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Koronasta aiheutunut hyvääkin
Korona on ollut aiheestakin paljon esillä jo yli puoli vuotta. Olkoon korona
löyhänä teemana tässäkin kirjoituksessa, mutta tällä kertaa haluan tuoda esiin niitä
positiivisia asioita, jotka olisivat ilman koronaa jääneet toteuttamatta, tai tulisivat
esiin vasta paljon myöhemmin.
Koulutussektori on KIP Servicen liiketoiminta-aloista se, jota korona on eniten
kaltoinkohdellut. Mutta sen vaikutus on ollut ”vain” taloudellinen, ja todennäköisesti vaikuttaa vain tähän vuoteen. Meillä oli jo viime syksynä visioita, mihin suuntaan koulutusta kehitetään tulevina vuosina. Korona aikaisti näiden visioiden toteutumista: teoria viedään verkkoon itse opiskeltavaksi, ja käytännön harjoittelu toteutetaan pienryhmissä. Sen jälkeen kun teoria on osoitettu testeillä hallittavan, tuntikausia kestävät webinaarit ovat silkkaa ajanhukkaa. On panostettava tekniikkaan ja
sen taitajiin, jotta koulutuskokemus voi olla miellyttävä. Korona-aikakausi on myös
osoittanut, että laadukkaille käytännön koulutuksille on tilausta. Harva oppii etäkoulutuksella esimerkiksi trukilla ajamisen.
KIP:n alueen koronarajoitukset herättivät aluksi ihmetystä joissakin alueen toimijoissa. Silloin ne ehkä kuulostivat ankarilta, mutta nyt puolen vuoden jälkeen ne tuntuvat jopa luonnollisilta. Jälkeenpäin voi todeta, että ratkaisut olivat täysin oikeat.
Tiedossa ei ole ainakaan allekirjoittaneella ainuttakaan koronatapausta alueellamme.
Turvallisuusvastaavamme ovat olleet ilahduttavan yksimielisiä koronatoimista, mikä
luo uskoa yhteisten tavoitteiden asettamiseen laajemmallakin rintamalla.
Korona on tukahduttanut luonnollisesti vierailut alueellamme. Ainoastaan Port
Towerissa on viime aikoina voinut ottaa vieraita vastaan. Vieraiden vähyydestä huolimatta heidän kommenttinsa KIP:stä ja satamasta ovat olleet aina yhtä miellyttävää
kuultavaa. Muualta tulevat osaavat arvostaa tekemistämme alueella! Joskus tuleekin
tunne, ettemme itse näe alueella niitä hyötyjä ja mahdollisuuksia, mitä alue ja yhteinen tekeminen meille kaikille tarjoavat. Aivan kuin se olisi jokin uhka oman yhtiön
laadukkaalle tekemiselle – päinvastoin!
Uusittu Port Towerin ravintola, Tower Bistro, henkii alueen elinvoimaisuutta ja
vieraanvaraisuutta. Tower Bistro tarjoaa kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen: vierailla on mahdollisuus viettää tuokio kahvikupposen ääressä suurteollisuusalueen
kupeessa tai nauttia maistuvasta (liike)lounaasta – esteettisesti viihtyisässä miljöössä. Uusi konsepti hakee varmasti muotoaan jonkin aikaa, ja ravintoloitsija ottaakin
asiakkaiden ajatuksia ja ideoita innolla vastaan. Varmaan jokainen meistä voisi miettiä vanhoja kokous-/palaveritapojamme uusiksi, ja jatkossa vaikkapa aloittaa palaverin Tower Bistron kahvilassa mukavalla jutustelulla ja siirtyä siitä sitten ”varsinaisiin
aiheisiin” Port Towerin neuvotteluhuoneisiin.
Lopuksi kiitos kaikille teille, jotka olitte mahdollistamassa Kokkola20 -paikallispuolustusharjoituksen syyskuussa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että KIP tai KIP
Service eivät osallistuneet harjoitukseen muuten kuin fasiliteettien luojana. Viranomaiset olivat harjoituksessa toteuttajia. Kokkolan harjoitus oli yksi osa Suomessa
samanaikaisesti toteutettuja paikallispuolustusharjoituksia.
Haluan toivottaa kaikille lukijoillemme raikasta syksyä!

AJANKOHTAISTA

KIP:n toiminta

2019 numeroina
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KOULUTUS

Meneillään vilkas koulutussyksy
Koulutussyksy on jälleen
vilkas ja monipuolinen.
Toistaiseksi koronatilanne on
mahdollistanut lähiopetuksen,
mutta tarvittaessa koulutuksissa hyödynnetään myös
etäopetusta, jota varten KIP
Service on luonut ajanmukaiset puitteet.

K

oulutuskalenterista löytyy monia
tuttuja koulutuksia, kuten tulityö-, työturvallisuus- ja hätäensiapu- sekä ATEX-koulutuksia.
KIP Servicen koulutuspäällikön Jonas
Sandlinin mukaan tulossa on mahdollisesti myös VAK-koulutusta samoin kuin
vesityökorttikoulutus ja SFS 6002-sähkötyöturvallisuuden koulutus.
– Erityisen ajankohtainen on vastuita käsittelevä Incoterms-koulutus. Incoterms-toimituslauseke päivitettiin tänä
vuonna kymmenen vuoden tauon jälkeen, ja se sisältää yrityksille paljon tärkeitä yksityiskohtia. Lisäksi suunnittelussa ovat trukkikoulutus ja siltanosturikoulutus, Sandlin luettelee esimerkkejä syksyn koulutuksista.
TÄYSIN UUTENA koulutusalueena
Sandlin nostaa esille luksusmarkkinoinnin ja sen hyödyntämisen niin KIP:n
alueen tunnetuksi tekemisessä kuin yrityksissä henkilöstön motivoinnissa. Ajatus luksusmarkkinoinnista on Suomessa uutta, mutta Sandlinilla on yhteydet
kauppatieteisiin erikoistuneeseen ranskalaiseen Kedge-yliopistoon, jossa aiheeseen
on syvennytty tarkemmin.
– Kaikki tuntevat vaikkapa automaailman luksusbrändit. Autojen valmistamiseen osallistuu paljon yrityksiä, jotka tuottavat osia lopputuotteeseen, jonka ympärille luksusmarkkinointi käytännössä keskittyy. Voisiko sen sijaan ajatella niin, että mekin KIP:n alueella hyödyntäisimme luksusmarkkinointia, koska
täällä toimii yrityksiä, jotka ovat yhtenä
osana luksustuotteita valmistavassa arvoketjussa, Sandlin avaa luksusmarkkinoinnin lähtökohtaa.
4
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KIP Service järjesti siltanosturikoulutuksen yhteistyössä AIP:n kanssa Baltic Yachtsilla syyskuussa. Odottaessaan vuoroaan käytännön harjoitukseen osanottajat tekivät harjoitustehtäviä
kännykällään. KUVA MATTHIEU GUINARD

Sekin on hänen mukaansa oma lukunsa, mikä käsitetään luksukseksi.
– Monen mielestä luksusta on muun
muassa se, että KIP Service on esimerkiksi lupa-asioihin ja hyödykkeisiin liittyvillä palveluillaan kattanut pöydän valmiiksi KIP:n alueelle asettuville uusille yrityksille. Henkilöstöä puolestaan todennäköisesti motivoi se, kun he tiedostavat entistä
paremmin olevansa tärkeä lenkki luksustuotteiden valmistusketjussa.
Luksusmarkkinoinnista onkin tarkoitus aloittaa myöhemmin syksyllä koulutuskokonaisuus, joka koostuu kolmesta kolmen tunnin jaksosta. Niistä ensimmäinen on johdatus luksusmarkkinointiin, toisessa käsitellään brändäystä ja
kolmannessa motivointia.

– Henkilökohtaisesti näen tämän selvittämisen arvoisena mahdollisuutena.
Luksustuotteille on asiakkaita kaikkialla
maailmassa, mutta käytännössä markkinat ovat keskittyneet Ranskaan, Italiaan,
Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. On myös mielenkiintoista perehtyä psykologiaan, joka liittyy luksustuotteiden kuluttamiseen
tai siihen, miten kulttuuriset tekijät mahdollisesti vaikuttavat luksustuotteiden kysyntään, Sandlin jatkaa
Koulutuksen kohderyhmänä ovat
KIP:n yritysten lisäksi erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat.
Muista myös tutustua ajankohtaiseen
koulutuskalenteriin osoitteessa
www.kipservice.fi

Laippaliitoksista
pintaa syvemmältä

Teollisuuspaloesimies Harri Pulkkinen
sai paljon uutta tietoa laippaliitoksista.

Laippaliitoskoulutuksen näyttöharjoitus tehtiin pareittain. Göran Haalsin (vas.) parina
Sami Similä Kokkolan Energialta. KUVAT JORMA UUSITALO

Syyskuussa pidetystä laippaliitoskoulutuksesta haettiin oppia
oikeanlaisesta asennuksesta mutta myös valmiuksia tilata
asennuksia ulkopuolisilta palveluntoimittajilta.

G

öran Haals työskentelee Freeport
Cobaltilla sähkö- ja automaatiopuolen työnjohtajana. Hänellä
on tiimissään erilaisissa sähköön
ja automaatioon liittyvissä tehtävissä 13
työntekijää, joista osa työskentelee vuoroissa.
– Työhöni kuuluu myös tilata urakoitsijoilta muun muassa venttiiliasennuksia,
ja oma porukkakin joutuu joskus tekemään liitoksia. Koska itselläni ei ole kone- tai metallipuolen koulutusta, näin
tarpeelliseksi perehtyä laippaliitoksiin

tarkemmin. Jatkossa minun on helpompi käydä toimeksiantoja läpi esimerkiksi
urakoitsijoiden kanssa, Haals kertoo.
Hänen mukaansa koulutuksessa tuli
esille runsaasti uutta asiaa ja yksityiskohtaistakin tietoa.
– Olen toiminut työnjohtajana vuodesta 2003 ja osallistunut säännöllisesti
koulutuksiin. Kaiken kaikkiaan on tärkeää pysytellä ajan hermolla, ja tässä tapauksessa mekaanisenkin puolen asioista,
Haals korostaa.

Teollisuuspalokunnassa
muutoksia

HYÖDYLLISEKSI koulutusta kuvaa
myös teollisuuspaloesimies Harri Pulkkinen teollisuuspalokunnasta.
– Jos esimerkiksi jokin laippaliitos
vuotaa ja meidät kutsutaan sen takia paikalle, on tärkeää osata toimia oikein niissä
tilanteissa. Katsoin, että tästä koulutuksesta voi olla muutenkin hyötyä työssäni,
Pulkkinen kertoo.
Aihepiiri ei ollut hänelle entuudestaan
tuttu, joten koulutuksessa tuli esille paljon uutta.
– Kävi hyvin selväksi, miten tärkeää
asennusvaiheessa ovat suorat tiivistepinnat, ja siksi niitä mitattiin ja tarkistettiin
huolellisesti. Purkuvaiheessa laippaliitosta avattaessa puolestaan pitää huomioida
putkistossa mahdollisesti oleva jännite, ja
vaikka linjasto olisi tyhjä, siellä voi olla
painetta. Siksi turvallisuuden on kuljettava mukana kaikessa tekemisessä.
Koulutuksen ensimmäinen osa koostui etäyhteyksillä toteutetusta teoriaosuudesta ja tentistä. Lähiopetuspäivän ohjelmaan kuuluivat teoriaopetus, tentti sekä
pareittain tehty näyttöharjoitus.
– Kokonaisuutena tosi opettavainen
setti. Voin suositella, Harri Pulkkinen sanoo.

KIP Servicen teollisuuspalokunnan organisoinnissa on
tapahtunut muutoksia 5.10 alkaen. Jatkossa päivävuoroon
tulee esimies, joka organisoi ja koordinoi teollisuuspalokunnan toimintaa. Päivävuoron esimiehinä vuorottelevat kolmen viikon jaksoissa teollisuuspalomestarit Riku
Nikula ja Jouni Korkeaniemi. Muutoksella haetaan
joustavuutta tarjottaviin palveluihin sekä lisäkapasiteettia päiväsaikoihin. Mikäli tarvitset TPK:n palveluja, heidät
tavoittaa 24/7 tutusta numerosta 010 505 9541.
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YMPÄRISTÖ

Järjestäjien edustajat Johanna Hylkilä (vas.), Thomas Slotte ja Virve Heikkinen webinaarina toteutetussa KIP Ympäristöpäivässä.
KUVA Matthieu Guinard

KIP Ympäristöpäivä webinaarina
tavoitti yleisöä ympäri Suomea
Koronapandemian vuoksi KIP
Ympäristöpäivä järjestettiin
tänä vuonna webinaarina.
Vaikka perinteinen tapaaminen kasvokkain on edelleen
vaihtoehdoista toivotuin,
webinaarina KIP Ympäristöpäivä 2020 tavoitti yleisön
aiempaa laajemmin.
– Mieluusti olisimme järjestäneet suositun tapahtuman tuttuun tapaan Elbassa.
Ensin siirsimme ajankohdan kesäkuusta
syyskuulle, mutta lopulta totesimme, että
ainoa ratkaisu nykyisessä koronatilanteessa on webinaari, sanoo järjestelyistä vastaavan KIP Ympäristö- ja energiatyöryhmän puheenjohtaja Virve Heikkinen.
Aluksi järjestäjiä mietitytti, kuinka
webinaari kiinnostaa yleisöä tilanteessa,
jossa verkkotapaamisia on järjestetty runsaasti. Lopputulos kuitenkin yllätti iloisesti.
– Ilmoittautuneita oli 110, eli sama
määrä kuin Elbassa. Erityistä tänä vuonna
oli se, osanottajista 60 prosenttia oli toisilta paikkakunnilta Suomesta ja 40 prosenttia KIP:n alueen toimijoita. Aiempina vuosina oman alueen toimijoiden
6
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osuus osanottajista on ollut noin 70 prosenttia, Heikkinen kertoo ja jatkaa, että
osalla työpaikoista ympäristöpäivää seurattiin yhteisessä ”kisastudiossa”.
Teollisuuden edustajien lisäksi webinaariin osallistui paljon viranomaisia,
konsultteja sekä KIP:n alueen konserniyhtiöiden henkilöstöä.
Ohjelma tiivistettiin kahteen tuntiin,
ja markkinointimielessäkin sisältö keskittyi paljolti suurteollisuusalueen esittelyyn. Esille nousi etenkin vastuullisuus,
jonka merkityksestä puhui webinaarin
avannut Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Thomas Slotte.
– KIP:n ja alueen laitosten toiminnassa
sosiaalinen vastuu nousee koko ajan tärkeämpään rooliin, emmekä me voi olla
vuorovaikuttamatta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Lisäksi ympäristöasioista
viestimisen täytyy olla entistä ymmärrettävämpää. Samoin tarvitaan avoimuutta,
sillä ihmisten on tärkeää tietää, mitä täällä tehdään, Slotte painotti.
WEBINAARIN TOTEUTUS käytännössä oli Virve Heikkisen mukaan oma mielenkiintoinen lukunsa. Tapahtuma tuotettiin kokonaan alueen omin voimin, ja kokemus oli sekä työläs että opettavainen.
– Halusimme panostaa laadukkaaseen
toteutukseen. Se vaati paljon työtä, mutta

vaivannäkö kannatti. Lopputulos osoitti,
että KIP Servicellä on valmiudet toteuttaa webinaari-tuotantoja muillekin toimijoille.
Matthieu Guinard KIP Serviceltä
kertoo yllättyneensä siitä, miten paljon
webinaarin toteutus vaatii erilaista välineistöä kuvauskalustosta äänentoistoon
ja valaistukseen. Isoimmat haasteet olivat
varmistaa riittävä internetkaista sekä hyvä äänen laatu.
– Webinaari on siinä mielessä armoton, että jos jokin asia ei toimi kunnolla,
jokainen huomaa sen. Yllätyksiä riitti aivan webinaarin alkuhetkille saakka, mutta tunnelma oli tosi hieno, kun kaikki sujui lopulta niin hyvin, Guinard iloitsee.
Webinaarin palautteen perusteella eniten kiinnostivat KIP Ympäristöpalkinnon
jako sekä Kokkolan kaupungin ajankohtaisesitys. Myös tapahtuman informatiivinen sisältö ja tarpeellisuus korostuivat
palautteessa.
– Vaikka webinaari sujui niin hyvin,
toivottavasti pääsemme taas ensi vuonna tapaamaan toisiamme Elbassa. KIP
Ympäristöpäivän tärkeää antia ovat nimenomaan henkilökohtaiset kohtaamiset ja verkostoituminen, Virve Heikkinen
toteaa.
Webinaarin tallenne löytyy osoitteesta
www.kip.fi/fi/uutishuone/tapahtumat/

Aikaisemmin tänä vuonna eläkkeelle siirtynyt Michael Hagström ehti tehdä
töitä Kokkolan suurteollisuusalueen toimijoiden kanssa yli 30 vuotta. Heikkisen
mukaan ympäristöpäällikkö osallistui aktiivisesti KIP Ympäristö- ja energiatyöryhmän toimintaan tuoden kokouksiin kaupungin uusimmat terveiset. Avoin tiedonkulku puolin ja toisin onkin edesauttanut
niin kaupunkia kuin KIP:n toimijoita.
– KIP:n alueelle on ollut tärkeää, että kaupungin viranomaisilla on ajantasainen tieto suurteollisuusalueen toiminnasta. Vaikka valtaosa laitoksista on valtion
ympäristöviranomaisen valvonnassa, Mikillä on ollut aina hyvä tuntemus alueemme laitoksista, Heikkinen jatkaa.

Kokkolan kaupungin pitkäaikainen ympäristöpäällikkö Michael ”Mikki” Hagström palkittiin
KIP Ympäristöpalkinnolla. KUVAT MATTHIEU GUINARD

KIP Ympäristöpalkinto
Michael Hagströmille
Kokkolan kaupungin pitkäaikainen ympäristöpäällikkö
Michael ”Mikki” Hagström
sai tämän vuoden KIP
Ympäristöpalkinnon.
KIP Ympäristö- ja energiatyöryhmän myöntämä palkinto jaettiin nyt toisen kerran.

– Työryhmä haluaa palkinnon myötä
kiittää Mikkiä hänen työstään Kokkolan alueen ympäristön hyväksi. Mikki toimi vuosikymmeniä Kokkolan kaupungin
ympäristöpäällikkönä, ja hänellä on pitkä
kokemus sekä monipuolinen näkemys ympäristöön ja luontoon liittyvistä asioista.
Mikki on myös aina kannustanut yhteistyöhön ja yhteisiin hankkeisiin huomioimalla eri osapuolet, KIP Ympäristö- ja
energiatyöryhmän puheenjohtaja Virve
Heikkinen kertoo palkitsemisperusteista.

PITKÄLLE TYÖURALLE mahtuu Michael Hagströmin mukaan paljon mieleen
painuneita asioita, isoja sellaisia ja pieniä
yksityiskohtia.
– Jos jonkin asian nostaa päällimmäiseksi, se on Kokkolan ilmanlaadun tarkkailu, joka oli ensimmäinen iso ja yhteinen ponnistus teollisuuden kanssa. Siinä
haettiin paljon askelmerkkejä siihen, miten yhteistyötä tehdään, ja sekin teema
tuli esille, että yhteistyö ja tarkkailu vähän maksavat. Vaikka tarkkailun luominen oli aika työlästä, se toimii erinomaisesti, ja bioindikaattorit huomioituna se
on ehkä yksi Suomen laajimmista, Hagsßtröm sanoo.
Toinen iso asia on ollut hänen mukaansa pohjaveden yhteistarkkailu.
– Aika hankala sekin oli laittaa kasaan, mutta siinä rima asettui ehkä liiankin korkealle, vaikka kyllä sekin meni onnistuneesti läpi.
KIP:n yritysrakenne muuttui suuresti
Hagströmin aikakaudella.
– Ympäristöalakin oli aikanaan uutta, joten yhteistyötä vähän haettiin aika monta vuotta. Tänä päivänä yleinen
ymmärrys yhteisistä asioista ja tavoitteista on normaalia, ja yhteistyö KIP:n kanssa on ollut erittäin mielenkiintoista ja
moniulotteista.
Hagströmin eläkepäiviin mahtuu mökkeilyä sekä lähes ympärivuotista kalastusta, ja jatkossa hänellä on myös eri tavalla
aikaa olla isoisä.
– Jatkan myös opettamista Centriassa,
ja joitain pieniä viritelmiäkin on olemassa. Ehkä oma toimistokin, jota muutamat
ovat jo kyselleet, Mikki hymyilee.
Omat kiitoksensa KIP:n alueen ihmisille Mikki välittää Westlife-yhtyeen esittämän You Raise Me Up-kappaleen myötä.
– Kappale kuvaa, miltä minusta tuntuu, kun olen saanut tehdä yhteistyötä teidän kanssanne.
SERVIS 3/ 2020
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KIP 75 VUOTTA

– Vastuullisuus alkaa olla yrityksille yhä enemmän liiketoiminnan edellytys, sanoo Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen puheenjohtaja
Thomas Slotte. KUVA JORMA UUSITALO

Vastuullisuus vahvistaa KIP:n
alueen sosiaalista toimilupaa
”Vastuullisuus on aidosti
sisäänrakennettu KIP:n
alueen yritysten toimintaan.
Haluamme kertoa omasta
tekemisestämme entistä
näkyvämmin ja kansantajuisemmin, koska vastuullisuus
myös vahvistaa sosiaalista
toimilupaamme”, sanoo
Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen puheenjohtaja
Thomas Slotte.
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T

homas Slotte arvioi 75-vuotisjuhlavuottaan viettävän suurteollisuusalueen vastuullisuutta ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmista.
– Koko alue on rakentunut hyvin vahvasti sivuvirtojen hyödyntämisen periaatteelle, minkä ansiosta KIP näyttäytyy
Suomessa kiertotalouden kehtona. Kalakantojen seuranta, vuosittaiset velvoiteistutukset sekä määrältään huomattavan
suuret vapaaehtoiset kalaistutukset Kokkolan edustan merialueella ovat esimerkkejä käytännön teoista, joilla yritykset
kantavat ympäristövastuutaan, Slotte toteaa.
Sosiaalista vastuuta edustaa muun
muassa säännöllinen yhteistyö oppilai-

tosten kanssa. Lisäksi KIP:n alueen yritykset ovat perinteisesti tarjonneet nuorille vuosittain satoja kesätyöpaikkoja, eikä
koronapandemiakaan pienentänyt kesätyöpaikkojen määrää. Suurteollisuusalueen suurimmat yritykset vaikuttivat aikanaan vahvasti myös siihen, että Kokkolan
yliopistokeskus Chydeniukseen perustettiin vuoden 2007 alusta Oulun yliopiston
alainen kemian alan professuuri
– KIP:n taloudelliset vaikutukset tulevat esimerkiksi siitä, kuinka paljon alueen
yritykset maksavat veroja sekä työllistävät
ihmisiä suoraan ja alihankintojen kautta. Kemianteollisuudessa yksi toimialan
työntekijä työllistää keskimäärin neljä
muuta henkilöä, Slotte kertoo.

Koronapandemia ei vaikuttanut alentavasti
KIP:n yritysten palkkaamien kesätyöntekijöiden määrään. KUVA MATTHIEU GUINARD

KIP:n yritykset työllistävät suoraan
2 300 työntekijää. Kokkolan kaupungin talousjohtajan Jari Saarisen mukaan
suurteollisuusalueen työpaikkojen määrällä ja sitä kautta kertyvillä tuloveroilla on iso merkitys kaupungin taloudelle.
KIP:n työntekijämäärä on noin 10 prosenttia Kokkolan koko työikäisestä väestöstä. Jokainen työssäkäyvä kokkolalainen maksaa tuloveroja kaupungille nettona keskimäärin 8 000 euroa. Tämän mukaan KIP:n alue tuottaa Kokkolan kaupungille tuloveroja noin 18 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 2,5 tuloveroprosenttia. Luvussa ei ole Saarisen mukaan
edes huomioitu sitä, että KIP:n keskipalkat ovat selvästi keskiarvoja korkeammat.
– Nämä ihmiset useimmiten myös asuvat Kokkolassa, rakentavat koteja, perustavat perheitä ja käyttävät paikallisia palveluita, Saarinen luettelee esimerkkejä välillisistä talousvaikutuksista.
Thomas Slotte sanoo, että vastuullisuus alkaa yleensäkin olla yrityksille yhä enemmän liiketoiminnan edellytys.
KIP:n yksi vahvuus on hänen mukaansa
se, että alueella toimii useita oman alansa
kansainvälisiä huippuyrityksiä. Suurteollisuusalueyhdistys puolestaan on perustanut työryhmiä, kuten ympäristö- ja turvallisuustyöryhmät, joiden jäsenet on valittu muun muassa kyseisistä yrityksistä.
– Työryhmissä jaetaan yhteisesti vastuullisuuteen liittyvää tietoa ja hyviä käytänteitä sekä mietitään vastuullisuuden
painopistealueita. Yritysten tasolla vastuullisuus koostuu yrityskohtaisesti sadoista erilaisista asioista. Olennaista on
se, että yritykset ovat yhtä mieltä siitä, että vastuullisuus nostetaan näkyvästi esille
KIP:n toiminnassa.
Kehitettävää Slotte löytää vastuullisuusviestinnästä.
– Vastuullisuus on vahvasti esillä yritysten toiminnassa, mutta tähän mennessä emme ole kertoneet siitä riittävästi.
Meillä on suorastaan velvollisuus viestiä
näistä asioista ja vieläpä ymmärrettävästi,
koska ihmisten on tärkeä tietää, mitä täällä tehdään, Slotte korostaa.

Sen lisäksi että vastuullisuudesta
viestiminen vahvistaa KIP:n sosiaalista
toimilupaa paikallisten ihmisten silmissä, se parantaa alueen tunnettuutta ja sitä
kautta tukee rekrytointeja.

– Kaiken lisäksi vastuullisuus on varsinkin nuorille entistä merkityksellisempi asia. Enää ei riitä tuotteen ja toiminnan
korkea laatu, vaan olennaista on myös
kestävä tapa toimia, Slotte sanoo.
SERVIS 3/ 2020
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Puolustusvoimain komentaja
kenraali Timo Kivinen vieraili KIP:n
alueella paikallispuolustusharjoituksen yhteydessä.
KUVAT JORMA UUSITALO

KOKKOLA20-harjoitus
testasi moniviranomaisyhteistyötä
Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen vieraili
syyskuussa pidetyn paikallispuolustusharjoituksen yhteydessä
myös Kokkolan suurteollisuusalueella. Komentaja kehui alueen
toimivaa viranomaisyhteistyötä.
– Omien kokemusteni perusteella tilanne täällä on varsin hyvä, kun puhutaan
viranomaisyhteistyöstä. Aamulla pidetyssä tapaamisessa olivat edustettuina eri viranomaistahot, ja pöydän ympärillä kyllä
istui hyvin vakuuttava rinki, josta löytyi
paljon osaamista ja kehittämistä.
Komentajan mukaan yhteistoiminnan
koordinointi toimi mallikkaasti jo senkin ansiosta, että viranomaiset tuntevat
alueen hyvin. Keskusteluissa keskeisenä
asiana esille nousi tuttu aihe.
10
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– Olennaista on ymmärrys yhteisestä
tilannekuvasta, koska se on pohja kaikelle
toiminnalle, Kivinen sanoi Port Towerissa
pidetyssä lehdistötilaisuudessa.
NYKYMAAILMAN UHKAKUVAT
ovat moninaiset. Timo Kivinen nosti esille hybridivaikuttamisen ja sen, että keinovalikoima on todella laaja, jos jokin ulkopuolinen taho haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan.

– Yksikään viranomainen ei yksin pysty haasteita hallitsemaan, minkä vuoksi moniviranomaisyhteistyötä pitää myös
harjoitella. Tämä harjoitus suunniteltiin
niin, että harjoituksessa syntyy tilanteita, joissa tietty viranomainen on johtovastuussa muiden viranomaisten tukiessa toimintaa siten kuin se on tarpeellista. Jatkossa tällainen yhteistyö vain korostuu, ja Suomessa on siihen hyvät edellytykset, koska meillä on käytössä niin sanottu kokonaisturvallisuuden konsepti.
KIP:n alue oli komentajalle entuudestaan tuttu vajaan kymmenen vuoden takaa. Vaikutuksen teki muun muassa se,
miten paljon alue satamineen on edellisen
käynnin jälkeenkin kehittynyt.
– KIP on iso teollisuusalue ja sen lisäksi logistinen hubi. Yleisesti satamat ovat
aina kriittisiä osia logistisissa ketjuissa ja

siksi potentiaalisia kohteita, joiden suojaamiseksi viranomaisilla on oltava valmius.
Jos vaikkapa Itämerellä syntyisi laajamittainen kriisi, se korostaisi Pohjanlahden
satamien roolia huoltovarmuuden kannalta. Kokkolan sataman merkityksestä
kertoo jo se, että täällä käy paljon ison kokoluokan laivoja.
MAAKUNTAKOMPPANIALLE Kokkola20-harjoitus oli erinomainen mahdollisuus päästä osaksi maavoimien paikallispuolustusharjoitusta, jota johti Porin prikaatin apulaiskomentaja, eversti
Riku Suikkanen.
– Maakuntakomppanian edellisestä
isosta harjoituksesta on aikaa jo 10 vuotta. Komppaniassa on paljon alusta saakka
eli vuodesta 2006 asti mukana olleita, jotka ovat osallistuneet moniin pienempiin
harjoituksiin vuosien aikana. Olemmekin erittäin kiitollisia siitä, että pääsimme mukaan näin mittavaan harjoitukseen
ja vieläpä kotikentällä, iloitsee Keski-Pohjanmaan maakuntakomppanian päällikkö, reservin majuri Antti Porko.
Hänen mukaansa maakuntakomppania pääsi harjoittelemaan suunniteltuja
tehtäviä ja riittävän kovalla sykkeellä, jotta jokaiselle jäi tekemisen maku suuhun.

– Käytännössä treenasimme ihan
konkreettisesti pieniä ja todella isoja moniviranomaisyhteistyöhön liittyviä asioita. Sekin oli uutta ja mielenkiintoista, että tällä kertaa emme olleet ”piilossa” metsässä, vaan toimimme KIP:n alueen läheisyydessä kaupungin keskustassa. Meillä oli siis tilaisuus suorittaa aikaisemmin
harjoiteltuja asioita uusissa ympyröissä.
Porko kertoo, että mielenkiintoinen
yksityiskohta harjoituksen sisällä oli Säkylän varuskunnasta saapuneen sotilaspastorin vierailu maakuntakomppanian
juttusilla.
– Hän jututti komppanian väkeä vakavasta asiasta eli siitä, että tositilanteessa
täytyy varautua myös tappioihin. Oli erittäin mieleenpainuvaa, kun keskusteluissa
käytiin läpi sitä, miten tappioihin on hyvä varautua henkisesti. Seurakunnilla onkin hyvin iso rooli heidän työntekijöiden
tukiessa henkistä jaksamista.
Harjoituksessa maakuntakomppaniasta muodostettiin noin 40 henkilön suuruinen virka-apuosasto. Kun mukaan lasketaan varusmiehet, kokoonpano oli yhteensä noin 150 henkilöä.
– Harjoitus onnistui siinäkin mielessä
hyvin, ettei kukaan loukkaantunut. Koronaturvallisuus huomioitiin sekä hygie-

niassa että turvaväleissä. Yhteenvetona
voi todeta, että harjoituksen perusteella
luottamus sekä yhteistyöviranomaisiin että maakuntakomppanian omaan tekemiseen ja oman vastuualueen hoitamiseen
on todella korkealla, Porko sanoo.
Erityiskiitoksensa maakuntakomppanian päällikkö välittää KIP Servicen henkilökunnalle. – Alusta saakka he edesauttoivat harjoituksen onnistumista ja myös
antoivat paljon harjoitukselle. Kaikesta
näki, että he pitivät tätä tärkeänä ja olivat
isossa roolissa matkan varrella.
VARUSMIEHISTÄ harjoituksiin osallistuivat muun muassa jääkärit Leevi Salminen, Aleksi Sappinen ja Eetu Salonen sekä alikersantti Samuel Seppälä
Porin prikaatin Säkylän varuskunnasta.
– Hieno kokemus, kun saa telttailla
hyvien äijien kanssa, ja samalla on päässyt tekemään sellaisia asioita, joita palveluksessa ei ole aikaisemmin tullut eteen.
Ympäristökin poikkeaa totutusta, Keltaisen talon edustalla Paristotiellä vartioinut
nelikko sanaili.
Tunnelmaa nosti myös harjoituksen
jälkeen alkanut loma.
– Neljä viikkoa olemme olleet kiinni,
ja nyt edessä on kahden viikon loma. Se
kyllä kelpaa mainiosti!

Varusmiesnelikolle Leevi Salminen (vas.), Aleksi Sappinen, Eetu Salonen ja Samuel Seppä
KIP:n alue tarjosi aivan uudenlaisen ympäristön harjoitella sotilastaitoja.
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Tower Bistron uusi ilme
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KUVAT SAARA SANTALA

Port Towerin alakerrassa palvelevan Tower
Bistron ilme uudistui perusteellisesti kesän
aikana. Ensikommenteissa uudistukselle on
jaettu runsaasti kehuja.
– Saimme paljon enemmän kuin osasimme odottaa. Lopputulos
on todella upea ja kokonaisuus aulatiloineen harmoninen. Halusimme tilat, jotka toimivat lounasruokailun lisäksi kahvilana
ja yksityistilaisuuksien pitopaikkana, kertoo Port Tower-kiinteistön omistavan Kokkolan Teollisuuskylän toimitusjohtaja
Pia Kinnunen.
Uudistusta on hänen mukaansa kehuttu vuolaasti, ja Kinnunen sanoo huomanneensa Tower Bistron saaneen jo syksyn aikana uusia vakioasiakkaita.
– Lisäksi Tower Bistrossa aloitti elokuussa uutena yrittäjänä
Tommi Myllykangas. Näillä toimenpiteillä haemme viihtyisää
ja houkuttelevaa lopputulosta, joka on mieluinen niin vierailijoille kuin Port Towerin vuokralaisille, Kinnunen jatkaa.
TOWER BISTRON UUDISTUS on sisustusarkkitehtitoimisto
dSign Vertti Kivi & Co:n käsialaa. Sisustusarkkitehtinä ja projektipäällikkönä toimi Samuli Hintikka apunaan sisustusarkkitehdit Noora Rimmi ja Salla Hokkanen.
– Suunnittelussa lähdimme liikkeelle asiakaselämyksestä, eli
tiloilla pitäisi pystyä synnyttämään ihmisissä tunnereaktioita.
Tässä tapauksessa ravintola sekä aulatilat ovat käyntikortti niin
nykyisille puitteille kuin myöhemmin mahdollisesti laajentuvalle Port Towerille, Hintikka kertoo.

dSignin sisustusarkkitehti Samuli Hintikka ja asiakkuuspäällikkö Katariina Kiviranta Tower Bistrossa hieman ennen uusien tilojen avausta.
KUVA JORMA UUSITALO

Yksi tavoite oli saada tilaan enemmän lämpöä valaistuksella
ja materiaalivalinnoilla.
– Halusimme luoda magneettimaista vetovoimaa, jonka ansiosta tilasta tulee niin houkutteleva, että asiakas haluaa astua sisään vaikkapa nauttimaan kupillisen kahvia tai viihtymään pitemmäksikin aikaa.
Hintikan mukaan suunnittelussa kiehtoi myös Port Toweria
ympäröivä luonto.
– Tower Bistro on ollut erittäin kiinnostava kohde, ja itse
näen tämän tavallaan ensimmäisenä etappina. Olisi hienoa jatkaa selkeän tilastrategian toteuttamista siinä vaiheessa, kun kiinteistön jatkokehittäminen tulee ajankohtaiseksi, hän toteaa.
SERVIS 3/ 2020
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Kesätyöntekijät jälleen ”liekeissä”
KIP:n alueen yritykset olivat
myös tänä kesänä mieluisia
kesätyöpaikkoja. Kesätyöntekijöiden tyytyväisyydestä
kertoo nyt toisen kerran
mitattu Liekki-indeksi.

Työntekijöille merkitykselliset asiat

L

iekki-indeksi muodostuu osana
uuden tyyppistä Siqni-henkilöstökyselyä. Kysely auttaa ymmärtämään, kuinka hyvin työntekijöille
merkitykselliset asiat toteutuvat arjessa.
Perustana ovat viisi merkityksellisintä
asiaa, jotka vastaaja aluksi valitsee 30
vaihtoehdon joukosta.
Ensimmäinen Siqni-kysely KIP:n
alueella tehtiin vuosi sitten. Vastausaktiivisuus nousi edellisvuodesta 65
prosenttiin, sillä kyselyyn vastasi 199
henkilöä. KIP:n markkinointipäällikkö
Johanna Hylkilä iloitsee hyvästä palautteesta.
– Saimme kesätyöntekijöiltä ihan
huippuarviot. Liekki-indeksiksi tuli 80,
mikä kertoo siitä, että kesätyöntekijöille
merkitykselliset asiat toteutuivat yrityksissä todella hyvin.
Tyytyväisyyttä kuvaa myös eNPS-luku 54 (asteikko -100 – +100). Se kertoo,
että kesätyöntekijät suosittelevat mielellään työpaikkaansa tutuilleen.
Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys kustantaa Siqni-kyselyn jäsenyrityksilleen.
– Mieluusti jatkamme kyselyn tekemistä ensi vuonnakin, jos yritykset niin
haluavat. Tämä on yrityksille ratkaisuna vaivaton ja yhdessä tehtynä kokonaisedullinen. Kaikki yritykset, joista on
vähintään viisi vastaajaa, saavat lisäksi työpaikkakohtaiset raportit, Hylkilä
kertoo.

Liekki-indeksi

Liekki-indeksi on työntekijäkohtainen arvo, joka on työntekijän valitsemien merkityksellisten
asioiden toteuman keskiarvo. Jakaumaraportti näyttää vastaajien (%) Liekki-indeksien
sijoittumisen asteikolle (0–100).

Suositteluindeksi

employee Net Promoter Score (eNPS), eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi, kertoo
kuinka halukkaita työntekijänne ovat suosittelemaan teitä työpaikkana ystävilleen tai
kollegoilleen. eNPS saa arvon -100 ja 100 väliltä.
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Pysäköinninvalvonta
alkoi uudelleen
Pysäköinninvalvonta alkoi uudelleen
syyskuun puolivälissä suurteollisuusalueen P1-parkkipaikalla ja vieraspaikoilla sekä P3-porttialueella. Aikaisemman
käytännön mukaisesti pysäköintiä valvoo
Kokkolan kaupungin pysäköinninvalvonta. Valvonta jatkuu toistaiseksi.
KIP Servicen turvallisuuspäällikkö
Jussi Lång muistuttaa, että ajoneuvot, eli
autot ja moottoripyörät, on jätettävä merkityille pysäköintipaikoille, ei viheralueille tai tienvieruksille. Vieraspaikoille pysäköinti on sallittu ainoastaan Port Towerista saadulla vieraspysäköintiluvalla.
Väärästä pysäköinnistä määrätään 40
euron suuruinen pysäköintivirhemaksu.

Uusi
turvallisuustiedote
ilmestynyt
Kokkolan alueen uusi turvallisuustiedote on jälleen ilmestynyt ja jaettu
yksityistalouksiin. Kyseessä on lakisääteinen tiedote, joka on laadittu yhteistyössä toiminnanharjoittajien sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren
alueen pelastuslaitoksen kanssa. Tiedote sisältää tärkeää perustietoa turvallisuudesta lähialueen asukkaille ja
toimijoille.
Turvallisuustiedote kattaa Kokkolan suurteollisuusalueen ja Kokkolan
sataman sekä VAK-ratapihat keskustassa ja Ykspihlajassa. Tiedotteessa
kerrotaan toiminnasta edellä mainituilla alueilla sekä käytettävien kemikaalien vaaroista ja oikeista toimintatavoista mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

P1 ja P3 pysäköintialueet merkitty kartassa sinisellä.

Jussi Lång
SPEK:n luottamustehtävään
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on vahvistanut järjestön Palokuntatoimikunnan kokoonpanon ja toimintaohjeen vuosille 2021–2023. Keski-Suomen Pelastusalan Liiton ja Pohjanmaan Pelastusalan Liiton edustajana toimikunnan varsinaiseksi
jäseneksi valittiin KIP Servicen turvallisuuspäällikkö Jussi Lång. Toimikausi käsittää
vuodet 2021–ß2023.
Toimikunnan tehtäviin kuuluu kehittää kokonaisvaltaisesti palokuntien toimintaa ja
palokuntalaisten osaamista Suomessa sekä antaa asiantuntija-apua omaan toimialaansa
liittyvissä asioissa alueellisille pelastusliitoille, SPEK:n hallitukselle ja toimihenkilöille.
Sen lisäksi toimikunta muun muassa huolehtii yhteistyössä alueellisten pelastusliittojen kanssa palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisen toiminnan
koordinoinnista ja kehittämisestä, seuraa toimialansa kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä tekee yhteistyötä valtakunnallisten pelastusalan ja muiden keskeisten järjestöjen kanssa.

Korona peruutti
koululaisvierailut
Koronapandemian vuoksi syksyn kaikki koululaisvierailut KIP:n alueelle on peruttu.
KIP:n edustajat kuitenkin pyrkivät vierailemaan oppilaitoksissa pienryhminä esittelemässä aluetta ja sen toimintaa. Ensisijaisina kohteina ovat koulut, jotka olivat ehtineet
varata ajankohdan vierailla suurteollisuusalueella.
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HENKILÖ

Makumaailma

hyppysissä
kaat esittävät toiveita ja haastavat meitä,
koska silloin ei kangistu kaavoihin. Kaikki keittiöalalla tietävät, miten vaativaa on
pitkässä juoksussa löytää riittävästi vaihtelua lounasruokiin.

Kälviäläinen Tommi Myllykangas on ollut pienestä
saakka kiinnostunut ruuanlaitosta. Syyskuusta lähtien
hän on isännöinyt tiiminsä
kanssa uudistunutta Tower
Bistroa.

M

aakunnan väki on tuntenut
jo pitkään Tommi Myllykankaan makumaailman taitajana. Todennäköisesti Tower
Bistrossakin nähdään ajan myötä asiakkaita, jotka mielellään ruokailevat siellä,
missä Myllykangas häärii keittiössä.
– Olen ollut nuoresta saakka kiinnostunut ruuanlaitosta. Kävin ammattikoulun, jonka jälkeen työllistyin alalle. Työura alkoi pizzerioista, ja sen jälleen olen
opetellut paljon erilaisia aloja. Varsinkin
Kokkolan vanha Kantarellis oli paikka,
jossa työskenteli hyviä keittiömestareita.
He olivat nuorelle miehelle esikuvia, joilta opin monenlaisia tekniikoita, uusia ja
vanhoja.
Kokopäivätoimiseksi yrittäjäksi Myllykangas siirtyi 1999. Tällä hetkellä hän
vastaa Tower Bistron lisäksi Alavieskassa
sijaitsevan Linnakallion ruokapalveluista. Linnakallio on kotiseutuneuvos Kosti Nahkalan omaleimainen luomus, jossa järjestetään muun muassa perhejuhlia
sekä yritystilaisuuksia, ja kesäisin alueella
toimii myös kesäteatteri.
TOWER BISTRON toimintaa pyörittää
viiden henkilön tiimi.
– Tämä on niin iso kokonaisuus, ettei
sitä voi yksin hoitaa. Olen tosi tyytyväinen, että sain avukseni osaavia sukulaisia ja tuttavia, joihin pystyn luottamaan.
Puitteet täällä ovat huippuluokkaa. Tower Bistro on uudistettu hienosti, keittiö
on toimiva ja sali huikea. Täällä kelpaa olla yrittäjänä. Kesäksi luvassa on vielä viihtyisä terassi, jonne saadaan lisää asiakaspaikkoja.
16
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– Asiakkaat osaavat myös vaatia, sillä kotikeittiöistä löytyy nykyään paljon huippukokkeja, Tommi Myllykangas sanoo.
KUVA JORMA UUSITALO

Lounas- ja kahvilapalveluiden ohella
Tower Bistro toimii tilausravintolana.
– Toimitamme myös tarjoilut Port Towerin kokoustiloihin, ja alakerran kahviokin palvelee nyt erinomaisesti kokousvieraita. Meiltä saa lisäksi saunatarjoilut, vaikka monet todennäköisesti haluavat syödä alakerrassa, koska uusi ravintolaympäristö on niin houkutteleva. Kaiken
kaikkiaan nämä tilat soveltuvat monenlaisiin tapahtumiin perhejuhlista alkaen,
Myllykangas sanoo.
Lounaalla on tarjolla yleensä kaksi pääruokaa sekä kasvisvaihtoehto. Uudistunut Tower Bistro aloitti perinteisellä
suomalaisella ruualla yhdistettynä Kokkolan kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden
teemaan. Sen jälkeen tarjolla on ollut italialaista sekä aasialaista keittiötä.
Myllykangas sanoo kuuntelevansa herkällä korvalla asiakkaiden toiveita.
– Kun minulta on kysytty, mitä seuraavalla viikolla on tarjolla, olen saattanut
heittää pallon asiakkaalle esittämällä vastakysymyksen, mitä hän haluaisi lounaslistalle. Minusta on vain hyvä, että asiak-

RUUANLAITTO jos mikä on luovaa tekemistä, vaikka työ keittiössä onkin fyysistä ja hektistä. Oma lukunsa on koronapandemia, joka tällä hetkellä koettelee ravintola-alaa kovalla kädellä.
– Tietenkin olisi helpompaa, jos saisi
keskittyä ainoastaan luovaan työhön. Tähän alaan kuitenkin kuuluu, että päivät
venyvät ja joskus yöunet jäävät lyhyiksi.
Toisaalta se palkitsee kun kuulee, että asiakas on ollut tyytyväinen. Heitä vartenhan tätä työtä tehdään.
Tommi Myllykangas sanoo olevansa
keittiössä kokeilija.
– Tykkään selailla ruokakuvia sekä seurata alaa muutenkin, ja yhdessä vaiheessa
katsoin paljon myös ruokaohjelmia. Totta
kai reseptiikkaakin tarvitaan, mutta paljon teen asioita kokeilemalla ja soveltamalla. Kokeilemista olen tehnyt ihan lapsesta asti, ja joskus asioita on opittu yrityksen ja erehdyksenkin kautta, Myllykangas nauraa.
– Itse tykkään valmistaa esimerkiksi
pitkään haudutettuja perinneruokia, ja on
hienoa, että ihmiset arvostavat niitä. Sekin on mahtavaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita ruuanlaitosta ja että he ovat
valmiita opettelemaan uusia tekniikoita.
Asiakkaat osaavat myös vaatia, koska nykyään kotikeittiöistäkin löytyy huippukokkeja.
Myllykankaan mottona on tehdä mahdollisimman terveellistä ruokaa.
– Käytän paljon kasviksia. Kotimaisuus toteutuu ihan aidosti, koska koko
meidän henkilökunta kulkee ahkerasti luonnossa. Suosimme lähiruokaa ja keräämme luonnosta raaka-aineita, joita säilömme talvea varten. Tämä syksy on ollut erityisen hyvä sieni- ja marjavuosi, josta myös Tower Bistron asiakkaat pääsevät
nauttimaan.
www.towerbistro.fi

Tommi Myllykankaalla on pitkä kokemus
ravintola- ja cateringtyöstä.

KUVA TEEMU URPILAINEN
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TYÖHYVINVOINTI

Fjuul kannustaa liikkumaan
Fjuul on uusi hyvinvointikonsepti, joka kannustaa
henkilöstöä liikunnalliseen
elämäntapaan. KIP Service
otti Fjuulin osaksi henkilöstönsä bonusjärjestelmää.
– Haluamme kannustaa työntekijöitämme liikkumaan, koska liikunnallinen elämäntapa ylläpitää ja pitkällä tähtäimellä
jopa parantaa työkykyä. Samalla elämänlaatu luonnollisesti paranee laajemminkin, kertoo KIP Servicen toimitusjohtaja
Olli-Matti Airiola.
Hänen mukaansa yhtiön työntekijöiden vuosittaisesta bonuksesta lähes kolmasosa on hankittavissa riittävällä liikunnalla. Olennaista onkin, että Fjuul mahdollistaa liikunnan mittaamisen applikaation algoritmin muuntaessa fyysisestä toiminnasta syntyvän liikkeen MET- ja
VO2-arvoiksi sekä kuntoiäksi. Nämä esitetään apissa eri intensiteettitasoina, terveellisinä minuutteina ja Fjuul-pisteinä.
– Pelkistetysti voi sanoa, että puolen
tunnin hikiliikunnalla seitsemänä päivänä viikossa pääsee liikuntaosuuden keskitasoon. Fjuul-konseptissa ei kisata ketään
toista vastaan, vaan Fjuul-pisteet kertyvät
jokaisen henkilökohtaisen liikuntasuorituksen intensiteetin perusteella.
Työnantajana KIP Service on halunnut
muillakin tavoin kehittää puitteita, joilla
edistää työntekijöidensä liikuntaa.
– Meillä järjestetään monenlaisia kuntokampanjoita, ja työnantaja motivoi
työntekijöitä myös tukemalla merkittävällä osuudella työsuhdepolkupyörien
hankintaa, Airiola kertoo.
FJUULIN TUOTEPÄÄLLIKKÖNÄ toimiva Anton Isaksson sanoo, että KIP
Service on hänen tietojensa mukaan ensimmäinen työnantaja Suomessa, joka otti aktiivisuuden päivittäisen seurannan
käyttöön osana euromääräistä bonusjärjestelmää.
– Fjuul-konsepti perustuu henkilökunnan aktivoimiseen liikunnalliseen elämäntapaan, sitouttamiseen, ennaltaehkäisyyn ja palkitsemiseen. Konseptia luotaessa keskeisenä perustana oli Suomen
18
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– Mitä intensiivisemmin treenaat, sitä enemmän Fjuul-pisteet karttuvat, Anton Isaksson kannustaa. KUVA JORMA UUSITALO

Olympiakomitean teettämä tuore henkilöstöliikuntabarometri. Sen antamien tulosten mukaan yli 50 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että aktivoituvat liikkumaan enemmän, jos työnantaja tukee
liikkumista taloudellisesti, Isaksson kertoo.
Hänen mukaansa puoli tuntia reipasta
liikuntaa viitenä päivänä viikossa on myös
Maailman terveysjärjestön WHO:n asettama tavoite. Siihen kannustetaan jokaista myös Fjuulissa.

– Perusperiaatteena on, että mitä intensiivisemmin treenaat, sitä enemmän
Fjuul-pisteet karttuvat. Sen lisäksi, että
liikunta edistää työntekijöiden hyvinvointia, se lisää työn tuottavuutta ja muuttaa
kulttuuria entistä terveellisempään suuntaan. Sairauspoissaolotkin vähenevät,
Anton Isaksson kertaa liikunnallisen elämäntavan hyötyjä.

Kokkola Material Week
jälleen marraskuussa
Kansainvälinen Kokkola
Material Week on koonnut
yritys- ja tutkimusedustajia
Kokkolaan usean vuoden ajan.
Tänä vuonna tapahtuma järjestetään 9.–12. marraskuuta,
ja luvassa on korkeatasoinen
katsaus kemianteollisuuden,
biotalouden ja mineraalitalouden tutkimukseen ja
kehitysnäkymiin.
– Tapahtumaan on ensi kertaa mahdollisuus osallistua mistä vain, koska se järjestetään nyt verkkoseminaarina. Botnia
Atlantica-rahoitteinen Future Cleantech
Solutions-hanke tuo tapahtumaan Brella-alustan, joka tarjoaa helpon tavan seurata puheenvuoroja ja samalla verkostoitua asiantuntijoiden ja yritysten kesken
koko viikon mittaan – tervetuloa siis mukaan.
– Tiistai-alkuiltana järjestettävä Industry Meeting Point with FCS-tapahtuma kokoaa yhteen Merenkurkun alueen
eri suurinvestoijia ja pk-yrityksiä. Verkostoitumistapahtuma on jatkoa kevään
Industry Insight -webinaarisarjalle, nyt
fokuksessa on tiedon jakamisen lisäksi
juuri yritystapaamisten mahdollistaminen. Lähiajan uutisointeja tapahtumaan
liittyen kannattaakin seurata tarkasti ja
varata kalenteriin tilaa verkostoitumiseen
myös tiistai-illaksi, FCS-hankkeen Reija
Harlamow kertoo innostuneesti.
KMW:N JÄRJESTELYISSÄ ovat mukana Biolaakso-toimijat: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kokkolanseudun Kehitys KOSEK, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus,
Kokkola Industrial Park, KPedu, Luonnonvarakeskus, Kokkolan kaupunki,Keski-Pohjanmaan liitto sekä Pohjanmaan
ELY. Viikon teemana on ”Kohti kestävää
tulevaisuutta”, kertoen kemian monipuolisesta vaikutuksesta niin geo-, bio-, kuin
kiertotaloudessa. Luvassa yli 70 huippupuhujaa!

– Kokkola Material Week järjestetään tänä vuonna verkkoseminaarina, ja täten verkostoituminen on mahdollista entistä laajemmin ja helpommin haastavasta matkustustilanteesta huolimatta, muistuttavat KOSEKin toimitusjohtaja Pekka Pohjola ja FCS-hankkeen Reija Harlamow.
KUVA ESA MELAMETSÄ

Seminaariviikon ohjelmaan sisältyy muun muassa oheinen
KIP:n alueeseen liittyvä osuus.

ReKokkola 11.11.20 / KIP-aamupäivä:
9.00 Opening words: moderator Annele Heikkilä, Boliden Kokkola Oy
9.05 Presentation of KIP -Kokkola Industrial Park: Marketing manager
Johanna Hylkilä
9.15 Circular economy future for non-ferrous metals: Manager of Strategic
projects, Dr. Justin Salminen, Boliden Kokkola Oy
9.30 Investigations on manganese containing side streams and potential
applications: M.Sc. Toni Kauppinen, Oulun yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius
9.45 TOCANEM –Towardscarbon-neutralmetalprocessing: prof. Timo Fabritius,
Oulun yliopisto
10.05 Panel Discussion: What does CIRCULAR ECONOMY mean in a chemical
ecosystem? Perspectives: material efficiency, people (knowledge, know-how),
services and technology.
Panelists: Virve Heikkinen, Environmental Manager, KIP Service Oy
Justin Salminen, Doctor, Manager of Strategic projects, Boliden Kokkola Oy
Jonas Sandlin, Education Manager, KIP Service Oy
Kaisa Vähänen, Head of Environment Business Unit Finland, Afry Oy
Jari Isohanni, Head of Information Technology , Centria University
of Applied Sciences.
Lisätietoa ohjelmasta: www.materialweek.fi
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tonnin ykköspalkinnosta vai Örnsköldsvikiin 25 000 kruunun voittorahoista.
Toisestakin sijasta saa siellä saman kuin
Suomessa lähtövoittajana.
Jalkapalloa seuraavat muistavat Särsin TUS:n kokoonpanosta. Särs joukkueineen pääsi pelaamaan aina Ykkösen nousukarsintoihin, mutta Särsin kohdalla peliura kääntyi loppusuoralle 2002 KPV-pelissä saadun, kolme leikkausta vaatineen
silmävamman takia.

Kennet Särs on aloittanut työt KIP Servicellä kunnossapitokoordinaattorina.
KUVAT JORMA UUSITALO

Kennet Särs uutena
KIP Servicen tiimiin
KIP Servicen kokoonpano vahvistui elokuussa, kun Kennet
Särs aloitti yhtiön palveluksessa kunnossapitokoordinaattorina.
Matthieu Guinardin harjoittelujakso puolestaan vaihtui tammikuun lopulle kestävään työsuhteeseen.

K

ennet Särsillä on takanaan jo 25
vuotta jatkunut työura turvallisuusalalla. Ennen KIP Servicelle
tuloaan hän työskenteli Securitaksella järjestelmäasiantuntijana. Koska Särs on kotoisin Teerijärveltä, ei ole
yllätys, että työhistoriaan mahtuu myös
kuusi vuotta Rani Plastin palveluksessa
varavuoromestarina Ranin kirkonkylän
tehtaalla.
– Perheemme asuu Alavetelissä. Vaimoni on kotoisin Öjasta, joten päätimme
perustaa kodin puoliväliin.
KIP:n alue oli tuttu ennestään Securitaksen ajoilta.
– Sain kuulla, että tällainen työpaikka
on KIP Servicelle avautumassa, joten päätin kokeilla. Suurteollisuusalue on mielenkiintoinen ja halusin myös vähentää
työn takia matkustamista. Tosi positiivisella mielellä otan tehtävän vastaan.
20
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Särs kuvaa itseään työssään sitkeäksi.
Periaatteena on viedä hommat loppuun,
eikä silloin vilkuilla kelloa eikä lapio kaadu neljältä, jos työt ovat kesken. Huumorillekin on sijansa.
– Koskaan ei ole liian myöhäistä antaa periksi, Särs nauraa vastatessaan kysymykseen henkilökohtaisesta motosta.
VAPAA-AIKA Särsillä kuluu raviurheilun parissa. Hänellä on valmennettavaan kaksi lämminveriravuria; 10-vuotias Blackie Lawless ja 5-vuotias Hercules Star. Lisäksi perheen tyttärellä on kolme ponia.
– Blackie Lawless kilpaili Ruotsissa,
mutta on tällä hetkellä meillä Suomessa
jalkaan tulleen murtuman takia. Vaasasta
on nopea laivayhteys länsinaapuriin, ja se
avaa hyviä mahdollisuuksia. Ei ole kovin
vaikea valita, suuntaako Ouluun ajamaan

SOSIAALISESTA MEDIASTA löytyy
mainio esittelyvideo KIP Servicestä Jokapaikanhöylä-otsikolla. Tammikuun loppuun saakka KIP Servicellä jatkava Matthieu Guinard hymyilee olevansa elävä
esimerkki jokapaikanhöylästä.
– Nimikkeeni on HRD-asiantuntija, mutta käytännössä työnkuva on paljon laajempi. Iso osa työtäni on auttaa
Jonas Sandlinia esimerkiksi etäkoulutuksen teknisessä ja muussa toteutuksessa.
Johanna Hylkilää avustan muun muassa
KIP-aiheisen kuvituksen ja markkinointimateriaalin koostamisessa, Guinard luettelee esimerkkejä.
Guinard sanoo olevansa hyvin onnekas, koska ihmiset ovat luottaneet häneen
ja antaneet tilaisuuden hyödyntää jo työharjoitteluaikana omaa osaamistaan.
– Sekin on tehnyt vaikutuksen, miten avoimia ihmiset täällä lopulta ovat,
vaikka he eivät sitä välttämättä ensin näytäkään. Rohkaisen ihmisiä myös luottamaan enemmän omaan kielitaitoonsa. En
ole tavannut täällä ketään, kenen kanssa
en olisi pystynyt kommunikoimaan englanniksi.
Matthieu Guinard jatkaa töitä HRD-asiantuntijana.

KIP ry lahjoitti ekaluokkalaisille heijastinvaljaat

Kokkolan koulujen ekaluokkalaiset kulkevat pimenevässä
syksyssä turvallisesti yllään Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen lahjoittamat heijastinvaljaat. Tänä vuonna koulutien
aloitti yli 600 lasta.
– Vastuullisuus kulkee vahvasti mukana
kaikessa KIP:n alueen toiminnassa, ja vastuullisuuden yksi tärkeä osa on sosiaalinen vastuu. Tällä lahjoituksella haluamme olla turvaamassa satojen kokkolalaisten lasten turvallista koulunkäyntiä, sanoo KIP:n markkinointipäällikkö Johanna Hylkilä.

Heijastinvaljaat vastaanottivat Mäntykankaan koulun ekaluokkalaiset yhdessä
rehtorinsa Tuija Kainun sekä opetustoimen
johtajan Ronnie Djupsundin kanssa. Luovuttajia edustivat KIP HR-työryhmän puheenjohtaja Jerika Laakso ja markkinointipäällikkö
Johanna Hylkilä. KUVA MARIA STORE

Kaikkien koulunsa tänä syksynä aloittaneiden puolesta lahjoituksen vastaanottivat Mäntykankaan koulun 1-luokkalaiset. Kokkolan ruotsinkielisen opetustoimen johtaja Ronnie Djupsund kertoo,
että koulutien turvaaminen kuuluu myös
osaksi Unicefin Lapsiystävällinen kunta-mallia.

Voda Nordic valmistautuu
tuotannon aloittamiseen
Voda Nordic valmistautuu
aloittamaan tuotannon
Kokkolan tuotantolaitoksellaan vielä tämän vuoden
aikana. Parhaillaan yhtiölle
kunnostetaan tiloja KIP
Infran omistamaan kiinteistöön KIP Eteläisen alueella,
minkä jälkeen käynnistyvät
laitteistoasennukset.

Voda Nordicin Kokkolaan valmistuva
tuotantolaitos ryhtyy valmistamaan nestemäistä rautasulfaattia. Sitä käytetään
saostuskemikaalina talous- ja jätevedenpuhdistamoilla Suomessa. Kyseessä on
tärkeä kemikaali myös huoltovarmuuden näkökulmasta.
Kokkolan tuotantolaitos on rikkihappopohjainen, kun taas Voda Nordicin toinen, Raaheen sijoittunut yksikkö
on suolahappopohjainen.
Voda Nordic on hyvä esimerkki siitä, miten sujuvasti uuden toimijan tulo
suurteollisuusalueelle parhaimmillaan
tapahtuu.

– KIP Infralta löytyi sopiva tila Voda Nordicille ja yhtiö hyödynsi KIP Servicen osaamista sekä paikallistuntemusta ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasioissa. Voda Nordicin ensimmäisestä
yhteydenotosta meihin oli kulunut vain
reilu puoli vuotta, kun yhtiölle saatiin
aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa, kertoo KIP Servicen ympäristöpäällikkö Virve Heikkinen.
Voda Nordicin toiminnan käynnistymisestä kerrotaan tarkemmin tulevissa Servis-lehdissä.
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Kalaistutuksilla

vahvempi kalakanta
Kalaistutukset ovat osa KIP:n yritysten ympäristövastuuta.
Kalastajien mukaan sekä velvoiteistutuksilla että teollisuuden
rahoittamilla vapaaehtoisilla istutuksilla on ollut merkittävä
vaikutus kalakannan suotuisaan kehitykseen Kokkolan vesialueilla.
Teollisuuden rahoittamat kalaistutukset
ovat vahvistaneet kalakantaa Kokkolan
vesialueella. KUVAT VIRVE HEIKKINEN

Jos rasvaevä
on poistettu,
kyseessä on
istutuskala.
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– Itsekin aktiivisena kalastajana olen huomannut esimerkiksi taimenkannan voimistuneen takavuosista. Teollisuuden
mahdollistamilla istutuksilla on tässä keskeinen rooli, ja Kokkolan vesialue on tänä päivänä hyvin suosittu kohde sekä virkistyskalastajille että niille, jotka kalastavat kaupallisessa mielessä, sanoo Kokkolan Kalastajainseuran puheenjohtaja
Kenneth Bäckström.
Kalastajainseura hoitaa istutukset käytännössä, yhteistyössä teollisuuden kanssa. Velvoiteistutuksissa vesistöön lasketaan taimenen ja siian poikasia sekä vapaaehtoisissa istutuksissa myös kuhaa ja
madetta.
– Poikueiden kehittymisestä riippuu,
saadaanko kuhaa joka vuosi, mutta viime vuosina kuhaistutuksetkin ovat onnistuneet oikein hyvin, Bäckström kertoo
ja toivoo, että tuloksekas yhteistyö KIP:n
kanssa jatkuu tulevaisuudessakin.
KALAISTUTUSTEN MÄÄRÄT ovat
huomattavat. KIP Servicen ympäristöpäällikkö Virve Heikkinen kertoo, että pelkästään velvoiteistutuksissa siian ja
taimenen poikasia on istutettu vuodesta 2005 alkaen 1,5 miljoonaa kappaletta.
– Samanaikaisesti Kokkolan alueen
vesistöihin on istutettu lähes 43 miljoonaa kalanpoikasta KIP:n teollisuuden rahoittamissa vapaaehtoisissa istutuksissa,
Heikkinen toteaa.
Velvoiteistutuksia, kuten poikasmääriä,
istutuspaikkoja ja istutusten ajankohtia,
valvoo Österbottens Fiskarförbund. Myös
järjestön kalatalousneuvoja Leif Kaarto
kehuu kalaistutusten tuloksia.
– Kokkolan edustalta on saatu isojakin
meritaimenia, ja syksyn ja keväisin alueelle tullaan pyytämään taimenta muualtakin Suomesta. Tähän on onnistuneilla istutuksilla varmasti oma ansionsa. Sekin
ilahduttaa, että vaellussiika on tullut takaisin Perhonjoen alueelle. Tässä työssä
palkitsee nimenomaan se, kun saadaan
kala takaisin sinne, mistä se on kerran hävinnyt, Kaarto sanoo.
Österbottens Fiskarförbund toimii kalastuselinkeinon virallisena neuvontajärjestönä Pohjanmaalla ja sillä on iso merkitys kalastuselinkeinon kehittämisessä.
Leif Kaarto on työskennellyt järjestössä
jo 35 vuotta.
– KIP:n toimijoiden kanssa on ollut
aina hyvä tehdä yhteistyötä. Erityisen
iloinen olen siitä, miten olemme yhdessä kehittäneet kalaistutusten laatua, ja sitä kautta saaneet entistä parempia istutustuloksia.

LYHYET

Dronekuvauksia teollisuusympäristössä
Dronet ovat uusi ratkaisu myös erilaisten teollisuustilojen tarkastuksiin.
KIP Service on tehnyt dronekuvauksista yhteistyösopimuksen Mustasaaresta operoivan FinDroS Oy:n kanssa.
– Teemme erikoisvarustelluilla dronelaitteilla tarkastuksia muun muassa kemianteollisuudelle, voimalaitoksille, meriteollisuudelle ja rakennusalalle, kertoo yrittäjä Kim Kangas.
Hänen mukaansa dronekuvaus on työturvallinen, nopea ja kustannustehokas tapa tarkastaa esimerkiksi piippuja, säiliöitä, putkistoja, kattiloita
sekä erilaisia rakenteita.
– Parhaimmillaan dronekuvaus lyhentää huoltoihin kuluvaa aikaa, ja
kuvauksista saatava laadukas raportointi helpottaa suunnittelua tuottamalla tietoa huollon tueksi, Kangas toteaa.
Dronet on varusteltu niin, että ne soveltuvat myös ahtaisiin ja huonosti valaistuihin tiloihin. Laitteella pääsee tilaan sisään jo 40-senttisestä aukosta.
– 4K-kameralla kuviin ja videoihin saa selkeät yksityiskohdat, lämpökamera mahdollistaa vaikkapa lämpövuotojen tutkimisen ja LED-valaistus
on voimakkuudeltaan jopa 10 000 lumenia, Kangas kertoo.

Kim (vas.) ja Niclas Kangas sekä turvahäkillä varustettu,
sisätilojen tarkastukseen tarkoitettu drone. KUVA FINDROS

Avustusta Saaristoneuvoston
venehankintaan

KIP Service oli toinen päätukijoista, kun Saaristoneuvosto sai käyttöönsä uuden monitoimiveneen. KUVA AKI PAAVOLA

KIP Service ja UPM Pietarsaari olivat
päätukijoina avustamassa Saaristoneuvoston uuden monitoimiveneen hankintaa.
Alkukesästä käyttöön otettu monitoimivene korvasi edellisen, noin 40 vuotta palvelleen vanhan veneen.
Saaristoneuvosto eli Skärgårdsrådet
tekee töitä veneilyn ja saariston hyväksi muun muassa ylläpitämällä veneilyväyliä ja huolehtimalla, että reimarit ovat paikoillaan. Yhdistys on lisäksi rakentanut
maihinnousupaikkoja ja se huolehtii, että
grillauspaikoilla on puita tarjolla.
Vuodesta 1977 toiminut Skärgårdsrådet julkaisi tänä vuonna myös uuden

Seitsemän sillan saaristokortin Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn vesialueille. Saaristokortista löytyvät muun
muassa yhdistyksen alueella veneilijöille suunnatut palvelut vierasvenesatamista
uimarantoihin ja laavupaikkoihin.
KIP Service ja Kokkolan Teollisuusvesi ovat lisäksi osallistuneet vapaaehtoisiin kalaistutuksiin avustamalla Kokkolan Vetouistelijoiden tekemiä kalaistutuksia. Yksi esimerkki Saaristoneuvoston ja
KIP:n välisestä yhteistyöstä ovat puiden
raivaukset, joita Saaristoneuvosto tekee
Öjanjärven säännöstely-yhtiön vastuulla
olevissa kanavissa.

Kasvomaskit
käyttöön
kuljettajille
Kasvomaskivelvoite koskee alkuvaiheessa Kokkolan suurteollisuusalueelle sekä Kokkolan satamaan saapuvia
kuljettajia, jotka hakevat kertaluonteisen ajoluvan Port Towerista. Toimenpiteellä pyritään minimoimaan
koronaviruksen leviäminen ja tällä tavalla suojaamaan alueella toimivien
teollisuuslaitosten ja palveluyritysten
henkilökuntaa sekä varmistamaan laitosten häiriötön toiminta.
Ajoluvan hakemisen yhteydessä
kuljettajat saavat kasvomaskin Port
Towerista. Kuljettajilla on maskin
käyttövelvoite aina, kun he nousevat
ajoneuvosta ulos KIP:n ja sataman
alueilla.
Huomioitavaa on, että kasvomaski ei ole hengityssuojain! Covid-19
-virus tarttuu pisaratartuntana, joten
hyvä hygienia on ensisijainen tartunnan torjumisen muoto.
Tutustu myös Soiten kasvomaskisuositukseen osoitteessa
www.korona.soite.fi
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