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Kaikki yrityspalvelut
saman katon alta
Tarjoamme finanssialan parasta asiantuntemusta
yrityksesi kasvun ja menestyksen tueksi. Ota yhteyttä,
niin selvitetään yhdessä mitä ratkaisuja voimme tarjota
juuri sinun yrityksellesi.

Vaikka tällä hetkellä Suomen talous voi hyvin ja vienti on hyvällä
mallilla, niin synkkiä pilviäkin on talouden yllä. Suomen talouden
riskit tulevat maailmalta, kuten useimmiten. Kauppasodan laajenemisen pelko, Britannian ero EU:sta, Italian valtionvelan kasvaminen ja
Turkin taloudellinen kriisi aiheuttavat murheita ja varovaisuutta Suomen markkinoilla. USA:n välivaaleissa demokraatit saivat haltuunsa
edustajainhuoneen. Tämä ei kuitenkaan helpota Suomen asemaa, sillä
jatkossa presidentti Donald Trump keskittyy niihin asioihin, joihin
hänellä on valtaa ja kauppasota on yksi niistä. Tämä asettaa politiikan
tekijät suureen rooliin maailmantalouden kannalta. Edellä mainitut
uhkakuvat liikuttavat markkinavoimia, jolloin ne tulevat vaikuttamaan
myös Suomen talouteen. Tällä hetkellä markkinoilla on hermostunut
tunnelma. Korot tulevat lähiaikoina varmuudella nousemaan, joten
yritysten tulee varautua myös lainarahan hinnan nousuun.
Tämä vuosi on tuonut suomalaisille yrityksille lainvalvojilta ja viranomaisilta lisää velvoitteita. Alkuvuodesta yritysten piti laittaa yritystensä tietosuoja-asiat ajan tasalle. Laki on tosin ollut voimassa jo pitkään, mutta nyt lainsäätäjät halusivat, että Euroopan tasolla GDPR:ää
aletaan oikeasti noudattamaan. Tähän tulikin vauhtia, kun asioiden
noudattamatta jättämisestä pelotteena on tuntuvat sakot. Kun tästä
selvittiin, niin lisää muutoksia on tulossa tulorekisterin muodossa.
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon
kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla.
Järjestelmässä tiedot välitetään tiedon käyttäjille, joille tähän asti on
tehty vuosi-ilmoitukset. Alkuvaiheessa tulorekisteriä hyödyntävät verohallinto, eläkeyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto sekä Kela. Maksettujen palkkojen, luontaisetujen, palkkioiden, työkorvausten, sekä
muiden ansiotulojen ilmoittaminen tulorekisteriin alkaa 1.1.2019.
Tämä tietää yritysten palkanlaskennassa lisätöitä ja yrityksille lisää
kustannuksia. Järjestelmän toimivuus voidaan arvioida, kun siitä
saadaan ensimmäisiä käyttäjäkokemuksia. Myös Katso -tunnisteet
muuttuvat jollakin aikavälillä suomi.fi -tunnisteiksi.
Alueemme yrityksillä on ollut pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta.
Samaan aikaan seutukunnalla on myös rakenteellista työttömyyttä.
Työnkuva alueellamme tulee muuttumaan jatkossakin, sillä työvoimavaltaisilla aloilla on rakennemuutos käynnissä. Myös kilpailu
osaavasta henkilökunnasta ja yritysten sijoittumisesta on erittäin
kovaa. Mitkä ovat ne vetovoimaisuustekijät, joilla alueemme tulee
pärjäämään isoille kasvukeskuksille, joiden keskipisteessä olemme?
Näiden asioiden ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien työmarkkinoihin
vaikuttavien tahojen apua. Yhteisymmärryksellä on ratkaisujen löytymiselle suuri merkitys, jota kannattaa tavoitella.

FYK

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen
toiminta on jälleen ollut erittäin aktiivista. Erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin on riittänyt
runsaasti jäsenistöä. Tämä on myös
hyvä merkki yhdistyksen hallitukselle siitä, että on osattu tarjota
jäsenistölle heidän kaipaamaa ohjelmaa.
Kirjoittaja
Ville Koivisto
puheenjohtaja,
Forssan Seudun Käsityöja Teollisuusyhdistys ry

Kätevä
Julkaisija Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
Painos 900 kpl • Jakelu Forssan seudun yritykset
Kannen kuva LeikkiSet Oy: Tomi Mäkilä, Kari Kemppainen,
Eki-Eemeli Känkänen ja Markus Elo
Päätoimittaja Ville Koivisto
Taitto Mainostoimisto Synergia Oy
Paino Forssa Print 2018

Yrityskauppa onnistuu aina?
Yrityskaupassa yrittäjä on usein ensimmäistä
kertaa myymässä ja yrittäjäkandidaatti on ensikertalainen ostajana. Kaikenmoiset pörssit ja
konsultit pörräävät siinä kahden aloittelijan välissä. Pahimmillaan myyjä myy tunnepitoisella
hinnalla nettipörssissä, jossa ilmoittamisesta
veloitetaan €/kk. Molemmilla puolilla pöytää
on unelmia, jotka matkan edetessä hälvenevät.
Rahoittajan mukaan yrityskauppojen selviytymisaste on 81,5 %. Saman lähteen mukaan
yrityskauppa on uusperustantaa riskittömämpi.
Asia saattaa olla tätä tarkastelua mutkikkaampi.
Uusperustannassa riski voi olla perustamiskulut 75 € plus muutama satanen päälle. Yhtään
yrityskauppaa ei ole tehty näin pienellä kustannuksella. Yrityskaupassa usein on kysymys koko
yrittäjäperheen selviytymisestä. Kysymys ei ole
mistään pienestä riskiretkestä liikemaailmassa.
Yrityskaupoissa konsultit ovat yrittäneet tehdä
yksinkertaisesta asiasta hyvin monimutkaisen.
Sweat equity investment, substanssiarvo, P/Eluku, pre money valuation ja joukko muita
tunnuslukuja eivät helpota yrittäjän tilannetta.
Yksikertaisimmillaan yrityksen arvo on kaupassa luovutettavan omaisuuden arvo. Toinen
tapa määritellä hinta on takaisinmakuaika eli

kuinka kauan kauppasumman maksamiseen
nettotuloksesta kuluu vuosia.
Ostaja tekee laskelmat siitä, miten tulee hoitamaan bisnestään. Eri ostajille yrityksen myyntiarvo voi olla erilainen. Laskelmia tehtäessä
saatetaan huomata esimerkiksi edellisen omistajan tekemät talkootyöt. Ostettavan yrityksen
toimintaympäristön tarkastelu on terveellinen
toimenpide. Varsinkin sisämarkkinayrityksissä
(asiakkaat lähialueelta) merkittäviä ovat kilpailijoiden toimet, väestökehitys ja asiakkaiden
kulutustottumusten muutokset.
Myyjän näkökulmasta yrityskaupalla pitäisi
ratkaista monta ongelmaa. Velat pitäisi saada
maksuun. Vaatimattoman eläkkeen rinnalle
pitäisi saada pikku vararahasto. Murheellisin
kaikista murheista on oma kiinteistö. Liiketoiminnan alkuvaiheessa oman kiinteistön ostaminen oli yksi niistä parhaista päätöksistä. Nyt
yrityksen myyntivaiheessa näyttää siltä, että
eläkepäivät kuluvat vuokraisännän hommissa.
Ostajan näkökulmasta pitää ostaa vain se mitä
minimissään tarvitaan. Varaston arvossa pitää
huomioida se, että varastoon usein on kerääntynyt epäkurantteja tuotteita. Varasto pitää ar-

vostaa alle ostohinnan. Kiinteistöä ei tule ottaa
murheeksi, koska kaikki varat täytyy laittaa liiketoimintaan, ei seiniin. Viimeistään rahoittaja
kertoo, että kiinteistö kannattaa ostaa silloin,
jos ollaan kiinteistöbisneksessä. Ei muuten.
Eläkeiän kynnyksellä ymmärrän hyvin niitä 70
ikävuoden pinnassa olevia yrittäjiä, jotka kuittaavat yrityksen myyntiehdotuksen hymyllä.
Vastoin yhteiskunnan odotuksia me vanhukset
myymme yrityksemme varastot vähin äänin
asiakkaille ja koneet realisoidaan vähin äänin
netissä. Hiljainen tieto, toimialaosaaminen ja
syvä asiakasymmärrys eivät välittyisi myyntiasiakirjoissa ostajalle. Muutaman tonnin
”goodwill” omaisuuden arvon päälle ei vastaa
sitä vaivaa, jota yrityksen myyminen edellyttäisi. Tilastojen mukaan vuosittain poistuvista yrityksistä suurin osin poistuu vähin äänin
markkinoilta. Vuosikausia ovat virkamiehet
toteuttaneet laiskan unelmaa eli varaudutaan
buumiin, joka ei koskaan tule.
Pekka Ekholm
asiakaspalvelupäällikkö
Forssan Yrityskehitys Oy

Marraskuinen tervehdys
Tulorekisteri astuu voimaan 01.01.2019
ja tulee muuttamaan yrityksenne
palkanlaskentaa
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot
tulonsaajatasolla. Tulorekisteristä tiedot välitetään tiedon
käyttäjille, joille tähän asti on tehty vuosi-ilmoitukset, tai
tiedot on toimitettu tarvittaessa kuten Kelalle. Alkuvaiheessa tulorekisteriä hyödyntävät verohallinto, eläkeyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Tiedot välitetään
vain siinä laajuudessa kuin muu lainsäädäntö antaa niihin
oikeuden. Tulonsaajana pääset näkemään omat tietosi
reaaliaikaisti kirjautumalla tulorekisteriin esimerkiksi
verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Yrityksen palkkaohjelmistoon pitää hakea myös
tulorekisterivarmenne, jos palkanlaskentaa ei
hoideta tilitoimistossa.
Nämä asiat muuttuvat
• Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot,
työkorvaukset sekä muut ansiotulot
on pakko ilmoittaa tulorekisteriin
01.01.2019 lähtien, viimeistään viisi
päivää maksupäivän jälkeen.
• Tulonsaajien perustiedot ilmoitetaan
tulorekisteriin entistä tarkemmin, jotta
tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä
tarvitsemansa tiedot, joten kaikki muuttuneet tiedot pitää ilmoittaa palkanlaskentaan välittömästi.

• Jos tulorekisteriin ilmoitetaan täydentäviä tietoja, joita
esimerkiksi etuuksia myöntävät tahot käyttävät, niin alla
olevat tiedot ovat välttämättömiä.
• Rahapalkan perusteet eriteltynä ja ansaintajaksot,
miltä ajalta suoritus maksetaan (esimerkiksi aikapalkka, vuorolisät eriteltynä, bonus, lisä- ja ylityöt)
• Kaikki poissaolot sekä poissaolojakson alku- ja loppupäivämäärät (palkalliset ja palkattomat)
• Myös kaikki maksetut palkkaennakot, matkalaskut sekä
laskutetut työkorvaukset (jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä) on ilmoitettava tulorekisteriin heti maksupäivä + 5pv (tässä mukana viikonloppu), joten tiedot on
annettava palkanlaskentaan viimeistään maksupäivänä.
Palkkaennakoista on perittävä ennakonpidätys ja muut
työntekijämaksut eli käytännössä tämä tarkoittaa, että
vanhat palkkaennakot poistuvat ja jokainen rahanmaksu
tarkoittaa palkanmaksua.
Suomi.fi-valtuudet
Henkilö, jolla on yksin yrityksenne nimenkirjoitusoikeus voi
hoitaa suomi.fi-valtuuksia. Henkilön nimenkirjoitusoikeus
ja henkilötunnus on oltava kaupparekisterin tiedossa, jotta
asiointi yrityksen puolesta onnistuu. Palveluun tunnistaudutaan omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
Katso-tunnisteet korvataan suomi.fi tunnisteilla. Tämän
vuoksi uudet valtuudet kannattaa laittaa kuntoon mitä
pikemmin.
Leppoisaa loppuvuotta!

Kirjoittaja Leena Leppä-Lukkala, KLT
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Jos joku väittää
tietävänsä, hän valehtelee.
Leikkipuistot tulevat olemaan sen
näköisiä, kuin tulevat käyttäjät haluavat
niiden olevan. Tehokkaammat investoinnit
ovat kunnille ja kaupungeille mahdollisia, kun
leikki- ja liikuntapaikoille saadaan enemmän
käyttöä. Tämä edellyttää tulevien käyttäjien
osallistamista suunnitteluprosessissa,
lopputuloksen digitaalista mittaamista sekä
mahdollista lopputuloksen muuttamista
toimivammaksi, kertoo toimitusjohtaja
Tomi Mäkilä.

Leikkiset Oy
TULEVAISUUDEN LEIKKI- JA
LIIKUNTARAKENTAMISEN
EDELLÄKÄVIJÄ
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4Eki-Eemeli Känkänen
esittelee 3D VR-mallia, jota
pääsee kokeilemaan
3D-lasien avulla.
5Videoneuvottelutekniikan
avulla pidetään yhteyttä
muilla paikkakunnilla
toimiviin työntekijöihin
sekä asiakkaisiin.

PROLOGI

ALKUTAIVAL

ALAN HAASTEET

Pyytäessäni haastattelua LeikkiSet Oy:lta en
ollut tavannut yrityksen henkilökuntaa aiemmin. Saapuessani yrityksen vuokraamiin tiloihin Lepistönkadulle, muistin käyneeni niissä
aiemmin Sähkösuunnittelutoimisto Macelin
aikoina. Sisälle mennessäni minua jo odotettiinkin. Toimistopäällikkö Jenni Perälä pyysi minut istumaan neuvottelupöytään, jonka
ääreen marssi toimitusjohtaja Tomi Mäkilän
kanssa myös viisi muuta työntekijää. Tiedustellessani ketä haastattelen, Tomi kertoi, että voin
jututtaa kaikkia, koska se on heidän yrityksessään normaalia toimintakulttuuria, että kaikki
osallistuvat keskusteluun. Nopeasti katsottuna
yrityksen henkilökunta oli minua rutkasti nuorempaa ja keski-iältään 30-35 vuotta. Jokainen
työntekijä oli sonnustautunut LeikkiSet Oy:n
sinisiin kauluspaitoihin, joten tunsin itseni
hieman alipukeutuneeksi tilaisuuteen, mutten
antanut sen häiritä vaan aloitin nuorten yrittäjien tenttaamisen.

Yritys on perustettu vuonna 2011, jolloin alkusysäyksen yrityksen perustamiselle antoi
Vahtilan Jukka, joka nykyisin toimii yrityksen
hallituksen puheenjohtajana. Alussa yritys osti
vain valmiita tuotteita Euroopasta. Työsarkaa
toimialan ymmärtämisessä oli niin pitkälti,
ettei sen toista päätä näkynyt. Tarmokkaasti
alkuvaiheessa lähdettiin kartoittamaan uutena
yrityksenä markkinoilla omaa roolia ja yrityksen olemassaolon merkitystä, jotta saataisiin
vastakaikua tilausten merkeissä. Myös omaa
tuotantoa viriteltiin yksinkertaisimpien tuotteiden, kuten penkkien osalta.

Haasteita oli yrityksellä alkuvaiheessa paljon.
Uutena toimijana alalle oli haasteellista tulla.
Uusilla yrityksillä on myös usein vastassa
ennakkoluulojen korkea muuri, minkä ylittäminen mahdollisti pääsyn lähelle leikki- ja
liikuntarakentamisesta päättäviä henkilöitä.
Vaikka toiminta tosissaan aloitettiin vuonna
2012, niin ensimmäiset merkittävät tilaukset saatiin aikaiseksi vuoden 2013 alussa.
Tällöin ymmärrettiin nopeasti, että alalla pitää
toimia pitkäjänteisesti ja pikavoitot kuuluvat
raha-automaattiyhdistyksen toimenkuvaan.
Uusilla yrittäjillä ei ollut alalta aikaisempaa
kokemusta, vaan kaikki asiat piti omaksua
kantapään kautta. Alkutaipaleella yritys teki
pieniä toimeksiantoja, kunnes ymmärrettiin
toimialan asiakkaiden oikeat tarpeet. Myös
omaa toimintaa tarkasteltiin tarkkaan. Kun
tilaus saatiin kotiin, se oli hyvä asia. Mutta jos
ei tilausta saatu, niin silloin piti analysoida,
miksi niin kävi. Jokaisesta projektista oli aina
jotakin opittavaa. Nopeasti ymmärrettiin, mitä
lisäarvoa pystytään tarjoamaan leikkipuistojen
ja liikunta-alueiden rakentamisessa.
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PANOSTAMINEN
KOKEILUKULTTUURIIN JA
SUUNNITTELUUN

HENKILÖKUNTA

LeikkiSet Oy:ssa panostetaan kokeilukulttuuriin. Asiakkaiden luokse pyritään aktiivisesti
pääsemään, eikä jäädytä odottamaan toimistolle, että jotakin tapahtuisi. Omaa viestiä levitetään mm. sähköisen ja sosiaalisen median
kautta. Yritys haluaa olla läsnä myös niissä kanavissa missä toimialasta keskustellaan. Omalla aktiivisuudella ja säännöllisillä yhteydenotoilla saadaan kontakteja aikaiseksi. Tärkeää
toiminnalle on myös se, että asiakkaille pystytään tarjoamaan näkemys leikki- ja liikuntarakentamisen kehittämisestä. Kaupungeilla ja
kunnilla on yleensä omat ajatukset siitä, miten
leikkikenttiä ja koulujen sekä yleisiä liikuntapaikkoja kehitetään. Tässä vaiheessa LeikkiSet
Oy tarjoaa omaa osaamista ja teknologiaa asiakkaan päämäärien saavuttamiseksi osaksi palvelukokonaisuutta. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yritys pääsee esittämään näkemyksen
suunnitelmien tekemiseen, sitä varmempaa on
onnistunut lopputulos, joka johtaa tilaukseen.
Tavoitteena on olla asiakkaan kumppani leikki- ja liikuntarakentamisessa.

LeikkiSet Oy:n menestyksen salaisuus on henkilökunta, jonka koulutukseen panostetaan.
Pyrkimys on kehittää jokaista työntekijää leikki- ja liikuntarakentamisen asiantuntijana.
Tämä on toiminnan elinehto; jos esimerkiksi
arkkitehti kysyy turvallisuuteen liittyviä asioita,
niin jokainen pystyy antamaan heti tarvittavat
vastaukset. Henkilökunnan motivaatio ja sitouttaminen on tärkein osa yrityksen strategiaa.
Ihmiset haluavat olla työssään hyviä ja pärjätä.
Ihmisille annetaan myös täysi vapaus, koska vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä, ei voi olla
vastuuta asioista, mikäli ei ole vapautta toteuttaa
niitä. Tämä heijastuu parempana suorituskykynä yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Henkilökuntaa yrityksellä on tällä hetkellä kuusitoista
ja toiminta kattaa koko Suomen. Kotitoimistoja
löytyy Siikalatvalta, Seinäjoelta, Varkaudesta,
Loimaalta ja Lahdesta. Yhteyksien pitämisessä
käytetään Skypeä. Yrityksen myynnissä on käytössä kiinteä tulospalkkaus. Tämä on tekijöille
kannustin, sillä nykyaikaisessa työssä ei osteta
aikaa vaan tuloksia.

6
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TEKNOLOGIA MUUTTAA
TOIMIALAA
Kokeilukulttuurin tuloksena LeikkiSetillä on
käyttöönotettu mm. VR ja AR-teknologiat sekä
3D-tulostus. LeikkiSet hyödyntää pelitekniikkaa tulevien käyttäjien osallistamiseen. 2Dsuunnitelmien pohjalta tehdään 3D VR-malli,
johon pääsee tutustumaan 3D-lasien kanssa tai
mallin voi upottaa nettisivuille kommentoitavaksi ja tutustuttavaksi. Tämä helpottaa asiakasta hahmottamaan kokonaisuuden ja löytämään halutun ratkaisun virtuaalisesti aidossa
ympäristössä, jossa leikkikenttävälineet ovat
aidon kokoisina ja halutuissa väreissä. Myös
alustat ja niiden materiaalit sekä kuvioinnit on
helpompi hahmottaa. LeikkiSet oli ensimmäisiä yrityksiä rakennusalalla, joka alkoi hyödyntää virtuaalitodellisuutta tuotekehityksessä.
Asiakaspalvelussa LeikkiSet hyödyntää myös
uusia innovaatioita, kuten verkkosivujen chatpalvelua. Yritys etsii uusia tapoja nopeuttaa
ja helpottaa asiakkaiden työskentelyä ja ottaa
muun muassa lapset mukaan suunnittelun tueksi.

KILPAILU ALALLA
Yrityksen perustamisen aikoihin oli alalla yksi vahva toimija. Nyt toimijoita on tullut lisää ja jokaisesta
hankkeesta pitää kilpailla. Tämän vuoksi palvelu- ja
ammattitaitoon panostaminen on tärkeää yrityksen
menestymisen kannalta. Myös tuotteiden laatuun ja
turvallisuuteen satsataan. Vaikka yritys on tehnyt vuosittain positiivisen tuloksen ei se anna mahdollisuutta
levätä laakereilla. LeikkiSet pyrkii jatkossakin olemaan kasvuhaluinen ja kasvattamaan liikevaihtoaan
mm. pääsemällä mukaan vientimarkkinoille. Yrityksellä on tänä päivänä yli sata toimittajaa ja nimikkeitä
yli 200. Tuotteista 40 % on omia ja niitä kehitellään
jatkuvasti lisää. Yritys valittiin 2017 Hämeen Kasvu
Openin voittajaksi. Tämä omalta osaltaan parantaa
asemia kilpailussa. Myös yli 600 toimitettua kohdetta
ympäri Suomen antavat tukevan selkänojan kilpailun
haasteisiin.

FORSSASTA LEIKKI- JA
LIIKUNTARAKENTAMISEN
KESKIPISTE
Leikkiset Oy:llä on visio tehdä Forssasta leikki- ja liikuntarakentamisen keskipiste. Toimitiloissa voidaan
laittaa lasit silmille, ja aloittaa leikki- ja liikunta-alueiden suunnitelmien tutkiminen. Asiakas pystyy tällöin valitsemaan alueelle oikeat tuotteet arkkitehtien
ja suunnittelijoiden luonnosten mukaan. Tämä tulee
vähentämään pitkiä palavereja ja tuotteiden valintaoperaatioita. Yrityksellä on kotimaan kasvustrategia,
jossa orgaanisella kasvulla 10 miljoonan liikevaihto
ylitetään vuonna 2021.

EPILOGI
Haastatteluni loputtua pääsen tutustumaan osallistamiseen käytettävään teknologiaan ja kiertämään
suunnitteilla olevassa leikkipuistossa 3D-lasit silmillä. Tapa, jolla asia minulle esitellään, kertoo puistosta enemmän kuin tuhat sanaa. Haastattelun jälkeen
kiitän henkilökuntaa ja lähden ajamaan mietteissäni
omalle toimistolleni. LeikkiSet Oy:n henkilökunnan
vihkiytyminen asiaansa ja innokkuus tuottivat minulle suurta mielihyvää. Myös usko tulevaisuuteen oli
ihailtavaa. Seutukuntamme rakennemuutoksen kannalta, uudet innovaatiot pitää ottaa ilolla vastaan, sillä
nuorissa on kuitenkin meidän tulevaisuutemme. •
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Färsaaret
IDYLLI KESKELLÄ MERTA

Ä

kkiseltään kuultuna 18:n saaren Färsaaret on idylli. Saarilla ei tarvitse lukita ulko-ovia, eikä suuri osa saarten
asukkaista välttämättä edes tiedä, missä heidän
kotinsa avaimet ovat. Jos naapuri haluaa lainata vaikkapa sokeria, sen kuin marssii itse hakemaan, vaikkei isäntäväki olisi edes kotona.
Omalaatuinen saariryhmä on muutenkin. Sen
luonto puuttomine ruoho- ja kivikkorinteineen on karun kaunis. Merta ei saarilla pääse
karkuun, etäisimmillään laineet lyövät rantaan
kuuden kilometrin päässä.
Ruohokattoiset talot muistuttavat ajoista, jolloin ei muuta eristysmateriaalia ollut saatavilla.
Pääkaupunki Tórshavn on sekoitus modernia
ja perinteistä, hyvällä tavalla yhdistettynä.

Lohta ja laivoja
Mestin telakka hallitsee pääkaupungin rantaa.
Yrityksellä on Färsaarilla kolme toimipaikkaa.
Telakat sijaitsevat Tórshavnissa ja Skálassa, terästehdas Runavíkissa.
Logistisesti Tórshavnin telakka sijaitsee mainiosti aivan kalatehtaan vieressä. Kalastusalusten korjaaminen sujuu ilman pitkiä siirtymiä.

8
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Telakalle voidaan ottaa jopa 60 metrin pituisia
aluksia, ratkaisevaa on aluksen paino.
Mestin toimitusjohtaja Mouritz Mohrin isoisä
perusti yrityksen 1936. Ylpeänä Mohr esittelee yrityksen toimintoja, joihin kuuluu muun
muassa yli 30 000 nimikkeen myyntivarasto.
Suomalaisia ilahduttaa kuulla, että varastosta
löytyy Wärtsilän tuotteita.
Rannassa komeilee punakeltaisin palokuntavärein maalattu alus, joka edellisessä elämässään
kuului Dubaissa sulttaanille ja oli väriltään musta.
Skálan kuivatelakalle Mest on suunnitellut
katetta, jonka suojissa alusten maalaus sujuisi
saarten vaihtelevissa sääoloissa suotuisammin.
- Naapurit eivät ole oikein ilahtuneita suunnitelmista, Mohr myöntää.
Mest huolehtii myös maan suurimman lohenkasvattamon Bakkafrostin alusten rakentamisesta. Saarilla kamppaillaan monen muun
maan tavoin työvoiman saatavuuden kanssa.
Työntekijöitä Färsaaret saa muun muassa Puolasta ja Bulgariasta.
Suurin osa Färsaarten viennistä on lohta.
Vaikka saaret kuuluvat Tanskalle, Euroopan

unioniin ne eivät kuulu. Niinpä lohta viedään
Yhdysvaltojen ja Britannian lisäksi myös Venäjälle.

Energiaa luonnosta
Energiayhtiö SEV on asettanut tavoitteeksi
siirtyä kokonaan uusiutuvan energian käyttöön vuoteen 2030 mennessä. Luonnonolosuhteet Färsaarilla tarjoavat hyvät mahdollisuudet
edetä kohti tavoitetta, sillä tuulta, vettä, vuorovettä ja aurinkoa saarilla riittää.
Veden riittävyyden takaavat vuoden 273 sadepäivää. Myös tuulta riittää, vaikka kesäkuukaudet ovat Golf-virran vaikutuksesta tuulettomia.
Yhtiöllä on myös käytössään itse kehittämänsä
akkukontit, joihin tuotettua energiaa voidaan
varastoida ja vastaavasti antaa käyttöön, jotta
virran syöttö sähköverkkoon saadaan pidettyä
tasaisena.
Hyvästä tavoitteesta huolimatta tuulivoima ei
Färsaarillakaan saa varauksetonta kannatusta.
Aivan kuten meillä Suomessa, myös saarilla
tuulimyllyjen aiheuttamaa melua kritisoidaan.
Samoin niiden sanotaan karkottavan sijaintialueiltaan saarten arvokasta linnustoa.

Mestin telakalla riitti nähtävää ja kuultavaa
yrityksen historiasta ja tuotteista.

Forssasta oppia biotalouteen
Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuus yhdistys
pääsi tutustumaan paikallisen Färsaarten Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen (Vinnuhúsið)
toimintaan. Yhdistyksen toimitusjohtaja Marita Rasmussen oli yhdessä neuvonantajansa
Marius Thomassenin kanssa järjestänyt myös
Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemelle

Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen puheenjohtaja Ville Koivisto
(vas.), Tórshavnin pormestari Annika Olsen ja Forssan kaupunginjohtaja Jari
Kesäniemi keskustelivat muun muassa kaupunkien yhteistyömahdollisuuksista.
tapaamisen pääkaupunki Tórshavnin pormestarin Annika Olsenin kanssa. Yhteinen sävel
keskustelussa löytyi helposti, kaupungit kun
ovat väkimäärältään likellä toisiaan.
Tutulta kuulosti muun muassa tuska, jota Färsaarilla tuottaa nuorten lähteminen muualle
opiskelemaan ja jääminen maailmalle. Syntyvyyden suhteen Tórshavn on Forssaa parem-

Färsaaret faktoina

massa asemassa: lapsia syntyy enemmän kuin
aikoihin, kun Forssassa tuskitellaan pieneneviä
syntyvyyslukuja.
Edellä Forssa on biotaloudessa. Kesäniemi kutsuikin kollegansa Olsenin Forssaan tutustumaan järkivihreään kiertotalouteen. Färsaarilla
kun riittäisi kalanperkeitä hyödynnettäväksi,
mutta konstit ovat vielä kehittelyvaiheessa. •
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50 000

saarta

Tórshavn

asukasta

80 000

lammasta

Kuuluu Tanskalle,
muttei Euroopan
unioniin.
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ympärivuotisesti
asuttu

Oma parlamentti ja hallitus, kahdeksan ministeriä.

Puita ei kukkuloiden rinteillä kasva.

Katso matkakuvat
yhdistyksen sivuilta.
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Petri Hakala
Kirjoittaja on Suomea kiertänyt päätoimittaja,
jonka juuret ovat syvällä Tammelan mullassa.

FORSSAN SEUDUN USKO TULEVAAN

KASVAA TARINOISTA
Lupaukset on lunastettava
Puheenjohtaja Villen kaunis pyyntö kirjoittaa
jotakin Forssan Lehden merkityksestä seudun
yrityksille ja päin vastoin oli tämä pyyntö ja
koitti se iltapäivä, kun piti laittaa sormia näppäimille.
Ajatusta auttoi paljon saman aamun eli lokakuun toisen tiistain Forssan Lehti, jossa oli
yrittäjä Juha Siitosen 60-vuotissynttärihaastattelu.
Siitonen ja Heino Ruottinen perustivat vuonna 1988 Mitron Oy:n. Kaksikko palkittiin valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla 2002 ja firmansa he möivät Telestelle 2015.
Miksi tämä piti kertoa juuri tässä? Siksi juuri,
että tarinoissa on voimaa. Siitosen ja Ruottisen
tarina kertoo sen, että paikallisessa vesijohtovedessä ei ole mitään sellaisia lisäaineita, mitkä
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estäisivät menestymisen niin kotimaan kuin
maailmankin markkinoilla.
Forssan Lehti ja seudun yrittäjät ovat samassa
veneessä. Jos alueen ihmisiltä puuttuu näkymä parempaan tulevaan, on siellä toimivien
yritysten, media niiden mukana, vaikeampi
menestyä.
Mitronin ja monella pienemmälläkin menestystarinalla luodaan uskoa siihen, että täälläkin
voimme pärjätä.
Kun näitä tarinoita syntyy, Forssan Lehti kertoo niistä mieluusti. Alueellinen media on siinä
mielessä erityisasemassa, että se voi ja sen pitää
toimia alueen ihmisten ja yritysten puolesta.
En nimittäin usko, että Forssan seutukunta on
aivan niin heikossa hapessa kuin vaikka lehden
tekstaripalstalla väitetään. Tällaiset purkaukset
ovat osalle ihmisistä tärkeitä venttiilejä paineita tasaamaan, muttei koskaan koko totuus.

Käsityötä tämä minunkin työni on, vaikka digitaalinen maailma on kuluneen vuosikymmenen aikana tullut voimalla mukaan.
Digitalisaatio ja sosiaalinen media hypetyksineen on tullut jäädäkseen ja moni miettii, etteikö näissä vanhoissa, tutuissa töissä ja kanavissa
jo ole riittävästi?
Se hyppy pitää silti uskaltaa tehdä. 100 vuotta
isänmaamme kyljessä täyttänyt Forssan Lehtikin haluaa palvella asiakkaitaan ja lukijoitaan
paremmin monikanavaisesti kaikissa niissä
ympäristöissä, joissa asiakkaat ja lukijat jo toimivat.
Toivotan menestyksellistä vuotta Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistykselle! Olkaa
yhteyksissä! •

MAANRAKENNUS ELÄMÄNTYÖNÄ

MAANSIIRTO MATTI KNAAPI OY
Matti Knaapille kiinnostus maanrakennusyrittämiseen tuli verenperintönä. Yrityksen syntyjuuret
juontavat Rakennusvalmiste Oy:n
kulta-aikaan, jolloin Matin isä,
Pauli Knaapi, meni traktorinkuljettajana ajamaan elementtijätettä kaatopaikalle. Kun Matti meni
isälleen töihin 1978, perustettiin
yhtymä Knaapi.
Tänä päivänä yritys tekee maanrakennusta yksittäisistä kaivuutöistä kokonaisvaltaisiin aluehankkeisiin asti. Monipuolinen
kone- ja laitekanta mahdollistavat vaativammatkin maanrakennustyöt.

TAMMELASTA KAIKKI ALKOI
Knaapien kotipaikka sijaitsee Riihivalkamassa,
jossa aikoinaan leipä saatiin maataloutta harjoittamalla. Lisää särvintä leivän päälle lähti Matin
isä Pauli hakemaan Puolimatkalle Forssaan.
Työnä oli ajaa pois traktorilla pitkäpalkkitehtaan prosessijätettä. Matti seurasi isäänsä töihin
elementtitehtaalle.
- Tätä tehtiin sitten siihen asti, kunnes menin armeijaan. Päästyäni siviiliin 1980, investoin ensimmäiseen traktorikaivuriin, muistelee
Matti.
Ford 4550 tulikin tarpeeseen, sillä koneelle
löytyi runsaasti töitä seutukunnan isänniltä.
Tieto Knaapin traktorikaivurista kulkeutui
myös kaupunkiin asti. Töitä alkoi ilmaantua
myös Rakennusvalmisteelta, Puolimatkan ja
Lindvallin Toivon rakennustyömailta. 80-luvulla oli tarjolla myös runsaasti omakotitalojen

pohjien kaivamista. Nämä työt tehtiin normaalipäivien jälkeen iltaisin. Kaivinkoneyrittäjän
työpäivä oli noihin aikoihin 12–15 tuntia.
- Töitä piti tehdä silloin, kun niitä oli tarjolla,
kertoilee Matti.
Myös Viherrakenne Jaakkolalla tehtiin useana kesänä pihojen maanrakennustöitä. Yhtyneiltä paperitehtailta sai Yhtymä Knaapi
merkittävän tilauksen tehdä metsäautotiet Hämeen metsiin.
- Vuonna 1990 investoin ensimmäiseen telakaivinkoneeseen. Investointi helpotti metsäautoteiden rakentamista. Yrityksen oma sorakuoppa Riihivalkamassa oli myös ahkerassa
käytössä, kertoo Matti.
Yritys palkkasi tuolloin ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän. Kiireapulaisia yrityksen
palvelukseen löytyi ystäväpiiristä. Matti hoiti
kaivinkonehommat isän jatkaessa prosessijätteen kuljettamista.

Matti Knaapi, mies työnsä äärellä on kuin ilmetty Chuck Norris.
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MAANSIIRTO MATTI KNAAPI OY
Pauli-isän jäädessä eläkkeelle vuonna 1991, yhtiö muutettiin Maansiirto Matti Knaapi Oy:ksi.
Tällöin yritykselle haettiin myös liikenneluvat.
Matin käytyä kurssit, luvat saatiin 1992 ja ammattimainen kuljetustoiminta alkoi. Kaluston
määrä oli kasvanut kahteen kaivinkoneeseen
ja kuorma-autoon. Metsäautoteiden rakentamisen lisäksi yritys sai kunnallistekniikan rakentamiskohteita Tammelan kunnalta. Puolustusvoimien Tammelan varikko työllisti myös
Matin yritystä 90-luvun puoliväliin asti.

LAMA
Lama iski voimalla myös Matin yrityksen toimintaan. Tuolloin yrityksen kannalta pelastus
oli sorakuoppa, joka piti yrityksen hengissä.
Soraa tarvittiin lamasta huolimatta seutukunnalla vaikka rakentaminen olikin vähäistä.
Laman hellittäessä 1997 myös usko kasvuun
ja rakentamiseen vahvistui. Rakennustoiminta
lähti jälleen kunnolla vauhtiin ja se havaittiin
myös Maansiirto Matti Knaapi Oy:ssä. Kotipaikan huolto- ja toimitilat alkoivat käydä ahtaiksi töiden lisääntyessä, joten uusien toimitilojen rakentaminen tuli ajankohtaiseksi.

UUDET TILAT
VALTAIMENKUJALTA
Toimitilat valmistuivat 2005 ja ne tulivat
enemmän kuin tarpeeseen. Nyt yrityksellä oli
kunnollinen tukikohta mistä lähteä aamuisin
liikkeelle. Vakituisen henkilökunnan määrä
oli yrityksellä kasvanut kuuteen. Myös kausityöntekijöitä ja aliurakoitsijoita oli toinen
mokoma. Kaluston määrä kasvoi tilojen myötä. Yritys investoi uuteen pyöräkuormaajaan,
traktorikaivuri vaihtui pyöräalustaiseksi CAT
-kaivinkoneeksi. 2000-luvulla hoidettiin myös
Stenbergin Portaan sorakuopan ajot ja siihen
kuului myös kuopan hoitovastuu.
- Meiltä löytyy tällä hetkellä itseltä kaikki
tarvittava kalusto vaativimpienkin maansiirtoja kaivuutöiden tekemiseen, kertoo Matti.
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MAANSIIRTOTOIMEN
KEHITTYMINEN
- Maansiirtotyöt ovat ajan myötä kehittyneet
todella paljon. Välineet, joilla töitä tehdään,
ovat parantuneet, samoin tarvikkeet ja raakaaineet. Kalusto on muuttunut paljon paremmaksi. On kehittyneempiä mittalaitteita ja
uutta tekniikkaa, mikä helpottaa lapiomiestä
todella paljon, tietää Matti.
Tekniikan kehittymisen myötä byrokratia
on lisääntynyt, mikä on tuonut yrittäjälle paljon ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Hyvänä
puolena Matti näkee, että työturvallisuus on
parantanut, vaikka turhanaikaisia kurssejakin
pitää aika-ajoin käydä. Rakennusvalvonta on
myös vuosien saatossa lisääntynyt.
- Paikan päällä käydään tarkistamassa töiden
edistymistä entistä enemmän, kertoo Matti.
Yritys antaa vuosien saatossa saamaansa tietotaitoa pohjatöiden suunnittelussa asiakkaiden
käyttöön. Uusin alan tieto tulee Maanrakentajaliiton kautta yrittäjälle. Tällä tavalla maansiirtoyrittäjä pysyy ajan tasalla alan uusimmista asioista, sekä muuttuvasta lainsäädännöstä.
Negatiivisena asiana Matti pitää maansiirtoalalla alituista kiirettä. Suunnitelmiin ja laskelmiin ei aina ole jätetty tarpeeksi aikaa.
- Nykyään urakan pitäisi olla jo melkein
valmis, kun tarjousta kysellään. Välillä tuntuu,
että kiire on tehtyä, eikä aina todellista, miettii
Matti.

MARKKINOINTI JA KILPAILU
Hyvin tehty työ on paras markkinointiväline,
tietää Matti Knaapi.
- Koska alalla on paljon kilpailua ei hinnoissa ei ole enää paljon joustovaraa. Pitää pystyä
vastaamaan kilpailuun laadulla, luotettavuudella ja palvelulla. Niillä yleensä pärjää. Viidakkorumpu on meille ollut paras markkinamies, toteaa Matti.
Tällä hetkellä Forssan seudulla on niukalti
töitä tarjolla, joten töitä on pitänyt etsiä Lounais-Hämeen ulkopuolelta.
- Pienien töiden vuoksi ei kannata pidem-

mälle lähteä. Meillä on kuitukaapelitöitä tällä
hetkellä Hämeenlinnassa ja Tampereella. Seuraavaksi olemme menossa Espooseen, kertoo
Matti.
Yrityksen etuna on myös ammattitaitoinen
henkilökunta, joka on tehtäviensä tasalla.
- Taitavat jo tällä hetkellä antaa minulle asiantuntevia neuvoja, naurahtaa Matti. Maanrakentajat tekevät myös yhteistyötä Forssan seudulla. Hyvänä esimerkkinä tästä on Forssaan
rakennetun Koskisillan liikenneympyrä, missä
Knaapin miehet olivat aliurakoitsijoina Forssan Ympäristöurakoinnilla kesän ajan.
- Minä näen yhteistyön hyvänä asiana. Se
tuo voimaa tehdä suurempia urakoita ja siitä
saa synergiaetua, kertoo Matti.

KALUSTO
Yrityksellä on kolme omaa kaivinkonetta, kaksi kuormaajaa, kuorma-auto kasettilavalla ja
traktori peräkärryineen. Lisäksi löytyy kaikki
maanrakentamiseen tarvittavat välineet. Kalusto pidetään hyvässä kunnossa. Sydäntalvi
on parasta aikaa huoltaa kalustoa, jotta se on
iskussa keväällä töiden alkaessa. Kaluston keskimääräinen vaihtoikä on 5–8 vuotta.
- Samankaltaista on koneiden vaihto kuin
autokauppakin. Koneen ikääntyessä väliraha
uuteen koneeseen kasvaa kovaa vauhtia, tuhahtaa Matti. Yksi tärkeimmistä työvälineistä
on kännykkä.
- Yrittäjän pitää olla tavoitettavissa tarvittaessa, jotta asiat saadaan hoidettua, toteaa Matti
ja miettii, miten ennen tultiin ilman kännyköitä toimeen.

MATTI VAPAALLA
Matti rentoutuu vapaa-ajallaan mökillä. Veneily ja moottoripyöräily ovat hyvää vastapainoa
arjen töille. Työasiat jäävät tuolloin taka-alalle,
kun pääsee vapautumaan veneen tai moottoripyörän vauhdissa. Mahdollisuuksia olisi Matilla myös sijaisnäyttelijä Chuck Norriksena,
sillä yhdennäköisyys on silmiinpistävä. •

4 Rivitalojen pohjatyömaa Tammelassa
hyvässä vaiheessa.
2 Koskisillan työmaalla tutkitaan
kunnallistekniikan liittymiä.
5 Omalla kuljetuskalustolla soratoimitukset
hoituvat sujuvasti
3 Kiimassuolle tehtävät pohjatyöt
vaativat huolellisuutta.
3 Pihatyöt ja maisemoinnit kuuluvat myös
Maansiirto Matti Knaapin työnkuvaan.
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Yhdistyksen toimintaa
9.6. järjestettiin perinteinen
teatterimatka Helsinkiin Peacockiin
katsomaan musiikkinäytelmää Tuhansien
ämpärien maa.

1

27.6. käytiin katsomassa Jokioisilla
Teatteri Tuntemattoman näytelmää
Korkeuskammoa Kuusniemellä.

2

MC-kätevällä oli useita
ajotapahtumia kesän aikana.

Forssan Seudun
Käsityö- ja
Teollisuusyhdistyksen
hallitus 2018
Puheenjohtaja Ville Koivisto
Varapuheenjohtaja Mika Lehtonen
Sihteeri Pia Oksa
Rahastonhoitaja Leena Leppä-Lukkala
Jäsenet Pasi Saira, Kirsi Laine-Mäki,
Toni Nordman, Heikki Seppä,
Janne Lukkala, Juha Heinämäki,
Eija Lehtonen-Saira, Marko Korpi

3

22.8. päästiin tutustumaan Stera
Group Oy:n toimintaan Tammelaan.

4.–7.10. Opintomatka Färsaarille.
Lue lisää sivuilta 8-9.
11.10. vierailu Forssan Yrityskehitys Oy:lle.
Toimitusjohtaja Maria Jokinen kertoi
Fyk:in toiminnasta.
16.10. hallitus onnitteli 50-vuotiasta
4 yhdistyksen kassanvartijaa Leena
Leppä-Lukkalaa.

17.10. Virtasen Konepaja vietti
60-vuotisjuhlia, yhdistys kävi
onnittelemassa.

5

27.10. Kirsi Laine-Mäki vietti
50-vuotisjuhlia, yhdistys kävi
onnittelemassa.
30.10. yritysvierailut Fläkt Woods
Oy sekä tutustuminen Hopping
Brewsters panimoon Akaassa.

6

Yhdistyksessä tapahtuu
20.11.2018 klo 18-19 Koulutustilaisuus
TULOREKISTERI TULEE – olethan jo
valmis. Laskenta-10 Oy, Hämeentie 2 A.
3.3.2019 klo 18:00 RSO konsertoi
ylikapellimestari Hannu Linnun johdolla
Forssassa. Ohjelmassa on Debussyn La
mer, Ville Raasakan uusi orkesteriteos,
Brahmsin 1. sinfonia sekä Bartókin 3.
pianokonsertto, jonka solistina soittaa Olli
Mustonen.

19.5.2019 TORUK – The First Flight
-tuotannossa Cirque du Soleil tuo uniikilla
mielikuvituksellisella tyylillään James
Cameronin kuvaileman AVATAR-maailman
eloon ilmiömäisen visuaalisuuden,
elokuvaa jäljittelevän lavatuotannon ja
musiikin, sekä maagisen taituroinnin
keinoin.
Tulevista yritysvierailuista ja tapahtumista
tiedotetaan jäsenistöä vielä erikseen
sähköpostilla.

Varajäsenet Päivi Arvo-Laaksonen,
Sipi Erkkilä, Jaakko Henriksson
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Lisätiedot/ilmoittautumiset: sihteeri Pia Oksa, pia.oksa@forssanlehti.fi, gsm 050 313 8987
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V U O K R ATA A N
toimitilat
asunnot
varastot
 0400 482 419

Joululounaalle!
VALITSE PÄIVÄ & VARAA:
KE 28 .11. JA TO 29.11.
TI 18 .12 ., KE 19.12 .
JA TO 20.12 .

Foma Kiinteistöt Oy

Hämeentie 7, 30100 Forssa • p. 040 4848 111
varaukset@ravintolavilla.fi

Asiakaspalvelu 029 70200 111
Asiakaspalvelu24h
029(03)
70200
111717
Vikapäivystys
4126
Vikapäivystys 24h (03) 4126 717
verkkopalvelut@fvp.fi
verkkopalvelut@fvp.fi

www.fvp.fi
www.fvp.fi

Paulinkatu 9, 30420 Forssa
Paulinkatu 9,029
30420
Forssa
Asiakaspalvelu
70200
111
Asiakaspalvelu 029 70200 111
asiakaspalvelu@forssanenergia.fi
asiakaspalvelu@forssanenergia.fi

www.forssanenergia.fi
www.forssanenergia.fi

OVITEKNIIKKAA
YLI 50 VUODEN AJAN
PALO-OVET
TERÄSOVET
TAITTO-OVET

LIU K U OVE T
www.forssanmetallityot.fi

Asemanpuiston
Lääkärikeskus
Asemanpuiston
Lääkärikeskus
Rajakatu 2, Forssa. Puh.
(03) 421 0010
Rajakatu 2, Forssa.
Puh. www.asemanpuisto.fi
(03) 421 0010
Internet-ajanvaraus
osoitteessa
Asemanpuiston
Lääkärikeskus
Internet-ajanvaraus osoitteessa www.asemanpuisto.fi
Rajakatu 2, Forssa. Puh. (03) 421 0010
Internet-ajanvaraus osoitteessa www.asemanpuisto.fi

TURVAOVET
ERIKOISLUUKUT
ERIKOISOVET

Bosch Car Service
Autohuoltoa Forssassa!
- katsastuspalvelu/katsastuskunnostukset
- nelipyöräsuuntaukset/rengastyöt
- öljynvaihdot, määräaikaishuollot
- sijaisauto veloituksetta
- laaja varaosavalikoima
- jarru/alustatyöt

Yleisimmät
sähkömoottorit
suoraan varastosta,
moottorien huollot
ja kääminnät.
Muista myös muut palvelumme:
Urakointi • Huolto ja kunnossapito
Aurinkovoimalat • Paloilmoitinliike

Viksbergintie 1, 30300 Forssa • Puh. 010 843 9010

- autolämpö
- käyntiviat

Hämeentie 41, 30100 FORSSA • Av. ma-pe 8-17
Korjaamo 044 3356377 • Varaosat 044 3356376
info@forssansahkodiesel.fi • www.forssansahkodiesel.fi

Sähköinen
ajanvaraus!

