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Kauppaseurassa tapahtuu
Sääntömääräiset kokoukset Clavassa. Kauppaseuran 
metsästyspäivä Teiskossa. Uusi koulutus- ja juhlatila on 
valmistunut 3. kerroksessa. Jazz-ilta 25.3.2022. 

Ella, Kauppaseura ja Minä
”Tuli täyshiljaisuus, fanfaari, valot himmenivät ja Ella 
saatettiin keittiön heiluriovista läpi salin lavalle ja sitten 
April in Paris.” Yrjö Perä-Rouhu muistelee.

Uuden sukupolven areena 
Areena on Suomen suurin ja Euroopan ensimmäinen 
kaupungin keskustassa sijaitseva monitoimiareena.

Sandvik kehittää Tampereella 
uusia, innovatiivisia ratkaisuja
Automaatio, digitalisaatio ja sähköistyminen ovat 
tulevaisuuden teknologiaratkaisujen keskiössä. 

Tampereen Tohloppiin nousee 
kansainvälisen tason studio
Kuluvana vuonna seudulla kuvataan jo kymmeniä 
tuotantoja. 

Seutumiehen ajatuksia 
Tampereen kaupunkiseudusta
”Yhteistyössä olemme enemmän, sanotaan. ”

Koronakriisin vaikutukset 
talouteen
Koronaviruspandemian taloudellisia vaikutuksia 
eri aloilla.
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Tampereen Kauppaseura ry

Jäsen- ja sidosryhmälehti

Ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Painosmäärä 2000 kpl. 

Lehti postitetaan n. 1300 jäsenelle, 

yhteistoimintaklubeille ja yhteistyö-

kumppaneille. 

Painopaikka Offset Ulonen Oy.

Päätoimittaja Teuvo Vastamäki

teuvo.vastamaki@gmail.com

Kuvaaja Skyfox Marko Kallio

marko.kallio@skyfox.fi

Mainosmyynti Pasi Borgenström

toiminnanjohtaja@

tampereenkauppaseura.fi
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Kauppaseuran 
tilauudistus on 
nyt valmis
Vuosi alkoi rajoitusten merkeissä, ja 
koronatartuntoja oli ennätysmäärä. Tauti 
oli kuitenkin muuttanut muotoaan siten, 
että vakavia tapauksia ei ollut runsaasti 
suhteessa tartuntoihin. Tartuntoja on 
nytkin melko paljon, vaikka niistä ei enää 
päivittäin puhutakaan. Yleinen ilmapiiri on 
kuitenkin tästäkin syystä edelleen varauk-
sellinen ja se vaikuttaa tilaisuuksien osallis-
tumisaktiivisuuteen. Lisäksi epävarmuutta 
aiheuttaa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja 
sen aiheuttama maailmanlaajuinen talou-
den ja teollisuuden uudelleenjärjestely.  

Kauppaseuran tilauudistus on nyt saatu kaikilta osin valmiiksi, ja puitteiden puolesta toimin-
ta voi palata normaaliksi. Tämän vuoden alkupuolella saimme valmiiksi myös yläkerran koulu-
tus- ja juhlatilan. Siellä on mahdollista järjestää omia esitelmätilaisuuksiamme tai se on vuokrat-
tavissa erilaisiin yritystilaisuuksiin ja koulutusosioihin. Tila sijaitsee aivan kaupungin ytimessä 
ja tarjoilu on saatavissa huippuravintolastamme, Clavasta, joka sijaitsee tilan alapuolella. Tila 
soveltuu hyvin erilaisiin teemailtoihinkin tai vaikkapa hääjuhlapaikaksi. Tämän tilan yläpuolelle 
valmistui vanhan juhlatilan paikalle kolme uutta asuinhuoneistoa, jotka ovat ulosvuokrattavia.

Tampereen Kauppaseura on näiden uusien tilajärjestelyjen myötä saanut poikkeuksellisen 
vastaanoton siinäkin mielessä, että viime vuonna seuraan liittyi ennätysmäärä uusia jäseniä. 
Sama henki näyttää jatkuvan, ja uusia jäseniä on liittymässä runsaasti tänäkin vuonna. Loistavien 
puitteiden lisäksi olemme järjestämässä entistä monipuolisempaa tarjontaa jäsenistöllemme. 
Kauppaseura mielletään nyt paikkana, jossa jäsenten välinen vuorovaikutus ja jäsenten yritysten 
välinen yhteistyö ovat vahvasti esillä. Usko on vahva, että elämä normalisoituu ja voimme jälleen 
keskittyä klubilla tekemiseen. Perinteisemmät klubin peli-illat ovat vielä toistaiseksi normaalia 
rauhallisempia ja osa vakivierailijoista pysyy ulkona kaikista kontakteista.

Tampereella avattiin joulukuussa uusi uljas Nokia Areena aivan kaupungin ytimeen. Ra-
kennus on ylivertainen Suomessa tilojensa ja muunneltavuutensa suhteen. Joulukuun alkupuolen 
tapahtumat olivat loppuunmyytyjä, kunnes kokoontumisrajoitukset koronan vuoksi jälleen 
tyhjensivät katsomot aina tammikuun loppupuolelle saakka. Nyt on kuitenkin kysyntää ja tampe-
relaisten jääkiekkoseurojen erinomaisten suorituksen johdosta halli on loppuunmyyty lähes joka 
ilta, kun pelejä pelataan. Myöskin kevään MM-turnauksen päänäyttämö on Tampereella.

Alkuvuodesta järjestettiin herrasmiesten jahtipäivä Kämmenniemen suunnassa. Metsäs-
täjiä oli paikalla parikymmentä, ja tarkoituksena oli saalistaa lähinnä jäniksiä. Saalis jäi varsin 
laihaksi, mutta tunnelma metsätulilla tarinoiden oli loistava. Ohjelmassa oli mukavia muisteloita 
vuosien varrelta ja reipasta ulkoilua talvipäivänä. Jäniksillä lienee ollut tiedustelupartiot liikkeel-
lä, koska pysyivät niin hyvin piiloissaan.

Teemailtoja tullaan järjestämään tulevan vuoden aikana myöskin klubiravintolassamme. 
Maaliskuinen jazz –ilta oli oiva esimerkki siitä, miten ihmiset tahtovat jälleen pitkästä aikaa 
kokoontua tuttavien kesken nauttimaan hyvästä illallisesta kera pehmeän musisoinnin. Sali oli 
täynnä iloisia pariskuntia. Näitä on lisää luvassa. 

Pasi Borgenström
toiminnanjohtaja 
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Kauppaseuran puheenjohtajana jatkaa 

Teuvo Vastamäki.

Sääntömääräiset 
kokoukset Clavassa

Kuvat: Skyfox Marko Kallio

Joulukuun sääntömääräisessä kokouksessa piispa 

Juha Pihkala piti perinteisesti hengellisen puheen.

Clavan keittiö oli loihtinut näyttävät ja 

maistuvat jouluherkut.

Tampereen Kauppaseuran ”tuplakvartetti” jouluisissa tunnelmissa. 30 vuotta jäsenenä – ja kultaiset ansiomerkit.

Kauppaseuran
jahtipäivä 29.1.2022

Teksti ja kuvat: Pasi Borgenström

Värmälän kartanon isäntä Sampo Siuko. Iloinen jahtiporukka iltapäivän makkaratulilla.

Lauantaina 29.1. oli Herrasmiesten 
jahtipäivä Kämmenniemen maastossa. 
Alkutulet ja käskynjako pidettiin Sam-

po Siukon hallitseman Värmälän kartanon 
pihamaalla kello 8 aamulla. Herrasmiehiä oli 
paikalla parisenkymmentä. Mukana oli myös 
muutama ajoon sopiva koira. Jahtivouteina 
toimivat Miesmäen Kai ja Mika sekä Värmä-
län isäntä Sampo Siuko. 

Jakaannuimme muutamaan ryhmään ja 
suuntasimme laajemminkin alueen metsiin. 
Jälkiä oli paljon ja odotus korkealla. Tarkoi-
tus oli siis metsästää jäniksiä ja rusakoita, 
mahdollisesti kauriitakin. Pari kaurista oli 
yhden passiporukan silmien alla, mutta 
liikkuivat puiden joukossa niin vikkelästi, 
että kunnon laukaisumahdollisuutta ei ollut. 
Jäniseläimilläkin lienee jokin sosiaalinen 

media, jonka avulla olivat tietoisia jahtisuun-
nitelmistamme. Jälkiä oli paljon, mutta vain 
muutamia livehavaintoja. Saatiin toki joku 
onnistunut osumakin. 

Mukava oli jutustella leiritulilla met-

sässä ja koko porukan kanssa makkaratulilla 
aamupäivän metsästyksen jälkeen Värmä-
län kartanolla. Iltapäivän päätteeksi pieni 
porukka lähti vielä passipaikoille, mutta osa 
suuntasi kotosalle viikonlopun viettoon. 
Joku havainto oli myöskin porukasta Kaup-
paseuran saunalla. 

Loistava päivä. Kiitos Jahtiporukan 

isännille! Tämän tyyppisiä tapahtumia lisää. 
Saalis ei ole tärkeintä, sillä pakastimet ovat 
muutenkin riistaa täynnä. Vuorovaikutus 
rennoissa oloissa on parasta mitä tiedän.
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Teksti: Pasi Borgenström  |  Kuvat: Skyfox Marko Kallio

Entiset klubitilat 
palvelevat nyt 
koulutus- ja juhlatiloina

Vanhoihin klubitiloihin on valmis-
tunut uusi koulutus- ja juhlatila, 
jossa on ollut jo mm. Kauppaseuran 

jäsenille järjestettyjä Liiketalouden ammatti-
tutkinnon koulutuspäiviä. Tilan ilmanvaihto 
on uudistettu ja valaistus on tyylikkäästi 
säädettävissä tilaisuuteen sopivaksi. Salissa 
on tilat 65 henkilölle ja käytettävissä on 
myös erillinen 9 henkilön kokoustila, jota voi 
juhlatilaisuudessa käyttää vaikkapa tarjoilu-
tilana. Esitystekniikka on moderni niin salis-
sa kuin kabinetissakin. 

Tiloissa on testattu jo ristiäisiä ja häitäkin. 
Ravintola Clava hoitaa tarvittaessa alakerras-
ta tilaisuuteen sopivat tarjoilut. Erillinen 9 henkilön kokoustila.

Salissa on tilaa 65 henkilölle.
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Historian havinaa

Keväisessä jazz-henkisessä illassa 

toivoteltiin asiakkaille kuten 

Cabare Oscarin vanhassa ilmoituksessa 

48 vuotta sitten:

Tervetuloa tapahtumien taloon!

Pehmeää jazz-musiikkia ja

Clavan loistava illallinen –

mikäpä sen parempi yhdistelmä!

Jazz-henkinen
illanvietto 

25.3.2022 Clavassa 

Iltaa aloiteltiin perjantaina klo 18 Clavassa 
virvokkeiden merkeissä. Tilaisuudessa oli 
salin täydeltä ystäväpariskuntia nautti-

massa erinomaisista herkuista ja letkeästä 
musisoinnista. 

Ruokailu oli rento pläjäys Eteläisen Ameri-
kan meininkiä. Ravintola Clava oli rakenta-
nut illalle seuraavanlaisen menyyn:
-Shrimps bayou -jättirapuja / kasviksia yrtti-

valkosipulitäytteellä rapean tostadan kera

-Cajun blackened chicken – rapeaksi paistet-

tua maissikanaa, maustettu New Orleansin 

kuuluisimman keittiömestarin Paul Prodommen 

kehittämällä Blackenned-mausteseoksella

-Lemon mousse – tuorejuustolla maustettu 

sitruunavaahto ja rapeaa valkosuklaata.

Musiikista vastasi nelihenkinen 

Susanna Borgenström Ensemble. 

Esiintymislava oli rakennettu Kirkkokadun 
puoleiseen päätyyn, Kauppaseuran kabi-
nettiin. Kuulimme musiikkia mm. Melody 
Gardot’n, Norah Jonesin, Diana Krallin sekä 
Ella Fitzgeraldin ohjelmistosta.

Kaiken ankeuden ja ahdistuksen keskellä 
oli mukava juhlistaa aurinkoista, orastavaa 
kevättä. Näitä tilaisuuksia kaivataan lisääkin.

Teksti: Pasi Borgenström | Kuvat: Skyfox Marko Kallio

9.3.1974

25.3.2022 orkesteri esiintyi keskimmäisessä 

kabinetissa. Myös vuonna 1974 esiintymislava oli 

rakennettu samaan paikkaan.

Kuten  9.3.1974,

oli sali myyty 

nytkin täyteen .

Tom Gardiner

Susanna Borgenström Joonas Keskinen

Saku Anttila
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”Ella iski tajun kankaalle.
Pariisin huhtikuu täytti olohuoneen...

Se levy soitettiin puhki.”

Elettiin vuotta 1957. Siihen aikaan 
Tampereen nuoriso kesäiltaisin 
kulutti aikaansa kävelemällä Hämp-

piä edestakaisin Keskustorin kulmasta ylös 
Hämeenpuiston risteykseen, jossa oli Valion 
baari, kymmeniä kymmeniä kertoja. Oikeaa 
puolta kävelivät ”parittomat” ja vasemmalla 
ne, joilla oli jo joku talutettava. Se oli huh-
tikuuta, kun olin parkkeerannut Crescen-
tini siihen rotvallin reunaan Stockmannin 
kohdalle, kun Kuninkaankatua ylitti kolme 
daamia. Keskimmäisenä lammasturkissa tyt-
tö, jolla oli jumalaiset kasvot, tumma tukka 
ja ihmeelliset säihkyvät silmät. Katseemme 
kohtasivat ja Herran jestas, se oli siinä. (53 
vuotta olimme yhdessä.)

Anita asui Nekalassa, Seppäläntie 21:ssä, 
jonne pääsin sitten vuosi pari ensita-

paamisesta sohvalle istumaan. Hänellä 
oli levysoitin ja tietysti levyjä. Levysoitin oli 
tuohon aikaan harvinainen ylellisyyskapine. 
Näin sellaisen ensimmäistä kertaa. ”Kuun-
nellaanko levyjä?” No, mikä ettei. Minulla oli 
kyllä muuta mielessä, jos vaikka ensisuukko? 
Sitten se tapahtui. Nimittäin Ella iski tajun 
kankaalle. Meni kylmät ja kuumat sekaisin, 
kun Pariisin huhtikuu täytti olohuoneen ja 
18-vuotiaan kollin koko musiikkimaailman. 
Se oli satumaisen pehmeää korvalle, jota 
täydensi Luisin soolo. Se levy soitettiin puhki 
(ohessa kuva levyn kannesta, tehty 1957 
Tukholmassa).

1970- luvun alku oli Kauppaseurassa 

muutosten aikaa. Talous oli kuralla, kun 
koitettiin selvitä uuden kiinteistön kus-
tannuksista. Perustettiin Kauppaseuran 
Ravintola Oy, johon palkattiin johtajaksi 
Tammerissa ja Seurahuoneella kannuksensa 
hankkinut Roger Aerts, huipputaitava keit-
tiömestari. Juhlasali ja ruokasali muutettiin 

Ella, Kauppaseura
ja Minä!
yleiseksi ravintolaksi. Konsepti ei toiminut. 
Tuli mahalasku. Vaikka ruoka oli loistavaa 
niin ravintolan markkinointi ei ollut onnis-
tunut. Tämän jälkeen käytiin neuvotteluita 
ravintolan vuokraamiseksi hyvin tunne-
tun Jussi Linkosuon kanssa. Neuvottelut 
kuitenkin menivät myttyyn. Oltiin kuoleman 
kielissä. Sitten löytyi ”Leskenloven” pitäjä, 
muusikko ja taitava hanuristi, Osvi Niemi.  
Osvillahan oli tuolloin Itsenäisyydenkadulla 
maankuulu tanssipaikka Oskarinhovi, jossa 
oli joka päivä naistentanssit ja aina naisten 
haku. Osvi vuokrasi Kauppaseuralta koko 
toisen kerroksen ja pyysi johtokunnalta 
luvan tehdä Kirkkokadun puoleiseen päätyyn 
esiintymislavan ja näin tehtiin. 
Sitten tuli meille johtokuntaan pommi, 
vanha kunnon Kauppaseura on tästä lähin 
Cabare Oscar. Piste. Myöhemmin Osvi 
ilmoitti, että avajaiset ovat la 9.3.1974, 
jossa illallistanssiaiset pöytävarauksineen ja 
pääesiintyjä Ella Fitzgerald orkestereineen. 
Mitä helvettiä? Se on nyt seonnut? Siis Osvi!

Osvi soitti minulle ja pyysi tulemaan sa-

lille, jossa rakennettiin esiintymislavaa. 
Ellalla näkö oli kuulemma niin huonontu-
nut, että esiintymisalue oli selvästi rajattava 
ja merkattava. Ja niin vedettiin leveät ns. 
teippihuomioraidat esiintymislavan lattiaan 
määrättyyn kohtaan, lava oli noin metrin 
korkeammalla kuin salin lattia. 

Sitten tuli se lauantai-ilta. Minulla oli 
kuuden hengen ikkunapöytä. Meillä oli 
seurue, johon kuului tietysti pankinjohtajani 
ja yhtiökumppanini vaimoineen. Valkoiset 
pöytäliinat hohtivat ja Kauppaseuran vanhat 
ravintolahopeat loistivat. Kattaus oli komea, 
kuohuviinit kuplivat laseissa ja tunnelma oli 
odottava. Viisi tummaihoista miestä soitti 
tunnelmaa saliin. 

Teksti: Yrjö Perä-Rouhu  |  Kuva: Skyfox Marko Kallio

Sitten tuli täyshiljaisuus, fanfaari, valot 

himmenivät ja Ella saatettiin keittiön 

heiluriovista läpi salin lavalle ja sitten 

April in Paris. Sieltä se tuli, tämän maail-
mantähden huulilta. Siinä hän oli ihkaelä-
vänä, Kauppaseuran entisessä juhlasalissa, 
aivan käsittämätöntä. Tuli neljä-viisi tuttua 
biisiä, sali räjähti suosionosoituksiin yhä 
uudelleen ja uudelleen. Sitten Madam poistui 
orkesterinjäsenten saattelemana takakabinet-
tiin. Huh, huh se oli ihmeellinen kokemus, 
kelle tahansa. Sitten syötiin ja juotiin ja 
ilta oli loppu. Ilta oli Kauppaseuran hyvän 
taloudellisuuden alku, vaikka muutama sata 
jäsentä erosi seurasta. Syynä saattoi olla sana 
Cabare Oscar ja logossa poseeraava puoli-
pukeinen kaunotar.  Millä helkatin kons-
tilla Osvi junaili Ellan ja orkesterin silloin 
Tampereelle ja mitä se maksoi, on vieläkin 
arvoitus. Voidaan kiistatta todeta, että siitä 
alkoi Kauppaseuran menestys. Kiitos Osvi!

Ex-puheenjohtaja
Yrjö Perä-Rouhu
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Teksti ja kuvat: Nokia Arena 

Nokia Arena työllistää 600 henkilöä päivittäin, tapahtumien yhteydessä jopa 1 200 henkilöä.

Suomen suurin permanto ja maailman ensimmäinen led-kaukalo.

Avajaiset NOKIA Arenalla.

Lyömätön sijainti aivan Tampereen 
keskustassa. Areena on Suomen 
suurin ja Euroopan ensimmäinen 

kaupungin keskustassa sijaitseva monitoi-
miareena. Ainutlaatuisen sijainnin ansiosta 
areenalle on helppo saapua niin läheltä kuin 
kaukaakin. Rakennushanke oli maailmankin 
mittakaavassa poikkeuksellinen, sillä Tampe-
reen Kannen alue rakennettiin junaraiteiden 
päälle junaliikenteen ollessa täydessä toimin-
nassa. Rautatien päälle rakennettiin kansi, ja 
sen päälle tornitalot, areena, hotelli ja kasino. 
Syntyi kokonaan uusi kaupunginosa, Tampe-
reen Kannen alue, joka tarjoaa aivan uuden-
laisen elämysten ja kohtaamisten keskuksen 
uskomattomilla liikenneyhteyksillä. 

Nokia Arena mahdollistaa jopa 15 500 

hengen konserttien järjestämisen 

Tampereella ympäri vuoden. Pyörei-
den seinien sisältä löytyy myös Suomen 
modernein kiekkokatsomo, jossa pelataan 
Liigan lisäksi vuoden 2022 miesten jääkiekon 
MM-kisat. Areena on todellinen tapahtu-
ma-alan kameleontti, joka muuntautuu jous-
tavasti suurkonserteista jääkiekko-otteluihin, 
gaalaillallisiin, messutapahtumiin ja kongres-
seihin sekä monenlaisiin show-tapahtumiin. 
Onpa areenalla nähty jo musikaaleja ja 
sirkusesityksiäkin.

Entistä vastuullisempia 
tapahtumaelämyksiä 
kestävällä pohjalla

Vastuullisuus on huomioitu jo Kannen 

alueen rakennusvaiheessa, jolloin saavu-
tettiin kansainvälisen LEED-ympäristöserti-
fikaatin kultataso. Nokia Arenan tapahtumat 
järjestetään ISO 20121 -standardin mukai-
sesti, mikä tarkoittaa kestävyyden tarkastelua 
kokonaisvaltaisesti niin ympäristön kuin 
yhteiskunnallisen vastuun näkökulmista.

Keskeinen sijainti erinomaisten 

julkisten liikenneyhteyksien solmu-

kohdassa tarkoittaa mahdollisimman pientä 
hiilijalanjälkeä, kun yleisö saapuu paikalle 
julkisilla liikennevälineillä, pyörällä tai 
kävellen. Maaliskuun lopulla julkaistussa 
yhteistyössä VR ja Nokia Arenan yhteisenä 
tavoitteenä on mahdollistaa Nokia Arenan 
saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä 
myös Tampereen talousalueen ulkopuolelta. 
VR pyrkii tapauskohtaisesti ja käytössään 
olevin keinoin lisäämään kaukoliikenteen 

Uuden sukupolven 
areena avaa 
tapahtumaelämysten 
uuden aikakauden 
Tampereella
Nokia Arena on Tampereen ydinkeskustassa Kannen alueella sijaitseva jopa 15 500 katsoja-

paikkaa tarjoava areena, joka pitää sisällään myös huippuluokan hotellin, kansainvälisen 

kasinon, monipuoliset tapahtumatilat sekä 22 ravintolaa. Areenan ja Tampereen Kannen 

muotokieli on kansainvälisesti arvostetun arkkitehti Daniel Libeskindin käsialaa.
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Vapaan aition voi vuokrata tapahtumiin tai niiden ulkopuolella esimerkiksi kokouskäyttöön.

Muuntautuva tapahtumaravintola Eventum.

Ryhmäaitio

vuoroja Tampereen rautatieasemalle, kuten se on aiemminkin pyrki-
nyt vastaavissa massatapahtumissa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. 
Olemme Nokia Arenalla äärettömän iloisia yhteistyöstä VR:n kanssa. 
Kumppanuutemme auttaa konkreettisesti päästöjen vähentämisessä, 
kun yhä useampi kauempaa tapahtumiin tuleva voi jättää auton kotiin. 
Ja mikä parasta, elämys alkaa jo junaan astuessa, kun jo matkalla voi 
ottaa rennosti ja keskittyä oleelliseen. Tässä on mahdollisuudet todella 
hienoihin toteutuksiin pitkälle tulevaisuuteen, iloitsee Nokia Arenan 
myyntijohtaja Elina Tikkakoski.

Tilaa yritystapahtumille, uusille ideoille 
ja kestävälle kasvulle

Nokia Arenan ainutlaatuiset tilat nostavat rimaa myös yritys-

tapahtumille. Unohtumattomia yritystilaisuuksia järjestetään esi-
merkiksi Eventum ja Sky Lounge -tiloissa. Olipa kyseessä sitten parin-
kymmenen hengen kokous aitiossa, sadan hengen seminaari tai vaikka 
300 hengen yritystapahtuma gaalaillallisen kera, monitoimiareenalla 
kaikki on mahdollista. Monipuoliset tilat muuntautuvat päivän semi-
naareista ja minimessuista illan tyylikkäisiin verkostoitumistapahtu-
miin, jolloin aikaa ei tarvitse käyttää siirtymisiin, vaan tilaisuuksista 
voidaan nauttia tehokkaasti saman katon alla. Suuremman mittaluo-
kan yritystapahtumiin soveltuvat areenan malja sekä areenan näyttävä 
aulatila, tai vaikkapa katsomoravintola Stefan’s at Arena. Monitoi-
miareenalla tilojen muuntautuvuus on kaiken lähtökohta, kertoo 
myyntijohtaja Tikkakoski: vuosittain Nokia Arenalla järjestetään 
150 suurtapahtumaa, joten edellisillan kiekkopelistä muuntaudutaan 
yön aikana 2000 hengen illallisgaalaan ja seuraavana päivänä voidaan 
hyvin järjestää loppuunmyyty konsertti 10 000 hengelle.

Myös areenan upouudet ja viihtyisät aitiot ovat yritys-

asiakkaiden vuokrattavissa niin tapahtumien aikana kuin niiden 
ulkopuolellakin, esimerkiksi kokouskäyttöön. Kokonaisuus on täysin 
räätälöitävissä yrityksen toiveiden mukaan myös päivän kokoustarjoi-
luista illan näyttäviin aitioillallisiin, tapahtuman tyylilajiin sopiva-
na - tottakai. Parhailla paikoilla sijaitsevat aitiot soveltuvat hyvin 
esimerkiksi 2–8 hengen kokouksiin, workshoppeihin ja kick-offeihin, 
ryhmäaitioissa kohtaamisista nauttii noin 30-40 hengen porukka. 

Jälleenvuokrausmekanismin ansiosta kuka 
tahansa voi vuokrata aition yksittäiseen 
tapahtumaan areenan nettisivujen kautta, 
vinkkaa myyntijohtaja Tikkakoski.
Aitiokerroksessa sijaitsee myös katsomora-
vintola Stefan’s at Arena, josta voi yksittäi-
seen kiekkopeliin hankkia esimerkiksi neljän 
hengen pöydän tai vaikkapa koko parisa-
taapaikkaisen ravintolan asiakastilaisuutta 
varten, nauttien pitkän kaavan mukaan 
illallista ja samanaikaisesti katsella ottelua. 
Viimeistään täältä avautuvat maailman-
luokan puitteet, jotka vastaavilla areenoilla 
maailmallakin ovat harvassa.

Nokia Arena ja sen kumppanit työllistä-

vät 600 henkilöä päivittäin, suurimpien 
tapahtumien yhteydessä elämysten tuotta-
misessa on mukana jopa yli 1200 henkilöä.  
Uudenkarhea Nokia Arena nousee siis heit-
tämällä Pirkanmaan työllistäjien top 5:een. Ja 
vaikka töitä tehdään välillä hyvin hektisissä 
olosuhteissa, meille on tärkeää luoda yhdessä 
kumppaneiden kanssa areenalle innostava, 
avoin ja asiakaspalveluhenkinen työilma-
piiri - tästä olemme jo saaneet tapahtuma-
järjestäjiltä kiitosta”, kertoo Nokia Arenan 
myyntijohtaja Elina Tikkakoski.

Areena 
numeroina

Yli 1 000 000 kävijää vuodessa

15 000 katsojaa

 

50 000 m2

 

150 vuosittaista tapahtumaa

 

600 työpaikkaa päivittäin, 

1200 tapahtumapäivinä

100 % digitaalinen areena

Käytössä ovat ainoastaan digitaaliset maksuvälineet. 
Digitaalinen toiminta niin lippujen, kulkukorttien kuin 
informoinninkin suhteen minimoi paperin, pahvin ja 
muovin kulutusta osalta.

100 % tuulivoimaa

Kaikki käyttämämme sähkö on tuulivoimaa. 
Se ei ole markkinoiden edullisin vaihtoehto, mutta valinta 
on periaatteellinen päätös. Kesähelteillä areena viilenee 
Näsijärven syvänteiden kautta koukkaavan putkiston avulla. 

0% kaatopaikkajätettä

Tapahtumista syntyvä jäte kierrätetään tai hyödynnetään 
jätehuoltokumppanimme toimesta energiatuotannossa. 
Jätteiden määrä, erityisesti muovissa, pyritään minimoimaan. 
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Sandvik aloitti Tampereella vuonna 2021 Shift ’25 -tutkimus-
ohjelman, jossa kehitetään uusia ratkaisuja kaivosteollisuuden 
käyttöön. Ohjelma on yksi Business Finlandin veturihankkeista, 

jossa kansainvälisesti toimiva yritys toimii muiden erikokoisten yri-
tysten ja toimijoiden muodostaman ekosysteemin veturina. Tavoittee-
na on ratkaista merkittäviä tulevaisuuden haasteita.

Sähköistyminen, automaatio ja 
digitalisaatio keskiössä 

Sandvik on sitoutunut kaivosalan innovaatioiden ja muutoksen 
edistämiseen sekä asiakkaiden tuottavuuden parantamiseen kestävän 
kehityksen mukaisilla teknologioilla. Kaivosteollisuus siirtyy kohti 
digitaalisempaa ja sähköisempää tulevaisuutta, ja Sandvikin uudet 
ratkaisut vastaavat asiakkaiden haasteisiin. Ympäristön ja työntekijöi-
den hyvinvoinnin tavoitteet ovat lisänneet kysyntää sähköisille rat-
kaisuille, joilla voidaan vähentää tuotannon päästöjä ja samalla lisätä 
työturvallisuutta ja tehokkuutta maan alla. Sähköistyminen on myös 
keskeinen ilmaston lämpenemisen hillintäkeino. Sandvikin uudet 
teknologiaratkaisut mahdollistavat vastuullisen maanalaisen kaivos-
toiminnan ja edistävät koko arvoketjun kestävyyttä. Vastuulliset lii-
ketoimintatavat ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia 
ja edesauttavat yhteiskunnan ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten 
haasteiden ratkaisemisessa.

Sandvik investoi 50 miljoonaa 
euroa uusien teknologioiden ja 
digitaalisten ratkaisujen 
kehittämiseen Tampereella

Sandvik kehittää Tampereella uusia, innovatiivisia ratkaisuja, 

jotka parantavat kaivosteollisuuden tuottavuutta, turvalli-

suutta ja vastuullisuutta. Automaatio, digitalisaatio ja sähköis-

tyminen ovat tulevaisuuden teknologiaratkaisujen keskiössä. 

Uusien teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen 

vaatii usein vuosien tutkimustyötä. Sandvikin yhteistyö 

Business Finlandin, johtavien tutkimuslaitosten, asiantunti-

joiden ja yliopistojen kanssa tukee uusien, globaalisti skaalau-

tuvien teknologioiden kehitystä sekä kestävän kehityksen 

mukaista arvoketjua. 

Teksti ja kuvat: Sandvik

Kaivosteollisuuden sähköistyminen 

asettaa uusia vaatimuksia laitteille, 

ja Sandvik onkin kehittänyt jo usean 
vuoden ajan maanalaisiin poraus-, lastaus- ja 
kuljetuslaitteisiin akkuteknologiaa, joka toi-
mii turvallisesti myös maan alla. Kaivoksilla 
sähköistyminen tarjoaa kustannussäästöjä 
muun muassa polttoainekustannuksista. 
Maan alla toimiville kaivoksille investoinnit 
sähköisiin koneisiin tarjoaa mahdollisuuden 
vähentää myös kaivosten ilmanvaihtoa, joka 
on kaivoksille suuri kuluerä.

Sandvikilla on lisäksi ollut tarjonnas-

saan autonomisia, itsenäisesti kaivoksessa 
liikkuvia robottilaitteita jo 25 vuoden ajan. 
Niillä on ajettu yli 20 miljoonaa tuntia ilman 
onnettomuuksia. Tampereen tehdas on 

Sandvikin tärkeä tutkimus-, tuotekehitys- ja 
tuotantokeskus uusien digitaalisten ja auto-
nomisten ratkaisujen sekä porauslaitteiden ja 
porakoneiden kehityksessä.

Maailman johtavana kaivosteollisuuden 

toimittajana Sandvik voi vastata tarjon-
nallaan alan keskeisiin haasteisiin: tehok-
kaampi ja tuottavampi kaivostoiminta, joka 
on lisäksi turvallista ja ympäristön kannalta 
kestävää. Sandvik näkee, että kestävä kehitys 
ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä, ja uudet 
ratkaisut auttavat alaa siirtymään kohti 
vastuullisempaa kaivostoimintaa. Sandvik 
keskittyy ratkaisuissaan sähköistymiseen, 
digitalisaatioon ja automaatioon sekä edis-
tyksellisen porausteknologian kehittämiseen. 
Näihin alueisiin Sandvikilla on kaivosteolli-

suuden teknologiajohtajana suurin vaikutus, 
ja ne edistävät vähähiilisen yhteiskunnan 
mahdollistamista sekä tiukentuneisiin turval-
lisuus- ja ympäristövaatimuksiin vastaamista. 
Sandvik panostaa myös omaan vastuulliseen 
toimintaansa. Sandvikin kestävän liiketoi-
minnan strategiset painopistealueet ovat 
ilmastonmuutos, kiertotalous, henkilöstö 
ja reilu toiminta. Keskiössä ovat esimer-
kiksi hiilidioksidipäästöjen puolittaminen, 
tuotantoprosessien optimointi, turvallisen 
työympäristön vaaliminen sekä toimimi-
nen yhdenvertaisella tavalla. Keskittymällä 
neljään alueeseen voidaan asetetut tavoitteet 
saavuttaa vuoteen 2030 mennessä huomioi-
den yhteiskunnan, ympäristön ja talouden 
tarpeet.

Sandvik valmistaa Tampereella maan-

alaisia ja maanpäällisiä porauslaitteita. 

Top Hammer XL -teknologian Pantera™ 

DP1600i -porauslaite, RD1840C-porakone ja 

LT90-porakalusto on optimoitu toimimaan 

saumattomasti yhdessä erinomaisten 

poraustulosten saavuttamiseksi.
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Edelläkävijä investoi 
teknologiaan ja 
digitalisaatioon

Sandvik on investoinut Tampereelle kym-
meniä miljoonia euroja viimeisen kolmen 
vuoden aikana.

”Otimme ensimmäisenä maailmassa 4G- 
ja 5G-verkon viipalointiin ja reunalasken-
taan perustuvan virtuaalisen yksityisverkon 
käyttöömme testikaivoksessa Tampereella. 
Viemme teknologiakehitystämme jatkuvasti 
eteenpäin. Testikaivosympäristössämme 
suunnittelusta toteutukseen viety edistyksel-
linen 5G-viipalointiratkaisu tukee hienosti 
digitaalisia kaivosratkaisujamme. Tiiviissä 
yhteistyössä kumppaneidemme kanssa 
kehitämme asiakkaillemme digitaalisen 
transformaation tueksi parhaat ratkaisut, 
jotka lisäävät tuottavuutta ja tehokkuutta. 
Asetamme rohkeita tavoitteita ja teemme 
tiukkoja resurssi- ja portfoliopäätöksiä 
kiihdyttääksemme innovaatioita ja laittaak-
semme teknologian töihin. Hyvät kumppanit 

auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme,” 
kertoo teknologiajohtaja Jani Vilenius 
Sandvikilta.

Käynnissä olevassa Shift ’25 -ohjelmassa 

Sandvik kasvattaa tutkimus-, tuotekehi-
tys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen. 
Hanketta rahoittaa myös Business Finland, 
jonka kanssa Sandvik on toiminut jo pitkään 
yhteistyössä erilaisissa, merkittävissä tekno-
logiaprojekteissa. Next Generation Mining 
(NGMining) on Business Finlandin rahoit-
tama tutkimus- ja kehittämishanke, jota 
koordinoi VTT-tutkimuslaitos ja Sandvikin 
lisäksi mukana on myös teknologiajohtaja 
Nokia. Yhteishankkeessa tutkitaan teollisen 
5G-verkon mahdollisuuksia maanalaisessa 
kaivostoiminnassa ja innovoidaan digita-
lisoituvan kaivostoiminnan globaaleille 
markkinoille uusia teknologiaratkaisuja, 
jotka hyödyntävät reunalaskentaa ja tekoälyä. 
Hankkeen keskiössä on autonomisten, 
verkottuneiden ja liikkuvien kaivoskoneiden 
turvallinen, tuottava ja optimoitu käyttö. 
Etäohjattavien koneiden, autonomisten 

ratkaisujen ja kaivoksen digitaalisten tuotan-
tojärjestelmien kytkeminen verkkoon vaatii 
aina toimintavarmaa datayhteyttä. Onnistu-
nut kaivosautomaation ja digitaalisen kaivos-
tuotannon seuranta lisäävät sekä tehokkuutta 
että turvallisuutta.

Sandvikille olennaista on toimiva 

yhteistyö eri toimijoiden välillä: löytää 
parhaat yhteistyökumppanit, toimintamallit, 
tulevaisuuden osaajat ja keskittyä huipputut-
kimukseen. ”Ne varmistavat menestymisen 
tulevaisuudessa. Emme edes yritä tehdä 
kaikkea itse. Kaivosasiakkaillamme on monia 
erilaisia alustoja ja järjestelmiä käytössään. 
Sandvikin tehtävänä on varmistaa yhteen-
sopivuus, että järjestelmämme toimivat 
erilaisilla alustoilla, eri laitteissa ja erilaisissa 
kaivoksissa ympäri maailman. Käytännön 
haasteena on, miten esimerkiksi saadaan toi-
minnanohjaus keskustelemaan sekä kaivok-
sen tuotannonohjauksen että kaivoskoneiden 
kanssa. Nykyisessä liiketoimintaympäristössä 
on erittäin suuri merkitys monitahoisella 
yhteistyöllä sekä avoimella innovaatio- ja 

Sandvikin testikaivos Tampereella on 

maailman ensimmäinen maanalainen 

toimintaympäristö, jossa hyödynnetään 

5G-teknologiaa ja uutta viipalointiratkaisua. 

AutoMine-konseptilaite käyttää tekoälyä 

ja uuden sukupolven sensoriteknologiaa. 

Konseptilaite suunnittelee oman reittinsä, 

havaitsee esteet ja käyttää 3D-kartoitus-

ominaisuuksia verkossa.

tuotekehitystyöllä hyvän, osaavan verkoston 
kanssa”, sanoo Jani Vilenius.

”Olemme edelläkävijä valitsemillamme 

osa-alueilla globaalina kaivosteolli-

suuden toimittajana. Vahvuutenamme 
on vankkumaton usko innovaatioihin, 
osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen sekä yhteistyön perinne 
asiakkaiden, tutkimuslaitosten, yliopistojen, 
oppilaitosten ja muiden kumppaneiden 
kanssa. Sandvik menestyy osaamisella. Jotta 
voimme olla paras ja markkinajohtaja alalla, 
pitää investoida, ja sen olemme tehneet myös 
Tampereella”, kertaa Jani Vilenius menestyk-
sen kulmakiviä.

Ketterät ekosysteemit ovat vastaus 

nopeampaan teknologiakehitykseen 

ja oman osaamisen täydentämiseen. 
Seuraavassa teknologiavaiheessa halutaan 
hyödyntää enenevässä määrin myös tekoälyä 
(Artificial Intelligence). ”Tällä hetkellä onnis-
tunut tekoäly on yhdistelmä koneoppimista 
ja ihmisten kirjoittamia sääntöjä. Tulevaisuu-
dessa pystymme tarjoamaan yhä parempia 
ratkaisuja kaivostoiminnan haasteisiin, joita 
ei ole pystytty aikaisemmin ratkaisemaan, 
sillä koneoppiminen ja tekoäly kehittyvät 
koko ajan. Tehtäväpohjainen tekoäly on 
kehittynyt jo melko hyväksi esimerkiksi 
kuvien, puheen, tekstin tai esteiden tunnis-
tuksessa. Haluamme kehittää tuottavuutta ja 
turvallisuutta lisääviä, menestyviä liiketoi-
mintakonsepteja kaivosteollisuudelle osana 
ekosysteemiä.” 

”On kehitettävä uusia digitaalisia, tek-

nologisia ja sähköisiä ratkaisuja. 
Aikaisemmin kasvu oli nopeaa, mutta nyt 
alan kehitys on ollut tasaisempaa ja täytyy 
löytää uusia, luovia ratkaisuja. Tulevina 
vuosina tulemme tekemään paljon töitä 
eri keskeisten yhteistyökumppaneidem-
me kanssa mahdollistaaksemme kestävän 
kaivostoiminnan kehittämisen. Tavoitteena 
on kaivosten sähköistymisen lisäksi kehittää 
kaivoksiin sopiva tietoliikenneinfrastruk-
tuuri, joka sisältää integroituja ratkaisuja 
turvallisuus- ja seurantatekniikoiden sekä 
tekoälyn osalta ja mahdollistaa autonomis-
ten liikkuvien kaivoskoneiden turvallisen ja 
tehokkaan käytön maanalaisissa kaivoksissa. 
Tampereella sijaitseva Sandvikin ainutlaatui-
nen testikaivos ja huippuosaajat mahdollista-
vat uusimpien teknologioiden, ratkaisujen ja 
liiketoimintamallien kehittämisen sekä pilo-

toinnin. Haluamme alan edelläkävijänä ottaa 
rohkeita askeleita teknologiakehityksessä ja 
auttaa alaa siirtymään kohti vastuullisempaa 

ja tuottavampaa kaivostoimintaa,” päättää 
Jani Vilenius.

Sandvik Group lyhyesti
Sandvik Group on kansainvälinen korkean teknologian teollisuus-

konserni, jonka pitkälle kehitetyt tuotteet parantavat asiakkaiden tuot-

tavuutta, turvallisuutta ja kannattavuutta. Sandvik on markkinajohtaja 

valikoiduilla erikoisaloilla. Näitä ovat metallintyöstössä käytettävät 

työkalut, kaivos- ja urakointiteollisuuden laitteet, palvelut ja tekniset 

ratkaisut, ruostumattomat teräkset, erikoismetalliseokset sekä proses-

sijärjestelmät. Vuonna 2021 konserni työllisti 44 000 henkilöä, ja sillä oli 

työntekijöitä ja toimintaa yli 150 maassa. 

Liikevaihto oli noin 99 miljardia Ruotsin kruunua.

Sandvikilla on Suomessa toimintaa Tampereella, Turussa ja Lahdessa. 

Sandvik työllistää Suomessa noin 2500 henkilöä. Tampereella työsken-

telee 1500, Turussa 700, Lahdessa 200 henkilöä ja 100 henkilöä Suomen 

myyntialueella. 

Tuotannosta yli 95 prosenttia menee vientiin. 

Tampereella valmistetaan maanalaisia ja –päällisiä porauslaitteita, lisäk-

si siellä sijaitsee teknologian ja digitalisaation osaamiskeskus, testikaivos 

ja automaatiotoiminnot. 

Turussa valmistetaan maanalaisia lastaus- ja kuljetuslaitteita, ja siellä 

sijaitsee myös laitteiden ja teknologian osaamiskeskus. 

Lahdessa toimii hydraulisia iskuvasaroita ja leikkurimurskaimia val-

mistava tehdas sekä osaamiskeskus myös seuloille ja syöttimille.  

”Onnistunut kaivosautomaation ja 

digitaalisen kaivostuotannon 

seuranta lisäävät sekä tehokkuutta 

että turvallisuutta,” kertoo 

Sandvikin teknologiajohtaja 

Jani Vilenius.
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Teksti: Päivi Stenroos | Kuvat: Mirella Mellonmaa

Tampereen Tohloppiin nousee uusi kansainvälisen tason studio. 

Aiesopimus allekirjoitettiin tammikuun lopulla, ja rakennustöihin on 

tarkoitus päästä mahdollisimman pian. Tampere on tehnyt jo pitkään 

määrätietoisesti töitä audiovisuaalisen alan kehittämiseksi. Työ tuottaa 

tuloksia, esimerkiksi  kuluvana vuonna seudulla kuvataan jo 

kymmeniä tuotantoja.

Tohlopin 
studiohanke
vastaa
kansainväliseen 
kysyntään

”Haluan onnitella Tamperetta hankkeen 
onnistuneesta ajoituksesta”, totesi BBC 
Studios Nordicsin johtaja Jan Salling 

osallistuessaan etäyhteydellä aiesopimuksen 
allekirjoitustilaisuuteen. Salling ennusti, että 
kunhan studio valmistuu, sen varauskirjat 
täyttyvät nopeasti ja ensimmäinen BBC 
Studios -tuotantokin laskeutuu Tampereelle 
toivottavasti tuota pikaa.

Sallingilla on hyvät perustelut onnit-

teluilleen. Pohjoismaat ovat jo pitkään 
olleet luovan alan keskittymä – tanskalaiset, 

ruotsalaiset ja norjalaiset aloittivat av-vien-
nin palkittuine tv-sarjoineen, suomalaiset 
ovat seuranneet perässä. Nyt Pohjoismaihin 
on saatu luotua tukeva pohja, jolta on hyvä 
ponnistaa eteenpäin. 

Esimerkiksi suoratoistopalvelut ovat 

lisänneet laadukkaiden av-sisältöjen 

kysyntää roimasti, ja korona-aika on vain 
vauhdittanut kasvua. Salling arvioi, että 
Pohjoismaissa saatetaan tulevina vuosina 
tehdä jopa 75–150 käsikirjoitettua tv-sarjaa 
vuodessa.

Akun Tehtaan toimitusjohtaja Aku 

Syrjä toteaa, että Suomi lähtee av-vientiin 
takamatkalta, mutta haastajan asemassa on 
hyvä olla. Tampereen toimijoilla on koti-
maistenkin av-tuotantojen markkinoilla vielä 
otettavaa, ja kasvun mahdollisuudet nousevat 
aivan eri sfääreihin, kun Tampereesta ryhdy-
tään tekemään kansainvälisille tuotannoille 
entistä kiinnostavampaa paikkaa. Noin 20 
prosentin siivu Jan Sallingin arvioimasta 
tuotantomäärästä olisi pohjoismaisittain 
vertailukelpoinen osuus, jonka saavuttamista 
Syrjä pitää täysin mahdollisena.

Uuden studion kehittämiseen on sitoutunut 

myös useita merkittäviä kaupallisia toimijoita,

jotka haluavat tuoda tuotantojaan Tampereelle.

Suunnitelmissa 
palveleva 
studiokokonaisuus

Kuvausryhmiä on alkanut näkyä 

Tampereen katukuvassa tämän tästä, 
mutta läheskään kaikkia tuotantoja ei kuvata 
ulkona. Siksi Tampereen kaupunki, Akun 
Tehdas, Yleisradio ja kiinteistöyhtiö SBB 
Norden allekirjoittivat aiesopimuksen, joka 
on käynnistänyt uuden studion suunnittelun 
Tampereen Tohloppiin. Vahvana toiveena 
on, että kesällä päästäisiin jo rakennustöihin.

Uudisrakennuksen suunnitelmat tar-

kentuvat kevään mittaan, mutta toteutuk-
sessa on tarkoitus ottaa käyttöön esimerkiksi 
edistyneitä energiaratkaisuja. Studion katolla 
voisi olla paikka aurinkopaneeleille ja lämmön 
talteenotto kannattaa, jotta studiotuotannoissa 
syntyvä lämpö ei mene harakoille. Syrjän mu-
kaan niin tapahtuma- kuin av-tuotantoasiak-
kaat ovat entistä valveutuneempia ekologisten 
näkökulmien suhteen. Kun ympäristöasiat on 
otettu huomioon jo rakennusvaiheessa, se voi 
koitua myöhemmin eduksi kansainvälisistä 
asiakkaista kilpailtaessa. 

Studio on käytännössä suuri, tyhjä tila, 

jossa on katto korkealla ja seinät leveäl-

lä. Olennaista uudessa studiossa onkin Syrjän 
mukaan se, että kaikki tuotantoyhtiöiden 
tarvitsemat palvelut ovat saatavissa samalta 
tontilta. Varmemmaksi vakuudeksi  Akun 
Tehdas muuttaa Mediapolikseen – muutto 
mahdollistaa uuden kokonaisuuden, joka 
täydentää Mediapoliksen nykyisiä palveluja.

Muuton yhteydessä toimitusjohtaja Syrjä 
lupaakin laittaa koneen siihen kuntoon, että 
asiakas saa nopeasti vastauksia av-tuotan-
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Kun ihmisten ammattitaito yhdistyy 

teknologian ja infran ketterään 

hyödyntämiseen, syntyy 

kustannustehokas tamperelainen 

operointimalli – ”Tohlopin tapa”, 

kaavailevat studiohankkeen kehittäjät.

Tampereen uusi 
studio vastaa 
osaltaan 
tilatarpeisiin, 
paikallista 
koulutus-
yhteistyötä 
taas viritetään 
taklaamaan 
työvoimavajeita.

toja koskeviin kysymyksiinsä. Akun Tehtaan tapahtumatuotantojen 
puolella on nimittäin huomattu, että asiakkaat haluavat yhä suurempia 
kokonaisuuksia yhdeltä toimijalta. Yhden luukun periaate säästää 
asiakkaan aikaa ja rahoja.

Koulutusyhteistyö on vastaus osaaja-
pulaan

Pohjoismaiden audiovisuaalisen kukoistuksen kääntöpuoli 

on BBC Studiosin Sallingin mukaan se, että tuotantotiloista ja 

osaavasta työvoimasta on pulaa. Tampereen uusi studio vastaa 
osaltaan tilatarpeisiin, paikallista koulutusyhteistyötä taas viritetään 
taklaamaan työvoimavajeita.

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ja Tampereen seudun 

ammattiopisto Tredu opettavat audiovisuaalista alaa Mediapolikses-
sa, joten tuoreita ammattilaisia on Tohlopissa käden ulottuvilla. Myös 
Tampereen yliopisto on mukana, kun paikallista osaamista nostetaan 
maailmanluokkaan.

Aku Syrjä uskoo, että alan yritysten ja koulujen yhteistyö 

tulee tiivistymään. Yksi esimerkki koulutuksen nopeasta reagoin-
nista työvoimatarpeeseen on syksyllä TAMKissa alkava visuaalisten 

Tampereen kaupunki on käynnistänyt 

elämystalouden kehitysohjelman, ja 

audiovisuaalisen alan liiketoiminta on 

tärkeä osa sitä.

tehosteiden VFX-erikoistumiskoulutus. Sen tavoitteet on rakennettu 
yhdessä alan eri yritysten kanssa. Koulutuksen kieli on englanti, joten 
valmistuvat osaajat pystyvät työllistymään sujuvasti kansainvälisiin 
tuotantoihin.

Mediapolis Tohloppi 2.0. kasvattaa 
kilpailukykyä

”Haluamme nähdä audiovisuaalisen alan Tampereella teol-

lisena toimintana”, linjaa Film Tampereen ohjelmajohtaja Ilkka 

Rahkonen. Tampereella tehdään elinkeinopoliittisia toimia, jotka 
tähtäävät alan yritysten kehittämiseen, liikevaihdon kasvuun ja inves-
tointeihin. Työvoimavaltainen av-ala on seudulle tärkeä työllistäjä: 
tuotannot rekrytoivat suoraan alan ammattilaisia, välilliset vaikutuk-
set ulottuvat lukuisille lukuisille, toisinaan varsin yllättävillekin aloille.

Työnimellä Mediapolis Tohloppi 2.0. kulkeva Tampereen 

seudun av-alan kehityshanke keskittyy studiokiinteistön lisäksi 
ekosysteemin ja toimintatapojen kehittämiseen. Rahkonen määrit-
telee tavoitteen siten, että tuotannoissa ollaan menossa perinteisestä 
projektityöstä prosessimaisuuteen. Mallissa on kyse tehokkuuden 
kasvattamisesta, jotta Tampere voi tulevaisuudessakin tarjota av-tuot-

tajille kustannustehokkaan ja kilpailukykyisen ympäristön sisältöjen 
tekemiseen. 

Eikä pidä unohtaa sitäkään seikkaa, että av-bisneksessä syntyy 

kulttuurituotteita, jotka ovat katsojilleen tärkeitä – oli kyse 
vaikkapa koukuttavasta tv-sarjasta tai viihteen ja elokuvien parissa 
koetuista suurista tunteista. Jos taustalla vielä vilahtavat pirkanmaalai-
set maisemat, koko seutu kerää imagohyötyjä.

Juuri sitä, mitä Tampere tarvitsee

”Meillä on Tampereesta ihan parhaat kokemukset,” totesi XYZ 
Films -yhtiön perustajajäsen Aram Tertzakian allekirjoitustilaisuu-
dessa. Yhtiön tuottama elokuva Dual nousi otsikoihin ensimmäisenä 
Suomessa kokonaan kuvattuna Hollywood-elokuvana. Tertzakian 
kiitti erityisesti suomalaista työnteon asennetta, jolla haasteet käänne-
tään mahdollisuuksiksi.

Tertzakianin mukaan uutiset uudesta studiosta ja hankkeesta sen 
ympärillä ovat juuri sitä, mitä Tampere ja Suomi tarvitsevat av-tuo-
tannon viemiseksi uudelle ja kansainväliselle tasolle. ”Viisas veto,” 
Tertzakian tiivistää.
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Teksti: Marko Jarva | Kuvat: Skyfox Marko Kallio

Mikä on Tampereen kaupunki-
seutu?
Tampereen kaupunkiseutuun 

kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Ori-
vesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. 
Kaupunkiseutu on näiden kahdeksan kunnan 
muodostama kuntayhtymä. Seudun kasvua 
ja vetovoimaa vauhdittavat hyvä saavu-
tettavuus pääliikenneväylien risteyksessä, 
osaamiseen ja kehittyneeseen teknologiaan 
perustuva elinkeinoelämä ja vetovoima 
opiskelupaikkana sekä huippututkimuksen 

Seutumiehen ajatuksia 
Tampereen kaupunki-
seudusta

Sain pyynnön kirjoittaa ajatuksiani Tampereen kaupunkiseudun yhteistyöstä. 

Tartuin haasteeseen, koska koen sen henkilökohtaisella tasolla tärkeäksi ja mielen-

kiintoiseksi. Istuin viime kaudella (2017–21) seutuhallituksessa, joka tarjosi hyvän 

näköalapaikan seudun kiitellylle yhteistyölle. Yleisesti näen yhteistyössä vain positii-

visia vaikutuksia, niin keskuskaupunki Tampereelle kuin koko kaupunkiseudulle. 

Yhteistyössä olemme enemmän, sanotaan.

keskuksena. Asukkaita seudulla on tällä het-
kellä hieman yli 400.000 ja kasvu jatkuu.

Taustoja ja historiaa

Sanotaan, ettei elämä ole pelkkää juhlaa, 

joskus se on myös ruusuilla tanssimista. 
Vakavasti puhuttuna, seutuyhteistyön his-
toria ja varsinkin sen alkumetrit eivät olleet 
pelkkää menestystarinaa. Omat kasvukivut 
koettiin. Pyrin avaamaan asiaa, paljolti koke-

musasiantuntijoihin turvautuen. Avaan asiaa 
parilla silloisen vaikuttajan tarinalla:

Pirkkalan entinen kunnanjohtaja, maa-

kuntaneuvos Risto Koivisto muistelee 

seuraavasti: ”Kuntien välinen yhteistyö oli 
Tampereen kaupunkiseudulla vielä varsin 
vähäistä 1960-luvulla, lähinnä kuntayh-
tymien puitteissa tapahtuvaa. Keskinäistä 
kyräilyä aiheutui ajoittain esiin nousseiden 
kuntaliitoshankkeiden vuoksi.

Pirkkalassa alettiin 80-luvun alussa ajatella, 
että paras tapa välttää kuntaliitospaineet on 
tehdä kuntayhteistyötä kaikilla mahdollisilla 
aloilla, joilla siitä olisi saatavissa molem-
minpuolista hyötyä. Ensimmäiseksi voitoksi 
syntyi vedenhankintayhteistyö Tampereen 
ja Pirkkalan välillä ja myöhemmin maakaa-
su-, kaukolämpö- ja viemäröintiyhteistyöt. 
Pirkkala oli selvästi edelläkävijä ja ilmeisesti 
tälläkin hetkellä eniten yhteistyötä harrastava 
Tampereen kumppani, mitä tietysti selittää 
jo maantieteellinen sijainti.
Yhteistä ajattelua ja konkreettisia projekteja 
ei synny ilman erilaisia yhteydenpitotapoja 
tai -järjestelmiä. Aina 90-luvulle saakka 
Tampereen kaupunkiseudulla kunnallishalli-
tukset tapailivat satunnaisesti ilman erityistä 
agendaa vuosien väliajoin ja olivat yhteis-
hankkeita käsittelemässä vain virkamiesten 
valmistelutyön pohjalta. Kunnallisjohtajat 
aloittivat säännölliset kuukausitapaamiset 
90-luvulla. Vasta 2000-luvulla rakennettiin 
seutuhallinto.”

Eräs keskeinen vaikuttaja seutuyhteis-

työn kehittämisessä on ollut Pirkkalan 

ensimmäinen pormestari, kunnallisneu-
vos Antero Saksala. Lainaan hänen tekstiään 
eräästä juhlajulkaisusta, jossa hän kuvailee 
tapahtumia omasta näkövinkkelistään. 
”Tultaessa 2000-luvulle Tampereen ja sen 
ympärillä olevien kuntien välillä vallitsi 
kiivas kilpailu yrityksistä. Kun vielä aika 
ajoin jotkut tamperelaiset poliitikot esittivät 

julkisesti ajatuksiaan joidenkin ympäryskun-
tien liittämisestä Tampereeseen, niin keski-
näinen kyräily oli huipussaan. Tätä ei yhtään 
lieventänyt kuntajohtajien huonohkot välit 
erityisesti Tampereen johtoon.

Seudun poliitikot kokivat tilanteen 

vaikeana ja hedelmättömänä, mut-

ta kukaan ei tahtonut tarttua asian 

korjaamiseen. Ensimmäinen asiaa koskeva 
neuvonpito yhteistyön aikaansaamiseksi 
käytiin kokoomusjoukoissa. Sovimme Tam-
pereen valtuuston silloisen puheenjohtajan 
Seppo Rantasen kanssa, että kootaan yhteen 
joukko seudun kokoomulaisia miettimään 
paremman yhteistyön tulevaisuutta. Sen 
lopputuloksena sovittiin, että tamperelaiset 
tykönään kokoavat eri ryhmiensä edusta-

jat asiaa pohtimaan ja että kehyskuntien 
edustajat tekevät saman yhdessä. Minun 
tehtäväkseni jäi kutsua koolle kehyskuntien 
valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat. 
Kokoonnuimme kauniina elokuun iltana 
Pirkkalassa pohtimaan, miten me yhteistyön 
tarpeen ja mahdollisuudet näemme.”

Antero Saksala muistelee edelleen, että 
tuossa kokoontumisessa olivat paikalla ai-
nakin: Tapani Jarva (Ylöjärvi), Raimo Siren 
(Lempäälä), Reino Ojala ja Seppo Kallio 
(Nokia), Heikki Salmela (Kangasala), Mauri 
Penttilä ja Esko Halme (Vesilahti) sekä Rai-
mo Lehtinen ja Antero Saksala Pirkkalasta. 
Yhteistyön käynnistäminen nähtiin tärkeäk-
si. Samoin nähtiin, että on välttämätöntä 
luoda virallinen elin, jossa asioita voidaan

Kuntayhtymän tehtävät
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Yhteistyörakenne

Paras-hankkeen se määräsi Oriveden seutu-
kuntaamme kuuluvaksi ja näin Orivesi pääsi 
tavoitteeseensa.

Seutuhallituksen ensimmäisenä pu-

heenjohtajana toimi Seppo Rantanen. 
Hän istui tehtävään hyvin, sovinnollisena 
poliitikkona hän sai hallituksen rakentavaan 
ja toisten näkemyksiä kuuntelevaan kokous-
tamiseen. Tampereen siirryttyä pormestari-
järjestelmään vuonna 2007 puheenjohtajaksi 
ryhtyi maan ensimmäinen pormestari, 
Timo P. Nieminen.

Tuolloin tärkeiksi koetut asiat ovat 

edelleen ajankohtaisia. Yhteistyöverkos-
tojen laajentaminen, viestinnän lisääminen 
sekä maankäytön ja asumisen yhdessä sovitut 
periaatteet ovat edelleen seutuhallituksen 
esityslistojen vakioasioita.

On syytä mainita, että seututoiminnan 
päästyä vauhtiin, käynnistyivät myös ke-
hyskuntien yhteistyöhankkeet. Esimerkkinä 
voisi mainita erikoissairaanhoidon tilaaja-
renkaan, jossa kehyskunnat suunnittelivat 
vuosittaisia tilauksia, tavoitteena kustannus-
ten nousun hallinta.

Toimintaa mitataan ja seurataan omis-

tajakuntien toimesta. Tällä hetkellä yhteis-

työhön ollaan tyytyväisiä ja toiminta kerää 
kehuja muilta Suomen kaupunkiseuduilta.

Millainen on kaupunki-
seudun yhteistyön 
rakenne?

Seutuhallitus johtaa seutuyhteistyön 

toteutusta ja toimeenpanoa seutustra-

tegian pohjalta. Seutuhallitus käynnistää 
seudullisia yhteistyöhankkeita, tekee jäsen-
kunnille esityksiä seudullisista ratkaisuista ja 
seuraa toimeenpanoa. Lisäksi seutuhallitus 
vastaa kuntayhtymän talouden ja hallinnon 
järjestämisestä.

Kuntajohtajakokous käsittelee seutuhalli-
tukselle valmisteltavia asioita. Seutuhallitus 
nimittää kuntajohtajakokouksen ja sen 
puheenjohtajan. Kuntajohtajakokous valitsee 
keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa 
vuodeksi kerrallaan.

Seutuyhteistyötä tehdään työryhmissä. 

Jokaisella työryhmällä on oma seudullinen 
vastuualueensa, jonka alalla yhteisiä asioita 
valmistellaan. Työryhmien jäseninä on 
kuntien asiantuntijoita ja sihteereinä seutu-
toimiston henkilöstöä. Työryhmät tekevät 
yhteistyötä keskenään ja useiden sidosryhmi-
en kanssa.

käsitellä. Varovaisuus näkyi siinä, että pää-
tösvaltaa kunnista ei tohdittu tälle perus-
tettavalle organisaatiolle. Antero muistelee 
vielä, että siinä sitä olikin sitten sellainen 
periaate, joka hidasti monen hyvän hankkeen 
maaliin saamista.

Tiivistetysti syntyi malli, jossa oli 

seututoimisto johtajanaan seutujohtaja. 
Seutuhallitukselle asiat valmisteli työvalio-
kunta, jonka muodostivat mukana olevien 
seitsemän kunnan kunnanjohtajat. Tämän 
pohjalta seutuhallitus teki päätökset, jotka 
olivat suosituksia kunnille eli kuntien oli 
tehtävä asiasta kuin asiasta saman sisältöinen 
päätös.

Alkuvaiheessa oli melko tyypillis-

tä, että samalla kun asioita tarkasteltiin 
koko kaupunkiseudun näkökulmasta, niin 
kehyskunnat tiivistivät omaa yhteistyötään 
samassa tahdissa. Luottamus oli alkuun 
melko haurasta, vaikka yhdessä tekemisen 
välttämättömyys ymmärrettiin.

Kaupunkiseudun kuntayhtymän aloi-

tettua toimintansa näkyvästi, heräsivät 

myös ns. kakkoskehän kunnat. Mukaan 
seutuumme olivat pyrkimässä Hämeenkyrö, 
Orivesi ja Ikaalinen. Tuolloin seutuhalli-
tuksessa koettiin, ettei laajeneminen ole 
perusteltua. Maan hallituksen käynnistettyä 

SEUTUHALLITUS

KUNTAJOHTAJAKOKOUS

SEUTUYKSIKKÖ

Maankäyttö ja
asuminen
työryhmä

Liikenne-
järjestelmä
työryhmä

Hyvinvointi-
palvelujen
työryhmä

Ilmastotyöryhmä

Seutuluotsi

Seutuhallitus 2021-2025
Tampere:

Anna-Kaisa Ikonen, pj

Pekka Salmi

Johanna Loukaskorpi

Matti Helimo

Jouni Markkanen

Marja Kaikkonen

Kangasala: Raimo Kouhia, 1. vpj

Lempäälä: Pauliina Österberg

Nokia: Anne Nyman

Orivesi: Jussi Viljanen

Pirkkala: Sirpa Repo

Ylöjärvi: Mauri Heiska, 2. vpj

Vesilahti: Kristiina Pispala

Hyvä saavutettavuus

Houkutteleva osaamis- ja
innovaatioympäristö

Monipuolinen elinkeinorakenne

Aluetaloutta vahvistava
yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikka

Toimiva yhdyskuntarakenne

Rajaton sijoittumisalue

Tasapainoiset asuntomarkkinat

Älykäs ja helppo asiointi

Hyvinvoivat kuntalaiset

Osallistava toimintaympäristö

Seutustrategiaa

Seutustrategian päivitys on käynnistynyt kuluvan valtuusto-

kauden aikana. Viereisessä kuvassa on tällä hetkellä noudatettava 
strategia, vuodelta 2017. 

Nyt käynnissä oleva strategian päivitystyö nostaa seuraavia suosi-
tuksia tulevalle kaudelle:

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.Nykyinen seutustrategia 2017

Toimivaan seutuyhteistyöhön on panostettava jatkossakin

Seutuyhteistyöstä viestittävä enemmän ja osallisuutta 

lisättävä 

Seudullisen liikenteen kehittäminen keskeistä

Segregaation uhkaa on torjuttava

Kansainvälisyyteen on panostettava

Työpaikat ovat yhteisiä

Ilmastopolitiikka ja kestävä kehitys keskiöön

Seutuhallitus 2021–2025
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Tärkeimmät askareet

MAL-sopimus ja rakennesuunnitel-

ma ovat keskeisiä asioita kaupunkiseudun 
yhteistyössä. 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen so-

pimukset (MAL) ovat valtion ja Tampereen 
kaupunkiseudun kuntien välisiä yhteistyöso-
pimuksia. MAL-sopimuksessa sovitaan kau-
punkiseudun pitkäjänteisestä kehittämisestä 
ja rahoituksesta neljän vuoden ajaksi.
Nykyinen sopimuskausi on jo neljäs. Ensim-
mäinen MAL-sopimus solmittiin vuonna 
2011.

Tarkempaa tietoa MAL-sopimuksesta: 

https://tampereenseutu.fi/tulevaisuus/

mal-sopimus/ 

Rakennesuunnitelma https://tampe-

reenseutu.fi/tulevaisuus/rakennesuun-

nitelma-2040/ 
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuun-
nitelma 2040 tarkentaa kaupunkiseudun 
ydinalueen kehittämisen tavoitteet pitkällä 
aikavälillä. Siinä esitetään asuntorakenta-
misen ja palveluiden painopisteiden sekä 
liikennehankkeiden toteuttamisen vaiheet 
vuoteen 2040.

Lopuksi

Oli historia, miten oli, tänä päivänä Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö hakee 

vertaistaan kansallisella tasolla. 
Kuulemme positiivista palautetta eri kaupunkiseuduilta, joten pelkän itsekehun piikkiin asiaa ei 
voi laittaa. Kaupunkiseudun veto- ja pitovoima on tällä hetkellä korkeissa lukemissa, hyvä niin. 
On kuitenkin hyvä muistaa, että ensi vuoden alusta käynnistyvä Pirkanmaan hyvinvointialue 
on eri asia kuin Tampereen kaupunkiseutu. Siinä on meille päättäjille seuraava haaste, jotta 
saadaan alueen menestystarinalle jatko-osa. Pirkanmaa on se alue, jossa fokuksen tulee olla 
tulevina vuosina.

Lähteet:

1) Seutujohtaja Päivi Nurmisen esitys 

Seutustartti Tampere 22112021.pdf

2) Pirkkalan Kokoomus ry 90 vuotta, 

Hannu Vallas (ISBN 978-952-5435-35-1)

Vaikuttajien sanomisia
Konserninjohtaja Juha Yli-Rajala, 

Tampere:

”Yksi tulee mieleen. Kaupunkiseudun 

kuntien johdon matka Bergeniin. Se 

avasi silmiä, miten ratikka voisi olla seu-

dullinen menestystekijä. En muista olitko 

mukana, mutta reissun jälkeen seudulli-

set suunnitelmat nytkähtivät eteenpäin ja 

rinnalla toki lähijunaliikenne. Tarvittiin 

yhdessäoloa ja yhteistä näkymää.

 

Kaupunkiseutu teki ensimmäisenä 

seutuna MAL sopimuksen. Olimme 

edelläkävijöitä, miten yhdyskuntaraken-

netta kaupunkiseudulla voidaan kehittää 

yhdessä valtion kanssa sopien. Nyt 

sopimuksia taitaa olla takana jo neljä ja 

käytäntö on laajentunut muille seuduille 

ja siihen halutaan päästä mukaan joka 

puolella valtakuntaa”

Vesilahden pitkäaikainen kunnanjohtaja, nykyään aluevaltuutettu 

Erkki Paloniemi, Vesilahti:

Tampereen keskusseudun kunnat ovat tehneet kauan monipuolista yhteistyötä. Askel parem-

paan tapahtui, kun perustettiin seudun kuntayhtymä ja tämän myötä seutuhallitus, johon valit-

tiin jäsenkuntien poliittinen ylin johto puheenjohtajanaan Tampereen kaupungin pormestari. 

Pääsääntöisesti seutuhallituksen jäsenet ovat olleet kaupunginvaltuustojen- ja hallitusten 

puheenjohtajistoa tai ainakin hallituksen jäseninä. Poliittinen johto toi ryhtiä ja kuntayhtymä 

perustaminen kaikkinensa pelisäännöt ja selkeät raamit yhteiselle toimimiselle.

 
Seudun kehittäminen on ollut tasapainoista ja yhteistyöhenkistä. Keskinäistä kilpailua tai 

kateutta ei jäsenkuntien välillä ole juurikaan ilmennyt. Ollaan samassa yhteisessä veneessä 

laadukkaan kehittämisen ja esim. edunvalvonnan suhteen.

 

Pienen kunnan edustajana on miellyttävää havaita, että pienempiä kohdeltiin tasavertaisesti.

 

Kuntajohtajien kokous on merkittävä porukka kaikenlaisissa valmisteluissa, koordinoin-

nissa ja asioiden suoltamisessa ja eteenpäin viemisessä. Sielläkin, ainakin ennen, oli hyvä ja 

rakentava henki. Erityisplussa Yli-Rajalan Juhalle puheenjohtajana. Hänen merkityksensä 

seutuyhteistyön onnistumisessa on mielestäni keskeinen.

Seutukuntayhtymään ovat rekrytoinnit onnistuneet hyvin ylintä johtoa myöten. Henkilöstö on 

sitoutunutta, osaavaa, itsenäistä mutta samalla seutuhallitukselle/kuntajohtajille ym. lojaalia.
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Marko Jarva

Kirjoittaja on 

Pirkkalan kunnan pormestari,

Business Tampere Oy | hallituksen 

varapuheenjohtaja (06/22 asti),

Pirkanmaan hyvinvointialue | 

hallituksen jäsen,

Tampereen Kauppaseura |

jäsenlautakunnan jäsen
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Harrastukset | yhteyshenkilöt
Biljardi: J-P Orava | puh. 050 3686989 | 
jporava@gmail.com
Bridge: Jorma Artama | puh. 0400 621792 | 
jorma.artama@pp.inet.fi
Golf: Pasi Rouhiainen | puh. 040 5123455 | 
pasi.rouhiainen@power.fi
Kauppaseuran pojat: Sampo Siuko | 
puh. 040 5114747 | sampo.siuko@enmac.fi
Keilailu: Urpo Versta | puh. 040 5122706 | 
urpo.versta@outlook.com
Padel ja tennis: Jorma Heljopuro | 
puh. 0500 622184 | 
jorma.heljopuro@gmail.com
Tiedejaosto: Mauri Grönroos | 
puh. 040 8004349 | 
mauri.gronroos@transatlanta.net

Info
Kilo Nalkalan historiaa

Tampereen kolmannen kaupunginosan, 
Nalkalan historia ja tarinat koottiin 
306-sivuiseen, kilon painoiseen kirjaan 
”Nalkalalaisia”. 

Teos ilmestyi 30. maaliskuuta ja on nyt 
myynnissä Kauppaseurassa, jonka kortteli on 
näkyvällä paikalla Nalkalan kaupunginosassa.
Nalkalan rajat ovat Hämeenkatu-Hämeen-
puisto-Pyhäjärvi-Tammerkoski.

Historia alkaa jo 1700-luvulta, joten Nalkalas-
sa on ehtinyt vaikuttaa kirjava joukko tampe-
relaisia. Kauppaseuran omat rakennukset ja 
toimijat tunnetaan. 

Alusta alkaen Nalkala on ollut kauppiaiden ja 
yrittäjien kaupunginosa.

Kirjan hinta on 25 euroa.
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www.skyfox.fi

Ensivaikutelma syntyy kuvasta jo 
paljon ennen ensimmäistäkään sanaa.
Tehdään laadukas, tyylikäs, hauska tai 
herkullinen mainoskuva, niin myyjän 
ei tarvitse puhua kuin Runeberg.

Tämäkin mainos 
kertoo enemmän kuin 

8000  sanaa

Ilmakuvat

Tapahtumakuvat

Mainoskuvat

Tuotekuvat

Myyntikuvat

Konseptikuvat

Kiinteistökuvat

Skyfox-mainos 1-2022.indd   1Skyfox-mainos 1-2022.indd   1 29.3.2022   18.3129.3.2022   18.31
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Otsikossa esitettyyn kysymykseen 
tuskin on olemassa yksiselitteistä 
vastausta. Riippuu siitä, miten ko-

ronakriisi – joka arkipuheessa usein lyhentyy 
sanaan ”korona” – määritellään. Lopulta kyse 
lienee Shakespearen kuuluisaa ollako vai eikö 
olla -pohdintaa muistuttavasta filosofissä-
vytteisestä kysymyksenasettelusta, joka ei 
ole omiaan tuottamaan käytännön tasolla 
helppoja vastauksia. Tämän jutun tarkoi-
tuksena ei onneksi olekaan vastata otsikon 
kysymykseen, vaan tarkastella koronakriisin 
vaikutuksia talouteen. Katsantokantaa ei 
ennakolta rajata sen tarkemmin, vaan tarkas-
teluun otetaan laajasti taloudelliset vaiku-
tukset, olipa kyse välittömistä tai välillisistä 
vaikutuksista ja perustuipa mekanismi val-
tiovallan asettamiin pakottaviin rajoituksiin 
tai ihmisten omaehtoiseen käyttäytymisen ja 
kulutustottumusten muutoksiin.

Makrotalouden kasvua 
koronakriisistä 
huolimatta

Talouskasvua voidaan tarkastella 

useilla eri mittareilla. Laajasti seurattuja 
mittareita ovat pörssikurssit ja erityisesti 

Koronakriisin 
monenlaiset vaikutukset 
talouteen
Onko korona ohi?
Koronakriisin voidaan katsoa Suomessa alkaneen kevättalvella 2020. Valmiuslaki 

otettiin käyttöön 17. maaliskuuta 2020, Uudenmaan sulku astui voimaan 28. maa-

liskuuta 2020 ja ensimmäinen ravintolasulku alkoi 4. huhtikuuta 2020. Maailman 

terveysjärjestö WHO oli 11. maaliskuuta 2020 julistanut koronavirusepidemian pan-

demiaksi. Tätä juttua kirjoitettaessa on siis kulunut noin kaksi vuotta koronakriisin 

alusta. Puhuminen koronakriisistä on tietoinen terminologinen valinta, sillä tarkoi-

tuksena on nimenomaan käsitellä koronaviruspandemian taloudellisia vaikutuksia 

eikä koronavirusta epidemiologisesta tai lääketieteellisestä näkökulmasta.

pörssien indeksit, jotka muodostuvat ikään 
kuin keskiarvona kyseisessä indeksissä 
mukana olevien arvopaperien kurssikehityk-
sestä. Eräs maailman seuratuimpia pörssi-in-
deksejä on S&P 500 -indeksi, jonka piirissä 
on 500 suurta Yhdysvalloissa pörssissä 
noteerattua yritystä. Helmi–maaliskuus-
sa 2020 S&P 500 laski tai jopa suorastaan 
romahti, saavuttaen alhaisimman korona-
kriisin aikaisen (2.237,40) arvonsa 23.3.2020. 
Tästä suunta kääntyi ylöspäin, ja 16.8.2021 
indeksin arvo oli jo yli kaksinkertaistunut 
(4.479,71). Kehitys kotimaisilla pääoma-
markkinoilla on ollut vastaavan suuntaista: 
Helsingin pörssin 25 suurimman yrityksen 
markkina-arvoa mittaava OMX Helsinki 25 
-indeksi oli 18.3.2020 alimmillaan 2.905,76, 
minkä jälkeen lukema oli 7.9.2021 jo lähes 
kaksinkertaistunut eli 5.786,90. Voidaan siis 
todeta, että niin sanottu ”koronaromahdus” 
jäi varsin lyhyeksi.

Pääomamarkkinoiden nopea toipumi-

nen ei ole jäänyt suomalaisilta huomaa-

matta, sillä sijoittamisen suosio on kasvanut 
kovaa tahtia koronakriisin aikana ja entistä 
useampi suomalainen on ostanut arvopa-
pereita, kuten osakkeita ja rahasto-osuuk-
sia. Suotuisa pörssikehitys ei kuitenkaan 

välttämättä ole ainoa syy ilmiön taustalla; 
koronakriisin myötä lisääntynyt vapaa-aika 
on mahdollistanut perehtymisen uusiin 
asioihin, kuten sijoittamiseen, ja koronati-
lanteen myötä vähentyneet vapaa-ajan kulu-
tusmahdollisuudet ovat saattaneet edesauttaa 
säästämistä, mikäli henkilö ei ole korona-
kriisin vaikutuksesta joutunut työttömäksi, 
lomautetuksi tai muiden taloudellisten 
haasteiden kohteeksi. Myös osakesäästötilin 
lanseeraus vuoden 2020 alusta lukien lienee 
osaltaan myötävaikuttanut piensijoittamisen 
suosion kasvuun.

Pörssi-indeksien lisäksi talouskehitystä 

tarkastellaan usein työllisyyden kautta. 

Keväällä 2020 koronakriisi vaikutti työllisyy-
teen jonkin verran heikentävästi. Työllisyys-
asteen trendi (15–64-vuotiaat) oli kesäkuussa 
2020 alhaisimmillaan 69,6 % ja lokakuussa 
2021 jo 72,7 %. Työttömyysasteen trendi 
(15–74-vuotiaat) puolestaan oli korkeim-
millaan 8,3 % – 8,4 % touko–elokuussa 2020, 
kun lokakuussa 2021 se oli enää 7,1 %. Lo-
mautettujen lukumäärää tarkasteltaessa erot 
ovat vieläkin suurempia: huhtikuussa 2020 
oli Suomessa 164.000 ihmistä kokoaikaisesti 
lomautettuna, mutta lokakuussa 2021 vastaa-
va lukumäärä oli enää 19.766. Tarkasteltaessa 

Teksti: Petri Rajala | Kuva: Skyfox Marko Kallio

kotitalouksien saamien palkkojen ja palkki-
oiden kokonaissummaa voidaan havaita 0,4 
prosentin lasku vuonna 2020, ja maksetut 
työttömyysetuudet puolestaan kasvoivat 38 
prosenttia vuoden 2020 aikana. Nämäkin 
trendit ovat sittemmin kääntyneet.

Talouskasvua tuskin on mielekästä 

tarkastella ilman bruttokansantuotetta. 
Vuonna 2020 BKT supistui 2,9 prosenttia, 
ja negatiivinen kasvu painottui kevääseen. 
Kesällä ja syksyllä oli jo näkyvissä elpymisen 
merkkejä. Vuonna 2021 BKT sen sijaan 
kasvoi 3,3 prosenttia, ja vuoden 2021 toisen 
vuosineljänneksen eli kvartaalin aikana brut-
tokansantuotteen volyymi ylitti koronakrii-
siä edeltäneen tasonsa.

Tarkasteltaessa makrotaloutta kulut-

tajien näkökulmasta on syytä mainita, 

että asuntokauppojen määrä notkahti 
huhti–toukokuussa 2020, mutta palautui 
ennalleen jo kesällä 2020 ja on siitä lähtien 
jatkunut vilkkaana. Vastaava kehitys on 
havaittavissa inflaatiota mittaavassa kulut-
tajahintaindeksissä, jonka vuosimuutos oli 
helmikuussa 2022 4,53 % ja kuukausimuutos 
puolestaan 0,51 %, sekä myös ansiota-
soindeksissä, jonka lasku taittui ja kääntyi 
nousuksi jo vuoden 2020 kolmannella 
kvartaalilla.

Edellä todetun johdosta on todettava, 

että kansantalous on kokonaisuutena 

tarkasteltuna toipunut koronakriisistä. 
Makrotason tarkastelu ei kuitenkaan vielä 
kerro mitään siitä, miten vaikutukset ovat 
jakautuneet toimialoittain tai muuta tarkas-
telujakaumaa käyttäen.

Koronakriisin vaikutuk-
set jakautuvat aloittain 
epätasaisesti

Kaikki meistä lienevät huomanneet 

koronakriisin vaikutukset ravinto-

la-, matkailu- ja tapahtuma-aloihin. 
Rajoitustoimista on ajoittain käyty kovaakin 
yhteiskunnallista keskustelua. Lienee siis 
jo alun perinkin selvää, että mainitut alat 
ovat kärsineet erityisen paljon koronakriisin 
vaikutuksista. Vuonna 2020 ravintoloiden 
liikevaihto laski radikaalisti, anniskelura-
vintoloiden osalta laskua oli 30,0 prosenttia 
ja henkilöstöravintoloiden osalta jopa 47,8 
prosenttia. Saman vuoden aikana alkoholin Talouskasvuennusteita prosentteina vuosille 2021-2023. Lähde: EK.

Koronakriisin vaikutus verkkokaupan myyntiin. Lähde: Verkkokauppaindeksi / FiCom.

Työttömyysaste eräissä talousmahdeissa vuosina 2019 ja 2020. Lähde: BBC.

Poikkeustilanteen vaikutus verkkokaupan myyntiin
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anniskelumyynti laski peräti 40,7 prosenttia, 
kun vähittäismyynti Alkossa ja elintarvi-
kekaupoissa sen sijaan kasvoi. Työllisten 
määrässäkin tapahtui notkahdus: vuonna 
2020 majoitus- ja ravintola-ala työllisti 
78.700 henkilöä, mikä on huomattavasti 
vähemmän kuin vuoden 2019 lukema eli 
95.200 henkilöä.

Matkailun osalta kehitystä mitataan 

tyypillisesti yöpymisten määrässä. 
Vuonna 2020 ulkomaiset yöpymiset väheni-
vät 68 prosenttia ja kotimaiset yöpymiset 25 
prosenttia. Matkailun osalta koronakriisin 
vaikutusten voitaneen otaksua kestävän 
ravintoloiden kokemia vaikutuksia pidem-
pään, sillä rajoituksia on purettu nopeam-
min valtioiden sisällä kuin niiden välillä, ja 
kuluttajat sopeutuvat vapaampaan tilantee-
seen nopeammin ravintoloissa käynnin kuin 
ulkomaanmatkailun osalta.

Viimeisimmät ravintolarajoitukset 

päättyivät 1. maaliskuuta 2022, ja myös 
yleinen etätyösuositus on päättynyt. Näiden 
seikkojen voitaneen olettaa koituvan mat-
kailu- ja ravintola-aloille suureksi helpo-
tukseksi. Tätä juttua kirjoitettaessa Elinkei-
noelämän keskusliiton viimeisin julkaistu 
suhdannebarometri on tammikuulta 2022, 
mutta viimeisin luottamusindikaattori hel-
mikuulta 2022. Helmikuun 2022 indikaatto-
rin mukaan palvelujen luottamusindikaattori 
on nousussa, mikä lupaa hyvää matkailu- ja 
ravintola-alalle sekä ylipäätään palvelualoille. 
Myös teollisuuden ja rakentamisen luot-
tamusindikaattorit ovat nousussa, mutta 
vähittäiskaupan indikaattori sen sijaan on 
vähäisessä laskussa. Tammikuun 2022 suh-
dannebarometrin tuloksia voitaneen pitää 
sikäli vanhentuneina, että palvelualoille kes-
keiset koronarajoitukset olivat tammikuussa 
vielä melko tiukkoja eikä tilanteen helpottu-
misesta ollut varmuutta. Suomen Yrittäjien 
viimeisin Pk-yritysbarometri puolestaan on 
julkaistu helmikuussa 2022, ja sen tuloksia 
voitaneen pitää varovaisen rohkaisevina, 
sillä pk-yritysten odotukset olivat selkeästi, 
joskaan eivät valtavasti, positiivisia; jokaisella 
neljällä päätoimialla (kauppa, palvelut, ra-
kentaminen, teollisuus) vastaajista suurempi 
osuus ilmoitti positiivisia kuin negatiivisia 
odotuksia suhdannenäkymistä.

Jotkin alat ovat koronakriisin aikana 

paitsi selviytyneet, jopa kasvaneet rä-

jähdysmäisesti. Verkkokaupan ala kuuluu 

Petri Rajala

Kirjoittaja on tamperelainen ekonomi

ymmärrettävästi suurimpiin hyötyjiin, 
vaikka sitäkin ovat toisinaan koetelleet 
kuljetuksiin liittyvät logistiset haasteet. 
Verkkokaupan kasvun numeerinen ilmaisu 
riippuu käytetystä mittaristosta ja mittauksen 
kohdentamisesta. Kotimaista verkkokaupan 
kehitystä mitataan Verkkokauppaindeksil-
lä, joka vuoden 2020 osalta osoitti noin 70 
prosentin kasvua. Erityisen paljon koronan 
myötä on lisääntynyt elintarvikkeiden osta-
minen verkosta.

Mikä on uusi normaali?

Koronakriisin alusta alkaen on puhuttu 

paljon ”uudesta normaalista”. Useasti 
käytetyn termin käsitesisältö on kuitenkin 
jäänyt melko epämääräiseksi. Selvää lienee, 
että uudella viitataan koronakriisin jälkeiseen 
aikaan ja vanhalla kriisiä edeltävään aikaan. 
Koronakriisin vaikutusten tarkastelu ei 
kuitenkaan ole näin yksinkertaista. On ensi-
arvoisen tärkeää olla sekoittamatta korrelaa-
tiota ja kausaliteettia; kaikki koronakriisin 
alun jälkeen tapahtuneet muutokset eivät 
välttämättä ainakaan kokonaan johdu koro-
nakriisistä, vaan muista tekijöistä. Parhail-
laan käynnissä oleva sotatilanne vaikeuttaa 
entisestään koronakriisin vaikutusten 
erottamista kokonaisuudesta.

Käsitesisällön epämääräisyyden ja 

kysymyksenasettelun äärimmäisen 

vaikeuden johdosta pitänee jättää uuden 
normaalin tarkempi kuvailu toiseen kertaan. 
Nostettakoon kuitenkin pohdittavaksi muu-
tama näkökulma. Ensimmäisenä voitaneen 
todeta, että teknologinen kehitys jatkuu ja 
digitalisaatio edistyy koronakriisistä riippu-
mattakin. Vuosi vuodelta on siis teknisesti 
yhä helpompaa työskennellä ja kuluttaa pai-
kasta riippumattomasti. Toisaalta ihmisluon-
to ei kuitenkaan muutu samaan tahtiin eikä 
välttämättä lainkaan. Koronakriisin aikainen 
etäily on aiheuttanut erityisesti nuorille 
suuria mielenterveydellisiä haasteita. Ihmistä 
ei ole luotu elämään yksin tai pelkän ääni- ja 
kuvayhteyden varassa toisiin ihmisiin. 

Koronan vaikutusten tarkastelussa on 

tärkeää mutta myös vaikeaa pitää eril-

lään valtiovallan pakkotoimiin perustuvat 
rajoitukset, kuten kokoontumisrajoitukset, 
ja ihmisten omaehtoinen toiminta. Näiden 
erittely ei kuitenkaan ole helppoa, sillä koro-
nahysterian ollessa pahimmillaan suuri osa 

ihmisistä olisi luultavasti joka tapauksessa 
muuttanut olennaisesti kulutustottumuk-
siaan. Kyse on siis virallisen hallinnon lisäksi 
suurelta osin myös (massa)psykologiasta. 
Harva meistä on asiantuntija epidemiolo-
giassa tai elinkeinojen sääntelyssä, mutta 
siitä huolimatta ihmisten käyttäytyminen 
muuttuu massan mukana, eikä muutoksessa 
välttämättä ole kyse yksinomaan rationaa-
lisesta harkinnasta. Täten voidaan miettiä, 
missä määrin uusi normaali on meistä itse 
kunkin pään sisällä – onko uutta normaalia 
missään muualla edes olemassa? 

Lähteitä

Tilastokeskus

Kauppalehti

Wall Street Journal

Nasdaq OMX Helsinki

Yle

Helsingin Sanomat

Hufvudstadsbladet

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Elinkeinoelämän Keskusliitto

Keskuskauppakamari

Suomen Yrittäjät

Pellervon taloustutkimus

OECD

Sitra

Kaupan liitto

Business Finland

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, 

FiCom ry

STT

Helmikuun 2022 indikaattorin mukaan 

palvelujen luottamusindikaattori on nousussa, 

mikä lupaa hyvää matkailu- ja ravintola-alalle 

sekä ylipäätään palvelualoille. 
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Clavan tyylikäs

VAPPULOUNAS

Varaa paikkasi ajoissa!
Pöytävaraukset 20.4. mennessä info@ravintolaclava.fi

Alkuruokapöytä

Pääruoka lautastarjoiluna (3 vaihtoehtoa)

Jälkiruokapöytä

Clavan herkullinen

ÄITIENPÄIVÄ-
LOUNAS

Hinta 57 € / henkilö

Sunnuntaina 1.5. klo 12–16 

Kattaukset klo 12 ja 14

045 348 5958 ~ info@ravintolaclava.fi ~ Kirkkokatu 10 ~ www.ravintolaclava.fi

Sunnuntaina 8.5. klo 12–16 

Kattaukset klo 12 ja 14

Alkuruokapöytä

Pääruoka lautastarjoiluna (3 vaihtoehtoa)

Jälkiruokapöytä

Tarkemman sisällön löydät www.ravintolaclava.fi

Hinta 45 € / henkilö

Varaa paikkasi ajoissa!
Pöytävaraukset 27.4. mennessä info@ravintolaclava.fi

Tarkemman sisällön löydät www.ravintolaclava.fi

Jos ei

Suomen suosituin

löydä kodillesi ostajaa, 

niin kuka sitten?

Tee toimeksianto, me hoidamme loput. 
Niin helposti se käy, kun asialla on Suomen suosituin.

Tommi Luosmala
yrittäjä, YKV, LKV
kaupanvahvistaja
050 597 1531
tommi.luosmala@kiinteisto-
maailma.fi

Kiinteistömaailma Tampere Ratina
Hatanpään valtatie 18, 33100 Tampere
03 3124 2700 | ratina@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi/ tampere-ratina
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”Jos ei tehdä 
hyvää, ei sitten 

tehdä ollenkaan!”
- Anna Wigren -

Kotoisat Uutuudet!

www.yrjowigren.fi

84%
LIHAA•KÖTT

KOTOISA!

Wigrenin Kypsät 
Siskonmakkarapallerot 

taipuvat moneksi – 
kastikkeeseen, salaattiin, 

keittoon, vartaisiin, 
pizzaan, ranskalaisten 
kanssa uuniin, grilliin, 

naposteluun… siis 
yksinkertaisesti 

monipuolisin 
lihavalmiste ikinä!

Kotoisasti Paistetut Herkku lihapullat ja  
Kypsät Siskon  makkara pallerot Helppoon Ruuan laittoon

88%
LIHAA•KÖTT

KOTOISA!

70%

LIHAA•KÖTT

69%
LIHAA•KÖTT



MAAILMA TARVITSEE ESIKUVIA. 
MYÖS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA.

Ajat muuttuvat, mutta yksi asia pysyy – Mercedes kulkee kehityksen kärjessä.
Täyssähköinen, vauhdilla kasvava Mercedes-EQ-mallisto on vastaus paitsi tämän päivän, 

myös tulevaisuuden tarpeisiin. Valittavana on kompakti katumaasturi EQA, katumaasturi EQB 
jopa seitsemälle, ylellinen ja nelivetoinen EQC, pian ennakkomyynnissä oleva sedanmalli EQE 

sekä malliston lippulaiva EQS, joka tarjoaa jopa 738 km toimintamatkan.

Lue lisää veho.fi/mercedes-eq

VEHO TAMPERE  Taninkatu 11, Lielahti veho. 
010 569 3100 | Ma–pe 9–18, la 10–15

Huolto: 010 569 8080 | Ma–pe 7.30–18
Puhelun hinta 010-numeroihin: 

8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. 
(sis. alv. 24 %).

Mercedes-EQ-mallisto kokonaishinta alk. 50 250 € (EQA 250)–108 550 € (EQS 350) (sis. alv:n ja toim. kulut 600 €). Malliston CO2-päästöt 0 g/km (WLTP), EU-keskikulutus 
16,7 kWh/100 km (EQS 450+)–21,6 kWh/100 km (EQC 400 4MATIC Business). Lämpötila, ajo-olosuhteet, auton kuormaus sekä kuljettajan ajotapa voivat vaikuttaa auton toiminta-

matkaan, akun kapasiteettiin ja suorituskykyyn. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 19 €/kk. Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan autot lisävarustein.

Veho_MB_EQ_TreenKauppaseura_032022.indd   1Veho_MB_EQ_TreenKauppaseura_032022.indd   1 15.3.2022   12.0015.3.2022   12.00


