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Robotmation Oy investoi kasvuun
Laajentuminen sekä rekrytoinnit luovat uskoa Suomen työelämään ja tuottavat lisää tilauksia
alihankintasektorille.
Automaatiotekniikan alan toimija Robotmation Oy on sopinut merkittävästä yritysjärjestelystä Reaktor
Group Oy:n, Dynamik Oy:n ja Korpi Capital Oy:n kanssa. Sijoittajat investoivat yli 2M euroa ja lisäksi
tarjoavat yhtiölle merkittävää henkistä pääomaa. Järjestely tarjoaa Robotmation Oy:lle
mahdollisuuden kovaan kansainväliseen kasvuun ja laajentaa sen omistuspohjaa järjestelyn
osapuolilla.
Robotmation Oy tulee investoimaan mittavasti uusiin toimitiloihin ja rekrytoimaan uusia työntekijöitä.

Robotmation Oy edistää asiakasyritysten kilpailukykyä
Robotmation Oy on informaatioteknologian ja teollisuusautomaation yhdistelmällään sisälogististen
kokonaistoimitusten johtava toimija Suomessa. Se valmistaa koneita, laitteistoja ja tuotantolinjoja
kappaletavaraa käsittelevän teollisuuden sekä logististen palvelutuottajien tarpeisiin. Laitteistot
suunnitellaan, valmistetaan, kootaan ja testataan omissa tiloissa Satakunnassa Säkylässä ja
laajentumisen myötä Loimaalla Varsinais-Suomessa.
Robotmation Oy on tähän mennessä keskittynyt kappaletavara-automaatioon, josta sillä on mittava,
21 vuoden kokemus. Nyt toteutettu järjestely laajentaa osaamista muun muassa
informaatioteknologian puolelle, ja näin laaja robotiikka-alan osaaminen mahdollistaa globaalin
kasvun.
Uuden järjestelyn myötä Robotmation Oy:llä on entistä paremmat edellytykset parantaa
asiakasyritysten tuottavuutta ja edistää heidän kilpailukykyään. Robotmation Oy:n omaan tuotteeseen,
Robotvisor ohjausjärjestelmään voidaan lisätä kattava toiminnanohjausjärjestelmä, joka integroi
yrityksen eri toiminnot, tehostaa toimintaa ja lisää kasvun mahdollisuutta.
”Solmitulla yrityskaupalla saatiin luja hardcore-pohja myös globaalin kasvun tueksi ja sen
vauhdittamiseksi”, kertoo Robotmation Oy:n toimitusjohtaja Rami Leijón.

Mittava investointi tuo uusia työpaikkoja Suomeen
Robotmation Oy laajentaa toimintaansa konkreettisilla toimenpiteillä. Kasvu edellyttää esimerkiksi
uusien toimitilojen hankintaa ja työntekijöiden rekrytointia.
”Tavoitteena on rakentaa tämän hetken 2000 neliömetrin tilojen lisäksi 3000 neliömetrin toimitilat,
joihin varataan vielä laajennusvaraa 6000 neliöön. Tällainen tilan kasvattaminen edellyttää myös
työntekijöiden rekrytointia. Tällä hetkellä käytössä oleva Köyliön toimitila jää pieneksi ja sen lisäksi on
kaavailtu Loimaalle 9-tien varteen uusia tiloja”, Rami Leijón kertoo.
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Solmittu yrityskauppa piristää automaatioteknologian alaa yleisesti ja kasvattaa samalla Robotmation
Oy:stä eturivin robotiikka-alan toimijan.
Robotmation Oy:n hallituksen puheenjohtajana aloittava Tuomas Mikkonen tiivistää, että
”Robotmation Oy:n ratkaisuilla parannetaan aina asiakasyritysten kilpailukykyä tuottamalla
kustannussäästöjä ja lisäämällä tuotantokapasiteettia automaatiolla. Järjestelyssä Robotmation Oy
hankkii vahvaa osaamista ohjelmistojen kehitykseen, kasvun rahoitukseen sekä hallintoon, ja siten
mahdollistetaan Robotmation Oy:lle tulevaisuudessa nopeaa ja merkittävää kasvua.”

Suomen kilpailukyky nousee innovatiivisella automaatiolla
Automaatioteknologia mahdollistaa teollisen tuotannon säilyttämisen Suomessa ja myös sen
palauttamisen Kaukoidästä takaisin Suomeen. Esimerkiksi sopii robotti, jonka TCO (total cost of
ownership) kustannustaso on tehokkaimmillaan 1.50 €/tunti. Henkilötyönä tehtävään noin 20 €/tunti
kokonaistyövoimakustannukseen verrattuna tehokkuus on moninkertainen ja siinä määrin edullinen,
että työtä voi ja kannattaa tuoda takaisin Suomeen (reshoring). Koronapandemia ja siitä seuranneet
katkokset globaaleissa tuotantoketjuissa lisäävät tuotannon palauttamisen houkuttelevuutta myös
riskienhallinnallisista syistä.
Suomessa on tällä hetkellä noin 300.000 työntekijää, joiden rutiininomaiset työt ovat osittain tai
kokonaan korvattavissa nykyisellä automaatioteknologialla. Kyse ei ole siitä, että henkilötyö lakkaisi tai
vähenisi, vaan kokemus osoittaa päinvastaista. Yritykset, jotka sijoittavat automatisointiin kasvavat
nopeasti ja niiden työntekijämäärä nousee, mutta työntekijöiden työ on tuottavampaa. Yleisesti työn
mielekkyys lisääntyy rutiininomaisuuden vähentyessä. Nykyistä korkeampi automaatioaste ja muun
muassa rutiinityön robotisointi on välttämätöntä, jotta Suomalaisen työn kilpailukykyä voidaan nostaa.
Erityisesti sisälogistiikassa, johon Robotmation Oy on erikoistunut, on runsaasti hyödyntämätöntä
tehokkuuspotentiaalia, josta monet yritykset eivät ole tietoisia. Yritysjärjestelyn myötä Robotmation
Oy haluaa auttaa nykyistä useampaa yritystä saavuttamaan korkeamman tehokkuustason.
Robotmation Oy investoi kasvuun, ja käyttää yritykseen saadun sijoituksen isolta osalta
ohjausjärjestelmien tuotekehitykseen. ”Tässä vaiheessa voidaan kertoa, että ohjelmistokokonaisuudet
ovat vahvasti suunnattuja sisälogistiikkaan ja vastaavia toteutuksia ei ole tällä hetkellä markkinoilla
tarjolla.” Rami Leijon kertoo. Haluamme helpottaa yritysten automatisointiin tähtääviä
investointipäätöksiä tarjoamalla jatkossa myös automaatiolinjojen huoltopalveluita sekä
työsuoritteeseen perustuvia sopimuksia.
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