihtoehdon sinä valitset? Katso lisää op.fi/private tai soita meille (02) 841 1224. 
 

 

Syyskuussa valmistui 2500 m3 
kylmävarasto.

Lokakuussa saapuivat 2 kpl italialaisia 
150 tn automaattipuristinlinjoja.

Ambrogio Gallien linjavarusteet 
ovat viimeisintä tekniikkaa.

Marraskuun alussa olivat 
linjat koeajovalmiina.

Joululounas syötiin 
Hepokarin Messissä.

Kirkkoherra Esko Halivaaran joulun 
sanomaa kuunneltiin tarkasti.

 
Lauluveikkojen joululaulut toivat 

joulutunnelmaa. Vasemmalla 
kirkkoherra Esko Halivaara.

Joululahja kuului asiaan.

voidaan keskittyä asiakkaiden projekti-
luonteisiin tuotteisiin, prototyyppi- tai 
piensarjavalmistukseen.

Haluamme tuoda osaamisemme 
myös pienten ja keskisuurten yritysten 
käyttöön. Uskomme tuovamme myös heil-
le lisäarvoa ja mahdollisuuksia yhä parem-
paan menestykseen.

Seger Oy launched 
a new business area

Seger Rapid Components

In the future Seger Oy will set more efforts 
also in project, small series and prototype 
manufacturing.  This is a natural addition 
to present functions and improves our 
service level towards both small and large 
customers when it concerns product de-
velopment, starting manufacturing and for 
small series products. 

Seger Oy can utilize the most 
drawings that we get in electronic form 
from our customers. Our product develop-
ment group can use several CAD-systems. 
When taking part in the product develop-
ment, we can give our customers informa-
tion on special requirements of production 
methods and tolerances. This way we help 
our customers to cost effective volume 
production.

We can also produce parts accord-
ing to a model product from our customer.  
We use our 3-D measuring machine in or-
der to create drawing of the product which 
can be used then directly in programming 
CNC-machinery, and also perhaps making 
a tool for the product.

Seger Rapid Components group 
has got a machinery, which can be used for 
products that are for certain project or they 
are prototypes or are small series products.  
And when the volumes grow they can eas-
ily be transferred to be manufactured with 
different methods offered by our volume 
production.

We believe we can give added 
value to all our customers with this new 
business area.
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Katsaus Seger Oy:n 
syksyn 2007 tapahtumiin

 
Messuilla ständiä koristi valkoinen 
Porsche Cayman.

 
Jari Hartikainen ja Mikko Lasanen, 
vanha ja uusi ABBn sourcing managerimme.

Vanha tuttumme Lazlo Petrovan kävi 
tervehtimässä.

Tampereen alihankintamessuilla oltiin 
kellanruskeissa kravateissa.

Syyskuussa valmistui 2500 m3 
kylmävarasto.

Lokakuussa saapuivat 2 kpl italialaisia 
150 tn automaattipuristinlinjoja.

Ambrogio Gallien linjavarusteet 
ovat viimeisintä tekniikkaa.

Marraskuun alussa olivat 
linjat koeajovalmiina.

 
 X-5 oli asennuksessa 
marraskuussa.

Tehtaan mies opastamassa 
servosärmärin ojelmoinnissa.

Lisää puristinkapasiteettia 
tulossa joulukuussa.

Uusin A-5 tuli  
vuodenvaihteessa.

Seger Automation kasvatti työkaluvalmistusta.

Raimo Korpi voitti Ruukin Taiteiden Yön 
golf-kilpailun elokuussa. Palkinnon kävi 
luovuttamassa Hannele Jokinen.

Syksyn aikana tehtiin paljon prototyyppejä.

Tuomo Sirkka ja Tommi Länsipaltta Viikaisten 
yläasteen 9ltä Tettiläisinä tutustumassa 
Segerillä työelämään.

Joululounas syötiin 
Hepokarin Messissä.

Kirkkoherra Esko Halivaaran joulun 
sanomaa kuunneltiin tarkasti.

 
Lauluveikkojen joululaulut toivat 

joulutunnelmaa. Vasemmalla 
kirkkoherra Esko Halivaara.

Joululahja kuului asiaan.
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Suhdanteet ja näkymät
Viime vuoden loppupuolelta asti on jänni-
tetty luottokriiseistä kärsivän USA:n talou-
den ajutumista taantumaan, sen vaikutuksia 
maailmantalouteen ja ajallista kestoa. En-
nustaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Tosi-
asiassa maailmankirjat ovat olleet sekaisin 
jo pidemmän aikaa. Aikaisempien vuosi-
kymmenten talouden tunnusluvut ja kaavat 
johtopäätöksien tekemiseen ovat osoittautu-
neet tässä ajassa paikkaansapitämättömiksi. 
USA:n olisi pitänyt ajautua taantumaan jo 
kauan sitten. Näin vaan ei käynyt. 

Olemme tottuneet siihen, että Eu-
rooppa kulkee talouden trendeissä USA:n 
vanavedessä. Nyt kehittyvien markkinoi-
den, erityisesti Kiinan ja Intian, talouksien 
kasvaessa edelleen voimakkaasti USA:n 
tilanteen vaikutukset maailmantalouteen 
jäänevät odotettua pienemmiksi. USA:n 
taantuma saattaa jäädä lyhytkestoiseksi ja 
vaikutukset Euroopassa saattavat näkyä 
vain kasvun hetkellisenä hidastumisena.

Kasvun hidastumisesta huoli-
matta talous on kehittynyt edelleen Länsi-
Euroopassa suotuisasti alkuvuoden aika-
na. Erot eri maiden välillä ovat kuitenkin 
kasvaneet. Suomessa teknologiateollisuu-
dessa kone- ja metallituoteteollisuuden 
tilauskanta on arvoltaan edelleen kasvanut 
alkuvuonna viime vuotiseen verrattuna. 
Osaltaan tilauskannan arvon kasvu johtuu 
kasvaneista raaka-aine- ja työvoimakus-
tannuksista. Inflaatio on nostanut päätään.

Inflaatio Suomessa oli maaliskuus-
sa jo 3,9 %. Näin korkealla ei ole oltu sitten 
vuosituhannen vaihteen. Inflaatiotaso on 
muiden EMU-maiden tasolla, joten yleisesti 
ottaen kilpailukykymme EU:ssa ei olennai-
sesti tästä syystä kärsi. Ihan toinen asia on 
sitten miten kilpailukykymme riittää jatkos-
sa verrattuna kehittyviin markkinoihin.

Seger Oy:lle on tärkeää seura-
ta muuttuvia talouden tilanteita ja ryhtyä 
oikea-aikaisesti tarpeen vaatimiin toimen-
piteisiin. Raaka-aineet ovat merkittävä 
osa kustannusrakennettamme. Maailman-
markkinahintoihin perustuvat hintamuu-
tokset ovat olleet raaka-aineilla viime vuo-
sina poikkeuksellisen suuria. Muutokset 
on poikkeuksetta ollut vietävä läpi koko 
ketjun lopputuotteisiin ja näin loppukäyt-
täjän maksettavaksi. Tälle kehitykselle ei 
toistaiseksi ole loppua näkyvissä.

Lähimarkkinoiden kehittyminen 
on tuonut raaka-ainemarkkinoille uusia 
”pelureita” sekä teräspalvelukeskuksina 
että maahantuojina, jotka piristävät kilpai-
lutilannetta ja parantavat siten metallite-
ollisuuden kilpailukykyä kokonaisuutena. 
Eräänlaista uusjakoa tulee varmasti tapah-
tumaan. Pahasti viime vuosina rapistunut 
palvelutaso tullee paranemaan valikoimien 
ja toimitusaikojen parantuessa.

Teräs- ja terästuotemarkkinoil-
la on esiintynyt jopa protektionismia. Se 
on joillekin mahdollisuus, mutta siihen 
sisältyy myös monenlaisia vaaroja. Näen-
näinen hyöty jää lyhytaikaiseksi, vääristää 
kilpailua ja hidastaa kehitystä. Sitä tulisi 
mahdollisuuksien mukaan välttää.

Meneillään oleva vuosi on Seger 
Oy:llä vähintäänkin yhtä haastava kuin vii-
me vuosikin. Huolehdimme viime vuoden 
n. 30 % kasvusta hallitusti ja kiitettävin 
”paperein”. Kuluvan vuoden kasvunäky-
mät ovat samaa tasoa. Käsitykseni on, että 
olemme siihen valmiit.

Suotuisia kesäilmoja,

Lasse Vainio
toimitusjohtaja
Seger Oy

Trends and the future

Ever since last fall everyone has been wait-
ing for recession in the US markets, how it 
affects world markets and how long the re-
cession last.  “Telling the future” is not easy.  
In fact the world economy has been some 
what confusing already for some time. The 
key figures for the economy have not been 
helpful for making decisions as they have 
been in the past – according to those figures 
the US market should have been in deep re-
cession already a long time ago. 

Usually the economy trends in 
Europe follow the trends of the US market.  
Now when the developing markets, like 
China and India, grow the effect of the US 

market is less than before. Also the slight 
recession of the US market has not that big 
an effect on the European markets.

The economy in the European 
market has developed positively during the 
first half of the year but difference between 
countries has been bigger. In Finland the 
orders in metal industry are bigger in Eu-
ros than last year. Part of the increase in the 
Euros is due to the fact that the price for 
raw materials and labor has risen. 

Inflation in March this year was 
already 3.9 %.  Last time the inflation was 
as high was at the beginning of this millen-
nium. The competitiveness in Finland is in 
the same level as it is in other EMU coun-
tries, but it is totally different thing when 
you compare it to the developing markets.

For Seger Oy it is extremely vital 
to follow the ever changing market situ-
ations and act accordingly and fast. Raw 
materials are a significant part of our cost 
structure.  There are some new players in 
the domestic market which affects nicely 
to the competitiveness of the metal indus-
try.  There has been some protectionism 
in the steel industry, which some see as a 
chance with some threads, too. Hopefully 
that can be avoided…

This year has been and will be 
very challenging for Seger Oy, like the 
year before! We took care of last years 
about 30 % growth keeping everything 
in control getting an “A” on “our report 
card” on that.  The growth this year will 
be at the same level.  I truly think that we 
are well prepared and ready for this.

Have a nice and relaxing summer,

Lasse Vainio
CEO
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CoastOne Oy

CoastOne Oy aloitti toimintansa vuonna 
1999, konesuunnittelu pääsi vauhtiin to-
denteolla vuonna 2003 ja ensimmäinen 
Cone 500 särmäyspuristin toimitettiin asi-
akkaalle vuonna 2004.
 Tässä kohtaa lienee paikallaan 
korostaa Seinäjoen teknologiakeskuksen 
panosta, se tuki mikä sieltä alussa tuli oli 
meille erittäin merkittävä.
 Ensimmäisille messuille, Tam-
pereen Alihankintamessuille ja teknolo-
giakeskuksen osastolle kerättiin voimat 
vuonna 2005. Tuolloin, aloitteleva koneen-
rakennusyhtiö löysi huomattavan määrän 
asiakaskuntaa, joka tänäkin päivänä työl-
listää CoastOne Oy:tä paljon. Tampereen 
messujen mutkattomassa ilmapiirissä sol-
mittiin myös yrityksen ensimmäiset vien-

tikaupat kun Rinaldo Production Oü Tal-
linnasta osti Cone 900 särmäyspuristimen.
 Tänään CoastOne Oy työllistää 
15 henkilöä ja on merkittävä konetoimitta-
ja Suomessa ja ulkomailla. Tuotantovauhti 
on tällä hetkellä 6 Conetta kuukaudessa. 
Olemme määrätietoisesti hakeutuneet kan-
sainvälisille markkinoille ja huomanneet, 
että jos joku tuote on riittävän hyvä suoma-
laiselle alihankkijalle, se on silloin valmis 
menestymään ihan missä vain. On mukava 
huomata kun ”Nurmon rautaa” esitellään 
alan lehdissä aina Etelä-Afrikkaa myöten. 
Tosin kovasti on itseään esillä pidettävä, 
jos aikoo pysyä kilpailussa mukana lukui-
sien, pääasiassa eurooppalaisien kilpaili-
joiden kyydissä.
 CoastOnen tuotteita on viety nyt 

jo yli kymmeneen maahan, eteläisimmät 
löytyy Etelä-Afrikasta ja Australiasta, itäi-
simmät Kiinasta, uusimpana maana mu-
kaan on tullut Kanada, johon on toimitettu 
nyt ensimmäinen Cone 900 puristin. 
 Vuonna 2006 CoastOne Oy 
aloitti tuontiohjelman oman valmistuksen 
rinnalle. Huomasimme, että asiakkaamme 
tiedustelivat meiltä koneita, joita emme 
itse valmistaneet, ja joiden valmistamiseen 
emme halunneet ryhtyä. Näimme, että 
resurssimme tulee kohdentaa jo valitse-
maamme tuoteryhmään. Silloin aloimme 
etsiä toimitettavaksemme koneita, jotka 
ovat laadullisesti sillä tasolla, jota asiak-
kaamme vaativassa ympäristössä toimies-
saan voivat hankkia. Tuontiohjelman sel-
kärangan muodostaa italialainen Schiavi 
Srl, joka valmistaa ohutlevykoneita kautta 
linjan. Schiavi on toiminut vuodesta 1958 
ja on toimittanut maailmalle jo yli 20 000 
laitetta. CoastOne Oy:n kautta Suomeen 
ja Viroon on toimitettu levytyökeskuksia, 
leikkureita ja isompia särmäyspuristimia. 
Tuorein edustus on Jouanel, ranskalainen 
valmistaja, joka valmistaa kanttikoneita 
ja leikkureita keskittyen pääasiassa raken-
nuspeltiyritysten tarpeisiin.
 Keskitymme toimittamaan asi-
akkaillemme koneita, joihin uskomme 
itse, ja jotka ovat asiakkaiden toimesta 
”tarkastettu” jo ennen kun ne ovat tuote-
valikoimaamme hyväksytty. Emme ota 
riskejä etsimällä maailmalta ”halvempia 
mahdollisia” koneita. Maailmassa on ny-
kyään saatavilla valtava määrä erimerkki-
siä ja eritasoisia koneita, joita punnitessa 
täytyy pitää pää kylmänä. Suomalainen 
asiakas toimii vaativimmassa mahdolli-
sessa ympäristössä, jossa koneen pitää 
toimia ja valmistajan kautta maahantuojan 
toiminta huoltokysymyksissä tulee olla ri-
peää. Tämä on mahdollista vain silloin kun 
erityisesti koneen valmistaja, missä päin 
maailmaa sitten onkin, ymmärtää huollon 
nopeuden
merkityksen.
 Seger Oy:lle CoastOne Oy toi-
mitti Cone 900 särmäyspuristimen vuonna 
2006, ja seuraavaksi oli vuorossa TwinCo-
ne 1600. Kone oli myös valmistajalle laa-
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tuaan ensimmäinen, jota lähdettiin projek-
tina viemään eteenpäin. Konetta testattiin 
Seger Oy:n tuotannossa noin vuosi, asian 
tiimoilta kokoonnuttiin tasaisin väliajoin 
keskustelemaan siitä, kuinka kone on toi-
minut ja mitä tulee muuttaa. Muutoslista 
pieneni matkan varrella niin, että keväällä 
2008 kone oli valmis luovutettavaksi. Täs-
tä projektista opimme paljon ja nyt voim-
me luottaa siihen, että koneen voi toimittaa 
minne hyvänsä, se on suomalaisella, alan-
sa huippuihin lukeutuvalla alihankkijalla 
perinpohjin testattu ja hyväksi havaittu.
 CoastOne Oy:n viimeisin toimi-
tus Seger Oy:lle on Schiavin valmistama 
seitsemänakselinen särmäyspuristin, jossa 
on voimaa sata tonnia ja pituutta kolme 
metriä.

Mika Kontiainen

CoastOne Oy

was founded in 1999 and machine design-
ing started in 2003. First Cone 500 press 
brake was manufactured and delivered to 
customer in 2004.
 The first export deal was con-
cluded in 2005 when CoastOne was in 
Tampere Subcontracting fair to introduce 
Cone press brakes. In the fair’s easy-going 
atmosphere Rinaldo Production Oü from 
Tallinn Estonia invested in Cone 900. To-
day CoastOne exports Cone press brakes 

Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.fi 

Tule tutustumaan
uudistuneeseen
Sampo Pankkiin.

Länsi-Suomen Yrityspalvelut, puh. 010 546 1008
Turku Keskustan konttori:
henkilöasiakkaat puh. 010 546 0800 ja yritysasiakkaat puh. 010 546 0808

to 10 countries and almost half of the pro-
duction goes to export.
 CoastOne Oy employs 15 work-
ers and is significant machine supplier in 
Finland and abroad. We produce 6 press 
brakes per month.
 In 2006 CoastOne started to im-
port press brakes when customers were 
querying bigger machines, which we didn´t 
manufacture. Schiavi Srl composes back 
spine of our import program. Schiavi has 
manufactured over 20 000 sheet metal ma-
chines since 1958. Schiavi´s product range 
consists of punching machines, shears and 
hydraulic press brakes. Our latest addition 
to our import program is a French com-
pany Jouanel that manufactures mainly 
bending machines and shears for roofing 
and construction metal industry.
 To Seger Oy the first Cone 900 
machine was delivered in 2006 and the 
next was TwinCone 1600. TwinCone was 
a project with Seger and it was tested in 
Seger´s production during one year. We can 
say that TwinCone was developed in coop-
eration with Seger and the list for improve-
ments was shorter along the way and in 
spring 2008 TwinCone was ready to be de-
livered. When product is tested and detected 
as a good product together with a top of its 
class subcontracting company, it is ready to 
be delivered anywhere in the world.
 Latest CoastOne´s delivered ma-
chine to Seger was Schiavi´s 100 tons and 
3 meters seven-axis press brake.

Golf on 
mukava 

harrastus
Uudessakaupungissa on erinomainen 18-
reikäinen, merihenkinen kenttä, jossa yh-
distyy sekä puistomaisuus että metsäväylät. 
Kenttä tarjoaa sopivasti haasteita kaiken-
tasoisille pelaajille.
 Monet segeriläiset ovat golfin 
harrastajia. Se on mukava laji, joka sopii 
kaiken ikäisille. Kierrokselle syntyy mit-
taa 8-9 km riippuen pelin kulusta. Maasto 
on mukavasti kumpuilevaa, joten käve-
lylenkki käy hyvin kuntoilusta. Useimmat 
vetävät golf-mailojaan perässään golf-kär-
ryissä, mutta jotkut hankkivat lisäkuntoa 
kantamalla golf-bägiä selässään.
 Luonto on kauneimmillaan golf-
kentän ympäristössä. Väylät ovat hyvin 
hoidettuja. Kastelu ja leikkaus ovat sään-
nöllistä, päivittäistä työtä. Ympäristössä on 
paljon puita, joista osa on vanhoja kauniita 
jalopuita, tammia, lehmuksia ja vahteroita. 
Kenttä sijaitsee meren rannalla, mutta siel-
lä on myös paljon haasteellisia vesiestei-
tä, joihin taivaan kaikki värit heijastuvat. 
Kentällä liikkuessaan voi seurata useiden 
lintulajien elämää.
 Seger Oy järjesti kesäkuussa 
työntekijöilleen mahdollisuuden Golfiin 
tutustumiseen. Ilmoittautuneita oli 14, jo-
ten kiinnostusta riitti. Pron johdolla tutus-
tuttiin rangella golfin perusteisiin, päästiin 
kokeilemaan mailoja lyöden palloja har-
joituskentällä ja kasvattettiin intoa green 
cardin suorittamiseen.
 Saapas nähdä, kuinka monta 
uutta green cardia segeriläisillä on syksyyn 
mennessä.

Golffari
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Seger Automation 
uusiin tiloihin

Seger Automation Oy:n vuosi 2008 on 
alkanut lupaavasti. Markkinoilla on tapah-
tunut selvää piristymistä, ja näyttää siltä, 
että metalliteollisuudessa kaupankäynti 
on vilkasta huolimatta raaka-ainehintojen 
voimakkaasta noususta.
 Erityisesti vientikauppaa har-
joittavien yritysten piirissä tilauskanta on 
hyvä. Samanaikaisesti yritykset tehostavat 
tuotantomenetelmiään ja siirtyvät tehok-
kaampiin valmistusmenetelmiin. Tämä 
on näkynyt selvästi puristintyökalujen ja 
tuotannon apuvälineiden kysynnän lisään-
tymisenä. Tämän vuoksi uskomme vah-
vasti, että asiakkaamme tarvitsevat pal-
velujamme lisääntyvässä määrin ei vain 
tänä vuonna vaan myös tulevaisuudessa. 
Voidaksemme vastata näihin haasteisiin 
olemme päättäneet toimenpiteistä, jotka 
mahdollistavat kasvavan liiketoiminnan 
toteuttamisen.
 Tulevan kesän aikana muutam-
me Uudessakaupungissa uusiin suurempiin 
toimitiloihin Kalannin tien varteen. Tämä 
Poraajantie 2:n kiinteistö tarjoaa erittäin 
hyvät ja joustavat kasvumahdollisuudet 
pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi tulemme 
tekemään uusia koneinvestointeja tuotan-
toomme. Lisäämme myös henkilöresurs-
sejamme sekä myyntiin että tuotantoon lii-
ketoiminnan kasvun edellyttämällä tavalla. 
Tulemme myös entisestään tehostamaan 
yhteistyötä toimittajaverkostomme kans-
sa. Nämä toimenpiteet luovat edellytykset 
kasvulle, toiminnan monipuolistamiselle 
ja entistä paremmalle ja joustavammalle 
palvelulle pitkällä tähtäimellä. 

Uusi osoitteemme 1.8.2008 alkaen on Poraajantie 2, 23500 Uusikaupunki
Our new address starting Aug 1, 2008 is Poraajantie 2 FI-23500 Uusikaupunki

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille!

Ilkka Salohonka, Toimitusjohtaja
Seger Automation Oy

Seger Automation 
moves to new facilities

For Seger Automation the year has started 
as very promising. In the metal industry 
the markets have shown increased demand 
even though the price for raw-materials has 
gone up rapidly. The order base especially 
for companies dealing with exports is very 
good.  At the same time the companies set 
more efforts in improving their production 
methods. This can be seen in the increased 
demand for tools and equipment for pro-
duction. We believe this will continue also 
in the future.
 In order to be able to respond to 
the increased demand, Seger Automation 
will move to larger facilities in Uusikau-
punki during summer. We will also invest 
in new machinery and personnel in both 
production and sales. We will also set ef-
forts in cooperation with our partners in 
order to give the customers the best of 
value. This is how we will tackle the in-
creased demand and versatile needs of our 
customers.

Have a nice summer,

Ilkka Salohonka, Managing Director
Seger Automation Oy

Golf is fun...

In Uusikaupunki we have a fantastic 18-
hole golf course by the sea surrounded. 
Part of it is like a park, part like forest chal-
lenging players of all levels.
 Many at Seger already play golf. 
It suits for all age groups. Walk the 18-
holes is about 8-9 km, there are some hills 
also so walking around the course is quite 
an exercise.  Some of us even carry their 
bag which makes it even harder!
 The nature around the golf course 
is at its best. The freeways and greens are 
well taken care of; they are watered and 
clipped daily. Our golf course is by the sea 
but there are also man-made challenging 
water hazards, where the sky reflects in all 
possible colors.  You can also watch the life 
of all kinds of animals – birds, rabbits…
 In June Seger arranged a pos-
sibility for the personnel to get to know 
what golf is about, fourteen people were 
interested to try in pro’s guidance how to 
hit the ball and how to play on green.
 We’ll see how many new players 
with green card we have by the end of this 
summer…

“Golfer”
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Golf-kausi alkoi etuajassa

Uusikaupunkilaisen Vakka-Suomen 
Panimo Osakeyhtiön Prykmestarin 

Pils ehti markkinoille juhannukseksi

Uudenkaupungin keskustassa paloi 
huhtikuussa ravintolarakennus

Kesäsäät alkoivat jo toukokuun alussa

Best-Hall kattaa kaiken

Best-Hall Oy on Pohjoismaiden johtava 
teräsrunkoisten, PVC-katteisten halli-
en valmistaja. 30 vuoden kokemus takaa 
laadun sekä tuotteessa että toimituksessa. 
Hallimme voidaan asentaa suoraan asfal-
tille käyttäen itse kehittämäämme ja VTT:
n testaamaa ankkurointia. Hallimme on 
aina mitoitettu rakennuspaikan tuuli- ja 
lumikuormille.
 Koko toimitusketjumme on poh-
jautunut ISO-9001 sertifioituun laatujär-
jestelmään jo yli kymmenen vuoden ajan. 
Tämä toimitusketju on fyysisesti sijoittu-
nut samalle tontille Kälviällä ja tarjoamme 
siksi kokonaisvaltaisen palvelun myynnis-
tä suunnittelun ja tuotannon kautta aina 
asennukseen asti, ainoana pohjoismaisena 
hallirakentajana.

Kevyttä ja lujaa laatua
Teräsrunkoihin käytämme putkiprofii-
lia, joka on Ruukin kiitettyä ja todennet-
tua laatua. Teräsrungon pintakäsittelynä 
käytämme 100 mikrometrin paksuista 
maalausta, joka on paras vaihtoehto PVC-

katteen kanssa: maalipinta ei vahingoita 
PVC-katetta. Olosuhteiden niin vaaties-
sa, tarjoamme maalauksen vaihtoehdoksi 
kuumasinkitystä.
 PVC-kangas on markkinoiden 
laadukkainta materiaalia, jonka tehtaal-
lamme hitsaamme tiiviiksi katteeksi. Se 
kiristetään asennuksen yhteydessä lopul-
liseen muotoonsa, eikä se vaadi jälkikiris-
tystä. Kate on myös pitkäikäinen: käytössä 
on edelleen 30 vuotta vanhoja halleja alku-
peräisellä katteella. Väri on asiakkaan va-
paasti valittavissa vakiovärikartastamme. 
Erilaisilla logoilla ja kuvioinneilla hallille 
saadaan persoonallinen ilme. 

Ilmanvaihdon ja kosteuden hallintaa
Tehokkaan ilmanvaihdon toteutamme 
katolle asennettavilla huippuimureilla ja 
seiniin tehtävillä ilmanottoaukoilla, jolloin 
vältytään kondenssilta. 
 Hallin tiiviyden ansiosta voim-
me, ilmankuivausautomatiikan avulla, 
varmistaa varastoitavan tuotteen vaatiman 
ilmankosteuden lämpötilaa muuttamatta.
 
Sujuvaa ja turvallista 
Halli voidaan varustaa tarpeen mukaan 
joko liuku- tai nosto-ovilla. Henkilökäyn-
ti- ja varapoistumisovilla helpotetaan ja-
lankulkua. Oviin on saatavissa myös auto-
matiikka varmistamaan sujuva liikenne eri 
kulkuneuvoilla. Turvallisuuden lisäämisek-
si hallin pitkälle sivulle sijoittuvien ovien 
päälle suosittelemme lumikatosta, joka suo-
jaa liikennettä katolta putoavalta lumelta. 
Tarvittavat sivukatokset ja yhdyskäytävät 
antavat käytölle monipuolisemmat mahdol-
lisuudet. Halli on tarpeen vaatiessa helppo 
siirtää joko kokonaisena tai purettuna.

Diodi-laser kesäkuussa 
ennen lay-out muutosta

Diodi-laserin hitsausprosessia 
seurataan tv-monitorista

Diodi-laserilla tulee erinomainen 
hitsausjälki ilman vääntymiä

Rapid-asiakkaiden A-5 on 
ollut runsaassa käytössä

Haluamme varmistaa, että asiakas saa 
laadulla ja asiantuntemuksella toteutetun 
hallin, joka palvelee erinomaisesti siinä 
tarkoituksessa, johon se on hankittu.

Best-Hall covers 
everything

Best-Hall Oy is the leading manufacturer 
of high specification steel framed PVC-
covered buildings in the Nordic countries. 
With more than 30 years experience we 
can guarantee high quality both in the 
product, supply and service. Our buildings 
can be anchored directly into asphalt using 
a steel-rod anchoring method developed 
by Best-Hall and tested by the Technical 
Research Centre of Finland VTT. Every 
hall is designed for local wind and snow 
loads.
 For the past 10 years, our entire 
supply chain has been based on a quality 
system certified in accordance with the 
ISO 9001 standard. Based in a single lo-
cation in Finland, we can provide a com-
prehensive service from sales through en-
gineering and production to installation as 
the only Nordic hall builder.
 
For Best-Hall® the key words are:
• Light weight, strong design
• Ventilation and moisture control
• Safe, effective solutions

We wish to make sure that the customer ob-
tains a hall implemented with quality and 
expertise, one which serves ideally in the 
particular application.

�
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Katsaus Seger Oy:n 
kevään 2008 tapahtumiin

 
Golf-kausi alkoi etuajassa

Uusikaupunkilaisen Vakka-Suomen 
Panimo Osakeyhtiön Prykmestarin 

Pils ehti markkinoille juhannukseksi

Uudenkaupungin keskustassa paloi 
huhtikuussa ravintolarakennus

Kesäsäät alkoivat jo toukokuun alussa

Esa Mannermaa ja Rauli Heikkinen vastaan-
ottamassa 100tn Schiavi särmäyspuristinta 
tammikuussa

Henkilöstön onnittelut toivat Lasse Vainiolle 50-v päivänä 
11.12.2007 Anne Kesti, Eija Hatakka, Pirkko Soini ja 
Raimo Korpi

Galli 150 tn puristinlinjat 
ovat saaneet kuljettimet

Gallit saivat uudet korokepöydät mahdol-
listamaan työkalujen standardisointia

Gallit saivat myös uudet nopeat ja tarkat 
valssisyöttölaitteet

Automaattilinjoihin työkalun 
ja prosessin valvontaan uudet laitteet

Ryhmäesimies Eija Hatakka ja 
laatupäällikkö Jyrki Leino tarkastelevat 
uusia antennien kokoonpanojigejä

Antennituotanto on ollut voimakkaassa kasvussa

Turvallisuutta on lisätty kulmapeileillä

Toimitustäsmällisyys ja laatu 
erinomaisella tasolla

Diodi-laser kesäkuussa 
ennen lay-out muutosta

Diodi-laserin hitsausprosessia 
seurataan tv-monitorista

Diodi-laserilla tulee erinomainen 
hitsausjälki ilman vääntymiä

Rapid-asiakkaiden A-5 on 
ollut runsaassa käytössä

Pohitullin Yläasteen 9-luokkalaiset Santeri 
Koski ja Kasper Räsänen työelämään tutus-
tumassa toukokuussa

Cone 1600 
särmäyspuristin 
on kevään 
hankintoja
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Uusikaupunki

Uudenkaupungin kaupunki

Pl 20, 23501 Uusikaupunki
Puh. (02) 845 151

uusikaupunki.fi

Erinomaiset
edellytykset
elinkeinoelämälle
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Maailmantalouden käänteet
Novidan Metalliosasto
Seger Automation ennätystahdissa
Rallin nuorten SM-hopeaa 2008
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Osakesäästäjät tai pikemminkin osakkei-
siin sijoittajat ovat olleet huolissaan maa-
ilmantalouden kehittymisestä jo pitemmän 
aikaa. Tämä on näkynyt viimeisen vuoden 
aikana pörssikurssien laskuna voimakkai-
den heittelehtimisien säestämänä.

Elokuussa 2008 USA:n asun-
tolainamarkkinat avautuivat kaaokseen. 
Asuntojen hinnat ja vakuusarvot romahti-
vat. Pankkien luottamus toistensa välillä 
heikkeni. Pankeille alkoi kertyä luotto-
tappitoita. Pörssikurssit laskivat ennätys-
tahtiin. Suuria pankkeja USA:ssa ajautui 
vaikeuksiin jopa konkurssiin. Alkoi paljon 
medioissa rummutettu finanssikriisi. Vuo-
den 2008 lopulla pörssien yleisindeksit oli-
vat pudonneet takaisin 2004 tasolle.  

Muu maailma ajautui USA:n 
mukana taantumaan. USA:n ja Euroopan 
keskuspankit alkoivat ennennäkemättö-
män elvytystoiminnan. Pankit Euroopassa 
saavat rahaa keskuspankilta kiinteään kor-
koon. Ohjauskorot ovat alimmalla tasol-
laan vuosikausiin. 

Suomi ja muu Eurooppa pyrkii 
pitämään kulutuksen pyörät pyörimässä ja 
investoinnit käynnissä. Siihen Suomella on 
myös realistiset mahdollisuudet ja keinot. 
Maailmantalouden ongelmat, niiden luon-
ne, vaikutukset ja seuraukset Suomessa on 
onnistuttu tunnistamaan hyvin. 

Alavireiset uutiset ruokkivat 
heikkoa ilmapiiriä on sitten kysymyksessä 
yritykset tai kuluttajat. Ylimitoitettu varo-
vaisuus vallitsee, vaikka valtaosalla suoma-
laisista ostovoima kasvaa ennätysvauhdilla. 

Maailmantalouden käänteet

Lainat ovat entistä edullisempia. Inflaatio 
pienee huomattavalla tahdilla jarruttaen 
hintojen nousua. Verojen keventäminen 
merkitsee perheille merkittävää lisärahaa 
vuosittain. Samalla kuluvaksi vuodeksi on 
sovittu huomattavista palkankorotuksista. 

Suomessa on pystytty huolehti-
maan pankkien lainoituskyvystä. Ohjaus-
koron muutokset ovat painaneet lainojen 
korot jo 2003-2005 tasolle. Asuntolainaa 
saa nyt 3-4% korolla kun se laman aikana 
1990-luvun alussa oli 15-17%. Lainakel-
poiset yritykset ja yksityishenkilöt saavat 
edelleen kohtuuhintaista rahaa. 

Asuntojen hinnat ovat taipuneet 
laskuun myös Suomessa. Huomionarvoista 
on, että myös rakentaminen olisi nyt huo-
mattavasti edullisempaa. Rakennustarvik-
keiden hinnat ovat kesästä 2008 laskeneet 
n. 20-30%. Puutavaran hinta on pudonnut 
jopa yli 40%. Osaavia rakennusmiehiä on 
tarjolla. Nyt jos koskaan on edullistaa ra-
kentaa tai peruskorjata. 

Bensiinilitran sai joulukuussa 2008 
parhailmmillaan alle 1€. Kun kesällä, puoli-
vuotta aiemmin, bensiinilitrasta sai ”pulittaa” 
jopa 1,60€. Eurot vähän sekoittavat suhteel-
lisuuden tunnetta, mutta jos sanoisi vanhalla 
valuutalla, että bensiinilitran hinta putosi 10 
markasta alle 6 markan, alkaa ihmetellä asi-
aa tosissaan. Myös öljyllä lämmittävät saa-
vat öljynsä nyt lähes puoleen hintaan. 

Rakennusalan lisäksi näyttäisi sil-
tä, että jo aikaisemmin heikommin mennyt 
paperi- ja metsäsektori jatkavat vaikeuksis-
sa. Tämä on kohdannut myös alalle koneita 

valmistavia metalliyrityksiä. Samoin vai-
keuksissa on edelleen autotonvalmistajat ja 
kuljetusala. Monilla teollisuuden sektoreil-
la taantuma ei ainakaan tässä vaiheessa ole 
tuonut suuria muutoksia vaan ne toimivat 
lähes normaalilla tasolla. Useat raaka-ai-
neet seuraavat öljyn hintakehitystä.

Taantumaa syytetään Suomessa 
siitä, että tällä hetkellä on n. 46000 hen-
kilöä lomautettuna tai lomautusuhan alla. 
Irtisanomisia ei merkittävästi vielä ole. 
Avoimia työpaikkoja on tarjolla joulu-
kuussa n. 50 000. Työttömyysprosentti on 
6,0%. Se on paras moniin vuosiin.

Pörsseissä talouden käänteiden 
sanotaan näkyvän noin puolivuotta ennen 
todellisuudessa tapahtuvia asioita. Kristali-
palloa ei ole tiettävästi kenelläkään, mutta ei 
ole vaikeaa ennakoida, että korkojen tulles-
sa alas alkaa osakesäästäjiä kiinnostamaan 
hyvinvoivat alihintaiset pörssiyhtiöt. Voisi 
myös ennakoida, että käyttämättömiksi  jää-
vät ylimääräiset varat siirtynevät talletusti-
leiltä kevään aikana osakkeisiin aiheuttaen 
ennennäkemättömän nopean pörssinousun. 
Tämä voisi merkitä maailmantalouden 
kääntymistä nousuun jo kuluvan vuoden 
toisella puoliskolla. Se jää nähtäväksi. 

Vuosi 2008 oli meille edelleen 
voimakkaan kasvun aikaa. Liikevaihtomme 
kasvoi lähes 25 prosenttia. Vuodelle 2009 
Seger Oy:lle kuten myös Seger Automation 
Oy:lle tehtiin edelleen kasvubudjetti. Mo-
nialainen asiakaskuntamme tasapainoittaa 
ja varmistaa toimintaamme. On selvää, että 
eri liiketoiminta-alueilla kehitys voi poi-
keta toistaan suurestikin. Merkittävimmin 
maailmantalouden taantuma näkyy meillä-
kin ajoneuvoteollisuuden asiakkaissa. Ko-
konaisuutena asiakaskuntamme viestittää 
edelleen kasvun jatkumisesta. 

Lähdemme vuoteen 2009 hyvistä 
lähtökohdista. Laatu- ja toimitustäsmälli-
syys ovat erinomaisella tasolla. Olemme 
huolehtineet kilpailukyvystämme panos-
taen henkilöstöön, tuotannon koneisiin ja 
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laitteisiin sekä tuotannon suunnitteluun ja 
ohjaamiseen. Henkilöstön monitaitoisuu-
desta on huolehdittu kolulutusohjelmilla. 
On myönteistä, että työn ohessa opiske-
luun löytyy myös halukkaita. Useat ovat 
hakeutuneet vahvistamaan taitojaan tule-
vaisuutta silmälläpitäen esim. työteknik-
kokoulutukseen. 

Vuodesta 2009 tulee varmasti mo-
nessa mielessä mielenkiintoinen. Taantu-
massa voi piillä myös erinomaisia mahdolli-
suuksia. Näiden hyödyntämiseksi jokaisen, 
niin yrityksen kuin yksityisen henkilönkin, 
olisi tärkeää tunnistaa oma tilanteensa. Toi-
saalta maailmantalous saattaa parantua yhtä 
nopeasti kuin se huononikin. On hyvä pitää 
mielessä, että nousukausi tulee ennemmin 
tai myöhemmin.

Lasse Vainio
toimitusjohtaja
Seger Oy

The world 
economics twirls

Those who invest in the stock markets have 
been worried already for some time about 
the development of the world economy.  
This has been seen as decreasing share pric-
es; also the price changes for the shares have 
been really rapid upwards and downwards.

In August 2008 the US mortgage 
markets opened up in chaos! The prices 
for real estates went down dramatically. 
The trust between banks was very week.  
Banks went to bankruptcy. That was the 
beginning of the finance crisis loudly spo-
ken in the media.  By the end of 2008 we 
were at the level of 2004!

Europe and the rest of the world 
were driven to economic recession after 
what happened in the US.  The US and Eu-
ropean monetary funds started recovery ac-
tions larger than ever seen before.  Finland 
and Europe strives to keep up the consum-
ing and investments running.  In Finland we 

have realistic possibilities and also means 
for it. World economy problems, effects and 
consequences have been recognized well.

The negative news create nega-
tive atmosphere whether it is question of 
individuals or companies. People are extra 
careful when deciding where to spend their 
money even though in Finland the capacity 
of purchasing power is increasing rapidly. 
Loans are cheaper than ever, inflation is 
small – prices are not increasing and when 
the government is decreasing the taxes peo-
ple and families can buy more. At the same 
time there is a general agreement on increas-
ing the wages. When you compare the fuel 
price in the summer the price per liter was 
1.60 €– in December – only half a year after 
you could by fuel for less than 1 € ! That 
makes you wonder…

Today you can build a house a lot 
cheaper than a while ago – and also con-
struction workers are easier to get.  The 
price for lumber has come down by 40%. 
Now it really is the time to build.  In addi-
tion to the construction work, also the paper 
mills have severe problems; this also has an 
effect on the industry that makes machinery 
for them. In addition to this the car industry 
suffers from problems.  But there are sev-
eral areas of industries that don’t feel the 
recession at all – at least not yet.

At the stock markets it is said that 
the turns can be seen half a year earlier than 
the effects are realized.  No-one has got a 
crystal ball, but it isn’t hard to predict that 
when the interests come down, those who 
invest in the stock markets start to pay inter-
est in the low-price shares.  This could mean 
that the world economy turns positive on the 
second half of this year – but we’ll see.

Year 2008 was a year of powerful 
growth of nearly 25 % for Seger Oy and 
Seger Automation Oy. For year 2009 we 
made a budget showing increase – again. 
Our versatile customer base makes it pos-
sible balancing and securing our business. 
It is obvious that the development in dif-
ferent business areas can vary quite a lot.  
The recession of the world economy can 
be seen in the automobile industry.  As a 
whole our customers still shows increase 
in the business. This is a good basis to 
move to a new year 2009.  Our quality and 
delivery precision is in extremely good 
level.   We’ve taken care of the competi-
tiveness by training the personnel to be 
multi-talented, set effort on new machin-
ery and equipment and developed produc-
tion planning and supervising.

The year 2009 will be very in-
teresting in many ways – in the economic 
recession you can also find possibilities.  
This is why every one must know where 
one stands.  We all have to keep in mind 
that eventually the economy starts booming 
again!

Lasse Vainio
President and CEO

Lehdet ovat olleet viimeajat täynnä alavi-
reisiä uutisia.
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metalliosasto
Vakka-Suomen ammatti-instituutti Novi-
dan, nykyisin Uudenkaupungin ammat-
tiopisto Novidan, kone- ja metalliala on 
tehnyt koulutusyhteistyötä Seger Oy:n 
ja Seger Automation Oy:n kanssa yhtiön 
alusta saakka. Koulutusyhteistyö on tapah-
tunut lähinnä työssäoppimisen puitteissa. 
Työssäoppijoita on yhtiössä eri vuosina 
ollut vaihteleva määrä. Hyvin työssäoppi-
misjaksonsa suorittaneet opiskelijat ovat 
useasti saaneet kesätyöpaikan.

Syyslukukaudella 2008 työssäop-
pimassa Seger Oy:ssä oli MEK07 opiske-
lija Kiti Tuomi. Kitin työssäoppimisjakson 
pituus oli 6 ov ja jakso sisälsi kokoonpano-
työtä, särmäystöitä sekä korjaamo- ja kun-
nossapitotöitä. Kiti suoritti myös I-vuoden 
työssäoppimisjaksonsa Seger Oy:ssä ja 
toimi kesän 2008 kesätyöntekijänä. 

Kiti kuvaa työssäoppimispaik-
kaansa mukavaksi ja työtehtäviä vaihte-
leviksi. Työpaikkaohjaajana toimi Tommi 
Sarkki. 

Seger Oy:ssä toimii kaksi koulu-
tettua työpaikkaohjaajaa ja toivoa on, että 
koulutettavia työpaikkaohjaajia löytyy li-
sää kun koulutusta Novidassa järjestetään.  
Tulevaisuudessa koulutusyhteistyö lisään-
tyy sen myötä, että kone- ja metallialan 
koulutukseen sisältyy levytyökeskuksen ja 
tarkkuussärmärin käyttökoulutusta. 

Novidan strategian mukaan 
kone- ja metallialan tavoitteena on luoda 
Novidaan oppimis- ja toimintaympäristö, 
jossa ohutlevyosia ja osakokonaisuuksia 
voitaisiin valmistaa nykyaikaista teknolo-
giaa käyttäen.

Tätä tarkoitusta varten perustetun 
projektin tuloksena metalliosastolle hankit-
tiin syksyllä 2007 levytyökeskus varustettu-
na automaattisella lastaus- ja purkulaitteella. 
Lisäksi hankittiin särmäyspuristin. Molem-
pien laitteiden toimittaja on kauhavalainen 
Finn-Power Oy. Koneiden hankinnassa 
otettiin huomioon Vakka-Suomen teollisuu-
den mielipiteet. Teollisuuden asiantuntijoita 
kuului hankintaprojektin ohjausryhmään, 
jossa Segerin edustajana oli Lasse Vainio. 

Finn-Powerin tekninen tuki on 
ollut kautta linjan ensiluokkaista ja tarvitta-
vaa opetusaineistoa on saatu kiitettävästi.

Nämä laitteet edustavat uusinta 
tekniikkaa. Toimintaympäristölle annettiin 

nimi: Novidan ohutlevykeskus. Ohutlevy-
keskus palvelee perusopetusta ja aikuiskou-
lutusta sekä antaa mahdollisuuden yritysten 
henkilöstön kouluttamiseen. Ohutlevykeskus 
tuottaa myös palveluja yrityksille. Keskuk-
sen koordinaattorina toimii Seppo Syrjälä.

Ohutlevytekniikan opetuksen ta-
voitteena on, että ainakin osa valmistuvan 
luokan opiskelijoista hallitsee koneiden 
käytön alusta loppuun. Tämä tarkoittaa 
toimintaketjua, johon kuuluu kappaleiden 
geometrian luominen, työkalujen valinta ja 
liittäminen geometriatietoihin, levytyökes-
kuksen ja särmäyspuristimen NC-ohjelmien 
laatiminen, koneiden käyttö kappaleiden val-
mistukseen, kappaleiden viimeistely ja vielä 
koneiden ja työkalujen huolto. Koneiden 
ohjelmointiin on käytettävissä kaksi nykyai-
kaista ohjelmistoa. Ohjelmat voidaan tehdä 
tietokoneluokassa ja lähettää sähköisesti le-
vytyökeskukselle ja särmäyspuristimelle.

Keväällä 2008 tehtiin aikuiskou-
lutukseen liittyen osia, jotka kuuluvat Se-
gerin normaaliin tuotantoon. Aikuisopis-
kelijat käyttivät JetCam ohjelmistoa ja 
tekivät osille työkalustuksen sekä nestauk-
sen. Tämän jälkeen osat ajettiin levytyö-
keskuksella. Erittäin haasteellista oli saada 
mahtumaan levylle sama määrä osia kuin 
Segerin tuotannossa, mutta tämä onnistui 
melkein kaikissa tapauksissa. Opiskelijoi-
den motivaatio oli korkealla, tehtiinhän 
koneella oikeita tuotanto-osia.

Opetussuunnitelmat molempien koneiden 
osalta ovat loppusuoralla ja ne julkaistaan 
valtakunnalliseen käyttöön helmikuussa 
2009.

Opetussuunnitelma sisältää: 
Särmäyspuristimen FINN-POWER 2050 
käytön opetuksen sekä siihen liittyvän Au-
toPol-ohjelmointiohjelman käytön.

Levytyökeskus FINN-POWER C5 ja sii-
hen liittyvien ympäristölaitteiden käytön 
sekä JetCam-ohjelmointiohjelman käytön.

1) Ensimmäisellä vuositasolla opiskellaan 
koneiden rakenteita, toimintaperiaatteita 
sekä tutustutaan työkaluihin ja valmistet-
taviin tuotteisiin sekä työturvallisuuteen. 
Edelleen opiskellaan myös koneiden käyt-
töä tukevia tietoteknisiä perusvalmiuksia.
Opintojen laajuus 2 ov.

2) Toisella vuositasolla opiskellaan oh-
jelmointiohjelmien perusteita sekä ollaan 
mukana ohjelmien käytössä koneilla. Työ-
turvallisuus sisältyy edelleen opintoihin.
Opintojen laajuus 3 ov.

3) Kolmannella vuositasolla syvennetään 
ohjelmointiohjelmien käyttöä. Tutustutaan 
työkalujen asennukseen ja syvennetään ko-
neiden käytön opiskelua toimimalla esim. 
koneiden käyttäjinä. Edelleen opintoihin 
kuuluu koneiden huoltotehtävät.
Opintojen laajuus 5 … 10 ov.

Opetussuunnitelmien tavoitteita ja sisäl-
töjä täydennetään sisäänajossa saatujen 
kokemuksien myötä. Tavoitteena on saada 
tulevaisuudessa teollisuuden käyttöön ko-
neiden käytön osaavia ammattilaisia.

Seger Oy on ollut avoimien ovi-
en päivänä esittelemässä tuotantoaan ja 
toimintaansa Novidan Kone- ja metalli-
alan tiloissa.

Sekä Novidan johto että metalli-
osaston henkilöstö pitävät erittäin tärkeänä 
ja haluavat edelleen kehittää sen kaltaista 
yritysyhteistyötä, jota on Seger Oy:n kans-
sa tehty jo vuosia.

Seppo Syrjälä, Heikki Suoniemi, 
Merja Koski

Työssäoppimista suorittamassa Kiti Tuomi.
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Seger news 2/08Metal department 
of Novida – 

vocational institute 
in Uusikaupunki

From the very beginning of Seger Oy, Novi-
da has had close co-operation with the com-
pany.  Mostly it has been Novida students 
doing the practice period at Seger, many of 
them have also got a summer job at Seger.

There are two trained supervisors 
for guidance of Novida students at Seger 
Oy. Hopefully in the future even more - 
plan is to increase the co-operation due to 
the fact that in the machinery and metal in-
dustry education also includes knowledge 
of using turret presses and precision bend-
ing machinery. 

Novida aims to create an envi-
ronment where sheet metal products and 

assemblies could be produced using mod-
ern technology.  Before acquiring the turret 
press and the bending machine, a control 
group was formed to where also represent-
atives of the local companies were invited.  
Also the president of Seger Oy – Lasse 
Vainio – was a member of this group. 
Finn-Power, who supplied the machinery, 
has given great support through out the 
whole project.

Novida’s target in metal depart-
ment’s education is that the students know 
the whole process of making the product. 
This metal department serves not only the 
student but also the metal companies can 
train their personnel at Novida. This metal 
department provides also production serv-
ices to the companies needing some extra 
capacity. All this is coordinated by Seppo 
Syrjälä.

Both the management and the 
personnel at the metal department of Novi-
da think that this kind of co-operation is ab-
solutely vital and want to increase this kind 
of work with companies – the way it has 
been done for several years with Seger Oy.

Written by Merja Koski, the head master of 
Novida, the coordinator Seppo Syrjälä and 
Heikki Suoniemi, teacher in the metal dept. 
(www.novida.fi)

Seger Automationilla ennätystahti
Tuotannon puristintyökaluja, automaatiota 
ja apulaitteita valmistava Seger Automa-
tion Oy on tehnyt kuluneen vuoden aika-
na ennätystahtiin mittavia investointeja. 
Yhtiön strategiaan kuuluu olennaisena 
osana olla osa valmistavan teollisuuden 
infrastruktuuria. Liiketoiminta on ollut 
viimevuodet kasvussa, josta kiitos hyvälle 
ja luottamukselliselle yhteistyölle asiakas-
kunnan kanssa. 

Muutto uusiin tiloihin Poraajan-
tielle toi mahdollisuuden tilojen puolesta 
laajentaa konekantaa ja kapasiteettia. Alku-
vuonna hankittiin jo lisää jyrsinkapasiteettia. 
Elokuussa muuton jälkeen ensimmäisenä 
asennettiin uusi Leadwell cnc-työstökeskus 
työkaluterästen jyrsintään kapasiteetin lisä-
yksenä aikaisemman vastaavan Leadwellin 
viereen. Lokakuussa vuorossa oli uuden 
Fanuc-lankasahan asennus. Kyseessä oli 
kolmannen lankasahan hankinta. 

Uusin tekniikka varmistaa tekni-
sen tasomme ajantasalla pitämisen ja tuo 
kilpailukykyä tulevissa hankkeissa. Valoi-
sissa ja selkeissä tiloissa on tehokasta työs-
kennellä. Henkilöstöresursseja on lisätty 
niin lukumääräisesti kuin kouluttamalla-
kin. Kouluttamisen yhtenä tarkoituksena 
on monitaitoisuuden lisääminen. Tämä 
lisää osaamista ja ammattitaitoa ja tekee 
työtehtävät entistä mielenkiintoisemmik-
si. Samalla parannetaan joustavuutta eri 
markkinatilanteisiin.

Tilauskanta on pysynyt hyvänä ja 
vuodesta 2009 odotetaan edelleen voima-
kasta kasvun vuotta. Toistaiseksi ei taan-
tuma ole merkkejään näyttänyt. Tilannetta 
toki seurataan tarkasti.

Seger Automation 
in full speed

Seger Automation – supplier of press tools, 
automation and equipment for production 
– has done record investments during in 
2008. The company’s strategy is to be part 
of the infrastructure of the production in-
dustry. The turnover has been growing the 
steadily thanks to the well-working rela-
tionship with the customers.

After moving to the new facilities 

it was possible to broaden the machinery 
and capacity.  First in August a new Lead-
well cnc-machining center was purchased 
in addition the one before and in October 
we got a new Fanuc-wire cut machine 
which is the third one. This new technique 
up-dates our technical level and gives 
us competence in new projects. Person-
nel resources have been increased both in 
numbers and by training.  Training is a key 
factor to multi-talent personnel. This also 
makes work more interesting to every one 
and also gives flexibility to different mar-
ket situations.

Order level has been good and 
we expect to grow also in 2009.  No signs 
of recession has been seen yet but we keep 
a close look to the situation and react fast 
when needed.
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Jussi Kumpumäen auto huollossa 
Uusikaupunki SM-rallissa

Serverit vaihdettiin syyskuussa 
uusiin ja siirryttiin kuituaikakauteen

Kimmo Tähtinen, Seppo Ylä-Himanka, 
Raimo Korpi ja Ilkka Salohonka 
Tampereen alihankintamessuilla

Helinä Hietaharju (oik.) Gardner 
Denveriltä messuemäntämme 

Paula Vainion vieraana Tampereen 
alihankintamessuilla syyskuussa

Kolmas tämän vuoden Finn-Power 
eli F5 tulossa marraskuussa

Perinteisellä jouluglögillä 
Ukipoliksen toim.joht. Jouko Penttinen 

ja kaup.arkkitehti Leena Arvela

Joululounas syötiin Hepokarin Messissä

Varma tarjoaa asiakkailleen ammatillisen 
kuntoutuksen palveluja silloin, kun henki-
löllä on riski lähivuosina joutua sairauden 
vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Työko-
keilu on yleisin ja käytännössä erittäin hy-
väksi havaittu keino palata takaisin työhön 
pitkältä sairauslomalta. 

Muita ammatillisen kuntoutuksen 
keinoja ovat työhönvalmennus ja uudel-
leenkoulutus. Ensisijaista on henkilön työ-
hönpaluun suunnittelu omalle työpaikalle 
yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuol-
lon kanssa. Ammatillinen kuntoutus ei ai-
heuta työnantajalle kustannuksia, sillä Var-
ma maksaa kuntoutettavan toimeentulon. 
Mikäli henkilöllä on tarvetta lääkinnälli-
seen tai fysikaaliseen kuntoutukseen, se on 
Kelan vastuulla.  

Työkokeilusta tarkemmin
Työkokeilulla voidaan tukea henkilön 
työhönpaluuta pitkän (6 kk) sairausloman 
päättyessä tai jo varhaisemmassa vaihees-
sa sairausloman vielä jatkuessa. Työkokei-
lusta neuvotellaan työterveyshuollon jär-
jestämässä yhteispalaverissa osallistujina 
työterveyslääkäri, työntekijä ja esimies. 
Palaverissa sovitaan työtehtävistä, työajas-
ta, vastuista, seurantakäynneistä työter-
veyshuollossa sekä työntekijän ja esimie-
hen välisistä seurantakeskusteluista. 

Työkokeilu on kestoltaan yleen-
sä 1-3 kuukautta. Päivittäinen työaika voi-
daan sopia joustavasti, ja se voi vaihdella 
4–8 tunnin välillä. Työpäivän pituutta lisä-
tään vähitellen työkokeilun aikana. 

Työkokeilua haetaan työntekijän 
allekirjoittamalla kuntoutushakemuslomak-
keella ja liitteeksi tarvitaan lääkärin kirjoit-
tama B-lausunto.  

Villen onnistunut työnpaluu 
työkokeilun avulla

Ville on 36-vuotias peruskoulun käynyt 
varastotyöntekijä, jolla on pitkä työhistoria 
saman työnantajan palveluksessa alkaen 
autonkuljettajan apupojan tehtävistä. Vii-
meiset kuusi vuotta hän on työskennellyt 
varastotyöntekijänä. Hän on ollut toistuvilla 
sairauslomilla pitkäaikaisen alaraajoihin sä-
teilevän alaselän kivun vuoksi. Viimeisim-
män viisi kuukautta kestäneen sairausloma-
jakson aikana hänelle tehtiin lannerangan 

nikamavälilevyn esiinluiskahduksen vuoksi 
selkäleikkaus. Lisäksi hänellä on todettu 
vasemman lonkan nivelrikkoa.

Työterveyshuolto seurasi tiiviisti 
Villen toipumista. Työterveyslääkäri sopi 
Villen kanssa yhteispalaverista ja Villen 
esimiehen mukaan kutsumisesta. Palave-
rissa keskusteltiin tarvittavista toimenku-
van muutoksista. 

Etukumaratyöskentely ja raskaam-
mat nostot soveltuvat huonosti. Palaverissa 
päädyttiin siihen, että Villen toimenkuvaa 
kevennetään ja muokataan osittain uudeksi. 
Uuteen toimenkuvaan liitettiin työnjohdolli-
sia tehtäviä ja raportointia. Työkokeilun ai-
kana Ville perehtyi varastoalan tietojärjestel-
män käyttämiseen ja uuteen toimenkuvaansa. 
Työkokeilusopimus laadittiin kolmeksi kuu-
kaudeksi.  Ensimmäisen kuukauden ajan hän 
teki neljän tunnin työpäiviä. Työaikaa piden-
nettiin porrastetusti. Lopputulos oli hyvä ja 
Ville pystyi palaamaan kokopäiväiseen työ-
hön työkokeilun avulla.

Liisa Kauranne, Kuntoutussuunnittelija  
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Vocational rehabilitation 
adds working life

Varma Mutual Pension Insurance Company 
offers their customers vocational rehabilita-
tion when there is a risk that the employee 
or a self-employed person can after reha-
bilitation period continue to work despite 
illness. Work trial is the most used and well-
functioning way to start working again after 
a long sick leave. Other means of rehabili-
tation is job coaching and vocational train-
ing. This doesn’t add costs for the company 
– Varma provides the income for the person 
involved during rehabilitation and in case of 
need for medical care or physical training 
– that is responsibility of social security.

The experiences of vocational re-
habilitation have been very positive – dur-
ing the work trial period the person has time 
to learn new areas in the business, work 
hours can be flexible and increased towards 
the end of the trial period. Usually the per-
son is able to start working full time again.

Text by Liisa Kauranne and Lasse Lindholm,
Varma Mutual Pension Insurance Company

Kuntoutuksella 
lisää työvuosia

Uusikaupunkilainen Jussi Kumpumäki kart-
turinaan Mikael Korhonen voittivat nuorten 
SM-hopeaa 2008. AKK:n rallivalmennus-
ryhmään kuuluva Jussi Kumpumäki (18) 
oli samalla tähän mennessä nuorin SM-ral-
lin yleiskilpailun voittanut ja samalla nuorin 
SM-mitaleille yltänyt kuljettaja.

Kauteen 2009 lähdetään kirkas-
tamaan nuorten SM-hopea kultaiseksi ja 
saamaan yleisen SM-mitalli. Tarkoitukse-
na on myös ajaa muutama kansainvälinen 
ralli sekä osallistua Suomen MM-ralliin 
jonkin tehdastiimin kaksivetoautolla.

Jussi Kumpumäki tähtää tulevai-
suudessa kilpa-autoilijan ammattiin. Jussin 
isä Arto Kumpumäki voitti rallin SM-kultaa 
jo vuonna 1990, joten geenit kilpa-autoi-
luun ja voittamiseen lienevät kohdallaan.

Onnea Jussi Kumpumäelle ja 
Mikael Korhoselle sekä Ukitig Racing 
Teamille kaudelle 2009!

Silver medal 
in Junior Finnish 

Championships Rally 

Jussi Kumpumäki, 18, (driver) and Mikael 
Korhonen, 23, (co-driver) from Uusikau-
punki won silver medal in the Junior Finnish 
Rally Competition in 2008. Jussi was also 
the youngest ever to win gold in the general 
rally and at the same time the youngest to 
win Finnish Championships medal.

In 2009 Jussi’s target is to get 
gold medal in the Junior Finnish Champi-
onships Rally and also to get a medal in 
general rally competition. He also plans 
to take part in a few international rallies. 
Another plan in addition to that is to drive 
for some manufacture team in the Finnish 
Championships Rally. 

In the future Jussi Kumpumäki 
aims to be a professional rally driver. Jus-
si’s father Arto Kumpumäki won the Finn-
ish Championships in rally in 1990 - this 
means that the genes for winning are there.

Rallin nuorten 
SM-hopeaa 2008
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Katsaus Seger Oy:n 
syksyn 2008 tapahtumiin

 
F5 Express asennuksessa heinäkuussa

 
Seppo Ylä-Himanka voitti merkittäviä 
purjehduskisoja kesän aikana

Ajoneuvoteollisuuden osien menekki 
pieneni syksyllä voimakkaasti

Lautveden sauna oli lämmin 
aina keskiviikkoisin

 
Seger Oyn kotisivut saivat lokakuussa 
face liftin ja suomekielisen lyhennelmän

 
Eino Kähkölä esittelee Raimo Korvelle 
uutta Fanuc-lankasahaa

Raimo Korpi (toin.vas.) voitti Ruukin 
taiteiden yön golf-turnauksen toistamiseen. 
Pokaalin toi Ruukilta Hannele Jokinen.

Seger Automationin uusi kaasutrukki

Jussi Kumpumäen auto huollossa 
Uusikaupunki SM-rallissa

Serverit vaihdettiin syyskuussa 
uusiin ja siirryttiin kuituaikakauteen

Kimmo Tähtinen, Seppo Ylä-Himanka, 
Raimo Korpi ja Ilkka Salohonka 
Tampereen alihankintamessuilla

Helinä Hietaharju (oik.) Gardner 
Denveriltä messuemäntämme 

Paula Vainion vieraana Tampereen 
alihankintamessuilla syyskuussa

Kolmas tämän vuoden Finn-Power 
eli F5 tulossa marraskuussa

Perinteisellä jouluglögillä 
Ukipoliksen toim.joht. Jouko Penttinen 

ja kaup.arkkitehti Leena Arvela

Joululounas syötiin Hepokarin Messissä

 
Laser-robotti siirtyi pois 
levytyökeskuksen tieltä 

 
Kesän layout-muutoksissa pesulinjasto 
siirtyi uuteen paikkaan

Uusi Grade-jyrsin Seger Automationille

Vuosihuollon jälkeen puristimet 
ovat uuden veroisia

 
Kirkkoherra Esko Halivaara ja Lauluveikkojen 

vahvistettu kvartetti toivat tehtaallemme joulun sanomaa

SegerNews2_08.indd   � 1�.1.2009   10:2�:�8



Uusikaupunki

Uudenkaupungin kaupunki

Pl 20, 23501 Uusikaupunki
Puh. (02) 845 151

uusikaupunki.fi

Erinomaiset
edellytykset
elinkeinoelämälle
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Ennustamisen haasteet
Innova Lasepro - Harppaus kohti 
tulevaisuuden metallia
Keväthaukea kalastamasa
Pyöräillen kuntoa
Seger-konsepti
Katsaus Seger Oy:n kevään 2009 tapahtumiin

S
eg

er
 n

ew
s 

1/
09

SegerNews1_09.indd   1 �0.�.2009   12:0�:21



2

Seger news 1/09

Viime vuoden loppupuolella osakemark-
kinoiden jo romahdettua alasta riippuen ei 
taantuman merkit välttämättä vielä näky-
neet. Näin ainakin meillä teollisuudessa. 
Vielä tammikuussa teimme Seger Oy:llä 
ennätyksellisen liikevaihdon. 
 Selkeät laskusuhdanteen merkit 
alkoivat ensiksi näkyä ajoneuvoteollisuu-
dessa. Saab Automobilen hakeutuminen 
yrityssaneeraukseen helmikuussa merkitsi 
ajoneuvoteollisuuden volyymimme mer-
kittävä pudotusta, johon kansalliset tie-
dotusvälineetkin osoittivat kiinnostusta. 
Useimpien liiketoiminta-alueiden volyy-
mit ovat saaneet osansa taantumasta. Tie-
doitusvälineissä esitetyt vientiteollisuuden 
volyymien pienentymiset yli 40 % näkyy 
myös käytännössä. Alkuvuosi onkin osal-
tamme kehittynyt myynnillisesti viime 
vuoden tasolla.
 Puolisen vuotta sitten kansain-
välinen valuuttarahasto IMF arvioi maa-
ilmantalouden kasvavan tänäkin vuonna 
vielä 3 %. Nyt sama taho ennustaa kas-
vun taittuneen. Ensimmäisen kerran nel-
jäänkymmeneen vuoteen maailmantalous 
supistuu bruttokansantuotteella mitaten. 
Ennuste on n. -1,5%. 
 Jos on ennustaminen vaikeaa 
IMF:lle, sitä se on ollut kaikille muille-
kin, niin EU:lle kuin sen jäsenvaltioille, 
pankeille kuin yrityksillekin. Suomi on 
ryhtynyt voimallisesti elvyttämään laman 
kouriin joutuneita aloja. Suomen arvioi-
daan olevan taloudellisesti yksi vahvim-
mista EU-maista ja selviytyvän kunnialla 
nykyisestä kriisistä. Eurobarometrissä 
luonnehditaan kansakunnan taloudellista 
tilaa edelleen hyväksi.
 Yrityksille voimakkaat muutok-
set, niin liiketoiminnan kasvu kuin pie-
nentyminenkin, ovat haasteellisia asioita. 
Kasvuun liittyvät henkilöstörekrytoinnit 
ovat monien osalta vaihtuneet lomautuk-
siksi tai jopa irtisanomisiksi. Me Segerillä 
olemme olleet toiminnallisesti ja talou-
dellisesti kyvykkäitä voimakkaaseen kas-
vuun viime vuosina. Vastaavaa vahvuutta 
tarvitaan finanssikriisin pyörteissä selviä-
miseen. Kustannusvastaavuus on saavutet-
tava pitämällä liiketoiminta taloudellisesti 

Ennustamisen

The challenge 
of forecasting….

At the end of last year we couldn’t yet 
see the signs of recession even though the 
stock markets had already fallen. In Janu-
ary we at Seger reached the top turnover 
ever!
 The first signs of recession we 
saw in automobile industry.  When Saab 
Automobile was granted company reor-
ganization under Swedish Law in Febru-
ary, which was also noted by the national 
media, our Saab volumes dropped dramat-
ically.  The most business areas have got 
their share of the recession.  The decrease 
of 40 % in the export volumes presented 
by the media can be seen also in practice. 
Our sales in the first half of 2009 have been 
almost equal to the previous year.
 Half a year ago the IMF esti-
mated that the world economy will grow 
3 % this year.  Now they predict that the 
economy will not grow.  First time in forty 
years the world economy will decrease 
when measured by the gross national prod-
uct.  The estimation is about -1.5%.
 When forecasting is difficult for 
IMF, it is the same for all others, EU and 
the member states, banks and companies.  
Finland has put efforts in supporting the 
business areas that have suffered most of 
the recession. Finland is considered one of 
the economically strongest countries in EU 
and that it will survive the crisis. In Euro 
barometer the Finland’s national state of 
economy is still strong.
 Vast changes in companies, both 
growth and decrease of the turnover, are 
extremely challenging issues. Hiring per-
sonnel has changed to lay-offs and termi-
nations.  We at Seger have been successful 
functionally and economically during the 
past years of vast growth.  We need the 
same strength now during the recession to 
survive.  We must be cost effective in order 

tasapainossa. Tässä olemme onnistuneet 
mallikelpoisesti. 
 Finanssikriisin keskellä opti-
mistisimmat ennustavat maailmantalou-
den lähtevän nousuun yhtä nopeasti kuin 
kriisikin tuli. Pessimistisimmät arvioivat 
talouskriisin jatkuvan vuosia. Eri aloilla 
muutokset tapahtuvat eri nopeudella. Met-
säsektori on ollut vaikeuksissa jo pitem-
män aikaa eikä muutosta ole näköpiirissä. 
Ajoneuvoteollisuus on suuren muutoksen 
kourissa. Usean automerkin olemassaolo 
on uhattuna. Sähköautoille tämä voi olla 
se kauan kaivattu ponnahduslauta. Ener-
gia- ja kommunikaatiosektorit eivät ole 
kriisistä kärsineet edellisten tavoin. EU:
n päätös esimerkiksi uusiutuvan energian 
osuuksista sähkön tuotannossa on kiihdyt-
tänyt tuulivoimalahankkeita. Seger Oy:n 
useiden liiketoiminta-alueiden strategia on 
ollut tärkeää toimintamme tasapainon kan-
nalta.
 Sijoittajat ovat nähneet valon 
merkkejä taloudessa pörssikurssien ollessa 
selvässä nousussa vuoden vaihteen tilan-
teeseen nähden oltuaan laskussa kesästä 
2007 alkaen. Yleensä on ennustettu reaali-
talouden nousevan puolen vuoden viiveel-
lä pörssiin nähden. Tästä voisi ennustaa 
reaalitalouden kääntyvän syksyn aikana. 
 Tilanteen paranemista ennusta-
vat myös maailmankaupan laskun pysähty-
minen, merirahti-indeksin nousu, ostopääl-
likköindeksin nousu  ja rahamarkkinoiden 
rauhoittuminen. Ylisuuret varastot alkavat 
olla kohta kulutettu ja alkaa olla aika tilata 
uutta tavaraa.
 Ennustaminen on haasteellista. 
Kristallipalloa ei ole kenelläkään. Onkin 
syytä olla varautunut nopeisiin tilanteen 
muutoksiin. Tätä valmiutta pyrimme Seger 
Oy:llä parhaan kykymme mukaan ylläpitä-
mään.
 Vielä lopuksi kannustusta ke-
säksi. Pidä itsesi kunnossa. Ulkoile ja liiku 
paljon!

	 	 Lasse	Vainio
	 	 toimitusjohtaja

haasteet
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to keep the economy in balance. And we 
have succeeded in this well.
 According to the most optimis-
tic forecasts the world economy will start 
growing as fast as the crisis begun. The 
most pessimistic predict that to beat the re-
cession takes years.  In different business 
areas the changes take different time.  In 
the forest industry there is no change to be 
seen.  Automobile industry suffers a tre-
mendous change! Several car makes will 
vanish totally.  For eco-cars using batteries 
etc., this could be the start-up for success.  
Energy and communication system indus-
tries have not suffered like the other above. 
EU’s decision on shares of recyclable ener-
gy in production of electricity has speeded 
up the wind mill power plant production.  
Seger Oy’s strategy to have customers in 
several business areas has been a signifi-
cant factor in balancing our economy.
 The investors have seen some 
light in the economy due to the fact that the 
stock market has gone up since the begin-
ning of 2009, when stock market was go-
ing down since summer of 2007.  Usually 
you assume the economy will start grow-
ing half-a-year after the stock market. This 
would mean that the economy will start 
growing next fall.
 Also the stop of the decreasing 
of the world trade, the rising of the sea-
freight index, the rising of the Purchasing 
Management Index and the calming down 
of the banking sector will usually mean 
that the situation is getting better. Oversize 
stocks will soon be used and there’s time to 
orderings in.
 Forecasting is very challenging. 
No one has got such crystal ball.  You have 
to be prepared to rapid changes.  This we 
at Seger do – keep a close watch on the 
changes around us.
 Till the end - keep you self fit by 
exercise and by being outside during the 
summer! 

	 	 Lasse	Vainio
	 	 Chairman	&	CEO

Osuuspankin yritysasiakkaana olet kadun aurinkoisemmalla puolella. Olet valin-
nut pankin, joka pystyy vastaamaan yrittäjän tarpeisiin vaikka maailma ympärillä 
näyttäisikin epävakaalta. Juuri tällaisina aikoina esimerkiksi oikealla hetkellä saa-
tu rahoitus voi avata merkittäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vakavaraisena 
pankkina meillä on voimaa sellaiseen. Luonnollisesti palvelemme sinua muillakin 
tavoin. Peruspankkipalvelujen lisäksi saat meiltä aina tärkeät vakuutus- ja lakipal-
velut. Hyvä kunto on myös yrityksen menestymisen avain.

Näinä aikoina on huojentavaa olla 
yritysasiakkaana pankissa, joka 
on hyvässä kunnossa.
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Lasertekniikka on merkittävimpiä kasvu-
aloja hitsaavalle teollisuudelle. Uudelle 
osaamiselle ja uusille osaajille on kysyn-
tää, kun yritykset kasvavat, kehittyvät ja 
pyrkivät vastaamaan asiakkaiden odo-
tuksiin ja kilpailijoiden haasteisiin. Hit-
sausautomaatio nopeuttaa teollisuuden 
tuotantoprosessia, säästää kustannuksissa 
ja takaa korkealaatuisen lopputuloksen. 
Innova Lasepro tarjoaa teollisuusyritysten 
käyttöön tuotekehitykseen, koetuotantoon 
ja koulutukseen soveltuvan modernin la-
serhitsausteknologian ja osaamisen.

Innovassa uskotaan laserhitsauk-
sen tulevaisuuteen. Oppilaitos on investoi-
nut lasertekniikan koulutustehtaan Innova 
Lasepron perustamiseen ja erilaisten laser-
robottilaitteiden hankintaan. Viimeisimpiä 
hankintoja on mm. Seger Oy:ltä tuotan-
nosta vapautunut Laser Line/ABB- diodi-
laser -robottilaitteisto. Projektipäällikkö 
Juho Isotalus luonnehtii koulutustehdasta 
teknologiaharppaukseksi, jonka suurin 
hyötyjä on alueen kone- ja metallialan 
teollisuus.

Lasepro koulutustehtaalla yrityk-
set voivat tutustua laserlaitteistoihin ja nii-
den soveltuvuuteen omaan tuotantoonsa.  
Asiakkaille tarjotaan lasertekniikan asian-
tuntija-, koetuotanto- ja koulutuspalveluja. 
Lasertekniikan mukaan ottaminen osaksi 
tuotantoprosessia kiinnostaa monia alan 
yrityksiä. Erilaiset kehitys-/yhteistyöhank-
keet ovat olleet suosittuja yhteistyömuoto-
ja, kertoo Isotalus.

Yksi menestyksekkäistä yhteis-
työhankkeista on ollut Segerin kanssa 
toteutettu ohutlevyjen laserhitsaushanke. 
Projektin puitteissa myös suunniteltiin ja 
valmistettiin tarvittava hitsauskiinnitin. 
Hankkeen toteutuksesta Laseprossa ovat 
vastanneet kehittämisasiantuntija Mikko 

Innova Lasepro
Huttunen ja tutkija Jussi Tolvanen. Sege-
riltä yhteyshenkilönä on ollut Kimmo Täh-
tinen. Yhteistyö on sujunut mallikkaasti.

Laserin monet edut

Nopea ja tarkka laserhitsaus soveltuu eri-
tyisesti ohutlevyjen hitsaukseen. Laser 
tuottaa vain murto-osan kaarihitsauksen 
lämpömäärästä. Tämän ansiosta hitsaus-
muodonmuutokset jäävät erittäin pieniksi. 
Lisäksi laserin nopeus on jopa kymmen-
kertainen kaarihitsaukseen verrattuna. 
Laser soveltuu varsin usein esimerkiksi 
pistehitsauksen korvaajaksi. Laserilla voi 
hitsata yhteen erityyppisiä metalleja, ku-
ten rakenneterästä, ruostumatonta terästä 
ja sinkittyä terästä. Rosterihitsistä tulee 
laserilla erityisen siisti, kuvailee Isotalus 
laserhitsauksen etuja.

Innova Lasepron laitteistolla 
voidaan tehdä myös laserin ja kaarihitsa-
uksen muodostamaa hybridihitsausta. Täs-
sä suomalaisittain uudessa sovelluksessa 
voidaan käyttää lisäainetta esimerkiksi il-
marakojen täyttämiseen, mikäli kappaleet 
eivät ole täysin kiinni toisissaan. Lisäksi 
kaarihitsaus lisää tunkeumaa. Laitteen ison 
tehon ansiosta Laseprossa voidaan hitsata 
hybridillä jopa seitsemän millin paksusta 
terästä. Myös alumiinin hitsaus hybridillä 
onnis-tuu, jatkaa Isotalus.

Tavoitteena osaamisen 
kehittäminen

Innova Lasepro tuottaa asiakasyrityksil-
leen laserhitsaus-, laserhybridihitsaus- ja 
3D-laserleikkauspalveluja sekä robottien 
ohjelmointi- ja etäohjelmointikoulutusta. 
Lasertekniikan koulutustehtaan toiminta-
ajatuksena on kehittää yhteistyöyritysten 
tuotteita lasertyöstöön sopiviksi ja suorit-
taa koetuotantoa sekä auttaa henkilöstön 
kehityksessä ja koulutuksessa. 

Tiiviissä yhteistyössä Lasepron 
kanssa toimiin Innovan pätevöintilaitos, 
joka suorittaa pysyvien liitosten hyväksy-
misiä sekä henkilöiden kuten hitsaajien ja 
hitsausoperaattorien pätevöintejä asiakas-
yritysten tarpeiden mukaan, kertoo Tuomo 

Orava pätevöintilaitokselta. 
Innovan metallialan koulutus-

tarjonnasta löytyy vaihtoehtoja sekä alan 
perus- että jatkokoulutusta haluaville. 
Koulutusta annetaan koneistuksessa, robo-
tiikassa, levytöissä ja hitsauksessa. Kou-
lutukset soveltuvat niin uusille yrittäjille 
kuin alalla jo pitkään olleille. Koulutukset 
ovat pääsääntöisesti ammatillisiin tutkin-
toihin johtavia.

Teksti	ja	kuva	Anu	Vuorio
 
Innova Lasepro – great 
step in the metal indus-

try of the future

Laser technique is one of the most de-
veloping areas in the welding industry. 
There is demand for laser know-how when 
companies grow and meet the customer 
expectations and respond to competitors’ 
challenge. Welding automatics speeds up 
the production process, saves costs and 
secures the quality.  Innova Lasepro offers 
customers modern laser welding technol-
ogy for product development, pre series 
production and training.

In Innova we believe to the fu-
ture with laser welding. We have invested 
in laser technique’s model shop - Innova 
Lasepro – and also in different kinds of 
laser robots. The latest investment was 
the Laser Line/ABB diode laser - robot 
equipment. Innova project manager Juho 
Isotalus says that this training shop is a 
great step in technology, which supports 
the whole metal industry of the area!

Lasepro training shop give com-
panies possibility to study the laser equip-
ment and how they could benefit their 
companies.  Innova also not only passes 
on their expertise to the companies but also 
serves as pre production plant and trains 
the personnel of the companies.

One of the projects was Seger 
Oy’s laser welding project where also the 
welding fixture was designed and pro-
duced by Innova. 

Text	and	picture	by	Anu	Vuorio

 - Harppaus kohti tulevaisuuden metallia

Jussi	Tolvanen	
ohjelmoimassa	
Segeriltä	hankittua	
ABB	robottia.
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Kevät on hauenkalastajan juhla-aikaa. 
Kevätauringon lämmittäessä on mukava 
lähteä rentoutumaan merelle. Ilman läm-
mittäessä vedet hauet suuntaavat mataliin 
lahtiin ja kaislikoihin suvunjatkopuuhiin.  
Tuon kutemiseksi kutsutun tapatuman ai-
kana hauki ei syö. Sanonta - aikainen lintu 
madon nappaa - sopii myös hauen kalas-
tukseen.  Hauki syö ahnaasti myös ennen 
kutemista. 

Kudun jälkeinen syönti on kyl-
lä omaa luokkaansa. Pitkän syömättömän 
jakson jälkeen kalat ahmivat uistimet suu-
hunsa kelien suosiessa kalastajaa. Kelien 
vaihtelu voi nopeasti laukaista kalan syön-
nin. Voi olla jopa tunneista kiinni milloin 
kala iskee hanakasti uistimeen. Tosi kala-
mies opettelee sään vaikutukset syöntiin ja 
lähtee kalastamaan kun ilma suosii. Ajan-
kohdasta kerrottakoon sen verran että kun 
koivuihin on tullut ensimmäiset hiiren-
korvat, niin hauen kuteminen on yleensä 

samaan aikaan käynnissä. Tästä voimme 
päätellä milloin on viimeistään aika lait-
taa vene vesille ja suunnata kohti matalia 
lahtia.

Lasse Vainion kalaoppaanakin 
toiminut Toni Oittinen paljastaa sen ver-
ran, että Jerk -uistimet ovat nykypäivää. 
Kyseisistä uistimista puuttuu kokonaan 
vaapuista tutuksi tulleet nokkalevyt. Jerk 
-uistimen uintiliikkeeseen pystyy vaikutta-
maan itse nopein kelauksin ja pysäyttämäl-
lä kokonaan uintiliike. Tämä pysäytys saa 
usein kalan iskemään. Ei muuta kuin ko-
keilemaan ja toivotamme kireitä siimoja!

Fishing the pike 
in the spring

The spring is the high season for fishing 
pike! When the sea is getting warmer the 
pike moves to shallow waters to spawn, 
during which time the pike does not eat. 
Before the spawning the pike eats but after 

Seger Technologies –pyöräilyjoukue tuli 
kolmanneksi Pyöräilykuntien verkosto ry:
n järjestämässä koko Suomea koskevassa 
Kilometrikisassa 1 577 kilometrillä per 
henkilö vuonna 2007. Joukkueeseen kuu-
luivat Pirkko Soini, Marja-Liisa Utrila, 
Anneli Salo, Marita Suikkanen, Eija Kok-
konen, Eija Hatakka, Merja Artiola, Tea 
Rantala ja Juha Lahtonen, Jouni Huutola 
ja Raimo Mankinen.

Yhteisesti kilometrejä kertyi 
17347. Anneli sai ”pyöräilykärpäsen” pu-
reman ja tuosta kesästä alkoi hänen edel-

spawning the hunger is tremendous. The 
change of the weather in the spring starts 
the eating quite fast. The real fisherman 
learns to read the weather and goes fishing 
when the weather is suitable.  In the spring 
when the first green leaves appear in the 
trees is usually the time the pike spawns. 
Then you know when it is time to take the 
boat out to the shallow waters.

Toni Oittinen who has also guid-
ed Lasse Vainio to the secrets of fishing 
says that the best bob at the moment is Jerk 
which you control by fast and slow move-
ments. This makes the pike eat. Now – just 
go out and try it out! 

Pyöräilyjoukkueesta	 kuvassa	 vasemmalta	 Tea	 Rantala,	 Eija	 Kokkonen,	 Juha	 Lahtonen,	
Pirkko	Soini,	Eija	Hatakka,	Marja-Liisa	Utrila,	Merja	Artiola,	Jouni	Huutola,	Marita	Suik-
kanen	ja	Jarmo	Mankinen.

leen jatkuvaa pyöräilyharrastus.   Kesälo-
maakin voi viettää pyöräillen. Marja-Liisa 
ja Pirkko lähtivät tuolloin elokuun alussa 
eräänä maanantaiaamuna Kustavin kautta 
polkemaan Ahvenanmaalle. Perjantaina 
kotiin tullessaan oli mittarissa yli 500 km.

Tänä vuonna ei osallistuta jouk-
kueena Kilometrikisaan. Pyöräily on 
kuitenkin oiva liikuntamuoto. Uudes-
sakaupungissa ja sen lähiympäristössä 
on erinomainen pyöräilyteiden verkko. 
Samalla kun kunto paranee kohisten saa 
nauttia ulkoilmasta ja kesän tuoksuista. 

Polkupyöräreiteiltä saa myös kokonaan 
erillaisen näkymän kauniiseen Vakka-Suo-
meen. Kaikki pyöräilemään!

Keväthaukea kalastamassa

Bicycling is fun
Seger Technologies-team became third in 
the national bicycling tournament reach-
ing 1577 km/person in summer 2007. 
Team members then were Pirkko Soini, 
Marja-Liisa Utrila, Anneli Salo, Marita 
Suikkanen, Eija Kokkonen, Eija Hatakka, 
Merja Artiola, Tea Rantala, Juha Lahtonen, 
Jouni Huutola and Raimo Mankinen.

The team cycled total of 17347 
km.  Anneli really got into cycling and 
since this tournament she has cycled con-
tinuously.  Marja-Liisa and Pirkko cycled 
to island Ahvenanmaa, total of 500 km 
during five days.  What a fantastic bicycle 
trip” - says Pirkko.

This year we do not have a team 
in bicycling tournament. Bicycling is 
though a wonderful form of physical ex-
ercise. In Uusikaupunki there is a good net 
of bicycling roads. At the same time when 
one keeps himself in a good condition, he 
can enjoy fresh air and the scents of the 
summer. Now everybody start bicycling!

Toni	Oittinen	
tuntee	
paikalliset	
kalapaikat.

Hyvä	kalavene	
on	kevyesti	lii-
kuva	avovene.

Lasse	Vainio	
punnitsee	
hauen	painok-
si	5	kg.

Pyöräillen kuntoa
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Seger Technologies –ryhmä koostuu kah-
desta yksiköstä.  Emoyhtiö Seger Oy:n 
liikeideaan on valmistaa ja toimittaa ohut-
levykompponentteja ja  kokoonpantuja 
tuotteita sekä kokonaisia tuoteratkaisuja eri 
teollisuudenaloille. Tytärtyhtiö Seger Auto-
mation Oy valmistaa ja huoltaa asiakaskoh-
taisia tuotantolaitteita, puristintyökaluja ja 
automaatiojärjestelmiä ollen tärkeä lenkki 
osaamisessamme.

Kansainvälisillä markkinoilla kil-
pailevat asiakkaamme mittaavat osaamis-
tamme vertaamalla sitä verkostonsa muihin 
toimittajiin. Se, että olemme onnistuneet 
viime vuodet kasvutavoitteissamme, osoit-
taa prosessiemme olevan ”world class”-
luokkaa.

Eri liiketoiminta-alueiden vaati-
mukset teknisesti, laadullisesti, toimituksel-
lisesti sekä hinnallisesti ovat kasvattaneet 
meistä moniosaajan. Samasta organisaa-
tiosta on saatavissa osaaminen tuotekehi-
tykseen, proto- ja esisarjojen tekemiseen, 
tuotannollistamiseen ja sarjavalmistukseen 
aina logistiikasta huolehtimiseen asti.
Konseptimme tarkoitus on tarjota asiak-
kaillemme kilpailukykyinen tuote tai pal-
velu, josta asiakkaamme kokee saavansa 
lisarvoa. 

Hallitsemme sekä pienten että 
suurten volyymien tuotantotekniikat. 
Osaamme tuotesuunnittelun aikana ottaa 
huomioon eri tuotantovolyymeille soveltu-
vien menetelmien vaatimukset. Tuote voi-
daan viedä elinkaarensa läpi suunnitellusti 
ja hallitusti  ottamalla 
kulloisiinkin volyymeihin soveltuvat ko-
konaistaloudelliset menetelmät käyttöön 
muuttamatta tuotetta enempää kuin on tie-

toisesti suunniteltu ja sovittu. 
Menetelmäosaamisen lisäksi Seger 

Oy:llä on mittava tuotantoresurssi eri ko-
koisten ja volyymisten ohutlevytuotteiden 
tekemiseen ohjelmoitavista CNC-koneista 
automaattisiin puristinlinjoihin.

Kilpailukykyyn tarvitaan alallam-
me myös toimintaamme soveltuva alihank-
kijoiden ja yhteistyökumppanien verkko. 
Maakuntamme Varsinais-Suomi on tunnettu 
pitkästä historiastaan metalliteollisuuden 
parissa. Täällä on kauan tehty autoja, laivoja 
ja koneita. Vuosikymmenten aikana on ra-
kentunut erinomainen infrastruktuuri. Käyt-
tämiimme yhteistyökumppaneihin kuuluvat 
niin pintakäsittelijät, teräspalvelukeskukset 
kuin työkaluvalmistajatkin unohtamatta 
koulutustarjontaa. 

Infastruktuurin tärkeyttä korke-
an teknologian alallamme kuvaa hyvin se, 
että tuotteistamme n. 40 % viedään suoraan 
muihin maihin ja lähes kaikki muu liittyy 
edelleen vientiteollisuuden tarpeisiin. In-
fastuktuuria ei ole helppo viedä LCC-mai-
hin. Tästä syystä tuotteitamme viedäänkin 
maihin kuten Intia, Kiina, Puola, Unkari ja 
Viro. 

Seger Technologiesilta asiakas saa 
ratkaisut tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin 
saman katon alta suunnitellusti.

 The Seger Concept

There are two companies in the Seger Tech-
nologies group.  The mother company Seger 
Oy’s business idea is to produce and sup-
ply sheet metal components and assembled 
products and systems to different industries. 
The subsidiary – Seger Automation Oy 

– produces and does service to customer 
based production equipment, press tools 
and automation systems being an important 
factor of our competence.

Our customers competing in the 
international markets measure our compe-
tence comparing it with their other suppli-
ers. The fact that we have succeeded in our 
growth targets during the past years shows 
that our process is of world class.

The requirements of different 
business areas in techniques, quality – de-
livery and price wise have made us versatile 
in know how. In the same organization we 
have the know how for product develop-
ment, prototype and pre-series production, 
industrialization and series production, not 
forgetting the logistics. The meaning of our 
concept is to offer our customers competi-
tive product or service which adds value.

During the product development 
process we take into the consideration the 
different production methods for different 
volumes. The product can be taken cost 
effectively through the whole life line by 
changing the production methods depend-
ing on the volumes without changing the 
product more than originally planned and 
agreed upon.  In addition to know how in 
production methods we have the machine 
park suitable for different volumes starting 
from programmable CNC machines to auto-
matic press lines.

In order to be competitive we need 
suitable net work of suppliers and partners.  
Our part of the country is known for long 
history of metal industry.  There has been 
production of automobiles, ships and ma-
chinery for a long period of time.  During 
that time the infrastructure has grown to 
meet the requirements of those industries.  
Our partners in that infrastructure are coat-
ing and plating plants, steel service centers 
and tool makers not forgetting the training 
and vocational institutes. Infrastructure is 
not easy to export to LC countries.  This is 
why we export products to countries like 
China, Estonia, Hungary, India and Poland. 

From Seger Technologies the 
customers get solutions to all phases of the 
product’s life line.

dies combined with

High
PARTS/
YEAR

Medium

Low

WORKING METHOD

Automatic
progressive
stamping dies
for high volumes

Manual stamping
automatic cutting dies

Manual cutting
dies compined with
manual bending
machine

CNC laser/turret
press compined
with automatized
bending

Manual cutting
dies compined with
automatized bending

CNC laser/turret
press compined
with CNC bending

Seger-konsepti
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Katsaus Seger Oy:n 
kevään 2009 tapahtumiin

Autoteollisuuden	ongelmat	vähen-
sivät	keväällä	puristintöitä.

Lankasahauskapasiteetti	
tuli	oikeaan	aikaan.

Hydraulipuristimen	
huoltotöissä	Eino	Kähkölä	

Seger	Automationilta.

Leirintäalueella	on	vuokrat-
tavissa	kesällä	avopelejä.

Korihait	oli	kauden	2008-09	
korisliigan	viides.

Uusien	protojen	tekniikkapalaverissa	
Raimo	Korpi,	Timo	Tamminen	ja	
Kimmo	Tähtinen.

Valtatie	8:lla	voi	vastaan	tulla	Segerin	logo.

Saab	siirtynee	vaikeuksiin	joutuneen	
GM:n	omistuksesta	Koenigseggille.

Päiväkoti	Tilkkutäkin	lapsille	
sponsoroitiin	kiipeilyteline.

Automaattiset	puristinlinjat	ovat	
omiaan	suurille	kokonaismäärille.

Uusi	Schiavi	80	tn	särmäyspuristin	
asennettiin		käyttöön	toukokuussa.

Tarjoksia	on	tehty	vilkkaasti.	Seppo	Ylä-
Himanka	kayttää	apuna	videokoferenssia.

Standalone-koneet	saivat	
kappaleenkäsittely-	ja	
apupöydät.

Mona	Holmberg	kävi	
20.5.09	näyttämässä	
kolmeviikkoista	
esikoistytärtään.

Tällaisilla	veneillä	
soudetaan		haaste-
soutukilpailuissa.

Kesäpaidat	jaettin	henkilöstöl-
le	juhannuksen	tienoilla.

Paulalla	ja	Pirkolla	
uudet	kesämekot.

SegerNews1_09.indd   � �0.�.2009   12:0�:�0



Uusikaupunki

Uudenkaupungin kaupunki

Pl 20, 23501 Uusikaupunki
Puh. (02) 845 151

uusikaupunki.fi

Erinomaiset
edellytykset
elinkeinoelämälle

SegerNews1_09.indd   8 �0.�.2009   12:0�:�0



Sähköautoja ja uusiutuvaa energiaa
Toimiva infrastruktuuri osana kilpailukykyä
Ruukin tuotteet ja palvelut
- kustannustehokkuutta ja laatua asiantuntijoilta
Korihait hakevat menestystä
Katsaus Seger Oy:n syksyn 2009 tapahtumiinS
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Maailmantalous on ehkäpä kovimmassa 
kriisissä sitten 1920-luvun. Kysynnän voi-
makkaan pienenemisen vuoksi teollisuus-
tuotanto ja investoinnit ovat vähentyneet 
erityisesti vanhoissa teollistuneissa maissa 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Suomessa teknologiateollisuu-
dessa, johon mekin kuulumme, tuotanto 
on ollut kuluvana vuonna 30-40 % edel-
listä vuotta alemmalla tasolla. Tämä on 
johtanut voimakkaisiin sopeutustoimiin. 
Teknologiateollisuudessa arvioidaan hen-
kilöstön vähentyvän vuoden 2009 aikana 
yli 20 000 hengellä. Samanaikaisesti ar-
vioidaan teknologiateollisuudessa työs-
kentelevien runsaasta 25 0000 henkilöstä 
olevan erilaisten lomautusjärjestelyjen pii-
rissä yli 50 000 henkeä. Yhteenlaskettuna 
lähes kolmasosa alan henkilöstöstä joutuu 
odottamaan työllisyystilanteen paranemis-
ta.

Kaikki teknologiateollisuuden 
alat eivät toki koe laman merkkejä saman-
aikaisesti. Rakentamiseen liittyvät inves-
toinnit vähenivät ensimmäisten joukossa 
ja ovat hiljalleen elpymässä kun taas lai-

Sähköautoja ja
päätään. Pelkästään Suomeen on minis-
teriön asettamien tavoitteiden mukaisesti 
tulossa lähivuosina lähes 1000 tuulivoima-
layksikköä.

Strategiamme mukainen toimi-
minen useilla eri liiketoiminta-alueilla on 
osoittautunut näinä aikoina tarpeellisuu-
tensa. Toimintamme on toiminnallisesti ja 
taloudellisesti erinomaisesti tasapainossa. 
Me olemme vahvasti mukana uusien me-
gatrendien toteutuksessa, joista uskomme 
saavamme uusia ”tukijalkoja” liiketoimin-
taamme. Toiminnan tasapainossa pitämi-
seen ovat erinomaiset edellytykset myös 
tulevana vuonna.

Hyvää alkavaa vuotta 2010!

	 	 Lasse	Vainio
	 	 toimitusjohtaja

Electric vehicles and 
new energy sources

The world economy suffers probably of 
the worst crisis since the 1920’s. Due to 
the decreasing demand, the production and 
industrial investments have decreased es-
pecially in the old European countries and 
the US.

In Finland in the companies be-
longing to the Federation of Finnish Tech-
nology Industries, where also we are a 
member, the production is at about 30 to 
40 % lover level than the year before.  This 
has made it a must to adjust to the situa-
tion. It is estimated that the personnel in 
these companies decreases more than 20 
000 during 2009. At the same time it is 
estimated that of the 25 0000 employees 
in these companies, more than 50 000 are 
temporarily laid off. So, more than one 
third of the personnel are waiting for the 
employment situation to improve.

vateollisuudessa laman todellisuus on vas-
ta tulossa.

Merkit viittaavat siihen, että tek-
nologiateollisuuden yritysten liikevaihto 
pysyy matalalla tasolla vielä pitkään. Tä-
hän vaikuttaa erityisesti teollistuneiden 
maiden investointilama. Euroopan markki-
nat muodostavat lähes 75 % Suomessa teh-
tävän tuotantomme myynnistä. Ennusteet 
näyttävät tulevalle vuodelle 2010 eräissä 
maissa jopa alhaisempia investointeja kuin 
2009. Tämä tulee selkeästi heijastumaan 
myös työllisyyskehitykseen.

Nyt puhutaan paljon uusista 
megatrendeistä, joihin teknologiateolli-
suutemme tulisi kiireesti tarttua kiinni. 
Öljyvarojen huolestuttava väheneminen 
suhteessa kulutukseen, kallistuminen ja 
myös huoli ympäristöstä, on nostattamas-
sa sähköautobuumin. Arvioiden mukaan 
vuonna 2020 maailman n. 70 miljoonan 
auton vuosimyynnistä olisi n. 10% sähkö-
autoja.

Uusiutuvan energian toteutuksis-
ta tuulivoima on nostamassa voimakkaasti 

uusiutuvaa energiaa
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There are no signs that the turno-
ver of the companies within the technology 
industry would rise soon.  This is due to the 
almost zero investments in the developed 
countries. For the Finnish companies the 
European market is nearly 75 % of produc-
tion sales. In 2010 some countries estimate 
that the companies invest even less than in 
2009.  This will effect of course the em-
ployment situation.

Today we speak a lot of the mega 
trends, which also the companies in the 
technology industry should grab into.  The 
decreasing amount of oil resources com-
pared to the usage, the oil price getting 
higher and also and not less, the concern 
of our environment, are boosting the need 
for electric vehicles.  According to the es-
timates out of the 70 million cars sold in 
2020, about 10 % will be electric ones.

Wind power is increasing rapidly 
when you consider new renewable energy 
sources.  Only in Finland we’ll have nearly 
1000 wind power units according to the 
government targets.

Being a player in several busi-
ness areas has shown its importance during 
these difficult times.  Both production and 
economical functions are in balance.  We 
are strongly participating in these mega 
trends, where we’ll expect to gain new 
pillars to support our business.  We have 
excellent changes to keep up the balance 
also this year!

I wish you all the best in 2010!

	 	 Lasse	Vainio
	 	 Chairman	&	CEO

Puhuttaessa infrastruktuurista eli kansan-
omaisemmin infrasta tarkoitetaan sillä 
yleisesti toimintaympäristöä. Tähän liit-
tyvät erityisesti tieverkosto, liikenne- ja 
kuljetusratkaisut. Ympäristön infran so-
veltuvuutta verrattaessa ja arvioitaessa tu-
lee toki pohtia muitakin asioita. Näitä ovat 
normaaliin elämiseen tarvittavat palvelut 
kuten asuminen, terveydenhuolto, koulut, 
päiväkodit, kaupat, kulttuuri ja esimerkiksi 
vapaa-aikaan liittyvät palvelut. Näillä kun 
erittäin tärkeä merkitys kilpailukykyisen 
työvoiman saannissa. 

Perinteisen infrastruktuurin li-
säksi teollisuuden ala tai yhtä hyvin yk-
sittäinen yritys tarvitsee toimintaedelly-
tystensä kannalta yhteistyökumppaneita, 
joiden kanssa toimien voidaan saavuttaa 
se kilpailukyky, josta asiakas on halukas 
maksamaan tilatessaan tuotteita ja palve-
luja. Yhteistyökumppanit tulee ymmärtää 
osana infraa.

Varsinais-Suomessa on perin-
teikäs metalliteollisuuden keskittymä. 
Tänne on vuosikymmenten aikana sijoit-
tunut ja kasvanut esimerkiksi suuri osa 
Suomen laivanrakennus-, auto-, telekom-
munikaatio- ja elektroniikkateollisuutta. 
Esimerkiksi laivateollisuuden infrassa 
Varsinais-Suomessa työskentelee yli 10 
000 henkeä. Näiden yritysten vanavedes-
sä on syntynyt pienempiä yrityksiä, infraa, 

Toimiva 
infrastruktuuri 
osana kilpailukykyä

jota päähankkijat tarvitsevat. Lisäksi infra 
on edesauttanut alueelle samoja tekniikoi-
ta ja osaajia tarvitsevia yrityksiä. Lyhyiden 
etäisyyksien vuoksi verkottuminen on hel-
pompaa ja yritykset ovat voineet keskittyä 
omaan ydinosaamiseensa. 

Kasvuhakuiset metalliteollisuu-
den yritykset ovat pääsääntöisesti myös 
vientiyrityksiä. Asiakkaat vientimarkki-
noilla ovat hyvin vaativia erityisesti laadun 
ja hinnan suhteen.

Kansainväliset asiakkaat ovat 
hyvä mittari kilpailukyvyn osoittamiseksi. 
Laman aiheuttamasta notkahduksesta ja 
poikkeuksellisen vahvasta eurosta huoli-
matta toimintaympäristömme on osoittau-
tunut verkostoineen erinomaisen kilpailu-
kykyiseksi.

Seger Oy:n valmistamien ohut-
levytuotteiden ja vaativan peltimekaniikan 
osalta osaava työvoimamme pohjautuu 
pitkäaikaisen kokemukseen, monitaitoi-
suuteen ja jatkuvan koulutukseen. Teke-
miemme tuotteiden valmistamiseen tarvit-
semme eri volyymeille erilaisia tekniikoita 
ja menetelmiä. Infra apu on välttämätön. 
Suurimpiin projekteihin saattaa tulla sa-
toja puristintyökaluja, hitsausjigejä ja tar-
kastuslaitteita. Työkaluvalmistajaverkos-
tomme on mitoitettu siten että suurin osa 
työkaluvalmistustarpeesta voidaan ostaa 
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Ruukin kattava tuotevalikoima palvelee 
kevyen konepajateollisuuden, sähkö- ja 
elektroniikkateollisuuden, kevyen kulje-
tusvälineteollisuuden sekä mm. kodinko-
neteollisuuden tarpeita. 

Järkeistä tuotantoasi välttämällä kalliita 
ja ympäristölle haasteellisia maalauspro-
sesseja käyttämällä valmiiksi maalipinnoi-
tettuja Ruukin tuotteita. Nopeutat tuotanto-
si läpimenoaikoja ja säästät varastointi- ja 
työvoimakustannuksissa. Meillä on sopiva 
tuote vastushitsauskapasiteettisi maksi-
moimiseen tai muovaussuorituskykysi pa-
rantamiseen. 

Paranna tuotteittesi ulkonäköä valitse-
malla Ruukin laajasta valikoimasta sopiva 
pinnoite ja värisävy, joka halutessasi räätä-
löidään tuotteeseesi sopivaksi. 

Pidennä tuotteittesi elinikää korroosi-
onkestävillä metallipinnoitteillamme tai 
yhdistä ne edelleen orgaanisiin pinnoittei-
siin. 

Luo innovatiivisia sovelluksia lujilla te-
räksillämme, joita tarjoamme arkkeina, 
putkina ja profiileina. 

Pienennä ekologista jalanjälkeäsi teräk-
sillämme, jotka ovat 100-prosenttisesti 
kierrätettäviä ja Modernit tuotantoproses-
simme ovat vähäpäästöisiä ja tuotteemme 
ovat RoHS mukaisia. 

Metallipinnoituksella 
parempi korroosionkesto 

erittäin lujiin teräksiin

Metallipinnoitetut erittäin lujat muovatta-
vat Litec-monifaasiteräkset sopivat käyt-
tötarkoituksiin, joissa tarvitaan korkeaa 
lujuutta, kylmämuovattavuutta sekä hyvää 
korroosionkestävyyttä. Suuri lujuus tar-
joaa mahdollisuudet keventää rakenteita 
tuotteen ominaisuuksia heikentämättä.

Ruukki toimittaa lujia teräksiä 
muun muassa Euroopan autoteollisuudel-
le, jossa niitä käytetään korin valmistuk-
sessa ja turvaosissa. Ultralujien terästen 
innovatiivinen käyttö on tuottanut erin-
omaiset tulokset törmäystesteissä. Painon 
keventäminen pienentää ajoneuvojen polt-
toaineenkulutusta ja päästöjä. 

yhteistyökumppaneilta. Hyvät työkaluval-
mistajat ovat erittäin olennainen osa Seger 
Oy:n infraa. Ohutlevyn muovaamiseen 
puristimilla tarvittavia työkaluja kun ei opi 
suunnitelemaan koulun penkillä. Sen oppii 
vain tekemällä, kokemalla ja oppimalla. 

Seger Oy on kehittynyt Uuteen-
kaupunkiin ajoneuvoteollisuuden vanave-
dessä. Samanaikaisesti on kehittynyt toi-
mintamme tarvitsema infra, johon liittyvät 
raaka-aineen toimittajat, työkaluvalmista-
jat, kone- ja laitehuollon tekijät, pintakä-
sittelijät ja muut alihankkijat. 

Ohutlevyosia ja mekaniikkaa 
tarvitaan erittäin monissa tuotteissa. Nyt 
jo pitkä kokemuksemme muistakin liike-
toiminta-alueista kuten tehoelektroniikka 
ja telekommunikaatio ovat tuoneet lisä-
osaamista ja monipuolisuutta valmistus-
menetelmiin, joista on hyötyä itse kullekin 
liiketoiminta-alueelle.

Kilpailukykyä tullaan aina mit-
taamaan. Yleisesti laatu ja toimitusvar-
muus on oltava vaaditulla tasolla jos mieli 
mukana olla. Pienempien palkkakustan-
nusten maat vertailukohteena ovat houkut-
televia tarkasteltavia erityisesti tuotannon 
aloilla, jossa osaamisen taso ja infra kat-
sotaan riittäväksi. Tällaisia ovat todennä-
köisesti kokoonpanotyöt, joissa yleensä 
tarvitaan paljon käsityötä. Ilman toimin-
taedellytysten vaatimaa infraa on edessä 
pitkä ja karikkoinen tie.

Infrastructure – part of 
the competitiveness

Usually when we speak about the infra-
structure we mean road net work, traffic 
and transportation solutions.  Also all the 
services for normal life such as housing, 
health care, schools, day care for children, 
shops, culture and leisure time services are 
part of the infrastructure.  These all have a 
significant meaning in recruiting personnel 
to support competitiveness.

In addition to this traditional infrastruc-
ture, companies in industry need partners 
to support there business.  With these part-
ners the companies reach the competitive 
status, of which the customer is willing to 

pay when ordering products and services. 
These kind of partners are part of the in-
frastructure.

There is a lot of traditional metal industry 
in this south-western part of Finland.  Dur-
ing decades a great number of companies in 
ship building, car manufacturing, telecom-
munication and electronics industry have 
settled in this part of the country.  Smaller 
companies have followed these companies 
to support their business – becoming part 
of the infrastructure. And this has helps 
even more companies to set their roots in 
the area. Due to short distances networking 
has been easier and all the companies can 
concentrate in their core business.

International companies as customers are 
a good measurement when comparing 
competitiveness.  In spite of the recession 
and strong euro our infrastructure has been 
proved to be very competitive. Seger Oy 
produces sheet metal parts and mechanics 
in different volumes and techniques with 
personnel with long experience, versatile 
know-how and continuous training. In 
this business infrastructure is vital. There 
might be even hundreds of press tools, 
several welding fixtures and measuring 
equipment in one project.  Our network 
for toolmakers is such that most of the tool 
making requirements can be purchased 
from our partners. Reliable toolmakers 
are a significant part of Seger Oy’s infra-
structure. You just cannot learn tool mak-
ing for sheet metal products by press tools 
at school – you learn it only by doing and 
experiencing.

Seger Oy has developed in conjunction 
with automobile industry.  Simultaneously 
has the infrastructure in raw-material sup-
pliers, toolmakers, service companies for 
machinery and equipment, surface treating 
companies and other being developed.

Competitiveness will always be measured.  
Generally quality and delivery precision 
must be in the level required if you want 
to be a player in the industry.  When you 
compare the countries of lower employ-
ment cost, they are tempting when it con-
cerns assembly work.  Without adequate 
infrastructure there will be a long and 
rocky road to more demanding work.
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Ruukki products and 
services - cost efficiency 
and quality from experts

Ruukki’s comprehensive product range 
serves the needs of light engineering ap-
plications, such as white goods, leisure 
equipment, light metal industry, electric 
and electronics industries as well as light 
transportation industry. 

Rationalize you production by 
avoiding expensive and environmentally 
challenging painting process by utilizing 
pre-painted products from Ruukki. You 
speed your production lead time and are 
able to save in inventory and la-bour costs. 
We have the right product to maximize 
your resistance welding capacity or to im-
prove your forming per-formance. 

Improve the appearance of 
your products by choosing from Ruukki’s 
wide range of coatings, colors and ap-pear-
ances with customizing possibility. 

Extend the life span of your 
products with our corrosion-resistant met-
al-coatings or by combining it further with 
organic coating. 

Create innovative light-weight 
applications with the high potential of our 
high-strenght steels, which exist as sheet, 
tubes and sections. 

Emphasize your ecological 
footprint with our metals, which are 100% 
recyclable. Our production processes are 
modern with low emissions and our prod-
ucts comply with RoHS.

Suuren	 lujuuden	 ja	 muokkauslujittumiskyvyn	 ansiosta	 Litec-monifaasiteräksillä	 on	 erin-
omainen	kyky	sitoa	energiaa	törmäystilanteessa.	Kuvassa	Litec-teräksen	sovellusmahdol-
lisuuksia	autoteollisuudessa.

Ruukki on yksi harvoista Galfan- 
ja Galvannealed- metallipinnoitettujen ult-
ralujien terästen toimittajista Euroopassa. 
Ruukki tarjoaa myös näiden terästen esi-
käsittelypalvelut arkituksesta laserleikka-
ukseen.

Ruukin Litec-teräksillä on korkea 
lujuus ja korkeaan lujuuteen nähden hyvät 
muovautumisominaisuudet. Hyödyntämäl-
lä teräksen hyvää venytysmuovattavuutta 
pystytään valmistamaan monimuotoisia 
komponentteja esim. puristus- tai rulla-
muovaamalla. 

Suuren lujuuden ja muokkauslu-
jittumiskyvyn ansiosta Litec-monifaasite-
räksillä on erinomainen kyky sitoa energiaa 
törmäystilanteessa. Tyypillisiä käyttökoh-
teita ovatkin ajoneuvon korin pitkittäiset ja 

poikittaiset runkopalkit, pystypilarit sekä 
törmäystä vaimentavat palkit ja turvaosat, 
kuten puskurit ja sivutörmäyssuojat.

 
Ruukin 

esikäsittelypalvelut

Ruukki tarjoaa tuotteita ja niihin 
liittyviä esikäsittely- ja varastointipalvelu-
ja asiakkaan tarpeen mukaan. Käyttämällä 
Ruukin esikäsittelypalveluja asiakkaan ei 
tarvitse itse investoida leikkuukoneisiin, 
eikä huolehtia lähtömateriaalin varastoin-
nista. Tämä vapauttaa pääomia ja tiloja 
asiakkaan ydinliiketoimintaan.

Esimerkiksi raskaiden putkien ja 
profiilituotteiden laserleikkaus sekä levy-
tuotteiden laserviisteleikkaus tuovat entis-
tä laajempia mahdollisuuksia esikäsitellä 
terästä tuoden asiakkaalle lisää vapautta 
lopputuotteiden suunnittelussa.

Teräspalvelukeskusten rooli toi-
mitusketjussa on hyvin laaja. Keskukset 
tarjoavat erilaisia esikäsittelypalveluja ja 

RUUKIN tuotteet ja palvelut 
- kustannustehokkuutta ja laatua asiantuntijoilta

jatkojalostavat Ruukin tuotteita pidemmäl-
le asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Pal-
velukeskuksissa voidaan myös varastoida 
varasto-ohjelmaan kuuluvia tuotteita tai 
asiakkaiden erityistarpeisiin liittyviä tuot-
teita. Lisäksi keskuksista voidaan toimittaa 
asiakkaille tuotteita aiempaa pienemmissä 
erissä.
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Crusell	viikkoa	vietettiin	29	kerran.	
Kuva	kauppatorilla	pidettävästä	

päivän	puhalluksesta.

Korihait strives 
for success...

The Uusikaupunki Korihait team plays 
basketball in the highest level in Finland, 
in the Finnish Championships league for 
the 28th season, medals as the target. Dur-
ing the past years the team has played bet-
ter and better every year, two years ago 
the team was 6th and last year 5th when 
the season ended.  This season started 
extremely strongly – out of the first nine 
games the team won seven. At the end of 
the year the  players suffered of some in-
juries which disturbed the team a bit, team 
being 8th by the end of the year.  The new 
year has started with three games – all of 
the winning games for Korihait. The play-
offs start in April where 8 best teams in the 
league fight for the championship.

In addition to the championships 
league team, there are several teams for 
juniors, seniors and those who just want to 
play for keeping themselves fit totaling up 
to about 300 active players.

The basis for Korihait basketball 
team is active and supporting fans and 
vast cooperation with local and domestic 
companies.  In every game there are about 
800-1000 enthusiastic fans cheering to the 
team.  As sponsors there are about 70 com-
panies, of which Seger Oy has been one 
ever since the beginning of the company 
in 2002.

Uusi vuosi toi kuitenkin voit-
tovireen ja tätä kirjoittaessa Korihait on 
voittanut kaikki tammikuun kolme ottelua 
nousten sarjassa kohti kärkinelikköä ja 
pudotuspelien kotietua. Huhtikuussa alka-
viin pudotuspeleihin selviää  runkosarjan 
kahdeksan parasta ja Suomen mestari on 
selvillä toukokuun alkupäivinä.

Liigajoukkueen lisäksi Kori-
haissa pelaa noin 200 junioripelaajaa 14 
juniorijoukkueessa. Sen lisäksi seuran oh-
jelmassa on yksi naisten joukkue, miesten 
reservijoukkue 2. divisioonassa sekä kun-
tokoripalloa 5. divisioonassa ja ikämiehis-
sä kahden joukkueen verran. Kaikkiaan 
Korihaissa onkin noin 300 aktiivista kori-
pallon harrastajaa. 

Korihaiden toiminnan kivijal-
kana on vahva kannatuspohja sekä laa-
ja-alainen yritysyhteistyö. Liigajoukkue 
kerää ilta toisensa jälkeen kotiotteluihin 
800-1000 katsojaa parhaimpien lukemien 
ollessa 1500:ssa, jonka lisäksi seura tekee 
yritysyhteistyötä noin 70 yrityksen kanssa. 
Korihait ja Seger ovat tehneet yhteistyötä 
vuodesta 2002 saakka, koko Segerin yri-
tyshistorian ajan.

Teksti	
Korihaiden	toiminnanjohtaja	
Tom	Westerholm

Kuva	Mika	Reinholm

Uudenkaupungin Korihait pelaa valtakun-
nan korkeimmalla sarjatasolla, Korislii-
gassa, jo 28. kauttaan tavoitellen mitalisi-
joitusta. Viime vuosien käyrä on Korihailla 
ollut nousujohteinen, sillä edelliskauden 
sijoitus oli 6. ja viime kauden päätteeksi 
Korihait löytyi sijalta viisi. Tälle kaudelle 
Korihait lähti viime kauden runkomiehis-
töllä ja alkukaudesta meno olikin vakuut-
tavaa: yhdeksästä ensimmäisestä pelistä 
tuloksena oli seitsemän voittoa ja sijoitus 
sarjataulukossa parhaimmillaan toisena. 
Loppuvuoden loukkaantumissuma sekoit-
ti kuitenkin joukkuetta ja sijoitus valahti 
vuoden loppuun mennessä kahdeksannek-
si.

Korihait 
hakee 
menestystä
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Siisteys	ja	järjestys	ovat	osa	
laatujärjestelmää.

Seger	Oy:n	päivitetyt	laatujärjestelmät	
auditoitiin	TS	16949:2009	ja	ISO	9001:	
2008	mukaisesti.

Sikaflussa ei toistaiseksi ole 
riehunut	tehtaallamme.

Katsaus Seger Oy:n 
syksyn 2009 tapahtumiin

Timo	Tammisen	riemua	
Ruukin	golfkisan	voittajana.

Crusell	viikkoa	vietettiin	29	kerran.	
Kuva	kauppatorilla	pidettävästä	

päivän	puhalluksesta. Tampereen	
alihankinta-
messuilla	oli	
runsaasti	kävi-
jöitä	lamasta	
huolimatta.

Xiuyan	Qu	ja	
Kimmo	Tähtinen	
messuilla	2009.

Purkaukseen	ja	lastaukseen	
tulevia	rekkoja	odottamassa	

vuoroaan.

Tuotannossa	valmistaudutaan	tule-
vaan	kunnostamalla	ja	huoltamalla	
koneita.	Kuvassa	Eino	Kähkölä.

Volyymituotteiden	kilpailukyky	
toteutetaan	puristimista.

Laman	aikaisiin	tuotantomääriin	on	
pystytty	sopeutumaan.

Pohitullin	koulun	musiikki-
luokkalaiset	joulutapahtu-
massamme	2009.

Uusia	kasvoja	jouluisella	si-
dosryhmäglögillämme.	Milla	
Tainio	ja	Pertti	Kaasalainen	
Valmet	Automotivelta	yhdes-
sä	meidän	Seppo	Ylä-Himan-
gan	(vas.)	kanssa.

City-pupu	lämmittelemässä	tehtaan	
seinustan	pensaan	alla.

Vuoden	lopussa	oli	Uudes-
sakaupungissa	10-20	°C	
pakkaset	ja	lunta	20	cm.

Uudenkaupungin	kauppa-
tori	jouluvalaistuksessa.
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Uudenkaupungin kaupunki

Pl 20, 23501 Uusikaupunki
Puh. (02) 845 151

uusikaupunki.fi

Erinomaiset
edellytykset
elinkeinoelämälle
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Hitaan kasvun aika?
Mercedeksen ja Porschen museot
Koneiden kysyntä virkistynyt - CoastOne Oy
Koulutus kehittää kilpailukykyä
Katsaus Seger Oy:n kevään 2010 tapahtumiin
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Vaikka esimerkiksi laivateollisuuden koh-
dalla vaikeat ajat ovat vasta edessä katso-
taan maailmantalouden laman loppuneen 
jo viime vuoden toisella puoliskolla. Suo-
messa taittuminen on näkynyt tilastoissa 
vasta tämän vuoden alussa sekä viennin 
että tuonnin euromääräisten lukujen saa-
vuttaessa edellisen vuoden vastaavan ajan-
kohdan määrät. 
 Lamasta toipumisen vauhtia 
heikentänee välimeren euromaiden yl-
lättäen paljastunut heikko talouden tila. 
Kriittisimmät ennustavat euroalueen ha-
joavan tai vähintään jakautuvan kahteen 
eri alueeseen lähivuosina. Toistaiseksi 
Eu-komissio ja jäsenmaat ovat yhdessä 
Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen 
valuuttarahaston kanssa tehneet nopeita 
ja päättäväisiä ratkaisuja. Kuralla olevat 
maat ovat suostuneet tiukkoihin säästö- ja 
tervehdyttämistoimiin. Aika näyttää miten 
talous saadaan hyväksyttävälle tasolle. 
 Välimerenmaiden ja erityisesti 
Kreikan taloudellinen ahdinko on vaikut-
tanut Euron arvoon heikentäen sitä US-
dollariin verrattuna yli 20%. Samalla US-
dollariin sidottu Kiinan valuutta renmimbi 
(RMB) on vahvistunut samassa suhteessa. 

Käytännössä Euron devalvointuminen on 
erityisen hyvä asia Euroopan ja näin myös 
Suomen vientiteollisuudelle.
 Seger Oy:n suora vienti on ollut 
noin kolmannes liikevaihdosta. Loput tuot-
teista on myös asiakkaan jatkojalostuksen 
kautta päätynyt lähes poikkeuksetta Suo-
men rajojen ulkopuolelle loppukäyttäjälle. 
Vaikka osa ns. viennistä suuntautukin eu-
roalueelle on euron kilpailukyvyn parane-
minen parantunut asiakkaiden halua ostaa 
tuotteita euroalueen sisällä sen sijaan, että 
tuottavat niitä esim. edullisena pidetyiltä 
Kiinan markkinoilta. Euron heikkenemi-
nen on osasyy kasvun alkamiseen. Sitä ei 
hidasta edes tuontiraaka-aineiden kallistu-
minen samasta syystä.
 Tämän hetken kasvutahdilla 
ja nykytuotteilla vuoden 2008 aikaisiin 
tuotantolukuihin pääseminen kestää osal-
tamme 2-3 vuotta. Toisaalta sekä ympä-
ristö- että energialähteisiin liittyvät syyt 
tuottavat uusia tuotteita ja tuotetarpeita, 
jotka tuovat kasvuun lisää vauhtia. Tämä 
siis edellyttäen, että tuotannollinen kilpai-
lukyky on riittävää.
 Näyttää siltä että suomalaiset 
yritykset ovat selviytyneet lamasta poikke-

Hitaan 
kasvun aika?

uksellisen hyvin. Edellisistä kovista ajoista 
opittiin asioita ja oltiin yleisesti paremmin 
varautuneita vaikeisiin aikoihin. Yritysten 
taseet olivat pääsääntöisesti paremmassa 
kunnossa. Suuri merkitys yritysten jak-
samiseen on toki ollut myös Euroopan 
keskuspankin korkopolitiikalla, jolla ra-
hoituskustannuksia on voitu merkittävästi 
pienentää. 
 Varautuminen tulevaan kasvuun 
jatkuu Seger Oy.ssä. Kone- ja laiteinves-
toinnit ovat kiihtymässä samalla kun hen-
kilöstöä koulutetaan monitaitoisuuteen ja 
tulevien kasvunäkymien tarvitsemiin osaa-
mistarpeisiin.  Kasvu luo innostuneisuutta, 
kun konkreettisia asioita on alkanut taas 
tapahtua. Järjestelmät toiminnan ohjaami-
seksi ovat kunnossa. Olemme valmiina.

	 	 Lasse	Vainio
	 	 toimitusjohtaja

Time for slow growth?

Even though tough times are ahead for 
ship building industry, recession is consid-
ered being over already during the second 
half of 2009. In Finland the breakpoint 
could be seen in statistics at the beginning 
of 2010 when export and import reached 
the figures of last year.
 Recovering of recession will be 
slowed down by the weak economy of the 
Mediterranean countries. EU Commission 
and the member states together with the 
IMF and the Central Bank of Europe have 
together set fast and determined decisions 
and the problem countries are committed 
to tight savings programs. Time will tell 
how they manage to get their economy to 
acceptable level. This financial struggle 
has caused a situation where the Euro has 
weakened against USD over 20 %, at the 
same time China’s RMB has strengthened 
in same relation.  In practice devaluation 
of Euro is good for not only Europe but 
also to the Finnish exports.
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 Seger Oy’s direct export has 
been about one third of the turnover.  
Also the rest has eventually been ex-
ported by the customer’s to the final us-
ers. Though the countries that we export 
products are European countries, has the 
competitiveness of European products 
lead to the fact that the customers within 
Europe want to buy European products 
instead of exporting them from China 
markets.  The weakening of Euro is one 
reason for the beginning of growth. Not 
even the exported raw materials can 
slow this down.
 With the present growth and 
the present product it will take 2 to 3 
years to reach the production level of 
2008.  On the other hand products with-
in environment and energy industries 
can bring us new products which can 
increase the growth speed, this subject 
to that the competitiveness is adequate!
 It looks like that the Finnish 
companies have survived the recession 
exceptionally well.  We learned from the 
past recession and were better equipped 

to the possible tough times.  Also the 
interest policy of the European Central 
Bank helped in reducing financing costs 
significantly.
 We at Seger are prepared to the 
growth; at the same time as we invest in 
new machinery, our personnel are trained 
to the future needs.  The growth creates 
enthusiasm, when concrete things have 
happened.  We are prepared.

	 	 Lasse	Vainio
	 	 Chairman	&	CEO
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Two fine places to visit 
in Stuttgart - Mercedes 

and Porsche new 
museums

When you happen to be close to Stuttgart 
it is worth to visit these fantastic museums 
– Mercedes and Porsche museums – both 
brand new! In Mercedes museum you first 
go up to the 8th floor and then in spiral 
form you walk down the aisle, the world 
history on the walls beside you and the 
cars of that time on the other side.  Last but 
not least the Formula 1 –race cars – with 
some Finnish names on them – Häkkinen,  
Räikkönen… After the museum tour you 
can shop for clothing, books, key holders 
etc.
 The other museum – Porsche 
– is only 15 minutes away from the Mer-
cedes museum.  First you can have a lunch 
there, perhaps you enjoy a Boxter Burger! 
All the meals are named after Porsches 
– what a good idea. In the museum you 
can compare how the body for Porsche 
911 has changed over the years – this in an 
audiovisual show.  And of course, all the 
Porsche models are presented there, start-
ing from an old Porsche-red tractor!

Kaksi hienoa tutustumiskohdetta Stutt-
gartissa – Mercedeksen ja Porschen uudet 
museot.

Kun satut Saksan matkallasi 
Stuttgartin seutuville, kannattaa poiketa 
kahdessa hienossa automuseossa – Merce-
deksen ja Porschen upouusissa museoissa. 
Mercedeksen museossa nouset ensin nä-
köalahissillä korkeuksiin ja tulet kävellen 
alas spiraalinmuotoista käytävää, jonka 
seinillä maailman historia kulkee käsi kä-
dessä Mercedeksen historian kanssa, kus-
sakin kerroksessa esitellään tietyn aika-
kauden automalleja ja sen hetkisiä teknisiä 
uutuuksia.  Alimmaiseen kerrokseen tul-
lessasi oletkin sitten formuloitten ja mui-
den kilpa-autojen parissa – tuttuja nimiä-
kin autojen kyljessä on kuten Häkkinen ja 
Räikkönen... Lopuksi kannattaa pistäytyä 
vaikkapa shoppailemassa museon myy-
mälässä – asusteita, kirjoja, avaimenperiä, 
mukeja – niitä löytyy runsain mitoin.

Sitten vain navigaattoriin uusi 
osoite – Porsche-museo löytyy vartin ajo-

matkan päästä. Ensimmäiseksi voit vaikka 
piipahtaa lounaalle nauttimaan esimerkiksi 
Boxter Burgerin. Kaikilla ruokalajeilla on 
tietenkin eri Porsche-autojen nimet – haus-
kaa! Museossa voit vaikkapa verrata eri 
mallivuosien 911’s mallien korin ulkomit-
tojen muotojen muutumista ja kasvua au-
diovisuaalisen esityksen avulla.  Tottakai 
– kaikki Porsche-mallit ovat esillä aina 
traktorista alkaen! Kuvat kertokoot enem-
män...

Paula	Vainio

Kaksi hienoa tutustumiskohdetta Stuttgartissa 

– Mercedeksen ja Porschen 
uudet museot
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The demand for 
machinery increased 

- CoastOne Oy

For CoastOne it has been an interesting 
year.  Due to increased investments, the 

CoastOne Oy:lle vuosi 2010 on ollut 
mielenkiintoista aikaa. Tuotannollisten 
investointien kasvun myötä ohutlevy-
alan koneiden kysyntä on kauttaaltaan 
virkistynyt niin Suomessa kuin ulko-
maillakin. Vauhtiin pääsy vuoden 2009 
rauhallisesta ilmapiiristä on ollut kui-
tenkin haasteellista. 

 CoastOne Oy aloitti kansaivälis-
ten markkinoiden kartoituksen jo hyvissä 
ajoin toimintansa alkupuolella. Suoma-
laisen koneenvalmistajan on käytännössä 
pakko pyrkiä kansainvälisille markkinoille. 
Kotimarkkinaan ei voi täysin toimintaansa 
perustaa ja varsinkin taantumassa sen rajal-
lisuus korostuu. CoastOne Oy onkin esiin-
tynyt lukuisilla kansainvälisillä messuilla, 
joskus omalla osastollaan ja toisinaan taas 
paikallisten jälleenmyyjien osastoilla. 
 Mittavat vientipanostukset ovat 
alkaneet tuottaa hedelmää. Koneita on 
lähtenyt uusina vientimaina Italiaan, Yh-
dysvaltoihin ja Etelä-Koreaan. Tulevana 
syksynä Cone-sarjan särmäyspuristimia 
tullaan taas näkemään messuilla ainakin  
Ruotsissa, Venäjällä ja alan tärkeimmässä 
tapahtumassa EuroBlechissä Saksassa.
 Vuoden 2009 taantuma toi mu-
kanaan uusia tuulia myös Suomen työstö-
konemarkkinoille. Silloin kun konekaup-
pa käy mukavasti, suuret kansainväliset 
valmistajat keskittyvät enemmän suurille 
markkina-alueilleen.  Markkinoiden hiljen-
tyessä tilanne muuttuu ja koneita aletaan 
myydä edullisesti minne tahansa. Markki-
nointistrategiat unohtuvat kun koneet alka-
vat jäämään varastoon. 
 Koneiden jälleenmyyjille tässä 
on harkinnan paikka. Kun ajat heikkenevät, 
jälleenmyyjät alkavat saada maailmalta 
houkuttelevia tarjouksia uusilta valmista-
jilta hyvine sopimusehtoineen. Tilanne on 
houkutteleva mutta miten on jatkuvuuden 
laita markkinoiden vilkastuessa? Jatku-
vuus on tärkeää myös koneiden loppukäyt-
täjille.
 CoastOne Oy:n tuotevalikoima 
on pysynyt hyvin kasassa markkinoiden 
myllerryksessä. Omia tuotteita on kehi-
tetty määrätietoisesti. Uutuutena Finntec 
messuilla esiteltiin TapOne kierteytysauto-
maatti ohutlevyosille. 
 Schiavi on vakiinnuttanut paik-
kansa CoastOne Oy:n valikoimassa. Sär-
mäpuristimia on myyty tasaiseen tahtiin.  
Huomattavaa on se että monet näistä sär-
mäyspuristimista ovat olleet isokitaisia 

malleja joilla pystytään tekemään muka-
vasti todella monipuolisia kaappirakentei-
ta.
 Seger Oy:lle asennettiin kesän 
aikana jo kolmas Schiavi särmäyspuristin. 
Kolme- ja kaksimetrisen koneen seuraksi 
tuli toinen kolmemetrinen, edeltäjiensä 
tavoin seitsemänakselinen kone. Cone-sar-
jan särmäyspuristimia Seger Oy:ltä löytyy 
kaksi, Cone 900 ja Cone 1600.
 Tuontipuolella Coastone Oy:lle 
vilkas sektori on myös ollut putkentaivu-
tuskoneiden maahantuonti. CoastOne Oy 
on toiminut Taiwanilaisen CSM:n Suomen 
maahantuojana jo kolmen vuoden ajan. 
Suomeen on tänä aikana tuotu muunmuas-
sa kone, jolla taivutetaan halkaisijaltaan 
150 mm paksua putkea ja vastaavasti myös 
nopeita moniakselisia cnc-ohjattuja konei-
ta pienemmille putkille.
  Hyvä asia, jota muuten negatii-
vinen taantuma toi mukanaan, oli se että 
saimme valtavasti kokemusta koneiden 
modernisoinneista. Kauttamme kulki uu-
sille asiakkaille lukuinen määrä vaihtoko-
neita, joihin teimme isompia ja pienempiä 
parannustoimenpiteitä. Meillä on edelleen 
varastossamme muunmuassa käytettyjä 
robotteja joista voimme valmistaa asiak-
kaillemme hinnaltaan erittäin houkuttele-
via tuotantosoluja.
 Ottakaa asiakkaat yhteyttä, pal-
velualttiutta löytyy. Messuilla tavataan, 
Tampereella tai kauempana.
 
Janne	Raittila,	CoastOne	Oy

 - CoastOne Oy
Koneiden kysyntä virkistynyt

demand for sheet metal part production 
machinery has been growing not only in 
Finland but also abroad. A Finnish machine 
maker must head for international markets, 
you just cannot rely on the domestic mar-
kets only – this is vital especially during 
recession.
 The vast efforts in marketing 
abroad have started to produce business. 
We have started export to Italy, the USA 
and South Korea.  This fall Cone press 
brakes will be seen in several fairs; in Swe-
den, Russia and the most important fair in 
EuroBlech in Germany. 
 CoastOne product line has sur-
vived the recession, own products have 
been developed and a new TapOne –tap-
ping machine was introduced at FinnTec 
–fair. 
 Schiavi has “settled down” at 
CoastOne’s product line.  Press brakes 
have been sold at a steady pace.  Many of 
these press brakes have been such models 
that enable vast variety of large cabins.  
During this summer we assembled the 
third Schiavi press brake for Seger Oy in 
Uusikaupunki.  This is another three meter 
machine, the third is a two meter machine. 
Seger Oy has in addition to those, press 
brakes from the Cone series, Cone 900 and 
Cone 1600.
 We have also been the official 
importer of a pipe bending machine CSM 
from Taiwan already for 3 years.  During 
this time we have imported a machine for 
150 mm pipe and also fast CNC-machines 
for smaller pipes.
 We also modernize old machines; 
several machines have gone through us our 
hands to new owners. See you at the fairs, 
in Tampere or elsewhere…

Seger	Oy:n	suunnittelupäällikkö	
Timo	Tamminen	tutustumassa	

uusimman	Schiavin	ohjaukseen..
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paikallisen kouluttajan – Seger on omalla 
alueellaan tehnyt pitkään yhteistyötä am-
mattiopisto Novidan kanssa – että oman 
alueen ELY-keskuksen kouluttajaverkos-
tot saadaan siis tehokkaasti hyödynnettyä 
oman koulutuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Vanhaa vertausta lainaten: think 
globally, act locally!

Kari	Mäenpää
koulutussuunnittelija,	NTM
-	Vakka-Suomen	oppisopimustoimisto
-	Uudenkaupungin	ammattiopisto	Novida

Training increases 
competitiveness

New know-how, new knowledge – and 
new employees, this is how I’d define 
Seger Oy’s training idea. The company has 
increased the know-how of the personnel 
and also employed new trough training.  
As training methods there’s been precisely 
for the job –planned training and appren-
ticeship training.

Täsmä ja rekry 
– ne yhteen sopii

Täsmä- ja rekrykoulutusten avulla voi 
hankkia sitä osaamista, mitä tarvitaan tule-
vaisuudessa. Täsmäkoulutus on tarkoitettu 
yrityksen nykyisille ja rekrykoulutus puo-
lestaan yrityksen tuleville työntekijöille.  
Koulutuksen kuluista valtio kustantaa jopa 
75 %.  Seger Oy on toteuttanut koulutukset 
yhdessä paikallisen ammattiopisto Novi-
dan kanssa. Opinnot on mahdollista niput-
taa yhteen siten, että joihinkin koulutus-
päiviin osallistuvat sekä tulevat työntekijät 
että nykyinen työväki. 

Oppisopimuskoulutus 
vakuuttaa ja vaikuttaa

Oppisopimuskoulutuksen juuret ovat van-
hassa oppipoika-kisälli-mestari -perintees-
sä, joten se on ollut pitkään yritysläheisin 
koulutusmuotomme. Oppisopimus on 
tarjonnut Segerille räätälöityä koulutusta. 
Segerillä oppisopimusta on hyödynnetty 
muun muassa tekniikan erikoisammatti-
tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Var-
sinainen opiskelu tapahtuu pitkälti työn 
ohella ja sisältää muun muassa yrityksen 
kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Mistä tietoa?

Huolella koko yritykselle suunnitellun 
koulutuskokonaisuuden vaikutukset ovat 
paljon suuremmat kuin jos yritys kustan-
taisi kalliita kursseja muutamille avain-
henkilöille. Kun koulutus toteutetaan yri-
tyslähtöisesti eli sen sisältöjä räätälöidään, 
opetusta voidaan viedä työpaikoille ja kou-
lutuksessa voidaan hyödyntää myös erilai-
sia oppimisympäristöjä – kuten vaikkapa 
kehittyneitä verkko-oppimisympäristöjä.

Kun omaa koulutusta suunnitel-
laan ja kehitetään, on paikallinen koulu-
tuksen järjestäjä hyvä yhteistyökumppani. 
Oman alueen ELY-keskus auttaa täsmä- ja 
rekrykoulutusten suunnittelussa. Sekä 

Koulutus kehittää 
kilpailukykyä

 Companies like Seger Oy are go-
ing through changes at the moment.  You 
have to think possibilities and means to 
develop your competitiveness.  Training is 
one of the company’s ways to develop the 
competitiveness and it is included in the 
strategy.  Seger Oy is training the person-
nel in cooperation with Novida, the local 
vocational institute.  75% of the training 
costs are covered by the government.
 Apprenticeship training is an 
old, traditional form of training.  At Seger 
Oy apprenticeship training has been uti-
lized for vocational degree in techniques.  
Most of the training is carried out in the 
company and it includes also assignments 
in developing some functions in the com-
pany.
 When you plan training for your 
company, a local vocational institute is a 
good partner.  You also get help in plan-
ning from you local Economic Develop-
ment, Transport and the Environment 
Center.  Like an old phrase says: “Think 
globally – act locally”.
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Seger	Oy	on	mukana	Uudenkaupungin	
Hiilineutraali	kunta-hankkeessa.

Tuotantoon	on	lisätty	useita	
mittalaitteita	mittapöytineen.

Kaikkien	aikojen	lämpöennätys	Suomessa	
37,2	astetta	mitattiin	Joensuussa	29.7.2010.

Katsaus Seger Oy:n 
kevään 2010 tapahtumiin

Kevättalvella	asuntoministeri	
Vapaavuori	kehoitti	lapioimaan	

lumet	alas	katoilta.

Vanhan	Saab	9-5	malliston	
osien	sarjavalmistus	loppui	

keväällä. Vanhan	Saab	
9-5	malliston	
osien	kokoon-
panotiloilta	
vapautui	tilaa	
uusille	koneille.

Hydraulipuris-
tinkapasiteettia	
saatiin	lisää	
käyttöön.

Finn-Power	LP6	Combilaser	
tuli	pihaan	kahdessa	täyspe-

rävaunurekassa	toukokuussa.

Kunnossapitopäällikkö	Esa	Manner-
maa	valvoo	LP6	Combilaserin	nostoa

Seger	Oyn	kymmenes	levytyökeskus	LP6	on	
varustettu	2500	watin	tehoisella	laserilla.

Combilaserin	kaasuhuollon	tarpeisiin	
levennettiin	kiinteistön	taakse	kulkevaa	
tietä.

7-akselinen	Hfb	S100-30	on	
kolmas	Schiavin	valmistama	
cnc	särmäyspuristin	Seger	
Oy:llä.

Martti	Väisänen	valvoo	noin	
9	tn	painavan	Schiavi	särmä-
yspuristimen	nostoa.

Uutta	tuotantoa	varten	on	kasvatettu	
hyllypaikkojen	määriä.

Kaupungin	kuuluisin	kons-
taapeli	Jaakko	Jääkaira	etsi	
Rane	Rantarosvon	piilot-
tamaa	salakätköä	lasten	ja	
lastenmielisten	kanssa.

Konstaapeli	
Jääkairalta	
leikkimielisen	
sakon	saanutta	
Eija	Hatakkaa	
naurattaa.	Hän	
oli	mukana	
kummilapsensa	
kanssa.

Amada	BR	610	on	laite	
erityisvaatimuksiin	terä-
vien	särmien	eliminoimi-
seksi.

Taru	Holmberg	käyttämäs-
sä	uutta	Haeger-pemitys-
konetta.

Fisker	Karma	
oli	näytillä	uusi-
kaupunkilaisille	
Crusell-viikolla	
kauppatorilla.
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Uudenkaupungin kaupunki

Pl 20, 23501 Uusikaupunki
Puh. (02) 845 151
uusikaupunki.fi 

Puhdasta 
jälkeä
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Kasvu voimistuu, vienti vetää
Garia – Golfauto
Ruukin Palvelukeskukset
Alihankinta 2010
Rahoitusnäkymät yrityksille
Katsaus Seger Oy:n syksyn 2010 tapahtumiiinS
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Monet ennustivat nopean taantuman taittu-
van nopeaksi nousuksi. Käytännössä tämä 
näkyi teknologiateollisuuden volyymien 
palautumisena alkaen vuoden toisella nel-
jänneksellä. Suomen työttömyysprosent-
ti ei noussut tämän laman aikana 8,9 % 
ylemmäksi vaikka rumempia lukuja odo-
teltiinkin. Yritysten vahva talous, osaami-
nen ja tahto sekä rahoitusmarkkinoiden 
matala korkotaso pitivät pyörät pyörimäs-
sä. Valtiovallan elvytyspäätökset ja oikeat, 
vaikkakin vaikeat ratkaisut, auttoivat la-
man yli.  Myös Euron arvon aleneminen 
on auttanut viennin elpymisessä. 

Amerikkalainen viikkolehti 
Newsweek arvioi Suomen maailman par-
haaksi maaksi n.100 maan joukosta. Suo-
mi on ollut myös monessa muussa arvioin-
nissa ”podiumilla”. Nämä arviot koskivat 
koulutusta, terveyden huoltoa, elämisen 
laatua, taloudellista vahvuutta ja poliittista 
ilmapiiriä. Samanaikaisesti eri tahot arvi-
oivat Suomen kilpailukyvyn pudonneen 
dramaattisesti kansainvälisillä markkinoil-
la. Tähän lienee ollut syynsä maailmanta-
louden notkahduksellakin.

Seger Oy:llä lamaa kesti maalis-
kuusta 2009 aina maaliskuuhun 2010. Lii-
kevaihdon nousu jatkui syyskuuhun asti 
tasaantuen loppuvuodeksi 2010 asiakkai-
den varastojen saavutettua markkinoiden 
tarpeiden vaatiman tason. 

Alkava vuosi näyttää kaikilla 
luottamusindekseillä mitattuna lupaavalta. 
Kansantalouden kasvuluvut näyttävät jopa 
positiivisemmilta kuin mitä ollaan voitu 
odottaa. Aika näyttää miten odotusten to-
teutumisen kanssa lopulta käy.

Seger Oy jatkaa kasvuun varau-
tumista. Kone- ja laiteinvestoinnit jatkuvat 

aktiivisina alkavana vuonna. Materiaalivir-
tojen kasvaessa myös lisätilojen tarve on 
olemassa. Kesään mennessä on suunniteltu 
olevan valmiina n. 1000 m2 lisätilaa. 

Ely-keskuksen ja Uudenkau-
pungin työ- ja elinkeinotoimiston kanssa 
on käynnissä koulutusprojekti, jossa kou-
lutetaan alalle 40-50 uutta ohutlevyalan 
ammattilaista. Joulukuussa valmistuneet 6 
henkilöä ovat sijoittuneet yrityksessämme 
soveltuviin tehtäviin.

Alkava vuosi 2011 tulee ole-
maan haasteita täynnä. Näyttää siltä, että 
varautumisemme kasvuun, tulevaan posi-
tiiviseen haasteeseen, on tulossa vaativaan 
käyttöön. Toimintamme on tasapainossa ja 
vakaalla pohjalla. Lähtökohdat vuodelle 
2011 ovat  parhaimmat mahdolliset.

Vielä lopuksi. Lunta on taas 
enemmän kuin tarpeeksi. Ottakaa sukset 
ja luistimet esiin. Pitäkää huolta kunnosta. 
Muistakaa ulkoilla ja nauttia talvesta!

	 	 Lasse	Vainio
	 	 toimitusjohtaja

Strong growth, 
exports increasing

Many suspected that the rapid recession 
would turn into a rapid economic boom.  
In practice the volumes in technology in-
dustry in Finland were at the same level 
during the second quarter of 2010 as they 
were before the recession. The unemploy-
ment percentage did not exceed 8,9 %, 
even though worse figures were expected. 
Strong economy, know-how and will of 
the companies and low interest rate in the 
financing markets kept the wheels rolling. 
The government actions and right even 
though some-what hard decisions, helped 
us through the recession.  Also the decreas-
ing value of Euro has helped to increase 
the exports.

An US magazine Newsweek 
published an article where Finland was 

Kasvu voimistuu, 
vienti vetää

ranked the best country among the appr. 
100 countries. This was not the only rank-
ing made were Finland has been on the 
“podium”. These assessments have been 
dealing with education, health care, qual-
ity of living, economic strength and politi-
cal environment.  At the same time, some 
other said that the competitiveness of the 
Finnish companies has decreased dramati-
cally in the international markets.  Also the 
world recession might have had some im-
pact on this.

We at Seger Oy experienced the 
recession from March 2009 till March 
2010.  After the recession the turnover was 
growing until September and stabilized for 
the rest of the year 2010 when the stocks at 
the customers’ reached the level required.

In Finland year 2011 looks very 
promising with all the measurements de-
scribing expectations. The growth of the 
national accounts seems even better than 
expected.  Time will tell how it goes.

Seger Oy continues to get ready 
for the growth.  During the year 2011 we 
will invest on machinery and equipment 
very actively.  And when the material flow 
grows, there is need for more room.  By 
next summer we estimate that we have 
about 1000 m2 more space.

Together with the Centre for 
Economic Development, Transport and 
the Environment and the Uusikaupunki 
employment office, we have an education-
al project going on, where 40 to 50 new 
sheet metal part production specialists are 
trained.  Those six who graduated in De-
cember have all found a suitable job in our 
company.

This year will be full of chal-
lenges.  It seems like our preparing for 
the positive growth will be utilized by our 
demanding customers. Our business is in 
balance and on a solid ground.  The basis 
for the New Year couldn’t be better.

And till the end…there is snow 
more than enough! Pick up your skis and 
the skates and go out to have fun.  Keep fit 
– and enjoy!
	 	 Lasse	Vainio
	 	 Chairman	&	CEO
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Paikallisella UGK:n golfklubilla oli syys-
kuun alussa yllätys. Pihapiirissä oli näytil-
lä Uudessakaupungissa tehty Garia – gol-
fauto. Onpahan mielenkiintoinen laite. 

Lähempi tarkastelu näytti, että 
golfauto on hyvin ”automainen” ratkai-
suiltaan varsinkin alustaltaan, pyöränri-
pustuksiltaan levyjarruineen.

Netistä löytyneen esitteen mu-
kaan auto kulkee 3 kw (n. 4hv) AC-moot-
torin avulla kiidättäen maksimissaan kaksi 
henkilöä golfvarusteineen nopeutta 24 
km/h. Täysladatuilla 6*8V akuilla päässee 
noin 50 km matkan, joka riittää varsinkin 
golfkentän kiertämiseen erinomaisesti.

Esitteen mukaan Gariasta on jo 
olemassa versio Garia LSV, joka on myös 
liikenteeseen tarkoitettu ja sen mukaan 
lain vaatimukset täyttävästi varusteltu. 
Siinä on valot niin edessä kuin takanakin 
suuntamerkkeineen sekä tietysti turvavyöt. 
Ajovaloina on xenonit ajan henkeen kuu-
luen. Auton maksiminopeus on LSV ver-
siossa 40 km/h.

Kyllä näytti vanhan näköisiltä 
nuo UGK:n omat golfautot, kun vertasi tä-
hän luksustason Gariaan. Luulisi näin hie-
nolle autolle löytyvän omat markkinansa. 
Golf-keskuksien lähellä asuvalle varsinkin 
Garia LSV-malli olisi oiva ratkaisu. Voisi 
lähteä kotoa golfvarusteissa suoraan ken-
tälle, käyttää autoa golfkentän kiertämi-
seen ja ajella maitokaupan kautta kotiin.

Ja tämä kaikki vielä luontoystä-
vällisesti sähköllä.

Garia – golf car

At the beginning of September we expe-
rienced a surprise at the local UGK golf 
club; there was a Garia golf car made in 
Uusikaupunki - what an interesting vehicle 
it is!

When you look at the golf car 
more closely, you can see that it is very 
much a real car like, especially the chassis 
and wheels with disc brakes.

Garia – Golfauto

In the internet you can find the 
facts: AC motor gives you 3 kw (about 4 
horse power), two persons and the golf gear 
with the speed of 24 km/h, 50 km with full 
batteries (6 x 8V) – this is quite adequate 
for one round of golf at a golf course.

According to the brochure there 
is also a Garia LSV –version for going 
from place to place even outside the golf 
course equipped for the normal traffic 
with front and rear lights and seat belts, of 
course, maximum speed 40 km/h.

When you compare the old golf 
cars at our UGK golf course, they look so 
old out beside this luxurious Garia! You 
would expect this fine golf car to find the 
markets of its own; especially those who 
live next to the golf course this LSV ver-
sion would suite perfectly.  You could play 
18 holes and on the way back stop at the 
crockery store to do your shopping.  And 
all this in environment saving manner!

Nimityksiä
DI	 Teemu	 Kääntö	 on	 aloittanut	
Seger	 Oy:llä	 kehitysinsinöörinä	
tehtävänään	 tuottavuuden	 kehi-
tysprojektit	 tuotannon	 eri	 osa-
alueilla.	

Teemu	 Kääntö,	 M.Sc.,	 has	 been	
appointed	as	Development	Engi-
neer	at	Seger	Oy	focusing	develo-
ping	of	production	productivity.
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Semi-finished, customer 
based products from 

Ruukki Service Centers

Ruukki has built a network of Service Cen-
ters to support supplying materials directly 
from the production plant or from the 
stock. This network will enlarge Ruukki’s 
service even further to customer solutions. 
The Service Centers offer different kind 
of prefabrication services according to the 
customer’s requirements: cutting to requi-
red length, laser cutting to certain form or 
welded to exactly to those measurements 
and forms as the customer needs.

Ruukki also stores products 
belonging into the program or customer 
specified products. The delivery batches 
can be smaller when sent out from Serv-
ice Centers and not from the plant, also the 
delivery time is shorter.  From customer’s 
point of view this gives the customers pos-
sibility to concentrate on their core busi-
ness.

Part of Seger Oy’s deliveries are 
dispatched from Ruukki production plant 
directly, part come from Ruukki Service 
Centers.  When utilizing all different kind 
of possibilities in deliveries from Ruukki, 
Seger Oy gets the maximum benefit. When 
utilizing the prefabrication of Ruukki, also 
the waste in production will be minimized.  
Together Seger Oy and the specialists at 
Ruukki, choose the best possible material 
to each and every product taking into ac-
count the strength, formability, joining and 
surface treatments.

For	 more	 information	 on	 the	 web	 site:	
www.ruukki.com	

Ruukki on perustanut palvelukeskusten 
verkoston tukemaan tehdastoimituksiaan 
ja varastojensa vakiotuotetoimituksia. 
Teräspalvelukeskusverkosto laajentaa 
Ruukin palvelutarjontaa yhä pidemmälle 
ratkaisutoimituksiin. Samalla Ruukki ot-
taa vastuun asiakkaidensa toimitusketjun 
tietystä osasta. 

Teräspalvelukeskusten rooli toi-
mitusketjussa on laaja-alainen. Keskukset 
tarjoavat erilaisia esikäsittelypalveluja ja 
jatkojalostavat Ruukin tuotteita pidem-

mälle kunkin asiakkaan toiveiden mu-
kaisesti. Terästehtaat toimittavat tuotteita 
palvelukeskuksiin isoina yksikköinä eli te-
räskeloina, putkinippuina tai levyinä. Pal-
velukeskukset pystyvät jatkojalostamaan 
tuotteita asiakkaiden eri tarpeisiin sopivik-
si, kuten arkeiksi, kapeammiksi nauhoiksi, 
lyhyemmiksi putkiksi tai laserilla muotoon 
leikatuiksi ja hitsatuiksi eli juuri niihin 
mittoihin ja muotoihin, jota kukin asiakas 
tarvitsee. 

Ruukin palvelukeskuksissa 
voidaan myös varastoida varasto-ohjel-
maan kuuluvia tuotteita tai asiakkaiden 
erityistarpeisiin liittyviä tuotteita. Lisäksi 
keskuksista voidaan toimittaa asiakkaille 
tuotteita pienemmissä erissä kuin suoraan 
tehtaalta toimitettaessa, jolloin toimitus on 
nopeampaa.

Asiakkaan näkökulmasta katsot-
tuna palvelukeskukset tehostavat tuotan-
toketjua, eikä asiakkaiden välttämättä tar-
vitse investoida osavalmistukseen. Asiakas 
voi siis keskittyä ydinliiketoimintaansa ja 
kokoonpanoon. 

Seger hyödyntää Ruukin eri-
laisia toimitusmahdollisuuksia. Osa Se-
gerin tarvitsemista tuotteista toimitetaan 
Ruukista suorina tehdastoimituksina. Ns. 
emokelatoimitukset tulevat Segeriin Ruu-
kin Hämeenlinnan palvelukeskuksesta ja 
osa tuotteista toimitetaan palvelukeskus-
ten kautta. Näitä kaikkia toimitusmuotoja 
yhdistelemällä Seger saa maksimaalisen 
hyödyn Ruukilta. 

Palvelukeskustoimituksia hyö-
dynnetään tilanteissa, joissa vaaditaan 
nopeampaa toimitusaikaa tai silloin, kun 
toimitusmäärän koko ei mahdollista suoraa 
tehdastoimitusta. Seger hyödyntää myös 
niin Ruukin palvelukeskusten laajaa varas-
tovalikoimaa kuin kattavia esikäsittelypal-
veluitakin. Esikäsittelypalvelujen avulla 
Ruukki toimittaa Segerille täsmälleen oi-
kean kokoisia materiaaleja. Näin mm. huk-
kapalojen määrää saadaan pienennettyä. 

Seger hyödyntää myös Ruukin 
asiantuntijoiden laajaa materiaaliosaamis-
ta. Yhteistyössä Ruukin asiantuntijoiden 
kanssa pyritään löytämään aina oikeat ma-
teriaalit jokaiseen kohteeseen ottaen huo-

Ruukin	teräspalvelukeskukset	
tarjoavat	erilaisia	esikäsittely-	
ja	prosessointipalveluita.Asiakas-

kohtaiset, 
puolivalmiit 
tuotteet 
Ruukin 
palvelu-
keskuksista

mioon mm. ohutlevyjen lujuus, muovatta-
vuus, liittämiset ja pintakäsittelyt.

Lue	lisää	Ruukin	palvelukeskuksista	
www.ruukki.fi >Tuotteet ja palvelut
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Subcontracting 2010
The most significant professional sub-
contracting fair was held in September in 
Tampere for the 20th time. Annually held 
3-day-fair presents different fields of sub-
contracting – metal, electronics, plastic and 
rubber industries and also the ICT solu-
tions for industries.  This fair is one of the 
most important fairs for subcontractors, it 
is the place for networking, making now 
business and to meet other partners.  Seger 
Oy has been on the Uusikaupunki stand for 
eight times among from four to six other 
companies. This year we had also Think 
electric car Valmet Automotive on the 
stand as “an eye-catcher”. We represented 
not only our own companies but also the 
infrastructure and the Uusikaupunki town, 
who’s support to local and new companies 
settling in the town is extremely positive.

This year more than 15000 peo-
ple visited the Tampere Subcontracting 
Fair and about 900 companies from all over 
the world presented their know-how to the 
visitors. When you count by the number 
of visitors, Tampere Subcontracting fair is 
the biggest in the Nordic Countries and the 
second biggest in Europe!

Vuoden merkittävin teollisuuden ammatti-
messutapahtuma  Alihankinta 2010 pidetiin 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 
syyskuussa jo 20. kerran. Kolmipäiväiset  
Alihankinta-messut esittelevät vuosittain 
teollisuuden alihankinnan keskeisimmät 
alueet eli metalli-, elektroniikka-, muovi- 
ja kumiteollisuutta sekä teollisuuden ICT-
ratkaisuja. 

Yritykset ovat säilyttäneet Ali-
hankinta-messut vahvasti markkinointi-
suunnitelmissaan, sillä messut ovat kes-
keisin paikka verkostoitumiseen ja uusien 
asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien 
tapaamiseen. Alihankinta-messut ovat ol-
leet monelle yritykselle perinteisesti yksi 
vuoden tärkeimmistä markkinointitapah-
tumista. Seger Oy on osallistunut mes-
suille Uudenkaupungin standillä 8 kertaa. 
Vuosittain Uudestakaupungista on mes-
suille ryhmänä osallistunut 4-6 yritystä. 
Tänä vuonna mukana olivat myös URV, 
Novoplastik ja Valmet Automotive Think 
sähköautollaan. Näyttelyosastolla tuotiin 
vahvasti esille paitsi yrityksien osaamista, 
niin myös seutukuntamme erinomaista inf-
rastruktuuria, yritysmyönteistä ilmapiiriä 
ja hinku-hanketta.

Alihankinta-messut ovat alansa 
kärkeä Suomessa ja koko Euroopassa.  Kä-
vijämäärän mukaan laskettuna Alihankinta  
on Pohjoismaiden suurin ja Euroopan toi-
seksi suurin alihankintamessutapahtuma. 
Näytteilleasettajien lukumäärässä mitattu-
na se on Suomen suurin teollisuuden mes-
sutapahtuma. Käviöitä messuilla on yleen-
sä yli 15 000 ja näytteilleasettajia noin 900 
eripuolilta maailmaa.

Kimmo	ja	
Juha	voittivat	
naapuristän-
din	pilkkiki-
sassa	pipot.

Messuilla	
tavattiin	run-
saasti	eri	sidos-
ryhmien	edustajia.	
Tässä	asiakkaan	
edustajia	ABB	
Drivesilta.

Seppo	Ylä-Himanka,	Kimmo	Tähtinen	
ja	Ilkka	Salohonka	olivat	Paula	Vainion	
kanssa	perusryhmityksemme	messuilla.

Uudenkaupungin	näyttelyosastolla	
oli	runsaasti	kävijöitä.

Vanhat	kollegat	Jari	Järnstedt,	Ari	Aho-
virta	ja	Lasse	Vainio	tapasivat	messuilla.

Paula	Vainio	
kertomassa	kiin-
nostuneille	Think-
sähköautosta.

Hiilineutraali-
projekti	jatkuu.
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better care of their liquidity.

Already at the beginning of the 
year 2007 - that is before the financial cri-
sis - started the new  regulation of capi-
tal and liquidity standards of the banks, 
which has already had an effect on small 
and medium size companies. When giv-
ing loans and managing the risks, the ba-
sis for decision making is the customer’s 
credit ratings. When these are estimated 
we traditionally use balance history and 
predictions. Now must also the qualitative 
factors be assessed. They include, among 
other things, the management’s over all 
business competence (know-how on the 
industry, quality management, marketing 
and sales, risk management and informa-
tion policy). In addition, the company shall 
be assessed on the basis of their competi-
tive factors.

Effects in practice are clearly 
visible. Dispersion of the interest margins 
has increased and covenants are used more 
often. Leveraged changes in the ownership 
of the companies require strong equity 
ratio and that will provide possibilities to 
capital investors in the market. The tight 
requirements for the capital reduces pos-
sibilities of the bank as an financer.  This 
also will in practice block foreign banks 
coming back to finance small and medium 
size companies. 

Interest margin trend of the com-
pany loans in the common level is getting 
higher.  The Committee of the European 
Banking Supervisors (CEBS) published in 
December an analysis on effects on regula-
tions of solidity and investment structure 
of the banks. Because the differences be-
tween the individual banks are consider-
able, the pressure for the margins vary. As 
a result of the regulations, but also due to 
the financial crisis, the banks have had to 
extend the maturity of their funding from 
financial markets, as well as increase the 
liquidity buffer. This effects to the custom-
er as higher margins.
 
Juha-Pekka	Nieminen
Managing	Director
Vakka-Suomen	Osuuspankki

kiristyminen kaventaa pankkien liikkuma-
varaa rahoittajana, mikä käytännössä estää 
ulkomaisten pankkien paluun suomalai-
seen pk-yritysrahoitukseen.  

Yritysluottojen korkomargi-
naalien kehityssuunta on yleisellä tasolla 
nouseva.  Euroopan pankkivalvojien ko-
mitea (CEBS) julkaisi viime vuoden jou-
lukuussa analyysinsä kiristyvän sääntelyn 
vaikutuksista pankkien vakavaraisuuteen 
ja rahoitusrakenteeseen.  Koska erot yksit-
täisten pankkien välillä ovat huomattavia, 
marginaaleihin kohdistuvat nousupaineet-
kin vaihtelevat.  Sääntelyn johdosta, mutta 
myös finanssikriisin säikyttäminä pankit 
ovat joutuneet pidentämään tukkumark-
kinarahoituksensa aikajännettä sekä kas-
vattamaan likviditeettipuskureita.  Tämän 
vaikutus asiakasrahoitukseen on saman-
suuntainen – marginaalit nousevat.

Juha-Pekka	Nieminen
toimitusjohtaja
Vakka-Suomen	Osuuspankki

 
Focus on financing small 

and medium sized 
companies in Finland

Global economic picture is quite positive 
in the euro area, in spite of the financial 
crisis and the talk of double recession is 
left behind during this fall. The economists 
of OP-Pohjola Group predict that in the 
euro area economic growth is adequate 
enough so that the ECB could begin to 
prepare to abandon the too low interest 
rate during the second half of the year. The 
short term interest rose 0.3 to 0.4 percent-
age points from the bottom level during the 
year 2010. However, this year, the increase 
will be limited and shall not be more dur-
ing the year 2012.

Last year we noticed the recov-
ery of demand for company loans. Finan-
cial barometers published in October show 
that also the demand for household loans 
was increasing. It should be noted that will 
to invest is still limited in the companies. 
Production growth has, however, added 
the demand for working capital and com-

Maailmantalouden kuva on euroalueen 
velkakriisistä huolimatta varsin myöntei-
nen ja syksyn aikana puheet kaksoistaan-
tumasta ovat jääneet taakse. Mm. OP-Poh-
jola -ryhmän ekonomistit ennustavat, että 
euroalueen talouskasvu on riittävää, jotta 
EKP voisi alkaa valmistautua luopumaan 
ennätysalhaisesta ohjauskorosta vuoden 
jälkipuoliskolla.  Lyhyet korot nousivat 
pohjatasoltaan vuoden 2010 aikana 0,3 - 
0,4 prosenttiyksikköä.  Nousu jää kuiten-
kin tänä vuonna vähäiseksi ja saa selvem-
min vauhtia vasta vuoden 2012 aikana.

Viime vuonna alkoi voimakas 
yritysluottojen kysynnän elpyminen. Fi-
nanssialan Keskusliiton lokakuussa julkai-
seman barometrin mukaan myös kotitalo-
uksien luotonottohalukkuus on kasvussa. 
Merkille pantavaa on, että yritysten inves-
tointihalukkuus on edelleen vähäistä.  Tuo-
tannon kasvu on kuitenkin lisännyt käyttö-
pääoman kysyntää ja taantumasta toipuvat 
yritykset huolehtivat nyt aikaisempaa pa-
remmin kassavarojensa riittävyydestä.

Jo vuoden 2007 alussa – siis 
ennen finanssikriisin alkua – käynnistyi 
pankkien vakavaraisuuslaskennan muutos, 
joka on jo vaikuttanut pk-yritysrahoituksen 
toimintamalleihin.  Luoton myöntämisessä 
ja luottoriskien hallinnassa käytetään kes-
keisenä päätöskriteerinä asiakkaiden luot-
toluokituksia.  Näitä laadittaessa arvioi-
daan vanhaan tapaan tulos- ja tasehistoriaa 
ja ennusteita. Nyt lisänä on myös kvalita-
tiivisten tekijöiden arviointi.  Niihin kuu-
luvat mm. yrityksen johdon kompetenssi 
(alan tuntemus, laatujohto, markkinointi ja 
myynti, riskijohtaminen ja informaatiopo-
litiikka).  Lisäksi yritystä arvioidaan alansa 
kilpailutekijöiden kuten markkinaosuuden 
ja erilaisten sidonnaisuuksien pohjalta. 

Käytännön vaikutukset ovat 
selvästi näkyvissä.  Korkomarginaalien 
hajonta on lisääntynyt ja kovenanttien eli 
sopimusvakuuksien käyttö yleistyy koko 
ajan. Yritysjärjestelyt edellyttävät poik-
keuksetta turvallisen omavaraisuusasteen 
ylläpitoa ja se antaa markkinoilla lisätilaa 
pääomasijoittajille.  Pääomavaatimusten 

PK-yritysten 
rahoitusnäkymiä 

Suomessa
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Retuperän	VPK	vastasi	Crusell-viikon	
alkupuhalluksesta	kesällä	2010.

Paula	pääsi	koeistumaan	
Garian	UGKn	kentällä.

Amada	combilaser	antoi	tietä.

Katsaus Seger Oy:n 
syksyn 2010 tapahtumiin

Korihait	vetäytyi	joulutauolle	
Korisliigan	viidentenä.

Valmentaja	Petri	Helminen	
ja	päävalmentaja	Tom	Wes-

terholm	pohtivat	Korihaiden	
pelikuvioita. Lawrence	

Wright	on	
Korihaiden	
pistekuningas.

Nuoriherra	Sa-
lonen	7.10.2010	
ensivisiitillä	
tehtaalla.

Uusi	typpinestesäiliö	
valmistui.

Työkaluhuolto	sai	uuden	
Grade-jyrsimen.

Uutta	tekniikkaa	Suomessa
	-Fladder	jäysteenpoistolaite.

Raskaiden	koneiden	siirtoon	
käytetään	rullia.

Neljäs	Jetcam	sai	tuotan-
nossa	uuden	sijoituspaikan.

	Jani	Laikkoja	Finn-Powerilta	
oli	asentamassa	uusinta	F-Ptä.

Finn-Power	no10	tuli	Amadan	tilalle.

Pohitullin	koulun	musiikki-
luokkalaiset	ja	kappalainen	

Esko	Halivaara	toivat	
joulutunnelman.

Pukuhuonetiloja	
kasvatettiin	24	
paikalla.

Rekrykoulutuksesta	
valmistui	uusia	työnteki-
jöitä	sekä	Seger	Oylle	että	
Seger	Automation	Oylle.

CNC-koneille	on	koulutettu	
lisää	käyttäjiä	täsmä-	ja	
rekrykoulutuksella.

Uusi	Saab	9-5	
ensiesiteltiin	
alkusyksystä.
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Uudenkaupungin kaupunki

Pl 20, 23501 Uusikaupunki
Puh. (02) 845 151
uusikaupunki.fi 

Puhdasta 
jälkeä

Uudestakaupungista

2O
UUSIKAUPUNKIHIILINEUTRAALIKSI
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Tyytyväisyys, luottamus, koulutus
Verkostoitumalla isompaan sarjaan
Seger kannustaa kouluttautumaan
Hole in One
Reippaana ohjelmistokoulutusluennolle 
- yhteistyön mahdollisuus
Katsaus Seger Oy:n kevään 2011 tapahtumiinS
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Koulutuksemme on tunnustettu 
olevan maailman kärkimaiden tasolla. Eu-
rostatin asumistasoa mittaavassa tilastossa 
EU:n keskiarvosta 12,2 % ihmisistä joutuu 
maksamaan yli 40 % käytettävissä olevista 
tuloistaan asumiskuluihin. Suomessa vastaa-
va luku on 4,5 % kun esimerkiksi Saksassa 
ja Tanskassa jopa yli 20 %. Suomessa vain 
alle 1,2 % väestöstä asuu puutteellisissa asun-
noissa ilman hanavettä, vessaa ja suihkua kun 
esimerkiksi Bulgarialaisilla ja Romanialaisil-
la vastaava luku on yli 20 %.

Suomi on myös kärkimaita kun 
mitataan väestön tyytyväisyyttä elämäänsä 
ja luottamusta tulevaisuuteen. Tyytyväisyys, 
luottamus ja koulutus ovat myös yritystasolla 
tärkeitä asioita. Ne luovat edellytyksiä toi-
mia tehokkaasti ja kilpailukykyisesti mie-
lekkäässä työilmapiirissä ja ovat myös osa 
Seger Oy:n arvomaailmaa. 

	 	 Lasse	Vainio
	 	 toimitusjohtaja

Satisfaction, trust and 
training

This year has been time for vast growth.  
Sales during the first seven months reached 
the total sales last year.  During the spring 
Seger Oy has been getting ready for the 
growth by adding resources such as facili-
ties, machinery and equipment not forget-
ting personnel.

In June we got ready two, total 
of 1000 m2, storage rooms for raw materi-
als and semi-finished products giving more 
room for growing production.  To give some 
idea of the growth in this sense, the number 
of pallets in storage has increased by more 

Kuluva vuosi on ollut voimakkaan 
kasvun aikaa. Viime vuoden liike-
vaihtoa vastaava  myynti saavutettiin 
nyt jo kesän aikana. Seger Oy:n on 
kevään aikana varustautunut lisää-
mällä resursseja kuten tiloja, koneita 
ja laitteita sekä henkilöstöä. 

Kesäkuussa valmistuivat 
onnistuneesti aikataulussa kaksi yh-
teensä n. 1000 m2 varastotilaa mate-
riaalien ja puolivalmisteiden tilatar-
peisiin vapauttaen täten tuotantotiloja 
kasvavaan tuotantoon. Materiaalivir-
ran kasvua kuvaa materiaalilavojen 
määrän lisääntyminen tehtaan sisällä 
yli tuhannella. Tätä varten on lisätty 
merkittävästi hyllyjä, lavapaikkoja ja trukki-
kalustoa sekä kehitetty hallintajärjestelmiä. 

Myös suunnitelman mukaiset in-
vestoinnit koneisiin ja henkilöstöresurssien 
lisääminen ovat tasapainossa tekemisen kans-
sa. Tuotannonohjausjärjestelmä on saanut 
päivityksen ja lisäominaisuuksia. Strategiam-
me mukainen työkaluvalmistajien verkko on 
osoittanut toimivuutensa ja että kykenem-
me hoitamaan suurten vaativien projektien 
työkalustamiset. Satojen uusien tuotteiden 
ylösajovaihe on edennyt kesäajan lomistakin 
huolimatta hyvin. Voimmekin tyytyväisyy-
dellä todeta olevamme aikataulussa ja hyvin 
valmistautunut tuotannon kasvuun.

Kasvun määrään vaikuttavan maa-
ilman talouden tila on jatkunut epävakaana 
alkuvuoden aikana. Tähän ovat vaikuttaneet 
niin luonnon- ja ydinvoimakatastrofit, krii-
sit Afrikan pohjoisosissa ja erityisesti EU:n 
kriisimaiden rahoitusjärjestelyt unohtamatta 
USA:n odotettua heikompaa talouskehitystä. 
Maailmantalouden veturit ovat vaihtuneet. 
Finanssikriisin jälkimaininkeja jatkunee vie-
lä jonkin aikaa. Poliitikot ja markkinavoimat 
mittaavat voimiaan.

Suomen asema näyttää edelleen 
vahvalta. Rahoitussaamisia on lähes yhtä 
paljon kuin valtiolla on velkaa. Suomen ulko-
maankaupan vaihtotase on ollut viimeiset 17 
vuotta ylijäämäinen. Valtion lainojen korot 
ovat edulliset. Valtion velka on toki kasvussa 
ja se pitää jollakin keinoin kääntää. Valtion ja 
kuntatalouden menoja tuleekin lähitulevai-
suudessa pienentää. 

Huolimatta siitä, että eräät tahot lei-
maavat Suomen jopa Euroopan kalleimmaksi 
maaksi kilpailukykymme on säilynyt hyväl-
lä tasolla. Olemme kyenneet ylläpitämään 
edellytykset kilpailukykyvyllemme. Näitä 
esimerkiksi koulutuksen taso ja kansalaisten 
luottamus ja tyytyväisyys.

than one thousand pallets! For this 
reason we have added shelves for 
storage, trucks and developed the 
managing system for storage.

Also number of personnel 
and investments in machinery are in 
balance with production needs. In ad-
dition to that, the system for produc-
tion planning has been updated. In 
spite of the summer vacation period, 
the ramp-up for new products has 
proceeded in schedule.  We can be 
satisfied with ourselves and that we 
are ready for production growth.

The world economy has 
continued to be unstable during the 

first half of the year.  The economy has been 
affected by natures and nuclear power plant 
catastrophes, crisis in northern Africa and 
especially financing systems in EU’s prob-
lem countries, not forgetting the low econo-
my growth of the USA. Politicians and mar-
ket powers are challenging each others.

In Finland the situation still seems 
strong. For the past 17 years the balance of 
foreign trade has been positive.  In order 
to keep it that way, the costs for state and 
towns must be decreased in the near future.

In spite of that some say that 
Finland is the most expensive country in 
Europe, our competitiveness has stayed in 
good level. We have been able to keep the 
level by good education and trust and satis-
faction in national decision making. 

Education in Finland is one of the 
best in the world.  Housing costs according 
to the average EU statistics, 12.2 % of peo-
ple pay 40 % of their income in housing 
cost.  In Finland this figure is 4.5 %, com-
pared to 20 % in Germany and Denmark.  
In Finland only less than 1.2 % of people 
live in poor conditions without running 
water, toilets and shower, this compared 
to Bulgarians’ and Romanians’ more than 
20 %.

Finland is one of the countries who’s 
inhabitants are most satisfied with their lives 
and they also have most faith in the future.  
Satisfaction, trust and faith and education are 
important factors in business, too. It makes 
it possible to be efficient and competitive in 
supporting working environment and they are 
also part of Seger Oy’s values.
	 	 Lasse	Vainio
	 	 Chairman	&	CEO

Tyytyväisyys,
luottamus ja 

koulutus
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Liikevaihtoon nähden merkittävän suuri 
kauppa ja sen tiukka toimitusaikataulu sai 
Fastemsin kokoamaan toimituksen taak-
se suorituskykyisen verkoston suomalai-
sosaajia.

Fastems Oy:n Tampereen toimi-
tiloissa miesjoukko jutustelee leppoisasti. 
Hyvään tunnelmaan syy löytyy yhteisestä 
projektista, joka tapaamishetkellä on jo 
vahvasti voittopuolella. Johtaja Jari Saara-
nen kertaa lähtötilanteen. ”Yhtiö oli hiero-
nut pitemmän aikaa suurta ohutlevyosien 
valmistukseen käytettävien työvälineiden 
kauppaa ajoneuvoteollisuudelle. Viime 
syksynä kaupat syntyivät, mutta siihen si-
sältyi ehto: toimitusajasta oli nipistettävä 
30 prosenttia.” 

Vaikka Fastems on Suomen 
suurin työkaluvalmistaja, sillä ei Saara-
sen mukaan ollut mitään mahdollisuuksia 
suoriutua asetetusta ehdosta yksin. Kaupan 
saamiseen oli kuitenkin kova halu, sillä 
taantuma oli pitänyt kysynnän hiljaisena. 
Tilaus toisi 25 prosenttia lisää työvälinei-
den valmistuksen vuosiliikevaihtoon. 

Projektipäällikkö Petri Aatinen 
kertoo, että kaupan neuvotteluvaiheessa 
käytiin läpi mahdolliset ratkaisumallit ison 
toimituksen toteuttamiseksi. ”Vaihtoehtoi-
na oli kasvattaa omia resursseja, käyttää 
vuokratyövoimaa tai toimia yhteistyöver-
koston kautta. Aikataulun kiristys ratkaisi 
asian verkoston eduksi”, Aatinen kertoo.
Verkosto perustuu luottamukselle

Yhtiö alkoi rankata mahdollisia yhteistyö-
kumppaneita niiden soveltuvuuden mu-
kaan ja tiedustella yritysten kiinnostusta 
projektiin osallistumiseen. Aatisen mu-
kaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita 
ei ollut ylen määrin tarjolla. Lisäksi joi-
takin yrityksiä piti jättää kilpailutilanteen 

johdosta pois ja jotkut jäivät itse omista 
syistään syrjään. 

Verkostossa päätettiin toteuttaa 
kahta toimintamallia. Mukaan tulleil-
la Oitti Toolsilla, CNC-tekniikalla sekä 
Ruskotoolsilla oli sekä suunnittelua että 
valmistusta. Toisessa ryhmässä suunnitte-
lutoimistot ja valmistavat yritykset muo-
dostivat pareja. Tähän joukkoon kuuluivat 
esimerkiksi Hefmec Engineering Oy:n ja 
Porin Metallisorvaamo Nurmilo Oy. Aati-
nen toimi hankkeessa projektipäällikkönä, 
ja ohjasi suunnittelua haluttuun suuntaan.

”Saimme Suomen merkittävät 
työvälinevalmistajat verkostoon mukaan. 
Suunnittelukapasiteettiä olisi pitänyt olla 
enemmän. Sitä ei kuitenkaan ollut koti-
maasta saatavissa ja ulkomaisen yhteis-
työn aloittaminen ei ollut tässä aikataulus-
sa mahdollista”, Aatinen sanoo.

Aikapula pakotti muutenkin no-
peaan toimintaan, eikä yritysten välisiä so-
pimuksia jääty hieromaan. Salassapidosta 
sovittiin yleisellä tasolla, muuten toimit-
tiin paljolti herrasmiessopimuksen turvin. 
”Yhteistyökumppaniin on pakko luottaa. 
Jos verkostossa vallitsee epäluottamus, 
silloin lopputulos ei ole hyvä. Tietysti on 
riski, että joku käyttää luottamusta väärin, 
mutta mitään siihen viittaavaa ei ole ollut”, 
Aatinen kertoo.

Yhtenäinen toimintamalli

Oitti Toolsille oli toimitusjohtaja Timo To-
rikan mukaan alusta lähtien selvää, että se 
lähtee verkostoon mukaan. Projekti merkit-
si sille noin 15 prosenttia lisäystä liikevaih-
toon. Verkostossa toimiminen ei arvelutta-
nut, päinvastoin. ”Jos Suomeen onnistutaan 
kalastamaan iso projekti, yksikään työka-
luvalmistaja ei pysty sitä yksin hoitamaan. 
Verkostoituminen on elinehto”, Torikka 

sanoo. Hän huomauttaa, että 
verkostomainen toimintatapa 
on monesti kuivunut kokoon. 
Syynä on ollut paitsi töiden 
niukkuus, mutta myös se, että 
verkostossa on pyritty laitta-
maan katetta katteen päälle. 
Sillä metodilla ei kauppoja 
synny. ”Me teimme tämän eri 
tavalla”, Aatinen sanoo vä-
liin. ”Kerroimme verkostoon 
osallistujille avoimesti, millä 
hinnalla olimme toimituksen 
asiakkaalle tarjonneet. Ilmoi-
timme paljonko me saamme, 
paljonko suunnitteluun ja 

valmistukseen on laskettu tunteja ja mikä 
on materiaalien osuus. Esittämämme open 
book -malli kelpasi jokaiselle yritykselle”, 
hän jatkaa.

Oitti Toolsin tuotantopäällikkö 
Tuomas Laitila kehuu toimintamallia. ”Oli 
hienoa, että suunnittelussa saimme valmii-
ta toimittajasopimuksia ja hinnat olivat 
neuvoteltu selviksi. Niitä ei enää tarvinnut 
lähteä kilpailuttamaan.” Hän kehaisee, että 
hyvin johdetussa projektissa oli helppo toi-
mia. Projektille oli laadittu toimintaohjeet, 
yhtenäisellä toimintamallilla haluttiin var-
mistaa laatu ja aikataulun pitävyys. Laiti-
lan mukaan toimintaohjeet mahdollistivat 
sen, että verkoston jäsenyritykset tekivät 
myös keskenään yhteistyötä. Palaverejakin 
tarvittiin, Aatinen laskee olleensa mukana 
yli sadassa. Nettipalavereina ne eivät kui-
tenkaan vieneet kohtuuttomasti aikaa.

Suunnittelu säästää työtä

Projektista kuivin jaloin suoriutuminen 
antaa verkostoon osallistujille uskoa, että 
jatkossa Suomessa voidaan kilpailla isois-
ta kansainvälisistä kaupoista. Pakkokin on, 
sillä asiakkaat ovat menneet kauemmaksi 
ja samalla kauppojen koko on kasvanut. 

Mitä projekti on opettanut?

”Sen, että verkostossa toimimalla isojen 
projektien toteuttaminen on mahdollista. 
Projekti opetti myös sen, että suunnitte-
luun kannattaa panostaa, sillä saadaan vä-
hennettyä loppupään kiireitä. Voi olla, että 
jatkossa tarvitsisimme mukaan myös ulko-
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Networking is the ticket 
to a bigger league

A large project with a tight schedule made 
Fastems organize an effective network of 
Finnish professionals in order to make the 
delivery come true.

A group of men are cozily chat-
ting at the Fastems Oy Tampere office. 
Spirits are high because of a common 

project that is almost ready at the time of 
the meeting. Director Jari Saaranen looks 
back at the beginning of the project.

”The company had worked on a 
major sale of tools for manufacturing sheet 
metal parts for the automotive industry for 
quite some time. We were able to seal the 
deal last autumn, but it came with an ad-
ditional condition: the delivery time had to 
be cut by 30 percent.” 

Even though Fastems is the larg-
est tool manufacturer in Finland, Saaranen 
admits that they had no chance to comply 
with this condition alone. However, be-
cause the recession had reduced the number 
of inquiries, they really wanted to get the 
deal. This single order would increase the 
annual turnover of the tool manufacturing 
unit by 25 percent. 

According to Project Manager 
Petri Aatinen, all options to carry out the 
delivery were considered during negotia-
tions.

”The alternatives were to hire 
more people, use temporary personnel, 
or use a partner network. The accelerated 
schedule decided the matter in favor of 
networking,” tells Aatinen.

Network is based on trust

The company began to evaluate potential 
partners and inquire whether they were in-
terested in participating in the project. Ac-
cording to Aatinen, potential partners were 
in short supply. Furthermore, some compa-
nies were not suitable because of competi-
tion and others did not want to participate 
for various reasons. 

Two operation models were se-
lected for the network. Of the companies 
that joined the network, Oitti Tools, CNC-
Tekniikka, and Ruskotools each had both 
engineering and manufacturing resources. 
In the other group, engineering compa-
nies and manufacturing companies were 
grouped in pairs. Among these companies 
were, for example,  Hefmec Engineering 
Oy and Porin Metallisorvaamo Nurmilo 
Oy. Aatinen took the lead, and steered the 
engineering work in the desired direction 
as the project manager.

”We were able to get the major 
tool manufacturers in Finland into this net-
work. We could have used even more en-
gineering capacity. However, no more was 
available in Finland and we were not able 
to extend our network abroad with the tight 
schedule we had,” says Aatinen.

The tight schedule forced rapid 
action, and the agreements between the 
companies were not thoroughly negoti-
ated. Non-disclosure was agreed upon on 
a general level, but most things were based 
on a gentlemen’s agreement.

”You have to trust your partner. 
If there is a lack of trust in the network, the 
end result cannot be good. Of course, there 
is the risk that someone abuses your trust, 
but in this case there were no signs of that,” 
tells Aatinen.

Common operation model

According to Managing Director Timo 
Torikka, Oitti Tools was ready to join the 
network right from the start. The project 
increased its turnover by 15 percent. There 
were no doubts regarding working as part 
of a network, quite the contrary.

”When we manage to grab a ma-
jor project to Finland, no tool manufacturer 
can handle it alone. Networking is vital,” 
says Torikka.

He points out that attempts to 
work in a network have often dried up. 
One reason is lack of work, but also that 
members of the networks have attempted 
to add margin on margin. Such overheads 
destroy any chance of sales.

”We handled this differently,” in-
terjects Aatinen.

”We informed the companies that 
joined the network the precise price we 
had sold the delivery for. We told them our 
margin, the number of hours reserved for 
engineering and manufacturing, and the 
estimated material costs. All the compa-
nies welcomed the open book model we 
proposed,” he continues.

Tuomas Laitila, Production Man-
ager at Oitti Tools, is quick to praise the 
operation model.

”It was great that our engineering 
department received ready supplier con-
tracts and the prices were pre-negotiated. 
There was no need to request quotations.”

He compliments that it was easy 
to work in a well-managed project. There 
were good project instructions and the 
common operation model was used to en-
sure quality and adherence to the schedule. 
According to Laitila, the instructions ena-
bled companies that participated in the net-
work to cooperate directly with each other. 
It did take a good number of meetings as 
well: Aatinen counts that he participated in 
more than a hundred meetings. The meet-

Manufacturing 
and service networks

Branch groups that serve mechanical engineering 
have started cooperation on manufacturing and servi-
ce networks. Their goal is to improve the international 
competitiveness of the Finnish mechanical engineering 
industry. The cluster encompasses almost �00 compa-
nies. Their combined annual turnover is �.5 billion Eu-
ros, and they employ 2� 000 people.
http://www.teknologiateollisuus.fi >  Branches > 
Mechanical Engineering

maalaisia suunnittelijoita”, Aatinen sum-
maa. Saaranen sanoo projektin osoittaneen 
myös sen, että tasavertaiset – ja joissakin 
tilanteissa myös kilpailijoina toimivat – 
yritykset kykenevät kaikkia hyödyttävään 
yhteistyöhön. Niin pitääkin, sillä Aatisen 
mielestä verkostoituminen on ainoa tapa 
pitää Suomessa työvälinevalmistusta. 

”Verkoston avulla on mahdollis-
ta päästä isompiin pöytiin neuvottelemaan 
suurista kaupoista. Jos poimimme vain 
muilta ylijääviä pullanmuruja, olemme 
vaikeuksissa. Verkostoja voi olla monen-
laisia. Fastemsin ei tarvitse olla aina vetu-
rina, voimme olla verkostossa myös yksi 
tekijöistä.”

	 	 Teksti:	Sami	Laakso

 Tuotanto- ja palveluverkostot
Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotantoa palvelevat 
toimialaryhmät ovat käynnistäneet Tuotanto- ja palve-
luverkostot -yhteistyön, jossa on tavoitteena kehittää 
suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden kansain-
välistä kilpailukykyä. Klusterissa on mukana lähes �00 
yritystä. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on �,5 miljar-
dia euroa ja henkilöstöä yrityksissä on 2� 000.
http://www.teknologiateollisuus.fi > toimialat > 
tuotanto-ja-palveluverkostot
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Nykyinen ammatillinen koulujärjestelmä 
tukee huonosti käytännön tuotannon johto-
tehtäviin tarvittavia  valmiuksia. Teknikoi-
ta ei ole valmistunut sitten 90-luvun lopun. 
Seger Oy:n kasvua tukemaan yritys päätti 
kannustaa työntekijöitään osallistumaan 
työteknikon koulutusohjelmaan, jossa suo-
ritetaan kone- ja metallitekniikan erikois-
ammattitutkinto.  Vuoden 2009 keväällä 
yhdeksän konsernimme työntekijää aloitti 
koulutusohjelman. Ammattitutkinnon jär-
jestäjänä toimi Rastor Oy. 

Työn ohessa käytävä koulutus 
vaatii järjestelyjä niin työnantajan kuin ko-
tiväenkin suunnalta. Lähikoulutusta käytiin 
kolmella eri paikkakunnalla, Uudessakau-
pungissa, Raumalla sekä Turussa. Kerran 
viikossa järjestetty lähikoulutus sisälsi 
paljon asiaa, niin tuttua kuin jotain uut-
takin. Etätehtäviä varten saatiin lähikou-
lutuksessa läpi käyty aineisto.  Koulutus 
oli suunnattu pääasiassa esimiestehtävissä 
oleville tai siihen tehtävään opiskeleville 
henkilöille. 

Yrityksemme viidestä ryhmäesi-
miehestä neljä oli mukana koulutuksessa.   
” Haluamme kouluttaa työntekijöitämme , 
jotta pääsemme entistä parempiin työsuo-
rituksiin sekä  suunnitelmien mukaisiin 
tavoitteisiin”, sanoo Lasse Vainio. ”Am-
mattitaitoinen väki on yksi kulmakivistä 
kasvavassa yrityksessämme”, lisää Vainio.  
Toni Oittinen, yksi tutkinnon suorittaneis-
ta kiittääkin työnantajan suomaa mahdolli-
suutta kouluttautua sekä yrityksen antamaa 
tukea koulutusurakan aloittamiseen ja sen 
läpi viemiseen. ” Kyllä siinä tekemistä riit-
ti koko kahden vuoden ajan, mutta kaikki 
tehtävät saatiin tavoitteiden mukaisen ai-
kataulun sisällä tehtyä ja nyt on uunituore 
tutkintotodistus kädessä”, kertoo Oittinen 
tyytyväisenä. 

 
Seger encourages 

training vocational skills

Today’s vocational education doesn’t sup-
port skills needed in production manage-
ment in practice.  This is why Seger Oy de-
cided to encourage personnel to participate 
in training program in order to take voca-
tional examination at the end of training.  In 
2009 9 of our employees started in the train-
ing program organized by Rastor Oy.

Studying and working at the same 
time required some arrangements not only at 
work but also at home because training took 
place once a week in three different towns: 
Uusikaupunki, Rauma or Turku.  During 
those days we got information needed for 
assignments to be done. 

Four of the five production su-
pervisors took part in the training program.  
“We want and need to train our personnel 
in order to reach even 
better performance in our 
production and gain the 
results planned”, says 
Lasse Vainio.  “Profes-
sional employees are one 
of the cornerstones in our 
growing company”, he 
adds. Toni Oittinen, one of 
the supervisors who took 
the examination thanks the employer for the 
possibility and support to start the training 
process and get it done.  “There was a lot of 
work for the two years, but all the assign-
ments were done in schedule and now I have 
a brand new diploma in hand”, says Oittinen 
and looks very satisfied with himself.

 

Voiko iloisempaa ilmettä olla kuin ta-
lousjohtaja Raimo Korvella huhtikuun 
22. päivänä Unkarissa. Todistuksessa 
kerrotaan Dr. Alois Winbrechtingerin 
allekirjoituksella hole-in-onen synty-
neen väylällä numero 8, joka on 135 
metrinen Par 3, mailalla Callaway rauta 
6. Kotimaassa If-vakuutusyhtiö perään-
kuulutti vahinkolimoitusta.

Työteknikoiksi	koulut-
tautuivat		Mika	Hä-
mälä,	Jarkko	Törölä,	
Jarno	Salonen,	Toni	
Viitasaari,	Tommi	
Leino,	Toni	Oittinen	
ja		Jani	Hattara.	Ku-
vasta	puuttuvat	Mika	
Väisänen	ja	Heikki	
Vorne.

ings took place online, and thus did not 
take too much time.

Planning saves labor

The successful project has convinced the 
participants that Finland is competitive 
enough to compete on major international 
projects. And they have to, because the 
customers have moved further away and 
the available projects are larger than be-
fore. 

What are the lessons
 learned from the project?

”Working in a network, we are able to 
carry out large projects. We also learned 
that it pays off to invest in engineering, 
because it reduces the rush at the end of 
the pipeline. We may need engineers from 
abroad in our networks in the future,” re-
caps Aatinen.

Saaranen remarks that the project 
also showed that equal – and sometimes 
competing – companies are able to pull 
off cooperation that benefits them all. Ac-
cording to Aatinen they have to, because 
networking is the only way to keep tool 
manufacturing in Finland alive. 

”As a network, we can join the 
big tables and negotiate on major projects. 
If we only pick up the crumbs, we are in 
trouble. There can be many kinds of net-
works. Fastems does not always have to 
have a leading role, we can also join a net-
work as a member.”

Hole-in-One
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Reippaana ohjelmistokoulutusluennolle - tai-
taa olla suosittu aihe - luokkahan on täpötäy-
si. Istahdan parin nuoremman kaverin taakse 
ja avaan oman tietokoneeni.

Kaverit pyörittelevät jo 3D-mal-
linnettua, mielenkiintoisen näköistä, kartion-
mallista esinettä ruudulla, vaikka tunti ei ole 
edes vielä alkanut. Tunti loppuu ja kartion-
muotoinen kappale alkaa taas pyöriä poikien 
ruudulla - uteliaisuuteni herää...  ”Olette il-
meisesti ammattilaisia näissä 3D-mallinnuk-
sissa, kun niin nopsaan piirsitte noin hienon 
kappaleen? - kysäisen”.”Ei kun tämä kappa-
le on piirretty koulussa - olemme opiskelijoi-
ta, suunnittelemme Formula Student kilpa-
autoa. Auto alkaa olla lähes valmis, mutta 
emme saa tekijää tällaisille kartiohammas-
rattaille - tai saisimme, mutta tästä, noin 30 
mm halkaisijaltaan olevasta rattaasta, pitäisi 
pulittaa tuhansia euroja. Sponsoreiltamme 
emme sellaisia varoja saa pariin rattaaseen.” 

Mitä ihmeellistä tuollaisissa pie-
nissä rattaissa muka on? - mietin. Tullista 
tulleena, koneistuksesta lähes mitään tietä-
mättömänä tuumaan: ”Heleppo homma, me 
tehhään ne rattaat teille että pääsette radalle!” 
Ilmeet muuttuvat - pojat ovatkin tosissaan... 
Kortteja vaihdellaan ja kaverit lupaavat ot-
taa yhteyttä heti päästyään pelipaikallensa. 
Ja näin myös tapahtui! Ensimmäiset kuvat 
saapuivat jo seuraavana päivänä - kartioham-
maspyörä, jossa kulma on jotain muuta kuin 
mitä ikinä olen itse työstänyt.

Sudden cooperation 
possibility

The project manager of Seger Automation, 
Mika Väisänen, attended a course some time 
ago and he sat behind some younger students 
there who already had their PC’s open.  They 
were twirling a 3D-picture of an interesting 
looking, cone shape object on the screen.  
Mika got curious…the young students told 
him that they are designing a Formula Stu-
dent car, which is almost finished but they 
still needed someone to make conic gear 
in the picture.  Mika took the challenge for 
Seger Automatoin Oy, first wondering what 
can be so difficult in that.  But after receiving 
the files and drawings next day and after sev-
eral try-outs he understood.  In order to solve 
the problem Mika called the Finnish agent 
of the machinery, Mika was informed that 
when there is such a large angel you have to 
remove some parts of the machinery. And a 
perfect part was born!

This is the way cooperation be-
tween Metropolia Motorsport Formula Stu-
dent Team and Seger Automation started and 
as a sponsor our name Seger Technologies 
can be seen all over Europe together with the 
Formula Student Team.

What do we learn about this?  You 
never know where the customer can be found 
– also where you could never expect that to 
happen! 

Seger Automation Oy’s core busi-
ness is design and production of press tools, 
tool maintenance, machine cut product, auto-
mation systems, fixtures and conveyors. We 
also supply maintenance consulting service 
and spare parts service.  

Kuvia, toleransseja ja aikataulua 
tuijotellessani, alkaa ensimmäinen kynsi olla 
jo kipurajoilla pureskelusta - ”pikkuformu-
lan kisat on sit vähän niinku meikäläisestä 
kiinni..”.Muut lähtevät töistä - alan piirus-
taa ratoja koneistusta varten. Parin tunnin 
aherruksen jälkeen on ensimmäisen rattaan 
koekoneistuksen aika. EI - sinne päinkään! 
Rattaan halkaisija on noin 1 mm liian suuri 
- toisen sormen kynsi alkaa lyhentyä uhkaa-
vasti. 

Neljännen koeajon ja säädön jäl-
keen otan soitakaverille-kortin käyttöön. 
Koneistuslaitteen maahantuoja kertoo että 
noin suurella kulmalla koneistettaessa, pitää 
koneesta poistaa tiettyjä osia. Luovuttami-
nen ei kuulu prosessorini ymmärtämiin ko-
mentoihin, joten lopulta seitsemännellä koe-
ajolla koneesta putkahtaa juuri oikeanlainen 
kappale - olo on kuin olisi löytänyt kevään 
ensikukkasen...pikkuformula pääsee sitten-
kin kisoihin.

Näin alkoi Metropolia Motorsport 
Formula Student Team:n ja Seger Automati-
on Oy:n yhteistyökumppanuus. Tänä vuonna 
saimme olla mukana HPF011 auton julkis-
tamistilaisuudessa. Sponsorina matkaamme, 
Seger-logon muodossa, tämän yhden Eu-
roopan menestyneimmän Formula Student 
tiimin mukana ympäri Eurooppaa. 

Mitäpä tästä opimme? Hedelmäl-
lisen yhteistyön jyväsiä löytyy myös mitä 
odottamattomimmista paikoista.

Seger Automation Oy:n 
palveluihin kuuluu puris-
tintyökalujen suunnittelu 
ja valmistus, työkalujen 
huolto, lastuavan työstön 
sarjatuotteet, automaatio-
järjestelmät ja tuotannollis-
tamiseen liittyvät ratkaisut 
kuten jigit ja kuljettimet. 
Lisäksi tarjoamme teh-
daspalvelun konsultoin-
tia ja varaosapalvelua. 
Käytössämme on mm. 
työstökeskuksia, lanka-
sahoja, jyrsimiä, sorveja 
ja tasohiomakone. Val-

mistamiamme tuotteita on käytössä mm. 
ajoneuvo-, elektroniikka-, lämmönvaih-
to-, kattoturvatuote- ja lääketieteen mit-
talaitteita valmistavassa teollisuudessa.

	 	 Mika	Väisänen
	 	 Projektipäällikkö
	 	 Seger	Automation	Oy

Reippaana ohjelmointikoulutusluennolle 
- yhteistyön mahdollisuus
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Lähettämön	tilantarpeisiin	valmistui	kesä-
kuussa	oikeanpuoleinen	varastotila.

Materiaalivaraston	teräsrunko	nousemas-
sa	harjakorkeuteen	kesäkuussa.

Ylösnostavia	ergonomian	kannalta	tärkeitä	
pumppukärryjä	on	nyt	tehtaalla	n.	70	kpl.

Katsaus Seger Oy:n 
kevään 2011 tapahtumiin

Mauno	Suominen	tutustamassa	
uusimpaan	Haeger	niittausko-

neeseen.

Puristamon	layout	muuttui	ja	
puristimista	110	tn	APT	sai	

uuden	hydrauliikan.

Kevään	aikana	
Finn-Powerin	
levytyökeskuk-
sia	on	lisätty	
5	kpl.

Työkaluhuolto	
sai	uuden	taso-
hiomakoneen.Uusia	särmäyspuristimia	on	

asennettu	maaliskuussa	4	kpl.

Lavapaikkoja	on	lisätty	n.	500.

Seger	Oy:n	isännöimän	toukokuun	
Hinku	300-yhteispyöräilyn	puu-
haihmiset.

Hinku-300	pyöräilytapahtumassa	tarjosim-
me	munkkeja	20	km	lenkin	puolessa	välissä	
Kalannin	kotiseutumuseolla	45	osallistu-
jalle.

Lättähattu	museojuna	
vieraili	vieraili	Uudessa-
kaupungissa	heinäkuun	
lopulla.

Trukkikalustoa	lisättiin	
kevään	aikana	6	kpl.

Klarinetisti	Kari	Kriikku	
steppaili	Crusell	viikon	
avauspuhalluksessa.

	Heinäkuun	lopun	
myrskyissä	Golf-kentällä	
kaatui	puita.

Timo	Tamminen	voitti	toista-
miseen	Ruukin	Taiteiden	yön	
golftapahtuman	Ruissalossa	

Aura Golfin kentällä.

	Merkittävä	osa	Suo-
men	työkaluvalmistus-
kapasiteetista	on	
tehnyt	työkaluja	uusiin	
tuotteisiimme	2011	
alkuvuoden	aikana.
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Pl 20, 23501 Uusikaupunki
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Puhdasta 
jälkeä

Uudestakaupungista
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Oy:lle mieluisa haaste. Hankkeen aikana on 
investoitu useisiin koneisiin ja laitteisiin sekä 
hankittu lisätiloja. Sen yhteydessä on koulu-
tettu ja rekrytoitu lisää noin 50 työntekijää, 
sekä parannettu suunnittelu- ja johtamisjärjes-
telmiä niin varaston kuin tuotannonkin osalta 
vastaamaan paremmin tulevaa tarvetta.

Vuoden 2011 aikana liikevaihtom-
me kasvoi n. 60 % kannattavuuden säilyessä 
hyvällä tasolla. Meillä on kyky, halu ja osaa-
minen pitää toimintamme tasapainossa niin 
liikevaihdon noustessa kuin laskiessakin. Se 
on meille ja yhteistyökumppaneillemmekin 
tärkeä asia hallita, ylläpitää ja ymmärtää.

Vuosi 2012 alkaa synkähköissä 
tunnelmissa Euroopan velkakriisin pitkitty-
essä lisäten epävarmuutta. Presidentin vaalit 
tosin nostattavat tunnelmaa ja vievät ajatukset 
muuhun. Teollisuuden investointipäätöksien 
pitkittyminen ei voi olla vaikuttamatta kas-
vuun heikentävästi varsinkin vientiteollisuu-
dessa. Me Segerillä varaudumme kuitenkin 
edelleen kasvun jatkumiseen. 

 

	 	 Lasse	Vainio
	 	 toimitusjohtaja

Positive news from 
Uusikaupunki

Uusikaupunki which was chosen 
by the entrepreneurs the most positive town in 
Finland in 2010, has got versatile experience 
of export companies and international busi-
ness.  Out of twenty biggest companies nine-
teen are doing business in exports. This has 
led to growing and developing infrastructure 
which serves companies creating competition. 
The economy lies on several different busi-
ness areas which are not depending on each 
other, creating solid ground for the economy.

Most of the companies have also a 
growing business. In Uusikaupunki electric 
vehicles are made, ships built, fertilizes proc-

Usein meinaa unohtua, itsestään-
selvyytenä olematta sitä, että myös kalastuk-
sella, kalanjalostuksella ja kalanviljelyllä on 
elinkeinoalueella pitkät perinteet. Uudessa-
kaupungissa on yksi maan suurimmista ka-
lastuslaivastoista ja kalastuspuisto. Yhdessä 
vihannesten ja juuresten käsittelyn sekä tule-
van soijajalostamon kanssa ne muodostavat 
voimakkaasti kasvavan elintarvikesektorin 
rungon. 

Kaupungissa investoidaan lähivuo-
sina kaikkien nykyisten hankkeiden toteutues-
sa useita satoja miljoona euroa. Toteutumassa 
ovat Euroopan laajuisestikin harvinainen 
soijajalostamo, jota rakennetaan parhaillaan 
n. 11 hehtaarin tontille. Alkamassa on myös 
soijajalostamon viereen rakennettava sähköä, 
lämpöä ja höyryä tuottava pääpolttoaineena 
metsähaketta käyttävä biovoimalaitos. Myös 
bioetanolilaitoshanketta ollaan viemässä 
eteenpäin. Nämä merkitsevät myös sataman 
ja liikenneyhteyksien voimakasta kehittymis-
tä.

Syksyn suuria uutisia oli myös 
Seger Oy:n yhteistyön julkistaminen Fisker 
Automotiven kanssa. Se saikin runsaasti 
palstatilaa lehdistössä ja julkisuutta radiossa 
ja TV:ssä. Fisker Karma projekti oli Seger 

Uudellakaupungilla, jonka Suomen yrit-
täjät valitsivat 2010 Suomen yrittäjäys-
tävällisemmäksi kunnaksi, on vientiteol-
lisuudesta ja kansainvälisistä yrityksistä 
suomalaiseksi pieneksi maakuntakaupun-
giksi poikkeuksellinen monipuolinen ko-
kemus. Kahdestakymmenestä suurimmas-
ta yrityksestä peräti 19 on vientiyrityksiä. 
Yritysrakenteen monipuolistuminen on 
kasvattanut ja kehittänyt elinvoimaista inf-
rastruktuuria, joka palvelee yrityksiä luo-
den kilpailukykyä. Tämä on luonut myös 
vakaamman ja turvallisemman elinympä-
ristön varmistamalla työpaikkojen kehit-
tymistä ja pysyvyyttä. Useiden toisistaan 
riippumattomien tukijalkojen varassa elin-
keinoelämä on vakaammalla pohjalla. 

Nytkin useimpien yritysten tuotan-
to on kasvussa. Kaupungissa tehdään mm. 
autoja, laivoja, lannoitteita ja esimerkiksi 
lämmönvaihtimia. Näihin liittyen kaupun-
gissa ja sen lähiympäristössä valmistetaan 
ohutlevyosia, laivojen hyttejä, kojetauluja 
ja sisustuselementtejä, istuimia, valuosia, 
muovituotteita, laseja ja vaikkapa venttiilejä. 
Elinkeinoelämä voi hyvin, teolliset työpaikat 
ovat vahvassa kasvussa ja kansainväliset in-
vestoinnit kasvavat.

Positiivista 
Uudestakaupungista
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Aurubis Finland Oy on toiminut syyskuus-
ta 2011 alkaen Porissa Kupariteollisuus-
puistossa, jossa jo pitkään alueella toimi-
neet tuotantoyksikkömme Kuparivalimo ja 
Valssaamo sijaitsevat. Valmistamme vuo-
sittain noin 40 000 tonnia kuparivalanteita 
ja 30 000 tonnia valssattuja kuparilevyjä ja 
-nauhoja sähkö-, elektroniikka- ja raken-
nusteollisuuden tarpeisiin.
Toimimme myös muilla teollisuudenaloil-
la, joissa kuparin sähkön- ja lämmönjohta-
vuutta tarvitaan. Viennin osuus tuotannos-
tamme on noin 90 %. Porissa työllistämme 
lähes 200 työtekijää.
Aurubis Finland Oy on osa Aurubis-kon-
sernia, joka on johtava integroitu kupa-
rintuottaja ja maailman suurin kuparin 
kierrätykseen keskittynyt yritys. Aurubis-
konserni työllistää noin 6 200 työntekijää
16 tuotantotoimipaikalla, 11 eri maassa. 
Konsernin keskeisin strategia on liiketoi-
minnan vahvistaminen kasvumahdolli-
suuksia hyödyntäen sekä ihmisiä ja ympä-
ristöä kunnioittaen. 
	 	
 

Luvata on nyt 
Aurubis Finland Oy

Luvata is now Aurubis 
Finland Oy

Aurubis Finland Oy started in September 
2011 in the Copper Park in Pori, where 
our production units Copper Foundry 
and Rolling Mill are located.  Annually 
we process about 40 000 tons of copper 
castings and 30 000 tons of rolled copper 
sheets and bands to electrical, electronics 
and construction industries.  We also do 
business in other fields of industries where 
the electrical conductivity is needed.  Ex-
port is about 90 % of our production.  In 
Pori we have about 200 employees.

Aurubis Finland Oy is part of the 
Aurubis Group which is the leading inte-
grated copper processer and the world’s 
largest copper recycler.  Aurubis Group has 
about 6 200 employees in 16 production 
sites in 11 countries.  The main strategy is 
to strengthen the business by taking advan-
tage of the possibilities to grow, honoring 
the people and the environment.

 

www.aurubis.com

Uusi vahva nimi teollisuuskuparissa. Luvatan valssatut tuotteet ovat 
nyt osa Aurubis yhtiötä, Euroopan suurinta kuparin valmistajaa 

Aurubis Finland Oy
P.O.Box ��, Kuparitie, FI-����� Pori, Finland

essed as well as heat exchangers. For these 
product sheet metal parts, ship cabins, dash 
boards, seats, cast products, wind shields or 
even valves are needed which are manufac-
tured in Uusikaupunki or in the towns close 
by. The economy is booming, employment 
is crowing and international investments in-
creasing.

The investments during the next 
few years when all the on-going projects are 
finalized are several million euros. One of the 
projects which is exceptionally vast not only 
in Uusikaupunki but also in Europe, is soy 
product plant which is built at present. Next 
to it will be built a bio power plant using waist 
wood as energy source producing electricity, 
heat and steam. These mean also that the har-
bor and transportation means must be devel-
oped accordingly.

During the fall also Seger Oy had 
some big news to tell: the cooperation with 
Fisker Automotive as a supplier of alumi-
num part for Fisker Karma manufactured in 
Uusikaupunki. This was also noted positively 
in the media – in newspapers, radio and even 
TV. During this project we have not only in-
vested in machinery and equipment but also 
built more room.  We have trained and em-
ployed about 50 people and improved plan-
ning and managing systems to support the 
requirements of the future.

During 2011 our turnover increased 
about 60 %, in spite of that profitability stayed 
on a good level. We have the ability, the will 
and the know-how to keep our business in 
balance during rapid changes of turnover go-
ing up or down.  For us and our partners it is 
important to sustain and understand.

The year 2012 started in mellow 
feelings when the economy crisis in Europe 
didn’t seem to have an end.  Thus the presi-
dential election raised the feelings and got 
people thinking of other things, too.  Linger-
ing decision making in investments cannot be 
having an effect on growth in export industry. 
At Seger Oy we are still ready for increasing 
demand.

	 	 Lasse	Vainio
	 	 Chairman	&	CEO
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Fisker Karma Sedan 
vierailulla

Fisker Automotive on amerikkalainen au-
tojen valmistaja, joka on perustettu 2007. 
Yhtiö on sitoutunut valmistamaan piden-
netyn toimintamatkan sähköautoja, jotka 
on varustettu EVer™ teknologialla (Elec-
tric Vehicle with extended range).

Fisker Karma, maailman ensim-
mäinen premium- luokan sähköverkosta 
ladattava (plug-in) hybridiauto. Se edustaa 
Fisker Automotiven vankkaa uskoa siihen, 
että luontoystävällisyys ei merkitse uhra-
uksia liittyen intohimoon autoa kohtaan,  
sen tyylikkyyteen tai suorituskykyyn.

Fisker Automotive on keskittynyt 
valmistamaan sähköautoja tuottaen ehdot-
toman vastuullista luksusta. Fisker Karma 
on suunniteltu Kaliforniassa ja valmistettu 
Suomessa, Valmet-Automotivella, Uudes-
sakaupungissa. 

Neliovinen, laajennetulla toi-
mintasäteellä varustettu neljän hengen 

sähköauto, yhdistää sähköauton päästöt ja 
perinteisen auton toimintasäteen. Karma 
on takavetoinen auto, jota vauhdittaa kaksi 
201,5 hv (150 kW) sähkömoottoria. Säh-
kömoottorit saavat energiansa litium-io-
niakuista. Bensiinikäyttöinen 260 hv (190 
kW) moottori tarvitaan ainoastaan käyttä-
mään 175 kW generaattoria, josta sähkö 
johdetaan moottoriin. 

Fisker Karmassa on kaksi 
erilaista ajoasetusta: Stealth ja Sport. 
Stealth- asetus mahdollistaa pisimmän 
toimintasäteen akuilla ennen polttomoot-
torin käynnistymistä. Stealth- asetuksella 
Karman huippunopeudeksi ilmoitetaan 
153 km/h, kiihtyvyydeksi 0-100 km/h 7,9 
sekuntia ja toimintasäteeksi 80 km. Sport- 
asetuksella bensiinimoottori käyttää gene-
raattoria, jolloin käytössä on täydet 403 hv 
vääntömomentilla 1330 Nm! Tällöin auton 
huippunopeudeksi 201 km/h ilmoitetaan, 

kiihtyvyydeksi 0-100 km/h 5,9 sekuntia ja 
toimintasäteeksi 483 km. Sport- asetuksel-
la tämän 5 metrisen ja 2200 kg painavan 
auton keskikulutukseksi tulee esitteen mu-
kaan 3,5 l /100km CO2 päästöllä 83 g/km.

Fisker Karma on suunniteltu 
olemaan todellinen ajajan auto. Edistyk-
sellisen jäykkä ja luja alumiinikori antaa 
Karmalle huippuluokan ajo- ja hallinta-
ominaisuudet. Etu- ja taka-akselin päällek-
käiset kolmiotukivarret ja kevyet alumiini-
osat mahdollistavat 22 tuuman vannekoon 
käyttämisen vakiona ensimmäisen kerran 
sarjatuotantoautossa. 

Me Seger Oy:llä teemme tämän 
auton alumiinisia korin osia. Autoa kohti 
toimitetaan lähes 200 osaa ja olemmekin 
osamääräisesti ja maailmanlaajuisesti yksi 
Fisker Karman merkittävämpiä osatoimit-
tajia. Tämän laadukkaan premium- auton 
osat ovat vaativia. Osaamisemme ja tek-

Fisker	Karma	on	urheilullinen	auto	isosta	koostaan	huolimatta.
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Fisker Karma Sedan 
visited Seger Oy

Fisker Automotive is an American car 
manufacturer founded in 2007. Their pro-
ducts are electric vehicles with extended 
range.  Fisker Karma is the world’s first 
plug-in hybrid and it represents Fisker 
Automotive’s strong belief that being en-
vironmentally responsible doesn’t sacrifi-
ce the passion for the car, car being elegant 
or of high performance.

This beauty – one of the test cars 
– visited Seger Oy in November.  This 
gave our personnel to see “live” the car 
we are delivering nearly 200 parts, mostly 
of aluminum.  Worldwide this makes us 
product quantity wise one of the most sig-
nificant suppliers of Fisker Karma.
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crusell.fi

Music Festival • Uusikaupunki, Finland

21.-28.7.2012
Crusell

ninen tasomme on osoittautunut kilpailu-
kykyiseksi myös sähköautomarkkinoilla. 
Alumiini on tulevaisuuden materiaali.

Henkilöstömme sai marraskuus-
sa tutustua Fisker Karmaan testiauton vie-
raillessa tehtaallamme. Autoon kohdistui 
suurta mielenkiintoa ja joukoin käytiin 
katsomassa eritoten mihin Seger Oy:n val-
mistamat osat sijoittuvat. Ajamaan emme 
päässeet, mutta oli hienoa tutustua ja kas-
vattaa tuotetuntemusta autoon. Vielä ker-
ran - kiitoksia vierailusta!

(Tekniset tiedot: Fiskerin suomalainen jäl-
leenmyyjä, Inchcape Motors Finland Oy)

Fisker	Karma	herätti	ansaittua	kiinnostusta. Tavaratilaan	saa	mahtumaan	pari	golfbägiä.

Uteliaita	riitti	ihmettelemään	myös	konepellin	alle.
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Seger Oy:llä on nyt myös mahdollisuus 
tehdä tulostamalla komposiittijauheesta 
mm. tuotannon laadunvarmistuksessa tar-
vittavia tarkastusjigejä.  Aivan kuten pe-
rinteiset paperitulostimet tuottavat tulos-
teita sähköisistä dokumenteista, voimme 
3D-tulostinta käyttämällä tehdä 3D-datas-
ta fyysisiä mallikappaleita.

Paitsi laadunvarmistuksen väli-
neinä voivat esim. suunnittelijat käyttää 
tällä tavalla tehtyjä malleja kommunikoi-
dakseen tehokkaammin asiakkaidensa, 
yhteistyökumppaneidensa ja alihankkijoi-
densa kanssa. Edelleen mallien käyttötar-
koitukset voivat vaihdella luonnos- ja esit-
telymalleista osien toiminnan testaukseen, 
lujuustarkasteluihin, myyntiesityksiin sekä 
markkinatutkimuksiin tai vaikkapa pak-
kaussuunnitteluun.

”Olemme todenneet tulostuk-
sen olevan erittäin mittatarkan ja riittävän 
erinomaisesti tuotannon työvaiheissa tar-
vittaviin nopeisiin laadunvarmistukseksi 
tehtäviin tarkastuksiin. Etuina voi mainita 
myös keveyden. Käytämme mallin pinnal-
la kulutusta kestävää pinnoitetta, jolla tu-
lostetun jigin käyttöikä on hyvä. Lattialle 
pudottelua nämä eivät kuitenkaan kestä. 
Särmäyspuristinvaiheissa ja myös puristi-
milla taivutetuissa sekä vedetyissä kappa-
leissa visuaalisella tarkastuksella on paljon 
käyttöä”, sanoo laatupäällikkö Jyrki Leino, 
Seger Oy:stä.

Laitteen työala on 236 x 185 x 
127 mm ja se osaltaan rajoittaa mallin-
neiden kokoa. Osista koottuna mallinne 
voidaan toki saada suuremmaksikin. Mal-
linneisiin liittyviin tiedusteluihin vastaa 
Seger Oy:llä tuotekehityspäällikkö Timo 
Tamminen.

Työkaluvalmistuksen ohessa tar-
kastusjigejä tällä menetelmällä tehtynä voi 
kysellä Seger Automation Oy:stä, projekti-
päällikkö Mika Väisäseltä.

 
Seger Oy acquires new 

technology
3D printing ….new 

horizons

Seger Oy has now got even possibilities to 
make control fixtures for quality assurance 
by printing out them, the fixtures are made 
of composite powder. Just like traditional 
printers print documents using electronical 
data, we can by using 3D data print out 3D 
models.

The 3D printed model can also be 
utilized when new products are designed.  
In addition to that models can be used to test 
the functions of the product, when deciding 
on the package for the product etc.

“We have measured the 3D print-
ed models and they are extremely good and 
adequate for quick quality assurance check-
ing in the different phases in the production. 
For durability purpose we coat the surface 
so that the time-life of the fixture is longer, 
though you cannot drop the fixture on the 
floor. This kind of visual check-up is very 
useful in different phases of press brake 
and also when product is drawn or cut with 
presses” says Seger’s quality manager Jyrki 
Leino.

If you want to know more, please 
contact Timo Tamminen in our product 
development or Mika Väisänen at Seger 
Automation when tool manufacturing is 
concerned.

3D tulostuksella 
uusia ulottuvaisuuksia

Tulostettu	mallinne	ylimääräisen	materi-
aalin	poistamisen	jälkeen.

Seger Oy panostaa uuteen tekniikkaan
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Automaattipuristimille	tuli	myös	uusia	
tilaa	säästävämpiä	kuljettimia.

Galli	150	tn	automaattilinja	sai	tarkem-
man	syöttölaitteen.

Aktiivisia	nimikkeitä	on	n.	4000,	
joista	myyntituotteita	n.	1000	kpl.

Katsaus Seger Oy:n 
syksyn 2011 tapahtumiin

Lautveden	saunan	
grillausmaastoa.

Lautveden	saunan	lentopallo-
kentällä	nähtäneen	ensi	

kesänä	turnauksia.

Alumiinin	run-
sas	käyttö	toi	
kierrätykseen	
pihalle	uuden	
nimen	Stena.

Fisker	Karma	
ramp	up	tapahtui	
syksyn	aikana	
onnistuneesti.

Varastojärjestelmää	parannet-
tiin	vastaamaan	nykytilannetta	
ja	tukemaan	FIFO-periaatetta.

Raportointipisteitä	on	lisätty.	Niistä	näkee	
nyt	myös	varastointipaikat.

Syksyllä	uusiin	varastotiloihin	saatiin	
n.	500	uutta	varastopaikkaa.

Tiloja	saatiin	lisää	hyötykäyttöön	koneita	
uudelleen	suojaverkottamalla.

R&Dssä	on	ollut	paljon	
töitä.	Seppo	Ylä-Himanka	ja	
Timo	Tamminen	selvittä-
mässä	yksityiskohtia.

Joululounas	syötiin	
lounasravintola	Van-
hassa	Salcompissa.

Tampereen	alihankintamessuilla	syyskuussa.

Pohitullin	musiikkiluokkien	
3	ja	5	luokkalaiset	olivat	

luomassa	joulutunnelmaa	
joululounaalla.

Standalone	Finn-
Powerit	ovat	kaikki	
saaneet	tilaa	säästävät	
apulaitteet.

3D tulostuksella 
uusia ulottuvaisuuksia

Pirkko	Soinia	odotti	
yllätys	autonläm-
mityspistokkeessa	
pakkasten	tultua
-	ampiaispesä!
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uusi perustettava yhtiö - Segerström & Svensson Oy - alueelleen. 
Toimitilat rakennettiin Pajalan teollisuusalueelle, jota nykyisin kai 
kutsuttaisiin teollisuuspuistoksi.

Emoyhtiöllä, vuonna 1906 perustetulla ruotsalaisella 
Segerström & Svensson AB:llä, oli pitkät perinteet ohutlevyosien 
valmistajana. Sen tehtailta olivat peräisin osa niin Volvon kuin Saa-
binkin korivahvikkeista jo vuosikymmenien ajan. Sillä oli riittävä 
osaaminen vetotekniikoista ja työkaluista sekä resurssit tytäryhtiön 
perustamiseksi. Yleisesti yritystä kutsuttiin lyhyemmin vain Seger-
stömiksi tai jopa Segeriksi.

Uusi yhtiö ammensi tietotaitoa ruotsalaisesta emoyh-
tiöstään ja kehittyi puristintekniikan erikoisosaajaksi. Aluksi teh-
tiin pääasiassa autonosia mm. ensimmäisen generaation Saab 900 
Cabriolet -autoon, jonka korinpainosta Segerström & Svensson 
Oy  teki lähes kolmasosan. Yhtiö laajensi toimintaansa ostamalla 
mekaniikkaliiketoimintaa Nokia Mobile Phonesilta Salosta 1994 ja 
perustamalla Unkarin Pecsiin 1996 ja Texasin McAlleniin tytär-
yhtiöt 2000 toimittamaan mekaniikka lähinnä Nokia Display Pro-
ductsin tuotteisiin. 

Segerström & Svensson AB vietiin Tukholman pörssiin 
1995. Sen mukana alkoi konsernin kasvu telekommunikaatioalal-
la, jolle vakuuttavuutta ja referenssiä toi uusikaupunkilaisen Se-
gerström & Svensson Oy:n yhteistyö Nokian kanssa. Tämä johti 
sittemmin kansainvälisten toimijoiden mielenkiinnon kasvuun 
konsernia kohti. Amerikkalainen Sanmina osti 2001 Segerström & 
Svensson AB -konsernin. Telekommunikaatioalan taantuma alkoi 
myöhemmin samana vuonna ja johti useiden yksiköiden sulkemi-
seen. Sanmina Enclosure Systems Oy eli entinen Segerström & 
Svensson Oy päätettiin sulkea 2002. 

 The mother company, Segerström & Svensson AB, had a 
long experience (since 1906) in sheet metal parts manufacturing.  
For several decades they had been a supplier of car reinforcements 
for both Saab and Volvo. They had adequate know-how in deep 
drawing and toolings and resources to set a subsidiary in Uusikau-
punki. Generally that new company’s name was shortened Seger-
ström or even Seger.

 The new company got the know-how from the Swedish 
mother company and became a specialist in pressing techniques. 
At first they produced mainly car parts for the first generation Saab 
900 Cabriolet, Segerström & Svensson Oy made nearly one third 
of the body weight. Business was increased in 1994 by acquiring 
Nokia Mobile Phone’s mechanics department in Salo, subsidiaries 
in Pecs Hungary (1996) and McAllen in Texas USA (2000) in order 
to supply mechanics for Nokia Display Product products.

 Segerström & Svensson AB was listed in Stockholm Stock 
Exchange in 1995.  From that started the company’s vast growth 
in telecommunication industry, which gained credibility and good 
reference from the Finnish company’s cooperation with Nokia. La-
ter on this led to increased interest of international actors towards 
the Segerström Group. In 2001 an American Sanmina acquired the 
whole Segerstöm Group.  Later the same year started the recess of 
telecommunication industry and led to closing several units; San-
mina Enclosure Systems Oy – former Segerström & Svensson Oy 
– was one of the units to be closed in 2002.
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Seger Technologies syntyy

Edellä kuvatun, melko monisanaisesti esitetyn, ruotsalaisomistei-
sen Segerström & Svensson Oy:n rantautuminen Uuteenkaupun-
kiin ja sen kehitys 1980-90 luvulla on ollut paikallisen ohutlevy-
osia valmistavan teollisuuden kannalta erittäin tärkeää. Voidaan 
sanoa, että ilman sitä ja erinomaista, lämmintä ja menestyksekästä 
yhteistyötä ruotsalaisten ja suomalaisten välillä, ei kehitys olisi 
johtanut nykytilanteeseen. Sinä aikana opittu ja saavutettu osaa-
minen kasvatti paikkakunnalle kansainvälisestikin merkittävää ja 
tunnustettua osaamista. Nämä osaajat olivat jäädä ilman töitä, kun 
amerikkalaisomistukseen siirtyneen yhtiön sulkemisesta kerrottiin 
2002. Markkinoille oli syntymässä tyhjiö. Seger Oy tarttui tilaisuu-
teen ja ryhtyi tätä täyttämään.
 

Seger Technologies syntyi kun Seger Oy:n omistajiksi 
Maunon Suomisen lisäksi tuli 25.3.2002 Raimo Korpi ja Lasse 
Vainio. Kevään aikana valmisteltiin rahoitusratkaisuja, hankittiin 
koneita ja laitteita, valmisteltiin toimitiloja ja tehtiin töitä asiak-
kaiden sekä tilauskannan aikaansaamiseksi. Ensimmäisten kuu-
kausien aikana rekrytoitiin avainhenkilöitä tulevaan tuotannol-
liseen toimintaan 30 henkeä. Vaikka riskit aloittelevalle yhtiölle 
olivat suhteellisen suuret, onnistuttiin vuosien saatossa syntyneestä 
osaajien ryhmästä saamaan mukaan valtaosa. Toukokuun loppuun 
mennessä oli henkilökuntaamme lisätty Eino Kähkölä, Toni Oitti-
nen, Tommi Sarkki, Tiina Suominen, Kari Konttinen, Juha Laiho-
nen, Esa Ankelo, Eija Hatakka, Hilja Kunnari, Maija Vainio, Päivi 
Erkko, Raila Holm, Rauli Heikkinen, Kauko Pyykkönen, Tomi 
Suopajärvi, Marko Ruohonen, Jari Salo, Esa Rantala, Sirkka Kyn-
gäs, Mauno Suominen, Esa Mannermaa, Timo Tamminen, Pirkko 
Soini, Lasse Vainio, Raimo Korpi, Paula Vainio, Kimmo Tähtinen, 
Jyrki Leino, Pasi Manninen ja Seppo Ylä-Himanka. Valtaosa heistä 
on edelleen mukana.

Seger Technologies is born

As described earlier, it has been extremely important for the local 
sheet  metal parts industry that Segerström & Svensson Oy came to 
Uusikaupunki and that the development in the 80’s and the 90’s was 
vast.  You could say that without that and the extremely good, warm 
and successful cooperation between the Swedes and the Finns, the 
development wouldn’t have led to the present situation. The things 
learned and the acquired know-how increased the local know-how 
which is also internationally acknowledged. This capable group 
was about to be unemployed when closing decision was announced 
in 2002.  And in the markets there became an empty spot. Seger Oy 
took a chance and started filling that spot.

 Seger Technologies was born when March 25th 2002 
in addition to Mauno Suominen, Lasse Vainio and Raimo Korpi 
became owners of Seger Oy.  The financing solutions were nego-
tiated, bought some machinery and equipment, fixed the facilities 
and worked hard to find customers and orders. During the first 
few months some 30 key persons were hired for production.  Even 
though the risk was enormous, we succeeded to employ most of 
those we knew had the know-how we needed. By the end of May 
2002 we were: Eino Kähkölä, Toni Oittinen, Tommi Sarkki, Tiina 
Suominen, Kari Konttinen, Juha Laihonen, Esa Ankelo, Eija Ha-
takka, Hilja Kunnari, Maija Vainio, Päivi Erkko, Raila Holm, Rauli 
Heikkinen, Kauko Pyykkönen, Tomi Suopajärvi, Marko Ruohonen, 
Jari Salo, Esa Rantala, Sirkka Kyngäs, Mauno Suominen, Esa 
Mannermaa, Timo Tamminen, Pirkko Soini, Lasse Vainio, Raimo 
Korpi, Paula Vainio, Kimmo Tähtinen, Jyrki Leino, Pasi Manninen 
and Seppo Ylä-Himanka.  Most of them are still with us.

Mauno Suominen, 
Lasse Vainio ja 

Raimo Korpi 
25.3.2002 

lehdistötilaisuuden 
jälkeen.

(kuva Matti Jalava)

Mauno Suominen,
Lasse Vainio and 
Raimo Korpi after the 
press conference 
March 25, 2002.
(photo Matti Jalava)
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