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Yritystietoa

Toimipisteemme sijaitsevat Ulvilassa, 
Raumalla, Raisiossa ja Seinäjoella

Työllistämme n. 50 alan ammattilaista

Liikevaihtomme 9,2 M€ (2019)

Suunnittelemme, toteutamme ja huollamme 
automaatiota ja robotiikkaa hyödyntäviä 
laitteita asiakkaan tarpeen mukaan

Olemme joustava automaatioratkaisujen 
toimittaja teollisuuden eri tarpeisiin

Yli 45 vuoden kokemus



Yritysidea – Mitä 
tarjoamme?

Suunnittelemme, toteutamme 
sekä huollamme automaatiota ja 
robotiikkaa hyödyntäviä laitteita, 
koneita ja järjestelmiä asiakkaan 
tarpeen mukaan. 

Automatisoidut pakkaus- ja kokoonpanosolut, 

laatikointikoneet, pinoajat ja pinonpurkajat

Tuotteen tunnistus-, laadunvalvontaratkaisut ja 

tuotannonseuranta, kuten konenäkö ja OEE 

Tuotantoautomaatio, robottisovellukset ja 

robottien työkalut

Muut projektit, kuten automaatiota hyödyntävä 

näyttämötekniikka, nostimet, jne.



Palvelumme - ideasta 
laitteeksi

• Asiakkaan tarpeen mukaan
• Koko elinkaaren palvelut
• Tai yksittäiset palvelut

Asiantuntijapalvelut

Suunnittelu

Valmistus

Kokoonpano

Testaus

Asennus

Käyttöönotto

Huolto ja kunnossapito



Valmistus- ja 
asennuspalvelut

• Mekaniikka

• Osavalmistus

• Mekaniikan kokoonpano

• Työmaa-asennukset

• Sähkö

• Prosessisähköasennukset

• Instrumentointiasennukset

• Kiinteistösähköasennukset

• Keskusvalmistus

• Sähkökeskukset

• Automaatiokeskukset

• Ohjauskotelot



Huolto- ja 
kunnossapitopalvelut

• Huolto- ja kunnossapitopalvelumme skaalautuvat
yksittäisistä huoltotilauksista aina koko 
kunnossapitotoiminnan hoitamiseen asti

• Sähkö- ja automaatiokunnossapito

• Mekaaninen kunnossapito

• Ennakkohuollot

• Varaosapalvelut

• Puhelintuki- ja päivystys

• Etäyhteydet

• On site -tuki

• Huoltoraportit
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Information Technology - IT
• Lähellä päättäjiä, läsnä joka päätelaitteessa

• Tuttu päättäjille ja mm. tietohallinnolle

• Määrittelymenetelmät ja komponentit ovat
tuttuja suunnittelu- ja hankintatoimelle



Yrityksen IT-toiminto
• Tarjoaa tietoverkkoja sekä tallennus- ja laskentakapasiteettia yrityksen 

toiminnoille

• Päätarkoituksena tuottaa, hallita, tallentaa ja siirtää tietoa hallitusti 

organisaation sisällä ja sen kumppaneille

• Skaalaus isommaksi tai eri muotoiseksi toiminnan muuttuessa on yleensä 

helposti mahdollista

• Standardit rajapinnat eri komponenttien ja palveluiden välillä

• Netistä tutut menetelmät ja protokollat

• Menetelmien standardimuotoisuus mahdollistaa myös väärän käyttämisen, 

jos tietoturva ei ole kunnossa



Operational Technology - OT
• Ohjaa tuotantolaitteita, käyttö perinteisesti vaatinut jonkin verran 

erikoisosaamista

• Perinteisesti myös erillään IT-ratkaisuista, aiemmin ei kovin verkottunutta



Yrityksen OT-toiminto
• Suorittaa organisaatiossa tuotantolaitteiden ohjausta ja valvontaa

• Varmistaa, että tuotanto toimii määriteltyjen prosessien mukaisesti

• Perinteisesti OT:ssa laitteet ja niitä ohjaavat ohjelmistot sidottu toisiinsa vahvasti 

ja kummatkin on tarkoitettu tekemään vain yhtä asiaa: säätämään lämpötilaa, 

valvomaan suorituskykyä, tekemään hätäpysäytyksiä jne

• Toteutuksen peruspilareina toimivat säätimet, ohjaimet ja (paikalliset) 

käyttöliittymät

• OT-tiimi on käytännössä yhtä kuin tuotantotiimi tehtaan lattialla, joka käyttää ja 

hoitaa tuotantoautomaatiota, joka puolestaan huolehtii fyysisten laitteiden 

toiminnasta



IT+OT: Kasvu yhteen
• Standardit kommunikaatiomenetelmät mahdollistavat 

kahden maailman linkittymisen toisiinsa
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IT+OT: DX
• IT-puolen äly ja tiedonvälityskapasiteetti 

yhdistettynä materiaalinkäsittelyyn

• Yrityksen ylimmällä portaalla on parempi 
näkyvyys tuotannon tilaan

• Suunnitelmat siirtyvät tehokkaammin tuotannon käyttöön

• Huolto toimii enemmän ennakoivasti kuin vasta vikatilanteessa

• Käytännön toiminta perustuu yhä enemmän kovaan tietoon

• Ohjaustoiminnon osalta siirretään tietoa, ei paperilappuja

• Vähemmän investointeja kiinteisiin tuotannontekijöihin

• Notkeampi toiminnallinen rakenne

→ Digitaalinen siirtymä (DX)



IT+OT: Haasteita
• IT ja OT käyttävät perinteisesti erilaisia oletuksia, periaatteita ja prioriteetteja

• IT-puolella esimerkiksi päivitysten tekemistä varten on normaalia, että järjestelmä on 

vähän aikaa alhaalla aika ajoin

• OT-puolella on totuttu, että päivitysväli on kuukausia. Tuotannon on tyypillisesti 

pyörittävä 24/7

• Toimintojen siiloutumista on aktiivisesti pyrittävä välttämään

• Tietoturvan suunnittelu ja turvallinen toiminta on erityisen tärkeää!

• OT ei ole tottunut ottamaan tietoturvallisuutta niin vakavasti kuin IT

• IT ei ole tottunut ottamaan fyysistä työturvallisuutta niin vakavasti kuin OT

• IT ei kenties ymmärrä kaikkia OT-puolen järjestelmien ja valintojen merkittävyyttä 

kunnolla



Case KONE: 
Hissin 

seinäpaneelien 
kokoonpano



IT+OT seinäpaneelien kokoonpanossa

Tuotanto ohjautuu reaaliajassa 
kulloisenkin tilanteen mukaan

Työnjohto voi asetella 
työvuorokohtaisia tavoitteita

Komponenttien tuotanto 
ohjautuu reaaliajassa

→ Ennakoiva 
kunnossapito

Suunnittelun reunaehdot 
määräytyvät

Voidaan seurata järjestelmän
käytettävyyttä, tehokkuutta
ja tuotteiden laatua reaaliajassa

Tapahtumista kertyy
seurantadataa

Kaikki OT-ohjelmat 
ovat parametrisia

Tuotesuunnittelmien
tarkastustyökalu pilvessä

Tuotantosolun ohjaus punoo 
tehtävät yhteen reaaliajassa

Tuotekohtaiset 
toimintaohjeet
PDM:sta ja CADista

Järjestelmän ajoparametreja 
voidaan asetella reaaliajassa



Jani Uusitalo, CTO

jani.uusitalo@sermatech.fi

Peltotie 26
FI-28400 Ulvila
Finland
Tel. +358 2 531 1900
https://www.sermatech.fi

Toimipisteet | Offices
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Sermatech Engineering, Ulvila
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Sermatech Engineering, Seinäjoki
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