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Hyviä Uutisia Lapualta 
on kaupungin tiedotus-
lehti, joka ilmestyy 
kaksi kertaa vuodessa.

Lehti jaetaan jokaiseen 
lapualaistalouteen. 
Lehti on luettavissa 
myös kaupungin 
verkkosivuilla.

Kaupunginjohtajan terveiset 

Tervetuloa Lapualle Lapua on 
tekijöiden 
kaupunki

 L 
apuan maaperä on menestystarinoiden rikastamaa. Sen 
tietävät jo lähes 1000 yrittäjää, joiden uraunelmat ovat 
toteutuneet Lapualla.  
Yritysten sijoittumispäätökseen vaikuttavat useat eri tekijät, 

kuten esim. teollisuustonttien ja toimitilojen saatavuus, työvoiman 
saatavuus, yritysklusterit, kustannukset ja logistinen sijainti. Tästä 
lehdestä voit lukea mm. Vaasasta ja Seinäjoelta tänne sijoittuneista 
yrityksistä ja heidän perusteistaan sijoittua juuri Lapualle.

VALTATIE 19 ON ETELÄ-POHJANMAAN ja Suomen valtaväylä. Sen merki-
tys on suuri sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Merkittävä osa 
teollisuuden ja kaupan tavaravirroista kulkee Lapuan ohi eteläisen 
ja pohjoisen Suomen välillä. Etelä-Pohjanmaalla on myös Suomen 
merkittävin alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden klusteri.
Investointina talouskasvuun ja työllisyyteen  on valtatie 19 saanut 

valtiolta ensimmäisen vaiheen 
rahoituksen, 25 miljoonaa euroa, 
eritasoristeysten ja ohituskaistojen 
toteuttamiseen. Lopullisena tavoit-
teena on, että valtatiellä 19 on  neljä 
kaistaa Lapuan ja Seinäjoen välillä.
Tässä lehdessä vt 19 varrella sijait-
sevat Nammo Lapua, Lapua-ketjut 
ja Unico kertovat oman kasvu- ja 
kehitystarinansa.

Lapuan kaupunki on aloittanut vt 
19 varrella sijaitsevien Jouttikallion 
ja Jouttirinteen kaavoituksen. Lisää 

teollisuustilaa alueelle tulee yli 300 hehtaarin verran.

Lapualla yleinen kiinteistövero-%, jota käytetään mm. tuotantora-
kennuksiin, konehalleihin ja teollisuusrakennuksiin, on kilpailuky-
kyinen 1,05 prosenttia vuonna 2020. Vastaavasta hallista maksat 
vuotuista kiinteistöveroa Vaasassa lähes 20 % enemmän (1,25 %) ja 
Seinäjoella lähes 40 % enemmän (1,45 %).

Lapualla yrityksille on tarjolla sitoutunutta ja ammattitaitoista hen-
kilöstöä, osaavia alihankintaverkostoja sekä koulutuskeskus Seduun 
kuuluva Sedu Education, joka kouluttaa yritys- ja elinkeinoelämään 
ammattiosaajia ja edistää yrittäjien kilpailukykyä.

Joutti-
kallion 

ja -rinteen 
alueelle kaa-
voitetaan yli 
300 hehtaaria 
uutta teolli-
suustilaa.

Strategiamme yhtenä lupauksena on ”Tekevälle töitä, työlle tekijöitä”. 
Työpaikalla on merkitystä myös asukkaiden pito- ja vetovoiman lisää-
miseksi. Tässä lehdessä voit tutustua Lapualla työllistäviin yrityksiin ja 
siihen, miten he motivoivat ja sitouttavat henkilöstöään.

Lapuan vetovoimatekijänä on ammattiylpeys. Tervetuloa Lapualle – 
tekijöiden kaupunkiin.

Satu Kankare
Kaupunginjohtaja

LYHYESTI

 Lapuan kaupungin elinkeinotoimen 
keskeisinä tehtävinä ovat neuvonta-
palvelut, kaupungin omien toimitilojen 
vuokraus ja yksityisten tilojen esillä 
pitäminen, infotapahtumien ja koulu-
tusten järjestäminen sekä hankkeiden 
hyödyntäminen.

 Lapuan Kehitys Oy on Lapuan 
kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka 
keskeinen tehtävä on edistää uuden 
yritystoiminnan syntymistä ja kasvu-
yritysten kehittymistä Lapuan strate-
gian mukaisesti. Kehitysyhtiön tehtä-
vänä on luoda puitteet yritysten 
taloudellisen aktiviteetin kasvulle ja 
kehittymiselle, uusien yritysten sijoit-
tumiselle Lapualle ja yrittäjämyöntei-
selle ilmapiirille. 

Sisällysluettelo

s. 3 ▶ Suurimmat ja 
komeimmat banderollit 
painetaan Lapualla

s. 4 ▶ Lattioiden pääkau-
pungista, hyvää päivää!

s. 5 ▶ Kiinteistökauppa 
innostaa kohti uutta
▶ Invest Lapua, sieltä 
yritykset löytävät apua

s. 6 ▶ Hydroll Oy, 
maailmanlaajuinen toimija 
elää nousukautta

s. 7 ▶ Ala-Talkkari on 
Hellanmaan merkittävin 
työllistäjä

s. 8 ▶ Lapua – kun vain 
paras kelpaa

s. 9 ▶ Osaava henkilö- 
kunta on arvokas pääoma
▶ Meillä on töitä tarjolla

s. 10 ▶ Hyvät liikenne-
yhteydet houkuttelivat
Lapualle

s. 11 ▶ Parasta laatua 
Lapualta

s. 12 ▶ Rohkeita inves-
tointeja

Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle (vas.) ja 
Lapuan Kehitys Oy:n tj Matti-Pekka Dahlgren

Jouko Vuolle
044 438 4050           
jouko.vuolle@lapua.fi

Matti-Pekka Dahlgren 
044 438 4015
matti-pekka.dahlgren@investlapua.fi
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Lapuan
elinkeino-
politiikan
tärkeitä
osa-alueita:

Santala Printin uusimpia investointeja on tasoleikkuri, jolla voi-
daan työstää monenlaisista materiaaleista lähes mitä tahansa, 
vaikka pisarasuojia, Turo Santala ja Raimo Santala esittelevät.

LYHYESTI

Lapua on loistava paikka 
yrittää ja kehittää omia 

toimintamalleja.
toimitusjohtaja Turo Santala

SANTALA PRINT OY:SSÄ Honkimetsän 
teollisuusalueella Suomen ja Poh-
joismaidenkin mittakaavassa suu-
rin tulostin on käynnistymässä. 5,2 
metriä leveä tulostin on ohjelmoitu 
työstämään jättikokoista tausta-
kangasta merkittävään kohteeseen.

- MEIDÄN TÖITÄMME ON näkyvillä 
ympäri Suomen ja teemme myös 
paljon alihankintaa graafisen alan 
yrityksille. Olemme tehneet roh-
keita investointeja, koska on us-
kallettava olla innovatiivinen, että 
pärjää kilpailussa. Olemme tässä 
onnistuneetkin, Santala Printin toi-
mitusjohtaja Turo Santala toteaa. 
Hän jatkaa isänsä Raimo Santalan 
perustaman perheyrityksen ohjak-
sissa. Yrityksen juuret ulottuvat 51 
vuoden taakse.
- Meillä asioita on opittu tekemään 
omalla tavalla. Lapualla on totut-
tu siihen, että kaikki tehdään itse. 
Me tarjoamme kokonaisvaltaisia 
ratkaisuja. Kesällä hankimme nos-
turiauton, jota tarvitaan esimerkik-

Suurimmat ja komeimmat 
banderollit painetaan Lapualla

si mainosrunkojen asennuksessa. 
Hankimme myös pressujen valmis-
tukseen 16 metrisen saumauslinjan, 
jolla saadaan kasvatettua ja moni-
puolistettua tuotantoa. Talven aika-
na on tarkoitus investoida enemmän 
valomainosten valmistukseen. Hoi-
damme myös kankaiden ja muiden 
materiaalien maahantuontia, Turo 
Santala kertoo. 
Santala on rakentanut omat toimi-
tilat Honkimetsän teollisuusalueelle 
vuonna 2007 ja laajentanut tuotan-
totilojaan sitä mukaan, kun niitä on 
tarvittu. Nykyisin yhtiöllä on 4500 
neliömetriä tilaa toimia, mutta taas 
olisi laajennuksen aika.
- Kaupunki on tehnyt jo kaavamuu-
toksen niin, että voimme rakentaa 
tuohon viereen lisätilaa. Pohjat 1500 
neliömetrin hallille ovat jo valmiina. 
Sitä ennen on kuitenkin tarkoitus 
hankkia akuutimpaan tarpeeseen 
lisää tilaa, Turo Santala toteaa.
Muuttuneen tilanteen vuoksi San-
talassa reagoitiin keväällä nopeasti 
lähtemällä mukaan suojavaruste-

tuotantoon.
- Teemme nyt suojatakkeja, mas-
keja ja visiirejä alihankintana. Ne 
ovat suomalaisia tuotteita kuitu-
kankaista lähtien. Kun messuraken-
taminen, suuret tapahtumat ja festi-
vaalit peruttiin, tuotanto hiljeni siltä 
osin. Meidän liikevaihtomme muo-
dostuu kuitenkin pienistä puroista 
ja palvelemme kaikenkokoisia asi-
akkaita. Jos olisimme erikoistuneet 
vaikka vain messurakentamiseen, 
niin nyt oltaisiin pulassa, Santala ar-
vioi.
Painotalossa riittää töitä tehtäväksi 
laajalla rintamalla. Yrityksen työ-
maana on koko Suomi ja ulkomaat. 
Työnantajina toimivat mm. kotimai-
set ja ulkomaiset artistit, popparit ja 
rokkarit, joille tehdään taustakan-
kaita ja tapahtumamainontaa. Yri-
tyksille tehdään kylttejä, teippauk-
sia, banderolleja ja valomainoksia. 
Santalan kädenjälki näkyy päivittäin 
myös rekkaliikenteen mukana, kun 
esimerkiksi Atrian, Keskon ja Hank-
kijan rekat ajavat lasteja: rekkojen 

teippaukset on tehty Santalassa.
- Meillä on täällä Honkimetsässä 
myös viime vuonna rekkojen teippa-
ukseen hankittu tuotantotilaa, enti-
nen Lapuan Sähkön keskusvarikko. 
Rekkoja teipataan siellä satoja vuo-
dessa, Santala toteaa.
Hän on sitä mieltä, että maaseutu-
kaupunki pitää yrittäjän sopivassa 
vireessä, kun markkinoita on haet-
tava aktiivisesti ja pidettävä itsensä 
kehityksen huipulla.

- päätöksenteon 
   yrityslähtöisyys
- yrittäjämyönteinen 
   ilmapiiri
- hankintapolitiikka
- viestintä, tiedotus
   ja markkinointi
- työvoiman saatavuus
   ja koulutus
- tarvelähtöinen
   kaavoitus

Tähtäimessä 
omistajanvaihdos-hanke
Projektipäällikkö 
Pasi Mäenpää
pasi.maenpaa@yrityskeha.fi
+358 40 186 5160
www.yrityskeha.fi

UUKA-hanke
(tuet, avustukset, sähköinen
markkinointi)
Projektipäällikkö 
Eetu Puntala
eetu.puntala@yrityskeha.fi
+358 44 979 4260
www.yrityskeha.fi

- Meillä on jatkuva työvoiman 
tarve. Tällä hetkellä yhtiön pal-
veluksessa on 26 ihmistä, myös 
Kannuksessa toimipaikka ja 
Lahdessa myyntimies sekä li-
säksi projektiluontoisesti suo-
javarusteiden valmistuksessa 
reilut 30 ihmistä. Kun sopivia ja 
alaa tuntevia tekijöitä osuu koh-
dalle, heille on heti töitä, Santala 
lupaa.
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Vinyylilattiat ovat suosituimpia 
tuotteitamme. Olemme ketterä 
toimija ja toimittaja. Asiakkaat 
saavat mitä haluavat, Juk-
ka-Pekka Kallio lupaa.

Varastovastaava Mikko Mäki-Reini pakkaa öljyvahattua tammipar-
kettia lähtövalmiiksi.

Lattioiden pääkaupungista, hyvää päivää!
Kun Nordic Floors Oy:n toimitus-
johtaja Jukka-Pekka Kallio soittaa 
asiakaskontakteilleen, hän aloittaa 
puhelun sanomalla: se on lattioi-
den pääkaupungista Lapualta, hy-
vää päivää. 

 H
än on tehnyt sitä niin ah-
kerasti yrityksen kahden 
Lapualla olovuoden aika-
na, että nykyisin riittää, 

kun sanoo lattioiden pääkaupun-
gista.
- Jaa, Lapualta vai, täydennetään 
usein luurin toisessa päässä.
Jukka-Pekka Kallio hyödyntää 
Lapua-nimeä yrityksensä kaikessa 
markkinoinnissa. Eikä vain Lapuaa 
vaan myös täällä olevien kaupun- 
ginosien ja teollisuusalueiden ni-
miä. Kelikon teollisuusalueella si- 

jaitsevan parkettilattiatehtaan uu-
dessa showroomissa on esimer-
kiksi esillä sellaisia lattioita kuin 
Hellanmaa ja Kelikko. Nykyisin par-
ketit myös pakataan Lapua Floors 
logolla varustettuihin laatikoihin.
- Lapua on aivan loistava nimi. 
Nordic Floors ei niinkään herätä 
ajatuksia, mutta Lapua Floors is-
kee syvemmälle mieleen. Mielen-
kiintoista on ollut huomata, että 
esimerkiksi helsinkiläisillä on aina 
joku tarina liittyen lapualaisuuteen 
ja pohjalaisuuteen. Jos ei muuta, 

niin todetaan, että te ootte niin re-
hellisiä ja suoria. Näistä lähtökoh-
dista on hyvä lähteä hieromaan 
kauppoja, Kallio sanoo.
Ja niitä on syntynyt yrityksen Vaa-
sasta Lapualle siirtymisen jälkeen 
reippaaseen tahtiin. Yrityksen lii-
kevaihto on kasvanut kahden vii-
meisen vuoden aikana 100 000 
eurosta 2,3 miljoonaan euroon.

Yrittäjäystävällinen
kaupunki
Kallio on vaasalainen, mutta ny-
kyisin enemmän lapualainen kuin 
lapualaiset itse.
- Minulla on vaimo Lapualta ja 
appiukkoni Hannu Porola ehdotti, 
että lähde Lapualle yrittäjäksi. Hän 
vinkkasi tyhjillään olevasta teolli-
suushallista. Tässä sitä nyt ollaan. 
Siirsin yrityksen tänne ja perhe 
muutti mukana.
- Täällä on edullista yrittää ja La-
pua on yrittäjäystävällinen kau-
punki. Bonuksena vielä se, että 

kaupunki sijaitsee logistisesti 
erinomaisessa paikassa. Tästä 
on suorat yhteydet joka paikkaan 
Suomessa, Kallio arvioi.

Hänen visionsa on tehdä asiakkail-
le lattioiden ostaminen helpoksi, 
jopa elämykseksi.
- Tavoitteenani on tulla ”lattioiden 

Logistinen sijainti pääradan varrella ja valta- 
teiden 19, 16 sekä kantatie 66 risteyksessä 
avaavat maailman lapualaisyrittäjän eteen.

Haluan, että 
meidän show-

roomista tulee myös
suosittu matkailu-
kohde.
toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kallio
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Paavo Hyyppä ja Ville Ikola nostivat yrityksensä lipun liehumaan kiinteistö- ja tonttikaupan merkiksi. 
PP-Tuote laajentaa toimintaansa Kelikkoon, johon tulee PP-Tuotteen logistiikka- ja kokoonpanokes-
kus. Kuva Annika Hyyppä

ikeaksi”. Seuraava askel on uuden 
hallin rakentaminen. Tonttia on 
mittailtu ja suunnitelmat nostettu 
piirustuspöydälle. Kaupungin ke-
hitysyhtiön toimitusjohtajan Mat-
ti-Pekka Dahlgrenin kanssa on 
käyty alustavia keskusteluja uu-
desta sijaintipaikasta.
- Tässä nykyisessä toimipaikassa 
ei voi kasvaa isommaksi, seinät 
ovat vastassa.
Nykyisten, Kelikossa sijaitsevien 
tilojen yhteyteen on kuitenkin vielä 
mahdutettu yrityksen showroom.
- Vaikka olemme parkettien net-
tikauppa, niin asiakkaat haluavat 
tulla katsomaan lattioita. He ti-
laavat netistä mallipaloja kotiin 
ja ostavat lattioita iltaisin ja öisin. 
Silloin on aikaa. Meille saatetaan 
poiketa kätevästi vaikka Rukan 
reissulla, kun olemme sopivasti 
matkan varrella. Asiakkaat tulevat 
tänne ympäri Suomen ihan lattioi-
den takia ja se on tarkoituskin. Ha-
luan, että meidän showroomista 
tulee myös suosittu matkailukoh-
de, Kallio suunnittelee.

Showroom elämyksellinen 
kokonaisuus
- Showroom olisi sisustettuna 
tämän päivän trendien mukaan 
meidän lattioillamme. Voisimme 
myös showroomeissa hyödyntää 
sisustuksessa muidenkin yrittäjien 
tuotteita. Saman katon alla voisi 
olla useita kokonaisuuksia, jois-
sa asiakkaat pääsevät kokemaan 
elämyksiä ja haluavat siirtää niitä 
koteihinsa, Kallio hehkuttaa. 
Hänet tunnetaan laajasti myös 
bambumiehenä, jollaisena hän 
on lanseerannut itsensä jo neljä 
vuotta sitten tuodessaan Suomen 
markkinoille eksoottisen lattiama-
teriaalin.
- Bambulattia on loistava valinta 
lapsi- ja eläintalouksiin sekä julki-
siin kohteisiin. Erittäin kovaan ku-
lutukseen sopivan bambulattian 
päällä astellaan mm. Tikkurilan 
päiväkodissa, Kallio kertoo.  
Yrityksen päätuotteita ovat kui-
tenkin vinyylilattiat ja tammipar-
ketit. Suurin osa lattioista myy-
dään kotimaahan, mutta jalansijaa 
alkaa löytyä myös Ruotsista.
- Olemme valmiita valtaamaan 
myös Saksan markkinat. Siel-
lä olemme kokeilemassa, miten 
lattioiden verkkokauppakonsepti 
iskee saksalaisiin rakentajiin ja re-
montoijiin, Kallio pohtii.
Yritys työllistää tällä hetkellä kym-
menkunta henkilöä ja suunnitel-
missa on vahvistaa myynnin ja 
asiakaspalvelun osa-aluetta.

Kiinteistökauppa 
innostaa kohti uutta
KELIKON TEOLLISUUSALUEELLA 

Hankkijalta tyhjäksi jäänyt tontti ja 
kiinteistö ovat saaneet uudet isän-
nät. Omistajavaihdoksen merkiksi 
PP-Tuotteen yrittäjät Ville Ikola ja 
Paavo Hyyppä vetivät metallialan 
alihankintaa ja omia tuotteita val-
mistavan yrityksensä liput liehu-
maan tontin kulmalle.

- PÄÄTEHTAALLAMME LIUHTARIS-

SA meillä on ollut tilan ahtaus ja 
olemme silmitelleet potentiaalisia 
teollisuustiloja. Tässä S-ryhmältä 
ostamassamme kiinteistössä on 
potentiaalia vaikka mihin. Tästä tu-

Invest Lapua, sieltä 
yritykset löytävät apua
AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA instru-
mentoinnin suunnittelupalveluihin,  
langattomaan automaatioon sekä 
verkotettuun älykkääseen ohjaus-
tekniikkaan erikoistunut ABK Auto-
mation Oy on kotiutunut Lapualle 
Kulttuurikeskus Vanhan Paukun 
alueelle. Yritys on perustettu 1982 
ja se on toiminut mm. Ähtärissä ja 
Seinäjoella.

- KAKSI VUOTTA SITTEN yrityksessä 
oli omistajanvaihdos ja samassa 
yhteydessä yhtiömuoto muutettiin 
osakeyhtiöksi. Etsimme tiloja, jot-
ka sopisivat suunnitteluun, mutta 

myös toimittaja-asiakasyhteistyö-
hön. Ensimmäisenä selvitin Lapuan 
tarjontaa kaupungin investlapua.fi 
-verkkosivuston kautta. Enkä mui-
ta palveluita oikeastaan tarvinnut-
kaan. Vanhan Paukun alue esittäytyi 
minulle muualta muuttaneelle virik-
keellisenä ympäristönä, joka huo-
kuu historiaa, mutta ei silti ole jäänyt 
siihen kiinni, ABK Automation Oy:n 
toimitusjohtaja Anita Salo kertoo.
- Koska ABK ei tarvitse fyysistä 
myyntipistettä, sopii nykyinen tila 
Vanhan Paukun Makasiinissa meille 
hyvin. Toki sijoittumispäätökseen 
vaikuttuvat  myös tärkeimpien si-

dosryhmien oleminen alueella, Salo 
jatkaa.
Yritys työllistää 3-4 henkilöä ja li-
säksi muutamia henkilöitä osa-ai-
kaisesti kausivaihtelun mukaan. 
Asiakkaita ovat julkisen sektorin toi-
mijat ja yritykset.
- Työtilanteemme julkisella puolel-
la on kohtalaisen hyvä. Tällä hetkellä 
teemme pitkien ajomatkojen takana 
olevien vesilaitosten automatisoin-
tia. Yrityksessä Ville Kuoppala hoi-
taa asiakkuudet ja töiden johtami-
sen, minä keskityn taloustilanteen 
seuraamiseen sekä liiketoiminnan 
kehittämiseen, Salo toteaa.
Hän sanoo, että toivottua myön-
teistä ilmapiiriä luo Vanhan Paukun 
alueella järjestettävät tapahtumat. 
Ne avaavat uusia mahdollisuuksia 
myös yrityksille.

ABK Automation suunnittelee kas-
vattavansa henkilöstöään ensi vuo-
den aikana. Lapuan mainio sijainti 
yliopisto- ja korkeakoulukaupunkei-
hin nähden tuo tänne osaajia monil-
ta aloilta, Salo vinkkaa.
- Henkilöstön lisäyksen ohella et-
simme markkinointiryhmää, jossa 
olisi pieniä, innostuneita ja innosta-
via tiimejä, jotka sitoutuvat mark-
kinan luomiseen ja markkinointiin. 
Ensi vuonna aiomme panostaa 
verkkosivujen perustamiseen ja 
verkkokaupan avaamiseen, Salo 
suunnittelee.

lee meidän logistiikka- ja kokoon-
panokeskuksemme. Ensimmäi-
seksi siirrämme ja laajennamme 
tänne valmistamiemme ergono-
misten ja liikuteltavien työpisteiden 
kokoonpanon, Hyyppä selvittää.
Hulppeassa hallissa on 3000 ne-
liömetriä tilaa yrittää, 2000 neliö-
metriä siitä on lämmintä tilaa.
- Ja tontti ei lopu kesken. 3,5 heh-
taarin alueesta asfaltilla on 2,5 
hehtaaria. Täällähän voisi järjes-
tää vaikka festarit tai rakentaa kyl-
mään halliin jääkiekkokaukalon, 
Hyyppä visioi.
Sivulauseessa hän mainitsee, että 

yritys vilkuili kasvumielessä myös 
naapurikaupungin suuntaan.
- Lapualla kiinteistöveroprosent-
ti on 38,1 prosenttia edullisempi 
kuin Seinäjoella. Lapualla yrittäjä 
saa myös investointitukea 20 pro-
senttia kaikkiin hankintoihin. La-
pua on lisäksi Etelä-Pohjanmaan 
alueen keskipisteessä: 50 kilomet-
rin säteellä täältä löytyy toimijoita 
kaikista ilmansuunnista, niin että 
pystymme tekemään kaikki ostot 
läheltä ja valmistamaan tuotteem-
me kotimaisista materiaaleista, 
Hyyppä luettelee Lapuan vahvuuk-
sia yrittäjän näkökulmasta.
- Logistisesti olemme valtaväylien 
risteyksessä. Tästä kulkee tiet ete-
lään ja pohjoiseen, itään ja länteen. 
Rautatiekin on vieressä, Hyyppä 
jatkaa.

Työvoimakin tulee läheltä.
- On käynyt niinkin, että meille on 
tultu ensin kauempaa töihin ja lo-
pulta perässä on muuttanut koko 
perhe. Onhan Lapualla tarjolla 
hyviä tontteja, edullisia asuntoja, 
lapsille uusia kouluja ja paljon eri 
harrastusmahdollisuuksia kaikeni-
käisille, Hyyppä hehkuttaa.
Plate Power ja sen sisaryhtiö 
PP-Tuote tunnetaan kotimaisuu-
desta ja laadusta. Lapuan tehtaalla 
asiakkaille, kotimaassa ja ulko-
mailla, räätälöidään tarvittaessa 
nopeallakin aikataululla ihan mitä 
tahansa. Materiaaleina ovat ruos-
tumaton teräs, alumiini, messinki 
ja kupari.
- Rakennusten julkisivut ovat nä-
kyvimpiä meidän tekemistämme 
töistä. Niitä ovat esimerkiksi Triplan 
sisääntuloväylän, Tesoman koulun 
tai Vaasan jäähallin sisääntuloau-
lan julkisivut, Hyyppä kertoo muu-
taman esimerkin.

Alanurmon koululla Veikka Hyyp-
pä testaa PP-Tuotteen korkeus-
säädettävää pulpettia.

Lapualla kiinteistöveroprosentti on 38,1 % 
edullisempi  kuin Seinäjoella. Lapualla yrittäjä 

saa myös investointitukea 20 % kaikkiin hankintoihin.
toimitusjohtaja Paavo Hyyppä

- Haluamme löytää uusia osaajia 
sähkö- ja automaatioammatti-
laisten parista.
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Hydroll on pieni ja ketterä yritys, kuten taustalla töitä tekevä 
Sirpa-nimen saanut robotti. – Kilpailuvalttejamme ovat maa-
ilman paras laatu, toimitusvarmuus sekä nopeat toimitusajat, 
Ilpo Honkanen sanoo.

Hydroll Oy, maailmanlaajuinen toimija 
elää nousukautta

 M 
aailmanlaajuisen toi-
mijan tuotannosta yli 
90 prosenttia lähtee 
vientiin suoraan Lapuan 

tehtaalta tai välillisesti yrityksen 
asiakkaiden kautta.
- Vuodesta 2003 Hydroll on toi-
mittanut mäntäpainevaraajia tuu-
liturbiineihin yhä enemmän. Niissä 
mäntäakut ovat yleistymässä, kos-

Hydroll Oy työllistää maakun-
nan metallialan yrityksiä.  

Olemme mukana samassa toimitus-
ketjussa. Yritykset sijoittavat lait-
teisiin, jotka suunnitellaan meidän 
tarpeitamme varten.
toimitusjohtaja Ilpo Honkanen

Lapuan Honkimetsän teollisuusalueella hydraulisiin, mäntätoimisiin pai-
nevaraajien valmistukseen erikoistunut yritys kulkee kirjaimellisesti myö-
tätuulessa, sillä yksi suuri käyttökohde näille laitteille ovat tuuliturbiinit. 
Yrityksen liikevaihdosta yli 80 prosenttia tulee uusiutuvasta energiasta.

ka ne ovat kestäviä. Meiltä on lähte-
nyt noin 250 000 miehen kokoista 
akkua tuulivoimaturbiineihin eikä 
vielä tänä 17 vuotena akkuja ole tar-
vinnut merkittäviä määriä vaihtaa, 
vaikka vaihtovälisuositus on kym-
menen vuotta, Hydroll Oy:n toimi-
tusjohtaja Ilpo Honkanen toteaa.
Yrityksessä on tiedostettu, että 
tuulivoima on kasvamassa globaa-

listi laajalla rintamalla.
- Kiina panostaa tuulivoimaan ja 
sinne toimitamme suuria määriä 
laitteitamme. Euroopassa kasvu 
ei ole niin suurta, mutta kun EU al-
kaa suunnata elvytysrahaa tuuli-
voimaan ja uusiutuvaan energiaan 
pitäisi kasvun kiihtyä.
- Lyhyellä aikavälillä myös tuulitur-
biinien koot ovat kasvaneet. Noin 

kymmenen vuotta sitten turbiinit 
olivat 3 megawattisia, nyt sarja-
tuotannossa ovat 8 megawattiset 
ja lähitulevaisuudessa jopa 14 me-
gawattiset. Meidän osaltamme se 
tarkoittaa sitä, että kun megawatit 
kasvavat akkujen määrä niissä kas-
vaa. Esimerkiksi 8 megawattisen 
tuuliturbiinin yhdessä siivessä on 5 
kappaletta 30 litraisia akkuja, Hon-

kanen kertoo esimerkin.
Hydrollin akkuja lähtee Lapualta 
ympäri maailmaa. Pohjoismaiden 
ja Euroopan lisäksi esimerkiksi 
Kiinaan, Intiaan ja Pohjois- ja Ete-
lä-Amerikkaan.

Seuraavaksi 
valloitetaan meret
Jonkun verran yritys on mukana 
myös aurinkopaneelimarkkinoilla 
akkujen toimittajana.
- Ne ovat hyvin isoja projekteja. 
Yhteen projektiin voi upota hel-
posti tuhansia akkuja, tosin ala on 
erittäin kilpailtu. Myös valtameret 
ovat tulevaisuuden valtavia ener-
giavarastoja. Olemme mukana Me-
gaRoller -hankkeessa, jossa kehi-

Hydrollin akkuja lähtee 
Lapualta ympäri maail-
maa. 
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Veljekset Ala-Talkkari Oy tunnetaan Veto-kattiloistaan. Lämmi- 
tysjärjestelmät ovat alusta alkaen olleet yrityksen kantava voi-
ma. Olemme pysyneet eturivin valmistajana vaativilla markki-
noilla, Antti Ala-Talkkari toteaa.

Anssi Ruppa asentaa Ala-Talkkarin tehtaan uusimpaan investointiin 
sähköjä. Robotti on hankittu yhteistyökumppani Hydrollin tuotan-
non tarpeisiin.

Ala-Talkkari 
on Hellanmaan
merkittävin
työllistäjä
HELLANMAASSA, VARTIN ajomat-
kan päässä keskustasta, toimii yksi 
Lapuan suurimmista työllistäjistä. 
Veljekset Ala-Talkkari Oy on täl-
lä hetkellä 87 henkilön työpaikka, 
joka tunnetaan erityisesti kiinteän 
polttoaineen lämmityskattilajär-
jestelmien valmistajana, mutta yri-
tyksen osaamisaluetta ovat myös 
lumilingot, aurat, hiekoittimet ja 
metalliteollisuuden alihankinta.

ALA-TALKKARI ON MONIEN hellan-
maalaisten ja lähikuntien nuor-
ten ensimmäinen kesätyöpaikka. 
Useat heistä ovat tulleet työhar-
joitteluun mm. Koulutuskeskus 
Sedun kautta ja palanneet takaisin 
valmistuttuaan ammattiin.
- Isäni ja setäni ovat istuttaneet 
yrityksen juuret kasvamaan 1955. 
Tänä päivänä olemme kansainvä-
linen toimija. Meidän 11 miljoonan 
euron tuotannon liikevaihdostam-
me puolet tulee viennistä. Mei-
dän tuotteitamme lähtee tehtaan 
pihalta rekoilla noin 30:een eri 
maahan. Piha-alueella käy yli 20 
autoa päivittäin hakemassa kuor-
man, yhtiön toimitusjohtaja Antti 
Ala-Talkkari arvioi.
Perheyritys on ollut määrätietoi-
sella kasvun tiellä kotikylällään.
- Täällä on tilaa yrittää. Meillä on 
10 hehtaarin tontti ja uusin halli 
alueelle on rakennettu 2012. Li-
säksi viereisen Megakoneen tilat 
siirtyivät meidän omistukseemme. 
Lämmintä tuotantotilaa on heh-
taarin verran ja varastotiloja puo-
lisen hehtaaria. Tilojen suhteen ei 
ole tarvetta investoida, konekan-
taa sen sijaan on jatkuvasti uusit-
tava, että pystymme tehostamaan 
tuotantoa, Ala-Talkkari arvioi.
Yrityksen uusin investointi on yh-
teistyökumppanina olevan Hydroll 
Oy:n tuotannon tarpeisiin hankittu 
robotti.
- Teemme metallialan alihankin-
tana vaativaa koneistusta usealle 
eri toimijalle ja haluamme myös in-
vestoida sekä kehittää omaa osaa-

Meidän tuotteitamme lähtee tehtaan pihalta 
rekoilla noin 30:een eri maahan. Piha-alueella 

käy yli 20 autoa päivittäin hakemassa kuorman.
toimitusjohtaja Antti Ala-Talkkari

tetään aaltoenergian talteenottoa 
1MW laitteistolla. Mukanamme on 
merkittäviä toimijoita, kuten mm. 
ABB, VTT ja Hydman, Honkanen 
selvittää.
Jo tälläkin hetkellä Portugalissa on 
kaksi prototyyppiä testikäytössä. 
- Meidän akkumme toimivat lait-
teessa paineentasaajina, jotta 
jokaisesta aallosta saadaan mak-
simaalinen energiamäärä talteen. 
Selvää on, että maailma ei pyöri 
pelkällä tuuli- tai aurinkovoimalla  
vaan tarvitaan muutakin. Tulevai-
suus on yhdistelmä kaikkia, myös 
aaltoenergiaa, Honkanen uskoo.

Liikkuvien työkoneiden
komponenttitoimittaja
Vaikka yrityksessä katseet on 
suunnattu uuteen teknologiaan, on 
Hydroll edelleen vahva toimija liik-
kuvien työkoneiden komponentti-
toimittajana.
- Yritys syntyi 1990-luvulla, kun 
paikallinen keksijä kehitti kaksitoi-
misen mäntäpainevaraajan met-
säkoneen kääntöpuomin jousituk-
seen, Honkanen kertoo.
Liikkuvissa työkoneissa sovellus-
kohteet ovat lisääntyneet sekä 
myös vaatimustasot, kuten laatu-
dokumentaatiot, kasvavat jatku-
vasti.

Hallin laajennus,
uusia investointeja
Koska maailmanmarkkinat ovat 
piristyneet ja kysyntä kasvanut, 
myös Hydrollin kapasiteetti kasvaa. 
Valmistumassa on hallin toinen 
laajennus ja sen myötä  uusia in-
vestointeja, joilla tuotannon pullon-
kauloja saadaan avattua.
- Uuden tuotantolinjan ja teh-
daskehityksen ansiosta saamme 
nostettua kapasiteettia merkittä-
västi. Viime vuonna kokonaisliike-
vaihto kasvoi yli 30 prosenttia ja 
tänä vuonna saavutetaan vielä 20 
prosentin kasvu eli saavutamme 
12,5 miljoonan euron liikevaihdon, 
Honkanen arvioi.
Hän antaa täyden tunnustuksen 
hyvästä tuloskehityksestä henkilö-
kunnalle. Meitä on nyt 24 henkilöä, 
toteaa Honkanen. Tämän vuoden 
puolella yritys on palkannut uusia 
työntekijöitä sekä tuotantoon että 
toimiston puolelle.
- Kun palkkaan uuden työntekijän 
tuotantoon, en niinkään katso kou-
lutustaustaa, vaan haluan tunnis-
taa henkilön kyvykkyyden. Jokainen 
koulutetaan juuri hänelle sopivaan 
tehtävään. Väki viihtyy työssä ja 
vaihtuvuus on pieni, Honkanen ker-
too.

mistamme sillä osa-alueella. Hyd-
roll on yksi meidän suurimmista 
työllistäjistämme. Meillä on pitkä 
yhteistyö Hydrollin kanssa. Meillä 
useampi robotti työstää heidän 
tuotannossaan tarvitsemia osia. 
Nyt investoimme yhden uuden 
työaseman lisää heidän paineak-
kujensa osia varten, Ala-Talkkari 
kertoo.
- Meillä Veljekset Ala-Talkkaril-
la kannustetaan väkeä koulut-
tautumaan työn ohella. Se on 
tärkeää pääomaa myös työn-
antajalle. Muutenkin haluamme 
huolehtia henkilökunnan hyvin-
voinnista. Työterveyshoidon lisäksi 
meillä liikutaan paljon. Tarjoamme 
väelle jaksamisen tueksi sali- ja 
jäävuoroja, uintikertoja ja kunto-
salilla käyntejä. Meillä on työhön 
sitoutunutta porukkaa, vaihtuvuus 
on pieni ja poissaoloja vähän, Antti 
Ala-Talkkari kehuu.
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LYHYESTI

Pekka Himanka on perinteikkään patruunatehtaan Nammo La-
puan uusi tehtaanjohtaja. – Lapua tunnetaan huippulaadukkais-
ta patruunoista. Se on vahva brändi Suomessa ja maailmalla.

- Nammo Lapuan ylpeyden aihe 
on ehdottomasti laadukkaat tuot-
teet, joita meillä valmistetaan sekä 
siviili- että sotilaskäyttöön tällä 
hetkellä 175 työntekijän voimin, 
kesäkuun alussa tehtaanjohtajana 
aloittanut Pekka Himanka toteaa.
Nammo Lapua on kaupungin suu-
rin teollinen työllistäjä. Lapuan 
tehdas Jouttikalliolla on myös osa 
suomalaisen Patrian ja Norjan val-
tion puoliksi omistamaa kansain-

Lapua – kun vain paras kelpaa

Turvallisuus 
on kaikkien 

asioiden lähtö-
kohta. Sitten tulee 
laatu, mistä mei-
dät maailmalla 
tunnetaan.
tehtaanjohtaja Pekka Himanka

Kun puhutaan Nammo Lapuasta,
tai ihmisten suussa tutummin La-
puan patruunatehtaasta, eteen 
liitetään sellaisia superlatiiveja kuin 
erinomainen, ylivoimainen, korkea-
laatuinen ja huippuluokkaa. Ja ai-
van aiheesta, lapualaisilla tuotteilla 
tavoitellaan vain parasta lopputu-
losta.

 Jussi Uusioja mittaamassa hylsyn valmistusvaiheita.

välistä Nammo-konsernia, jolla on 
toimintaa 12 eri maassa.

NAMMO SUOMI OY:HYN kuuluvat La-
puan tehtaan lisäksi Vihtavuoren 
ja Sastamalan tehtaat; Nammo 
Suomi Oy:n liikevaihto on noin 75 
miljoonaa euroa.
- Kansainvälinen, iso toimija on 
halunnut investoida merkittävästi 
Lapualle. Täällä on panostettu uu-
teen teknologiaan ja uusiin linjas-

Valtatie 19
 Merkittävä osa teollisuu-

den ja kaupan tavaravirrois-
ta kulkee Etelä-Pohjanmaan 
läpi eteläisen ja pohjoisen 
Suomen välillä.

 Valtatie 19 yhdistää 
valtatiet 3 ja 8 ja sen kautta 
kulkee koko valtakuntaa 
palvelevaa pitkämatkaista 
tavaraliikennettä.

 Valtatie 19 palvelee 
alueen asutusta, työssä-
käyntiä ja elinkeinoelämää, 
erityisesti kauppaa, alku-
tuotantoa, elintarviketeolli-
suutta ja metallituoteteolli-
suutta.

 Valtion lisäbudjetissa 
vt19 hankkeen ensimmäi-
seen vaiheeseen myönnet-
tiin 25 miljoonaa euroa. 
Hankkeessa rakennetaan 
Nurmossa ja Lapualla kes-
kikaiteella erotettu ohitus-
kaistapari sekä paranne-
taan eritaso- ja muita liitty-
mäjärjestelyjä. Hankkeen 
myötä vilkkaan valtatien 
palvelutaso ja liittymien 
toimivuus paranevat. 

 Tavoitteena on, että ko-
ko yhteysväli Seinäjoki-La-
pua saadaan 4-kaistaiseksi.

1. Nammo Lapua Oy
2. Lapua-ketjut Oy
3. Unico Finland Oy

Toimintaansa miljoonien investoinneilla 
kehittävä Nammo Lapua on Lapuan 
kaupungin suurin teollinen työllistäjä.
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Janne Kallio valvoo ketjun osien lämpökäsittelyä.

LAPUA-KETJUILLA ON LÄHES 60 
työntekijää. Uutta väkeä on pal-
kattu kasvun myötä tasaiseen 
tahtiin. Äskettäin yrityksen maa-
hantuonti- ja myyntibrändin, Ket-
jumaailman, puolelle rekrytoitiin 
kolmas tekninen myyjä.
- Lapua-ketjujen puolelle on pi-
dempään etsitty työnjohtajaa.
- Hän löytyi lopulta talon sisältä, 
kun tuotannon puolella 13 vuotta 
töissä ollut kaveri päätti hakeu-
tua insinööriopintojen pariin tänä 
syksynä, toimitusjohtaja Tuomas 
Luoma kertoo.
- Kyllä pienestä perheyritykses-
täkin pitää pystyä irrottautumaan 
koulunpenkille, kun siihen on ha-
lua, hän toteaa.
Luoma on tyytyväinen siihen, että 
Lapua on työvoiman saantimie-
lessä paras paikka Pohjanmaan 
valtaväylän varrella.
- Tämä on erinomainen paikka 
sijaintinsa puolesta. Laaja alue, 
mistä löytää väkeä ja toisaalta 
työntekijöiden on helppo tul-
la tänne. Esimerkiksi työmatka 

Osaava henkilökunta 
on arvokas pääoma

Lapua-ketjujen laatu syntyy 
siitä, että valmistus on omissa 
käsissä, Tuomas Luoma sanoo. 

Tämä on erinomainen paikka 
sijaintinsa puolesta. Laaja alue, 

mistä löytää väkeä ja toisaalta työn- 
tekijöiden on helppo tulla tänne.
toimitusjohtaja Tuomas Luoma

Kauhavalta Seinäjoelle on paljon 
pidempi, Lapua on sopivasti puo-
livälissä, Luoma arvioi.

LAPUA-KETJUJEN TUOTTEET tunne-
taan markkinoilla kestävyydestä 
ja tasalaatuisuudesta.
- Haluamme pitää valmistuk-
sen omissa käsissä. Käytännössä 
tuotteen ominaisuudet syntyvät 
valmistusvaiheissa. Jos ostaisim-

me jostain, tärkeä tieto katoaisi 
siltä osin. Kun kaikki osa-alueet 
ovat hallinnassa, pysymme terä-
vinä myös tuotannonkehitykses-
sä, Luoma kertoo.
Yritys on uudistanut ja tehostanut 
toimintaansa uuden tietojärjes-
telmän käyttöönoton myötä.
- Toimintatavan muutokset ja 
tuotannon organisointi ovat mm. 
parantaneet toimintavarmuut-

tamme entisestään. Saimme ke-
sällä vedettyä tuloksekkaasti läpi 
ison tilauskuorman ilman ylimää-
räisiä kustannuksia ja se näkyy 
heti tuloksessa, Luoma toteaa.
Yrityksen asiakkaita ovat mm. 
metsäteollisuus, sahalaitokset, 
sellutehtaat ja lämpövoimateolli-
suuden toimijat.
- Toimimme kotimaan markki-
noilla, mutta osa asiakkaistamme 
tekee tuotteita pelkästään vien-
tiin. Meidän oma vientimmekin 
on kasvussa ja sieltä ollaan ha-
kemassa lisämarkkinoita tuotteil-
lemme, Luoma kertoo.

toihin. Tulevat vuodetkin näyttävät 
sen suhteen valoisilta. Toimintaa 
kehitetään jatkuvasti miljoonien 
investoinneilla, Himanka kertoo.

Ylpeitä brändin 
tekijöitä
Pelkästään investoinneilla ja te-
hokkaalla tuotannolla ei synny sa-
dasosamillien tarkkuutta vaativaa 
lopputuotetta.
- Työntekijät tiedostavat valmis-
tavansa maailman parhaita tuot-
teita ja ovat ylpeitä alan tunne-
tuimman brändin tekijöitä. Täällä 
on aina ollut sitoutunutta väkeä. 
Työurat ovat 30, jopa 40 vuotta 
pitkiä ja arvokasta tietotaitoa on 
siirretty vuosikymmenten ajan su-
kupolvelta toiselle, Himanka tote-
aa.

VIIME VUONNA UUSIA työntekijöitä 
palkattiin reilusti yli kymmenen. 
Parhaillaan haetaan tuotekehityk-
seen henkilöä ja logistiikkaesimie-
hen haku alkaa olla valintaa vaille 
valmis.
Työntekijät Jouttikallion tehtaalle 
tulevat useista lähialueen kunnista 
noin 50 kilometrin säteeltä, suurin 
osa kuitenkin Lapualta.
- Liikenne on vilkas tehtaalle tule-
valla tiellä, mutta sitä se on myös 
valtatiellä 19, joka syöttää väen si-
sään alueelle. Meidän tahtotila on 
saada alueelle johtava risteys tur-
valliseksi.
Työmatkaliikenteen lisäksi meiltä 
lähtee kuljetuksia päivittäin. Nii-
denkin turvallisuutta ja aikatauluja 
hankaloittaa tämän hetken liiken-
nejärjestelyt, Himanka sanoo.

Kotipaikkana
Lapua
Kalajoelta lähtöisin oleva Pekka Hi-
manka on muuttanut perheineen 
Lapualle 1997.
- Silloin työpaikkani oli Härmäs-
sä ja vaimon Seinäjoella. Lapuan 
kaupungin markkinointi suurista 
omakotitalotonteista herätti sil-
loin kiinnostuksemme. Lapua on 
sopivasti keskellä ja hyvin olemme 
viihtyneet. Koskaan en olisi usko-
nut, että työpaikkani olisi Lapualla.
Ennen Nammoa työmatkani suun-
tautui Lapualta Ylistaroon, jossa 
olin Ylistaron Terästakomon toimi-
tusjohtajana, Himanka toteaa.

Nammo Lapua tarvitsee jatku-
vasti taitavia ja työhön sitoutu-
neita tekijöitä. 

UNICO FINLAND OY LAAJENSI viisi 
vuotta sitten Kauhavalla sijaitsevan 
patja- ja sohvatehtaan toimintoja 
Lapualle, nahkatehtaalta tyhjäksi 
jääneisiin tiloihin.  Tällä hetkellä yri-
tys työllistää Lapualla 35 työnteki-
jää. Kauhavalla työstetään edelleen 
mm. puuosat sohviin, jotka kootaan 
Lapualla.

- MEILLÄ OLI KROONINEN tilanpuu-

Meillä on töitä tarjolla

Huonekalujen valmistuksessa 
on paljon myös käsityötä.

Sohvat kulkevat 12 eri kokoonpanopisteen kautta. Työtä on auto-
matisoitu niin paljon kuin se on mahdollista, Pasi Saarinen kertoo.

- Meillä on koko ajan tarve 
työhön sitoutuneille ja ahkeril-
le työntekijöille. Koulutamme 
väen tehtäviin. Nytkin on alka-
massa koulutuskurssi, jossa on 
mukana 12 henkilöä.

te, koska tuotteet ja materiaalit 
tarvitsevat paljon tilaa. Lapuan 
nahkatehtaan tilat sijoittuvat logis-
tisesti hyvään paikkaan, valtatie 19 
varteen, ja Kauhavalta ei tänne ole 
kuin vartin matka. Lisäksi työvoi-
man saatavuus lähialueelta on hel-
pompaa. Lapua on sopivasti myös 
oman työmatkamme varrella, kos-
ka asumme Seinäjoella, toimitus-
johtaja Pasi Saarinen kertoo.

Unicoa pyörittää Pasi Saarisen 
kanssa hänen veljensä Petri Saa-
rinen. Saarisen perheyritys päät-
ti sijoittaa Lapualle, osti Sieviltä 
kiinteistön ja teki siihen mittavan 
remontin sohvatehtaan tarpeita 
varten.
Etelä-Pohjanmaa on se paikka 
kartalla, jossa Unico haluaa pitää 
tuotteidensa valmistuksen. Koti-
maisuus on yritykselle tärkeää, niin 
raaka-aineiden kuin sijainnin suh-
teen.
- Tuotanto on automatisoitu niin 
pitkälle kuin se tällä alalla on mah-
dollista. Tuotantolinjojen tehok-
kuudella pystymme kilpailemaan 
ulkomaantuontia vastaan. Tuo-
dessa rahdin osuus nostaa hintaa, 
vaikka työvoima olisi edullisempaa. 
Meillä myynti tapahtuu lähellä. Asi-
akkaitamme ovat mm. suurimmat 
huonekaluliikeketjut, yksityiset 
myymälät ja sisustustalot, Saarinen 
kertoo.
Kulunut vuosi on ollut yritykselle tu-
loksen suhteen suosiollinen.
- Keväällä kuluttajamarkkinoilla 
oli hetken hiljaista. Sitten alkoi si-

sustuspuolella vilkastua. Olemme 
muutenkin kasvattamassa toimin-
taamme. Seuraava askel on viennin 
suuntaan. Sieltä on mahdollista ha-
kea yritykselle kasvua. Tunnustelut 
naapurimaassa Ruotsissa ovat jo 
hyvässä vauhdissa, Pasi Saarinen 
kertoo yrityksen lähitulevaisuuden 
suunnitelmista.



Hyviä uutisia Lapualta10

Haemme ahkeraa ja reipasta 
väkeä, joilla on samanlainen 

tahtotila kehittyä kuin meillä 
yrityksenä.
toimitusjohtaja Sami Haapasalmi

Hyvät liikenneyhteydet 
houkuttelivat Lapualle

 F 
resh Servant on ehtinyt kol-
mena toimintavuotenaan 
jo laajentua ja kasvattaa 
työntekijämääränsä yli kak-

sinkertaiseksi. Kun yritys muutti 
Seinäjoelta 2017 Lapuan Hon-
kimetsään, työntekijöitä oli 15. Nyt 
mm. valmissalaatteja, välipaloja ja 
leipiä valmistava yritys työllistää 

Elintarvikeyritys Fresh Servant Oy 
on juurtunut hyvin lapualaiseen 
maaperään.

Lapualla 34 työntekijää. Eikä siinä 
vielä kaikki!
- Tavoittelemme edelleen kas-
vua. Haemme uusia työntekijöitä 
jatkuvasti. Ennen kaikkea haem-
me ahkeraa ja reipasta väkeä, joilla 
on samanlainen tahtotila kehittyä 
kuin meillä yrityksenä, Fresh Ser-
vant Oy:n toimitusjohtaja Sami 

Haapasalmi kertoo.

Lähes 500
työntekijää
Yrityksellä on logistiikkakeskus 
edelleen Seinäjoella ja toimipiste 
Lapuan lisäksi Pedersöressä. Ko-
konaisuudessaan kuluttajapakat-
tujen salaattien markkinajohtaja 
työllistää lähes 500 työntekijää.
- Siirsimme tuotannon Seinäjoel-
ta Lapualle, koska siellä tilat eivät 
enää soveltuneet toimintaamme. 
Sen sijaan Lapualla olivat valmii-
na elintarvikeyritykseltä jääneet 

tyhjät tilat ja työntekijät. Kaupunki 
lisäksi vauhditti omalta osaltaan 
tuloamme infraan liittyvillä toi-
menpiteillä, Haapasalmi toteaa.
Myös Lapuan ja Honkimetsän 
teollisuusalueen keskeinen sijain-
ti vaikuttivat päätökseen sijoittua 
paikkakunnalle. 
Lapua on keskellä kaikkea, valta-
väylien risteyskohdassa. Välittä-
jätie, valtatie 19, etelään ja pohjoi-
seen kulkee vieressä ja yhtä lähellä 
on poikki Suomen johtava valtatie 
16.
- Mitä nopeammin tuoretuottei-

ta kuljettavat rekat liikkuvat teillä, 
sitä tuoreempana kuluttajat saa-
vat tuotteet koteihinsa. Aamulla 
tehtaalle tulleet raaka-aineet läh-
tevät vielä saman päivän aikana 
tuotteina ulos.
- Lapualla valmistamme mm. 
salaattibaarin komponentit, täy-
tettyjä leipiä ja rieskoja, lämmitet-
täviä salaatteja, tuorepuuroja ja 
rahkoja, Haapasalmi kertoo.

Tuoretta ja terveellistä 
Lapualta
Jos olet nauttinut Hetki -tuorepuu-
roja, leipiä, aterioita tai koonnut 
lounaan SalaattiMestari -salaat-
tibaarista, ne ovat hyvin toden-
näköisesti lähteneet pöytääsi 
Lapualta. Nuo kaksi tuotemerkkiä 
ovat tällä hetkellä yrityksen tunne-
tuimmat brändit.
- Tuomme markkinoille koko ajan 
uusia tuotteita. Neljä kertaa vuo-
dessa lanseeraamme kuluttajille 
tuoteuutuuksia.  Haluamme olla 
helpottamassa kuluttajien arkea, 
mutta samalla myös tarjota ter-
veellisiä vaihtoehtoja, Haapasalmi 
toteaa.
Helppous ja terveellisyys, tuoreus 
ja ekologisuus ovat niitä asioita, 
joita kuluttajat suosivat valinnois-
saan. Siitä syystä Fresh Servant on 
kasvun tiellä.
- Tällä hetkellä laajennamme La-
pualla. Laajennusosaan tulee mm. 
varasto- ja sosiaalitiloja, jolloin 
tuotannolle vapautuu lisää tilaa 
nykyisten seinien sisältä, Haapa-
salmi kertoo.

Fresh Servantin linjastolla valmissalaatteja pakkaamassa Mira 
Salo, Tiina Viita, Miia Mastosalo, Anni Matikainen ja Maria 
Sutinen.

Lapua on näidenkin kotitalouk-
sissa tuttujen tuotteiden val-
mistuspaikkakunta.

- Elintarvikealan osaajien lisäk-
si tarvitsemme hyvin monen-
laisia ammattilaisia joukkoom-
me, kuten huollon ja tekniikan 
alan taitajia, it- ja automaa-
tio-osaajia sekä logistiikkaan 
ja myyntiin tekijöitä. 
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LAPUAN KANKURIT ON Taloustut-
kimuksen tekemän tutkimuksen 
mukaan vuoden 2020 suositelluin 
brändi. Asiakkuustyytyväisyysmit-
tauksessakin se on ykkönen. Tutki-
muksessa mukana oli 536 brändiä.

SE ON MERKITTÄVÄ saavutus perin-
teikkäälle ja arvostetulle lapualai-
selle kutomoyritykselle. Se kertoo 
asiakkuussuhteista, joita hoide-
taan yhtä hyvin kuin ystävyyttä.
- Brändin rakentaminen on pit-
käjänteistä työtä. Meillä on kolme 
kiveen hakattua arvoa, jotka sisäl-
tyvät vastuullisuuteen, suunnit-
teluun ja luonnonmateriaaleihin. 
Kaikki päätökset ja toiminta tapah-
tuu niiden pohjalta. Se tarkoittaa 
käytännössä sitä, että lupaukset 
lunastetaan vain täyttämällä ne 
käytännössä joka hetki, Lapuan 
Kankureiden markkinointijohtaja 
Jaana Hjelt toteaa.
- Me teimme jo 20 vuotta sitten 
brändilupauksen strategiaan, kun 

Toimitusjohtaja Esko Hjelt ja Aalto Yliopistosta valmistunut Hel-
mi Liikanen. Opintoretki Kankureiden kutomolle inspiroi Liika-
sen aikoinaan pellavamateriaalin pariin.

Parasta laatua
Lapualta

otimme vetovastuun perheyrityk-
sestä ja suuntasimme katseet kan-
sainvälisille markkinoille. Emme 
vain silloin vielä tienneet, kuinka 
merkityksellistä se todella on, yri-
tyksen toimitusjohtaja Esko Hjelt 
jatkaa.
Lapuan Kankurit on yhtä kuin laa-
tu. Tuon lupauksen yritys lunastaa 
joka päivä.
- Meillä on halu näyttää, mitä me 
teemme ja se kiinnostaa asiak-
kaitamme. Tiedämme tarkkaan 
jokaisen lankakuidun alkuperän 
joka kankaisiimme kudotaan. 
Brändilupaukseen kuuluu, että me 
itse olemme valmistajia ja oma 
kutomo, jossa suurin osa tuotteis-
tamme valmistetaan, sijaitsee La-
pualla. Tuotannon ketjussa ei ole 
mitään, mistä me emme itse vas-
taa tai tiedä.
- Suunnittelussa teemme yh-
teistyötä Aalto-yliopiston kanssa. 
Voimme sitä kautta olla myös pon-
nahduslauta nuorille, lahjakkaille 

opiskelijoille, kun he saavat näky-
vyyttä maailmanlaajuisesti meil-
le suunnittelemiensa tuotteiden 
muodossa, Jaana Hjelt arvioi.
Kankureiden yrittäjäpariskunta on 
ylpeä lapualaisuudestaan eivätkä 

he epäröi nostaa kotipaikkakun-
tansa nimeä esille maailmalla.
- Etenkin japanilaisia kiehtoo se, 
että me toimimme Suomessa, pie-
nessä kylässä, jonka nimi on Lapua 
valmistamassa luonnonmateriaa-
leista kestäviä tuotteita. Maailmal-
la halutaan kuulla tarinoita ja sen 
tarinan on kehityttävä, Esko Hjelt 
toteaa.
Nykyisin Kankurit on reilun 30 
työntekijän yritys, jonka 5,6 mil-
joonan euron liikevaihdosta puolet 
tulee viennistä. Päävientimarkki-

noille Tokioon, Japaniin, avattiin 
yhteistyössä maahantuojan kans-
sa oma Lapuan Kankurit -myymälä 
viime syksynä. 
- Lapua on tämän alueen työssä-
käynnin keskus ja työntekijämme 
ovat oman paikkakunnan lisäksi 
ympäristökunnista. Meidän brän-
dilupauksemme kattaa myös sen, 
että olemme mukana rakentamas-
sa ja viemässä kotimaista tekstiili-
teollisuutta eteenpäin, mutta myös 
kehittämässä kotiseutua ja pitä-
mässä sen elinvoimaisena, Jaana 
Hjelt korostaa.
Myös Lapuan kaupungin brändiku-
valla ja siitä, mitä paikkakunnasta 
puhutaan ja millaista viestiä siitä 
kerrotaan, on merkitystä.
- Hyvät uutiset Lapualta kehittävät 
kaupunkia eteenpäin ja tänne halu-
taan tulla asumaan, töihin ja perus-
taa yrityksiä. Uudenlaista imagoa 
kasvattavat monet eteläpohjalai-
set yritykset yhdessä. Täältä pieni-
kin ponnistaa mihin haluaa, kun on 
mahdollista yrittää, Hjeltit toteavat.
Lapuan Kankurit on parin viimeisen 
vuoden aikana tehneet mittavia in-
vestointeja tuotantonsa kehittämi-
seksi Lapualla. Viimeisin rakennus-
projekti Liuhtarin teollisuusalueella 
sijaitsevassa toimipaikassa on val-
mistumassa.
- Tällä tontilla on nyt tullut rajat 
vastaan. Olemme ostaneet myös 
Honkimetsän alueelta hallin, johon 
siirrämme tarvittaessa joitain toi-
mintoja. Tehtaanmyymälätilat ovat 
Lapualla Vanhan Paukun Kulttuu-
rikeskuksen alueella, Jaana ja Esko 
Hjelt kertovat.

Kesän koti-
maanmat-

kailubuumin an-
siosta uudet asi-
akkaat hakeu-
tuivat Lapualle. 
Meillä kävi heinä-
kuussa 4 kertaa 
enemmän väkeä 
Lapuan tehtaan-
myymälässä kuin 
Helsingin keskus-
tan liikkeessä.
Jaana ja Esko Hjelt

Jaana ja Esko Hjelt ovat lapualaisen kutomoperinteen jatkajia jo 
neljännessä polvessa.

Lapualaisille mikään ei ole mahdotonta! 
Jos se ei aina ole helppoa, niin se on 
vain hetken vähän vaikeampaa!
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Suokon Lokapalvelun autot ovat moderneja ja täynnä alan 
viimeisintä huipputekniikkaa. – Emme silti pelkää raskasta, 
emmekä likaista työtä. Tulemme nopeasti paikalle, sinne mis-
sä tarvitaan, Juhani ja Tero Suokko lupaavat.

Rohkeita
investointeja
JOS OMAKOTIASUJAN yllättää putki-
vuoto, joka tarvitsee paikannusta 
tai täydessä lastissa ollut rehuau-
to kaatuu tielle, soi pian puhelin 
Unikontiellä Honkimetsässä Suo-
kon Loka- ja Kuivaimupalvelussa. 
Merkittäviä yrityksen työllistäjiä 
ovat lähialueen yritykset ja teolli-
suuslaitokset.
Myös kaupungin rakennus-, vesi-, 
kiinteistö- ja puutarhapuoli työllis-
tää paikallista viemäri- ja putkis-
tohuollon pioneeria tarpeen tullen. 

- KAUPUNKI ON MEILLE HYVÄ työl-
listäjä. Jos viemäriverkoston run-
kolinjoissa on vuotoja tai tukoksia, 
kerros- tai rivitaloissa tarvitaan 
tukkeutuneen tai rikkimenneen 
putken paikannusta, pumppaa-
moiden tyhjennyksiä ja pesuja, 
sadevesikaivojen tyhjennyksiä tai 

viemäreiden kuvauksia, niin se tie-
tää meille töitä, yrityksen vuonna 
2005 vaimonsa Johannan kanssa 
perustanut Juhani Suokko kertoo.

PERHEYRITYSTÄ ON LAAJENNETTU ja 
kehitetty määrätietoisesti eteen-
päin. Välillä on tehty rohkeitakin 
investointeja, koska alan viimei-
sintä tekniikkaa sisältävät kuiva- ja 
suurtehoimurointiin sekä viemäri-
saneerauksiin ja lokapalveluihin 
käytettävä kalusto on hintavaa 
hankkia.
- Meillä on käytössä kymmen-
kunta eri tarkoituksiin käytettävää 
autoa. Äskettäin uusimme paine-
huuhteluauton ja tänä vuonna on 
sijoitettu satojatuhansia euroja 
myös esimerkiksi huoltoautoihin, 
viemäreiden sukituksessa tarvit-
tavaan kalustoon, robottikuvaa-

miseen ja tietotekniikkaan, Juhani 
Suokko sanoo.
Perheyrityksen autot näkyvät ka-
tukuvassa ja ovat osa lokapalve-
lun markkinointia ja yrityskuvan 
luomista.
- Haluamme, että autot ovat siis-
tejä myös ulkopuolelta. Vaikka 
mielikuva on likaisesta työstä, niin 
autot voivat silti kiiltää ja niiden 
kyljessä komeilla valkoinen jout-
sen. Ne kuvaavat meidän työn lop-
putulosta, Suokon perheyrityksen 
toisen polven yrittäjä Tero Suok-
ko toteaa.
Lisäksi yrittäjänä on myös hänen 
veljensä Jarkko Suokko. Yritys 
työllistää kymmenen työntekijää.

- Olemme äskettäin palkanneet 
työnjohtajan. Lisäksi pesupuo-
lelle on palkattu työntekijä. Suur-
tehoimuroinnissa ja lokapuolella 
molemmissa on työntekijä op-
pisopimuskoulutuksessa. Meidän 
yrityksessämme tarvitaan moni-
osaajia ja parhaiten tämän oppii 
tekemällä tätä työtä, Johanna 
Suokko kertoo.

Toimialakohtaisesti
suurimpia työllistäjiä
Lapualla ovat

1. Teollisuus (23 %)
2. Terveys- ja sosiaalipalvelut (16 %)
3. Tukku- ja vähittäiskauppa (9 %)
4. Koulutus (9 %)
5. Maa- ja metsätalous (8 %)
6. Rakentaminen (6 %)
7. Kuljetus- ja varastointi (4 %)
8. Hallinto- ja tukipalvelut (4 %)
9. Julkinen hallinto (4 %)

Yhteishenki, yritteliäisyys ja innovaatiot 
tekevät Lapuan tulevaisuudesta 
turvallisen.

TÖIHIN LAPUALLE!
Katso avoimet työpaikat
investlapua.fi


