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Taitaja2015-kilpailu järjes-
tetään Turussa 5.–7.5. 
2015. Finaalissa kilpailee 
yli 400 oman alansa osaa-
jaa, ja kilpailupaikalle saa-
puu kymmeniä tuhansia 
katsojia. Tapahtumaan on 
vapaa pääsy. lisätietoja: 
www.taitaja2015.fi

Camcut tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua konepajojen tarpeisiin
Vuosi sitten perustettu Camcut on kasvanut merkittä-
väksi toimijaksi omalla alallaan. Osaava henkilökunta 
ja hyvä yhteistyöverkosto antaa valmiuden tarjota isoja-
kin kokonaisuuksia mm. menetelmä- ja tuotannonkehi-
tykseen, kiinnittimien valmistukseen, sekä työstökonei-
den kalustukseen. Yksi yrityksen viimeisimmistä projek-
teista löytyy Toolfac Oy:ltä Iisalmesta. Vuoden vaihtees-
sa Toolfacille toimitettu Mazak Integrex i-200ST monitoi-
misorvi edustaa nykypäivän työstökoneiden kehittynein-
tä kärkeä. Toolfacin työstökoneeseen Camcut on toimit-
tanut lastuavien työkalujen sekä pitimien lisäksi myös 
monitoimisorvien tehokkaaseen ohjelmointiin suunnitel-
lun Mastercam Mill Turn -ohjelmiston.

sa viimeaikoina myös 3D-tu-
lostimet ja tarvikkeet, joiden 
kehittyminen hinnallisesti ja 
laadullisesti ovat parantuneet 
huomattavasti viime vuosi-
na. ”3D-tulostinta voidaan jo 
nyt hyödyntää tuotesuunnit-
telun lisäksi myös menetel-
mä- ja kiinnitinsuunnittelussa. 
3D-tulostetun kappaleen avul-
la voi myös valmistaa mittaus-
ohjelmat mittakoneille jo en-
nen kappaleen koneistamista”, 
Mikko sanoo. Yritys on myös 
aktiivinen sosiaalisessa me-
diassa, jossa uusia tuotteita 
esitellään mm. itse tuottamil-
la tuotevideoilla Youtubessa ja 
Facebookissa.

 
Tukemassa ammattitaito
kilpailuita
Camcut on mukana tukemas-
sa nuorten huippuosaamista 
Taitaja2015-kilpailuissa. Cam-
cut toimii Taitaja2015-kilpailui-
den koneistuslajin päätuoma-
rina, sekä vastaa kilpailuissa 
käytettävän Mastercam-ohjel-
miston tukipalveluista ja kan-
sainvälisten kilpailijoiden kil-
pailutehtävien suunnittelus-
ta. Camcutilta löytyy itseltään-
kin kokemusta ammattitaito-
kilpailuista. Vuonna 2005 Mik-
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Ohjelmistot ja koulutus
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ko kilpaili Helsingissä järjeste-
tyissä nuorten ammattitaidon 
WorldSkills MM-kilpailuissa, 
jonka jälkeen hänen valmen-
tamansa kilpailijat ovat ansi-
oituneet useammissakin Tai-
taja- ja WorldSkills-kilpailuis-
sa. Mikko on toiminut myös 
Skills Finland Ry:n lajipäällik-
könä CNC-sorvaus- ja jyrsin-
tälajeissa, sekä koneistuslajin 
lajivastaavana Taitaja2011-kil-
pailuissa. Mikon mielestä Sa-
von alue tunnetaan hyväs-
tä osaamisesta myös taitaja-
kilpailuissa: ”Viimeisen kym-
menen vuoden aikana järjes-
tetyissä WorldSkills-kilpailuis-
sa on koneistuslajin Suomen 
edustaja aina ollut Savosta. 
Yksi esimerkki näistä koneis-
tuksen huippuosaajista on Jo-
ni Lappalainen”, jolla hän viit-
taa Toolfacin menetelmäkehit-
täjään Joni Lappalaiseen, joka 
Mikon valmennuksessa voitti 
2007 taitajakilpailut ja edusti 
Suomea vuoden 2009 World-
Skills-kilpailuissa Calgaryssä 
Kanadassa. n

Kehitystyötä laadukkailla 
tuotemerkeillä
Camcut tuo maahan ja myy laa-
dukkaita työkaluja, ohjelmisto-
ja ja tarvikkeita. Walter-toolsin 
kattava tuotevalikoima ja suo-
ra tuki tehtaalta varmistaa aina 
parhaat ratkaisut asiakkaille. 
”Nykypäivän tuotanto vaatii, 
että ratkaisut konepajojen on-
gelmiin täytyy löytää mahdol-
lisimman nopeasti. Laadukkai-
den tuotemerkkien ja hyvien 
yhteistyökumppaneiden avul-
la voimme palvella asiakkai-
tamme nykypäivän vaatimal-
la tasolla” myyntijohtaja Jan-
ne Pesonen sanoo. Camcutin 
yhteistyökumppaneista löyty-
vät Walter-toolsin lisäksi myös 

mm. Dormerpramet, Ravema, 
Hexagon Metrology, Fuchs Oil 
Finland ja Zenex Computing. 
”Yhteistyökumppaneiden laa-
jan tuotevalikoiman avulla 
voimme tarjota asiakkaillem-
me kokonaisvaltaista palve-
lua”, Janne sanoo. 

Ajan hermolla
Yksi yrityksen kulmakiviä on 
pysyä ajan hermolla jatkuvas-
ti kehittyvässä teollisuudessa. 
”Seuraamme aktiivisesti mi-
tä uutuuksia maailmalla kehi-
tetään ja tuomme niitä asiak-
kaidemme tietoisuuteen”, to-
teaa yrityksen toimitusjohta-
ja Mikko Vepsäläinen. Camcut 
onkin ottanut tuotevalikoimiin-

Camcut on toimittanut Toolfac Oy:n uudelle Mazak Integrex i200-ST monitoimisorville Mastercam Mill 
Turn -ohjelmiston, sekä Walter-toolsin lastuavat työkalut. (Kuvassa vasemmalta; Janne Pesonen Cam-
cut Oy, Joni Lappalainen Toolfac Oy, Eki Tossavainen Mastercam-maahantuojan edustaja, Mikko Vepsä-
läinen Camcut Oy.)


