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KOLUMNI

Jo vuoden aJan minulla on ollut mahdollisuus olla mukana kehittämäs-
sä osaamista suurteollisuusalueella yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Vuosi 
on ollut uskomattoman mielenkiintoinen ja palkitseva. Odotukset, joita mi-
nulla oli ennen tehtävääni ryhtymistä, ovat jo monilta osin täyttyneet. Olen 
kiitollinen kaikille tapaamilleni ihmisille, koska he ovat toivottaneet minut 
tervetulleeksi tavalla, jonka ansiosta tunnen kuuluvani tähän yhteisöön.

Löytämällä vastaukset perinteisiin pedagogisiin kysymyksiin; miten, kuka, 
mitä, miksi ja milloin, luomme kumppaneillemme edellytyksiä jatkuvaan op-
pimiseen. KIP:n alue on monella tavalla mielenkiintoinen, toimiihan alueel-
la reilut 70 yritystä, jotka työllistävät peräti 2 250 henkilöä. Lisäksi täällä val-
litsee pitkä yhteistyön perinne. Kahden suuren, Kemiran ja Outokummun ra-
kentamien tuotantoprosessien perinnön näemme tänään kiertotalouskokonai-
suudessa. Tämä on mahdollistanut myös uusien yritysten sijoittumisen alueel-
le sekä entistä monipuolisemman palvelutarjonnan.

Lisäksi teemme paljon yhteistyötä alueturvallisuuden kehittämiseksi. Tä-
män ansiosta KIP tarjoaa esimerkiksi viranomaisille pilotointimahdollisuu-
den testata uusia varusteita ja menetelmiä. Alueella tehdään entistä enemmän 
myös yhteismarkkinointia KIP-brändin esiintuomiseksi. Yhteismarkkinoin-
nin avulla voimme paitsi houkutella kiinnostuneita yrityksiä sijoittumaan 
alueelle sekä saamaan uusia työntekijöitä KIP:n yrityksille.

Seuraavan askeleen yhteistyön tiivistämisessä otamme osaamisen kehittä-
misessä, joka tukee jatkuvaa oppimista. Itse olen saanut toimia asiantuntijana 
12 vuotta henkilöstön kehittäjänä teollisuudessa. Tämä laaja-alainen työ on 
tarkoittanut niin työntekijöiden osaamistarpeiden kartoittamista kuin heidän 
osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämistä. 

Yritysten osaamisvaatimuksista 80 prosenttia on kaikille yhteisiä, ja loput 20 
prosenttia yrityskohtaista erityisosaamista. Oppimisesta puolestaan 70 prosent-
tia koostuu jatkuvasta työssä oppimisesta, 20 prosenttia opitaan muilta vaik-
kapa mentoroinnin tuloksena, ja 10 prosenttia muodollisessa koulutuksessa. 
Osaamisen kehittäminen lähtee aina aikaisemmin hankitun osaamisen tun-
nistamisesta. Ellei tätä tehdä, esimerkiksi koulutuksen ostaminen voi pahim-
millaan olla ajan ja rahan haaskausta ilman kytköstä yrityksen strategiaan. 
KIP:n alueen toimijoilla on valtavasti käytännön mukanaan tuomaa stan-
dardisoitua osaamista, jota voisimme hyödyntää keskenämme paljon nykyis-
tä enemmän. Yksi tärkeä osa kokonaisuutta ovat  luonnollisesti alueen koulu-
tusorganisaatiot.

Osaaminen on elintärkeää yritysten kilpailukyvylle, ja sen lisäksi moni 
työntekijä valitsee työpaikan sen perusteella, missä hän voi parhaiten hyödyn-
tää ja kehittää omaa osaamistaan. Kysymys kuuluu, mikä on se konsepti, jol-
la varmistetaan KIP:n ekosysteemin kilpailukyky sekä vetovoima ja pitovoima 
tulevaisuudessa? Viimeisen vuoden ajan olemme kehittäneet tähän vastausta. 
Sen nimi on KIP Academy.
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AJANKOHTAISTA

Numerot KIP:n vuodesta
 

2019
Saapuneet vieraat 

11 216 henkilöä

Saapuneet kuljettajat 

14 648 henkilöä

Saapuneet puhelut (Port Tower) 

18 183 kpl

Ajoneuvoliikenne sisään 

370 203 kulkuneuvoa

Junaliikenne sisään 

1 391 junaa

Paloilmoitintehtävät 

2 336 kpl

Vartijailmoitustehtävät (lakisääteiset) 

1 154 kpl
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KOULUTUS

– KIP Academy on ennen kaikkea mah-
dollistaja. Se tarjoaa resurssihyötyjä 
tuottamalla yrityksille laadukkaita kou-
lutuksia tavalla, joka säästää aikaa ja ra-
haa. Samalla rakentuu osaamisen yhte-
näinen KIP-standardi alueen yhteisen 
strategian mukaisesti. Koulutusorga-
nisaatiotkin hyötyvät konseptista KIP 
Academyn toimiessa siltana niiden ja 
yritysten välillä. Kaikki tämä edistää 
jatkuvaa oppimista, tiivistää KIP Ser-
vicen koulutuspäällikkö Jonas Sandlin. 
    Digitalisaatio ja työn murros ovat esi-
merkkejä megatrendeistä, jotka edellyt-
tävät osaamistason nostamista kaikil-
la toimialoilla. Muun muassa OECD 
esittää 19.2.2020 julkaistussa Conti-
nuous Learning in Working Life in Fin-
land -arvioinnissaan järjestämään en-
tistä enemmän lyhytkestoisia koulutuk-
sia, joilla vastataan yritysten muuttu-
viin koulutustarpeisiin. Tämä on yksi 
KIP Academyn tärkeimmistä tehtävis-
tä, samoin kuin työelämän muutosten 
ja koulutustarpeiden ennakointi yhdes-
sä yritysten kanssa.

– Tavoitteena on, että KIP Acade-
my tuntisi hyvin alueen yritykset ja nii-
den erityisyydet, minkä ansiosta uudes-
ta konseptista olisi iso apu myös yritys-
ten koulutusvastaaville, Sandlin jatkaa.

Sandlinin kädenJälkeä edus-
taa Mirkan kansainvälinen Mirka Aca-
demy, josta on tullut kivijalka yhtiön 
osaamisen kehittämiselle.

– Kun minut valittiin nykyiseen teh-
tävääni, minulle annettiin mahdollisuus 
luoda jotain täysin uutta. Uskon, että 

KIP Academy tulee parantamaan KIP:n 
alueen yritysten kilpailukykyä, Sandlin 
toteaa.

KIP Academyn palvelut räätälöidään 
yksilöllisesti yritysten tarpeisiin kilpai-
lukykyisin hinnoin. Käytännön järjes-
telyissä huomioidaan tuotantolaitosten 
24/7-toiminta, mikä usein haastaa pe-
rinteiset koulutusorganisaatiot.

– Meillä on käytössämme laajat ja 
luotettavat kouluttajaverkostot. Koulu-
tusorganisaatioiden lisäksi kouluttaji-
na voivat toimia vaikkapa teollisuuspa-
lokunnan henkilöstö tai KIP:n alueen 
yritysten omat asiantuntijat, mikä edis-
tää hienosti jakamistaloutta. Tuomme 
koulutuksiin täysin uusia koulutusme-
todeja, joissa yhdistyvät teoria ja monia-
lainen käytännön osaaminen. 

Viime vuonna KIP Servicen koulu-
tuksiin osallistui yhteensä 2 240 henki- 
löä, joista kolmannes työskenteli muual-
la kuin KIP:n alueella. Sandlinin mu-
kaan yrityksillä on 80-prosenttisesti sa-
mat koulutustarpeet erityiskoulutuksen 
osuuden jäädessä 20 prosenttiin.

– KIP Academy on merkittävä re-
surssi myös alueelle sijoittuville uusil-
le yrityksille henkilöstön kouluttaja-
na, minkä lisäksi voimme olla suun-
nannäyttäjänä edistämässä ulkomaisen 
työvoiman työllistymistä. Kaiken kaik-
kiaan on kansainvälisesti ainutlaatuista, 
että teollisuusalueella toimii KIP Aca-
demyn kaltainen konsepti, joka lisää 
teollisuusalueen vetovoimaa, Sandlin 
korostaa.

Lisätietoja KIP Academystä antaa  
Jonas Sandlin.

Uusi koulutuskonsepti  
vastaa joustavasti koulutustarpeisiin

Monipuolisesta osaamisesta on kehittynyt yksi 
KIP:n alueen tärkeimmistä vahvuuksista. KIP 
Academy on uusi koulutuskonsepti, joka palve-
lee KIP:n alueen yritysten työkaluna osaamisen 
kehittämisessä.
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Yllä olevassa kuviossa on esimerkkejä KIP Academyn palvelutarjonnasta. 
Konseptin ansiosta yritykset pääsevät hyödyntämään joustavasti ja  
vaivattomasti KIP Academyn laajaa kumppanuusverkostoa.  
KUVITUS JONI AUTIO  JA JOHANNA HYLKILÄ
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KOULUTUS

KOrONAVIrUKSeSTA JOHTUVA valtakunnallinen poik- 
keustila näkyy KIP:n alueella muun muassa seuraavasti  
(tiedot perustuvat keskiviikon 18.3.2020 tilanteeseen):

Kokkolan suurteollisuusalueella kriittiseen henkilöstöön 
kuuluvat teollisuuspalokunnan, vartioinnin sekä vesilaitok-
sen työntekijät.

KIP Servicellä on valmius rajoittaa ihmisten liikkumista 
henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran vuoksi. Toistaiseksi 
yrityksiin saapuvien urakoitsijoiden liikkumista ei rajoiteta, 
mutta ulkopuolisten urakoitsijoiden käytön minimointi  
on suositeltavaa. Yritysten on itse huolehdittava, että  
nykyisissä poikkeusoloissa valtioneuvoston maanantaina 
antamat linjaukset toteutuvat yritysten omassa toiminnassa 
ja tiedottamisessa.

Vesilaitoksella siirryttiin maanantaina 16.3. kahteen 
toisistaan erilliseen työvuoroon, jolla pyritään pitämään 
toimintaan kohdistuvat riskit mahdollisimman pieninä. 
Samalla otettiin käyttöön tehostetut puhdistustoimen- 
piteet valvomossa. Tämän hetkisen tiedon mukaan  
uuden koronaviruksen leviämistä talousveden välityk-
sellä ei pidetä todennäköisenä (STM:n ja MMM:n ohjeis-
tus vesihuoltolaitoksille).

Myös vartioinnille on annettu puhtaanapitoon liittyvät 
ohjeistukset koronatartuntojen ehkäisemiseksi.

Alueen ruokaloissa toiminta on sopeutettu vallitse-
vaan tilanteeseen.

i am French, living in Kannus. Last 
autumn I joined an innovating program 
from Hanken SSE in Vaasa. The Busi-
ness Lead education is directed at edu-
cated immigrants, typically at a Mas-
ter’s level. The goal is to help them in-
tegrate in the Finnish working environ-
ment and conversely to prepare the en-
vironment to welcome them. 

The program is divided in two part. 
First four months consists in a compe-
tence and personal development series 
of module, in which stress is put on cul-
tural specificities and how to make the 
best of them. The second part is an in-
ternship that Hanken SSE can mana-
ge to facilitate through its professional 
network in the region.

The first thing I could help initiate, 
is cooperation between Hanken SSE 
and KIP Service. This puts Kokkola In-
dustrial Park (KIP) on the map of Han-
ken SSE, which is traditionally more 
focused on Etelä-Pohjanmaa. I believe 
that this cooperation will contribute to 
reinforcing the regional attractiveness 
and could help create new educational 
opportunities in Kokkola. 

Besides, this internship takes an ori-
ginal form as I am both under KIP Ser-
vice and Boliden. This uncommon po-
sition, I think, offers a great deal of op-
portunities because cooperation is no 
longer a word but becomes real. In my 
opinion, this type of cooperation is 
what could help the industry to get to 
the next level and help create a dynamic 
and leading environment here.  

With KIP Service, I am taking part 
in educational and training develop-
ment and at Boliden, I am working on 
similar aspects but with a stronger stress 
on human resources development. For 
me it is a great opportunity already but 
what I try everyday is to make it also a 
profitable situation for both companies. 
My key question is to ask myself eve-
ryday if I brought something that they 
would not have had without me. I ho-
pe that my teammates and manager see 
as I see that our cooperation is fruitful.

Matthieu Guinard

Cooperation could help create
new educational opportunities

MATTHIEU GUINARd edustaa korkeasti  
koulutettuja maahanmuuttajia,  
ja hän on työharjoittelussa Boliden  
Kokkolalla ja KIP Servicellä.  
KUVA JORMA UUSITALO

Poikkeustilan vaikutukset KIP:n alueella
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Uudistunut Servis-lehti on saanut paljon hyvää palautetta muun muassa kansikuvistaan. 
Nyt lukijat saavatkin sanoa oman sanansa siitä, mikä oli vuoden 2019 paras Servis-lehden 
kansi.

Äänestysaikaa on huhtikuun loppuun 30.4.2020. Vastanneiden kesken arvomme  
AfterShokz Air on-ear -luukuulokkeet. Voittajan nimen julkaisemme Servis-lehden  
tämän vuoden toisessa numerossa kesäkuussa.

Äänestää voit netissä osoitteessa www.kipservice.fi tai oheisella QR-koodilla

Poikkeustilan vaikutukset KIP:n alueella

Äänestä paras Servis-kansi

1. 2.

3. 4.
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turvallisuustyölle ja sen tärkeydel-
le antavat perspektiiviä suurteolli-
suusalueen toiminnan laajuudes-
ta kertovat tunnusluvut: alueella 

toimii 17 tuotantolaitosta ja noin 60 
palveluyritystä, joissa työskentelee vaki-
tuisesti 2 250 ihmistä. Toiminta jatkuu 
läpi vuorokauden seitsemänä päivänä 
viikossa vuoden jokaisena päivänä.

Toiminnan laajuutta kuvaavat myös 

tilastot ajoneuvo- ja henkilöliikenteestä. 
Suurteollisuusalueelle saapuu vuodessa 
yli 370 000 ajoneuvoa ja vajaat 1 400 ju-
naa sekä reilut 600 laivaa. Kuukaudes- 
sa alueella käy keskimäärin 800 vierasta 
tähänastisen ennätyksen ollessa 1 480 
vierasta yhtenä kuukautena.

Lähestyvä kesäkausi on aina oma lu-
kunsa. Esimerkiksi viime kesänä suur-
teollisuusalueella oli reilun kuukauden 

aikana keikkatöissä noin 700 aliurakoit- 
sijoiden työntekijää. On selvää, että näis- 
sä oloissa turvallisuudesta ei voi tinkiä 
piiruakaan, ja kaikkeen pitää varautua.

Soiten enSihoidon kenttä-
JohtaJa Pekka Kainu on tärkeä 
lenkki Soiten ensihoidon ja suurteolli-
suusalueella ensivasteyksikkönä toimi-
van KIP Servicen teollisuuspalokunnan 

KIP:n alueen turvallisuutta rakennetaan monen 
eri toimijan yhteistyöllä. Tärkeässä roolissa on 
esimerkiksi Soiten ensihoidon ja KIP Servicen 
teollisuuspalokunnan keskinäinen yhteispeli.

Turvallisuus on yhteispeliä

YHTeISTYöSSÄ SOITeN eNSIHOITO

Soiten ensihoidon kenttäjohtajan Pekka Kainun 
vastuualueina ovat viranomaisyhteistyö ja suur- 
onnettomuudet. 
KUVAT JORMA UUSITALO
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(TPK) välisessä yhteistyössä. Hänen 
vastuualueenaan ovat viranomaisyhteis-
työ ja suuronnettomuudet.

– Pelastuslaitos ja Soiten ensihoito 
ovat kartoittaneet yhdessä vuosia suur-
teollisuusalueen onnettomuusriskejä, ja 
riskiarvio on tuotu tiedoksi myös Soi-
ten johdolle. KIP:n alueeseen liittyviin 
riskeihin on varauduttu sekä ensihoidon 
että koko sairaalan osalta, Kainu kertoo.

Teollisuuspalokunta näyttelee hänen 
mukaansa isoa osaa Soiten ensihoidon 
harjoittamassa yhteistyössä.

– Teollisuuspalokunnan aloitettua toi- 
mintansa päätimme KIP Servicen tur-
vallisuuspäällikön Jussi Långin kans-
sa järjestää aluksi teollisuuspalokunnan 
henkilöstölle ensivastekurssin, jossa Soi-
te toimi kouluttajana. Soite on taho, jo-
ka valvoo ja ohjeistaa ensivasteen toi-
mintaa.

Soiten ensihoidon ja TPK:n yhteisiä 
ensivasteharjoituksia järjestetään vuo-
sittain. Niissä tietoa jaetaan puolin ja 
toisin. Pekka Kainun mukaan Soiten 
ensihoidolla on erilaisiin hätätilapotilai-
siin perustuva koulutuskaava. Sen mu-
kaan koulutusta annetaan sellaisia ti-
lanteita varten, joissa ensivasteyksiköstä 
arvioidaan olevan eniten hyötyä. Tällai-
sia tilanteita ovat muun muassa tajutto-
mat, kouristelevat, hengitysvaikeuksista 
kärsivät ja rintakipuiset potilaat sekä el-
vytyspotilaat.

maakunnan enSivaSteeSta 
poiketen teollisuuspalokunta toimii 
KIP:n alueen ensivasteyksikkönä kai-
kissa tehtäväluokissa, joihin ensihoidol-
le tulee hälytyksiä.

– Teollisuuspalokunnan tehtävä on 
tärkeä jo sen takia, että he tuntevat teh-
dasalueen ja pääsevät nopeasti kohtee-
seen ensimmäisenä yksikkönä. TPK jär-
jestää myös opastuksen, mikä on meille 
arvokas apu tositilanteessa.

Käytännössä teollisuuspalokunta an-
taa hätäensiavun ja ensihoitoyksikkö 
ensihoidon. Hätäensiavulla voi olla rat-
kaiseva merkitys potilaan selviytymisel-
le hengissä.

– Jos potilas esimerkiksi on eloton, po-
tilaan ennuste huononee  10%/minuutti, 
ellei elvytystä aloiteta välittömästi. Tä-
män johdosta potilaan nopea tavoitta-
minen on suoraan verrannollinen hänen 
selviytymiseensä.  TPK tavoittaa hätätila- 
potilaan nopeammin, koska yksikkö on 
jo valmiiksi alueella. Sen lisäksi TPK pää- 
see nopeasti vaikeisiinkin paikkoihin, 
kuten siilojen katolle sekä antamaan hätä- 

ensiapua että auttamaan potilaan siirtä-
misessä. Lisäkädet ovat aina tervetullei-
ta, Kainu sanoo.

Lisäksi teollisuuspalokunnalla on eri- 
koistietämys siitä, mitä kemikaaleja eri 
tuotantolaitoksilla käytetään ja miten 
kemikaaleille altistuneita ihmisiä hoi-
detaan.

– Kaiken kaikkiaan meillä on tosi 
positiiviset kokemukset teollisuuspalo-
kunnasta ja sen roolista KIP:n alueella.

Entä miten Pekka Kainu kehittäi-
si varautumista suuronnettomuuksien 
varalle?

– Jos KIP:n alueella tapahtuisi iso 
onnettomuus, silloin TPK alistettaisiin 
pelastuslaitoksen käyttöön, ja se meni-
si kohteeseen ensirintamassa. Pelastus-
laitoksella on oma pesuteltta, jossa se 
pesee kemikaaleille altistuneita ihmisiä, 
ja meillä Soiten ensihoitokeskuksessa on 
oma erityistilanneyksikkö välineistöi-
neen. Näissä tilanteissa resurssit ovat kui-
tenkin aina rajalliset, jonka vuoksi esi-
merkiksi investointi kunnolliseen pesu- 
linjastoon voisi olla paikallaan.

Ensivaste on osa porrastettua ensi- 
hoitojärjestelmää. Sillä tarkoitetaan 
potilaan luokse lähetettävää lähin-
tä mahdollista yksikköä, joka 
kykenee aloittamaan välittömät 
toimenpiteet potilaan peruselintoi-
mintojen turvaamiseksi, antamaan 
tehostettua ensiapua, arvioimaan 
potilaan tilan ja raportoimaan  
tilanteesta eteenpäin.

Ensivasteyksikkö voidaan hälyttää 
silloin, kun on todennäköistä, että 
se tavoittaa hätätilapotilaan varsi-
naista ensihoitoyksikköä aikaisem-
min. Ensivasteyksikkönä voi toimia 
esimerkiksi ensivastekoulutuksen 
saaneesta miehistöstä koostuva  
pelastuslaitoksen yksikkö (esimer-
kiksi paloauto).

Ensivasteyksikön käytöllä pyritään 
minimoimaan viive hälytyksen ja 
potilaan tavoittamisen välillä, koska 
se on osoittautunut kriittiseksi 
tekijäksi hätätilapotilaan ennus-
teessa.

Ensivasteyksikkö hälytetään, kun 
se saavuttaa potilaan merkittävästi 
ensihoidon yksikköä nopeammin. 

Yksikkö voidaan hälyttää myös  
ensihoidon yksiköiden lisäavuksi.

KIP:llä ensivasteyksikkö hälytetään 
sopimuksen mukaan aina, kun ensi- 
hoitoyksikkö saa tehtävän suurteol-
lisuusalueelle. (A-D-tehtävät) 

Mikä ensivaste?

Pekka Kainun mukaan Soiten ensihoidolla on positiiviset kokemukset yhteistyöstä KIP 
Servicen teollisuuspalokunnan kanssa.
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– Vuonna -83 olin täällä Kemiralla työ-
harjoittelussa. Silloin en ollut ajatellut 
sähkötöiden olevan tällaisia vaan enem-
mänkin perusasennuksia.

Tuolloin teollisuusalue tuntui oudol-
ta työympäristöltä, mutta ammattikou-
lun jälkeen Witick aloitti Mäntykan-
kaan Sähköllä, joka oli hänen nykyisen 
työnantajansa, Caverion Suomi Oy:n, 
edeltäjä. Sen jälkeen töitä on riittänyt jo 
35 vuoden ajan.

– Aluksi työskentelin täällä teolli- 
suusalueella ja välillä olin 10 vuotta 
pois, mutta nyt olen ollut jo kahdeksan 
vuotta tällä reissulla. Eikä kahta saman- 
laista päivää ole oikeastaan ollut.

Saman firman palveluksessa Jarmo 
Witickin ovat pitäneet paitsi vaihtele-
vat työtehtävät myös hyvä työilmapiiri 
ja työkaverit. Vaikka yrityksen nimi on 
matkan varrella muuttunut yrityskaup-

Aikoinaan Kokkolan 
ammattioppilaitoksen 
3-vuotiselle sähköasen-
tajalinjalle hakeutunut  
Jarmo Witick ei tiennyt 
valitsemastaan amma- 
tista juuri mitään, 
mutta mielenkiintoi-
selta vaikuttanut ala 
vei miehen mukanaan.

Riikka Leppäkari

pojen myötä neljä kertaa, ovat monet 
työntekijät olleet työssä pitkään.

– Nyt on saatu myös hyviä uusia nuo- 
ria asentajia töihin ja aina kun mahdol-
lista, otamme mielellämme työharjoit-
telijoita.

Witickin mukaan Caverionilla on 
selkeä organisaatio. Vaikka yritys on iso 
ja tarjoaa kaikkia talotekniikkaan liitty-
viä palveluita, sujuu yhteistyö eri osasto-
jen kanssa hyvin.

SähkÖaSentaJana Witickin 
normaaliin työpäivään kuuluu töiden 
valmistelua, suunnittelua, tarvikkeiden 
hankintaa sekä asennustöitä kaapeloin-
neista kytkentöihin ja laitekokonaisuuk- 
siin. Metallitöitäkin saattaa päästä te-
kemään.

– Sähköasennuksia tehdään ihan pie-
nistä kiinteistöasennuksista kokonaisiin 

Työturvallisuus on Jarmo Witickille
KAIKeN TeKeMISeN LÄHTöKOHTA

HeNKILö
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tehdasprojekteihin. Lisäksi teemme au- 
tomaatio- ja paloilmoitinasennuksia. 
Omaan työnkuvaani kuuluvat myös 
aluesähköistykset eli aluevalaistuksia 
sekä kiinteistösähköjen huoltoa ja kun-
nossapitoa.

KIP:n alueella on Witickin mukaan 
ollut mielenkiintoisia työkohteita.

– Me rakennamme uutta, ylläpidäm-
me nykyisiä ja kunnostamme vanhoja 
järjestelmiä, laitteistoja ja kiinteistöjä. 
Tilaajan tarpeet ja meidän palvelumme 
kohtaavat täällä todella hyvin.

Jarmo Witick katsookin toimivansa 
asiakaspalveluammatissa.

– Otetaan tilaukset vastaan, suorite-
taan työ asiakkaan toivomalla tavalla ja 
tarvittaessa ehdotetaan parannuskohtei-
ta. Ja koska kyseessä on iso alue, noin 
700 hehtaaria, ja siellä kymmeniä yri-
tyksiä, tapaa työssä paljon ihmisiä, joi-
den kanssa tehdään yhteistyötä. Se on-
kin yksi puoli, minkä takia olen tässä 
työssä viihtynyt.

PaitSi kärkimiehenä Jarmo  
Witick toimii myös Caverion Suomi 
Oy:n työsuojeluvaltuutettuna Kokko-
lan ja Ylivieskan alueella. Tässä luot-
tamustehtävässä hän edustaa 60–70:tta 
asentajaa.

– Tehtävä on mielenkiintoinen, siinä 
pääsee itsekin kehittämään omaa työ-
ympäristöään ja tuomaan esille ideoita 
ja tekemään parannusehdotuksia.

Työterveys, työturvallisuus ja ympä- 
ristö ovat ensisijaisia kaikissa alueen 
projekteissa. Caverionilla painotetaan-
kin ennakoivan turvallisuustyön, työ-
terveyden ja hätävalmiuden tärkeyttä 
sekä ympäristövaikutusten vähentämis-
tä ja ympäristösäädösten noudattamista. 
– Meillä, niin kuin KIP:in alueellakin, 
työturvallisuus on korkealla tasolla. Lä-
hes kaikki työ tehdään vaativissa olosuh-
teissa, on erilaisia kemikaaleja ja metal-

Caverion toiMii
jo 11 Maassa

Caverionin palvelut ja ratkaisut luo-
vat rakennetusta ympäristöstä äly-
kästä ja kestävää. Asiakkaat voivat 
luottaa osaamiseemme rakennus-
ten, infrastruktuurin, teollisuuslai-
tosten ja teollisten prosessien koko 
elinkaaren ajan: hankekehityksestä 
tekniseen huoltoon ja kunnossapi-
toon, teollisuuden käyttöön ja kun-
nossapitoon, kiinteistöjohtamiseen 
sekä älykkäisiin teknologioihin ja 
asiantuntijapalveluihin. Palvelemme 
asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, 
Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 16 000 
ammattilaisen voimin. Liikevaihtom-
me vuonna 2019 oli noin 2,1 miljar-
dia euroa.

leja sekä jatkuva liikenne. Työturvalli- 
suuden pitää olla kunnossa, ennen kuin 
töitä edes aloitetaan.

Myös ilmastotavoitteisiin liittyviä 
ohjeistuksia seurataan konsernitasolla 
tarkasti.
– Esimerkiksi kierrätys on hoidettu 
täällä todella hyvin ja vanhojen kiin-
teistöjen energiatehokkuutta pyritään  
parantamaan yhdessä KIP Servicen 
kanssa. Aurinkoenergia, sähköautojen 
latausjärjestelmät sekä ympäristöystä-
vällinen kylmätekniikka alkavat nekin 
olla mukana enenevässä määrin.

Witickin työpäivät saattavat välillä 
venähtää ja työasiat olla mielessä työajan 
ulkopuolellakin. Puhelinsoiton tullessa 
palvelua kuitenkin aina järjestetään. Va-
paa-ajallaan hän pyrkii irrottautumaan 
työasioista autoharrastuksen, mökkeilyn 
ja matkailun parissa.

Jarmo Witick on tullut vuosien aikana 
tutuksi KIP:n alueen yrityksille.  
KUVAT JORMA UUSITALO

Työterveys, työturval-
lisuus ja ympäristö ovat 
ensisijaisia kaikissa 
alueen projekteissa.
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Teollista toimintaa
jo 75 vuotta

Teollinen tuotanto Kokkolan suurteollisuus-
alueella käynnistyi 75 vuotta sitten. Kun 
sittemmin Kemiran tehtaina tunnetut valtion 
Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy:n 
tuotantolaitokset otettiin käyttöön 1945, 
kukaan tuskin osasi arvata, millaisen  
menetystarinan alku se lopulta oli.

KIP 75 VUOTTA

SERVIS 1/202012

Juttu on ensimmäinen osa Servis-lehdissä julkaistavaa Kokkola Industrial Park 75 v -juttusarjaa.
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Rikkihappo- ja superfosfaattiteh-
taiden jälkeen olivat vuorossa 
1962 perustetut natriumsul-
faatti- ja kalsiumkloriditehtaat. 

Samana vuonna suurteollisuusalue sai 
toisen ison toimijan, kun Outokumpu 
käynnisti rikkitehtaan ja voimalaitoksen. 
Outokummun kobolttitehdas aloitti 
1967 ja sinkkitehdas 1969.

Pitkään Kokkolan suurteollisuusalue 
tunnettiin näistä kahdesta valtionyhti-
östä, eteläiselle alueelle sijoittuneesta Ke-
mirasta ja pohjoisen alueen Outokum-
musta. 1990-luvulle tultaessa molem-
missa yhtiöissä päätettiin uusista stra- 
tegisista linjauksista. Niitä seuranneiden 
yrityskauppojen tuloksena, ja myös ko-
konaan uusien toimijoiden tulon myö-
tä, KIP on saavuttanut nykyisen yhtiö-
rakenteensa.

Tässä jutussa KIP:n vuosikymmeniä 
kertaavat kemiralaisista John Hagnäs ja 
outokumpulaisista Raimo Harsunen. 
Molemmilla on takanaan pitkät työurat 
suurteollisuusalueella.

John hagnäS naurahtaa ku-
vatessaan omaa rooliaan kemiralaisena 
Kokkolassa.

– Ilmeisesti olen sekä ainoa kokkolalai-
nen Kemiran tehtaanjohtaja että viimei-
nen yhtiön tehtaanjohtaja Kokkolassa. 
Oulusta diplomi-insinööriksi valmistu- 
nut Hagnäs tuli ensimmäisen kerran 
suurteollisuusalueelle 1985 vastaamaan 
Kemiran mekaanisesta kunnossapidos-
ta koneosaston päällikkönä. Vuodesta 
1989 reilut viisi vuotta kuluivat Kemi-
ran palveluksessa Helsingborgissa, kun-
nes hän lyhyen Oulun-jakson jälkeen 
sai kutsun tehtaanjohtajaksi Kokkolaan 
1997.

– 1980-luvulla Kemira oli alkanut 
kansainvälistyä ja myös rönsyillä, ja yli 
70 yhtiön hallinnoiminen ympäri maa-
ilman oli kallista ja vaivalloista. Siinä ti-
lanteessa yhtiö ymmärrettävästi katsoi 
peiliin 1990-luvun lopulla arvioimal-
la strategiaansa uudelleen. Kemiran il-
moittaessa, mihin liiketoimintoihin se 
aikoo keskittyä, mukana ei ollut Kok-
kolan-toimintoja. Oli helppo vetää joh-
topäätös, että jossain vaiheessa tapah-
tuu jotain, Hagnäs taustoittaa Kemiran 
Kokkolassa sijainneiden tuotantolaitos-
ten myöhempää pilkkoontumista uusil-
le omistajille sekä uusien yhtiönimien il-
mestymistä alueelle.

Hänen mukaansa pilkkoutuminen 
lähti käytännössä liikkeelle hienoke-
mikaalitehtaasta, eli nykyisestä CABB 
Oy:stä. Silloinen Kemira Fine Chemi-Juttu on ensimmäinen osa Servis-lehdissä julkaistavaa Kokkola Industrial Park 75 v -juttusarjaa.
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cals Oy siirtyi vuonna 2004 pääomasi-
joitusyhtiö 3i:n omistukseen, ja yhtiön 
nimi muuttui KemFine Oy:ksi.

Suomalaiset oppivat tuntemaan Ke-
miran erityisesti lannoitebisneksestä. 
Sen kotimaan ja  ulkomaan liiketoimin-
not Kemira myi puolestaan norjalaisel-
le Yaralle, mukaan lukin Kokkolan re-
hufosfaatti- ja kaliumsulfaattitehtaat.

Kaliumsulfaattitehtaan yhteydessä 
toimineen kalsiumkloriditehtaan uu-
deksi omistajaksi tuli amerikkalainen 
Tetra Chemicals, jonka palvelukseen 
myös John Hagnäs siirtyi.

– Kemiran satama eli Hopeakivensa-
tama on tänä päivänä Kokkolan Satama 
Oy:n omistuksessa, ja rikkihappoteh-
taan osti Boliden 2010. Kemiran-tehtai-
den varsinainen infra kerättiin KIP Inf-
ran alle, ja kunnossapitotoiminnot myi 
OnePoint Oy eteenpäin, Hagnäs luette-
lee pääpiirteissään Kemiran Kokkolan- 
toimintojen jakaantumista uudelleen.

harva ymmärtää Hagnäsin 
mukaan, mitä kaikkea KIP Plug and 
Play-alueena tarjoaa tänä päivänä yri-
tyksille. Tärkeitä palveluita ovat esimer-
kiksi suunnittelu, kunnossapito, labora-

torio, tarvikkeet ja varaosat sekä logisti-
set palvelut  ja yhteydet kansainvälisille 
markkinoille unohtamatta Öjanjärveä 
makeanveden lähteenä, jossa on paljon 
hyödyntämätöntä makeaa vettä.

– Hyödykkeitäkin on tarjolla moni-
puolisesti, kuten edullista energiaa, höy-
ryä ja eri vesilaatuja. On myös putkisil-
lat ja viemäröinnit. Tämä kaikki on tu-
losta pitkäjänteisestä kehittämisestä.

– Yksittäisinä niminä haluan nostaa 
esille Kokkolan kaupungin kaavoitus-
päällikön Veli-Pekka Koivun, joka oli 
todellinen visionääri. Koivun aloittees-
ta suurteollisuusalueelle laadittiin T/
Kem-kaava, joka helpottaa merkittäväs-
ti esimerkiksi uusien laitosten sijoittu-
mista. Samoin Juhani Paananen ener-
giajohtajana oli tärkeä kehittäjä miet-
tiessään muun muassa rikkihappoteh-
taan ylijäämälämmön hyödyntämistä.

Työturvallisuus ja uusimpien tekno-
logioiden käyttö ovat ottaneet isoja as-
keleita eteenpäin varsinkin 2000-luvul-
la. Lisäksi Hagnäs korostaa panostuksia 
ympäristöasioihin.

– Viimeistään 70-luvun lopulla alet-
tiin tiedostaa, kuinka tärkeä on huomi-
oida oman toiminnan vaikutukset ym-
päristölle. Olenkin tosi ylpeä siitä asen-
teesta, jolla Kemira ryhtyi investoimaan 
erilaisiin ympäristöä säästäviin ratkai-
suihin, Hagnäs sanoo.

raimo harSunen tuli Outokum-
mulle putkiasentajaksi 1968. Varsinkin 
kokkolalaisten jalkapalloihmisten hy-
vin tuntema Kalevi ”Heru” Tiainen 
oli vinkannut Harsuselle, että Outo-
kummulla tarvitaan putkimiehiä.

– Olin instrumenttiryhmässä mitta- 
ri- ja pienputkiasentajana ”oikeissa töis-
sä”, kun minut valittiin syksyllä 1985 
päätoimiseksi työsuojeluvaltuutetuk-
si. Siinä tehtävässä olin aina vuoteen 
1999. Viimeiset 20 vuotta työskente-
linkin kokonaisvaltaisesti työturvalli-
suusasioiden parissa, kunnes aprillipäi-
vänä 2007 jäin pitkälle vapaalle. Vuo-
det 1991–1996 olin lisäksi ammatti-

Suurteollisuusalueen
infra ja palvelut ovat
esimerkilliset.

John Hagnäsin mukaan KIP monipuolisena Plug and Play-alueena on eurooppalaisittain ainutlaatuinen.
Kuvassa Hagnäs Geirangerin vuonon maisemissa Norjassa.
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osasto 135:n puheenjohtajana, Harsu-
nen kertaa työuraansa Outokummun ja 
loppuaikana Boliden Kokkolan palve-
luksessa.

Kemiran tavoin Outokummun vai-
heet suurteollisuusalueella ovat olleet 
moninaiset. 2000-luvun merkittävin ta-
pahtuma ajoittuu vuoteen 2003, jolloin 
nykyisin Euroopan toiseksi suurin sink-
kitehdas siirtyi Outokummulta ruotsa-
laisen Bolidenin omistukseen.

1960-luvulla perustettujen tehtai-
den kannattavuuskäyrät alkoivat osoit-
taa 1970-luvulla keskenään eri suun-
tiin, jonka tuloksena Outokumpu lo-
petti rikin tuotannon kannattamatto-
mana 1977. Samoin kobolttitehdas ajau-
tui yhä syvempiin taloudellisiin vaike-
uksiin, vaikka väliin mahtui hyviä-
kin vuosia. Lopulta Outokumpu päätti 
1980-luvun lopulla lopettaa metallisen 
koboltin tuotannon Kokkolassa.

– Se oli kuumaa aikaa, kun kobolt-
titehtaan kohtalosta väännettiin kättä. 
Outokummun hallintoneuvoston silloi-
nen puheenjohtaja Erkki Liikanenkin 
muisteli myöhemmin, miten kova paine 
tuli Kokkolan-tehtaan henkilöstöltä toi-
minnan jatkamiseksi.

Vuonna 1989 kobolttitehtaasta muo-
dostettiin erillinen tulosyksikkö, josta 
omistusjärjestelyiden tuloksena syntyi 
OMG Kokkola Chemicals Oy, ja Kok-
kolassa tapahtuvassa koboltinvalmistuk- 
sessa alkoi uusi menestyksekäs aikakausi.

– Kokkolassa puhuttiin, että ame-
rikkalainen pörssisijoittaja herra Moon 
oli henkilö, jonka mukaantulo oli tär-
keä osaratkaisu kobolttitehtaan jatkolle. 
Antti Aaltonen OMG:n Kokkolan teh-
taan johtajana oli taas osaava ihminen, 
jonka johdolla tuotanto saatiin pelaa-
maan. Koboltin hintakin nousi lupaa-
vasti, Raimo Harsunen muistelee.

kauPunginvaltuutettunakin 
toiminut Harsunen on nähnyt KIP:n 
alueen kasvun ja kehityksen monessa 
eri roolissa.

– Onhan tämä kasvu ollut aivan val-
tavaa sekä Outokummun että Kemi-
ran puolella. Kun tulin Outokummul-
le, täällä oli meidän ja Kemiran lisäksi 
ainoastaan Nesteen, TB:n ja Esson säi-
liöt sekä Shellin asema. KIP on työllis-
tänyt kokkolalaisten lisäksi maakunnan 
ihmisiä Perhoa ja Himankaa myöten.

Syitä kasvuun löytyy hänen mukaan-
sa useita, joista tärkeimpänä luonnolli-
sesti yhtiöiden oma toiminta.

– Sen lisäksi koulutuspuolella on ol-
lut iso rooli. On ollut ammattikoulu, 
Teku, ammattikorkeakoulu ja yliopisto-
keskus. Kokkolan kaupunki on omassa 
roolissaan mahdollistanut paljon, kuten 
Koivuhaan asuntorakentamisen tehtai-
den työntekijöille.

– Kaupunki on ollut muutenkin yri-
tysmyönteinen. Muistan vieläkin, mi-
ten Woikosken ylin johto tuli kaupun-
ginhallituksen kokoukseen varta vasten 
kiittämään kaupunkia sujuvasta yhteis-
työstä. Samoin Port Tower on yksi osa 
kehityshistoriaa.

Harsunen jatkaa, että myös suurteol-
lisuusalueen infra ja palvelut ovat esi-
merkilliset.

– Outokummulla oli aluksi oma sata-
ma, joka tunnetaan nykyisin Kokkolan 
Satama Oy:n Syväsatamana. Satamako-
konaisuutta on sittemmin kehitetty pit-
käjänteisesti, mikä on mahdollistanut 
teollisuudelle kansainväliset yhteydet, 
Harsunen kehuu niin väyläsyvennystä 
kuin AWT-terminaalin rakentamista.

Raimo Harsunen teki suurteollisuusalueella pitkän työuran ja sai seurata KIP:n kehitystä  
myös Kokkolan kaupungin luottamushenkilön näkökulmasta.
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Powerin voimalaitoksella
KÄYNNISTYI ISO  
YMPÄrISTöINVeSTOINTI

Tuotantojohtaja Esa Malkamäen mukaan 
uusi investointi vähentää erityisesti rikki-
dioksidi- ja hiukkaspäästöjä. 
KUVAT JORMA UUSITALO

YMPÄrISTö



Investoinnin taustalla ovat ensi kesä- 
kuun lopussa tiukkenevat päästöra-
jat, jotka johtuvat suuria polttolai-
toksia (LCP) koskevasta LCP-ase-

tuksesta. 
 – LCP-asetus on astunut voimaan 

1.1.2016, mutta Powerin voimalaitos on 
kuulunut niin sanotun siirtymäsuunni-
telman piiriin. Sen puitteissa meille on 
määritelty vuosittaiset tonnirajat rikki-
dioksidille, typen oksideille ja hiukkas-
päästöille. Siirtymäsuunnitelma on kos-
kenut tietyn ikäisiä laitoksia, jotta niil-
lä on ollut aikaa toteuttaa tarvittavat in-
vestoinnit lupaehtojen täyttämiseksi, 
kertoo tuotantojohtaja Esa Malkamäki 
Kokkolan Energialta. Lisäksi 17.8.2021 
voimaan astuvat suurten polttolaitosten 

Kokkolan Energian Powerin voimalaitoksella on 
käynnistynyt savukaasujen lauhdutus- ja lämmön 
talteenottolaitteiston rakentaminen. Investointi 
pienentää päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta.

BAT-päätelmät kiristävät päästörajoja 
entisestään.

Hänen mukaansa nyt rakennettava 
uusi teknologia puree erityisesti rikki-
dioksidi- ja hiukkaspäästöihin. Näiden 
osalta vähennys tulee olemaan merkittä-
vä. Energiatehokkuuskin paranee, kos-
ka kaukolämpöä tuotettaessa polttoai-
netta kuluu nykyistä vähemmän.

SavukaaSuJen lauhdutuS on 
teknologia, jolla kiinteän polttoaineen 
kokonaishyötysuhdetta on mahdollista 
nostaa siirtämällä prosessista poistuvien 
kosteiden savukaasujen sisältämää läm-
pöä kaukolämpöveteen. Näin aiemmin 
savukaasujen mukana hukkaan mennyt 
energia saadaan otettua talteen.

Laitteisto asennetaan voimalaitoksen 
kiertoleijupetikattilaan, jonka polttoai-
neteho on 109 MW. Päästöt vähene-
vät savukaasun kulkiessa märkäpesurin 

läpi. Pesuri erottaa kiintoainetta ja vä-
hentää rikkipäästöjen pitoisuutta savu-
kaasuissa.

– Tämän investoinnin myötä pys-
tymme vastaamaan mainiosti vaadittui-
hin päästörajoihin. Koska lisäksi otam-
me savukaasuista talteen lämpöä, lait-
teisto parantaa voimalaitoksen energia-
tehokkuutta, Malkamäki toteaa.

Lämmön talteenotto tuottaa kauko-
lämpöä kaukolämpöverkkoon noin 15 
MW:n teholla ja vähentää Kokkolan 
Energian vuotuista polttoainetarvetta 
noin 400 rekkakuormaa vastaavalla  
määrällä. 

Kohteen perustustyöt käynnistyivät 
viime lokakuussa. Käyttöönotto alkaa 
ensi syksynä ja tavoitteena on, että suu-
ruusluokaltaan noin 8 miljoonan euron 
investointi on käytössä ja luovutettu ti-
laajalle kuluvan vuoden loppuun men-
nessä.

Jorma Uusitalo

Perustustyöt Powerin voimalaitoksella käynnistyivät viime lokakuussa, valmista on kuluvan vuoden loppuun mennessä.
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YMPÄrISTö

Kokkolan Suurteollisuusalueen
KIP  Ympäristöpäivä järjestetään jo

17. kerran, 5. kesäkuuta Villa Elbassa.

Kiinnostavia puheenvuoroja,
ajankohtaista asiaa ja verkostoitumista.

Tapahtuman järjestää KIP ympäristö- ja energiatyöryhmä

KIP YMPÄRISTÖPÄIVÄ
5. KESÄKUUTA 2020

Lisää tietoa tapahtumasta tulee
kevään aikana osoitteeseen kip.fi

Kaikkiaan Kokkolan alueelta luo-
kitustarkasteltiin 16 pohjavesi-
aluetta ja kahta uutta aluetta. 
KIP Servicen ympäristöpäälli-

kön Virve Heikkisen mukaan uusien 
pohjavesipäätösten taustalla on yhtenäi-
nen kansallinen ohjeistus, joita ELY-kes-
kukset noudattava. 

– ELY-keskus on päätöstä tehdessään 
korostanut, että pohjavesialueen määrit-
tämisessä ei voida huomioida maankäy-
töllisiä eikä taloudellisia seikkoja, vaan 
määrittäminen tehdään pelkästään hyd- 
rogeologisin perustein. Myöskään pohja- 
veden laatu ei vaikuta rajauksiin tai luo-
kituksiin, hän sanoo. 

KIP ympäristö- ja energiaryhmäs-
sä muutosta on arvioitu huolestuneena. 
Vaikka lähtökohtana kaikissa tilanteissa 
luonnollisesti on, ettei mitään pohjavet-
tä saa pilata, pohjavesialueella toimimi-
seen liittyy tiukentuneita rajoituksia ja 
velvoitteita. Päätöksen haastavuutta li-
sää, ettei siitä voi valittaa. 

uudet luokitukSet ja rajauk-
set liittyvät EU:n vesipolitiikan puit-
edirektiivin velvoitteiden täytäntöön-
panoon. Pohjavesialueiden rajaamista, 
luokittelua ja suojelusuunnitelmia kos-
kevat säännökset lisättiin lakiin kan-
sallisesti vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä vuonna 2015 ja seuraa-
vana vuonna valtioneuvoston asetuk-
seen. Vastuu pohjavesialueiden määrit-
tämisestä ja luokituksesta sekä pohjave-
sialuetietojen ylläpidosta on alueellisilla 
ELY-keskuksilla.

Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kävi 

Ei valitusoikeutta
Harrinniemi ja Patamäki
yhdeksi pohjavesialueeksi
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt merkittäviä muutoksia Kokkolan pohjavesialuei-
den rajauksiin ja luokituksiin. Helmikuussa voimaan astuneiden muutosten seurauksena 
Patamäen ja Harrinniemen pohjavesialueet on yhdistetty 1-luokan pohjavesialueeksi sekä 
Laajalahden alue on luokiteltu uutena alueena 2-luokan pohjavesialueeksi. ELY-keskuksen 
päätöksestä ei voi valittaa. 
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Närings-, trafik- och miljöcentralen

KOKKOLA / 1027251 Patamäki / Luokka 1 / 1.2020
KARLEBY / 1027251 Patamäki / Klass 1 / 1.2020

500 m

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka 1) 
För vattenförsörjningen viktigt grundvattenområde (klass 1)

Pohjavesialueen raja
Grundvattenområdets gräns

Pohjavesialueiden välinen raja
Gräns mellan grundvattenområden

Pohjaveden muodostumisalueen raja
Gräns för grundvattnets bildningsområde

Vedenottamon kaukosuojavyöhyke, L-SVEO päätös nro 81/1990/3
Fjärrskyddszon för vattentäkt, vattendomstolens beslut nr 81/1990/3

Vedenottamon lähisuojavyöhyke, L-SVEO päätös nro 81/1990/3
Närskyddszon för vattentäkt, vattendomstolens beslut nr 81/1990/3

1

Pohjavesialueiden  
kolme luokkaa
Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltu-
vuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti.

1-luokka: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.  
Sen vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan ve-
denhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 
10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli 50 ihmisen tarpeisiin.

2-luokka: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesi- 
alue. Pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa 
perusteella alue soveltuu 1-kohdassa tarkoitettuun käyttöön. 

e-luokka: Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai 
maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

tammikuussa kertomassa luokitustarkastuksista ja uusista rajauk-
sista KIP ympäristö- ja energiaryhmälle.

– Hän korosti, että pohjavesialueen rajat määrätään hydrogeo-
logisten olosuhteiden perusteella käytettävissä oleviin tietoihin ja 
tutkimuksiin nojautuen. Rajausten jälkeen pohjavesialueet luoki-
tellaan käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa nojalla 1-, 2- ja 
E-luokkiin. Ne korvaavat aiemmin käytetyt I-III-luokat, Virve 
Heikkinen kertoo.

Patamäen alueella merkittävin muutos on Harrinniemen 
II-luokan pohjavesialueen yhdistäminen osaksi Patamäen poh-
javesialuetta, ja koko pohjavesimuodostuman luokittelu 1-luok-
kaan. Aiemmin nämä alueet on tulkittu erillisiksi alueiksi. Selvi-
tysten mukaan niiden välisellä vedenjakajalla ei ole kalliokynnys-
tä, jolloin lainsäädännön mukaisesti Kokkolan harju hydrogeolo-
gisena kokonaisuutena luokitellaan pohjavesialueeksi.

Laajalahden alue luokiteltiin uutena alueena 2-luokkaan. Siellä 
vesi on tutkimuksissa todettu hyvin rauta- ja mangaanipitoisek-
si, mutta pohjaveden laatua ei voida käyttää luokittelematta jättä-
misen perusteena.

kiP:n alueella asiakokonaisuutta on seurattu tiiviisti. Kok-
kolan suurteollisuusalueyhdistys on ottanut viime vuosina kan-
taa niin kansallisen pohjavesialueiden määritys- ja luokitusop-
paan laadintaan, Kokkolan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitu-
sesityksiin kuin myös luonnoksiin pohjavesialueiden suojelusuun-
nitelmista.

– KIP ry:n kanta oli, että Harrinniemen rajaus- ja luokitusesi-
tys olisi tullut poistaa kokonaisuudessaan, sillä vedenotto alueel-
ta ei mielestämme ole mahdollista. Laajalahden osalta KIP ry oli-
si odottanut tarkempia ja uudempia tutkimuksia ennen rajauksen 
ja luokituksen vahvistamista, Heikkinen toteaa.

Hänen mukaansa tulevaisuus näyttää, miten uudet rajauk-
set ja luokitukset vaikuttavat esimerkiksi olemassa oleviin maan-
käyttöä ohjaaviin kaavoihin tai uusien toimintojen sijoittumiseen 
KIP:n alueelle.

– Kokkolan pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten lisäksi 
toinen KIP:n kannalta haastava kokonaisuus on pohjavesialueiden 
määrällinen ja kemiallinen tarkastelu, Heikkinen muistuttaa. Pa-
tamäen pohjavesialueen kemiallinen tila on arvioitu huonoksi, jo-
ten siitä voi aiheutua toimenpiteitä, jotta pohjaveden hyvä tila saa-
vutettaisiin lähitulevaisuudessa. Servis-lehti palaa aiheeseen myö-
hemmissä numeroissaan.
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Hannu Hautalan mukaan monet 
syyt kannustivat häntä ottamaan 
vetovastuun kaivosyhtiöstä. 
– Kyseessä on ainutlaatuinen 

hanke Euroopassa. Litiumesiintymiä on 
kovin vähän, ja Keliberin kaivoshan-
ke on Euroopassa ylivoimaisesti pisim-
mällä. Sähköautojen yleistyessä litiumin 
menekin kasvun on arvioitu lisäänty-
vän yli 18 prosentin vuosivauhdilla ai-
nakin seuraavat 10–20 vuotta. Itselläni 
on kokemusta niin kaivostoiminnasta 
kuin tehtaiden pystyttämisestä. Lisäksi 
edeltäjäni Pertti Lambergin ja Keliberin 
tiimin rakentamalta vankalta pohjalta 
on hyvä jatkaa kohti hankkeen toteu-
tusta, hän perustelee.

KIP:n alueelle sijoittuva Keliberin li-
tiumkemiantehdas on Hautalan mukaan 
mielenkiintoinen osa kokonaisuutta.

– Olen jo käynyt katsastamassa teh-
taan paikan, ja hyvä alue siellä odot-
taa meitä. Tehdas tarvitsee tavanomai-
sia prosessiteollisuuden hyödykkeitä, ja 
erittäin tärkeä asia Keliberille on Kokko-
lan Sataman tuottamat satamapalvelut. 

PyhäSalmelta lähtöisin olevalla 
uudella toimitusjohtajalla on takanaan 
jo tähän mennessä merkittävä työura 
ulkomailla ja kotimaassa. Oulun yli-
opistossa konetekniikan osastolla opis-
kellut Hautala teki diplomityön silloi-
selle Rautaruukille eli nykyiselle SSA-
B:lle, mistä avautui myös ensimmäinen 
työpaikka. Raahesta hän siirtyi Sak-
saan Rautaruukin Düsseldorfin myyn-
tikonttorille teknisen asiakaspalvelun 
ja myynnin tehtäviin. Kun Rautaruuk-
ki laajensi toimintaansa ja osti teräs-
palvelukeskuksen Duisburgista, Hauta-
la muutti sinne vastaten jatkossa muun 
muassa logistiikasta ja prosessien kehi-
tysasioista.

– Saksasta näytti jo tulevan uusi koti-
maa, koska alunperin 3-vuotinen keik-
ka jatkui aina vuodesta 1994 vuoteen 
2002. Muutin kuitenkin Suomeen ja 
Oulun eteläisen alueelle Oulaisiin joh-
tamaan Flextronicsin yksiköitä. Yhtiön 
ryhdyttyä siirtämään toimintojaan ul-
komaille lähdin Unkariin Flextronicsin 
kilpailijalle Elcoteqille. Heillä oli Un-
karissa valtavan laaja yksikkö, ja siellä 
vastuullani oli enimmillään jopa 7 000 
työntekijää. Eräässä vaiheessa johdin 
myös yhden globaalin liiketoiminta- 
alueen tuotantoa.

Kun Elcoteqin meno alkoi hiipua, 
Hautala sai puhelun Suomesta. Sen seu-
rauksena edessä oli  jälleen muutto ko-
timaahan, tällä kertaa Tornioon Outo-
kummun palvelukseen Kemin kaivok-
sen ja Tornion terästehtaan johtajaksi. 
Hän toimi myös Outokummun johto-
ryhmässä ja Euroopan tuotantojohtaja-
na vuoteen 2016.

– Alkuvuodesta 2017 aloitin Nord- 
kalkin toimitusjohtajana, jota tehtävää 
hoidin kaksi vuotta. Ennen Keliberiä toi-
min neuvonantajana ja sijoittajana kah- 
dessa oululaisessa teknologiayritykses-
sä; Luxmet Oy:ssä ja Sapotech Oy:ssä. 

urheilua Seuraavat saattavat 
muistaa Hannu Hautalan hiihdon ja 
hiihtosuunnistuksen tuloslistoilta.

– Kouluaikoina kävin kilpailemas-
sa Kokkolassakin. Ensimmäisen hiihto- 
suunnistuksen pm-mitalini taisin poka-
ta Kaustisella 1980-luvun alkupuolella. 
Tosi harmi, että nykyiset talvet eivät 
enää tarjoa hiihtosuunnistukselle kun-
non puitteita.

Hautala kuitenkin uskoo, että Kok-
kolan Suunnistajat saavat hänestä uu-
den aktiiviharrastajan. Vaikka hiihto 
on olosuhteiden pakosta jäänyt viime 
vuosina vähemmälle, kartta ja kompassi 
houkuttelevat maastoon edelleen.

KAIVOSYHTIö KELIBER SIIRTYI
HANNU HAUTALAN AIKAAN

Keliber Oy:n uusi toimitusjohtaja, diplomi-insinööri 
Hannu Hautala, aloitti tehtävässään maaliskuun 
puolivälissä. Hautala tuo yhtiöön vankkaa kokemusta 
sekä kaivostoiminnasta että tehtaiden pystyttämisestä.

Keliber saa Hannu Hautalasta toimitusjohta-
jan, jolla on vahva kokemus myös kansain-
välisistä tehtävistä.

Hannu Hautala harrastaa aktiivisesti  
suunnistusta.
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Kokkolan keskuskentällä järjes-
tetään tiistaina 30. kesäkuuta 
suuri rock-konsertti ”One Big 
Band – Rockkola 400”. Ylei-

sölle ilmaisessa konsertissa esiintyy 
400 kokkolalaista kaikenikäistä ja -ta-
soista muusikkoa. Tapahtuma on osa 
Kokkolan juhlavuoden virallista ohjel-
maa. KIP toimii tapahtuman pääyhteis-
työkumppanina.

– Tämä on konsertti kokkolalaisilta 
kokkolalaisille. Yhdessähän me raken-
namme tätä kaupunkia, olemme ”one big 
band”, kiteyttävät tapahtuman toteut-
tamisesta vastaavan Kulttuurikorjaamo 
ry:n Robban Hagnäs ja Tiina Piha.

KIP ry:n markkinointipäällikön Jo-
hanna Hylkilän mukaan tapahtuman 
teema on erittäin osuva myös Kokko-
lan suurteollisuusalueen näkökulmasta.

– Olemme yhtä isoa yhteisöä täällä 
KIP:n alueella, mutta myös osana Kok-
kolaa. Kaupungin juhlavuoden, sekä 
myös KIP:n 75-vuotisjuhlavuoden, kun-
niaksi olemme mielellämme näkyvästi 
mukana tällaisessa tapahtumassa mah-
dollistamassa kokkolalaisille varmasti 
ikimuistoisen elämyksen, Hylkilä sanoo.

Vastaavaa tapahtumaa ei ole aikaisem-
min järjestetty Suomessa. Suuntaa-anta- 
vana esikuvana on maailman suurim- 
maksi rockbändiksi mainittu Rockin’ 
1000. Konsertti tekee kunniaa Kokko-
lan monipuoliselle musiikkikulttuurille 
ja vahvoille musiikkiperinteille. Musiik-
kikaupunkina Kokkola on kokoaan pal-
jon suurempi.

 
konSertin mahdolliStaa vah-
valla panoksellaan paikallinen elinkei-
noelämä. Pääsponsorina toimii Kokko-
la Industrial Park - KIP. Muita tähän 
mennessä mukaan lähteneitä kumppa-
neita ovat Kokkolan kaupunki, Halpa-
Halli, Keski-Pohjanmaan Osuuspank-
ki, Häggblom, Best Hall, HUR, KPK 
Yhtiöt, ÖT, Centria, Peter Forsström, 
KPV, Canorama, Visit Kokkola, Anto-
nomia, Seritec ja Näkömestari.

KIP mukana rOCKKOLA 400 -tapahtumassa

– Olemme hakeneet kumppaneik-
si erityisesti pitkään Kokkolan seudul-
la toimineita ja alueella vahvasti vaikut-
tavia yrityksiä, jotka jakavat kanssam-
me halun ponnistella yhteistyössä Kok-
kolan elinvoimaisuuden hyväksi. Elävä 
kulttuuri on sen yksi tärkeä osatekijä, 
järjestäjät toteavat.

Konsertti on kaupunkikuvassa vah-
vasti näkyvä ja iloinen tapahtuma. Oh-
jelmisto kootaan niin, että yleisöllä on 
mahdollisuus laulaa mukana.

– Kyseessä on kuitenkin paljon 
enemmän kuin konsertti. Se on näyttö 
alueemme mahtavasta yhteistyöhengestä. 
Tämmöistä me pystymme yhdessä jär-
jestämään!

Konsertti järjestetään yhteistyössä 
alueella toimivien musiikin opetusta tar-
joavien oppilaitosten kanssa. Tapahtu-
man tuottajana toimii Robert Hagnäs, 
joka tapahtumapuolella tunnetaan muun 
muassa Kahakka Olutfestivaalin järjes- 
täjänä. Ydintyöryhmässä ovat mukana 
Hagnäsin ja Pihan lisäksi Jussi Turpei- 
nen (Kokkolan Rokkikoulu) ja Mikko 
Pellinen (Keski-Pohjanmaan konser-
vatorio).

Robban Hagnäs ja Tiina Piha ovat järjestämässä  
kokkolalaisille Rockkola 400-tapahtumaa kesäkuun lopulla. 
KUVA JORMA UUSITALO

KAIVOSYHTIö KELIBER SIIRTYI
HANNU HAUTALAN AIKAAN
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LYHYeT

toiSen kerran JärJeStetty 
Vaikuttajanaiset-tilaisuus kokosi Tulli- 
pakkahuoneelle 150 osanottajaa eri puo-
lilta Keski-Pohjanmaata tammikuussa. 
Alusta saakka suuren suosion saanut ta-
pahtuma järjestetään seuraavan kerran 
15.1.2021.

Tämänkertaisen tapahtuman teema-
na oli ”Vielä on aika kasvaa”. Illan pu-
hujina olivat HR-guru ja henkilöstöjoh-
tamisen konkari Johanna Pystynen se-
kä Jaana Saarinen, jolta löytyy paljon 
kokemusta muun muassa erilaisista vuo-
rovaikutustilanteista ja ihmisistä.

– Johanna Pystynen ja muu Vincitin 
väki ovat rakentaneet pienestä IT-alan 
yrityksestä listautuneen suuryrityksen, 
joka valittiin vuonna 2016 Euroopan 
parhaaksi työpaikaksi (Great Place to 
work). Myös Jaana Saarisen puheenvuo-
ro teemasta Elän. Vaikutan. Nautin., 
herätti paljon ajatuksia, kertoo KIP:n 
markkinointipäällikkö Johanna Hylkilä.

Illan ohjelma sisälsi myös muotia, 
musiikkia ja verkostoitumista.

koSekin Ja kiP:n eduStaJien yhteinen tutustumis-
matka helmikuussa suuntautui KotkaHaminan-seudulle. 
Tapaamisen tarkoituksena oli luoda pohjaa syvemmälle suur-
teollisuusalueiden väliselle yhteistyölle. Tapaamisen koordi-
noijana toimi paikallinen kehittämisyhtiö Cursor Oy.

Cursorin edustajat Harri Eela ja Ilkka Hasanen kertoi-
vat vieraille KotkaHaminan kehittämis- ja investointitoimis-
ta. Mukana vierailulla oli myös Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulun tutkimusjohtaja Hanna-Kaisa Koponen.

Vaikuttajanaisten tapaamiset jatkuvat

Tutustumismatka KotkaHaminan-seudulle

KOSEKin ja KIP:n edustajat tutustuivat helmikuussa KotkaHaminan-seudun suurteollisuuteen ja satamaan.

Lisäksi ohjelmassa oli Karhulan Teollisuuspuiston ja Kar-
hulan Teollisuuspuistoyhdistyksen sekä Sulzer Pumps Fin-
land Oy:stä. Esittelijöinä olivat Sulzer Pumps Finlandin toi-
mitusjohtaja Markku Koponen ja Karhulan Teollisuuspuis-
toyhdistyksen toiminnanjohtaja Hannu Oksanen.

Teollisuuspuistosta vierailijat jatkoivat HaminaKotkan- 
sataman myyntipäällikön Ville Kuitusen vieraiksi. Innosta-
vaan satamaesittelyyn sisältyi myös satamakierros.

Kaakkoissuomalaiset kollegat toivotettiin lämpimästi ter-
vetulleiksi vastavierailulle.

Jaana Saarinen oli yksi illan mielenkiintoisista puhujista.
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SuurteolliSuuSalueen toiseksi liikennöidyin portti P3 on uusittu vii-
kon 12 aikana. Uutta mallia edustava portti toimii myös testiporttina, missä tes-
tataan uutta porttiteknologiaa.  Kokemuksia hyödynnetään tulevissa porttihan-
kinnoissa. P3- portista kulkee runsaasti ajoneuvoja, mutta uudessa mallissa on 
lisäksi oma pyöröportti jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

P3-portilta rakennetaan myös pyörätie Metallitehtaantien suuntaisesti Kel-
taiselle talolle ja terveysaseman eteen. Pyörätie sujuvoittaa liikkumista ja paran-
taa liikenneturvallisuutta.

kiP Service oli mahdollistamassa 
kauden ennätysyleisön jääkiekon Mes-
tis-seura Kokkolan Hermeksen kotiot-
telussa helmikuussa. Kotijoukkueen 
voittoa Savonlinnan Pallokerhosta to-
disti jäähallin lehtereillä peräti 2 148 
katsojaa. Ilmaispelin toisena tukijana 
oli Lantmännen Agro – JMT Koske-
la Oy.

Tempaus sai paljon kiittävää palau-
tetta jääkiekkoväeltä ja medialta.

– Ilmaispelin myötä jäähalliin saa-
tiin viimein väkeä paikalle kuin van-
hoina hyvinä aikoina. Ilmaispelin ylei-
sömäärä oli niin suuri, että paikalla 
oli varmasti runsaasti sellaisia katso-
jia, jotka eivät ole olleet Mestistä seu-
raamassa useampaan vuoteen, kirjoit-
ti Keskipohjanmaa-lehden urheilutoi-
mittaja Jarno Herranen.

Uudesta P3-portista saatavia kokemuksia hyödynnetään uusittaessa myös  
muita vilkkaasti liikennöityjä portteja.  
KUVA JORMA UUSITALO

Uusittu P3-portti toimii
myös testiporttina

KIP Service  
kumppanina
Hermeksen  
ennätyspelissä

KIP ry:lle  
uusi hallitus
kiP ry:n vuosikokous pidettiin Teams- 
kokouksena 18. maaliskuuta. Kokouk-
seen osallistui 14 jäsenyrityksen edus-
tajaa. Vuosikokouksen valitsemaan yh-
distyksen uuteen hallitukseen kuuluvat 
seuraavat jäsenet:

Tarja Halonen Boliden Kokkola Oy, 
Kim Ventin Rauanheimo Oy, Thomas 
Slotte Freeport Cobalt Oy, Mikko Rinta- 
mäki Kokkolan Energia Oy, Petri Lem-
piälä Neste Oyj, Jacek Makowiecki 
CABB Oy, Jonne Sandberg Kokkolan 
kaupunki, Olli-Matti Airiola KIP Ser-
vice Oy, Johanna Hylkilä Kokkola In-
dustrial Park (sihteeri). Puheenjohtajaksi 
valittiin Thomas Slotte.



www.kipservice.fi


