
1/2022

TOIMISTOTILOJA  I  VARASTOTILOJA  I  TUOTANTOTILOJA  I karhulanteollisuuspuisto.fi

JUHANI HAAVISTO OY TARVITSEEJUHANI HAAVISTO OY TARVITSEE

LISÄÄ VÄKEÄLISÄÄ VÄKEÄ
Sulzer lanseerasi  Sulzer lanseerasi  
uudeN investoinninuudeN investoinnin

KARHULAN  
TEOLLISUUSPUISTON 

TIEDOTUSLEHTIKARHU
ja TÄHTI

OMASTA  OMASTA  
KONEPAJAKOULUSTAKONEPAJAKOULUSTA

Toimitusjohtaja Jukka Tani  
vahvistaa säännön

KAIKKI ALKOI 
KESÄTÖISSÄ 
SULZERILLA

POWER TECH GROUPILLA  POWER TECH GROUPILLA  
ON HYVIÄ KOKEMUKSIAON HYVIÄ KOKEMUKSIA



KARHU JA TÄHTI

 
 

KARHU JA TÄHTI 1/2022

2 TEOLLISUUSPUISTOYHDISTYKSEN  
 JOHTOKUNTA 2022-2023

3 Nupit Kaakkoon -hanke esittelee 
 Etelä-kymenlaakson parhaat puolet

6 JUHANI HAAVISTO OY  
 TARVITSEE LISÄÄ VÄKEÄ

8 POWER TECH GROUPILLA ON HYVIÄ  
 KOKEMUKSIA OMASTA KONEPAJAKOULUSTA

10 SULZERIN LOGISTIIKKAKESKUS NOUSI  
 VASTUULLISESTI

12 Toimitusjohtaja Jukka Tani vahvistaa  
 säännön, KAIKKI ALKOI KESÄTÖISSÄ  
 SULZERILLA

14 Sulzerin talousjohtaja Panu Sopanen:  
 KARHULAAN OLI HELPPO TULLA TAKAISIN

Kustantaja: KARHULAN TEOLLISUUSPUISTOYHDISTYS RY

Päätoimittaja: HANNU OKSANEN,   
hannu.oksanen@karhulanteollisuuspuisto.fi

ETUKANNEN KUVA: jukka koskinen
Takakannen Kuva: Meri Hllebrand 
Graafinen suunnittelu: MARJUT ORENIUS

ONKO SINULLA JUTTUIDEA? KERRO SE MEILLE.  
hannu.oksanen@dakar.fiwww.
karhulanteollisuuspuisto.fi

Pekka Helynranta  
Puheenjohtaja, 
toimitusjohtaja Ahlstrom Glassfibre Oy

Kaj Lille 
Varapuheenjohtaja,  
toimitusjohtaja Kotkan Energiaverkot Oy

Arto Laine
Henkilöstöpäällikkö Andritz Oy

Tiina Ström-Vakola
Sopimuspäällkkö  
Coor Management Service Oy

Martti Hannola
Myyntijohtaja Adecco Oy

Panu Sopanen
Talousjohtaja Sulzer Pumps Finland Oy

Hannu Oksanen
Yhdistyksen toiminnanjohtaja,
osallistuu johtokunnan kokouksiin

Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys on 
teollisuuspuiston yritysten yhteiselin, joka 
toimii yritysten edunajajana ja yhteistyöelimenä 
seudun muiden yritysten, kuntien, Cursor Oy:n, 
Kymenlaaksonliiton, Ely-keskuksen ja Xamkin 
kanssa.
 
Karhulan Teollisuuspuistoyhdistyksen 
johtokunta vastaa yhdistyksen toiminnasta, 
viestinnästä ja julkaisuista,  erityishankkeista, 
taloudesta ja  yritysten henkilöstö ym. 
tapahtumista. Yhdistyksen johtokunnan 
toimikausi on yksi vuosi ja jäsenet valitaan 
vuosittain yhdistyksen jäsenyrityksille avoimessa 
vuosikokouksessa.

Vas. pekka Helynranta, kaj Lille, arto Laine,  
TIina Ström-Vakola, Martti Hannola,  
Panu Sopanen ja Hannu Oksanen

TEOLLISUUSPUISTOYHDISTYKSEN  
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TEOLLISUUSPUISTOYHDISTYKSEN  
JOHTOKUNTA 2022-2023

Nupit Kaakkoon -hanke esittelee Etelä-kymenlaakson parhaat puolet

TOTTA VAI TARUA -VIDEOSARJA 
TAVOITTANUT YLI 200 000 KATSOJAA

K
arhulan Teollisuuspuiston hallinnoimaa ja laajalla yritys- ja 
kuntayhteistyöllä toteutettua Nupit Kaakkoon -hanketta voi jo 
nyt hyvällä syyllä sanoa menestykseksi. Hankkeen merkittävin 
rahoittaja on Kymenlaaksonliitto nk. MOKRA-rahoitusinstru-

mentin kautta. Videotuotannoissa hanke on tehnyt yhteistyötä myös 
Aalto-yliopiston, LUT:n eli Lappeenrannan yliopiston ja XAMK:n 
kanssa. Hanke päättyy toukokuussa 2023. Hankkeen budjetti on 240 000 
€, josta MOKRA-tuen osuus on 160 000 €. 

Hankkeen sisällöistä vastaavaksi yhteistyökumppaniksi valittu Filmbutik 
Oy on toteuttanut tähän mennessä Totta vai Tarua -sarjaan seitsemän 
videota, ne ovat katsottavissa täällä: nupitkaakkoon.fi. Näiden lisäksi 
olemme osallistuneet Yle TV2:n Suomi koomikoiden silmin -sarjan 
kahden jakson rahoitukseen. Kyseiset jaksot on kuvattu Kotkassa, 
Haminassa ja Pyhtäällä. Sarjalla on myös kansainvälinen levitys. Sarjan 
esitysajat ja muut tiedot löytyvät Yle Areenasta. 
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Kymenlaaksolaisjaksojen ensi-ilta oli 24.mar-
raskuuta Elokuvateatteri Kyminsuussa, Karhu-
lassa. Teatterin jokainen paikka käytettiin ja 
sali oli väen lisäksi myös täynnä naurua alusta 
loppuun. Yleisö piti näkemästään ja kertoi 
sen myös tekijöille esityksen jälkeen. Mukana 
olleena on pakko myöntää, että Suomi koo-
mikoiden silmin on siitä erikoinen hauskaksi 
suomalaiseksi tv-sarjaksi, että se on oikeasti 
hauska. Toivottavasti sarja saa paljon katsojia, 
niin Suomessa kuin maailmalla, ja eteläinen 
Kymenlaakso näkyvyyttä. Tämähän on myös 
Nupit Kaakkoon -hankkeen päätavoite. 

JULKKIKSIA JA MAAILMANMAINETTA

Näkyvyyttä eteläkymenlaaksolle hanke on 
tuonut jo tähänkin mennessä. Totta vai tarua 
-videoiden tavoittavuus on ollut some-kana-
vissa 30 000–40 000.  Se tarkoittaa, että koko-
naistavoittavuus on sosiaalisessa mediassa yli 
200 000. Katsojia Totta vai Tarua -sarjalle ovat 
ilman muuta tuoneet myös videoilla esiintyvät 
julkkikset, kuten Kimmo Ohtonen ja Ina 
Mikkola. Molemmat ovat tunnettuja median 
moniottelijoita. He ovat jakaneet Totta vai 
Tarua -videoita laajasti omissa somekanavis-
saan. Molemmilla on noin 40 000 seuraajia. 

Totta vai tarua -videoiden 
kokonaistavoittavuus on 
sosiaalisessa mediassa 
yli 200 000. Katsojia ovat 
tuoneet myös videoilla 
esiintyvät julkkikset, 
kuten Kimmo Ohtonen ja Ina 
Mikkola. 

Onhan Nupit Kaakkoon -hankkeessa toki 
tehty muutakin kuin videoita, vaikka korona 
rajoittikin suunniteltuja toimenpiteitä. Syksyllä 
2022 Nupit Kaakkoon oli mukana Kouvolassa 
järjestetyillä Rekry-messuilla. Nekin olivat 
hankkeellemme menestys. Eteläkymenlaakso-
laiset yritykset herättivät paljon kiinnostusta 
ja saimme messujen aikana mm. yli 50 työ-
paikkahakemusta. Rekrymessuihin liittyneessä 

Suomi koomikoiden silmin sarjassa huippukoomikot maailmalta 
etsivät syytä suomalaisten onnellisuuteen. Kotkassa kuvatussa 
jaksossa oli aiheena onnellisuus työpaikalla.

TEHOTIIMI rekrymessuilla, Vas. Pasi Riiali, Laura Knych ja Hannu Oksanen.
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mediakampanjassa Nupit Kaakkoon -hank-
keeseen osallistuneista yrityksistä tehdyt jul-
kaisut ja artikkelit saivat mittareiden mukaan 
huomattavasti keskiarvoa enemmän lukijoita. 

Syksyllä 2022 Nupit Kaakkoon 
oli mukana Kouvolassa 
järjestetyillä Rekry-messuilla.
Eteläkymenlaaksolaiset 
yritykset herättivät paljon 
kiinnostusta.

HESARIKIN TAIPUI TAHTOOMME

Lisäksi Nupit Kaakkoon -hankkeessa on alusta 
asti panostettu erityisen voimakkaasti media-
lobbaukseen. Eli olemme väsymättä olleet val-
takunnan suurimpien ja vähän pienempienkin 
medioiden kimpussa saadaksemme ne kiinnos-
tumaan meistä. Julkaisuja onkin kertynyt paljon 
mutta tärkeimmäksi valloitettavaksi valitun, 
maan suurimman sanomalehden Helsingin 
Sanomien taipuminen tahtoomme on ilman 
muuta suurin voittomme. Lehti teki kesällä 2022 
kolmen sivun erittäin näyttävän ja perusteellisen 
jutun Sunilasta. Hesarin huomio tarkoittaa, että 
se tuotti ja tuottaa hyvää koko seudulle.

Väliyhteenvetona voinee sanoa, että hukkaan 
eivät ole menneet sen enempää hankkeessa 
mukana olevien kuntien ja yritysten kuin Kymen-
laakson liitonkaan rahat. Kaikki edellä mainitut 
päättivät osallistua hankkeeseen, jotta seutu saisi 
suurempaa positiivista näkyvyyttä, kunnat uusia 
asukkaita ja yritykset hyviä työntekijöitä helpot-
tamaan huutavaa työvoimapulaansa.

Nupit Kaakkoon -tyyppisen hankkeen suuri 
vahvuus on se, että siinä tuotetut sisällöt pysy-
vät ”eetterissä” pitkään, eivätkä vanhene aina-
kaan lähivuosina. Lisäksi yritykset, kunnat 
ja oppilaitokset voivat hyödyntää sisältöjä 
vapaasti omiin tarpeisiinsa.

Presidentti Koivistoa mukaillen; kun emme 
tiedä varmasti, miten käy, olettakaamme että 
kaikki menee hyvin ja hanke täyttää sille asetut 
tavoitteet ainakin jollain aikavälillä. 

HANNU OKSANEN 

Hankepäällikkö, Nupit Kaakkoon -hanke

katso videosarja:  nupitkaakkoon.fi
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JUHANI HAAVISTO OY TARVITSEE

K
otkan Mussalossa toimiva Juhani Haavisto 
Oy:n konepaja on kovassa iskussa. Yhtiön 
liikevaihto on nyt noin 15 miljoonaa mutta 
toimitusjohtaja Jarkko Haavisto arvioi sen 

kasvavan merkittävästi lähivuosina. Nyt Haavistolla 
työskentelee noin sata henkeä, mutta uutta väkeä tarvi-
taan koko ajan. Tällä hetkellä etsitään CNC-koneistajia, 
menetelmäsuunnittelijoita, CAM-osaajia ja levyseppiä. 
Haavistolla käytetään työstökoneiden omien ohjausten lisäksi Gibbs-
Camia. Robotiikkaan ja tuotannon automatisointiin on panostettu 
merkittävästi. Periaatteena on käyttää enemmän älyä ja vähemmän 
voimaa. Juhani Haavisto Oy on Karhulan Teollisuuspuistoyhdistyksen 
jäsenyritys.

Ympäristökysymyksiin Juhani Haavisto 
Oy:n konepajalla on kiinnitetty erityistä huo-
miota. Me emme ole mikään viherpesula, 
sanoo Jarkko Haavisto, eikä sitä käy kiistä-
minen.

Konepajan energiantarve tyydytetään lähes 
kokonaan omin voimin. Yhtiön katolla on 
Kotkan seudun toiseksi suurin aurinkovoimala, 

joka tuottaa sähköä runsaat 300 megawattia vuodessa. Se tarkoittaa, 
että yhtiö säästää vuosittain noin 40 000 euroa, lisäksi Haavisto myy 
ylijäämäsähkön verkkoon, sen vuosituotto on noin 10 000 euroa. 

Suunnitelmissa on, että tontilla olevan toisenkin suuren hallin katto 

Juhani Haavisto Oy on 
panostanut paljon 
henkilöstönsä viihtyvyyteen 
ja työmotivaatioon.

Vaikka meillä on 
markkinoiden parhaat 
koneet, ilman ihmisiä 
ei ole mitään.

LISÄÄ VÄKEÄ
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Yhtiön katolla on Kotkan seudun 
toiseksi suurin aurinkovoimala, 

joka tuottaa sähköä runsaat 300 
megawattia vuodessa.

KUVASSA toimitusjohtaja  
Jarkko Haavisto .

7

täytetään aurinkopaneeleilla. Haavisto lopettaa maakaasun käytön 
kohta kokonaan, jonka jälkeen ison pajan lämmitys ja viilennys toimii 
omista maalämpökaivoista.

Yhtiö tukee merkittävästi myös työntekijöiden sähköpyörien han-
kintaa. Sähköautojen latauspisteitä pihapiirissä on jo useita mutta 
Jarkko Haavisto lupaa lisätä niitä sitä mukaa kun autoja pihaan 
ilmestyy. Niiden käytöstä ei tietenkään veloiteta.

Juhani Haavisto Oy on panostanut paljon henkilöstönsä viihtyvyy-
teen ja työmotivaatioon. 

- Me olemme jumpanneet yhteistyössä työntekijöiden kanssa, että 
kaikkien olisi kiva tulla joka aamu töihin ja että se työ on mielekästä 
ja tekijällä on mahdollisuus kehittää itseään.

Yhtiö on ikään kuin listannut yhdessä henkilöstön kanssa perus-
asioita, joiden mukaan pajalla eletään. Ohessa joitakin otteita siitä, 
miten Haavistolla mennään.

”Vaikka meillä on markkinoiden parhaat koneet, ilman ihmisiä 
ei ole mitään. Tämä työ vaatii aivoja. Asiat eivät muutu paremmiksi 
puristamalla kovemmin, vaan miettimällä ja toteuttamalla ne fik-
summin.”

”Investoimme tulevaisuuteen. Vahva talous mahdollistaa hankinnat 
ja ne myös turvaavat olemassaolomme: olemme alan johtava osaaja 
myös tulevaisuudessa. Koulutamme työntekijöitämme jatkuvasti. 
Meillä kunnioitetaan kaikkia, ja kaikilla on samat säännöt ja oikeudet. 
Olemme rento yritys, jossa työntekijät viihtyvät.”

HANNU OKSANEN / KUVA: JUKKA KOSKINEN
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Toimitusjohtaja  
Kimmo Lappalaisen 
mukaan Power Techillä 
työntekijöillä on hyvät 
etenemismahdollisuudet ja 
tarjolla on koulutuspolku 
vaativimpiin tehtäviin.

Karhu ja tähti
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OMASTA  OMASTA  
KONEPAJAKOULUSTAKONEPAJAKOULUSTA

POWER TECH GROUP on täyden palvelun tilauskonepaja, joka valmistaa ja toimittaa tuotteita 
paperi-, sellu-, marine-, prosessi-, energia-, kaivos- ja ajoneuvoteollisuuteen. Yhtiö 
valmistaa tuotteita yksittäisistä komponenteista kokonaisiin projekteihin nykyaikaisella 
ja monipuolisella konekannalla.

Power Tech Groupin toimipaikat ovat Kotka, Tohmajärvi ja Savonlinna. Kotkassa on 
yhtiön suurimman konepajan lisäksi, kokoonpano, hitsaus ja varastointihalli Pikku-
Hietasen satamassa. Kotkan Kaarniemessä sijaitseva konepaja on keskittynyt isojen 
kappaleiden koneistuksiin, ruostumattomiin terästuotteisiin ja kokonaisiin laite-
toimituksiin. Power Tech Groupilla on tällä hetkellä noin 155 työntekijää ja yhtiön 
liikevaihto on n. 22 miljoonaa.

- Tilauskantamme on nyt hyvä, olemme hyvässä kasvussa. Asiakkaamme ovat kan-
sainvälisiä ja tavoitteemme on tulla maailmaan parhaaksi koneistetun ja hitsatun 
ruostumattoman tekijäksi, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Lappalainen.

Juhani Haavisto Oy:n tapaan Power Tech Group tarvitsee kasvavana yrityksenä 
myös koko ajan uutta työvoimaa. Lappalaisen mukaan Kotkassa tarvitaan ennen 
muuta CNC-koneistajia. 

Power Tech ei ole jäänyt työntekijähaussaan vain rekryilmoitusten varaan. Yrityk-
sessä on kokeiltu omaa ”Power Tech -konepajakoulua”, jonne haetaan opiskelijoita 
yhteistyössä Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Tulokset olivat ensimmäisellä 
kierroksella hyviä.
- Opiskelijoilta edellytetään metallialan peruskoulutusta, opiskelu tapahtuu täällä 
pajalla työn ohessa. Edelliseen hakuun osallistui runsaat parikymmentä hakijaa, joista 
valittiin neljä. Kaksi heistä on edelleen täällä töissä, kertoo Kimmo Lappalainen. Hän 
kertoo, että uusi opiskelijahaku käynnistetään tarvittaessa.

Power Tech on hankkinut työntekijöitä myös maailmalta, lähialueilta ja kauempaakin, 
yksi henkilö on tullut Meksikosta asti. Työntekijät edustavat tällä hetkellä kahdeksaa 
eri kansallisuutta.
Nykyaikaisten konepajojen henkilöstöpolitiikka on avointa ja kannustavaa. Toimitus-
johtaja Kimmo Lappalaisen mukaan Power Techillä työntekijöillä on hyvät etenemis-
mahdollisuudet ja tarjolla on koulutuspolku vaativimpiin tehtäviin. 

- Tuemme tietysti myös työntekijöidemme liikuntaharrastuksia omalla kuntosalilla 
ja maksamalla mm. uimahallien, liikuntahallin ja padelkenttien pääsymaksut. 

HANNU OKSANEN / Kuva: JUKKA KOSKINEN

POWER TECH GROUPILLA ON HYVIÄ KOKEMUKSIAPOWER TECH GROUPILLA ON HYVIÄ KOKEMUKSIA
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SULZERIN  SULZERIN  
LOGISTIIKKAKESKUS  LOGISTIIKKAKESKUS  
NOUSI VASTUULLISESTINOUSI VASTUULLISESTI

Laatutyötä tarkasti Laatutyötä tarkasti 
aikataulun mukaanaikataulun mukaan

TEKOVA OY:N Työmaapäällikkö 
Jukka Kuisma on tyytyväinen 

Kotkan rakennusvalvontaan, 
jolla on ollut aikaa käydä 

logistikkakeskuksella 
kuukausittain.

Sulzerin logistiikkakeskuksen työmaa 2022, 
kevättalvesta syksyyn. kuvat: jukka koskinen
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K
arhulan Teollisuuspuistoon, van-
han lasitehtaan paikalle on nyt 
noussut uusi liimapuurunkoineen 
5600 neliömetrin kokoinen varas-

tohalli. Se palvelee vastaisuudessa Sulzer 
Pumps Finlandin logistiikkakeskuksena. 
Rakennuksen luovutus oli 31. lokakuuta 
ja sen sekä Sulzerin ultaramodernin tehdaslinjan lanseerausjuhlaa 
vietettiin 17. ja 18. marraskuuta 2022. Logistiikkakeskus on näyttävä 
rakennus ja hallitsee Karhulan Teollisuuspuiston uudistunutta maise-
maa. 1800-luvun lopulta vuoteen 2021 paikalla olleesta lasitehtaasta ei 
ole jäljellä edes tiilenpölyä. Logistiikkakeskuksen rakennusurakoin-
nista on vastannut Tekova Oy. Rakennuksen mahtavat liimapalkit 
on toimittanut Versowood Oy. 

Poikkeuksellisen korkeutensa lisäksi, erityistä haastetta rakentajille 
logistiikkakeskus on asettanut lattiansa vuoksi. Siltä vaaditaan todella 
suurta kantavuutta. Rakennuksen perustuksissa on melkoinen määrä 
betonipaaluja. Paalut juntattiin pohjaan noin kolmen metrin jaolla. 
Paaluissa on leveät ja paksut betonihatut, niiden päällä on niin ikään 
vahva, kelluva betonilaatta. Logistiikkakeskuksessa on kymmenen 
metriä korkeat hyllyt, joissa varastoidaan raskasta tavaraa. Hyllyjen 
päätytikkaissa on vain neljä jalkaa, joten niihin kohdistuu valtava 
pistekuorma. Hyllypaikkojen määrä on tuhansia, mikä on tarpeen 
Sulzer Pumps Finlandin tuotantokapasiteetin kasvaessa.

”Täällä on ollut mukava tehdä töitä”

Logistiikkakeskuksen työmaapäällikkönä toiminut järvenpääläinen 
Jukka Kuisma viihtyi Kotkassa hyvin ja sanoo, että täällä on ollut 
mukava tehdä töitä ja työmaa eteni hyvin. Hän olisi mielellään osta-
nut työmaan tarvitsemia palveluita Kotkasta enemmänkin mutta se 
ei ole ollut ihan helppoa. 

- Kun täällä ei ole ollut paljon isoja rakennustyömaita, niin esi-
merkiksi pelti- tai putkialan yritykset eivät yllä meidän määrällisiin 
ja laadullisiin vaatimuksiimme. Maanrakennustyöt saimme sentään 
läheltä. Kotkalainen Sakki Oy olikin aivan erinomainen alihankkija. 

Heiltä saimme palvelua, josta pääkaupun-
kiseudulla voi vain haaveilla, millintarkkaa 
työtä, kehuu Kuisma.

Jukka Kuisma on tyytyväinen myös Kotkan 
rakennusvalvontaan, jolla on ollut aikaa käydä 
työmaalla kuukausittain. Helsingin seudulla 
tarkastajia ei työmailla paljon näe. Aktiivinen 

tarkastustoiminta on sekä asiakkaan että rakentajan etu.
Tekova Oy ja Jukka Kuisma tulivat Karhulaan kuluvan vuoden 

helmikuun lopulla, jotakuinkin samaan aikaan kun Venäjä hyökkäsi 
Ukrainaan. Sota on tietysti koskettanut meitä kaikkia mutta raken-
tajille se on aiheuttanut erityistä huolta ja ylimääräistä työtä. Raaka-
aineiden saanti vaikeutui. Kun esimerkiksi teräksiä ei saanutkaan enää 
Ukrainasta, oli etsittävä uusi toimittaja jostain muualta. 

”Haluttiin taata, että aikataulu pitää”

- Tietysti se epätietoisuus, kun ei oikein tiennyt mitä tapahtuu, 
häiritsi. Tosiasiassahan melu oli alussa suurempaa kuin seuraukset 
täällä. Oikeasti rakka-ainepulaa ei ole ollut. Paniikki aiheutti kaaosta, 
pohtii Jukka Kuisma. 

Kuisma kertoo, että Tekova tilasi edellisestä johtuen kaikki raken-
nustarvikkeet, teräkset ja elementit heti tontille tultuaan. Haluttiin 
taata, että pysytään aikataulussa ja pysyttiinkin.

Kuisman mukaan Tekova tekee pääasiassa Logistiikkakeskuksen 
kaltaisia liimapuurunkoisia varastohalleja. Yhtiö on keskittynyt 
varastorakennuksiin. 

- Puurakenteella saadaan kustannustehokkaasti tehtyä isoja jännevä-
lejä. Se on meidän ensisijainen vaihtoehto. Se on myös hiilijalanjäljen 
kannalta hyvä vaihtoehto. Betoni ja teräs ovat raskaita. Jos tämä halli 
tehtäisiin betonista tai teräksestä, niin kaikki koneet ja nostimet pitäisi 
olla paljon raskaampia ja kaikki muukin vaatisi enemmän. Puu on 
ainakin minun mielestäni hyvännäköistä ja kaikki kiinnitykset ovat 
helppoja. Se on myös paloturvallisin vaihtoehto, sanoo Sulzerin 
logistiikkakeskuksen rakentamisesta työmaapäällikkönä vastannut 
Jukka Kuisma.

Teksti ja kuva: HANNU OKSANEN

Puurakenteella saadaan 
tehtyä kustannustehokkaasti 
isoja jännevälejä. Se on meidän 
ensisijainen vaihtoehto ja on  
hiilijalanjäljen kannalta hyvä 
vaihtoehto, sanoo Jukka Kuisma.
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V
uodesta 2020 Sulzer Pumps Finland Oy:n toimitusjohtajana 
toimineen Jukka Tanin kohtalo Karhulan Teollisuuspuis-
tossa ratkesi jo teinivuosina, jolloin hän uurasti lukiolaisena 
kesätöissä myös pumpputehtaalla. Jukka tiesi heti, että tänne 

hän haluaa palata.
Sen viemänä hänestä tuli konetekniikan diplomi-insinööri Lap-

peenrannan yliopistossa. Näin toimitusjohtaja Tani vahvistaa Kar-
hulan Teollisuuspuiston 140 vuotisen historian epävirallista sääntöä: 
niitä jälkiä seurataan, jotka ovat perheissä ja suvussa hyväksi havaittu. 
Jukan isä oli Ahlströmin palveluksessa 40 vuotta.

Halusimme takaisin Kotkaan…

Jukan paluu Teollisuuspuistoon ei ollut täysin mutkaton, väliin 
tarvittiin pari viivästettä. 

- Kun valmistuin ei Karhulassa ollut minulle sopivaa työtä, joten 
oli lähdettävä Kuopioon. Siellä oltiin kymmenen vuotta, mutta kun 
ensimmäinen lapsemme syntyi, halusimme takaisin Kotkaan. Vai-
monikin on täältä, kertoo Jukka Tani.

Teollisuuspuisto ja pumpputehdas saivat kuitenkin vielä odottaa 
miestä, jonka uralleen sysäsivät.

Kuopiosta tultuaan, Jukka ryhtyi vuonna 2008 rakentamaan kaa-
suputkitehdasta Mussalossa, kunnes vuonna 2010 päätyi viimein 
entiseen kesätyöpaikkaansa.

- Olin ensin vuodenpäivät ostopäällikkönä ja sen jälkeen olen 
ollut vuodesta 2011 alkaen tehdaspäällikkönä, pari vuotta sitten 
sain vastuulleni myös toimitusjohtajan tehtävät, kertoo Jukka Tani.   

Jukka ei ole ensimmäinen Sulzer Pumps Finlandin toimitusjoh-
taja, jolla on kaksi ”virkaa”. Hänen edeltäjänsä, Markku Koponen 
vastasi toimitusjohtajuuden ohella myös talousjohtajan tehtävistä. 
Sveitsiläisen Sulzer konsernin Suomen yhtiö on vuosien saatossa 
ollut erinomainen johtajiensa kouluttaja. Varsin moni johtoryhmän 
jäsenistä on kasvanut tehtäviinsä yhtiön sisällä.

Näyttää siltä, että Sulzer Pumps Finlandiin luotetaan myös Win-
terthurin pääkonttorissa. Karhulan yksikön vastuulla on maailman 
hienoimpien pumppujen ohella, nelisenkymmentä henkeä työllistävä 
konsernin IT-palvelut. 

Sulzer Pumps Finland Oy on itsenäinen tytäryhtiö, joskin strategiset 
päätökset tehdään Sveitsissä. Suomen yhtiön tuotekehitysyksikkö on 
Kotkassa ja Helsingissä, Kotkan toimipiste vastaa myös yhtiön huolto-
liiketoiminasta. Mäntässä ja Oulussa toimii yhtiön pumppu- ja sekoi-
tinhuolto, Raumalla puolestaan valmistetaan ja huolletaan tiivisteitä.

- Karhulan tehtaan liiketoiminta on kehittynyt merkittävästi ennen 
muuta sen jälkeen, kun korkeanopeuksisen HST-turbokompressorin 
tuotanto alkoi täällä. Siinä on paljon elektroniikkaa, ja se vaati meiltä 
paljon kun perinteiset pumppumme ovat raskasta rautatavaraa. HST-
laitteissa hyödynnetään suurnopeusteknologiaa HST-kompressoria 
käytetään mm. jätevesien puhdistuksessa, kertoo toimitusjohtaja 
Jukka Tani. 

Sulzerin Ihmiset ja teknologia innostavat
Jukka Tani harmittelee, että Karhulan Teollisuuspuistossa aina 
vallinnut yhteisöllisyys on ajan myötä lieventynyt. 

KAIKKI ALKOI  
KESÄTÖISSÄ SULZERILLA

Toimitusjohtaja Jukka Tani  
vahvistaa säännön
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logistiikkakeskus lanseerattiin asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille 17. marraskuuta 2022.

- Aiemmin täällä oli paljon enemmän yhteisiä rientoja ja harras-
tuksia myös vapaa-aikana.   Nyt tapaamme toisiamme enimmäkseen 
työpaikalla, eikä tehtävien erilaisuus ainakaan lisää kohtaamisia.

Jukka sanoo, että ihmiset ja talon vahva, yhteisen tekemisen henki 
ovat silti ihan parasta Sulzerilla, toinen häntä innostava asia on jat-
kuvasti kehittyvä teknologia. 

Teknologia onkin ottanut syksyn 2022 aikana Karhulassa valtavan 
harppauksen. Tehtaan uusi, merkittävä investointi tuotantoon ja 
logistiikkaan on jälleen yksi todiste konsernitason luottamuksesta 
Sulzer Pumps Finlandia kohtaan. 

- Investointi käynnistyi, hieman koronaviivästeisesti, jotakuinkin 
samaan aikaan kun minä aloitin toimitusjohtajana. Tuotannossa 
investointi tarkoittaa radikaalia muutosta läpimenoaikaan, mikä 
nostaa myös volyymiamme. Tähän asti pumpun valmistuminen kesti 
kaksi viikkoa, nyt siihen tarvitaan vain kuusi tuntia. Uuden logis-
tiikkakeskuksen täysimittainen käynnistyminen ottaa vielä hetken. 
Että tähän päästiin, vaati se meiltä kaikilta isoa ponnistusta, toteaa 
Sulzer Pumps Finlandin toimitusjohtaja Jukka Tani.

Uusi investointi lanseerattiin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille 
17. marraskuuta 2022. Jukka Tani tulkitsee, että kova työ palkittiin, 
kun tehtaalle kutsutut vieraat olivat sekä ihastuksissaan että häm-
mästyneitä. 

Investoinnin vaativuus tavoitti Jukan myös kotisohvalla tyttären 
lausumana. 

- Tehdäänkö isi jotain kivaa yhdessä sit kun se tehdas on valmis, 
etkä sä ole enää niin paljon töissä.

HANNU OKSANEN / Kuvat: JUKKA KOSKINEN

SULZER PUMPS FINLANDIN UUSI 
TUOTANTONLINJA JA LOGISTIIKKA-
KESKUS KÄYNNISTYIVÄT NÄYTTÄVÄSTI

S
ulzer Pumps Finland Oy järjesti torstaina  

17. marraskuuta uuden tuotantolinjan ja logistiik-

kakeskuksen lanseerauksen asiakkaille ja sidos-

ryhmille Karhulassa. Myös henkilöstölle uutuudet esi-

teltiin juhlavasti perjantaina 18. marraskuuta.

Lanseerauksen juhlapaikkana toimi uudessa logistiik-

kakeskuksessa vielä vapaana ollut tila, josta sukeutuikin 

torstain kutsuvierastilaisuuteen merkittävän inves-

toinnin arvoinen areena, upeine valoineen, kukka-

asetelmineen ja punaisine mattoineen, tarjoilusta 

puhumattakaan. 

Tilaisuuden juontajana toimi teeveestä tuttu Annastiina 
Heikkilä, musiikkia tarjoili kotkalaisten ihan oma huip-

pubändi Ihmeneloset, Ella Tepposella vahvistettuna. 

Yllätyksellisin muttei näkymättömin esiintyjä oli 

Kansallisbaletin soolotanssija Terhi Talo, joka taivutti 

jopa Sulzerin komeimman A72-pumpun partnerik-

seen. Pumput olivat näyttävästi muutenkin esillä ja 

tutkittavina. 

Lanseerausjuhlan tärkein näytös tapahtui kuitenkin teh-

taalla, uudella upealla tuotantolinjalla, jonne toimitusjoh-

taja Jukka Tani johdatti kutsuvieraat innostavan ja henkeä 

nostattaneen puheensa myötä. Tehdaskierroksen jälkeen 

Sulzer Pumps Finlandin hallituksen puheenjohtaja ja 

Sulzer Industry -liiketoimintayksikön johtaja, Veli-Pekka 
Tiittanen valaisi mittavan investoinnin taustaa. 

Lanseerausjuhla ja etenkin huippumodernin tuo-

tantolinjan vieraissa aiheuttama ihailu ja hämmästys 

tulkittiin Sulzerilla niin, että kaikki meni muodikkaasti 

sanoen putkeen. Karhulan Teollisuuspuistoyhdistyk-

sellekin lankesi Sulzerin lanseerausjuhlassa uusi rooli, 

sillä tapahtuman tuotanto oli yhdistyksen vastuulla.
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T
alousjohtaja Panu Sopanen tuli Sulzerille 
vuoden 2021 joulukuussa. Headhunter löysi 
hänet Järvelästä, Päijäthämeestä, Koskisen 
Oy:n Levyteollisuuden talousjohtajan jak-

karalta. Hetken mietittyään ja parin testin jälkeen 
muutto Karhulaan oli selvä. 

- Hauskaahan tässä on se, että seutu on tuttu, koska 
olin tuossa kuitulasilla talouspäällikkönä 2000–2002. 
Asuimme silloin Hakalanmäellä, Sunilan kupeessa 
ja siis kuljin Teollisuuspuiston ohi joka ikinen päivä. 
Ilmeisesti menin tarpeeksi usein, kun muistivat minut, Panu Sopanen 
naurahtaa.

Sopanen kertoo, että edellisestä kerrasta Karhulassa jäi sen verran 
hyviä muistoja, että paluu tänne ei ollut minkäänlainen ongelma. 
Silloin hän tunsi Teollisuuspuistosta vain Wanha Lasimestarin. Sen 
enempää Sulzer, kuin Andritzkaan eivät olleet vielä täällä, koska Ahl-
ström teki vasta kauppoja pumpputehtaan ja Machineryn myynnistä.

Pankkimiehestä tuli teollisuusmies
Kauppatieteen maisteri Sopanen lähti alunpitäen pankkiuralle Kan-
sallisosakepankissa mutta kun pankkimaailmassa alkoi myllertää, 

KARHULAAN OLI HELPPO  
TULLA TAKAISIN

Panu vaihtoi alaa matkailubisneksen kautta 
Metsä-Serlalle ja edelleen Ahlstromille eli hän 
on palvellut metsäteollisuusklusteria vuodesta 
1997 alkaen.

Taloushallinto ja liiketoiminnan kehittämi-
nen ovat Sopasen erikoisalaa. Panu on ehti-
nytkin uransa aikana kierrellä monilla paik-
kakunnilla ja ulkomaillakin. Sopasella ei ole 
lapsia ja vaimo on taiteilija, joka työskentelee 
kotona. Näin ollen elinympäristön vaihtaminen 

on käynyt aina helposti. 
- Aloitin Sulzerilla 7. joulukuuta 2021. Talousjohtajana aloitin viral-

lisesti helmikuussa 2022 mutta kesän korvalla eläköitynyt edeltäjäni, 
Markku Koponen oli edelleen talossa toukokuun 2022 loppuun asti. 
Minullehan se oli ihan luksusta. Teimme Markun kanssa yhdessä 
aikataulun, jonka mukaan edettiin asiakokonaisuuksittain. Pereh-
dytykseni oli hyvin selkeää , sillä tarkkana miehenä Markku näytti 
asiat yksittäin ja pilkun tarkasti. Nämä keskustelut käytiin pääosin 
Teamsissa, joten minulla on kaikki tallessa ja voin milloin tahansa 
tarkistaa miten se nyt olikaan, kertoo Panu Sopanen.

Sulzerin talousjohtaja Panu Sopanen:

Karhulan yksikön 
työyhteisössä vallitseE 
rentouS, mutta myös 
terve ammattiylpeyS.
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KARHULAAN OLI HELPPO  
TULLA TAKAISIN

Sulzerilaisia leimaa rentous ja ammattiylpeys
Panu on viihtynyt Sulzerilla erinomaisesti ja työ vastaa täysin 
hänen odotuksiaan. 

- Tämä työyhteisö vastaa myös sitä mitä hainkin. Ehdin olla pit-
kään Ahlströmillä, joka on suuryritys, Koskisen Oy taas on hieman 
pienempi päijäthämäläinen. Näillä on tietysti vissi ero. Sulzer on suuri 
ja sen toiminta on globaalia, josta seuraa, että yhtiössä on selkeämpi 
rakenne ja järjestys, ”kuri”. 

Ainoa asia mikä talousjohtaja Sopasta harmittaa, on että hän tuli 
taloon korona-aikana, mistä seurasi, että kaikki palaverit ja alaistenkin 
ns. tapaamiset tapahtuivat sinistenruutujen kautta. 

- Ensimmäiset taloushallinnon palaverit olivat ajoittain hankalia. 
Kun ei tuntenut vielä ihmisiä ja jos toisella oli kuvakin pois päältä, 
niin ei aina tiennyt mitä tapahtuu todella. Kun kaveri on Teamsissa 
hiljaa, niin tuntuu siltä, että yhteys katkesi. Jos hän istuisi vastapäätä, 
niin ymmärtäisi, että hän on hiljaa, koska hän miettii.

Nyt kun elämä on taas normalisoitunut ja väki palannut työpai-
kalle on Sulzer Pumps Finlandin talousjohtaja Panu Sopanen pannut 
merkille Karhulan yksikön työyhteisössä vallitsevan rentouden mutta 
myös terveen ammattiylpeyden. Se on asia joka leimaa Panun mukaan 
karhulalaisten porukan arkea. 

Teksti ja kuva: HANNU OKSANEN

On ehtinytkin vierähtää jo jokunen vuosi, kun William 

Ruthin kadulla on nähty markkinamenoa ja 140 vuotta 

vanha katu on kuin luotu markkinoille. Tähän perin-

teeseen tarttui Karhulan Teollisuuspuiston yrittäjiin 

kuuluva valokuvaaja Sofia Virtanen.

Sofian organisointi tuotti tulosta ja Kolmikulman 

joulumarkkinat näkivät uuden tulemisensa, lumen 

valkaisemissa tunnelmissa. Yleisöä kertyi lopulta yli 

1000 henkeä. Ei siis epäilystäkään, etteikö markki-

menoa olisi odotettavissa myös joulun alla 2023. 

Markkinoiden keskuksena toimi Kuuntorni Oy:n 

osoitteessa William Ruthin katu 12  sijaitseva punai-

nen rakennus, aiemmin se toimi työterveysasemana. 

Myyjäisiä varten Kymenlaakson Yrittäjänaiset olivat 

perustaneet sinne viihtyisän kahvion. 

Kaikkiaan markkinat keräsivät runsaat 50 myyjää ja 

myös joulupukki oli paikalla kuulemassa joululahja-

toiveita. Perheen pienimmät pääsivät tarkastelemaan 

maisemia ponin selästä.   

Tapahtuman järjestivät Sofia Virtasen kanssa yhteis-

työssä Kymenlaakson Yrittäjänaiset. 

WILLIAM RUTHIN KADUN  
JOULUMARKKINAT OLIVAT  
JÄLLEEN MENESTYS
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Adecco Oy  I  Ahlstrom Glassfibre Oy  I  Andritz Oy  I  Adconsys Oy 

BBQ Import Oy  I  Coor Service Management Oy  I  Cursor Oy 

Enmac Oy I Filmbutik Oy I Juhani Haavisto Oy  I  Kotka Coatings Oy

Kotkan Energiaverkot Oy  I  Kuuntorni Oy  I  Mehiläinen Oy  

Sulzer Pumps Finland Oy  I  Vihmerä Oy

Rauhaisaa joulunaikaa!


