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R
auman kauppakamarin 30-vuotinen taival on ollut monin tavoin vaiheri-
kas. Elinkeinoelämän muutos tällä ajanjaksolla on ollut huikea. Suomi on 
muuttunut hyvin avoimeksi taloudeksi ja globaalit nousut ja kriisit tulevat 
äärettömän nopeasti myös tänne. Kauppakamarille prosessi on merkinnyt 

sitä, että muutos myös omissa toimintatavoissa on ollut nopeaa ja jatkuvaa. Rauman 
kauppakamarilla on edelleen johtava asema seudun elinkeinoelämän vaikuttajana ja 
yhteistyöorganisaationa. Kauppakamari on aina ollut jäsentensä arvostama ja myös 
ympäristönsä luotettava yhteistyökumppani. Kauppakamarin merkitys alue- maakun-
ta- ja valtakunnan tasolla on ollut kokoonsa nähden suuri.

Rauman seudulla kauppakamaritoiminnan erityisiä kulmakiviä ovat olleet yritysjoh-
don vahva sitoutuminen elinkeinoelämän omaan organisaatioon ja sen kykyyn hoitaa 
yhteisiä asioita. Tästä seikasta haluan kiittää kaikkia niitä yritys- ja kunnallisjohtajille, 
jotka omalla työllään ovat antaneet vahvan panoksena kauppakamaritoimintaan. Eri-
tyisen hyvin mielestäni olemme onnistuneet puheenjohtajavalinnoissa, joissa on aina 
löytynyt sitoutunut ja vaikutusvaltainen yritysjohtaja.

Vaikka kauppakamarin historia on yhtä monipuolinen kuin yritystoiminnankin kehi-
tys, ovat toiminnan periaatteet säilyneet samoina.

Edelleenkin kauppakamarin tehtävänä on tukea ja edistää alueensa elinkeinoelämän 
ja yrittäjyyden menestystä ja kilpailukykyä, parantaa yritystoiminnan edellytyksiä ja 
seudun vetovoimaisuutta. Globaali talous asettaa edunvalvonnalle, vaikuttamiselle ja 
palvelulle aina uudet haasteensa. Kauppakamarin toiminnan painopisteiden on kuljet-
tava yhtä jalkaa yritystoiminnan muuttumisen myötä.

 Rauman kauppakamari haluaa olla strategiansa mukaan vaikutusvaltaisin ja tuloksel-
lisin elinkeinoelämän edunvalvoja ja kehittäjä Rauman seudulla. Yhtenä menestysteki-
jänä haluamme, että kauppakamarin henkilöstö ja hallinto koostuu osaavista ja uskot-
tavista elinkeinoelämän vaikuttajista ja että jäsenkuntamme kattaa peittävästi alueen 
koko elinkeinoelämän. Toimintatapojemme haluamme olevan proaktiivisia.

Jäsenistömme pitää kauppakamaria alueellisena kehittäjänä, arvostettuna vaikut-
tajana ja asiantuntijaorganisaationa. Tärkeimpinä syinä kauppakamarin jäsenyyteen 
yritykset pitävät edunvalvonnan lisäksi kauppakamarin palveluja, koulutustarjontaa, 
tiedottamista sekä liiketoimintaa tukevien kontaktien saamista.

Jäsenistömme mielikuva vastaa hyvin kauppakamarimme omia tavoitteita, sillä ha-
luamme olla joustava yritysten tarpeisiin reagoiva organisaatio, joka tarjoaa jäsenilleen 
yhteisen foorumin alueensa elinkeinoelämän lipunkantajana.

Rauman kauppakamarin rooli yritystemme alueellisena edunvalvojana korostuu 
edelleen tulevaisuudessa. Vahva verkottuminen ja yhteistyö myös muiden seudun or-
ganisaatioiden sekä kuntien kanssa tulee olemaan tärkeä voimavara. 

Tämä juhlalehti haluaa antaa kuvan niistä tarpeista, joista kauppakamari ammentaa 
oman toimintansa. On hyvä huomata, että taloutemme ei suinkaan ole riippuvainen 
vain muutamasta yrityksestä,  vaan elinkeinorakenteemme on itse asiassa hyvin moni-
puolinen ja erityisen kansainvälinen.
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KIRKKAASTI 
KÄRJESSÄ

Olkiluodossa on käynnissä suurten projektien vuodet. Tänä aikana 
modernisoimme käyviä laitosyksiköitä, rakennamme ja suunnittelemme 
kahta uutta ydinvoimalaitosyksikköä sekä louhimme loppusijoitustilaa 
käytetylle ydinpolttoaineelle. Nämä projektit ovat voimannäyte, joka 
sinetöi asemamme energia-alan edelläkävijänä.

www.tvo.fi



R
auman seudulla on lukuisia vetovoimate-
kijöitä, joita muilla isommillakaan seutu-
kunnilla ei ole. Ydinvoimarakentaminen, 
ympäristöteknologia, metsäteollisuus, elin-

tarviketeollisuus ja näiden ympärillä vahvat yritykset 
tuovat alueelle elinvoimaa. Rauman seudulla asiat ovat 
vähän paremmin kuin keskimäärin muualla maassa, sa-
malla tavalla kuin vertaisi 
Suomea ja Ruotsia.

Suomen hallitus on 
tehnyt pääosin hyvää 
työtä vallitsevat talous-
kriisin ratkaisemiseksi. 
Alun hyvän työn jälkeen 
tuli pieni välivaihe, jol-
loin käytiin vakuuskiistaa, 
mutta sen jälkeen ollaan 
päästy taas sille vakavan 
vaikuttamisen tielle, mis-
tä Suomi tunnetaan. 

Tärkeää olisi nyt miet-
tiä, mistä kasvu löytyy tä-
män kriisin jälkeen. 

Suomen kannalta tär-
keimmät asiat ovat koulutetun työvoiman saanti oikeil-
le aloille, logistiikan toimivuus ja työmarkkinoiden jäyk-
kyyksien purkaminen. Neljänneksi lähiaikoina tehdyt 
veroratkaisut eivät ole yksikään auttaneet yrityksiä tai 
helpottaneet ihmisten työllistymistä.

Kauppakamari on yksi yhteiskunnallinen vaikuttaja 
muiden etujärjestöjen joukossa ja edustaa eri tavalla 

Rauman seutu on kuin 
Ruotsi Suomessa

risto e.j. penttilä KesKusKauppaKamarin 
ToimiTusjohTaja

kaikki alueita. Erityisesti kauppakamarin järjestämät kou-
lutukset ovat tärkeitä niin alueellisesti kuin koko maan 
kannalta.

Kauppakamarin kansainvälinen toiminta on nou-
semassa koko ajan tärkeämmäksi. Kauppakamarin 
kansainvälisen verkoston välityksellä ensimmäisiä as-
keleitaan vieraassa maassa ottava yritys pääsee paljon 

helpommin eteenpäin.
Merkitys myös koti-

maassa on tärkeä siksi, että 
kauppakamariryhmä edus-
taa koko Suomen alueita. 
Kauppakamarit ovatkin 
muuttumassa verkostosta 
ryhmäksi, mikä korostaa 
yhteisesti tehtävää vaikut-
tamistehtävää.

Kauppakamarin kam-
panja 150 000 uuden työ-
paikan saamiseksi päät-
tyi marraskuussa, jolloin 
kauppakamari luovutti ke-
räämänsä ideat poliittisille 
päättäjille. Ajatus oli tuoda 

konkreettisia ideoita ja näyttää, miten päästään asioissa 
eteenpäin. Kierros onnistui hyvin, ja eri alueilta saatiin 
toimivia ja jatkokäsittelyyn johtavia ajatuksia.

Rauman kauppakamari on erittäin hyvässä vedossa. 
Kauppakamarin toiminta on jäsentensä hyväksymää, 
mikä on tärkein edellytys kauppakamarin tehokkaalle 
toiminnalle.

"Kauppakamarin 
kansainvälinen toiminta 
on nousemassa koko 
ajan tärkeämmäksi." 
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oppimista vanhasta asennekulttuurista, rehellistä mark-
kinointihenkisyyttä ja merellisten ylivoimatekijöiden 
markkinointia. Rauman seutu ei erotu markkinoinnilli-
sesti juurikaan keskivertokaupungeista. Turisteja osa-
taan houkutella, mutta uusien yritysten tai asukkaiden 
suuntaan vetovoimaisuuden markkinointi on heikkoa.

Minulle itselleni toiminta kauppakamarin piirissä on 

luonut mahdollisuuden verkostoitua ja oppia tunte-
maan Rauman seudun toimijoita. Kauppakamarin toi-
minnassa itselleni on muodostanut selkeä ”iso kuva” 
alueesta, sen kilpailutekijöistä ja mahdollisuuksista. 
Raumasta on kaikki mahdollisuudet kehittää suuri pieni 
kaupunki jossa on loistavaa yrittää ja asua.

heikki marva rauman KauppaKamarin 
halliTuKsen puheenjohTaja

"Rauman seudun 
vetovoimaa tulee 
kehittää alueen 

ylivoimatekijöillä ja 
ylivoimaisella palvelulla.
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R
auman kauppakamarin edunvalvonnalla vah-
vistetaan alueemme kilpailukykyä. 

Kilpailukykyinen alue luo edellytykset yritys-
ten lyhyen ja pitkän aikavälin investoinneille. 

Kauppakamarin järjestelmät ajankohtaiset koulutuk-
set tuovat jäsenistölle syventävää tietoa ja osaamista. 
Toiminta kauppakamarissa luo mahdollisuuden yritys-
ten verkostoitumiseen.

Kauppakamari on vahvasti ja  aktiivisesti mukana eri 
hankkeissa ja kehitysprojekteissa. Kauppakamarilla on 
elinkeinoelämän edustajana merkittävä rooli ohjata alu-
een vetovoimaisuuden kehittämistä.  

Rauman kauppakamarin jäsentyytyväisyys ja -aktii-
visuus ovat vuosien saatossa kehittyneet kansalliselle 
kärkitasolle. Mitä paremmin alueen yritykset tunte-
vat toistensa kasvu- ja kehitystarpeet sitä vahvempi ja 
kilpailukykyisempi alue on. Rakentavalla yhteistyöllä 
saadaan aikaan isoja asioita. Yritysten aktiivisuudella 
kauppakamari  menestyy ja aktiivisella kauppakamarilla 
yritykset ja Rauman seutu voi hyvin ja kehittyy entistä 
kilpailukykyisemmäksi.

Rauman seudun vetovoimaa tulee kehittää alueen yli-
voimatekijöillä ja ylivoimaisella palvelulla. Nykyisten 
asukkaiden viihtyvyyttä ja pysyvyyttä tulee parantaa ja 
olemassa olevien yritysten edellytyksiä kehittyä omalla 
alueella tulee vahvistaa. 

Uusien yritysten ja asukkaiden sijoittumista tarvitaan 
myös. Se vaatii laajan asennemuutoksen, paljon pois 

Rauman seudulla 
mahdollisuudet mihin vaan



Kiinteistöhuolto
Siivous
Käyttäjäpalvelut
Teollisuuspalvelut

www.rtkpalvelu.fi



Ydinvoimarakentaminen jatkuu

E
urajoen Olkiluotoon rakennettava uusi ydin-
voimalaitos on tuonut Rauman seudulle mu-
kanaan merkittäviä vaikutuksia. Historiallisen 
suuri rakennustyömaa on tuonut seudulle tu-

hansia rakentajia, jotka ovat näkyneet katukuvassa niin 
Raumalla kuin Eurajoellakin.

Rakennusprojektin aikana on kuulunut kritiikkiä siitä, 
että projekti ei ole työllistänyt paikallisia tai suomalaisia 
niin paljon kuin ennen projektin alkua kuviteltiin.

Teollisuuden Voiman toimitusjohtaja Jarmo Tanhua 
korostaa pitkäaikaisia vaikutuksia alueen elinkeinora-
kenteeseen. Suomalaisille ja erityisesti paikallisille yri-
tyksille vaikutukset tasaantuvat, kun laitos aloittaa tuo-
tantonsa.

– Laitos on käynnissä seuraavat 60 vuotta. Siellä 
tehdään vuosihuollot joka vuosi ja laitos tuo suoria ja 
välillisiä työpaikkoja reilusti. Ja nämä työpaikat pysyy, 
OL3:een on valettu yli 300 000 tonnia betonia, sitä ei 
tuosta mihinkään siirretä, Tanhua sanoo.

TasaisTa TulovirTaa
Hankkimalla ydinvoima-alalla tarvittavan erikoisosaami-
sen yritys voi varmistaa itselleen työtä 60:ksi vuodeksi. 

– Ennen rakennusprojektin alkua ja sen aikanakin on 
käyty keskustelua suomalaisuusasteesta ja suomalaisten 
yritysten mukanaolosta. Tässä keskustelussa on jäänyt 
huomaamatta se, että työmaalla on itse asiassa työs-

kennellyt paljon enemmän suomalaisia kun alunperin 
arvioitiin. Syy tähän on se, että työmaa on työllistävä 
vaikutus on kaiken kaikkiaan ollut ennakoitua suurempi. 
Suomalaisuusaste nousee laitoksen käyntiaikana, Tan-
hua totesi.

Vuonna 2011 Olkiluodon kakkosyksikössä tehtiin his-
torian suurin vuosihuolto. Mukana oli yli 1500 alihankki-

joiden työntekijää, joista 1300 oli suomalaista.
–  Vuosihuollot kestävät vain lyhyen aikaa, mutta niillä 

on suuri ja jatkuva merkitys alueen yrityksille. 
Muut suuret teollisuuden yritykset tietävät jo, että 

toukokuussa alihankkijat ovat kiinni Olkiluodossa, eivät-
kä suunnittele omia huoltojaan samaan aikaan. Toimi-
minen ydinvoimaympäristössä antaa yrityksille myös 
lisää valmiuksia muun teollisuuden palvelemiseen. Kun 
alihankkijayritys on hyväksytty toimimaan ydinvoimalai-
tokselle, on se referenssi myös muualla.

– Meidän toimintamme on pysyvää ja jatkuvaa. Jos 
alihankkijayritys täyttää kriteerit ja hoitaa työnsä sovi-
tusti, niin töitä myös riittää. Sen päälle on hyvä rakentaa 
peruskuormaa.

seuraavan laiToksen rakenTajia 
karToiTeTaan parhaillaan
Seuraava piikki alkaa muutaman vuoden kuluttua, kun 
Olkiluodon neljännen laitosyksikön rakentaminen al-
kaa. Teollisuuden Voiman saama periaatelupapäätös on 
voimassa vuoden  2015 puoliväliin, johon mennessä on 

Lähiseudulle tasaista työtä 60 vuodeksi

TEkSTi: Samu Vahteristo kuVAT: Samu Vahteristo ja Teollisuuden Voima Oyj

"Meidän toimintamme  
on pysyvää ja jatkuvaa."
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näkymä ol3:n reaktorirakennuksen 
alapäästä rakennusvaiheen aikana.
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jätettävä rakentamislupahakemus. Tanhua muistuttaa, 
että laitostoimittajaehdokkaat kartoittavat parhaillaan 
mahdollisia alihankkijoita OL4-projektiin.

– Kun rakentamislupaa haetaan, on valitulla laitostoi-
mittajalla oltava alihankintaketjut selvillä. Nyt on suo-
malaisilla yrityksillä mahdollisuus päästä mukaan OL4-
rakentamiseen.

suoria ja välillisiä Työpaikkoja
Kun Olkiluodon kolmannen laitosyksikön rakentaminen 
aloitettiin, Teollisuuden Voima työllisti suoraan noin 
500 henkilöä. Nyt määrä on noussut yli 800:aan ja lisäksi 
tulevat tukitoiminnoissa vakituisesti työllistyvät. Toimin-
nan laajentuessa myös vartiointi, siivous, ruokahuolto ja 
monenlaiset muut hankinnat vaativat lisää tekijöitä.

TyönTekijöiden saaminen  
aina haasTe
Teollisuuden Voima on toistaiseksi saanut uusia työnte-
kijöitä hyvin ja Tanhua uskoo halukkaita riittävän. 

– Totta kai osaavan työvoiman saaminen Eurajoen ja 
Rauman kokoisille paikkakunnille on aina haaste, mutta 
olemme pärjänneet hyvin. Me haluamme palkata työn-
tekijän pitkäksi ajaksi, sillä pelkästään meidän turvalli-
suuskulttuurin omaksumiseen menee monta vuotta. 

Paikkakunnalle muuttoon vaikuttaa myös puolison 
työnsaanti ja perheen koulu- ja harrastusmahdollisuu-
det. Palvelut Rauman seudulla ovat Tanhuan mukaan 
riittävän hyvässä kunnossa. 

– Ei ihan joka viikonloppu käytettäviä palveluja, kuten 
oopperaa tai jalkapallomaaotteluita seuraamaan voi 
hyvin matkustaa Helsinkiin. Rauman seudulla pitää olla 
asuminen, koulut, kaupat ja liikenne hyvässä kunnossa.

muuTTanuT myös  
TavallisTa arkea
Ydinvoimarakentaminen on Tanhuan mukaan rikasta-
nut monella tasolla Rauman seutua. 

– Suuria pulmia ei ole ollut, puolalaiset rakennusmie-
hetkin ovat oppineet, ettei kalastaminen mökkiläisten 
laitureilta ole Suomessa tapana ja hienoahan se vaan 
on, että Eurajoen kirkko on täyttynyt rakennusmiehistä. 
Pienillä harmeilla on päästy.

Ranskalaiset ja saksalaiset työntekijät ovat paikkakun-
nalla perheineen ja mukana monenlaisissa sosiaalisissa 
tapahtumissa vapaa-ajallaan.

– Esimerkiksi meidän nuorimman tyttären luokalla 
on ranskalaispoika ja se on ihan tavallista. Uskon, että 
ulkomaalaisten määrä on rikastuttanut Rauman seutua 
monella tavalla.
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PAPAP Lännen Lähivakuutus 
Eura, puh. 02 838 5440 

Rauma, puh. 02 838 5500 
Säkylä, puh. 02 838 5455 

Yrittäjäasiakkaamme 
ovat tutkitusti 

Suomen 
tyytyväisimpiä*.

Otamme sen henkilökohtaisesti.*EPSI Rating asiakastyytyväisyystutkimus: Suomen vahinkovakuutusyhtiöt 2009 ja 2010 (Yritysasiakkaat) 
Kumppaninamme yritysasiakkaiden lakisääteisissä työeläkevakuutuksissa toimii Eläke-Fennia.

“Kun vakuutukset ovat Lähivakuutuksessa, ei pikku murheet paina. Arvostamme suuresti 
paikallisuutta sekä henkilökohtaista palvelua. Siksi me laitilalaisina lähijuoman tuottajina olemme 
vakuuttaneet tehtaamme toiminnan Lähivakuutuksessa. Myös henkilökohtaiset vakuutukseni ovat 

Lähivakuutuksen luotettavan aurinkoisessa hoidossa.”

Rami Aarikka
toimitusjohtaja, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy 

Valtakunnallisen Yrittäjäpalkinnon 2010 saaja



11Eterna

It’s Time.

On aika mennä suihkuun. Oras Eterna tarjoaa täysin uudenlaista mukavuutta ja 
toiminnallisuutta – säästäen samalla vettä ja energiaa. Suihkussa käynti ei koskaan 
ole ollut näin helppoa. Oras Eternan vihreä valo palkitsee sinut ihanteellisen suihkuajan 
päätteeksi. 
Oras Eternan juoksuputki kääntyy vapaasti 90 astetta. Huipputarkka termostaatti 
pitää veden lämpötilan vakaana. Ja kylvyn voit laskea käyttämällä automaattitoimintoa. 
Innovaatio, mukavuus ja hauskuus yhdessä. Design Kirsi Svärd.
Katso lisää www.oras.com 

Käyttäjäystävällinen Älykäs Ekologinen Turvallinen Ylellinen
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rolls-royce on maailman johtava 
potkurilaitteiden valmistaja.



TEkSTi: Samu Vahteristo kuVA: Rolls-Royce

R
aumalaisesta telakkateollisuudesta 1988 syn-
tyneen Aquamaster-Rauman toiminta on 
kasvanut reilussa kahdessa vuosikymmenes-
sä kovaa vauhtia. Silloisen yrityksen liikevaih-

to oli 100 miljoonan euron luokkaa, kun taas vuonna 
2010 Rolls-Royce teki lähes 600 miljoonan euron liike-
vaihdon. 

Merkittävä tekijä menestyksen taustalla on yrityksen 
vahva brändi. Rolls-Royce Oy Ab on ollut osa englanti-
laisen Rolls-Royce plc:n Marine-toimialaa vuodesta 1999 
lähtien.

– Asiakkaat voivat luottaa siihen, että vaikka ongel-
miakin ilmenisi,  niin Rolls-Royce hoitaa ne kuitenkin 
kuntoon, paikallisjohtaja 
kari Välimaa sanoo.

Toinen menestystekijä 
on se, että konsernilla on 
74 myyntitoimistoa ym-
päri maailman. 

Potkurilaitteiden glo-
baalit markkinat kasva-
vat koko ajan, ja Rolls-
Royce pyrkii kasvamaan 
myös markkinan sisällä. 

– Olemme onnistu-
neet rakentamaan toi-
mivan konseptin omaan 
tekemiseemme. Olem-
me yhdistäneet halpamaissa valmistamisen korkealaa-
tuiseen suomalaiseen suunnitteluun ja kokoonpanoon, 
Välimaa kuvailee.

Rolls-Royce-konsernin molemmat Suomen yksiköt 
sijaitsevat länsirannikolla, toinen Raumalla ja toinen 
Kokkolassa. Rauman tuotevalikoimaan kuuluvat potku-
rilaitteistot ja vintturijärjestelmät. Potkurilaitteiden pää-
asialliset sovelluskohteet ovat hinaajat, maantielautat ja 
offshore-huoltoalukset. 

Raumalla Rolls-Roycella on 410 työntekijää. Yrityksen 
tuotteista vientiin menee noin 99 prosenttia, pääasi-
assa eurooppalaisille, amerikkalaisille ja aasialaisille va-
rustamoille.

Rolls-Royce on hyötynyt siitä, että Raumalla on pa-
periteollisuuden ansiosta vilkas ja toimiva satama. Sa-
taman säännölliset yhteydet nostavat Rolls-Roycen mo-
neen kilpailijaan nähden parempaan asemaan.

paikallisia alihankkijoiTa
Rolls-Royce levittää työtä myös lähialueelle, sillä yri-
tyksen käyttämät suomalaiset alihankkijat sijoittuvat 
valtaosin Vaasa–Tampere–Turku-sektorin sisälle. Osal-

taan syynä on se, että 
alihankkijoilta kuljetet-
tavat kappaleet ovat 
hyvin suuria ja vaativat 
kuljetuksilta eritysjärjes-
telyjä.

– Alihankkijoille ase-
tetut vaatimukset kas-
vavat koko ajan. Kyllä 
sielläkin elämä menee 
hankalaksi, jos vain hit-
saa ja sorvaa. Se työ 
tehdään paljon halvem-
malla muualla. Pitää pys-
tyä ottamaan vastuuta 

isommista kokonaisuuksista.
Alihankkijoilta odotetaan suurempia palvelukonsep-

teja, joissa useat toimijat verkottuvat ja pystyvät toimit-
tamaan suurempia kokonaisuuksia. 

Välimaa kaipaakin asennemuutosta perinteiseen ko-
nepajaliiketoimintaan. Materiaalinhankinta ja kuljetuk-
set nousevat tulevaisuudessa erilaiseen rooliin. Mitä 
enemmän toimituksissa on portaita, sitä enemmän kus-
tannukset nousevat.

Raumalla tehdään 
suurin osa Suomen ja 

merkittävä osa maailman 
potkurilaitteista. 
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Rolls-Royce kasvanut  
hurjaa vauhtia
Rauta muuttuu älykkääksi



Samaan aikaan myös potkurilaitteissa ja vinttureissa 
halutaan siirtyä enemmän palvelumyyntiin ja elinkaari-
ajatteluun. Laitteet myydään niin, että niitä on matkan 
varrella helppo päivittää ja saada sitä kautta liikevaihtoa.

Esimerkiksi Rolls-Roycen lentokonemoottoripuolella 
lentokoneet osaavat jo nyt itse tilata itselleen varaosat. 

– Tämänkaltainen kunnonvalvonta tuo lisää mahdol-
lisuuksia, kunhan kerätty data saadaan järkevästi analy-
soitua, Välimaa maalailee.

TyönTekijäT pysyneeT
Rolls-Royce tarjoaa työtä korkeasti koulutetuille osaajille 
ja yhtiö kokee samat ongelmat kuin muutkin Rauman 
seudun yritykset. Pienelle paikkakunnalle on vaikea saa-
da houkuteltua ihmisiä, jos puolisolle ei löydy koulutus-
ta vastaavaa työtä.

– Olemme saaneet kaikkiin tehtäviin hyviä kandi-
daatteja, mutta toisinaan eteen tulee kysymys perheen 
toisen aikuisen työllistymisestä. Kauppakamarin piirissä 
olemme käyttäneet vähän viidakkorumpua, mutta vai-
keaa se on, Välimaa kuvailee.

Toisaalta työvoiman pysyvyys on ollut korkealla tasolla.
– Liekö sitten raumalainen piirre, mutta ihmiset ovat 

erittäin lojaaleja. Tuntuu, että kun ihminen on palannut 
Raumalle juurilleen, niin hän myös tänne jää.

Rolls-Roycessa käy paljon työntekijöitä naapuripaik-
kakunnilta, kuten Turusta ja Porista. Kasitien huono kun-
to onkin puheissa usein.

– Tien huono kunto on yksi houkuttelevuuden este, 
Välimaa painottaa.

TuTkimusyksikkö raumalle
Raumalla tehdään suurin osa Suomen ja merkittävä osa 
maailman potkurilaitteista. Rolls-Royce onkin tehnyt 
työtä sen eteen, että propulsioalan tutkimusta saataisi 
Raumalle Helsingin Aalto-yliopistosta.

– Me panostamme jatkuvasti vahvasti tuotekehityk-
seen ja tutkimusyksikkö lähellä hyödyttäisi varmasti 
kaikkia osapuolia, Välimaa sanoo.

rauma on hyvä  
paikka asua
Välimaa pitää Raumaa sopivan kokoisena paikkana asua. 
Kaupungin pienuus tuo myös paljon etuja arkipäivän 
pyörittämiseen.

– Viidessä minuutissa ehtii toiselle puolelle kaupun-
kia. Esimerkiksi ruokatunnilla ehtii hoitaa asioita kau-
pungilla. Tätä puolta pitäisi mielestäni käyttää kaupun-
gin markkinoinnissakin, Välimaa pohtii.

Pienuus tuo myös sen edun, että ihmiset tuntevat toi-
sensa ja sovittelunhalu on korkea. 

– Yllättävän paljon on myös toimintaa viihteen ja ur-
heilun saroilla. On tosin harmi, että Raumanmeren Ju-
hannus jäi pois. Se oli kuitenkin monelle tulevaisuuden 
johtajalle ensimmäinen ja myönteinen kontakti Rau-
maan, Välimaa sanoo.  

rolls-roycen paikallisjohtaja Kari 
välimaa pitää Raumaa sopivan 
kokoisena paikkana asua.
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Deeply rooted 
in the global 
marine world

Rolls-Royce is a global company producing mission critical, inte-
grated, power systems for the civil, defence aerospace, marine and 
energy markets. We deploy the world’s most advanced technologies 

for the customer’s worldwide. Rolls-Royce azimuth thrusters are 
manufactured in Rauma, on the west coast of Finland. 

Trusted to deliver excellence

www.rolls-royce.com

Rolls-Royce azimuth thruster

 

Länsi-Suomi Yhtymä
onnittelee 30-vuotiasta
Rauman Kauppakamaria

www.lansi-suomiyhtyma.fi 

Länsi-Suomi Yhtymä Oy on rau-

malainen perheyhtiö, jonka 

juuret juontavat vuonna 1905 pe-

rustettuun sanomalehti Länsi-

Suomeen. Vuosikymmenien aika-

na yrityksestä on tullut merkittävä 

paikallismedian, pakkausteolli-

suuden ja graafi sen alan työllistäjä 

Raumalla. Mediaa edustavat Sano-

malehti Oy Länsi-Suomi, kaupun-

kilehti Uusi Rauma, suoramainon-

nan jakeluun erikoistunut Rauman 

Suorajakelu Oy ja paikallisradio 

Ramona. Graafi sella sektorilla toimii 

lisäksi Kirjapaino Oy Westpoint ja 

pakkausteollisuutta edustava Sa-

tatuote Oy, joiden markkina-alueet 

käsittävät myös Euroopan.



TEkSTi JA kuVA: Asko Tanhuanpää 

Pintoksen Tuomas Peren neuvo pk-yrityksille:

"Kasva tai erikoistu"

S
uomen johtavan naulanvalmistajan, euralai-
sen Pintos Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Pe-
rellä on neuvo siihen, millä keinoin pk-yrityk-
set voivat pysyä hengissä talousolosuhteiden 

muuttuessa. Pere korostaa, että edellisen vuosikymme-
nen strategialla ei enää tänään pärjää.

– Vaikka olisi ollut kuinka hyvä 1990-luvulla, niin asiak-
kaat rajaavat alalta ylimääräiset toimijat pois. Hengissä 
pysyvät vain niin sanotut ykkös- ja kakkostoimijat.

– Vaihtoehtoja selviytyä on kaksi. Joko pitää kasvaa 
niin suureksi, että on kiinnostava tai sitten pitää erikois-
tua, Pere tietää.

pintos oy:n tuotantolinjojen läpi 
menee vuodessa jopa 50 000 ton-
nia rautaa.
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ala-saTakunTa on hyvä  
paikka Toimia
Diplomi-insinööriksi Tampereen Teknillisestä Yliopis-
tosta valmistunut Tuomas Pere on yrittäjä kolmannessa 
polvessa. Pintoksen 1950-luvun puolivälissä perusta-
neen Niilo Peren poika Jorma Pere nosti yrityksen mer-
kittäväksi toimijaksi Suomessa ja 2005 toimitusjohtajak-
si ryhtyneen Tuomaksen luonnollinen tehtävä oli tehdä 
siitä kansainvälinen toimija.

Pintos työllistää tänään 160 ihmistä, joista valtaosan 
Satakunnan tehtailla Eurassa ja Rauman Lapissa. Muut 
toimipaikat ovat Jokioinen ja Värnamo Ruotsissa. Noin 
50 miljoonan euron liikevaihtoon tänä vuonna yltävään 
konserniin kuuluu myös Eurassa toimiva Pintopuu.

– Ala-Satakunta on ollut hyvä paikka toimia näinä ke-
hityksen vuosina. Mikä tärkeintä täältä löytyy osaavaa 
henkilökuntaa, ammattitaitoisia metallimiehiä ja yhtey-
detkin alkavat olla tänä päivänä jo suhteellisen hyvässä 
kunnossa. Muiden alueen yritysten tapaan mekin koem-
me kuitenkin huolta tärkeimpien valtaväylien eli kakkos- 
ja kasiteiden heikosta kunnosta, Tuomas Pere painottaa.

– Meiltä menee vuodessa läpi 50 000 tonnia rautaa, 
joten turvalliset ja hyvin vetävät väylät ovat elinehto. 
Puutteista huolimatta meidän logistiikkajärjestelmäm-
me on tällä alalla kuitenkin ehkä kattavin koko Suomes-
sa. Tilanne helpottui huomattavasti, kun ostimme 2007 
Jokioisten naulatehtaan. Kaupan myötä saimme tuli-
terän logistiikkavaraston, jonka kautta hoidetaan koko 
Suomen rautakauppajakelu, hän jatkaa.

naulaT edelleen  
Toiminnan perusTuoTe
Naulat ovat edelleenkin Pintoksen toiminnan perustuo-
te, vaikka raudoitusverkot ja erilaiset raudoitteet muo-
dostavatkin jo suurimman osan yrityksen liikevaihdosta. 
Naulojen osuus liikevaihdosta on nykyisin noin 20 pro-
senttia. Oman valmistuksen ohessa Pintos ostaa joitakin 
tuotteita ulkomailta.

–  Kysymys on sellaisista nauloista, joita ei yksinkertai-
sesti kannata Suomessa tehdä. ne ovat tuotteita, jotka 
tukevat meidän omaa tuotantoamme. Tähän ryhmään 
kuuluvat varsinkin tietynlaiset pyssynaulat, Tuomas Pere 
kertoo.

Pyssynaulojen tai niin sanottujen konenaulojen suo-
sio on noussut räjähdysmäisesti sitten 1990-luvun al-
kuvuosien. Pyssynaulojen segmenttiin kuuluvat myös 
teollisuusnaulat, joiden suhteen Pintos on pohjoismai-
den suurin toimija.

– Euran tehtaallamme tehdään nykyisin vain teolli-
suusnauloja ja pyssynauloja, selvittää Pere.

Pintoksen tuotannosta merkittävin osa jää Suomeen. 

Tärkeimmät vientisuunnat ovat Ruotsi ja Norja, mutta 
nauloja viedään myös Ranskaan.

– Ranskan viennillä on ollut kasvattava vaikutus yrityk-
sen toimintaan. Sitä kautta ymmärretään, mitä kansain-
välisyys on. Ruotsiin lähtö oli meille aikanaan iso hen-
kinen harppaus ja Ranskan myötä ollaan astuttu taas 
uudelle tielle, toimitusjohtaja sanoo.

euran ympärille vahvempi keskus
Tuomas Pere näkee Pintoksen satakuntalaisen tule-
vaisuuden vastakin positiivisessa valossa. Hänen toi-
mintaedellytykset paranisivat entisestäänkin, mikäli 
Pyhäjärven pohjoispuolelle syntyisi nykyistä vahvempi 
kuntakeskittymä.

– Tulevaisuus tulee ihmisten kautta. Vahva taloudel-
linen keskus vetäisi varmasti ihmisiä puoleensa ja var-
mistaisi näin myös meille uusien tekijöiden saamisen 
eläköityvien tilalle. Satakunnassa koulutusvalmius on 
tässä mielessä hyvällä tasolla, meillä on ollut helppo 
rekrytoida uusia ammattilaisia, tiivistää Pere.

Naulojen osuus 
liikevaihdosta on nykyisin 

noin 2O prosenttia. 
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TEkSTi JA kuVA: Asko Tanhuanpää 

raumalaislähtöinen petri Toivola 
on toiminut HK Ruokatalon Euran 
tuotantolaitoksen yksikönpäällik-
könä vuodesta 2010 lähtien.

S
atakuntaa voi syystä kutsua suomalaisen sii-
pikarjateollisuuden keskukseksi, sillä peräti yli 
puolet Suomen vähittäiskauppaan lähtevistä 
broilerituotteista tehdään HK Ruokatalon Eu-

ran yksikössä ja suuri osa kalkkunasta tulee puolestaan 
Länsi-Kalkkunan laitokselta Säkylästä.

– Meillä teurastettiin viime vuonna noin 44 miljoonaa 
kiloa broileria ja Säkylässä käsiteltiin vastaavasti viisi mil-
joonaa kiloa kalkkunaa, HK Ruokatalon Euran tuotanto-
laitoksen yksikönpäällikkö Petri Toivola kertoo.

– Broilerisopimustiloja on yli sata ja keskimatka tiloilta 
tehtaalle on vain 54 kilometriä. Logistiikka on siis helppo 
hoitaa, Toivola jatkaa.

Yli puolet Suomen broilerituotteista 
lähtee markkinoille Eurasta
Kulutus on vahvassa kasvussa

BroileriTuoTanToa eurassa  
vuodesTa 1994
Broileri tuli Suomeen niinkin myöhään kuin 1950- ja 
-60-lukujen vaihteessa. Eurassa alan teollisuus käynnis-
tyi 1966 Hannes Kariniemen toimesta Broilertalo Oy osti 
Kariniemen liiketoiminnan 1993 ja kolme vuotta myö-
hemmin myös tuotemerkin.

Broilertalo puolestaan sulautettiin HK Ruokataloon 
2005. Viimeisin organisatorinen muutos tapahtui 2011, 
kun aiemmin nimellä LSO Foods Oy tunnettu HK Agri 
Oy otti siipikarjan alkutuotannon hoitaakseen.

– Broilerin kulutus kasvaa edelleen. Tavaraa on toistai-
seksi riittänyt, vaikka kehitys onkin ollut viime vuosina 
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huimaa. Kasvu on pysynyt jatkuvasti viiden prosentin 
tuntumassa ja fi leen osalta kulutuksen kasvua voi kuva-
ta kaksinumeroisilla luvuilla, Petri Toivola kertoo.

– Menekkiä näyttäisi olevan enemmän, mitä pystym-
me tuottamaan. Broileri on kaikin puolin sellainen tuote, 
joka sopii tämän päivän trendiin. Se on terveellistä, pro-
teiinit ovat kohdallaan, se ei sisällä liikaa rasvaa ja hii-
lihydraattejakin on vähän. Joillekin broilerista on tullut 
leivän korvike, hän jatkaa.

eurooppaan on vielä maTkaa
Suomessa broilerin vuosittainen keskikulutus on noin 
18 kiloa kansalaista kohden. Matkaa eurooppalaiseen 
kulutukseen on vielä reilusti, sillä muualla Euroopassa 
kulutus on keskimäärin 23 kiloa vuodessa.

– Muualla Euroopassa fi leen osuus on suhteessa pie-
nempi kuin meillä Suomessa. Siellä luullinen pala ja ko-
konainen broileri ovat suuremmassa suosiossa, selvittää 
Toivola.

Suomen markkinoiden ohella HK Ruokatalon Euran 
yksikkö toimittaa broilerituotteita myös vientiin. Viennin 
osuus kokonaistuotannosta on 15-18 prosentin luokkaa, 
merkittävin vientimaa on Venäjä.

– Meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että py-
symme kilpailukykyisinä markkinoilla. Yksi kilpailukyvyn 

kannalta tärkeistä asioista on se, että Suomi on ykkönen 
bioturvassa. EU:n vaateiden lisäksi meillä on päällä vielä 
kansallisen tason vaateet sekä omat tiukat laatuvaati-
mukset, yksikönpäällikkö tiivistää.

kivikylä on merkiTTävä kanava
Kotimaassa Eurassa valmistettavia broilerituotteita me-
nee myös HKScan Finlandin raumalaiselle osakkuusyh-
tiölle, Kivikylän Kotipalvaamo Oy:lle. Petri Toivola luon-
nehtii Kivikylään menevää tavaravirtaa merkittäväksi.

– Kivikylä on meidän kannaltamme uusi ja toimiva ka-
nava kotimaiselle liharaaka-aineelle. Yhteistyö Kivikylän 
kanssa vain korostaa ajatusta siitä, että tuotamme ko-
rostetusti lähiruokaa, hän sanoo.

Tulevaisuuden kannalta suurimpana haasteena Euran 
alueella Toivola nostaa esiin osaavan työvoiman riittä-
vyyden.

– Olemme mukana Satakunnan ely-keskuksen käyn-
nistämässä ”Työhön Satakuntaan” -projektissa. Lähtö-
kohta on se, että pystyisimme sitä kautta korvaamaan 
mm. eläkkeelle siirtyjät ammattitaitoisella työvoimalla.

HK Ruokatalo työllistää Eurassa kaikkineen noin 530 
henkilöä, joista 460 toimii tuotannossa. Naisten osuus 
kokonaismäärästä on huomattava, heitä on yhteensä 
noin 350.
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TEkSTi JA kuVA: Samu Vahteristo

R
aumalainen, lähes 30 vuotta toiminut LVI-
alan yritys Vesi-Vasa Oy on ollut vahvasti 
mukana Olkiluodon kolmannen laitosyksi-
kön rakennushankkeessa.  Kokemusta ydin-

voimalaitoksissa työskentelystä oli jo entuudestaankin 
käyvien laitosten vuosihuolloista. 

– Päätimme ottaa riskin ja panostaa vahvasti kehityk-
seen ja koulutukseen OL3-hanketta varten, kertoo toi-
mitusjohtaja Jouni Vainio.

Ydinvoimaympäristö ei ole ollut helppo, mutta vai-
vannäkö on kannattanut. Yritys on saanut koulutettua 
uutta työvoimaa ja ajettua samalla läpi nuorennusleik-
kausta. 

– Kyllä putkialalla tällä hetkellä työvoiman saatavuus 
on hyvä. Kun it-alan arvostus laski, niin samalla perin-
teisten alojen arvostus nousi ja niihin kouluttauduttiin 
enemmän. 

Panostaminen 
ydinvoimaosaamiseen 
muuttanut yrityskulttuuria

TärkeinTä on laaTu
Vesi-Vasalle suurin muutos OL3-projektien myötä on 
ollut laatujärjestelmän käyttöönotto ja samalla oman 
toiminnan kehittäminen. Hitsauksen laatujärjestelmä 
koulutuksineen ja tarkastuksineen on myös noussut tär-
keään asemaan.

– Olemme nousseet toiminnassa uudelle tasolle. 
Asiakaskunta on muuttunut ja olemme päässeet toimi-
maan kansainvälisessä ympäristössä, laatupäällikkö Jani 
Vainio kertoo.

Ydinvoimarakentamisessa on seuraavaksi näköpiiris-
sä siirtyminen arkeen. Olkiluodossa jatkuvat normaalit 
vuosihuollot, pian kolmessa laitoksessa.

– Avoinna tietysti on, että saammeko OL3:n raken-
tamisvaiheesta perinnöksi jotakin. Meillä on kova halu 
olla mukana vastuullisesti ja sitoutuneesti, Jouni Vainio 
korostaa.



laaTuajaTTelu nousemassa
Vesi-Vasassa on totuttu toimimaan erilaisten yhteistyö-
kumppanien kanssa. Teollisuusympäristössä ja varsin-
kin ydinvoimarakentamisessa laatua korostetaan ja sitä 
myös valvotaan. 

Asuinrakentamisessa tilanteet saattavat vaihdella pal-
jonkin. Usein tavoitteena on tehdä nopeasti ja ennen 
kaikkea halvalla.

– Siviilipuolella pääpaino on hinnalla. Laatua ei vaadi-
ta ja sen arvostus on pääsääntöisesti huono, Jouni Vai-

nio  puntaroi.
– Rakennuskohteissa tarvittaisi parempaa, kolman-

nen osapuolen tekemää valvontaa. Tosin, laatu syntyy 
tekemällä, ei valvomalla, Jani Vainio sanoo.

Tekemisen laadun takia Vesi-Vasassa arvostetaan pit-
käaikaisia asiakassuhteita. Tekemällä asiat hyvin ja so-
vitussa aikataulussa on asiakkaan helppo luottaa taas 
seuraavassa projektissa. 

raumalla hyvä Toimia
Vainioiden mielestä Rauma on paikkakuntana hyvä toi-
mintaympäristö, vaikka yleinen epävarmuus heijastuu 
kaikkialle. Yritykset ovat Vainion mukaan jatkuvalla sääs-
tökuurilla, vaikka säästetty on jo vuosikausia.

– Kun kaikki tekevät parhaansa, niin se riittää. Yhteis-
kunnan on saatava aikaiseksi puitteet, missä yritykset 
voivat toimia. Esimerkiksi syväväylän rakentaminen ja 
Kasitien parantaminen olisi saatava aikaan, Jouni Vainio 
muistuttaa.

"Laatu syntyy tekemällä, 
ei valvomalla"
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TEkSTi JA kuVA: Samu Vahteristo

Ydinvoimarakentaminen 
auttoi tuomaan Raumalle 
eurooppalaisen kahvilan

R
aumalla torin kupeessa ns. Feren talossa toi-
miva Cafe Sali on vakiinnuttanut paikkansa 
nopeasti. Sali on luonut alusta asti oman tyy-
linsä, joka poikkeaa yleisestä Vanhan Rauman 

värityksestä ja kuvamaailmasta.
– Kun kahvilan perustamista mietittiin vuonna 2008, 

niin ajatus oli perustaa kahvila ensisijaisesti raumalaisil-
le ja nimenomaan tähän paikkaan. Kaupungilla on aina 
keskus ja usein se on tori. Tästä on näkymä siihen kes-
kukseen ja se on tärkeää, kahvilan perustaja Iida Lampi 
muistelee.

Ison, keskeisellä paikalla olevan kahvilan perustami-



nen on aina riskialtista, mutta Rauman tilanne oli kah-
vilalle suotuisa.

– Iso ulkomaalaisten osuus vaikutti toki siihen, että 
uskalsi lopulta tehdä sen päätöksen. Kaupungissa oli 
paljon ranskalaisia, ja  Ranskassa kulttuuriin kuuluu 
mennä iltaisin jonnekin ulos, tapaamaan ystäviä vaikka 
kahvilaan.

Raumalla oli mitä ilmeisimmin jonkinlainen kahvila-
tyhjiö, sillä Cafe Sali on vakiinnuttanut paikkansa nope-
asti. Alusta asti juuri kaupungissa asuvat ulkomaalaiset 
ovat olleet kahvilasta innostuneita.

– Kun remontoimme tätä tilaa, tuli englantilainen 
pariskunta koputtelemaan ja he olivat aivan innoissaan 
kun kuulivat kahvilasta. He antoivat onnenpotkuja ja 
ovat kyllä käyneet säännöllisesti.

lama ei näy,  
kusTannusTennousu puraisee
Cafe Sali avattiin lokakuussa 2008, keskellä syvää taantu-
maa. Uuden paikan vetovoima kantoi pitkään, eikä lama 
vaikuttanut kahvilan asiakasmääriin.

– Negatiiviset uutiset vaikuttavat usein isoihin han-
kintoihin, lomamatkoihin esimerkiksi. Tänne pääsee 
kuitenkin arjen keskeltä hetkeksi Pariisin tunnelmaan ja 
hemmottelemaan itseään hetkeksi. Uskon, että laman 
ja taantuman aikoina lähiympäristön merkitys korostuu.

Eniten kahvilan toimintaa vaikeuttaa yleinen kustan-
nustason nousu. Palkat, vuokrat ja kahvin hinnan tup-
laantuminen vaikuttavat suoraan kannattavuuteen. Pit-
källe iltaan auki oleva kahvila vaatii toimiakseen riittävän 
määrän henkilökuntaa.

– Kulut nousevat koko ajan, mutta hintoja on tosi vai-
kea korottaa. Vaikka niin mielellään kahvit tarjoaisinkin, 
niin tämä on kuitenkin liiketoimintaa, Lampi muistuttaa.

odoTTava fiilis
Äitiysvapaallaan miehensä kanssa paljon Helsingissä 
asuva Iida näkee sekä Rauman että pääkaupungin tun-
nelmassa odotusta.

Jatkuvasti esillä olevat ikävät uutiset irtisanomisista, 
tehostamisista ja yritysten ongelmista vaikuttavat Lam-
men mielestä ihmisten mielialaan.

– Helsinki on niin iso paikka, että sinne mahtuu aina 
niitä joilla menee tosi hyvin tai tosi huonosti. Uskon, että 
meillä täällä Raumalla yleinen näkymä on vähän posi-
tiivisempi, vaikka joka puolella on havaittavissa selkeä 
odottava fiilis, Lampi arvioi.

vanha rauma ei riiTä
Rauman on Iida Lammen mielestä sopivan kokoinen 
kaupunki, jolla on monta valttia hihassaan. Kysymys tie-

tysti on, että halutaanko kaupunki tehdä eläväksi?
– Vanha Rauma on tietysti hieno paikka, mutta siihen 

ei voi pelkästään tuudittautua. Kaupungissa pitäisi olla 
aina joku ydin, joka eläisi ja toimisi keskuksena.

Vierailut muissa pienissä kaupungeissa ovat avanneet 
silmät näkemään Rauman valtavat mahdollisuudet, jol-
laisia ei muista samankokoisista kaupungeista löydy.

– Meillä on Vanha Rauma, saaristo ja meri. Mahdol-
lisuuksia olisi luoda jotakin todellista wau-elementtiä. 
Itse haluaisin, että ihmiset kertoisivat että ’Olin Raumalla 
ja siellä vähän hieno kahvila!’, Lampi nauraa.

Raumalla on toki satsattu esimerkiksi keskustan katu-
kivetykseen, mutta Lampi kaipaisi räväkämpiä tekoja ja 
suurempia suunnitelmia. 

– Olin nuorempana mukana kunnallispolitiikassa ja 
näin, miten päätöksenteossa asioista ollaan eri mieltä 
vaan siksi, kun puolueen kuuluu olla. Asiat helposti pit-
kittyvät ja vesittyvät, Lampi sanoo.

Työvoimaa riiTTänyT
Osaavasta ja hyvähenkisestä työvoimasta ei Lammen 
mukaan ole ollut puutetta. Osa on jo opiskelujen myötä 
suunnannut toiseen kaupunkiin ja saanut sieltä töitä hy-
vän työkokemuksen ansiosta.

– Olen saanut tänne paljon ystäviä ja perhetuttuja. 
Kaikki ovat hiotuneet hienosti yhteen. Toivottavasti 
kahvila ja työilmapiiri näyttää ulospäin niin kivalta, että 
meille hakeutuu sopivantyyppisiä ihmisiä.

Paikkakunnalla on monta oppilaitosta, joiden opis-
kelijat sopivat hyvin täydentämään pitkiä aukioloaiko-
ja. Cafe Salissa onkin jo juhlittu montaa valmistunutta 
työntekijää. 

– Se on hienoa, miten ihmisillä on tavoitteita ja nii-
tä myös saavutetaan. Ihminen on just niin hyvä kuin se 
vaan haluaa olla, Iida Lampi pohtii.

"Meillä on Vanha 
Rauma, saaristo ja meri. 

Mahdollisuuksia olisi 
luoda jotakin todellista 

wau-elementtiä." 
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TEkSTi JA kuVA: Samu Vahteristo

M
aanrakennus Jalonen Oy on yksi paikalli-
sista yrityksistä, joka on ollut mukana Ol-
kiluodon OL3-rakennusprojektissa. Toimi-
tusjohtaja Markku Jalosen mukaan yritys 

on tietoisesti keskittynyt suuriin projekteihin ja hankki-
nut niistä tarvittavaa kokemusta.

– Olimme mukana rakentamassa sellutehdasta vuon-
na 1993 ja sen jälkeen UPM:n neljättä paperikonet-
ta. Meillä oli kokemusta isoista projekteista jo ennen 
OL3:stakin, Jalonen muistelee.

Ensimmäinen askel Olkiluodon suuntaan oli kuitenkin 
ydinjäteyhtiö Posivan Onkalo-luolan infran rakentami-
nen. Maanrakennus Jalonen oli päässyt alueelle ja kun 
päätös OL3:n rakentamisesta tuli, oli Jalonen koneineen 
jo paikalla. 

Silloinen Framatom, nykyinen Areva, oli yhteydessä 
Jaloseen, koska tämä teki jo valmiiksi töitä Teollisuuden 
Voimalle ja oli siksi hyväksytty alihankkija.

– Meille oli suuri kulttuurimuutos lähteä kansainväli-
seen ympäristöön. Toiminta tapahtuu englanniksi, eikä 
perinteisesti Rauman Giälellä, Jalonen nauraa.

Jalonen pystytti Olkiluotoon työmaatoimiston ja rek-
rytoi sinne lisää työvoimaa. Toimiminen ydinvoimatyö-
maalla poikkeaa perinteisestä rakentamisesta merkit-
tävästi. Ydinvoimatyömaalla on näytettävä etukäteen, 
miten aikoo työn suorittaa, millä välineillä ja kenen toi-
mesta. 

– Paperityötä on paljon. Muualla riittää, että lopputu-
los on ok, ydinvoimatyömaalla kaikki pitää myös tehdä 
hyväksytyllä tavalla, Jalonen kuvailee.

perinTönä TaiToa Tehdä  
isompia kohTeiTa
Jalosen mukaan myös muualla on menty byrokraatti-
sempaan suuntaan. Työmaat dokumentoidaan parem-
min ja alihankkijoilta vaaditaan työselityksiä. 

– Toimiminen OL3-työmaalla on tuonut meille lisää 
taitoa ja meille on kasvanut kykyä toimia isommissa 
kohteissa. Samalla myös kulut ovat kasvaneet, joten 
vaikea on mennä mukaan ihan pieniin töihin, Jalonen 
pohtii.

Ison urakan jälkeen kapasiteettia on kertynyt ja uutta 
yhtä suurta työmaata ei näköpiirissä ole. Suuret toiveet 
asetetaankin seuraavan ydinvoimalaitoksen rakentami-
seen. OL4 ja siinä mukana oleminen ovat Jalosen täh-
täimessä. 

– Toimimme kuitenkin parhaiten lähialueella. Jos 
työmaa menee yli 100 kilometrin päähän, niin se voi 
samalla mennä miten kauas tahansa. Joudumme sinne 
perustamaan toimipisteen ja hoitamaan työvoiman kul-
kemiset, Jalonen kuvailee.

Yksi mahdollinen kohde on Fennovoiman rakennus-
kohde Pyhäjoella. 

– Paikallinen tekijä on aina vahvoilla tällaisissa ura-
koissa. Mutta jos kilpailijat tulevat muualta, niin olemme 
samalla viivalla.

Jalonen näkee myös riskejä siinä, että OL4-rakenta-
minen viivästyy tai jää kokonaan aloittamatta. Monelle 
yritykselle tulee tarve sopeuttaa toimintaansa ja pelkäs-
tään asuntokapasiteettia on Jalosen mukaan liikaa, jos 
ydinvoimarakentajat lähtevät.

muuTToTappiokunnan pääTTäjien 
piTäisi kaTsoa peiliin
Jalonen pitää erikoisena sitä, että Rauma on vuodesta 
toiseen muuttotappiokunta. 

– Päättäjien pitäisi katsoa peiliin. Jotakin on silloin 
tehty väärin, jos väki vähene vuodesta toiseen. Varsinkin 
kun naapurikunnissa näin ei ole, Jalonen painottaa.

Jalosen mukaan kaupungin pitäisi panostaa siihen, 
mikä saa väestön jäämään paikkakunnalle. Tärkein tekijä 
on pysyvä työpaikka.

– Palvelut tuleva varmasti, jos ihmisiä on tarpeeksi. Ja 
ihmiset tulevat pysyvän työpaikan takia.

Työvoimatilanne maanrakennusalalla on pysynyt 
melko hyvänä, vaikka varsinkin ennen OL3-työmaan 
aloittamista vallalla oli voimakkaita uhkakuvia työvoi-
mapulasta. 

– Työvoimakustannukset eivät mielestäni nousseet 
korkeammalle kuin muualla Suomessa. Ulkomaisen työ-
voiman osuus on tasannut lukuja, mutta suomalaisten 
palkat ovat korkeammalla kuin ulkomaalaisten tekijöiden.

Julkisen vallan pitäisi vaikuttaa niihin asioihin, joihin 
yrittäjät eivät pysty vaikuttamaan. Yksi tärkein tekijä on 
liikenneverkko, joka on Jalosen mukaan todella huono 
tällä hetkellä.

–  Toinen on kaavoitus. Yritys ei voi tulla paikkakun-
nalle, jos sille ei ole paikkaa. Meillä on kasitien varsin 
Rauman kohdalla aivan tyhjä. Ohiajava autoilija ei vält-
tämättä huomaa, että tässä on jokin taajama. Yritykselle 
tärkeät tekijät ovat tieverkosto, satama ja rautatieliiken-
neyhteydet, Jalonen tiivistää.

Maanrakennus Jalonen 
erikoistui suuriin kohteisiin
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maanrakennus jalonen oli toimitusjohtaja Markku Jalosen 
mukaan OL3-työmaalla ensimmäisenä ja haluaisi lähteä 
viimeisenä. kuva Botnian varastohallityömaalta.



E
uran Teollisuushuollon nousu yhdeksi valta-
kunnan johtavista toimijoista omalla alallaan 
on ollut huimaa. Vuonna 2006 neljän miehen 
pajana aloittanut yritys työllistää tänään va-

kituisesti jo 72 ihmistä ja kuluvan vuoden liikevaihdon 
odotetaan päätyvän kuuden miljoonan euron tietämiin.

Teollisuushuollon perustaja ja toimitusjohtaja Pentti 
Niemi vakuuttaa, että nousukiito on tullut yllätyksenä 
myös hänelle itselleen.

– Lähtökohtaisesti tarkoitus oli lähteä pyörittämään jo-
tain kymmenen työntekijän firmaa, mutta ei nousua ole 
haluttu lähteä jarruttamaankaan. Meillä oli jo liikkeelle 
lähdettäessä hyvät asiakassuhteet suomalaisiin teolli-
suuslaitoksiin ja riittävän laadukas jälki on pitänyt huolen 
jatkosta. Markkinointia ei ole tehty viiden vuoden aikana 
ollenkaan, vaan puskaradio on riittänyt, Niemi tiivistää.

– Kasvu on lähtenyt liikkeelle työntekijöistä ja he ovat 

Euran Teollisuushuollon kasvu on yllättänyt myös Pentti Niemen

Toimitusjohtaja viihtyy
edelleen haalarihommissa

euran Teollisuushuollon toimitusjohta-
ja pentti niemi viihtyy edelleen itsekin 
haalarihommissa.

huolehtineet myös sen jatkumisesta. Ammattitaitoiset ja 
luotettavat työmiehet antavat kentälle parhaan mahdol-
lisen kuvan yhtiöstä. Sieltä se kasvu tulee.

oma TaloushallinTo on  
hinTansa TienannuT
Yhtenä jatkuvan laajenemisen mahdollistajana Pentti 
Niemi nostaa esiin oman talouspäällikön palkkaamisen 
kaksi vuotta sitten. Nykyisin niin kirjanpito kuin tilinpää-
töksetkin hoidetaan yhtiössä itsenäisesti.

–  Oma talousohjelma on jo hintansa tienannut. Ny-
kyisin urakat pystyy hallitsemaan ihan eri tavalla kuin 
toiminnan alkuaikana, Niemi linjaa.

–  Maksuliikenteen reaaliaikainen seuranta on kaiken 
toiminnan A ja O. Laskutukset on tehtävä ajallaan. Siitä 
ei saa repsahtaa yhtään, muuten raha loppuu äkkiä kas-
sasta, hän korostaa.
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ammaTTimiesTen kanssa  
käynyT onni
Itsekin haalarihommissa edelleen viihtyvä toimitusjoh-
taja sanoo, että Euran Teollisuushuollolla on ollut erityi-
sen hyvä tuuri osaavan ammattihenkilöstön suhteen.

– Niin minulla kuin yhtiökumppanillani Marko Wema-
nilla oli tuttuja miehiä tiedossa, kun liikkeelle lähdettiin 
ja senkin jälkeen on pystytty palkkaamaan luotettaviksi 

tiedettyä ja ennalta tunnettua väkeä.
– Osa uusista kavereista on tullut yhtiön palvelukseen 

käytännössä suoraan koulun penkiltä, mutta heistäkään 
ei ole huonoa sanaa sanottavana. Satakunnassa on kou-
lupohja kunnossa ja ammattiväkeä tuntuu riittävän, Nie-
mi kiittelee.

Pentti Niemen ja Marko Wemanin ohella Teollisuus-
huollon yrittäjiin kuuluu myös ensin mainitun poika 

Kristo-Pekka Niemi.
– Poika sattui pääsemään armeijasta juuri samoihin 

aikoihin, kun yritystä perustettiin ja hänen lähtönsä mu-
kaan kävi luontevasti, isä-Niemi kertoo.

TyökenTTänä koko suomi
Vuonna 2008 Rauman seudun uusyrittäjäksi valitun ja 
samana vuonna Suomalaisen työn liiton avainlipputun-
nuksen saaneen Euran Teollisuushuollon merkittävin 
työllistäjä on kotimainen teollisuus. Työkenttänä on käy-
tännössä koko maa ja työtehtävät laidasta laitaan.

–  Voimalaitoksilla tehdään venttiili-, kuljetin-, putkis-
to- ja painelaitehuoltoja ja paperitehtailla puolestaan 
telahuoltoja ja laiteasennuksia. Tarpeen mukaan väkeä 
lähetetään myös ulkomaille, mutta silloinkin toimeksi-
annot tulevat suomalaisilta laitetoimittajilta, Pentti Nie-
mi selvittää.

Johtamansa yhtiö merkittävimmiksi asiakkaiksi Nie-
mi luettelee Rolls Roycen, Fortumin, Pohjolan Voiman, 
UPM:n ja Neste Oilin Naantalin tuotantolaitoksen.

–  Meillä on myös sähkölaite- ja kylmälaiteluvat kun-
nossa, korostaa Niemi.

Euran Teollisuushuollon tulevaisuudennäkymistä toi-
mitusjohtaja ennustaa työntäyteisiä ja kiireisiä.

–  Isot yritykset ulkoistavat huoltotoimintojaan, mikä 
tietää meille töitä jatkossakin. Tuskin kasvu vielä tähän 
jää, Niemi veikkaa.

Euran Teollisuushuollon 
merkittävin työllistäjä on 

kotimainen teollisuus. 
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Lännen Tehtaiden kotipaikka on pysynyt Säkylässä:

Pörssiyhtiön juuret syvällä
satakuntalaisessa mullassa

TEkSTi: Asko Tanhuanpää kuVAT: Asko Tanhuanpää, Lännen Tehtaat Oyj, Samu Vahteristo

L
ännen Tehtaat –konserniin kuuluvan Apetit 
Pakaste Oy:n toimitusjohtaja Antti kerttula 
sanoo osuvasti johtavansa ”hyvin satakunta-
laista toimintaa”. Säkylän tehtaalla valmistet-

tavien vihannes- ja perunapakasteiden kotimaisuusaste 
on reilut 80 prosenttia ja muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta kaikki yhtiön sopimusviljelijät tulevat Sata-
kunnan alueelta.

– Meillä on kaikkiaan 120 sopimusviljelijää ja hehtaa-
reita sopimuksen alla on kaikkiaan noin 1 600. Vuodes-
sa kotimaisilta sopimusviljelijöiltä saadaan tuotantoon 
noin 31 miljoonaa kiloa kasviksia, Kerttula tiivistää.

– Sopimusviljelyhalukkuutta on itse asiassa enem-
män, mitä voimme ottaa, toimitusjohtaja paljastaa.

Antti Kerttula kuvaa sopimusviljelijöitä ”fiksuksi, am-
matissaan osaavaksi ja erittäin hyvin yhteistyöhön sitou-
tuneeksi väeksi”.

– Yhteistä on aito ylpeys siitä, että he ovat nimen-
omaan Apetitin sopimusviljelijöitä. Tätä osoittaa myös 
viljelijäjoukon erittäin pieni vaihtuvuus.

Sopimussuhteen jatkuvuutta puoltavat myös vaati-
mukset, sillä erikoisviljely vaatii paitsi erikoisosaamista 
myös erikoiskoneet ja -laitteet.

opTimaaliseT olosuhTeeT
– Olosuhteet vihannesviljelylle ovat Satakunnassa suo-
malaisittain optimaaliset eli täällä niin lämpötilat kuin 
sademäärätkin pysyvät hyvällä tasolla. Lounaisessa Suo-
messa on myös hyvät pellot ja kulttuuria sopimusvilje-
lyyn, Antti Kerttula selvittää.

Apetit Pakaste Oy:n johtavat sopimuskasvit suuruus-
järjestyksessä ovat peruna, porkkanat, herne, lanttu, 
pinaatti, palsternakka, punajuuri ja selleri. Kotimaista 
tuotantoa täydentävät muun muassa Turkista tuotava 
paprika ja unkarilainen maissi.

– Tuotteemme leviävät ympäri Suomen, 70 prosent-
tia myynnistä menee vähittäiskauppaan. Vientiä on 
Ruotsiin, minne viedään ruokapakasteita ja Italiaan. Siel-
lä meidän pakasteherneemme ovat suuressa suosiossa, 
paljastaa Kerttula.

– Jos haluat menestyä, sinulla pitää olla joku erikois-
tumistekijä. Suomalainen pakasteherne ohittaa Italias-
sa paikallisen bulkin ja sitä kautta myös hintakilpailun, 
hän jatkaa.

konsernin koTi pysyy säkylässä
Apetit Pakaste Oy:n emokonserni Lännen Tehtaat on 
siitä erikoinen pörssiyhtiö, että sen kotipaikka Säkylä. 
Pyhäjärven rannalla sijaitsee edelleen myös vuonna 
1950 perustetun yhtiön pääkonttori. Yhtiön omistajiin 
kuuluu muun muassa Säkylän kunta 0,9 prosentin osuu-
della. Köyliön Maataloustuottajien osuus on vastaavasti 
0,4 prosenttia. Yksihenkilöitä on suurimpien omistajien 
joukossa on neljä, heistä merkittävimpänä säkyläläinen 
Esko Eela.

– Pakasteliiketoiminta erotettiin omaksi osakeyhtiök-
seen vuoden 2007 alussa. Alussa suurin haaste oli siinä, 
että Apetit miellettiin ulkomaalaiseksi merkiksi, mutta 
tällä hetkellä se on jo vahvasti Suomen tunnetuin ja ha-
lutuin pakastetuotemerkki, Antti Kerttula korostaa.

Kuluttajien mukaan Apetit-tuotemerkkiin liitettäviä 
ominaisuuksia ovat muun muassa tuoreus, terveellisyys, 
laadukkuus ja kotimaisuus.

– Apetit-tuotemerkki lupaa kuluttajalle nautinnollista 
hyvinvointia ja se lupaus ohjaa toimintaamme, vakuut-
taa toimitusjohtaja.

seudulla riiTTää ammaTTiTaiToa
Apetit Pakaste Oy työllistää Säkylässä kaikkiaan 160 hen-
kilöä, joista 130 toimii tuotannossa. Henkilöstömäärällä 
mitaten yhtiö on Säkylän kolmanneksi suurin työnantaja 
Porin Prikaatin ja kunnan jälkeen.

apetit pakaste oy:n toimitusjohtaja 
antti Kerttula korostaa yhtiön tuottei-
den korkeaa kotimaisuusastetta.
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– Olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa, 
että tällä seudulla riittää ammattitaitoista työvoimaa. 
Lounais-Suomessa on kokemuksen ja osaamisen lisäksi 
myös kulttuuritaustaa työskennellä elintarviketeollisuu-
dessa. Korkea osaaminen näkyy myös esimerkiksi logis-
tiikasta ja kunnossapidosta vastaavissa palveluyrityksis-
sä, Kerttula linjaa.

– Viimeisen kolmen vuoden aikana koulutus on ollut 
korostetusti esillä myös yhtiön sisällä. Se on tapa lisätä 
niin motivaatiota kuin sitoutumistakin.

Säkylän tehdasalueella on myös oma energiantuo-
tanto sekä prosessivesien puhdistusjärjestelmä. Puh-
taan veden Apetit Pakaste saa läheltä, se tulee suoraan 
Säkylänharjulta.
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erikoisviljely vaatii erikoiskoneet. Tässä korjataan porkkanasatoa.





raumasterin toimitusjohtaja jouko 
mäkilä tarkasti Sampaanalan yksikössä 
maailmalle lähteviä kuljettimia.
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TEkSTi JA kuVA: Samu Vahteristo

R
aumalainen kuljetinvalmistaja Raumaster Oy 
on paikallinen koko ajan kasvava yritys, joka 
ei juuri näy katukuvassa. Ja miksi näkyisi, sillä 
yrityksen ainoa paikallinen asiakas on UPM ja 

suurin osan sen tuotteista toimitetaan globaalisti ympä-
ri maailman. Yrityksellä on toimipisteet Rauman lisäksi 
Porissa, Sastamalassa, Valkeakoskella, Shanghaissa, Tal-
linnassa ja Västeråsissa Ruotsissa. Liikevaihto tänä vuon-
na tulee olemaan noin 82 miljoonaa euroa.

Raumasterin toiminta jakaantuu paperi- ja sellutehtai-
siin sekä energialaitoksiin. Paperi- ja selluteollisuutta ra-
kennetaan lähinnä Etelä-Amerikkaan ja Kiinaan. Biovoi-
malaitosten kysyntä kasvaa koko ajan ympäri maailman.

Tyypillinen Raumasterin tekemä projekti on arvoltaan 
noin miljoonasta kahteen. 

– Me myymme järjestelmiä, joihin kuuluu suunnittelu, 
projektinhallinta, komponenttien hankkiminen ja lait-
teiden valmistus. Projekti viedään loppuun asentamalla 
laitteet kohteeseen ja koekäyttämällä, Raumasterin toi-
mitusjohtaja Jouko Mäkilä kuvailee.

yhTeydeT TärkeiTä 
Pääosa Raumasterin tuotteista lähtee maailmalle Rau-
malta, Sampaanalan yksiköstä. Suuri osa teräsraken-
teista tulee Baltiasta, jossa työvoimakustannukset ovat 
alemmat. Raumalla osat kootaan ja pakataan kontteihin. 
Isompia kokonaisuuksia pyrimme tekemään lähellä lo-
pullista kohdetta.

Toisaalta Raumasterin lähipiiriyhtiö Ketjurauma tuot-
taa ketjunsa Raumalla vahvan automaation voimin.

– Ketjuissa on tärkeää, että jokainen lenkki on yhtä 
vahva.

Raumalla parannettavaa löytyy erityisesti kulkuyhte-
yksistä. Valtatie 8 on tunnetusti heikossa kunnossa. 

– Satama on hyvä, mutta me emme jostakin syystä 
sitä paljoa käytä, sillä asiakkaillamme on sopimukset 
toisten operaattorien kanssa.

Raumaster työllistää suoraan noin 220 henkilöä. Suu-

Raumaster kuljettaa  
maailman puita

rin osa Raumasterin henkilökunnasta työskentelee Rau-
malla Nortamonkadun toimitiloissa. Asiakaskunta on 
hajaantunut ympäri maailman, joten matkapäiviä kertyy 
paljon.

– Meidän päälentokenttämme on Turku. Sieltä on no-
pein yhteys Eurooppaan ja sitä kautta muualle, Mäkilä 
kuvailee.

Henkilökunnan määrä on Raumasterissa kasvanut sa-
maan tahtiin kuin yrityskin. Pääasiallisena rekrytointita-
pana on ollut ajaa opiskelijoita kesätöiden ja opinnäyte-
työn kautta sisään yritykseen.

– Tänäkin syksynä viisi tekniikan alalta vastavalmistu-
nutta jäi meille töihin, Mäkilä kertoo.

puunkäyTTö jaTkuu muodossa Tai 
Toisessa ja kul jeTTimia TarviTaan
Raumasterin tilauskirjassa on  toimituksia jo kahdeksi 
vuodeksi eteenpäin, joten ainakin lähitulevaisuus näyt-
tää valoisalta. 

– Puun käyttö tulee jatkumaan ja niin kauan kun puuta 
käytetään tarvitaan myös kuljettimia, Mäkilä alleviivaa.

Suurimmat uhat löytyvätkin talon sisältä.
– Olemme tietoisesti keskittyneet hiljaisen tiedon siir-

tämiseen. Meillä on ollut koulutuksia, joissa vanhat par-
rat ovat jakaneet tietojaan nuoremmille.

Toinen riski majailee Kiinassa. Mikäli kiinalaiset päät-
tävät ryhtyä tekemään kuljettimia myös vientiin, niin 
kilpailutilanne muuttuu melkoisesti. 

– Kiinakin haluaa jo laatua. Täältä on vaikea kilpailla 
hinnalla, vaikka Kiinassakin työvoimakustannukset ovat 
nousseet, Mäkilä pohti.

 Yksi kilpailijoista on toinen raumalainen kuljetinval-
mistaja BMH Technology.

– Meidän kilpailuetunamme on laaja tietotaito ja laatu. 
Suuri osa kuljetinalan laatuvaatimuksista määritellään 

standardeilla. Myös EU-direktiivejä on tullut lisää. 
– Toisinaan tuntuu, että Euroopassa heikennetään 

eurooppalaisten yritysten kilpailuedellytyksiä tiukoilla 
määräyksillä, Mäkilä ihmettelee.
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1. Kun kauppakamari toimii elinkeinoelämän näkemys-
ten kertojana, se toimii samalla sillanrakentajana eri ta-
hojen välillä. 

Kauppakamari on edunvalvoja, joka kutoo yhteistyön 
verkkoja julkisyhteisöjen, kuntien, oppilaitosten ja val-
tionhallinnon välille. Kauppakamarin merkitys koko alu-
een kehitykselle on erittäin suuri.

2. Asiakasselvitysten pohjalta Rauman kauppakamari 
on tämän maan paras ja osaavin, joten oikeita asioita 
on tehty. Infrakysymykset ja koulutus ovat tärkeitä pai-
nopistealueita. Kauppakamari on mukana ammatillisen 
koulutuksen ja ammattikorkeakoulun hallinnoissa ja vai-
kuttaa sitä kauttakin voimallisesti lopputuloksiin.

3. Suurin haaste on koko alueen lievästi laskeva väestö-
kehitys. Väestön ikääntyminen nousee koko ajan enem-
män esille. 

Koulutetun työvoiman saanti on iso haaste, jota pitää 
hoitaa yhteisuumin kaikkien toimijoiden voimin. 

Kaupungin näkövinkkelistä kauppakamari on erin-
omainen yhteistyökumppani. Kauppakamarin toiminta 
on asiantuntevaa, asiallista ja osaavaa. 30-vuotiasta voi 
todella onnitella, sillä kauppakamarin asiat ovat Raumal-
la tosi hyvin.

arno miettinen
RAuMAN kAuPuNki

hanna-leena mäkitalo
ETS LiNdgREN

pertti suominen
EuRA PRiNT Oy

1. Merkitys on suuri omalla tärkeällä sarallaan. Rauman 
kauppakamari on ennen kaikkea yhteiskunnallinen vai-
kuttaja.

2. Kauppakamari on ollut hyvin ajamassa tärkeitä asioita 
koulutuksen, seudun yritystoiminnan tukemisen ja mm. 
logistiikan saroilla.

3. Suurin haaste on säilyttää seutu elinvoimaisena ja 
kasvavana yritystoiminnan, työpaikkojen ja koulutuksen 
osalta. Kaikki eri sektorit tukevat toisiaan ja pitävät yllä 
positiivista virettä. 

1. Kauppakamarin järjestämät koulutukset ja seminaarit 
antavat alueen yrityksille hyvää tietoa tulevaisuutta var-
ten. Lisäksi kauppakamarissa yritysten edustajat voivat 
kohdata toisiaan ”vertaistuen” hengessä.

2. Alueemme edunvalvontaan kauppakamari voisi jat-
kossa kiinnittää enemmän huomiota, esim. pitämällä 
tiiviisti yhteyttä alueen kansanedustajiin ja  valtionhal-
lintoon.

3. Alueemme suurimmat haasteet tulevaisuudessa ovat 
väestön ikääntyminen, väkiluvun lasku ja ammattitaitoi-
sen työvoiman saanti. Rauman seudun vetovoimaisuu-
den lisäämisessä riittää myös haastetta.

1. Mikä on mielestänne Rauman kauppakamarin merkitys alueen yritystoiminnalle?

2. Mitä asioita Rauman kauppakamari voisi ajaa vahvemmin?

3. Mitkä ovat Rauman seudun suurimmat haasteet tulevaisuudessa?
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1. Pienellä paikkakunnalla on erityisen tärkeää, että alu-
een yritykset verkostoituvat läpi toimialojen ja edesaut-
tavat yhdessä mm. alueen liiketoiminnan edellytysten 
täyttymistä sekä jakavat tietotaitoaan.

Rauman kauppakamari toimii tässä mielessä erin-
omaisena verkostoitumisen mahdollistajana.

Verkostoitumisen lisäksi Rauman kauppakamari ajaa 
raumalaisten ja lähialueiden yritysten asioita niin paikal-
lisesti kuin valtakunnallisesti, minkä takia Rauman kaup-
pakamarin merkitys alueen yrityksille on erittäin suuri.

2. Rauman kauppakamari on aina panostanut kunnolla 
niihin painopistealueisiin, joita se on lähtenyt ajamaan. 
Resursseihin nähden valittujen painopistealueiden 
eteenpäinvieminen on ollut laadukasta ja tuloksellista, 
ja olen ollut myös tyytyväinen valittuihin asiakokonai-
suuksiin.

pasi lehtinen
ASLEMETALS Oy

 

Rauman kauppakamari ei myöskään unohda kokonaisuut-
ta, vaan on jatkuvasti ajan hermolla. Tällainen sopeutumis-
kyky ja kokonaisuuden hallinnan säilyttäminen muutoksista 
huolimatta on noussut mielestäni entistä tärkeämmäksi ny-
kyisessä hektisessä maailmassa.

3. Suurimpana haasteena koen globalisaation ja erityisesti 
sen mukana tuomat seurannaisvaikutukset. Euroopan talous-
kriisi asettaa Suomen talouspolitiikan tiukalle säästökuurille, 
joka tulee näkymään eri verokantojen korotuksina ja sitä kaut-
ta epäilemättä myös yrityksiin suoraan tai epäsuorasti kohdis-
tuvien verojen kiristyksenä. 

Yhtälailla haasteena on kehittyvien maiden nousu ja töiden 
katoaminen Raumalta la lähialueelta halvemman kustannus-
tason maihin. On kuitenkin muistettava, että haasteista voi 
tulla myös mahdollisuuksia, mutta tie niiden löytämiseen ei 
ole helppo.
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