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DA-team Oy - Automation for Everyone
Kappaleautomaatiota ja robotiikkaa

DA-team Oy on voimakkaasti kasvava automaatiojärjestelmien ja robotiikan kotimainen

valmistaja, jonka osaaminen on levittäytynyt monikansallisten yhteistyökuvioiden myötä eri

puolille maailmaa. Yrityksen taustalla on alan voimakasta osaamista ja pitkäaikaista kokemusta

matkapuhelin-, lääke- kuin paperiteollisuuden järjestelmätoimituksista.  Yhtiön hallituksen

puheenjohtaja Hannu Seppälä näkee suomalaisen teollisuuden elävän voimakkaassa

murroksessa, jossa yhä useammin kappaleenkäsittelyä kuin laadunvalvontaakin halutaan

tehostaa robotti- ja konenäköjärjestelmin. — Näihin kohteisiin meillä on osaamista ja ratkaisuja,

— ja laajoissakaan projekteissa asiakas ei maksa mistään  turhasta.

Vuonna 2009 Hannu Seppälä perusti
Saloon DA-team Oy:n. Toimitilat
löytyivät varsin nopeaan Salon
Astrum-keskuksesta. Alkuun 300 ne-
liön tilat osoittautuivat varsin nope-
aan ahtaiksi, ja nykyisellään on käy-
tössä 600 neliön siistit ja toimivat
tehdastilat EMC-laboratorioineen.
— Olemme tyytyväisiä, nyt tilat pal-
velevat paremmin tarpeitamme. Pys-
tymme rakentamaan isojakin laitteis-
toja ja järjestelmiä testivalmiuteen
omissa tiloissamme, kertoo Seppälä.

DA-teamin toimitusjohtaja, toisen
polven yrittäjä, Tommi Jokinen nä-
kee tämän päivän kilpailutilanteen
haasteellisena. Yrityksen on oltava
samaan aikaa joustava ja tehokas, ja

hinta-laatusuhteen on tuotteessa ol-
tava kohdillaan.  — Meillä on tietoi-
sesti pidetty vakituisen henkilökun-
nan määrää alhaalla (5). Työllistäm-
me nykyisellään oman väkemme li-
säksi noin kaksikymmentä henkilöä
alihankkijoilla ja vastaava määrä on
vielä reservissä odottamassa työhön
kutsua. Olemme hyvin työllistettyjä
tammikuulle -17 asti, mutta ketterän
ja joustavan organisaatiomme myötä
pystymme reagoimaan asiakastarpei-
siin hyvinkin nopealla aikataululla.

Ins. Tommi Jokinen on työskennel-
lyt automaatioalalla aina vuodesta
1994 toimien mm. laadun tarkkailus-
sa ja -valvonnassa, käyttöönotoissa
sekä teknisessä tuessa maailmalla.

DA-teamilla on Astrum-keskuksessa käytössään noin 600 neliötä. Siistit ja
toimivat tilat sisältävät mm. EMC-laboratorion, jonka palveluita
tarjotaan myös ulkopuolisille.

- Käytämme hyväksi todettuja tuotteita
valmistuksessamme. Mm. Festoa, Schunkia,
Omronia ja Kukaa, kertovat Hannu Seppälä ja
Tommi Jokinen.
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DA-teamilla kaikki tekevät työnsä
alusta loppuun, näin homma toimii.
Työvaiheita ei ole jaettu soluihin tai
työtehtäviin, vaan oma henkilökunta
kokoaa järjestelmän alusta loppuun
siirtämättä työvaiheita henkilöltä
toiselle. Henkilökunnalla on vuosien
automaatioalan kokemus, mikä mah-
dollistaa laite- ja järjestelmärakenta-
misessa tehokkaat läpimenoajat.

— Käytämme alihankkijoita  pääosin
ohjelmisto- ja mekaniikkasuunnitte-
lussa. Meillä on omaakin suunnittelua,
mutta kapasiteettimme on rajallinen.
Myös erilaisia koneistuspalveluita alu-
miinin, muovin ja metallin työstöön
ostamme palveluina ulkopuolelta.
Varsinaisen tieto-taidon haluamme
säilyttää itsellämme, eli kaikki ohjel-
mat, kokoonpanot ja järjestelmärat-
kaisut ovat sitä omaa osaamistamme,
kertoo Jokinen.

Valtaosin alumiini-, muovi- ja metal-
liosista tehdään siis Salossa. Automaa-
tiokomponentit tulevat suoraan teh-
dastoimituksina. Omron, Festo, SMC
ja Phoenix Contact - niiden avulla
rakentuu automaatio. Tarttujat tule-
vat Schunkilta ja robotit Omronilta ja
Kukalta. Toimittajiksi ovat valikoi-
tuneet merkittävät kansainväliset
toimijat, ja tämä on tärkeää jo jälki-
markkinointiakin ajatellen.

Suoraan vastaavaa toimijaa lähiseu-
dulla ei tiettävästi ole, vaan yhtiö
monesti kilpailee isojen toimijoiden
kanssa, jotka tekevät ratkaisuja/ko-
neita isoissa sarjoissa. DA-teamin
koneet ovat kaikki erilaisia ja aina
asiakaskohtaisesti räätälöityjä, sarja-
koko lähtee liikkeelle määrästä 1.

Tyypillisiä töitä edustavat mm.
-Testausautomaatio, kontaktoitumi-
nen tuotteeseen(online/offline).
-Piikkipeti -testerit ja lopputestaus.
-”Reel to reel”-automaatiolinjastot,
kelaimet, testerit ja manipulaattorit.
-Kappalemanipulaattorit ja robotit.
-Piirilevykäsittelijät, kuljettimet, lo-
aderit, unloaderit, kääntäjät.
-Tuotelähtöinen automaatiosuunnit-
telu ja toteutus.
-Automaatiolähtöinen tuotesuunnit-
telu ja toteutus.
-Konenäköratkaisut ja sovellukset.

— Olemme tehneet paljon erilaisia
sovellutuksia kokoonpanoon ja testa-
ukseen. Teemme proton aina omalla
kustannuksellamme. Kun asiakas on
hyväksynyt laitteen tuotantoonsa,
yleensä integroinnin jälkeen, niin
saamme työn tuotekehityksenkin las-
kutukseen. Tässä on huomioitu, että
asiakas todella saa tarvitsemansa rat-
kaisun, tarvitsemillaan argumenteilla
ja toleransseilla, — eikä asiakas ei
maksa mistään turhasta.

Muotoilu on tuotteissa tänäpäivänä
yhä tärkeämpää. Ei riitä, että laite
toimii ja on tuottava, vaan sen pitää
myös näyttää tehdassalissa hyvältä ja
yhtenäiseltä. DA-team onkin valikoi-
nut ohjelmaan tuotteita, joilla on myös
design-arvoa. Mikäli laitteisto mak-
saa asiakkaalle 100.000 euroa, odote-
taan järjestelmän olevan myös sen
näköinen. Nykyisin onkin varsin sel-
vää, että ulkoinen muotoilu tulee olla
viimeistelty aina värisävyjä ja tarroi-
tuksia myöten.

Vierailumme aikana oli valmistumas-
sa robottisolun runko, johon tulee 6
akselinen robotti ja 9 servoakselistoa
apulaitteistoksi. Laite soveltuu kap-
paleen siirtoon ja tulee hyödyntämään
mm. konenäköä paikoituksessa.
DA-teamin omat portaalirobotit ovat
1-4 liikkeisiä. Valmisroboteilla hae-
taan lisää liikealueita (vaakaliikkeet,
syvyys ja pyöritys), tarkkuuksia sekä
hallintaa niiden sähköisillä servoliik-
keillä.

— Selvästi on nähtävissä, että teolli-
suudessa on lähdetty yhä voimakkaam-
min hakemaan tehokkaita automaa-
tioratkaisuja. Nyt rakennetaan auto-
maatiota hyödynnettäväksi kappa-
leen siirroissa ja laadunvalvonnassa
(testauksissa). Kun asiakkaalle valmis-
tuu tuote, testaus tapahtuu asiakkaan
valvonnassa meidän tiloissa ja vasta
hyväksynnän jälkeen laite toimite-
taan asiakkaalle, tiivistää Tommi Jo-
kinen.

Asiakkaalle tehtävä laajempi auto-
maatioprojekti tuotekehittää mones-
ti myös itse asiakkaan tuotetta. 0,4
mm:n tuote on pienin tuote mitä lait-
teillamme käsitellään — ja aina 2
metriin asti. Noin 100 mm tuotekoko
on automatisoinnissa rutiinia. Pienim-
män ja suurimman kohdalla laitteisto-
jen toimitusajat pidempiä, keskialu-
een tuotteiden laitteistot valmistuvat
nopeimmin, siltä alueelta on eniten
sovellutuksia.

— Tämän hetken tilauskanta menee
tammikuulle. 2-3 kk:n toimitusaika
on nopea, mutta mahdollinen. Mei-
dän tehokas alihankintaverkosto kat-
taa noin 60 henkilöä. Teemme tänä-
päivänä hyvin erilaisia automaatio-
ratkaisuja. Kappaleen käsittelyä, ko-
koonpanosolua, leikkureita (mattoja,
kalvoja, piirilevyjä), piirilevyjen jyr-
sintään, testereitä, konenäkötarkis-
tusasemia (laadunvalvontaa, koodilu-
kua, asemoinnit, ruuvausasetuksia),
kokoonpanoautomaatiota, - jokaisella
asiakkaalla on omanlainen tarve. Py-
rimme löytämään asiakkaalle parhaan
mahdollisen ratkaisun, myös hinta-
laatusuhteeltaan.

Hannu Seppälä kertoo, että monesti
ratkaisut syntyvät yksinkertaisista
ajatuksista ja täten hinta pysyy kuris-
sa. — Muiden yritysten tarjoamat
monimutkaiset ratkaisut muuttuvat
meillä yksinkertaisiksi ratkaisuiksi,
jolloin laitteen/laitteiston hinta on
aivan eri kategoriassa ja ratkaisu yk-
sinkertaisempi sekä asiakkaalle toden-
näköisesti sopivampi. Verkostoitumi-
semme alalla sekä alan reunamilla
toimivien erikoisyritysten kanssa, on
saanut aikaan erittäin kattavan orga-
nisaation. Jopa kymmenien yritysten
kanssa toimitettava projekti näyttää
asiakkaille yksinkertaiselta joustavan
verkostoitumisen kautta tulleiden
mahdollisuuksien ansiosta. — Win-
win -periaateella mennään.
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