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Pietarsaaren tehtaalle uuden kesto-

makkaran tuotantolinjan asentaneen 

Mesmec Oy:n Anders Asplund taas kertoo 

onnistuneen myynti- ja asennustyön edel-

lyttävän asiakkaan tuotannon toiminnan 

tuntemista, huolellista suunnittelua sekä 

joustavaa asennushenkilökuntaa. 

Pietarsaaren uusi kestomakkara-val-

mistuslinjasto on jatkoa vuonna 2010 val-

mistuneelle jauhelihan vakiointilinjalle. 

Uudistuksen myötä tehtaalle saatiin lisää 

tilaa ja tehostettu täyttöjärjestelmä myllyl-

le. Myös tuoteturvallisuus parani metalli-

nilmaisimen asennuksella. 

– Muutostöissä parannellaan vanhaa 

ja asennetaan uutta. Laitteita oli ennes-

tään neljä ja nyt asensimme kolme laitetta 

lisää. Vanhojen laitteiden siirtäminen oli 

työlästä, mutta nyt koekäyttö on tehty ja 

hikoilun sijaan voi jo hymyillä, varatoimi-

tusjohtaja Asplund huokaa tyytyväisenä.  

Asennus työllisti parisenkymmentä 

työntekijää viikonlopun aikana. Muutos-

töissä haasteina on saada olemassa olevat 

laitteet yhteensopiviksi, ns. vanhat ja uu-

det laitteet ”kättelemään” toistensa kanssa 

Kokemus ja 
huolellinen suunnittelu 
laiteasennuksen takana
Hinta-laatu -suhde, käytettävyys ja laitteen huollon tarpeet nou-

sevat Snellmannin projektipäällikkö Anders Snellmanin mielestä 

laitehankinnassa huomioitavien asioiden kärkikolmikkoon. 
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siten, että turvadirektiivit täyttyvät ja pes-

tävyys säilyy. Tämä vaatii henkilökunnalta 

selvitystyötä, huolellista suunnittelua ja 

prosessien tuntemista.

– Joitain pieniä yllätyksiä tuli sähkölii-

tospintojen kanssa. ”Bittinikkarin” sekä 

sähköasentajien päivät olivat pitkiä ja 

joustavuutta kysytään. Asennustyö ei lopu 

laitteen ensimmäiseen käynnistykseen, 

vaan työmaalla tehdään hienosäätöä ja 

päivityksiä vielä ensimmäisien tuotanto-

päivien ajan, Asplund kertoo. 

Onnistuneessa hankinnassa 
mukana tuotantohenkilökunta

– Hankinta ei voi koskaan olla pelkkä toi-

miston kirjoituspöydän takaa tullut ehdo-

tus. Henkilökunnan tulee ehdottomasti ol-

la mukana alusta asti. Meille tärkeitä asi-

oita ovat hinta-laatu –suhde, hygieniateki-

jät ja pestävyys, yleinen käytettävyys sekä 

huollon tarpeet ja helppous. Työturvalli-

suudestakaan emme tietenkään halua tin-

kiä, Anders Snellman luettelee. 

– Aina kun uusi laite tai linja otetaan 

käyttöön, työsuojeluhenkilöt käyvät sen 

läpi ja varmistavat työskentelyn turvalli-

suuden. Kaikki CE-merkinnät ja turvadi-

rektiivit otetaan huolellisesti huomioon, 

Snellman sanoo. 

Snellmanin mukaan työntekijöiden 

kuunteleminen ja vaikuttamismahdolli-

suuden korreloi suoraan työntekijän työ-

motivaatioon. 

– Laitteen käyttäjät kiinnittävät luon-

nollisesti huomiota käytettävyyteen - toi-

misto ei pieniä yksityiskohtia tunne. Pesi-

jät miettivät pestävyyttä  - kuinka helposti 

Asentaja Henrik Borg viimeistelee uutta linjastoa.

Sähköasentaja Niko Kleemola työssään. Huoltopäällikkö Jan Isaksson  
kalibroi metallinpaljastinta.
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• Oy Mesmec Ab on elintarvike- ja 
prosessiteollisuudessa käytettävien 
laitteiden sekä järjestelmien 
asiantuntija. 

• Yritys on perustettu vuonna 1989 
ja työllistää 34 henkeä. Yrityksen 
vuosittainen liikevaihto (2015) on  
n. 8,1 milj. euroa. Viime vuonna 
kasvua on ollut yli 40 prosenttia. 

• Yrityksen toiminta-alueena on 
Suomi sekä Pohjoismaat ja se 
panostaa myös vahvasti viennin 
kehittämiseen. 

• Yrityksen kotipaikka on 
Kokkolassa. Yrityksen omistaa Oy 
Ahlskog Ab sekä operatiivinen johto 
Mats Strandvall ja Anders Asplund.

lee 34 vakituista työntekijää. 

– Alihankkijoita työllistetään lisäksi 

huomattavasti enemmän. Viime kesänä 

meillä oli 11 virolaista kaveria urakkahom-

missa. Työntekijältä vaaditaan paljon, sil-

lä asennustyöt työllistävät myös viikonlop-

puina. Tämä vaikuttaa myös asennustar-

jouksen hintaan, sillä sitä varten on otet-

tava huomioon myös työntekijöiden ma-

joitukset ja matkakorvaukset, Asplund tie-

tää. 

Taitavia asentajia ei löydy ihan joka 

nurkasta ja hyvistä tyypeistä on pidettävä 

kiinni. 

– Joustava henkilökunta on myös meil-

le elinehto ja työhyvinvointi on erittäin tär-

keä asia. Mittaamme kahdesti vuodessa 

työtyytyväisyyttä, panostamme tiedon kul-

kuun yrityksessämme ja tarjoamme työn-

tekijöille mm. liikuntaa ja ohjattua jump-

paa työajalla. Pitkässä juoksussa työhyvin-

vointiin satsaaminen maksaa itsensä ta-

kaisin. Henkilökunnan vaihtuvuus on 

meillä pientä ja sitoutuneisuus kovaa 

luokkaa, Asplund kehuu. 

Projektipäällikkö Anders Snellman on 

pääsee pesemään, onko ahdasta tai ken-

ties liukastumis- tai putoamisvaaroja, 

Snellman tietää. 

Hankintapäätöksen jälkeen kilpailute-

taan 2 – 3 laitetoimittajaa. Päätöksen rat-

kaisee kokonaisuus. 

– Tästä asennuksesta hankintapäätös 

tehtiin juhannuksen kieppeillä. Noin 

yleensä, kun tarjouskilpailu ratkeaa mei-

dän hyväksemme, alkaa tiukka ja vaativa 

suunnitteluvaihe. Käytämme 3D-suunnit-

telua ja toimitamme suunnitelman asiak-

kaalle kaikilla laitteilla avattavassa muo-

dossa, Asplund sanoo. 

Suunnittelu sisältää sekä mekaanista 

että sähköistä suunnittelua. Aikatauluissa 

on pysyttävä. 

– Suunnittelu vaatii kokemusta ja sitä, 

että olet sisällä hommassa. Hinnoittelukin 

on oikeastaan mahdotonta muuten. Vii-

konloppuasennuksena työtunnit maksa-

vat ja miesmäärä on osattava arvioida oi-

kein, Asplund miettii, ja kuvailee tuotan-

tojärjestelmien myyntityötä haastavaksi, 

mutta antoisaksi työksi. 

Kokkolalaisella Mesmecillä työskente-

tyytyväinen lopputulokseen.

– Olemme tyytyväisiä linjastotoimituk-

sen laatuun. Tuotanto päästiin käynnistä-

mään suunnitellusti, Snellman kiittelee.

■  Ninnu Perälä


