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KUN VALMISTUIN  Tukholman Kauppik-
sesta 2006 odotin edelleen, että minua al-
kaisi kiinnostamaan talouslehtien luke-
minen, puvun käyttäminen sekä koroista 
puhuminen lounaalla kollegoiden kanssa. 
Joka aamu tunsin itseni lapseksi, joka it-
ku kurkussa puki puvun 
päälleen samalla kun äi-
ti kehui, nipistäen pos-
kesta, kuinka komea 
poika hänellä oli. 

Toimistolla yritin 
päätä nyökyttäen tais-
tella talouslehtien ai-
heuttamaa sedatiivista 
vaikutusta vastaan. Si-
vu toisensa jälkeen huo-
lestuneita ilmeitä vien-
tikriisistä, ajatuksia ve-
rouudistuksista ja vaka-
van näköisiä toimareita. 
Olisin yhtä lailla voinut 
lukea lehteä vuodelta 1987. Samat ongel-
mat, isommat puvut, enemmän viiksiä. Ja 
uskomattoman tylsää. 

TEESKENTELIN VUOSIKAUSIA  olevani 
kiinnostunut tästä kaikesta (palkan ja bo-
nuksen perusteella suhteellisen hyvinkin). 
Samalla mietin olinko ainoa joka tunsi näin, 
vai vain sivuhahmo isossa jatkuvassa näy-
telmässä nimeltä liike-elämä, jossa kaikki 
muutkin teeskentelivät. En vieläkään osaa 
sanoa. Vuosia myöhemmin, eksistentiaa-
lisen kriisin seurauksena, ripustin puvun 
komeroon ja perustin startup-yrityksen ni-
meltä GTFO Ventures mielenosoituksena 

korporaatiomaailmalle, johon en ollut pa-
laamassa. Yritys kuitenkin kaatui parin vuo-
den sisään, nielasten merkittävän osan ra-
hastomaailmasta saatuja bonuksia. 

ITSENSÄ L ÖYTÄMISELL Ä oli taloudel-
linen hinta. Mutta jostain 
syystä raha, johon olin ai-
kaisemmin suhtautunut 
lievän obsessiivisesti, olikin 
vain paperia. Aidolle minul-
le se oli toissijaista. Vapaut-
tava huomio. Ehkä se on ikä, 
ehkä se on jotain muuta. Ny-
kyään en tee kompromisse-
ja. Sanon mitä mieleen tu-
lee ja teen ainoastaan asioi-
ta, jotka minua aidosti kiin-
nostavat. Näin lopputulok-
sesta tulee paljon parempaa. 

P E R I A AT T E E I S TA  kiinni 
pitäminen on kuitenkin ajoittain vaikeaa. 
Maailmalla on omat säännöt. Kun minua 
pyydettiin haastatteluun isomman yhtiön 
hallituspaikasta, mietin kotona, mikäli oli-
si kuitenkin parasta kaivaa se puku esiin ko-
merosta (mahtuu vielä). Hermostuin itselle-
ni ja menin haastatteluun collegepaidassa ja 
muodikkaan rikkinäisissä farkuissa. 

OLEN KYLLÄSTYNYT  teeskentelyyn. Seu-
raavat vuodet testaan hypoteesiä “Onko 
mahdollista menestyä olemalla vaan ja ai-
noastaan oma itsensä?” Aitoudella saattaa 
olla taloudellinen hinta, mutta minulla ei 
ole varaa olla kokeilematta. Onko sinulla?

Aitous on uusi musta 

Tomi Kaukinen
Sarjayrittäjä, 
puhuja

Puheenvuoro 

04 MUSTASAAREN 
KUNTA 
Kiertotalouden  
edelläkävijä 

K angasala on oiva esi-
merkki itsenäisestä ja 
menestyvästä kaupun-
gista. Työmarkkinoiden 

vetäessä hyvin töitä on enemmän 
tarjolla. Business Kangasalan toi-
mitusjohtaja Päivi Kuusivaara kan-
nustaakin jokaista pohtimaan omaa 
unelmatyöpaikkaansa. Joskus sel-
lainen löytyy toisesta kunnasta ja 
vähän kauempaakin. 

Kuusivaaran tavoin myös Kan-
gasalan kaupungin elinympäristö-

johtaja Sirkku Malviala sekä kehi-
tysjohtaja Patrik Marjamaa ovat jät-
täneet ruuhka-Suomen työskennel-
läkseen Kangasalla.

– Pääkaupunkiseudun jäykkiin 
koneistoihin verrattuna meillä pää-
see hyvin vaikuttamaan. Inhimilli-
nen organisaatiokoko on ketterä ja 
reagoi nopeasti, aloittaa Malviala.

– Täällä tehdään pitkää päivää, 
mutta mielenkiintoiset työtehtävät 
vievät mennessään, komppaa Yri-
tysEspoosta paikkakunnalle siirty-
nyt Kuusivaara.

– Lyhyet etäisyydet ja hyvät pal-
velut parantavat merkittävästi elä-
mänlaatua, muun muassa junnufu-
tiksen parissa vapaa-aikaansa käyt-
tävä Marjamaa jatkaa. 

Kangasalan vahvimmat alat ovat 
elintarviketeollisuus, rakennus- 
teollisuus ja hoiva-ala. Kaupunki 
on myös merkittävä ruokatuotan-
non keskus: alueella sijaitsee Saa-
rioinen, Atria, Linkosuo. Isojen toi-
mijoiden lisäksi alueella on useita 
lähiruokatuottajia.

Julkiseen liikenteeseen, koulu-
tukseen, monipuoliseen asumisen 
tonttitarjontaan ja uusiin yritys-

alueisiin satsataan voimakkaasti. 
Lamminrahkaan, kaupungin län-
sirajalle Tampereen ja Taysin ku-
peeseen, kohoaa uusi, laaja yritys- 
ja asuinalue. 

Tarastenjärvelle puolestaan on 
rakentumassa huomattava kierto-
talouskeskittymä. Lisäksi Saaren-
maalla, Hervannan teknologiakes-
kittymän välittömässä läheisyydes-
sä, odottaa liki 700 hehtaaria uusia 
yrityksiä ja asukkaita. 

Töitä kauniissa maisemissa
Kasvava kaupunki tarvitsee uudis-
tuakseen laadukasta työvoimaa ul-
kopuolelta. Pääkaupunkiseudulla 
kilpailu työpaikoista on kova, työ-
matkaan käytetty aika pitkä ja asu-
minen kallista. Kangasala tarjoaa 
yhteisöllisyyttä ja leppoisampaa 
arkea mielenkiintoisten uranäky-
mien kylkeen. 

– Elinikäinen oppiminen toteu-
tuu työssä joka päivä. Pienemmän 
organisaation työnkuva on usko-
mattoman monipuolinen ja kans-
sakäyminen eri osastojen välillä dy-
naamista, Kangasalle suorahaulla 
rekrytoitu Kuusivaara kertoo. 

Kaupungin kokoon nähden Kan-
gasalla on asiantuntijuutta ja erin-
omaiset toimintaresurssit. 

Kangasalan verkostohenkisen ja 
kauaskatseisen kaupunginjohtajan,  
Oskari Auvisen, innovatiivisuus nä-
kyy esimerkiksi seutuyhteistyössä, 
joka vaatii asennetta ja intoa yhdes-
sä tekemiseen. 

– Seutuyhteistyön kautta olem-
me mukana myös valtakunnallisis-
sa hankkeissa ja kokoamme suu-
remmissa ympyröissä. Viihtyvyyt-
tä lisää sekin, että oman työnsä jäl-
jen näkee konkreettisemmin, Van-
taan talousjohtajana aikaisemmin 
toiminut Marjamaa kertoo. 

Keskusta kehittyy voimalla
Virkeä ja tapahtumarikas kaupun-
ki vetää puoleensa työikäisiä lapsi-
perheitä, joita kiinnostavat laadu-
kas asuntotarjonta, luontoyhteys, 
hyvät koulut ja helposti saavutetta-
vat harrastusmahdollisuudet. 

Monimuotoisten liikuntamah-
dollisuuksien lisäksi kaupungissa 
on vahva museo- ja kulttuuritarjon-
ta, josta yhtenä toimijana huolehtii 
näyttävä Kangasala-talo. 

Keskustan kehitys on ollut viime 
vuosina monipuolista ja käynnissä 
on merkittäviä rakennushankkeita.

– Uimahalli on juuri laajennettu, 
hotelli on aloittanut toimintansa ja 
lapsiperheille on tulossa ydinkes-
kustaan kaupunkipientalotontte-
ja. Tekeillä on myös elinympäristön 
laatua lisäävä ympäristö- ja taide-
ohjelma, Malviala listaa muutamia.

Erityisen ylpeitä Kangasalla ol-
laan Roine-kampuksesta ja uudesta 
Tredusta, joka on erittäin suosittu 
opiskelupaikka. Julkiseen liikentee-
seen vahvasti satsannut kaupunki 
ei aio jäädä pois myöskään lähijuna- 
ja ratikkahankkeesta. Suunnitteilla 
on tuoda raitiotie kahdesta suun-
nasta Kangasalle. 

Kuusivaaran mukaan muut-
totrendi on jo vahvasti näkyvissä 
eri toimialoilla, sillä viime aikoi-
na myös useita yksityisen sektorin 
työntekijöitä ja toimijoita on tullut 
Kangasalle pääkaupunkiseudulta. 
Uusien yritysalueiden myötä yri-
tyksille onkin jatkossa tarjolla en-
tistä enemmän sijoittumismahdol-
lisuuksia Kangasalla, Tampereen 
seudun kasvuvyöhykkeellä.

Kasvava ja elinvoimainen 
Kangasala on Tampereen 
innovatiivinen kehyskau-
punki, joka houkuttelee  
luokseen osaajia pää-
kaupunkiseudun lisäksi 
muista kasvukeskuksista. 
Pienellä paikkakunnalla  
on helpompaa vaikuttaa.  

teksti anne korkala 
kuva eino ansio

Kaupungin kehitysjohtaja Patrik Marjamaa, Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara sekä elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala ovat jättäneet pääkaupunkiseudun taakseen 
ja löytäneet unelmatyönsä Kangasalta. Vehoniemen näkötornin taustalla siintää Roine.

Ketterä ja kasvava kaupunki 
haluaa lisää huippuosaajia

Kiteeltä saat teollisuustoimintaa varten suunnitellut 
tuotantotilat ja tonttia niin reilusti, että uskallat laittaa 
laajentamisen viisivuotissuunnitelmaan. Operoit sujuvasti 
kaikkiin ilmansuuntiin ja löydät työntekijät, jotka tulevat 
jäädäkseen. Hinnoista päätimme karjalaisella lupsakkuudella: 
yritystontit maksavat 1 euron per neliö.

SUURUUDENHULLUN 
YRITTÄJÄN ABSURDI PÄIVÄUNI?
Ei, vaan vähintä mitä voimme tarjota.

Ota yhteyttä, niin ruksitaan kriteerit pois kuljeksimasta! 
Mikko Heickell, elinkeinopäällikkö 040 105 1308, mikko.heickell@kitee.fi

RAAHEN SEUDUN  
YRITYSPALVELUT 
Huippuosaamista upeassa  
miljöössä

DELTAGON
Vastuu tietoturvasta kuuluu 
jokaiselle työntekijälle

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Kehitysloikka tulee kestävästi 

PUNKALAITUMEN KUNTA
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DB SCHENKER
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JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS
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Kansainvälistä kauppaa 
itäisen rajan kautta

Elinkeinojohtaja Pekka Reimanilla ja Laatokan Lankun toimitusjohtaja Pekka Paakkisella on vuosien kokemus kansainvälisestä kaupasta.

P arikkalan rajaseudulle 
perustetun uuden yhti-
ön tehtävänä on hallita 
ja rakentaa kansainväli-

nen rajanylityspaikka, joka palveli-
si nykyisen puunkuljetuksen lisäksi 
myös henkilöliikennettä ja kaikkia 
toimialoja. Sitä Savo-Karjalan yrit-
täjät ovat kauan odottaneet. 

– Uusi hallitus on luvannut sel-
vittää asiaa, mutta Rajavartiolai-
tos tuntuu suhtautuvan asiaan pen-
seästi. Useat laskelmat osoittavat, 
että Syväoro on merkittävä poten-

tiaali sekä Parikkalan seutukunnal-
le että rajantakaiselle Lahdenpoh-
jan-Kurkijoen alueelle, kunnan elin-
keinojohtaja Pekka Reiman toteaa.

Tarnalan kylällä toimivan, sa-
hatavaran jalostuspalveluita tuot-
tavan Laatokan Lankku Oy:n toimi-
tusjohtaja Pekka Paakkinen puoles-
taan vahvistaa laskelmia käytännön 
kokemuksillaan. Lautaa ja lankkua 
on tuotu rajan yli sen avautumises-
ta lähtien, eli yli 20 vuoden ajan.

– Parhaimmillaan alueella on 
työllistetty liki tuhat henkeä, sa-

maan aikaan kun meillä on ollut 
toistakymmentä henkilöä jatkoja-
lostamassa sieltä tulevaa puutava-
raa, Paakkinen summaa.
 
Yhteinen ympäristöteko 
Satojen tuhansien puukuutioiden 
käsittelystä on saanut perspektiiviä 
asiaan. Kokemus osoittaa, että kun 
toiminta hyödyttää kaikkia osapuo-
lia ja tunnetaan toisten tavat ja kult-
tuuri, kaikki sujuu sovitusti.

Siihen pyritään myös uuden ra-
janylitysyhtiön toiminnalla. Valti-

oiden neuvotteleminen keskenään 
on hidasta ja kankeaa, mutta pai-
kalliset toimijat voivat itse joudut-
taa prosessia. 

Suurena kuvana mielessä siin-
tää Laatokan ja Saimaan alueiden 
yhteistyö. Kartan mukaan vesistöt 
ovat lähellä toisiaan, samoin kuin 
valtatiet molemmin puolin rajaa. 
Ratkaiseva linkki on rajanylitys-
paikka, jolla on pitkä historia.

Ennen itsenäistymistä Lahden-
pohja-Parikkala-Punkaharju-reittiä 
ja Venäjän kanavajärjestelmää pit-
kin tuotiin öljyä länsimaiden tar-
peisiin. Kanavat ovat edelleen ole-
massa ja niitä voitaisiin hyödyntää 
Suomen puupulan ehkäisemiseen.

Samalla kun hiilinielua kasvate-
taan omissa metsissämme, voitai-
siin tehdä toinen ilmastoteko naa-
purissa uudistamalla metsiä, jotka 
ovat lahoamassa, eli menossa hiiltä 
vapauttavaan ikävaiheeseen.

– Rajanylityspaikan kapasitee-
tin lisääminen olisi omiaan lien-
nyttämään kytevää riitaa puutava-
ran riittävyydestä, kun käytettäisiin 
raaka-aineena venäläisen hiilinie-
lun kehittämisen sivuvirtoja, huo-
mauttaa Reiman.

Muutaman vuoden hanke
Parikkalan hyvää sijaintia voi olla 
hankala hahmottaa. Itärajan lisäk-
si maakuntarajat luovat haasteen-
sa, kuitenkin lähinnä asenteellisella 
tasolla. Vaatii sekä ymmärrystä his-
toriasta että visiota tulevaisuudes-
ta, jotta voi nähdä mahdollisuudet.

– Tämä on selkeästi edullisin reit-
ti hyödyntää sekä Koillisväylää että 
Siperian rataa, lataavat Paakkinen ja 
Reiman yhteen ääneen. 

Reiman ja Paakkinen lisäävät, et-
tä Parikkalasta saadaan tarvittaessa 
isompi kuorma Itämerelle Laatokan 
kautta kuin Saimaan kanavan kaut-
ta. Lisäksi maantieyhteys lyhenee 
monelta suomalaispaikkakunnal-
ta sekä Pietariin että Petroskoihin.

Parikkalan Raja Oy:ssä perusta-
misvaiheen osakkaina ovat Parik-
kalan kunta ja Laatokan Lankku 
Oy. Monet yritykset ja muut toimi-
jat ovat jo kiinnostuksensa ilmoit-
taneet, ensimmäinen osakeanti jär-
jestetään nyt syksyllä.

– Venäjältä on jo kolmesti esitet-
ty virallinen kysymys, että milloin 
rajanylityspaikka muutetaan kan-
sainväliseksi, joten sieltä se ei ole 
kiinni. Oma Rajavartiolaitoksemme 
haluaisi olemassa olevaa toimintaa 
hankkeen tueksi.

Toimijat kuitenkin näkevät, et-
tä puitteiden pitäisi olla ensin kun-
nossa. Venäjällä on jo investoitu se-
kä Pietari-Sortavala-Petroskoi-väli-
seen että rajalle johtavaan tiehen, 
tullirakennuksiin investointi odot-
taa suomalaisia päätöksiä.

– Parin-kolmen vuoden kuluttua 
voisi kuitenkin olla valmista.

Lautaa rajalle! Siinä on  
kesällä perustetun Parik-
kalan Raja Oy:n motto ja  
tavoite, jolla muistutetaan 
Syväoron rajanylityspaikan 
merkityksestä aluetalouk-
sille niin Suomen kuin  
Venäjänkin puolella. 

teksti riitta mikkonen 
kuva risto takala

“
Tämä on selkästi 
edullisin reitti  
hyödyntää sekä 
Koillisväylää että 
Siperian rataa.

ja Suomen viidenneksi vilkkain lentoasema 
on vielä lähempänä.

– Vaasan seutu on Suomen ja Skandina-
vian rajalla sijaitseva solmukohta, josta pää-
see helposti joka paikkaan. Helsinkiin tai 
Tukholmaan lentää täältä tunnissa, junalla 
Helsinkiin pääsee jopa kolmessa ja puoles-
sa tunnissa ja laivamatka Ruotsin puolelle 
Uumajaan kestää vain neljä tuntia, Östberg 
huomauttaa.

Kahden kulttuurin kaupunkiseutu  
Vaasan seutu on ainutlaatuinen sekoitus 
suomalaista ja skandinaavista kulttuuria. 
Pohjanmaan rannikkokaupungit ovat me-
renkulun ansiosta olleet perinteisesti kan-

sainvälisiä kaupunke-
ja. Kauppayhteyksien ja 
sinne sijoittuneen glo-
baalin teollisuuden an-
siosta alue on nykyään 
Suomen kansainvälisin 
heti pääkaupunkiseudun 
jälkeen. Siellä pärjää suo-
mella, skandinaavisilla 
kielillä ja englannilla.

– Vaasan seutu on sil-
ta Suomen ja Skandina-
vian välillä. Kulttuurien 
risteyskohtana seudulle 

on helppo tulla Pohjoismaista tai kauempaa-
kin, ja täältä on myös helppo lähteä Skandi-
navian valloitukseen, kehaisee Alaviitala.

Pohjanmaan rannikolle tyypillinen yrit-
täjähenki näkyy paitsi yritysten määränä 
myös manner-Suomen alhaisimpana työt-
tömyysasteena. Vuosikymmeniä ruotsa-
laiset ja norjalaiset työnantajat ovat käy-
neet rekrytoimassa hyviksi työntekijöiksi 
todettuja pohjalaisia, mutta viime aikoina 
myös pohjalaiset ovat ryhtyneet rekrytoi-
maan Skandinaviasta. Paluumuuttajien li-
säksi alue houkuttelee muitakin osaajia toi-
sista Pohjoismaista.

– Tänne heidän on helppo tulla, sillä täällä 
on tarjolla palveluja kolmella kielellä.

Vaasan seutu on silta Suomen ja Skandinavian välillä, kertovat Mustasaaren kehittämis-
johtaja Mikael Alaviitala ja RENERGI-hankkeen projektipäällikkö Göran Östberg. 

“

“

Vaasan seutu tunnetaan etenkin energiateknologiasta, mutta on 
myös kiertotalouden edelläkävijä. Suomen skandinaavisimmalle 
alueelle läntiset vaikutteet saapuvat nopeasti. 
teksti johanna haveri  kuva sami pulkkinen

Kiertotalouden 
edelläkävijä

V aasan seudun kiertotalouskes-
kittymän peruskiviä ovat jo 
1980-luvun puolivälissä toi-
mintansa aloittanut Stormos-

senin jätteenkäsittelylaitos sekä vuodes-
ta 2012 lähtien sähköä ja lämpöä tuottanut 
Westenergyn jätteenpolttolaitos.

Stormossen kierrättää yli 98 prosenttia 
sinne saapuvasta yhdyskuntajätteestä, ja 
sen tuottamaa biokaasua käytetään läm-
mitykseen sekä liikenteen polttoaineeksi. 
Vaasan Sähkö muuntaa Westenergyn jät-
teenpoltosta syntyvän höyryn sähköksi ja 
kaukolämmöksi. 

– Jätteestä saatavalla energialla tuo-
tetaan lähes puolet koko Vaasan seudun 
kaukolämmöstä ja säh-
köä noin 7 000 kaupun-
kiasunnon tarpeisiin, 
kertoo RENERGI-kierto-
taloushankkeen projekti-
päällikkö Göran Östberg. 

Materiaalit hyödyksi  
Vaasan seudulla on jo 
nyt hyvin toimiva kier-
totalouskeskittymä, jo-
hon halutaan lisää toi-
mijoita. Mustasaaren 
kunta on rakentanut ai-
van Stormossenin ja Westenergyn vieres-
sä sijaitsevalle Lintuvuoren vakiintuneel-
le teollisuusalueelle 60 uutta yritystonttia, 
joista lähinnä jätteenkäsittely- ja polttolai-
tosta olevat 11 tonttia on varattu erityisesti 
kiertotalousyrityksille.

– Kiertotalouden perusajatus on, että toi-
sen jäte on toiselle hyvä raaka-aine. Stor-
mossenin lähellä kiertotalousyritykset voi-
vat hyödyntää jätteenkäsittelylaitoksen ma-
teriaalivirtoja, kertoo Mustasaaren kunnan 
kehittämisjohtaja Mikael Alaviitala. 

Muutenkin Lintuvuoren teollisuusalue 
on logistisesti erinomaisella paikalla: val-
tatie 8 on aivan alueen vieressä, Vaasan sa-
tamaan on matkaa hieman yli 10 kilometriä 

V ihdin päätaajamasta Numme-
lasta pääsee noin 40 minuutis-
sa sekä Helsingin keskustaan 
että Helsinki-Vantaan lentoase-

malle. Liikenneyhteydet ovat muutenkin 
loistavat. Vihti sijaitsee Turkuun ja Poriin 
johtavien valtateiden sekä Vt25 solmukoh-
dassa, kertoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Tulevaisuudessa liikenneyhteydet pa-
ranevat Eerolan mukaan entisestään, kun 
Hanko-Hyvinkää-rataa Vihdissä leikkaava 
Tunnin juna -hanke valmistuu.

– Meillä on siis 1,6 mil-
joonaa ihmistä tässä lä-
heisyydessä Uudella-
maalla. Vihtiläisyrityksil-
le tämä tarjoaa valtavasti 
liiketoimintamahdolli-
suuksia, Eerola jatkaa.

Tunnettuja yrityksiä, 
joilla on kotipaikka tai 
toimintaa Vihdissä, ovat 
muun muassa Parma, 
Globe Hope, Idea-Puu ja 
Martela. 

Rakennus- ja raken-
nustuoteteollisuuden yritykset muodosta-
vat Vihdin suurimman ryhmittymän. Sen 
sijaan matkailu on vahvasti kehittyvä toi-
miala, mikä onkin luonnollista, koska kol-
me neljännestä Nuuksion kansallispuistos-
ta kuuluu Vihtiin.

Erinomaisena esimerkkinä matkailualan 
yritystoiminnasta voidaan pitää viiden vih-
tiläisen yrittäjän perustamaa Food in the 
Woods -metsäravintolaa, joka tarjoaa luon-
to- ja ruokailuelämyksiä Nuuksion kansal-
lispuiston kauniissa maisemissa. 

Pienyritysten kasvun apuna
Kunnan yrityskehittäjä Kristiina Salo to-
teaa, että 95 prosenttia alueen yrityksistä 
on mikroyrityksiä. Osa niistä etsii liiketoi-
mintamahdollisuuksia ja kasvua verkosto-
jen avulla.

– Meillä on paljon pieniä yrityksiä, joi-
den yhteistyöverkostojen edistäminen on 

kunnalle luonteva tehtävä. On tärkeää, että 
yritykset löytävät toinen toisensa helposti, 
ja sen ansiosta pystyvät toimimaan laajem-
min, Salo kertoo.

Esimerkiksi kasvun alkuvaiheessa yrityk-
sen on usein järkevää ostaa tarvittavat pal-
velut verkostoista. Sen jälkeen, kun uusi ti-
lanne on vakiintunut, on aika palkata lisää 
työvoimaa apuun.

Toimiessaan lähellä yrityksiä kunta voi 
tunnistaa mahdollisuuksia, jotka näiltä päi-
vittäisessä liiketoiminnan pyörittämisessä 

jäävät mahdollisesti huo-
maamatta.

Uutta liiketoimintaa 
luovat yhteistyöverkos-
tot ovat Vihdin vetovoi-
matekijä. Muista vah-
vuuksista – sijainnin 
ohella – Salo nostaa esille 
työvoiman ja suhteellisen 
edulliset kustannukset.

– Meillä on Vihdissä 
paljon osaavaa työvoi-
maa, ja sen pysyvyys 
on hyvä. Täällä on myös 

kohtuulliset asumiskustannukset, eikä tän-
ne sijoittuminen ole niin kallista kuin esi-
merkiksi Helsinkiin tai Espooseen.

Yritysten tarpeet huomioidaan
Vihdin elinvoimajohtaja Petra Ståhl katsoo 
jo tulevaisuuteen.  

– Meillä on tavoitteena, että vuodesta 2021 
alkaen Etelä-Nummelaan Vanhan Turuntien 
ja Turun moottoritien väliin kaavoitetaan yri-
tystontteja, jotka mahdollistavat kaikenlai-
sen yritystoiminnan. Alueella on erinomai-
nen logistinen sijainti.

Uuden yritysalueen suunnittelussa ote-
taan huomioon myös yritysten tarpeet ver-
kostotyyppiseen toimintaan.

– Pyrimme kuulemaan yrityksiä niiden 
kaikissa kehitysvaiheissa. On sitten kyse si-
joittumisesta, lupamenettelystä, kaavoituk-
sesta tai verkostoitumisesta – meillä on kyky 
tehdä yrittäjän polku helpoksi, Ståhl lisää. 

Vihdin kunnan otollisesta sijainnista elinkeinoelämälle kertoo 
paljon se, että kunnassa on noin 2500 yritystä, vaikka sen kylissä 
ja taajamissa asuu vain noin 30 000 ihmistä.
teksti ja kuva vihdin kunta

Yrittäjän polku 
tehdään helpoksi

Antti Huttusen, Inka Palmu-Lempiäisen, Satu De Weertin, Annu Huotarin ja Raija Pohjo-
laisen Food in the Woods -metsäravintola tarjoaa ruokailuelämyksiä Nuuksiossa.

Kiertotalouden 
perusajatus on, 
että toisen jäte  
on toiselle hyvä  
raaka-aine.

Pyrimme kuule-
maan yrityksiä 
niiden kaikissa  
kehitysvaiheissa. 
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E täisyyttä eri suuntiin on 
juuri sopivasti. Kun piir-
tää ympyrän kehän Tam-
pereen, Porin, Rauman ja 

Turun kautta, niin Huittinen sijoit-
tuu aivan keskelle, tunnin matkan 
päähän näistä kaupungeista sekä 
niiden satamista ja lentokentistä. 
Helsinkiinkin on vain parin tunnin 
matka. Lisäksi Huittisissa on aktii-
visia yrittäjiä, jotka pitävät palvelun 
ja valikoiman hyvänä. Alueella on 
myös ostovoimaa ja palvelut vetä-
vät väkeä kauempaakin.  

– Lisäksi vahvuuksiimme kuuluu 
kasvava Jokilevon yritysalue, joka 
houkuttelee logistiikka-alan yrityk-
siä ja alan koulutuksen keskittymis-
tä Huittisiin. Koulutamme ammat-
tilaisia myös kaupan alalle, toteaa 
Huittisten kaupungin elinvoimajoh-
taja Riikka Peippo.

Aktiivisten yrittäjien yhteisö
Huittisten keskusta-alueen veto-
voimaisuutta on määrätietoisesti 
kohennettu. Sitä täydentää Leader 

Kasvava kaupunki 
tarvitsee tarjontaa

Joutsenten Reitti -ohjelmaan kuu-
luva Huittisiin hullun hyvä keskusta 
-hanke, jossa paikalliset kauppiaat 
ovat aktiivisesti mukana.

– Huittisissa toimii 100 kaup-
piaan tiivis yhteistyöverkosto, joka 
on pitänyt kaupunkikeskustan elin-
voimaisena. Kivijalkaliikkeiden yh-
teinen, kaksi kertaa vuodessa järjes-
tettävä Hullu Yö – kaupunkitapah-
tuma tuo kokonaistarjonnan esille 
ja kutsuu ostoksille, Peippo kertoo.

– Meillä kauppiailla on täällä 
Huittisissa kova tekemisen meinin-
ki, Freezer Fashion Oy:n toimitus-
johtaja Hannamari Heinonen lisää.

Freezer Fashion Oy on jo pitkän 
aikaa Huittisissa toiminut vaate-
tusalan yritys, jonka liiketoiminta 
siirtyi Heinosen ja hänen siskon-
sa Sanna-Kaisa Kourusen omis-
tukseen pari vuotta sitten. Vaate-
bisnes pyörii nykyään isosti myös 
verkkokaupassa, mutta Huittisissa 
sitä ei ole koettu haitaksi.

– Meillä käyvät asiakkaat sanovat 
suoraan, että he haluavat ja arvos-

tavat henkilökohtaista palvelua. Ja 
siihenhän me täällä panostamme, 
Heinonen kertoo.

Laajalta alueelta tulevat asiak-
kaat ovat hintatietoisia, mutta heitä 
kiinnostavat myös vaatteiden val-
mistukseen liittyvät kysymykset. 

Kasvu vaatii uutta tarjontaa
Paikkakunnan elinvoima kasvaa en-
tisestään, kun päivittäistavarakaup-
pa Pick N Pay rakentaa uusimman 
myymälänsä Huittisiin. Uutta myy-
mälätilaa tulee peräti 5 000 neliötä 

Elinvoimajohtaja Riikka Peipolle ja markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Helena Kaitaselle nuorekkaiden 
aikuisten valikoimaa esittelevät Freezer Fashionin yrittäjät Hannamari Heinonen ja Sanna-Kaisa Kourunen.

Vireä maaseutukaupunki on kehittynyt alueensa kau-
palliseksi keskukseksi. Sijainti vilkkaiden valtateiden 
risteysalueella kannustaa sijoittumaan Huittisiin.
teksti kari kuisti  kuva via ramsten

Sahkon liikealueelle. Asiakaspoh-
jaakin löytyy, sillä runsaan vartti-
tunnin ajomatkan päässä asuu jo-
pa 64 000 ihmistä. 

Huittisten suunta näyttää muu-
tenkin varsin hyvältä: kun koko 
maassa vähittäiskaupan liikevaih-
to kasvoi vuosien 2011-2017 välise-
nä aikana noin 9 prosenttia, niin sa-
maan aikaan kasvu Huittisissa oli 
peräti 31 prosenttia. 

– Tarjontaa Huittisissa on, mut-
ta kertyneiden toivomusten perus-
teella kysyntää olisi vielä esimerkik-

si yksittäisille brändiliikkeille, itä-
maiselle ravintolalle, kouluikäisten 
lasten vaatekaupalle, leipomolle, 
toimistohotellille ja sisäleikkipai-
kalle, joille tarjoamme mielelläm-
me vapaita liiketiloja tai tontteja. 
Kiinnostuneet yritykset voivat ot-
taa minuun yhteyttä, niin ideoidaan 
yhdessä, kehottaa Peippo.

Kinnon bio- ja kiertotalouden alan kehittämispäällikkö Mika Penttilä  
lupaa olla uuden yrittäjän linkkinä Kouvolan alueen muihin toimijoihin.

H yötyvirran alue on 
kiertotalouskeskitty-
mä, joka sijaitsee Kel-
takankaalla Kouvolan 

eteläosassa, parikymmentä kilo-
metriä keskustasta ja 40 kilomet-
rin päässä Kotkasta. Kouvolan kau-
punki on kaavoittanut alueelle tont-
teja, joita yritykset voivat ostaa tai 
vuokrata käyttöönsä. 

– Tontteja ja kiinteistökokoja ol-
laan valmiita räätälöimään yritys-
ten tarpeiden mukaan, Kinnon bio- 
ja kiertotalouden alan kehittämis-
päällikkö Mika Penttilä kertoo.

Alueella sijaitsee jo kymmenkun-
ta kiertotalouteen keskittynyttä yri-
tystä. Infrastruktuuri sekä sijainti 
haja-asutusalueella tukevat teollis-
ta toimintaa. Lisäksi vierestä kulkee 
maakaasulinja, joka myös avaa lisää 
mahdollisuuksia erilaisten kierto-
talouskonseptien toteuttamiseen.

– Kiertotalous on kuin luonnon-
voima, joka on tullut jäädäkseen. 
Ilmastoraportti ja luonnon moni-
muotoisuuden kapeneminen pu-

Innovatiivinen keskittymä 
yhdistää kiertotalousosaajia

huvat karua kieltään. Vaikka ym-
päristöasioita onkin aiemmin mie-
titty vain kohu kerrallaan, nyt kier-
totalous on välttämättömyys.

Otollinen sijainti palvelee 
Hyötyvirran alueelta on parin tun-
nin yhteys pääkaupunkiseudulle 
ja sitäkin lyhyempi matka Venäjäl-
le. Konttijuna kulkee säännöllises-
ti Kouvolasta Kiinan Xi’aniin, ja lai-
vayhteys maailman merille aukeaa 
HaminaKotkan satamasta.

– Sijaintimme palvelee kaiken-
laista liiketoimintaa. Kiertotalou-
dessa piilee uusia mahdollisuuk-
sia, joita kannattaisi hyödyntää. 

Kymenlaakson seudulla on vah-
vaa logistiikan, metsäteollisuuden 
ja pakkausteollisuuden osaamista. 
Lähellä kasvaa myös uusiutuvaa 
raaka-ainetta.

– Uskon suomalaiseen osaami-
seen ja siihen perustuvaan inno-
vointiin. Seuraavat innovaatiot voi-
vat hyvinkin liittyä esimerkiksi uu-
siutuvien puukuitujen hyödyntä-

miseen, Penttilä ennustaa.
Hyötyvirran alueelle on visioi-

tu mahdollisuuksia, jotka liitty-
vät esimerkiksi varaosien kier-
rätykseen, lannoitteisiin, ra-
kentamiseen ja ylipäätään uu-
denlaiseen palvelutoimintaan.  

Kinno auttaa alkuun
Kinno, eli Kouvola Innovation, on 
Kouvolan seudun kehittämisyhtiö, 
joka auttaa yrityksiä sijoittumaan 
Kouvolaan. Penttilä kertoo olevansa 
heti valmis auttamaan, jos joku on 
kiinnostunut Hyötyvirran alueesta 
yrityksen sijaintipaikkana. Hän on 
myös ollut perustamassa alueen yh-
teistyöverkostoa, Hyötyvirta ry:tä.

– Toimin esimerkiksi linkkinä ja 
mahdollistajana yrittäjän ja Kou-
volan kaupungin välillä. Minulla 
on hyvät yhteydet myös Hyötyvir-
ran alueen toimijoihin, jos heidän 
kanssaan haluaa kartoittaa yhteis-
työmahdollisuuksia.

Kinno tarjoaa asiantuntijuuttaan 
myös EU- ja muiden hankerahoitus-
ten hakemiseen.

Alueella toimivat vahvoina yh-
teistyökumppaneina esimerkik-
si Kymenlaakson ammattikorkea-
koulu XAMK ja Lappeenrannan–
Lahden teknillinen yliopisto, joi-
den kanssa oppilasyhteistyö ja eri-
laiset pilotoinnit ovat mahdollisia. 

Kiertotalous on nykyään jo välttämättömyys. Etelä- 
Kouvolassa sijaitseva Hyötyvirta-alue haluaa tuoda  
yrityksiä yhteen uusien innovaatioiden toivossa.
teksti maija joutjärvi  kuva lasse simpanen

Nettihuijaukset ja rikol-
linen tiedonkalastelu on 
muuttunut koko ajan 
ammattimaisemmaksi.  
Käyttäjäystävällinen ja 
automatisoitu tietoturva- 
prosessi on paras keino 
taistelussa verkkorikolli-
suutta vastaan. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva wisdomic

Verkkorikollisten yrityk-
siin kohdistamat hyök-
käykset ovat tulleet ko-
ko ajan tasokkaammiksi. 

Ne leviävät nopeasti netin välityk-
sellä ja aiheuttavat ongelmia kaiken 
kokoisille yrityksille, kertoo IT-pal-
veluja tarjoavan Wisdomicin tuo-
tepäällikkö Tuomas Karhula.

Viime vuosina ovat yleistyneet 
erityisesti niin sanotut toimitus-
johtajahuijaukset, jossa yrityksen 

Hyvä tietoturva on käyttäjälähtöistä, eikä vaikeuta normaalia työskentelyä. Parhaiden käytäntöjen varmistamiseksi kannattaa tehdä yhteistyötä ammattitaitoisen IT-kumppanin kanssa.

työntekijöille lähetetään sähköpos-
ti yrityksen johtajan nimissä ja pyy-
detään suorittamaan tietty maksu 
nopeasti. Työntekijöitä saatetaan 
myös erehdyttää syöttämään sala-
sanoja ja muita tietoja esimerkik-
si huijaussivustoilla tai sosiaalisen 
median palveluissa. 

Kalasteltuja tietoja voidaan hyö-
dyntää tietomurtojen tekemiseen ja 
yksittäisten tietokoneiden tai koko 
yrityksen tietojärjestelmien kaap-
paamiseen. Rikollisten onnistumi-
nen tarkoittaa yritykselle usein ra-
han tai kallisarvoisten yrityssalai-
suuksien menettämistä. 

Pahimmillaan verkkorikokset 
voivat vahingoittaa merkittäväs-
ti yrityksen mainetta tai halvaan-
nuttaa koko toiminnan.

– Huijaus- ja tiedonkalasteluyri-
tykset ovat niin taidokkaasti to-
teutettuja, että jopa perehtyneen 
käyttäjän voi olla niitä vaikea tun-
nistaa. Siksi teknologia on usein ai-
noa keino rikosten ehkäisyyn. Ny-
kyaikaiset tietoturvaratkaisut pys-
tyvät tunnistamaan ja estämään vi-
rukset ja vahingolliset viestit sekä 
tarkastamaan käyttäjien klikkaamat 

linkit ja domainien aitouden. 
Tietoturvaohjelmat toimivat 

taustalla automaattisesti, eivät-
kä IT-järjestelmien ja tietokonei-
den käyttäjät yleensä edes huo-
maa niiden toimintaa. Tietoturva 
voi toimia myös toisinpäin: jos esi-
merkiksi yrityksestä lähtevät sähkö-
postiviestit sisältävät henkilötieto-
ja tai sosiaaliturvatunnuksia, ohjel-
ma suojaa viestin automaattisesti.

Työskentely ei saa vaikeutua
Karhula painottaa kahta asiaa yri-
tyksen tietoturvan järjestämisessä. 
Ensinnäkin tietoturvaa on ajatelta-
va kokonaisvaltaisena, mutta yksin-

kertaisena ratkaisuna, jotta ymmär-
retään mitä on tarpeen suojata ja 
mitä ei. Toisekseen tietoturva on 
rakennettava käyttäjäkeskeiseksi.

– Tietoturva ei saa vaikeuttaa 
työskentelyä. Jos se koetaan han-
kalaksi, sitä aletaan helposti kier-
tää, mikä johtaa tietoturvariskeihin.

Tietoturvaratkaisujen kehittä-
jät ja rikolliset käyvät jatkuvaa kil-
pajuoksua. Siksi tietoturvaa on ke-
hitettävä koko ajan, jotta se suojaa 
kehittyneimmiltäkin riskeiltä. Rat-
kaisujen kehittäminen kannattaakin 
ulkoistaa tietoturvaan ja IT-järjestel-
miin erikoistuneelle kumppanille. 

– On tärkeää, että IT-kumppani 
on lähellä ja tuntee hyvin asiakkaan 
liiketoiminnan sekä tarpeet. Siksi 
me tapaamme asiakkaita säännöl-
lisesti ja tunnemme heidät henki-
lökohtaisesti. Näin pystymme par-
haiten auttamaan ja neuvomaan 
kustannustehokkaan ja toimivan 
IT-ympäristön toteuttamisessa.

Yhdistymällä vahvemmaksi
Wisdomic on nimensä puolesta uu-
si toimija suomalaisten IT-yritysten 
kentässä. Sen juuret yltävät kuiten-

kin 50-luvulle, jolloin Perbi Oy al-
koi myydä ja huoltaa konttorikonei-
ta. 80-luvulla yrityksen nimi muut-
tui Pinus Computeriksi ja myöhem-
min PC Pinus Oy:ksi. Viime kevää-
nä IT-laitteisiin erikoistunut Pinus 
ja IT-palveluntarjoaja BLC Taito 
Oy yhdistyivät Wisdomiciksi. Uu-
si yritys työllistää noin 90 työnte-
kijää Kaarinassa, Vantaalla, Jyväs-
kylässä, Raumalla, Seinäjoella, Sa-
vonlinnassa, Liettuan Vilnassa ja 
Latvian Riiassa.

– Pinus on ollut perinteisesti hy-
vä laitekauppa ja BLC Taito vahva 
palveluntarjoaja. Tuotereput täy-
dentävät erittäin hyvin toisiaan, 
joten Wisdomicina pystymme pal-
velemaan asiakkaitamme entistäkin 
paremmin, konsernin toimitusjoh-
taja Kari Sjöholm sanoo.

– Kattavan IT-palvelutarjoamam-
me ansiosta pystymme vastaamaan 
isojenkin yritysten kaikkiin tarpei-
siin. Silti olemme riittävän pieniä 
toimiaksemme ketterästi. Jo muu-
tamassa kuukaudessa olemme saa-
neet erittäin hyviä tuloksia aikaan, 
kertoo Wisdomic Solutionsin toimi-
tusjohtaja Tomi Makkonen.

Hyvässä tietoturvaratkaisussa 
korostuu ihmiskeskeisyys

“
Tietoturvan ei  
pidä vaikeuttaa 
työskentelyä,  
sillä silloin se 
usein kierretään. 
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Elinvoimaa  
investoinneista

P alvelinjätti Google il-
moitti kesäkuussa, että 
se rakentaa uuden pal-
velinkeskuksen Hami-

naan, nyt jo olemassa olevan vie-
reen. Investointi on määrältään 600 
miljoonaa euroa. Laajennuksen jäl-
keen Google on investoinut yhteen 
Euroopan suurimmista palvelinkes-
kuksistaan jopa 1,4 miljardia euroa. 

Uusi investointi tarkoittaa kah-
den-kolmen vuoden ajaksi raken-
nustöitä noin 1500 työntekijälle.

– Toivomme, että Googlen inves-
toinnit jatkuvat tämän jälkeenkin, 
sanoo Haminan kaupungin kehitys-
johtaja Matti Filppu luottavaisena. 

Muodikkaasti voisikin sanoa, et-
tä historiaa huokuvassa, satamasta 
ja merestä elävässä varuskuntakau-
pungissa jotain on tehty oikein. Pa-
rempi on kuitenkin sanoa, että to-
della monet asiat on tehty oikein, 
koska toimintaympäristönsä valin-
nassa äärimmäisen tarkka Google 
haluaa vain vankistaa läsnäoloaan 
seudulla.

Hamina kiinnostaa muitakin da-
takeskuksia ja akkuteknologiaa ke-
hittäviä yrityksiä sijoittumiskohtee-
na: Silent Partners Group ilmoitti si-

joittavansa huipputehokkaan data-
keskuksen Suomeen kolmelle paik-
kakunnalle, joista yksi on Hamina.

Myös ruotsalainen Northvolt sel-
vitti Suomesta sijoittumispaikkaa 
tarkemmin muutamalta paikkakun-
nalta, joiden joukossa Hamina oli 
myös yksi vaihtoehtona. Northvolt 
päätyi lopulta rakentamaan yli mil-
jardin euron akkutehtaansa Skellef-
teåån, Ruotsiin.

Satama tuo teollisuutta
Google ei ole läheskään ainoa, vaik-
kakin hyvin merkittävä, esimerk-
ki yrityksestä, joka on viime aikoi-
na vakuuttunut Haminan ja Kotkan 
seudun logistisen sijainnin ylivoi-
maisuudesta, yritysystävällisyydes-
tä sekä luotettavasta yhteistyöstä ja 
sen joustavuudesta.

Metsäjätti UPM suunnittelee bio- 
jalostamon rakentamista Hami-
nan ja Kotkan kaupunkien yhdes-
sä omistamaan satamaan. Mussa-
lon satamanosaan Kotkaan kaavail-
tu laitos olisi toteutuessaan suurin 
koskaan satamaan tehty investointi. 
Lopullista investointipäätöstä odo-
tellaan ensi vuoden puolelle.

Mussalon uudelle D-alueelle on 
puolestaan rakennettu maailmaluo-
kan sellukeskus, jonka kautta UPM 
vie jo nyt merkittävän osan sellus-
tansa maailmalle. Tulevaisuudes-
sa samoin aikoo tehdä myös Finn-
pulp Oy, jonka kanssa satamayhtiö 
on tehnyt aiesopimuksen Kuopi-
oon suunnitteilla olevan biotuote-
tehtaan liikenteen ohjautumisesta 
Mussalon kautta.

Lisäksi Nordstream 2 -kaasuput-
kiprojekti jatkuu Mussalossa ensi 
kesään. Kaasuputkien laivauksia 
tehdään vuoden loppuun saakka.

Hamina on puolestaan pääsata-
mana noin 37 miljardin dollarin Sa-
rens-projektissa, jossa viedään jätti-

mäisiä moduuleita Kazakstanin öl-
jykentille. Alkuperäinen projekti on 
matkan varrella tuplaantunut.

LNG lisää vetovoimaa
Haminan ja Haminan sataman hou-
kuttelevuutta lisää merkittäväs-
ti LNG:n tuontiterminaali, jota ra-
kennetaan parhaillaan. Myös ter-
minaalin laiturin rakentaminen on 
jo aloitettu. 

LNG, eli nesteytetty maakaa-
su, on puhtaampi vaihtoehto öljyl-
le ja muille polttonesteille. Hami-
nan Energia ja osakkuusyhtiöt Ha-
mina LNG ja Rohe Solutions tar-
joavat kaasumarkkinoiden avau-
tuessa vuonna 2020 polttonestei-
tä korvaavaa LNG:tä niin teollisuu-
den kuin liikenteenkin ratkaisuihin.

Hamina LNG:n tuontiterminaa-
li valmistuu sopivasti elokuussa 
2020 ja otetaan kaupalliseen käyt-
töön 2021. Se on kolmas LNG-va-
rasto Suomessa, mutta ensimmäi-
nen, joka tullaan kytkemään kansal-
liseen kaasuverkkoon. Näin myös 
huoltovarmuus lisääntyy. 

Haminan Energian toimitusjoh-
taja Markku Tommiska sanoo, että 
kaasunkäyttäjä voi varata terminaa-
likapasiteettia käyttöönsä tai vas-
taavasti ostaa energiatoimituksen 
Rohelta haluamassaan laajuudessa.

– LNG:n toimitus onnistuu laajas-
ti myös kaasuverkon ulkopuolelle. 
LNG on esimerkiksi öljyä merkittä-
västi edullisempaa ja hiukkas- sekä 
kasvihuonepäästöt ovat selvästi al-
haisemmat, kertoo toimitusjohta-
ja Perttu Lahtinen Rohe Solutions 
-myyntiyhtiöstä.

– Lisäksi tulemme kehittämään 
Haminan ja Kotkan satamiin toi-
mivat laiva- sekä raskaanliikenteen 
tankkausmahdollisuudet palvele-
maan suomen suurinta vientisata-
maa, Lahtinen jatkaa.

Neuvotteluja uusien yritysten 
sijoittumisesta HaminaKotka Sa-
tamaan käydään jatkuvasti.

Yhdistymällä ennätyksiin
Haminan ja Kotkan seudun logisti-
nen sijainti on vihdoin lyömässä lä-
pi, kiitos vuosia jatkuneen lobbauk-
sen ja seudullisen edunvalvonnan.

Isoja investointeja sataa  
Suomen vientiliikenteen  
logistiseen keskukseen. 
Kotkan ja Haminan kau-
punkien yhdessä omis- 
tama, Suomen suurin 
yleissatama ruokkii koko 
alueen elinvoimaa. 

teksti eija anttila 
kuva katia himanen &  
suomen ilmakuva

– Yksinkertaisesti kysymys on sii-
tä, että täällä on aina tehty se, mitä 
on sovittu, kertoo toimitusjohtaja 
Kimmo Naski HaminaKotka Sata-
ma Oy:sta.

Seudun elinvoiman tärkein tekijä 
on Suomen suurin yleissatama. Ha-
minaKotka Satama Oy elää juuri nyt 
historiansa parasta aikaa.

– HaminaKotka Satama on teke-
mässä tänä vuonna kaikkien aiko-
jen liikenne-ennätyksensä. Ennuste 
koko vuodelle on noin 18 miljoonaa 
tonnia tavaraa, Naski jatkaa.

Kotka ja Hamina olivat edelläkä-
vijöitä, kun ne kymmenisen vuot-
ta sitten ryhtyivät toden teolla neu-
vottelemaan satamayhtiöiden yh-
distämisestä. Keskinäisestä kilpai-
lusta ja päällekkäisistä investoin-
neista siirryttiin kumppanuuteen: 

HaminaKotka Satama Oy aloitti toi-
mintansa vuonna 2011.

Myös valtio on oivaltanut, että 
ulkomaan kaupasta elävälle Suo-
melle on elintärkeää se, että tava-
ra kulkee nopeasti ja sujuvasti sen 
suurimman vientisataman kautta.

Ensi töikseen uusi hallitus otti-
kin ohjelmaansa Kouvolasta Hami-
naan ja Kotkaan kulkevien ratojen 
parantamisen lähes sadalla miljoo-
nalla eurolla lähivuosina. Investoin-
nilla saadaan pahimmat liikenteen 
pullonkaulat puhkottua ja entistä 
painavammat kuormat kuljetettua.

Hallituksen päätöstä edelsi vah-
va alueellinen edunvalvontatyö. Sa-
taman omistajakaupungit sekä sen 
suurimmat asiakkaat ja yhteistyö-
kumppanit vetosivat valtiovaltaan 
rahoituksen turvaamiseksi raideinf-

raan mahdollisimman nopeasti.
Vetoomus perustui muun muas-

sa ennusteisiin, joiden mukaan seu-
raavien kahden vuoden aikana ju-
nien liikennemäärät kasvavat Ha-
minaKotka Sataman alueella noin 
20 prosenttia. Sitä nykyinen rai-
deinfra ei mahdollista, vaan se tar-
koittaisi junien odotusaikojen kas-
vua ja siten myös sataman palvelu-
kyvyn heikkenemistä.

Haminan ja Kotkan seutua logis-
tisena keskuksena palvelee myös 
Venäjän rajalle saakka Vaalimaalle 
ulottuva E18-moottoritie.

Uusi kaupunginosa rakentuu
Haminan kaupunki on ryhtynyt ke-
hittämään kaupungin keskustaa en-
tistä viihtyisämmäksi paikaksi, jos-
sa on elämää ja virikkeitä, jossa eri-

Toimitusjohtaja 
Kimmo Naskilla  
ja kehitysjohtaja 
Matti Filpulla on 
aihetta hymyyn, 
kun seudun veto- 
voima kasvaa  
investointien 
myötä.

Koko seutu 
kehittyy
n HaminaKotka Satama  
ennustaa ennätyksellistä  
18 miljoonan tonnin rahti-
määrää tälle vuodelle.

n  Satamaan rakentuu myös 
terminaali nesteytetyn 
maakaasun tuonnille.

n Liikenneyhteydet para-
nevat jatkossa, kun valtio 
kehittää alueen junaratoja 
sadalla miljoonalla eurolla.

HaminaKotkan Satama on Suomen suurin yleissatama ja koko seudun tärkein elinvoimatekijä. Kahden kaupungin satamayhtiöt yhdistyivät vuonna 2011 kilpailijoista kumppaneiksi.

koisliikkeet menestyvät ja jossa arki 
on sujuvaa. Ydinkeskustan kortte-
leissa on vireillä useita kiinteistöjen 
kehityshankkeita.

Tervasaari on puolestaan uusi, 
merellinen kaupunginosa tuhan-
nelle asukkaalle aivan keskustan 
tuntumassa, ainoastaan 400 met-
rin päässä kauppatorilta. Alueella 
rakennetaan parhaillaan isoa Oo-
lanninpuistoa ja vanhat satamalai-
turit kahviloineen ja ravintoloineen 
uudistetaan viihtyisiksi osiksi va-
paa-ajanviettoa.

Mitään kultahammasrannikkoa 
Tervasaaresta ei ole tulossa, vaik-
ka merinäköalaa on tarjolla useim-
mista ikkunoista.

– Tervasaari tulee olemaan mo-
nimuotoinen asuinalue, jossa on 
pääosin kerros- ja pienkerrostalo-

ja, Filppu avaa.
Kuin vakuudeksi tästä hän ker-

too, että ensimmäisenä hankkeena 
liikkeelle lähtee kaupungin vuokra-
talohanke syksyllä 2019. Myös yh-
teisöllisyyteen tähtäävä senioriky-
lä palveluineen on suunnitelmissa. 
Alueelle valmistui myös uusi yksi-
tyinen päiväkoti elokuussa.

Haminan kaupunki on panos-
tanut rohkeasti uusien koulujen 
ja päiväkotien rakentamiseen kes-
keisille paikoille. Viimeksi valmis-
tui yli 500 oppilaan yhtenäiskoulu 
ja 200-paikkainen päiväkoti.

Hamina haluaa olla vetovoimai-
nen vaihtoehto varsinaisten kas-
vukeskusten ulkopuolella. Uusien 
asukkaiden uskotaan arvostavan 
sujuvaa arkea ja palveluita sekä laa-
dukkaita ja viihtyisiä asuinalueita.

“
Yksinkertaisesti 
kysymys on siitä, 
että täällä on  
aina tehty se,  
mitä on sovittu.
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R aahen seutukunta on ras-
kaan metallialan tyyssija 
ja edelläkävijä hiilineut-
raaliuden tavoittelussa. 

Alue on jäljittelemätön sekoitus 
merta, uutta ja vanhaa, teollisuut-
ta sekä maaseutua. Hanhikivi 1 -pro-
jektiin jo sijoitetut 500 miljoonaa 
euroa ja alueelle kiihtyvään tahtiin 
muuttavat asiantuntijat ovat esima-
kua tulevasta. Kansainvälisyys nä-
kyy jo katukuvassa.

Poikkeuksellista kasvua
Tulevina vuosina seudun teolli-
suusyrityksiin tarvitaan noin tu-
hat uutta työntekijää ja ydinvoi-
malaa tulee rakentamaan yli 4 000 
ihmistä. Raahessa on alettu koulut-
taa yli sadan toisen asteen tutkin-
non lisäksi myös rakennus- ja ko-
netekniikan AMK-insinöörejä, ja tä-
nä vuonna myös matkailualalle on 
avattu opintolinja. Isot toimijat ve-
tävät puoleensa uusia yrityksiä ja 
asukkaita, jotka puolestaan tarvit-
sevat lisää palveluita.

Huippuosaamista 
upeassa miljöössä

– Raahen seudulla on kaavoitettu 
reippaasti uusia teollisuus- ja asui-
nalueita, jotta monenlaisiin tar-
peisiin soveltuvia tontteja löytyy 
nopeasti. Vahvuuksiimme kuuluu 
etenkin mainiot kulkuyhteydet: 
rautatie, valtatie 8 ja Perämeren-
kaaren toiseksi suurin satama. Ou-
lunsalon lentokenttäkin on alle tun-
nin automatkan päässä, kertoo Raa-
hen seutukunnan kehittämisjohtaja 
Pasi Pitkänen.

Alueen yritykset ja kunnat luot-
tavat lujasti kiertotalouteen sekä 
uusiutuvaan energiaan. Raahe on 
myös liittynyt hiilineutraaliuteen 
pyrkivään Hinku-kuntaverkostoon 
ja tuli heti valituksi kuukauden Hin-
ku-kunnaksi erinomaisen lähtöta-
son ansiosta.

– Täällä teollisuus on panostanut 
vahvasti erilaisiin ympäristöratkai-
suihin. SSAB on jättimäinen tehdas, 
joka on sijoittanut satoja miljoonia 
euroja ympäristön suojeluun. Kau-
pungin kaukolämpö tuotetaan teh-
taan hukkalämmöstä, ja tuulivoi-

maenergian tuotannossa Raahen 
seutu on Suomen kärkialueita, Pit-
känen summaa.

Matkailu uutena kärkenä 
Pyhäjoen ja Siikajoen kauniiden jo-
ki- ja maalaismaisemien lisäksi seu-
tukunnan matkailullisiin aarteisiin 
kuuluu myös Raahen saaristo, jonka 
hyödyntäminen on saatu kunnolla 
käyntiin Vuoden Retkikohde 2016 
-voiton myötä.

– Meillä on tässä hieno ja kom-
pakti paketti. Hyvällä yhteistyöllä 

kuntien ja yritysten kanssa palve-
luiden tuotteistamisessa on edis-
tytty loistavasti koko seudulla. Esi-
merkiksi keskustasta pääsee saaris-
toon jo 20 minuutissa joko omal-
la veneellä tai järjestetyillä ristei-
lyillä. Perillä on mahdollista naut-
tia omalle seurueelle räätälöity ko-
konaisuus aina fine diningiin asti, 
hehkuttaa Raahen matkailupäällik-
kö Hanna-Leena Korhonen.

Erityisesti viikkomajoituksen 
tarjoamisessa ja Wanhan Raahen 
puutaloidyllin hyödyntämisessä on 

vielä uusille tekijöille tilaa. Seudul-
la on helppo elää todeksi pikkukau-
punkiunelmaa tai maalaisidylliä ja 
olla samalla osa kansainvälistä ke-
hitystä ja toimintaa.

Raahen seutukunnan kehittämisjohtaja Pasi Pitkänen ja matkailupäällikkö Hanna-Leena Korhonen kehu-
vat Raahessa kansainvälisen ulottuvuuden yhdistyvän pikkukaupunkiunelmaan.

Raahe on lähiseutuineen yksi Suomen kauneimmista 
retkeilykohteista. Kansainvälinen teollisuusosaaminen 
kukoistaa viehättävässä pikkukaupunkimiljöössä.
teksti saara kärki  kuva tiina lämsä

“
Keskustasta  
pääsee saaristoon 
20 minuutissa.

Deltagonin kehitysjohtaja Jussi Ranta painottaa, että henkilö- ja pank-
kitietojen ohella yrityksissä on paljon muutakin suojattavaa tietoa.

K yberturvallisuusyritys 
Deltagonin kehitysjoh-
taja Jussi Rannan mu-
kaan perinteisen sähkö-

postiviestinnän voittokulku ei osoi-
ta laantumisen merkkejä ICT-alan 
nopeasta kehityksestä huolimatta. 

– Sähköposti on hyvä, mutta suo-
jaamattomana myös hyökkäyksille 
altis viestintäväline. Suojaamaton-
ta sähköpostia voi verrata postikort-
tiin, jonka kuka tahansa voi lukea.

Ranta harmittelee, että sähkö-
postin suojaaminen unohtuu turhan 
usein. Monesti salaustarve myös 
ymmärretään turhan suppeasti. 

–Henkilö- ja pankkitietojen ohel-
la organisaatioissa on paljon muuta-
kin tietoa, joka olisi tärkeä suojata. 
Esimerkiksi tuotekehitykseen ja tut-
kimukseen, yrityksen osaamiseen, 
asiakas- ja työsuhteisiin sekä talou- 
teen ja yrityksen johtamiseen liitty-
vät tiedot on syytä pitää turvassa. 
Jos yhteistyökumppanin tai asiak- 
kaan tiedot päätyvät vääriin käsiin, 
on yrityksen maine mennyttä. Vas-

Vastuu tietoturvasta kuuluu 
jokaiselle työntekijälle

tuu tietoturvasta kuuluu kaikille 
työntekijöille, ei pelkästään johdol-
le ja IT-osastolle, Ranta painottaa.

Ranta tietää mistä puhuu, sillä 
sähköpostien suojaus on ollut yri-
tyksen vahvinta osaamisaluetta pe-
rustamisvuodesta 1999 lähtien. Del-
tagon myy ratkaisujaan itse, mut-
ta ne ovat saatavissa myös kattavan 
kumppaniverkoston kautta, johon 
kuuluu muun muassa suuria koti-
maisia operaattoreita ja ICT-palve-
luyrityksiä. 

Yritys on laajentanut toimintaan-
sa vahvasti myös Ruotsin ja Norjan 
markkinoille. Asiakkaita on kaikilla 
toimialoilla, eniten kuitenkin julkis-
hallinnossa ja finanssialalla.

Suojaaminen on helppoa 
Deltagonin sovelluksella käyttä-
jä voi suojata millä tahansa sähkö-
postiohjelmalla lähettämänsä vies-
tin, helpoimmillaan yhdellä napin 
painalluksella. 

– Suojaustason voi valita neljäs-
tä vaihtoehdosta. Yksinkertaisin 

suojaus tapahtuu lisäämällä vas-
taanottajan osoitteen perään piste 
ja s-kirjain. Arkaluontoisemmis-
sa viesteissä voidaan käyttää esi-
merkiksi tekstiviestivarmennusta 
tai vaatia vastaanottajalta pankki-
tunnistautumista. Suojausproses-
sista on kehitetty mahdollisimman 
vaivaton viestin lähettäjälle ja vas-
taanottajalle.

Deltagon on kehittänyt myös 
sähköisen lomakealustan, allekir-
joitussovelluksen ja sähköisen työ-
tilan, jossa työryhmän jäsenet voi-
vat viestiä ja jakaa tiedostoja tur-
vallisesti. Kehitteillä on myös uusia 
ratkaisuja, kuten yritysturvallinen 
chat-sovellus.

Rannan mukaan Deltagonin 
mahdollisuudet uusien kybertur-
vallisuusratkaisujen kehittämiseen 
paranevat jatkossa. Vuoden 2017 
lopussa yritys siirtyi valtio-omis-
teisen Suomen Erillisverkot Oy:n 
omistukseen. Erillisverkot-kon-
serni tarjoaa muun muassa viran-
omaisille ja huoltovarmuuskriitti-
sille toimijoille turvallisia ja toimin-
tavarmoja ICT-palveluita.

– Sulautumisestamme huolimat-
ta tutut palvelumme säilyvät. Uu-
den omistajan ansiosta pystymme 
vahvistamaan osaamistamme enti-
sestään ja kehittämään uusia kyber-
turvallisuuspalveluita.

Sähköposteja lähetetään satoja miljardeja kappaleita 
päivittäin ja valitettavan usein tärkeitä viestejä ei suo-
jata. Silloin viestin voi lukea käytännössä kuka vain.
teksti tuomas i. lehtonen  kuva joona raevuori

T änä kesänä Syötteen, Suo-
men eteläisimmän tun-
turin juurella on käyn-
nissä kahden kookkaan 

kiinteistön työmaat. Marraskuus-
sa avataan hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen omistavan Terentjeffien per-
heyrityksen Kide-huoneistohotelli 
ja Pudasjärven kaupungin 1300-ne-
liöinen monitoimitila LumiAreena. 

Suomen hirsipääkaupungissa 
ekologisuus ja kestävän kehityksen 
periaatteet ovat luontaisesti tärkei-
tä asioita, ja siksi ne on huomioi-
tu suunnittelupöydältä asti. Jo Lu-
miAreenan rakennustapa, massii-

Kun luonto on matkailun 
tärkein vetovoimatekijä, 
on kestävällä kehityksellä 
merkittävä rooli myös in-
vestoinneissa. Pudasjär-
ven Iso-Syötteellä loikka  
kestävyyteen tehdään 
seuraamalla ekologisia 
arvoja alusta saakka. 

teksti juha-pekka honkanen 
kuva matti möttönen

vinen hirsi, on merkittävä hiilinielu 
ja siten ilmastoteko itsessään. Kide 
puolestaan on Suomen ensimmäi-
siä maalämmöllä lämpiäviä hotelle-
ja, jonka energiantarvetta on vähen-
netty lukuisilla eri tavoilla. 

Kivijalkana vihreät arvot
Monitoimitila LumiAreenaan tulee 
myös oululaisen kierrätys- ja eko-
henkisen kulttuuriravintola Tuban 
ensimmäinen Oulun ulkopuolinen 
ravintola.

– Tuba tulee laajentumaan ravin-
tolaketjuksi ja on hienoa, että se ta-
pahtuu juuri Syötteellä, missä olem-
me mukana vahvistamassa aidos-
ti ekologista luontomatkailua, ra-
vintoloitsija Anne Mikkola sanoo.

Mikkola painottaa, että ekologi-
suus on ollut Oulussa nopeasti suo-
sioon nousseen Tuban kivijalkana 
aina ravintolan perustamisesta as-
ti. Mikkola lisää, että sekä Kide-ho-
tellin arvot että Pudasjärven maine 
hirsipääkaupunkina puhuttelivat. 

– Suurin osa alueen yrityksistä 
on sitoutunut kierrätyksen edistä-
miseen, mikä vahvisti päätöksen. 
Matkailualalla on paljon petratta-
vaa näissä asioissa ja me haluamme 
olla yhdessä tuomassa esimerkkiä 
siitä, että muutos on mahdollinen.

Mikkolan mukaan puhtaus ja pai-

kallisuus tulevat korostumaan tun-
turin juurella entisestään, sillä suuri 
osa raaka-aineista tulee lähistön al-
kutuottajilta. Pudasjärveläisiä tuot-
teita tullaan jatkossa hyödyntämään 
muissakin Tuba-ravintoloissa.

– Pudasjärvellä uuden yritystoi-
minnan rakentaminen on suoravii-
vaista. Yhtäkkiä meille oli järjestet-
ty tapahtuma, jossa pääsin tapaa-
maan pariakymmentä alueen lähi-
tuottajaa. Sellaisen verkoston ra-
kentaminen yksin veisi hirveästi 
aikaa, Mikkola hehkuttaa.

Pudasjärven Kehitys Oy:n toimi-
tusjohtaja Sari Turtiainen toteaa, et-
tä sparraajan rooli on nimenomaan 
sillanrakentajana ja mahdollistaja-
na toimiminen. Yritysneuvonnan li-
säksi rakennetaan aitoa yhteistyötä 
yritysten ja kaupungin välille. Lumi- 

Areenan rakentaminen on tätä par-
haimmillaan.

– Matkailun puitesopimus laaje-
ni lähes 50 miljoonan investointiko-
konaisuudeksi, jolle Kide-hotelli ja 
LumiAreena antavat loistavan alun.

Matkustaja etsii ekokohteita 
Vuonna 2000 Iso-Syötteen hiihto-
keskuksen ostanut Terentjeffien 
perhe on kehittänyt rinnealueita 
pitkäjänteisesti, mutta nyt on tul-
lut aika lisätä majoituskapasiteettia. 
Kävijämäärät ovat olleet kasvussa 
monena talvena peräkkäin ja kesä-
matkailukin on selvässä nousussa.

– Kestävä luontomatkailu koros-
tui ensin ulkomaalaisten asiakkai-
den odotuksissa, mutta viisi vuot-
ta sitten tuli selvä käänne myös ko-
timaisten vieraiden keskuudessa, 
Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy:n sekä 
Huoneistohotelli Kide Oy:n toimi-
tusjohtaja Jorma Terentjeff kertoo.

Kide-hotellissa arvot ovat läs-
nä vieraiden koko Syötteellä viet-
tämän ajan. Hotellissa hyödynne-
tään älykästä valaisua, mutta myös 
tilat lämmitetään järkevästi: käytä-
vien lämpötila on viisi astetta hotel-
lihuoneita viileämpi. Hotellin läm-
mitys on jaettu useaan lohkoon, jol-
loin sesonkien ulkopuolella tyhjil-
lään olevien huoneiden lämpötilaa 

voidaan myös laskea viisi astetta 
normaalia lämpötilaa alemmaksi.

– Energiaa ei tuhlata missään. 
Puheet eivät riitä, vaan ekologi-
suuden on oltava uskottavaa. Se 
on iso haaste, mutta myös meidän 
valttimme. Kun meitä on monta ih-
mistä ja monta yritystä tekemässä, 
saamme myös paljon aikaiseksi.

Kirjautuminen hotelliin ja siel-
tä ulos tehdään sähköisesti mihin 
kellonaikaan tahansa. Lämmitys-
pistokkeiden lisäksi myös ympäris-
töystävällisille sähköautoille löytyy 
latauspisteitä. Digipalveluita tuke-
vat huippunopeat verkkoyhteydet.

– Ekologisuus ei missään nimes-
sä tarkoita sitä, että se saavutetaan 
palvelutasoa laskemalla, päinvas-
toin, Terentjeff lisää.

Terentjeff ja Mikkola korostavat 
ettei Iso-Syötteellä ole kyse kerta-
luonteisesta ekoteosta, vaan pysy-
västä ajattelutavasta. Lumipallo- 
efekti näkyy jo nyt: Tuba tunnetaan 
Oulussa siitä, että sen sisustus, as-
tiat ja aterimet ovat kierrätettyjä.

– En ollut uskoa, että myös Ki-
de-hotellimme huoneiden mukit 
eivät tule olemaan uusia, vaan Tu-
ban esimerkin mukaisesti kierrätet-
tyjä nekin. Hetken asiaa mietittyä-
ni huomasin, että sehän on todel-
la hyvä idea, Terentjeff hymähtää.

Ravintoloitsija Anne Mikkola, toimitusjohtaja Sari Turtiainen ja toimitusjohtaja Jorma Terentjeff haluavat tehdä Iso-Syötteestä kestävän matkailun mallikohteen.

Kehitysloikka tulee kestävästi

“
Ekologisuus ei 
tarkoita sitä, että  
se saavutetaan 
palvelutasoa  
laskemalla.
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P unkalaitumen kunnan-
johtaja Tuija Ojala ja kun-
nanhallituksen puheen-
johtaja Linda Lähdeniemi 

tähtäävät yhdessä kuntansa positii-
viseen tulevaisuuteen. 

– Haluamme laittaa kunnolla 
hanttiin poismuuttovirtaukselle ja 
tehdä näkyväksi maaseudulla asu-
miseen liittyvät edut, Ojala kertoo. 

Molemmilla naisilla on vahva 
usko maaseudun elinvoimaisuu-
teen. Yhä useammat ihmiset etsivät 
asuinpaikkakunnalta turvallisuutta 
ja puhtautta. Maaseudun etuja ovat 
edullinen asuminen ja luonto. Lap-
siperheille Punkalaidun tarjoaa su-
juvaa arkea. Kuntakeskukseen nou-
see parhaillaan uusi hirsinen päivä-

Elinkeinotoiminta on 
kannattavaa myös kasvu-
keskusten ulkopuolella. 
Siitä todisteena on 2900 
asukkaan Punkalaitumen 
maalaiskunta, jossa toi-
mii peräti 200 yritystä.  

teksti marjaana tunturi 
kuvat eino ansio

koti ja myös yläkoulu ja lukio saa-
vat uudet tilat. 

– Meille halutaan kertoa, ettei 
maaseudulla voisi yrittää. Tällais-
ta näkemystä maaseudusta ja yrittä-
jyydestä haluamme korjata oikeaan 
suuntaan, Ojala jatkaa. 

Maailma on muuttunut interne-
tin myötä niin, että monenlainen 
yrittäminen on mahdollista omal-
la kotiseudulla. Toimitilojen edul-
lisuus on tietysti maaseutuyrittä-
misen iso etu.

– Suuretkin hankkeet ovat mah-
dollisia, kun yrittäjyyteen suhtau-
dutaan kannustavasti, Ojala toteaa. 

Käsityön huippuosaajia
Suurin punkalaitumelainen yritys 
on paikkakunnalla 100 henkeä työl-
listävä arkunvalmistaja SHT-Tukku. 
Tehtaalta lähtee vuosittain 25 000 
käsityönä tehtyä ja Avainlippu-tun-
nuksella varustettua arkkua.

Toimitusjohtaja Pekka Kivimaa 
kertoo, että omaiset valitsevat mie-
luiten kotimaisen arkun. Ekologi-
suuden merkitys kasvaa jatkuvas-
ti, ja siksi SHT-Tukun tärkein raa-
ka-aine on noin 100 km säteeltä lä-
hisahoilta tuleva puu. 

Kivimaan mukaan asenne ja ar-
vot mahdollistavat toiminnan maa-
seudulla. Pääosin kotimaisia raa-

ka-aineita käyttävä käsityöläisyri-
tys on sitoutunut pitämään työpai-
kat alueella. 

– SHT-Tukku on halunnut pysyä 
Punkalaitumella. Päätöksen pitämi-
nen on yhä helpompaa, sillä koti-
maista työtä ja käsityöläisyyttä ar-
vostetaan, Kivimaa toteaa. 

Kun tuote on hyvä ja palvelu luo-
tettavaa, ei yrityksen sijainti ole rat-
kaiseva. Sen sijaan alueen käsityö-
läisyyden pitkät perinteet merkitse-
vät paljon. Arkkuja on tehty Punka-

Linda Lähdeniemi, Pekka Kivimaa ja Tuija Ojala tietävät, ettei maaseu-
dulla asuminen ole vain yksi vaihtoehto, vaan se tuo lisäarvoa elämään.

laitumella ammattimaisesti pian sa-
ta vuotta. SHT-Tukussa ihmisillä on 
40 vuoden työuria ja tehtaalla työs-
kennellään sukupolvesta toiseen. 

SHT-Tukku työllistää myös ali-
hankkijoina kymmeniä alueen pie-
nempiä yrityksiä. Esimerkiksi teh-
taan suojiin ostetun toisen punka-
laitumelaisen arkkumerkin, Mettä-
sen, valmistuksesta vastaa paikalli-
nen käsityöläispariskunta.

Muista alueen hyviä työllistäjiä 
ovat Suomen suurin muoviämpä-

reiden valmistaja Vanttilan muovi 
sekä vuonna 1995 lähiruoan tuotan-
non aloittanut Metsärannan liha.  

Punkalaitumelaisuus on arvo
Kunnat eivät enää voi tukea yrittä-
jyyttä taloudellisesti, mutta Punka-
laitumella pyritään helpottamaan 
yrittäjien arkea jouhevalla päätök-
senteolla. Ojala ja Lähdeniemi us-
kovat, että asiat sujuvat, kun päät-
täjillä on hyvä yhteishenki. Punka-
laitumelaisuus on arvo. 

– Meillä on tiivis yrittäjäyhteisö 
sekä yhdistyksiä ja järjestöjä, joil-
ta kunta ostaa palveluja. Haluam-
me kuntalaisten olevan osallisina 
rakentamassa vireää paikkakuntaa.

– Ongelmitta ei tietenkään eletä 
missään, mutta meillä on täällä hy-
vä henki ja toimeen tarttuvia ihmi-
siä, Ojala jatkaa. 

Maaseudulla ihmisen juurten 
merkitys korostuu. Ollaan tiukasti 
jostakin kotoisin ja kunnioitetaan 
omaa kotiseutua, vaikka paikka oli-
si tullut kodiksi aikuisena. 

– Asuminen maaseudulla ei ole 
yhtä arvokasta kuin kaupungissa, 
vaan ajattelemme, että se voi olla 
arvokkaampaa, Ojala sanoo. 

– Ja stressittömämpää, toteaa Ki-
vimaa, joka nauttii ruuhkattomas-
ta työmatkastaan Punkalaitumelle.

Punkalaitumen suurin yritys on paikkakunnalla 100 henkilöä työllistävä SHT-Tukku Oy. Pitkät työurat varmistavat käsityöläisyyden perinteiden siirtymisen sukupolvelta toiselle.

Maaseudulla voi menestyä

n Suomesta ulkomaille suuntau-
tuvasta tavaraliikenteestä jopa 90 
prosenttia kulkee merta pitkin.

n Euroopan ja Suomen sisällä 
tavarat kuljetetaan pääasiassa 
maanteitä pitkin.

n Metalli- ja paperiteollisuuden 
kuljetuksia tapahtuu kotimaassa 
myös junalla.

Yritystehtaan Roope Pietilä, Kati Rauhaniemi, Henna Kautto ja Marko Sorri kertovat, että 
kasvuhautomossa valmentavat kokeneet liike-elämän ja hyvinvoinnin ammattilaiset.

M oni Suomessakin myytävä 
tuote on peräisin ulkomailta. 
Asiakkaan tarpeista riippuu, 
miten se kuljetetaan perille.

–  Logistiikkayhtiön arkea on suunnitella 
asiakkaiden kanssa toimitusketjua, tuottei-
den teknisiä kuljetustapoja ja niiden kustan-
nusvaikutuksia, kertoo DB Schenkerin Suo-
men myyntijohtaja Joni Lehtonen.

Kausivaihtelut vaikuttavat logistiikan te-
kemiseen. Autonrenkaiden, ruohonleikku-
reiden, lasinpesunesteiden ja muiden se-
sonkituotteiden logistiikkaratkaisuissa voi-
daan yhdistää meri- ja maakuljetuksia sekä 
varastointi- ja jakelupalveluita. 

Kuljetusmuotoa valitessa punnitaan toi-
mitusaikaa ja kuljetettavan tai varastoita-
van tuotteen kykyä kantaa kustannuksia. 
Esimerkiksi merirahti Shanghaista Hampu-
rin kautta Vuosaaren satamaan kestää 30-40 
päivää. Rahdin lisäksi huomioitavia tekijöi-
tä ovat eturahdit, tullaukset, satamakäsit-
telyt, mahdolliset välivarastoinnit ja lähe-
tysten osoittaminen. 

Asiakkaan tyytyväisyyttä lisäävät sovit-
tavissa olevat lopputoimitukset, vaikka tun-
nin tarkkuudella. 

Yritys säästää aikaa ja resursseja, jos yk-
si kumppani pystyy ratkaisemaan mahdol-
lisimman monia sen logistiikkahaasteista. 
Yhteistyön syventyessä logistiikkakump-
pani pystyy tarjoamaan tutulle asiakkaalle 
myös uusia ratkaisuja.

Globaalisti paikallinen toimija
DB Schenker kuljettaa esimerkiksi kemi-
an-, metalli- ja metsäteollisuuden tuotteita, 
elektroniikkaa, ja elintarvikkeita. Se palve-
lee myös tukku- ja verkkokaupan asiakkaita.
Yritys toimii ympäri maailmaa kaikilla mer-
kittävillä talousalueilla, joissa tuotteita val-
mistetaan tai kulutetaan.

Jotta pystyy olemaan aidosti globaali, 
henkilökunnan pitää olla kaikkialla tunto-
sarvet pystyssä. Kuopiossa on erilaiset olo-
suhteet ja toimintakulttuuri kuin Pekingissä.

– Kannattaa muistaa, että globaalisti toi-

mivan yrityksen paikallinen henkilökunta 
tuntee oman alueensa kulttuurin, kielen, 
lainsäädännön, olosuhteet ja sopivimmat 
kuljetustavat, Lehtonen painottaa.

Esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetta-
mista ohjaa kuljetusmuotoihin sidottu lain-
säädäntö. Kaikkia aineita ei ole mahdollista 
kuljettaa matkustaja-aluksien autokansilla.

Kansainvälisen tullaussäännöstön hallin-
ta korostuu nykyisessä maailmanpolitiikan 
myllerryksessä.

– DB Schenker on käytännönläheinen lo-
gistiikan asiantuntijaorganisaatio, joka ha-
luaa auttaa asiakkaitaan ratkomaan näi-
tä haasteita. Olemme myös ainoa toimija 
Suomessa, joka tarjoaa oman verkostonsa 
kautta kansainvälisiä maa-, meri- ja lento-
kuljetuksia. 

Kotimaassa DB Schenkerin kattava maa-
kuljetusverkosto toimittaa kaiken kokoisia 
lähetyksiä. Logistiikkavarastoja on toista-
kymmentä, nouto- ja jakeluterminaaleja 20. 
Verkkokaupan asiakkaita palvelee lähes 1000 
noutopistettä ympäri maata.

Suoraan ja välillisesti DB Schenker työl-
listää Suomessa yli 4000 henkilöä. 

Kansainvälinen kauppa liikuttaa tavaroita maanosista toisiin.  
Paikalliset olosuhteet tunteva logistiikan kumppani pystyy  
kehittämään asiakkaidensa toimitusketjuja ja asiakaspalvelua. 
teksti aino tiirikkala  kuva juha arvid helminen

Avoin yhteistyö tuo 
parhaat ratkaisut

DB Schenkerin Suomen myyntijohtaja Joni Lehtosen työpaikka on Vantaan Viinikkalassa, 
jossa sijaitsevat yrityksen pääkonttori, pääkaupunkiseudun terminaali ja varastotilat.

Renkain, raitein  
ja vettä pitkin

J yväskylä on yksi suomalaisen kas-
vuhautomotoiminnan pioneereis-
ta. Hautomopalvelua toteutettiin jo 
2000-luvulla ja sen pohjalta kaupun-

kiin on syntynyt useita menestyviä yrityksiä. 
Viherseinistä tunnettu Naava, verkkomaksa-
misen uranuurtaja Paytrail ja sykeanalytiik-
kaan erikoistunut Firstbeat ovat kaikki pon-
nistaneet maailmalle Jyväskylästä.

Yritystehtaan valmentajat Roope Pietilä, 
Henna Kautto ja Marko Sorri kertovat, että 
keväällä startanneen hautomon valmennus-
konsepti eroaa aiemmista merkittävästi. Ra-
hoitusta on saatu vankistettua ja paras val-
mennusosaaminen on koottu yhteen hauto-
moon. Lopputuloksena on toimivampi ja ko-
konaisvaltaisempi valmennuskokonaisuus. 

Hyvä mahdollisuus rahoitukseen
Esihautomovaiheeseen pääsevät kaikki yrit-
täjyydestä kiinnostuneet henkilöt ja yrityk-
set, joilla on side Jyvässeudulle. Esihauto-
mossa on jo ensimmäisen puolen vuoden 
aikana valmennettu yli 150 yritysideaa ja ta-
voitteena on valmentaa yli 250 yritystä jo-
ka vuosi, henkilökohtaisesti valmentaen.

Yritystehtaan kokoama asiantuntijaraati 
valitsee vuosittain 12 kovinta ja potentiaali-
sinta startup- tai spinoff-yritystä kaksivuo-
tiseen kasvuhautomovalmennukseen. Tällä 
hetkellä kasvupolulle on valittu CRM-järjes-
telmiin erikoistunut Ceili, AR-tekniikkayri-
tys Memorandum, jakamistalousteen kes-
kittyvä Easycar sekä tuotekehityspalvelu-
yritys Discovery Street.

Esihautomotoiminta on valmennettavil-
le myös maksutonta. Kasvuhautomoon va-
lituille yrityksillekin hautomotoiminta kus-
tantaa vain muutaman sadan euron kuukau-
simaksun verran. Hintaan sisältyvät työtilat 
Yritystehtaalta.

– Kasvuhautomo on aivan uudenlainen 

kokonaisvaltainen konsepti, jossa yrittäjät 
saavat intensiivistä valmennusta tuotekehi-
tykseen, liiketoimintaan ja oman hyvinvoin-
nin parantamiseen. Hautomon lisäksi oman 
kilpailuetunsa yrityksille antaa Jyväskylän 
vireä talousalue. Suuret korkeakoulut tarjo-
avat osaavaa työvoimaa, asumis- ja toimi-
tilakustannukset ovat edulliset ja yritysten 
välinen yhteistyö on tiivistä, Pietilä kertoo.

Sorri lisää, että hautomoon valituilla yri-
tyksillä on mainiot mahdollisuudet kasvuun 
tarvittavan rahoituksen saamiseen.

– Yritystehtaalla on hyvät kontaktit mer-
kittävimpiin suomalaisiin rahoittajiin ja si-
joittajiin. Pyydämme rahoittajat Yritysteh-
taalle, joten hautomoyritysten ei tarvitse 
käyttää aikaa kiertämällä rahoittajien luo-
na. Törmäytämme startup-yrityksiä ja ra-
hoittajia esimerkiksi rahoituspaneeleissa, 
joissa hautomoyritykset pääsevät esittele-
mään toimintaansa, Sorri jatkaa.

Valttina valmentajien monialaisuus
Yritystehtaan keskeisiin vahvuuksiin kuu-
luu monialainen asiantuntijuus. Valmennus-
tiimin jäsenillä on osaamista muun muassa 
johtamisesta, rahoituksesta, kansainvälis-
tymisestä, yrittäjyydestä, markkinoinnista, 
myynnistä, taloushallinnosta sekä liikun-
nasta ja hyvinvoinnista. Lisää osaamista löy-
tyy laajasta asiantuntijaverkostosta. 

– Tavoitteenamme on kasvattaa yrittä-
jien ja yrittäjätiimien valmiuksia kaikil-
la osa-alueilla. Hyvinvointi on osana val-
mennusta, koska vain hyvinvoivan yrittä-
jän yritys voi menestyä. Yksilöllinen hyvin-
vointivalmennus koostuu fysiikkatreenistä 
ja mentaaliharjoitteista. Lisäksi käydään läpi 
oikeaa ravintoa ja harjoitellaan ajanhallin-
taa. Jokaisen yrittäjän kehittymistä seura-
taan muun muassa Firstbeat -hyvinvointi-
analyysillä, Kautto luettelee.

Jyväskylän Yritystehdas eroaa muista yrityshautomoista siinä,  
että liiketoiminnan kehittämisen lisäksi kahden vuoden valmen-
nuksissa panostetaan myös yrittäjien hyvinvointiin. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuva mikko kuparinen

Hyvinvointi ja  
bisnes kuntoon 
kasvuhautomossa
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Varatoimitusjohtaja Harri Höglund ja Nakkilan kunnanjohtaja Nina-Mari 
Turpela muistuttavat, että Nakkilasta löytyy ahkeria osaajia eri aloille.

E nsi vuonna 100 vuotta 
täyttävän Temalin juu-
ret ulottuvat aina vuo-
teen 1920, jolloin Kone ja 

Silta Oy perusti emalitehtaan Hel-
sinkiin. Vuosikymmenten aikana 
tehdas on ollut myös Wärtsilän ja 
Hackmanin omistuksessa.

– Vuonna 1994 tehdas siirtyi 
Hackmanilta perheemme omistuk-
seen, kertoo perheyhtiö Temalin va-
ratoimitusjohtaja Harri Höglund.

Höglund kertoo emalin olevan 
uutta tuloa tekevä ekologinen, kes-
tävän kulutuksen materiaali. Se säi-
lyttää hyvin värinsä, joten sitä voi-
daan käyttää myös julkisivujen ra-
kentamisessa. Höglundin mukaan 
vanhin tiedossa oleva ja edelleen 
käytössä oleva emalista tehty jul-
kisivu on asennettu vuonna 1958 
Espoon Tapiolaan.

Emalia syntyy, kun teräksen 
päälle ruiskutetaan väriaineella 
sävytettyä erikoislasista jauhettua 
massaa. Kova pinta emaliin saadaan 
uunissa 800 - 900 asteen lämpöti-

Kalustetehdas menestyy  
yhteisöllisessä Satakunnassa

lassa. Tämän lisäksi emalointi es-
tää metallin ruostumisen.

Viiden sentin konsepti
Teräsemaliallas mahdollistaa Tema-
lin kehittämän viiden senttimetrin 
konseptin: kalusteiden kokoa voi-
daan kasvattaa viiden sentin välein 
niin syvyydessä kuin leveydessä-
kin. Näin voidaan tarjota massakus-
tomoituja kalusteita, joissa yksilöl-
lisyys on lähtökohta, ei tavoite. 

– Meillä on Euroopan laajin mit-
tavalikoima: vakiona voimme tar-
jota yli 14 000 vaihtoehtoa – eli jo-
kaiseen tilaan juuri oikea kokonai-
suus, Höglund korostaa.

Koska tarvittavien osien mää-
rä on valtava, yhtiö rakensi vuon-
na 2001 kalustetehtaan noin 6 000 
asukkaan Nakkilaan Satakuntaan. 
Tuotannon kasvun myötä tehdas-
ta on pari kertaa myös laajennettu. 

– Nyt tämä alkaa olla aika hyvin 
balanssissa, Höglund pohtii.

Nakkilan kalustetehtaan lisäksi 
yhtiöllä on emalitehdas Järvenpääs-

sä ja kylpyhuone- ja keittiökeskus 
Helsingissä. Temalilla on myös oma 
myyntiorganisaatio Ruotsissa sekä 
showroom Tukholmassa. 

Nakkilassa on hyvä yrittää 
Höglundin kokemukset Nakkilasta 
ovat pelkästään myönteisiä. Hän ar-
vostaa erityisesti maaseudulle tyy-
pillistä luonnon läheisyyttä ja arki-
elämän yhteisöllisyyttä.

– Tänne oli helppo tulla. Nakki-
lassa tietysti noudatetaan lakeja ja 
sääntöjä, mutta turhaan virkamies-
jarrutteluun täällä ei törmää.

Työntekijöiden saaminen ka-
lustetehtaalle ei ole tuottanut on-
gelmia. Höglund kehuu työnteki-
jöitään ahkeriksi, vastuullisiksi ja 
työpaikkaansa arvostaviksi.

Kunnanjohtajana elokuun alussa 
aloittanut Nina-Mari Turpela luon-
nehtii Nakkilaa monipuolisesti teol-
listuneeksi kunnaksi. Vaikka liiken-
teellisesti sijainti on hyvä, niin toi-
veita valtiovallan suuntaan on.

– Valtatie 2:n asemaa pitää vah-
vistaa valtakunnallisessa liikenne-
suunnitelmassa. Täällä se tarkoittai-
si muun muassa nelikaistaistamisen 
jatkamista Ulvilasta Harjavaltaan. 
Rautateiden osalta tavoittelemme 
lähijunaliikenteen käynnistämistä 
ja kaukojunien pysähtymistä Nak-
kilassa, Turpela listaa.

Kylpyhuone-, kodinhoitohuone- ja keittiökalusteita 
valmistava Temal Oy rakensi vuonna 2001 kaluste- 
tehtaan Nakkilaan. Päätös ei ole kaduttanut.
teksti kari kuisti  kuva via ramsten

MagMa-mobiilisovelluksen avulla kanta-asiakasjärjestelmät tuodaan 
myös pienempien yritysten ja järjestöjen ulottuville. 

E spoossa pääkonttoriaan 
pitävä CardPlus Oy on 
täysin kotimainen, jo 
vuosikymmenen alalla 

toiminut Avainlippu-yritys. Tunnis-
tautumisen ratkaisuihin erikoistu-
neen toimijan pääkonttorin yhtey-
dessä sijaitsee teollisen mittakaa-
van tuotantolaitos, josta lähtee ulos 
jopa 50 000 korttia päivässä. Vali-
koimassa ovat muun muassa jäsen- 
ja kanta-asiakaskortit, RFID–tunnis-
teet, henkilö- ja ID–kortit. Card- 
Plus Oy hoitaa kaiken aina korttien 
suunnittelusta niiden painamiseen 
ja postitukseen. 

CardPlus Oy:n toimitusjohta-
ja Mikael Strang kertoo, että pe-
rinteiset muovikortit pitävät edel-
leen pintansa, mutta rinnalle on tul-
lut monia muitakin tunnistautumi-
sen muotoja. 

– Tunnistautuminen voi tapah-
tua muovikortin lisäksi vaikka avai-
menperällä ja nykyisin yhä useam-
min myös mobiilisovelluksella. Seu-
raamme alaa erittäin tarkasti, jotta 

Kanta-asiakasjärjestelmä ei 
ole enää isomman etuoikeus

olemme valmiita tarjoamaan asi-
akkaille aina uusimman palvelun. 

Parempaa asiakasviestintää
CardPlus on kehittänyt uuden, täy-
sin mobiilisti toimivan asiakkuuk-
sien hallintajärjestelmän, joka toi-
mii jäsen- tai kanta-asiakassovel-
luksena. MagMaksi nimetty mo-
biilituote tuo kanta-asiakasjärjes-
telmän myös pienempien yritysten 
tai järjestöjen ulottuville. 

Investointina sovellus ei ole suu-
ri ja se on mahdollista ottaa käyt-
töön muutamassa viikossa. Aiem-
min kanta-asiakkuusjärjestelmät 
ovat olleet lähinnä suurten kaup-
paketjujen etuoikeus. Kaupan alalla 
kilpailun kiristyessä asiakasuskolli-
suuteen halutaan panostaa entistä 
enemmän.

– Asiakasuskollisuus on kaupan 
alan toimijoille tällä hetkellä erit-
täin tärkeää. Erityisesti pienyrittä-
jillä tai kivijalkakaupoilla on tarve 
löytää matalan kynnyksen ratkaisu 
ylläpitää asiakasuskollisuutta ja ke-

hittää viestintää asiakkaille. 
Strangin mukaan  monelle toimi-

jalle oman sovelluskehityksen vaa-
tivuus tulee yllätyksenä. 

– Puhutaan helposti vuodesta ja 
merkittävistä kustannuksista. Li-
säksi järjestelmän ylläpitoon voi 
varata hyvinkin kolmasosan pe-
rustamiskustannuksista vuosittain.

MagMa-mobiiliratkaisussa on 
toiminnallisia ominaisuuksia, 
joista Strang mainitsee esimerkki-
nä etuehdottelijan. MagMan kautta 
kauppiaan on mahdollista lähettää 
asiakasryhmille kohdennettuja tie-
dotteita ja tarjouksia.

Tietoturvaan panostetaan
Tietoturvakysymykset nousivat 
keskiöön keväällä 2018, kun EU:n 
uuden tietosuojalain GDPR:n siir-
tymäaika päättyi. Strang vakuuttaa, 
että CardPlus on panostanut tieto-
turvakysymyksiin koko toimintan-
sa ajan. Viitisen vuotta sitten toi-
minta sertifioitiin kansainvälisel-
lä ISO 27001 -sertifikaatilla. Sertifi-
kaattia auditoidaan jatkuvasti ja sen 
säilyttäminen vaatii alan parhaiden 
käytäntöjen jatkuvaa ylläpitoa. 

– Sertifikaatti kertoo asiakkaille, 
että suhtaudumme tietoturvaan va-
kavasti. Käsittelemme paljon sensi-
tiivistä tietoa, joten koko järjestel-
män on oltava täysin aukoton.

Mobiilitunnistautuminen yleistyy myös kanta-asiakas- 
järjestelmissä. Uusi mobiilikortti antaa paremman 
mahdollisuuden panostaa asiakasviestintään.
teksti anna gustafsson  kuva joona raevuori

A ikoinaan Etelä-Suomen 
Järvenpäässä asuneella 
Pekka Larkalalla on ol-
lut pitkään loma-asun-

to Pertunmaalla. Kaksitoista vuotta 
sitten Larkala totesi pertunmaalai-
selle tuttavalleen, että metallialan 
yrityksen perustaminen kiinnostai-
si. Ei mennyt kuin hetki ja tuttava 
otti yhteyttä. Hän oli löytänyt Per-
tunmaalta sopivan vuokrahallin. 
Larkala tarttui tilaisuuteen ja pe-
rusti Pelaser Oy:n. 

Reilussa vuosikymmenessä pie-
nestä konepajasta on kasvanut 45 
henkilöä työllistävä, sadoille asiak-
kaille tuotteita toimittava metalli-
yritys, joka on erikoistunut teräsle-

Moni ei tunne Pertun-
maata, mutta ehkäpä  
olisi aika ottaa selvää. 
Keskeisellä paikalla  
Viitostien kainalossa  
sijaitsevasta kunnasta 
löytyy hyviä toimitiloja  
ja osaavaa työvoimaa.  

teksti content house 
kuva lasse simpanen

vyjen ja ohutlevyosien käsittelyyn.
Yrityksen nopea kasvu ei olisi ol-

lut mahdollista ilman Pertunmaan 
kunnan jatkuvaa joustavaa apua. 
Pekka Larkalan poika, Pelaserin 
talouspäällikkö Pasi Larkala, ker-
too seinien tulleen vastaan 12 vuo-
den aikana monta kertaa. Kunta on 
myöntänyt nopeasti rakennusluvan 
uutta hallia varten ja rakennuttanut 
myöhemmin lisää tilaa Pelaserin se-
kä muiden yritysten vuokrattavak-
si. Pelaserin tilat ovat reilussa vuo-
sikymmenessä kymmenkertaistu-
neet 4000 neliöön.

– Saa nähdä, riittävätkö nämä-
kään pitkään tulevaisuudessa, Pa-
si Larkala naurahtaa.

Pelaser on yksi monista Pertun-
maan tuotantopuolen yrityksistä, 
jotka ovat oman alansa edelläkä-
vijöitä Suomessa. Sen toimitilat si-
jaitsevat Kuortin teollisuusalueella, 
vain noin 1,5 kilometrin päässä yh-
destä Suomen suurimmasta valta-
väylästä Viitostiestä. 

Nopeasti moneen suuntaan
Pelaserin vieressä toimii muovio-
sien ja -tuotteiden valmistaja Plas-
tep Oy, joka erkaantui vuonna 2001 
omaksi yrityksekseen samalla pai-
kalla sijainneesta Eimo Oy:sta. 

Plastep on vakiinnuttanut ase-

mansa teknisten tarkkuusmuovi-
osien valmistajana ja asiakaskun-
ta koostuukin globaalisti toimivista 
kone- ja laitevalmistajista.

Plastepin sijainti on toimitusjoh-
taja Kristiina Ketomäen mukaan 
ollut yrityksen kasvussa avainase-
massa. Viitostietä pitkin kulkevat 
paitsi tuotteet, myös ihmiset. Per-
tunmaa on alle 50 kilometrin päässä 
Mikkelistä ja Heinolasta, ja Helsin-
kiin pääsee kahdessa tunnissa lähes 
koko matkan moottoritietä pitkin.

– Työssäkäyntialue on iso. Vaikka 
kilometrejä kertyy, aikaa kuluu vä-
hän. Olemme saaneet hyvin työn-
tekijöitä, kertoo Ketomäki.

Alle 200 kilometrin päässä on Ve-
näjä. Siitä hyötyy esimerkiksi kol-
mannen sukupolven puualan yritys 
Pertu Components Oy, jonka toimi-
tusjohtaja Timo Kurppa ostaa saha-
tavaraa itänaapurista. 

Yrityksen päätuote on koneelli-
sesti lujuuslajitellut, mitallistetut 
sahatavarat. Tulevaisuudessa lastit 
kulkevat yhä enemmän rajan yli toi-
seenkin suuntaan, sillä vienti kas-
vaa ja suuntautuu myös Baltiaan.

Mutkatonta yhteistyötä
Pertunmaa ei kuntana ole monel-
le tuttu. Paikallisten, menestyvien 
yrittäjien mukaan juuri siellä on 

kuitenkin hyvät edellytykset mo-
nenlaiselle yritystoiminnalle. 

Jokainen kiittää sitoutunutta työ-
voimaa. Esimerkiksi Pelaserin vii-
destä ensimmäisestä työntekijäs-
tä neljä on yhä töissä yrityksessä. 
Työntekijöitä sitouttaa esimerkiksi 
se, että moni haluaa asua pääkau-
punkiseudun ulkopuolella. 

Plastep palkkasi juuri Norjasta 
työntekijän, joka osti ensimmäi-
sellä asunnonhakureissullaan Per-
tunmaalta talon. Työntekijän arjes-
sa edullinen ja tilava koti, maksu-
ton varhaiskasvatus ja hyvä koulu  
merkitsevät paljon.

Yrittäjät kiittävät myös pienen 
paikkakunnan matalampaa kustan-
nustasoa ja mutkatonta yhteistyö-
tä kunnan kanssa. Viimeisimpänä 
lisää tilaa on tarvinnut Pertu Com-
ponents, joka teki maakaupat kun-
nan kanssa vuosi sitten. Nyt tontil-
le nousee varasto ja tulevaisuudes-
sa toivottavasti uusi tuotantohalli.

– Meillä on ollut sama positiivi-
nen ongelma kuin muillakin, että 
tekemistä tuntuu riittävän. Infra ja 
tilat on saatava sopivaan kuntoon, 
sillä pienen toimijan on oltava no-
pea ja joustava, Kurppa painottaa.

Kunnalla on Kuortin teollisuus-
alueella tarjolla valmiita tontteja. 
Elinkeinoasiamies Juha Paasosen 

mukaan paikkakunta sopii paljon 
tilaa vaativalle yritystoiminnalle, 
mutta työhuoneita löytyy myös it-
sensä työllistäjille.

Yrittäjät toivovat kuntaan lisää 
esimerkiksi IT-puolen osaajia. Au-
tomaatio, robotiikka ja muu digita-
lisaatio lisääntyvät kaikissa yrityk-
sissä ja paikalliset yrittäjät työllis-
tävät mielellään toisiaan.

Pertu Components Oy:n toimitusjohtaja Timo Kurppa, Plastep Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Ketomäki ja Pelaser Oy:n talouspäällikkö Pasi Larkala toimivat kaikki kasvavien tuotantoyri-
tysten johdossa Pertunmaalla. Kunnalla on Kuortin teollisuusalueella valmista tonttimaata myös uusille toimijoille.

Kasvulle suotuisa ympäristö
Lähellä  
kaikkea
n Pertunmaa sijaitsee  
valtatie 5:n varrella noin 
35 kilometriä Heinolasta 
pohjoiseen.

n  Etelä-Savon maakun-
taan kuuluvassa kunnas-
sa on noin 1 700 asukasta. 
Kesäasukkaita on 3 700.

n  Pertunmaalta on matkaa 
Helsinkiin 183, Lahteen 
vain 80 ja Jyväskylään 105 
kilometriä.
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