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PÄÄKIRJOITUS

YHTEISTYÖLLÄ TULEE
PARAS TULOS

M

eille kaikille on erittäin tärkeää Lahden seudun
kehittyminen yhä parempaan suuntaan: ihmisten
hyvinvointi, alueen menestyminen, työpaikkojen
ja yrittäjyyden lisääntyminen ja osaamisen nouseminen. Näiden tavoitteiden hyväksi pääsen tekemään työtä muun muassa LADECin hallituksen puheenjohtajana.
Lahden seudun menestyksessä ei ole kyse enää kuntien välisestä
kilpailusta, vaan koko seudun pärjäämisestä muihin kaupunkiseutuihin verrattuna. Menestymme parhaiten yhteisellä taktiikalla: luomalla
mahdollisimman hyvän alueen yrittämiselle ja unohtamalla paikalliset
nokkapokat ja osaoptimoinnit, joista ei koskaan välity hyvä mielikuva.
Yhteisen hengen pitäisi näkyä esimerkiksi maankäyttöä, kaavoitusta,
asumista ja liikennejärjestelyjä koskevissa asioissa.
Kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa LADEC on Lahden seudun
kuntien yhteinen joukkue. Yhteinen näkemys ja toiminta antavat
LADECille hyvän pohjan alueen markkinointiin
ja kilpailukyvyn tukemiseen.
LADEC on uudistunut ja tehnyt kovaa työtä
parhaiden toimintatapojen löytämiseksi.
Nyt yhtiö pääsee tekemään töitä entistä
tehokkaammin alueen menestyksen eteen
yhteistyössä alueen yritysten ja muiden
toimijoiden, kuten Lahden ammattikorkeakoulun, Lahden Yliopistokampuksen ja
Päijät-Hämeen liiton kanssa.
On hyvä, että katsomme porukalla,
miten voimme saada hyvinvointia,
kilpailukykyä, työllisyyttä, yrittäjyyttä
ja osaamista alueelle. Alueen yritystoiminnalla ja julkishallinnolla on pitkä
yhteinen historia. Sovimme siis hyvin
samaan joukkueeseen.
Kari Salmi
hallituksen puheenjohtaja
LADEC

Joukkovoimaa
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www.facebook.com/TeamLahtiRegion
www.lahtibusinessregion.fi

Teksti: Päivi Piispa

– Kestävän kasvun vauhdittaja –
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy kehittää Lahden kaupunkiseudun
elinkeinoelämän edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta.
Vastaamme aloittavien, toimivien ja sijoittuvien yritysten palvelusta
Lahden kaupunkiseudulla sekä seudun markkinoinnista yritysympäristönä.

BUUSTIa-nimi on johdettu englanninkielisestä
sanasta ”to boost”, vauhdittaa, tukea, edistää.
Kerromme lehdessämme Lahden seudun
menestystarinoista ja buustista.
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yksyllä 2014 käynnistyi valtakunnallista
huomiota herättänyt
Operaatio L.B.R. -markkinointikampanja, jossa elokuvien sankareina kuvatut yritysjohtajat nousevat yhdessä tuomaan
Lahden seutua parrasvaloihin. Kampanja on osa Team Lahti Region -toimintaa ja henkeä, joka kuuluttaa uusien ideoiden, rohkeiden päätösten
ja ennen kaikkien positiivisten tekojen perään. Lahden seutua nostetaan
ylöspäin yhdessä tekemällä.
Kuka tahansa meistä – yritys, yhteisö tai yksityishenkilö – voi osallistua hyvien tekojen talkoisiin.
LADECin, Päijät-Hämeen liiton, Lahden kaupungin, Lahti Regionin ja seudun yritysten yhdessä käynnistämä
Team Lahti Region on avoin toimintaryhmä, joka tekee töitä Lahden seudun eteen ja tuo seutua esille hyvässä
hengessä.
Vaihtoehtoja hyville teoille ja Lahden seudun esiintuomiselle on niin
monta kuin Team Lahti Regioniin osal-

listujiakin. Kaikki arkiset, pienet teot
seudun hyväksi lasketaan. Voit liittyä
Vesijärvisäätiön tukijaksi, somistaa
asuinympäristöäsi, järjestää tapahtuman, liittyä Lahen D -kehitysryhmään
tai jakaa sosiaalisessa mediassa hyviä
asioista Lahden seudusta.
Olemme koonneet tälle aukeamalle
esimerkkejä Team Lahti Region -teoista.
”Uskon, että seudun hyvä maine
rakentuu yhdessä tekemisestä ja siitä hyötyvät kaikki”, LADECin markkinointipäällikkö Tarja Pellinen toteaa.

» Isku – Made in
Lahti, Finland

Huonekaluvalmistaja Isku päätti lokakuussa keskittää tehtaansa Lahteen.
Yritys investoi kaupunkiin yli 10 miljoonaa euroa.
Iskun juuret ovat vahvasti paikkakunnalla: perheyritys on perustettu
Lahteen vuonna 1928. Se tuodaan esille
näyttävästi yrityksen huonekaluissa ja
mainoksissa Made in Lahti -merkillä.
”Yrityksen täytyy olla ylpeä juuristaan ja historiastaan. Meille on kerty-
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» Hyvää mieltä

KUVA Koiviston Auto Oy

KUVA Isku

maalaamalla

nyt paljon osaamista vuosikymmenten
aikana, mistä kerromme mielellämme
markkinoinnissamme”, toimitusjohtaja Arto Tiitinen kertoo.
Osa Iskun huonekaluista on paitsi
tehty Lahdessa, myös raaka-aineiltaan
vahvasti suomalaisia. Ulkomaisetkin
asiakkaat osaavat Tiitisen mukaan arvostaa Lahdessa tehtyä tuotetta.
”Suomalaisuuteen liitetään korkea
laatu ja design”, Tiitinen toteaa.
Tiitinen näkee Lahdessa paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia. Talouden hieman huonompana aikana hän
kehottaa katsomaan eteenpäin.
”Tulevaisuutta ei voi ennustaa, se täytyy tehdä. Nyt pitää kehittää yötä päivää
toimintoja ja verkostoa, joiden kanssa kehitetään liiketoimintaa”, Tiitinen toteaa.

» Puhtaan Vesijärven
puolesta

Lahtelainen bussiyhtiö Koiviston Auto
on yksi Vesijärvisäätiön päätukijoista.
Vesijärvisäätiö tekee töitä Vesijärven
ja alueen pienten järvien kunnossapidon eteen.

Miksi bussiyhtiötä kiinnostaa
puhdas vesi?
”Ympäristöä säästävää linja-autoteknologiaa kehitetään jatkuvasti ja haluamme, että toiminnassamme syntyy
mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia. Haluamme olla mukana pitämässä huolta myös meille kaikille
tärkeän Vesijärven kunnosta”, konsernijohtaja Antti Norrlin kertoo.
Vääksystä kotoisin olevalle Norrlinille Vesijärven maisemat ovat rakkaita.
Vesijärvi on tullut tutuksi veneillen,
hiihdellen ja rannoilta sen vaihtelevia
vuodenaikoja ihaillen.
”Vesijärvelle viedään kauempaakin
tulevat vieraat, kun heille halutaan
näyttää se kaikkein omin maisema.”
Paitsi Vesijärvi, myös Lahden seudun yritystoiminta on lähellä Norrlinin
sydäntä.
”Lahti on hyvä paikka yrityksille,
ja toimivista isoista yrityksistä on tärkeää pitää huolta työpaikkojen takia.”
www.puhdasvesijarvi.fi

Askonalueelle johtava alikulkutunneli
sai viime syksynä uuden ilmeen, kun
alueen kiinteistöt omistava Renor Oy
palkkasi nuoria maalaamaan tunneliin katutaidetta. Nuoria työllistävän
Inspis-hankkeen kautta löytyivät taiteilijat, jotka loihtivat tunneliin hyvän
mielen kuvat.
”Halusimme koristaa muuten niin
synkkiä kävelyteiden tunneleita, koska
välitämme alueesta. Aikaisemmin teollisuusalueeksi mielletty Askonalue on
saanut uutta elämää toimistoina ja eri
alojen työpaikkoina, haluamme välittää positiivista fiilistä alueesta”, kiinteistöpäällikkö Timo Väisänen kertoo.
Renor halusi maalaukseen tunnelin kautta kulkevia ihmisiä. Aiheen
toteutus jäi Inspiksen taiteilijoiden
tehtäväksi.
”Kyllähän siitä hyvälle mielelle tulee”, Väisänen kertoo hymyillen.
Teos viimeisteltiin Taidelauantaitapahtumassa, joka oli Askonalueen
ensimmäinen avaus vapaa-ajan toimintaan. Väisänen haluaa tehdä toimistorakennuksista tapaamispaikkoja
– jopa olohuonemaisia tiloja.
”Askonalueelle suunnitellaan jo uusia tapahtumia ja lisää palveluita. Ajatuksenamme on, ettei alue hiljene, kun
kello lyö puoli viisi”, Väisänen toteaa.

ja yritykset yhteen

Peräti puolet Lahden ammattikorkeakoulusta (LAMK) valmistuneista jää
töihin Lahden seudulle. Luku voisi kasvaa, jos opiskelijat tuntisivat nykyistä
paremmin alueen tarjoamat mahdollisuudet ja yritykset ymmärtäisivät opiskelijoiden potentiaalin.
Siksi tammikuussa järjestetään
opiskelijoiden ja yritysten huipputapaaminen. LADECin sekä LAMKin ja
Helsingin yliopiston opiskelijoiden järjestämän tapahtuman tutustuttaa Lahden seudulla opiskelevat seudun yrityksiin, brändeihin ja elinkeinoelämän
erityisvahvuuksiin – ja miten erilaisia
työpaikkoja tai erilaisille osaajille voi
seudulla olla töitä.
”Tällainen matchmaking-tapahtuma on tarpeen. On hyvä, että nostetaan
esille seudun yritysten menestystarinoita”, LAMKin viestintä- ja markkinointipäällikkö Mari Rosberg kertoo.
Peikko Finland Oy:n toimitusjohtaja Esa Rusila pitää myös tilaisuutta
tervetulleena.
”Me Peikolla ottaisimme mielellämme vastaan enemmänkin hakemuksia Lahden seudulta, myös erilaisten
harjoittelupaikkojen hakemukset ovat
tervetulleita. Siksi pidämme tärkeänä tehdä yritystämme entistä tunnetummaksi opiskelijoiden joukossa”,
Rusila pohtii.
Tuleva työpaikka saattaa löytyä
myös omasta yrityksestä. LADEC ja
LAMK ovat jo vuosia kannustaneet
opiskelijoita perustamaan yrityksiä
seudulle.
”Työ on tuonut tulosta, sillä opiskelijoiden perustamia yrityksiä syntyy
valtakunnan huippuvauhtia”, Rosberg
sanoo.
LAMKin alumneista yhteensä 83 on
työllistynyt yrittäjäksi vuosina 20092011. Se on 3,5 prosenttia kaikista
AMK-tutkintoon valmistuneista. Koko
maan vastaava prosentti on vain 2,4. •
KUVA ISOKUVA Panu Rissanen

Lahen seudun puolesta

» Tulevaisuuden toivot
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Perinteinen teollinen liiketoiminta on elänyt
myllerryksessä 90-luvun alusta lähtien. Kun
pelkkä pakkaus tai ruisleipä ei enää riitä, on
sen ympärille kehitettävä uudenlaista lisäarvoa
tuottavaa liiketoimintaa. Esimerkkiä näyttävät
Flexolahti, Fazerin Mylly sekä LADECin
hallinnoimassa Corporate Venture Program
-ohjelmassa mukana olevat yritykset, joissa
innovaatiot laitetaan poikimaan.

L

Teksti: Taru Schroderus

ADECin kasvu- ja kehittämispalveluiden asiakkuusjohtaja Juha Määttä sanoo teollisuudessa tapahtuvan
muutoksen näkyvän jatkuvina kehityshankkeina, joilla
haetaan uudenlaista kilpailukykyä, tuotannon tehostamista ja lisäarvoa olemassa oleville ratkaisuille.
– 90-luvun alun paikallisesta markkinasta on siirrytty vauhdilla
globaaliin markkinaan. Se pakottaa yritykset etsimään tuotantoratkaisuja, jotka vahvistavat tuotteen hintakilpailukykyä tai rakentamaan
tuotteen oheen uusia lisäarvoa tuotavia palveluja, joista asiakkaat
ovat valmiita maksamaan.
Parin vuosikymmenen takaiset monialayhtiöt ovat keskittäneet
liiketoimintaansa kapeammalle sektorille. Yhä useampi satsaa myös
vientiin.
– Me LADECissa autamme yrityksiä etsimään synergiaetuja muista saman toimialan yrityksistä, edesautamme vientimarkkinoiden
avaamisessa, innovaatiotoiminnassa sekä globaalin kilpailukyvyn
rakentamisessa. Työn alla monta mielenkiintoista projektia, jotka
ovat toteutuessaan merkittäviä päänavauksia koko teollisen liiketoiminnan alalle, Määttä uskoo.

KUVA Oy Karl Fazer Ab, Fazer Mill & Mixes

Perinteet on tehty
uudistettaviksi

Fazerin Mylly nosti
puuron takaisin
parrasvaloihin
Lahdessa Kärpäsenmäellä sijaitsevalla Fazerin Myllyllä tehdään jatkuvaa
tuotekehitystä. Pitkäjänteisen kehitystyön tunnetuimpiin saavutuksiin lukeutuu muun muassa Ruiskuitu, joka on viljojen todellista aatelia. Ruiskuitu tuo
rukiin hyvät ominaisuudet vaaleaan leipään ja myös sellaisten ihmisten ulottuville, jotka eivät voi tai halua syödä perinteistä suomalaista hapanleipää.
Myllyn johtaja Pekka Mäki-Reinikka on sammumaton idealinko, eikä
Fazerin tytäryhtiössä Amicassa jäädä Pekkaa pahemmaksi. Siellä ideoitiin
puurobaarit, jotka avautuivat 270 Amican ravintolaan eri puolille Suomea.
– Uuden Alku-puuroperheen ympärille syntyi kokonainen puurobaarikonsepti. Sellaisia oli jo maailmalla, mutta ei vielä yhtään Suomessa,
Mäki-Reinikka kertoo.
Perinteisten aamupuurojen lisäksi Alku-puuroperhe tarjoaa viisi maukasta
ja terveellistä vaihtoehtoa, joista kolme ensimmäistä löytyvät myös Amicaravintoloiden valikoimista. Puurobaariin herkullisia aamu- tai lounaspuuroja
voi tuunata oman makunsa mukaan erilaisilla ripotteilla, kuten kuivatuilla
karpaloilla, suolakinuskikastikkeella, hedelmäsalaatilla, pähkinärouheella,
banaanilla, hillolla tai islantilaisella rahkalla.
– Puurobaarien kotimaiset puurot on tehty Lahden myllyn omista isoista ja ohuista kaurahiutaleista ja ne eivät sisällä piilosokeria, eivätkä muita
lisäaineita. Ne näyttäisivät myös maistuvan, sillä puurobaarit on otettu asiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan, Mäki-Reinikka tietää. •

RAKENNEMUUTOS
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Mitä yksi silmänräpäys voi kertoa? Flexolahden tapauksessa kaiken tarpeellisen. Flexolahden toimitusjohtaja Kai Tornikoski kertoo uuden Best Before
UX Research -yrityksen liiketoiminnan perustuvan
kuluttajan tekemien valintojen selvittämiseen silmänliiketutkimuksen avulla.
Huippuunsa hiottuja teknologisia painoratkaisuja
tarjoava pakkausrepro halusi tarjota asiakkailleen
lisätietoa siitä, miten hyvin heidän tuotebrändinsä
erottuvat kaupan hyllyllä ja mitä kuluttajat niistä
ajattelevat.
– Brändin liiketoiminnan kannalta tärkeintä on,
että pakkaus myy. Ja jotta se myy, sen täytyy erottua muista. Tiedostamattomat silmänliikkeet paljastavat millisekunneissa, millaisista pakkauksista
aivomme pitävät ennen kuin rationaalinen ajattelu
ehtii mukaan ostopäätösprosessiin. Tutkimus antaa
asiakkaillemme tärkeää tietoa pakkauksen erottuvuudesta ja kuluttajan valinnasta.

KUVA Flexolahti Oy

Silmänräpäyksestä
tuli Flexolahdelle
bisnestä

Uuden yrityksen lähtölaukauksen ampui ilmoille
LADECin Riikka Salokannel, joka toi esiin Flexolahden potentiaalin kuluttajatutkimukseen yhteisessä palaverissa. Kai Tornikoski kiinnostui asiasta heti. Muutama kuukausi ideoinnista uusi yritys oli jo pystyssä.
– Asiakkaamme, nykyiset ja potentiaalit, ovat
olleet erittäin kiinnostuneita uudesta kuluttajatut-

kimuskonseptistamme. Vastaavaa virtuaalimaailman, silmänliiketunnistuksen, neurotutkimuksen ja
haastattelun yhdistävää palvelua ei tarjoa Suomessa
vielä kukaan muu. Kun pilotit saadaan tehtyä Suomessa, suuntaamme kansainvälisille markkinoille,
Kai Tornikoksi suunnittelee. •

Corporate Venture -ohjelma auttaa
pienyrityksiä kasvupolulle

ISTA BISNESTÄ

INNOVAATIO

LADECin kehityspäällikkö Nina Harjula sanoo,
että Corporate Venture -ohjelmassa mukana olevilla kolmella suuryrityksellä on valtavasti strategista
osaamista, kaupallista vainua, markkinatuntemusta
ja halua auttaa pienyrityksiä kasvamaan. Kolmikon
tavoitteena on löytää uusia ideoita liiketoimintansa
kehittämiseen. Onnistuessaan ohjelma mahdollistaa
yhteisten tuotekehitysprojektien ja kumppanuuksien
syntymisen. Corporate Venture -ohjelman tavoitteena
on nostaa mukana olevat kasvuyritykset kisällistä
mestariluokkaan.
– Olemme ideoineet ohjelmaa jo muutaman vuoden ajan. Uskomme vahvasti, että Suomessa on tällaiselle tekemiselle kysyntää. •

MISTÄ RAKENNETAAN PERINTEISILLE
YRITYKSILLE UUTTA KILPAILUKYKYÄ,
LADECIN TOIMITUSJOHTAJA
JUKKA RANTANEN?

”Yrityksen kilpailukyky tai paremminkin kilpailuetu syntyy siitä, että asiakkaalle tuotetaan enemmän hyötyä kuin kilpailijat. Loppukäyttäjän toimintaympäristö, sen muutokset ja tarpeet, tulee ymmärtää ja huomioida entistä perusteellisemmin
– toimialasta, tuotteesta ja palvelusta riippumatta. Tuotteen
tai palvelun ympärille on rakennettava asiakkaalle selkeästi
lisäarvoa tuottava tekijä tai kokonaispalvelu, joka kasvattaa
asiakasyrityksen kilpailuetua muihin toimijoihin nähden.”

KUVA ISOKUVA Panu Rissanen

A
ETSIVÄT UUSI
RATKAISUJA.

Lahden Seudun Kehitys LADEC tekee töitä pienyritysten kasvun ja kehityksen vauhdittamiseksi.
Lokakuussa käynnistynyt, LADECin hallinnoima
Corporate Venture -ohjelma on mainio esimerkki
ohjelmasta, joka antaa kotimaisille pk- ja start-up
-yrityksille avaimet kansainväliseen kasvuun.
Ohjelmassa ovat mukana Fortum, Kuusakoski ja
S-ryhmä. Kukin kolmesta suuryrityksestä valitsee hakuprosessin kautta suojatikseen 2–4 kiinnostavinta
kasvuyritystä. Mukaan valikoituneet yritykset saavat tarkistuksen liiketoimintastrategiaansa, selkeän
kasvusuunnitelman sekä asiantuntevaa neuvontaa
puolen vuoden sparrausjakson ajan. Kasvuyrityksen
menestyspolkua luotsaavat yrityksen oman edustajan lisäksi LADECin asiantuntija, konsernin edustaja
sekä ulkopuolinen mentori.

KANSAINVÄLISTYMINEN
KUVA Orfer Oy
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Ovet auki Venäjälle

L

Teksti: Taru Schroderus

ADECissa liiketoimintakehittäjänä työskentelevä Salem Banafa
auttaa Lahdessa ja naapurikunnissa toimivia
yrityksiä Venäjän markkinoille. Yli 30
vuotta Venäjän kaupan parissa työskennelleen Salem Banafan mukaan
idänkaupassa pätevät länsimaisesta
yrityskulttuurista poikkeavat säännöt.
– Yhteistyömme aluksi käymme
yrityksen kanssa läpi tuotetta ja sen
markkinapotentiaalia Venäjällä. Teemme kilpailija-analyysin ja kartoitamme
mahdollista asiakaskuntaa. Jos sitä
löytyy, teemme yritykselle listauksen
potentiaalisista asiakkaista ja toimimme porttina yrityksen ja asiakkaan välillä. Ennen ensimmäistäkään liikettä
Venäjän suuntaan yritykselle on tehty mittava määrä taustoittavaa työtä.
Suora myyminen on Banafan mukaan
venäläisille kuin punainen vaate. Potentiaalisia asiakkaita on huomattavasti
helpompi lähestyä ensin LADECina,
jolla ei ole kaupallisia tavoitteita.
– Kun venäläinen yritys kysyy, mitä
me tästä saamme, sanomme, että ha-

?!

luamme edistää alueellista yritystoimintaa ja luoda maakuntaan lisää
työpaikkoja. Järjestämme kotimaiselle
yritykselle ja venäläiselle asiakkaalle
tapaamisen, jossa ensin tutustutaan
rauhassa ja vaihdetaan käyntikortteja. Vasta sen jälkeen voidaan ryhtyä
kaupan tekoon, hän selventää.

”Kulttuurin tuntemus
välttämätöntä”
Orimattilalainen robotiikan alan yritys, Orfer, on tehnyt menestyksekästä Venäjän kauppaa. Vientipäällikkö
Jari Mäkelä kertoi jutelleensa Venäjän markkinoiden mahdollisuuksista
Salem Banafan kanssa ensimmäisen
kerran messuilla vuonna 2012.
– Meillä oli aiemmin kaksi myyjää vuokratyöfirman kautta, mutta he
siirtyivät melko pian Orferin listoille.
Huomasimme, että Venäjällä on lähes mahdotonta toimia ilman omaa
edustusta. Venäjän kielen osaaminen
ja kulttuurin tuntemus ovat kaupankäynnin kannalta välttämätöntä.
LADECin kautta Orfer on saanut
luotua kontakteja uusille maantie-

Venäjän markkinat ovat tärkeä ja haastava markkina-alue
suomalaisille yrityksille. Kieli, kulttuuri ja vieras valuutta
ovat kuitenkin monelle itään halajavalle yritykselle
ylivoimaisia esteitä. Niiden ylittämiseen ja oikeiden ovien
avaamiseen on saatavilla asiantuntevaa apua.

teellisille alueille ja teollisuuden
aloille.
– Viime vuonna teimme Venäjälle
kolme uutta kauppaa. Tänä vuonna
ruplan kurssi on ollut heikko ja asiakkaiden on ollut hankala saada järjestettyä itselleen rahoitusta. Kaiken
kaikkiaan näemme Venäjän kuitenkin
varsin positiivisena ja potentiaalisena markkinana. Meillä on parhaillaan
käynnissä useita sopimusneuvotteluja,
joista ainakin osa mennee maaliin asti,
kunhan maan taloudellinen tilanne
vakautuu, Mäkelä uskoo.

Uusille alueille
Myös hollolaisella Finnsonicilla on
pitkä kokemus Venäjän markkinoilta. Teollisuuden pesujärjestelmiä toi-

mittava yritys on tehnyt idänkauppaa
jo muinaisen Neuvostoliiton kanssa.
Myyntipäällikkö Petja Rinne kertoo Finnsonicin olevan tyytyväinen
kahden paikallisen myyjänsä työhön.
LADEC-yhteistyön kautta yritys pyrkii
laajentamaan markkinaansa Pietaria
ja Moskovaa kauemmas.
– Olemme kartoittaneet uusia ja
potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita alueilta, joissa emme
ole aiemmin toimineet. Määrittelimme
Salemin kanssa meitä kiinnostavat
teollisuuden segmentit sekä alueet,
jonne haluaisimme suunnata. Tarkoituksenamme on lähteä vuoden vaihteessa ensimmäiselle myynnin edistämismatkalle Venäjälle, Rinne kertoo. •

LADECIN PALVELUT – KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Onko sinulla idea, josta haluaisit tehdä kannattavaa liiketoimintaa? Oletko perustamassa yritystä
ja tarvitset neuvoja käytännön asioissa?
» LADEC auttaa yrityksen perustamisessa ja ensimmäisissä askelissa. Sparraamme liikeideaasi ja
autamme liiketoimintasuunnitelman laatimisessa,
viranomaisasioiden hoidossa sekä rahoituksen ja
mahdollisten tukien järjestämisessä.
Onko yritykselläsi tarve uudistaa tuotteitaan, palvelujaan ja liiketoimintamallejaan? Vai tarvitsetteko apua tuotekehitysprojektin toteuttamiseen?
» LADEC auttaa oikeiden kehityskumppanien löytämisessä ja hyödyntämisessä, muotoilun valjastamisessa tuotekehitysprosesseihin, rahoituksen
hankkimisessa kehitysprojektille ja tarvittaessa myös
kehitysprojektin hallinnoinnissa.

Onko yritykselläsi kehittämisidea tai investointisuunnitelma, johon kaipaat ulkopuolista rahoitusta?
» LADEC auttaa kuhunkin kehittämistarpeeseen
sopivan rahoituskanavan löytämisessä ja tarjoaa
käyttöönne laajan sijoittajaverkostonsa.
Pohditaanko yrityksessäsi myynnin ja markkinoinnin kehittämistä?
» LADEC auttaa yritystänne kilpailuedun määrittelyssä sekä oikeiden yhteistyökumppaneiden ja
myyntikanavien löytämisessä.
Tähtääkö yrityksesi kansainvälisille markkinoille tai
haetko lisää kansainvälisiä vientikanavia?
» LADEC auttaa yrityksiä kaikissa kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa aina ensimmäisten kontaktien
luomisesta laajojen vientikonseptien ja -verkostojen
suunnitteluun.

Kaipaatko hyviä neuvoja ja näkemyksiä liiketoimintasi ja oman yrittäjänä jaksamisesi kehittämiseen? Tarvitsetko apua arjen haasteissa tai neuvoja
erilaisissa yritystäsi koskevissa muutostilanteissa?
» LADEC tukee ja neuvoo, kuinka selvitä kriisin yli,
mistä saa apua tai kumppaneita, tai miten toteuttaa
yrityskauppa tai omistajanvaihdos.
Oletko myymässä tai ostamassa yritystä, koneita tai
tuotteita? Vai etsitkö toimitiloja Lahden seudulta?
» LADECin ylläpitämä www.liike.info -verkkopalvelu on ilmainen markkinapaikka yrityksille, koneille,
laitteille tai tuotteille. Sen toimitilapörssistä löytyvät
myös Lahden alueen vapaat liike-, varasto-, toimisto
ja teollisuustilat.
Lisätietoja LADECin palveluista: www.ladec.fi
Soita ja kysy lisää: Palvelupuhelin 044 702 2700

OMISTAJANVAIHDOS
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Turvallisin tie
yrittäjyyteen

KUVA Juha Tanhua

Suomen Yrityskauppojen toimitusjohtaja
Juha Rantanen sanoo, että toiminnassa
olevan yrityksen ostaminen on tilastojen
valossa turvallisin tie yrittäjyyteen.

TEKI UNELMISTA TOTTA
Rautatienkadulla sijaitseva Putiikki 18 sai syyskuun alussa
uuden yrittäjän. Marjo Salosen todeksi muuttunut haave omasta
yrityksestä tuntuu tuoreesta yrittäjästä vieläkin uskomattomalta.

J

Teksti: Taru Schroderus

Maltillinen siirto
Ennen elokuun lopussa tapahtunutta
yrityskauppaa Marjo Salonen oli ehtinyt haaveilla omasta vaatekaupasta jo
pitkään. Vaatetusalalla vuosia työskennellyt ja lukuisia vaatekauppoja työnsä puolesta perustamassa ollut Marjo
oli palaamassa hoitovapaalta takaisin

työelämään, kun silmiin osui Yrittäjälehdessä ollut Putiikki 18 myynti-ilmoitus.
– Tartuin puhelimeen saman tien ja
soitin Mirkulle. Tuntui uskomattomalta, että juuri tämä liike oli myytävänä
ja juuri nyt. Se oli selvästi jonkinlaista
kohtalon johdatusta.
Vaikka päätös kaupan ostamisesta
syntyi nopeasti, hierottiin kauppoja
lähes puoli vuotta. Osakeyhtiön perustaminen, rahoituksen hankinta,

On mahtavaa, että
voin työllistää itse
itseni ja että yritys
on sataprosenttisesti omani.
vakuuksien järjestäminen ja koko liiketoiminnan siirto uudelle omistajalle
tehtiin kaikessa rauhassa.
Marjolla ei ollut kiire mihinkään,
sillä omistajuuden siirron aikana hän
ehti tutustua perin pohjin yrityksen
liiketoimintaan ja viime kesän aikana
myös asiakkaisiin.

» Rantasen mukaan jatkavilla yrityksillä on jo olemassa yrittämisen kannalta
tärkein pääoma eli valmis asiakaskunta.
Suomen Yrityskauppojen ostajarekisterissä on tällä hetkellä peräti 19 000 nimeä. Myynnissä olevia yrityksiä heidän
listoillaan on 150.
» Erilaiset konepajat ja tilitoimistot ovat
ostajien kannalta halutuimpia. Kauppa
käy, jos yrityksen myyntihinta on suhteutettu jatkajan näkökulmasta oikein
sen tulokseen nähden. Yrityksen ostamista varten otettava laina pitäisi pystyä
maksamaan pois 2–5 vuodessa yrityksen
tuotoilla, Rantanen ohjeistaa.

OMA YRITYS

oka aamu, kun avaan liikkeen
oven, mietin, onko tämä tosiaan minun, iloisesti pulputtava Marjo nauraa.
Lahden Rautatienkadulla sijaitseva Putiikki 18 on täynnä Pariisista ja
New Yorkista tuotuja hameita, mekkoja, paitoja ja jakkuja. Juhlien lisäksi
Marjo haluaa pukea asiakkaittaan tyylikkäästi myös työhön ja vapaa-aikaan.
– Jatkan edellisen omistajan viitoittamalla tiellä, mutta tuon liikkeeseen
myös paljon uutta ja oman makuni mukaista vaatetta. Putiikin vanha asiakaskunta on ottanut minut hyvin vastaan
ja uudet asiakkaat ovat löytäneet tänne ilahduttavan hyvin. Ensimmäiseltä
Pariisin ostomatkalta hankkimani
vaatteet ovat tehneet hienosti kauppansa, Marjo kertoo.

» Yli puolet uusista yrityksistä lopettaa
toimintansa viiden vuoden sisällä. Jatkavista yrityksistä ovensa sulkee vain yksi
kymmenestä.

– Sain Mirkulta parhaan mahdollisen perehdytyksen yrityksen pyörittämiseen. Hän oli kanssani pari kuukautta liikkeessä, tutustutti asiakaskuntaan
ja perehdytti kokonaisvaltaisesti yrittäjyyteen. Yritystä on ollut helppo jatkaa,
Marjo kiittelee.

Yrittäjän kiireinen arki
Yrittäjyyden ensimmäisiä kuukausia
Marjo kuvailee hektisiksi. Yksin liikkeessään työskentelevä yrittäjä tekee
ympäripyöreitä päiviä, sillä myyjän
työn lisäksi hän on yrityksensä sisäänostaja, markkinointivastaava, siivooja
ja remonttireiska. Kaikki edellä mainittu oli hänelle entuudestaan tuttua,
sillä myös Marjon mies Juha Salonen
on yrittäjä.
– Töitä on niin paljon, että vuorokaudessa eivät tunnit tahdo riittää.
Mutta se ei haittaa, sillä nautin tästä
niin suunnattomasti! On mahtavaa,
että voin työllistää itse itseni ja että
yritys on sataprosenttisesti omani. Tuntuu hauskalta ajatella, että muutaman
vuosikymmenen kuluttua voin kenties
jättää yrityksen tyttärelleni, jos hänellä
on kiinnostusta alaa kohtaan. •

LADECista sparrausta
yrityskaupan tekemiseen
Onko ostettavan yrityksen liiketoiminta aidosti kannattavaa? Mitä yrityksessä
on ostettavaa? Miltä yrityksen liiketoiminnan tulevaisuus näyttää?
» Näitä ja monia muita kysymyksiä pohtii yrityksen ostamisesta kiinnostuneiden
kanssa LADECin liiketoimintakehittäjä Pasi Kangas. Hän vastaa erityisesti
omistajanvaihdosneuvonnasta ja yrityskummipalveluista.
» Kangas sanoo, että LADECin yritysneuvonnassa yrityksen myyntiä harkitsevia sekä potentiaalisia ostajia valmistetaan omistajanvaihdokseen monin eri
tavoin. Yrittäjiä autetaan muun muassa
konkreettisen siirtosuunnitelman tekemisessä ja toteutuksessa. Jatkava yrittäjä saa LADECista tukea yrityksen kehittämiseen.
» Omistajanvaihdos on hyvä vaihtoehto
ryhtyä yrittäjäksi tai laajentaa nykyistä
liiketoimintaa. Se vaatii kuitenkin monesti enemmän aikaa kuin uuden yrityksen perustaminen. Myyjän on hyvä
varata aikaa yritystoiminnan siirtoon,
jotta hän ehtii miettiä, mitä tekee kaikella vapaa-ajalla, kun yrittäjyyden kiireet hellittävät. Myös mieleisen jatkajan
etsiminen vie aikaa, samoin kuin yrityksen asioiden järjesteleminen niin, että
se on kiinnostava ostokohde. Toivon,
että kaikki myynnistä ja ostamisesta kiinnostuneet ovat yhteydessä LADECiin,
Kangas kehottaa.

YRITTÄJYYS
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1.
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Päijät-Hämeen seudulle on syntynyt viime vuosina
ilahduttavan paljon uudenlaisia yrityksiä. Luovia
ja ihka uusia yritysideoita toteutetaan rohkeasti ja
ennakkoluulottomasti. Kun peliin ei tarvitse enää
laittaa koko omaisuutta tai elämää, on yrittämisen
kynnys tullut huomattavasti matalammaksi.

5.

2.

INFO!

LADEC auttaa aloittavaa yrittäjää

» Yrittäjyys kiinnostaa nyt aivan eri tavalla kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Sitä harkitsevat sekä
nuoret että jo vuosikymmeniä työelämässä olleet
ihmiset. Moni aloitteleva yrittäjä lähtee liikkeelle
sivutoimisesta yrittäjyydestä ja siirtyy päätoimiseksi vasta, kun oma yritys elättää ympäri vuoden,
kertoo LADECin pienyrittäjyyspalveluista vastaava
asiakkuuspäällikkö Krista Mäkelä.
» Moni yksittäinen, hyvän liikeidean omaava ja yrittäjyydestä kiinnostunut ihminen kaipaa ympärilleen
markkinoinnin tai kaupallisen taustan omaavaa
joukkoa. Sen kokoamista ja idean sparraamista

varten on olemassa LADECin Protomo, jossa yrittäjyydestä kiinnostuneet osaajat saavat tilaisuuden
verkostoitua ja koota tiimin liikeideansa ympärille.
» Protomon toimintaan voi liittyä mukaan kuka
tahansa kasvuhakuisesta yritystoiminnasta kiinnostunut henkilö. Monipuolista osaamista edustaville ammattilaisille verkostoituminen tarjoaa
mahdollisuuden osallistua joko oman, tiimin toisen jäsenen tai ulkopuolisen yrityksen keksinnön
kehittämiseen. Protomo toimii myös erinomaisesti
opiskelijalähtöisten liikeideoiden toteuttamisessa,
liiketoimintakehittäjä Mikko Kyle kannustaa.

9
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1.

Temppuile, hyppää tai
heitä voltti!

Orimattilaisen Herttua Family Oy:n takaa löytyy
kaksi nuorta ja rohkeaa yrittäjää. Sami ”Herttua”
Perälä, 26, ja Anni ”Herttuatar” Leino, 25, tekivät runsas vuosi sitten harrastuksistaan ammatin.
Sami on Suomessa vielä tuntemattoman, katuakrobatiaan perustuvan Freerunningin Euroopan
cupin voittaja ja Anni sirkusartisti.
Vauhdikkaita Freerunning-tunteja hallissa ohjaava temppukaksikko kertoo Herttua Familyn liiketoiminnan käynnistyneen vauhdilla.
– Tällä hetkellä hallissamme on keskimäärin
500 kävijää viikossa. Se on Orimattilan kokoisessa kaupungissa tosi hyvin, Sami
iloitsee.
Freerunning on katuakrobatiaa ja luovaa kehonhallintaa, jossa keskitytään liikkeiden
näyttävyyteen. Voltteja ja akrobatiaa treenataan ensin turvallisesti hallissa ja sen jälkeen myös
ulkona. Freerunningissa on
myös mahdollista kilpailla, mutta toistaiseksi vain ulkomailla.
Temppukaksikko käy myös ahkerasti esiintymässä
isoissa ja pienissä tilaisuuksissa.
Herttua Familyn Freerunning-hallissa on muun
muassa volttimonttu, trampoliineja ja mainiot
tilat kaikenlaiseen temppuiluun. Yksittäisten kävijöiden lisäksi halli palvelee yrityksiä ja ryhmiä.
Illat täyttyvät ohjatuista tunneista, mutta viikonloppuisin kuka tahansa voi temppuilla hallissa
vapaasti maksua vastaan vapaasti.
www.herttuafamily.com

Mobiilipelejä maailman
markkinoille

Viime syksynä perustettu lahtelainen pelitalo
Digital Hammer julkaisi marraskuun 12. päivänä
ensimmäisen mobiilipelinsä. AppStoresta ja
Google Play -kaupasta ladattavissa oleva Zeta
Fighters -monipeli sai heti ensimmäisenä päivänä
pelaajilta loistavat arvostelut.
– Saimme valtavan paljon positiivista palautetta, mutta myös hyviä kehitysehdotuksia. Tiedämme jo nyt, mihin suuntaan peliä pitää lähteä
kehittämään, Digital Hammerin perustajaosakkaisiin lukeutuva Risto Lappi kertoo.
Koejulkaisuna lanseeratun pelin tavoitteena
on lähteä nopealla aikataululla USA:n ja Kiinan
markkinoiden valloitukseen. Kahdeksan perustajaosakkaan ajatuksena on pitää firman kotipaikka
Lahdessa, vaikka peli lähtisikin nousukiitoon.

laisia alaan liittyviä bisnesideoita. Veimme
LADECissa 3D-metallitulostusideaa ajatuksesta
liiketoiminnan asteelle ja kun se alkoi näyttää järkevältä, ryhdyimme hankkimaan rahoitusta. Ilman
LADECin vinkkaamia pääomasijoittajia firmaa ei
olisi syntynyt.
AM Finlandin 3D-tulostuskone saapui Launeelle
lokakuun alussa. Heikkisen mukaan liiketoiminta
on käynnistynyt ilahduttavan hyvin.
– Hammaspuolen asiakkaille on jo tehty ensimmäisiä toimituksia ja koruasiakkaillekin prototyyppejä.
www.amfinland.fi

5. Uusiutuvaa energiaa
uusille asuinalueille
Lahtelainen One1 on energiamallien kokonaistoimittaja. Se toteuttaa uusiutuvaan energiaan perustuvia energiaratkaisuja mm. asuin- ja teollisuusalueille, suurille kiinteistöille sekä taajama- että
haja-asutus alueille.
Yritys vastaa myös suunniteltujen järjestelmien käytännön
toteutuksesta. Esimerkkinä toimii
Nastolassa Kymijärven rannalle rakentuva uusi Taivaanrannan asuinalue. Sinne One1 on suunnitellut
yhdessä Lahti Energian kanssa uusiutuvan energian ratkaisuja, joita
ollaan nyt viemässä käytäntöön.
Tuleville asukkaille mietitään myös
mahdollisuutta hyödyntää kodeissaan aurinkoenergiaa ja muita vaihtoehtoisia lämmitysratkaisuja.
Toimitusjohtaja Mika Kallio kertoo yrityksen
liiketoiminnan käynnistyneen neljä vuotta sitten
LADECin toimitiloissa.
– Saimme LADECista apua toimitilojen etsintään
ja vuokraukseen, rahoitusjärjestelyihin sekä tarvittavien verkostojen rakentamiseen. Liikkeelle lähtö
helpottui huomattavasti, kun kaikkia mahdollisia
kontakteja ja asiantuntijoita ei tarvinnut etsiä itse,
Kallio kiittelee.
www.one1.fi

Yrittäjyydessä
on nyt imua!

2.

Uskaltaisitko
kyytiin?

Hollolalaisen Finn-Driftin nuori yrittäjä Niko
Pesonen antaa asiakkailleen elämänsä kyydin.
Pelkääjän paikalle istuvat pääsevät maistamaan
Nikon drifting-auton kyydissä moottoriradan
ensimmäisen mutkan hurjaa sivuluisua sekä palavan kumin savua ja katkua. Sitä riittää, sillä pelkästään yhdessä drifting-kilpailussa Niko polttaa
savuna ilmaan peräti 14 takarengasta!
Driftingin perusajatuksena on ajaa takavetoisella autolla ennalta määrätty asfaltoidun moottoriradan mutkayhdistelmä mahdollisimman
suuressa luistokulmassa siten, että luisto ei katkea
kertaakaan suorituksen aikana. 150 kilometrin
tuntivauhdissa huutavien renkaiden ulina ja yli
800 hevosvoimalla murisevan moottorin jyrinä tekevät kokemuksesta taatusti ikimuistoisen.
– Yritys lähti liikkeelle harrastuksen pohjalta.
Moni kavereista ja tuttavista halusi kyytiin, mutta
maksua on hankala ottaa ilman yritystä. Nykyisin
liiketoiminta on kesäaikaan sen verran vilkasta,
että käytän myös vuokrakuskeja ja autoja. Pelkästään oman auton varaan ei voi yrityksen pyörittämistä laskea, Etelä-Suomen moottoriradoilla yksittäisiä asiakkaita, kaveri- ja polttariporukoita sekä
yritysryhmiä kyyditsevä Niko kertoo.
www.finn-drift.com

– Zeta Fighters näyttää, kuinka pitkälle meillä
on mahdollisuus päästä. Pelibisnes on täysin
globaalia ja sen takia hurjan mielenkiintoista.
Lahdesta käsin on silti hyvä toimia. Täällä on halvat toimitilat, vahvaa osaamista ja hyvät kulkuyhteydet minne tahansa.
LADEC auttoi Digital Hammeria muun muassa
Tekes-hankkeen ja rahoituksen suunnittelussa ja
hakemisessa, tavaramerkkiasioiden ja erilaisten
selvitysten tekemisessä sekä tuotekehitykseen liittyvissä asioissa.
– Yrittäjyys vaatii paljon työtä ja uusien asioiden opettelemista, mutta se on kaikista mielekkäin
tapa tehdä työtä. Omalla kohdallani en ole muuta
vaihtoehtoa edes harkinnut, Lappi naurahtaa.
Digital Hammerin tuorein tuotos on ladattavissa osoitteesta: www.zetafighters.com

4.

3D-tulostamalla vaikka
oma vihkisormus

Ihan heti ei uskoisi, että tulostamalla voi saada
aikaiseksi unelmiensa vihkisormuksen. Launeella toimivan AM Finlandin hankkimalla Suomen
ensimmäisellä yksityisessä omistuksessa olevalla
3D-metallitulostimella sellaisen tekeminen onnistuu käden käänteessä.
AM Finland tarjoaa modernia 3D-teknologiaa
moniulotteisten ja kestävien metallikappaleiden
valmistukseen. Korujen lisäksi 3D-tulostamalla
voi valmistaa monenlaisia metalliosia sekä hammaslaboratorioiden ja -lääkärien käyttämiä dentaaliosia.
Toimitusjohtaja Timo Heikkinen omistaa
myös samassa rakennuksessa toimivan Lahden
Polkupyörähuollon. Ajatus uudenlaisen ja rinnakkaisen liiketoiminnan käynnistämisestä oli muhinut hänen päässään jo vuosia.
– Olen saanut metallialan koulutuksen jo
80-luvulla ja pyöritellyt vuosien saatossa monen-

6.

Keksijä
vailla vertaa

Suokas Avioniscsin omistaja Aki Suokas on
ilmailualan pitkän linjan tekijä ja varsinainen
Pelle Peloton. Vuosi sitten LADECin Liikeideoiden
Jalostuskilpailussa kolmanneksi sijoittunut yritys
on keksinyt ensimmäisenä maailmassa lentokoneiden turvallisuuteen liittyvän varusteen, jolla voidaan estää merkittävä osa pienkoneiden laskeutumiseen liittyvistä onnettomuuksista.
– Kyseessä on mittari, joka tunnistaa, onko kone
laskeutumassa maalle vai veteen. Tieto on tärkeää,
sillä veteen laskeutuessa koneen pyörät eivät saa
olla esillä. Muuten kone tekee vedessä voltin ja tuhoutuu yleensä korjauskelvottomaksi.
Patentoitu tuote ei jää Suokkaan pöytälaatikkoon, sillä hän aikoo myydä sen jollekin pienkoneita valmistavalle yritykselle. Mutta ideat eivät
lopu tähän. LADECin Protomosta liikkeelle lähtenyt
tuottelias yritys kehittää jatkuvasti uusia lentämiseen liittyviä innovaatioita. Suokkaan kehittämä
FlyNano on jo niittänyt kansainvälistä huomiota
ja mainetta. Se kuuluu alle 70 kilon painonsa ansiosta lentävien esineiden luokkaan, joiden kanssa
ilmaan noustessa ei lupakirjoja tarvita. – Lähtisitkö
lennolle? •

MADE IN LAHTI REGION
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Osta paikallista!
Toimituspäällikön paikalliset ”namupalat”

Tiesitkö, että Oy Haganol Ab:n Apteekin
Salmiakki valmistetaan perinteitä kunnioittaen
Hollolassa? Reseptin kehitti kemistipariskunta
Colliander Helsingin Haagassa vuonna 1951 vuosisatoja vanhan perinteen pohjalta. Nykyään
Apteekin Salmiakkia saa myös nesteenä, joka sopii mm. ruuanlaittoon, leivontaan, juomasekoituksiin ym. – Ai niin: Salmiakkituoteperheen pakkausten ilmeen on muuten suunnitellut Lahden
Muotoiluinstituutista valmistunut pakkaussuunnittelija Johanna Himanen.
Apteekkien lisäksi tuotteita saa Haganolin
verkkokaupasta, maatilatoreilta Benjamin, Heila
ym., Karisman Citymarketista ja Kärkkäiseltä.
Haganolin kotisivuilta löytyy salmiakin tarina,
salmiakkiverkkokauppa ja salmiakkireseptejä:
www.haganol.fi

Seuraavan kerran kun ajelen Nastolan suuntaan,
poikkean varmasti kahvilla ja pullalla Villähteen
Leivän kahvila-konditoriassa. Tiesitkö, että Villähteen Leipää pyörittää jo kolmas sukupolvi? Se
perustettiin vuonna 1958 ja vuodesta 1963 alkaen
leipomoyritys on ollut Hämäläisten suvun omistuksessa. Vaikka bisneksen perusta on leipomopakasteiden valmistuksessa, Villähteen Leivän
kahvila-konditoriasta saa tietenkin myös uunituo-

reita lämpimäisiä, herkkuja niin juhlaan kuin
arjen pieniin hemmotteluhetkiinkin. Arkisin kahvilasta saa keittolounasta, ja sieltä voi myös tilata
kokoustarjoilut. Villähteen Leivän kahvila-konditorian löydät tietty Villähteeltä, Leipätie 70:stä.
Se palvelee joka päivä. Lisätietoja ja aukioloajat:
www.villahteenleipa.fi

KUVA: Startex

Orimattilalainen Ruskovilla on luonnonmukaisen tekstiiliteollisuuden edelläkävijä Suomessa.
Ruskovillan tuotteissa käytetään vain korkealuokkaisia, puhtaita luonnonkuituja: luomulaatuista
merinovillaa, luonnonsilkkiä, silkkivillaa ja luomupuuvillaa. Ihoa vasten luonnonkuidut hengittävät ja pitävät olon aina sopivan lämpimänä ja
mukavana. Mallistosta löytyy perusasuja, sukkia
ja vuodevaatteita vauvoille, lapsille ja aikuisille. Tuotteet syntyvät Suomessa suunnittelusta,
kaavoituksesta ja materiaalin neulonnasta alkaen
aina ompeluun ja viimeistelyyn saakka. – Eli syystäkin Ruskovillan tuotteille on myönnetty Avainlipputunnus! Ostopaikkoja Lahden seudulla ovat
Ruskovillan Artjärven tehtaanmyymälä, Kinnarintie 32 ja Lahden Terveyskauppa Lanunaukiolla
Rautatienkadulla. Lisätietoja tuotteista sekä muut
ostopaikat eri puolilla Suomea:
www.ruskovilla.fi

KUVA: Villähteen Leipä

KUVA: Haganol

Mikäli jokainen suomalainen ostaisi kuukaudessa 10 eurolla lisää
suomalaisia tuotteita ja palveluita,
syntyisi 10 000 vuosityöpaikkaa.
Eli tosi pienellä panostuksella,
ostovalinnoilla, voi jokainen meistä saada aikaan
työpaikkoja.
Olen itse tarttunut tähän meille kaikille suunnattuun haasteeseen ja pyrin aina kuin vain mahdollista ostamaan paikallisia tuotteita tai palveluita. Ja jos ei paikallista vaihtoehtoa löydy, sitten
ainakin suomalaista ulkomaisen sijaan. Siitä tulee
tosi hyvä mieli joka kerta.
Lahden seutu on pullollaan upeita tuotteita ja
palveluita tarjoavia yrityksiä. Nostan tässä muutamia esimerkkejä esille paikallisista yrityksistä ja
niiden tuotteista. Nämä kahdeksan tulivat mieleeni ensimmäisinä.

KUVA: Ruskovilla

Teksti: Päivi Tirkkola

Suksiin saat kätevän luiston tai pidon hollolalaisen Startex Oy:n pikavoiteilla. Uusinta uutta on
Easy HF -tuotesarja, josta löytyy niin luisto- kuin
pitovoiteet. Itseäni ilahduttaa erityisesti, että
Startexin valikoimissa on myös luontoystävällisistä raaka-aineista valmistettu, kierrätettäviin ja
biohajoaviin pakkauksiin pakattuja Eco-sarjaan
kuuluvia voiteita. – Eipä liukene hiihdellessä
luontoon haitallisia aineita!
Kaikkia Startexin tuotteita on saatavilla
urheiluliikkeissä ja marketeissa. Kannattaa
käydä visiitillä myös Startexin nettisivuilla
www.startskiwax.com/fi. Sieltä löytyy lisätietoa tuotteista, voidevalitsin, voitelunopastusvideoita sekä eri kilpailujen voiteluraportteja.

KUVA: Stala
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KUVA: Pedro

Nastolassa sijaitseva, vast’ikää maakunnan vuoden 2014 yrittäjäksi 2014 valittu Pedro Oy tunnetaan paitsi julkisten tilojen ja laivojen kalusteista,
myös laadukkaista, kestävää designia edustavista kodinkalusteistaan. Pedro valmistaa koteihin

joustavasti sarjatuotantoa ja käsityötä yhdistäen
sohvia ja vuodesohvia, tuoleja, vuodetuoleja, vuodekulmasohvia, tarjoilupöytiä ja kokonaisia ruokailuryhmiä. Pedrolla tuotesuunnittelua tehdään
yhdessä asiakkaiden ja suunnittelijoiden kanssa.
Asiakkaiden tarpeita ja toiveita on myös kuunneltu, ja tuotteet on suunniteltu pitkäikäisiksi, kestäviksi ja huollettaviksi. Kuvassa oleva On-tuolisarja
palkittiin muuten Interior Innovation Award 2014
-Selection palkinnolla. Lisätietoa Pedron kalusteista ja niiden ostopaikoista löytyy yhtiön kotisivuilta: www.pedro.fi

YRITYSELÄMÄÄ
aukeaa ess.fi-sivustolle
tammikuussa 2015
KUVA: TryffDeli

Lahtelainen Stala on minulle hyvinkin tuttu:
Kotikeittiössäni on Stalan pyöreä tiskiallas ja jätelajittelukärry. Viime remontissa halusin ostaa
juuri ne, ulkomaisten halvempien vaihtoehtojen sijaan. Taloyhtiömmekin vaihtoi neljätoista
vuotta sitten muoviset ja kulahtaneet postilaatikot tyylikkäisiin ja kestäviin Stalan teräksisiin
postilaatikoihin. Vieläkin ne ovat täysin kunnossa – Stala tekee laatua! Nyt Stalalta saa myös
siistin ja toimivan ratkaisun roskien keräilyyn ja
varastointiin. Lahtelaismuotoilija Tapio Anttila
ja Stalan tuotekehitystiimin kehittämä Pihamoduli on tosi monikäyttöinen. Siihen voi halutessaan sijoittaa vaikkapa vain roskikset, mutta jos
on tarvetta, saman katon alle voi perustaa myös
halko-, puutarha- ja pihavajan. Ja saatavilla on
myös siihen yhteensopiva postilaatikko! Pihamoduleita on esillä ja niitä myyvät Lahden seudulla
Starkki ja Kodin Terra. Stalan kotisivuilta löytyy
lisätietoa eri malleista, asennusohjevideo sekä
tietenkin tietoa myös Stalan muista tuotteista:
www.stala.fi

Orimattilalaisen Kera Interiorin kotien sisustusvalaisimista varsinkin monet klassikot ovat useille
meille tuttuja: Ornon Sky Flyer -klassikko (kuvassa
yllä) on koristanut ja koristaa yhä monien suomalaisten olohuoneita. Se on niin retro ja muodissa
taas! Yhtiön ”tallissa” on aikamoinen joukko arvostettuja suomalaismuotoilijoita, jotka ovat suunnitelleet vuosien varrella Kera Interiorille tosi upeita
ihan uusia valaisinmalleja. Ainakin minun silmääni kaikkien noiden valaisinten muotokieli miellyttää. Kera Interiorin valaisimia myydään hyvin
varustelluissa valaisinliikkeissä, rautakaupoissa
sekä kauppaketjuissa ympäri maan. Lahdessa Kera
Interiorin valaisimia voi ostaa Iskusta, K-Raudasta,
ValoMajasta, Valostudiosta ja Ykkössisustuksesta.
Orimattilassa niitä saa Megamyynti Areenasta.
Lisätietoa malleista:
www.kerainterior.fi

Vaikka lahtelaisen taiteilija-graafikkopariskunta Esa Blickin ja Jaana Lamppu-Blickin TryffDeli
on saanut jo paljon huomiota niin teeveessä kuin
useissa lehdissäkin, on minun silti ihan pakko
kertoa siitä – sen verran ihania herkkuhetkiä olen
viettänyt Esan loihtimien keittojen ja juurileivän,
kotikutoisten makkaroiden sekä Jaanan ihanien
leivonnaisten parissa. Taannoin nauttimani Esan
itse pyytämistä kuhista tehty keitto on parasta
kalakeittoa ikinä! Ja Jaanan lakritsimutakakku vie
kielen mennessään! TryffDelissä myydään myös
tryffelisienistä loihdittuja erilaisia tuotteita, briejuustoa, sinappia, hunajaa, pestoa jne. Myös muita kuin tryffelituotteita on myynnissä. TryffDelin
löydät osoitteesta Vapaudenkatu 8, Lahti. Lisätietoa aukioloajoista, tuotteista ja vaikkapa Esan ja
Jaanan tarinasta: www.tryffdeli.com. Mikäli
olet Facebookin käyttäjä, käy tykkäämässä
www.facebook.com/TryffDeli, niin saat seinällesi tietoa siitä, mitä herkkuja sieltä on saatavissa. •

LADEC, Hämeen kauppakamari, PäijätHämeen Yrittäjät ja Mediatalo ESA avaavat yhteistyössä tammikuussa 2015
ess.fi-nettisivuille uudenlaisen, alueen yrityksiä palvelevan Yrityselämää-sivuston.
Yrityselämää-sivusto toimii Lahden seudun yrittäjien, liikkeenjohtajien ja muiden
yrityselämän edustajien äänitorvena. Sivustolla tuodaan esille yrityksiä, yrittäjiä ja heidän ajatuksiaan – tarinoita arjesta, haasteista, toiveista, elämästä. Kiinnostavia yleisiä aiheita. Suoranaisia tuotteita koskevia
markkinointiviestejä sivustolla ei kuitenkaan julkaista.
LADEC ottaa mielellään vastaan juttuideoita!
Vinkkejä aiheista voi antaa LADECin nettisivujen kautta: www.ladec.fi

CLEANTECH ARJESSA
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Lahti on kierrätyksen ja
jätteiden hyötykäytön edelläkävijä

Teksti: Pirjo Kuisma

K

erättyjen jätteiden
määrät Lahden
alueella ovat merkittäviä. Kujalan jätekeskuksessa vastaanotettiin vuonna 2013 yli 200 000
tonnia jätettä, josta asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen osuus oli liki
90 000 tonnia. Tästä määrästä voitiin
hyödyntää edelleen jopa 95 prosenttia.
LADECin cleantech ja design -kärjistä vastaava kehitysjohtaja Riikka
Salokannel uskoo, että kiertotalous
tuo alueelle uutta liiketoimintaa ja
työpaikkoja.
”Meillä on jo nyt esimerkillinen
kierrätysjärjestelmä sekä jätteistä
saatavien raaka-aineiden hyödyntämisen tarvittavaa liiketoimintaa ja
energiantuotantoa. Uusi aluevaltaus
on jätteen jalostusarvon nostaminen
ja siinä design on vahvasti mukana”,
Salokannel kertoo.
”Jätelasista syntyy upeita valaisimia,
tarrasilpusta puolestaan terassilankkuja ja ulkokalusteita. Hienoa, että nämä
uudet tuotteet ovat samalla Lahden
seudulta lähteviä vientituotteita.”

Teräs palaa
takaisin tuotteeksi

KUVA Kuusakoski Oy

Yksittäisten ihmisten teoilla on merkitystä, sillä pienet materiaalivirrat
muuttuvat suuriksi, jolloin tarpeettomista materiaaleista voidaan jalostaa
uusia teollisuuden raaka-aineita. Samalla saadaan vähennettyä energian
ja neitseellisten materiaalien käyttöä.
Suomessa poistetaan keskimäärin
100 000 autoa rekisteristä vuosittain.
Yhdestä henkilöautosta saadaan irrotettua jopa 70 prosenttia rautaa. Esimerkiksi 1000 kiloa painavan auton

kohdalla hyödynnettävä määrä on 700
kiloa. Monet romuauton osat soveltuvat myös käytettäväksi uudelleen autojen korjaustoiminnassa.
Metallikierrätyksen asiantuntija
Kuusakoski Oy noutaa ja ottaa veloituksetta vastaan romuautoja ja huolehtii raaka-aineiden talteenotosta. Myyntijohtaja Markku Raita Kuusakoskelta
muistuttaa, että puhdistettuna metalleja voidaan kierrättää ja hyödyntää
lähes loputtomasti.
”Yhdestä säilykepurkista saadaan
talteen 100 grammaa rautaa. Kymmenen purkin kohdalla määrä vastaa jo
yhtä kiloa. Näin laskettuna suomalaisten vuosittain keräämillä rautapurkeilla voidaan valmistaa 5 000 henkilöautoa”, Raita kertoo esimerkin.

Kuusakoski erottelee
ja tutkii jalometalleja
Kierrätettävissä materiaaleissa esiintyy
monesti sekaisin useita arvokkaita metalleja. Metallien erotteluteknologioiden kehittämiseksi ja arvometallien
analytiikan parantamiseksi Kuusakoski on perustanut Lahteen ainutlaatuisen osaamiskeskuksen laboratorioineen.
Uusi analyyttinen laboratorio aloitti toimintansa kesäkuussa 2014. Arvometallien luotettavaa ja nopeaa
analysointia varten tarvitaan lisäksi
sulatusuuneja sekä muita näytteenvalmistuslaitteita. Tämä kokonaisuus
otettiin käyttöön marraskuussa 2014.
Teknologiajohtaja Jyri Talja kertoo, että oma laboratorio parantaa ja
nopeuttaa erityisesti jalometallien eli
kullan, platinan ja palladiumin analytiikkaa.
”Kun analyysit oli aiemmin teetettävä ulkomailla, uuden osaamiskeskuksen ansiosta jalometallien
analyyseihin tarvittava aika lyhenee
noin kymmenestä viikosta yhteen viikkoon.”
Eroteltavien materiaalien kirjo lisääntyy Taljan mukaan tulevaisuudessa. Kuusakosken tavoitteena onkin
kasvattaa uusien pilot-mittakaavan laiteinvestointien avulla Lahden toimipisteestä kierrätyksen osaamiskeskus,
jossa työskentelee useita tutkijoita, laborantteja ja diplomityön tekijöitä.
Täydessä toiminnassa osaamiskeskuksen on tarkoitus olla kesällä 2015.

KUVA Tarpaper Recycling Finland Oy

Jätettä lajitellaan, kerätään ja käytetään yhä
enemmän hyödyksi.
Lahden seutu on tästä
erinomainen esimerkki. Kierrättäminen on
tehty asukkaille helpoksi, sillä alueella toimii
useita palveluita tarjoavia ympäristöalan yrityksiä, jotka myös tekevät keskenään tiivistä
yhteistyötä.

Kattohuopajätteestä
asfaltin raaka-ainetta
Kattohuovan ja purkubitumin kierrätykseen erikoistunut tanskalais-suomalainen Tarpaper Recycling Finland Oy
avasi viime vuonna Kujalan jätekeskuksessa terminaalin, jossa kerätään

KUVA Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

KUVA Anita Polkutie/
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
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Kierrätys kannattaa
Tätä jätteistä tehdään:

Käytöstä poistetut lasit, pullot, keräyspaperi, biojäte, energiajäte, pienelektroniikka tai vaikkapa autot
ja polkupyörät voidaan lajittelun ja käsittelyn jälkeen hyödyntää lähes kokonaan. Jätteistä saadaan
muun muassa raaka-ainetta uusien tuotteiden valmistukseen sekä edullista energiaa.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita toimitetaan
Suomessa vuosittain jo 50.000 tonnia kierrätykseen, eli 10 kiloa asukasta kohden.
Keräyslasin lajittelu kannattaa tehdä oikein. Laita
ekopisteeseen puhtaita lasipulloja ja lasipurkkeja. Älä laita mukaan posliinia, kuumuutta kestävää
lasia, kosmetiikkapurkkeja, hehkulamppuja, ikkunalasia, peililasia tai kristallia.
Biojäte » biokaasu » autojen polttoaineeksi
ja komposti » mullaksi nurmikoille ja pelloille
Keräyspaperi »
uutta paperia
Kartonki »
uutta kartonkia
Energiajäte »
sähköä ja kaukolämpöä
Kynttilätuikkujen alumiinikuoret »
alumiiniharkoiksi » puhelimen osia

uusioraaka-ainetta käytettäväksi asfaltin valmistuksessa.
Seuraavaksi yhtiö investoi omaan
murskauslaitokseen, jossa purkubitumit ja kattohuopatehtaiden ylijäämämateriaalit jalostetaan asfalttiasemien
prosessiin soveltuvaksi rouheeksi.
Tarpaperin maajohtaja Kati Tuominen kertoo, että aiemmin poltettavaksi
tai kaatopaikalle joutuneen vanhan
kattohuovan hyödyntäminen on asfalttiteollisuudelle taloudellisesti järkevää, sillä ulkomailta tuotava bitumi
on asfalttimassan kallein raaka-aine.
”Kattohuopajätteestä saatavaa rouhetta käytetään asfalttirakenteeseen
vai muutama prosentti. Vaikka määrä saattaa vaikuttaa pieneltä, sen taloudellinen vaikutus on merkittävä.
Lisäksi uusiomateriaalin käyttö auttaa osaltaan ketjun toimijoita saavuttamaan ympäristötavoitteensa”, Kati
Tuominen korostaa.

Tarpaper tarjoaa purku-, saneerausja rakennusurakoitsijoille sekä bitumikatteiden valmistajille eri puolille
Suomea myös materiaalien noutopalvelun. Kuljetuksista vastaa lahtelainen
Maansiirto Morri Oy, joka toimittaa
tarvittaessa myös Lahden Siniset Oy:n
lavat työmaille.
”Myös kotitaloudet voivat tuoda kattohuopajätteensä Päijät-Hämeen Jätehuollon (PHJ) jäteasemille. Vastaanottopisteitä löytyy Lahden lisäksi Hollolasta
ja Heinolasta. Keräys on lähtenyt hyvin
käyntiin ja asiakkailta on saatu kannustavaa palautetta”, Tuominen kertoo.
Työmailla tehtävä huolellinen lajittelu on Tuomisen mukaan tärkeää, sillä
asfaltin sekaan ei haluta epäpuhtauksia. ”Esimerkiksi puu ja alumiinipaperi
pitää erotella kattohuopajätteestä ennen jäteasemalle tuomista.” •

Kuparijohdot »
kuparirouheeksi » uusia kupariputkia
Polkupyörät » kaikki osat voidaan hyödyntää,
murskataan rautaromuksi » uusia polkupyöriä
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet »
voidaan erotella eri metalleja kuten
alumiinia » uusia elektroniikkatuotteita
Säilykepurkit » yhdestä purkista saadaan
100 g rautaa » uusia autoja
Pakkauslasi: pullot ja purkit » puhdistettuja ja
värilajiteltuja siruja » valmistetaan lasivillaa ja
uutta pakkauslasia
Keräyslasi » puhdistetaan, jauhetaan, paisutetaan uunissa » kevyttä ja eristävää vaahtolasimursketta, jota käytetään muun muassa
routaeristeenä ja talonrakentamisessa
Kattohuopa » murskataan rouheeksi ja käytetään korvaamaan bitumia asfaltin valmistuksessa » asfalttia

MUOTOILU

KUVA Teemu Töyrylä
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Kierrätysmateriaaleista
valmistettava Lehti-valaisinsarja on klassikkoainesta. Eleetön muoto jättää kauniisti tilaa valolle.
Juha Karjalaisen luotsaama Karlux on valmistanut kestävää designia
Lahdessa vuodesta 1983.
Lehti-sarja saa täydennystä pitkänomaisesta
led-loisteputkesta.

TRENDIVALAISIMET SYNTYVÄT
KIERRÄTETYISTÄ MATERIAALEISTA
Käpy-pihapiirivalaisimista tunnetun Karluxin omistajayrittäjä
Juha Karjalainen pyrkii uusissa tuotteissaan ekologisuuteen ja hyvään
muotoiluun. Tuotevalikoima täydentyi ihan uudenlaisilla tuotteilla
yrityksen ryhdyttyä yhteistyöhön muotoilun ammattilaisen kanssa.

S

Teksti: Pirjo Kuisma

attumasta se lähti, reilu vuosi sitten. Koko
yrityksen historian ajan olemme suunnitelleet
valmistamamme tuotteet itse, kunnes menimme mukaan LADECin projektiin, jossa eri
muotoilijat saivat ehdottaa tuotantoomme soveltuvia uutuusmalleja”, toimitusjohtaja Juha Karjalainen
kuvailee yrityksessään tapahtunutta ajatusmaailman
muutosta.
”Saimme LADECin asiantuntijoilta tukea ja neuvoja
ajatuksillemme. Nyt investoimme seinien ja koneiden
sijasta tuotekehitykseen, muotoiluun, markkinointiin ja
verkostoihin.”
Ekologinen ja esteettisesti kaunis Lehti-niminen valaisinsarja on nyt valmiina valloittamaan markkinoita kotimaan lisäksi myös viennissä.
Lahtelaisen muotoilija Isko Lappalaisen ideana oli
hyödyntää kierrätysmetallin ohella sisävalaisinten pinta-

materiaalina huopaa, joka on tehty virvoituspullojätteestä
saatavaa PET-kuidusta.
Jäykkä, kestävä ja myös paloturvallinen huopa taipuu
helposti 3D-tulostuksella syntyneen muotin avulla haluttuun muotoon.
”Huovan valinta syntyi puhtaasta kokeilusta, sillä kukaan ei ollut valmistanut tästä aiemmin valaisimia
– tuoleja ja muuntyyppisiä tuotteita kylläkin”, Karjalainen
kertoo uudesta tuotesarjasta silminnähden innostuneena.
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet yhdistyvät Lehtivalaisimessa led-tekniikan avulla linjakkaaksi kokonaisuudeksi. Ulkokäyttöön tarkoitetun valaisimen pinta on
alumiinia, joka voidaan maalata halutulla sävyllä. Sisävalaisimissa huovan väreinä ovat alkuvaiheessa perussävyt valkoinen, harmaa ja musta.
Uutuus täydentää sopivasti Karluxin muuta mallistoa.
Moneen tilaan soveltuvan selkeälinjaisen seinävalaisimen

15

Designed and made in Lahti

KUVA: Karlux

Karluxin toiminnan kivijalan muodostavat puisto-, pihapiiri- ja seinävalaisimet, jotka kaikki valmistetaan lähituotantona Lahdessa, yhtiön omassa tehtaassa. Hyvämaineisen yrityksen laadukkaat tuotteet tunnetaan etenkin arkkitehtien ja suunnittelijoiden parissa.
Esimerkiksi vuosikymmeniä sitten markkinoille tulleet
Käpy-pihapiirivalaisimet puhuttelevat yhä, sillä ne ovat
kestäneet hyvin aikaa ja uuden led-tekniikan ansiosta klassikoista saadaan myös energiatehokkaita.

Haluamme kasvaa PohjoisEuroopan suurimmaksi
valaisinvalmistajaksi.
Myyntiin ja markkinointiin on päätetty panostaa palkkaamalla myynnin ammattilainen huolehtimaan asiakasyhteistyöstä. Ulkopuolelta ostetaan tuotesuunnittelun lisäksi
materiaalit ja osa työstä.
Kansainvälisten asiakkaiden tavoittamiseksi Karlux hyödyntää muun muassa alan opiskelijoiden osaamista. Lahtelaisuus ja verkostoituminen alueen yritysten kanssa ovat
Juha Karjalaiselle sydämen asioita.
”Tavoitteenamme on, että kaikki on Lahdesta. Ellei täältä löydy sopivaa palvelua, vasta sitten suuntaamme katseen kauemmaksi.”
Toisen polven perheyrittäjänä Karjalainen hakee kasvua
edesmenneen isänsä opeilla, hitaasti kiirehtimällä ja mieluiten omalla rahalla. Seuraava kiinnostava muutosvaihe,
jossa Karlux aikoo olla vahvasti mukana, koskee älytekniikan ja sen ohjattavuuden yhdistämistä kaupunkien valaistuksessa.
”Olemme asettaneet itsellemme kovat tavoitteet: haluamme kasvaa Pohjois-Euroopan suurimmaksi valaisinvalmistajaksi vuoteen 2020 mennessä. Voimme hyvinkin
onnistua, sillä toimijoita ei ole jäljellä kovin montaa”,
Karjalainen huomauttaa ja sanoo Karluxissa olevan nyt
”hyvä flow päällä”. •

Lahen D -tuotekehityspanelisteilta
käyttäjän näkökulmaa suunnitteluun
Tuotteiden ja palveluiden käyttäjät ovat mo”Edesmenneen anoppini kokemukset
nesti parhaita asiantuntijoita kertomaan, hoivapalveluista olivat vielä tuoreena miemikä tuoteidea toimii ja mihin yrityksen kan- lessä, joten saatoin ammentaa tuosta ajannattaisi panostaa huomenna.
jaksosta heränneitä ajatuksia yhteisessä kesVapaaehtoisista koostuvaan Lahen D kustelussa”, Honkavaara kertoo.
-tuotekehityspaneeliin kuuluva Matti Honka”Yksi hyvän laadun kriteereistä on mievaara kokee osallistumisen ja elämän ko- lestäni vanhuksen itsenäisyyden ja ihmisyykemuksensa jakamisen mielekkääksi. ”Elä- den kunnioittaminen: että hoitaja kykenee
keläisen aika kun vierähtää helposti tur- olemaan ihminen ihmiselle.”
hempienkin asioiden parissa”, hän sanoo.
Työuran päättymisestä kaupungin kaa- Entä minkälaisena
voitusarkkitehtinä on kulunut jo kymmenympäristönä Lahti eläkeläisen
kunta vuotta, mutta Honkavaara tarkkailee
Lahtea ja sen ympäristöä osin vieläkin am- näkökulmasta näyttäytyy?
”Hiljaiselta, enemmän saisi keskustassa olla
mattilaisen silmin.
Keskustelupaneelien aiheista on löyty- säpinää. Kävelykadusta puhutaan, mutta
nyt tuttuja elementtejä. Ne ovat vaihdelleet usein siellä liikkuessa huomaa, että ihmisiä
Jalkarannan ja Liipolan monitoimitaloista tulee vastaan vain harvakseltaan”, Honkapyöräkatoksiin ja kevyenliikenteen väylien vaara harmittelee.
Kiinteistöjen omissuunnitteluun.
LahenD tarjoaa
tajat voisivat hänen
”Jotkut ideat lentelevät keskusteluissa
väylän kaikenikäisille mielestään houkutella katutasoon monivähän liiankin korkealmuotoilusta
puolisempaa yritysla. Pyrin silloin tuokiinnostuneille
toimintaa perinteisten
maan mukaan kriitjättää jälkensä oman
ketjukauppojen sijasta.
tistäkin näkökulmaa.
Vaikkapa divareita.
Luulen, että silläkin on
asuinympäristön
”Kaupunkitunneloma paikkansa suunkehitykseen.
malla on lopulta isompi
nittelussa.”
Viimeisin senioripalveluita käsittelevä merkitys sen asukkaille kuin pelkällä ympäteema tuntui läheiseltä ja omakohtaiselta. ristön siisteydellä”, Honkavaara korostaa, ja
Panelistit saivat mietittäväksi kotona tarjot- sanoo toivovansa myös torielämään ja kauptavien vanhuspalveluiden sisältöä vastikään pahalliin piristystä. ”Lisää tilaa ja enemmän
aktiviteettejä pitkin viikkoa.”
aloittaneelle Aurio Hoiva -yritykselle.
Pitkän työuran tehneillä vireillä
ikäihmisillä on Matti Honkavaaran
mielestä paljon annettavaa
tuotteiden, palveluiden ja ympäristön
suunnitteluun. Matista on hienoa
nähdä keskustelupaneeleiden
aiheena olleiden kohteiden
toteutuvan. Kuvassa Matin taustalla
Jalkarannan monitoimitalo, joka
valmistuu syksyllä 2015.

Kuva: Panu Rissanen

käyttökohteiksi Karjalainen luettelee yksityiskotien ohella
hotellit, laivojen käytävät ja erilaiset julkiset rakennukset.

Kiinnostaako
lahendeeläisyys?
Liity mukaan!
Tarvitsetko käyttäjien mielipiteitä tuotteen tai palvelun
kehittämiseksi?
Lisätietoa:

www.lahend.fi

Lahen D on LADECin vuonna 2011 perustama ja hallinnoima Lahden ja sen lähikuntien
asukkaista koostuva tuotekehityspaneeli.
Lahen D:hen voi ilmoittautua mukaan kuka
tahansa Lahden seudun asukas, joka haluaa
vaikuttaa siihen, millaisiksi tuotteita, palve-

luita tai asuinympäristöä kehitetään. ”Lahendeeläisiä” kutsutaan aika ajoin osallistumaan
erilaisiin kartoituksiin – esimerkiksi vastaamaan tuotteita, palveluita tai elinympäristöä
koskeviin kyselyihin tai osallistumaan keskustelutilaisuuksiin ja testauksiin.
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Lahden kaupunkiseutu uudistuu
Radan varteen rakentuu
houkutteleva kokonaisuus
sekä asukkaille että
yrityksille.

L

ahdessa, Orimattilassa ja Nastolassa on valittu lähivuosien kehityskohteiksi liikenteen kannalta
parhaat paikat: asemanseudut.
Junayhteyksien läheisyys on tärkeä yhä useammalle muuttamista harkitsevalle
asukkaalle ja yritykselle.

”Suomen kasvualueet tulevat olemaan asemanseutuja – niiden varteen tulee syntymään työpaikkoja, sillä rata ja joukkoliikenne ovat tärkeitä
nykyihmisille ja -yrityksille”, Orimattilan elinkeinojohtaja Kimmo Kuparinen sanoo.
Kun hyviin yhteyksiin ja niiden tuomiin työpaikkoihin yhdistetään toimivat palvelut ja miellyttävät asumismuodot, menestysresepti on valmis. Tähän uskotaan niin Lahden Hennalassa
ja Radanvarressa, Orimattilan Hennassa sekä
Nastolan Uusikylässä ja Villähteellä.

Hennala, Lahti
Hennalan varuskunta-alueesta rakentuu
80 hehtaarin laajuinen asuin- ja yritysalue.
Alueen suunnittelussa pyritään energiatehokkuuteen ja ekologisiin ratkaisuihin.
Hennalan vahvuuksia ovat historialliset
rakennukset, puistomainen ympäristö
sekä Lahden keskustan läheisyys.
Alueelle sijoittuu muun muassa Hämeen
poliisilaitos. Junaseisakkeen avaamista
tutkitaan.
www.lahtiuudistuu.fi/hennala

Henna, Orimattila
Moderni puutarhakaupunki Lahti–Helsinki
-radan varrella. Lähtökohtana ekologisuus
ja palvelujen helppo saatavuus. Alueelle on
kaavoitettu niin kerrostaloja kuin pientalojakin, joista muodostuu tiivis yhteisö. Alueella
asuu nyt 1 000 henkilöä, tavoitteena 15 000
asukasta. Pohjoispuolelle suunnitteilla laaja
yritysalue.
Rakentaminen alkaa 2015. Ensimmäisen vaiheen asemakaava 19 hehtaaria. Aiesopimus
junaseisakkeen avaamisesta vuonna 2016.
www.orimattila.fi
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Villähde, Nastola
Jo yksittäin tarkasteltuna rakentamiskohteet ovat
suuria, mutta kokonaisuutena niistä syntyy alue,
joka saa Lahden seudun kasvuun. Kokonaisuudessa asuu ja työskentelee tulevaisuudessa jopa
30 000 ihmistä.
”Jokaisella näistä alueista on omanlaistaan toimintaa ja kehitystä. Yhdessä näistä voi tulla otollinen alue luoda jotain aivan uutta”, Kuparinen sanoo.
Kuparisen mielestä Lahden seudulla on nyt
paikka iskeä, sillä muut kaupunkiseudut vasta harkitsevat siirtojaan.

”Meillä on vielä etulyöntiasema, mutta kokonaisuus olisi hyvä saada rakentumaan nopeasti, sillä muut kaupunkiseudut seuraavat perässä. Kun Lahden seudulle saadaan rakentumaan
hieno kokonaisuus ja sitä markkinoidaan vetovoimaisena, isompana alueena, jokainen kunta
hyötyy siitä.” •

Villähteessä yhdistyvät maalaismaisema
ja hyvät kulkuyhteydet: jo olemassa oleva
juna-asema sekä valtatien liittymän läheisyys. Villähteellä asuu noin 4 000 henkilöä
ja uutta asuinaluetta on tarkoitus kaavoittaa lähivuosina. Villähteen lähellä sijaitseva Ritomäen teollisuusalue tarjoaa vankan
pohjan massiivisellekin teollisuusrakentamiselle.
www.nastola.fi

Lahden keskustan
radanvarsi, Lahti
Radanvarren alueesta tulee Lahden ydinkeskustaan kiinnittyvä tiivis kaupunginosa,
johon rakentuu sekä uusia koteja että toimisto- ja liiketilaa. Lahden rautatieasema
sijoittuu keskelle aluetta, joka rajautuu
Mytäjäisten risteyksestä Uponsiltaan,
lähelle Lahden keskustaa. Askon vanha
tehdasmiljöö on saanut jo nyt elämän toimisto- ja liiketilana, ja uusi matkakeskus
rakentuu parhaillaan.

Uusikylä, Nastola

Alueella työskentelee nykyään noin 2 000
henkilöä. Toimisto- ja liiketilaa on suunniteltu 105 000 kerrosneliömetriä. Palveluihin on varattu yli 300 000 kerrosneliömetriä.

Lahti–Kouvola-radan varrella oleva alue,
jossa on jo rautatieseisake, yritystoimintaa
ja asutusta. Nastolan ykköskehityskohteisiin kuuluvalle Uusikylän alueelle kaavoitetaan lisää sekä teollisuutta että tilaa vieviä
palveluita. Alueelle sijoittuu paljon kierrätystoimintaan erikoistuneita yrityksiä ja
muita cleantech-yrityksiä. Asutus sijoittuu
noin kilometrin säteelle asemasta – erilleen
teollisuusalueesta.

www.lahtiuudistuu.fi/radanvarsi

www.nastola.fi

Teksti: Päivi Piispa
Piirros: Jalo Toivio
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Kurkistus kahden liiketoimintakehittäjän työviikkoon
Liiketoimintakehittäjä
Mikko Kyle ideoi asiakkaiden kanssa uusia liiketoimintakonsepteja ja tutkii
niiden toteutusta aina yritystoiminnan käynnistymiseen asti.

läpi yrittäjän näkemiä liiketoiminnan haasteita ja sovimme
jatkotoimenpiteistä. Seuraavaksi suuntasinkin vanhan tutun asiakkaan luokse, jossa mietimme
uuden kehityshankkeen Tekes-rahoituskelpoisuutta. Lupasin etsiä sopivia
tutkimusyhteisöjä avuksi projektin toteutukseen. Päivän päätti alueemme
yrityksille suunnattu, kollegani vetämä
Sales Booster -koulutus.

Maanantai

Keskiviikko

Aamun ensimmäisessä asiakaspalaverissa kävimme läpi nuorten
opiskelijoiden liikeideaa. Onnistuin kirkastamaan heille muutaman esimerkkiyrityksen kautta tarvittavia
perustekijöitä, joita tulisi ottaa tuotteen
kaupallistamisessa huomioon. Kannustin heitä lähtemään rohkeasti tapaamaan
potentiaaleja asiakkaita ja kuulemaan lisää näiden tarpeista. Seuraavaksi käsittelimme erään raskaan teknologisen
ratkaisun sisältöä ja sen osalta Tekesille
tehtävää rahoitushakemusta. Kiireisen
päivän päätti tiivis aloituskeskustelu
Protomon toiminnasta kiinnostuneen
naishenkilön kanssa. Sopiva liikeidea
vielä puuttuu, mutta hänen kaltaiselleen osaavalle ammattilaiselle sellainen
saattaa jatkossa löytyä.

Tämäkin päivä alkoi palaverilla, tällä
kertaa Turun Yhdyskuntatekniikka- ja
Tampereen Alihankintamessuja koskevalla suunnittelupalaverilla. Aikeemme
on järjestää asiakkaillemme yhteisosastoja, joten ideoimme niiden konseptia, viestin rakentamista ja budjetointia.
Sitten hyppäsinkin jo autoon ja lähdin
tapaamaan alueelle sijoittunutta yritystä, jolle esittelin LADECin palveluita.
Keskustelimme samalla mahdollisesta
yhteistyöstä. Loppupäivän syvennyin
asiakastapaamisissa esille nousseiden
tarpeiden edistämiseen.

Torstai

Tiistai
Kävin päivän kuluessa läpi
vastuullani olevan Protomon
suunnitelmia vuosien 2015 ja
2016 osalta. Päätin, että palvelujamme on syytä markkinoida
aikaisempaa laajemmalle kohderyhmälle niin Lahdessa kuin sen lähikunnissa.
Iltapäivän ohjelmaan kuului tutustuminen erään asiakascasen osalta verkossa
esiteltyyn dokumentaatioon. Totesin
tyytyväisenä, että hankkeen markkinaselvitysvaihe etenee suunnitelmien
mukaan. Uudet pilvipalvelut ovat hyviä
sparrauksen apuvälineitä, sillä viimeisimmät dokumentit löytyvät sieltä kätevästi milloin tahansa. Niistä on helppoa
seurata, miten tiimi toimii. Suosittelen!

Keskiviikko
Tapasin heti aamusta Protomon jäsenen, joka kertoi projektinsa olevan tällä
hetkellä ’jäissä’. Onnistuimme yhdessä
lisäämään siihen uutta virtaa. Seuraavaksi hänen vetämänsä tiimi lähteekin lähes
alusta liikkeelle. Sitoutamme muutaman
alueen potentiaalisen asiakasyrityksen
mukaan keskusteluun, jossa on tarkoituksena tutkailla tiimin valmistelemaa
ratkaisua palvelun sisällöstä ja arvioida sen kiinnostavuutta. Tässä vaiheessa
olikin viimeistään aika herätä asiakastyöhön. Iltapäivällä kävin Felmannian
yrittäjyystapahtumassa kertomassa toiminnastamme ja Protomon tarjoamasta
palvelusta. Sain muutamia ihmisiä liittymään mukaan toimintaamme, mikä
olikin yksi käynnin tavoitteista.

Torstai
Käytin aamupäivän paperitöihin eli lähinnä sähköposteihin vastaamiseen.
Tutkailin lisäksi, millaisia alkuvaiheen
kasvuyritysten tapahtumia löytyisi näköpiirissä. Jämsän Himoksella järjestettävä tapahtuma vaikutti kiinnostavalta,
joten päätin selvittää lisää sen sisällöstä

Protomon toiminnan näkökulmasta.
Jäin pohtimaan osallistumista.
Iltapäivästä asiakkaakseni tuli eräs
kansainvälinen opiskelijajäsenemme,
joka halusi kuulla näkemykseni uudesta
liikeideasta. Totesimme yhdessä siihen
liittyvät haasteet. Idealle ei myöskään
näyttänyt löytyvän selkeää markkinaa,
joten ansaintamalli ei vaikuttanut todennäköiseltä. Silti hienoa, että monenlaisia
uusia ajatuksia liikeideoista uskalletaan
nostaa tarkasteltavaksi. Protomossa järjestettiin illalla sen jäsenille Protomo
Forum -koulutustilaisuus, jossa Diges
ry:n edustaja kertoi teemasta ”Fokusoinnilla kasvuun”.

Perjantai
Ryhdyin työstämään omaa osuuttani
seuraavalla viikolla järjestettävän Lahti
Business Day’n osalta. Jatkoin myös asiakkaan markkinaselvityksen arviointia ja
tapasin kyseisen tiimin vetäjän pikaisesti
jatko-ohjeiden antamisen merkeissä.
Asiantuntijakonsulttimme jatkoi myöhemmin hänen kanssaan keskustelua
mahdollisuudesta löytää
rahoitusta yksityiseltä bisnesenkeliltä. Potentiaalia
näyttäisi löytyvän, mutta työtä on vielä tehtävä,
jotta rahoittajalle voidaan
esittää selkeä arvolupaus ja
näkemys sijoituksen kannattavuudesta
ja siihen liittyvästä riskistä.
Mikko Kyle työskentelee LADECin
yksityishenkilöille suunnatussa
Protomo-palvelussa.

LADECin liiketoimintakehittäjä Johanna Veikkolainen tapaa viikoittain
Lahden kaupunkiseudun
pk-yrityksiä. Kannattavan
kasvun reseptejä etsitään
asiakasyritysten kanssa
yhteistuumin.
Maanantai
Aamu alkoi valmistautumisella yhdessä kollegan
kanssa tiimimme viikkopalaveriin. Keskustelimme
päivänpolttavista asioista ja
hioimme sisäisiä toimintatapojamme. Seuraavaksi olikin vuorossa
viikon ensimmäinen asiakastapaaminen,
jossa pohdimme yrityksen markkinointiasioita. Iltapäivällä osallistuin Erottavuus-valmennukseen, jossa yrityksiä
ohjataan ruotimaan omalla toimialallaan tapahtuvia ilmiöitä. Valmennuksessa autetaan osallistujia tunnistamaan
omia kilpailuetujaan ja hyödyntämään
sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Tiistai
Tiimipalaverissa pohdimme asiakasyritysten ajankohtaisia tarpeita ja niihin
vastaamista. Sitten olikin vuorossa uuden asiakkaan tapaamiseen valmistautuminen: tutkin heidän verkkosivujaan
ja tutustuin taloushistoriaan. Uuden
asiakkaan ensitapaamisella kävimme

Toimistopäivä. Kävin läpi
tavoitteidemme edistymistä ja olin muutoinkin
tiimiläisteni käytettävissä.
Soitin muutamiin yrityksiin, joiden kanssa ei juuri
nyt ole ollut aktiivista projektia käynnissä. Iltapäivällä valmistelin yhtä suurehkoa julkista hankintaa.
Päivää ilahdutti asiakkaalta tullut hyvä
palaute palveluistamme.

Perjantai
Toimitusjohtajan kuukausi-info. Sitten
menin uuden asiakkaan luo. Tapaaminen hieman venyi, mutta saatiinpa asiat
kunnolla läpi käytyä – tarkoitushan on
luoda pohjaa kestävälle
yhteistyölle! Päivän päätteeksi kirjasin vielä tapahtumia ja asioita asiakastietorekisteriin.

Johanna Veikkolainen on LADECin
KaKe- eli Kasvu- ja kehittämispalveluiden kahdeksanhenkisen
Rahoitusneuvonta- ja myynninedistämistiimin vetäjä.
Teksti: Pirjo Kuisma
Kuva: Panu Rissanen

lukuina
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Toimimme

kunnan

Hollola, Lahti, Nastola, Orimattila

alueella

BUUSTIA
BISNEKSEEN
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
kehittää nimensä mukaisesti seudun
elinkeinoelämää ja on mukana tukemassa
kasvua ja työllisyyttä. Tässä muutamia
vastauksia yleisimpiin kysymyksiin,
minkälainen kumppani me olemme ja
kenelle palvelumme on suunnattu.
1. Mitä palveluita LADEC tarjoaa ja kenelle?
Yrittäjät ja yritysten edustajat voivat kääntyä LADECin asiantuntijoiden puoleen lähes kaikissa yritystoimintaan liittyvissä käytännön
asioissa ja haasteissa. Uutta yritystä perustavat saavat neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja rahoituksen löytämisessä.
Toimivia yrityksiä autamme luomaan kannattavaa kasvua ja kansainvälistymään. Alueelle muuttavia yrityksiä palvelemme muun muassa
työvoiman ja toimitilojen löytämisessä.

2. Minkä alan ammattilaisia
LADECissa työskentelee?

1000
Neuvomme lähes

henkilöasiakasta yrityksen
perustamisasioissa joka vuosi
Perustamisneuvontamme kautta
Lahden seudulle syntyy vuosittain
noin

250

uutta yritystä

700

Liiketoiminnan kehittämispalveluita

Suurin osa yrityskehittäjistämme on toiminut yrittäjinä tai ollut yritysmaailman palveluksessa. He tuntevat yritysten arjen. Yhtiössämme on yritysten rahoitus- ja kansainvälistymisasioiden osaajia sekä
muotoilualan ja ympäristöä säästävien ratkaisujen ammattilaisia.

noin

3. Kenen puoleen yrittäjä voi
ensimmäiseksi kääntyä?

yritysasiakkaalle vuosittain

LADECin palvelunumero on 044 7022 700. Asiantuntijamme vastaavat tässä numerossa yrittäjien tai yrittäjäksi aikovien mieltä askarruttaviin kysymyksiin tai ohjaavat soittajan tarpeen mukaan eteenpäin
kyseiseen asiaan perehtyneelle ammattilaiselle. Kannattaa lukea lisää
sivuiltamme www.ladec.fi

4. Mitä hyötyä LADECin toiminnasta
on alueen asukkaille?
Elinvoimaiset ja kilpailukykyiset yritykset tarjoavat Lahden seudulle
työpaikkoja ja maksavat veroja. LADECin tehtävänä on paitsi tukea
täällä toimivien yritysten kilpailukykyä, myös houkutella alueelle uutta vireää liiketoimintaa. Lahden, Hollolan, Nastolan ja Orimattilan
kunnat voivat puolestaan verotulojen avulla tuottaa asukkailleen erilaisia hyvinvointia lisääviä palveluja. •

100

Autamme noin
yritystä vuosittain käynnistämään
investointeja tai kehityshankkeita
noin

10 milj. €

arvosta

VOIKO NE TARJOTA
JOTAIN KONKREETTISTA APUA?

SEN SAAT SELVILLE VAIN KOKEILEMALLA
LADECin maksuttomasta pienyritysten
neuvontapalvelusta voit saada yllättävääkin
arkeasi helpottavaa apua. Kokeilu on vain
yhden puhelun tai sähköpostin päässä.

Varaa oma aika:
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n
pienyrittäjyyspalvelut
puh. 044 711 4111
pienyrittajyyspalvelut@ladec.fi

LADECIN PALVELUT

YRITTÄJÄKSI AIKOVALLE

KASVUA JA UUDISTUMISTA HAKEVALLE

Oletko perustamassa yritystä
tai pohdit yrittäjyyttä vaihtoehtona?

Tähtäätkö kasvuun tai
kansainvälisille markkinoille?

PIENYRITTÄJÄLLE

SIJOITTUVALLE

Tarvitsetko neuvoja yrityksen arjen haasteissa
tai omassa jaksamisessasi?

Harkitsetko sijoittumista Lahden seudulle
tai etsitkö toimitiloja?

www.ladec.fi
Kerro, mikä on tämän lehden mielenkiintoisiin juttu ja miksi!
Arvomme vastanneiden kesken kaksi palkintoa:
15.2.2015 mennessä vastaamalla voit voittaa
Salpausselän Kisojen VIP After Ski -pääsyliput
kisalauantaiksi kahdelle hengelle.

Lisäksi arvomme kaikkien 15.8.2015 mennessä
vastanneiden kesken kahden hengen
juhlaillallisen lahjakortin Ravintola Rouxiin.

VASTAA JA OSALLISTU ARVONTAAN!
www.ladec.fi/buustia-kilpailu

