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Nokian tai Microsoftin enti-
sen teollisuusalueen portilla 
ei enää ole puomia eikä port-
tivahtia, mutta eipä täällä ole 
Nokiaakaan tai Microsoftia. 
Vielä viisi vuotta sitten alueelle 
ei ollut mitään asiaa, jos ei ollut 
saanut kutsua. Nyt portista saa 
ajaa sisään kenenkään estämät-
tä tai esittämättä kysymyksiä.

Viimeinenkin Microsoftin 
työntekijä lähti alueelta vuoden 
2016 lopulla. Parhaimmillaan 
kymmenen vuotta sitten lähes 
6 000 ihmisen työpaikkana toi-
minut teollisuusalue oli miltei 
tyhjä.

– Ei ole enää. Täällä on nyt 
noin 60 yritystä, ja lisää on 
tulossa. Tiedusteluja vuok-
rattavista toimitiloista tulee 
viikoittain. Jos kysyt minulta 
asiaa kesän jälkeen, esitän en-
tistä paremmat luvut, tehdas-
aluetta operoivan Salon IoT 
Parkin toimitusjohtaja Jukka 
Vakula hymyilee.

Samalla hän pamauttaa pöy-
tään aika pysäyttävät luvut teol-
lisuuskampuksen nykytilasta. 
Alueella toimivissa 60 yrityk-
sessä on noin 550 työpaikkaa. 
Vuodenvaihteessa kampuksella 
aloittaneella Turun ammatti-
korkeakoulun toimipisteellä on 
850 opiskelijaa. 

Luvun ulkopuolella on vielä 
lääkeyhtiö Orionin lääkepak-
kaamo, joka sijaitsee kampuk-
sella, mutta jonka toimitilat 
Orion osti suoraan Microsof-
tilta. Siellä on 140 työntekijää.

Nokia-slangissa Ollilan hattu 
-nimiseksi ristityssä toimisto-
rakennuksessa on täysin erilai-
nen tunnelma kuin vaikkapa 
vuosi sitten. Aulaan on raken-
nettu kahvio, ja rakennuksen 
lisäsiivessä toimiva ruokala on 
täynnä opiskelijoita ja yritysten 
työntekijöitä. Alueella on teke-
misen tuntu.

Salolaiset saavat kiittää kes-
keisen teollisuusalueensa uu-
desta kiidosta kaupunginisiään, 
erityisesti eläkkeelle jäänyttä 
kaupunginjohtajaa Antti Ran-
takokkoa. Salon kaupunki teki 
reippaan keskustelun jälkeen 
uskaliaan päätöksen joulun 
alla vuonna 2016, että se läh-
tee mukaan teollisuusalueen 
ostamiseen.

Kaupunki sijoitti 4,5 miljoo-
naa euroa Salo IoT Park -ni-
miseen yhtiöön, joka hankki 
teollisuusalueen omistukseen-
sa Microsoftilta. Kaupungin 
omistusosuus yhtiöstä on 36 
prosenttia ja 4capes Oy:n 32 
prosenttia. Muiden osakkai-
den, Aurora Venturesin, Hans 
Strömbergin, Lounaismaan 

Osuuspankin ja Lounean osuu-
det ovat kahdeksan prosenttia.

IoT Park aloitti toimintansa var-
sinaisesti jo viime keväänä, mut-
ta myyntitoiminta pääsi toden 
teolla vauhtiin vasta elokuussa 
toimitusjohtajaksi nimitetyn 
Jukka Vakulan aloitettua teh-
tävässään. Vakula hoiti aiemmin 
Technopolisin liiketoimintoja 
Helsingin alueella.

– Ensimmäinen tehtävä oli 
tehdä aluetta tunnetuksi. Se oli 
ihan puhdasta markkinointia ja 
mielikuvien kääntämistä pois 
siitä, että Salon on taantuvaa 
aluetta. Tarkoituksena ei ole 
ollut houkutella yrityskam-
pukselle Salossa jo toimivia yri-
tyksiä, vaikka emme me niiden 
tulemista estäkään. Tarkoituk-
sena on saada yrityksiä, joille 
on hyötyä toisistaan. Täällä on 
jo erilaisten it-yritysten ohel-
la muun muassa tilitoimisto ja 
esimerkiksi Terveystalon toi-
mipiste, Vakula selittää.

– Tässä on silti vielä paljon te-
kemistä. Kampuksella on vuok-
rattavia neliöitä 90 000. Noin 
kolmannes niistä on vuokrattu, 
hän jatkaa.

Salon kohentunut tilanne nä-
kyy myös työttömyysluvuissa. 
Salon kaupungin elinkeinoyh-
tiön Yrityssalon toimitusjoh-
taja Jyrki Sjöholm sanoo, 
että Salo alkaa toipua Nokian 
ja Microsoftin aiheuttamista 
shokeista. Salon oli erityisen 
rakennemuutoksen tukialuetta 
kännykkätehtaan sulkemisesta 
vuonna 2012 lähtien viime vuo-
den loppuun asti.

– Työttömien määrä vähe-
ni 862 vuodentakaiseen ver-
rattuna. Salossa oli viimeksi 
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Lähde: Startel/FactSet/Nordea

1291,451,1784 77,52-0,18810233,31

Componenta (T) +9,09
Harvia Oyj +8,12
Ålandsbanken A +4,32
Rovio Entertainment +4,26
Vaisala +3,83
QT Group +3,29
Orion B +2,94
Trainers’ House (T) +2,80

Wulff Group –5,16
Digitalist Group –4,83
Terveystalo Oyj –4,17
Alma Media –3,10
Elecster –2,63
Efore –2,60
Pöyry Oyj –2,05
Nordea Bank FDR –1,88

Lontoo FTSE 7743,28 +0,26
New York DJIA 24694,65 –0,05
Nasdaq Composite 7371,09 +0,26
Pariisi CAC 40 5569,62 +0,30
Frankfurt DAX 12992,91 +0,18
Tokio Nikkei 22717,23 –0,44
Sao Paulo 86362,37 +1,45
Zürich SMI 8983,06 –0,12

Australia - dollari AUD 1,5741
Englanti - punta GBP 0,8742
Etelä-Afrikka - randi ZAR 14,7584
Hongkong - dollari HKD 9,2504
Japani - jeni JPY 129,8300
Kanada - dollari CAD 1,5161
Kroatia - kuna HRK 7,3830
Norja - kruunu NOK 9,5715
Puola - zloty PLN 4,2889
Ruotsi - kruunu SEK 10,2903
Singapore -dollari SGD 1,5824
Sveitsi - frangi CHF 1,1792
Tanska - kruunu DKK 7,4487
Thaimaa - baht THB 37,8740
Tsekki - koruna CZK 25,5450
Turkki - liira TRY 5,2178
Unkari - forintti HUF 317,2700
USA - dollari USD 1,1784
Venäjä - rupla RUB 73,5977
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K
urssit päätyivät loivaan nousuun. Vaih-
toa kertyi 512 miljoonaa euroa, josta 
Nokiaa oli 72 miljoonaa. Sen kurssi ei 
juuri liikkunut. Neste laski 1,4 prosent-

tia. Kolmanneksi vaihdetuimpana Asiakastie-
to kohosi 2,5 prosenttia. Osakkeella tehtiin 
kauppa, jossa vaihtui lähes kymmenesosa 
koko osakekannasta. Kaupan koko vastaa li-
putusilmoituksia, joiden mukaan Mandatum 

Henkivakuutusosakeyhtiö myi ja Sampo osti. 
Nousussa olivat myös UPM (+0,5 %) ja Stora 
Enso (R-osake +0,8 %) sekä Fortum (+0,5 %). 
Nordea vajosi 1,9 prosenttia ja Tukholman 
pörssissä 2,9 prosenttia. Tulosjulkistajista 
terveydenhoitoyhtiö Terveystalon kurssi 
laski 4,2 prosenttia, mutta kiuasvalmistaja 
Harvian osake pomppasi 8,1 prosenttia. Kes-
kon B-osake eteni 0,3 prosenttia.

PÖRSSI

Startel Helsinki

Harvia
hyppäsi

Työ palasi kännykkätehtaalle
Nokian entinen 
tehdasalue 
Salossa pihisee 
jälleen elämää. 
Alueella toimii 
jo 60 yritystä,  
ja lisää on 
tulossa.

Turingin tilalle tulee Powerfinn

IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula (vas.) ja Protohousen toimitusjohtaja Jari Surakka ovat tyytyväisiä, että Nokian entinen teollisuusalue virtaa uusia yrityksiä.

Jenni Honkanen
Turun Sanomat, Startel

Ruotsalainen lentoyhtiö 
Nextjet kertoi keskiviik-
kona Facebook-sivuillaan 
hakeutuvansa konkurs-
siin. Iltapäivällä pysäh-
tyivät kaikki sen lennot, 
joista yksi oli Turusta 
Maarianhaminaan läh-
dössä ollut kone.

Nextjetillä on ollut Tu-
rusta yksi päivittäinen 
lento Maarianhaminaan 
arkipäivisin kello 16.30. 
Maarianhaminasta Tur-
kuun päin on lennetty 
aamupäivisin.

Finavian Turun lento-
aseman päälliköllä Juha 
Aaltosella ei ole tarkkaa 
tietoa Nextjetin Turun 
lentojen viimeaikaisista 
täyttöasteista.

– Eivät koneet ainakaan 
täysiä ole olleet, hän ku-
vailee.

Turusta Maarianha-
minaan lentää edelleen 
Finnair.

Nextjetillä on ollut 
Turun lisäksi useita len-
toyhteyksiä Suomessa. 
Maarianhaminasta se on 
lentänyt Tukholmaan, 
Oulusta Luulajaan ja 
Tromssaan sekä Kokko-
lasta Tukholmaan ja Uu-
majaan. 

Porista Nextjet on lii-
kennöinyt Helsinkiin ja 
Tukholmaan. Porin kau-
punginjohtaja Aino-Mai-

ja Luukkonen kertoi kes-
kiviikkona yllättyneensä 
yhtiön konkurssi-ilmoi-
tuksesta, sillä kaupunki 
on investoinut Pori–
Helsinki ja Pori–Tuk-
holma -lentoliikenteen 
kehittämiseen ja etenkin 
Helsingin matkustajavo-
lyymit ovat olleet hänen 
mukaansa hyvät.

Nextjetin talousvaikeudet 
ovat jatkuneet jo pitkään. 
Lokakuun lopussa yhtiö 
sai Ruotsin liikennevi-
rastolta pysyvän liiken-
neluvan, kun oli ensin 
vahvistanut talouttaan 
muun muassa osakean-
nilla, joka toi yhtiölle 
neljä uutta omistajaa. 
Uusista omistajista kaksi 
oli ahvenanmaalaisia (Air 
Åland ja Alandia Air) ja 
kaksi Pietarsaaresta (Sol-
ving ja Herrfors).

–Teimme kaiken voita-
vamme ratkaisun saavut-
tamiseksi, mutta valitetta-
vasti emme onnistuneet. 
Nyt valitaan konkurssi-
toimitsija päättämään 
yhtiön tulevaisuudesta, 
Nextjetin toimitusjohtaja 
Magnus Ivarsson sanoi 
tiedotteessa.

Yhtiön tiedotteen 
mukaan siltä matkan 
ostaneiden asiakkaiden 
kannattaa ottaa yhteyt-
tä matkatoimistoonsa 
tai mahdolliseen luotto-
korttiyhtiöönsä. Nextje-
tin asiakaspalvelu pysyy 
toistaiseksi suljettuna.

Myöskään Nextjetin 
verkkosivuille ei tällä 
hetkellä pääse.

Nextjet-yhtiön
konkurssi vie 
lennon Turusta
Ruotsalainen 
lentoyhtiö kärsi pitkään 
talousvaikeuksista.

Liisa Enkvist 
Turun Sanomat 

Meyer Turku Oy:n toimi-
tusjohtaja Jan Meyerin 
mukaan Meyerin telak-
kaperhe ei pidä hyvänä 
asiana Ranskan ja Itali-
an telakkajättien yhdis-
tymistä. Yhdistymistä 
on kritisoinut myös Jan 
Meyerin isä, konsernin 
Saksan telakoita johtava 
Bernard Meyer.

– Pidämme asiaa vali-
tettavana, sillä asiakkai-
den näkökulmasta yhdis-
tyminen ei varmasti ole 
hyvä asia. Se on omiaan 
ajamaan asiakkaita Kii-
nan suuntaan, sanoi Jan 
Meyer Turussa Navigate-
messujen yhteydessä.

Meyerin mukaan Turun 
telakkakin joutuu kilpai-
lemaan valtio-omisteis-
ten, tukea saavien telakoi-
den kanssa.

Italian valtion omista-
ma telakkayhtiö Fincan-
tieri ja Ranskan valtio 
tekivät helmikuussa so-
pimuksen, jonka mukaan 
Fincantieri maksaa vajaat 

60 miljoonaa euroa 50 
prosentin osuudesta STX 
Francessa. 

Erikoislaatuisen sopi-
muksen mukaan Ranskan 
valtio lainaa Fincantieril-
le yhden prosentin osake-
osuuden. Tämä järjestely 
varmistaa Fincantierin 
alkuperäisen vaatimuk-
sen 51 prosentin osake-
enemmistöstä ja käytän-
nössä koko yhtiöstä. 

Jan Meyer korosti, että 
kaikilla risteilijöiden ra-
kentajilla menee nyt hy-
vin, mutta alalla täytyy 
katsoa pitkälle. 

– Olisi hullua puhua 
vuosineljänneksistä, ei-
kä meidän tarvitse, sillä 
olemme perheyhtiö. Tie-
dämme tilauksemme aina 
vuoteen 2024 saakka, ja 
pääfokus on siinä, miten 
nämä tilaukset kannat-
tavasti tuotetaan, Meyer 
sanoi.

Meyer on tehnyt jo 
kaksi positiivista tulosta 
Turun telakalla. Inves-
tointien määrä ylittää 
200 miljoonaa euroa.

– Nyt telakalla on hyvät 
ajat meneillään ja näinä 
aikoina on tärkeää val-
mistella sitä, että telakka 
pärjää myös huonompina 
aikoina ja Aasian suunnalta 
tulevaa kovenevaa kilpai-
lua vastaan, sanoi Meyer.

”Telakkafuusio ajaa
asiakkaat Kiinaan”
Jan Meyerista 
Fincantierin ja STX 
Francen yhdistyminen 
ei ole hyvä asia 
risteilijäbisnekselle.

TS/JANE ILTANEN

Protohouse oli ensimmäisiä
Timo Anttila 
Turun Sanomat, Salo

Salolainen entisten nokialais-
ten perustama Protohouse toi-
mi Salon IoT Parkissa jo ennen 
kuin teollisuuspuiston perusta-
mista oltiin edes ajateltu.

– Aloitin Nokiassa 15. helmi-
kuuta vuonna 2000. Kymme-
nennen yt-neuvottelun jälkeen 
joulukuussa 2015 sain potkut 
Microsoftilta ja piti päättää, 
jäänkö kotiin litkimään kal-

jaa vai perustanko yrityksen. 
Protohouse aloitti toimintansa 
tammikuussa 2016, yhtiö pää-
osakas Jari Surakka kertoo.

– Nyt yritys työllistää viisi sa-
lolaista ja yhden turkulaisen, 
minut, perheenisän. Liike-
vaihtoa teimme viime vuonna 
434 000 euroa, meillä on 170 
asiakasta ja toimitimme juuri 
tuhannen toimituksen asiak-
kaalle. Minulla on edelleen No-
kia-sydän, mutta Microsoftista 
ei jäänyt oikein hyviä muistoja, 
hän jatkaa.

Protohousen työntekijät olivat 
Nokiassa osa tuotekehitystä ja 
tekivät koemalleja suunnittelus-
sa olevista kännyköistä. Surakka 
johti itse asiassa Nokia mallin-
nustoimintaa Euroopassa.

– Me tavallaan ostimme enti-
sen työmme ja siihen tarvitta-
vat koneet Microsoftilta, kun 
se lopetti. Toimimme tavallaan 
myös niissä tiloissa, missä 
olemme aina tehneet töitä. 

Täällä Nokian entisellä teol-
lisuusalueella oli välillä todel-
la hiljaista, ja välillä täällä sai 

kulkea pimeässä, kun kaikki 
valot käytäviltä oli sammutet-
tu, Surakka kertoo.

Hän on tyytyväinen teolli-
suuskampuksen uuteen nou-
suun.

– Täällä on viihtyisämpää 
ja yritykset voivat verkottua. 
Opiskelijoistakin on meille 
hyötyä. Heiltä voi kysyä neuvo-
ja esimerkiksi sosiaalisen me-
dian hyödyntämisessä markki-
noinnissa. Me olemme jo sen 
verran vanhoja, ettemme osaa 
sitä puolta niin hyvin.

Timo Anttila 
Turun Sanomat, Salo

Kummallinen episodi kiinalais-
amerikkalaisen Steve Chaon 
kanssa Salossa on lopullisesti 
ohi. Mielikuvituspuhelimien 
valmistusta Saloon luvan-
neen Chaon yrityksen Turing 
Robotic Industriesin yksikkö 

Suomessa asetettiin talvella 
konkurssiin ja sen hankkima 
Nokian entinen koevalmistus-
linja on myyty.

– Konkurssipesä myi valmis-
tuslinjan ja nyt Turingin tiloja 
rakennetaan uudelle käyttäjäl-
le, Salo IoT Parkin toimitus-
johtaja Jukka Vakula kertoo.

Nakola-nimisen tilan uusi 
vuokralainen on salolainen 

akkuvaraajia ja teholähteitä 
valmistava Powerfinn, joka 
siirtää kaiken toimintansa Sa-
lossa yrityskampukselle. Yri-
tys on vuokrannut noin 4 500 
neliömetrin suuruiset tilat 
Nakolasta.

Powerfinnin toimitusjohta-
jan Hannu Palokankaan mu-
kaan muuton tarkoituksena on 
tehdä tilaa kasvulle. Yrityksen 

liikevaihto on kasvanut vuosien 
2015–2017 aikana 6,7 miljoo-
nasta eurosta 8,3 miljoonaan 
euroon ja samalla myös henki-
löstömäärää on kasvanut.

Vanhoissa tiloissa Perämie-
henkadulla Salossa ovat seinät 
tulossa vastaan. Powerfinnin 
myötä elokuussa kampuksella 
olevien työpaikkojen määrä 
kasvaa 60:llä. 

toukokuussa 2012 työttömiä 
työnhakijoita alle 3 000. Pit-
käaikaistyöttömiä oli maalis-
kuussa yli 300 vähemmän kuin 
viime vuonna. Salossa oli alle 
tuhat pitkäaikaistyötöntä vii-
meksi toukokuussa 2013, Sjö-
holm luettelee.

– Olen erityisen tyytyväinen 
siitä, että uudet työpaikat ovat 
olleet muutakin kuin puhelin-

myyntiä. Toki tässä on vielä-
kin paljon tehtävää. Kaupungin 
väkiluku ja työvoiman määrä 
laskivat viime vuonna, kun 
täältä muutettiin pois työn 
perässä. Työttömyysprosentti 
oli maaliskuun lopussa 11,7, kun 
se vielä vuosi sitten oli noin 15 
prosenttia.

Työvoima-analyytikko Juha 
Pusila Varsinais-Suomen Ely-

keskuksesta sanoo, että työt-
tömyys kutistuu maakunnassa 
tällä hetkellä nopeinten juuri 
Salon seutukunnassa. Salo on 
ottanut Vakka-Suomen kiinni.

– Salon alueen perinteiset 
yritykset ovat myös ryhtyneet 
rekrytoimaan työvoimaa. Osin 
kyse on kokonaan uusista työ-
paikoista ja osin korvataan elä-
köitymistä. Salossa oli tämän 

vuoden neljän ensimmäisen 
kuukauden aikana yhtä paljon 
avoimia työpaikkoja kuin vuon-
na 2014, Pusila sanoo.

– Ilahduttavaa, että myös 
palveluala on lähtenyt Salossa 
kasvuun viime syksystä alka-
en. Kaupan lisäksi avoimia työ-
paikkoja on syntynyt hotelli- ja 
ravintola-alalle, kuljetukseen ja 
siivoukseen.


