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“Globalisaatio 
pitää vain 

hyväksyä ja 
pelata sen 

ehdoilla, 
sillä se antaa 

mahdollisuuksia.”
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➶
Kauppakamaritoiminnan 
juuret Rauman seudulla 
ovat jo vuodessa 1918, 

jolloin Tampereen kauppakamarin 
osasto perustettiin Raumalle. Moni-
vaiheinen oli se taival, jonka myötä 
elinkeinoelämä alueella kehittyi ja 
johti myös itsenäisen kauppaka-
marin perustamiseen tammikuussa 
1981.

Rauman kauppakamari on 25-
vuotisella taipaleellaan saavuttanut 
arvostetun ja johtavan aseman 
seudun elinkeinoelämän vaikut-
tajana ja yhteistyöorganisaationa. 
Kauppakamarin merkitys alue-, 
maakunta- ja valtakunnan tasolla on 
ollut kokoonsa nähden suuri.

Rauman seudulla kauppakama-
ritoiminnan erityisiä kulmakiviä 
ovat olleet yritysjohdon vahva 
sitoutuminen ja luottamus elinkei-
noelämän omaan organisaatioon ja 
sen kykyyn hoitaa yhteisiä asi-
oita. Tästä seikasta on syytä olla 
kiitollinen kaikille niille yritys- ja 
kunnallisjohtajille, jotka omalla 
panoksellaan ovat antaneet vahvan 
panoksen kauppakamaritoimintaan. 
Kauppakamarin luottamusmiesjoh-
dolla on aina ollut vahvat omistaji-
en kasvot.

Vaikka kauppakamarin historia 
on yhtä monipuolinen kuin yritys-
toiminnankin kehitys, ovat toimin-
nan periaatteet säilyneet samoina.

Edelleenkin kauppakamarin teh-
tävänä on tukea ja edistää alueensa 
elinkeinoelämän ja yrittäjyyden me-
nestystä ja kilpailukykyä, parantaa 
yritystoiminnan edellytyksiä ja 
seudun vetovoimaisuutta. Globaali 
talous asettaa edunvalvonnalle, 
vaikuttamiselle ja palvelulle aina 
uudet haasteensa. Kauppakamarin 

toiminnan painopisteiden on kul-
jettava yhtä jalkaa yritystoiminnan 
muuttumisen myötä.

Jäsenistömme pitää kauppaka-
maria alueellisena kehittäjänä, 
arvostettuna vaikuttajana ja asian-
tuntijaorganisaationa. Tärkeimpinä 
syinä kauppakamarin jäsenyyteen 
yritykset pitävät edunvalvonnan 
lisäksi kauppakamarin palveluja, 
koulutustarjontaa, tiedottamista 
sekä liiketoimintaa tukevien kon-
taktien saamista.

Jäsenistömme mielikuva vastaa 
hyvin kauppakamarimme omia 
tavoitteita, sillä haluamme olla 
joustava yritysten tarpeisiin reagoi-
va organisaatio, joka tarjoaa jäse-
nilleen yhteisen foorumin alueensa 
elinkeinoelämän lipunkantajana.

Rauman kauppakamarin rooli 
yritystemme alueellisena edunval-
vojana korostuu edelleen tulevai-
suudessa. Vahva yhteistyö maakun-
nan ja seudun organisaatioiden sekä 
kuntien kanssa tulee olemaan tärkeä 
voimavara. Lähitulevaisuudessa 
kauppakamari panostaa erityisesti 
yhteistyöhön Satakunnan sekä Tu-
run kauppakamarien kanssa. 

Tämä juhlalehti haluaa antaa 
kuvan siitä tyypillisestä yritysken-
tästä,  joiden tarpeista kauppaka-
mari ammentaa oman toimintansa. 
Kasvavien ja kansainvälistyvien 
pk-yritysten (Biolan ja Euroshield), 
kehittyvien palvelujen (Comprog ja 
Minerva), alueen talouden tukijal-
kojen (Aker Yards, TVO ja UPM-
Kymmene), suurten perheyritysten 
(Oras) tarpeet voivat olla erilaisia, 
mutta ne ovat myös yhteisiä. 
Yritysten näkemysten jalostaminen 
yhteisiksi tavoitteiksi on kauppaka-
marin tehtävä.                                ■

Elinkeinoelämän lipunkantaja

Jaakko Hirvonsalo
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➶
Suomen elinkeinoelämä on 
löytänyt Venäjän uudelleen. 
Kauppakamarijärjestö on otta-

nut itselleen poikkeuksellisen tärkeän 
tehtävän auttaa suomalaisia yrityksiä 
tarttumaan Venäjän kehityksen avaa-
miin mahdollisuuksiin. 

Suomalaiset yritysjohtajat tarvitsevat 
ajantasaisen ja realistisen kuvan Venä-
jän yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta 
toimintaympäristöstä. Päätöksenteko-
järjestelmät ja päättäjät on tunnettava 
niin Moskovassa ja Pietarissa kuin Jeka-
terinburgissa ja Habarovskissa. Kanavi-
en on oltava jatkuvasti auki molempien 
maiden viranomaisiin. Suomen elinkei-
noelämällä on oltava selkeä käsitys siitä, 
millaisena uusi Venäjä näkee oman ase-
mansa Euroopassa ja maailmassa sekä 
millä keinoin se siihen asemaan pyrkii.

VIENTI VENÄJÄLLE VETÄÄ TAAS
Neuvostoliiton romahtaminen ty-

rehdytti myös idänkauppamme. Neu-
vostoliiton osuus Suomen viennistä 
laski vuonna 1992 vajaaseen kolmeen 
prosenttiin, kun osuus vielä pari vuot-
ta aikaisemmin oli ollut 13 prosenttia 
ja edeltäneen vuosikymmenen aikana 
keskimäärin lähes 20 prosenttia. Suo-
malaisten yritysten kiinnostus uuden 
Venäjän kaoottisiin markkinoihin vä-
heni samaa tahtia viennin supistumisen 

kanssa. Euroopan integraatio raivasi 
yrityksille onneksi samaan aikaan uusia 
mahdollisuuksia muilla ilmansuunnilla.  

Viidessätoista vuodessa tilanne on 
taas perusteellisesti muuttunut. Venäjä 
on noussut suurimmaksi kauppakump-
paniksemme 10 prosentin vientiosuu-
dellaan. Vertailussa neuvostoaikoihin 
on lisäksi otettava huomioon se, että 
Baltian maat kuuluivat tuolloin Neuvos-
toliittoon. Nyt Suomi vie näihin nope-
asti kehittyviin uusiin EU-maihin neljä 
prosenttia kokonaisviennistään.

ÖLJY JA KAASU – TALOUDEN 
UHKA JA MAHDOLLISUUS 

Venäjän talous kasvaa tänä vuonna 
noin kuusi prosenttia ja kasvun ennus-
tetaan jatkuvan samalla tasolla myös 
tulevina vuosina. Venäjän talouden riip-
puvuus öljystä ja kaasusta on sekä uhka 
että mahdollisuus. Uhka on tiedostettu. 
Venäjä ilmoittaa pyrkivänsä vähentä-
mään raaka-aineriippuvuutta merkittä-
västi vuoteen 2015 mennessä teollista 
rakennettaan monipuolistamalla. 

Myös energian tarjoamiin mahdolli-
suuksiin on Venäjällä tartuttu nopeasti 
ja tehokkaasti. Suomenlahden öljysata-
mien rakentamisvauhti saa Vuosaari-
hankkeen vaikuttamaan hidastetulta 
filmiltä. Historiallista lännen ja idän 
välistä vesireittiä noudatteleva uusi Ve-

näjän ja Saksan välinen maakaasuputki 
on alkanut Venäjältä jo hitsautua 1200 
kilometriä pitkäksi terästunneliksi, jon-
ka pää saavuttaa Saksan vuonna 2010. 
Se pumppaa kaasua maailman suurim-
paan talouteen, Euroopan unioniin, ja 
rahaa Venäjälle. 

SUOMALAISET INVESTOINNIT 
VASTA ALUSSA

Suomen elinkeinoelämä on löytänyt 
Venäjän uudelleen. Viennin 30 prosen-
tin kasvuvauhti on kuitenkin vain hyvä 
alku. Investoijana Suomi on runsaalla 
miljardilla eurollaan Venäjän tilastoissa 
sijalla 19 yhdessä Pohjois-Korean kans-
sa. Suomalaisten yritysten investoinnit 
Venäjälle ovat vasta käynnistymässä.

Venäjän talouden kehitys on avan-
nut suomalaisille yrityksille erittäin 
lupaavan toimintasuunnan. Menestys 
niilläkään markkinoilla ei tule vaivat-
ta. Suomelta ja sen elinkeinoelämältä 
edellytetään nyt selvää strategiaa, jossa 
Venäjä on painopisteenä. Tässä kauppa-
kamarijärjestöllä on erityisosaamisensa 
ja Venäjä-yhteyksiensä vuoksi hyvät 
edellytykset tukea suomalaisia yrityk-
siä.

Strategia on valintoja. Venäjä on 
kauppakamarijärjestön strateginen va-
linta. Siihen käytetään tulevina vuosina 
yhä enemmän aikaa ja ajattelua.          ■

Toimitusjohtaja Kari Jalas
Keskuskauppakamari

Valitaan Venäjä
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➶
Tapio Wirkkala, Jorma Vennola, 
Alberto Alessi… 

Oras Oy:n toimitusjohtaja 
Jari Paasikivi voisi hyvinkin kirjoit-
taa kirjan muotoilun merkityksestä 
yhtiön tuotesuunnittelussa. Muotoilun 
Ornamo-palkinto avasi hanat. Yritysjoh-
tajat kautta Suomen haluavat nyt tietää 
kaiken designista.   

- Minusta muotoilusta ei saisi tehdä 
ismiä. Vähän pelkään, että niin on 
käymässä. 

Teknologian ja muotoilun pitää olla 
tasapainossa. Pelkkä hyvä muotoilu 
ei riitä eikä se saa esimerkiksi hanan 
tapaisessa tuotteessa lyödä kynsille 
helppokäyttöisyyttä. Muotoilun ei pidä 
mennä toiminnallisuuden edelle, Paasi-
kivi varoittaa.

Jari Paasikivi kertoo, että esineiden ja 
ympäristön estetiikka olivat tärkeitä jo 

hänen isälleen, teollisuusneuvos Erkki 
Paasikivelle.

- Isä otti joskus 1960-luvulla yhteyttä 
Tapio Wirkkalaan ja pyysi häntä mu-
kaan suunnittelemaan kaksiotehanaa. 
Isä oli luova ihminen, ja hän ymmärsi jo 
silloin, että muotoilu pitää ottaa yhtenä 
elementtinä huomioon. Wirkkala oli 
suuri taiteilija, jolle ei oikein voinut sa-
noa, pistätkö tuon kulman näin ja tämän 
näin. Eli koko hana ei oikeastaan kos-
kaan tullut tuotantoon. Silloin Oraksella 
opittiin, että tarvitaan teollinen muotoi-
lija, joka ymmärtää teollisen logiikan. 
Jorma Vennolan kanssa olemme tehneet 
yhteistyötä 1970-luvun alusta lähtien. 

Italialaisen Alberto Alessin kanssa 
yhteistyö alkoi vuosituhannen vaihtees-
sa. Paasikiven mukaan kyseessä ei ollut 
mikään strateginen hyppäys, vaan luon-
teva strateginen jatkumo.

- Meillä koko tuotanto, tuotekehitys ja 
henkilöstö ovat tottuneet muotoilijaan. 
Jos ei tällaista kehityspolkua olisi ollut, 
niin mitähän olisi tapahtunut Alessin 
kaltaisen huippusuunnittelijan tullessa 
mukaan!

- Kun käyn puhumassa näistä asioista, 
en voi sanoa, että ottakaa yhteyttä muo-
toilijaan. Työn pitää lähteä johdon sitou-
tumisesta ja henkilöstön informoinnista. 
Kertoessani tehtaalla Alessista ihmiset 
kysyivät ensimmäiseksi, ostaako näitä 
joku. Niitä on niin vaikea tehdäkin.

Paasikiven mielestä kaikkein pahinta 
on, jos johtaja luulee olevansa hyvä 
muotoilija tai henkilökunta luulee että 
nyt huuhaillaan muotoilun kanssa, 
koska ylin johto on hurahtanut siihen. 
Asia pitää sisäistää, jotta alkaa syntyä 
lisäarvoa.

- Design-kategoriassakin Oraksen tuot-

Oraksesta tuli 
muotoilun malliyritys

Il Bagno kylpyhuo-
nesarjasta toivo-
taan klassikkoa.
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teen pitää olla helppokäyttöisin. Se on 
brändilupaus. 

Muodon ohella mielikuvat ovat tär-
keitä markkinoinnissa. Emme itse asi-
assa osta suihkua, vaan siihen liittyvää 
hyvää oloa. Oraksella puhuttiin ennen 
veden säästöstä, designista tai teknolo-
giasta. Nyt kattavana teemana on help-
pokäyttöisyys. Sen alapuolella on muita 
argumentteja, jotka ovat erilaisia sen 
mukaan kenelle tuote on kohdistettu. 

Kysynnän ja tuotesortimentin eri-
laistuminen on valtava haaste. Oraksen 
tyyppisessä yrityksessä suurin osa 
tuloksesta syntyy Paasikiven mukaan 
volyymituotteista. 

- Menestyksemme takana on ollut aina 
kirkas liikeidea, selkeä tuoteportfolio ja 
asiakasfokus. Valtavan suuri tulevaisuu-
den asia on, miten tuoteportfolio pysyy 
kunnossa eikä lähde rönsyilemään 
liikaa. Vaarana on syndrooma, jossa 
sinulla on maailman paras brändi, mutta 
kannattamaton yritys.

Oraksen johdolta kysytään usein, py-
syvätkö työpaikat Raumalla tai ylipää-
tään Euroopassa.

Vastaus on aina sama.
- Olen ylpeä, jos me pystymme pi-

tämään täällä jonkin verran teollista 
toimintaa, mutta työpaikkojen määrä ei 
ainakaan kasva. Oraksen strategia poh-
jautuu kolmeen elementtiin. Suomessa 
meillä on automaatioon perustuva teh-
das, Puolan tehtaalla on alhaisemmat 

työvoimakustannukset ja sitten meidän 
pitää oppia strateginen hankinta, mikä 
tarkoittaa jatkossa Kiinasta tai Aasiasta 
tulevia standardikomponentteja. Hom-
ma pitää hoitaa sillä tavalla, että ihmiset 
ymmärtävät partnerin olemassaolon 
siellä. 

- Kolmea yksikköä pitäisi pystyä johta-
maan ikään kuin yhtä tehdasta. Puolan 
tehtaan toimiminen hyvin ja Kiinan 
toimiminen oikeassa mittakaavassa 
takaisivat sen että Rauman tehdas voi 
säilyä. Toistaiseksi Kiina ei ole meille 
merkittävä, mutta olen koko ajan huoles-
tuneempi kun näen, että isot kilpailijat 
siirtävät sinne kokonaisia tehtaita.

- Puolaan emme lähtökohtaisesti men-
neet edullisen työvoiman vuoksi, vaan 
sen vuoksi että maa on mielenkiintoinen. 

Oras on käyttänyt 
muotoilijaa hanabisnek-
sessä jo kauan ennen 
kuin kukaan muu on 
siitä puhunutkaan, 
toimitusjohtaja Jari 
Paasikivi toteaa.

Siellä on 40 miljoonaa ihmistä ja jossain 
vaiheessa sinne syntyy keskiluokka. 
Halvemmat tuotantokustannukset ovat 
kuitenkin johtaneet siihen, että Puolan 
tehtaamme tuotannosta jo yli puolet 
menee vientiin. 

Toinen kiinnostava markkina on Ve-
näjä, jonne Oras on rakentanut 20 hen-
gen myyntiorganisaation. Pitääkö sinne 
etabloitua kokoonpanotehtaalla tai tehdä 
jotakin muuta, sitä mietitään Paasikiven 
mukaan koko ajan.

- Pitää hahmottaa omat resurssit, eikä 
valloittaa koko maailmaa kerralla. Ehkä 
tämä on liiankin turvallinen perheyri-
tysstrategia. Meidän ongelmahan on 
kasvun hitaus, pohtii taannoin Suomen 
Kuvalehden Paras perheyritys -palkin-
non pokannut toimitusjohtaja.             ■

➶Toimitusjohtaja Jari Paasikivi 
toimii Rauman Kauppakamarin 

hallituksen puheenjohtajana ja keskus-
kauppakamarin hallituksen jäsenenä. 
Paasikivi korostaa paikallisesti ja valta-
kunnallisesti toimivan järjestön merki-
tystä elinkeinoelämän edunvalvonnassa.

- Keskuskauppakamarin keskeinen 
tehtävä on kehittää yritysten toiminta-
edellytyksiä. Tavoitteena on vaikuttaa 
myönteisesti Suomen kilpailukykyyn, 
asemaan Euroopan unionissa sekä 
Suomen ja Venäjän taloussuhteiden ke-
hittymiseen. 

Kauppakamaria tarvitaan
Paasikiven mukaan Keskuskaup-

pakamari tekee tiivistä yhteistyötä 
muiden elinkeinoelämän etujärjestöjen 
kanssa. Seuraavan hallitusohjelman 
valmistelussa pyritään vaikuttamaan 
EU- ja Venäjäkysymysten lisäksi mm. 
verotukseen ja kuntien palvelurakenteen 
kehittämiseen.

- Keskuskauppakamaritasolla viri-
tellään myös yritysten rikosturvalli-
suusohjelmaa. Liiankin sinisilmäisten 
suomalaisyritysten toivotaan havah-
tuvan erilaisiin turvallisuusriskeihin. 
Laajemmin ottaen turvallisuus voisi olla 

Suomelle jopa merkittävä kilpailuetu, 
Paasikivi toteaa.

Rauman kauppakamarilla on pienestä 
koostaan huolimatta laajasti tunnustet-
tu asema. Kauppakamarien välisissä 
vertailuissa Rauma on menestynyt aina 
hyvin. 

- Kauppakamareiden yhteistyötä kehi-
tetään edelleen. Rauma ja Pori tekivät 
loppuvuodesta virallisen yhteistyösopi-
muksenkin. Seudun yrityksissä paikal-
listen kauppakamaripalvelujen säilyt-
tämistä pidetään jatkossakin tärkeänä, 
Paasikivi toteaa.                                   ■
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➶
Maa- ja metsätalousministeri 
Juha Korkeaoja soittaa autosta 
kehä ykköseltä. Kiireet jatku-

vat, vaikka kuukausien ankara vääntö 
kotimaisen sokerintuotannon jatku-
misesta on onnellisesti ohi. Maan par-
haat juurikkaantuotantoalueet säilyvät 
tuotannossa riippumatta siitä, jatkaako 
Säkylän vai Salon tehdas, helpottunut 
ministeri vakuuttaa.

EU:n maatalousneuvosto päätti mar-
raskuun lopulla unionin sokeripolitiikan 
uudistuksesta. Jo etukäteen oli selvää, 
että tulossa on radikaali muutos. Tätä 
taustaa vasten tavoitteet saavutettiin mi-
nisterin mukaan jopa hieman paremmin 
kuin uskallettiin odottaa.

Suomi sai oikeuden maksaa sokeri-
juurikkaan tuottajille kansallista tukea. 

Lisäksi Suomi sai oikeuden siirtää 25 
prosenttia jalostuskapasiteetista ny-
kyisten kahden laitoksen välillä. Myös 
EU:lta tulevaa kompensaatio-osuutta 
korotettiin Suomen osalta. Lopulliset 
päätökset jalostustoiminnan jatkon yk-
sityiskohdista jäivät teollisuudelle sekä 
valtion, viljelijöiden ja teollisuuden vä-
lisiin neuvotteluihin.

- Näitä neuvotteluita on viime aikoi-
na käyty tiiviisti eri osapuolten kanssa. 
Valtiovallan tavoitteena on turvata soke-
riratkaisu kestävällä tavalla. Tavoitteena 
on myös minimoida haittavaikutukset 
sokerintuotannon loppuessa toisessa 
tehtaassa. Intressissämme on selvittää, 
mitä taloudellisia edellytyksiä olisi 
muun tuotannon aloittamiseen.

- Onko kyseessä esimerkiksi etanoli tai 

Ministerin makea 
torjuntavoitto

“Ikärakenteen 
muutos on niin 

dramaattinen, ettemme 
edes tajua vielä, 

mitä se merkitsee 
yksistään palvelujen 

järjestämiselle.”

Maa- ja metsätalousministeri 
Juha Korkeaojan maatila on 
Korkeaojan kylässä Koke-
mäellä. Kotimaakuntaan hän 
ehtii nykyään lähinnä viikon-
loppuisin.  
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Juha Korkeaojan mielestä väistämätön rakenneuudistus avaa myös uusia mahdollisuuk-
sia. Koulutuksen puolella hän nostaa esimerkiksi verkostoyliopiston.

muovin raaka-aine, siihen ministeri ei 
ota kantaa. Viime kädessä teollisuus rat-
kaisee, onko tuotannolle edellytyksiä.

Oman maakunnan poliitikoilla on 
tärkeä edunvalvojan rooli valtakunnan 
politiikassa. Maatalousministerinä ja 
liikenne- ja viestintäministeriön liiken-
neväylätyöryhmän jäsenenä Korkeaoja 
on päässyt vaikuttamaan keskeisiin 
aluepoliittisiin linjauksiin.

- Työryhmän ehkä suurin puristus kos-
ki investointiohjelmaa, jonka mukaises-
sa järjestyksessä hankkeet otetaan vuo-
sittain budjettiin. Satakunnan kannalta 
merkittäviä, toteutumassa olevia koh-
teita ovat mm. valtatie 2:n parantami-
nen, Rauman satamatien rakentaminen 
ja valtatie 8:n liikenneturvallisuuden 
parantaminen mm. eritasoristeyksiä ja 
ohituskaistoja lisäämällä. Metsäteolli-
suuden kannalta merkittävä, jo pääosin 
toteutettu investointi koski telipainojen 
nostamista Rauman, Jämsän ja Valkea-
kosken välisillä rataosuuksilla.

Liikenneministeriön asettama virka-
miestyöryhmä on puolestaan esittänyt 
valtatie 8:n sisällyttämistä valtakunnan 
runkoverkkoon. Korkeaojan mielestä 
olisikin aika kummallista, jos vain Hel-
sinkiin päättyvät tiet olisivat valtakun-
nallisesti merkittäviä liikenneväyliä.

Hallitusohjelman mukaisesti valtio on 
jatkanut keskushallinnon toimintojen 
ja yksiköiden alueellistamista. Maa- ja 
metsätalousministeriö toteuttaa laajim-
piin kuuluvan alueellistamisohjelman.

- Uusi maaseutuvirasto sijoitetaan 
Seinäjoelle, missä elintarviketuotan-
non kehittäminen on asetettu alueen 
tärkeimmäksi tavoitteeksi. Poriin sijoi-
tetaan ministeriön palvelukeskus, joka 
tuo Satakuntaan lähivuosina satakunta 
valtion työpaikkaa, eli enemmän kuin 
koskaan aiemmin yhden päätöksen pe-
rusteella. 

Korkeaojan mukaan alueellistaminen 
jatkuu, joten maakunnissa  kannattaa 
olla valppaana jatkossakin. 

- Pääkaupunkiseudun kalleus ja nä-
köpiirissä oleva työvoimapula suurten 
ikäluokkien jäädessä eläkkeelle lisää 
valtionhallinnon kiinnostusta sijoittaa 
osa toiminnoista muualle. Nykyisen 

tietotekniikan aikana etäisyydet eivät 
ole ratkaisevia. Tosin sijoituspaikkoja 
haetaan mielellään hyvien liikenneyhte-
yksien päästä, ministeri myöntää.

Kuntien palvelurakenteen uudistami-
nen on Korkeaojan mielestä osa isoa 
rakennemuutosta, jonka edessä maa 
väistämättä on väestön vanhetessa. 

- Ikärakenteen muutos on niin dramaat-
tinen, ettemme edes tajua vielä, mitä se 
merkitsee yksistään palvelujen järjestä-

miselle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kysyntä kasvaa ja  koulutuspalveluja 
joudutaan arvioimaan uudelleen, sillä 
uudet ikäluokat ovat melkeinpä puolta 
pienempiä kuin sotien jälkeen. 

- Keskustelun painopiste on ollut lii-
kaakin kuntaliitoksissa, kun pitäisi rat-
kaista, miten järjestetään mahdollisim-
man tehokkaasti peruspalvelut kaikille 
ihmisille asuinpaikasta riippumatta.   ■  

Maa-ja metsätalousministeriö
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➶
Aker Yardsin Suomen telakoilla 
vuosi 2005 oli ennätyksellinen. 
Vuoden aikana julkaistujen 

kauppojen arvo oli noin 1,8 miljardia 
euroa. Tilauskirjaan tuli lisää 12 uu-
disrakennusta ja 7 laivan muutostyöt. 
Nykyinen 3,3 miljardin euron suuruinen 
tilauskanta merkitsee telakoille täystyöl-
lisyyttä vuoteen 2008 saakka, toimitus-
johtaja Yrjö Julin toteaa tyytyväisenä.

Tilauskanta sisältää mm. kolme 
maailman suurinta risteilyalusta Royal 
Caribbeanille, risteilyaluksen ja kaksi 
nopeaa lauttaa Color Linelle, kaksi 

risteilylauttaa sekä nopean matkustaja-
lautan Tallinkille. Lisäksi Color Linen, 
Tallinkin ja Brittany Ferriesin kanssa on 
solmittu optiosopimukset yhdestä aluk-
sesta kullekin. Viking Linen kanssa on 
sovittu kahden aluksen optiosta.

Aker Yards haluaa olla jatkossakin 
yksi maailman johtavista risteilyalus-
ten ja matkustajalauttojen rakentajista. 
Toimitusjohtaja Yrjö Julinin mukaan 
tammikuussa julkaistu suunnitelma 
telakkatoiminnan yhdistämisestä rans-
kalaisen Alstom Marinen kanssa vah-
vistaisi toteutuessaan entisestään yhtiön 

asemaa suurten risteilijöiden formula 
1-luokassa. 

Akerin suomalaistelakoiden yhteiselo 
on nyt kestänyt vuoden päivät. Kah-
den kulttuurin yhteen sovittaminen on 
ollut iso urakka ja se on vielä osittain 
keskenkin. Hyödyt ovat kuitenkin osoit-
tautuneet kiistattomiksi. Telakoiden 
yhdistyminen on Julinin mukaan pitänyt 
laivanrakennuksen Suomessa.

- Onhan meillä välillä tuskaa tehdä 
näitä laivoja yli telakkarajojen. Esimer-
kiksi Helsingissä seuraavaksi luovutet-
tavat Tallinkin, ranskalaisen Brittany 
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Aker Yards 
kisaa suurten 
risteilijöiden
formula 
1-luokassa 

Tilauskanta 
ennätyksellisen 
suuri 

Maailman suurin risteilyalus 
M/S Freedom of the Seas 
maksaa noin 600 miljoonaa 
euroa. Ylellinen huvittelupaikka 
luovutetaan keväällä Royal 
Caribbean -varustamolle.

Ferriesin lautan samoin kuin Viking 
Linen lauttojen lohkot tulevat Raumal-
ta. Nämä laivat myös suunnitellaan 
Raumalla, jopa projektinveto on hyvin 
vahvasti Raumalla.

- Raumalaiset menivät aikanaan Hel-
sinkiä perustamaan, eli ei tämä mitään 
uutta ole. 

Sama tilanne on Julinin mukaan Turun 
ja Rauman telakoiden välillä. Maailman 
suurimman risteilylautan sisaraluksen 
runko tehdään Turussa, hinataan varus-
teltavaksi Raumalle, jossa se luovutetaan 
syksyllä 2007 norjalaiselle Color Linel-

le. Alus tulee olemaan suurin ja hienoin, 
mitä Raumalta on koskaan toimitettu.

- Telakoiden yhdistämisen jälkeen 
olemme pystyneet ottamaan kauppo-
ja, joita emme erillisinä yhtiöinä olisi 
kyenneet kapasiteettisyistä hoitamaan. 
Globalisaatio pitää vain hyväksyä ja 
pelata sen ehdoilla, sillä se antaa mah-
dollisuuksia. 

Julinin mukaan yhteiselo on lähtenyt 
sujumaan yllättävänkin hyvin, kun 
muistetaan lähtötilanne.

- Masa-Yards ja sen edeltäjä Wärtsilä 
Marine sekä Aker Finnyards ovat van-

hoja verivihollisia. Masa-Yards on aina 
ollut se suurempi ja tehnyt loisteliaam-
pia aluksia ja ollut enemmän estradilla. 
Rauma on ollut vähän hiljaa hissukseen, 
mutta se sai kuitenkin matkustaja-au-
tolautoissa maailman johtavan aseman 
1990 - 2000-luvulla. Kun tulin Raumal-
le toimitusjohtajaksi toukokuussa 2002, 
niin siellä muisteltiin katkeruudella 
Martin Saarikankaan lausuntoja, joiden 
mukaan Raumalla ei olisi laivanrakenta-
jia vaan leipureita.

- Aker Yardsina teemme globaalia, 
emmekä vain suomalaista bisnestä. 
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Raumalaisten osuus 
uuden telakkayhtiön 
hallinnossa on merkit-
tävä. Hain tehtäviin 
parhaat mahdolliset 
ihmiset, enkä välit-
tänyt mistä he ovat 
kotoisin, Julin sanoo.
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viimeksi mainitun yhtiön markkina-
osuudet ovat kuitenkin samaa suuruus-
luokkaa ja järjestys vaihtelee eri tilan-
teissa. Italialaisen osuus on noin puolet 
risteilijämarkkinoista. Julinin mukaan 
laivojen koot ovat kaksinkertaistuneet 
joka kymmenes vuosi. Italialaisyhtiö 
pääsi valtaamaan markkinoita kolmella 
isolla risteilijätelakallaan.

Vuodesta 1980 risteilymarkkinat ovat 
kasvaneet keskimäärin 8,5 prosenttia 
vuodessa. Julinin mukaan se tarkoittaa 
6-10 tilausta vuosittain. Ala on kuiten-
kin hyvin haavoittuvainen.

- Valtaosa 11-12 miljoonasta risteily-
asiakkaasta on amerikkalaisia. Se mikä 
järkyttää amerikkalaisen matkustajan 
turvallisuudentunnetta, näkyy heti ris-
teilyvolyymissä. Nyt selkeästi voimak-
kaimmin kasvava alue on Eurooppa. 
Tulevaisuudessa risteilylle lähtevät myös 
nopeasti vaurastuvat aasialaiset.       ■

Meillä on Helsingissä työn alla arktinen 
konttilaiva, jonka kokonainen keulapala 
tuli meidän Saksan telakalta. Samoin 
Raumalla rakennamme paraikaa kolmea 
jäissä kulkevaa konttilaivaa ruotsalaisel-
le varustamolle. Yhteen alukseen tulee 
kapasiteettisyistä kokonainen 
kelluva runko-osa Saksan 
telakaltamme, toiseen vas-
taava runko-osa Puolasta, 
jolloin emme puhu pel-
kästään Suomen telakoi-
den yhteistyöstä.

- Olemme yksi harvoja 
telakkakonserneja maa-
ilmassa, joka toimii näin. 
Ajattelemme markkina-
lähtöisesti emmekä enää 
pelkästään ”kuoppalähtökoh-
taisesti”, eli oman kapasiteetin 
täyttämisen näkövinkkelistä.  Jos pys-
tymme toimimaan markkinaehtoisesti, 
tulevat ne kuopat täyttymään. Synergia-
ajattelu on leimallista koko Aker Yard-
sin toimintatavalle, Julin korostaa. 

Aker Yards on maailman viidenneksi 
suurin telakkayhtiö, jolla on Suomen 
ja Norjan lisäksi toimintaa Saksassa, 
Romaniassa ja Brasiliassa. Sen lisäksi 
yhtiö johtaa Philadelphian telakkaa, 
vaikka se kuuluu Aker American Ship-
pingiin. Tammikuun alussa Aker Yards 
ilmoitti aikomuksensa yhdistää telak-
katoimintansa Alstom Marinen kanssa 
Ranskassa.

Yrjö Julin on Aker Yardsin johtoryh-
män jäsen. Hänen vastuullaan on suurin 
liiketoiminta-alue eli risteily- ja mat-
kustaja-autolauttabisnes sekä Suomen 
toiminnot.

- Listauduimme Oslon pörssiin kesä-
kuussa 2004. Silloin meitä pidettiin au-
ringonlaskun alana. Kurssi oli 96 Norjan 
kruunua. Sen jälkeen kurssi on ollut par-
haimmillaan 350 kruunua. Olemme pys-
tyneet pitämään kaikki lupauksemme, 
mitä olemme markkinoille kertoneet. 
Teemme tulosta joka maassa.

Julin uskoo, että menestystarina jat-
kuu. Siihen on hänen mukaansa painavat 
perusteet. 

- Maailmassa on noin 1200 telakkaa, 
joista vain neljä osaa tehdä isoja ris-

teilijöitä. Tähän luokkaan pääsy vaatii 
pitkää evoluutiota, valintoja ja oman 
osaamisen kehittämistä. Ison laivan ra-
kentamiseen tarvitaan 600 firmaa, jotka 
pitää synnyttää ja kehittää ympärille. 
Omaa ydinosaamistamme ovat suun-

nittelu ja projektin johtaminen. 
Esimerkiksi Koreassa ei 

ole tehty koskaan yhtään 
risteilijää. Siellä tehdään 
tankkereita ja kontti-
aluksia, jotka ovat oi-
keasti tyhjiä teräskuoria. 
Niitä osaa tehdä kuka 
vaan, Julin kuittaa. 
- Ruotsi oli vielä 1970-

luvulla maailman suurin 
laivanrakentaja. Ruotsalai-

set päättivät tehdä yksinker-
taisia aluksia ja investoivat itsen-

sä kipeiksi automaatioon kuvitellessaan, 
että he pystyisivät olemaan tehokkaam-
pia kuin korealaiset. Toisin kävi, telak-

kateollisuus hävisi Ruotsista kokonaan. 
Meidän valintamme oli lähteä mukaan 
kaikkein vaativimpaan lajiin, isojen ris-
teilijöiden formula 1-luokkaan. 

Risteilyalusten rakentajista italialai-
nen Fincantieri on suurin, Aker Yards 
kakkonen, saksalainen perheyhtiö Mey-
er Werft kolmanneksi ja ranskalainen 
Alstom-ryhmään kuuluva Chantiers de 
l´Atlantique neljänneksi suurin. Kolmen 

Telakoiden yhdis-
tyminen on Julinin 
mukaan pitänyt 
laivanrakennuksen 
Suomessa.

“Tulevaisuudessa 
risteilylle lähtevät 

myös nopeasti 
vaurastuvat 
aasialaiset. ”
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➶
Rauman paperitehdas on hy-
vässä iskukunnossa. Neljä  
maailman suurimpiin kuuluvaa 

paperikonetta takaavat, että Raumalta 
maailmalle lähteviin laivoihin lastataan 
jatkossakin paperia. Koko ajan pitää kui-
tenkin tsempata, UPM:n Rauman teh-
taan johtaja Pertti Asunmaa korostaa.  

- Kilpailuedellytykset ratkaisevat, 
menestymmekö vai emme. Suomi on 
kiistatta kallis maa, joten meidän pitää 
olla koko ajan kustannustehokkaampia 
kuin keskellä markkinoita toimivat 
kilpailijamme. Haaste on kova, koska 
puu on Suomessa Euroopan kalleinta ja 
rahtikustannukset päävientialueellemme 
Keski-Eurooppaan nousevat koko ajan. 

Raumalla puree Asunmaan mukaan 

suuruuden ekonomia, jonka ansiosta 
kustannukset yksikköä kohti saadaan 
pysymään kurissa.

- Toinen merkittävä tekijä on se, että 
tuotepuolella olemme korkeimmassa 
jalostusasteessa. Sanomalehtipaperin 
viennillä ei enää pärjää. Kolmas tekijä 
on energian hinta, jossa olemme edel-
leen paremmassa asemassa Keski-Eu-
rooppaan verrattuna. UPM on energian 
suhteen omavarainen. Rauman Voiman 
perustaminen ja biovoimalaitoksen laa-
jentaminen on hyvä ratkaisu.

Paperiteollisuuden kilpailukykyä 
nakertavat edelleenkin liian jäykät 
työehtosopimukset. Tosin viime vuon-
na päästiin Asunmaan mukaan aika 
harppaus eteenpäin. Tehdasta voidaan 

käyttää myös juhlapyhinä, jolloin kalliit 
huoltoseisokit pystytään sopeuttamaan 
entistä järkevämmin liiketoimintaan.

Paperiteollisuudessa on aiemmin to-
tuttu lasku- ja noususuhdanteisiin, mutta 
makrotalous maailmalla ei enää mene 
näin. Noususuhdanteet ovat hyvin loivia, 
lähes huomaamattomia. 

- Koko liiketoimintakuvio on struktu-
roitava uudelleen, jos haluaa menestyä 
kilpailussa. Raumalla se tarkoittaa sitä, 
että on nostettava pöydälle kaikki toi-
mintatavat ja -mallit. Meidän pitää miet-
tiä, mitä voimme tehdä tehokkaammin, 
järkevämmin ja vähemmällä porukalla. 
Iso kysymys on myös, mitä palveluja 
ostamme ulkoa. Meille tärkeintä on kui-
tenkin ydinbisnekseen keskittyminen, 

Suuruuden 
ekonomia puree

Pertti Asunmaa tuli 
UPM:n Rauman 
tehtaan johtajaksi 
kaksi vuotta sitten 
Kymenlaaksosta.
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Kustannustehokkuus, laatu, yh-
teishenki ja motivaatio ratkai-
sevat menestyksen pääomaval-
taisessa paperiteollisuudessa, 
Pertti Asunmaa tiivistää.

➶Rauman sataman strategisena 
tavoitteena on säilyä jatkossakin 

Suomen suurimpana paperiteolli-
suussatamana sekä länsirannikon 
johtavana konttisatamana. 

Pertti Asunmaa toimii UPM:n 
omistaman satamayhtiön Oy Rauma 
Stevedoringin hallituksen varapu-
heenjohtajana. Hän näkee sataman 
tulevaisuuden valoisana, vaikka Helsingin Vuosaaren 
uudesta satamakeskuksesta povataankin kahden kolmen 
vuoden kuluttua kovaa kilpailijaa.

- Meriliikenteen kannalta Rauman sijainti on lähes opti-
maalinen. Satama on logistisesti hyvin suunniteltu, eli se 
on erittäin tehokas operointipaikka.

Parannettavaakin Asunmaa näkee.

- Syväväylä pitäisi saada kuntoon. 
Tieyhteyksien parantaminen, mm. 
satamatien rakentaminen ja  ohitus-
kaistat valtatie 8:lle ovat sataman 
kilpailukyvyn kannalta välttämättö-
miä hankkeita.

- Kilpailua tulee lisää kun Vuosaari 
rakennetaan. En lähde veikkaamaan, 
mutta voisin kuvitella, että uudessa 

satamassa on korkeat maksut, sen verran isosta investoin-
nista on kysymys. Kun syväväylä, satamamaksut ja tiestö 
saadaan Raumalla hoidettua mallikkaasti, niin en näe 
mitään estettä menestykselle.

Sataman laajentumismahdollisuudet pitää Asunmaan 
mukaan ennakoida hyvissä ajoin jatkossakin.

- Silloin on myöhäistä laajentaa kun bisnes on jo päällä.

Miten käy sataman?

Asunmaa tähdentää.
Luottamus ja hyvä yhteishenki ovat 

hänen mukaansa pohja, jolla paperinte-
kijät  ponnistavat eteenpäin.

- Meillä on hyvä keskusteluyhteys. 
Esimerkiksi viime kesän työsulun ai-
kana asiat voitiin hoitaa todella tyylik-
käästi, eikä kenellekään jäänyt mitään 
hampaankoloon. Puhumme avoimesti 
asioista ja teemme niin kuin sovitaan.

Paperin osuus koko Suomen viennistä 
on noin 20 prosenttia. Uusia isoja pape-
ritehtaita tuskin enää maahan rakenne-
taan, ellei sitten joitakin vanhoja lak-
kauteta. UPM miettii parhaillaan uuden 
aikakauslehtipaperia tuottavan tehtaan 
sijoituspaikkakuntaa Saksasta tai Rans-
kasta. Uuden CE-koneen kapasiteetti 
tulee olemaan isompi kuin raumalaisten 
ylpeyden, paperikone 4:n. Kiinassa yhti-
öllä on kaksi suurta hienopaperikonetta, 
joista toinen starttasi viime keväänä.

- Kiina vaurastuu nopeasti, mutta 
siellä keskitytään vasta sanomalehti- ja 
konttoripapereihin, Asunmaa toteaa.

Paperiteollisuuden investointeja 
Suomessa jarruttaa osaltaan puupula. 
Asunmaan mukaan puu on niin vaikeis-
sa paikoissa Lapissa ja Kainuussa, ettei 
sitä ole enää taloudellisesti kannattavaa 
kuljettaa. 

Raumalla harvoin kuulee kehuttavan 

hyviä logistisia yhteyksiä. 
UPM:n vinkkelistä sijainti 
on kuitenkin erinomainen.

- Suurin osa puusta tulee 
100 kilometrin säteellä lähi-
maakunnista, näin kotimaan 
rahtauskulut jäävät pieniksi. 
Kuusta kuluu kuitenkin 1,3 
miljoonaa kuutiota vuodessa, 
joten osan puusta joudumme 
tuomaan Englannista. Sitä 
varten rakensimme viime ke-
sänä oman laiturin, Asunmaa kertoo.

Metsäteollisuuden ympäristöasiat 
nousevat otsikoihin vähän väliä. Rau-
malla julkisuus on viime vuosina ollut 
pääosin myönteistä hyvän kehityksen 
ansiosta. Niin  teollisuus kuin kaupunki 
ovat hyötyneet yhteistyöstä mm. jäteve-
denpuhdistuksessa. Asunmaan mukaan 
myös asiakkaat ovat tyytyväisiä, sillä 
yhtiön sertifioinnit ovat kunnossa. UPM 
arvioitiin viime vuonna toimialansa 
parhaaksi Dow Jonesin maailmanlaa-
juisen kestävän kehityksen DJSI World 
-indeksillä.

- Sanon aina, että me elämme metsäs-
tä, joten olisimme hölmöjä jos tuhoai-
simme sitä. Ympäristön tila vaikuttaa 
luonnollisesti myös metsän hyvinvoin-
tiin. Hyvä esimerkki on tehtaallemme 
tuleva raakavesi, joka on prosessimme 

jälkeen puhtaampaa kuin tänne tulles-
saan.

Päästökauppa lisää merkittävästi 
myös paperiteollisuuden kustannuksia 
Suomessa.

- Tässä kohtaa voi tuntea jopa pientä 
katkeruutta, sillä viimeiset 15 vuotta 
jokainen yhtiö on pannut satoja miljoo-
nia vesistöjen suojeluun ja kasvihuo-
nekaasujen vähentämiseen. Saksassa 
kilpailijan päästöt ovat moninkertaiset, 
mutta molemmat maksamme saman 
päästöoikeuksista.                       ■

■
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TVO vetää puoleensa 
mediaa ja poliitikkoja 

➶
Euroopan suurimmalle raken-
nustyömaalle Eurajoen Olki-
luotoon virtaa vieraita ympäri 

maailmaa. Liikkeellä on niin toimittajia 
kuin parlamenttiryhmiä. Ydinvoiman 
mahdollinen lisärakentaminen on jäl-
leen kiinnostava vaihtoehto – muualla-
kin kuin Suomessa. 

- Ranskassa on jo tehty päätös uudesta 
ydinvoimalasta. Lisäksi monissa uusissa 
EU-maissa asiaa selvitellään. Yhdys-
valtain presidentti Bush on liputtanut 
avoimesti ydinvoiman puolesta, TVO:n 
toimitusjohtaja Pertti Simola toteaa.

Suomessakin keskustelu jatkuu. Kuu-
des ydinvoimala on jo heitetty esiin 
useilla tahoilla, vaikka viidettäkin 
rakennetaan vielä vuosia. Hallituksen 
marraskuun lopulla eduskunnalle anta-
massa energiapoliittisessa selonteossa 
jätetään ovet auki kaikille energiamuo-
doille.

TVO on pysynyt keskustelusta sivus-
sa.

- Me olemme ketjun häntäpäässä, sillä 
päätösvalta on luonnollisesti omistajil-
lamme. Meillä on kyllä valmius uuteen 
hankkeeseen siinä vaiheessa kun se 
olisi käytännössä mahdollista, Simola 
myöntää.

Olkiluodon kolmannen laitosyksikön 
neljän vuoden kuluttua alkava tuotanto 
menee omistajien, suurteollisuuden ja 
energiayhtiöiden tarpeisiin. Sähkönku-
lutuksen kasvu ja Kioto-velvoitteet li-
säävätkin painetta kotimaisen energian-
tuotannon lisäämiseen.

Simolan mukaan kaikki viidennen 
ydinvoimalan perustelut pätevät edel-
leen: Sähköntarpeen kasvu, vanhan 
hiilivoimalakapasiteetin korvaaminen, 
kasvihuonekaasupäästöjen tasehallinta, 
ydinvoiman vakaa kustannusrakenne 

ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä 
sähköntuotannon omavaraisuusasteen 
säilyttäminen Suomessa.

- Eurooppalaisten energiamarkki-
noiden yhdentyessä näköpiirissä on 
kotitaloussähkön kallistuminen. Oman 
tuotannon avulla voidaan vaikuttaa hin-
tatasoon. Kaupunkilaisten omistaman 
Rauman Energia Oy:n päätös hankkia 
omaa tuotantoa on tulevaisuutta ajatel-
len erinomainen päätös. 

Simolan mukaan niin ulkomainen me-
dia kuin poliitikotkin ovat ihmetelleet 
suomalaisten taitoa hoitaa ydinvoima-
asioita siten, että ne myös etenevät.

- Meillä on isoja ja pieniä omistajia. 
Hyväksymme mallin, jossa kaikki ovat 
tasavertaisia ja maksavat saman verran 
tuotantokustannuksista. Suomessa po-
liitikot luovat puitteet ja antavat sitten 
muiden toimia. Meillä kansalaisia ei voi 
manipuloida, vaan täällä pitää keskus-

tella ja lyödä faktat pöytään. 
Satakunnassa suhtaudutaan luottavai-

sesti siihen, että Olkiluoto on vahvoilla, 
mikäli päätös uudesta ydinvoimalasta, 
FIN 6:sta, tehdään lähivuosina. Simolan 
mukaan tällaista optiota ei ole olemas-
sa.

- Sijoituspäätös on aina monen tekijän 
summa, mutta paikan infrastruktuurilla 
ja palveluilla on ilman muuta iso merki-
tys.

TVO:n liikevaihto on noin 200 miljoo-
naa euroa ja uusi ydinvoimala maksaa 3 
miljardia euroa. Omistajat rahoittivat 
summasta neljänneksen ja loput lainat-
tiin markkinoilta nimivakuudella. Si-
molan mielestä se on paras mahdollinen 
suositus yritykselle, jonka ykkösasioita 
ovat turvallisuus ja osaaminen.      ■

Ydinvoimalatyömaalla vierailee runsaasti toimittajia eri puolilta maailmaa.
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Toimitusjohtaja Pertti Simolan mukaan Rauman seudulla on nyt paljon nostetta. 
Pitkät teolliset perinteet ovat osa alueen vahvuutta. 
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➶
Parhaat ideat ovat syntyneet 
iltanuotiolla, paljastaa euralai-
sen Biolan Oy:n toimitusjohtaja 

Pekka Kariniemi. Nopeasti kasvanut 
yritysrypäs on ottanut pitkän loikan 
kanankakkabisneksestä innovatiivisiin 
ympäristötuotteisiin. Viimeksi mainetta 
on niittänyt kesämökkien pesuvesien 
käsittelyyn kehitetty biosuodatin.  

Biolanin monet ekotuotteet liittyvät 
ihmisten lisääntyneeseen vapaa-aikaan, 
puutarhaan ja kakkoskoteihin. Ison asia-
kasryhmän muodostavat ammattivilje-
lijät, joille toimitetaan kasvualustoja. 
Myös seuraava innovaatio liittyy Kari-
niemen mukaan kasvihuoneviljelyyn. 

Biolan syntyi 1970-luvun puolivälissä, 
kun broilerintuotanto kasvoi rajusti ja 
lannasta alkoi tulla ongelma. Hannes 
Kariniemi keksi kestävän ratkaisun. 
Hän haki lannan ja kasvattaja sai vas-
tineeksi turvetta. Tästä symbioosista 
saivat alkunsa koko kansan tuntemat 

luonnonlannoitteet, kasvualustat, multa-, 
ravinto- ja hoitotuotteet. Vientiä on ny-
kyisin jo 50 maahan. Varsinkin kasvu-
alustat ovat kysyttyjä Etelä-Euroopassa, 
Aasiassa ja Amerikassa. Myös Itä-Eu-
roopan myynti kasvaa nopeasti.

Biolan Groupin liikevaihto on runsaat 
25 miljoonaa euroa ja henkilöstön mää-
rä reilu 100. Henkilökunnasta viidennes 
tekee työtä tuotekehityksen parissa. 

- Yritysfilosofiamme lähtee ympäris-
töstä, henkilöstöstä ja kannattavuudesta. 
Meillä ihmiset ovat äärimmäisen sitou-
tuneita työhön. Jopa niin, että välillä 
pitää muistuttaa, että elämässä on mui-
takin tärkeitä asioita. Luovuus tarvitsee 
tilaa ja sen vuoksi on hyvä lähteä välillä 
vaikka patikkaretkelle.

Biolanissa ympäristöasiat on Pekka 
Kariniemen mukaan nähty aina mah-
dollisuutena. Suomi on vuosien varrella 
osoittautunut hyväksi koelaboratorioksi.

- Suunnittelemme ja kehitämme koko 

ajan tuotteita, joiden käyttö vähentää 
ympäristön kuormitusta. Meille on arvo 
sinänsä, että toimintamme on eettisesti 
kestävällä pohjalla.

Suomalaiset kuluttajat ovat valistu-
neita ja ottavat ympäristöasiat aivan eri 
tavalla huomioon kuin vielä muutama 
vuosikymmen sitten. Vaikka lainsää-
däntö koko ajan tiukkenee ja byrokratia 
lisääntyy, niin sekin on pitkässä juok-
sussa hyvä asia. 

Kariniemi arvioi, että käymäläratkai-
sut ja kevyet vedenpuhdistusjärjestelmät 
lyövät itsensä läpi esimerkiksi Baltian 
maissa ihmisten elintason ja ympäris-
tötietoisuuden noustessa. Maanpäällisen 
harmaavesisuodattimen vaihtoehdoksi 
on lähiaikoina tulossa markkinoille 
sakokaivoon asennettava suodatinmalli. 
Suodattimissa käytetään järvien pohjas-
sa kasvavaa sirppisammalta. Sammalen 
noston ”sivutuotteena” myös rehevöity-
nyt järvi puhdistuu.          ■

Haja-asutusalueiden 
jätevesimääräyksien 
kiristyminen synnytti 
uuden innovaation. 
Biolanin harmaavesi-
suodatin on helppo 
asentaa ja vaivaton 
käyttää, Pekka Kari-
niemi kertoo.

Biolanin fokus 
on ympäristössä
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➶
Sulje silmäsi ja muistele, mil-
laista elektroniikkaa kotonasi ja 
työpaikallasi oli 25 vuotta sitten. 

Et pode muistinmenetystä, vaikka lista 
olisikin vaatimaton. Elektroniikka on 
yhden sukupolven aikana mullistanut 
arkemme.

Raumalaisen Comprog Oy:n toimi-
tusjohtaja Heimo Lähdemäki uskoo 
vakaasti, ettei alan erityisosaaminen 
karkaa Suomesta minnekään. Kasvun 
mahdollisuuksia hän näkee myös Rau-
man seudulla.

Lähdemäki kuuluu korkeasti koulu-
tettuun yrittäjäkaartiin, jota maahan 
toivotaan kovasti lisää. Toistakymmentä 
vuotta Nokian palveluksessa ja kolme 
vuotta yliopettajana SAMKissa antoivat 
hyvän startin omalle yritystoiminnalle 
vuonna 1999. Rauman seudulla ei tuol-
loin juurikaan ollut tietotekniikka- ja 
ohjelmistopalveluyrityksiä. Kovimman 
buumin aikana vastavalmistuneet vie-
tiin käsistä, Lähdemäki muistelee.

Lähdemäen kumppaneiksi tuli joukko 
nuoria insinöörejä, joista lähes kaikki 

ovat edelleen yhtiön palveluksessa. Nyt 
henkilökuntaa on 44. Pääosa henkilö-
kunnasta on rekrytoitu Raumalta, mutta 
jonkin verran väkeä on tullut tiedekor-
keakoulujen puolelta. Osa omista insi-
nööreistä on myös jatkanut Porissa DI:
ksi asti.

Vuonna 2004 Comprog osti kolman-
neksen raumalaisesta AK-Elektro Oy:
stä, joka valmistaa omien tuotteidensa 
lisäksi myös Comprogin tuotteita.

- Kokomme alkaa nyt olla sellainen, 

että se huomataan. Tällä alalla on ylitet-
tävä tietty kynnys ollakseen asiakkaiden 
silmissä uskottava, Lähdemäki toteaa. 

Tietoliikennealan lisäksi metalliteol-
lisuus muodostaa merkittävän asiakas-
ryhmän. Lähdemäen mukaan yhteyden-
ottojen määrä on kasvanut selvästi viime 
vuoden aikana.

- Metalliteollisuuden koneissa ja lait-
teissa tarvitaan entistä enemmän ohjaus- 
ja säätömahdollisuuksia. Kilpailusyistä 
monet yritykset haluavat pitää kehitys-

Elektroniikka 
hiipii joka 
paikkaan

Yrityksen koko alkaa nyt olla sellainen, että se huomataan. Tällä alalla on ylitettävä tietty 
kynnys ollakseen asiakkaiden silmissä uskottava, Heimo Lähdemäki toteaa.
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Eurooppa 
haltuun Eurasta

➶
Elektroniikkateollisuus ei tule 
toimeen ilman korkeatasoista 
konepajaosaamista. Euralaisen 

Euroshield Oy:n perustaja Lasse Sohl-
ström oivalsi jo 1970-luvulla, että häiri-
ösuojaus on tulevaisuuden ala. Tarvittiin 
kuitenkin monta mutkaa, ennen kuin 
omistus saatiin tukevalle pohjalle.

Sohlström osti lähes tuuliajolle jou-
tuneen yrityksen takaisin 1990-luvul-
la, laittoi kuntoon ja myi sen lopulta 
amerikkalaiselle yhteistyökumppanille, 
EMC Test Systemsille ja sen omistajalle 
ESCO Technologies Companylle. ETS-
Lindgren -ryhmä syntyi vuonna 2000, 
kun ESCO osti ison kilpailijansa Lind-
grenin USAssa.

Pääkonttoriaan edelleen Eurassa pitä-
vä Euroshield vastaa nykyisin ryhmän 
koko Euroopan toiminnasta ja ame-

rikkalaiseen ”laajennetun Euroopan” 
tyyliin myös Afrikasta ja Lähi-idästä. 
Aasia ja USA muodostavat omat liiketoi-
minta-alueensa. Käytännössä Eurassa 
valmistettuja testaus- ja mittaustiloja 
viedään ympäri maailmaa.

Toimitusjohtaja Hanna-Leena Mäkita-
lo muistelee huvittuneena aikoja, jolloin 
hän valitti pomolle tekemisen puutetta.

- Sohlström sanoi silloin, että älä 
huolehdi, näet vielä toisenlaisenkin 
ajan. Hyvin on pitänyt paikkansa, sillä 
kuuluminen amerikkalaiseen pörssiyh-
tiöön toi mm. kovat raportointivaati-
mukset. Tekemistä ja matkustamista on 
nyt ihan liiankin kanssa. Suuri muutos 
on tapahtunut myös siinä, että ennen 
olimme osatoimittajia ja jälleenmyyjät 
kantoivat kokonaisvastuun projektista. 
Nyt me vastaamme koko paketista yksin 

Hanna-Leena Mäkitalo 
pitää häiriösuojauksen 
kasvunäkymiä lupaavina, 
sillä langaton teolli-
suus kehittyy nopeasti. 
Yksistään Aasiassa on 
valtavat markkinat.

työn Suomessa.
Comprog tunnetaan ohjelmisto-osaa-

misen lisäksi sulautetuista järjestel-
mistä. Pienen mikroprosessorin sisälle 
saadaan mahtumaan suuri määrä älyä, 
joka ohjaa haluttuja asioita koneissa ja 
laitteissa.

- Mikroprosessorin avulla voidaan 
seurata ja ohjata vaikkapa lämpötilaa, 
kosteutta, painetta ja kierroksia. Laite 
myös huomaa omat häiriönsä ja hälyt-
tää, jos tarvetta on. Kiinteistötekniikka 
on yksi osa-alue, jossa yhtiöllä on omaa 
kehitystyötä. Muita sovellusalueita ovat 
mm. erilaiset lämmittimet ja kylmälait-
teet. Sulautettuihin järjestelmiin liittyy 
usein myös langattomuus ja mobiilius, 
jolloin laitetta voidaan ohjata matkojen-
kin päästä tietokoneella tai GSM-puhe-
limella. 

Yritys tekee yhteistyötä mm. Tam-
pereen teknillisen yliopiston Rauman 
tutkimusyksikön kanssa. Prizztech Oy:n 
kanssa on menossa hanke, jossa luodaan 
tietokantapohjainen varahenkilöjärjes-
telmä hoiva-alalle.                               ■

Toimitusjohtaja Heimo Lähdemäen kädes-
sä on komponentti, jolla voitaisiin seurata 
vaikka jääkaapin olosuhteita. 
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Euroshieldissä kehitetty ovirakenne tunnetaan kaikkialla maailmassa, Hanna-Leena Mäkitalo ja Kalevi Lammila iloitsevat.

ja koordinoimme mukaan sisaryhtiöiden 
tuotteet.

Euroshieldin suurin asiakasryhmä 
on elektroniikkateollisuus, ja siinä eri-
tyisesti langaton ja mobiili teollisuus.  
Haasteena ovat mm. sähkömagneettis-
ten kenttien ja radioaaltojen aiheuttamat 
häiriöt.

- Kaikki laitteet pitää nykyisin testata, 
niin että ne ovat standardien mukaiset. 
Herkät laitteet eivät saa häiritä muita 
laitteita ja vastaavasti niihin ei saa tulla 
toimintakykyä uhkaavia häiriöitä ulkoa. 
Laitteiden pitää olla EMC-yhteensopi-
vat.

Standardit määrittelevät nykyisin 
tarkkaan, millaiset olosuhteet testausti-
loissa pitää olla, niin että ne simuloivat 
mahdollisimman hyvin todellisen ym-
päristön häiriötilannetta. 

- Valmistamme teräksestä mm. 3 ja 
10 metrin testaustiloja, jotka on sisältä 
vuorattu erikoisabsorberimateriaaleil-
la. Lisäksi teemme paljon pienempiä 
huonetiloja tuotekehitystä varten. Esi-
merkiksi eri laitteiden antennit ovat yksi 
testauskohde.

Toisen ison asiakasryhmän muodosta-
vat eri maiden armeijat, jotka suojaavat 
omaa elektroniikkaansa, esimerkiksi 
viestintälaitteita, mahdollisten kriisiti-
lanteiden varalta. 

- Sähkömagneettinen pulssi voi tuhota 
laitteita samaan tapaan kuin ukkonen, 
ellei niitä ole suojattu. Keinotekoisesti 
tuotettu sähkömagneettinen pulssi voi 
olla tuhoisa, ja sitä vastaan pitää suojau-
tua. Myös ilmakehässä tapahtuva ydin-
räjäytys voisi olla vaarallinen herkille 
laitteille.

Ison sektorin muodostavat myös 
sairaaloiden tarvitsemat erikoistilat. Li-
säksi tietoa on suojattava. Häiriösuojatut 
neuvottelutilat ja tietosuojatilat yleisty-
vätkin Mäkitalon mukaan nopeasti.

Häiriösuojatun kopin voi tehdä kuka 
tahansa, mutta oviaukossa tarvitaan 
erityistä osaamista. Sohlströmin paten-
toima ovirakenne tunnetaan maailman-
laajuisesti, Mäkitalo kertoo.

- Häiriösuojattuja ovia ja Suomessa 
kehitettyä suojarakennetta on alusta läh-
tien valmistettu Eurassa. Vuonna 2003 
myös ns. kerrossuojauksen tuotanto 
siirrettiin Englannista Euraan. Englan-
nin tehtaassa valmistetaan edelleen suo-
dattimia, joilla ”puhdistetaan” huoneen 
sisälle vietävät sähkö- sekä puhelin- ja 
datalinjat.         ■
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kysynnän arvioidaan kasvavan noin 13 
prosenttia vuodessa. Yksityisten sosi-
aalipalvelujen kysyntä kasvaa vieläkin 
nopeammin ”harmaantuvassa” maa-
kunnassa.

- Visiossa ehdotetaan, että julkinen 
sektori syventäisi tilaaja-tuottajamallin 
valmistelua ja veisi sen käytäntöön. 
Yrittäjänä haluaisin myös, että erotettai-
siin selkeästi, mikä on yksityistä ja mikä 
julkisen vallan toimintaa. Palvelujen 
kehittämisen kannalta on oleellista, että 
kilpailu on terveellä pohjalla. 

Sosiaalipuolen ostopalveluissa on 

näkyvissä isot kuntakohtaiset erot. Rau-
malle on jo syntynyt merkittävä määrä 
yksityisiä palveluja. Suurten ikäluokkien 
ikääntyessä erilaisten palvelujen kysyn-
tä kasvaa ja monipuolistuu. Esimerkiksi 
kiinnostus korkeatasoista senioriasumis-
ta kohtaan lisääntyy, Ylitalo toteaa. 

Asenteet hyvinvointiin ja kotiin liitty-
viä palveluja kohtaan ovat muuttuneet 
merkittävästi viime vuosina, tämä nä-

Yksityiset palvelut 
kasvavat ja työllistävät 
➶

Suomi on muuttumassa vauhdil-
la palveluyhteiskunnaksi. Tuleva 
trendi näkyy selvästi Rauman ja 

Satakunnan kauppakamarien vajaa  vuo-
si sitten valmistuneessa palveluvisiossa. 

Rauman seudulla yksityisten palve-
lualojen liikevaihdon kasvu arvioidaan 
merkittäväksi vuoteen 2010 mennessä. 
Kaupan johtoasemaa ei horjuta mikään, 
mutta eniten työpaikkoja lisäävät yk-
sityiset sosiaalipalvelut, kodin palvelut, 
tietointensiiviset yrityspalvelut sekä 
kiinteistöpalvelut ja ympäristönhuolto. 
Näille toimialoille kohdistuu noin puolet 
1 350 hengen kokonais-
kasvusta.

Keskustelu kunti-
en palvelurakenteen 
uudistamisesta käy 
vilkkaana koko maassa. 
Erityisesti terveys- ja 
sosiaalipalvelujen jär-
jestäminen askarruttaa 
kuntapäättäjiä. 

Lääkärikeskus Mi-
nervan toimitusjohta-
jalla Heimo Ylitalolla 
on selkeä käsitys Sata-
kunnan tilanteesta, sillä 
hän toimi visiotyön 
ohjausryhmän jäsenenä 
ja yksityisiä tervey-
denhuolto- ja sosiaali-
palveluja selvittäneen 
työryhmän puheenjohtajana.

- Työryhmän keskeiset toimenpide-eh-
dotukset koskivat alan yritysten kehittä-
mistä sekä kuntien palvelustrategioiden 
laatimista ja hankintaosaamisen kehit-
tämistä. 

Ylitalon mukaan yksityisen tervey-
denhuollon rooli on jatkossakin täyden-
tää julkista terveydenhuoltoa ja toimia 
huippujen tasaajana. Ostopalvelujen 

Lääkärin tärkein 
tehtävä on potilaan 
auttaminen, joskus 
se sujuu parhaiten 
leikin avulla.

kyy mm. siivous- ja remonttipalvelujen 
tarjonnassa. Myös kotitalousvähennys 
on lisännyt palvelujen houkuttelevuutta, 
Ylitalo uskoo.

Asenteiden muutos on Ylitalon mu-
kaan näkynyt selkeästi myös lääkäri-
keskuksessa. Vaihtoehtoja arvostetaan 
ja tarvitaan.

- Työterveyspalvelujen myyminen yri-
tyksille on osaltaan madaltanut kynnystä 
käyttää  yksityislääkäreiden palveluita. 
Meilläkin alkaa olla jo asiakkaita, jotka 
ovat itse käyneet lapsena Minervassa ja 
nyt tulevat omien lastensa kanssa.     ■
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Edunvalvonta ja koulutus kärjessä

➶
Rauman kauppakamarilla on 
keskeinen rooli alueensa edun-
valvonta-, yhteistyö- ja palvelu-

organisaationa. 
Toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalon 

mukaan edunvalvonta on ollut aina 
kauppakamarin tärkein tehtävä. Työtä 
tehdään kahdeksassa valiokunnassa, 
joihin kuuluu 120 jäsenyrityksissä toi-
mivaa oman alansa asiantuntijaa. 

Kauppakamarin jäseninä ovat seudun 
kaikki merkittävimmät yritykset ja 
kunnat. Hirvonsalon mukaan edunval-
vonnassa ja vaikuttamisessa jos missä 
tarvitaan verkostoitumista ja yhteistyö-
kumppaneita. Näin on saatu talousalu-
een asioita vietyä eteenpäin. Kauppa-
kamarin tavoitteena on pitää Rauman 
seutu maan 15 menestyvimmän seudun 

oman alansa huippuja.
- Luennoitsijoinamme ovat vierail-

leet mm. Petteri Järvinen, Juha Siltala, 
Esa Saarinen ja Tommy Tabermann. 
Maaliskuussa Ben Furman puhuu hy-
västä työilmapiiristä, koulutuspäällikkö  
Pirjo Koski listaa.

Kosken mukaan viime vuonna koulu-
tuksiin osallistui noin 700 henkilöä.

- Tässä kohtaa uskaltaa todeta, että 
tarjonta on mitä ilmeisimmin kohdan-
nut kysynnän. Olemme myös päässeet 
eroon yksipuolisesta taloushallinnon 
kouluttajan maineesta. Asiakastyytyväi-
syystutkimuksessa menestyimme hyvin 
valtakunnallisessakin vertailussa.

Rauman kauppakamari kuuluu Kes-
kuskauppakamarivetoiseen koulutus-
pooliin, mikä mahdollistaa edullisten 

lähes 100 yritysjohtajaa.
Kauppakamarin Venäjä-projekti kan-

nustaa alueen pk-yrityksiä käynnistä-
mään ja kehittämään Venäjänkauppaa.

Projektipäällikkö Maria Perrakosken 
mukaan alueella on noin 70 kansainvä-
listä kauppaa käyvää pk-yritystä, joista 
25 on jo ilmaissut kiinnostuksensa Ve-
näjää kohtaan. Kauppakamarin tukema-
na on tähän mennessä tehty seitsemän 
tarkempaa kartoitusta. Konsulttien te-
kemien markkinakartoitusten ja yhteis-
työkumppanien haun lisäksi yrityksille 
järjestetään yrityskontaktimatkoja ja 
koulutusta. Lisäksi tarjolla on yleistä 
vientiin ja tuontiin liittyvää neuvontaa. 

- Toimintamme on hyvin käytännönlä-
heistä ja tähtää konkreettisiin tuloksiin, 
Perrakoski tähdentää.

Koulutuspäällikkö Pirjo Koski (vas), toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalo ja projektipäällikkö Maria Perrakoski 
pyörittävät Rauman kauppakamarin toimintaa.

joukossa.
- Lähiaikoina ovat olleet vahvasti  esil-

lä muun muassa Olkiluoto 3-projekti, 
valtion liikenneinvestoinnit teihin ja 
rautateihin, sokerikysymys, koulutuksen 
ja tutkimuksen edistäminen sekä osaa-
van työvoiman turvaaminen. 

Rauman kauppakamari tunnetaan 
myös aktiivisena ja laadukkaana elin-
keinoelämän kouluttajana. Koulutus-
tilaisuuksiin pyritään aina saamaan  

palvelujen tuottamisen jäsenyrityksille. 
Lisäksi kauppakamari myy Turun ja 
Helsingin kauppakamarien koulutuspal-
veluita, joten tarjonta on Kosken mukaan 
todella monipuolista. Tarvittaessa palve-
lut voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti.

Rauman kauppakamari on vuosien 
varrella vetänyt tai ollut mukana lu-
kuisissa yhteistyöprojekteissa. Viime 
keväänä valmistui Satakunnan palvelu-
visio 2010, jonka valmisteluun osallistui 

Venäjänkauppa oli vielä 1980-luvulla 
merkittävässä roolissa Rauman seudulla, 
sillä noin 40 prosenttia viennistä suun-
tautui silloiseen Neuvostoliittoon. Nyt 
on nähtävissä selviä merkkejä uudesta 
noususta.  Perrakosken mukaan liikkeel-
lä on yrityksiä laidasta laitaan, metalli-
puolelta rakentamiseen ja tietotekniik-
kaan.                                                     ■
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Kauppakamarin koulutuskalenteri talvi/kevät 2006
  2.2. Yrityksen vakuutukset – osa yrittämisen perusturvaa
  8.2. Tulo- ja arvonlisäverotuksen poikkeavat tulkinnat henkilöstökuluissa
  9.2. Arkistoi oikein
16.2. INTRASTAT-tilastointi
22.2. Ulkomaankaupan maksutavat, maariskit ja remburssisääntöjen uudistaminen

  7.3. Ben Furman: Hyvä työilmapiiri -iltapäivä
16.3. Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä
23.3. Sopimusriskien hallinta
30.3. Työsuhdeasiain ajankohtaispäivä

26.4. Tavaran toimittaminen ja toimituslausekkeiden oikea käyttö

  4.5. Palkanlaskennan ajankohtaispäivä
  7.5. Englannin tehokurssi Dublinissa 7-14.5.06 
10.5. Sihteeri-laivaristeily (Silja Serenade) 10-12.5.06 
17.5. Kirjanpito 2006 -laivaristeily (Silja Symphony) 17-19.5.06 

2006- Johtamisen erikoisammattitutkinto 11.1.06-tammikuu 2007
2007

Kurssiesitteet: www.rauma.chamber.fi/koulutus
Lisätiedot: koulutuspäällikkö Pirjo Koski p. 8226 985
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JAKELU YRITYKSILLE


