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Tekes kasvua
vauhdittamaan

YRITTÄJILLÄ

KOVA ”DRAIVI”
YLITORNIOLLA

Ylitorniolla toimiva Juvatec Oy tarjoaa huolto-,
asennus-, korjaus- ja porauspalveluja Suomessa sekä
muissa pohjoismaissa.
– Vuoden 2015 marraskuussa yritys oli pisteessä,
jossa päätimme aloittaa kasvuohjelman, kertoo Juvatec Oy:n toimitusjohtaja Kai Juvani.
– Päätimme rakentaa markkinoille uuden tuotteen. Tuote on tärkeä osa kasvutavoitteitamme,
tavoittelemme nopeaa kasvua. Kasvu tarkoittaa meidän
tapauksessamme lisää liikevaihtoa ja lisää työpaikkoja.
Voidaksemme toteuttaa kasvusuunnitelmat, tarvitsimme ulkopuolista rahoitusta ja lisää tuotantotiloja.
– Ylitornion Yrityspalvelun yritysneuvoja Toni
Kraatari neuvoi ja opasti kun tarvitsimme tietoa sekä
apua avustusten ja hakemusten laadintaan, korostaa
Kai Juvani.
– Tekes myönsi rahoitusta toimintaan ja homma
lähti käyntiin. Lisää tuotantotilaa hankimme Ylitornion
teollisuusalueelta.
– Hankinnan rahoittamisessa meitä auttoi Outokaira
Tuottamhan ry ja sen toiminnanjohtaja Anne Anttila,
kiittelee Juvani.
– Finnveran kanssa käydyt neuvottelut ovat olleet
kannustavia, sieltä on luvattu apuja rahoitukseen,
mikäli tarvetta tulee, yrittäjä kertoo.
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Teollisuuden alihankintaverkosto laajenee
Ylitorniolla
– Geonex Oy valmistaa vaakaporauslaitteita sekä suorittaa niiden huoltoja.
Yrityksen sijainti on hyvä, Ylitorniolta voi toimia kätevästi koko Lapin, PohjoisRuotsin ja Pohjois-Norjan alueilla, korostaa toimitusjohtaja Kimmo Juvani.
– Alkutalvella 2016 aloimme suunnitella uutta tuotantotilaa yrityksellemme.
Kuvio eteni nopeasti ja saimme ELY-keskuksen tuella hallin rakennustyöt
ripeästi alulle Ylitornion teollisuusalueella. Helmikuussa 2017 teollisuusalueelle
valmistuu uutta tuotantotilaa noin 600 m2. Hallin korkeus on huimat 8,5 m.
Korkeus on poikkeavan suuri, liekö korkein halli koko jokivarren alueella? Halli
varustetaan kahdella 6,5 tonnin hallinosturilla. Hallin toimitilat ja varustelut
ovat erinomaiset, kehaisee Kimmo Juvani.
– Samaan halliin sijoittuu vuokralaiseksi uusi yritys, nimeltään BKWeld Oy.
Yritys toimii teollisuuden alihankkijana muun muassa Geonex Oy:lle, kertoo
BKWeld Oy:n toimitusjohtaja Petri Kauvosaari.
Tuotantotilat ovat samassa hallissa ja mahdollistavat sujuvan yhteistyön,
vahvistavat Kauvosaari ja Juvani.
– Geonex Oy:lla on meneillään ELY-keskuksen tukemana kansainvälistymishanke, Juvani jatkaa. Hankkeella tavoitellaan markkinaosuutta
saksankieliseltä alueelta. Avuksi on jo palkattu projekti-insinööri. ELYkeskukselta on haettu myös investointitukea Geonex Oy:n nostureihin ja
BKWeld Oy:n laiteinvestoinneille. BKWeld Oy:n koneet ovat metallin käsittelyyn
tarkoitettuja laitteita, Kauvosaari täsmentää.
– Pankki vaatii rahoitusta varten liiketoimintasuunnitelmat ja
kannattavuuslaskelmat. Samat suunnitelmat käyvät myös Ely-keskuksen
tukihakemuksiin, lisäksi tarvitaan hyvä hankesuunnitelma. Hakuprosessi
vaatii melko lailla jumppaamista, niitä väänneltiin vielä jouluaatonaattona
yritysneuvoja Kraatarin kanssa, Kauvosaari valaisee.
– Alku oli näissä hankkeissa vaikeaa ja uudistukset meinasivat mennä pipariksi,
yrittäjät kertaavat. Suunnitelmat nytkähtivät kuitenkin eteenpäin ja alkoivat
toteutua, kun avuksi suunnitteluun tuli Ylitornion Yrityspalvelusta Norrena ja
Digipoliksen ABC-hankkeesta Aarno Martin. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
toimii myös hyvin ja siitä kiitos heille, muistuttaa toimitusjohtaja Kimmo Juvani.

Nyt meillä on kasvun ainekset koossa ja voimme satsata kasvuun täysillä, tiivistää Kai Juvani.

Norjan markkinat tähtäimessä

Kuvassa oppisopimuskoulutukseen
osallistuvista Ergo Kelder ja
Sami Hynynen, he ovat mukana
valmistamassa betonituotteita
Ruotsin suurimpaan
teollisuusinvestointikohteeseen.
Kyseessä on Sca Timrån Helios -projekti.
Nimet vasemmalta Ergo Kelder, Juha,
Mika ja Reijo Alapuranen ja Sami
Hynynen.

YBT Oy on laadukkaiden betonivalmisosien valmistaja. Yritys tarjoaa
asiakkaille täyden palvelun suunnittelusta asennukseen. Yrityksen
Suomen tehtaiden liikevaihto oli viime vuonna 10,5 miljoonaa €,
josta yli puolet tuli Ruotsin vientikaupasta, kertoo toimitusjohtaja
Juha Alapuranen. Suomessa yrityksellä on tehtaita, Ylitornion lisäksi,
Raahessa ja Kuhmossa. Ruotsissa meillä on Lujabetoni Oy:n kanssa
yhteistyöyritys Prefabmästarna Sverige AB, jonka liikevaihto viime
vuonna oli 16 miljoonaa € ja se työllistää 80 henkilöä Öjebynin tehtaalla.
– Nyt olemme suunnanneet katseemme Norjaan ja haemme
kasvua sieltä. ELY-keskuksen myötävaikutuksella on käynnistetty
Lappilainen kansainvälistymishanke, jossa kolme betonialan yritystä
saa asiantuntijapalveluja markkinoinnin edistämiseen Norjan alueella.
Myös tässä hankkeessa Digipoliksen ABC-hanke toimi vipuvartena.
Kansainvälistymishanke on tärkeä apu toiminnassamme, sanoo
toimitusjohtaja Alapuranen.
Hän mainitsee vielä, että ajankohta vientiponnisteluille on hyvä,
koska vuoden alussa Norja on vähentänyt tullimuodollisuuksiaan.
– Tärkeää on myös Ammattiopisto Lappian kanssa tehty
yhteistyö. Tammikuussa käynnistetty, Kenttälän Sepon vetämä
oppisopimuskoulutus on lähtenyt hyvin liikkeelle. Ylitorniolle on
palkattu 5 uutta työntekijää, jotka opiskelevat elementtivalmistajan
ammattitutkintoa. Näin saamme lisää uusia ammattitaitoisia
työntekijöitä nykyiseen 50 hengen vahvuuteemme. Lisäämme
tulevaisuudessa henkilökuntaa kasvun myötä, korostaa Alapuranen.
– Mielestäni Ylitornio on paras paikka elää, asua ja yrittää. Meillä
on maailman parhaat ja sitoutuneimmat työntekijät, joka ovat
kehittyvän yrityksemme betoninen perusta. Ylitornion sijainti puoltaa
vientimarkkinoita.

Yhteistyö kunnan kanssa toimii.
Ei mitään huonoa sanottavaa
Ylitornion kunnasta, Juha tiivistää!

Toni Kraatari
Olemme valmiita auttamaan
sinua, ota yhteyttä!
Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

yritysneuvoja puh. 0400 126 970
toni.kraatari@ylitornio.fi

Markku Norrena
yritysneuvoja puh. 040 176 9222
markku.norrena@ylitornio.fi

Kimmo Juvani ja Tuomas
Lassheikki suunnittelevat tulevaa
työtehtävää.

Kuvassa oikealla Petri Kauvosaari
ja Heikki Barsk työntekijöineen.

Kannalan Huvilat suuntaa katseet
vientimarkkinoille
Kannalan perheyrityksessä on meneillään sukupolvenvaihdos, vuorossa on jo
kolmas sukupolvi. Toimitusjohtaja Allan Kannala on siirtymässä sivuun ja jatkajaksi
tulee hänen poikansa Aleksi.
– Keskitymme edelleen piharakennusten valmistukseen, mutta kehittelemme
myös uusia malleja, Allan Kannala korostaa.
Yritys avasi myös verkkokaupan pari vuotta sitten. Sen osuus myynnin tekijänä on
kasvanut koko ajan, nyt se on noin 30 % liikevaihdostamme, kertoo Allan Kannala.
Hän korostaa, että verkkokauppa on tällä alalla tulevaisuutta. Logistiikka näyttelee
tärkeää roolia ja tuotteet toimitetaan asiakkaille kotipihalle saakka.
Verkkokaupan perustamista ja sukupolven vaihdosta jumpattiin Ylitornion
yrityspalvelun kanssa, hän mainitsee.
Kapasiteettimme mahdollistaa kasvun ja kasvua haetaan nyt Ruotsin ja Norjan
markkinoilta. Tavoitteenamme on, että tehdas pyörii täydellä voimalla ympäri
vuoden, Kannala kertoo. ELY-keskus on mukana kehittämishankkeessa ja myöntänyt
yritykselle avustusta kansainvälistymiseen. Rahoittajalla on ollut erittäin positiivinen
suhtautuminen yrityksemme kasvu potentiaaliin.

Keskustan hotellin uudistuminen on
käynnissä, kasvua haetaan ulkomailta
Tenho Koret ja Pertti Nevala aloittivat Hotel Kievari Ylitornion yrittäjinä vuoden 2017
alussa.
– Tämän vuoden päätavoitteena on uudistaa hotellihuoneet ja erityisesti kylpyhuoneet
vastaamaan tämän päivän tarpeita, kertoo toimitusjohtaja Tenho Koret. Ravintolan toimintaa
tehostetaan myös, lisäämme lounas- ja aamiaistarjontaa sekä pidennämme aukioloaikoja,
hän luettelee. Yökerhoakin pidetään auki klo 4 asti, osittain ruotsalaisten asiakkaiden vuoksi.
Ohimenevästä matkailijavirrasta tavoitellaan uusia asiakkaita, erityisesti norjalaisia.
Talvimatkailuun panostetaan ja toiveena ovat muun muassa aasialaiset matkailijat.
Ylitorniolta käytiin yrittäjien kanssa messumatkalle Saksassa ja Kievari osallistui matkalle.
Sieltä haettiin uusia kontakteja ja asiakkaita.
Yrittäjät ovat saaneet yrityksen käynnistämiseen TE-keskuksen starttirahaa. Se on
ollut ratkaiseva apu, sanoo Koret ja jatkaa, Finnveran takaukset yrityksen ostoon olivat
välttämättömät. Yhteistyö molempien edellä mainittujen tahojen kanssa oli ongelmatonta.
Hän haluaa kiittää myös Ylitornion Yrityspalvelun yritysneuvojaa Kraataria ja sanoo
saaneensa todella suuren avun Tonilta.
Hän muistuttaa lopuksi, että Ylitorniolaiset ovat ottaneet meidät sydämellisesti vastaan,
kiitos siitä!

Kievarin vetovastuu on siirtynyt uusille omistajille
tammikuun alusta. Tenho Koret hanan äärellä
tottuneesti.

