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Pääkirjoitus 

Tapsan jäljillä
Kiitokset Tapsalle menneestä kahdesta vuodesta. Yhdistyksemme 

on tasapainoinen tarjoten jäsenistölle monipuolisia toimintamah-

dollisuuksia, voimme todella hyvin. Pyrin uutena puheenjohtajana 

toimimaan hyväksi havaitun toimintamallin jatkajana. Pitäen kiin-

ni yhdistyksen periaatteista sekä huolehtimaan jäsenistön eduista.

Toimintaa on ja tulee olemaan. Tarjoamme mahdollisuuksia eri-

laiseen kouluttautumiseen, virkistäytymistä konsertti-, teatteri- ja 

urheilutapahtumissa sekä tutustumista paikallisiin yrittäjiin yritys-

vierailuiden muodossa.

Nyt alkaa valoisuus ja voimat lisääntyä päivän pidetessä. Toivotaan 

että valoisuus ja voimat tulevat myös lisäämään positiivista asen-

netta ja maamme talous saataisiin nousuun. Niin kuin laulussa sa-

notaan ”nostan mun katseen ja suupielet” - tämä on ainakin jokai-

sella mahdollisuus tehdä.

Forssan kaupunginjohtaja Sami Sulkko on käärinyt hihat ja alka-

nut tehdä töitä tämän seutukunnan eteen. 

Nyt yhteistyö on voimaa yli kuntarajojen. 

Unohdetaan pelit ja politikointi, 

luodaan yhteistyöllä seudulle 

positiivinen ilme ja suunta.

Terveisin

Toni Nordman

Toni Nordman
puheenjohtaja

Sami Sulkko on käärinyt hihat ja alka

kunnan eteen. 

kuntarajojen. 

ointi, 

le 

Näyttääkö yrityksesi tilauskanta lupaavalta? Olisiko kasvua luvassa 
- kunhan vain laitekanta saadaan ajan tasalle. Nyt tarvitaan osaa-
via investointeja. Kun yrityksesi tarvitsee uuden tuotantolaitteen tai 
koneen, ota avuksi rahoituksen asiantuntija. Olemme ammattilaisia ja 
hallitsemme riskit. Sinä pääset itse helpolla ja saat meiltä yrityksellesi 
sopivimman rahoitusratkaisun.

Ota yhteyttä jo investointien suunnitteluvaiheessa: Simo Moberg,  
puh. 010 252 3993*, 0500 817143. simo.moberg@pohjola.fi

 



Valtion eri organisaatiot ovat vuosien mit-

taan kehittäneet erilaisia sähköisiä palve-

luitaan. Eri toimijoiden sähköiset palvelut ja 

järjestelmät ovat helppo parjaamisen kohde, 

mutta todellisuudessa niistä on ollut yrittäjil-

le ja yrityksille enemmän hyötyä ja apua kuin 

haittaa. Tärkeintä yrittäjälle on saada hänelle 

tärkeät palvelut joustavasti ajasta ja paikasta 

riippumatta. Tämä on mahdollista saavuttaa 

oikein toteutetuilla sähköisillä palveluilla, yh-

distettynä ammattitaitoiseen asiantuntijapal-

veluun. Hyvä sähköinen palvelu tuo seuraavia 

etuja yrittäjälle:

• oikean asiantuntijan helpompi 

tavoittaminen

• asioiden nopeampi ja tehokkaampi 

käsittely

• asioinnin tilan seuranta

• vähemmän virheitä

• vähemmän päällekkäistä työtä 

Listaa voisi jatkaa vielä pitkään. Jo vuosia on 

kehitetty yrityssuomi.fi  -sivustoa, joka koko-

aa yhdelle sivustolle kaikki yritystoimintaan 

liittyvät toimijat. Sivuston kautta löytyy niin 

TEM:n, ELY-keskusten, TE-toimistojen, Finn-

veran, seudullisten toimijoiden sekä monen 

muun toimijan palvelut. Sivujen kautta löytyy 

seutukohtaisesti tietoa esimerkiksi kehittämi-

sestä, investoinneista, rahoituksesta, verotuk-

sesta, markkinoinnista ja myynnistä, omis-

tajanvaihdoksista, viranomaisilmoituksista, 

kansainvälistymisestä, työnantajuudesta sekä 

ympäristöasioista jotka liittyvät yrityksen toi-

mintaan. 

Oma.yrityssuomi.fi  on Yrityssuomi.fi  rinnalle 

kehitetty palvelu, jonka kautta yrittäjäksi aiko-

vat sekä toimivat yritykset voivat asioida yritys-

toimintaan liittyvissä asioissa eri toimijoiden 

kanssa. Tällä hetkellä palvelun kautta pystyy 

hakemaan yrityksen toimialaan ja toimintaan 

liittyvää tietoa, kehittämispalveluita, asiantun-

tijoita sekä tietoa luvista ja määräyksistä. Tä-

män lisäksi on mahdollista tehdä esimerkiksi 

liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslas-

kelmat 1-3 vuodelle tai kartoittaa kansainvälis-

tymisvalmiuksia. Merkittävää palvelussa on se, 

että yrittäjä voi pyytää eri asiantuntijoita teke-

mään yhteistyötä yrityksensä eduksi. Palvelussa 

voi helposti kommentoida, keskustella ja jakaa 

tiedostoja useamman henkilön kanssa niin, että 

tietoturvasta on huolehdittu asianmukaisesti. 

Tavoitteena on, että tulevaisuudesta oma.yri-

tyssuomi.fi  tulee olemaan palvelu, jonka kautta 

onnistuu asiointi lähes kaikkien eri toimijoi-

den ja viranomaisten kanssa helposti ajasta ja 

paikasta riippumatta. Palvelun kehittämisessä 

on ollut mukana vahvasti myös yrittäjät, ja se 

kehittyy ja paranee koko ajan. Forssan Seudun 

Kehittämiskeskus ja Hämeen TE-toimisto ovat 

julkistaneet Vorssan mallin, jolla pyritään oh-

jaamaan varsinkin aloittavia yrittäjiä käyttä-

mään oma.yrityssuomi.fi  -palvelua.

Mikään sähköinen palvelu ei varsinaisesti pois-

ta tarvetta henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. 

Sähköiset palvelut toimivat suurena tukena 

henkilökohtaisessa palvelutilanteessa ja näin ne 

nopeuttavat ja tehostavat yrittäjän ajankäyttöä. 

Sähköisten palveluiden käyttäminen tuo lo-

pulta lisää aikaa yrittäjälle itse liiketoiminnan 

pyörittämiseen. Forssan Seudun Kehittämis-

keskuksen yritysneuvojat ovat valmiina autta-

maan ja opastamaan eri palveluiden käytössä 

kasvotusten, joten ollaan yhteydessä.

Kevättä toivottaen

Antti Aaltonen

yritysasiamies

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

Hyvät sähköiset palvelut

Aurinko näyttäytyy 
  ja eduskuntavaalit tulossa  
Nyt saamme jälleen kysyä kysymyksiä ja katsoa 

mitä vastauksia saamme eduskuntavaaliehdok-

kailta. Miten saamme talouden tasapainoon 

tulevaisuudessa ja ostovoiman kasvua aikai-

seksi? Mitä me kaikki voimme tehdä edistääk-

semme positiivista muutosta? Miten voimme 

muuttaa asenteitamme, jotta todellinen kasvu 

saadaan aikaiseksi?

Voimme siis jokainen kysyä itseltämme ja hä-

neltä, jota äänestämme, miten asiat saadaan 

rullaamaan ja luottamus palautumaan.

Verotusta kiristämällä se ei onnistu. Tiedämme 

hyvin, että jokainen meistä kaipaa porkkanaa, 

jotta tekeminen tuntuu mielekkäältä. Työn te-

kemisen ja tarjoamisen pitäisi olla kannatta-

vampaa.

Muuttuvia asioita vuonna 2015

Pääomatuloveron ylempää veroprosenttia ko-

rotetaan nykyisestä 32 prosentista 33 prosent-

tiin. Lisäksi ylemmän verokannan tuloraja ale-

nee 30 000 euroon nykyisestä 40 000 eurosta. 

Alempi veroprosentti säilyy 30:ssa.

Arvonlisäverotukseen tulee uusia velvoitteita, 

jossa yrityksen väliseen metalliromun ja -jät-

teen myyntiin tulee pakollisena voimaan kään-

netty verovelvollisuus.

Arvonlisäverotus muuttuu EU:n sisällä käytä-

vässä sähköisten palveluiden kaupassa. Tähän 

saakka arvonlisäverot on maksettu myyjän 

maahan, mutta jatkossa ne määräytyvät kulut-

tajan sijainnin perusteella. Suomalainen yrittä-

jä voi ilmoittaa muiden jäsenvaltioiden arvon-

lisäverot Verohallinnon uudella arvonlisäveron 

erityisjärjestelmällä kolmen kuukauden välein.

Tuotannollisten investointien määräaikaisen 

korotetun poisto-oikeuden voimassaoloa jat-

kettiin vuosille 2015 ja 2016.

Edustusmenojen verovähennysoikeus palau-

tetaan. Yritysten edustusmenojen 50 prosentin 

vähennyskelpoisuus palautetaan. Tämänkin 

arvelin jo heti silloin palautuvan, kunhan näh-

dään taas kuinka suuret vaikutukset sillä on 

matkailu- ja ravintola-alalle.

Toiminimiyritykset voivat päästä velkajärjes-

telyyn. Aiemmin toiminimien on ollut mah-

dollista hakea yrityssaneeraukseen.

Yel-työtulo vuonna 2015 menee seuraavasti; 

7 502,14€/v on alaraja, 12 325,56€/v tarjoaa 

mahdollisuuden työttömyysturvaan ja jos yel-

tulo on 15 004,29€/v niin silloin on mahdol-

lisuus osa-aikaeläkkeeseen. Nämä ovat todella 

pieniä yel-tulon määriä, jos mietitään miten 

todellisuudessa eläkettä saamme jäätyämme 

eläkkeelle. Mitä ostovoimaa meillä on tulevai-

suudessa? Tämä on yksi tärkeä kysymys, jota 

yrittäjän pitää miettiä tarkasti. 

Valoisaa kevättä kaikille!

Leena Leppä-Lukkala
KLT

KÄTEVÄ 1 / 2015  3       



4  KÄTEVÄ 1 / 2015       

Osaaminen ja kokonaisuuksien hallinta 
on toiminnan perusta - Forssan Levy Oy

Forssan Levy Oy tähyää tulevai-
suuteen positiivisella asenteella. 
Yritys on vastikään investoinut 

Uponorilta vapautuneeseen teolli-
suuskiinteistöön. Yrityksen kaikki toi-
minnot on näin saatu saman katon alle. 
  - Investoinnilla pystytään tehosta-
maan yrityksen toimintaa ja kilpailu-
kykyä. Sisäinen logistiikka on mietitty 
investoinnin myötä niin, että se paran-
taa tuotteiden läpikulkua. Erinomai-
set tilat toimintamme kehittämiseen,  
kertoo yrityksen toimitusjohtaja Vesa 
Pehkonen.

Forssan Levy Oy

Forssan Levy Oy on vuonna 1970 perustettu 

perheyritys. Yrityksen alkuaikoina toiminta 

keskittyi hissinosien valmistukseen. Yhtiö teki 

alihankintaa mm. Kone Oy:lle. Toiminnan 

käynnisti Jorma Lilja, joka luotsasi yrityksen 

toimintaa menestyksekkäästi.

- Matkan varrella on kaikennäköisiä juttuja 

kehitelty, kertoo Vesa Pehkonen. 

Vuonna 1996 Kone Oy osti Forssan Levyn 

hissiliiketoiminnan itselleen, koska katsoi 

Forssan Levy Oy:n siinä vaiheessa kilpailijak-

seen. Noihin aikoihin astui myös Tapio Lilja 

toimitusjohtajan paikalle alkaen kehittämään 

liiketoimintaa niiden vahvuuksien varaan mitä 

kaupan jälkeen yritykselle jäi. Myös tuotekehit-

telyyn ja toiminnan terävöittämiseen kiinnitet-

tiin huomiota. Tämä määrätietoinen toiminta 

on vakiinnuttanut yrityksen aseman arvostet-

tuna koneenrakentajana ja teräsrakenteiden 

valmistajana. Levy valmistaa omalla tuotemer-

killä kolmea eri tuoteryhmää: henkilönostimia 

paperi- ja selluteollisuuden tarpeisiin, korkean 

turvaluokituksen kulunvalvontakaappeja ja 

kassapöytiä sekä alihankintapuolen tuotteina 

mm. kaapelinvalmistuskoneita, levyntyöstö-

keskusjärjestelmien apulaitteita ja suojuksia. 

Osien ja komponenttien valmistus muodostaa 

myös oman osansa palveluvalikoimasta. 

Uudet tilat Meijerintie 3:ssa

Uponorin toiminnan loppuminen Forssassa 

oli onnenkantamoinen Levylle. Tyhjäksi jää-

neet tilat osoittautuivat sopiviksi metalliyrityk-

sen toimintaa ajatellen. Vuosi sitten yritys osti 

Uponorilta tyhjäksi jääneen tehdaskiinteistön. 

Omistusoikeus siirtyi Levylle toukokuun alus-

sa 2014. Tämän jälkeen alkoi tilojen remon-

tointi yrityksen tarpeiden mukaiseksi. 

- Urakoinnissa käytettiin pääsääntöisesti 

paikallisia toimijoita. 2014 heinäkuussa toi-

minta siirrettiin uusiin tiloihin ja elokuun 

alussa aloitettiin tuotanto saman katon alla. 

Investointi oli suuri harppaus eteenpäin, sillä 

erillisissä tiloissa toimiminen asettaa haas-

teensa. Tiedon ja tavaran kulku sekä niiden 

liikuttelu on jäänyt murto-osaan aiemmasta. 

Toimenpiteellä on saavutettu jo nyt säästöjä. 

Tilat olivat Levylle ihanneratkaisu, sillä jos vas-

taavia tiloja olisi ruvettu itse rakentamaan, niin 

pohjaratkaisusta olisi tullut samankaltainen. 

Edukkaampi vaihtoehto kuin uuden hallin ra-

kentaminen, myhäilee Pehkonen.

Toimitusjohtaja

Vesa Pehkonen tuli ensi kertaa Forssan Levyn 

palvelukseen 1989.

- Tulin suoraan Tekusta suorittamaan har-

joittelujakson. Vuonna 1991 sain tehdä loppu-

työni, paalaavan jätepuristimen, Forssan Levy 

Oy:lle. Puristinta valmistettiin ja myytiin kaik-

kiaan 20 kpl, muistelee Pehkonen. 

Tämän jälkeen nuoren miehen tie vei het-

keksi muihin haasteisiin. Vuonna 1995 Vesa 

tuli toistamiseen Forssan Levyn palvelukseen 

ja sillä tiellä on edelleen. Kokemusta on syn-

tynyt yritysjohdon kaikilta osa-alueilta kuten 

suunnittelusta, hankinnasta, tuotannon johta-

misesta, myynnistä ja tarjouslaskennasta.  

- Vuonna 2011 minulle tarjottiin toimitusjoh-

tajan tehtäviä. Se tuntui hyvältä ehdotukselta, 

kun tuntee ihmiset, yrityksen ja sen toimintata-

vat vuosien ajalta. Päätin ottaa haasteen vastaan. 

Kolmisen vuotta olen tehtävää hoitanut. 

Fasiliteetit

Yrityksen omat tuotteet ovat selkeitä, sillä ne 

ovat toimivia kokonaisuuksia, jotka täyttävät 

asiakkaan tarpeet. Alihankintapuolella Levy 

pyrkii siihen, että työt toimitetaan asiakkaille 

avaimet käteen -kokonaisuuksina. Tavoite on 

olla mukana projekteissa suunnitelusta lähtien.

- Meillä on neljä mekaniikkasuunnittelijaa ja 

olemme osakkaana Sähkösuunnittelutoimisto 

Macel Oy:ssä 40 % osuudella. Toimisto työllis-

tää neljä sähkösuunnittelijaa, kertoo Vesa. 

Forssan Levy Oy tekee perinteisenä alihan-



kintana paljon sellaisia tuotteita, mitkä teh-

dään asiakkaan puolesta.

- Tämä on asiakasräätälöintiä asiakkaan asi-

akkaalle, naurahtaa Pehkonen.

Yrityksen konekanta pitää sisällään plas-

maleikkurin, laserleikkurit, särmäyskoneet, 

jauhemaalauslinjan ja hitsaamon. Koneistus ja 

märkämaalaus ostetaan alihankintana. Valmis-

tettavien laitteiden sähkökeskukset tehdään 

myös Forssan Levyssä.

- Yritys työllistää tällä hetkellä 38 henkilöä, 

neljä mekaniikkasuunnittelijaa, viisi sähkö-

asentajaa, yhdeksän hitsaajaa, kokoonpanijoi-

ta, laserleikkaajia ja särmääjiä. Toimihenkilöitä 

on yksitoista suunnittelijat mukaanlukien, lis-

taa Pehkonen.

Haasteelliset työt

Henkilönostimet ovat tuotannossa haastavim-

mat asiat. Huhtikuussa on lähdössä neljä lai-

tetta Indonesiaan sellutehtaalle. Laitteet ovat 

17 metriä pitkiä ja nousevat 20 metriä ylös ja 

alas. Isoimmat mitä on Forssan Levyn histori-

assa koskaan tehty. Henkilönostimet jouduttiin 

suunnittelemaan uudelleen niiden koon vuoksi.

- Pakkaus tuli murheeksi, kun ne eivät mah-

tuneet merikonttiin. Jouduttiin tekemään niille 

omat kuljetuslaatikot, hymähtää Vesa Pehko-

nen. 

Nostimet käydään ottamassa vuoden päästä 

käyttöön tehtaan valmistuttua. Isoimpia asi-

akkaita nostinpuolella on Valmet, saksalainen 

Voith Paper ja Jagenberg. Heidän kauttaan 

henkilönostimia on mennyt vientiin ympäri 

maapalloa. Paperitehtaille toimitettavien uu-

sien hoitotasojen myynti on sakannut paperin 

kysynnän laskiessa. Vanhoissa paperitehtaissa 

olevia laitteita Levy on päässyt uusimaan. 

- Sellupuolella on ollut kova buumi päällä. 

Yksi suuri sellun kysynnän kasvattaja on net-

tikauppa, koska jokainen yksittäinen tavara 

mikä verkkokaupoista ostetaan, pakataan pah-

vilaatikoihin.

Myös korkean turvaluokituksen omaavat 

kulunvalvontakaapit asettavat aina omat haas-

teensa, koska asiakkaina ovat rahamaailmaan 

ja turvallisuuteen panostavat yritykset. Fors-

san Levyn logo löytyy myös puolesta Suomen 

Alkoihin toimitetuista kassa-aitioista. Näiden 

tuotteiden ergonomiaan on kiinnitetty erityis-

tä huomiota. Laitteet ovat sähköisesti sovitet-

tavissa kullekin käyttäjälle sopivaksi. Yrityksen 

omasta tuotannosta vientiin menee 5 – 10 %. 

Välillistä vientiä on 70 %. Kotimaan markki-

noille tuotannosta menee 30 %.

Työntekijät

Yrityksen työilmapiiristä kertoo se, että Fors-

san Levyllä on moni työntekijä viihtynyt 40 

vuotta. Uutta väkeä palkataan eläkkeelle jää-

vien tilalle ja toiminnan kasvaessa. Pehkonen 

toteaakin, että Forssan ammatti-instituutin 

kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä, jotta uusille 

ammatti-ihmisille saadaan perustaidot, kuten 

hitsaus, opetettua. CNC- ja muu tietotekniik-

kaopetus tulee yritykseltä. 

- Ketään ei ole seppä syntyessään, listaa Peh-

konen. 

Levy tekee myös yhteistyötä forssalaisten 

metallialan yritysten kassa, josta kaikki saavat 

synergiaetua.

Yrityksen tavoitteet

Haastavimmaksi asiaksi toimitusjohtaja Pehko-

nen kertoo tulevaisuuden ennustamisen vuosiksi 

eteenpäin ja yrityksen ohjaamisen oikeaan suun-

taan. 

- Nyt pitää tehdä sellaisia ratkaisuja ja suunta-

viivoja mitä 3 – 5 vuoden päästä tehdään, aprikoi 

Pehkonen. 

Forssan Levy Oy:n tavoitteena on tulla vielä-

kin paremmaksi kokonaisuuksien toimittajaksi. 

Yritys pyrkii tarjoamaan ja toimittamaan entistä 

laajempia ja valmiimpia kokonaisuuksia. Levy 

pyrkii määrätietoisesti kehittämään omia tuottei-

taan pitäen kuitenkin silmät auki uusille ideoille 

ja tuotteille, jotka soveltuvat yhtiön tuotanto-

linjoille ja osaamiseen. Tätä kautta yritys hakee 

liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua. Tällä 

hetkellä työtilanne on suhteellisen hyvä. Kilpailu 

on joka sektorilla äärimmäisen kovaa ja näkymät 

ovat tulevaisuuden suhteen arvoitukselliset. Jo-

kaisen kaupan eteen pitää tehdä paljon työtä.

- Levy pyrkii jatkossakin olemaan joustava ja 

ketterä, jotta se pystyy vastaamaan markkinahei-

lahteluihin ja kysynnän muutoksiin. Uusissa ti-

loissa pystytään varmasti liikevaihto tuplaamaan. 

Vanhoja tiloja on myös tämän talven aikana hyö-

dynnetty kokoonpanotiloina. Ne pyritään kui-

tenkin myymään tai vuokraamaan. Koikkurin-

tien tiloihin on muutama vuokralainen saatukin, 

toteaa Pehkonen. •
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Vaalien lähestyessä valtakunnan politii-

kan keskustelun keskiöön on odotetusti 

noussut Suomen talouden nostaminen kas-

vu-uralle. Menetelmät ja ”työkalut” kasvun 

käynnistämiseksi eroavat hieman puolueiden 

kesken, mutta merkityksellistä on syvä yhteis-

ymmärrys talouskasvun välttämättömyydestä. 

Velkaantuminen ei voi jatkua loputtomiin, 

vaan tulot ja menot tulee saada tasapainoon. 

Yhteiskuntamme on suunniteltu ja rakennettu 

korkean työllisyysasteen varaan, jonka myötä 

hyvinvointivaltion palveluita tulisi kyetä tarjo-

amaan niitä tarvitseville.

Forssan seutukunnalla on vastaava tilanne 

edessä, toki hieman pienemmässä mitta-

kaavassa. Haastava tilanne ei ole syntynyt sa-

lakavalasti tai yllättäen, vaan seutukunta kärsii 

teollisuuden rakennemuutoksesta osana Suo-

mea. Viimeisten vuosien aikana seutukunnal-

ta on hävinnyt merkittävä määrä työpaikkoja 

ja korvaavia ei yrityksistä huolimatta ole vie-

lä syntynyt. Työttömyys on kasvanut ja viime 

aikoina myös poismuutto on voimistunut. Tä-

män kehityksen katkaisemiseksi on syytä py-

sähtyä pohtimaan, kenen vastuulla on seudun 

vetovoimaisuuden rakentaminen.

Perinteisesti vastuu on annettu kunnille ja 

kunnat ovat parhaaksi katsomallaan taval-

la vastanneet vetovoimaisuuden rakentamises-

ta. Aktiivinen maankäytön suunnittelu, sujuvat 

lupaprosessit, kohtuuhintaiset tontit ja viestin-

tä ovat olleet kuntien työkaluja. Osa kunnista 

on vahvistanut omaa vetovoimaisuuttaan yrit-

tämisen ja asumisen kannalta suotuisilla vero-

prosenteilla. Näitä työkaluja on käytetty myös 

Tammelassa osana Forssan seutukuntaa, veto-

voimaisuuden parantamiseksi. 

Tämänhetkisessä talous- ja työllisyystilan-

teessa tulokset eivät valitettavasti enää 

osoita käytettyjen työkalujen tehokkuutta, 

vaan uusia on löydettävä kasvu-uralle pää-

semiseksi. Vaikeuskerroin kasvaa aikalailla, 

koska uusi kuntalaki asettaa kunnan harjoitta-

malle toiminnalle aikaisempaa tiukemmat raa-

mit. Muuttuneessa tilanteessa kunnan vastuu 

vetovoimaisuuden rakentamisesta on arvioita-

va uudelleen. Kunta on jatkossakin keskeinen 

toimija perusratkaisujen toteuttajana, mutta 

uusia luovia ratkaisuja tarvitaan.

Itse uskon uusien ratkaisujen löytyvän kunti-

en, yrittäjien, oppilaitosten ja tutkimusyksi-

köiden välisestä vuoropuhelusta. Seutukunnan 

kunnat ovat yksinään liian pieniä vastatakseen 

vetovoiman rakentamisesta. Syvän ja tiiviin 

yhteistyön kautta alueen toimijat pystyvät 

tunnistamaan kehityksen ”pullonkaulat” ja 

vastaavasti hedelmälliset rajapinnat. Näiden 

rajapintojen kautta saattaa syntyä merkittäviä 

innovaatioita, joilla on huomattava työllistävä 

vaikutus. Vaikka työllistävä vaikutus ei aina 

osuisikaan omaan kuntaan, näkyvät vaikutuk-

set pidemmällä aikavälillä koko seutukunnan 

alueella. Myös pienistä edistysaskeleista tulee 

olla tyytyväinen ja seuraava positiivinen uuti-

nen saattaakin osua omaan kuntaan. Kun kate-

udelle tai kampittamiselle ei anneta sijaa ja kes-

kitytään yhdessä tekemiseen, rakentuu aidosti 

toimivaa yhteistyötä kumppaneiden kesken. 

Positiivisen kehityksen myötä vahvistuu sekä 

seutukunnan vetovoimaisuus että yksittäisten 

kuntien vetovoima niiden omien luontaisten 

vahvuuksien kautta. 

Kalle Larsson

kunnanjohtaja

Tammelan kunta 
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Kenen vastuulla on seudun 
vetovoimaisuuden rakentaminen? 
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Forssan vesihuoltoliikelaitos
KIMMO PAAKKONEN

Kuka olet ja miten olet kulkeutunut 
Forssaan?

Olen Kimmo Paakkonen. Vuodesta 2011 olen 

asunut Forssassa. Perheeseen kuuluu vaimo ja 

kaksi lasta. Valmistuin LVI-teknikoksi 1995 ja 

olin jonkin aikaa mm. putkiasennushommissa 

pääkaupunkiseudulla. Vesihuoltoalalle olen 

aikoinaan tullut yhden vuoden työsuhteen 

vuoksi. Hangossa vapautui puhdistamotekni-

kon paikka sairasloman takia. Asustelin noihin 

aikoihin Vantaalla, joten päätin hakea paikkaa. 

Myönteinen vastaus tuli. Edeltäjäni jäi kuiten-

kin vuoden aikana eläkkeelle, joten työsuhde 

vakinaistettiin 1999. 

Vuonna 2003 aloitin työn ohessa opinnot tuo-

tantotalousinsinööriksi. Tavoitteena oli hakeu-

tua jonnekin suurempaan laitokseen. Samoi-

hin aikoihin oli Hangossa laitoksen päällikkö 

jäämässä eläkkeelle, eikä sopivaa henkilöä toi-

meen ollut löytynyt. Päättäjien kanssa sovittiin, 

että koulutuksen ajan hoidan hommaa viran-

sijaisena. Valmistuttuani 2005 sain päällikön 

paikan. 2011 Forssaan oli vapautunut vesihuol-

tolaitoksen johtajan paikka. Keskusteltuani 

perheeni kanssa päätettiin, että haen paikkaa, 

joka sitten realisoitui. 

Forssan ja Hangon erot?

Kaksikielisyys tuo omat pienet eronsa. Suurim-

mat erot ovat toiminnassa. Esimerkiksi, kun 

virkamiehiltä Hangossa tuli aloitteita päättäjille, 

niin mikäli aloite ei ollut mieleinen se jätettiin 

käsittelemättä. Palautetta siitä, miksi joku asia 

hyväksyttiin tai hylättiin, ei yleensä tullut. Fors-

sassa palautetta tulee paljon ja se on äärettömän 

hyvä juttu. Toisinaan sitä tulee niin paljon, että 

on vaikea suodattaa mitä työnantaja haluaa. Po-

litiikka meidän toimintaamme kuitenkin ohjaa. 

Forssan vesitilanne?

Forssassa on hyvä vesitilanne, mutta yhden 

kortin varassa täällä ollaan. Aika nopeasti Fors-

saan tullessani minulle selvisi, että Forssan vesi 

tulee yhdestä paikkaa eli Vieremän harjusta. 

Se on käytännössä kaupungin keskellä. Meillä 

on kaksi vedenottamoa, Linikkala ja Vieremä. 

Riskit on olleet tiedossa jo 70-luvulta asti, kos-

ka vesihuoltomme on yhden pohjavesilähteen 

varassa. Mitään sellaista ei ole onneksi tapah-

tunut, että pohjavesilähde olisi pilaantunut. 

Vesihuoltolaitos on uusinut kaivoja Vieremän 

vedenottamolla. Käytännössä se tarkoittaa, että 

kaivopaikkoja on haettu kauempaa Loimijoes-

ta, jottei rantaimeytymistä pääse  liikaa tapah-

tumaan. Kaivojen rakentamisella on onnistuttu 

tilannetta korjaamaan. Mutta jos joku kaunis 

päivä se tapahtuu ja joudutaan toinen meidän 

vedenottamoista sulkemaan, niin silloin on 

hätä kädessä. 

Pohjavesiesiintymät, löytyykö niitä 
läheltä?

Viime vuonna saatiin päätökseen Räyskälän 

pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesi-

lähteen löytämiseksi. Vesihuollon investoinnit 

ovat aina sen kaltaisia, että ne tehdään 50-100 

vuodeksi eteenpäin. Kannattavuuslaskelmat 

ovat kesken mahdollisen vedenottamon raken-

tamiseksi Räyskälään. Räyskälä on hiekkakan-

kaineen hyvää pohjaveden muodostumisalu-

etta, jossa sadannasta noin 50-60 % muuttuu 

pohjavedeksi. Mutta mitä kauempaa joudutaan 

vettä hakemaan, sen kalliimmaksi se tulee. By-

rokratia asettaa tämänkaltaisellekin toiminnal-

le haasteita. Tutkimukset, ympäristöarvioinnit, 

selvitykset ja valitusmahdollisuudet takaavat 

sen, että aikaa ja rahaa kuluu. Valitukset saat-

tavat viedä hankkeen aloituksen yli 10 vuoden 

päähän. Meillä oli Portaan Kellarimäessä ve-

denottolupa, mutta valituksen takia sekin in-

vestointi viivästyy.

Veden hinta?

Tälle vuodelle tuli korotusta 7 %, ensi vuodelle 

5 %  ja sitä seuraavalle 4 %. Korotukset ovat pe-

rusteltuja, sillä vedenkulutus putoaa ja samaan 

aikaan tehdään isoja investointeja, jotta pääs-

tään uusiin lupaehtoihin. 

Jätevesi?

Jäteveden puhdistamolla on korjaus- ja laajen-

nushanke menossa. Ennen jäteveden puhdista-

mon saneerausta laitoksen mitoitus AVL (asu-

kasvastineluku) oli luokkaa 80 000 - 100 000 ja 

nyt saneerauksessa se nousee hiukan. Suurin 

osa puhdistamolle tulevasta kuormasta on pe-

räisin teollisuudesta. Peruste laitoksen laajenta-

miselle tulee, kun uudet typenpoistovaatimuk-

set astuvat voimaan. Käytännössä se tarkoittaa, 

että jätevesi pitää puhdistaa paremmin. Sanee-

rauksen yhteydessä olemme katsoneet tulevai-

suuteen. Kapasiteettia tullaan kasvattamaan 

mahdollisten teollisuusinvestointien tarpeisiin. 

Jäteveden puhdistamo on 70-luvulla tehty, jo-

ten tekniikkaakin pitää uudistaa. Investointi 

laitokseen on 8,5 miljoonaa. 

Tulevaisuus?

2013 saatiin tehtyä alueellinen vesihuoltosuun-

nitelma. Se on ollut äärimmäisen hyvä juttu. 

Siinä oli mukana Forssa, Tammela ja Jokioinen. 

Suunnitelman pohjalta järjestettiin seminaari, 

jossa oli mukana päättäjät. Viranhaltijatasolla 

meillä on todella myönteinen ja hyvä yhteistyö 

naapurikuntien kanssa. Hyvällä yhteistyöllä 

saadaan varmasti muutaman vuoden sisällä 

kuntien kanssa vesihuollon varmuutta lisättyä. 

Forssan 
vesihuoltolaitoksen 
johtajaksi tuli 2011 
Kimmo Paakkonen. 

Kätevä kävi tapaamassa 
uutta päällikköä ja 
kysymässä alueen 

vesihuoltotilanteesta.
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Ei arvannut Krista 
Mänttäri nuorena tyttönä 

syödessään ravintola Vorsmannissa, 
että hän jonakin päivänä luotsaisi tätä 

tunnelmallista kellariravintolaa. 
- Ravintolan hyvä fi ilis ja tunnelma noilta 

ajoilta jäi muistin syövereihin. Ehkä se omalta 
osaltaan oli vaikuttava tekijä, että uskalsin 
ottaa paikan haltuun sen oltua 1,5 vuotta 

tyhjillään, kertoilee Krista. 
Köökki pyrkii toteuttamaan ruoka-

annoksensa lähialueella tuotetuista 
raaka-aineista. Ravintola on tarjoillut 

forssalaisille lähiruokaa ja 
laatuviinejä yli kolmen 

vuoden ajan.



Nahkurinverstaasta ravintolaksi
Ravintola Köökki sijaitsee Forssassa Keskuska-

dulla, joka on alueena osa historiallista Fors-

saa. Alkujaan tila toimi nahkurinverstaana.

- Meillä on käynyt asiakkaita, jotka muiste-

levat, että kellaritilaa on käytetty sodan aikana 

pommisuojana ilmahälytysten aikana, kertoo 

Krista. 

Ennen ravintolaksi tuloa tilassa toimi muu-

sikko Erkki Liikasen perustama Forssan en-

simmäinen Farkkukauppa. Ravintolaksi tila 

tuli, kun KOHO -mailan kehittäjän Kari Aron 

vaimo avasi Liisan Kellarin kulinaristeille. 

Liisan Kellarin jälkeen ravintolan otti hellään 

huomaansa Hannu Kylliäinen ja ravintolan 

nimi vaihtui Vorsmanniksi. Nimi vaihtui kol-

mannen kerran neljä vuotta sitten, kun Krista 

Mänttäri tarttui haasteeseen avopuolisonsa 

Mikan ehdotuksesta. Tyhjillään ollut ravintola 

sai uuden emännän ja nimen.

- Nimi tuli kuin itsestään. Kysyin ystäviltäni, 

että mikä tälle Köökille laitetaan nimeksi. Sii-

nähän se on, älä turhaan mieti, sanoivat muut 

ja niin ravintola oli uuden nimensä saanut, 

naurahtaa Krista.

Kristan tie ravintola-alalle
Krista Mänttärin tie ravintola-alalle alkoi Turus-

ta, jossa hän suoritti kokki- ja restonomikoulut. 

Niiden lisäksi Krista valmistui Turussa viini-

mestariksi ammatti-instituutista vuonna 2000. 

Restonomin tutkinto jäi paria tenttiä vaille, kun 

työt veivät jo nuoren naisen Helsinkiin.

- Helsingissä tuli oltua 12 vuotta. Ensiksi 

pääsin Ravintola Nuevoon Sofi ankadulle. Siellä 

toimin ravintolapäällikkönä, muistelee Krista. 

Noin kahden vuoden jälkeen tie vei Kämpin 

alakertaan Est. 1887 ravintolaan, jossa vastuuta 

tuli hovimestarina ja sommelierina. Somme-

lier on henkilö joka valitsee ravintolan viinit 

ruokalistaan ja liikeideaan sopiviksi. Myös vii-

nilistojen ja henkilökunnan koulutus kuuluvat 

tehtävään. Helsingissä Mänttäri oli 12 vuoden 

aikana mukana neljän uuden ravintolan avauk-

sessa. Yksi maineikkaimmista oli Sasso, jossa 

ravintolapäällikön toimien ohella tuli vastuuta 

pienosakkaana. Viimeiseksi työpaikaksi Hel-

singissä jäi Carelia.

Forssa
Helsingin kulinaristisessa ravintolaelämässä viih-

tynyt Krista päätti kuunnella sydämen ääntä ja 

muutto rakkauden perässä Forssaan oli tosiasia. 

- Vorssalaiset miehet ovat kaikista parhaim-

pia. Itse asiassa ajattelin jäädä alalta kokonaan 

pois. Koska ravintolaelämä, ruoka ja juoma 

ovat iso osa minun identiteettiäni, ei se ollut 

helppoa. Kotona tuli puhuttua ruoasta ja juo-

masta ja pidettyä pitkiä illallisia siipalle. Mika 

alkoi ehdottamaan, että Vorsmannin paikka on 

vapaana. ”Mitäs jos perustaisit oman ravinto-

lan?”, muistelee Krista tapahtumia. 

Tilan tarkastelun jälkeen Kristaa alkoi kieh-

toa ajatus omasta ravintolasta. Tilana paikka 

on uniikki, koska vaaleita kellariravintoloita on 

vähän. Tuttu tila ja siitä vuosien varrella syn-

tyneet hyvät muistot kypsyttivät päätökseen. 

Köökin ovet avattiin remontin jälkeen marras-

kuussa 2011.

Ravintola Köökki
Paikalla toimineiden ravintoloiden vuosien 

saatossa syntynyt hyvä maine helpotti omalta 

osaltaan yrityksen uudelleen käynnistämistä. 

Köökin ruokalista on jonkin verran suppeampi 

kuin tavanomaisissa ravintoloissa. Ruokalista 

kuitenkin elää ajassa ja muuntautuu sesonki-

en mukaan. Köökin ruokalista on otettu hyvin 

vastaan. Annoksissa on korkeintaan neljä eri-

laista komponenttia. Se on juuri se määrä min-

kä makuaisti pystyy maistamaan.

- Siinä pitää olla hyvä pääraaka-aine ja kol-

me täydentävää osaa korkeintaan. Hyvin val-

mistettua ja simppeliä puhdasta ruokaa. Liian 

hienoihin piperryksiin kannattaa suhtautua 

varovasti, tietää Krista. 

Ruoan raaka-aineet tulevat pääsääntöisesti 

alueen paikallisilta tuottajilta. Forssalaiset ovat 

ottaneet Köökin tarjoamat ruoat hyvin vas-

taan. Ruokalistan vakiotuotteita ovat pippuri-

pihvi, maksa ja Köökin burgeri. 

- Yrittäjän sielun pitää näkyä lautasella. En 

voi ruveta plagioimaan, vaan kehittämään 

omia tuotteita, kertoo Krista. 

Köökin keittiössä ahertaa kaksi vakituista 

kokkia, sekä 2-3 kokkia tarpeen vaatiessa. Sa-

lin puolella työskentelee yksi henkilö Kristan 

lisäksi. Krista kokee olevansa onnekas, kun 

löysi loistavan henkilökunnan Forssasta. Kella-

riravintolan lisäksi kadun toiselta puolelta on 

vuokrattu tila kokous- ja juhlakäyttöön. Köö-

kin kamari on tunnelmaltaan erilainen. Siellä 

on pyritty säilyttämään vanhan puutalon läm-

min tunnelma. Tilaan mahtuu saman pöydän 

ääreen 20 ruokailijaa. Ruoka tilassa tarjoillaan 

seisovasta pöydästä, sillä siellä ei ole omaa keit-

tiötä. Köökki on auki viikolla lounasaikaan, 

sekä keskiviikosta lauantaihin myös iltaisin. 

Sunnuntaisin ravintola on kiinni yksityistilai-

suuksia lukuunottamatta.

Arvostusta
Ravintola Köökki on saanut nopeasti valtakun-

nallista huomiota tekemisistään. Kauppalehti 

teki ravintolasta jutun, mikä vaikutti suoraan 

ruokailijoiden määrään. Viinilehdessä Köök-

ki oli ehdolla vuoden viiniravintolaksi. Gloria 

-lehdessä järjestettiin kilpailu, jossa sai äänes-

tää ravintolaa, joka oli tehnyt asiakkaaseen 

suuren vaikutuksen. Tuossa kilpailussa Köökki 

sijoittui kolmannelle sijalle heti Raumalaisen 

Goton ja Turkulaisen Kaskiksen jälkeen. Mer-

kittävää oli, että helsinkiläiset ravintolat eivät 

tässä kilpailussa sijoittuneet kärkitiloille. 

- Muuallakin osataan rakentaa tunnelmaa 

ja tehdä hyvää ruokaa, naurahtaa Krista. Myös 

pääkaupunkiseudulta käydään syömässä Köö-

kissä. Pori Jazz -festivaalin aikaan on pöydät 

varattu myöhäiseen iltaan asti. Myös hämeen-

linnalaiset, turkulaiset ja somerolaiset ovat löy-

täneet tiensä forssalaiseen ravintolaan.

Viiniklubi
Köökissä toimii myös viiniklubi. Teemat 

ja vierailijat vaihtuvat, jotta saadaan eri-

laista tietoa ja kokemusta eri viineistä. 

Illat ovat olleet suosittuja ja tilat rajalliset, joten 

niihin kannattaa varata paikkansa ajoissa. 

- Olen päässyt myös itse mukavasti ääneen 

noissa illoissa, kertoo Krista. 

Työpäivät ja rentoutumien
Yrittäjä ei laske työtuntejaan, parempi niin. 

Krista on tottunut tekemään pitkiä päiviä. 

- Minä tulen levottomaksi, jos en pääse töi-

hin, kertoo hymyilevä Krista. 

Raaka-aineiden hankinta onnistuu muka-

vasti forssassa. Torimyyjät ja tuottajat tuovat 

tuoreita raaka-aineita aamuisin ennen ravinto-

lan avautumista.

- Se on hyvää palvelua, sillä itse raaka-ai-

neiden hakemiseen ei olisi aikaa, vaikka se ro-

manttiselta tuntuisikin, naurahtaa Krista. 

Pitkät päivät vaativat myös vastapainoksi 

rentoutumista. Krista tykkää käydä elokuvissa, 

syödä hyvää ruokaa ja maistella myös viinejä. 

Vanha harrastus jooga on tullut myös päiväoh-

jelmaan takaisin.

- Se antaa mielen ja kehon rauhaa. Tu-

lee myös venyteltyä kunnolla, tietää Krista 

Mänttäri.•
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- Köökki - 
Bon Appètit 



Yhdistyksen sääntömääräinen vuo-
sikokous ja juhla pidettiin 5.11.2014 
Forssassa Tehtaankoululla. Juhlapuhuja-
na toimi Nordean Etelä-Hämeen alueen 
varajohtaja Timo Mäkinen. Tilaisuudessa 
palkittiin timanttisella yrittäjäristillä Han-
nele Järvinen Asianajotoimisto Hannele 
Järvinen Ky:stä, Hannu ja Raili Mäkinen 
Hannun Kello  Oy:stä sekä kultaisella yrit-
täjäristillä Mika Laine Envor Group Oy:stä. 
Kätevä -palkinto myönnettiin Makuliha 
Oy:lle. Palkintoa vastaanottamassa olivat  
Riikka Ali-Lekkala-Toivo ja Jussi Ali-Lek-
kala.

Yhdistyksen jäsenistölle tarjoutui mahdol-
lisuus Mielensä Pahoittaja -elokuvan 
katsomiseen 22.10.2014 Forssan Elävienku-
vien Teatteriin. Paikalle saapuikin runsas-
lukuinen joukko jäsenistöä. 

Yhdistys järjesti Vain Elämää konsert-
timatkan Helsinkiin Hartwall-areenallle 
28.12.2014. Linja-autollinen asiaan vihkiyty-
neitä pääsi seuraamaan hienoa konserttia.

Yhdistyksen jumpat jatkuvat kevään 
2015 aikana toukokuun loppuun keskiviik-
koisin klo 19:00.

Jäsenistölle järjestettiin mahdollisuus 
päästä seuraamaan Helsingin Jokereiden 
KHL-ottelua Slovan Bratislavaa vastaan 
30.1.2015.

Edunvalvontaa, perintöasiaa ja 
avioehdot - 3.2. Lounaismaan Osuus-
pankki järjesti jäsenistölle koulutustilai-
suuden jossa aiheita oli mm. Kuka perii ja 
kenet? Miten edunvalvontavaltakirja laadi-
taan? Mikä on avioehto?

3.3. Jäsenistö pääsi tutustumaan Forssan 
Levy Oy:n uusiin tuotantotiloihin 
osoitteeseen Meijerintie 3. Isäntinä vierai-
lulla toimivat Tapio Lilja ja Vesa Pehkonen. 

Kevätkokous pidettiin Forssan keila-
hallilla 14.3. 2015 Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
jäsenistöllä oli mahdollisuus hohtokeilai-
luun, saunomiseen ja ruokailuun. 

Yhdistys järjesti yhdessä Faktian kanssa 
jäsenistölle koulutustilaisuuden ”Yri-
tyksen arvonmääritys ja yritys-
verotus.” 16. ja 23.3. Koulutuksen pitivät 
Juha-Pekka Asuinmaa Suomen Yrityskau-
pat Oy:stä ja Raija Salo Faktia koulutus 
Oy:stä.

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen
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Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumiin: sihteeri Pia Oksa: pia.oksa@forssanlehti.fi , gsm 050 313 8987

toimintaa

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksessä tapahtuu

Yhdistyksen jäsenille järjestämme teat-
teri-illan Forssassa. Mennään jou-
kolla katsomaan uutuusnäytelmää Öbaut 
seitsemän veljestä. Näytös on 9.4.2015 klo 
19:00

Kuljettajan ammattipätevyyskou-
lutusta on tarjolla seuraavasti: 27.3. Piir-
turi, kuormansidonta ja ajo-lepoaika, 22.4. 
ja  23.4. SPR EA 1 Kurssi (jos käy vain toisen 
päivän saa Hätä EA 7 t todistuksen ja yh-
den ammattipätevyyspäivän) 24.4. Työtur-
vakurssi ja 8.5. Tieturva

Yhdistyksen perinteinen kesäte-
atterimatka suuntautuu Naantaliin. 
Hockey night –lätkäkomediaa lähetään 
katsomaan 5.6.2015. Pääroolissa nähdään 
Antero Mertaranta. Näytelmän jälkeen 
ruokailemme Naantalissa. 

Elokuussa yhdistyksen joukkue osallistuu 
Rautakankikävelyn MM-kisoihin. 
Kannustusta kaivataan paikalle sankoin 
joukoin.

Kutomon jumpat jatkuvat syksyllä 
2015, mikäli ryhmään ilmoittautuneita on 
vähintään 20.

Odotettu yhdistyksen opintomatka 
Hollantiin tehdään 23.–26.9.2015. Mat-
kalla on yritysvierailuja ja tutustumista 
hollantilaiseen kulttuuriin ja toimintata-
poihin. Lopullisesta ohjelmasta tiedote-
taan jäsenistölle tarkemmin kevään aika-
na.

Yhdistyksen jäsenistöllä on mahdollisuus 
tutustumiskäynnille Olkiluodon ydin-
voimalaan 3.10.2015. Tutustumiskäyn-
nin tarkempi info ja ajat ilmoitetaan lä-
hempänä ajankohtaa.



Antennijärjestelmät

 Pien- ja yhteisantennijärjestelmät 
   20 vuoden kokemuksella

Ilmalämpöpumput

 Mitsubishi
 Scanvarm

Valvontalaitteet

 Tamcent ovipuhelinjärjestelmät
 Jablotron murtohälytinkeskukset 
 Kocom valvontakamerajärjestelmät 

Petri Okkonen  050 411 4011
Reijo Järvi  040 094 0414

www.okkonen.net

Hyvälaatuista multaa ja kuorikatetta 
puutarhanhoitoon. Uutuutena 
orgaaninen lannoite (Peltoravinne) 
pelloille.

Paperin, pahvin ja tietosuojamateriaalin 
käsittely.

FR-rautakauppa tarjoaa raudat, 
vanerit, pultit ja putket moneen eri 
käyttötarkoitukseen. Lisäksi ostamme 
metallit.

Normaalien kiinteistöpalvelutöiden 
lisäksi suoritamme viemärihuuhtelut ja 
kaivojen tyhjennykset.

Kysy myös muita palveluitamme!

puh. (03) 41 241 www.envor.fi 

FORSSAN YMPÄRISTÖURAKOINTI OY
YMPÄRISTÖSI RAKENTAJA

INFRA
-Maanrakennukseen-

ASFALTOINTI
-Kadut, alueet, pihat-

VIIMEISTELY
-Kaikki viimeistelytyöt- 

MAANRAKENNUSALAN 
MONIOSAAJA!

Puhelin: 040 527 1833
www.ymparistourakointi.com

KUVITTELETKO, 
ETTÄ NETTISIVUJEN 

TEKEMINEN JA 
PÄIVITTÄMINEN 
ON HANKALAA?

Puh. 03 422 0050 • www.mainossynergia.com

SOITA HETI: 

03 422 0050

JOUSTAVA PALVELU JA TÄYSIN UUSI, MARKKINOIDEN 
NYKYAIKAISIN JULKAISUJÄRJESTELMÄ SAMASTA 

OSOITTEESTA - SUPERHELPPOA!



Kimara-kaupoista saat myös K-Plussaa!

Rautia K-maatalous Forssa
Lepistönkatu 1, 30100 Forssa 

p. (03) 424 0500 |  www.rautia.fi  |  ark. 7-18 la 8-15

Arkkitehti SAFA, 
Diplomitalomyyjä 

Päivi Vuori  040 - 5220 665

Diplomitalomyyjä 
Ilkka Vuori 040 - 5462 187

Onnistunut hanke alkaa hyvästä suunnittelusta. 
Suunnittelu lähtee aina talosta ja sen asukkaista.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan 
Sinulle unelmiesi talo!

Käy tutustumassa Kimara-mallistoon osoitteessa www.kimara.fi

Asemanpuiston Lääkärikeskus 
Rajakatu 2, Forssa. Puh. (03) 421 0010  


