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”Kun keskellä syvintä lamaa aloit-
taa yritystoiminnan, on pakko 
keksiä oikeita ratkaisuja. Onnis-
tuimme luomaan kysyttyjä laa-
tutuotteita ja samalla saimme pi-
dettyä kulurakenteenkin kurissa”, 
sanoo  Risto Käkelä. Hän oli pe-
rustamassa Avant Technoa vaikei-
na aikoina ja omistaa yrityksen 
edelleen. 

Viimeisimpänä aluevaltauksena 
Avant Tecno osti purkurobotte-
ja valmistavan Finmacin liiketoi-

minnot. Vaasalaisyritys on tehnyt 
kauko-ohjattavia purkurobotteja 
vajaat 50 kappaletta. 

Pääosin robotit ovat men-
neet vientiin Etelä-Amerikkaa ja 
USA:ta myöten. Juuri ennen vuo-
den 2008 taantumaa robottien 
markkinoinnin aloittanut Finmac 
pääsee nyt uudessa omistuksessa 
vieläkin parempaan vauhtiin. 

Syitä purkurobottibisnekseen 
lähdössä Avant Tecnossa näh-
tiin kaksikin. Ensinnäkin robotit 

yleistyvät ko-
vaa vauhtia 
maailman ra-
kennusbisnek-

sessä. 
Uusien rakennusten tieltä on 

kyettävä turvallisesti ja nopeasti 
purkamaan isompia ja pienempiä 
kohteita. 

Toinen syy Finmacin hankin-
taan oli se, että Avant on viime 
vuosina ottanut melkoisen harp-
pauksen rakennuspuolelle. Fin-
macin kautta saatua robottiosaa-
mista on mahdollista hyödyntää 
myös pienkuormainten käytössä. 

Kauko-ohjattavan robotin mah-
dollisuudet on helppo ymmärtää. 
Tulevaisuuden purkutyömaalla 
kauko-ohjattava robotti vetää is-
kuvasaralla ja purkupihdeillä van-
haa alas ja kauko-ohjattava Avant 
vie purkujätteet pois työmaalta. 
Kummankin koneen kuskit istu-

vat kauko-ohjaimineen turvalli-
sesti ja siististi sivummalla. 

Vahvuutta viennistä
Purkurobotit tulevat osaksi Avant 
Tecnon tytäryhtiötä Leguan Lifts 
Oy:tä, joka valmistaa itsekulke-
via henkilönostimia. Leguan Lift-
sin liiketoiminnasta vastaava toi-
mitusjohtaja Jukka Karjalainen 
näkee näillä molemmilla alueella 
vahvaa kasvun mahdollisuutta. 

Avant Tecnolla on vientiä 35 
maahan ja Finmacilla on ollut toi-
mintaa parissakymmenessä maas-
sa. Tulevaisuudessa aktiivisten 
”finmacilaisten” kanssa jatketaan 
yhteistyötä ja maahantuonnissa 
pyritään muutenkin siihen, että 
edustaja olisi aidosti innostunut 
uudesta tuotteesta. 

Kovin suurta päällekkäisyyttä ei 
ainakaan toistaiseksi ole näköpii-
rissä. Myös Finmacin alihankin-

Parikymmentä vuotta sitten Suomea ravisteli la-
ma. Yrityksiä kaatui, mutta tuhkasta nousi myös 
menestyjiä. Yksi tällainen on Ylön raunioista 
noussut Avant Tecno. Seuraava askel tuotekehi-
tyksessö on robottitekniikan yhdistäminen työ-
koneisiin.

   Visa Vilkuna

Robottitekniikka tulee 
työkoneisiin

Avant Tecno

taverkostoa tullaan käyttämään, 
vaikka purkurobottien kotipaikka 
muuttuikin Ylöjärvelle.

Harkitusti alihankintaa
Avant Tecnon vahvinta osaamis-
ta ovat edelleen Avant-pienkuor-
maimet. Pienkuormaajiin sopivi-
en työlaitteiden osuus toiminnas-
ta on ollut viime vuosina vahvassa 
kasvussa. Avanteihin on tarjolla jo 
yli sata erilaista työlaitetta.

Tuotepäällikkö Jani Käkelän 
mukaan vasta kunnolliset työlait-
teet tekevät pienkuormaajasta to-
dellisen urakkamiehen monitoi-
mikoneen. Yli 90 prosenttia työ-
laitteista on omaa suunnittelua, 
mutta osa erikoisimmista laitteis-
ta ostetaan valmiina muilta yri-
tyksiltä.

Alihankinta on työlaitteiden 
määrän kasvun myötä lisäänty-
nyt. Kuormaajien valmistus pide-
tään kuitenkin tiukasti omissa kä-
sissä, Jani Käkelä lupaa. 

”Omalla valmistuksella muu-
tosnopeus on aivan eri luokkaa, 
mitä se olisi useiden alihankki-
joiden kanssa toimittaessa. Joku 
komponentti saattaa olla vielä aa-
mupäivällä suunnittelijan tieto-
koneella, mutta iltapäivällä jo le-
vyleikkurissa tuotannossa”, Käke-
lä sanoo.

Avant Tecnolla on investoi-
tu voimakkaasti juuri levyntyös-
tötekniikkaan. Automaattilaserit 
leikkaavat teräslevyä parhaimmil-
laan yötä päivää. Hitsauksessa on 
sekä miehiä että robotteja. 

Risto Käkelän mukaan tavoittee-
na on, että robotit vetäisivät 80 pro-
senttia tarvittavista hitsisaumoista. 
Pienet ja hankalat saumanvedot on 
jatkossakin järkevin antaa ammat-
tihitsareiden hoitoon.  

Vakaan harkittua kasvua
Parissakymmenessä vuodessa 
Avant Tecno on kasvanut merkit-
täväksi pienkuormainten ja henki-
lönostinten valmistajaksi. Yrityk-
sen konserniliikevaihto tytäryh-
tiöineen nousee arvioiden mukaan 
päättyvällä tilikaudella hieman yli 
70 miljoonaan euroon. Myös hen-
kilökunnan määrä on ollut mel-
ko tasaisessa kasvussa. Nykyisin 
Avant Tecnon Ylöjärven-tehtaalta 
saa leipänsä 165 työntekijää.

Alussa yrityksellä oli luonnol-
lisesti uuden ja kasvavan yrityk-
sen ongelmat. Mutta varsin pian 
Avant Tecno vakiinnutti aseman-
sa niin asiakkaiden kuin rahoit-
tajienkin keskuudessa. Investoin-
neille on aina löytynyt rahoittaja. 
Jo useamman vuoden ajan Avant 
Tecno on pyrkinyt pitämään oma-
varaisuusasteen 70 prosentin pin-
nassa. Tämä takaa Risto Käkelän 
mukaan sen, ettei markkinoiden 
heilahteluissa kompastuta heti en-
simmäiseen kuoppaan. 

Viimeisimpänä investointina 
yritykselle valmistuu syksyllä lä-
hes neljä miljoonaa euroa mak-
sanut näyttelytila, koeajopaikka, 
koulutustila ja lähettämö. Kaikki-
aan yrityksellä on tämän jälkeen 
lämmintä tilaa peräti 23 000 neliö-
metriä. Tämän päälle tulee muu-
tamia kylmiä pressuhalleja.

”Suomessa ihmetellään joskus 
yrityksen toimitiloja ja moitiskel-
laan niitä turhan prameiksi. Mut-
ta kun maailmalla kiertää, selviää, 
että toimitilojen on oltava samalla 
tasolla tuotteiden kanssa. Huippu-
luokan koneita ja laitteita ei kan-
nata markkinoida parakista”, Risto 
Käkelä sanoo. 

Leguan Lifts Oy:n liiketoiminnasta vastaava toimitusjohtaja 
Jukka Karjalainen näkee sekä henkilönostimien että purkurobot-
tien markkinoilla vahvaa kasvun mahdollisuutta.

Finmacin sähkökäyttöi-
nen purkurobotti pysyy yri-
tyskauppojen myötä raken-
teeltaan samanlaisena, vain 
väri ja nimi muuttuvat.

Risto Käkelä näyttää reseptiä, jolla pienkuormaaja räätälöidään 
asiakkaan toiveiden mukaiseksi. 
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