
Suomalaisia menestystarinoita

Oilon Oy on omalla tuotealueellaan maa-
ilman kymmenen merkittävimmän jou-
kossa. Yritys toimii maailmanlaajuises-
ti ja kilpailee tuotteillaan tulevaisuu-
den yhdellä tärkeimmistä ja kasvavis-
ta markkina-alueista ympäristötekno-
logiassa. Oilon keskittyy kehittämään 
uusiutuviin polttoaineisiin perustu-
via energiantuotantotapoja.   
 ”Oilonin pääosaaminen on polttimien 
suunnittelu ja polttotekniikka, eli miten 
muutamme erilaisia energianlähteitä läm-
möksi ja energiaksi”, Oilon Oy:n hankin-
tapäällikkö Esko Mäkelä kertoo. 

”Komponenttien valmistuksen ja osa-
kokoonpanon voi tehdä myös hyvä  
kumppani. Me keskitymme ydinosaami- 
seemme, vastaamme suunnittelusta,  
tuotekehityksestä ja loppukokoon- 
panosta testauksineen.”   
 ”Hyvän kumppanin löytäminen on vai-
keaa, sillä kaikkien palasten on osuttava 
yhteen. Kustannustaso täytyy olla oikea 
suhteessa Kaukoidän valmistukseen, on 
kyettävä tuottamaan laatua ja lisäksi on 
hallittava laaja ja varioituva tuotereper-
tuaarimme.” 

Avainosaamiseen keskittyminen ja siinä 
huipuksi kehittyminen ovat luoneet 
Oilon Oy:lle tien globaaliin menestykseen.



”Orferin kanssa kumppanuus mahdollistaa 
jatkuvan tuotteiden ja tuotantoketjun

kehityksen.” 
Esko Mäkelä, hankintapäällikkö, Oilon Oy

Oilon on ollut Aasian markkinoilla jo 
vuodesta 1995 ja Kiinaan se avasi teh-
taan 2000-luvun alussa. Merkittävä osa 
osakokoonpanoista onkin valmistettu 
Kaukoidässä, jossa kustannukset ovat 
olleet alhaiset. Oilonin strategiaan kui-
tenkin kuuluu vastaavien osien hankin-
ta myös kotimarkkinoilta Euroopasta. 
Muutaman vuoden pienempimuotoinen 
yhteistyö Orferin kanssa on nyt johtanut 
laaja-alaiseen ja automatisoituun kump-
panuuteen.
 ”Nyt Orferin robottiautomaation 
myötä valmistuskustannuksia on saatu 
alhaisemmaksi ja lyhyen toimitusketjun 
muut hyödy nousevat korkeampaan ar-
voon. Yhteistyömme on jo nyt yli miljoo-
na euroa ja uusin ja laajin projektimme 
on vasta aluillaan. Tämä yhteinen au-
tomatisointiprojekti on vastaisku Kau- 

koidän valmistukseen”, Mäkelä kertoo.
 Työn- ja kuljetuskustannusten kas-
vaessa Kaukoidässä eri mantereiden 
valmistusten kustannukset tasaantuvat. 
Kaukoidän valmistuksen haittana ovat 
pitkät kuljetusajat ja suuret käyttöomai-
suutta sitovat varastokontit. 
 ”Orfer valmistaa kuukaudessa tarvit-
tavat määrät, kustannustehokkaasti ja 
ketterästi robotiikkaa hyödyntäen. Ja 
olemme huomanneet, että joustavuutta-
kin löytyy”, Mäkelä kiittelee.

Kumppaneita 
tositarkoituksella
”Orfer on kokoluokaltaan kumppaniksi 
oikean kokoinen, sillä heillä on tarpeek-
si resursseja ja he ovat samalla valmiita 
muuntumaan ja kehittämään toimimaan-

sa. Valmistuksen lisäksi Orfer kehittää 
tuotteidemme valmistustekniikkaa ja 
valmistusta sekä osaltaan mahdollistaa 
että tilaus-toimitusketjumme lyhenee. ”
Orferilla valmistuksessa oleva Oilonin 
tuotevalikoima laajenee hiljalleen. Ko-
konaan Oilon ei halua Orferia itselleen 
omia, vaan suosittelee kumppanuutta 
muillekin.
 ”Ilman muuta meille on hyötyä, että 
Orferilla on muitakin asiakkaita, emme 
halua, että Orfer on meistä riippuvainen. 
Olemme erittäin tyytyväisiä menneisiin 
yhteisiin projekteihin ja tulevaisuuteen 
suunnataan positiivisin ja odottavin 
tunnelmin.”
 Tulevaisuudessa Esko Mäkelä toivoo 
Orferin osallistuvan Oilonin tuotekehi-
tykseen valmistuksen osaajana jo tuot-
teiden esisuunnitteluvaiheessa.
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