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Teija Larikka ja 
elämäntaparemontti
Lehto Group uusiin tiloihin Oulaisissa

ARI HAAPAKOSKI:

Oikeat ihmiset
oikeille paikoille

Raahen saaristo,
piilossa ollut helmi

Champion Door 
panostaa kansain-

välistymiseen

JÄSENHAASTATTELU



Lehto Group lisää henkilöstöä 
Oulaisten tehtaallaan
Tuotanto Lehto Groupin uudella tehtaalla Oulaisissa 
käynnistyi nopealla aikataululla siitä, kun tehtaan 
rakentamispäätös syntyi. Yhtiö aloitti ensin 25 uudelle 
työntekijälle suunnatun rekrykoulutuksen, ja pian sen 
päätyttyä on vuorossa toinen, 35 henkilön rekrykou-
lutus.

Kasvua kansainvälistymällä
Nivalalainen Champion Door kasvaa kansainvälisty-
mällä. Vaikka kisa kaupoista on maailmalla kova ja 
toisinaan jotkut kilpailijat venyttävät omatuntoaan, 
Champion Door pitää kiinni periaatteistaan: turvalli-
suudesta ja laadusta ei tingitä ja kaikki mitä sano-
taan, on oltava totta.

Yrittäjän pitkä päivä
Rose Rakennuksen toimitusjohtaja-yrittäjä Sami 
Alavaikko tekee monen yrittäjän tavoin pitkää 
päivää. Aina kymmenenkään tuntia ei riitä työpäivän 
pituudeksi, mutta sunnuntaisin aikaa jää enemmän 
myös yhteisille hetkille avovaimon kanssa sekä har-
rastuksille. 

Elämäntaparemontti 
auttaa jaksamaan
Raahelainen Teija Larikka löysi kiireiseen elämäänsä 
uuden vaihteen elämäntaparemontista. Larikka on 
oppinut muun muassa sen, ettei liikunta yksin riitä 
pudottamaan painoa, vaan päivittäinen ruokalistakin 
on remontoitava terveellisemmäksi.

Raahen saaristo – palkittu helmi
Monet raahelaisetkaan eivät olleet kiinnittäneet sen 
enempää huomiota omaan saaristoonsa, kunnes 
Raahen saaristo palkittiin Vuoden retkeilykohteena. 
Palkinto innosti paikalliset kehittämistyöhön, jonka 
ansiosta maakravutkin löysivät merellisen ympäris-
tön.
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Tervetuloa uusimpien ARVO-
uutisten pariin. Kädessäsi on 
entistä muhkeampi ja moni-
puolisempi lukupaketti. Viime 

vuonna aloitimme lehdessä ARVOper-
soona -juttusarjan, jossa esitellään osuus-
kunnan jäseniä eri puolilta Osuuskunta 
PPO:n toimialuetta. Tästä numerosta 
alkaen laajennamme näkökulmaa edelleen: 
haluamme esitellä teille jäsenille ja yh-
teistyökumppaneille laajan alueemme eri 
kolkkia – kyliä, kaupunkeja, nähtävyyksiä, 
mieleenpainuvia paikkoja. 
 Itseoikeutetusti ensimmäisenä esit-
telyvuoron saa vuoden retkikohteeksi 
2016 valittu Raahen saaristo. Tämä noin 
24 neliökilometrin saaristoalue kuuluu 
suurilta osin Natura 2000 -verkoston 
luonnonsuojelualueisiin ja on ollut kätketty 
helmi monille paikkakuntalaisillekin. Ar-
vostetun palkinnon myötä palvelut Raahen 
saaristossa kehittyvät hyvää vauhtia ja 
tarjoavat meille alueen ihmisille oivan 
lähimatkailukohteen. 
 Osuuskunta PPO:n hallintoneuvosto on vahvistanut osuuskunnalle uuden 
strategian, jonka myötä sijoitustoimintaa harjoitetaan jatkossa yhä selkeämmin 
sävelin. Osuuskunta PPO:n rooli aluekehittäjänä korostuu ja rima on heti ker-
ralla asetettu korkealle. Vuoteen 2018 mennessä alueellisiin sijoituksiin tulisi 
olla ohjattuna 25 miljoonaa euroa eli neljännes osuuskunnan koko varallisuu-
desta. Linjaus kuvastaa alueellista vastuunkantoa, mutta on myös osa järkevää 
sijoituskokonaisuuden hajauttamista ja riskienhallintaa. Kun maailman pörssit 
heiluvat ristiaallokossa, on fiksua paaluttaa osa varoista alueemme vakaaseen 
yritystoimintaan.
 Vaikka Osuuskunta PPO:n alueellinen sijoitustoiminta voi avata lukuisia mah-
dollisuuksia monille tahoille, emme kuitenkaan voi olla kaikkea kaikille. Uudessa 
strategiassa osuuskunnan alueelliset sijoitustuotteet on määritelty huolellisesti. 
Tämän lehden sivuilla 22-23 esittelemme ARVO-sijoitustuotteet. ARVO-Kasvu 
sopii pienille ja keskisuurille yrityksille, ARVO-Omistus mahdollistaa suurten 
hankkeiden etenemisen ja ARVO-Yhteisöä haluamme kehittää teidän jäsenten 
kanssa yhdessä. 
 ARVO-Yhteisö on aivan uudentyyppinen sijoitustuote, jonka ideana on kehit-
tää osuuskunnan jäsenille esimerkiksi parempaa hyvinvointia ja viihtyisämpää 
asumista vaikkapa terveys-, hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluiden kautta. Mitä 
kaikkea ARVO-Yhteisösijoitusten kautta lopulta toteutuu - sitä haluaisimme 
ideoida ja keskustella vuorovaikutteisesti jäsenistömme kanssa. 

Yhteistyöterveisin,

Kati Peltomaa

toimitusjohtaja

Ari Haapakosken pelikirja 
perustuu roolitukseen
Ari Haapakoski kehittää yritysten liiketoimintaa 
niiden hallituksista käsin. Haapakosken pelikirja 
perustuu organisaatioissa tehtävään henkilöstön 
roolitukseen. Tulosta syntyy, kun oikeat ihmiset 
ovat oikeilla paikoillaan, ja he pääsevät käyttämään 
työssä omia vahvuuksiaan. 

Hanhikivi 1-hanke toi 
Pyhäjoelle kiinteistökehittämisen
Pyhäjoella valmistaudutaan ydinvoimalarakentajien 
tuloon niin asunto-, teollisuus- kuin toimistoraken-
tamisella. Osuuskunta PPO ja kiinteistökehitysyhtiö 
Energia Kiinteistöt Oy olivat toteuttamassa Onniselle 
valmistuneita myymälätiloja Ollinmäelle.

Osuuskunta PPO uusi 
sijoitusstrategiansa
PPO:n hallintoneuvosto on vahvistanut osuuskun-
nan uuden sijoitusstrategian. Sen myötä syntyivät 
ARVO-sijoitustuotteet. Tavoitteena on nostaa 
alueellisten sijoitusten määrä 25 miljoonaan euroon 
vuoteen 2018 mennessä.

Stoolperi avasi ovensa Haapajärvellä
Haapajärvelle pitkään toivottu uusi liikekeskus 
avasi ovensa lokakuussa. Liikekeskus sai nimekseen 
Stoolperi nimikilpailun perusteella. Nimikisaan lähe-
tettiin peräti 176 nimivaihtoehtoa, joista raati valitsi 
ykköseksi Osmo Leppäsen ehdotuksen.

Osuuskunta PPO:n 
jäsenlehti

Alueellinen 
vastuu korostuu
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Lehto Group käynnisti 
tuotannon uudella 
Oulaisten tehtaallaan

Tuotanto Lehto Groupin uudessa 
tehtaassa Oulaisissa pyörii nyt 
täydessä laajuudessaan, kun myös 
ikkunavalmistus pääsee alkamaan 

lokakuussa. Tuotantolaitos otettiin käyttöön 
nopeassa aikataulussa. Rakentamispäätös syntyi 
viime vuoden lopulla, tehtaan rakentaminen 
alkoi joulukuussa ja ensimmäisten tuotteiden 
valmistamiseen ryhdyttiin heinäkuussa.
 - Tunnelmat ovat oikein hienot ja positiiviset. 
Toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle mutta 
vielä tarvitaan muutama kuukausi, jotta kaikki 
on siinä tikissä kuin suunnittelimme, sanoo 
Lehto Groupin Mikko Kinnunen. Hän siirtyi 
äskettäin Oulaisten tehtaanjohtajasta projektin-
johtajaksi vastaamaan hankkeesta, jossa Lehto 
Group rakentaa Pyhäjoen Hanhikivenniemelle 
väliaikaiset moduulivalmisteiset asunnot noin 
tuhannelle ydinvoimarakentajalle.
 Pyhäjoen asuntohanke kasvattaa Oulaisten 
tehtaan tuotantoa ja sitä varten Lehto Group 
aloittaa loppuvuodesta uuden 35 henkilön 
rekrykoulutuksen. Hieman aikaisemmin päät-
tyi rekrykoulutus 25 henkilölle, jotka hekin 
työllistyvät Oulaisten tehtaalle.

 - Merijärvellä tuotanto päättyy vuoden 
lopulla, jolloin henkilöstö siirtyy sieltä uudelle 
tuotantolaitokselle. Sen jälkeen Oulaisissa 
työskentelee yhteensä noin sata työntekijää, 
Kinnunen kertoo.

Oulaisissa Lehto Group valmistaa useita 
tuotteita, kuten tilaelementeistä tehtyjä 2-ker-
roksisia luhtitaloja, jotka toimitetaan paikoilleen 
asennettuna pääkaupunkiseudulle ja muualle 
Etelä-Suomeen. Niiden lisäksi Oulaisissa 
valmistuu keittiö- ja kylpyhuone-elementtejä 
betonirakenteisiin kerros- ja hoivataloihin sekä 
ikkunoita. Tehtaalta valmistuu vuodessa noin 
550 tilaelementtiasuntoa ja yli 2 000 keittiö- ja 
kylpyhuone-elementtiä.
 Uusi tuotantolaitos on iso myös ulkoisilta 
mitoiltaan. Neliöitä siinä on noin 10 000, ja 
pituutta tehdaskiinteistöllä on 170 metriä sekä 
leveyttä 50 metriä. Lisäksi kokonaisuuteen kuu-
luvat varastotilat. Kinnusen jälkeen Oulaisten 
tehtaanjohtajana jatkaa Jouni Limma.
 Osuuskunta PPO teki vuosi sitten syksyllä 
5 miljoonan euron sijoituksen nykyisen Lehto 
Groupin Oulaisten tehdashankkeeseen. Noin 

Jouni Limma työskentelee 
Oulaisissa tehtaanjohtajana.

Oulaisten tehdas lisää Lehto 
Groupin moduulituotantoa.

- Tunnelmat ovat positiivi-
set ja toiminta on lähtenyt 
hyvin liikkeelle, Mikko Kin-
nunen sanoo.

Lehto Group Oyj

Suomen nopeimmin kehittyvä rakennus- 

ja kiinteistöalan konserni

- Profiloitunut talousohjatun rakentami-

sen pioneerina

Henkilöstö: noin 600 henkilöä

Liikevaihto: (2015) 276 miljoonaa euroa

Neljä palvelualuetta: toimitilat, hyvin-

vointitilat, asunnot ja korjausrakenta-

minen

Pääkonttori: Kempele

vuotta myöhemmin PPO myi pörssiin listau-
tuneen Lehto Groupin osakkeensa kirjaten 
sijoituksestaan yli 1,5 miljoonan euron tuoton.
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Tehdas työllistää kymme-
niä uusia työntekijöitä.

Lehto Groupin uudelta Oulaisten teh-
taalta valmistuu vuodessa noin 550 
tilaelementtiasuntoa sekä yli 2 000 
keittiö- ja kylpyhuone-elementtiä.
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Championdoor 
kasvaa kansain-
välistymällä

Kansainvälisty-

mällä voimme 

auttaa Suomen 

kansantaloutta.



Suomi tarvitsee kansain-
välisillä markkinoilla 
menestyviä kasvuyri-
tyksiä. Yksi sellainen on 
korkealaatuisia teollisuus-
ovia valmistava nivalalai-
nen Champion Door, joka 
vahvistaa määrätietoisesti 
jalansijaansa ulkomailla. 
Yritys on toimittanut tuot-
teitaan jo 40 maahan, ja 
tarjottuja maakohteita on 
tällä hetkellä noin 70.

Champion Doorin toimitusjohtajan 
Pekka Hosion puhelin soi kesken 
haastattelun. Englanninkielisestä 
keskustelusta on helppo päätellä, että 

kyse on kansainvälisen kauppakumppanin yh-
teydenotosta. Puhelun päätyttyä Hosio käyttää 
punnitun puheenvuoron kansainvälistymisestä.
 - Kansainvälistyminen vaatii paljon euroja, 
sillä kaupan saaminen maailmalta maksaa paljon 
enemmän kuin kotikyliltä. Tarvitaan erikielistä 
osaamista, markkinatuntemusta sekä markkina-
tiedon ostamista silloin, kun mennään kokonaan 
uusille alueille. Kun lennät neuvottelemaan 
Eurooppaan tai vaikkapa Singaporeen, kymppi-
tonni menee helposti matka- ja majoituskuluihin 
sekä muihin kustannuksiin. Etkä sen jälkeen ole 
välttämättä edes saanut kauppaa, vaan saatat 
joutua tekemään vielä toisenkin reissun, ennen 
kuin nimet ovat paperissa, Hosio sanoo.

Erityisen tärkeää kansainvälistymisessä on 
hänen mukaansa ajantasainen tieto siitä, mitä 
markkinoilla tapahtuu, mitä kilpailijat tekevät 
ja kuinka he esittävät asiansa.
 - Saamme paljon kilpailijatietoa asiakkail-
tamme. Se helpottaa meitä kaupanteossa, kun 
tiedämme, mitä sellaista kilpailijat tekevät, josta 
asiakkaat eivät pidä, toimitusjohtaja toteaa ja 
tarkentaa, että maailmalla riittää toimijoita, 
jotka kaupan saadakseen ovat valmiita hyvinkin 
epäeettiseen toimintaan.
 Perheyrityksenä Champion Doorilla on vahva 
arvopohja arvojen ohjatessa yrityksen toimintaa 
silloinkin, kun istutaan neuvottelupöydän ääressä 
yhdessä asiakkaan kanssa. Myyntijohtaja Mika 
Hosio tiiminsä kanssa käy kauppaa ainoastaan 
sellaisilla argumenteilla, jotka ovat totta.
 Nivalalaisyritys käyttääkin satojatuhansia 
euroja vuodessa pelkästään siihen, että oman 
suunnittelunsa ohella se teettää kolmansilla 
osapuolilla testejä sekä laskelmia, jotka liittyvät 
tuotteiden rakenteisiin ja lujuuksiin. Champion 

Doorin valmistamat ovet kuuluvat hissimäärä-
ysten alaisiin tuotteisiin, mikä edellyttää lisäksi 
määräajoin tehtäviä huoltoja sekä auditoidun 
kolmannen osapuolen, kuten VTT:n tekemiä 
testejä.
 Vielä puolenkymmentä vuotta sitten harva 
asiakas vaati toimittajaa todistamaan, että tilat-
tava tuote kestää sen, mitä sen kuuluukin kestää. 
Nykyään tilanne on täysin toinen.
 - Joskus tuntuu, että tämä on mennyt ihan 
järjettömäksi. Lähinnä ulkomailta ei löydy sel-
laista paikkaa, missä ei vaadita esimerkiksi sen 
todentamista, millaista tuulikuormaa meidän 
ratkaisut kestävät. Vaatimukset ovat äärimmäi-
sen kovat. Jos tulee taifuuni ja vie rakennuksen 
mennessään, siinäkin tilanteessa oven 
pitäisi vielä jäädä pystyyn, Hosio kuvaa.
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Championdoor 
kasvaa kansain-
välistymällä

Toimiala: Teollisuusovien valmistus. Pää-

tuotteina kangasnosto-ovet teollisuus- ja 

lentokonehalleihin, satamiin, telakoille, 

varastoihin ja nosturiaukkoihin.

Kotipaikka: Nivala

Liikevaihto: ennuste kuluvalle tilikaudelle 

10 M€

Henkilöstö: yhteensä noin 50 henkilöä.

Kansainvälisyys: Toimituksia noin 40 

maahan. Tytäryhtiö Venäjällä, toimis-

tot Ranskassa ja Dubaissa, perusteilla 

toimisto Yhdysvaltoihin.

Omistus: Hosion perhe Pekka ja Mika 

Hosio sekä Marja Vaartamo 90 %, Osuus-

kunta PPO 10%.

Asiakkaat arvostavat Champion 
Doorin työn korkeaa laatua.



ARVOSIJOITUSSIJOITUS

8

Vaikka vaatimukset ovat tiukentuneet 
ja asiakkaat vaativat pöytään tuotteiden 

ominaisuuksista kertovaa faktaa, osa toimit-
tajista yrittää mennä yli siitä, missä aita on 
matalin.
 - Puhumme ja lupaamme asiakkaille ainoas-
taan sellaista, mikä on totta ja mikä perustuu 
tutkimuksiin, laskelmiin ja testeihin. Emme 
toimi kuten jotkut kilpailijat, jotka turvautu-
vat jopa valheellisiin todistuksiin tai pelkkiin 
vakuutuksiin ilman tutkittua näyttöä siitä, että 
heidän tuotteensa täyttävät asiakkaan asettamat 
vaatimukset.
 Hosio kertoo tuoreen esimerkin itämark-
kinoilta, missä asiakas ihmetteli, kuinka 
Champion Doorin tuote voi painaa niin paljon 
enemmän kuin kilpailijan tuote, vaikka Cham-
pion Door sanoo valmistavansa tuotteita, jotka 
ovat kevyempiä kuin kilpailijoilla.
 - Meidän tuote tosiaankin on kevyempi 
silloin, kun puhutaan samoilla ominaisuuk-

silla varustetuista ovista. Mutta ei kesätakkia 
voi myydä talvitakkina talvioloihin, jolloin 
ratkaisulta vaaditaan esimerkiksi tiettyjä 
lämpöarvoja, ja tämä taas vaikuttaa tuotteen 
painoon. Tällaisissa tilanteissa meidän täytyy 
olla niin fiksuja, että pystymme selittämään 
asiakkaalle tosiasiat ymmärrettävästi.
 Yksi tärkeä tekijä ovivalmistuksessa on 
tuotteiden turvallisuus. Ominaisuus, josta 
Hosion mukaan ei tingitä missään tilanteessa.
 - Jos asiakas sanoo, ettei jotain tiettyjä 
turvavarusteita tarvita koska ne maksavat niin 
paljon, silloin emme edes lähde toimittamaan 
tilausta. Meillä ei ole minkäänlaista halua ottaa 
pienintäkään riskiä, että joku voi jopa menettää 
henkensä sen takia, ettei kaikissa ratkaisuissa 
ole noudatettu turvamääräyksiä. Ikävä kyllä 
menetämme tämän takia miljoonien edestä 
kauppoja vuosittain, mutta turvamääräysten 
noudattaminen kuuluu osana eettiseen toi-
mintaamme.

Champion Door asensi lokakuussa yhtä maa-
ilman suurimmista ovista Meyerin telakalle 
Saksaan. Kyseessä on nimenomaan yksi koko-
nainen ovi, ei useista eri yksiköistä koostuva 
kokonaisuus. Ovella on leveyttä lähes 50 metriä 
ja korkeutta 30 metriä.
 - Kehitämme koko ajan uusia rakenteita ja 
tuotteita, jotta voimme toimittaa ovia maailman 
suurimpiin reikiin. Vaikuttaa siltä, että tällä 
saralla riittää globaalisti merkittäviä tarpeita 
tulevaisuudessakin, toimitusjohtaja arvioi.
 Hänen mukaansa yksi onnistunut strateginen 
päätös yrityksen historiassa oli se, että Cham-
pion Door päätti keskittyä asiakkaisiin, jotka 
itsekin tekevät omille asiakkailleen tarkkuutta, 
turvallisuutta, varmatoimisuutta ja tyylikkyyttä 
edellyttäviä vaativia ratkaisuja.
 - Tällaiset asiakkaat, jotka toimivat esimer-
kiksi ilmailualalla, osaavat kiinnittää huomiota 
juuri niihin tärkeisiin asioihin, joihin mekin 
panostamme.

Champion Door työl-
listää yhteensä noin 
50 työntekijää. 

Toimitamme ovia maailman 

suurimpiin reikiin.

Kangasnosto-ovia käyte-
tään esimerkiksi teollisuus- 
ja lentokonehalleissa sekä 
satamissa ja telakoilla.



Miehillä on tapana lyödä kavereiden kesken kättä 
päälle milloin minkäkinlaisista liikuntatavoitteista. 
Pekka Hosio sopi 43-vuotiaana, että ennen kuin 50 
ikävuotta tulee täyteen, hän on juossut kymmenen 
maratonia. Näin myös tapahtui, mutta tavoitteen 
täytyttyä juoksuinto lopahti. Nyt toimitusjohtaja 
sanoo ottaneensa uudelleen otteen liikunnallisesta 
elämäntavasta. Liikuntatarjottimelle mahtuu niin 
juoksua, patikointia, uintia, pyöräilyä, vesijuoksua 
kuin golfia. 
 - Liikunnan ansiosta jaksan paljon paremmin, työn-
teko on tehokkaampaa ja pääkoppa toimii kirkkaam-
min. Monet ongelmatilanteet ratkeavat, kun olen 
liikkeellä raikkaassa ulkoilmassa. Monta solmua on 
auennut myös silloin, kun olen vaikkapa jossain kun-
toilutapahtumassa tai golfatessa juttelen kavereiden 
kanssa, Hosio kehuu liikunnan hyötyjä.
 Hän aikoo juosta ensin puolimaratonin ja miettiä 
sen jälkeen, josko tavoitteeksi voisi ottaa vielä koko-
naisenkin maratonin.
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Liikunta palasi päiväohjelmaan
Viimeisin kansainvälistä kasvua tukeva päätös 
oli yrityksen omistuspohjan laajentaminen, kun 
Osuuskunta PPO tuli uudeksi omistajaksi 10 
prosentin osuudella. Samassa yhteydessä PPO 
nimesi kokeneen liiketoiminnan kehittäjän Ari 
Haapakosken Champion Doorin hallitukseen.
 - Arilta saamme varsinkin tuotannonohjauk-
seen sekä automatisaatioon liittyvää tietotaitoa, 
minkä lisäksi hänellä on kokemusta muidenkin 
kansainvälistä kauppaa tekevien yhtiöiden hal-
lituksista.
 Champion Door perusti viime vuodenvaih-
teessa tytäryhtiön Venäjälle, minkä lisäksi sillä 
on toimisto ja henkilöstöä Dubaissa sekä Rans-
kassa. Parhaillaan henkilöstöä palkataan myös 
Yhdysvaltoihin.
 - Vähän tässä on sellainenkin ajatus, että 
kansainvälistymällä voimme auttaa Suomen 
kansantaloutta. Tekemällä kauppaa eri puolille 
maailmaa saamme tänne rahaa muualta, mikä 
koituu kotimaan hyväksi, Hosio sanoo.
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Rakennusalalla vuo-
det eivät ole veljek-
siä. Sami Alavaikon 
huomion mukaan nyt 
remontoidaan herkem-
min vanhaa kuin, että 
rakennettaisiin uutta. 

Työ on harrastus 
ja harrastus työ

Päivällä toimitusjohtajan kä-
sissä pysyvät mitta, naulain tai 
pora. Illalla Sami Alavaikolla on 
vuorossa paperisota, byrokra-
tian pyöritys tai seuraavien 
kohteitten suunnittelu.
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Työpäivän pituus on ehkä kym-
menen tuntia, enemmänkin. 
Sunnuntait olen pyrkinyt pitä-
mään vapaana, kuvailee tuore 

toimitusjohtaja.
 -Työ on harrastus ja harrastus työ, 
naurahtaa Sami Alavaikko.
 Mitä tunteja yli jää, sen hän jakaa avo-
vaimon, koirien ja kalastuksen kesken. 
 

Sami Alavaikko on ollut Rose Rakennus 
Oy:n toimitusjohtaja-yrittäjänä kesä-
kuusta, jolloin hän lunasti enemmistö-
osakkuuden yrityksen perustaneelta Tero 
Kestilältä. Työntekijä osti työpaikkansa tai 
oikeastaan alihankkija toimeksiantajansa.
 Ei yrittäjäksi heittäytyminen ollut 
Alavaikolle hyppy suureen tuntematto-
maan, sillä hän oli työskennellyt Roselle 
jo pitkään oman toiminimensä alla. Sitä 
ennen hän oli palkkatöissä samassa fir-
massa. Kauppatavarana oli siis läpeensä 
tuttu firma.
 -Olen työskennellyt aina yrittäjähen-
kisesti, tavoitteellisesti.
 Valtaisa yrittäjyyteen liittyvä byrokra-
tiakaan ei siis tullut yllätyksenä, mutta 
osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa hän 
arvio paperisodan moninkertaistuneen.

Yrityskaupan mukanaan tuoma suurin 
muutos löytyy Alavaikon arvion mukaan 

yhtiön nimestä. Rivi-, paritalo ja omakotiraken-
tamiseen sekä remontointiin keskittyvä Rose 
Rakennus kuvaa liiketoimintaa paremmin kuin 
aiempi Rose-Keittiöt Oy. Muutoin nykyinen ja 
aiempi toimitusjohtaja vetävät entiseen tapaan 
työkamppeet päälleen ja suuntaavat rakennus-
kohteisiin. Alavaikko pitää hyvänä, että osaomis-
tajaksi jäänyt Tero Kestilä jatkaa yrityksessä, 
toimii taustatukena ja siirtää asiakaspohjaa sekä 
tieto-taitoa.
 Kestilän ilmoitettua halustaan luopua veto-
vastuusta ja antaa tilaa nuoremmille kaupan-
teko eteni nopeasti. Jouhevasta muutoksesta 
Alavaikko kiittää Osuuskunta PPO:ta, joka 
yritysinvestoinnin lisäksi tarjoaa myös tukea 
yrityksen kehittämiseen. PPO:n sijoituspäällikkö 
Pauli Keränen oli paitsi selkänojana laadittaessa 
kehittämissuunnitelmaa myös apuna sopimus-
teknisissä kysymyksissä. Mukana rahoituksessa 
oli myös Avain Säästöpankki.
 Pienen miettimisen jälkeen Alavaikko löytää 
toisenkin muutoksen. Vastuu ja sen myötä paineet 
ovat kasvaneet aiemmasta. 
Merkittävästikin. Vielä 
a lkuvuodesta hän ol i 
yksi tekijä työntekijöiden 
joukossa, nyt vastuussa 
yrityksen menestyksestä ja 
sen viidestä työntekijästä.
 Työporukkaansa kol-
mivitonen toimitusjohtaja 
kehuu estoitta. Vuosien 
kuluessa ammattilaiset 
ovat hitsautuneet yksi-
köksi, joka toimii toisensa 
ennakoiden ja kustannus-
tehokkaasti. Osaavalla 
porukalla töitä on riittänyt 
vaikeinakin aikoina. Sa-
manlaisen kehityksen hän 
uskoo jatkuvan. 
 Rose Rakennus tarjoaa 
myös harjoittelupaikkoja 
alaa opiskeleville. Alavaik-
ko myöntää julkisuudessa 
esitetyt väitteet nuorten 
työmotivaation ja -otteen 
herpaantumisesta osin 
oikeiksi. Ovesta on käynyt 
monenlaista kokeilijaa. 
Kun töihin tulo unohtuu 
tai rakennustyömaalta 
lähdetään pari tuntia 
ennen työpäivän päätty-
mistä, ennuste työelämässä 
menestymiseen ei näytä 
hyvältä.  Mutta onneksi joukossa on heitäkin, 
joilla asenne on kohdallaan.

Tässä vaiheessa Sami Alavaikko ei maalaile Rose 
Rakennukselle suuria laajentumissuunnitelmia 
esimerkiksi kerrostalokohteisiin, vaan katselee 
rauhallisesti ympärilleen. Kompaktina yksikkönä 
alle kymmenen henkeä työllistävä yritys joustaa, 
on ketterä ja mukautumiskykyinen. Kilpailukyky 
lähtee siitä.

Rose Rakennus Oy

Aloittanut toimintansa 1993  Rose Keit-

tiöt Oy:nä

Kotipaikka: Kalajoki

Omistajat: Sami Alavaikko ja Tero Kestilä

Toimiala: Rakentaminen

Liikevaihto: 1-2 miljoonaa euroa

Henkilökunta: Omistajien lisäksi 5 

työntekijää

Tällä hetkellä Rose Rakennuksella on nouse-
massa kahdeksan asunnon rivitalo Kalajoen 
Plassille. Raahessa ja Pyhäjoella on työn alla 
muutama omakotitalo sekä useita remontointi-
kohteita. Alavaikko selvittää yrityksen elävän 

kolmivuotisperiodilla. Maaliskuussa valmistuvaa 
Plassia rakennettaessa suunnittelupöydällä on jo 
seuraava kohde.
 Uutiset kertovat rakennusalan piristyneen 
moneen muuhun alaan verrattuna. Alavaikkokin 
allekirjoittaa tiedot joiltakin osin. Fennovoiman 
ydinvoimalan rakennushankkeen vaikutus on 
nähtävissä, mutta Alavaikon mielestä vaikutus 
on varsin paikallinen. Lisäpiristyskään ei olisi 
pahitteeksi.

Työ on harrastus 
ja harrastus työ

Jokaisella vuosikym-
menellä ovat omat 
suuntauksensa. Kun 
vielä viime vuosikym-
menellä Sami Ala-
vaikkokin rakensi asi-
akkaille parin sadan 
neliön omakotitaloja, 
tyydytään nyt puolta 
pienempiin koteihin. 
Kerroksistakin on toi-
nen karsiutunut pois.
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Elämäntaparemonttia 
ei koskaan ole liian 
myöhäistä aloittaa

Vaativaa aluemyyntipäällikön työtä SSAB:lla 
tekevä ja kuntapäättäjänä Raahen näköalapaikalla 
vaikuttava Teija Larikka löysi uuden vaihteen 
elämäntaparemontista. Liikunta ja terveellinen 
ravinto on sen salaisuus.
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Ei se ikäkriisistä lähtenyt, eikä ehdokkuudesta 
tulevissa edustakuntavaaleissakaan, kun Teija 
Larikka heräsi muutama vuosi sitten jaksa-
miseensa tai oikeastaan jaksamattomuuteen. 

Jotenkin vain oli vetämätön olo.
 Tarina on monelle tuttu. Nuoruudessa hyvinkin 
liikunnallinen Larikka oli pelannut lentopalloa ja 
liikkunut aktiivisesti. Perheen perustamisen myötä 
liikunta oli vähentynyt eikä paljon matkustusta si-
sältävä työkään ajanut lenkkipoluille.
 Työnantajan tarjoamassa kuntoutuksessa reilut 
kymmenen vuotta sitten tehty kuntotesti paljasti 
koruttomasti repsahtaneen lihaskunnon. Kilojakin 
oli kertynyt.
 -En ollut huolehtinut itsestäni.
 Seurasi hurahtaminen murtomaahiihtoon. Bo-
dypumpkin toi hyvää oloa, mutta paino vain jatkoi 
nousemistaan.
 -Liikunta oli suunnittelematonta.
 Teija Larikan mielestä on itsepetosta, että oloaan 
voisi kohentaa ilman ruokavaliota. Hän löysi itselleen 
sopivan remonttitavan personal trainerin avulla. 
Ruokapäiväkirjan, ruokavalion ja monta kertaa vii-
kossa toistuneiden voimaharjotteiden avulla nainen 
loi nahkansa. Siitä kait voi puhua, kun kannettavasta 
taakasta katoaa puolessa vuodessa parikymmentä 
kiloa. Kilot ovat myös pysyneet poissa, kun aiemmin 
hän oli painossaan jojottaja.
 -Ei ole kyse laihdutuskuurista, kyse on pysyvästä 
elämäntapamuutoksesta.
 Punakynää nainen näytti niin sokerille kuin val-
koisille viljatuotteillekin, karsi eläinrasvoja ja opetteli 
juomaan vettä. Ruokavalioon lisättiin proteiineja ja 
kasviksia. Oikeanlainen syöminen kolmen neljän 
tunnin välein piti nälän loitolla. Liikunta oli oleellinen 
osa muutosta.
 Ei Larikka ole elämäntaparemontin matkasaarnaa-
jaksi ryhtynyt eikä lähde muita osoittamaan sormella, 
mutta kysyttäessä hän valistaa mielellään.
 Kurinalaisuutta muutos vaatii, mutta hän toteaa sen 
olevan myös palkitsevaa. Bonuksena on parantunut 
yöuni ja energiataso. Vaatekaupassakin voi ostaa kivaa 
kiloja miettimättä. Herkuttelunkin hän sallii hetkittäin 
vaikkapa suklaakonvehtilla. Elämästä ei tarvitse tehdä 
ikävää.  
 -Henkisessä ja fyysisessä jaksamisessa on se juttu, 
paketoi Teija Larikka ja epäilee, ettei olisi jaksanut 
muutaman vuoden takaista raskasta eduskuntavaa-
likampanjaa ilman remonttia.

Paikka Arkadianmäelle kokoomuksen eduskunta-
ryhmään ei auennut, mutta jaksamista on tarvittu 
myöhemminkin. Larikka istuu toista kauttaan Raahen 
kaupunginvaltuustossa ja työllistävässä kaupunginhal-
lituksessa. Hän laskee yhteisten asioiden hoitamisen 
vievän kahdesta kolmeen iltaa viikossa.
 -Kolme maanantaita neljästä, summaa hän valtuus-
ton ja kaupunginhallituksen kuukausittaiset kokoukset.
Lisäksi tulevat muut kokoukset ja vielä puolueen 
Pohjois-Pohjanmaan piirin kokoontumiset. Larikka 
on jäsenenä sekä Pohjois-Pohjanmaan Kokoo-
muksen että Kokoomusnaisten piirihallituksessa.
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Kun ostaa omalta 

paikkakunnalta, 

siitä maksetaan 

verot tänne, se 

työllistää ja työn-

tekijät maksavat 

veroja. Raha pyö-

rii täällä.

Piirun verran alle viisikymppi-
sen liikunta ei ole vain puntteja, 
vaan myös ulkoilua Mimmi-koi-
ran kanssa. Milloin metsässä, 
milloin taas rannoilla, joita Raa-
hessa riittää. Matkan varrella voi 
pistäytyä myös äidin luona.



Matkalla uuteen elämäntapaan Teija Larikka on 
opetellut erottamaan nälän ja janon toisis-
taan. Hän toteaa monen meistä nappailevan 
herkkupaloja oletettuun nälkään, vaikka kyse 
onkin janosta. Vesipulloa kannattaa kanniskella 
mukana ja pitää raikasta vettä työpisteellä.
 -Ihmiset juovat liian vähän vettä.
Teija Larikka harmittelee, miten voi olla mahdol-
lista, että terveellinen syöminen käy enemmän 
kukkarolle kuin epäterveellinen. Sipsejä, limua 
ja hampurilaisia saa tarjouksesta, mutta esimer-
kiksi kala on yllättävän kallista.
 -Ihmiset sairastuvat väärästä syömisestä.

Älä unohda 
juoda vettä
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neljän vuoden ajan kuluivat opintojen parissa. 
Perheeltä hän myöntää vaaditun paljon.
 -Insinöörin paperien haku oli tavallaan myös 
sosiaaliturvan vahvistamista työttömyyden 
varalle.
 Larikka harmittelee, että ammattikorkea-
koulun vetäydyttyä Raahesta, ei paikkakunnalla 
ole tarjolla enää korkeakoulutasoista opetusta. 

Selkeää tarvetta sille kuitenkin olisi. Suuri pelko 
on, että opiskelemaan lähtevät nuoret jäävät sille 
tielleen ja aikuisten on haastavaa irrottautua 
viikonloppu viikonlopun jälkeen toisella paik-
kakunnalla tapahtuvaan opiskeluun.
 -Eikö me saataisi ammattikorkeakoulua 
jollakin tavoin takaisin, heittää kahden jo kotoa 
muuttaneen lapsen äiti toiveikkaana.

-Raahe on mennyt parempaan suuntaan, 
arvioi päättäjä ja kiittää hyvää ilmapiiriä 

päätöksenteossa.
 Kaupungin tulevaisuuden hän näkee valoi-
sana ja alueen kehittyvänä. Fennovoiman ydin-
voimalan rakennustyömaa ja oman työnantajan 
merkittävät investoinnit Raahen terästehtaalle 
luovat uskoa kasvuun ja jatkuvuuteen. Vaikka 
ydinvoimalan merkityksestä puhutaankin pal-
jon, hänen mielestään kannattaa muistaa myös, 
mikä merkitys kaupungin ja koko alueen ilma-
piirille on Raahen tehtaalla tehdyillä satojen mil-
joonien satsauksilla masuunin hiili-injektioon, 
voimalaitokseen ja sulaton konverttereihin.
 -Niitä olisi julkisuudessa voinut käsitellä 
enemmänkin.
 Päättäjänä Teija Larikka joutuu miettimään 
kaupungin tasolla veroeurojen riittävyyttä pal-
veluihin. Paljonko saadaan avustuksia, vero- ja 
muita tuloja ja mihin ne käytetään.
 Kokonaisuuksien pohtimista voi hänen 
mielestään tehdä myös kotitalouksissa. Omilla 
valinnoilla on mahdollista vaikuttaa käyttämällä 
oman paikkakunnan palveluja. Euroa kannattaa 
pyörittää kotiinpäin.
 Hän itse toteaa käyttävänsä minimaalisesti 
muiden paikkakuntien palveluja. Esimerkiksi 
Ouluun suuntautuvaan ostosshoppailuun ei 
ole tarvetta, kun tarvittava löytyy useimmiten 
omalta paikkakunnalta.
 -Kun ostaa omalta paikkakunnalta, siitä 
maksetaan verot tänne, se työllistää ja työntekijät 
maksavat veroja. Raha pyörii täällä.
 -Niillä verovaroilla palvelut kustannetaan.

Jaksamista vaatii myös nykyinen työelämä. 
SSAB:ksi muuttuneen Rautaruukin leivissä 
Teija Larikka on viihtynyt jo 27 vuotta. Ennen 
aluemyyntipäälliköksi nimittämistään hän toimi 
tuotepäällikkönä, mikä vaati  ulkomailla mat-
kustamista. Nyt matkat suuntautuvat lähinnä 
kotimaahan. Työtehtävistä toiseen siirtymisen ja 
etenemisen hän toteaa olevan suuren talon edun.
Paljon puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja 
siihen virtaan on myös Teija Larikka hypännyt. 
Aikoinaan terästehtaalle ulkomaankaupan 
yo-merkonomina tullut Larikka kouluttautui 
nelikymppisenä aikuisopiskelijana kone- ja 
tuotantotekniikan insinööriksi. Pätevöity-
misestä on eväitä viimeisimpään tehtävään, 
jossa kauppatavarana ovat kulutusta kestävät 
ja erikoislujat teräkset.
 -Soralavat, maatalouskoneet, nostolaitteet, 
kaivinkoneiden kauhat, havainnollistetaan 
teräksen käyttöä.
 Raahessa tarjotun aikuisopiskelun hän toteaa 
sopineen täydellisesti omaan työhön ja siihen 
oli helppo tarttua. Vaativaa opiskelu oli, vaikka 
opetus annettiinkin omalla paikkakunnalla. 
Hauskaa oli päästä konkreettisestikin sorvin 
ääreen koneistamaan ja hitsaamaan. Viikonloput 

Vallan portaita ylös ja 
alas. Luottamustoimet 
kaupunginvaltuustossa 
ja -hallituksessa vaati-
vat paneutumista usea-
na iltana viikossa.



16

Raahen 
   saaristo 
               – helmi, joka oli piilossa omiltaankin

Vuoden retkeilykoh-
teeksi valittu Raahen 
saaristo herätti in-
nostuksen. Palkinto 
sysäsi liikkeelle helmen 
kiillotuksen entistä 
kirkkaammaksi.
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Hyppäisikö Taskuun vai tekisikö tutta-
vuutta Ämmään tai Äijään? Jo Raahen 
saariston 38 saaren tai luodon nimet 
hauskuuttavat.

 Yllätys, yllätys, Raahen saaristo on ollut 
kartoittamaton kohde monelle raahelaisellekin. 
Korkeintaan sitä on katseltu Tornitalon mai-
semaravintolasta. Palvelupaketteja asiakkaille 
käärivän MeriRaahen yrittäjä Jouni Leinonen 
tietää syyn. Harvalla on omaa venettä.
 -Noin tuhat venettä, arvioi Leinonen laitu-
ripaikoista.
 Raahen saariston voitto vuoden retkeilykoh-
teeksi sysäsi liikkeelle kehittämistyön, jonka 
hedelmänä saaristo on auennut maakravuillekin. 
Martti Rantoharjun risteilijä JennaMaria ehti 

ensimmäisenä purjehduskautenaan kuljettaa noin 
800 risteilyvierasta. Jounin taksiveneet Jenny 
ja Kirri ovat kipparoineet kymmeniä reissuja 
milloin kalastamaan, milloin saaripiknikeille.
 -Miljoonakaupungista tulleelle tämä on elä-
mys. Puhdasta luontoa, puhdasta vettä, sienien 
poimimista, kertaa hän pietarilaisten kokemuk-
sia.
 Haltioituneita olivat myös eräätkin ulkomaiset 
yritysvieraat, jotka pääsivät osallisiksi myrskyi-
sästä merestä ja oranssista auringonlaskusta.
 -Lankkupihvejä ja etanoita nämä ovat jo eh-
tineet syödä. Meren voima on toista, maalailee 
Leinonen.
 Raahen saaristoon tutustuneista arviolta 
kolmannes oli muualta tulleita: Oulusta, entisiä 

raahelaisia, lähikunnista. Enin osa risteilijöistä 
oli omia kaupunkilaisia.
 -On meillä vain mahtava takapiha, kuului 
raahelaisen kehu kotikaupungilleen merimatkan 
jälkeen.

Sattumalta ei palkinto tullut. Raahen kaupungin 
markkinointisihteeri Annekristiina Tuovinen 
tunnustaa etukäteislobbauksen. Osallistua 
Suomen Messusäätiön järjestämään äänestys-
kilpailuun oli paljolti Pikkulahden Palveluissa 
vaikuttavan Jarkko Salmelan idea. Sitä Tuovinen 
lähti viemään eteenpäin. Kun kilpailun finaalissa 
olivat Helsingin lähistöltä Tuusulanjärvi 
ja useita kansallispuistoja, ei voittoon juu-
ri uskottu. Sitä makeampi oli ykkössijoitus.



-Aateluus velvoittaa, näkee Tuovinen pal-
kinnon merkityksen lähtölaukauksena.

 Hän muistuttaa, että kaupungin organisaatio 
luo mahdollisuuksia saariston kehittämiseen, 
mutta tekemiseen tarvitaan yksityisiä toimi-
joita.
 Saaristoon suuntaaville sieltä löytyi jo 
nuotiopaikkoja, laavuja ja luontopolkuja. Ke-
sämajoitusta lähdettiin tarjoamaan kaupungin 
omistamassa Iso-Kraaselin luotsituvassa, jonka 
toimintaa pyörittää Pikkulahden Palvelut.
 Voiton myötä ajantasaistettuun kehittämis-
suunnitelmaan kirjattiin myös polttoaineen 
jakelun päivittäminen ja kajakkien rantau-
tumispaikkojen luomista. Toiveissa on, että 
Taskuun pääsee ensi kesänä myös risteillen, 
mikäli saareen rakennettavasta uudesta laitu-
rista saadaan budjettipäätös. 

Mukana saariston aktiviteetteja on ollut 
kehittämässä myös Pikkulahden Palvelujen 
toimitusjohtaja Timo Kesti.  Viiden omista-
jan melontakeskus järjestää melontaretkiä, 
-koulutusta, välinevuokrausta ja -myyntiä. 
Opastettuun melontaan on osallistunut tänä 
vuonna jopa tuhat asiakasta.
 Vuodenajat tuovat omat haasteensa, mutta 
saaristosta voi nauttia ympärivuotisesti. Mo-
net melojat kokevat alkusyksyn olevan parasta 
aikaa. Tyky-päiviin sopivia fatbike-pyöräilyjä 
Kesti järjestää merellisissä maisemissa ympäri 
vuoden ja talvella lumikenkäillään. Hiihtäjille on 
Leinosen pitämä Taskun Saarikahvila. Keväällä 
suunnataan saariston suojasta hyljesafareille tai 
melotaan arktisiin näkymiin jääröysyille.
 Ideoita, hullujakin, saaristoseikkailuihin 
Kestillä on takataskussa jääiglujen tapaan. 

Revontulia voisi katsella etelämpänäkin kuin 
Lapissa. Pelastuspukukelluntaan Raahessa 
päästäneen jo ensi avannoilla.
 Niin Kesti kuin Leinonenkin painottavat, 
että Raahen saariston avaaminen ei ole yhden 
toimijan show. Pienten volyymien vuoksi 
tarvitaan monipuolista palveluverkostoa. Yrit-
täjät kiittävät myös vahvistusta, jota on  saatu 
varauksia välittävän Raahe Keskusvaraamon 
myötä.
 Ykköstoive ensi kaudelle on majoitustar-
jonnan monipuolistaminen. Rento, vaikkapa 
kalastusturisteille sopiva mökkimajoitus 
puuttuu. Raahen mökkiläisille vinkataan li-
säansiomahdollisuutta ajasta, jolloin mökeillä 
ei oleskella itse.

Jouni Leinonen kokee, että Raahessa on nyt 
mahtava tahtotila saariston saamiseksi yhä 
monipuolisemmin ja useamman ihmisen ko-
ettavaksi.

Markkinointisihteeri Annekristiina 
Tuovinen toteaa palkinnon vuoden 
retkeilykohteena pistäneen vauhtia 
saariston kehittämiseen.

Melontakeskuksen Timo Kesti on tyytyväinen kiin-
nostuksesta melontaan. Tuhat opastettua asiakasta 
kauden aikana ei ole vähäinen määrä.
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 Varaa oma elämyksesi 
Raahen saaristossa:
 www.meriraahe.fi
050 434 6340
jouni@meriraahe.fi
www.pikkulahdenpalvelut.fi
050 370 7111 
info@pikkulahdenpalvelut.fi
Raahe Keskusvaraamo
045 211 0303
keskusvaraamo@raahekeskusvaraamo.fi
www.visitraahe.fi
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Oikeat ihmiset 
oikeille paikoille

Ari Haapakoski työskenteli vuosikau-
det menestyksekkäästi telekommu-
nikaation parissa, ja nykyään hän 
kehittää yritysten liiketoimintaa 
hallitustyöskentelyn kautta. Syksyllä 
Haapakoski aloitti uutena jäsenenä 
nivalalaisen perheyhtiön Champion 
Doorin hallituksessa.

Kuka olet ja mitä olet 
työurasi aikana tehnyt?
Olen syntynyt Alavieskassa ja Oulun yliopiston konetekniikan 
osaston kasvatti. Diplomityöni tein Kuokkasen Laurille telekom-
munikaatioalalle, jossa myös työskentelin Solitran palveluksessa 
yli 10 vuotta. Sen jälkeen olen tehnyt liiketoiminnan kehittämistä 
eri yritysten hallituksissa. Yhden vuoden työskentelin Yhdysval-
loissa, jonne Solitra perusti tehtaan, ja toisen vuoden Walesissa 
Elektrobitin palveluksessa. Vapaa-aika kuluu monenlaisten 
liikunnallisten harrastusten parissa juoksemisesta sulkapalloon, 
sählyyn, rullaluisteluun sekä veneilyyn ja metsästykseen.

Millaisia asioita painotat yritysten 
liiketoiminnan kehittämisessä?
Korostan paljon kykyä tehdä päätöksiä. Yrityksissä on tärkeää 
kohdata tosiasiat, tehdä niiden perusteella päätökset eikä jäädä 
haikailemaan. Yksi lempiaiheeni on organisaatio. Yrityksissä 
täytyy huolehtia siitä, että profiililtaan oikean tyyppiset ihmiset 
ovat oikeissa tehtävissä. Hallitustenkin on hyvä ymmärtää, että 
oikea roolitus korostuu johtoryhmissä, jotka hoitavat operatiivis-
ta toimintaa.

Miksi on tärkeää saada oikeat ihmiset oikeille 
paikoille, ja millainen on hyvä johtoryhmä?
Kun ihmiset ovat oikeilla paikoillaan, he pääsevät hyödyntä-
mään työssään omia vahvuuksiaan. Silloin heistä on kiva lähteä 
töihin, he ovat innostuneita ja saavat aikaan hyviä tuloksia. 
Samoin työhyvinvointi pysyy korkealla. Burn out uhkaa erityi-
sesti silloin, kun työntekijän päivittäisistä rutiineista suurin osa 
sijoittuu hänen vahvuusalueidensa ulkopuolelle. Hyvästä johto-
ryhmästä pursuaa innovatiivisuutta ja voimakasta tahtoa mennä 
eteenpäin. Siellä on myös toimeenpano-osaamista. Karkeasti 
jaoteltuna johtoryhmään tarvitaan energinen ja fiilispohjainen 
myynti-ihminen, jarruna toimiva talousosaaja, joka iskee pöy-
tään tosiasiat ja konkretian sekä pedantti tuotannon edustaja, 
joka tuo kokonaisuuteen järjestelmällisyyttä.

Mitkä ovat ensimmäiset huomiosi 
Champion Doorista?
Olen tosi vaikuttunut yrityksen erittäin vahvasta johtajuudesta. 
Johtoryhmä on sopivan kokoinen, jonka ansiosta päätöksenteko 
ei hidastu tai puuroudu, ja johtoryhmän jäsenet täydentävät 
hyvin toisiaan. Uskon, että omalta osaltani pystyn tuomaan 
yritykseen ennen kaikkea yleistä liiketoimintaosaamista sekä 
vahvaa kokemusta ulkomaankaupasta.



ARVOSIJOITUSSIJOITUS

Pyhäjoella kesäkuussa avattu Onninen 
Express-myymälä on ensimmäinen 
esimerkki Osuuskunta PPO:n ja Energia 
Kiinteistöt Oy:n välisestä kiinteistöalan 

yhteistyöstä. Ollinmäen alueella sijaitsevassa 
myymälässä on tilaa 900 neliömetriä, ja vali-
koimat käsittävät 7 000 tuotetta LVI-, sähkö- ja 
kylmäalan ammattilaisille. Energia Kiinteistöt 
toimi tilojen rakennuttajana ja se myös omistaa 
kiinteistön. Osuuskunta PPO on hankkeen 
rahoittaja yhdessä pankin kanssa.

Energia Kiinteistöt on kiinteistökehitysyhtiö, 
joka perustettiin hieman yli vuosi sitten ke-
hittämään lähtökohtaisesti Pyhäjoen voimala-
hankkeen myötä syntyviä kiinteistöhankkeita. 
Yhtiön omistavat Tuomas Hirvonen, Jukka Juola, 
Markku Kankaala ja Jari Pirinen.
 - Energia Kiinteistöt luonnollisesti tarvitsee 
hyviä kumppaneita. PPO:n kanssa keskusteltu-
amme huomasimme, että meillä molemmilla 
on samansuuntaiset intressit etsiä sellaisia 
kohteita, joiden kautta voimme kehittää alueen 

Yhteistyössä uudenaikaisia 
kiinteistöratkaisuja
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Onnisen tilojen lisäksi Ollin-
mäelle on suunniteltu run-
saasti niin liike- ja toimistoti-
loja kuin asuntorakentamista.

elinkeinotoimintaa ja jotka ovat myös hyviä 
sijoituskohteita. Onnisen hankkeella pääsimme 
mainiosti alkuun ja tämän jälkeen katsomme 
lisää uusia yhteistyön mahdollisuuksia, kertoo 
Energia Kiinteistöjen hallituksen puheenjohtaja 
Tuomas Hirvonen.

Hänen mukaansa Ollinmäen alueesta on mah-
dollisuus kasvaa elinvoimainen asumiseen ja 
yritystoimintaan tarkoitettu jatkumo Pyhäjoen 
kuntakeskukselle. Siinä rakentamisessa Energia 



Pyhäjoella Fennovoiman ydinvoimalahankkeen ensimmäiset positiiviset vaikutukset ovat jo 
nähtävillä. Kunnan kehittämisasiamies Jyri Laakso kertoo, että osa paikallisista yrityksistä 

on laajentanut toimintaansa, minkä lisäksi paikkakunnalle on 
tullut uutta yritystoimintaa.

           - Rakentamisen näkökulmasta tahti vain kiihtyy ensi ja sitä seu-
raavana vuonna, koska esimerkiksi asuntopuolella puitteiden 
on oltava valmiina siinä vaiheessa, kun tänne tulee tuhansia 
ihmisiä rakentamaan varsinaista voimalaa. Kunta on ottanut 
tietoista etunojaa muun muassa kaavoittamalla uusia tontteja, 
joissa kaikissa infra on jo valmiina tai tekeillä, Laakso kertoo.

     Kaavoituksessa ydinkeskustaa on pyritty tiivistämään, ja 
uutena varsinaisena kasvusuuntana on Ollinmäki.

    - Ollinmäen alue muuttuu teollisuusalueesta kunnan osaksi, 
joka on monipuolinen asumisen ja yritystoiminnan keskittymä. 

Tämän lisäksi kunta haluaa osaltaan edistää kaupan ja palveluiden kehittymistä, joihin liittyviä 
hankkeita onkin lähtenyt liikkeelle.
 Kunnan strategiassa Hanhikivenniemelle rakennetaan tuhat ja keskusta-alueelle toiset tuhat 
määräaikaiseen asumiseen liittyvää ajanmukaista asumisratkaisua. Kun Hanhikivi 1 aikanaan 
käynnistyy, kunnan asukasluvun on arvioitu kasvaneen nykyisestä 3 200 asukkaasta noin 4 500 
asukkaaseen.

”Voimala-
hankkeen
vaikutukset 
näkyvät jo”

Yhteistyössä uudenaikaisia 
kiinteistöratkaisuja
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Kiinteistötkin haluaa olla mukana yhteistyössä 
kunnan kanssa.
 - Ollinmäelle tulee tarpeita niin liike- ja toi-
mistotiloille kuin myös vaikkapa logistiikkaan 
ja varastointiin liittyvälle rakentamiselle. Aja-
tuksena on tuoda alueelle lisäksi asuntorakenta-

mista, joka palvelee sekä voimalan rakentamis-
aikaista asumista että pysyvää asuntotuotantoa.
 Yhteistyömahdollisuudet Osuuskunta PPO:n 
kanssa eivät kuitenkaan rajoitu Pyhäjoelle.
 - Kartoitamme sopivia kohteita PPO:n koko 
toimialueella, sillä rakentamisvauhti tuntuu 
vain kasvavan erityisesti kasvukeskuksissa. 
Pohjois-Pohjanmaalla luen kasvukeskuksiin 
Oulun lisäksi esimerkiksi Kalajoen, Raahen ja 
Ylivieskan, Hirvonen toteaa.
 Pyhäjoen ydinvoimalahanke kuuluu Euroo-
pan suurimpiin rakennushankkeisiin, joten se 
tuo mukanaan runsaasti uutta liiketoimintaa 
Pohjois-Suomeen. Hirvonen uskoo, että ensi 

keväänä ja kesänä rakentamistahti paikkakun-
nalla on jo aivan toinen, koska lumien sulattua 
siellä on suunniteltu käynnistyvän lukuisia 
uusia hankkeita.
 Myös Osuuskunta PPO:n toimitusjohtaja 
Kati Peltomaa näkee paljon potentiaalia sekä 
Pyhäjoella että yhteistyössä Energia Kiinteis-
töjen kanssa.
 - Olemme kartoittaneet jo pitkään sijoitus-
mahdollisuuksia Fennovoiman ydinvoimala-
hankkeen ympärillä. Onnisen tilat ovat hyvä 
alku, eikä yhteistyö Energia Kiinteistöjen kanssa 
varmasti jää tähän, Peltomaa sanoo.

Onnisen Express-
myymälän avajaisia 
juhlittiin Pyhäjoella 
kesäkuussa.
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-sijoitustuotteilla 
tuottoa ja elinvoimaa

ARVO
Uudet ARVO-sijoitustuotteet ovat 

tulosta Osuuskunta PPO:n uudesta 
sijoitusstrategiasta. Uudistus kertoo 
ennen kaikkea PPO:n vahvasta 

ja pitkäjänteisestä sitoutumisesta oman alu-
eensa kehittämiseen niillä keinoilla, jotka 
osuuskunnalla on käytössään sijoitusyhtiönä. 
Kehittäminen koskee niin yritystoimintaa kuin 
ihmisten hyvinvointia.
 Sijoitustuotteista ARVO-Kasvu sopii 
erityisesti kasvua hakeville pk-yrityksille. 
ARVO-Omistus on puolestaan räätälöity 
suuriin hankkeisiin, joissa PPO:n sijoitus voi 
olla suuruudeltaan yhdestä viiteen miljoonaa 
euroa.
 Täysin uudenlainen tuote on ARVO-Yhteisö. 
 - ARVO-Yhteisö liittyy ennen kaikkea 
PPO:n syntyhistoriaan ja  sen yhtiömuotoon 
osuuskuntana. Haluamme tarjota osuuskunnan 
jäsenille esimerkiksi parempaa hyvinvointia 
ja viihtyisämpää asumista vaikkapa terveys-, 
hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluiden kautta. 
Käytännössä tämä voisi tapahtua siten, että 
Osuuskunta PPO toimii  pitkäaikaisena omis-
tajana yrityksissä, jotka tuottavat jäsenistölle 
suunnattuja palveluita, toimitusjohtaja Kati 
Peltomaa sanoo.
 Hän kannustaa jäsenistöä ideoimaan, millä 
tavalla uutta tuotetta voisi käytännössä hyö-
dyntää jäsenistön eduksi.
 - Meille on tärkeää rakentaa ARVO-Yhteisöä 
vuorovaikutuksessa jäsenistömme kanssa, ja 

sen takia keskustelu alueen kehittämisestä on 
erittäin tervetullutta.

Hallintoneuvoston vahvistamassa strategiassa 
alueelliselle sijoitustoiminnalle on asetettu 
selkeä euromääräinen tavoite. Sen mukaan 
vuoteen 2018 mennessä alueellisten sijoitusten 
osuus tulisi olla 25 miljoonaa euroa yhteensä 
100 miljoonan euron sijoitusvarallisuudesta.
 - Rima on asetettu tietoisesti korkealle, 
mutta kunnianhimoinen tavoite myös osoittaa, 
kuinka vahvasti Osuuskunta PPO on sitoutunut 
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tähän alueeseen. Toisaalta strategiaa tehdessä 
piirsimme kuvan osuuskunnan toimialueesta ja 
toimintaympäristöstä. Se vahvisti entuudestaan 
näkemystä siitä, että tällä alueella on runsaas-
ti vahvuuksia, kuten paljon kasvuhakuisia 
pk-yrityksiä, hyvä väestörakenne ja vieläpä 
muutamia poikkeuksellisen suuria hankkeita 
vireillä. Tässä kokonaisuudessa PPO:n roolina 
on vahvistaa elinvoimaa vauhdittamalla eri 
kokoisten yritysten kasvua, Peltomaa sanoo.

Osuuskunta PPO:n osuuksien ostoa ja 
myyntiä varten perustettu kauppapaikka 
on ollut aktiivisessa käytössä. 
 - Tuhannet osuudet ovat vaihtaneet 
omistajaansa sen jälkeen, kun kauppapaik-
ka aloitti toimintansa viime helmikuussa. 
Kaupankäynti on pysynyt vireänä ja jossain 
määrin sujunut jopa odotettua paremmin. 
Onkin ilahduttavaa nähdä, että kaup-
papaikka toimii ja että se on osoittanut 
tarpeellisuutensa, sanoo toimitusjohtaja 
Kati Peltomaa.
 Osuuksien hinta on vaihdellut 600 euron 
ja hieman yli 700 euron välillä. Toimitus-

Kauppapaikalla onnistunut aloitus

Osuuskunta PPO:n osavuosikatsauksessa 
konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon 
liikevaihto  oli 19,6 miljoonaa euroa ja tulos 
ennen veroja 2,5 miljoonaa euroa.
 - Nykyisessä markkinatilanteessa tähän 
tulokseen voi olla tyytyväinen. Tulos kui-
tenkin kertoo siitä, että sijoitusmarkkinat 
ovat muuttuneet haastavammiksi eikä tällä 
hetkellä ole ole näkyvissä edellisvuosien 
kaltaisia huipputuottoja, toimitusjohtaja 
Kati Peltomaa sanoo.
 Konsernin sijoitustoiminta jakaantuu fi-
nanssisijoituksiin ja alueellisiin sijoituksiin. 
Alkuvuoden 2016 aikana Osuuskunta PPO 
osallistui alueellaan nivalalaisen Laser-

Osavuosikatsaus kertoo 
muutoksista sijoitusympäristössä

Haapajärvellä päättyi pitkä odotus, kun 
liikekeskus Stoolperi avasi ovensa yleisölle 
lokakuussa. Avajaispäivän väenpaljous ja 
positiiviset yleisökommentit osoittivat, että 
uusi liikekeskus vastaa alueen ihmisten 
toiveisiin kaupan palveluiden kehittämises-
tä Haapajärvellä.
 Stoolperi valikoitui liikekeskuksen nimek-
si yleisökilpailun perusteella. Nimiehdotuk-
sia lähetettiin runsaasti, 176 kappaletta. 
Liikekeskushankkeen edustajista koostunut 
raati valitsi voittajaksi haapajärvisen Osmo 
Leppäsen ehdotuksen.
 Nimen valintaperusteissa painoi muun 
muassa kauppakeskuksen sijainti Ståhlber-

Stoolperi avattiin Haapajärvellä
ginkadun varrella. Suomen ensimmäinen 
presidentti Kaarlo Juho Ståhlberg asui 
lapsuudessaan Haapajärvellä, missä myös 
sijaitsee museoituna hänen lapsuudenko-
tinsa.
 Stoolperissa toimii viisi yritystä; K-kaup-
piaiden Anne ja Antti Joensuun luotsaama 
K-supermarket, Sinikan Lounaspalvelu, 
Aava Sisustus, Haapajärven Apteekki sekä 
mainos- ja lahjatuoteliike Nimimerkki.
 Liikekeskushankkeen rahoittajina ovat 
Suomenselän Osuuspankki, Osuuskunta 
PPO, Lehto Group sekä ryhmä paikallisia 
yksityissijoittajia.
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ARVO-Kasvu tarjoaa kehittävää kasvua pk-yrityksille. 
Kohdeyrityksellä voi olla tarve rakentaa uusi tuotanto-
linja, panostaa kansainvälistymiseen tai laajentaa toi-
mintaa yritysostoin. Tärkeintä on, että kasvua haetaan 
ja nykytoiminta on kannattavaa. ARVO-Kasvusijoitus 
tehdään tyypillisesti osana rahoituspakettia, jossa 
toisina osapuolina ovat lähes aina pankki ja usein myös 
Finnvera vieraan pääoman ehtoisina rahoittajina. AR-
VO-Kasvusijoitus toteutetaan yleensä oman pääoman 
ehtoisena vaihtovelkakirjalainana ja se voi olla suuruu-
deltaan 100 000 - 900 000 euroa.

ARVO-Omistus on räätälöity tuote suuriin hankkeisiin. 
Sijoituksen tavoitteena on merkittävän alueellisen 
kehityksen mahdollistaminen, esimerkiksi iso teollinen 
investointi tai laajempi toimialajärjestely. Isoissa hank-
keissa riski- ja kustannustaso on korkeampi, ja siten 
myös osuuskunnan tuotto-odotus on kasvusijoituksiin 
verrattuna korkeampi. Osuuskunta sitoutuu ARVO-
Omistuksiin pitkäjänteisesti ja edellyttää mahdollisuut-
ta vaikuttaa hankkeeseen hallinnon kautta. ARVO-Omis-
tus toteutetaan osin tai kokonaan osakesijoituksena. 
Sijoituksen suuruus voi olla 1 - 5 meur.

ARVO-Yhteisö on sijoitusmuoto, jossa etsitään keinoja 
parantaa osuuskunnan jäsenyhteisön hyvinvointia 
tavalla tai toisella. Tarkoitus on säilyttää alueen elin-
voimaa ja tuoda keskuuteemme uusia innovaatioita 
nopeammin, kuin ne ehkä muutoin lakeuksille rantau-
tuisivat. Toki myös ARVO-Yhteisösijoitukselta odotetaan 
maltillista tuottoa, mutta tärkeintä on mahdollisimman 
laaja vaikuttavuus jäsenistön keskuudessa. ARVO-Yh-
teisösijoitukset osuuskunta tulee toteuttamaan yhteis-
työssä valikoitujen kumppaneiden kanssa.

johtajan mukaan kaupankäynti osoittaa, 
että liikkeellä on myös ostajia, joita osuudet 
kiinnostavat sijoitusmielessä.
 - Lisäksi on nähtävissä, että ihmiset teke-
vät myyntipäätöksiä harkiten, eli meidän 
jäsenistö osaa kiinnittää huomiota oikeisiin 
asioihin kauppoja tehdessään, Peltomaa 
toteaa.
 Osuuksien myynti- ja ostotoimeksiantoja 
voi tehdä Privanetin online-palvelussa 
www.privanet.fi tai PPO:n toimialueen OP-
konttoreissa

comp Oy:n toteuttamaan yritysostoon, 
kalajokisen Rose Rakennus Oy:n omista-
janvaihdokseen sekä Pyhäjoella toimitila-
hankkeeseen yhdessä Energia Kiinteistöt 
Oy:n kanssa.
 Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsi jär-
jestäytymiskokouksessaan puheenjohtajak-
si maanviljelijä Tuomo Tammisen Raahesta. 
Hallintoneuvoston uudeksi varapuheenjoh-
tajaksi valittiin business manager Markus 
Ahokangas Nivalasta.
 Osuuskorkoa vuoden 2015 tuloksesta 
jäsenistölle maksettiin elokuussa osuus-
kuntakokouksen päätöksen mukaisesti 70 
euroa osuudelta.
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www.visitraahe.fi #visitraahe @visitraahe

Hyvää tuulta Raahesta!

Champion Door Oy 

Hopeatie 2, 85500 Nivala

Puh. 08 445 8800, Fax 08 442 956 

info@championdoor.com

www.championdoor.com

• Ulko-ovet • Nostoseinät • Teollisuustilojen jakoseinät • Rullautuvat palo-ovet • Kiskotoimiset suojapressut

Champion Door kangasnosto-ovet ja jakoseinät ovat paras vaihtoehto suuriin kohteisiin, 
joissa ovilta vaaditaan hyvää kestävyyttä sekä ääni- ja lämmöneristystä. Tällaisia ovia ovat 
mm. teollisuusovet, varastojen ovet ja lentokonehallien ovet. Champion Door -teollisuus-

ovet ovat varmakäyttöisiä, pitkäikäisiä ja lähes huoltovapaita. Vaihtoehdot ja värivalikoimat
ovat runsaat. Kaikki teollisuusovemme ovat CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat standar-

dit. Valikoimastamme löytyvät myös pienemmät teollisuusovet – mm. rullautuvat palo-ovet, silta-
nosturiaukkojen ovet, pikarullaovet, Farmer-maatalousovet, liuskaverho-ovet sekä pressuovet.

Kangasnosto-ovet ja jakoseinätjakoseinät


