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Rakentajat
laulutuulella
JÄLKIMAKU
Palstalla maistellaan talouden tapahtumia.
Rakennusteollisuus RT tiedotustilaisuudessa Grill

It Marinassa tuskailtiin pitkään sitä, että kalvoesitykseen valmistautuneen pääekonomisti Sami
Pakarisen tietokonetta ei saatu toiminaan yhdessä
Marinan tekniikan kanssa. ”Vedetäänkö yhteislaulu”, ehdotti joku rakennusliikkeiden johtajista
odottamisen ajankuluksi. Ei vedetty, mutta Jälkimaistelija kuulee melkein korvissaan, kuinka
mukavasti sateisen päivän piristeenä olisikaan
säväyttänyt rakennusalan jässiköiden vetämänä
”kalliolle kukkulalle rakennan minä majani”. Ensi
kerralla sitten.
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu perustet-

tiin vuonna 1969 ja nyt se on laajentamassa toimintaansa Lahteen. Turkuun ei teknistä korkeakoulua
ole yrityksistä huolimatta saatu, mutta tällä vauhdilla Lappeenranta saavuttaa vanhan pääkaupungin
noin 50 vuoden kuluttua.
Nokia päätti lopettaa OZO-virtuaalitodellisuuska-

meransa kehittämisen, mikä ei ollut ihme. Kamerahan toi vain virtuaalituloja yritykselle, mutta
tappiot olivat ihan oikeita euroja.
Venäjä, Venäjä, Venäjä, puolustusministeri Jyri
Häkämies jyrisi vajaa vuosikymmen sitten. Toinen ääni on nyt askelten, kun Fortumin miehet
nyökyttelevät da, da, da ja yya. Fortum on hankkimassa lisää kaasu- ja hiilivoimaloita Venäjältä ja
Uniper-kaupan toteutuessa Fortum saa merkittävän siivun Venäjän sähköntuotannosta. Lisäksi yhtiö pääse rahoittamaan Nordstream-kaasuputkea.
Jo aiemmin Fortumille annettiin mahdollisuus
päästä mukaan venäläisten Suomeen puuhaamaan
ydinvoimalahankkeeseen. Onneksi meillä on taas
naapurissa rauhaa rakastava ja ystävämielinen
kansakunta.

Jari Surakka ryhtyi yrittäjäksi ja hankki Nokian vanhan protohallin ja koneet. Saman katon alla on sekä 3D-printtaus-, 3- ja 5-akselikoneistus- sekä laserleikkausteknologiat, joilla palvella asiakkaita.

Protopajan uusi elämä

Aikaisemmin 330 neliömetrin hallissa valmistui Nokian sisäiseen käyttöön suunnattuja prototyyppejä.
Nyt pajassa muotoutuu prototyyppejä monelle eri yritykselle.
VIIKON YRITYS
Marianne Mäkitalo
Turun Sanomat, Salo

Protohouse Finland Oy:n
toimitusjohtaja Jari Surakka ehti olla Nokian ja Microsoftin palveluksessa reilut 15
vuotta, kunnes kymmenennet
yt-neuvottelut osuivat omalle
kohdalle.
– Kun aloitin Nokialla, toiminta oli niin nousujohteista,
että mielessäni ehdin jo tuudittautua ajatukseen lähes loppuelämän työstä. 2000-luvun
tasaisten yt-neuvottelukierrosten jälkeen ajatus alkoi
muuttua, ja pohdin muitakin
työvaihtoehtoja.
Salon synkkien uutisten jälkeen Surakka ei pitkään ehtinyt
laakereillaan levätä. Tulevalla
yrittäjällä oli vuosien koke-

mus prototyyppien ja 3D-mallinnuksen parista, ja mielessä
oli jo muhinut ajatus omasta
yrityksestä. Syksyllä 2015 palkkatyöt loppuivat, tammikuussa
2016 Protohouse Finland aloitti Nokian entisessä sisäisen
tuotekehityksen protopajassa. Itse työ on täysin vastaavaa kuin Nokian ja Microsoftin
palkkalistoilla ollessa.
– Aikaisemmin teimme
prototyyppejä kännyköistä
ja tableteista, nyt skaala on
erittäin laaja. Kyseessä voi
olla joko yksittäinen tuotekehityksen osa tai suuri sarjatyö
asiakkaalle.
– Aloitimme täysin nollasta
ilman yhtään asiakasta. Nyt
vuosi ja kymmenen kuukautta myöhemmin meillä on noin
140 asiakasta. Kasvua haemme
jatkuvasti lisää, mutta olen
tyytyväinen, että näin pienessä
ajassa olemme tässä onnistuneet, Surakka jatkaa.

Tyytyväinen Surakka on eten-

kin siihen, että hänen yrityksensä on työllistänyt entisiä
nokialaisia. Surakan lisäksi
yritys työllistää viisi muuta
henkilöä, tuorein kiinnitys
tehtiin vajaa kuukausi sitten.
– Kumulatiivisesti laskettuna meillä on yhteensä yli 120
vuoden kokemus kansainvälisestä tuotekehitys- ja protoiluympäristöstä, sillä meillä
kaikilla on parinkymmenen
vuoden kokemus alalta.
Kilpailutilanteessa Surakka
laskee yrityksensä eduksi sen,
että saman katon alla on sekä
3D-printtaus-, 3- ja 5-akselikoneistus- sekä laserleikkausteknologiat.
– Usein tämän alan yritys
voi olla keskittynyt näistä yhteen tai kahteen teknologiaan.
Pystymme olemaan joustava
muotoilu-, markkinointi- ja
tuotekehitysmallien tekijä.
Elektroniikka-alan kokemuk-

sesta johtuen pystymme tekemään myös erityisen ohuita
laserleikkauksia.
Surakka kuvailee myös markkinoiden laajuutta määrittelemällä ”periaatteessa koko
maailman perustuvan koneistukseen ja muotoiluun”.
– Esimerkiksi voi nostaa
vaikkapa muovisen valokatkaisijan. Alun perin sekin on
koneistettu alumiinimuottiin
ja testattu toimivuus ennen
sarjatuotantoa.
– Työ on monipuolista, ja
saamme itse vaikuttaa lopputulokseen. Karkeasti kuvailtuna prototyyppien ja tulevien tuotteiden mekaniikan
valmistamisessa toinen puoli
on tietokoneella suunnittelemista ja toinen puoli koneistuskeskuksella olemista,
Surakka toteaa.
Yritys aloitti hankkimalla No-

kialta jääneen laitekannan, jo-

hon kuuluu kuusi koneistuskeskusta, kolme 3D-printteriä
ja laserleikkausasema.
Tämän lisäksi yksittäinen
suuri investointi oli viime
vuoden puolella hankittu viisiakselinen koneistuskeskus,
joka mahdollistaa vaativienkin tuotteiden valmistuksen
kertakiinnityksellä.
– Suurin muutos työssä on
ajattelutavan muuttaminen.
Nyt taustalla ei ole enää suuryhtiötä, vaan teemme työtä
start up -hengessä, Surakka
kuvailee.
– Yrittäjyyteen liittyvien
töiden ja vastuiden lisäksi
vastaan myös myynnistä ja
markkinoinnista, ja esimerkiksi oikean hinnoittelun
määritteleminen on ollut yksi
opeteltava asia.
– Kliseisesti sanottuna työ
on monipuolista ja jokainen
päivä on sisällöltään erilainen, Surakka hymyilee.

FAKTA

Protohouse
Finland Oy
■■Perustettu vuonna 2016.
■■Muotoilu-, markkinointi- ja

tuotekehitysmallien tekijä.

■■Käytössä 3D-printtaus- ja

3- ja 5-akselikoneistus- sekä
laserleikkausteknologiat.
■■Yrittäjä Jari Surakka.
■■Työllistää yrittäjän lisäksi
viisi muuta henkilöä.
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VIIKON HENKILÖ
Jukka Vehmanen
Turun Sanomat

– Täällä puhalletaan nyt todellakin yhteen hiileen. Tällaisessa
tilanteessa on ollut hienoa solahtaa mukaan samaan junaan,
kauppakamarin edunvalvontajohtajana heinäkuun lopusta
asti toiminut Leiwo hehkuttaa.
On kuulunut väitteitä siitä,
että Turussa ei osata lobata eli
tuputtaa riittävän aggressiivisesti seudulle tärkeitä hankkeita.

Kaisa Leiwo on iki-ihastunut Turun seutuun ja vakuuttaa, ettei
muuta koskaan pois.

– Se mitä on tapahtunut, ei
tue väitettä. Esimerkiksi tunnin juna sai suunnittelurahaa,
ja rahaa ovat saaneet myös tieväylät. Tekninen DI-koulutuskin yliopistoyhteistyönä alkaa.
Leiwo ei suostu listaamaan
tärkeysjärjestykseen alueen
kannalta kolmea tärkeintä
hanketta, mutta suostuu ne ni-

meämään: tunnin juna, osaavan
työvoiman saaminen alueelle
sekä teknisen koulutuksen ja
siihen liittyvän tutkimusperinteen juurruttaminen alueelle.
Hänestä parantamista on
ainakin Turun positiivisen
meiningin tunnetuksi tekemisessä, jotta alueelle saataisiin
muun muassa paljon kaivattu-

ja työntekijöitä ja osaajia.
– Taloustutkimuksen mukaan vain kaksi prosenttia
suomalaisista tietää Turun
seudun positiivisen rakennemuutoksen ja saman verran
voisi olla valmis muuttamaan
Turun seudulle.
Varsinais-Suomen liitolla on
oma edunvalvontajohtajansa
ja Turun kaupungilla on väkeä
hoitamassa samaa asiaa, mutta
Leiwon mukaan kauppakamarin omalle edunvalvontajohtajalle riittää puurtamista.
– Hoidamme edunvalvontaa
hieman eri näkökulmasta viemällä varsinkin jäsentemme
toivomuksia eteenpäin. Kävin
esimerkiksi juuri Saksassa jättämässä lentoyhtiö Lufthansalle aloitteen lentoreitin avaamisesta Turun ja Saksan välille
asiakkaidemme toivomuksesta.
Seuraavaksi Leiwo alkaa kar-

toittaa niitä seudun työpaikka-alueita, joissa on aukkoja

julkisessa joukkoliikenteessä,
kuten esimerkiksi Kaarinan
Krossin alueella.
– Selvityksen jälkeen olemme
varmaan yhteydessä Föliin.
Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton ja Turun Kauppakorkeakoulun yritystutkimuksen
ja -koulutuksen (silloinen PKinstituutti) kautta kauppakamariin päätynyt Leiwo sanoo,
että hänen uudessa tehtävässään yhdistyy kaikki se, mitä
hän on aiemmin tehnyt.
– Siksi olen aivan innoissani.
Oppimista on toki vielä paljon,
sillä en ole ollut aiemmin näin
laajasti elinkeinoelämän kanssa
tekemisissä.
Meyerin telakan rooli Turun
talousalueen nykyveturina tunnetaan, mutta mistä nousee
uusia aloja alueen tukijalaksi?
– Turussa on hirveästi start
uppeja, ja uskon, että esimerkiksi niiden kautta syntyvät
uudet teknologiat voivat tuoda
tänne uutta elinvoimaa. Onhan

TURKU Viking Line on lahjoittanut 40 000 euroa
Itämeren ympäristötyöhön. Muovikassien myynnistä Viking Linen aluksilla kerätty lahjoitus
menee neljälle ympäristöjärjestölle.
Muovikassit on valmistettu kierrätysmuovista, ja
osa sen raaka-aineesta tulee Viking Linen omasta
kierrätyksestä laivoilla. Lahjoitus käytetään muun
muassa tiedotuskampanjoihin, ympäristötyöhön
sekä jäteasemien ja käymälöiden ylläpitoon saaristossa.
Viking Linen ympäristökampanja jatkuu myös tänä vuonna. Kampanjan kautta osa jokaisen laivojen
tax-free-myymälöissä myydyn muovikassin tuotosta
lahjoitetaan Itämerellä tehtävään ympäristötyöhön.
Tänä vuonna avustuksen kohteiksi valittiin BSAG
(Baltic Sea Action Group), Pidä Saaristo Siistinä
ry, John Nurmisen Säätiö ja Östersjöfonden.
Viking Line korostaa, että suora yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa on hyödyllistä, koska ne
toimivat määrätietoisesti saavuttaakseen näkyviä
ja konkreettisia tuloksia lähiympäristössä.
– Viking Linen alukset liikkuvat päivittäin saaristossa, ja haluamme eri tasoilla kantaa vastuumme
ympäristöstä. Omien ympäristötoimiemme lisäksi haluamme tukea organisaatioita, jotka tekevät
konkreettista työtä saariston suojelemiseksi, sanoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna BoijerSvahnström. TS

Nimitykset
KATSO VIDEO
3D-laser tulostuksesta
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Kaisa Leiwo solahti Turun vauhtijunaan
Turun kauppakamarin
edunvalvontajohtajan
Kaisa Leiwon mukaan
Turun seudulla on
”aivan mieletön
yhdessä tekemisen
draivi”.

Viking Linen ympäristökampanjasta 40 000 euroa

KUKA

PLANTCON
OY

Turkuun on
nimitetty
LVI-teknikko Pasi
Pasi Vuotila
Vuotila ja
Lauri Tuuna
talotekniikan asiantuntijoiksi.

Kaisa Leiwo
■■Syntynyt Jyväskylässä.
■■Koulutukseltaan kauppatietei-

den lisensiaatti.
■■Asuu Kaarinassa.
■■Perheessä kaksi lasta, kaksi
koiraa ja aviomies.
■■Työskenteli ennen kauppakamaria kolme vuotta Isännöintiliiton johtajana Helsingissä.
■■Harrastukset ratsastus, liikkuminen, lukeminen. Toimii myös
epilepsialiitossa ja SPR:ssä.

meillä Nokian jäljiltä täällä yhä
osaamista.
Leiwo ei lähde veikkaamaan,
mikä ala saattaa joutua Turun
talousalueella vaikeuksiin.
– Sen sanon, että sellaiset yritykset, jotka eivät hiffaa lähteä
mukaan digitalisoitumiseen,
ovat pulassa.

Lauri Tuuna
OMENAHOTELLIT

Omena-hotellien uutena
toimitusjohtajana on aloittanut Thomas Kingelin.
Kingelinillä on vankka kokemus matkailu- ja hotellialalta. Omena-hotelleille hän
siirtyi kokous- ja kylpylähotelli Långvikin myyntijohtajan paikalta.
MEDILASER

Medilaser Oy on nimittänyt Lasse Hyytin yhtiön
uudeksi toimitusjohtajaksi. Hyyti on vuodesta
2010 vastannut Cor Group
-konsernin mediayhtiöiden liiketoiminnasta ja
toiminut viimeksi Terve
Median ja Oma Terveyden
toimitusjohtajana. Coronaria Hoitoketju Oy osti
syyskuussa enemmistön

Medilaserin osakekannasta.
SOFOKUS

Sähköisen liiketoiminnan
asiantuntijatalo Sofokus
on nimittänyt Juha-Matti
Santalan (29) yhtiöön
nimikkeellä Brand Hacker.
Santala on Suomessa
tunnettu start-up maailman vaikuttaja, joka on
aiemmin työskennellyt
ohjelmistokehittäjänä San
Fransiscolaisessa Chartiossa, Helsinkiläisessä
Smartly.io:ssa ja startupyhteisömanagerina Turun
Boostissa.
BAYER OY

Terhi Reunama on
nimitetty
Study Lead
Monitor
Terhi Reunama
-tehtävään
Medical
& Data
Management -tiimiin
osana SBU Oncology:n
organisaatiota. Reunama
on aikaisemmin työskennellyt Bayerilla vastaavissa tehtävissä vuokratyöntekijänä Crown CRO Oy:n
palveluksessa.

