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Tasaisena jatkuva talouskasvu voidaan 
saavuttaa vain yrittäjien riskinoton kautta. 
Puheenvuorossa Mikael Pentikäinen. s.2
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SUOMEN TALOUS on kasvanut viime vuo-
det hyvin. Kasvun odotetaan jatkuvan lähi-
vuosina, vaikka vauhti on ennusteiden mu-
kaan hiipumassa. Suunta on huolestuttava.

KASVU ON heijastunut työllisyyteen, joka 
on parantunut nopeas-
ti. Tämä on erinomai-
nen asia erityisesti työ-
tä saaneille, mutta myös 
koko kansantaloudelle. 
Suomelle on olennais-
ta säilyttää talouskas-
vu, sillä edessämme on 
suuria, yhteisiä voima-
varoja nieleviä haas-
teita: ikääntyminen, il-
mastonsuojelu sekä pa-
nostukset osaamiseen 
ja puolustukseen. Ter-
ve kasvu on kestävää 
niin ekologisesti kuin 
sosiaalisesti. Se huomi-
oi tulevat sukupolvet ja pitää kaikista huolta.

SUOMEN YRITTÄJÄT on julkaissut oman 
Kasvava Suomi -tavoiteohjelmansa. Sen 
perustana on se tosiasia, että kasvu syn-
tyy vain yritysten ja yrittäjien riskinoton 
kautta. Kasvua ei ole, jos yrittäjä ei investoi, 
työllistä ja hae yritykselleen kasvua. Kas-
vua ei ole, jos ei ole kasvuhakuisia, riski-
nottoon kykeneviä yrittäjiä ja yrityksiä. Ny-
kytilanne ei ole tyydyttävä. Suomen noin 
300000 yrityksestä voimakkaasti kasvuha-
kuisia on alle kymmenen prosenttia. Vain  
alle puolet haluaa ylipäänsä kasvaa. Tarvi 

 
 
 
 
taan muutos, tarvitaan enemmän kasvuha-
luja ja niitä tukevaa politiikkaa.
 
JOS KASVUHALUT loppuvat, se on kan-
sakunnan tuhon tie. Jos yrittäjät halua-
vat ottaa riskiä ja kasvattaa yrityksiään, se 

säteilee hyvinvointia koko 
yhteiskuntaan. Olennais-
ta on uudistaa veropolitiik-
kaa kannustavammaksi. 
Tällä hetkellä vain viiden-
nes yrittäjistä kokee, et-
tä voitonjaon verotus kan-
nustaa kasvuun. Keskeistä 
on myös yrittäjävähennyk-
sen ja arvonlisäveron alara-
jan noston avulla kannustaa 
niitä yrittäjiä, joiden liiketoi-
minta on pientä ja toimeen-
tulo niukkaa. Yli 10000 yrit-
täjää sinnittelee alle 800 eu-
ron kuukausiansioilla.

TÄRKEÄ Ä ON myös tehdä työmarkkina-
uudistuksia, jotka antavat sopimisen va-
pauden pienille ja järjestäytymättömille yri-
tyksille. Suomi ei voi menestyä kestävästi, 
jos meillä on maailman jäykin palkanmuo-
dostus ja pieniä yrityksiä syrjivä työelämä-
sääntely. Tarvitsemme paljon lisää jousta-
vuutta. Olennaista on myös edistää eri aloil-
la monituottajamallia, keventää byrokrati-
aa ja sääntelyä sekä panostaa osaamiseen.

YRITTÄJÄT LUOVAT kasvun. Siksi yrittä-
jiä kannattaa kuulla, kun mietitään kasvun 
ainespuita.

Yrittäjät ja yritykset tuovat kasvun

Mikael Pentikäinen
Toimitusjohtaja 
Suomen Yrittäjät

Puheenvuoro 08  
KAUPUNKI 
Ruuhkatonta arkea  
historian havinassa 

RAASEPORIN 

”Yritysverkostomme 
ovat yhteisöllisiä.  
Ihmiset tuntevat  
toisensa ja yhteistyö 
on luontevaa.” 
Sastamalan elinkeinojohtaja 
Ursula Lumme

V irolahden kunta Vaali-
maan kaupallisine alu- 
eineen ja raja-asemi-
neen elää tällä hetkellä 

historiansa dynaamisinta vaihetta.
– Yhden vuoden aikana Vaali-

maan alueelle on investoitu yli 50 
miljoonaa euroa. Sellaista ei ole 
tapahtunut aikaisemmin, iloitsee 
kunnanjohtaja Osmo Havuaho.

Vaalimaan kaupallisen alueen 
kehittyminen on Virolahden kei-
häänkärki, mutta kunnasta löytyy 
muutakin. Virojoen kuntakeskuk-
sen kupeessa sijaitseva Vaahterikon 
alue tarjoaa tontteja teolliselle toi-
minnalle. Klamilan sataman alue 
puolestaan on merellisten toimin-
tojen keskus. Harjun oppimiskes-
kus on täynnä hevoskoulutuksen 
ja -urheilun, historian, kulttuurin 
sekä matkailun mahdollisuuksia. 

Uuden outlet-kylä Zsarin  
lisäksi kaakkoinen raja-
kunta tarjoaa yrityksille 
tuhannen taalan paikkoja. 
Pääkaupunkiseudulta 
hurauttaa Vaalimaalle 
kesänopeuksilla helposti 
alle kahdessa tunnissa. 

teksti eija anttila 
kuva virolahden kunta

Viime vuonna Virolahdella juh-
littiin kahden merkittävän inves-
toinnin valmistumista. Kevääl-
lä valmistui noin 250 miljoonaa 
euroa maksanut Hamina-Vaali-
maa-moottoritie. Joulun alla Vaa-
limaalla avautui Virolahden kautta 
aikain mittavimman kaupallisen ra-
kentamisen kohteen – 12 000 neli-
önmetrin suuruisen Zsar Outlet Vil-
lagen – ensimmäinen vaihe. 

– Moottoritie on huikea juttu. 
Virolahdella on jo myös veturiyri-
tyksiä, joiden imuun on hyvä läh-
teä. Kunnalla on vielä tarjolla hy-
viä tontteja, mutta loputtomiin se 
ei jatku, Havuaho toteaa. 

Moottoritien lisäksi rajalla on 
Virolahden kunnalle äärimmäisen 
suuri merkitys. Suomen ja Venäjän 
välisen rajan ylittää noin 2,5 miljoo-
naa matkustajaa vuodessa.

Monia hankkeita käynnissä
Havuahon mielestä Virolahti on 
loistava ankkuripaikka yritystoi-
minnalle. Pienenä maalaiskuntana 
Virolahti voi tarjota yrityksille sekä 
tietysti myös asukkaille hyvät julki-
set ja yksityiset palvelut, jotka tuke-
vat kuntaan sijoittumisessa. 

– Yrityksen voi perustaa mihin ta-
hansa E18-tien varrelle, mutta Vaali-
maa on ainoa kohta moottoritiestä, 
jossa ajetaan 50 kilometriä tunnis-
sa. Sillä on merkitystä, kun autoilija 
miettii tieltä poikkeamista.

Kunnalla on jatkuvasti käynnissä 

useita kaupallisia ja muita hankkei-
ta. Vaalimaalla Fish Trading House 
Oy avaa pian 2000 neliön kauppa- ja 
ravintolatilat. Evälahti Oy markki-
noi paraikaa Vaalimaa Trading Oy:n 
tonttia mahdollisille vuokralaisille.

Zsar Outlet Villagea ylläpitävän 
Zsar Oy:n tavoitteena on käynnistää 
toisen vaiheen rakentaminen mah-
dollisimman pian. Zsarin imussa lu-
paavalta näyttää myös rakennus-
töiden uudelleenkäynnistyminen 
Länsikeskuksen tontilla. Kaikki ke-
hitteillä olevat kohteet ovat yli 10 
000 neliön laajuisia. 

Zsar Outlet Villagen markkinoin-
tijohtaja Pekka Lehtonen korostaa, 

Zsar Outlet Village houkuttelee asiakkaita tunnetuilla brändeillä.

että Zsar on täysin erilainen kaup-
pakeskus kuin mikään muu.

– Zsar on erilainen miljööltään, 
tuotevalikoimaltaan sekä hinta- ja 
palvelutasoltaan, Lehtonen kertoo.

Joulun jälkeisen tasaantumisen 
jälkeen kävijöitä on jälleen viikko 
viikolta enemmän. Uusia brände-
jä tulee lisää koko ajan ja liikkeitä 
avautuu jatkuvasti.

Tällä hetkellä Zsarista löytyy  
Suomen ainoat Armanin, Icebergin, 
Liu Jo:n ja Roberto Cavallin omat 
myymälät sekä Adidas, Ecco, Hugo 
Boss, Guess ja moni muu kansain-
välinen merkki. Tuotteet ovat aina 
vähintään 30 prosenttia normaali-

hintoja edullisempia.
Lehtosen mukaan Zsarin ensim-

mäiset 100 päivää ovat sujuneet erit-
täin positiivisesti. Hän uskoo, että 
ensimmäiselle vuodelle asetettu yli 
miljoonan kävijän tavoite täyttyy. 

Zsar on nopeasti tavoitettavissa 
pääkaupunkiseudulta. Kesänopeuk-
silla matka taittuu vain noin puoles-
satoista tunnissa. Myös Saimaalle 
pääsee kolmessa vartissa.

Harju on kohtaamispaikka
Harjun oppimiskeskus on amma-
tillisen koulutuksen ja hevosurhei-
lulukion tyyssija, mutta yhä enem-
män myös upean historiallisen ke-
hyksen tarjoava tapahtumien näyt-
tämö ja kohtaamisten paikka.

Hevosurheilulukiolaiselle löytyy 
asunto Harjusta. Mukana voi olla 
oma hevonen, mutta Harjun omat 
hevoset ovat myös käytettävissä.

Harjun kartanon päärakennus on 
muutettu kokous- ja juhlatilaksi.

– Meidän pitäisi saada Harjun 
kartanon mahtava kulttuuriperin-
tö ihmisten nähtäville, kertoo Har-
jun oppimiskeskuksen toimitusjoh-
taja ja rehtori Mika Palosara.

Harjun matkailullisista mahdolli-
suuksista on yhä paljon käyttämät-
tä. Uusia avauksia luontomatkailus-
sa on tekeillä, kuten luonnonnäyt-
tämön rakentaminen kalliolouhok-
sen seinämän eteen.

– Haemme Harjuun myös hevos-
matkailuyrittäjää, Palosara lisää.

Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittää jopa 2,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Pääkaupunkiseudulta rajalle pääsee moottoritietä pitkin puolessatoista tunnissa.

Ankkuripaikka itäisellä rajalla
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M ikkelissä EcoSairi-
lan alueella inves-
toidaan kiertotalo-
uteen, vesihuoltoon 

ja vesiteknologiaan yli 70 miljoonaa 
euroa. Suurin yksittäinen investoin-
ti alueella on kallion sisään raken-
nettava uusi jätevedenpuhdistamo, 
jonka rakentaminen käynnisti koko 
alueen kehittämisen kohti vihreän 
teollisuuden kasvukeskusta sekä 
kiertotalouden liiketoiminta-, tutki-
mus- ja kehitysympäristöä. EcoSai-
rila on Mikkelin kaupungin kärki-
hanke, jonka suunnitteluun ja ra-
kentamiseen osallistuvat julkisten 
toimijoiden lisäksi Mikkelin seudul-
la toimivat TKI-organisaatiot.

Hanketta koordinoivan Mikkelin 
kehitysyhtiö Miksei Oy:n projekti-
päällikö Panu Jouhkimon mukaan 
hankkeen keskiössä on Mikkelin ve-
silaitoksen uusi jätevedenpuhdista-
mo. Yksi maailman moderneimmis-
ta jätevedenkäsittelylaitoksista tu-
lee hyödyntämään MBR- eli kalvo-
bioreaktoritekniikkaa. Biologis-ke-
miallisen puhdistuksen läpikäynyt 
vesi johdetaan vielä pienihuokoi-
sen kalvon läpi. Näin saavutetaan 
parempi puhdistustulos. Puhdista-
moon tulee myös vihreä linja, jossa 
voidaan valmistaa puhdistetusta jä-
tevedestä kierrätysvettä. 

Uuteen teknologiaan perustuva 
prosessi vie vähemmän tilaa, joten 
puhdistamo voidaan rakentaa ko-
konaan kallion sisään. Maanalainen 
sijainti minimoi ympäristöhaitat ja 
mahdollistaa optimaaliset puhdis-
tusolosuhteet vuoden ympäri. 

Moderni kiertotalousalue
Jouhkimo kertoo, että EcoSairilan 
alueelle ollaan perustamassa puh-
taaseen veteen ja vesiteknologiaan 
erikoistuvaa Sinisen biotalouden 
osaamiskeskusta. Tavoitteena on, 
että keskus mahdollistaa alan kor-
keatasoisen tutkimus-, kehitys-, 
koulutus- ja innovaatiotoiminnan.

– EcoSairilasta tulee huippumo-
derni, materiaalien kiertoja hyö-
dyntävä teollisuusalue ja kokonais-
valtainen kiertotalouden kehittämi-
salusta. Sen erikoisuus muihin kier-
totalouskeskittymiin nähden on jä-

E T E L Ä- S AVO  on väestön mää-
rään suhteutettuna Suomen toi-
seksi yrittäjävaltaisin maakunta. 
Alueen kehitys nojaa uudistuvaan 
teollisuuteen ja sitä tukevaan eri-
koistuneeseen tutkimus- ja inno-
vaatiotoimintaan. 

Maakunnan vesistöt – helmenään 
ainutlaatuinen Saimaa – ovat maa-
ilman puhtaimmat. Kestävästi kas-
vatetut metsät puolestaan tuotta-
vat eniten puuta koko Suomessa.

Etelä-Savon visiona on rakentaa 
hyvää tulevaisuutta metsän, veden 
ja ruoan varassa, luonnonvaroja ja 
luontoarvoja kestävästi käyttäen. 
Maakunnassa on vankkaa vesi- ja 
ympäristöteknologian, kuitu- ja 
prosessiteknologian sekä luomun 
ja ruokaturvallisuuden osaamista. 
Puutuote- ja teknologiateollisuus 
investoivat, uudistuvat ja menes-
tyvät vientimarkkinoilla. Lukuisia 
maakunnassa syntyneitä innovaa-
tiota hyödynnetään nyt ja tulevai-
suudessa globaalien ympäristöon-
gelmien ratkaisemisessa. Luonto, 
kulttuuri, hyvinvointi sekä lähiruo-
ka luovat pohjaa myös kestävälle 
matkailutoiminnalle.

Ekologiset  
innovaatiot 
tuovat kasvua

tevedenpuhdistamo ja Sinisen bio-
talouden osaamiskeskus. Nämä tar-
joavat alueelle sijoittuville yrityksil-
le merkittäviä synergiaetuja.

Tällä hetkellä EcoSairilassa toi-
mii useita kiertotalouteen erikois-
tuneita toimijoita, mutta lisää hae-
taan. Alueelle rakennetaan yritysten 
käyttöön soveltuvia tutkimus- ja pi-
lotointiympäristöjä sekä valmiiksi 
kaavoitettuja teollisuuskortteleita. 
Teollisuustontteja räätälöidään yri-
tysten käyttöön tarpeiden mukaan. 

Sellua yhä ekologisemmin
Savonlinnan alueen erityisosaamis-
aluetta ovat metsäteollisuuden tek-
nologiaratkaisut. Yksi uranuurtajis-
ta on Savonlinnassa sijaitseva And- 
ritzin yksikkö. Yrityksen historia 
juontaa vuoteen 1917, jolloin paik-
kakunnalla valmistettiin laivoja ja 
höyrykoneita kasvavan metsäteolli-
suuden tarpeisiin. Senior Vice Presi-
dent Harri Qvintuksen mukaan An-
dritz palvelee edelleen samaa toimi-
alaa. Sadassa vuodessa tuoteportfo-
lio on kuitenkin muuttunut.

– Päätuotteemme ovat sellun val-
mistuksessa käytettävät, jopa 2 mil-
joonaa tonnia vuodessa yksilinjai-
sena pesevät DD-pesurit. Valtaosa 
niistä lähtee Kaakkois-Suomen sa-
tamien kautta vientiin. Meillä on 
erittäin iso markkinaosuus ja asiak-
kaita kaikilla mantereilla. Teemme 
jatkuvaa tuotekehitystä, jotta pesu- 
ja valkaisuprosesseissa voidaan vä-
hentää ympäristökuormitusta sekä 
veden, energian ja kemikaalien ku-
lutusta. Robotiikan avulla nopeu-
tamme valmistusta ja laitekehityk-
sellä asiakastehtaidemme kapasi-
teettia. Esimerkiksi Äänekosken 
uuden biotuotetehtaan sellunval-
mistusprosessista on osaltaan mei-
dän pesuriemme ansiosta pystytty 
rakentamaan erityisen ekologinen.

Savonlinnaa Qvintus pitää erin-
omaisena toimintaympäristönä. 
Alueella on ollut helppo saada osaa-
vaa työvoimaa, ja kaupunkiin on 
pystytty rakentamaan tuotteiden 
tehokkaaseen valmistukseen sovel-
tuvat tuotantotilat. Uusia biotuote-
tekniikan osaajia yritys on saanut 
esimerkiksi Kaakkois-Suomen am-

mattikorkeakoulusta ja Lappeen-
rannan teknillisestä yliopistosta.

– Avainasiakkaidemme Stora En-
son, Metsä Fibren ja UPM:n yksiköt 
ovat lähellä Savonlinnaa, joten pys-
tymme tekemään heidän kanssaan 
tiivistä ja rakentavaa yhteistyötä. 

Jätteestä sähköä ja lämpöä
Pekka Kovasen Pieksämäellä vuon-
na 1990 perustamasta KPA Unicon 
Oy:stä on kasvanut globaali puh-
taan energian ratkaisutoimittaja. 
Yritys suunnittelee, valmistaa ja ra-
kentaa fossiilisia polttoaineita kor-
vaavia ekologisia ja vähäpäästöisiä 
kattilalaitoksia. Niillä voidaan tuot-
taa biomassasta ja jätteistä sähköä, 
lämpöä sekä teollisuushöyryä. KPA 
Unicon myös modernisoi asiakkai-
densa vanhoja laitoksia, jolloin nii-
den elinkaari pitenee, polttoaineen-
kulutus sekä päästöt vähenevät ja 
hyötysuhde paranee.

– Toteutamme laitokset yleensä 
avaimet käteen -ratkaisuina, ja tar-
joamme asiakkaalle mahdollisuu-
den laitoksen ostamiseen tai vuok-
raamiseen. Yhä useammin vastaam-
me myös laitosten käyttämisestä, 
ylläpidosta sekä huolloista. Voim-
me valvoa ja ohjata toisella puolel-
la maapalloakin sijaitsevia laitoksia 
etävalvomostamme, varatoimitus-
johtaja Teemu Koskela kertoo.

Koskela arvioi, että noin puolet 
Suomen erillistuotetusta kauko-
lämmöstä on tuotettu KPA Unico-
nin teknologioilla. Nykyisin puolet 
yrityksen valmistamista laitoksista 
ja palveluista myydään ulkomaille, 
lähinnä Pohjois- ja Keski-Euroop-
paan, Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan.

– Esimerkkinä asemastamme 
kiertotalouden ytimessä mainit-
takoon, että olemme parhaillaan 
toimittamassa Bosnia-Hertsegovi-
nassa sijaitsevaan Zenican kaupun-
kiin voimalaitosta, joka hyödyntää 
polttoaineenaan paikallisen teräs-
tehtaan jätekaasuja. Sen myötä kau-
pungin vanha hiilivoimalaitos voi-
daan sulkea tai vähentää sen käyt-
töä. Näin yhden Euroopan saastu-
neimman kaupungin ilmanlaatu ja 
ihmisten terveyteen vaikuttavat 
olosuhteet paranevat merkittävästi. 

Etelä-Savo haluaa  
olla puhtaasti paras
Etelä-Savon visio kuvaa maakunnan kärkivalintojen 
näkökulmasta vahvoja luontoarvoja, runsaita luonnon- 
varoja sekä kestävää elinkeino-osaamista. 

Maakunnan oppilaitokset ja tut-
kimusyksiköt tukevat elinkeinoelä-
män uudistumista. Kaakkois-Suo-
men ammattikorkeakoulu koulut-
taa osaavia ammattilaisia ja tekee 
soveltavaa tutkimusta yritysten tar-
peisiin. Savonlinnan kuitulaborato-
rio kehittää selluteollisuuden pro-
sesseja tehdasmittakaavaisessa tes-
tausympäristössä. Lisäksi laborato-
rio tutkii muun muassa mikrokitei-
sen selluloosan uusia sovellusmah-
dollisuuksia. 

Lappeenrannan teknillisen yli-
opiston tutkimusyksikkö Mikkelis-
sä on erikoistunut vesiongelmien 
ratkaisuun. Mikkelin Yliopistokes-
kus ja ammattikorkeakoulu tarjo-
avat myös muun muassa liiketoi-
mintaan ja digitaalisuuteen liitty-
vää osaamista. Näiden lisäksi myös 
Suomen Luomuinstituutti toimii 
Mikkelissä.

Etelä-Savon kasvuyritykset rek- 
rytoivat jatkuvasti riveihinsä osaa-
via työntekijöitä sekä hakevat ke-
hittymishaluisia yrityksiä yhteis-
työkumppaneikseen ja alihankki-
joikseen. Upea ympäristö ja sujuva 
arki tulevat kaupan päälle.

Yritystoiminnan kasvu, ekologiset arvot ja puhdas ympäristö voivat kulkea käsi 
kädessä. Esimerkkeinä tästä toimivat Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki, joiden 
tutkimus-, kehitys- sekä julkisen sektorin toimijaverkostot kehittävät ekologisia 
innovaatiota, valmistusprosesseja ja kiertotalouden ratkaisuja.

teksti tuomas i. lehtonen  kuva kixit & kpa unicon 

Oppilaitokset ja tutkimusyksiköt 
tukevat elinkeinoelämän uudistu-
mista. Vihreän kemian laboratori-

ossa kehitetään veden ja maa- 
perän puhdistustekniikkaa.  

Ekologisilla kattilalaitoksilla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä. Sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa esimerkiksi jätteistä. 

Biotalouden innovaatiot käyttöön 
n Etelä-Savon älykäs erikoistu-
minen perustuu sen luontaisiin 
vahvuuksiin ja osaamiseen. 

n  Puhtaan veden teknologi- 
oita ja konsepteja kehitetään 
omiin tarpeisiin sekä ratkai-
suiksi maailmalle.

n Metsäbiomassan uudet 
tuotteet sekä innovatiiviset  
prosessit tuottavat lisäarvoa 
puusta ja laiteteknologiasta.

n Ruokaketjun puhtaus ja tur-
vallisuus ovat valtteina myös 
alueen matkailussa. 

n Biotalouden innovaatiot  
näkyvät maakunnassa toimi- 
alojen huippuosaamisena ja  
aktiivisena yhteistyönä.

WWW.ESAVO.FI/JASENKUNNAT
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Vienti kasvaa  
investoimalla  
logistiikkaan

K ymenlaakso oli 1800-lu-
vun lopulla suomalai-
sen hyvinvoinnin keh-
to. 150 vuotta sitten ko-

timainen teollisuus otti juuri Ky-
menlaaksossa ensimmäisiä isoja 
askeleitaan. Nykyään maakunnan 
elinehtoja ovat logistiikka, toimi-
va liikenneinfra sekä sujuvat kul-
jetusketjut. 

Kouvolan ja HaminaKotkan sata-
man välinen rata on vilkasliikentei-
nen tavara- ja henkilöliikenteen ra-
taosuus, jolle ennustetaan liikeen-
nemäärän kasvua noin 20 prosent-
tilla seuraavan kahden vuoden ai-
kana. Käytännössä tämä tarkoittaa 
viidestä kuuteen junaa vuorokau-
dessa lisää. 

Kouvolan ja HaminaKotkan sa-
taman välistä rautatietä on paran-

nettava, jotta Suomen vientiteolli-
suuden kilpailukyky säilyy. Junien 
ohitusalueita tarvitaan lisää, akseli-
painoa on saatava suuremmaksi ja 
turvallisuutta paremmaksi. Myös 
Mussalon Kotolahden ratapihalta 
puuttuvat viisi raideparia pitäisi ra-
kentaa pikaisesti. 

Nykyisen kaltaisena rataosuus 
ei selviä lisääntyvästä liikentees-
tä. Kymenlaakson halki kulkevan  
valtimon parantaminen ja Suomen 
suurimman sataman välityskyvystä 
huolehtiminen ovat koko Suomen 
asioita. Jos täällä tehtyä tai jalostet-
tua tavaraa ei saada sujuvasti maail- 
malle, siitä kärsii koko maa. 

– Suomen intresseissä on pitää 
Kymenlaakson koneisto hyvässä 
kunnossa, toteaa Kotka-Haminan 
seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n 

toimitusjohtaja David Lindström.
Ratakysymyksessä pallo on hei-

tetty valtiolle, mutta ei Kymenlaak-
sossakaan tumput suorina ole oltu. 
Sekä Kouvolan maalogistiikkakes-
kuksessa että HaminaKotkan sata-
massa on tehty – ja parhaillaan teh-
dään – mittavia investointeja logis-
tiikan edellytysten parantamiseksi. 

Logistiikka kehittyy
Jo nyt Kouvolassa on Pohjois-Eu-
roopan paras maalogistiikkakeskus. 
Logistiikka-alueen edelleen kehit-
täminen on yksi Kouvolan strategi-
sista kärkihankkeista. Laajennus-
hankkeen kustannusarvio on yh-
teensä noin 49 miljoonaa euroa. 

Rautatie- ja maantieterminaali-
hanke Kouvola RRT tuo uuden kon-
septin kansainväliseen logistiik-

kaan: Tehola–Kullasvaara -alueel-
le rakennetaan eri kuljetusmuo-
toja yhdistävä intermodaalitermi-
naali, joka tarjoaa konttiliikenteel-
le kilpailukykyisen kuljetuskäytä-
vän Aasiasta Pohjois-Eurooppaan 
raiteilla. 

Kouvola RRT synnyttää uusia 
logistiikan palveluja sekä paran-
taa alueen yritysten pääsyä mark-

kinoille ja osaksi logistiikkaketjua. 
Sen tavoitteena on parantaa alan 
kilpailukykyä ja tehdä Kouvolasta 
nykyistä merkittävämpi kansainvä-
linen rahtiliikenteen keskus. 

Kansainväliseltä merkittävyy-
deltään Kouvola RRT on rinnastet-
tavissa HaminaKotkan satamaan, 
jossa parhaillaan rakennetaan niin 
sanottua D-aluetta, jonka myötä sa-
tama laajenee länteen. Laajennuk-
sen arvo on yli 30 miljoonaa euroa. 

Laajennuksen myötä Mussalon 
satamaan syntyy maailmanluo-
kan sellukeskus HaminaKotkan 
sataman, ahtausyritys Stevecon ja 
metsäjätti UPM:n yhteistyönä. 

UPM keskittää uuteen terminaa-
liin Kymin ja Kaukaan sellutehtai-
den kaiken meriliikenteen.

Uusia ulottuvuuksia 
Uutena logistisena ulottuvuutena 
Kymenlaaksossa on Kouvola-Kii-
nan-juna, joka kilpailee Puolan ja 
Saksan Kiina-junien kanssa uudek-
si silkkitieksi kutsutun globaalin lo-
gistiikan valtareiteistä. 

– Kiinan konttijuna on saavutta-
massa tavoittelemamme vuoroti-
heyden, mutta se vaatii edelleen hy-
vin paljon työstämistä, kertoo Kou-
vola Innovation -kehitysyhtiön toi-
mitusjohtaja Martti Husu.

Pyhtään lentopaikka on puoles-
taan osoitus pienen kunnan ennak-
koluulottomuudesta antaa mahdol-
lisuuksia uusille avauksille. Kehit-
tämisyhtiö Cursor on Pyhtään kun-
nan kanssa luomassa uutta liiketoi-
mintaa lentävästä drone-robotiikas-
ta sekä autonomisista ajoneuvois-
ta. Pitkän ajan tavoitteena on syn-
nyttää kehitteillä olevan Redstone 
Aeron lentopaikan yhteyteen dro-
ne-osaamiskeskus. 

Rohkeutta ja innovaatioita 
Teollisuuden rakennemuutoksessa 
Kymenlaakso koki kovia, mutta hor-
jumisesta huolimatta alkuperäinen 
kivijalka, metsäteollisuus, on pysy-
nyt läpi vuosien vankasti pystyssä. 

– Kymenlaaksossa on aina oltu 
rohkeita ja valmiita ottamaan ris-
kejä. Täällä ei jämähdetä paikoil-
leen, toteaa Kymenlaakson liiton vt. 
aluekehitysjohtaja Riitta Kallström. 

Metsäteollisuusyritykset ovat 
pysyneet globaalissa muutoksessa 
mukana ja tehneet merkittäviä in-
vestointeja tulevaisuuteen ja myös 

uusiutuneet innovaatioiden kaut-
ta kohti monipuolista biojalostus-
ta. Esimerkiksi kymmenen vuotta 
sitten lakkautusuhan alta selvinnyt 
Stora Enson Sunilan tehdas Kotkas-
sa on kehittänyt ligniinistä uuden 
menestystuotteen. 

Kotkamills puolestaan on kehit-
tänyt täysin kierrätettävän kuppi-
kartongin, jonka maailmanvalloi-
tus on juuri alkamassa. Myös tänä 
keväänä aloittava BioA-lannoiteteh-
das Kotkassa panostaa kiertotalo-
uteen käyttämällä raaka-aineena 
muun muassa metsäteollisuuden 
jätevesivirtoja. 

Paperex Colombier Oy aloitti vii-
me kesänä päällystämään Pyhtään 
Stockforsin tehdasmiljöössä pape-
reita ja kartonkeja muovittomilla 
vesipohjaisilla päällysteillä. Myös-
kään entinen Ahlströmin tehtaiden 
alue Kotkassa ei ole muuttunut mu-
seoksi teollisuusjätin luovuttua toi-
minnoistaan. Nykyisin Karhulan 
teollisuuspuiston nimellä toimival-
la alueella vaikuttavat suuret kan-
sainväliset yritykset kuten Sulzer, 
Andritz ja Ahlstrom-Munksjö.

Myös perinteinen selluloosan 
tuotanto voi edelleen hyvin. UPM:n 
Kuusankosken tehdas lisäsi vast-
ikään kapasiteettiaan noin 300 tu-
hannella tonnilla yhteensä 870 000 
tonniin vuodessa.  

Trendit ovat kääntymässä 
Kymenlaaksossa ollaan sitä mieltä, 
että myönteinen talouskeskustelu 
on keskittynyt liiaksi Länsi-Suo-
meen ja Lappiin. Kymenlaaksossa  
on tuntunut hiljainen kausi, vaik-
ka maakunta on paljon mainettaan 
vahvempi ja nimenomaan mahdol-
lisuuksia pullollaan. 

– Trendit ovat kieltämättä olleet 
kielteiset, mutta ne ovat käänty-
mässä, Cursorin Lindström va-
kuuttaa. 

Monet tuottavuutta ja arvon-
lisäystä osoittavat tilastot osoitta-
vat, että Kymenlaakso ei suinkaan 
ole maakuntien joukossa peränpitä-
jä, vaan vähintään hyvää keskitasoa. 

Vuonna 2016 bruttokansantuo-
te oli Kymenlaaksossa 34 431 euroa 
asukasta kohti. Toki se on viisi tu-
hatta euroa vähemmän kuin maassa 
keskimäärin, mutta niin on useim-
missa muissakin maakunnissa, kos-
ka Uudenmaan ylivoima, 51 714 eu-
roa, nostaa keskiarvon korkealle. 

Jos tilastosta putsataan pääkau-
punkiseutu pois, 17 maakunnan 
keskiarvo laskee noin 33500 eu-
roon, jolloin Kymenlaakso onkin 
jo keskiarvon yläpuolella. 

Luvassa jätti-investointeja 
Kymenlaakso ei ime Suomen voi-
mia, vaan on sen ponnistava jalka. 
Alueella on potentiaalia, jonka hyö-
dyntäminen auttaisi koko maata. 

– Elinkeinoelämä luottaa Kymen-
laakson tulevaisuuteen. Siitä todis-
teena on se, että tänne on tulossa 
miljardiluokan investointeja. Näin 
ei tapahtuisi, mikäli yhtiöiden omis-
tajat ja johto eivät luottaisi alueen 
tulevaisuuteen, Lindström sanoo. 

Lindström viittaa muun muassa 
UPM:n suunnitelmiin rakentaa Mus-
salon satamaan jättimäinen bioja-
lostamo. Jalostamo olisi toteutues-
saan kaikkien aikojen suurin inves-
tointi HaminaKotkan satamassa.  

Tämän lisäksi tulevana kesänä 
katseet kääntyvät Kouvolaan, jos-
sa järjestetään asuntomessut. Kou-
volalle tämä on ainutlaatuinen mah-
dollisuus. Messuilla käy yleensä 120 
000 - 150 000 vierailijaa. 

– Yhteinen tehtävämme on var-
mistaa, että kävijöistä suuri osa 
käyttää koko laajan kaupunkimme 
palvelutarjontaa, Husu lisää.

Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström, maakuntajohtaja Jaakko Mikkola sekä 
Kouvola Innovationin toimitusjohtaja Martti Husu uskovat Kymenlaakson potentiaaliin.

Suomalaisen teollisuuden kehtona tunnettu maakunta elää toimivasta  
logistiikasta. Kymenlaakso on hoitanut oman osuutensa Suomen viennin  
kilpailukyvyn säilymiseksi ja paranemiseksi. Kouvola-Kotka -rataosuus  
vaatii korjauksia ja valtion investointeja kasvun ylläpitämiseksi.
teksti eija anttila  kuva tuuli koivisto ja kymenlaakson liitto

“
Koko Suomen 
asiana on pitää 
Kymenlaakson 
koneisto hyvässä 
kunnossa.

Suomi  
ponnistaa 
kaakosta
n Alueen kivijalka, metsä-
teollisuus, uusiutuu inno-
vaatioiden kautta.

n  Suomen suurin yleissata-
ma, HaminaKotka Satama, 
jatkaa vahvaa kasvuaan.

nKouvola-Kiina -junayhte-
ys tarjoaa kilpailukykyisen 
kuljetuskäytävän Aasiasta 
Eurooppaan.

n  Kymenlaakson sijainti  
pääkaupunkiseudun lähei-
syydessä tarjoaa mahdolli-
suuksia uusille avauksille.

Kouvolan ja 
HaminaKotka  
Sataman välisel-
le ratayhteydelle 
odotetaan 20 
prosentin kasvua 
tulevan kahden 
vuoden aikana.
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n Raaseporin kaupunki syntyi 10 
vuotta sitten, kun Tammisaaren 
ja Karjaan kaupungit sekä Pohjan 
kunta yhdistyivät.

n Kaupunki tunnetaan Fiskarsin ja 
Billnäsin ruukkikylistä sekä Raase-
porin ja Mustion linnoista. 

n Raaseporin vetovoimaa lisäävät 
Tammisaaren saariston kansallis-
puisto sekä lukuisat metsät, järvet 
ja arvokkaat luontoalueet. 

Laajentuva Yrityspuisto Syke sijaitsee logistisesti ajatellen erittäin hyvällä paikalla.  
Tampereen ja Porin lisäksi Turku ja Rauma satamineen eivät myöskään ole kaukana. 

Tampereen kainalossa sijaitseva yrityspuisto Syke on tiivis  
toimintaympäristö osaavaa alihankintaverkostoa tarvitseville,  
kasvaville teollisuus- ja asiantuntijayrityksille koosta riippumatta. 
teksti anne korkala  kuva sastamalan kaupunki 

Yrittäjää tuetaan 
yhteisön sykkeessä

S astamala tarjoaa uusille yrityksil-
le helpon alun valmiissa ekosys-
teemissä. Yrityspuisto Syke kas-
vaa vanhan teollisuusalueen yh-

teyteen, jota laajennetaan kaavoittamalla 
uusia yritystontteja. Lisäksi alueen vapail-
le toimistotiloille kehitetään uutta käyttöä. 

Sykkeen vahvuutena on valmis yrityskan-
ta, jossa osa toimijoista tuottaa palveluita 
toisille puiston yrityksille. Teollisuusyrityk-
sille on tarjolla kunnossapito- ja kiinteistön-
huoltopalveluja sekä mittalaitteiden kalib-
rointipalvelua. Alueella toimii tällä hetkel-
lä 12 yritystä työllistäen yli 200 henkilöä. 
Laajennuksen myötä toimitilojen määrä kol-
minkertaistuu mahdollistaen yli 100 000 
kerrosneliön lisärakentamisen. 

– Haemme ympäri Suomea yrityksiä, jot-
ka etsivät yritystonttia tai toimitilaa logisti-
sesti keskeiseltä paikalta, Sastamalan elin-
keinojohtaja Ursula Lumme kertoo. 

Metallia ja älykkäitä ajoneuvoja 
Sastamalan sijainti on erinomainen: matkaa 
Tampereelle on alle 50 kilometriä. Rauman, 
Turun ja Porin satamat ovat myös lähellä. 

– Yritysverkostomme ovat yhteisöllisiä. 
Ihmiset tuntevat toisensa, yhteistyö on 
luontevaa ja kaupungilta saa henkilökoh-
taista palvelua, Lumme lupaa. 

Sastamalassa on vahvaa osaamista esi-
merkiksi metalli- ja kumiteollisuudessa. He-
delmälliseen maaperään on syntynyt kas-
vuyrityksiä, kuten terveysteknologiayritys 
Lojer sekä cleantech-yritys Vexve. Huomat-
tavan moni yritys toimii ajoneuvoteollisuu-
dessa tehden sekä kokoonpanotyötä että 
materiaali- ja osavalmistusta – mukaan lu-
kien Fortacon kokoamat älykkäät ajoneuvot. 

Osaavaa työvoimaa tuottaa paikallinen 
ammatillinen koulutuskuntayhtymä Sasky. 
Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä Tampe-
reen korkeakouluyhteisön kanssa. 

Yrityspuiston taustalle on haettu laajasti 
näkemyksiä tulevaisuuden trendeistä, yri-
tysten ja työelämän tarpeista sekä erilaisista 

innovaatiotapahtumista ja –kampanjoista. 
Tulevaisuudessa korostuu ekologisuus, 

joustavuus ja yritysten välisen yhteistyön 
tärkeys. Pienet yritykset ja startupit kaipaa-
vat yhteisöllisiä toimitiloja ja koordinoitua 
verkostotoimintaa oman osaamisen lisäämi-
seksi. Kaikkea osaamista ei myöskään kan-
nata ylläpitää itse, vaan yritykset toimivat 
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Olosuhteet yrittämiselle ovat mainiot: 
alueella on valokuitutietoliikenneyhtey-
det, biovoimaan perustuva kaukolämpö-
verkko sekä biopohjaista prosessihöyryä. 
Erikoisuutena on koeajoalue raskaille ajo-
neuvoille sekä mahdollisuus normaalia kor-
keammin turvaluokiteltuihin tiloihin.  

– Sastamalassa on hyvä olla ja yrittää. 
Tästä kertoo myös valintamme Pirkanmaan 
vuoden 2019 yrittäjyys- ja elinvoimakun-
naksi. Sykkeestä halutaan tehdä kaupungin 
yhteinen yritysten kohtaamispaikka, jossa 
toivottavasti tulevaisuudessa toimii myös 
toimistohotelli. Meille ovat tervetulleita kai-
ken kokoiset yritykset, Lumme toivottaa. 

L änsi-Uudellamaalla sijaitsevan 
Raaseporin valtit ovat kaikkia nii-
tä asioita, joista kasvukeskuksis-
sa vain haaveillaan. Kaupungilla 

on tarjota rauhaa, ruuhkattomuutta, tont-
teja ja turvallisuutta sekä kylämäistä välit-
tävää yhteisöllisyyttä. Lähiympäristön lu-
kuisat elintarvikealan toimijat huolehtivat 
siitä, että kaupunkilaiset saavat syödäkseen 
ekologisesti tuotettua lähiruokaa, jonka al-
kuperä tunnetaan. 

– Raaseporissa on hyvä asua, ja kaupunki 
toivottaa uudet tulijat tervetulleiksi. Asun-
tojen ja tonttien hinnat sekä elinkustannuk-
set ovat alhaisemmat kuin suurissa kasvu-
keskuksissa. Päiväkotipaikkoja ja tervey-
denhoitoa on hyvin tarjolla. Raaseporissa 
olet aina nopeasti perillä ja saat parkkipai-
kan liikkeen tai yrityksen edestä ilman park-
kimaksua. Palvelu on henkilökohtaista, ja 
sitä saa kahdella kielellä, kaupungin kehi-
tyspäällikkö Jennifer Gammals kertoo asuk-
kaiden arjesta.

Raasepori sijaitsee logistisesti oivallisessa 
paikassa: tunti Helsinkiin ja tunti Turkuun. 
Vaikka matka taittuu autolla tai junalla, työtä 
tai palveluja ei tarvitse hakea kaukaa. Kau-
punkilaisia työllistävät kaupunki sairaaloi-
neen, Fiskars Group, IDO, Uudenmaan pri-
kaati sekä matkailu ja muut palvelualat.

– Yhä useampi asukas tekee etätyötä. Se 
on suosittua nopean datansiirron kaupun-
gissa, jossa upeat pyöräily- ja hiihtomah-
dollisuudet avautuvat aivan kotinurkalta, 
muistuttaa Raaseporin matkailupäällikkö 
Ville Vuorelma.

Matkailusta konesaleihin
Raaseporille antavat leimansa historialliset 
ruukit ja linnat sekä monipuoliset luonto-
matkailun mahdollisuudet. Historia ja mat-
kailu lyövät kuitenkin samaan aikaan kät-
tä tulevaisuuden ja uusien tulonlähteiden 
kanssa. Ne liittyvät tekniseen kehitykseen, 
jolle kaupungilla on antaa jalansijaa. Alueel-

le sijoittuu suunnitelmien mukaan lähitule-
vaisuudessa useita datacentereitä. Tontit ja 
verkkoyhteydet ovat jo olemassa. 

– Hangon ja Raaseporin alueesta on tulos-
sa ICT-yhdyskäytävä Euroopan ja Aasian vä-
lille. Näitä linkittävän merikaapelin reitti kul-
kee Saksasta Hankoon ja edelleen Raaseporin 
kautta sisämaahan, Gammals kertoo. 

Raasepori hyötyy myös Hangon sataman 
läheisyydestä. Se houkuttelee kaupunkiin 
vientiä ja tuontia harjoittavia yrityksiä. Mat-
ka satamaan on lyhyt niin rekalla kuin tava-
rajunalla. Vaihtoehtoiset satamat löytyvät 
nekin läheltä, Inkoosta ja Turusta.

– Tervetulleita ovat toki mitä erilaisim-
pien toimialojen yritykset. Kaupungista 
löytyy tiloja, joita on mahdollista muokata 
uuteen käyttötarkoitukseen, sekä hyvä va-
likoima yritystontteja. Jos kaupungista jo-
takin selkeästi puuttuu, se on tasokas, mo-
derni kongressihotelli, Gammals heittää il-
moille ehdotuksen. 

Raaseporin asukkaat sekä yrittäjät saavat nauttia luonnonlähei-
sestä ja merellisestä kaupungista, joka toimii kestävästi ja elää 
valokuituaikaa vain tunnin matkan päässä Helsingistä. 
teksti liisa joensuu  kuva juha arvid helminen

Ruuhkatonta arkea  
historian havinassa

Kehityspäällikkö Jennifer Gammals sekä matkailupäällikkö Ville Vuorelma kertovat 
ruukkien ja linnojen Raaseporin elävän modernia ICT-aikaa. 

Nuori kaupunki, 
pitkä historia

n Sykkeen uudet yritystontit  
tulevat varattavaksi vuoden 2019 
aikana, kunnallistekniikan rakenta-
minen alkaa 2020.

n Alueelle sijoittuvalla yrittäjällä 
on vielä mahdollisuus vaikuttaa 
yritystonttinsa kaavoitukseen.

n Rakennettavien tonttien lisäksi 
valtateiden 11 ja 12 varrelta on saa-
tavilla jo valmiita tontteja.

WWW.SYKESASTAMALA.FI 

Yrityspuisto Syke 

Pohjois-Karjalan Lieksa 
tunnetaan etenkin Ruu-
naan koskista ja Kolin 
kansallismaisemasta.  
Vireässä kaupungissa on 
myös perinteikkäitä yri-
tyksiä, joiden tuotteisiin 
jokainen on törmännyt. 

teksti riitta mikkonen 
kuva risto takala

P äivittäin vastaan kävele-
vät Reino- ja Aino-tossut 
ovat lieksalaisia. Monet 
tutut tuotteet makeis- ja 

tuoretuotepuolelta kääritään liek-
salaisiin papereihin ja pakkauksiin. 
Pääsiäisenä ostetaan pashaa, talvel-
la pyöräillään nastarenkailla ja ym-
päri vuoden nautitaan gluteenitto-
mista tuotteista – nekin Lieksasta.

Todennäköisesti jokainen on 
asioinut Lieksassa rakennetussa 
kylpyhuoneessa tai junan wc:ssä. 
Myös komposiitti- ja puunjalostus-

Kolin kansallispuisto on luonnon pääomaa ja Lieksan matkailun perusta. Lieksassa valmistetaan myös monia kaikille suomalaisille tuttuja arkipäivän tuotteita.

tuotteita, risteilijöiden parvekkeita 
ja betonielementtejä valmistetaan 
paikkakunnalla. Pohjoismaiden 
suurin tatuointi- ja lävistystarvik-
keiden tukkuliikekin on Lieksasta.

Jarkko Määttänen, Lieksan kau-
punginjohtaja, toteaakin, että kau-
pungin yritysrakenne on monipuo-
linen sekä toimialoiltaan että työn-
tekijämääriltään.

– Isojen kansainvälisten toimijoi-
den, kuten Binderholz Nordic Oy:n 
ja Pankaboard Oy:n lisäksi Lieksas-
sa on runsaasti muutamia kymme-
niä henkilöitä työllistäviä yrityksiä. 
Se antaa mahdollisuuden eri toimi-
alojen kehittämiseen suhdanne-
vaihtelutkin huomioiden, Määttä-
nen kiittelee. 

Julkisena toimijana merkittä-
vä työllistäjä Lieksan kaupungin ja 
Siun soten lisäksi on Kelan yhteys-
keskus, joka työllistää tällä hetkel-
lä yli 80 henkilöä.

Myös yritysten omistuspohja on 
vakaa. On pitkät perinteet omaavaa 
perheyrittäjyyttä, mutta myös kan-
sainväliset sijoittajat ovat löytäneet 
Lieksan. Kasvuun uskotaan, mistä 
on todisteena 80 miljoonan toteu-

tuneet tai varmistuneet investoin-
nit. Tämän lisäksi suunnitteilla on 
vielä mittavampia investointiko-
konaisuuksia sekä jalostuksen et-
tä matkailun toimialoilla.

– Kehitystä tukemaan on myön-
netty lisäksi noin 10,5 miljoonan 
euron yritystuet, jotka ovat merkit-
tävä osa yhteensä noin 26 miljoo-
nan kokonaispotista Pohjois-Karja-
laan, Määttänen iloitsee.

Metsän ja matkailun voima
Teollisuudessa kehittämisen mer-
kittävänä kärkenä on biometsätalo-
us. Talouden tukijalka on aina saatu 
metsästä, se pätee edelleen. Metsät 
kasvavat ja tuottavat raaka-aineita, 
yhä enemmän biotuotantoaloille. 
Maisemaa riittää tietysti myös luon-
tokokemuksiin.

– Matkailun kehittäminen on toi-
nen painopistealueemme, jatkaa 
Lieksan Kehitys Oy LieKen toimi-
tusjohtaja Susanna Saastamoinen.

Kolin ja Patvinsuon kansallis-
puistot sekä Ruunaan retkeilyalue 
tuovat jo nyt satojatuhansia vierai-
ta kaupunkiin vuosittain. Matkailun 
saralla Lieksa tekee yhteistyötä eri 

tahojen, kuten Metsähallituksen ja 
naapurikuntien kanssa.

– Matkailunkin investoinnit tuo-
vat alueelle runsaasti uusia työpaik-
koja, Määttänen korostaa.

Työpaikkoja on avoinna eri toi-
mialojen yrityksiin kuukausitasolla 
keskimäärin 50 - 100 paikan verran. 

– Nyt keväällä tulee hakuun kym-
meniä työntekijöitä esimerkiksi sa-
hateollisuuteen. Lisäksi jo kuluvan 
vuoden aikana yritysten kasvu luo 
liki 100 uutta työpaikkaa eri aloille.

Vakituisia töitä tarjolla
Lieksassa olevien työpaikkojen 
määrän kasvu ja työntekijöiden 
ikääntyminen tuovat tullessaan 
jatkuvan työvoimatarpeen. 

– Vakinaiset työpaikat hyvässä 
palveluympäristössä kiinnostavat, 
kertoo Lieksan Kehitys Oy:n hallin-
noiman Tekemätöntä Työtä Tarjol-

la, Työpaikkoja Tekijöille -hankkeen 
projektipäällikkö Satu Pehkonen.

– Olemme apuna sekä yrityksil-
le että työllistymisestä ja muutta-
misesta kiinnostuneille.

Tekemistä ja palveluita Lieksasta 
löytyy koko perheelle. Myös koulu-
rakentamiseen investoidaan. 

– Tänä vuonna alkaa puuraken-
teisen yläkoulu-lukion ja ammatil-
lisen koulutuksen ainutlaatuinen 
uudisrakennushanke, jossa kaik-
ki koulutusasteet tuodaan samal-
le kampukselle, kaupunginjohtaja 
Määttänen taustoittaa.

Harrastusmahdollisuudetkin 
kestävät vertailun. Lieksan kaupun-
gista löytyvät jäähalli, uimahalli, lii-
kuntahalli, kuvataidekoulu, kansa-
laisopisto, musiikkiopisto, hiihto- 
ja laskettelumaastoja unohtamatta. 

– Mistäpä tämän parempaa pa-
kettia saisi, kolmikko iloitsee. 

Mittavilla investoinneilla 
luodaan vakituisia töitä
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Sijainti Ylöjärven ja Tam-
pereen naapurissa hou-
kuttelee yrityksiä sijoit-
tumaan Hämeenkyröön. 
Asukaslukuun suhteutet-
tuna kunnassa on enem-
män yrityksiä kuin koko 
Suomen kunnissa keski-
määrin. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva hämeenkyrön kunta

H ämeenkyrön Yrityspal-
velun toimitusjohtaja 
Markus Pikka lyö pöy-
tään järeitä lukuja kun-

nan yritystoiminnasta. 10 500 asuk-
kaan kunnassa on noin 750 yritystä. 

Erityisen iloinen Pikka on siitä, 
että Hämeenkyrön yritysrakenne on 
monipuolinen niin yritysten koon 
kuin toimialojenkin osalta. Toimi-
joista reilu puolet on palvelualan 
yrityksiä, kolmannes teollisuusyri-
tyksiä ja kymmenesosa maa- ja met-
sätalouteen keskittyneitä yrityksiä.

Asukasmäärään suhteutettuna 
yrityksiä on enemmän kuin Suomen 
kunnissa keskimäärin. Huomion- 
arvoista on se, että Hämeenkyrön 

yrityskanta suhteessa väestöpoh-
jaan on Pälkäneen lisäksi korkeampi 
kuin yhdessäkään Tampereen ydin-
kaupunkiseudun kunnassa. 

Kulkuyhteyksien varrella
Pikan mukaan sijainti ja työvoiman 
saatavuus ovat keskeisessä roolis-
sa, kun yritykset tekevät päätöksiä 
toimipisteidensä sijainnista. Tässä 
Hämeenkyrö on hänen mielestään 
vahvoilla. Pikka näkee kunnan eri-
tyisen kiinnostavana paikkana Poh-
janmaalla ja Satakunnassa toimivil-
le yrityksille, jotka tekevät esimer-
kiksi alihankintaa Pirkanmaalla toi-
miville asiakasyrityksille tai näke-
vät alueen muutoin toimintansa 
kannalta merkittävänä. Hämeen-
kyrössä on myös laadukas ammat-
tioppilaitos, joka osaltaan parantaa 
työvoiman saatavuutta ja yritysten 
koulutusmahdollisuuksia. 

– Hämeenkyrön sijainti on lo-
gistisesti erittäin hyvä. Kolmostie-
tä pitkin pääsee Tampereelle puo-
lessa tunnissa sekä samassa ajassa  
myös Tampere-Pirkkalan lentoase-
malle ja Tampere-Helsinki-moot-
toritielle. Jatkossa kulkuyhteyksi-
en odotetaan paranevan entises-
tään, kun Hämeenkyrön kohdalle 
saadaan rakennettua 10 kilometriä 
uutta tietä. ELYllä on suunnitelmat 
valmiina ja uuden tielinjan toteutu-

minen on nyt lähempänä kuin kos-
kaan, Pikka kertoo. 

Hyvät julkiset palvelut
Pikka painottaa, ettei Hämeenkyrö 
ole pelkästään hyvän sijainnin va-
rassa. Hän laskee kunnan valteiksi 
myös luonnonläheisen ja turvalli-
sen asuinympäristön sekä laaduk-
kaat julkiset palvelut yrityksille ja 
asukkaille. Esimerkiksi kaikki kun-
nan koulut ja päiväkodit ovat uusia 
tai viimevuosina peruskorjattuja. 

Hämeenkyrön Yrityspalveluiden 
eduiksi Pikka nimeää nopeuden, 
joustavuuden, yrityslähtöisyyden 
ja henkilökohtaisuuden. Pienessä 
organisaatiossa byrokratia loistaa 
poissaolollaan. Neuvojilla on myös 
hyvä yrityskentän tuntemus paikal-
lisen yritysjärjestön kanssa tehtä-
vän tiiviin yhteistyön ja oman työ-
kokemuksensa kautta. Esimerkiksi 
Pikka itse on työskennellyt pitkään 
henkilöstöpalvelualan yrityksissä. 

– Tarjoamme yritysneuvontaa 
aloitteleville ja eri elinkaaren vai-
heissa oleville yrityksille sekä au-
tamme yrityksiä löytämään toimin-
taansa sopivat toimitilat ja yritys-
tontit. Tehtäväalueeseemme kuu-
luu myös yritystoiminnan olosuh-
teiden edistäminen Hämeenkyrös-
sä ja kunnan markkinointi muualla 
toimiville yrityksille, Pikka kertoo.

Luonnonläheinen kunta 
toimii yrityslähtöisesti 

Hämeenkyrön luonnonläheinen ja turvallinen ympäristö luo alueen  
yrityksille ja asukkaille mukavat oltavat.

P äijäthämäläinen Orimat-
tilan kaupunki päätti läh-
teä rohkeasti uudismieli-
seen hankkeeseen, jonka 

yhtenä tarkoituksena oli kasvattaa 
asukaslukua, mutta toisena tärkeä-
nä tavoitteena oli luoda kaupunki-
rakentamisen malliasuinalue. 

Omakotitalossa asumisen ei tar-
vitse tarkoittaa vapaa-ajan työlei-
riä. Yhteisöllisyys kuuluu alueen 
ideologiaan.

– Moni nykyajan perhe tavoitte-
lee kompaktia asumista. Hennas-
sa tontit ovat reilusti alle tuhannen 
neliömetrin suuruisia. Alueelle viri-
tellään yhteiskäyttöautoa, kevyt lii-
kenne otetaan kaikkialla huomioon 
ja palvelut sijaitsevat kahden kilo-
metrin säteellä. Viheristutusten 
ideana on tehdä alueesta niin sa-
nottu syötävä kaupunki, Orimatti-
lan kaupungin kehittämispäällikkö 
Jenni Tolvanen kuvailee.

Lähtökohtana on tarjota mahdol-
lisuus rakentaa ekologinen ja ter-
ve koti viihtyisälle alueelle. Lapsi-

Kestävän asumisen
puutarhakaupunki

perheille tärkeät päiväkodit ja kou-
lu valmistuvat suunnitelmien mu-
kaan kahden vuoden sisällä. Lisäk-
si Hennaan on rakentumassa Tuu-
liharjan yritysalue.

Erinomaiset kulkuyhteydet
Orimattila sijaitsee vilkkaan ne-
lostien varrella. Henna houkutte-
lee erityisesti asukkaita, jotka ar-
vostavat maaseutumaista asuinym-
päristöä suurten kaupunkien lähei-
syydessä. Työmatkojen sujuvuut-
ta on mietitty, joten kulkuyhteydet 
ovat erinomaiset.

– Lahteen ajaa autolla vartissa. 
Poikkeuksellista on se, että Hen-
naan avattiin joulukuussa 2017 uusi 
rautatieasema, josta pääsee Z-junal-
la Helsinkiin alle tunnissa.

Julkinen liikenne toimii harvak-
seltaan, mutta rinnalla on myös yh-
teiskäyttöauto.

– Hennan asemalta voi vuokra-
ta yhteiskäyttöauton. Nettipalve-
lu toimii yksinkertaistettuna niin, 
että autonomistaja antaa autonsa 

vuokralle, ja palveluun rekisteröity-
nyt vuokraaja saa lunastaa avaimet 
koodilukollisesta rasiasta. 

 
Digitaalista mukavuutta
Omakotitalojen lisäksi alueella on 
rivi- ja kerrostalotontteja. Digitaa-
lisuutta hyödynnetään kaikessa.

– Yhden suunnitteilla olevan ker-
rostalon alakertaan tulee kaupun-
gin ylläpitämä yhteisötila ja info-
piste, josta voisi vaikka junaa odo-
tellessa vuokrata e-kirjan. Toivotta-
vasti mahdollisimman moneen ra-

kennukseen suunnitellaan aurin-
koenergian uusimmat sovellukset, 
joilla voi seurata maalämmön ja au-
rinkoenergian käyttöä.

Alue kiinnostaa niin vierailijoi-
ta kuin kaupunkisuunnittelun ja 
rakentamisen ammattilaisia sekä 
opiskelijoita. Yhteistyö Lappeen-
rannan yliopiston Lahden yksikön 
kanssa toi mukaan suunnittelutii-
miin myös ulkomaisia opiskelijoita.

– Tanskalaiset opiskelijat ovat 
ideoineet Henna-applikaation, 
joka on konkreettinen työkalu 

alueen yhteisöllisyyden tukemisek-
si. Olemme myös verkostoituneet 
muiden kaupunkien kanssa, joilla 
on vastaavia asuinalueita. Esimer-
kiksi Tampereelta ja Lahdesta löy-
tyy tällaisia, Tolvanen avaa.

Väen vähentyessä moni Suomen 
kaupunki miettii keinoja kääntää 
kehitys positiiviseksi. Runsaan 16 
000 asukkaan Orimattila ei ole anta-
nut periksi, vaan aikoo tuplata väki-
luvun vuoteen 2030 mennessä. Eräs 
keino on rakentaa Hennan kaltainen 
moderni ja resurssifiksu asuinalue. 

Vuoden 2017 joulukuusta lähtien lähijunalla oon päässyt Hennasta Helsinkiin alle tunnissa. Lahteenkin 
ajaa esimerkiksi yhteiskäyttöautolla vartissa. 

Suomessa on muutamia edistyksellisiä asuinalueita,  
joissa rakentamisen lähtökohtana on ollut kestävä kehitys. 
Yksi tällaisista alueista on Hennan alue Orimattilassa. 
teksti outi rantala  kuva orimattilan kaupunki

Tuusula tarjoaa tilavaa 
tonttimaata sekä yritysten 
että asukkaiden tarpeisiin. 
Yksi suurimpia hankkeita 
on Focus-yritysalue, joka  
mahdollistaa monenlaista  
liiketoimintaa tuhansine 
työpaikkoineen. 

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva aarti ollila ristola  
arkkitehdit & kari kohvakka

T ilaa vaativan tonttimaan 
kysyntä ulottuu nyt ke-
hyskuntiin. Tuusulan ve-
tovoimaisuutta lisää si-

joittuminen Helsinki-Vantaan len-
tokentän kylkeen.

– Yritykset kyselevät nyt erityi-
sesti isoja tontteja, ja tähän tarpee-
seen pyrimme vastaamaan. Mo-
nilla on tarve jopa 10–15 hehtaarin 
maa-alueille, kertoo Tuusulan elin-
voimajohtaja Seppo Pietarinen. 

Esimerkiksi Kehä I:n ja III:n var-
relle sijoittuvat yritykset eivät enää 
tahdo löytää laajentumisen mah-
dollisuuksia tiiviisti rakennetusta 
ympäristöstä, vaan suuntaavat kat-

seensa väljemmille maille. 
Riittävän kokoinen tontti oli yksi 

ratkaisevista kriteereistä, kun saksa-
lainen, datakeskuspalveluita tarjo-
ava Heztner päätti valita Tuusulan 
sijainnikseen. Sujuva yhteistyö kun-
nan kanssa sekä hyvät liikenneyh- 
teydet vauhdittivat päätöstä.

Sadan hehtaarin yritysalue
Noin sadan hehtaarin ja kerrosalal-
taan miljoonan neliömetrin suurui-
nen Focus-alue on lähitulevaisuu-
dessa loistava paikka monille yri-
tyksille. Etelä-Tuusulassa sijaitse-
va alue on tarkoitus rakentaa kau-
pallisten palveluiden, logistiikan ja 
työpaikkatoimintojen nauhaksi tu-
levan Kehä IV:n varrelle. 

Focuksen osayleiskaava on jo val-
mistunut ja määrätietoinen maan-
hankinta loppusuoralla. Alue toteu-
tuu vaiheittain ja täydentää lento-
aseman ympärille rakentuvaa työ-
paikkavyöhykettä. 

Tuusula kiinnostaa myös muut-
tajia. Vuosi 2020 tulee valottamaan 
kunnan asuntorakentamisen suun-
taa. Kunnassa järjestetään jo kol-
mannen kerran asuntomessut, jotka 
ovat samalla Suomen Asuntomes-
sujen 50-vuotisjuhlamessut. Paik-
kana on Hyrylän entisen varuskun-
nan alue, Rykmentinpuisto, jonne 

rakentuu asuintilaa jopa 15 000 
asukkaalle. 

– Siitä tulee kylämäinen, moderni 
ja viihtyisä alue, jonne rakennetaan 
monipuolisia asuntoja kerrostalois-
ta omakotitaloihin, kertoo kuntake-
hitysjohtaja Marko Härkönen.

Palveluita ja kulttuuria 
Kasvavana kuntana Tuusula on 
päättänyt kohentaa palveluverk-
koaan 150 miljoonalla eurolla seu-
raavan vuosikymmenen aikana. 
Summa ohjataan erityisesti päivä-

kodeille ja kouluille.
– Haluamme olla koulutuksen 

kärkikunta ja tehdä hyvästä palve-
luverkostosta vetovoimatekijän, 
Härkönen vahvistaa.

Härkönen esittelee havainneku-
via Hyrylään rakennettavasta Mo-
nio-hankkeesta, johon saadaan tilat 
lukiolle, taideopetusta järjestäville 
tahoille sekä kansalaisopistolle ja 
kuntalaisten tarpeisiin. Arkkitehtuu-
rikilpailun voittajasta tulee maail- 
man suurimpiin hirsirakenteisiin 
kouluihin lukeutuva rakennus, jon-

ka on määrä valmistua vuonna 2021.
Arkkitehtoninen laatu onkin  

avainsana kunnan rakennushank-
keissa. Erityisesti arvokasta Tuu-
sulanjärven ympäristöä vaalitaan 
tarkasti. Jopa uudesta uimapavil-
jongista järjestettiin juuri suun-
nittelukilpailu, ja kansainvälinen 
Euroopan 15-kilpailu on alkamas-
sa Anttilan tilakeskuksen alueesta. 
Noin 40 000 asukkaan kunta tunne-
taan etenkin kulttuurikuntana, joka 
kokee yhtä vahvasti olevansa luon-
nonläheinen, turvallinen ja kunta-
laisten osallisuutta tukeva yhteisö.

Tuusula tekee yhteistyötä mui-
den kuntien kanssa alueellisen kas-
vun takaamiseksi. Se on mukana 
kehittämässä Helsingin seudun 14 
kunnan strategista suunnitelmaa, 
jossa luodaan linjat maankäytölle, 
asumiselle ja liikenteelle vuoteen 
2050 asti. 

Alueen kunnat tarjoavat myös 
neuvontapalveluja yrityksille ja 
yrittäjäksi aikoville yhteistyössä 
Keski-Uudenmaan Kehittämiskes-
kus Keuken kanssa. Se auttaa pai-
kallisia yrityksiä kehittymään ja 
kasvamaan Järvenpään, Karkkilan, 
Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, 
Sipoon ja Tuusulan alueilla.

WWW.TUUSULA.FI

Kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen ja elinvoimajohtaja Seppo Pietarinen. 

Tuusulan uudessa monitoimitalo Moniossa yhdistyvät eri ikäisten ja erilaisten käyttäjäryhmien uudenlainen oppiminen sekä kuntalaisia palveleva kulttuuriharrastusten työpaja.  

Sata hehtaaria tilaa laajentaa
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Akaa Point -yritysalueelle tulee muun muassa puualan yrityksiä. Valoisa 
Woodin Jorma Soinin mukaan tuleva sahalaitos edustaa alansa huippua.

A kaa on Pirkanmaan ket-
terin kunta. Meillä on 
hyvä henki ja yritys-
myönteinen ilmapiiri. 

Asukkaille on hyvät peruspalve-
lut. Meneillään on myös lähijuna-
pilotti: Toijalassa on asema ja Viia-
lassa seisake, joilla lähijuna pysäh-
tyy, toteaa Akaan kaupungin elin-
keinopäällikkö Jari Jokinen.

Jokinen katselee kaupungin ke-
hitysnäkymiä luottavaisena. Rau-
tatien lisäksi hyvät maantieyhtey- 
det tukevat kaupungin kehitystä.

17 000 asukkaan Akaa sijaitsee 40 
kilometrin päässä Tampereelta, jos-
sa useat akaalaiset käyvät töissä. 

– Uskon, että parin viime vuoden 
lievä muuttotappio kääntyy jälleen 

Pirkanmaan keskelle  
nousee ketterä yritysalue

voiton puolelle, kun kerrostalora-
kentaminen on taas käynnistynyt.

Joustavaa kaavoitusta
Kaupunki ylläpitää oman tonttitar-
jontansa lisäksi tontti- ja toimitila-
pörssiä, jossa myös yksityiset maan-
omistajat voivat tarjota tonttejaan. 
Akaa Point -yritysalue on kaupun-
gin historian mittavin elinkeinopo-
liittinen hanke, johon on budjetoi-
tu infran rakentamiseen tälle ja en-
si vuodelle yhteensä 1,5 miljoonaa 
euroa. Uudelle yritysalueelle on tu-
lossa muun muassa Pohjois-Euroo-
pan suurin lehtipuusaha.

– Valoisa Woodin lisäksi alueelle 
on tulossa muitakin puualan toimi-
joita. Kaava-asioissa kaupunki on 
joustava. Akaa Point kiinnostaa iso-
ja teollisuusyrityksiä myös sen ta-
kia, että pääradalta saadaan alueelle 
pistoraide, Jokinen tietää.

Akaalla on myös vahvaa metal-
lialan osaamista ja alue on tunnet-
tu muoviteollisuuden keskittymä.

– Sijainti ja kustannustehokkuus 
vaikuttavat ilman muuta. Mootto-
ritietä pääsee Helsinkiin ja valta-
tie 9:ää Turkuun. Rautatietä pitkin 
pääsee satamiin ja itärajalle saakka.

Isoimmat yritykset työllistävät 
yli sata henkeä. Lisäksi paikkakun-
nalla toimii useita 20–50 työntekijän 

yrityksiä ja lukuisia pienyrityksiä.
– Paikkakunnan yritykset hyö-

dyntävät tehokkaasti toisten-
sa osaamista. Suuremmat yrityk-
set työllistävät pienempiä toimi-
joita esimerkiksi alihankinnoilla. 

Vuosiksi rakentamista
Uuden 180 hehtaarin yritysalueen 
rakentaminen alkaa tänä vuonna. 
Seuraavien vuosien aikana alueen 
infrastruktuuri valmistuu ja nyt no-
peimmat varaajat pääsevät valitse-
maan parhaat tontit. Tällä hetkellä 
neuvotteluja käydään useiden heh-
taarien alueista.

– Koska ollaan maaseudulla, pie-
net ja keskisuuret yritykset saavat 
suuremmat 20 prosentin investoin-
tituet. Ensimmäisille tonteille ale-
taan rakentaa jo tämän vuoden aika-
na. Tontit räätälöidään asiakkaalle 
ja kaupungin toiminta on muuten-
kin asiakaslähtöistä, Jokinen lupaa.

Rakentaminen tulee viemään 
vuosia, mutta lähitulevaisuuden en-
simmäisiä hankkeita on ratahanke.

– Ratahanke etenee vauhdilla, 
sillä se on Liikenneviraston kärki-
listoilla. Vuonna 2020 saadaan Akaa 
Pointin alueelle raide ja raakapuu-
terminaali. Kaiken kaikkiaan on ar-
vioitu, että alueen rakentaminen 
jatkuu seuraavat 25 vuotta.

K erava on ollut jo pitkään 
muuttovoittoinen kau-
punki, eikä ihme, sillä 
sinne on lyhyt matka 

maailmalta. Esimerkiksi Helsinkiin 
pääsee 20 minuutissa junalla. Lä-
histöllä on myös Helsinki-Vantaan 
kansainvälinen lentokenttä. Kera-
va kurkottaakin kohti pääkaupunki-
seutua, mutta yhteistyötä tehdään 
myös muiden lähikuntien kanssa.

Rakentamisessa kaupunki suo-
sii uusiutuvia energiamuotoja ja 
elinkaariajattelua. Kerava on mu-
kana EU:n rahoittamassa Smart City 
-hankkeessa. Monipuolista asuinra-
kentamista ohjaa asuntopoliittinen 

Maailmalle ei ole 
pitkä matka

ohjelma ja tavoite 500 asunnon val-
mistumisesta vuosittain.

Urbaani viherkaupunki
Keravan va. kaupunkikehitysjohta-
ja Tiina Hartman tähyää jo vuoteen 
2024, jolloin kaupunki täyttää 100 
vuotta ja isännöi asuntomessuja Ke-
ravan kartanon ympäristöön nou-
sevalla alueella. Matkaa rautatie-
asemalle on vain kilometrin verran.

Messuilla nähdään innovatiivisia 
toteutuksia energiankäyttöä seuraa-
vien valotaulujen, kiertotalouskes-
kusten ja perinteistä poikkeavien 
asumisratkaisujen muodossa. Kort-
telit voivat muodostua pien- ja ker-
rostalojen yhdistelmistä sekä osuus-
kuntamuotoisesta asumisesta. 

– Erotumme maaseutumaisista 
kunnista urbaanilla ilmeellä. Meillä 
on kaupunkiasumisen muotoja lä-
hellä luontoa, Hartman mainitsee.

Kerava on julistautunut moni-
muotoiseksi viherkaupungiksi, jos-
sa on huolehdittu siitä, että jokai-
sella kaupunkilaisella on enintään 
300 metriä viheralueelle. Asunto-
messujen myötä arvokas Keravan-
jokilaakson kulttuurimaisema saa-
daan paremmin virkistyskäyttöön.  

Kerava on logistisen sijaintinsa 
takia myös elinkeinoelämän suo-
sima kaupunki, jossa toimii reilut 

2000 yritystä. Tilaa uusille yrityk-
sille on yhä, ja tonttimaata raivataan 
joustavalla kaavoituksella. Kunnal-
la on yritysten menestymistä tuke-
va elinkeino-ohjelma.

– Tarjoamme sijoittumispalvelut 
yhden luukun periaatteella, ja saa-
tamme yrittäjät byrokratiaviidakon 
läpi, toteaa Keravan elinvoimajoh-
taja Mira Keitaanranta.

Kaupunki ennakoi elinkeinoelä-
män tarpeita keskustelemalla aktii-
visesti yrittäjien kanssa ja välittä-
mällä oppilaitoksille tietoa yritys-
ten osaamistarpeista.

Elinvoimajohtaja Mira Keitaanrannan ja va. kaupunkikehitysjohtaja Tiina Hartmanin mukaan ilmeeltään 
urbaani ja vehreä kaupunkiympäristö erottaa Keravan muista kehyskunnista.

Hyvä sijainti houkuttaa 
muuttamaan Keravalle.  
Kasvun haasteita takla-
taan tiiviillä yhdyskunta- 
rakentamisella ja luovilla 
asumisen ratkaisuilla,  
joihin voi tutustua esi- 
merkiksi vuoden 2024 
asuntomessuilla. 
teksti ritva-liisa sannemann 
kuva aleksi palmqvist

Puunjalostusteollisuus on 
innostunut uudesta Akaa 
Point -yritysalueesta, joka 
rakentuu keskelle Pirkan-
maata. Pistoraide houkut-
telee teollisuusyrityksiä, 
joille sujuva logistiikka  
on elinehto.
teksti outi rantala 
kuva giedrius malinauskas

Yritysten menestymistä vauh-
ditetaan Crazy Day -tapahtumalla, 
jossa paikalliset yritykset pääsevät 
esittelemään toimintaansa. Onnis-
tuneeksi on osoittautunut myös 
Yritysmylly-toiminta, jossa yrittä-
jät kohtaavat työnhakijoita. Toi-
minta on edistänyt sekä yritysten 
rekrytointia että työttömien työl-
listymistä. Samalla on kyetty nos-
tamaan työpaikkaomavaraisuutta.

Sydänasiana kaupunkilaiset
Keravan lähivuosien kaupunkistra-
tegia pitää kaupungin asukkaita sy-

dämessään. Palveluverkkotyöhön 
kuuluu muun muassa kouluhank-
keita ja ennaltaehkäiseviä toimia 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
edistämiseksi.

Suunnitteilla on esimerkiksi mo-
derni monitoimitalo, jossa yhdisty-
vät koulu ja kaikenikäisten liikun-
ta- ja harrastustilat. Talon on mää-
rä valmistua 2022.

Kerava haluaa lisäksi profiloitua 
uusien ajatusten kärkipaikaksi ja si-
vistyksen edelläkävijäksi. Isona ta-
voitteena on olla tulevaisuudessa-
kin hyvän elämän kaupunki. 


