
Katsa - Outokumpu referenssitarina

”Katsan ehdottomana etuna on kotimaisuus.
Huollot voidaan tehdä Suomessa ja saamme asioida ko-
timaisen kumppanin kanssa. Se on meille tärkeää, toteaa 
käyntivarmuusinsinööri Mika Näätsaari Outokummun 
Tornion terästehtaalta. 

Näätsaarella on perspektiiviä ja hän tietää mistä hän puhuu. 
Hän on työskennellyt Tornion tehtaassa noin 20 vuotta ja 
toiminut moninaisissa mekaanisten kunnossapitotöiden 
parissa jo vuosia. Näätsaaren nykyisiin toimenkuviin sisältyy 
suurkorjausesitysten, varaosakartoitusten sekä ennakko-
huoltojen tekoa eri laitteille. 

Katsan kanssa Näätsaari on ollut tekemisissä puolet Outo-
kummun työvuosistaan eli jo vuodesta 2011 alkaen.  Alun 
perin yhteistyö Katsan kanssa oli pääsääntöisesti sitä, että 
Katsa valmisti tiettyjä varaosia eri laitteisiin, esim. vaihde-
laatikoihin. Yhteistyö kattaa edelleen myös nuokin toimin-
not. Mutta kaksi vuotta sitten tarpeet kasvoivat. Kaivattiin 
luotettavaa, kotimaista toimijaa, joka voisi huoltaa myös 
hiomakoneiden vaihteita, ei pelkästään toimittaa varaosia. 
Tällöin Mika Näätsaari lähestyi Katsan Service-puolen asiak-
kuuspäällikköä Matti Kumpuniemeä silloisen esimiehensä 
Pasi Lassurin suosituksesta. 

Tornion terässulatolla kierrätetystä teräksestä sulatetaan 
teräs valokaariuuneissa ja valetaan 25 tonnin teräsaihioita 
(levyjä). Osa aihioista hiotaan paremman laadun takia. Ky-
seessä on siis aihiohiomo. Nämä Katsan vaihteistot liittyvät 
nimenomaan näihin hiomakoneisiin. Ja kovaa käyttöä ja 
kuumuutta pitää kestää. Varsinaisen hiomakiven halkaisija 
on noin 900 mm, moottorin teho 315kw ja jopa 600 asteisia 
aihioita on kyettävä hiomaan. 
”Meille yksi tärkeimmistä valintakriteereistä uudelle huol-
tokumppanille oli se, ettei meidän enää tarvitsisi lähettää 
vaihdelaatikkoa huollettavaksi keski-Eurooppaan” toteaa 
Näätsaari.

”Totta kai yhtä tärkeänä on laitteiden toimivuus, eli toimi-
vuuden keston täytyy olla väh. 1 vuosi siten, ettei sinä aikana 
tulisi laiterikkoja” jatkaa hän. Lisäksi ehdottomina vahvuuk-
sina ja etuina Näätsaari pitää sitä, että lyhyemmän huolto-
matkan ansiosta säästetään vaivaa, aikaa ja rahaa. ”Nopeus, 
lyhyt matka ja se, että voimme kommunikoida suomeksi 
haastavissakin tilanteissa helpottavat yhteydenpitoa ja edes-
auttavat yhteistyötä” Näätsaari summaa. 

”Tulosten osalta on vielä hieman aikaista todeta kauaskan-
toisia vaikutuksia, koska kyseessä on vielä varsin tuore ta-
paus ja lähes tarkalleen vasta vuosi sitten vaihde on laitettu 
paikalleen. Vuosihuollossa tämä hiomakoneen vaihdelaa-
tikko sitten aikanaan irrotetaan ja toimitaan Tampereelle, 
jossa huoltokin tapahtuu. Katsa on sikäli poikkeava toimija 
alallaan, että he todellakin valmistavan tehtaan yhteydes-
sä toimivassa huoltokeskuksessa tekevät tehdashuoltoina 
nämä erikoisvaihteidenkin kunnostukset ja huollot. ”Kun 
puhumme ylipäätään näistä huolloista, kuten tämän Tornion 
terästehtaassa toimivan hiomakoneen huollosta, kyseessä 
on erittäin vaativa työ” kertoo asiakkuudesta vastaava pääl-
likkö Matti Kumpuniemi.

Vaikka huollon laadusta ei tarkalleen vielä tiedetä, Näätsaari 
on vaikuttunut ja vakuuttunut yhteistyön toimivuudesta. 
”Olemme kyllä todella positiivisella mielellä jo nyt, koska 
olemme nähneet, miten yhteistyö toimii ja kuinka helppoa 
ja vaivatonta kommunikointi on ollut – myös haastavimmis-
sa tilanteissa” Näätsaari toteaa. Näätsaarella on mielessään 
myös jo toisen vaihteen haasteet. ”Tämä on ollut jopa pa-
hemmin rikki ja lupaus on, että siitä saadaan vielä käynti-
kuntoinen vaihteisto ja jos se onnistuu, se on hieno osoitus 
siitä, että kyllä Katsalla on hyvin ammattitaitoinen porukka” 
sanoo Näätsaari. 

Kysyttäessä yhteistyön miinuksista, Mika Näätsaari on het-
ken hiljaa ja toteaa, että ”ainoa miinus, jonka osaan nimetä 
on se, että näin korona-ajan vuoksi emme ole päässeet 
käymään vielä paikan päällä Tampereella, vaikka olisikin kiva 
tavata sekä ihmiset että nähdä tehdas- ja huoltopuitteet”.  
Mikä yhteistyössä Katsan kanssa on ollut erityisen hyvää?



”Viestintä ja yhteydenpito on ollut hyvää, puolin ja toisin 
on aina voitu soittaa ja aina on saanut vastauksen. On ollut 
helppo asioida kaikkien kanssa. Raportointi on ollut suoras-
taan loistavaa”, kertoo Näätsaari. ”Aina, kun on lähetetty joku 
laite tai vaihteisto, on saatu selkeä ja kattava purkuraportti 
mitä kaikkea on tehty. Se on lisännyt luottamusta ja avoi-
muutta yhteistyöhömme” kertoo Näätsaari.

”Jos jotain pitää nimetä, niin vääntöä on ainoastaan ollut 
hieman siinä Katsan kanssa, että kannattaako tätä toista, rik-
kinäisempää vaihteistoa kunnostaa lainkaan, mutta siitäkin 
päästiin sopuun ja se vaihteisto meni osina. Katsa mittasi ne 
ja pohti erilaisia ratkaisuja ja totesi lopulta, että se onnistui ja 
odotuksena on saada ehjä vaihteisto” sanoittaa Näätsaari. 

”Tulevaisuutta ajatellen, terässulatolla on monenlaisia 
muitakin vaihteistoja, jotka vaatisivat huoltoa ja/tai kunnos-
tusta eli jatkossa tulee ajankohtaiseksi laajentaa yhteistyötä. 
Kertaluokaltaan ne tulevat olemaan huomattavasti isompia 
juttuja, mutta etuna on, kun jo tunnemme toisemme ja 
meillä on toimiva yhteistyö” kertoo Näätsaari. 

Kaiken kaikkiaan Mika Näätsaari toteaa olevansa varsin 
tyytyväinen siihen mitä yhteistyö Katsan kanssa on tuonut. 
”Jos on jotain ongelmia tullut, niin aikaikkuna on ollut lyhyt 
ja vastaukset ja ratkaisuehdotukset ovat tulleet nopeaan. 
Haasteitakin on ollut, mutta ne on aina saatu selätettyä” hän 
jatkaa.

Se on selvä, että jos erikoisvaihde toimii kuten nyt on toimi-
nut, halu jatkaa yhteistyötä on suuri Outokummun taholta. 
”Jos tulee myöhemmin muunlainen vaihdetyyppi, niin siinä 
on niin monia näkökulmia mitä pitää pohtia” Mika Näätsaari 
summaa.
”Ei ole mitään sellaista mikä yhteistyössä hiertäisi. Mikään ei 
isosti harmita. Olen tyytyväinen!” sanoo Mika.

”Mielellään sitä aina käyttää kotimaista toimijaa ja palvelua, 
jos vaan mahdollista. Pitää nostaa hattua sille. Toivon, että 
Katsa pysyykin Suomessa” päättää Näätsaari. Näihin sanoihin 
on helppo yhtyä. Pidetään suomalaisen työn puolta.

Tornion Terästehdas

Outokumpu Oyj:n omistama ruostumatonta te-
rästä tuottava terästehdas Tornion terästehdas on 
maailman integroiduin ruostumattoman teräksen 
tuotantolaitos, tarkoittaen sitä, että kaikki jalos-
tusketjun vaiheet ovat samalla tehtaalla. Tornion 
terästehdas on Euroopan suurin materiaalin kier-
rättäjä, jonka merkittävin raaka-aine on kierrätys-
teräs - sen osuus on jopa 90 prosenttia valmiista 
tuotteesta. Outokumpu on maailman johtava 
vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja, 
jonka hiilijalanjälki on toimialansa alhaisin.

Tehdasalueella sijaitsevat kaikki terästuotannon 
osastot: terässulatto, kuuma- sekä kylmävalssaa-
mo. 
Pinta-alaltaan täällä yli 600 hehtaarin tehdasalu-
eella työskentelee yli 2000 outokumpulaista ja 
lisäksi satoja urakoitsijoiden ja yhteistyökumppa-
neiden työntekijöitä. 
Tornion terästehdas on myös Pohjoismaiden 
suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä, kokonaisku-
lutukseltaan 3,5 TWh eli noin 4 prosenttia koko 
Suomen kulutuksesta. 


