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! YRITTÄJYYS
Kaivosalan
insinöörikoulutus
käynnistyy
Kemissä
TAINA NUUTINEN-KALLIO

� Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan
alalla voi jo syksystä 2012
alkaen opiskella kaivosalan
15 opintopisteen laajuisen
opintokokonaisuuden.
Kaikki kone- ja tuotantotekniikan, sähkötekniikan
ja tuotantotalouden insinööriopiskelijat voivat halutessaan valita kaivosalan
opintoja, jotka toteutetaan
kolmantena opiskeluvuonna.
Myös jo valmistuneet insinöörit ja teknikkotutkinnon suorittaneet voivat hakeutua alan aikuisopiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta.
He voivat hyödyntää
suorittamansa opinnot
myöhemmin tutkintoon
johtavassa koulutuksessa.

KONE- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmavastaava Ari Kyyhkynen Kemi-Tornio ammattikorkeakoulusta kertoo, että
opinnoissa mahdollisesti
hyödynnetään kaivosalan
osaajia esimerkiksi Outokummun Kemin kaivokselta.
Sen vuoksi oppitunteja
saattaa olla ilta-aikaankin.
Opinnoissa keskitytään
kaivostoiminnan teoreettiseen puoleen. Kyyhkysen
mukaan opintokokonaisuudessa käsitellään kaivosteollisuuden alan perusteita, energiatehokkuutta, koneita ja laitteistoja ja
kunnossapitoa.
KAIVOSALAN opinnoil-

la vastataan alan osaajapulaan Pohjois-Suomessa. Jatkossa tekniikan alalta valmistuu yritysten tarpeisiin
uudenlaisia osaajia, jotka
taitavat insinööriosaamisen ja tuntevat kaivannaisteollisuuden tarpeet.
Koulutuksella edistetään
teollisuuden työvoiman
saantia työnjohtaja-, asiantuntija- ja esimiestasolle.
Tällä hetkellä Suomessa ei ole tekniikan alan ammattikorkeakoulutusta, joka vastaa kaivosteollisuuden työntekijätarpeeseen.

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKASSA korostuu

erityisesti koneiden ja laitteiden kunnossapito, huolto ja tuotannon ohjaus.
Sähkötekniikassa erikoistutaan kaivoksen sähkönjakeluun, kunnossapitoon, ohjauksiin ja automaatioon kaivoksissa.
Tuotantotalouden opiskelijat opiskelevat liiketoimintaosaamista, projektinhallintaa ja -johtamista sekä investointilaskelmia.

Parhaat oivallukset syntyvät, ku
ennakkoluulottom
elämänkokemus k
Opiskelijoiden ja
yhteistyöstä hyöty
kaikki.

Meri-Lapissa on liiketiloja tarvitseville
Kemissä on pulaa
hallitiloista.
Liiketilojen hinnat
ovat pysytelleet
alueella
maltillisina.
TAINA NUUTINEN-KALLIO

� Kemissä on uupelo vapaista hallitiloista yrittäjien
käyttöön. Kemin elinkeinopäällikkö Riitta Ahtiainen
kertoo, että hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevia noin 300–1000 neliömetrin kokoisia lämpimiä
hallitiloja kysellään lähes
viikottain.
– Karjalahden alue on
suosittu, mutta se alkaa olla jo täysi.
Ahtiainen toivoo pelastusta ahdinkoon Kemintullin-yritysalueesta, joka rakennetaan Kemin eteläpuolelle moottoritien kylkeen.
Hän pitää alueen sijaintia
hyvänä ja kertoo tilaa olevan 70:lle yritykselle.
– Sieltä voidaan alkaa
osoittaa tontteja ensi vuo-

den alusta, joistain paikoista voidaan keskustella jo
nyt, Ahtiainen toteaa.
Ahtiainen uskoo, että biodiesellaitoksen myötä myös
Ajoksen seutu muuttuu
kiinnostavaksi alueeksi.

KEMIN YRITTÄJIEN puheenjohtaja ja Varamiespalvelun Kemi-Tornion palvelualueen yrittäjänä toimivan Anu Grönlundin mukaan Kemin keskustan alueella on vapaita liiketiloja
ihan hyvin saatavilla.
– Tiloja on vapaana, joten
hintataso on pysynyt maltillisena.
Grönlundin mukaan uudet yrittäjät aloittavat toimintansa vuokratiloissa,
mutta monet hankkivat tilat
itselleen myöhemmin yrityksen vakiinnuttua ja liikevaihdon kasvettua.
Kemin keskustassa yrittäjiä kiinnostaa katutason tilat
”ytimessä”. Asiakkaita houkutellaan hyvällä näkyvyydellä.
Grönlund on itsekin vastikään katsellut uusia toimitiloja.
– Käytän enimmäkseen

nettiä, siellä toimii esimerkiksi toimitilarekisteri, jossa esitellään vapaita tiloja.

TOIMITUSJOHTAJA Ris-

to Alaheikka Tornion elinkeinoelämän kehittämisyhtiö Team Botniasta kertoo,
että Torniossa liiketiloja on
hyvin tarjolla. Ainakaan kyselyjä ei juuri tule.
Tornion yrittäjien puheenjohtaja Pekka Hacklin toteaa, että Torniossa
on suht edullisia toimitiloja, jotka kuitenkin kaipaavat
räätälöintiä.
– Rahallahan niitä halutun
mallisia kiinteistöjä saa, hän
muistuttaa.
Hacklinista on tervettä, ettei Tornion kaupunki
ole lähtenyt mukaan liiketilojen vuokraustoimintaan.
Liiketilojen rakentaminen ja
vuokraaminen on yksityisten käsissä.
– Kunnan pitää olla tarkkana, millaiseen vuokraustoimintaan se lähtee, puheenjohtaja pohtii.

KEMINMAAN palvelukylä Oy:n toimitusjohtaja Päivi Kemppainen saa kysely-

jä vapaista toimitiloista joka viikko.
– Tiloja haetaan muutaman kymmenen neliön autotallista yli 2000 neliön
hallitilaan. Pieniä toimistotiloja kysellään vähemmän.
Kiinnostuneita ollaan lähinnä varasto- ja tuotantotiloista.
Kemppaisen mukaan Keminmaan Palvelukylä Oy:n
omistuksessa olevista vapaista toimitiloista vapaana on vain yksi. Palvelukylän alueella sekä muualla
Keminmaassa on toimitilarekisterin mukaan vapaana niin toimisto-, myymälä
kuin varastotilojakin.
Kemppaisen mukaan Keminmaasta kysellään tontteja yrityskäyttöön. Syksyn
aikana tehtiin puolenkymmentä tonttivarausta.
– Sen suhteen taantuma ei näy Keminmaassa,
Kemppainen iloitsee.
Toimitusjohtaja toteaa,
että olisi ihanteellista, mikäli kunnan alueella olisi
muunneltava hallitila.
– Jos sille löytyisi toteuttaja, niin markkinoita kyllä olisi, Kemppainen uskoo.

Ammattikorkea j
kehittämiskeskus
solmivat
yhteistyösopimuk
TAINA NUUTINEN-KALLIO

� Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun rehtori Reijo Tolppi, seutuhallituksen
puheenjohtaja Tapio Keskimaula ja Kemi-Tornio
alueen kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Martti Ruotsalainen allekirjoittivat 23. helmikuuta 2012
strategiseen kumppanuuteen tähtäävän yhteistyösopimuksen.
Tolpin mukaan yhteistyösopimuksen taustalla
on halu säilyttää kumppanuus pitkällä aikavälillä.
– Meille tehtiin auditointi, josta me saimme edistyneen arvosanan verkostoitumisesta. Haluamme mennä eteenpäin tässä, missä olemme jo hyviä,
Tolppi toteaa.

Uuden tilan edullisuus
yllätti Janne Jaakon
Aina ei kannata
korjata vanhaa
tai olla vuokralla.
Hammaslääkäri
Janne Jaako
oivalsi, että uusi
työtila voi jopa
säästää euroja.

jän tontin ohitse. Siihen oli
pystytetty kyltti, jossa kerrottiin, että tontille rakennetaan kerrostalo.
– Siitä se sitten lähti.
Kahdeksan kuukauden
ajan Jaako piti praktiikkaansa vuokratiloissa. Samaan
aikaan hän suunnitteli uutta tilaa yhdessä hammashoitajansa Liisa Karhun kanssa.

nita tarkoin.
Muutostöissä vastaanottotilan seinät äänieristettiin.
Tiloissa on myös esteetön
kulku pyörätuoliasiakkaille,
joten ovien alla ei ole kynnyksiä. Niiden sijaan tiloihin asennettiin ääntä eristävät ovet.
Jaakon mukaan rakentajalla kannattaa teetättää

TAINA NUUTINEN-KALLIO

� Hammaslääkäri Janne
Jaako esittelee tyytyväisenä vastaanottotilaansa Kemin Etelärantakadulla sijaitsevassa vastavalmistuneessa
kerrostalossa. Toissa syksynä Jaako oli tilanteessa, jossa hän harkitsi vastaanottotilojen ostamisen ja vuokraamisen välillä. Takana hänellä oli neljätoista vuotta
vuokratuoliyrittäjänä.
– Olisin ensin halunnut
ostaa Meripuistokadulla sijaitsevaa vastaanottotilan.
Pidin tilasta, sillä se sijaitsi
vanhassa talossa, Jaako kertoo.
Tila ei ollut myynnissä.
Sattumalta Jaako ajoi Etelärantakadulla sijaitsevan tyh-

Minun ei tarvitse tehdä tähän
remonttia pitkään aikaan, jos
ollenkaan.
Janne Jaako, hammaslääkäri

UUSI VASTAANOTTO

rakennettiin kolmioasunnon
paikalle. Käyttötarkoituksen
muutoksesta johtuvat suunnittelutyöt olivat kemiläiset
arkkitehdin käsialaa.
– Saimme ”häiritä” arkkitehtiä niin paljon kuin halusimme, Jaako muistelee.
Aikaa päätöstentekoon
oli runsaasti, joten erilaisia
vaihtoehtoja ehdittiin pun-

myös sellaiset muutostyöt,
jotka voisi itsekin tehdä.
– YIT asensi ilmalämpöpumput molempiin huoneisiin siten, että kaikki oli
luovutuksessa valmista eikä
putkivetoja näkynyt, jälkikäteen pumput olisi pitänyt
asentaa pintavedoilla.

ERITYISEN iloinen Janne
Jaako on siitä, että tilassa on
tekninen tila. Sen niin ikään

äänieristetyn oven ja seinien taakse kätkeytyvät sähkökeskus, kalkinpoistolaite,
ilmastointikone, imumoottori ja paineilmakompressori. Laitteista lähtee ääntä, mutta se ei kuulu odotushuoneeseen.
– Minulta kysyttiin kuinka tehokkaan ilmanvaihdon
haluan ja sanoin, että sen pitää olla riittävä. Asennutin
ilmalämpöpumput molempiin hoitohuoneisiin viilentämään tarvittaessa, Jaako
kertoo muistellen edellisten
vastaanottotilojensa 30 asteen sisälämpötiloja.
Jaako myöntää yllättyneensä, että vastaanottotilojen hankkiminen täysin uudesta rakennuksesta tuli itse asiassa halvemmaksi kuin
vuokralla olo tai vanhan ostaminen ja remontointi.
– Ja tämä on kuitenkin
ihan uusi. Minun ei tarvitse
tehdä tähän remonttia pitkään aikaan, jos ollenkaan,
hän toteaa.
– Ja mikä parasta, sehän
on potilaiden etu, että taksoja voi pitää kohtuullisena,
kun toimitilakulut eivät ole
suuret.
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Mikin Vintti juhl
15-vuotista taival
MERI-LAPIN HELMI

Hammaslääkäri Janne Jaakon yllättii se, että täysin uudet omat tilat tulevat halvemmaksi kuin vuokratilat.

� Torniolainen musiikkiteatteriyhdistys Mikin Vintti
täyttää 15 vuotta. Juhlavuosi
aloitetaan Tulena ja aurinkona -musiikkinäytelmällä,
jonka ensi-ilta on lauantaina maaliskuun 10 päivänä.
Tulena ja aurinkona -esityksen on kirjoittanut Mirjam Kälkäjä. Ohjaaja Tatu
Jokisen luotsaamana rooleissa esiintyvät Inkeri Riipi, Riitta Maijanen ja Eeva
Kurkinen-Heikkilä. Musiikin naismonologeihin valitsi Tatu Jokinen.
Lauluja säestävät Eija Sinikka Juho, harmonikka, ja MarjoTörmänen, piano. Mukana on myös Mikin
Vintin oman säveltäjän Anna-Mari Vuontisjärven sävellys.
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