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Salon Iot Campus. Nykyisiin tiloihin mahtuu noin 3 000 opiskelijaa ja työntekijää. Parhaina Nokia-vuosina alueella työskenteli yli 6 000 ihmistä useissa
vuoroissa ja rakennuksissa. KUVA: KIMMO HAAPALA

TILAAJILLE

Valmet Automotiven investointi on
viimeisin riemu-uutinen Nokian
alasajosta toipuvassa Salossa –
”Parhaimmillaan meillä aloittaa uusi
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Salo ponnistelee paikatakseen Nokian alasajon aiheuttamat työpaikkojen menetykset. Pahimmasta on selvitty, mutta ictalan tuotannon palauttaminen vaatii yhä lisää investointeja.

SALO — Tiiviisti täytetyn tuotantohallin konekaapeissa pyörii metalli- ja
muovikappaleita, joita asiantuntijat ohjaavat tietokoneillaan.
Koneet ovat kalliita ja vaativat tarkkaa ohjausta. Niiden sisällä muhii uusien
tuoteideoiden aihioita ja ensimmäisiä testikappaleita.
Näissä tiloissa on työstetty ja testattu elektroniikan ja mekaanisia osia jo
vuodesta 1998 – tosin alun perin matkapuhelinvalmistaja Nokian tarpeisiin.

ARTIKKELI JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

Vuodesta 2016 lähtien tiloissa on toiminut uusi yritys Protohouse, jonka
perustaja ja toimitusjohtaja Jari Surakka osti koneet tuotantonsa lopettaneelta
Microsoftilta.
Yrityksen kuusi teollisen tason koneistuskeskusta, kaksi 3d-tulostinta ja
laserleikkausasemat tuottavat komponentteja yli 200 yritysasiakkaalle, joista
suurin osa on Salon ulkopuolella. Yritys on toimittanut kolmen vuoden aikana
yli 2 000 asiakaslähetystä. Liikevaihtoa kertyi viime vuonna liki 600 000 euroa,
ja yritys on Surakan mukaan ollut alusta lähtien voitollinen.
Asiakkaita ovat elektroniikan suunnittelijat, koneentekijät ja
teknologiastartupit, joiden ei kannata tai olisi yleensä edes mahdollista itse
ostaa satojatuhansia euroja maksavia prototyyppi- ja työstökoneita.

Hiljaista. Nokian ja Microsoftin entisissä tiloissa toimii muun muassa Jari Surakan johtama
Protohouse. Vaikka uusia työpaikkoja syntyy, Salon työpaikkatilanne ei ole palautunut entiselleen,
mikä näkyy myös kaupunkikuvassa. ”Keskustaan ovat jääneet lähinnä marketit ja kebabin myyjät”,
Surakka toteaa. KUVA: KIMMO HAAPALA

Protohouse on yksi niistä 82 uudesta erityisesti teknologia-alan yrityksestä,
jotka toimivat entisissä Microsoftin ja Nokian tuotanto- ja tuotekehitystiloissa.
Ne avautuivat puolitoista vuotta sitten uuteen käyttöön Salon IoT Campuksena.
Tiloissa työskentelee nyt noin 750 ihmistä. Lisäksi siellä toimii Turun
ammattikorkeakoulun Salon-yksikkö, jossa on 850 opiskelijaa.
Lääkevalmistaja Orion on keskittänyt naapurikiinteistöön
logistiikkakeskuksensa ja tablettipakkaamonsa, joka työllistää noin 120 ihmistä.
Arkisena tiistaina tiloissa on rauhallista. Jari Surakka iloitsee, että lisääntyneen
käytön myötä tarjolla ovat taas yrityksen kaipaamat palvelut, kuten
lounasruokala, postitukset ja valvottu parkkipaikka. Palvelut loppuivat joksikin
aikaa siinä vaiheessa, kun Microsoft ajoi alas tuotekehityksensä.
Nyt on iloisempi tunnelma.
”Parhaimmillaan meillä aloittaa uusi yritys joka viikko. Nyt alkaa olla riittävästi
ﬁrmoja ja ihmisiä, että yhteistyön edut toteutuvat”, Salo IoT Campuksen
toimitusjohtaja Jukka Vakula sanoo.

Salo lukuina
Asukasluku: 52 312 (31.1.2019, Tilastokeskus, ennakkoväkiluku)
Pinta-ala: 2 168 km2, josta vesipinta-alaa 181 km2, rantaviivaa yli 360 km
Tuloveroprosentti: 20,75
Työttömyysprosentti 11,4 % (31.1.2019)
Valtuutettujen lukumäärä: 51
Valtuustopaikat 2017–2021: sdp 13, kok 12, kesk 11, ps 6, vihr 5, kd 2, vas 1, valtuustoryhmä Jaana 1
Yritysten lukumäärä: 5 179 kpl (2/2018)
Maatilojen lukumäärä: noin 900 (tammikuu 2019)
Kesämökkejä: noin 7 200 (tammikuu 2019)

Työntekijämäärän kasvu on jatkunut tänä vuonnakin, vaikka tilastoja ei vielä
olekaan ehditty kerätä, ja tammikuu on vuoden hiljaisinta aikaa, Vakula toteaa.
Vakulan mukaan tavoitteena on luoda innovaatioyhteisö, jossa aloittavat ja
pidemmälle edenneet yritykset voivat auttaa ja täydentää toisiaan.

ARTIKKELI JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

Mukana on monenlaisia yrityksiä tuotekehityksestä testaukseen ja tuotteiden
kaupallistamiseen. Yhteistä on Salossa syntyneen elektroniikkatuotannon
osaamisen hyödyntäminen.
Vakula uskoo, että tuotannon osaaminen houkuttelee Saloon myös uusia
ulkomaisia yrityksiä.
”Voimme toivottavasti pian kertoa merkittävästä uutisesta.”
kertoi käynnistävänsä
käynnistävänsä 300 henkeä työllistävän
Torstaina Valmet Automotive kertoi
akkutehtaan IOT Campuksella.

!

kertoi käynnistävänsä

Uutena kasvumoottorina Salossa nähdään etenkin teollisuuden ja tuotannon
tietoturvaosaaminen, ja ammattikorkeakoulussa onkin tänä keväänä alkanut
kyberturvallisuuteen keskittyvä koulutus ulkomaisille opiskelijoille.
”Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kampuksella tulee kasvamaan
lähitulevaisuudessa”, Vakula sanoo.
Tavoitteena on saada kampukselle jopa yli tuhat ulkomaista opiskelijaa, joista
toivotaan valmistumisen jälkeen työntekijöitä alueen yrityksiin. ”Uudet osaajat
auttaisivat yrityksiä kasvamaan.”
Kampuksellakin on yhä kasvuvaraa. Nykyisiin tiloihin mahtuu noin 3 000
opiskelijaa ja työntekijää. Parhaimmillaan Nokia-vuosina kiinteistössä
työskenteli yli 6 000 ihmistä, mutta silloin ihmiset työskentelivät useissa
vuoroissa, ja käytössä oli useita rakennuksia.
Vakula arvioi, että kampuksen toimisto- ja tuotantotiloista on tällä hetkellä
varattuna tai vuokrattuna noin puolet.
Kampukselta on viiden minuutin automatka Salon rauhalliseen keskustaan,
jossa on tavallisena arkitiistaina hiljaista. Autojonoista ja ruuhkista ei ole
tietoakaan. Pääkadun kahvilassa istuu nuoria kannettavien tietokoneiden
kanssa. Torilla ei ole pakkasella mitään elämää. Monet keskustankin liikepaikat
ovat tyhjillään.
”Keskustaan ovat jääneet lähinnä marketit ja kebabin myyjät. Vähän surullista
on, kun on nähnyt miten liike-elämä aikoinaan kukoisti keskustassa”, Jari
Surakka pohtii.
Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna toteaa, että pari viime vuotta kestänyt
myönteinen taloussuhdanne on viimein helpottanut elämää myös Salossa.
Uusia yrityksiä työpaikkoineen on syntynyt satoja vuosittain, esimerkiksi viime
vuonna noin 370.
Kyse ei ole pelkästään startupeista, vaan mukana on toistakymmentä
asiantuntijaa työllistäviä pk-yrityksiä. Langatonta rﬁd-teknologiaa kehittävä
Nordic ID listautui marraskuussa pörssin First North -kauppapaikalle. Yhtiö
ilmoittaa tavoittelevansa 40 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2023.

Työpaikkoja. Myönteinen taloussuhdanne on viimein helpottanut elämää myös Salossa. ”Satoja
työpaikkoja on avoinna tänä vuonnakin”, sanoo kaupunginjohtaja Lauri Inna. KUVA: KIMMO HAAPALA

Salolle ominaista on erikoistuminen elektroniikka-alan tuotantoon. Siinä
vaikeuskerrointa nostaa, että yritystoiminta vaatii heti alkuvaiheessa
investointeja kalliisiin koneisiin isoissa tuotantotiloissa.
Esimerkki vaikeuksista on kiinalais-yhdysvaltalainen Turing Robotic Industries,
jonka toimitusjohtaja Steve Chao hehkutti monta vuotta tuovansa Saloon
Nokian entiselle Nakolan-koetehtaalle turvaälypuhelinten valmistuksen ja
monta sataa työpaikkaa. Viime vuonna yritys haettiin konkurssiin
miljoonavelkojen kanssa.
Tietoturva-alan mahdollisuuksia vauhdittaakseen Salo järjesti tammikuun
lopussa toista kertaa kyberturvallisuuspäivän.
Kaupunginjohtaja Inna sanoo, että tavoite on luoda kyberosaamiselle
palvelualusta, jossa yhdistyvät elektroniikan, laitekehityksen ja ohjelmistojen
osaaminen. Kaikkia näitä osa-alueita on arvioitu tarvittavan, kun teollisuus
kehittää tulevaisuuden esineiden internetin (IoT) verkkoon kytkeytyviä
laitteita.
Inna sanoo, että kaupunkiin halutaan tuoda Euroopan
kyberturvallisuuspolitiikan tasoista keskustelua.
”Haluamme puskea uudenlaista ajattelua. Salossa on kyetty tekemään isoja
asioita ennenkin.”
Eikä katse rajoitu Salon sisälle, sillä yhteistyö on aloitettu tietojenkäsittelyn
koulutuksessa Turun yliopiston ja etenkin dekaani Tapio Salakosken kanssa.
Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja Ilkka
Kanerva (kok) on puhunut Salossa yhteistyön rakentamisesta VarsinaisSuomen alueella.

Pitkät perinteet. Saloran mikroprosessori-tv-malliston tuotantoa Salon-tehtaalla vuonna 1979.
KUVA: KAUPPALEHDEN ARKISTO

Käsipuhelin. Mobira Cityman 900 oli ensimmäinen salolaisen Nokia-Mobiran kännykkä.

Tämän päivän arjessa haaste on yhä, että suurin osa uusista yrityksistä työllistää
vain yrittäjän itsensä. Isojen yritysten tilalle salolaiset ovat perustaneet yhden
hengen yrityksiä kuten kukkakauppoja, lemmikkieläinten hoitopaikkoja ja
parturi-kampaamoita. Joukossa on myös korkean teknologian yrityksiä.
Pankkirahoitus aloitteleville yrityksille on viime vuodet tiukentunut, mutta
Salossa moni yritys on noussut ensin Nokian ja sitten Microsoftin ytneuvotteluiden jälkeen maksetuilla erokorvauksilla ja tukipaketeilla, jotka ovat
parhaimmillaan olleet yli 20 000 euroa henkilöä kohden.
Inna aloitti tehtävässään helmikuussa kaksi vuotta sitten, kun Salon pahimmat
vuodet olivat jo takana.

ARTIKKELI JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN

”Toipuminen ei ole salamannopeaa. Satoja työpaikkoja oli kuitenkin viime
vuonna avoinna, ja satoja työpaikkoja on avoinna tänä vuonnakin.”
Salossakin työvoiman saatavuus on ollut este kasvulle. Yritysten kutistaessa
tuotantoaan ja irtisanoessa väkeä yhtäaikaisesti, monille ei riittänyt alueella
töitä. Ihmisiä muutti työn perässä pois, niin länteen Turun seudulle kuin itään
Helsingin seudulle.
”Negatiivinen asia onkin, että ict-alan romahduksen myötä olemme
menettäneet etenkin hyvätuloista väestöä, mikä on pakottanut niukkuuteen ja
säästämiseen kuntataloudessa”, Inna sanoo.
Nokian matkapuhelintehtaan, sitten Microsoftin tehtaan ja myös
alihankkijoiden tuotannon alasajosta työpaikkansa menettäneistä 2 500
henkilöä on Salossa edelleen vailla töitä. Määrä on suuri, mutta korkeimmillaan
määrä oli yli kaksinkertainen tähän nähden.
Lauri Inna kiittelee, että eläkkeelle jääneen edeltäjän Antti Rantakokon
johdolla menot oli saatu pidettyä kurissa. Inna laskee, että 21 suurimman
kunnan joukossa Salo on vähävelkaisin asukaslukukuun suhteutetussa velassa
laskettuna.
Nyt on kuitenkin taas investoitava kasvuun, mikä tarkoittaa vuosien urakkaa.
Työtä riittää, koska tietoliikenne- ja tietotekniikka-alalta työttömäksi jääneitä
on yhä noin 2 500. Microsoftin lopettaessa tehdastuotantonsa lukema oli
kaksinkertainen.
Hyvä kehityssuunta näkyy siinä, että työttömyys on laskenut huippuvuosien yli
18–19 prosentista tämän hetken 10,3 prosenttiin, tai noin 11 prosenttiin
kausivaihteluiden kanssa.
Parhaimmillaan matkapuhelintuotannon huippuvuosina Nokia
alihankkijoineen työllisti yli 8 000 elektroniikka-alan ammattilaista.

Nuoria osaajia haussa. Protohousessa työntekijöiden keski-ikä on jo 52 vuotta. Yrittäjät haluaisivat
mielellään palkata nuorempia mukaan. Kuvassa Pasi Virtanen, Jari Surakka, Mika Landen, Ilmo
Kuusisto ja Juha Nieminen, kuvasta puuttuu Seppo Kanerva. KUVA: KIMMO HAAPALA

Kasvu-uralle palaamisen kannalta hyvin tärkeää on, että Salo saa houkuteltua
takaisin työpaikkoja, joita on karannut ict-alan romahduksessa muualle.
Päivittäin noin 6 000 salolaista käy töissä muualla. Heistä noin puolet
työskentelee Turussa ja lähikunnissa. Etäisyyttä on vain puolen tunnin
automatkan verran, eli kyse on samasta työpaikka-alueesta.
Suurempi tavoite Salossa onkin houkutella takaisin ne 3 000 salolaista, jotka
käyvät töissä yli sadan kilometrin ajomatkan päässä Helsingin-seudulla,
Tampereella ja vielä kauempana.
”Menetetty osaamispääoma on saatava tänne takaisin”, Lauri Inna sanoo.
Protohousen tilauskirjat ovat täynnä, ja kasvun rajana on Surakan mukaan nyt
työntekijäpula, koska paikallinen ammattiopisto kouluttaa vain vähän
koneistajia. Nuorten puute alalla näkyy myös Protohousessa: työntekijöiden
keski-ikä on jo 52 vuotta. Yrittäjät haluaisivat mielellään palkata
kolmekymppisiä.
Työntekijöiden lisäksi Salo yrittää houkutella yrityksiä tuomaan tuotantonsa tai
tuotekehityksensä Saloon.
”Viestimme on, että Salossa on eteläisen Suomen paras elinkeinoelämän
palvelualusta. Olemme kustannustehokas ympäristö, josta on hyvä ylivertainen
saavutettavuus kolmiossa, jonka muodostavat Helsinki, Turku ja Tampere”,
Inna sanoo.
Käytännön työtä yritysten houkuttelemiseksi ja nykyisen 4 000
salolaisyrityksen tueksi tekee kaupungin omistaman Yrityssalon vetäjän Jyrki
Moilasen johtama 12 henkilön tiimi.
”Meiltä neuvoa hakevat haluavat kuulla esimerkiksi palkkatuesta yrittämiseen,
rahoituksen järjestämisestä tai kasvuinvestointien rahoittamisesta.”
Yrityssalo ei tarjoa suoraan rahoitusta, mutta se neuvoo esimerkiksi
pääomasijoittajien, Finnveran valtiontakausten ja pankkilainojen kanssa.
Reaalivakuuksien hankkiminen on usein kasvun este. Monesti vakuudeksi
menevät omat, perheen ja sukulaisten asunnot.
Sen sijaan toimitilan löytäminen ei ole Salossa ongelma. Tilaa on paljon ja
edullisesti tarjolla. Asuntojen lisäksi yrityskiinteistöjen vuokrat ovat tuntuvasti
isoja kaupunkeja edullisemmat, ja tilaa on. Tätä Lauri Inna tiimeineen käyttää
voimakkaasti hyväksi.
”Vaihda kallis elämä parempaan”, kuuluu myyntislogan kaupunginjohtaja Lauri
Innan suusta.

Protohouse Finland Oy
Perustettu: 2016
Tekee: Markkinointi-, muotoilu- ja tuotekehitysmalleja teollisuudelle useista materiaaleista
Liikevaihto: 596 000 euroa (2018)
Tulos: 88 000 euroa (2018)
Henkilöstö: 5 salolaista ja 1 turkulainen
Omistajat: Jari Surakka ja Mika Landen
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