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”K aikki on mennyt vähän niin 
kuin satukirjassa”, myhäilee 
Graniittirakennus Kallion toi-
mitusjohtaja Keijo Haavikko. 
Seisomme auringonpaistei-
sella soratiellä, josta avautuu 

vaikuttava näkymä. Metsämaiseman halkoo jätti-
mäinen uoma, Kehärata. 

Junat kulkevat täällä Vantaan Kivistössä lähes 
kilometrin matkan vesitiiviissä betonikaukalossa 
pohjavesien vuoksi. Alhaalla kahdeksan metrin 
syvyydessä työmiehet valavat viimeistä tuhansien 
tonnien painoista betonilaattaa. Kun se on valmis, 
parinkymmenen miljoonan euron urakka on tehty.

Urakoita Graniittirakennus Kalliolla on riittä-
nyt. Tänä vuonna liikevaihto kipuaa yli 100 mil-
joonaan euroon, kun se vielä kolme vuotta sitten 
oli 10 miljoonaa. Ei ihme, että yritys ponnahti esil-
le Tekniikka&Talouden kasvuyritysselvityksessä.

Luvuista herää kysymys, mikä on näin kovan 
kasvun salaisuus. Sitä aiomme nyt selvittää. Mutta 
aloitetaan tarina alusta.

Kaikki hyötyvät menestyksestä
Kesäkuussa 2010 infrayritys Niska&Nyyssösessä 
kuohui. Toimitusjohtaja Keijo Haavikko sekä pari-
kymmentä työmaajohtajaa irtisanoutuivat ja läh-
tivät omistajiksi Graniittirakennus Kallioon. He 
olivat pettyneitä yrityksen yllättävästä päätymi-
sestä itseään pienemmän Sorasetin omistukseen. 
Avainhenkilöitä ei vastoin odotuksia huolittu yri-
tyksen osakkaiksi. 

Haavikko kuvailee tapahtumavyyhtiä sekavaksi.
– Kieroa peliä, mutta ei siitä sen enempää. His-

toria on historiaa.
Graniittirakennus Kallio oli pieni perheyritys, 

jonka liikevaihto oli 6 miljoonaa euroa. Miesporuk-
ka pääsi omistajiksi osakeannilla, mikä sitoutti ja 
toi samalla rahaa firmaan. Haavikko ryhtyi toimi-
tusjohtajaksi. 

Toiminta heräsi nopeasti eloon. Omistajia oli 27, 

joista 24 työskenteli yrityksessä työmaapäällikköi-
nä ja johdossa. Vuonna 2011 liikevaihto nousi 47 
miljoonaan ja viime vuonna 80 miljoonaan.

Haavikon mukaan menestyksen taustalla on 
vahva ajatus yrittäjyydestä, joka on iskostettu jo-
kaisen työntekijän päähän. Tulospalkkausmalli on 
ärhäkkä ja osakkaita voidaan ottaa lisää.

– Kaikki kokevat olevansa yrittäjiä ja hyötyvän-
sä. Meidän ei tarvitse palvella jotain pörssiosak-
keen omistajaa tai ulkopuolista sijoittajaa – kave-
ria, joka naureskelee, että siinäpähän pakerratte.

Avainhenkilöt ovat bisnes
Graniittirakennus Kallio saa Talentumin neuvotte-
luhuoneeseen kokoontuneen Tekniikka&Talouden 

kasvuyritysraadin syttymään.
– Tämä on varmasti rakennuspuolen kovin kas-

vaja. Samalla se on tarina siitä, miten avainhenki-
löt ovat bisnes, sanoo Helsingin OP Pankin asiak-
kuusjohtaja Jukka Saarelainen.

Netprofilen osakas Christina Forsgård nyökkää 
hyväksyvästi. 

– Mielestäni tässä on hyvä viesti. Kasvu on ih-
misistä kiinni. 

Kasvuyritysraati viilaa Tekniikka&Talouden 
päätoimittajan Jyrki Alkion johdolla Teknologia-
kasvajat 2013 -listaa. Raatiin kuuluvat myös Janne 
Näränen Intera Partnersilta, Timo Ahopelto Life-
line Venturesilta, Jukka Häyrynen Tekesiltä sekä 
Katriina Valli Marketvisionilta.

Teksti  
MARI HEIKKILÄ  
Kuvat  
JUSSI HELTTUNEN

Kasvu on 
ihmisistä kiinni
Maanrakennusfirma nousi T&T:n 
kasvuyrityslistauksen kärkeen. 
Graniittirakennus Kalliossa jokainen 
työntekijä yrittää — ja hyötyy menestyksestä.

“Ei tarvitse palvella 
 pörssiosakkeen omistajaa.”

Rakennusliike Jouko 
Pesonen: Pieni organisaatio
■ — Hyvä tulos perustuu pieneen organisaa-
tioon. Isä ja kaksi poikaa johtaa ja vetää 
työmaita. Ei ole turhia ihmisiä, sanoo toimitus-
johtaja Jouko Pesonen.

Rakentaminen
 
Yritys

 
Toimiala

Päätoimi-
 paikka

Liikevaihto, meur Liikevoitto%
20122009 2010 2011 2012 

Graniittirakennus 
Kallio

Maanrakennus Vantaa 6,2 10,4 47,5 80,6 8

Rakennusliike  
Koivukoski

Toimitilarakentaminen Vantaa 4,3 6,7 9,5 17,3 24

City-Air Rakennuspalvelut, beto-
nipalvelut, konevuokraus

Lahti 0,2 1,3 6,3 5,2 29

Lapis Rakennus Asuntorakentaminen Tampere 0,2 2,7 1,9 6,9 17

Top Building Betonirakenteet Helsinki 2,3 3,4 5,1 11,2 16

Rakennusliike  
Jouko Pesonen

Asuntorakentaminen Rovaniemi 1,6 4,2 6,1 8,3 21

NewLiner Suomi Putkiremontit Turku 0,9 4 2,1 9,8 11

1

Liikevaihtonsa vuosina   

KEHÄRATA UOMASSA. Keijo Haavikon mukaan yrityksen 

o%

Graniitti-
rakennus Kallio

 ■ Maanrakennusurakoitsija. 
Isoimmat urakat ruuhka- 
Suomessa, mm. Kehärata 
sekä Kehä III ja Lentoaseman-
tien parantaminen.

 ■ Aloittanut tänä vuonna ura-
koinnin Ruotsissa sekä aloit-
telee parhaillaan Baltiassa.

 ■ Noin 150 omaa työntekijää.

 ■ Näkymät: Kasvu jatkuu.

TEKNOLOGIAKASVAJAT 2013
ICT METALLI KONEET LAITTEET RAKENTAMINEN SUUNNITTELU PALVELUT MATERIAALIT YMPÄRISTÖ MUSTAT HEVOSET

Kuka voittaa?
Näillä sivuilla julkaisemme Teknologia-
kasvajat 2013 -listan, jonka tarkoituksena 
on tuoda esiin menestyneitä kasvu-
yrityksiä. Nämä yritykset luovat uskoa 
tulevaisuuteen: kannattaa yrittää, ei jäädä 
tuleen makaamaan. 

Tiistaina 8.10. kategorioidensa parhaat 
yritykset kertovat itsestään T&T:n kasvu-
yritystapahtumassa ja kasvuyritysraati 
valitsee voittajan sekä yleisö suosikkinsa. 
Tapahtuman tunnelmia ja tulokset voit 
lukea T&T:n verkkosivuilta sekä 11.10. 
ilmestyvästä lehdestä.
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■  Suomen Asiakastieto haki 
rekisteristään teknologia-alan 
yritykset (rajaus toimialaluokituk-
sen mukaan), joiden liikevaihto 
oli vertailukauden (2009—2012) 

päättyessä vähintään viisi miljoo-
naa euroa ja kaksinkertaistunut 
kyseisenä aikana. 

Joukosta poistettiin ulkomaisten 
konsernien osat ja yritykset, joiden 

liikevoittoprosentti oli alle viisi.
Yritykset jaettiin kuuteen eri 

kategoriaan: ict, metalli, kone ja 
laite, rakentaminen, suunnittelu 
ja palvelut sekä materiaalit ja 
ympäristö. Seitsemäs kategoria, 
”Mustat hevoset”, muodostettiin 
kasvuyritysraadin esille nostamis-

ta lupaavista yrityksistä, joiden 
kannattavuus jäi alle asetetun 
kriteerin.  

Kussakin kategoriassa yritykset 
pisteytettiin annualisoidun eli 
vuositasolle lasketun kasvupro-
sentin, liikevoittoprosentin ja 
liikevaihdon perusteella siten, että 

kullakin ominaisuudella mitattuna 
kategoriansa paras sai 30 pistettä, 
toiseksi paras 29 pistettä jne. Lo-
puksi pisteet laskettiin yhteen. 

Kasvuyritysraati valitsi katego-
rian ykkösyrityksen. Muutoin jär-
jestys määräytyi edellä mainitun 
pisteytyksen perusteella. &

  2009—2012 kaksinkertaisti 628 teknologiayritystä.

periaatteena on, että langat pidetään omissa käsissä ja käytetään omaa järkeä. Siten urakat saadaan valmiiksi turvallisesti ja nopeasti.

Näin lista syntyi



TEKNOLOGIAKASVAJAT 2013

ICT
 
Yritys

 
Toimiala

Päätoimi-
paikka

Liikevaihto, meur Liikevoitto%
20122009 2010 2011 2012 

Supercell Pelit Helsinki — — 0,2 78,4 50

Rovio Entertainment Pelit Espoo 1,6 5,2 75,4 152,2 51

Nebula Ohjelmistopalvelut Helsinki — 6,3 20,8 23,6 16

Remedy Entertainment Pelit Espoo 2,5 4,7 3,8 15,5 18

CRF Box Terveydenhuollon 
ohjelmistot 

Helsinki 5,3 
17,7

5,5 
18,8

10,7
35,4

13,4
37,4

30  
22

Vincit Ohjelmistopalvelut Tampere 1,0 1,9 3,3 5,3 32

Blancco Ltd. Tiedon hävittäminen Joensuu 3,4 4,7 5,7 7,7 39

Konserniluvut samat

Konserni. Konsernin luvut harmaalla, mikäli saatavilla.

Supercell uskoo pienen piirin voimaan
■ Peliyhtiö Supercell on Suomen nopeimmin 

koskaan kasvanut yritys. Se teki tammi–
maaliskuussa lähes 140 miljoonaa euroa liikevaih-
toa – eli yli 1,5 miljoonaa päivässä. Toimitusjoh-
taja Ilkka Paananen kertoo, että voimakas kasvu 
on jatkunut.

– Todella hyvältä näyttää. Meillä on hyvät tuot-
teet ja hyvät ihmiset.

Huikea kasvu ei juuri näy työntekijämäärässä. 
Yhtiön palkkalistoilla on noin 125 ihmistä, joista 
noin sata työskentelee Helsingissä ja loput San 

Fransiscon sekä Tokion toimistoissa. 
Paanasen mukaan lisää työntekijöitä palkataan 

hyvin harkiten. Tavoitteena on pitää firma niin 
pienenä kuin mahdollista. 

– Meillä on rima korkealla sen suhteen, millaisia 
ihmisiä haluamme tänne. Laatu on tärkeämpää 
kuin määrä. Uskomme pienen piriin voimaan.

HayDay- ja Clash of Clans -pelien jatkokehi-
tyksen lisäksi yritys aikoo tuoda markkinoille 
uusia pelejä, mutta aikataulua Paananen ei vielä 
paljasta. &

Supercell
 ■ Päätuote pelit HayDay  

ja Clash of Clans, joita 
pelataan yleisimmin 
iPadilla tai iPhonella.

 ■ Noin 125 työntekijää. 

 ■ Näkymät: Voimakas 
kasvu jatkuu. Liikevaihto 
noussee tänä vuonna yli 
550 miljoonaan euroon.

Nebula:  
Puskaradio toimii
■  Ohjelmistoyritys Nebulan toimitusjohtaja 
Ville Skogbergin mukaan korkea asiakastyyty-
väisyys on menestyksen salaisuus. 

— Emme ole hirveästi mainostaneet tai teh-
neet aktiivista asiakashankintaa, mutta asiak-
kaat ovat hyvin löytäneet meidät. Puskaradion 
kautta olemme saaneet ison osan asiakkaista.

Nebulalla on noin 37 000 asiakasta.

Keskustelu käy vilkkaana. Raati tutkii excel-tau-
lukosta yritysten tunnuslukuja. Lopulta Graniitti-
rakennus Kallio päätetään yksimielisesti nostaa 
rakennuskategorian kärkeen. 

– Tosi merkittävää kasvua, kivan kokoinen yri-
tys. On ihan eri asia kasvaa 40 miljoonasta 80 mil-
joonaan kuin kahdesta miljoonasta neljään, Aho-
pelto toteaa. 

Keskitytään työntekoon
Ajamme Keijo Haavikon kyydissä Kehäradan työ-
maalta Tuusulaan Senkkerin kiviainesalueelle, jon-
ne on toukokuussa valmistunut uusi asfalttiasema. 
Tytäryhtiö Asfalttikallio aloitti viime syksynä. 

– Tämä on meidän leipämylly, viiden miljoonan 
euron pötikkä, esittelee Haavikko.

Asfalttiasema on ostettu Saksasta. Sieltä voitai-
siin Haavikon mukaan ottaa mallia myös Suomeen. 
Valmistaja pystyi tarjoamaan viiden miljoonan 
euron investoinnille rahoituksen suoraan saksa-
laisten pankkien kautta.

– Suomessa meillä on joku Finvera, joka antaa 
parturikampaamojen starttirahoja. Ei mitään 
muuta. On siinä teollisuuden pikkuisen hankala 
kisata. 

Yhtiö lähti tekemään itse asfalttia, koska alal-
la oli vain kaksi isoa toimijaa – jotka kilpailevat 
infrapuolella samoista urakoista. Lisäksi tulevat 
kartellisotkut. 

– Olemme kilpailukykyisiä, kun meillä on oma 
asfaltti. Emme halua olla riippuvaisia muista em-
mekä maksaa muiden kartellimaksuja.

Tilaajat ottivat uuden toimijan hyvin vastaan. 
Päällysteiden hinnat laskivat alueilla, joilla Asfalt-
tikallio toimii. 

Tytäryhtiön liikevaihto kipuaa tänä vuonna 35 
miljoonaan euroon. Asfalttiasemia on kolme, ja 
lisää on luvassa. Kaksi muuta ovat liikuteltavia. 

– Olemme tehokkaita, koska meillä ei ole mis-
sään mitään linnoja eikä hoveja, joita täytyy elät-
tää. Ihan vaan keskitytään tähän työntekoon.

Järjen käyttö sallittu
Oman järjen käyttöä Haavikko pitää tärkeänä – ja 
näkee sen yrityksen vahvuutena. Etuna on henki-
löstön monikymmenvuotinen kokemus alalta.

– Tilaaja suunnittelee, mutta pyrimme aina myös 
itse miettimään ja ehdottamaan, miten asiat kan-
nattaisi tehdä järkevästi, turvallisesti ja nopeasti.

Toinen keskeinen periaate on, että yritys pitää 
kaikki langat omissa käsissään. Se ei useiden kil-

pailijoiden tavoin muodosta aliurakoita, vaan ostaa 
vain resursseja.

– Emme myy hommia kaikkine karvoineen ja 
suolineen, vaan hoidamme itse työnjohdon.

Resepti näyttäisi toimivan. Ensi vuodeksi on lii-
kevaihtoa kerättynä jo noin 70 miljoonalla eurolla. 
Lisäksi yhtiö on tänä vuonna aloittanut urakoinnin 
Ruotsissa ja käynnistelee parhaillaan toimintaan-
sa Baltiassa. 

Koko konsernin liikevaihto kasvaa tänä vuonna 
noin 150 miljoonaan euroon.

Lyhyt lista
Christina Forsgård huokaa. Huolestuttavaa. Talen-
tumin neuvotteluhuoneessa istuvat raatilaiset kum-
mastelevat yhteen ääneen, miksi kasvuyrityslista 
on niin lyhyt. 

Kasvu- ja kannattavuuskriteerit täyttäviä tek-
nologia-alan yrityksiä löytyi Asiakastiedon haussa 
alle 300. Näistä yli puolet karsiutui tarkemmassa 
seulonnassa, muun muassa ulkomaisten konser-
nien tytäryhtiöt. 

Jäljelle jääneistä yrityksistä rakennusalalle ka-
sautui lähes puolet, 60 firmaa. Muihin kategorioi-
hin löytyi kuhunkin vain 10–20 yritystä. Raadille ei 

jäänyt paljon karsittavaa.
– Missä ovat kaikki cleantech-firmat? Miksi niitä 

ei ole listoilla? Forsgård kummastelee.
Jukka Häyrysen mukaan selitys on yksinkertai-

nen: Ei ole kannattavuutta eikä liikevaihtoa. 
Ict-firmojakin on yllättävän vähän. Katriina Val-

li arvelee, että syynä on viiden miljoonan euron 
liikevaihtoraja. Iso osa gasellin tavoin kasvavista 
yrityksistä jää liikevaihdoltaan liian pieniksi. 

– Suurin haasteemme on luoda firmoja, jotka 
pystyisivät systemaattisesti kasvamaan suuriksi 
tai keskisuuriksi. Nyt niitä ei ole. Kasvufirman 
pitäisi ainakin tuplata kokonsa kolmen vuoden ai-
kana. Listalla on paljon yrityksiä, jotka eivät to-
dennäköisesti koskaan kasva 50–100 miljoonaan 
euroon, sanoo Timo Ahopelto.

Voisinks mää myös
Janne Näränen muistuttaa, että liikevaihdon tup-
laaminen kolmen vuoden aikana on tiukka raja, jos 
kyseessä on vähänkin isompi yritys.

Hänen mielestään pitäisi jollain tavalla palkita, 
jos onnistuu tekemään jostain yhtiöstä hyvin joh-
detun instituution, jolla on edellytykset systemaat-
tisesti kasvattaa liikevaihtoaan. 

– Esimerkiksi rakentamisen sektorilla otat yh-
den projektin ja seuraavana vuonna kaksi, mutta 
ei se mikään instituutio ole siinä vaiheessa, vaikka 
liikevaihto on vähintään tuplaantunut, Näränen 
sanoo.

Forsgårdilla on asiaan toinen näkökulma. Yhtä 
hyvin voitaisiin palkita siitä, että osaa ottaa tilaisuu-
desta vaarin – niin kuin sateenvarjomyyjä  sateella.  

– Meillä haetaan mielellään malleiksi yrityksiä, 
jotka ovat to be, kehittävät jotain pysyvää. Toisaal-
ta koko ajan puhutaan siitä, että työurat muuttu-
vat. Yhtä hyvin voisi ajatella, että yritykselläkin 
on elinkaari. Kun maailma muuttuu, yritys kuolee 
pois. 

Raatilaiset uppoavat filosofointiin. Pohditaan 
kasvuyritysten kriteereitä. Puhutaan markkinoi-
den pirstoutumisesta, ulos lähtemisen tärkeydes-
tä, oman markkinaraon etsimisestä ja asiakkaiden 
kuuntelemisesta.

Lopuksi keskustelu palaa edessä olevaan yri-
tyslistaan.

– Tällainen systemaattinen lähestymistapa on 
kuitenkin hyvä lähtökohta. Luotetaan tiettyihin 
mittareihin, Katriina Valli sanoo.

Raati toteaa, että kasvuyrityslistalle on löyty-
nyt hyviä kasvavia yrityksiä. Se on pääasia. Listan 

”Meillä ei ole 
linnoja eikä 
hoveja, joita 
täytyy 
elättää.”
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Liikevaihtonsa tuplanneista 48 %  

UUSI ASFALTTI-
ASEMA. Yritys 
ryhtyi tekemään itse 
asfalttia, koska ei 
halua olla riippuvainen 
kilpailijoista eikä maksaa 
muiden kartellimaksuja, 
Keijo Haavikko kertoo.
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Stalatech:  
Uusi liiketoiminta-alue
■  Stalatube-konserniin kuuluva Stalatech 
valmistaa muun muassa asiakasräätälöityjä 
runko- ja korirakenteita linja-autoihin.

— Kyseessä on uusi liiketoiminta-alue. Kasvu 
jatkuu tänäkin vuonna, kertoo toimitusjohtaja 
Jukka Nummi.
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■ Vexven menestyksen salaisuus ovat 
ihmiset, jotka tekevät mitä lupaavat, 

sanoo toimitusjohtaja Lasse Mannola.
– Meillä on vahva yhteen hiileen puhaltami-

sen, yrittämisen ja tekemisen kulttuuri.
Perheyrityksen arvot lähtevät ihmisten 

kunnioittamisesta. Sekä asiakkaita että työka-
vereita palvellaan.

– Työntekijät osaavat joustavasti useampia 
eri työvaiheita. Jos jostain työvaiheesta ei 
tule tavaraa läpi, kaveri ei jää pyörittelemään 
peukaloitaan, vaan lähtee edelliselle työvai-

heelle auttamaan, jotta pääsee itse eteenpäin.
Mannolan mukaan ihmisiin luotetaan, heitä 

kehitetään ja vastuutetaan. Yritys palkkaa 
jatkuvasti lähistön ammattikoulusta uusia 
työntekijöitä. Toimitusjohtajan ja työntekijöi-
den välissä on maksimissaan yksi organisaa-
tiotaso. 

– Työntekijät ovat hyvin pitkälti itseohjautu-
via, motivoituneita ja koulutettuja moniosaa-
jia. Meillä on tekemisen ylpeys. Se johtaa 
hyvään laatuun, joka on varmasti yksi meidän 
menestystekijä. &

Vexvessä on tekemisen kulttuuri
n.
ä 
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Metalli
 
Yritys

 
Toimiala

Päätoimi-
 paikka

Liikevaihto, meur Liikevoitto%
20122009 2010 2011 2012 

Vexve Venttiilit kaukolämpöön ja 
-kylmään

Sastamala 20,9 28 37,5 43,2 16

Reifer Ohutlevyt, sopimusvalmistus Kangasniemi 1,1 3,2 5,2 8,2 19

Hydman Hydrauliventtiililohkoja, 
 erikoisventtiileitä

Tampere 2,1 3,2 4,8 7,5 23

Upcast Metallinvalukoneiden 
 valmistus, pystyvalulinjat

Pori 5,8 6,5 9,6 14,1 18

Tikomet Kovametallin kierrätys Jyväskylä 5,5 10 19,2 17,3 8

Stalatech Ruostumattomaan teräkseen 
perustuvat ratkaisut

Lahti 0,3 
47,9

2,5 
73,9

9,2 
86,4

9,1 
88,0

6
1,3

Relicomp Ohutlevytekniikka, 
 painomuovaustekniikka

Äänekoski 1 0,9 16 13,1 5

Konserniluvut samat

Konserni. Konsernin luvut harmaalla, mikäli saatavilla.3

Vexve
 ■ Päätuote kaukolämmön ja 

kaukokylmän venttiilit. Lisäk-
si tekee Suomessa asuntojen 
vedenmittausjärjestelmiä.

 ■ Vientiä noin 80 prosenttia, 
etenkin Venäjälle, Kiinaan, 
Lähi-Itään ja muualle Euroop-
paan.

 ■ Noin 150 työntekijää.

 ■ Tehtaita Sastamalassa ja 
Liperissä. 

 ■ Näkymät: Kasvu jatkuu myös 
tänä vuonna. Etenkin Venäjä 
vetää, vaikka Suomessa ra-
kentaminen on hiljentynyt.

  oli kannattavuudeltaan vähintään tyydyttäviä (liikevoittoprosentti vähintään 5).

Reifer:  
Onnistuneet projektit
■   — Onnistuminen on poikinut lisää kauppoja. 
Tämä vuosi lyö jälleen uudet kasvuluvut tau-
luun, toimitusjohtaja Lassi Otranen sanoo.
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MULTIPURPOSE
Optimization Module
Material Library
Particle Tracing Module

INTERFACING
LiveLink™ for MATLAB®

LiveLink™ for Excel®

CAD Import Module
ECAD Import Module
LiveLink™ for SolidWorks®

LiveLink™ for SpaceClaim®

LiveLink™ for Inventor®

LiveLink™ for AutoCAD®

LiveLink™ for Creo™ Parametric
LiveLink™ for Pro/ENGINEER®

LiveLink™ for Solid Edge®

File Import for CATIA® V5

Product Suite

COMSOL Multiphysics on simulointiympäristö, jossa samalla 
ohjelmalla voidaan ratkoa eri sovellusalojen, kuten lujuuslaskennan, 
lämmönjohtavuuden, sähkömagnetiikan, akustiikan tai virtauslaskennan 
tehtäviä, sekä näiden yhdistelmiä. Tutustu ohjelmaan alla olevan 
linkin avulla: www.comsol.fi /introvideo

®

Verify and optimize your designs 
with COMSOL Multiphysics.



TEKNOLOGIAKASVAJAT 2013
ICT METALLI KONEET LAITTEET RAKENTAMINEN SUUNNITTELU PALVELUT MATERIAALIT YMPÄRISTÖ MUSTAT HEVOSET

tarkovitus on herättää keskustelua ja positiivista 
kateutta.

– Kun saadaan menestyviä yrityksiä esille, joku 
saattaa ajatella, että voisinks mää myös, Häyrynen 
sanoo.

Pitää osata puhua
Asfalttiasemalla on vilskettä, kuorma-autoja tulee 
ja menee. Yksi auto on parhaillaan myllyn alla las-
tattavana. Lavalle putoaa mustaa massaa.

Haavikko osoittaa nimikylttiä, jossa lukee Kur-
ko 2013.

– Asfalttipuolen toimitusjohtajan Antti Kallio-
maan lempinimi on Kurko. Meillä kaikki asfaltti-
asemat ovat sen nimisiä.

Haavikko puhuu paljon. Hän kertoo sen olevan 
perua ajalta, jolloin toimi konsulttina. 

– Nykyään vaan twiittaillaan ja feisbuukataan, 
eivätkä ihmiset osaa enää puhua keskenään. Siitä 
ei hyvää seuraa.

Vielä muutama vuosi sitten Haavikko pohti, us-
kaltaako sanoa kaikkea mitä ajattelee.

– Sitten päätin, että jos en nyt sano, koskas sitten.

Ministerin höpöhöpö-puheet
Automatkalla Tuusulasta takaisin Vantaalle Haa-
vikko puhuu siitä, miten Suomessa pitäisi elvyttää 
ja lopettaa rahan kylvämi-
nen maailmalle, Kreikalle 
ja Kyprokselle. Suomi on 
menossa alaspäin. Lasten 
päivähoidosta tinkiminen 
ei johda mihinkään. 

– Meillä ei uskalleta teh-
dä mitään. Tästä ei tule 
mitään hyvää, jos vain ve-
roja nostetaan eikä saada 
vauhtia mihinkään. Meillä on todella hassut poliiti-
kot liikkeellä.

Ministeri Jan Vapaavuoren kommentteja pelite-
ollisuuden ja matkailun merkityksestä Suomelle 
uusina kasvualoina Haavikko pitää naurettavina.

– Ihan höpöhöpö puhetta. Peliteollisuushan 
on vain yhden hetken huuma samoin kuin ne it-
hommatkin, jotka kestivät tietyn ajan. Sama se on 
angrybirdseillä ja muilla. Toivottavasti herrat ym-
märtävät luopua niistä riittävän ajoissa, ettei käy 
samoin kuin it-kuplan aikoihin.

”Peliteollisuus 
on vain hetken 
huuma.”

■ Ohjelmistoyritysten kasvun 
ongelma ei ole rahoitus, vaan 

myynti- ja markkinointitaitojen 
puute. Siinä kiteytettynä Kasvufoo-
rumin tuoreen tutkimuksen alus-
tava tulos. Kyselyyn vastasi huhti–
toukokuussa 342 alan yritystä.

Ohjelmistoyrittäjien toimitusjoh-
taja Rasmus Roihan mukaan vielä 
vuonna 2008 rahoituksen puutetta 
pidettiin selkeästi suurimpana kas-
vun esteenä. 

– Nyt yritykset kertoivat, ettei 
heillä ole nykymaailman vaatimia 
myynti- ja markkinointitaitoja, eikä 
kyseiseen tehtävään kykeneviä 
ihmisiä löydy. Markkinamyyjiä on 
pilvin pimein, mutta tarvittaisiin 
teknisesti osaavia ihmisiä, jotka 
haluavat myyntityöhön, sanoo 
Roiha.

Kun yrityksiltä kysyttiin, mihin 
he laittaisivat rahaa, jos saisivat 
500 000 euroa, jopa neljännes sat-
saisi myyntiin ja markkinointiin. 
Roihan mukaan on tämä on terve 
ilmiö. 

– Asennekasvatus alkaa vaikuttaa. Veikkaan, että jos 
tätä olisi kysytty kymmenen vuotta sitten, raha olisi 
pistetty kokonaan tuotekehitykseen. Yrittäjällä kun on 
yleensä aina ajatuksia, mihin suuntaan tuotteen tekniik-
kaa tai ominaisuuksia voisi vielä kehittää.

Tekniikka ei ratkaise
Historia on täynnä esimerkkejä siitä, miten tekniset 
ominaisuudet eivät ratkaise tuotteen menestystä mark-
kinoilla. 

Betamax-nauhurit olivat aikoinaan maailman par-
haita teknisiltä ominaisuuksiltaan, mutta vhs-nauhu-

reista tuli silti alan standardi. Tap-
pion syynä pidetään lähinnä sitä, 
että vhs-formaatti yleistyi tehok-
kaan markkinoinnin ansiosta tie-
tyillä keskeisillä toimialoilla, kuten 
pornoteollisuudessa. 

Toinen esimerkki on Applen näyt-
tävästi lanseeraama videopuheluoh-
jelma Facetime. Nokialla oli vas-
taava, teknisesti korkeatasoisempi 
sovellus jo aiemmin, mutta Apple 
osasi mainostaa sitä. Facetime-
mainoksessa isä soittaa työmatkalta 
perheelleen, rakastunut pari lähet-
tää suudelmia ja kuuro viittoo kave-
rilleen. 

– Tietenkin onnistumisen avain 
on, että tuotteen täytyy olla hyvä. 
Tämän jälkeen on kuitenkin osattava 
markkinoida, myydä ja brändätä 
tuote oikealle kohderyhmälle – sekä 
tarpeen mukaan asemoida se uudel-
leen, Roiha sanoo.

Esimerkin tuotteen onnistuneesta 
uudelleenasemoinnista tarjoaa maa-
ilman suurin valokuvien ja videoi-
den jakamiseen erikoistunut pal-

velu, Flickr. Alun perin sivusto tehtiin verkkopelaajien 
keskustelufoorumiksi, jossa saattoi myös jakaa kuva-
materiaalia. Pian yritys huomasi, että ihmiset käyttivät 
palvelua mieluusti kuviensa jakeluun. Flickr tarttui 
mahdollisuuteen.

– Jenkit menevät asiakaskäynnille ja myyvät onnis-
tuneesti sellaista, mitä ei ole vielä olemassa. Myyjä 
menee takaisin toimistoon ja kertoo, että hei, asiakkaat 
olisivat valmiita ostamaan tällaista. Meillä Suomessa 
tehdään ensin tuote ja mennään sitten kysymään jen-
giltä, ostatko. Siksi joudumme pilotoimaan paljon 
enemmän, Roiha sanoo. &

Markkinointi ja myynti ontuu

TEKNOMYYJIÄ. Rasmus Roihan 
mukaan tarvittaisiin teknisesti 
osaavia ihmisiä, jotka haluavat 
myyntityöhön.

■ Ledilin toimitusjohtaja Rami Huovi-
sen mukaan yrityksen kasvun taus-

talla on kova työ. 
– Sitähän se ensisijaisesti aina on.
Yritys lähti valmistamaan omia standar-

dituotteita ja kansainvälistymään voimak-
kaasti vuonna 2006. Liikevaihto yli nelin-
kertaistui vuosina 2009–2012.

Brändiä on alusta alkaen rakennettu 
korkean laadun varaan. Huovisen mukaan 
yritys on omalla kapealla alallaan valai-
sinteollisuudessa tekniseltä laadultaan 
maailman paras. Taustalla on vahvaa insi-

nööriosaamista, optiikkaosaa-
minen on huippua. 

– Myös kilpailijat myöntävät, 
että meillä on paras laatu. Ne 
jotka eivät pidä meistä, valittavat 
lähinnä hinnasta.

Yrityksen tuotteita kopioidaan 
jo Kiinassa, mutta Huovinen ei ole 
siitä kovin huolissaan. Laatu jää 
kauas alkuperäisestä.

Asiakkaina on koko valaisin-
teollisuus, pienistä yrityksistä 
Osramiin ja Philipsiin. 

Huovisen mukaan talou-
den epävarmuus näkyi 

parhaillaan päättyvällä tili-
kaudella, jolla kasvu jää 20 pro-

senttiin.
– Toisaalta viime kuukausina on 

jo näykynyt piristyminen, josta 
vasta nyt on ryhdytty kirjoittamaan. 
Me olemme tietäneet sen jo maalis-
kuusta asti. Tilauskirjat ovat kasva-

neet yli 40 prosenttia ja liikevaihto 
on noussut kesäkuusta yli 40 pro-
senttia. &

Ledil luottaa laatuun

TRB-Raise Borers:  
Pelottomuus
■ — Olemme palkanneet sellaisen tiimin, että 
meidän ei tarvitse pelätä ketään. Menemme ja 
voitamme joka kaupan, sanoo toimitusjohtaja 
Jarko Salo.

Normet: Lähellä asiakkaita
■ — Pidämme asiakkaista hyvää huolta ja sitä 
kautta pysytymme varmistamaan, että olem-
me mielessä kun asiakkaat seuraavan kerran 
investoivat, sanoo toimitusjohtaja Timo Rask.

Koneet, laitteet
 
Yritys

 
Toimiala

Päätoimi-
 paikka

Liikevaihto, meur Liikevoitto%
20122009 2010 2011 2012 

Ledil Led-valaisinten  
optiset komponentit

Salo 3,4 6,4 10,9 15,4 24

BlueFors Cryogenics Kryogeenisten lämpötilo-
jen jäähdytyslaitteistot 

Helsinki 0,5 0,9 1,7 6,1 37

TRB-Raise Borers Kaivosporat Tampere 2,2 3,2 5 10,4 12

Agromaster Klapikoneet Lemi 3,1 5 8,3 8,1 20

Aidon Älykkäät sähkön  
mittausratkaisut

Jyväskylä 13,7 15,9 34,7 36 9

Normet Kaivos-, louhinta- ja raken-
nuskoneiden valmistus 

Iisalmi 62,6 79,9 97,4 
170

125,4 
236

19
14

Procemex Älykameraratkaisuja sellu- 
ja paperiteollisuuteen

Jyväskylä 4,3 3,1 10 10,6 13
Konserniluvut samat

Konserni. Konsernin luvut harmaalla, mikäli saatavilla.

Ledil
 ■ Päätuote led-valaisinten 

optiset komponentit.

 ■ Ulkomaanmyynnin osuus 
99,3 prosenttia. Pääalueet 
Eurooppa, USA ja Kiina.

 ■ Yli 70 työntekijää. Lisäksi 
sopimusvalmistus työllistää 
Suomessa parikymmentä ja 
Kiinassa yli pari sataa työn-
tekijää.

 ■ Tuotanto ulkoistettu: kaksi 
sopimusvalmistustehdasta 
Suomessa ja kolme Kiinassa.

 ■ Näkymät: Kasvu jatkuu. Ensi 
vuodelle odotetaan jälleen 
40 prosentin kasvua.
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Materiaalit, ympäristö
 
Yritys

 
Toimiala

Päätoimi-
 paikka

Liikevaihto, meur Liikevoitto%
20122009 2010 2011 2012 

Ch-Polymers Sideaineet paperi-, kuitukan-
gas- ja maaliteollisuuteen

Espoo — 8,1 22,9 27,6 6

Fincumet Metallien kierrätys Parkano 7,2 14,4 19,2 25,1 10

Pyroll Converting Paperin ja kartongin jalostus, 
arkitus, uudelleenrullaus

Pyhtää 5,8 
71,8

5,8 
59,6

6,9 
63,6

12,3 
82,3

12
5

Turun 
 Asennusteam

Kemikaalien  
käsittely järjestelmät

Masku 2,6 3,6 4,3 5,8 16

Hakevuori Koneellinen puunkorjuu Askola 3,4 4,7 6,6 8,6 7

FY-Composites Ballistiset suojat, 
 rakenteelliset komposiitit

Ylöjärvi 2,6 2,7 2,7 5,4 19

Koneurakointi  
S. Kuittinen

Koneellinen puunkorjuu Nurmes 3,9 5,1 8,3 9,7 5,4

Konserniluvut samat

Konserni. Konsernin luvut harmaalla, mikäli saatavilla. Fincumet:  
Globaali ilmiö
■  Metalleja kierrättävä Fincumet tahkoo yli 25 
miljoonan euron liikevaihtoa, vaikka yrityksellä 
on vain kymmenkunta työntekijää. Alihankinta 
mukaan lukien yritys työllistää 15 henkilöä. 

— Olemme toimialalla, jossa kasvu on on 
globaali ilmiö. Liikevaihdot nousevat läpi linjan, 
myös meillä, kertoo toimitusjohtaja Samuli 
Järvensivu.

Järvensivun mukaan kierrätysmetalli tulee 
Suomesta, mutta markkinat ovat ulkomailla. 
Päämarkkina on Kaukoitä, jossa raaka-aineelle 
riittää kysyntää.

■ CH-Polymersin syntyhistoria liittyy 
paperikemikaaleja valmistaneeseen Rai-

sio Chemicalsiin, jonka sveitsiläinen Ciba osti 
vuonna 2004. Kun kemikaalijätti BASF vuonna 
2009 osti Ciban, EU:n kilpailuviranomaiset vaa-
tivat, että kyseinen osa piti irroittaa kaupasta. 
Muutoin markkina-asemasta olisi tullut liian 
hallitseva.

Toimitusjohtaja Sauli Laakson mukaan CH-
Polymers on pärjännyt ketteryytensä avulla. 
Yritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen räätä-
löityjä ratkaisuja.

– Olemme kilpailijoihimme nähden pieni 

toimija, mutta se tekee meistä joustavia ja 
kykeneviä vastaamaan asiakkaiden toiveisiin. 
Henkilöstöllä on pitkällinen kokemus alalta ja 
osaamisemme luo uskottavuutta. 

Yritys on panostanut merkittävästi tuote-
kehitykseen ja se alkaa nyt näkyä. Laakson 
mukaan yritys on budjetoinut merkittävää kas-
vua myös tuleville vuosille.

– Petrokemianteollisuuden raaka-ainepohja 
on muuttumassa liuskekaasuesiintymien hyö-
dyntämisen myötä. Tämä uskoaksemme vai-
kuttaa positiivisesti sen tyyppisten sideainei-
den kysyntään, joita CH-Polymers valmistaa. &

Ketteryys on CH-Polymersin valtti
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CH-Polymers
 ■ Päätuote: lateksit eli side-

aineet paperi-, kuitukan-
gas- ja maaliteollisuuteen.

 ■ Vientiä 64 prosenttia 
liikevaihdosta. Siitä 48 
prosenttia muualle Eu-
rooppaan ja 11 prosenttia 
Venäjälle.

 ■ Työntekijöitä 41.

 ■ Tuotanto on Kouvolassa. 
T&K-keskus ja myynti 
Raisiossa.

 ■ Näkymät: Merkittävää kas-
vua myös tulevaisuudessa.

  yrityksistä tappiota teki 17 %.

Elisa Idea -liittymä-
paketti yrityksille
Nopeampi netti kuin 
monessa lähiverkossa.

1000 min puhetta/kk
50 kpl tekstiviestejä/kk
Elisa Mobiilidata 4G LTE (50M)

22 50
€/kk (Alv 0 %)

Kaikki hinnat alv 0%. Hinnat koskevat ainoastaan 
y-tunnuksellisten yritysasiakkaiden uusia sopimuksia.

Nokia Lumia 1020
Kyllä, tämä on se, 
josta kaikki puhuvat.

Tai 520 € (Alv 0 %)

21  70
€/kk (24 kk sop.)

“Tekijämies mitään työpöytää tarvi, 
vaan kameran, jossa on konttori.”

Elisa Toimisto 365

5 30
€/kk (Alv 0 %)

Uusimmat Offi  ce-työkalut ja 
tärkeät dokumentit aina taskussa.

Alk.

Elisa Id
pakett
Nopeampi 
monessa lä

1000 min p
50 kpl teks
Elisa Mobii

KaiKaikkikki hihinnannat alv 0% Hinnat koskevat ainoasttaanaan

ia 1020

vat.

lv 0 %)

kk (24 kk sop

Elisa To
Uusimmat 
tärkeät dok

Alk.

p.)

elisa.fi /
verkkokauppa

elisa.fi /
ajanvaraus

Soita 010 19 13 19 
(ark. 8.00–16.30, pvm/mpm)



Haavikon mukaan pitäisi katsoa, mistä 
Suomeen saadaan työpaikkoja ja lisää vien-
tiä. 

Rakentaminen olisi hyvää elvytystä, kos-
ka se luo työtä – ja suuri osa rahasta palau-
tuu veroina takaisin. Graniittirakennus Kal-
lio työllistää suoraan noin 150 henkeä, mutta 
kaikkiaan työllistämisvaikutus on noin kym-
menkertainen.

Mutta eikö rakennusalan elvytys kohen-
taisi lähinnä virolaisten ja puolalaisten ra-
kennusmiesten työllistymistä?

– Se on meidän oma häpeä. Suomessa on 
15 000 työtöntä rakennusmiestä, mutta ei 
meillekään tule kukaan hakemaan töitä. Se 
on rakenteellinen moka. Sosiaaliturva pitää 
huolen, jos ei huvita mennä töihin. Tämä hy-
vinvointi alkaa turmella. Meiltä ei enää löy-
dy reipasta ja raitista rakentajaa.

Uusia ideoita kehiin
Valokuvaaja etsii sopivaa kuvakulmaa. Kei-
jo Haavikko huomauttaa, ettei taustalla ole-
vaa 50-vuotislahjaksi ostettua uutta autoa, 
sporttista mersua kannata ottaa kuvaan mu-
kaan. Ettei se herätä turhaan kateutta.

Marraskuussa Graniittirakennus Kallion 
toimitusjohtaja vaihtuu. Haavikko väistyy si-
vuun, vaikka jatkaa yrityksessä ja sen osak-
kaana. Hän on jo etsinyt itselleen seuraajan. 

– Haluan, että toimitusjohtajaksi tulee nuo-
rempi sälli. Saadaan jälleen uusia ideoita.

Uusi toimitusjohtaja on 43-vuotias Petri 
Kotkansalo. Hän on ollut aiemmin johtoteh-
tävissä kilpailijalla, Lemminkäisellä. Kot-
kansalo ryhtyy myös yrityksen osakkaaksi.

Kun utelen, miten isoa maailmanvalloitus-
ta Graniittirakennus Kallio oikein suunnitte-
lee, Haavikko yllättää. Hän kertoo, ettei pidä 
kasvua tärkeänä. Yritys menee sinne, missä 
urakoita löytyy.

– Kasvu ei ole meille mikään tavoite. Teem-
me peliliikkeitä tarpeen mukaan. Tärkeintä 
meille on ollut rakentaa hyvä työpaikka. &

Mustat hevoset
Mustat hevoset -listalle otettiin kasvuyritysraadin esille nostamia 
lupaavia yrityksiä, joiden kannattavuus jäi alle kriteerien.

 
Yritys

 
Toimiala

Päätoimi-
 paikka

Liikevaihto, meur Liikevoitto%
20122009 2010 2011 2012 

Renewa Kattilat lämmön- ja sähkö-
tuotantolaitoksiin 

Vantaa 0,3 13,6 21,1 30,7 0

Alekstra Ohjelmistoyritys, puhelinpalvelujen 
optimointi 

Helsinki 0,6 1,2 3 9,6 —6

Picosun Atomikerroskasvatuslaitteet (ALD) Espoo 1,7 2,5 5 7,8 2

DealDash Verkkokauppa Helsinki — — 0,3 6,4 4

Multi Touch Kosketusnäytöt Helsinki 1,8 2,7 3,2 6,4 —8

Beneq Atomikerroskasvatuslaitteet (ALD) Vantaa 7,5 10 18,2 17,3 —35

Eniram Laivojen energiansäästöön 
 tähtäävät järjestelmät

Helsinki 0,8 3,3 6,4 7,9 3

Renewa
 ■ Viennin osuus tänä 

vuonna yli 50 prosenttia, 
projekteja Ranskassa, 
Ruotsissa ja Baltian 
alueella.

 ■ Noin 100 työntekijää. 

 ■ Kaikki kattilat tehdään 
Suomessa kah della 
konepajalla, Oulussa ja 
Lapualla. 

 ■ Näkymät: Kasvunäkymät 
hyvät jatkossakin, iso 
markkinapotentiaali.

Renewa skaalasi onnistuneesti
■ Voimalaitoskattiloita valmistava 

Renewa on onnistunut vienti-
ponnisteluissaan. Tänä vuonna vientiä 
on yli 50 prosenttia. Yhtiö on saanut 
jalansijaa Ranskassa, Ruotsissa ja 
Baltiassa.

– Olemme onnistuneet hyvin skaa-
laamaan oman toimintamme markki-
noiden kehittyessä ja osanneet mennä 
uusille markkinoille, toteaa toimitus-
johtaja Anja Silvennoinen.

Cleantech on tulevaisuuden ala. Pie-
nimuotoinen hajautettu biomassaan 

perustuva lämmön ja sähkön yhteis-
tuotanto yleistyy, ei ainoastaan Euroo-
passa, vaan joka puolella maailmaa. 
Markkinapotentiaali on iso. 

Renewan asiakkaita ovat muun 
muassa elintarviketeollisuus, pieni-
muotoinen metsäteollisuus sekä kun-
tien energialaitokset, joissa on yhdis-
tetty sähkön- ja lämmöntuotanto.

Silvennoisen mukaan kasvu jat-
kuu tänä vuonna suunnitelmien 
mukaisesti ja tulevaisuus näyt-
tää hyvältä. &

Suunnittelu, palvelut
 
Yritys

 
Toimiala

Päätoimi-
 paikka

Liikevaihto, meur Liikevoitto%
20122009 2010 2011 2012 

KPA Unicon Kattilalaitosten räätälöidyt 
kokonaistoimitukset

Pieksä-
mäki

7 13 20,5 26,6 16

Delete 
 Puhdistuspalvelut

Teollisuuden ja rakentami-
sen ympäristöpalvelut

Tuusula 8 11,6 
13,7

14,9 
51,1

30,8 
100

13 

Sito Infrasektorin suunnittelu- 
ja konsultointiyritys

Espoo — 3,8 20,9 
31,8

24,3 
38,3

12 
9,4

Wellquip Kaasun- ja öljyntuotannon 
suunnittelu- ja laitevalmis-
tuspalvelut

Pori 4,6 6,3 24,7 14,4 13

Senera Maalämpöjärjestelmien 
asennus

Vantaa 2,6 5,5 10,1 12 8

Arkkitehtitoimisto 
Pekka Helin & Co

Arkkitehtipalvelut Helsinki 4,4 4,4 5,6 9 34

Nordic Power Service Voimalaitoskattiloiden ja 
prosessiteollisuuden huol-
to- ja korjaustyöt

Varkaus — — 1,2 6,1 8

Konserni. Konsernin luvut harmaalla, mikäli saatavilla.

Wellquip:  
Teknologian avulla ylöspäin
■  — Omakohtainen tuotteistaminen, suunnit-
telu ja tuotekehitys ovat kasvun avain. Kasvu 
olisi voinut olla vieläkin nopeampaa, mutta 
Suomesta on ollut vaikea löytää riittävästi ra-
hoitusta. Tekesin mukanaolo on ollut ratkaise-
vaa, kertoo toimitusjohtaja Sakari Oja.

Nordic Power Service:  
Hyvä porukka
■  — En olisi kaksi vuotta sitten uskonut, että 
ollaan tänä päivänä jo kolmessa eri maassa ja 
meillä on yli 90 omaa työntekijää, kertoo toimi-
tusjohtaja Oskari Tuhkanen.

■ KPA Uniconin energiatekniikan 
osaaminen käy kaupaksi idän kasva-

villa öljy- ja kaasumarkkinoilla. Toimitus-
johtaja Jukka-Pekka Kovasen mukaan kas-
vun taustalla on pitkäjänteinen työ.

– Olemme tehneet vientiliiketoimintaa yli 
20 vuotta. Ei meillä mitään isompaa salai-
suutta ole. Perustat pitää olla kunnossa. 

Yhtiö toteuttaa yksilöllisesti räätälöityjä 
kattilalaitosprojekteja. Isoimmat asiakkaat 
ovat venäläiset Lukoil, Rosneft ja Trans-
neft. 

Kuusi vuotta sitten yrityksessä tehtiin 
sukupolvenvaihdos, jolloin toimintaa orga-

nisoitiin uudelleen. Kahden sukupolven 
yhteistyö on nyt alkanut tuottaa hedelmää. 

Kovasen mukaan yritys ei ole hakenut 
mitään hetkellistä liikevaihtopyrähdystä, 
vaan kannattavaa kasvua.

– Liikevaihdolla ei saa maitoa kaupasta.
Yleinen taloustilanne heijastuu yrityksen 

tämän vuoden tulokseen. Kasvu jää odo-
tettua vaisummaksi. Toisaalta ensi vuosi ei 
näytä mitenkään huonolta, mikäli markki-
noilla ei tapahdu suuria yllätyksiä.

Yritys aikoo jatkossakin panostaa itään, 
etenkin uusille kehittyville alueil le, joissa 
on isoja öljy- ja kaasuinvestointeja. &

KPA Unicon kasvaa idässä
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KPA Unicon
 ■ Kattilalaitostoimituksiin  

erikoistunut projekti-
insinööri toimisto.

 ■ Vientiä vuonna 2012 noin 
90 prosenttia. Vientialuei-
ta etenkin Venäjä sekä idän 
kehittyvät taloudet, joissa 
tehdään merkittäviä öljy- 
ja kaasuinvestointeja.

 ■ Noin 40 työntekijää Suo-
messa, valtaosa Pieksä-
mäellä. Lisäksi toimistot 
Pietarissa ja Ukrainassa. 
Yhteensä konsernilla noin 
60 työntekijää.

 ■ Näkymät: Tänä vuonna 
pientä kasvua, ensi vuoden 
näkymät ok.6
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