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Meille on tullut ostotarjouksia, mutta emme ole kaupan. Maailma on
rahaa täynnä, mutta tämmöisiä konserneja ei ole kuin yksi.
Jetta-Talon konsernijohtaja Antti Hietaniemi, Rakennuslehti 30.6.

YRITYKSET

YT-NEUVOTTELUJEN TULOS

Ponsselle uusi
asiakaspalvelukeskus

Fazer lopettaa Seinäjoen ja Yliopisto ja AMK auttavat
pidentämään työuria
Turun leipomonsa

Ponsse avaa uuden asiakaspalvelukeskuksen Laukaan Vihtiäläntielle alkuvuodesta 2012
tarjotakseen entistä nopeammat huoltopalvelut alueelle,
jossa Ponssen metsäkonekanta
on ollut kasvusuuntainen.
Uuteen 1 150 neliömetrin
keskukseen rakennetaan muun
muassa neljä konepaikkaa,
joka tuplaa nykyisen määrän.

Lisäksi se on hyvien kulkuyhteyksien varrella Jyväskylän ja
Laukaan rajalla.
Asiakaspalvelukeskuksen
rakennustyöt aloitetaan elokuussa. Ennen uuteen asiakaspalvelukeskukseen siirtymistä
Ponssen Jyväskylän huoltopalvelut toimivat normaaliin
tapaan nykyisessä osoitteessa
Antinniityntiellä.

Leipomoyritys Fazer Leipomot
vähentää yhteensä yli 110
työntekijää lopettamalla leipomonsa Turussa ja Seinäjoella
sekä irtisanomalla työntekijöitä myös pääkaupunkiseudun
myymäläpalveluista. Yhtiö
tiedotti yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena päätetyistä
irtisanomisista torstaina.
Yhtiön mukaan Turun ja Sei-

KESKI-SUOMI

näjoen leipomoiden toiminta
lopetetaan vuoden loppuun
mennessä. Turusta häviää 57
ja Seinäjoelta 21 vakituista
työpaikkaa. Syksyn aikana
lopetetaan myös 33 työpaikkaa
pääkaupunkiseudun hoitovastuupisteissä eli kaupoissa, joissa Fazerin henkilökunta vastaa
leipomotuotteiden tilaamisesta
ja esillepanosta.

1VIHERLANDIA

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto
ovat käynnistäneet yhteishankkeen työurien pidentämiseksi keskisuomalaisissa
pk-yrityksissä. Tavoitteena
on, että yritykset huolehtivat
työntekijöidensä jaksamisesta,
osaamisen ajantasaisuudesta ja
työn mielekkyydestä läpi koko
työuran.

Osallistujayrityksissä tehdään alkutila-analyysi yhdessä
johdon ja työntekijöiden kanssa. Sen jälkeen rakennetaan
johtamisen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma.
Keski-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen ja EU:n osarahoittama
ESR-hanke kestää vuoden
2013 syksyyn asti.

UPM luopuu
Metsä-Botnian
omistuksesta

Peruskorjaus alkaa

M-real myy osuutensa Myllykoski
Paperista UPM:lle.

Puutarhakeskukseen tulee uusia kasvihuoneita ja katto uusitaan.
JANI SOURANDER
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yväskylän suurin matkailukohde, puutarhakeskus
Viherlandia, peruskorjataan ja sitä laajennetaan.
Myös alueelle kaavaillun
kauppakeskuksen suunnittelua
jatketaan, mutta kauppakeskittymä ei valmistune vuoden 2014
asuntomessuihin mennessä.
Viherlandiassa on tarkoitus
aloittaa syksyllä uusien kasvihuoneiden ja teknisten tilojen
rakentaminen. Suunnitelman
mukaan uusia kasvihuoneita
ruukkukasveille ja kesäkukille tehdään 1 300 ja teknisiä tiloja 200 neliömetriä. Puutarhakeskus saa muun muassa uuden
lämmönjakokeskuksen ja säh-

UPM ja Metsäliitto-konserni järjestelevät omistuksiaan yhteisissä yhtiöissään. UPM myy kahdessa osassa 17 prosentin osuutensa selluyhtiö Metsä-Botniasta Metsäliitto-konsernille.
Metsäliitto-konserniin kuuluva pörssiyhtiö M-real puolestaan luopuu 35 prosentin osuudestaan Myllykoski Paperista. Lisäksi M-real ilmoitti torstaina myyvänsä Itävallassa toimivan Halleinin sellutehtaan
itävaltalaiselle perheyhtiölle
Schweighofer Groupille.
UPM:n talous- ja rahoitusjohtajan Tapio Korpeisen mukaan
UPM haluaa toimia sellumarkkinoilla yhä selvemmin myyjänä ja ostaja.
– Vähemmistöomistus Botniassa on ollut meille ainoastaan
taloudellinen omistus, Korpeinen perusteli.
UPM on käyttänyt Metsä-Botnian tuottamasta sellusta Korpeisen mukaan selvästi 17 prosentin omistusosuuttaan pienemmän määrän. Metsä-Botnian neljän sellutehtaan yhteinen
vuosikapasiteetti on 2,4 miljoonaa tonnia.

”

Jatkamme
Jussin (Tahvonen)
perinteitä voimakkaasti.

”

Erja Mäkelä

kökeskuksen. Samalla vanhimpia kasvihuoneita puretaan.
Ensi vuonna on vuorossa kattoremontti, jossa aiotaan uusia
kaikki Viherlandian päärakennuksen katteet. Remontin aikana puutarhakeskus on avoinna
normaalisti.
Toimitusjohtaja Erja Mäkelä
ja tuotantopäällikkö Jyrki Tahvonen myöntävät, että naapurissa kolmen vuoden päästä järjestettävät asuntomessut vauhdittavat remontteja, jotka olisivat
olleet edessä joka tapauksessa,
sillä Viherlandia on toiminut
vuodesta 1984 lähtien.
Viherlandia on jo uusinut ilmettään aiemmin tänä vuonna.
Tänään perjantaina se avaa taimimyymälän noutoalueen, jonne voi ajaa autolla. Noutoalue
mahdollistaa muun muassa useamman metrin mittaan ehtineiden puiden myymisen sekä helpottaa raskaiden multa- ja lannoitesäkkien ostamista.

Perinteet kunniassa
Viherlandian uudistuksia suunniteltiin jo puutarhaneuvos Juhani Tahvosen aikana. Yrityksen
perustajiin ja pääomistajiin kulunut Tahvonen kuoli sairauskohtaukseen viime heinäkuussa.
Yritys jatkaa Tahvosten perheyrityksenä, vaikka monenlaisia
huhuja yrityksen myynnistä liikkui varsinkin viime talvena.
– Jatkamme Jussin (Tahvonen)

Raumalla jatkuu

alueelle Viherlandian taakse aiotaan jo syksyllä pystyttää uusia kasvihuoneita. Toimitusjohtaja Erja Mäkelä ja
tuotantopäällikkö Jyrki Tahvonen ovat tyytyväisiä, että Juhani Tahvosen käynnistämät uudistukset saadaan nyt vauhtiin.
UUSIA KASVIHUONEITA Tälle
perinteitä voimakkaasti. Yrityksen arvot eivät ole muuttuneet,
Mäkelä sanoo.
Viherlandia on yrityksen tietojen mukaan pinta-alaltaan edelleen Suomen suurin puutarhamyymälä. Yhden katon alla on
7 000 neliötä myymälää. Lisäksi sillä on 5 000 neliötä kasvihuoneita ja hehtaari ulkomyyntialueita.
Jyväskylän puutarhakaupan
kilpailu on koventunut tänäkin vuonna entisestään lisätarjonnan takia, mutta Viherlandia
on pitänyt asemansa.
– Meidän vahvuutemme on,
että tuotteet saa hakea kasvupaikalta, Mäkelä sanoo.
Viherlandia ei ole pelkästään
paikallisen markkinan varassa,
vaan se vetää päivittäin useita
bussilastillisia matkailijoita.
Kevään ja alkukesän suurin
ongelma on ollut raju säiden
vaihtelu.
– Välillä on liian viileätä, välil-

HANNA LIIMATAINEN

lä liian kuumaa. 20 astetta olisi
parempi kuin 10 tai 30 astetta,
Mäkelä pohtii.
Kevät on puutarhamyymälöille erittäin tärkeä.
– Toukokuu on meidän joulukuumme, Mäkelä toteaa.

Naftaliinissa
Pari vuotta sitten vahvistettu
maakuntakaava mahdollistaa
mittavan kauppakeskuksen ra-

Hänen mukaansa kauppakeskus ei kuitenkaan ole Viherlandian bisnestä, vaan oma hankkeensa, joka kuitenkin tukisi Viherlandian liiketoimintaa.
Investointi ei onnistu ilman hyviä kumppaneita.
– Se on niin iso juttu, että pitää löytää oikea henki. Pitää löytää kultainen lanka, että kauppakeskus ei olisi mikään tavallinen market, Jyrki Tahvonen ko-

rostaa.
Hänen mukaansa kauppakeskuksesta on neuvoteltu eri tahojen kanssa, mutta hankkeella ei
ole vielä aikataulua. Rakentaminen vaatii asemakaavan muutoksen.
– Kauppakeskus tuskin ehtii asuntomessuihin mennessä
valmiiksi. Sen toteutuminen on
niin monesta asiasta kiinni, Jyrki Tahvonen sanoo.

UPM ja Metsäliitto-konserni
järjestelevät omistuksiaan Kemi

Viherlandia : Tahvosten perheyritys
2 Viherlandia Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 3,9 miljoonaa euroa.
2 Vuonna 1984 perustetussa puutarhakeskuksessa
Jyväskylässä on vuosittain
noin 400 000 kävijää.
2 Se työllistää ympärivuotisesti 26 henkeä ja kevään

sesongissa kaksinkertaisen
määrän.
2 Viherlandiassa tehtiin
omistusjärjestelyjä viime talvena, koska yksi perustajista ja pääomistajista, puutarhaneuvos Juhani Tahvonen
kuoli viime kesänä.
2 Järjestelyssä yhtiö sai

kaksi uutta osakasta ja hallituksen jäsentä: Suvi Ahtosalon ja Hanna Tahvosen,
jotka ovat Juhani Tahvosen
tyttäriä. Yhtiön muita omistajia ovat Kari, Seppo, Jyrki
ja Tomi Tahvonen.
2 Hallituksen jäsenistä yrityksen operatiiviseen toi-

Itävalta
Hallein

mintaan osallistuu ainoastaan Jyrki Tahvonen.
2 Viherlandian ja Puutarha Tahvoset Oy:n toimintaa
eriytettiin pari vuotta sitten.
Puutarha Tahvosten toiminnot keskitettiin Raaseporin
Pohjankuruun, jossa kasvatetaan taimia.
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Oma yritys takaa varman kesätyöpaikan
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Camping Nyyssänniemessä yrittäjänä oleva Matti Ikäläinen vitsailee paiskivansa syksyn ja kevään opiskelurupeaman aikaan
töitä viitenä päivänä viikossa, kesällä vastaavasti seitsemänä.

kentamisen Viherlandian maille. Juhani Tahvonen arvioi viime
vuoden huhtikuussa (Keskisuomalainen 15.4.2010), että kauppakeskus voisi olla mahdollinen
vuosina 2014–2015.
– Kauppakeskus on vielä naftaliinissa, mutta sitä ei ole unohdettu. Se hautuu ja kehittyy, Viherlandia Oy:n hallitukseen ja
omistajiin kuuluva Jyrki Tahvonen kertoo.

UPM:lle tärkeä Metsä-Botnian tehdas on Raumalla, missä
UPM:llä on iso päällystettyä aikakauslehtipaperia tekevä kone. Metsä-Botnian tehtaalta sellu kuljetetaan märkänä puristemassana suoraan UPM:n paperikoneelle.
– Meillä on varmasti löydettävissä malli niin, että molempia
osapuolia hyödyttävä integraatio jatkuu Raumalla tulevaisuudessakin, Korpeinen totesi.
Torstaina julkistettu Botniajärjestely on johdonmukaista
jatkoa UPM:n aiemmille strate-

gisille päätöksille. Vuonna 2008
UPM päätti muodostaa sellusta liiketoimintayksikön. Vuotta myöhemmin UPM osti Uruguayn tehtaan Metsäliitolta kokonaan omistukseensa. Samassa yhteydessä UPM:n omistus
Metsä-Botniassa putosi 47 prosentista 17 prosenttiin.
UPM:n sellutehtaat ovat Pietarsaaressa, Kuusankoskella,
Lappeenrannassa ja Uruguayn
Fray Bentosissa. Niiden yhteinen vuosikapasiteetti on 3,2 miljoonaa tonnia, mikä on hieman
vähemmän kuin UPM:n sellun
tarve.
UPM myy nyt ensimmäisessä
vaiheessa Metsä-Botniasta 6,7
prosenttia 140 miljoonalla eurolla Metsäliitto-konsernille. Metsäliitolla on oikeus ostaa loput
11 prosenttia seuraavien kahden
vuoden aikana. Torstaina tehdyt
sopimukset perustuvat arvioon,
että UPM:n alkuperäisen 17 prosentin osuuden arvo on 290 miljoonaa euroa.
UPM maksaa 35 prosentin
osuudesta Myllykoski Paperista M-realille 10,5 miljoonaa euroa. Myllykoski Paper on Myllykosken Anjalankosken tehdas
Kouvolassa.
UPM:n ja M-realin kauppa toteutuu, jos EU:n kilpailuviranomaiset hyväksyvät kaupan, jolla UPM ostaa Björnbergin suvun
omistamat Myllykoski Oyj:n ja
Rhein Papierin. UPM uskoo,
että molemmat kaupat saadaan
päätökseen syyskuun loppuun
mennessä.
M-realin Schweighofer Groupille myymän Halleinin sellutehtaan vuosikapasiteetti on
160 000 tonnia. Kaupan velaton arvo on 34 miljoonaa euroa.
M-realin toimitusjohtajan
Mikko Helanderin mukaan Mreal ei ole käyttänyt Halleinin
sellua omassa tuotannossaan.

Toiset odottavat työnantajan
hommiinkutsuhuutoa kotisohvalla, toiset laittavat hihat heilumaan ja työllistävät itse itsensä. Ja miksei samalla muutaman
ystävänkin. Näin teki keuruulainen Matti Ikäläinen, 23, joka on
lähtenyt rohkeasti mukaan yrityselämään.

Ikäläinen pyörittää seitsemättä kesää Camping Nyyssänniemeä yhdessä äitinsä Leena Ikäläisen kanssa. Kesäinen työnteko leirintäalueella on miehen mukaan mielenkiintoista.
Työ on monipuolista, päivittäin
törmää uusiin ihmisiin ja töissä
häärii hyvä sakki.
– Välillä päivät ovat toki hyvin pitkiä, mutta silti yrittäjyyteen kuuluu tietynlainen vapaus. Päällimmäisenä mielessä ei
suinkaan ole tuntimäärien kasvu. Kai yrittäjyyteen on osannut
vuosien mittaan kasvaa äidin ja
suvun kautta.

Nyyssänniemessä työskentelee yrittäjäkaksikon lisäksi noin
yhdeksän muuta. Kaikki tekevät
väliin kaikkea – vessojen siivouksesta aamupalan laittoon.
Yrittäjänuoren mukaan on hienoa, että työntekijäjoukon kesken vallitsee hyvä yhteishenki.
– Olemme saaneet tartutettua
kaikkiin sen, että täällä puhutaan ”meidän yrityksestä”. Yrittäjäasenne on levinnyt. Haluamme pärjätä yhdessä.
Nyyssänniemessä käy yöpyjiä
toukokuun lopulta syyskuun alkuun jatkuvan sesongin aikana
noin 5 500. Tämän päälle kävi-

jöitä kertyy paikallisista tapahtumakävijöistä.
Leirintäalue on pyörinyt Ikäläisten voimin vuodesta 2005,
kun Leena Ikäläinen lupautui alueen vetäjäksi osuuskunnan kautta. Pojan mukaan tarkoituksena
oli, että hommaa pyöritetään yksi kesä, mutta vuonna 2009 pari
erotti toiminnan osuuskunnasta
ja perusti oman yrityksen.
– Henkisesti olin toki mukana jo ennen virallista yrityksen
perustamista, Matti Ikäläinen
sanoo.
– Kaveriporukasta saatiin
aluksi työntekijöitä. Tarkoituk-

sena on työllistää paikallisia
mahdollisimman hyvin. Yhtä
lukuunottamatta kaikki töissä
olevat ovat alle 25-vuotiaita.
Äiti ja poika vakuuttavat, että yritystoiminta kulkee hyvin.
Pieniä säröjäkin mukaan mahtuu, mutta Matilla on tuomisena uutta verta, Leenalla paljon
kokemusta.
– Toisinaan meinaa olla vaikeaa vetää raja yksityis- ja työasioiden välille.
Matti Ikäläinen lähti Nyyssänniemen toiminnan innoittamana
pari vuotta sitten opiskelemaan
Jyväskylän Tiimiakatemiaan.

Opinnot ovat yhä kesken, mutta hänen mukaansa koulu on
antanut paljon pontta yritystoiminnalle ja toisinpäin.
– Opiskelusta olen saanut eväitä markkinoinnin suunnitteluun,
mihin olen kiinnittänyt huomiota myös Nyyssänniemessä.
– Ainoa ero opiskelun ja yrittäjyyden välillä on se, että syksyllä teen töitä keskimäärin viitenä päivänä viikossa, kesällä
seitsemänä, nauraa Matti Ikäläinen.
 Juttusarjassa esitellään keskisuomalaisia nuoria kesätöissä.

