
Automaatio- ja robottiohjelmoinnin hyödyntä-
minen alihankintapalvelujen tuotteistamisessa 
lisää asiakkaiden ja Orferin kilpailukykyä.   

Suomalaisia menestystarinoita

Orfer Orfer Oy:n valmistuspalveluiden 
johtaja Sakari Kokkonen on kehittänyt 
Orferin palvelutarjontaa uusilla FWS ja 
FWC -tuotantojärjestelmillä.
 Hänen pitkäaikainen kokemuksensa 
kansainvälisten yritysten johtamisesta se-
kä alihankintapalvelujen ostamisesta ovat 
luoneet uudenlaista näkökantaa Orferin 
alihankintapalveluiden tuottamiseen. 
 ”Tunnistan asiakkaiden tarpeet mitä, 
miten ja miksi he haluavat ulkoistaa 
tuotantoaan. Olen istunut aikaisemmin 
toisella puolella pöytää ja tiedän, että 
suomalaisilla toimittajilla on laadun, toi-
mitusnopeuden sekä -varmuuden vuoksi 
kyvykkyyttä ja kysyntää.” 

 Orferin käyttöönottama Flexible Wel-
ding System, FWS on ketterä tapa pal-
vella asiakkaita.

Suomalaisen toimittajan
kilpailuvaltteina laatu ja 
toimitusvarmuus

”Tarjoamme tuotteiden erittäin nopean 
toimituksen. Lisäksi FWS takaa tasaisen 
ja automaattisesti toteutuvan korkean 
laadun. Ja parasta kaikessa on, että asia-
kas voi tilata tuotteensa pienissä erissä 
ja useammin esimerkiksi toteutuneen 
myynnin tai varastotarpeidensa mukai-
sesti”, Kokkonen kertoo hymyssä suin.



”Ketterä FWS-tuotantomme luo 
uudenlaisen mahdollisuuden lisätä 

suomalaista kilpailukykyä.” 
Sakari Kokkonen, valmistuspalvelujen johtaja, Orfer Oy

Orfer on kokenut alihankkija useille 
maamme kansainvälisille suuryrityksil-
le, jotka valmistavat osan tuotteistaan 
LCC-alueella. Pitkät toimitusajat, rahti-
kustannukset sekä laadun epätasaisuus 
ovat nostaneet suomalaiset alihankkijat 
uuteen arvoon.

Askelia asiakkaan suuntaan

”Tarjoamme asiakkaillemme mahdolli-
suuden siirtää osan tuotantoaan Suo-
meen kilpailukykyisin hinnoin vasta-
iskuna halpatyömaiden tuotantoon. 
Valttinamme ovat automatisoidun ja 
innovatiivisen tuotannon lisäksi ammat-
tilaistemme korkea työmoraali, palvelu-
alttius sekä ammattitaito,” Sakari Kok-
konen kertoo.

 ”Toteutamme FWS-tuotannossamme 
oikeastaan minkä tahansa hitsattavan 
teräsrakenteen automaattisen valmis-
tuksen nolla asetusajalla.” 
 ”Tuotteiden muodolla ja painolla ei 
juurikaan ole merkitystä. Optimitapauk-
sessa tuotteen valmistettavuus on suun-
niteltu tasolle, joka mahdollistaa täysin 
miehittämättömän tuotannon. Tämä to- 
teutuu jopa yhden kappaleen tuotan-
toerällä”, Kokkonen kertoo kokemuksen 
syvällä rintaäänellä.
 Orferin kannalta ihanteellista on, 
että tämä automatisoitu tuotantojärjes-
telmä mahdollistaa useiden asiakkaiden 
tuotantoerien vaivattoman vaihdon. 
Tuotanto voi siis palvella jopa saman 
tunnin aikana useiden eri asiakkaiden 
tarpeita.

 ”FWS:n vahvuutena pidän auto-
maattista palettien käsittelyä. Tuotteet 
kulkevat koko prosessin läpi joustavasti 
sitomatta ammattilaisiamme tuottamat-
tomiin työvaiheisiin.”
 ”Olemme virittäneet FWS-toiminta-
prosessin kilpailukuntoon ja olemme val-
miita esittelemään edistyksellistä tuo- 
tantoratkaisuamme vaativille asiakkail-
le”, Kokkonen lupaa. 
 FWS-tuontantoteknologian idea sai 
alkunsa koneistavan konepajateollisuu-
den toimintamalleista. 
 ”Ratkaisumme pohjautuvat asiakkai-
den reaalitarpeisiin. Takaamme optimaa-
lisen hinnan, laadun ja saatavuuden”, 
alihankintapalveluiden kehityksestä vas- 
tannut Sakari Kokkonen toteaa.
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