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Suomen parhaat koneistajat 
tulevat 5-tien varrelta

TAITAJA2015-KILPAILUT
Turun messu- ja kongressikeskuksessa 5.–7.5.2015 jär-
jestetyissä Taitaja2015-kilpailuissa ratkottiin suomen-
mestaruuksia yli 40 ammattitaitolajissa. Koneistusla-
jin voitto meni tällä kertaa Iisalmeen Ylä-Savon ammat-
tiopiston opiskelijalle Jari Lipposelle. Vain pisteen pää-
hän Jarista jäivät jaetulla toiselle sijalle sijoittuneet 
 Savon ammatti- ja aikuisopiston Samppa Surma-aho 
 sekä Kainuun ammattiopiston Eetu Pulkkinen. 

loksissa, sillä ensimmäisen ja 
toisiksi tulleiden kilpailijoiden 
välillä eroa oli vain yksi piste. 
Kolmen kilpailupäivän aikana 
kilpailijat valmistivat työkap-
paleet CNC-sorvin ja -työstö-
keskuksen avulla joita ohjel-
moitiin Mastercam-ohjelmis-
tolla. Messingistä ja alumii-
nistä koneistetuista työkap-
paleista valmistuivat purjeve-
neen pienoismalli. Viimeisen 
kilpailupäivän aikana kilpaili-
joiden tehtävänä oli konepaja-
mittaus, jossa kilpailijoiden pi-
ti yrittää löytää virheelliset mi-
tat mitattavista tuotteista työ-
piirustuksien perusteella.

Kokeneemmat kilpailijat 
harjoittelevat jo 
kansainvälisiin kilpailuihin
Taitajakilpailuiden yhteydessä 
järjestettiin myös kaksi harjoi-
tuskilpailua kansainvälisiin kil-
pailuihin tähtääville nuorille. 
Lajeina kansainvälisissä kilpai-
luissa olivat CNC-turning sekä 
CNC-milling. Suomen kilpaili-
joille vastustajaksi näihin kil-
pailuihin tuli nuoria koneista-
jia Liechtensteinista ja Venä-
jältä. Vuonna 2013 taitajakilpai-
luihin osallistunut Eemi Salo-
ranta voitti oman vastustajan-
sa CNC-milling-lajissa. Kan-
sainvälisten kilpailutehtävien 
suunnittelusta vastasi kilpai-
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Metsi Oy:llä työskentelevä Eemi Saloranta harjoittelee 
Göteborgissa järjestettäviin EuroSkills-kilpailuihin.

Camcut Oy:n esittelyosastolla riitti kiinnostuneita kävijöitä. 
Camcut Oy:n Janne Pesonen ja Mastercam-maahantuojan 
edustaja Eki Tossavainen esittelivät osastolla Taitaja-kilpailuissa 
käytettyjen Mastercamin ja Walter Toolsin työkalujen lisäksi 
myös mm. miniFactory 3D-tulostinta sekä Romer Absolute Arm 
-nivelvarsimittalaitetta.

luiden päätuomarina toiminut 
Mikko Vepsäläinen Camcut 
Oy:ltä.

 
Camcut tukee nuorten 
huippuosaamista
Camcut oli mukana tukemas-
sa nuorten huippuosaamista 
toimimalla Taitaja2015-kilpailui-
den koneistuslajin tuomari- ja 
tukipalvelutehtävissä. Camcut 
toimitti myös kilpailuissa käy-
tetyt Walter Tools jyrsintyöka-
lut sekä Mastercam-ohjelmis-
ton. Itsekin entisenä World-
Skills-kilpailijana Camcut Oy:n 
toimitusjohtaja Mikko Vepsä-
läinen on mielellään mukana 
tukemassa nuorten huippu-
osaamista ja jakamassa omaa 
tietotaitoaan muiden käyt-
töön. Aiemmin Mikko onkin 
valmentanut kilpailijoita niin 
suomenmestariksi kuin kan-
sainvälisten kilpailuiden edus-
tajiksi. Yksi Mikon valmennus-
rinkiin kuuluneista kilpailijois-
ta on nykyään Conduco Oy:llä 
työskentelevä Jari Tuhkanen, 
joka voitti Taitaja2011-kilpailut 
Kuopiossa ja edusti Suomea 
CNC-turning-lajissa Saksan 
Leipzigissä järjestetyissä Wor-
ldSkills2013-kilpailuissa. Taita-
ja2015-kilpailuissa Jari toimi 
Camcut Oy:n sponsoroima-
na kansainvälisten kilpailuiden 
tuomarina. n

Tiukka kilpailu mitaleista
Koneistuslajin finaaleissa kil-
paili 8 kilpailijaa eri puolilta 
Suomea, jotka ovat karsittu 

yli 30 kilpailijan joukosta alku 
vuodesta järjestetyissä semi-
finaaleissa. Kilpailuiden taso 
on kova ja se näkyy myös tu-


