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Romukauppaa positiivisella 
ja innovatiivisella otteella

R omukioski-yritys tarjoaa 
romumetallien kierrä-
tyspalvelua kuluttajille, 
yrittäjille ja teollisuudel-

le 16:lla eri paikkakunnalla ympä-
ri Suomen. Yrittäjä Satu Hallisen 
parisen vuotta sitten perustama, al-
kujaan yhden naisen ja vanhan ja-
keluauton yritys työllistää tänäpäi-
vänä jo seitsemän henkilöä ja ro-
mumetallit kerätään alueilta muun 
muassa kuorma-autoilla. 

– Ihmisten valveutuneisuus on 
kasvanut. Olin oikeassa tilanteessa 
oikeaan aikaan. Kysyntää tällaisel-
le palvelulle on paljon. Romualalla 
on monenlaisia toimijoita, ja välissä 
vielä luvattomat keräilijät ja varkaat. 
Ihmiset eivät halua antaa rahaa ke-
nelle tahansa. Halutaan tietää, et-
tä yritys noudattaa 
voimassa olevia ase-
tuksia ja määräyksiä 
sekä tekee työtä ym-
päristön hyväksi. Li-
säksi monien asial-
listen romuliikkeiden 
on vaikeaa palvel-
la pientuojia, mutta 
meillä ei ole minimi- 
eriä.

Hallinen on kul-
jetusyrittäjäperheen 
tytär ja on ennen 
romuyrittäjyyttä itse-
kin työskennellyt kuljetusalalla.  
Romualalle hän kertoo eksyneen-
sä aikanaan. Miesvaltaisella alalla 
Hallinen on harvinaisuus. 

– Naisena joudun tekemään pal-
jon enemmän töitä kuin miehet. Ja 
uusille asiakkaille joudun usein to-
distelemaan, että tiedän, mitä ro-
mu on ja mitä sille tehdään. Yhteis-
työkumppaneille minun ei tarvit-
se enää todistella, he tietävät, että 
osaan, sanoo Hallinen.

Hyvä mieli kiertämään
Yksi Hallisen perusarvoista on hy-
vän tekeminen. Hän haluaa laittaa 
hyvän kiertämään ja esimerkiksi 
sponsoroi nuoria urheilijoita sekä 
jakaa koulunaloitusavustuksia ja 
jouluapua niitä tarvitseville, vähä-
varaisille lapsiperheille. 

– Varsinkin pienten lasten aito 
ilo, vaikka uudesta koulurepusta, 
nostaa kyyneleet silmiin ja muis-
tuttaa minulle miksi teen tätä työ-
tä. Sponsoroitavien nuorten palava 
into omaan lajiin ilahduttaa myös, 
ja on ihanaa olla mukana auttamas-
sa heitä varustehankinnoissa ja val-
mennusmaksuissa sekä seurata näi-

den sinnikkäiden nuorten harjoit-
telua ja kisaamista.

Ei ole itsestään selvää, että on 
etuoikeutettu, tai että omat lapset 
saavat kaiken mahdollisen. Kuka ta-
hansa voi romahtaa koska tahansa, 
Hallinen sanoo. 

– Haluan käyttää sitä rahaa, jota 
en tarvitse investointeihin, lasten 
ja nuorten hyväksi. Ne ovat pieniä 
rahoja liikevaihdostani, mutta jos-
kus pieni apu kannustaa hurjasti 
eteenpäin. Parasta on nähdä, että 
apu menee perille. 

Hallinen haluaa tukea toisia 
pienyrittäjiä tilaamalla heiltä pal-
veluja ja ideoimalla yhteistyöpro-
jekteja. Yksi on Juhlaprinsessa-yri-
tys, joka on yrittäjä Milja Korpelan 
kanssa yhdessä ideoitu. Hallinen on 

muun muassa tuot-
tanut mainosvide-
oita Romukioskille. 

– Yhteistyömme 
alkoi noin viisi vuot- 
ta sitten. Näin Mil-
jan prinsessan asus-
sa, ja tilasin hänet 
lapseni synttäreil-
le. Milja on menes-
tyvä yrittäjä täysin 
uudella alalla. Nos-
tan hattua ja arvos-
tan hänet todella 

korkealle. Romuala miel-
letään usein vain miesten alaksi, ja 
halusin videoillamme tuoda karri-
koidun vastakohdan, että prinses-
sakin voi kierrättää. Videon tär-
keimpänä sanomana onkin kertoa, 
että kuka tahansa voi kierrättää tä-
nä päivänä. 

Hallinen toteaa, että yhteistyön 
tekeminen muiden yrittäjien kans-
sa on yksi hänen yrittämisensä tär-
keimmistä tukipilareista. 

– Mitä enemmän teen yhteistyö-
tä eri alojen toimijoiden kanssa, si-
tä enemmän itse opin. Kannattaa 
tutustua uusiin ihmisiin ja hankkia 
uutta näkemystä. Myös asiakkailta 
tulee paljon palautetta, ja yritän ke-
hittää toimintaa sen mukaan.

Kierrätys on ympäristöteko
Perinteisten toimipisteiden lisäksi 
Romukioskilla on suositut itsepal-
velupisteet Lempäälässä, Somerolla 
ja Porvoossa. Itsepalvelupisteiden 
idean Hallinen sai miettiessään, mi-
ten yhdistää pikkulapsiarki ja romu-
yrittäjyys. 

– En voi olla töissä aamuseitse-
mästä iltakymmeneen, ja esimer-
kiksi monet putkimiehet haluavat 

Kierrätys. Metallin kierrättäminen on  
ekoteko. Kierrättäminen ei ole vaikeaa, ja  
kiertävän romukauppa-auton ansiosta se on 
mahdollista yhä useammalla paikkakunnalla.
TEKSTI      VILMA TIMONEN

Yrittäjä Satu Hallinen suuntaa osan Romukioski-yrityksensä liikevaihdosta hyväntekeväisyyteen, kuten 
lasten ja nuorten harrastustoiminnan rahoittamiseen. 

saada kuorman purettua heti työ-
päivän lopuksi. Syntyi ajatus, että 
kokeilen, miten voin pienten lasten 
äitinä hoitaa yritystoimintaa.

Kesäisin Suomea kiertää myös 
Romukioskin kauppa-auto. Yh-
dessä Pirkanmaan Kuljetuspalvelu 
Oy:n kanssa suunniteltu toiminta-
malli mahdollistaa kierrätysmetal-
lien myymisen eri paikoista.

– Ajatuksemme on, että ihmiset 
saavat paikallista palvelua maail-

EIN
O

 AN
SIO

manmarkkinahinnoilla. Annamme 
jokaiselle mahdollisuuden olla ro-
mukauppias, Hallinen kertoo.

Jatkossa Hallinen haluaa kasvat-
taa Romukioskin toimintaa edel-
leen. Vaatimattomana tavoitteena 
on olla toimipisteiden lukumääräs-
sä Suomen suurin tulevaisuudessa. 
Paitsi kunnianhimo, Hallista ajaa 
eteenpäin myös halu toimia ympä-
ristön hyväksi. Hän toivoo pysty-
vänsä herättelemään ihmisiä ym-

YHTEISTYÖ  
ERI ALOJEN  
TOIMIJOIDEN 
 KANSSA ON  
OPETTAVAA.

märtämään, että maapallo ei kestä 
nykyistä kuluttamista ja että ma-
teriaalien kierrättämistä tarvitaan 
enemmän vielä tulevaisuudessa.

– Peräänkuulutan yrittäjiltä vas-
tuuta, että valmistetaan tuotteita 
vain kierrätettävistä materiaaleis-
ta. Haluan, että meiltä jää jotain 
meidän lapsillemme. Vihreää luon-
toa ei kohta ole. Meidän pitää kan-
taa vastuu ilmastosta eikä vierittää 
syytä edelliselle sukupolvelle. 

Uusi Hakaniemi 
alkaa tästä.
Hakaniemi nousee uuteen kukoistukseen 2021, kun sen sydämeen  
syntyy Siltasaari 10 – sekoitus luovan alan yrityksiä, startupeja  
sekä huippumodernia ja energiatehokasta toimistoarkkitehtuuria.  
Kulttuuripalvelut, ravintolat, hotellit, meri ja kaupungin  
parhaat yhteydet tekevät Hakaniemestä ainutlaatuisen.  
Täällä ei viihdytä ainoastaan työn vuoksi.

Antilooppi on suomalainen  
kiinteistösijoitusyhtiö, luovien  

ja toimivien tilaratkaisujen  
mahdollistaja. Kehitämme  

kiinteistöjämme vastuullisesti  
ja pitkäjänteisesti.

Siltasaari 10 on inspiroiva tulevaisuuden työympäristö,  
jossa business kohtaa kulttuurin ja työ sen  
vaatimat huvit. Kohta täällä on kaikki.

Ota yhteyttä ja sovi tutustuminen uuteen mallitilaan: Kirsi Zeddini
040 515 4369

Mari Härkönen
050 375 5531

Tuomas Hulkkonen
040 651 6347

03 

04

06

06

Romukauppaa positiivisella ja  
innovatiivisella otteella 
 
Mailapelien aateli kasvaa kovaa 
vauhtia 
 
Helppo ajanvaraus tehdään  
sähköisesti
 
Virtuaalitapahtuma tuo lisää 
nostetta bisnekseen 

07

08

08

09 

10

Pyöräilyradalle pumppaamaan

Lisää viihtyisyyttä pihaan 

Muutos sai miettimään tuoreita 
liikeideoita 

Reilu vaihtoehto kulutusluotoissa 
säästämiseen

Työteho kasvaa teknologialla

11 
 

12 

 13 
 

13 
 

14

15 

15

16

Tehokas hiekkapuhallus   
antaa pinnoille lisää vuosia

Kunnossapitoa nykyajan 
malliin

Vessa helpottaa  elämää 
työmaalla

Hyväkuntoiset tilat ammat-
titaitoisella siivouksella 

Digi toi pizzerialle toivottua kasvua 

Täsmäkoulutusta ketterästi alasta 
riippumatta

Teollisen pintakäsittelyn  
vastuullinen ammattilainen

Domaine wines

04.

15.

07. 09.

SISÄLTÖ 
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SAA KEHITETTYÄ 
PITKÄJÄNTEISTÄ

BISNESTÄ."

TEKIJÄT | Sisältökoordinaattori Johanna Heino | Visuaalinen koordinointi Birgitta Bröms | Kirjoittajat Vilma Timonen, Taru Tammikallio, Tuomas I. Lehtonen,  
Riitta Mikkonen, Outi Rantala, Marja Hakola, Pekka Säilä, Valtteri Mörttinen, Liisa Joensuu, Mika Niiniranta, Maria Paldanius, Outi Rantala | Kuvaajat Eino Ansio, Joona  
Raevuori, Iita Sillanpää, Sanni Hirvonen, Anna-Katri Hänninen | Kansikuva Stocksy 

Yrittäjä on Content Housen julkaisema mainosliite. Jaellaan Ilta-Sanomien liitteenä 11.06.2021. toimitus@contenthouse.fi
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P adel on yksi maailman 
nopeimmin kasvavista 
urheilulajeista ja pade-
lia harrastaa maailman-
laajuisesti jo noin 20 mil-

joonaa ihmistä. Lajin harrastajien 
määrä on noussut nopeasti myös 
Suomessa. Tällä hetkellä padelia 
harrastaa arviolta 30 000 ihmis-
tä. Lajin saapumisesta Suomeen 
saamme kiittää Piukku Kopiloffia.

– Vuonna 2003 toin lajin Suo-
meen, mutta vasta vuonna 2017 
padelin suosio alkoi kasvamaan 
räjähdysmäisesti Sörnäisten ran-
tatien padelkenttien myötä, sanoo 
Kopiloff. 

Sörnäisten padelkenttien ohi 
kulki päivittäin niin paljon ihmisiä, 
ettei keneltäkään voinut jäädä laji 
huomaamatta. Kun padel tuotiin 
ihmisten nähtäville perinteisten lii-
kuntapuistojen sijaan, myös moni 
liikkumaton ihminen löysi hauskan 
lajin pariin kuin vahingossa.

– Olen ylpeä ja iloinen siitä, et-
tä niin monet ihmiset, jotka ei-
vät ennen harrastaneet liikuntaa, 
ovat löytäneet lajin kautta liikku- 

Mailapelien 
aateli kasvaa 
kovaa vauhtia

misen ilon osaksi elämäänsä, Ko-
piloff iloitsee.

Pelikenttien rakentaminen
Padelin parissa yli 30 vuotta toimi-
nut Kopiloff kuvailee lajin suosion 
kasvua unelmiensa täyttymykseksi. 
Padelin suosio on kuitenkin tuo-
nut mukanaan myös lieveilmiöitä.

– Padelkenttiä rakennetaan nyt 
hurjaa vauhtia joka paikkaan. Tä-
män myötä bisnekseen tulee mu-
kaan myös toimijoita, jotka eivät 
välttämättä osaa kiinnittää riittä-
vää huomiota kenttien laatuun ja 
turvallisuuteen. 

Kopiloff on huolissaan siitä, et-
tä jos kaikki toimijat eivät kiinnitä 
riittävästi huomiota kenttien laa-
tuun ja panosta toimintaansa se-
kä asiakkaiden pelikokemukseen, 
lajin maine on vaarassa.

– Jos kentän laatu ei ole hyvä ja 
pelikokemus on huono ensimmäi-
sellä kerralla, voi olla, että harras-
tajat eivät tule enää uudestaan ko-
keilemaan lajia.

Kopiloffin mukaan lajin tulevai-
suus näyttää hyvältä, kun yrittä-

jät ovat ammattitaitoisia, liikkeellä 
pitkällä tähtäimellä ja ennen kaik-
kea vaativat kenttätoimittajilta hy-
vätasoisia kenttiä laatusertifikaat-
teineen.

Kansainvälistä yhteistyötä
Halu viedä lajia askel eteenpäin 
sai Kopiloffin edustamaan Me-
jorSetin padelkenttiä. MejorSetin  
toimitusjohtaja Ariel Robado ker-
too, että yritys on omistautunut toi-
minnassaan padelkenttien kehittä-
miseen, valmistukseen, asentami-
seen ja ylläpitoon. 

– Yrityksellämme oli jo entuu-
destaan laaja kokemus urheilura-
kentamisesta, mutta vuonna 2002 
erikoistuimme yksinomaan padel-
kenttien rakenteisiin. Meillä on 
täysin oma, ilman kolmansia osa-
puolia toimiva tuotanto Alicantes-
sa. Kansainvälinen Padelliitto, FIP 
halusi meidät kumppanikseen, sillä 
he ovat voineet luottaa, että mei-
dän kanssa työskennellessä kaik-
ki toimii täydellisesti ja vastuulli-
sesti. Lisäksi meillä on kokemusta  
World Padel Tourista.

Urheilu. Padel on mailapeli, jonka suosio kasvaa ennätysvauhtia 
koko Euroopassa. Suosio ja voimakkaasti kasvanut kysyntä on tuonut 
alalle kirjavan joukon toimijoita. Yrittäjien tulee olla entistäkin 
valveutuneempia kenttien laatu- ja turvallisuusvaatimuksista. 
TEKSTI      TARU TAMMIKALLIO

– Yhteistyö Kansainvälisen Pa-
delliiton kanssa on molemminpuo-
lisesti erittäin tärkeää liiton ollessa 
padel-organisaatio, joka vastaa pa-
delin tulevaisuudesta. On tärkeää 
olla mukana kehittämässä lajia ja 
MejorSet tarjoaa liitolle laajaa ko-
kemusta kenttärakentamisesta ja 
kehitystyöstä, Robado jatkaa.

ProPADEL Solutions Oy tarjoaa 
laadukkaita, turvallisia ja asiakkai-
den tarpeisiin räätälöityjä kenttiä, 
joilla pelatessa padel ei ole vain 
urheilusuoritus, vaan kokonaisval-
tainen elämys. ProPADEL toimii 
tiiviissä yhteistyössä kansainväli-
sen verkostonsa kanssa ja edistää 
padelia yhdessä MejorSetin sekä 
Kansainvälisen Padelliiton kanssa. 

Näin lajin eteenpäin viemiseen saa-
daan mukaan kymmenien vuosien 
kansainvälinen asiantuntijuus. 

Lisäksi on tärkeää, että jokaises-
sa maassa on padelille oma asian-
tuntija, joka tuntee hyvin paikalli-
set olosuhteet.

– Ammattitaitoinen paikallinen 
edustajamme auttaa asiakkaita ra-
kennusurakoissa, kenttämalleissa, 

lisensseissä ja luvissa, aikataulu-
tuksissa, välineiden hankinnassa ja 
takuukysymyksissä. Meillä ei kos-
kaan voisi olla tällaista kansainvä-
listä klubiverkostoa ja asiakkaita 
ilman ProPADELIA, kertoo Mejor-
Setin johtaja Antonio Salles Doña.

Padelia suurella sydämellä
Kopiloff on toiminut lajin parissa 
vuosikymmeniä, vierailut kymme-
nissä padeltehtaissa ympäri maail-
maa ja valinnut kumppaneikseen 
parhaat mahdolliset toimijat.

– ProPADEL panostaa laatuun, 
asiantuntijuuteen ja yksilöllisyy-
teen. Meille on äärimmäisen tär-
keää, että kenttämme ovat laaduk-
kaita, turvallisia ja huomioivat asiak- 

kaan yksilölliset toiveet designin ja 
brändäyksen suhteen. Haluamme, 
että harrastajat viihtyvät ja padel 
on heille elämys – ei vain nopea 
urheilusuoritus hikisellä punttisa-
lilla. Olemme premium-toimittaja, 
jonka kautta asiakkaat saavat per-
sonoidut, huippulaadukkaat ken-
tät sekä kymmenien vuosien alan 
asiantuntemuksen. Toimimme 
suurella sydämellä ja laji edellä,  
Kopiloff sanoo. 

Tänä vuonna Kopiloff on ollut 
rakentamassa padelkenttiä muun 
muassa Hartwall Arenalle, jossa 
näkyy vahvasti asiakkaan, Bille-
Beinon, brändi ja ilme. 

Kopiloff on iloinen lajin nousus-
ta Suomessa ja kehottaa yrittäjiä 

perehtymään alan toimijoihin sy-
vällisesti sekä panostamaan kent-
tien laatuun.

– Pikavoittoja hakevat toimijat 
voivat haavoittaa lajin kehitty-
mistä Suomessa, eikä sillä tavalla 
myöskään saa kehitettyä pitkäjän-
teistä bisnestä itselleen. Lyhytnä-
köisyys ei ole kenenkään etu. Pa-
delkenttien heikkolaatuisuus on 
myös turvallisuusriski. 

– Kun padelkenttiä rakenne-
taan, on äärimmäiseen tärkeää var-
mistaa, että kenttien design, laa-
tu ja takuu ovat kunnossa. Mejor- 
Setillä on kaikki mahdolliset alal-
la saatavat sertifikaatit mitä kan-
sainvälisellä tasolla vaaditaan, Ro-
bado lisää.

Padelin pelaamisen 
elämyksellisyys ja 

liiketoiminta taataan 
kenttien näyttävillä 

designeilla sekä  
hyvillä kenttäpaikoilla. 

MONI ON LÖYTÄNYT 
LAJIN KAUTTA 

LIIKUNNAN ILON.

JOONA RAEVUORI

MejorSetin Ramón Hernández Barrios ja Piukku Kopiloff padelhallin loungetiloissa. 

 

• Piukku Kopiloff toimii 
ProPADEL Solutions Oy:n 
operatiivisena johtajana 
ja päävalmentajana.

• MejorSet on Kansain-
välisen Padelliiton viral-
linen kenttätoimittaja ja 
maailman johtavia kent-
tävalmistajia. 

• ProPADEL edustaa  
MejorSetin padelkenttiä.

Padelkenttiä korkealla laadulla
• ProPADEL toimii 
kansainvälisen verkoston 
kanssa edistäen padelia 
MejorSetin sekä Kansain-
välisen Padelliiton kanssa. 

• Toiminnan keskiössä 
ovat padelkenttien laatu, 
asiantuntijuus sekä  
yksilöllisyys.

PROPADEL.FI
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YLI PUOLET  
VARAUKSISTA  

TULEE AUKIOLON 
ULKOPUOLELLA.

heessa, kun aletaan miettiä virtuaalisen ym-
päristön lainalaisuuksia.

Stremia on tuottanut virtuaalitapahtumia 
jo kymmenen vuoden ajan. Vuosittain yri-
tys järjestää noin 850 verkkotapahtumaa. 
Useimmat niistä tuotetaan merkittäville 
suomalaisille julkishallinnon ja yksityisen 
sektorin toimijoille. 

Laaksonen nimeää Stremian vahvuuksik-
si osaavan vakituisen tuotantohenkilöstön, 
alan parhaan kaluston, verkkoesitystekno-
logian mahdollisuuksien laaja-alaisen tun-
temuksen sekä omat tasokkaat studiotilat 
Helsingissä. Verkkotapahtumat voidaan to-
teuttaa ketterästi myös asiakkaan omissa ti-
loissa missä päin Suomea tahansa. 

– Vastaamme asiakkaidemme ammattita-
soisten ja osallistujamääriltään suurten vir-
tuaalitapahtumien teknisestä toteutuksesta 
avaimet käteen -mallilla. Voimme järjestää 
myös osallistujien aktivoinnin ja kerätä ta-
pahtumastatistiikan, joka auttaa asiakkai-
tamme tulevien tapahtumien kehittämises-
sä. Tuotamme myös tapahtumassa käytet-
tävät insertit, tunnukset ja tehosteet sekä 
teemme tapahtumasta tallenteet. 

Virtuaalistudio poistaa rajoitteet
Elokuussa Stremialle valmistuu Helsinkiin 
uusi virtuaalistudio, joka mahdollistaa tele-
visiotasoisten virtuaalitapahtumien järjes-
tämisen. Vastaavia studioita on Suomessa 
vain muutamia televisoyhtiöiden käytössä.

– Tämä on Suomen ensimmäinen aito vir-
tuaalistudio, jota yritysasiakkaat voivat hyö-
dyntää omien etätapahtumiensa järjestämi-
seen. Kamerat sijoitetaan kolmiulotteiseen 
virtuaalimaailmaan. Virtuaaliset lavasteet 
mukailevat kameran liikkeitä.

– Monivuotisesta ullakkoasuntojen myyn-
ti- ja asiantuntijakokemuksesta on pelkkää 
hyötyä, olipa projektin vaihe mikä tahansa. 
Meihin kannattaa ottaa yhteyttä.

Stremialle valmistuu elokuussa virtuaalistudio, jossa on tilaa yleisölle. Katutasossa  
olevaan studioon voidaan tuoda esimerkiksi henkilöauto.

Virtuaalitapahtuma 
tuo lisää nostetta 
bisnekseen 

V erkossa järjestettävät virtuaalita-
pahtumat ja -koulutukset yleisty-
vät vauhdilla. Tarjonnan lisään-
tyessä kilpailu katsojista ja osal-

listujista kiristyy. Yleisö osaa vaatia laatua. 
Huolellisesti suunnitellut sekä ammatti-
taitoisesti ja tasokkaalla kalustolla toteu-
tetut livestriimaukset erottuvat edukseen. 
Ne myös välittävät yleisölle positiivista ku-
vaa organisaation brändistä.

– Suorana lähetettävässä virtuaalitapah-
tumassa sisältö on aina ykkönen, mutta 
toteutuksen laadustakaan ei saa tinkiä. 
Monotonista keskustelua ei kukaan jaksa 
kuunnella. Tapahtuman sisältö on hyvä ja-
kaa erilaisiin osioihin, jotka luovat tapah-
tumalle rytmin ja lisäävät mielenkiintoa. 
Television ajankohtaisohjelmatarjonnasta 
löytyy hyviä esimerkkejä onnistuneesta ryt-
mityksestä, virtuaalitapahtumien tuottami-
seen erikoistuneet Stremian toimitusjohtaja 
Jarkko Laaksonen sanoo.

Laaksosen mielestä hyvä keino rytmittää 
tapahtumaa on vuorotella suorana lähetet-
täviä osuuksia ja tallennettuja inserttejä. Yh-
den osion pituus kannattaa pitää maksimis-
saan 15 minuutin mittaisena. Tapahtumaan 
voidaan tuoda elävyyttä myös erilaisilla tun-
nuksilla, juonnoilla, graafeilla ja tilastoil-
la sekä osallistujia aktivoivilla kyselyillä ja 
äänestyksillä. 

Hyvä toteutus vahvistaa imagoa
Laaksosen mukaan virtuaalitapahtumaa voi 
lähteä suunnittelemaan samaan tapaan kuin 
perinteisempääkin tilaisuutta. Tapahtuman 
teemojen ja sisältöjen hahmotuttua on aika 
kiinnittää huomiota käytettävään kanavaan. 
Perinteinen ja virtuaalinen tapahtuma eroa-
vat toisistaan hieman samaan tapaan kuin 
kirja ja video. Esitystavan on oltava aina va-
littuun mediaan sopiva. 

– Meidät kutsutaan apuun usein siinä vai-

Striimaus. Verkossa suorana lähetettävät eli striimatut  
webinaarit, virtuaalitapahtumat ja -koulutukset ovat  
mainio tapa viestiä yrityksen kohderyhmille. 
TEKSTI      TUOMAS I.  LEHTONEN

Helppo ajanvaraus 
tehdään sähköisesti

Vello on viisi vuotta sitten julkaistu yrittäjävetoinen startup-palvelu. Vellon järjestelmää 
käyttävät niin yrittäjät kuin suuret porssiyhtiöt ja valtion organisaatiot.

Pilvipalvelu. Vello-ajanvarausjärjestelmällä yritykset 
voivat tehostaa toimintaansa, parantaa palveluaan ja  
automatisoida markkinointiaan. 
TEKSTI      TUOMAS I.  LEHTONEN

VELLO SOLUTIONS

lossa onnistuvat myös etätapaamiset ja vir-
tuaaliset ryhmätunnit. Halutessaan yritys 
voi avata Velloon asiakkaille myös oman 
lahjakorttikaupan käyttöön. 

– Moni asiakkaamme on yllättynyt siitä, 
että Vello on monipuolisuudestaan huo-
limatta niin helppokäyttöinen. Aikaisem-
paa käyttökokemusta varausjärjestelmistä 
ei tarvita. Suomenkielinen käyttäjätukem-
me on aina asiakkaan taustatukena. 

Asiakasyritys voi upottaa Vellon omille 
verkkosivuilleen tai käyttää sitä Vello.fi-si-
vuston kautta. Yrityskohtaisen Vello-sivun 

ulkonäköä voi muokata 
esimerkiksi yrityksen lo-
golla ja värimaailmalla. 
Sivulle voi lisätä myös yri-
tyskohtaista infoa.

– Vello on yrityksille 
myös tehokas markkinoin-
tikanava. Yritys voi julkais-
ta some-kanavissaan päi-
vityksiä ja mainoksia, jois-
ta on suora linkki ajanva-
raukseen. Yritys ei siis vält-

tämättä tarvitse lainkaan omia kotisivuja 
tämän palvelun rinnalle. 

Tehoa markkinointiin ja myyntiin
Vellon avulla yritykset voivat automatisoi-
da asiakasviestintäänsä, markkinointiaan 
ja myyntiään. Asiakkaalle voi lähettää myös 
automaattisesti muistutusviestin varatun 
ajan lähestymisestä, pyytää asiakaspalautet-
ta palvelutapahtuman jälkeen ja muistuttaa 
uuden ajan varaamisesta, kun edellisestä 
käynnistä on kulunut tietty aika.

– Monille palveluyrityksille on vaikeaa 
sitouttaa asiakkaitaan ja usein varattuja 
aikoja jää helposti käyttämättä asiakkaan 
unohduksen vuoksi. Automaation avul-
la näitä ongelmia voidaan poistaa tehok-
kaasti. Vellossa asiakkaille voi tarjota myös 
ennakkomaksuvaihtoehtoa, sillä palvelus-
sa on valmiina maksamiseen tarvittavat  
työkalut mukana. 

K otimaisen Vello Solutions Oy:n 
sähköisen ajanvarausjärjestel-
män tärkeimmät hyödyt asiak-
kaille ovat työskentelyn tehos-

tuminen ja palvelun laadun paranemi-
nen, kertoo yrittäjä ja tuotekehityksestä  
vastaava Tuomas Nylund. Yrityksen työn-
tekijät voivat käyttää asiakasvarausten te-
kemisestä vapautuvan ajan asiakkaiden pa-
rempaan palvelemiseen. Asiakas voi tehdä 
varauksensa näppärästi haluamanaan ajan-
kohtana. 

– Jos yrityksellä on sähköinen ajanvaraus 
käytössä, varauksista jopa 
90 prosenttia tehdään sen 
kautta. Lisäksi yli puolet 
varauksista tehdään yri-
tyksen aukioloaikojen ul-
kopuolella. Uskomme, et-
tä 5–10 vuoden päästä 
kaikilla suomalaisilla pal-
velualan yrityksillä on säh-
köinen ajanvarauspalvelu 
käytössään. Toistaisek-
si ajanvarausjärjestelmi-
en käyttöönotto on ollut Suomessa muita 
Pohjoismaita verkkaisempaa, mutta tilanne 
kehittyy vauhdilla, Nylund sanoo.

Tällä hetkellä Vellon on ottanut käyttöön-
sä lähes 20 000 yritystä ja palveluntarjoajaa. 
Päivittäin Vellon ottaa käyttöön 40 yritys-
tä. Vello onkin Suomen nopeimmin kasva-
va ajanvarausjärjestelmä. Kotimaan ohella 
järjestelmää käytetään muun muassa Isos-
sa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa. 

Helppokäyttöisyydestä kiitosta
Vello on tietoturvallinen nettiselaimella käy-
tettävä pilvipalvelu. Nylund kertoo käyt-
töönoton vievän vain muutaman minuutin. 
Pienet yritykset, joilla on maksimissaan 50 
asiakasta, voivat käyttää Velloa maksutta. 
Suuremmat yritykset maksavat palvelusta 
kiinteän kuukausimaksun käytetyn palve-
lun laajuudesta riippuen.

Perinteisten lähitapaamisten lisäksi Vel-

STREMIA

Pyöräilyradalle pumppaamaan 
seen kehittämiseen. 

Muutama innokas pyöräilyn har-
rastaja havaitsi 2010-luvulla, että 
Suomesta puuttuvat lajin soveltu-
vat harrastus- ja harjoittelupaikat. 
Innostus maastopyöräilyyn oli kui-
tenkin jo kasvussa tässä vaiheessa. 
Toisaalta samaan aikaan tutkimuk-
set paljastivat nuorten liikkumisen 
huolestuttavan vähenemisen.

Avaimet käteen -periaate
Vuonna 2017 kaverukset perusti-
vat yrityksen Trail It Oy, joka vas-
tasi kysyntään. Yritys on erikois-
tunut liikuntapaikkojen rakenta-
miseen. Pumptrack-radat laittavat 
pyörät pyörimään. Ne ovat helposti 
saavutettavia, turvallisia pyöräily-
paikkoja, joissa kaikenikäiset voi-
vat harjoitella ajokkiensa hallintaa.

– Rakennamme lähiliikuntapaik- 
koja, jotka palvelevat kaikkia, per-
heitä ja eri ikäisiä, aloittelijoita ja 
edistyneitä harrastajia sekä huip-
pu-urheilijoita, sanoo yksi yrityksen 
perustajista ja hallituksen puheen-
johtaja Juhana Koivisto.

Aluksi ajatus spesifimmästä koh-
deryhmästä oli nimenomaan pyö-
räilijät, mutta varsin pian selvisi, 
että samoilla rakenteilla voidaan 

L asten ja nuorten liikkeel-
le saaminen on kansanter-
veyden kannalta ratkai-
sevan tärkeässä roolissa. 
Asiaan panostaminen luo 

hyvinvointia tähän päivään ja sa-
malla myös tulevaisuuteen.

Liike on lapselle luontaista. Kun 
liikkeeseen tulee mukaan vauh-
ti vaikkapa alle saaduista pyöris-
tä muuttuu liikunta lapsesta usein 
vielä kiinnostavammaksi. Taitotaso 
karttuu nopeasti, kun aletaan teh-
dä temppuja vauhdin lisäksi. Yleis-
kunnon lisäksi myös lihakset voi-
mistuvat ja älyllistäkin haastetta 
tulee sopivasti.

Juuri tätä tulevaisuudessa tarvit-
semme, yksilön ja ryhmien innosta-
mista oman fyysisen ja psyykkisen 
kuntonsa vaalimiseen sekä aktiivi-

palvella niin skeittaajia ja skuuttaa-
jia, BMX-pyöräilijöitä kuin muitakin 
erikoistuneita lajiharrastajia. Ja eri-
tyisesti myös niitä, ketkä vasta kiin-
nostuvat uusista lajeista.

– Suunnittelemme ja rakennam-
me liikuntapaikkakokonaisuuksia, 
joissa yhdistyvät monipuolisesti eri 
käyttäjien tarpeet, tiivistää liikun-
tapaikkojen suunnittelija ja työn-
johtaja Riku Laakso.

Radan karkea muotoilu tehdään 
kalliomurskeella kaivinkoneen avul- 
la, mutta viimeinen muotoilu sekä 
asfaltointi ovat tarkasti tehtävää 
käsityötä. Jokainen rata suunni-
tellaan huolellisesti ympäristöön-
sä sopivaksi. Kun on kyse uuden-
laisesta liikuntapaikkarakentami-
sesta, esimerkiksi kunnissa ei vält-
tämättä ole entuudestaan osaamis-
ta hankkeiden suunnitteluun ja to-
teuttamiseen.

– Palveluihimme kuuluu luon-
nospiirrosten lisäksi myös rahoi-
tusvaihtoehtojen kartoitus, han-
kesuunnitelman ja kustannusarvi-
oiden laatiminen, mikä auttaa osal-
taan projektin esittelyä päättäjille, 
kertoo Koivisto.

Avaimet käteen -periaatteella 
hoituu koko projekti valmiiksi saak-

ka. Rakenteet ovat monen vuoden 
ajan varsin huoltovapaita, lähinnä 
tilaajan huoleksi jää samanlainen 
puhdistus mitä kevyenliikenteen-
väylillekin tehdään.

Lisää alueen vetovoimaa
Toteutuneita hankkeita on pitkälti 
toistakymmentä eri puolilla Suo-
mea. Ensimmäisenä toimintavuon-
na valmistuivat kohteet Tikkakos-
kelle ja Uuraisiin. Tämän jälkeen 
uusia kohteita on rakentunut muun 
muassa Tahkolle, Joutsaan, Kalajo-
elle, Ruovedelle, Lahteen, Kurik-
kaan, Petäjävedelle sekä Helsinkiin. 

– Tänä kesänä valmistuu Suo-
men suurin tämän lajin liikunta-
paikka Uuteenkaupunkiin, aivan 
loistavaan merimaisemaan. 

Koivisto ja Laakso korostavat ra-
kentavansa lähiliikuntapaikkoja, 

Liikunta. Aktivoivan 
liikuntapaikan raken-
taminen moninkertais- 
taa tulevaisuudessa  
tehdyn investoinnin. 
TEKSTI      RI IT TA MIKKONEN

joihin on matala kynnys tulla liik-
kumaan ja samalla kannustamaan 
muita. Pumptrack-radat kannattaa-
kin rakentaa paikoille, jotka ovat 
valmiiksi ihmisten elinympäristön 
läheisyydessä.

– Nyt on jo huomattu, että lähi-
alueen lisäksi hyvin toteutetuilla lii-
kuntapuistoilla on laajempaakin ve-
tovoimaa, kun harrastajat kiinnos-
tuvat matkustamaan ja testaamaan 
eri kohteita.

Tekijät kannustavatkin, että pro-
jektin suunnitteluvaiheessa otettai-
siin huomioon laajeneva käyttäjä-
kunta. Suosituimmilla radoilla on 
jo havaittavissa positiivista ongel-
maa eli tiettyjen tuntien aikana on 
ruuhkaa. Harrastajat ovat kuiten-
kin fiksua porukkaa, toiset otetaan 
huomioon ja käyttäytymissäännöis-
tä pidetään kiinni.

– Mistään työstä ei varmaan saa 
näin hyvää ja aitoa kiitosta kuin val-
miin radan nuorilta käyttäjiltä, Koi-
visto ja Laakso iloitsevat.

Liikunnallisuuden ja terveyden 
edistämisen ohella pumptrack-ra-
dat toimivat nuorille ja miksei van-
hemmillekin myös sosiaalisten tai-
tojen kasvualustoina. Kaikkea tätä 
tulevaisuutemme tarvitsee.

Trail It Oy suunnittelee ja rakentaa liikuntapaikkakokonaisuuksia, jossa yhdistyvät monipuolisesti eri käyttäjien tarpeet. Radat palvelevat niin skeittaajia, skuuttaajia, BMX-pyöräilijöitä 
kuin muitakin lajin pariin hakeutuneita harrastajia. Erityisesti myös niitä, ketkä vasta kiinnostuvat kokeilemaan uusia lajeja. 

RADAN NUORILTA 
KÄYTTÄJILTÄ SAA  
AIDON KIITOKSEN.  

I ITA SILLANPÄÄ
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Muutos sai miettimään 
tuoreita liikeideoita
Tulostus. Sokkeli Oy:n koneet Helsingissä eivät 
ole pysähtyneet, vaikka pandemia ja muutokset 
painoalalla ovat vaikuttaneet sen toimintaan. T oimitusjohtaja Pentti  

Hytin isoisä perusti Sok-
keli Oy:n Helsingin Eeri-
kinkadulle vuonna 1953. 

Toiminta keskittyi aluksi rakenta-
miseen, mutta pian rakennuspii-

Sokkeli Oy:n toimitusjohtaja Pentti Hytti ja taloudesta vastaava Auli Hytti kertovat, että yrityksen omasta 
verkkokaupasta voi tilata julisteita, kortteja, flyereita ja esitteitä. 

rustusten kopioinnista ja jakelusta 
tuli yrityksen ydintoimintaa. Kale-
vankadulle muutettiin 1960-luvul-
la, jonka varrella yritys on edelleen. 

– Olemme ainoa täyden palve-
lun tulostus- ja painopalvelu Hel-
singin keskustassa, Pentti Hytti to-
teaa toimistossaan, jonka hän jakaa 
vaimonsa, yrityksen taloudesta vas-
taavan Auli Hytin kanssa.

Pentti Hytti tuli töihin yritykseen 
1980-luvulla ja otti vähitellen vas-
tuun sen pyörittämisestä. Digitaa-
lisuuden nopea kehittyminen toi 
haasteita tulostusalalle, ja pian Sok-
keli alkoi tarjota asiakkailleen myös 
digipaino- ja sähköisiä palveluita. 
Nykyään yritys keskittyy tulostus-, 
digipaino- ja skannauspalveluihin. 
Sokkeli hoitaa myös tuotteiden ja-
kelun pk-seudulla ja lähikunnissa.

Tämän lisäksi Sokkeli tekee ra-
kentamiseen liittyvien suunnitel-
makuvien ja asiakirjojen CAD-tu-
lostusta ja kopiointia. Muun muas-
sa arkkitehtikilpailuihin osallistuvat 
suunnittelijat ovat tottuneet tilaa-
maan upeat kisaplanssinsa Sokkelil-
ta. Rakennusalan ammattilaisille on 
suunnattu myös Bank It -projekti-
pankki, jonka avulla voidaan hallita 
työmaata, seurata projektin etene-
mistä ja tilata piirustuksia.

Uusia aluevaltauksia
Korona-aika on leikannut tilausten 
määrää, sillä monet Sokkelin asi-
akkaat, muun muassa ravintolat 
ja tapahtumajärjestäjät, ovat olleet 
tiukkojen rajoitusten piirissä. Ruo-
kalistoille, kutsuille tai esitteille ei 

ole ollut liiemmin tarvetta. 
Suurin muutos yrityksen toimin-

nassa on kuitenkin ollut rakennus-
piirustustulostuksen väheneminen 
viime vuosien aikana.

– Perinteinen piirustustulostus 
on suorastaan romahtanut. Meidän 
on ollut pakko keksiä uutta toimin-
taa tilalle, Pentti Hytti toteaa.

Sokkeli onkin ryhtynyt tekemään 
yhä enemmän – ja yhä suurempia – 
skannaus- ja digitointitöitä. 

– Yrityksillä, säätiöillä ja yksityi-
sillä ihmisillä on paljon printattua 
materiaalia, joka halutaan skannata 
digitaaliseen muotoon. Digitoidusta 
arkistosta on helpompi löytää halut-
tu materiaali silloin kun sitä tarvit-
see, Auli Hytti selventää. 

Myös kiinteistöillä, isännöitsi-
jöillä ja kaikilla, jotka hallinnoivat 
rakennuksia, on holveissaan paljon 
piirustuksia, jotka on hyvä skanna-
ta esimerkiksi tulevaa saneerausta 
varten.

Sokkeli on parin viime vuoden ai-
kana tehnyt jopa miljoonan sivun 
arkistoskannausprojekteja.

– Toimimme avaimet käteen -pe-
riaatteella. Kartoitamme asiakkaan 
kanssa aineiston, noudamme sen, 
skannaamme, digitoimme ja siir-
rämme tiedostot asiakkaalle. Lopuk- 
si palautamme aineiston tai hoi-
damme sen hävittämisen.

Sokkeli aikoo lanseerata uuden-
laisen skannauspalvelun vielä tä-
män vuoden puolella. 

– Vahvuuksiamme ovat osaava ja 
sitoutunut henkilökunta, palvelu-
henkisyys ja luotettavuus. TEKSTI      MARJA HAKOLA
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Kiantti Oy:n työnjohtaja Tuomas Oksalla on tarkat laatuvaatimukset: 
työntekijät ovat saaneet parhaat opit käytännön kautta. 

EIN
O

 AN
SIO

listämään työntekijöitämme ympä-
ri vuoden. Teltan ja lämmittimien 
avulla pystymme työskentelemään 
lumesta ja pakkasesta huolimatta. 

Kiantti on juuri avannut maa-ai-
nesten verkkokaupan, josta myös 
omatoimirakentajat voivat hank-
kia laadukkaat materiaalit itsel-
leen. Ammattilaisapua saa missä 
työvaiheessa tahansa.

– Jos piha vaatii työstöä tai mui-
ta maanrakennustöitä tai maa-ai-
neksia, niin kannattaa käydä netti-
sivuillamme ja ottaa yhteyttä. 

Korkealla työmoraalilla
Kangaslalainen Kiantti on perustet-
tu vuonna 2015. Piharakentamisen 
kokonaispalvelua tarjoavan yrityk-
sen omistajilla Kimmo Fagerilla ja 
Antti Palosaarella on pitkä koke-
mus alalta. 

– Kiantin työntekijät ovat saa-
neet käytännössä parhaat opit. 
Työntekijät perehdytetään niin, että 
he osaavat ottaa suunnitelmaa to-
teuttaessaan huomioon myös työ-
maan olosuhteet. Aika usein pai-
kan päällä huomataan, että korko- 
ero tai muu maastonmuoto vaikut-
taa toteutukseen.

Jokainen kohde ja sen tekijä on 
Kiantin käyntikortti. Yrityksellä on 
kovat laatuvaatimukset.

– Emme koskaan lähde teke-
mään asioita sinne päin, vaan ai-
na laatu edellä alusta loppuun.  

Piha. Viheralueiden 
ja pihojen suunnitteli-
joilla pitää nyt kiirettä. 
Sesonki on keväästä 
syksyyn, mutta vipinää 
riittää ympäri vuoden.
TEKSTI      OUTI RANTALA

Y hä useampi suomalainen 
arvostaa sitä, että silmä 
lepää asuinympäristös-
sä. Persoonallista ilmet-

tä pihaan luodaan pihakiveyksil-
lä, rajauksilla ja istutuksilla niin 
omakoti-, rivi- ja kerrostalopihoi-
hin, yritysten ympäristöihin kuin 
kaupunkikuvaankin. Piharaken-
tamisen ammattilaiselle erityinen 
ilonaihe on se, että asiakaskunta on 
monipuolinen ja sen myötä myös 
kohteita on erilaisia.

Tampereen keskustassa raken-
netaan infraa raitiovaunua varten, 
mikä työllistää myös alueella toimi-
vaa viheralan maanrakennusyritys-
tä. Kiantti Oy:n ammattilaiset ra-
kentavat katujen reunuskivetyksiä 
parhaillaan. 

– Julkisen puolen isoja kohtei-
ta on yhä enemmän, mutta teem-
me koko ajan myös pihoja sekä 
talon pohjia yksityisasiakkaille, 
Tuomas Oksa kertoo.

Moni asfalttipiha on kokenut 
hurjan muodonmuutoksen viherra-
kentamisen ammattilaisen käsissä. 
Asuinympäristöistä halutaan entistä 
viihtyisämpiä. Tämän hetken tren-
dinä ovat nurmikonrajaukset, muu-
rialtaat tuijaistutuksineen ja kauniit 
yksityiskohdat puutarhassa.

– Harvan tamperelaisen kerros-
talon pihassa enää on pelkkä asfalt-
ti. Useissa omakotitaloissa piha on 
yhtä viimeisen päälle kuin itse talo-
kin. Rakennamme pihojen ja talo-
jen pohjia, reunuskiveyksiä ja istu-

tusaltaita sekä teemme myös mul-
taukset ja istutukset. 

Talvellakin voi rakentaa
Oksa muistuttaa, että maa- ja piha-
rakentamista voi tehdä ympäri vuo-
den, vaikka kiireisin sesonki alkaa-
kin roudan sulamisen jälkeen tou-
kokuussa ja kestää loppuvuoteen. 

– Reunakiveyksiä ja maaraken-
tamista voi hyvin tehdä talvella. 
Tarjoamme mielellämme palvelua 
myös silloin, niin pystymme työl-

Lisää viihtyisyyttä pihaan

PIHARAKENTAMISTA 
VOI TEHDÄ 

YMPÄRI VUODEN.

tuullisempi kuin monilla muilla ra-
halaitoksilla, joiden palkkiot saat-
tavat olla kohtuuttomia.

– Monet pikaluottojen tarjoajat 
ovat tunnettuja erittäin aggressii-
visesta mainonnasta, epäoikeuden-
mukaisista ehdoista ja erittäin kor-
keista koroista. Uusi väliaikainen 
lainsäädäntö, joka rajoittaa laino-
jen suoramarkkinointia ja korkoja, 
onkin ollut todella tervetullut, kos-
ka se suojelee kuluttajaa.

Anyfin toivookin voivansa hel-
pottaa kuluttajien talouden hallin-
taa monin eri tavoin ja onkin ke-
sällä lanseeraamassa uuden täysin 
ilmaisen palvelun sovelluksessaan. 
Tilaukset-palvelun avulla käyttäjät 
saavat paremman yleiskuvan kai-
kista toistuvista kustannuksistaan 
ja tilauksistaan, esimerkiksi mak-

samistaan suoratoistopalveluista, 
ja voivat jopa perua turhia tilauksia 
suoraan sovelluksesta käsin.

Korot putosivat puolella
Netta Mustola löysi Anyfinin palve-
lut viime vuonna somevaikuttajien 
tekemän markkinointikampanjan 
kautta. Nuori Mustola oli joutunut 
ostamaan useita perheelle välttä-
mättömiä hankintoja – kuten sän-
gyn ja turvaistuimen – osamaksulla. 
Koska näiden kuukausittaiset kulut 
ja korot nousivat turhan korkeiksi, 
päätti hän pyytää tarjousta Anyfinin 
palvelusta.

– Aluksi olin skeptinen, että siir-
tyykö lainat vain paikasta toiseen. 
Lopulta päätin tehdä kuitenkin ha-
kemuksen ja olin yllättynyt saamas-
tani tarjouksesta. Korot ja muut lai-
nan hoitoon liittyvät kulut helpotti-
vat noin puolella, Mustola kertoo.

Mustola toteaa, että myös Any-
finin puhelin- ja chat-palvelu ovat 
toimineet erinomaisesti. Anyfinin 
sovelluksen kautta tulevat myös il-
moitukset eräpäivistä.

– Uskoisin, että vuoden sisällä 
saan luotot maksettua pois tai jo-
pa nopeamminkin, jos onnistun 
saamaan uuden työpaikan.

Reilu vaihtoehto 
kulutusluotoissa 
säästämiseen

jopa 20 prosenttia.
Useat lainantarjoajat houkutte-

levat myös korkeiden lainakulujen 
kanssa painiskelevia kuluttajia yh-
distämään kulutusluottonsa yhdek-
si kiinteäksi lainaksi. Käytännössä 
tämä voi kuitenkin tarkoittaa sitä, 
että lainan kokonaiskustannukset 
nousevat jopa alkuperäistä suurem-
miksi, jos takaisinmaksuaikaa pi-
dennetään. 

Ruotsalainen finanssialan start- 

S uomen Pankin raportin mu-
kaan suomalaisilla kulut-
tajilla on tällä hetkellä ku-
lutusluottoja yli 16,7 mil- 

jardin euron arvosta. Suomes-
sa on tällä hetkellä voimassa vä-
liaikainen korkokatto, jonka myö-
tä kulutusluottojen korko ei saa 
ylittää 10 prosenttia. Väliaikai-
nen korkokatto ei kuitenkaan kata 
osamaksuja tai luottokortteja, joi-
den korot voivat edelleenkin olla  

up-yritys Anyfin hyödyntää teko-
älyä luottojen korkojen madalta-
misessa. Yrityksen toimitusjohtaja 
Mikael Hussain kertoo, että Anyfi-
nin jälleenrahoituspalvelu ei myön-
nä asiakkailleen lisää luottoja, vaan 
auttaa heitä laskemaan jo olemassa 
olevien osamaksujen, luottokortti-
velkojen ja vakuudettomien laino-
jen korkoa sekä kokonaiskustan-
nuksia.

– Laskemme asiakkaan jokaisel-
le luotolle yksilöllisen koron teko- 
älyn avulla. Näin varmistamme, 
että asiakas säästää rahaa jokai-
sessa Anyfinille siirtämässään luo-
tossa. Asiakkaat voivat avullamme 
koota kaikki kulutusluottonsa yh-
teen paikkaan aina 10 000 euroon 
saakka ja maksaa luottonsa helpos-
ti yhdellä kuukausilaskulla. Keski-
määrin olemme pystyneet madal-
tamaan asiakkaidemme korkoja jo-
pa 51 prosentilla, Hussain kertoo.

Yksilöllinen riskiarvio  
maksukyvyn puitteissa 
Anyfin tekee tekoälyn avulla riski-
arvion asiakkaan nykyisen luoton 
sekä maksukyvyn pohjalta ja antaa 
tarjouksen matalammasta korosta 
vain silloin, kun voi laskea asiak-
kaan lainan kokonaiskustannuksia. 
Anyfin ei myöskään pidennä lainan 
takaisinmaksuaikaa niin, että se 
johtaisi luoton kokonaiskustannus-
ten nousemiseen nykyisestä. Käyt-
tämällä Anyfinin palvelua et siis 
päädy maksamaan luotosta enem-
pää kuin aiemmin, vaan ainoastaan 
säästät luoton kokonaiskustannuk-
sissa. Kun asiakas hyväksyy anne-
tun tarjouksen, maksaa Anyfin lai-
nat suoraan asiakkaansa nykyisil-
le luotonantajille siirtämättä rahaa 
koskaan asiakkaan tilille.

– Koska käytämme tekoälyä 
apunamme, ovat hallinnolliset ku-
lumme pienet ja pystymme laske-
maan jokaiselle luotolle täten yk-
silöllisen koron. Monet muut yri-
tykset myöntävät kaikille asiak- 
kailleen luoton samalla vakioko-
rolla, jolloin asiakkaat päätyvät 
usein maksamaan liikaa luotois-
taan. Olemme myös ainoa toimija 
Suomessa, joka ei tarjoa lainkaan 
lisää luottoja, vaan toimimme ai-
na kuluttajan etujen mukaisesti ja 
myönnämme jälleenrahoitusta ai-
noastaan olemassa oleville luotoil-
le, joille voimme tarjota matalam-
man koron, Hussain painottaa.

Hussain toteaa, että myös Anyfi-
nin tarjoama lainan korko on koh-

ANYFIN

Anyfin on onnistunut madaltamaan asiakkaidensa kulutusluottojen korkoja keskimäärin 51 prosenttia.

Oma talous. Luotolla 
maksamisesta on tullut 
viime vuosina helppoa. 
Lainojen ehdot voivat 
kuitenkin tehdä luot-
tojen takaisinmaksusta 
yllättävän kallista.
TEKSTI      PEKKA SÄILÄ 

 

• Ihmiset ovat ajautu- 
neet vaikeisiin taloudel- 
lisiin tilanteisiin kalliiden 
kulutusluottojen takia.

• Anyfin haluaa auttaa 
asiakkaitaan laskemalla 
olemassa olevien lainojen 
korkoja ja kustannuksia.

• Tarjousta voi hakea 
lähettämällä kuvan vii- 
meisimmästä laskusta. 

Talouden hallinta omiin käsiin
• Yritys ei ikinä tarjoa 
jälleenrahoitusta, jos 
lainan kokonaiskustan- 
nuksien alentaminen ei 
ole mahdollista.  

• Sovelluksen kautta  
tehdyn hakemuksen  
lähettäminen ei sido  
asiakasta mihinkään. 

• Tarjous allekirjoitetaan 
omilla pankkitunnuksilla.

SUOMALAISILLA ON 
KULUTUSLUOTTOJA 

16,7 MILJARDIN 
ARVOSTA.
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Collapickin ERP-järjestelmä toimii Ponniste-helppokäyttöjärjestelmän kautta. Eräs käyttäjäryhmä hallitsi käytön jo varttitunnin kokeilun jälkeen ilman aiempaa teknologiaosaamista.

COLLAPICK COMPANY

sensäkin. Pyörälä muistelee yhdes-
sä toimitusjohtaja Torssosen kanssa 
kohtaamista asiakasyrityksessä, jos-
sa laajaan käyttöönottoperehdytyk-
seen oli varattu tunnin aikaikkuna, 
mutta varastoalan työntekijät, joilla 
ei ollut aiempaa kokemusta tietojär-
jestelmistä, oppivatkin käyttämään 
tuotetta jo 15 minuutissa.

– Ponnisteen kehittelyyn ovat 
osallistuneet asiakasyrityksistäm-
me nimenomaan työntekijät, jotka 
itse näitä järjestelmiä myös lopulta 
käyttävät. Kehittelyn avulla olemme 
saaneet tehtyä järjestelmästä niin 
helppokäyttöisen, että sitä osaisi 
lapsikin käyttää.

Ponnisteen merkittävä etu kil-
pailijoihin nähden on se, että tuote 
on tarkoitushakuisesti suunniteltu 
mahdollisimman visuaaliseksi. Se 
antaa esimerkiksi käyttäjälleen 
mahdollisuuden kirjoittamisen si-
jaan valokuvata poikkeamia, mikäli 
tilannetta on hankalaa kuvailla sa-
nallisesti, tai etsiä varastosta hylly-
paikkoja visuaalisella avustimella.

Samalla se helpottaa yrityksen jo-
kapäiväistä työtä tekemällä merkin-
töjä myös kokonaan ilman ihmisvä-
likättä. Inhimillisten virheiden mah-
dollisuus vähenee aina, kun yksin 
iltavuorossa työskentelevän työnte-
kijän ei tarvitse pohtia, ovatko vaik-

O sastollinen kokeneita hit-
saajia on epämukavuus-
alueella. He opettelevat 
käyttämään uutta digi-

taalista toiminnanohjausjärjestel-
mää, jonka väitetään helpottavan 
heidän työtään. Perehdyttäjänä toi-
miva Collapick Companyn toimitus-
johtaja Petteri Torssonen huomaa 
heti, että väite ei meinaa aluksi men-
nä läpi.

– Mehän emme varmasti käytä 
mitään lisäjärjestelmiä, eräs hit-
saajista ilmoittaa periaatteelliseen 
sävyyn heti alkajaisiksi.

Huonot kokemukset ovat selvästi 
saaneet työntekijät varautuneiksi.

Kuitenkin vain puolitoista tuntia 
myöhemmin, kun Torssonen on esi-
tellyt järjestelmän toimintaa ja työn-

tekijät ovat omakätisesti kokeilleet 
sitä mobiililaitteillaan, myöntää sa-
ma hitsaaja auliisti:

– Tämähän on kätevä tuote. Tällä 
voi tehdä vaikka mitä.

Ei vaadi harjoittelua 
Kotimainen Collapick Company tar-
joaa erityisesti teollisuusalan yri-
tyksille pitkällä kokemuksellaan 
ERP-järjestelmiä eli toiminnanoh-
jausjärjestelmiä, jotka integroivat 
yrityksen eri toiminnot, kuten esi-
merkiksi tuotannon, jakelun, varas-
toinnin ja kirjanpidon.

Ohjelmiston pohjana toimiva 
Odoo ERP on avoimeen lähdekoo-
diin perustuva järjestelmä ja ollut 
markkinoilla jo toistakymmentä 
vuotta. Collapickin kuitenkin erot-
taa kaikista muista Odoon yhteis-
työkumppaneista heidän oma help-
pokäyttöliittymänsä Ponniste, jota 
on kehitetty yhdessä asiakkaiden 
kanssa vuodesta 2014 asti.

– Järjestelmän on palveltava  
käyttäjää eikä toisinpäin, tiivistää 
myyntijohtaja Markku Pyörälä.

Hän korostaa, että työntekijät 
voivat keskittyä paremmin omaan 
työhönsä, kun heiltä ei mene aikaa 
hukkaan harjoitellessa työvälineen 
käyttöä. Joskus tosin helppokäyttöi-
syys pääsee yllättämään hänet it-

Työteho kasvaa teknologialla
kapa poikkeamat laitteiden datas-
sa raportoimisen arvoisia vai eivät, 
kun ohjelmisto on tehnyt tuon rat-
kaisun jo hänen puolestaan.

Päätösvalta on käyttäjällä
Vaikka Odoon ja Ponnisteen yhteis-
peli toimiikin monessa asiassa itse-
näisesti, Torssonen korostaa kuiten-
kin, että todellinen päätösvalta on 
aina käyttäjällä.

Jos asiakasyritys tekee työtään 
jo ennestään kätevän ja toimivan 
prosessin kautta, Collapick ei halua 
mennä ohjelmistonsa kanssa väkisin 
muuttamaan toimintatapoja.

– Vanhoissa ERP-järjestelmissä 
on tyypillisesti ollut se ongelma, et-
tä ohjelma määrää käyttäjälle tietyn 
toimintatavan ja yritys joutuu muo-
toilemaan oman prosessinsa ohjel-
miston vaatimaan muotoon. Mei-
dän palvelumme tarkoitus on ni-
menomaan muotoutua asiakkaam-
me toimintatapoihin sopivaksi.

Jos asiakas haluaa mukauttaa 
ohjelmistoa, se ei vaadi joka kerta 
kallista ja vaivalloista koodaamista, 
vaan hän voi yksinkertaisesti lisätä 
uusia toimintoja suoraan sovellus-
kaupasta. Valikoima kasvaa jatku-
vasti, eikä nojaa pelkästään Colla-
pickin varaan. 

Toimenpide on täysin vastaavan-

lainen kuin tavallisen kännykänkin 
rikastaminen uusilla sovelluksilla.

– Jos yrittäjällä on omassa varas-
tossaan käytössä vaikkapa paljon 
peräkärryjä ja hän keksii yhtäkkiä 
sivutoimekseen alkaa vuokrata nii-
tä ulkopuolisille, hänen ei tarvitse 
pitää ylimääräisiä Excel-taulukoi-
ta ja tehdä manuaalista seurantaa. 
Hän voi vain ladata vuokraustoi-
minnan hallinnointia varten oman 
sovelluksensa mukaan samaan jär-
jestelmään, joka hänellä on käytössä 
jo valmiiksi, Pyörälä toteaa.

Teknologia. Collapick 
Company säästää teol-
lisuusalan yritysten 
vaivaa toimittamalla 
ERP-järjestelmiä, joita 
täysin kirjaimellisesti 
lapsikin osaisi käyttää.
TEKSTI      VALT TERI MÖRT TINEN

• Helppokäyttöliittymä 
Ponniste on kehitetty  
yhdessä järjestelmän 
loppukäyttäjien kanssa.

• Ohjelma sopeutuu 
käyttäjän toimintata-
paan, eikä toisinpäin.

• Visuaalisuus tekee 
käytöstä intuitiivista.

Käyttäjälle  
optimoitu 

Tehokas hiekkapuhallus  
antaa pinnoille lisää vuosia

S uomen sääoloissa kaik-
ki pinnat ovat kovilla. Il-
masto syö yhtä hyvin be-
tonirakenteita kuin metal-

lipintoja, ja uusimisen tarve on käy-
tännössä loputon. Työkenttää onkin 
riittänyt yrittäjäpariskunta Pasi ja 
Susanna Koivukoskelle ja heidän 
tiimilleen. Sipoota tukikohtanaan 
pitävä Hiekkapuhallusyksikkö Koi-
vukoski on vuodesta 2004 asti vai-
kuttanut laajalla säteellä peruspa-
rannettaviin kohteisiin eri puolilla 
Suomea. Mittavat, siniset hiekka-
puhallusautot ovat ottaneet kotipi-
hasta suunnan milloin pääkaupun-
kiseudulle, milloin taas Kuopioon, 
Jyväskylään, Imatralle, Tampereel-
le, Hankoon tai Turkuun. 

– Yrityksemme tekee pääasiassa 
märkähiekkapuhalluksia, jotka teh-
dään ulkokohteissa, mutta olemme 
toteuttaneet myös sisätilojen kui-
vahiekkapuhalluksia. Palveluihin 
kuuluvat lisäksi julkisivujen pesu- 
ja asbestipintojen poisto puhallus-
menetelmällä sertifioitujen am-
mattilaisten työnä. Meidät tunne-
taan ensiluokkaisesta työn jäljestä, 
Susanna Koivukoski tiivistää tarjon-
taa ja hyvää mainetta.

Susanna Koivukoski on asiakkai-
den ensiyhteys yritykseen, sillä hän 
vastaa yhteydenottoihin, laskee pu-
hallettavat neliöt ja on mukana to-
teuttamassa suojauksia. Työhön an-
taa pohjaa maalarin ammatti. Itse 
hiekkapuhalluksen hoitaa Pasi Koi-
vukoski, joka pyöritti firmaa kym-
menen vuotta ennen Susannan tu-
loa mukaan. Yhteistyötä pariskunta 
on tehnyt viitisen vuotta. 

Yrityksen referenssilista on pitkä 
ja pitää sisällään asuinrakennusten 
ja parvekkeiden lisäksi esimerkik-
si Harmajan majakan, Olympiasta-
dionin tornin rautakaiteet, Suomen-
linnan tykit ja parhaillaan peruskor-
jattavan Kansallisteatterin kellarin. 
Pitkät päivät ja raskas työ ovat ar-
kipäivää, sillä yritys tarjoaa kaikki 
hiekkapuhalluksen vaiheet alkusuo-
jauksista loppusiivoukseen avaimet 
käteen -periaatteella. Puurtaminen 
on samalla antoisaa, sillä hyvin teh-
ty hiekkapuhallus antaa lukuisille 
kohteille uuden elämän.

Tähdellinen pohjakäsittely 
Hiekkapuhallus perustuu hienoksi 
siivilöidyn hiekan puhaltamiseen 

paineilman avulla kohteeseen. Ky-
seessä on vanha menetelmä, jolla 
mitä erilaisimpia pintoja voidaan 
pohjakäsitellä ennen muita tar-
vittavia toimia, kuten esimerkiksi 
paikkausta ja maalausta. Metalli-
sissa kohteissa pinta voi olla valmis 
heti hiekkapuhalluksen jälkeen, jos 
tavoitteena on lähinnä puhdistami-
nen ja kiillottaminen. 

– Hiekkapuhallus on nopein rat-
kaisu, kun pinta halutaan puhdis-
taa ja vanha pinnoite, kuten maali, 
irrottaa. Työvaiheen jälkeen muut 
ammattilaiset pääsevät omiin teh-

Perusparannus. Oli 
kyseessä sitten raken-
nuksen julkisivu, silta 
tai majakka, pinnan 
kunnostamisen lähtö-
kohta on huolellisesti  
tehty hiekkapuhallus.
TEKSTI      L I ISA JOENSUU

Pasi ja Susanna Koivukosken mukaan hiekkapuhallus on nopein ratkaisu, kun pinta halutaan puhdistaa ja vanha pinnoite irrottaa.

täviinsä, Pasi Koivukoski selvittää. 
Yrityksen pääasiallisia asiakkai-

ta ovat suuret rakennusliikkeet. 
Kohde katselmoidaan yhteistyös-
sä tilaajan kanssa ja suojataan tar-
koin, jotta voidaan estää puhallus-
pölyn leviäminen.

– Kaikkein eniten puhallamme 
julkisivuja, sokkeleita ja parvek-
keita, sillä Suomessa on lukuisia 
perusparannettavia 1960-luvun 
ja 1970-luvun lähiöitä. Muitakin 
kohteita vuosien varrella on riittä-
nyt kuten muun muassa vesitorni, 
parkkihalli, siltoja sekä kunnostet-

JOONA RAEVUORI 

tavia maanrakennuskoneita, Pasi 
Koivukoski luettelee.

Asbestikohteet vaativia
Asbestia sisältävät kohteet vaativat 
erityisen tarkat suunnitelmat. Työs-
tä annetaan ilmoitus aluehallinto-
virastoon, ja puhallus tehdään lain 
velvoittamalla tavalla. 

– Asbestikohteet lisääntyivät sen 
jälkeen, kun laki velvoitti taloyhtiöt 
tutkimaan julkisivun koostumuk-
sen asbestin varalta. Kun teimme 
aikaisemmin alle kymmenen asbes-
tikohdetta viidessä vuodessa, nyt 

teemme suurin piirtein 30 kohdet-
ta vuodessa. Laki velvoittaa pois-
tamaan asbestimaalin myös ennen 
kohteen purkamista.

Pasi Koivukoskella kaksi toivet-
ta. Toisen niistä hän osoittaa taloyh-
tiöille. Urakat saataisiin ripeästi liik-
keelle, jos yhtiöt hoitaisivat luvat ja 
rahoituksen ajoissa kuntoon. Toisen 
toiveen hän suuntaa ammattia miet-
tiville nuorille, sillä alalla on pulaa 
tekijöistä. Hiekkapuhaltaminen on 
kannattava vaihtoehto, jos ei pelkää 
kovaa työtä. Palkkaus on hyvä ja tal-
vet saa ottaa rennosti.
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U usi 5G-verkko mahdol-
listaa suurten tiedosto-
jen siirtämisen jopa kym-
menkertaisella nopeudel-

la 4G-verkkoon verrattuna. Nope-
ampi tiedonsiirto myös tarkoittaa 
parempia pilvipalveluja. 

IoT, eli esineiden internet puoles-
taan mahdollistaa rakennusten, ko-
neiden ja laitteiden ihmisestä riip-
pumattoman tiedonsiirron verkos-
sa. Nämä teknologian megatrendit 
muuttavat yritysten toimintatapoja 
ja tarjoavat merkittäviä mahdolli-
suuksia ohjata, valvoa ja ennakoida 
tuotantovälineiden toimintaa.

Aneo on suomalainen ohjelmis-
topalveluyritys, jonka pilvipohjai-
set järjestelmät ovat monen yrityk-
sen käytössä kunnossapidon oh-

jauksessa. 5G-maailmaan sopeu-
tuva ANEO Zero CMMS on muun 
muassa energiayhtiö Vattenfallin 
valinta kunnossapidon hallintaan. 
Pilvipalvelu mahdollistaa älypuhe-
limien ja muiden mobiililaitteiden 
käytön huollossa, etäohjauksessa ja 
valvonnassa.

Aneon toimitusjohtaja Markku  
Lyyski näkee mobiilissa kunnossa-
pidon ohjauksessa merkittäviä ta-
loudellisia hyötyjä. 

– ANEO Zero CMMS avulla voi 
minimoida tuotantokatkot, piden-
tää laitteiden käyttöikää ja säästää 
käyttökustannuksissa. Olemme ti-
lanteessa, jossa uudet teknologiat 
tulevat laajasti käyttöön koko pla-
neetalla, siksi juuri nyt on oikea ai-
ka herätä pohtimaan ja tekemään 

Kunnossapitoa 
nykyajan malliin

päätöksiä omien järjestelmien päi-
vittämisessä.

Lyyski kertoo, että 5G tuo myös 
dokumentaation kentälle. 

– Mobiililaitteilla voi nähdä da-
taa, mitä aiemmin oli mahdollista 
katsella vain työasemilla toimistol-
la. Asentajalla on mukanaan kän-
nykkä tai tabletti, johon tulevat työ-
määräykset, tekniset tiedot ja ma-
nuaalit. Kaikki on käden ulottuvilla.

Mobiilius helpottaa ja vähentää 
ihmisten tekemää työtä monin ta-
voin. Asentaja voi lukea työ- ja tur-
vallisuusohjeet ennen työn aloit-
tamista, dokumentoida kohteessa 
tehdyt toimenpiteet ja raportoida 
tulokset mobiilisovelluksen avulla. 

– Paikan päältä saa luotettavien 
yhteyksien avulla vaikka videoyh-

teyden helpdeskiin, ja tilanteista 
kentällä voi helposti välittää tietoa 
esimerkiksi valokuvaamalla. 

Myös tuotannon henkilökunta 
voi tehdä vikailmoituksia ja rapor-
toida läheltä piti -tilanteista suoraan 
kunnossapidon ohjausjärjestelmään 
älypuhelimella. Ilmoitukset näky-
vät välittömästi järjestelmässä, jol-
loin korjaavat toimenpiteet voidaan 
suunnitella ja toteuttaa nopeasti. 
Näin häiriöt eivät ehdi aiheuttaa 
suurempia vahinkoja.

Automaatiota huoltoon
Internet of Things mahdollistaa ra-
kennusten, koneiden ja laitteiden 
kytkemisen verkkoon. Niitä voidaan 
etäohjata, ja niiden kuntoa voidaan 
seurata verkon kautta. Näin koko-
naisten tuotantolinjojen tai laajalle 
alueelle sijoittuvien laitteiden val-
vonta siirtyy yhä enemmän ihmis-
ten vastuulta koneiden tehtäväksi. 
Esimerkiksi hissi tai tuulivoimala 
voi valvoa itse itseään ja tarvittaes-
sa kutsua huollon paikalle tarkista-
maan havaitut häiriöt. 

– Yleensä halutaan ihminen vä-
liin tekemään päätökset kerätyn tie-
don perusteella, mutta järjestelmä 
voi tehdä työmääräykset automaat-
tisestikin, Lyyski huomauttaa.

Automatisoitu valvonta tuottaa 
tietoa, jota tutkimalla voidaan te-
hokkaasti ennakoida tulevia korjaus- 
ja huoltotarpeita. Jatkuvatoimisten 
mittausten perusteella suunnitelta-
vat ennakkohuollot estävät raken- 

nusten, koneiden ja laitteiden rik-
koutumisen. Myös suunnittelemat-
tomien korjaus- ja huoltotöiden 
määrä vähenee, samoin kuin niis-
tä johtuvat tuotannon menetykset.

Toimintaseisokkien ennakoimi-
nen on kannattavaa. Vaikkapa pape-
rikoneen telojen tärinän seuraami-
nen mahdollistaa laakerin vaihdon 
ennakoinnin ja siten yllättävän tuo-
tantokatkoksen välttämisen. 

Pilvessä tieto on tallessa
Suurten datamäärien siirto ja säi-
lytys edellyttää tietoturvallista toi-
mintaympäristöä. Vaikka Aneo toi-
mii yhä enemmän myös kansain-
välisesti, sen palvelimet sijaitsevat 
Suomessa. Se on asia, jota myös 
kansainväliset asiakkaat arvostavat.

– Asiakkaan data on vastuullam-
me, siksi on selvää, että palvelut pi-
tää tuottaa tietoturvallisessa ympä-
ristössä, tälläkin hetkellä päivitäm-
me konesaliamme vastaamaan 5G:n 
vaatimuksiin. Ja tietenkin toimim-
me vain sertifioitujen kumppanei-
den kanssa, Lyyski painottaa. 

Vaikka tietoverkkoja pidetään 
alttiina tietoturvauhkille, yhdessä 
5G:n kanssa pilvipalvelu voi paran-
taa yritysten tietoturvaa merkittä-
västi. Lyyski antaa esimerkin: 

– Kun työntekijällä on käytössään 
mobiililaite, johon hän tekee raport-
teja, ne tallentuvat suoraan pilveen. 
Jos laite varastetaan tai katoaa, ar-
vokas tieto ei katoa eikä joudu vää-
riin käsiin laitteen mukana.

Aneon toimitusjohtaja Markku Lyyski ja Vattenfallin Jari Keskinen keskustelevat Aneon mobiilisovelluksen ominaisuuksista ja 5G:n luomista uusista mahdollisuuksista.

JOONA RAEVUORI

5G. Kun kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä kulkee asentajan 
mukana ja raportointi hoituu paikkariippumattomasti reaaliajassa, 
yritys voi säästää merkittävästi huolto- ja korjauskustannuksissa. 
TEKSTI      MIKA NIINIRANTA

pisuaarin. Perusmallien ohella tarjolla on 
myös muun muassa esteetön wc, puuver-
hottu retrovessa ja talvikäyttöön soveltuva 
lämpöeristetty wc.

– Kaikissa vessoissamme on vakiona 
wc-istuin, pisuaari sekä joko sisä- tai ulko-
puolelle sijoitettu lavuaari. Mallistomme lip-
pulaiva on Alipaine ELVIS, joka huuhtoo jä-
tökset imuvoimalla ja veden avustuksella 
erilliseen jätevesisäiliöön. Tyhjennysten vä-
lillä ELVIStä voi käyttää 1 600 kertaa.

PasiKuikka Oy:n uusin tuote on juuri 
markkinoille tullut peräkärryyn lavalle ra-
kennettu taukohuone. Erityisesti liikkuvia 
työmaita varten kehitetty innovatiivinen pa-
ketti niputtaa yhteen vessan ja kuuden hen-
gen taukohuoneen. 

Vessa vikkelästi niin pitkään kuin 
lyhytaikaiseenkin tarpeeseen
PasiKuikan tavaramerkiksi on muodostunut 
asiakastarpeeseen räätälöity notkea palvelu. 
Tarvittaessa vessan voi vuokrata vain parik-
si päiväksi. Toimitukset työmaille tai tapah-
tumiin onnistuvat aina vuorokauden sisällä 
tilauksesta. Nopeimmaksi toimitusajaksi on 
kellotettu 23 minuuttia.

PasiKuikan toiminta-alue yltää tavan-
omaisesti 80 kilometrin etäisyydelle pää-
kaupunkiseudulta. Isompia vessatoimituk-
sia voidaan kuitenkin viedä vielä kauem-
maksikin. PasiKuikan toimittamat helpotus-
huoneet ovat palvelleet tapahtumavieraita 
aina Lappeenrannassa saakka.

– Pyrimme kehittämään toimintaamme 
koko ajan, ja mielellämme kuulemme asiak-
kaiden toiveita. Esimerkiksi peräkärryyn si-
joitettu vessaratkaisumme on syntynyt asiak- 
kaan toiveen pohjalta. Yksi kehittämämme 
ratkaisu on umpisäiliöllä ja imulaitteistolla 
varustettu vessojen kuljetusauto. Kun ves-
sakuljetukset ja -huollot hoituvat samalla 
autolla, säästämme aikaa ja vähennämme 
ilmastopäästöjä, Kuikka toteaa.

Siirrettävän vessan hankinnassa pihistellään etenkin lyhytaikaisilla työmailla. Vessa 
maksaa itsensä kuitenkin helposti takaisin säästyneenä työaikana.

Vessa helpottaa  
elämää työmaalla

P asi Kuikka Oy:n asiakaspalveluvas-
taava Tomi Kuikka harmittelee, 
että monilla rakennustyömailla ki-
puillaan vessan puutteessa. Kun 

hätä käy ylitsepääsemättömäksi, karaute-
taan autolla lähimmälle huoltoasemalle. 
Moiseen kuluu usein turhaan työaikaa ja 
työhyvinvointikin kärsii. 

– Siirrettävän vessan hankinnassa pihis-
tellään erityisesti lyhytaikaisilla työmailla, 
jotka työllistävät vain muutaman työnte-
kijän. Oletetaan, että vessan hankkiminen 
tulee kovin kalliiksi. Meidän edullisimman 
vessamallimme kuukausivuokra toimituk-
sineen ja parin viikon välein tehtävine sii-
vouksineen on 200 euroa. Vessa maksaa 
itsensä helposti takaisin säästyneenä työ-
aikana. Pesun, desinfioinnin ja tyhjennyk-
sen ohella pakettiin kuuluvat wc-kemikaa-
lit, vessapaperit, käsidesit ja jätteenkäsitte-
lymaksut, Kuikka sanoo.

Alipaine ELVIS pitää hajut kurissa
Kuikan yrittäjyyspolku käynnistyi viemä-
risukituksilla. Ala ei kuitenkaan tuntunut 
omalta ja veri veti käymäläpuolelle. Siirret-
tävät vessat olivat tulleet Kuikalle tutuik-
si aiemman palkkatyön myötä. Toimelias 
mies luopui viemäribisneksestä ja perusti 
Pasi Kuikka Oy:n vuonna 2013.

– Toiminnan alkuvaiheessa vuokratta-
via vessoja oli muutamia kymmeniä. Pie-
nen alkukankeuden jälkeen kysyntä lähti 
vetämään kovalla vauhdilla. Kaikki liikene-
vät rahat onkin kiinnitetty uuden kaluston 
hankintaan. Tällä hetkellä vessoja on 820, 
ja kesäkuussa saamme 255 kappaletta li-
sää. Minun lisäkseni firma työllistää kuusi 
muuta kaveria, Kuikka kertoo.

Vessojen lukumäärän ohella myös Pasi-
kuikka-vessamallisto on kasvanut vauhdil-
la. Tällä hetkellä mallisto kattaa jo seitse-
män wc-mallia sekä tapahtumajärjestäjien 
tarpeisiin kehitetyn, nelipaikkaisen ulko-

WC-ratkaisut. Pasi Kuikka Oy on erikoistunut tuomaan 
helpotusta työmaiden arkeen ja tapahtumien tiimellykseen 
monipuolisten wc-ratkaisujen avulla. Vessa maksaa itsensä 
nopeasti takaisin säästyneenä työaikana. 
TEKSTI      TUOMAS I.  LEHTONEN

Hyväkuntoiset tilat 
ammattitaitoisella 
siivouksella

Yrittäjä William Lyhtinen Suomen BestLaatu Palvelut Oy:stä kertoo, että pandemia-aika 
on lisännyt ihmisten kiinnostusta siivoamista ja siivoustyön laatua kohtaan. 

Ylläpito. Huolellisella ylläpitosiivouksella ja vuosittaisilla 
peruspesuilla sekä vahauksilla tilat pysyvät siisteinä.
TEKSTI      TUOMAS I.  LEHTONEN

JOONA RAEVUORI

kohteen läpikotaisin tunteva oma yhteys-
henkilö, joka toimii myös linkkinä asiakkaan 
ja siivoojan välillä. 

– Kun asiakkaalla on jotain asiaa meille, 
hän voi soittaa suoraan yhteyshenkilölleen 
ja toisin päin. Yhteydenotto ei juutu isoon 
asiakaspalvelujärjestelmään, vaan yhteyden 
ottaminen ja palautteen antaminen on help-
poa ja asiat hoituvat. Myös virheiden mah-
dollisuus pienenee, kun ei ole välikäsiä, ja 
voidaan löytää yhdessä ratkaisuja. 

Työnlaadun takaamiseksi on tärkeää, että 
työntekijät viihtyvät työssään. Hyvin tehdys-
tä siivoustyöstä ei välttämättä tule palautet-
ta asiakkaalta – usein hiljaisuus kertoo siitä, 
että työhön ollaan tyytyväisiä. Siksi on tär-
keää, että työnantaja on kiinnostunut alai-
sistaan ja pitää yhteyttä heihin. 

– Hyvä työilmapiiri on tärkeä, että tun-
nemme ihmiset. Voimme jutella työn mer-
keissä ja muutenkin, ja toimistolla voi käy-
dä. Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää. 
Jos ei kysy, ei tiedä, miten kaverilla menee 
eikä voi esimerkiksi parantaa työoloja. Sa-
malla pysymme ajan tasalla myös asiakas-
kohteen asioista, Lyhtinen sanoo.

S iivouksessa tärkeintä on säännölli-
syys. Jos kuitenkin tehdään sään-
nöllisesti pelkästään ylläpitosii-
vousta, se ei riitä, kertoo yrittäjä 

William Lyhtinen siivouspalveluja tarjo-
avasta Suomen BestLaatu Palvelut Oy:stä.

Yli 10 vuotta alalla olleen yrityksen asiak- 
kaita ovat pääkaupunkiseudulla sijaitsevat 
yritykset ja taloyhtiöt, joiden kanssa vaali-
taan hyvää ja pitkäaikaista yhteistyötä.

Peruspesu ja vahaus tulisi tehdä tilojen 
käyttömäärästä riippuen vähintään kerran 
vuodessa. Vahaus suojaa lattian pintamate-
riaalia ja pidentää sen käyttöikää.

– On huono tapa, että tilataan hyvä sii-
vouspalvelu, mutta ei vahata säännöllisesti. 

– Vahauksen tärkein osuus on lattian 
peruspesu, jotta kaikki vanha lika saadaan 
pois. Jos vahauksesta kuluu kaksikin vuot-
ta, homma on isompi kuin silloin, jos se teh-
dään vuosittain. Se myös maksaa enemmän, 
koska lattian peseminen vaikeutuu.

Ylläpitosiivousta kohteissa tehdään ylei-
simmin kahdesti viikossa. 

– Jos esimerkiksi taloyhtiössä on paljon 
pieniä lapsia ja rattaita, ei talo pysy siisti-
nä pitkään. Olemme huomanneet, että asi-
akkaat ovat tyytyväisiä, kun ylläpitosiivous 
tehdään noin 2-3 kertaa viikossa.

Pandemia-aika on lisännyt siivouksen tar-
vetta. Lyhtisen mukaan monet ovat alkaneet 
miettiä siivouksen tärkeyttä ylipäätään.

– Kotona ollessa, halutaan, että portaikko 
ja kosketuspinnat siivotaan kunnolla. Tär-
keintä on kosketuspintojen desinfiointi.

Suomen BestLaatu Palvelut tekee myös 
tartunnanjälkeisiä siivouksia, joiden avulla 
saadaan yritystoiminta palaamaan normaa-
liin rytmiinsä mahdollisimman pian työpai-
kalla havaitun koronatartunnan jälkeen. 

Yhteyshenkilö toimii linkkinä
Olennainen osa yrityksen palvelukokonai-
suutta on jokaiselle asiakkaalle nimettävä, 

PASIKUIKKA

• Ylläpitosiivousta kannattaa 
tehdä säännöllisesti, noin 
kahdesti viikossa.

• Lattian peruspesu ja vahaus 
tulisi tehdä kerran vuodessa.

• Vuosittain kannattaa myös 
toteuttaa isompi suursiivous.

Ammattilaisen 
siivousvinkit
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la ei ole siihen teknisiä valmiuksia, 
mutta jotka haluavat kehittää toi-
mintaansa, Venäläinen korostaa.

Hyvä esimerkki onnistuneesta 
lopputuloksesta on Mikkelin Piz-
zamaxille toteutettu digisovellus. 
Mindhiven osalta yhteistyö mah-
dollisti koko osaamisrepertuaarin 
käyttöönoton ja osoitti myös sen, 
että kyse on paljon muustakin kuin 
pelkästään tekniikasta. 

– Meidän tiimissä on paitsi nört-
tejä, myös palvelumuotoilun am-
mattilaisia, jotka pyrkivät raken-
tamaan siltaa asiakkaiden ja digi-
taalisten palvelujen välille. Palvelu-
muotoilijoiden kannalta Pizzamax 
oli erityisen herkullinen keissi. Tek-
niikan ohella käytiin läpi niin asia-
kaspolut kuin tunnekartatkin, Ve-
näläinen havainnoi. 

Digi tukee bisnestä
Mindhiven palvelukattaus – mind-
leap, mindpower, mindsolutions 

D igiloikka on myös mie-
lenloikka. Digipalve-
lujen valjastaminen 
osaksi yritystoimin-
taa vaatii paitsi tarpei-

siin sopivaa tekniikkaa, myös ym-
märrystä siitä, miten erilaiset digi-
ratkaisut toimivat yrityksen eduk-
si. Vuonna 2016 perustettu Mind-
hive Oy auttaa yrityksiä saamaan 
digitaaliset ratkaisut haltuun sekä 
tekniikan että mielen tasolla. 

– Visiomme on vähän erilainen 
kuin muilla alan yrityksillä. Suh-
teemme asiakkaisiin tulee läsnä-
olon ja kuuntelemisen kautta. To-
teutamme visiotamme aina, kun 
olemme suorassa kontaktissa yri-
tyksiin, ja käymme vuoropuhelua 
asiakkaiden unelmista ja tavoit-
teista. Pyrimme lisäämään yritys-
ten elinvoimaisuutta digitalisaation 
avulla, kiteyttää Mindhive Oy:n toi-
mitusjohtaja Ville Venäläinen. 

Pienikin toimija voi tarjota 
kilpailukykyisen palvelun
Koronapandemia on kannustanut 
monia yrityksiä ottamaan digiloi-
kan. Sen loikan otti myös tammi-
kuussa 2020 avattu Mikkelin ravin-
tola Pizzamax. Yhteistyössä Mindhi-
ve Oy:n kanssa ravintolalle luotiin 
oma, kesäkuussa julkaistu verkko-
tilaus- ja kotiinkuljetusjärjestelmä, 

joka uhmaa nyt myös ulkopuolis-
ten jättifirmojen monopoliasemaa 
markkinoilla.

– Ruoan kotiin tilaaminen ul-
koistetaan usein firmoille, joiden 
komissiomaksut ovat ravintolalle 
epäreilut ja kohtuuttomat. Halu-
simme kehittää oman, vastaavan 
järjestelmän, joka pienentäisi kus-
tannuksia ja olisi asiakkaalle yhtä 
helppokäyttöinen. Tarkoituksena 
on tarjota asiakkaalle vaihtoehto 
ja näyttää, että myös pienemmältä 
yritykseltä voi löytyä vastaava jär-
jestelmä, kertoo Pizzamax Mikkelin 
yrittäjä Helmi Ebrahimi.

Onnistunut yhteistyö
Mindhiven toiminnassa korostuu  
erityisesti ihmislähtöisyys. Oli asiak- 
kaana sitten suuri konserni tai pie-
nempi yritys, kuten parturi-kam-
paamo tai ravintola, asiakas on ai-
na oman alansa paras asiantuntija. 
Mindhiveläisten tehtävänä onkin 
valjastaa asiakkaan osaaminen di-
gitaalisten palvelu- ja tuoteproses-
sien kehittämiseen.

– Helposti ajatellaan, että di-
gitalisaatio mahdollistaa kasvun 
vain isommille yrityksille. Tämän 
myytin haluamme kumota. Myös 
pienemmät yritykset voivat lähteä 
digitalisaation avulla kasvuun. Me 
mahdollistamme sen heillekin, joil-

Digi toi 
pizzerialle 
toivottua
kasvua 

Pizzamax Mikkelin yrittäjä Helmi Ebrahimi on tyytyväinen uuteen verkkotilaus- ja kotiinkuljetusjärjestelmään.

ja mindtrack – tähtäävät siihen, 
että asiakas saa parhaat mahdolli-
set työkalut oman yritystoimintan- 
sa kasvattamiseen. Palvelut raken-
netaan pääsääntöisesti pilveen, jol-

loin ne skaalautuvat aina liiketoi-
mintaan sopiviksi. Loppukäyttä-
jälle palvelut näyttäytyvät esimer-
kiksi mobiilisovelluksina, verkko-
sivustoina, palvelurajapintoina ja 
näiden erilaisina yhdistelminä tie-

ANNA-KATRI HÄNNINEN

Sovellus. Kun digitaalisen ratkaisun toteuttaja 
ja tilaaja toimivat yhdessä, lopputulos on mer-
kittävä. Niin tapahtui kun Mindhive Oy loi Piz-
zamax Mikkelille digisovelluksen. 

TEKSTI      MARIA PALDANIUS

tenkin asiakkaasta riippuen. 
– Tärkeintä on pyrkiä ratkaisui-

hin, joissa tietojärjestelmä tukee 
bisnestä, ei johda sitä. Tavoitteena 
ei ole tehdä ihmisestä digitaalisen 
järjestelmän vankia. On varmistet-
tava, että toteuttaja ja tilaaja puhu-
vat samaa kieltä ja ymmärtävät toi-
nen toistaan. Tässä asiassa meidän 
ala on usein reputtanut aika pahas-
ti, Venäläinen mainitsee.

Mindhiven tiimi ei jätä reputta-
miselle sijaa. Sen osoittaa myös on-
nistunut yhteistyö ja kumppanuus 
Pizzamax Mikkelin kanssa.

– Kerroin, mitä toivoisimme ja 
siitä lähdettiin liikkeelle. Yhteistyö 
Mindhiven kanssa on ollut avointa 
ja keskustelevaa. Minun ei ole tar-
vinnut ymmärtää koodikielestä mi-
tään, Ebrahimi naurahtaa.

– Loimme järjestelmän, joka tu-
kee suoremmin yrityksen liiketoi-
mintaa. Pizzamaxin ratkaisusta tu-
likin siis itse Pizzamaxin näköinen.

Mindhive Oy:n toimitusjohtaja Ville Venäläisen mukaan Pizzamaxille 
luotiin sen liiketoimintaa tukeva, oman näköinen järjestelmä.

MYÖS PIENEMMÄT 
YRITYKSET  

VOIVAT LÄHTEÄ  
DIGITALISAATION 

AVULLA KASVUUN.

Täsmäkoulutusta 
ketterästi alasta 
riippumatta
Pätevyys. Koulutuksenjärjestäjän muuntautu-
miskyky on poikkeusaikana huippussaan.

U udeltamaalta käsin toi-
miva Kehityspiikki Kou-
lutus Oy on järjestänyt 
koulutuksia erilaisille 

kohderyhmille yli 20 vuoden ajan. 
Asiakkaita löytyy eri puolilta Suo-
mea sekä myös Euroopasta.

– Laajoista verkostoistamme 
löytyy useita kymmeniä eri alojen 
asiantuntijoita. Viimeisen puolen-
toista vuoden aikana olemme teh-
neet töitä yli 60 organisaation kans-
sa, yrittäjä Harri Ruotsalainen las-
kee. 

Täsmäkoulutuksia on räätälöity 
niin sosiaali- ja terveydenhuolto-
alan, kuin kaupallisen ja teollisen 
alan toimijoillekin. Yritys tuottaa 
myös IT-palveluja ja uravalmen-
nusta. Palvelualttius, monipuoli-
suus ja ketteryys ovat Ruotsalai-
sen mukaan Kehityspiikki Koulu-
tuksen valtteja. 

– Koronavuosi on osoittanut, 
että pystymme selviytymään vai-

keistakin haasteista yhteistyössä 
muiden kanssa. Kumppaneinam-
me on järjestöjä, yksityishenkilöi-
tä, yrityksiä, ammatillisia oppilai-
toksia, alueiden ely-keskukset ja 
TE-palvelut.

Uuden ajan applikaatio
Yksi esimerkki muuntautumisky-
vystä on uudenlainen käyttäjäläh-
töinen mobiilisovellus, jota Kehi-
tyspiikki parhaillaan pilotoi.

– Kun kaiken piti toimia etänä, 
meille tuli tarve miettiä, miten pys-
tymme ohjaamaan ryhmää, tiedot-
tamaan tapahtumista ja muutoksis-
ta tai auttamaan opiskelijaa ansio-
luettelon teossa ja muissa käytän-
nön asioissa. Kaikilla opiskelijoil-
la ei ole kannettavaa tietokonetta, 
mutta lähes kaikilla on älypuhelin. 

– Vastaavaa applikaatiota ei löy-
tynyt ilmaiseksi opiskelijoille. Nyt 
on kehitetty ja räätälöity helppo-
käyttöinen appi, jossa voi todella 

vaivattomasti tehdä esimerkiksi an-
sioluettelon. Appi tuottaa ansioluet- 
telon asetteluineen käyttäjän an-
tamista vastauksista ja antaa myös 
mahdollisuuden mätsätä työnanta-
jat ja työntekijät, kun hakuehdot on 
määritelty ennakkoon.

Ruotsalaisen mukaan tärkeintä 
applikaatiossa kuitenkin on koko-
naisuus: helposti käytettävä väline, 
joka palvelee kaikkia koulutus- ja 
valmennusprosessiin osallistuvia.

Applikaatio kehitettiin yhteis-
työssä alansa huippuosaajan, App- 

Yhteistyössä Hyria Business Instituten kanssa Kehityspiikki kouluttaa trukinkuljettajia logistiikka-alalle.

Gyver Oy:n kanssa, ja jatkokehitys 
on kovassa vauhdissa.

Tavoitteena työllistää
Yhtiökumppani Timo Hupponen 
vastaa Kehityspiikin koulutusten 
suunnittelusta ja koordinoinnista. 
Kehityspiikin täsmäkoulutuksilla 
pystytään vastaamaan etenkin asi-
akasyritysten henkilöstön lisäkou-
lutuksen ja uuden työvoiman rekry-
toinnin tarpeeseen.

– Ketteryys on vahvuutemme. 
Pystymme tekemään nopeasti asioi-

ta ja toimimaan tilanteen mukaan. 
Parasta aikaa toteutamme yhteis-
työssä Hyria Business Instituten 
kanssa Logistiikka-akatemia-kou-
lutusta. Tavoitteena on työllistää 
ihmisiä logistiikka-alalle. Koulu-
tukseen sisällytetään esimerkiksi 
virallinen Trukinkuljettajan tehtä-
vät -opintokokonaisuus, joka antaa 
trukinkuljettajan pätevyyden.

– Kouluttajina ovat alan rautai-
set ammattilaiset. Tavoitteenamme 
on tuottaa hyville työnantajille hy-
viä työntekijöitä. 

TEKSTI      OUTI RANTALA
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Palosuojamaalaus kuuluu Teollisuusmaalaamo Haapanen Oy:n erityis-
osaamiseen ja sen tekijöiltä löytyy siihen TRY:n myöntämä pätevyys.
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O
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V uonna 1981 perustettu 
Haapanen Oy palvelee 
suomalaisia teollisuu-
den alan yrityksiä Pirk-

kalasta käsin. Palveluvalikoimaan 
kuuluvat erikokoisten teräs-, alu-
miini- sekä ruostumattomien me-
tallikappaleiden raepuhallus, jau-
he- ja märkämaalaus sekä palosuo-
jamaalaus. Tilauksista noin 60 pro-
senttia tulee Pirkanmaan ulkopuo-
lelta, ja asiakasyritysten koot vaih-
televat laidasta laitaan. 

– Meillä on vuodessa noin 250 
asiakasta, joista jokaisella on omat 
tuotteet. Kapasiteetti on vahvuu-
temme, olemme alihankinta-
maailmassa suuri toimija, kertoo 
Haapanen Oy:n toimitusjohtaja 
Teemu Mäkelä. Vahvuuksiamme 
on myös standardien ja ohjeistus-
ten hallinta. Asiakkaiden vaatimuk-

set ovat meille lähtökohta – työ poh-
jautuu asiakkaiden toiveisiin. Vuo-
sien saatossa olemme kehittäneet 
menetelmiä, joilla saamme tehtyä 
sen, mitä asiakas todella haluaa. 

Haapanen on standardin EN 
1090-2 mukaisesti sertifioitu teol-
lisuusmaalaamo ja hyväksytty toi-
mittamaan pintakäsittelypalveluita 
rakennustuotteiden CE-merkintää 
vaativiin kohteisiin. Yrityksen eri-
tyisosaamista on palosuojamaalaus, 
ja sen henkilökunnalla on TRY Te-
räsrakenneyhdistys ry:n määrittele-
mä pätevyys palosuojamaalausten 
tekemiseen.

Elinkaariajattelu edellä
Vastuullisuus näkyy Haapasen toi-
minnassa paitsi standardien ja ase-
tusten mukaisella tavalla ja asiakas-
vaatimusten mukaan tehtävässä 
työssä myös ympäristön huomioi-
misessa ja kotimaisten tuotteiden 
valinnassa. Jätteet kierrätetään, ja 
tuotannossa suositaan korkean kui-
va-ainepitoisuuden maaleja. Raa-
ka-aineesta yli 80 prosenttia hanki-
taan kotimaisilta valmistajilta. 

– Käytämme jauhemaalausta ai-
na, kun se on mahdollista. Jauhe-
maalaus on pintakäsittely, josta ei 
synny minkäänlaisia liuotinpäästö-
jä. Olemme Suomessa jauhemaala-

uksen uranuurtaja ja käyttäneet me-
netelmää korroosionestomaalauk-
sessa jo yli 20 vuotta.

Haapasen vastuullisuuteen kuu-
luu myös elinkaariajattelu. 

– Myymme pintakäsittelypalve-
luita kunnossapito- ja huoltosuunni-
telman kanssa, jotta tuote saadaan 
kestämään kohteessa. Mikäli tuot-
teita käytetään väärissä olosuhteis-
sa tai pintoja ei huolleta, ne pitää 
maalata pian uudelleen. Myymme 
pintakäsittelytuotteen, jonka on tar-
koitus kestää, Mäkelä avaa.

Vastuullisuus on näkynyt Haa-
pasen toiminnassa myös korona-
vuoden aikana. Käyttöön otettiin 
turvavälit ja maskit ja työvuorot 
järjestettiin siten, etteivät ilta- ja 
aamuvuorolaiset ole kohdanneet. 
Toiminta on turvannut työntekijöi-
den terveyden lisäksi myös yrityk-
sen toiminnan.

– Olemme varmistaneet tuotan-
nollisilla järjestelyillä sen, ettei ko-
ko talo joudu karanteeniin kerralla.

Pintakäsittely. Teolli-
suusmaalaamo Haapa-
nen Oy toteuttaa me-
tallien pintakäsittelyt 
asiakkaiden toiveiden 
mukaisesti.
TEKSTI      VILMA TIMONEN

Teollisen pintakäsittelyn 
vastuullinen ammattilainen

JAUHEMAALAUS EI 
SYNNYTÄ LAINKAAN 
LIUOTINPÄÄSTÖJÄ.
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