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Samppa Ahtiainen ottaa nyt rennosti

S

amppa Ahtiainen on Karhulan alkuperäisasukas, hän on syntynyt
ja asunut paikkakunnalla suurimman osan elämästään. Eikä aitoutta
suinkaan vähennä se, että hän loi myös uransa täällä. Ahtiaisen mittava
työrupeama Karhulan Teollisuuspuistossa jatkui vuoden vaihteessa toteutuneeseen eläkkeelle siirtymiseen saakka.
Työpaikan hankkiminen Teollisuuspuistosta taisi olla jo nuoren insinöörin
geeniperimässä. Samppa Ahtiaisen isä työskenteli koko ikänsä Karhulan Lasitehtaalla mm. tehtaan huoltopäällikkönä.Tämähän ei ole mitenkään harvinaista
Karhulassa. Monessa perheessä leipä on haettu Karhulanniemen pajoilta useammankin sukupolven ajan.
Insinööriopintonsa Ahtiainen suoritti Teknillisessä korkeakoulussa Tampereella.Wärtsilässä tehdyn diplomityön jälkeen mies astelikin jo kohti Karhulan
Teollisuuspuiston pääporttia.
– Ensimmäinen työpaikkani täällä oli Ahlströmin valimon kaavaamo. Sain kehitysinsinöörin paikan, myöhemmin siihen yhdistettiin myös käyttöinsinöörin
tehtävät. Olin alussa tietysti hurjan innokas toteuttamaan uusia toimintatapoja,
mutta kaikki eivät olleet niistä yhtä innoissaan. Minä jouduinkin aika pian törmäyskurssille työsuojeluvaltuutetun kanssa. Ehdotin, että valimoon hankitaan
hallinostureihin radio-ohjaus, joka mahdollisti ohjauksen lattiatasolla silloisen
hyttiohjauksen sijaan. Työsuojeluvaltuutettu Matti Kunelius arveli työturvallisuusriskin isoksi, hän oletti tavoitteena olevan myös väen vähennyksen.
Tästä aiheesta sitten oteltiin reippaasti oikein työsuojelupiiri mukaan kutsuttuna. Mutta niin siinä kuitenkin kävi, että radio-ohjaus hankittiin asteittain
kaikkiin nostureihin.
Tuolloin ay-liikkeellä oli vahva asema ja aika kovat otteetkin. Urakoista ja
tuntipalkoista tapeltiin 70-luvulla koko ajan.
– Pääluottamusmies otti erään kerran minua hihasta ja vei kaavauslinjalle
rullaratojen väliin ja sanoi: kuules poika, jos et muuta tapojasi, niin sinut voidaan istua ulos talosta, Ahtiainen muistelee.
Tuohon aikaan konepajateollisuuden tuotantotyössä käytettiin suoraa urakkapalkkausta. Ahtiaisen mukaan rauhattomuudet loppuivat, kun siirryttiin
osaurakoihin ja tuotantopalkkioihin.
Samppa Ahtiaisen valimoura jatkui nousujohteisesti ja vuonna 1981 hänestä
tuli tuotantopäällikkö ja 1986 valimon johtaja. Ahlströmin pumpputehdas ja
valimo yhdistettiin 1989–1990. Karhulan lisäksi mukaan tuli myös Mäntän
tehdas. Pakettiin liitettiin vielä 1990-luvun alussa Salon konepaja. Näin syntyneen kokonaisuuden tuotannon johtaminen tuli Ahtiaiselle.
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K

rister Ahlström
tuli Ahlström-konsernin pääjohtajaksi
1982. KA:n kausi
kesti 1990-luvun loppuun saakka
ja se merkitsi suuria ja pakollisia
muutoksia vanhoillisessa konepajakonsernissa.Yhtiön kannattavuus oli
huono ja toiminta liian laajaa: hevosenkengistä paperikoneisiin. Omistajia eli Ahlströmin sukua toiminnan
kehittäminen ei juurikaan kiinnostanut. Pääjohtajan oli tehtävä kipeitä
ratkaisuja, sukulaiset eivät hurranneet eikä tuotantokaan selvinnyt
leikkauksitta, Karhulassakaan. Mutta yhtiön elinkelpoisiin osiin panostettiin sitäkin enemmän.Yhtenä
päätavoitteena oli saada Ahlströmin
kehitykseen sopimattomat yksiköt
hyvään myyntikuntoon ja sellaisille
ostajille, jotka jatkavat toimintaa. Ja
näinhän sittemmin kävikin.
KA:n aikana Ahlströmissä alkoi
myös voimakas kansainvälistyminen.
Ahlström olikin maailmanvalloituk-
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VOIMAVARA

Kotiseudulla
on Samppa
Ahtiaiselle
aivan erityinen
merkitys.
Karhula on arvo
sinänsä.

sessa suomalaisyritysten eturivissä ja
USA:n lennolle nousi myös Samppa
Ahtiainen. Vuosi oli silloin 1988.
Tuomo Rönkkö sai tehtäväkseen
pystyttää USA:han pumpputehtaan.
Mallina oli Mäntän tehdas lisättynä
integroidulla valimolla, jota lähti
rakentamaan Mikko Hirvensalo.
Ahtiainen auttoi tuotantojohtajana
tehtaan käynnistyksessä. Ahlströmiläiset eivät kuitenkaan täysin ymmärtäneet amerikkalaista toimintaympäristöä ja yrityskulttuuria eikä
USA:n valloitus onnistunut aivan
odotetulla tavalla.
– Minä olin siellä kaksi vuotta ja perhe vuoden. Lähdimme matkaan muutamaksi kuukaudeksi neljä matkalaukkua mukanamme.Tehtävä oli arvioitua
hankalampi. Mutta se oli ilman muuta
opettavainen kokemus ja loistava tilaisuus
tutustua amerikkalaiseen arkeen.
Pumpputehtaan tuotekehitysjohtajana Ahtiainen oli 1995–99.Vuosituhannen vaihteessa hän siirtyi materiaalihallintoon. Sulzer osti pumppuliiketoiminnan kesällä 2000.

Vuonna 2001 kaiken nähneelle insinöörille tuli yllättäin valinnan
paikka. Ahtiainen toimi teollisuuspuiston yrityksille palveluja tuottavan Ahlström Karhulan Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
AKP:n silloinen toimitusjohtaja sairastui vakavasti ja jätti paikkansa.
Seuraajan hakuprosessin aikana AKP:n hallitus ehdotti että Samppa astuisi ruoriin. Mies teki päätöksensä ja pysyi siinä seitsemän vuotta.
– AKP oli hyvä valinta, viihdyin siellä erittäin hyvin. Sehän oli
näköalapaikka koko Teollisuuspuistoon. Työ oli haastavaa, koska
yrityksellä oli erittäin laaja tuotepaketti rakentamisesta terveyspalveluihin. AKP:ssä muutokset alkoivat Ahlstrom Oyj:n pörssiin
menon myötä. Yhtiö karsi toimintoja ja vähensi mm. omistuksensa
AKP:ssä alle puoleen. Ja myöhemmin yrityksen nimestä haluttiin
poistaa Ahlström, joten nimi vaihtui AKP Karhula Oy:ksi.
Yksi työnantajan vaihdos ja firman nimenvaihdos Samppa Ahtiaisella
oli silti vielä edessään. AKP Karhula Oy siirtyi vuonna 2006 ruotsalaisen Coorin omistukseen. Naapurin miehet ja uusi kulttuuri astuivat
ovesta sisään. Mutta Sampan asiantuntemusta tarvittiin vanhan ja
uuden yhteensovittamisessa sekä Coor Service Managementin tunnetuksi tekemiseen Kymenlaaksossa. Uusi omistaja tuo mukanaan myös
väistämättömiä muutoksia. Usein se tarkoittaa väen vähentämistä ja
Karhulassa Coorin yt-neuvottelujen veto lankesi luonnollisesti yksikön
johtajan harteille. Neuvottelujen vetäjä siirtyi neuvottelujen päätyttyä
pöydän toiselle puolelle ja asettui irtisanottavien joukkoon.
Kotiseudulla on Samppa Ahtiaiselle aivan erityinen merkitys. Karhula on arvo sinänsä.Ystävät, suku ja perhe ovat aina merkinneet hänelle
enemmän kuin uudet ja jatkuvasti vaihtuvat työpaikat tai huumaava
urakehitys.Työskentely Karhulan Teollisuuspuistossa on ollut erittäin
mielenkiintoista, tyydyttänyt kunniahimoa ja antanut haasteita riittämiin. Samppa ajattelee myös suurella lämmöllä hienoja työtovereitaan
vuosien varrelta. Tunne on varmasti molemminpuolinen.
Me, Teollisuuspuiston märkäkorvaisimpiin kuuluvat dakarilaiset
aloimme tehdä Sampan kanssa yhteistyötä kuutisen vuotta sitten. Itse
ymmärsin heti ensitapaamisessa, että edessäni on sivistynyt insinööri.
Hänen nauttimansa laaja arvostus olikin jo tiedossani. Samppa on vaikuttanut mm. Kauppakamarissa ja eri yritysten hallituksissa. Nyt kun
tunnen Ahtiaisen paremmin, tiedän miten hän on asemansa ansainnut:
perehtymisellä asioiden ytimeen, ahkeralla työllä, empatialla ja päättäväisyydellä. Ei käskytyksellä eikä pöyhkeilevällä itsekorostuksella.
Ja nyt kun yhteiskunta on saanut osansa, insinöörin on aika antaa
tilaa yksityishenkilölle.
Valokuvaus ja vaimon sekä nuoruudesta asti säilyneiden ystävien kanssa tehdyt matkat ovat olleet vuosien ajan Samppa Ahtiaisen
rakkaita harrastuksia. Jokaiselta matkalta syntyy myös valokuvakirja
ystäväpiirille. Uusimman uran ensitavoitteisiin kuuluu myös kodin
kunnostustyöt. Talon nykyasu on jo pitkälti isännän itsensä uudelleen
timpuroima. Samppa rakensi isänsä kanssa 1970-luvulla teräsveneen
joka sekin odottaa ”päivitystä” ja merimaileja. Elämä Korkeakoskella
etenee nyt rennosti. Kauniin omakotitalon valoisassa salissa istuu ansiokkaan päivätyön tehnyt onnellinen mies.

Ystävät – työtoverit –
asiakkaat
Kiitos, että sain tavata teitä
ystävät laajalla joukolla
tammikuun viimeisellä
viikolla.
Oli häkellyttävää, mutta
mieltä lämmittävää olla
sellaisen huomion kohteena.
Koin sen jälleen todeksi:
Ystävät ja työtoverit,
joiden luottamuksen olet
kerran ansainnut ja jotka
ovat ansainneet oman
luottamuksesi muodostavat
tukiverkon, joka
varmasti pitää.
Samppa Ahtiainen
Entinen puistonvartija

HANNU OKSANEN
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Ensi v uonna bk t

kotimaista palvelusektoria pystyssä.
– Valoisa puoli tässä on se, että 90 prouomen talous kulkee Elinkeilähtee
t
uoreen
senttia työikäisistä on vielä töissä. Yhden
noelämän tutkimuslaitoksen
väestöryhmän ei ainakaan tarvitse alkaa
uusimman ennusteen mukaan
ennus
teen
mukaan
säästämään, ja se on eläkeläiset, Sorjonen
pohjamudissa. Bruttokansanmuistuttaa.
tuotteen käyrä näyttää luotisuoraan alasliev ään nousuun,
Palkat nousevat ja korot sekä verot laskepäin. Etlan ennustepäällikkö Pasi Sorjovat.
Valtaosalla väestöstä on siis enemmän
nen arvioi laskun tasaantuvan alkusyksystä
mut ta v iime v uote en
rahaa käytössä kuin aikaisemmin.
ja pohja saavutetaan kuluvan vuoden lop– Mysteerio on, mitä tapahtuu kotitalopupuolella. Ensi vuonna bkt lähtee tuoreen
ver rat t una ka s v u on
uksien lainankäytölle, Sorjonen tuumii.
ennusteen mukaan lievään nousuun, mutta
Lainat ovat ennätyshalpoja, mutta laiviime vuoteen verrattuna kasvu on lähinnä
lähinnä nollaka s v ua .
nannostohalukkuus painaa pohjalukemissa.
nollakasvua. Bruttokansantuotteen kasvu
Nykyinen talouskriisi on arvoituksia täynlähenee viimevuotista tasoa vasta vuoden
nä. Eri ennusteiden keskinäinen kirjo on
2011 loppupuolella.
kuluvan vuoden aikana isompi kuin vuosi
Kaikkein optimistisimman näkymän musitten. Sorjonen on lukuisia kertoja saanut
kaan talouskasvu nousee syvimmästä sukelvastata ihmisten ihmetykseen, miksi talousluksesta jo hieman aikaisemmin. Synkimpiä
kriisiä ei ole osattu ennakoida.
näkymiä Sorjonen ei tahdo maalailla.
– Perusennuste on niin huono, ettei selEtlan ennuste perustuu osittain suomalaista osattu vuosi sitten odottaa, Sorjonen
laisen tavaraviennin romahtamiseen viime
kiteyttää.
tammikuussa.
Toisaalta taloustieteilijät ovat varoitelleet
– Suomen vienti laski 30 prosenttia, JaYhdysvaltoja jo kymmenisen vuotta, että
panin vienti tippui kuukaudessa puolella
kriisi on tulossa, ellei yksityistä luotonantoa
eikä alamäen loppu ole näkyvissä.
saada kuriin. Tarkkaa aikaa ei osattu ennaVienti ja tuonti tökkivät kaikilla Suomen
koida. Lopulta kansainvälinen finanssikriisi
tärkeimmillä kauppakumppaneilla: Ruotmade in USA tulikin puun takaa.
sissa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Venäjällä.
Sorjonen vertaa talousennusteiden laskeYhdysvaltain elvytystoimenpiteiden arvimista urheiluveikkaukseen, jossa veikataan
oidaan kuitenkin purevan ja maailmantatodennäköisintä voittajaa. Talousennusteilouden elpyvän vuoden päästä.
takin lasketaan todennäköisimpien oletta– Eurooppa seuraaYhdysvaltojen perässä
musten ja tunnuslukujen pohjalta.
vuosineljänneksellä tai kahdella. Tällöin
– Ei kukaan osannut veikata vuonna
raaka-aineiden hinnat lähtevät nousuun,
2004, että Kreikka voittaa jalkapallon Eumikä vaikuttaa taas Venäjän talouteen. Niin
roopan mestaruuden mutta niin siinä kävi.
että eivätköhän autorekatkin kulje taas KySamoin talouskriisissä, kukaan ei osannut
menlaakson teillä.
arvioida Lehman Brothersin kaatuvan, mutSiihen mennessä Yhdysvaltain taantuma
on kestänyt jo puolitoista vuotta, mikä on Sorjosen mukaan pitkä ta niin vain kävi.Tämä tilanne on monien yksittäisten tapahtumien
aika. Uutta nousua odotellessaan Suomen vientiyritykset joutuvat lopputulos, Sorjonen muistuttaa.
Uusin ennuste tietää kuitenkin myös sen, että kun talous nousyvimmän sukelluksen aikana irtisanomaan työntekijöitään.Työttömyysaste nousee Etlan arvion mukaan ensi vuonna kymmeneen see kuopastaan, se nousee niin kovaa, että taantumaa edeltävä
prosenttiin eli 100 000 työnhakijalla. Kotitalouksien ostovoima puheenaihe työvoimapula nousee jälleen tapetille.
heikkenee niin paljon, ettei yksityinen kulutus kykene pitämään
ELISABETH UNGER
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Nyt on vain

odotettava
Etlan ennustepäällikkö Pasi Sorjosen mukaan
vuoden takaiseen tilanteeseen
päästään vasta vuoden 2011 loppupuolella
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Palveluteollisuus kiehtoo

un Metso ilmoitti vuosi sitten lopettavansa Karhulan toimipisteensä, työntekijät olivat
uuden edessä. Irtisanotuiksi joutui kokonaisia
yhteenhioutuneita työtiimejä. Risto Ahola
halusi kahdeksan työkaverinsa kanssa säilyttää hyvän yhteishengen, joten he tarjoutuivat porukalla suunnittelutoimisto
Rejlersin leipiin.
– Tiesimme, että meidän osaamisemme painoarvo on ryhmässä isompi kuin yksilöinä joten hakeuduimme samaan paikkaan,
vanhempi suunnittelija Risto Ahola kertoo.
Vuosi sitten taantuma ei vaivannut teollisuutta ja oli työntekijöiden markkinat. Ahola tuli valituksi useaan paikkaan ja
valitsi niistä Rejlersin.
– Voin sanoa vielä vuoden päästä, että valinta meni kohdalleen, Ahola kiittää.
Rejlersillä on Aholan mukaan työntekijöiden keskuudessa
hyvä maine.Yritys on tunnettu mukavasta työilmapiiristään,
se satsaa henkilöstön jaksamiseen ja viihtymiseen eikä anna
kvartaalitalouden tuntua työntekijöittensä arjessa. Bonuksena
Ahola sai jäädä Kotkaan, jossa hän on asunut yli 40 vuotta.
– Meillä on työpäivät ja -viikot. Kvartaalit kiinnostavat
omistajia, mutta ei työntekijöitä, aluejohtaja Kristian Uusitalo vahvistaa.

Coorin
Katja Rantalaa

K

atja Rantala aloitti lokakuussa sopimuspäällikkönä
Coor Service Management Oy:ssä. Samppa Ahtiaisen
jäätyä eläkkeelle Rantalan työpöydälle ilmestyivät pian
Karhulan yksikön johdon tehtävät.Työnimike pysyi samana, mutta
työt ja vastuu lisääntyivät ja monipuolistuivat. Asiakasvastuun lisäksi hän vastaa muun muussa henkilöstöjohtamisesta, taloudesta
ja hallinnosta sekä johtaa yrityksen lukuisia kehitysprojekteja.
Rantala on tehnyt 20 vuoden uran paperiteollisuudessa ja hänen
viimeinen pestinsä oli Stora Enson markkinointipäällikkönä. Kun
paperialan merkitys Kymenlaaksossa väheni, Rantala päätti
vaihtaa toimialaa. Hän työskenteli ensin viisi kuukautta
Katja Rantala ei
konsulttina Ramse Consultinviljele mottoja.
gissa. Cooriin hän vaihtoi, kun
Monet asiat
mahdollisuus tarjoutui.
selviävät hänen
– Halusin työhöni vaihtelua.
mielestään pitäen
Palveluteollisuus kiinnostaa
jalat maassa ja
minua siksi, että työ tehdään
talonpoikaisjärjellä.
ihmisten kanssa. Työntekijän
oman roolin ymmärtäminen
on palvelussa ratkaisevaa. Tyytyväinen työntekijä on myös
yrityksen käyntikortti, Rantala tiivistää.
Rantala nauttii työn moniulotteisuudesta ja sen antamista haasteista. Coor keskittyy yritysten tukitoimintoihin, eli kaikkeen
siihen mikä ei kuulu yritysten ydinosaamiseen, kuten suunnitteluun tai työterveyteen .
– Tarjoamme yrityksille yksilöllisesti hiottuja kustannustehokkaita kokonaispaketteja, Rantala tiivistää.
Rantala näkee Coorin tulevaisuuden talouden taantumasta
huolimatta myönteisenä.Taantuma kouraisee pahiten vientiteollisuutta mutta palveluja ei voida viedä, ne tuotetaan paikallisesti.
Vaativa työ vaatii rentoa vapaa-aikaa, jonka tuore johtaja käyttää harrastaen liikuntaa, tavaten ystäviä, käymällä elokuvissa ja
viettämällä aikaa lastensa kanssa.
Aikaisemmin Rantalan vapaa-aikaa veivät lukuisat luottamustehtävät Suomen Nuorkauppakamarit ry:ssä sekä kunnallisissa
luottamustehtävissä.
– En halua kellotettua vapaa-aikaa, Rantala sanoo.
ELISABETH UNGER

Coor Service Management pähkinäkuoressa
Coor on johtava pohjoismainen tukipalvelujen tuottaja. Palvelupisteitä on Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Belgiassa. Coorin palveluksessa työskentelee 3
700 työntekijää. Coorin liikevaihto vuonna 2008 oli
580 miljoonaa euroa.

Rejles sai uudessa työtiimissä sellaista osaamista, mitä ei
koulunpenkillä opita. Näitä ovat valmiit kontaktiverkostot
ja asiakkaiden tarpeiden tuntemus.
– Halusimme miehet taloon siksi, että tuotamme sellaisia
palveluja, jotka tulevat ihmisten päästä. Nuoret voivat olla tehokkaampia koneenkäyttäjinä, mutta niiden suunnittelussa 50
plus -ikäinen tuo tarvittavan lisäarvon, Uusitalo summaa.
Rejlers perusti Teollisuuspuistoon uuden toimipisteen, jossa
työskentelee suurin osa Metsosta siirtyneistä insinööreistä
ja teknikoista. Heidän työnsä on tähän asti pysynyt samana:
paperikoneiden suunnittelu. Rejlers myy nyt Metsolle tämän
entisten työntekijöiden osaamista.
Rejlers on toiminut Kotkassa jo 20 vuotta.Yhtiö tarjoaa erilaisia
suunnittelu- ja konsulttipalveluja teollisuuden sekä energia- ja
rakennusalojen tarpeeseen. Lisäksi se toteuttaa projektitoimituksia, joihin sisältyy suunnittelun lisäksi toteutus.
Rejlers on OMX:n pörssissä noteerattu pohjoismainen perheyritys, jolla on toimipisteitä Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Rejlers perustettiin Ruotsiin vuonna 1942, Suomessa se
aloitti 1980. Konserni työllistää yhteensä 900 asiantuntijaa,
joista 300 Suomessa. Rejlersin kokonaisliikevaihto vuonna
2008 oli 800 miljoona kruunua. Rejlers Suomen liikevaihto
on yli 23 miljoonaa euroa.
ELISABETH UNGER

Rejlersiltä
löytyi
elämää
Metson
jälkeen

Rantala käyttää henkilökunnan koulutuspäivässä
lautapeliä, jonka avulla jokainen työntekijä perehtyy
liiketoiminnan perusasioihin ja lainalaisuuksiin,
esimerkkeinä maksuehtojen vaikutus kassavirtaan ja
asiakaspalautteen vaikutus palvelutuotantoon.
Rejlersin aluejohtaja Kristian Uusitalo (vas.) arvostaa Metsolta tulleiden uusien työntekijöiden hiljaista tietoa.
Risto Ahola ja kahdeksan muuta miestä siirtyi viime kesänä Metsolta Rejlersin leipiin.
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Glassfibre sai uunituoreen

Työmatka sai uuden suunnan

P

eter Hardén muistelee Metson yli vuoden takaisia
yt-neuvotteluja haastavana projektina. Yli 60 toimihenkilölle oli löydettävä uusi paikka. Hardén oli Karhulan yksikön johtaja ja hän otti tehtävän haasteena,
kyse oli hyvistä ihmisistä. Ja kaikki sijoittuivat lopulta lähiseudulle.
Osa työntekijöistä on nyt Rejlersillä, Protagonilla, Sulzerilla,
Coorilla, Kotka Coatingsilla, ja osa siirtyi eläkkeelle.
– Yhteispeli Karhulan Teollisuuspuiston yritysten kanssa oli
avointa, ja tahto sijoittaa ihmiset oli yhteinen, Hardén muistaa.
Hardénille, kuten monelle muullekin, tarjottiin siirtoa Jyväskylään mutta hän ei tahtonut muuttaa Haminasta mihinkään.
Yhteisymmärrys löytyi, nyt mies jatkaa työtä Anjalankoskella.
Siellä sijaitsee Metson tutkimus- ja kehitysyksikkö sekä nykyään
Karhulasta siirtynyt myyntikonttori.
Hardén vastaa paperi- ja kartonkikoneiden liiketoimintalinjassa
Suomen alueen myynnistä. Tiimissä on kymmenen myyntipääl-

likköä.Työtehtävät ovat haastavia ja Hardén voi hyödyntää pitkää
kokemustaan.
Metsäteollisuuden tulevaisuutta mies katsoo synkistä uutisista
huolimatta optimistisin silmin.
– Uskon, että toiminta jatkuu Suomessa vielä pitkään.
Avain menestykseen on Hardénin mielestä esimerkiksi energiatehokkaiden koneiden kehittely.
Uusi sijoituspaikka sijaitsee kauniissa ympäristössä. Uuden
työmatkan opetteleminen vie silti vielä aikansa. Vaikka mies
on istunut auton ratissa tuhansia ajotunteja, auto tahtoo viedä
tuttua reittiä.
– Olen usean kerran havahtunut Amiraalin kohdalla, että ajoin
vanhaa reittiä Karhulan suuntaan sen sijaan, että olisin kääntynyt
pohjoiseen, Hardén kertoo.
Karhulan Teollisuuspuistosta hän kaipaa hyviä tuttuja ja mukavia
ihmisiä ja lupaa piipahdella säännöllisesti kahvilla.
ELISABETH UNGER
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LASINSULATUSUUNIN

techna, joka on erikoistunut yhtä aikaa toteuhlstrom Glassfibre Oy:n Kartettavaan kivi- ja teräsrakentamiseen.Vajaa nelhulan tehtaan helmikuussa täyjäkymmentä tsekkimiestä urakoi uunia kolme
sin uusittu lasinsulatusuuni 3
Vajaa
viikkoa yötä päivää. Toiminnassa olevan uunin
otetaan käyttöön ensi kesänä.
neljäkymmentä sisälämpötila on yli 1600 astetta eikä muurausKolmosuuni on sekä kooltaan että kapasiteetillaasti kestäisi sellaisia lämpöasteita.Teräsrunko
taan kolmanneksen suurempi kuin edeltäjänsä.
tsekkimiestä
pitää ladotut uunikivet kasassa.
Tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa noin 20:llä
Miehet kiertävät ympäri Eurooppaa eri tuotantonnilla vuorokaudessa ja on uunin käynnistyturakoi uunia
tolaitoksissa korjaamassa ja rakentamassa uunetyä noin 140 tonnia lasikuitua vuorokaudessa.
kolme viikkoa
ja. Karhulassa he viihtyivät erityisen hyvin.
Maailmantalouden yskiminen jarruttaa muun
– Toimeksiantaja antoi meille täyden työrauhan
muassa veneenrakentamista, mikä heijastuu
yötä päivää.
ja oli muutenkin hyvin avulias. Se ei ole kaikissa
myös Karhulaan.
maissa itsestään selvää, projektijohtaja Peter
– Tuotantoa on sopeutettu kattamaan tämän
Klima kiittää.
hetkistä kysyntää. Toivomme, että uusi uuni
käynnistyisi kesän aikana, investointijohtaja Juhani Piispa sa- Lasinsulatusuunit toimivat ympäri vuorokauden. Uuni sammutetaan korjaustöitä varten vasta noin kahdeksan vuoden päästä.
noo.
Noin kymmenen miljoonaa euroa maksaneen uuniuusinnan in- Silloin yleensä vaihdetaan uunin sisällä olevat lasikontaktikivet.
Kokonaan uuni uusitaan harvemmin.
vestointipäätös tehtiin vuonna 2007.
ELISABETH UNGER
Vaativan uunin rakennusurakan toteutti tsekkiläinen PKI Teplo-
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TEOLLISUUSPUISTON YRITYKSET JOUTUVAT KOVILLE

R

sopeuttamaan 30–50 prosenttia, Mesera Yhtiöt
ahoitus takkuaa ja investoinnit odottaOy:n paikallisjohtaja Erkki Virkki sanoo.
vat parempia aikoja. Globaali finansMesera käyttää hiljaista aikaa hyväksi, keskitsikriisi näkyy lähes kaikissa Karhulan
Globaali
tyy
myyntiin ja laajentaa asiakaskuntaansa. MarkTeollisuuspuiston yrityksissä toimeksiantojen
finanssikriisi
kinoinnin panokset keskittyvät Pohjoismaihin,
vähyytenä.
näkyy lähes
Keski-Eurooppaan sekä jonkin verran Venäjälle.
Sulzer Pumps Finland Oy reagoi ajankohtaikaikissa Karhulan
Tähän asti Mesera on valmistanut pääasiassa
seen taloustilanteeseen massiivisilla lomautuksilTeollisuuspuiston
paperikoneita, mutta laajentaa toimintansa nyt
la.Yhtiö ilmoitti helmikuun lopulla lomauttavanyrityksissä
muillekin aloille. Hyvä hinta-laatusuhde tuo
sa koko henkilöstön tämän vuoden aikana 3–12
kaiken aikaa yksittäisiä uusia asiakkaita.
viikoksi. Lomautetuista yli 500 työskentelee
Vuoden päästä yhtiö saa uuden työstökoneen.
Karhulassa. Lisäksi se vähentää eläkejärjestelyjen
Investointipäätös tehtiin ennen taantumaa, vaikavulla noin 25 työntekijää.Taustalla on Sulzerin
ka sen tiedettiin häämöttävän.
tuotantojohtaja Matti Rikan mukaan tilausten
– Aiomme olla iskukunnossa, kun maailmanmerkittävä väheneminen.
– Tilauksia riittää vielä maaliskuulle asti, mutta kesää kohti talous menee eteenpäin, Virkki sanoo.
Talouden elpymisen ajankohtaa Virkki ei uskalla ennustaa, mutta
kuorma alenee. Olemme sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki varovat
hän
luottaa, että eteenpäin mennään mahdollisesti jo ensi vuonna.
investointeja. Sopeudumme markkinatilanteeseen siten, että lyhen–Yrityksille kertyy investointipaineita ja investointeja on pakko
nämme toimitusaikoja ja pidämme kulut kurissa, Rikka sanoo.
Ahlstrom Glassfibre Oy ilmoitti helmikuun lopulla lomaut- tehdä jossain vaiheessa. Se nostaa tilauskantojamme. Uskon, että
tavansa Karhulan tehtaalla noin 150 työntekijää ja lähes sata talouden näkymät ovat vuoden päästä paremmat kuin nyt.
Meseralla ei mennä rajuihin työvoimaratkaisuihin, vaan tehostoimihenkilöä maalis–elokuun välisenä aikana.
Myös Meseralla varaudutaan lomautuksiin, mutta konepaja tetaan koulutusta sekä työkyvyn ylläpitoa. Erkki Virkki arvelee,
valmistautuu takkuavasta markkinatilanteesta huolimatta jo ta- että työvoimapula on taantuman jälkeen entistä akuutimpi.
ELISABETH UNGER
louden uuteen nousuun.
– Irtisanomisia ei tule mutta kapasiteettia joudumme väliaikaisesti

Teollisuuspuiston motoristit kokoontuvat yhteiselle

ILTA-AJELULLE KE 3.6.2009 KLO 17
Lähtö pääportin parkkipaikalta. Arvioitu matkan kesto on noin kolme tuntia. Retken
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ULLA KORJUS
Ahlström Glassfibre ,
henkilöstöassistentti
– Meillä työt ovat lisääntyneet koska lomautusilmoitukset tehdään
henkilöstöosastolla. Tein juuri 250
henkilön lomautusilmoitukset, myös
omani. Minun lomautukseni on
neljä viikkoa, kaksi toukokuussa ja
kaksi elokuussa. Ajattelen aina, että
synkimmänkin pilven takana paistaa aurinko. Kyllä se nousukausi tulee
ja toivottavasti tämän vuoden puolella. On sanottu, että
nousu tapahtuu nopeammin kuin viime laman jälkeen.
JUKKA HEINONEN
Ahlström Glassfibre,
työsuojeluvaltuutettu
– Minua lomautukset eivät koske,
koska olen työsuojeluvaltuutettu,
sama koskee pääluottamusmiehiä ja
osastojen luottamusmiehiä. Tilanne
näyttää nyt huonolta, koska taantuma
ei johdu meistä itsestämme. Alkuvuodesta näytti vielä hyvältä. Lomautukset kestävät elokuulle, sitten tilanne
arvioidaan uudelleen.
ARI SALONEN
Coor Service Management,
kirvesmies ja pääluottamusmies
– Tällä hetkellä lomautus ei koske
meitä, mutta lomautusuhka on päällä.
Pääasiakkaamme on Sulzer/AGF ja heidän tilauskantansa vaikuttaa meihin.
Uusia asiakkaita pitäisi saada. On se
ihme, jos selvitään ilman lomautuksia.
Syksyllä tilanne näyttää vielä hurjemmalta, ellei taloustilanne muutu.
Toivotaan parasta.

kohde paljastetaan vasta lähempänä retkipäivää. Retki toteutetaan säässä kuin säässä.
Säätoiveita ei oteta vastaan. Kokoonkutsujat: Marno Aaltonen, Mesera Works / Panu
Mikkola, Sulzer Pumps Finland
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PIIA SILVO
Coor Service Management,
puheluvälittäjä
– Lomautukset eivät koske minua
mutta työn vuoksi hyvinkin paljon,
koska kauttani kulkevat kaikki poissaoloilmoitukset. Samalla ihmiset kertovat
tilanteestaan ja purkavat tuntojaan.
Eihän minulla ole kristallipalloa, mutta
ilmeisesti tilanne ei selkiinny vielä ensi
vuoden puolellakaan. Ekonomistit arvioivat, että kestää vielä aikansa ennen kuin päästään
vuoden takaiseen tilanteeseen.

jan kohtai n en talousti lan ne
heijast uu Karhulan Teol l i-

suuspuistossaki n hen ki löstön

arkeen. Kysyi m me n eljän eri y rit y ksen
t yöntekijöi ltä, mi l lä tavoi n loma ut ukset
koskevat heitä ja miten he ar v ioi vat tilante en jatkuvan.
Maailmantalouden liikkeitä ei voi ennustaa kukaan mutta lomautuksista huolimatta Teollisuuspuistossa uskotaan tulevaan. Ja onhan meillä takanamme jo140
vuoden mittainen selviyt ymistarina.

TIMO TOLONEN
Mesera,
suunnittelija
– Lomautus tulee luultavasti koskemaan minuakin.
Vielä ei ole tullut lomautusilmoitusta. Nyt on suhteellisen paljon töitä, mutta tilanne on hiljentymään päin.
Odottelen uutta nousukautta. Kyllä se tulee, täytyy
olla positiivinen.

KIMMO GRÖNHOLM
Mesera,
avartaja
– Koskee totaalisesti. Olen poissa joka toinen viikko. Tilanne kestää lomautusilmoituksen mukaan
kesäkuuhun asti. Se hyvä puoli tässä on, että olen
saanut osallistua erilaisiin koulutuksiin. Se on ihan
mysteeri, kuinka kauan tämä kestää. Toivotaan,
että rahavirta lähtee liikkeelle ja kauppa vilkastuu.

TOMMI RATIA
Sulzer Pumps,
koneistaja
– Ensi viikolla on lomaviikko ja sen
jälkeen joka kolmas viikko.Kyllä tätä
jatkuu vielä pitkälti ensi vuoteen,
mutta eiköhän töitä jossain määrin
riitä – toivottavasti.

PETRI ESPO
Sulzer Pumps,
asentaja
– Minulla on kerran kuukaudessa viikko
lomaa. Tämä taantuma on ohimenevä. Ei
tässä allapäin olla.
KUVAT: SAMULI SUIKKANEN
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Pekava Oy asettui William
Ruthin katu 6:n vintille.
Vas. toimistosihteeri
Christa Silvennoinen,
myyntipäällikkö
Henri Lahti,

A IDOT K A R H UL A -TUOT TEE T
itselle, lahjaksi, työporukalle, runsaasti väri- ja mallivaihtoehtoja

w w w.karhulakauppa .f i

toimitusjohtaja
Petteri Aspelund ja
huoltoinsinööri
Janne Richter.

Pekava Oy tuli William Ruthin kadulle

K

arhulan Teollisuuspuiston uusin

myydä. Yhtiön tuotteita ovat Ricoh-merk-

mahdollisuudet keskittää hankintoja osaa-

tulokas on Pekava Oy. Jos yhtiön

kiset toimistojen värimonitoimilaitteet. Eli

valle kumppanille. Asiakkaita ovat ensisijassa

toiminta on yhtä ärhäkän positii-

sellaiset kopiolaitteet, joissa on myös tulostin,

alueen suuret yritykset, joille yhtiö tarjoaa

vista kuin toimitusjohtaja Petteri Aspelund,

skanneri jne. tai päinvastoin. Ricoh on di-

toimistojen kokonaisratkaisuja. Varsinkin nyt

niin eiköhän William Ruthin katu 6:n vintillä

gitaalisten kopiokoneiden markkinajohtaja

yhtiö keskittyy kustannussäästöjen ja yritys-

synny tulosta. Ja ”toimarin” hyvä veto tuntuu

Euroopassa. Ja tietysti paras, sanoo Pekavan

ten toimintojen tehostamiseen. Pekavalta saa

tarttuneen firman muuhunkin porukkaan,

myyntipäällikkö Henri Lahti. Hän on löytä-

myös ohjelmistoratkaisuja esim. tulostusym-

kovin on hymyileväistä väkeä. Lama ei ole

nyt asiakkaansa jo Teollisuuspuistostakin.

päristön- ja dokumenttien hallintaan sekä

ainakaan tätä joukkoa lamauttanut.
Mutta ei Pekavassa toki pelkkiä hymyjä

40

Pekavan laajentuminen koko Kymen-

laitekoulutusta.

laakson alueella tarjoaa entistä paremmat

Vuotta sitten

Kaksi presidenttiä
Karhulassa
omania oli tilannut Karhulan tehtailta raskasmetallituotteita, joiden tekoa Romanian
presidentti Nicolae Ceauşescu tuli seuraamaan.
Ceauşescun seurueen lisäksi Karhulaan saapui
myös presidentti Urho Kekkonen. Tehdaskierroksen jälkeen pidettiin päättäjäistilaisuus Karhulan
Hovissa. Ceauşesculle annettiin lahjaksi arvokas
malja, josta arvon presidentti ei edes kiittänyt,
vaan poistui tilaisuudesta pienen ajan kuluttua!
Sen sijaan presidentti Kekkonen viipyi pitempään
ja nautti suuresti pöydän antimista, erikoisesti
hyvästä viskistä! Presidentillä riitti juttuja koko
ajan niin, että autonkuljettajan oli pakko pariinkin
kertaan muistuttaa Kekkosta, että olisi lähdön aika.
Isäntäväki sai kätellä kahta presidenttiä samana
päivänä!

R

Presidentti Ceauşescu edessä toinen vas. ja vaimo Elena tehdasvierailulla.
N I CO L A E C E AUŞES C U (1918–1989) ol i Romanian
sosial istisen kansantasaval lan d i ktaattori v u osi n a 1 9 6 5 –1989.
Valtakautenaan hänen y m päri l leen luoti i n hen ki lökultti, ja
hän käy tti itsestään suu rel l isia lem pi ni miä kuten "Karpaattien
nero", "A jat usten Tonava" ja "M etsästä j ien metsästä jä".

Lähde: www.karhulanteollistuminen.fi/blogi
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Lähde: http://fi.wikipedia.org
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Vuotta sitten
Ty ös

lli su us pu is
K ar hu la n Te o
u oj el u ju lis te

.
to n ar ki st os ta

