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Alkusanat

E DGE Pirkanmaa -hankkeen 
tavoitteena oli palvelualan ja 
teollisten pk-yritysten osaa-

misen, toimintaedellytysten, tuot-
tavuuden ja kilpailukyvyn paranta-
minen Pirkanmaalla. Menestyminen 
kilpailussa globaaleilla markkinoilla 
edellyttää yritysten tuottavuuden 
ja kilpailukyvyn paranemista sekä 
henkilöstön ajantasaista osaamista. 
Näihin haasteisiin EDGE Pirkanmaa 
hankkeessa vastattiin toteuttamalla 
yritysten tarpeista lähteviä koulutus- 
ja kehittämistoimenpiteitä.

Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaalla ja 
Etelä- ja Ylä-Pirkanmaalla seutukun-
nilla toteutetta EDGE Pirkanmaa 
-hanketta, rahoittivat Pirkanmaan 

ELY -keskus ja Euroopan sosiaalira-
hasto sekä hankkeeseen osallistu-
neet yritykset ja alueen kunnat.

EDGE Pirkanmaa hanke sai rahoitusta 
seuraavasti: Euroopan sosiaalirahas-
ton ja valtion rahoitus 854 709 euroa 
sekä kuntien rahoitus 233 103 euroa 
ja yritysten rahoitus 466 206 euroa. 
Hankkeen järjestämiin toimenpi-
teisiin osallistui 364 yritystä ja 1126 
henkilöä, henkilötyöpäiviä kertyi yli 
10 000.

Tässä julkaisussa esitellään muuta-
mia EDGE Pirkanmaa -hankkeessa 
toteutettuja kehittämistoimenpiteitä 
ja saadaan yrityskohtaista palautetta 
toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Aino-Riitta Joutsen Marita Laakso Pasi Mäkinen

1.7.2011 - 31.8.2014

Hankkeen projektipäälliköt:



Tässä on ollut
Leppäkosken Sähkö Oy

L eppäkosken Sähkö Oy:n laa-
tu- ja kehityskoordinaattori 
Esko Raskila näkee EDGEn 

erityisenä hienoutena sen, kuin-
ka hankeihmiset ovat siinä ol-
leet yritysten asialla ja pyrkineet 
tekemään EU-byrokratian näille 
niin helpoksi kuin mahdollista.

– Heillä on ollut sydän mukana 
yritysten puolesta ja halu ha-
kea paras ratkaisu jokaisen yri-
tyksen tarpeisiin. He ovat olleet 
aktiivisia yrityksiin päin ja ym-
märtäneet, että paperiasioiden 
hoitaminen kannattaa tehdä 
mahdollisimman helpoksi.

Raskilalla on EDGEen vankka 
tuntuma kahta eri kautta, sillä 
hän on paitsi tilannut sieltä kou-
lutuksia energiayhtiölle myös 
toiminut hankkeen ohjausryh-
män puheenjohtajana. 

– Toivottavasti saamme jatkoksi 
vastaavan hankkeen, joka tar-
joaa yrityksille yhtä hyvän ja 
edullisen tavan järjestää moni-
puolisia koulutuksia ja innostua 
sellaisistakin mahdollisuuksista, 
joita ilman hanketukea ei tulisi 
hyödynnettyä, hän miettii.

Leppäkosken Sähkö Oy:ssä 
laajin EDGEn tuella järjestet-

ty kokonaisuus oli myynnin ja 
markkinoinnin koulutus asiakas-
palvelu- ja myyntihenkilöstölle. 
Poikkeuksellisen herättelevä ja 
pitkäjänteinen koulutus jäi to-
della vaikuttamaan toimintata-
poihin.

Tämän lisäksi hankerahoituk-
sella tehtiin selvitys, jolla hae-
taan aivan uutta liiketoimintaa. 
On siis hyvinkin mahdollista, 
että EDGE avaa tulevaisuudes-
sa energiayhtiölle ihan uusiakin 
ovia.

Yritysten edustajista ja hankeih-
misistä koostuneen asiantunte-
van ohjausryhmän toiminnasta 
Raskilalla on vain hyvää sanot-
tavaa. Asioita ja näkökumia tuli 
eteen paljon, mutta aina löytyi 
yhteinen fokus. Kaikki sujui hy-
vässä hengessä myös rahoitta-
jan suuntaan.

– Vaikka hankkeessa toimittiin 
laajalla alueella ja mukana oli 
erityyppisiä seutukuntia, löytyi 
yhteinen määrittäjä kaupunki-
maisesta maaseudusta. Kaikil-
la mukana olleilla oli aito huoli 
oman alueensa tulevaisuudesta 
ja halu käyttää EU-rahoja alu-
eensa kehittämiseksi.

Esko Raskila on tyytyväinen EDGEen 
sekä koulutuksen tilaajana että hank-
keen ohjausryhmän puheenjohtaja-
na. Pauliina Mäkinen ja Kari Olli olivat 
mukana mieliinpainuvassa myynti-
koulutuksessa.



FennoSteel Oy

Ari-Pekka Uusitalo suoritti FennoSteelillä yli 
kahdenkymmenen muun työntekijän joukossa 
hitsauspätevyydet EDGEn järjestämänä.

FennoSteelille 
monipuolista koulutusta

Parkanolaisessa pakoputkitehtaassa EDGEä hyödynnet-
tiin sekä esimiesten että työntekijöiden kouluttami-
seen. FennoSteel Oy:n laatu- ja kehityspäällikkö Miiro 

Kuusikko toteaa, ettei esimerkiksi toimistohenkilöstön kie-
likoulutusta varmastikaan olisi toteutettu ilman hankkeen 
tukea.

 – Englannin opetus suunnattiin meille, jotka olemme joten-
kin tekemisissä tuotannon kanssa. Se räätälöitiin porukan 
tarpeisiin ja painotettiin suullisen osaamisen puolelle, jotta 
jokainen uskaltaisi käyttää kieltä ja esimerkiksi esitellä teh-
dasta.

Esimiesvalmennukseen Fennolta osallistui työntekijöitä sekä 
tuotannosta että varastolta. 

– Esimiesvalmennus oli meille todella tärkeä, mutta kynnys 
sen järjestämiseen oli korkea kustannusten takia. Kun löysin 
EDGEn tähän tueksi, muodostuivat kustannukset sellaisiksi, 
että koulutus oli mahdollista järjestää, Kuusikko kertoo.

Hitsaajien pätevyyskokeita hankkeen kautta suoritettiin yli 
kaksikymmentä. Nämä kokeet olivat tärkeät yrityksen toi-
minnan kannalta ja tuki otettiin tyytyväisinä vastaan.

– Hitsauskokeille järjestyi tätä kautta myös paikallinen val-
voja Maria Lammentausta Kopar Oy:stä. Näin useampana 
päivänä pidetyt kokeet saatiin sujumaan jouheasti, kiittää 
Kuusikko.



Kalajalostamo V. Hukkanen Oy

L aatu ja hygienia ovat olen-
naisia elintarvikealalla. Siksi 
Kalajalostamo V. Hukkasella 

on EDGEn tuella järjestetty erityi-
sen paljon näihin asioihin liittyviä 
koulutuksia.

– Koulutamme aktiivisesti, jotta 
henkilökunta pysyy ajan tasalla 
ja kaikkien on mielekästä tehdä 
töitä. Elintarvikekoulutusta tar-
vitaan jatkuvasti myös siksi, että 
uusia ihmisiä tulee töihin, kertoo 
talousjohtaja Elsi Vatanen. 

Tällä hetkellä V. Hukkanen Oy:llä 
on Sastamalassa palkkalistoillaan 
viitisenkymmentä työntekijää. 
Lisäksi koulutetaan vuokratyö-
voimaa. Yhteensä yritys työllistää 
noin 80 ihmistä. 

Määrällisesti enemmän koulutus-
ta on kalajalostamolla järjestetty 
tuotannolle, koska sinne on to-
teutettu ryhmäkoulutuksia. Toi-
mihenkilöt puolestaan ovat osal-
listuneet pidempiin koulutuksiin, 
joilla on haettu uutta osaamista 
esimerkiksi kirjanpidon ja talou-

den hoidon puolelle, työsuoje-
luun sekä myyntiin ja markki-
nointiin.

– Onneksi EDGElle saatiin lisäai-
ka, jotta olemme ehtineet viedä 
loppuun kaiken, mitä suunnitte-
limme, Vatanen toteaa.

Konsulttiapua hankkeen kautta 
saatiin laatuasioihin ja järjestel-
män kehittämiseen. Tätä tukea 
Vatanen luonnehtii erityisen 
merkittäväksi.

EDGEstä jää hänelle hyvä fiilis, 
sillä kaikki on hoitunut Aino-Riit-
ta Joutsenen kanssa nopeasti ja 
jouhevasti. Hanke on ehdotto-
masti lisännyt koulutuksia yri-
tyksessä entisestään ja tukenut 
kehittämistä.

– Kysyinkin jo, onko tulossa uut-
ta, vastaavaa hanketta. Meillä oli-
si aika pitää esimies- ja johtamis-
valmennusta ja myös myynnin 
ja markkinoinnin puolella olisi 
tarpeita.

Talousjohtaja Elsi Vatanen odottaa jo uutta, 

EDGEä vastaavaa hanketta, sillä kalajalosta-

molla halutaan pysyä ajan tasalla, kouluttaa ja 

kehittää koko ajan. 



Levorannan Autoliike Oy

Levorannan Autoliike Oy

L evorannan Autoliike Oy 
on profiloitunut auto-
kauppana niin, että siel-

lä asiat tehdään vähän toisin 
ja näyttävämmin kuin muual-
la. Siksi myös koulutuksilta 
vaaditaan paljon.

– Pidämme esimerkiksi aina 
toukokuussa isot tapahtu-
mapäivät, joissa on joka vuo-
si eri teemat. Tänä keväänä 
saimme järjestettyä hen-
kilökunnalle EDGEn kautta 
sopivaa briiffausta ennen 
tapahtumaa, kertoo toimi-
tusjohtaja Antti Laakso.

Hankkeen tuella järjestet-
tiin koulutusta sekä auto-
myyntiin että internetin hyö-
dyntämiseen myynnissä, ja 
molemmista saatiin asioita, 
jotka selkeästi näkyvät auto-
liikkeen arjessa.

Myynti- ja markkinointikou-
lutuksessa yritysvalmentaja 
Mikko Ojanen sparrasi koko 
automyyjäporukkaa, innosti 
hienosti ja valoi tekemisen 

meininkiä.  Siellä mukana oli 
neljätoista myyjää ja lisäksi 
markkinoinnista kolme hen-
keä.

Internetin kautta tapahtu-
va kauppa on autoliikkeel-
le tänä päivänä elinehto. 
Levorannallakin noin 80% 
kaupoista tulee erilaisten 
hakupalvelujen kautta, jo-
ten nettituotantoon haettiin 
myös koulutusta.

– Teemme koko ajan paljon 
töitä, ostamme käytetty-
jä autoja, markkinoimme ja 
teemme suoramainontaa. 
Näillä eväillä olemme saa-
neet tänä autokaupalle vai-
keana aikana käytettyjen au-
tojen myynnin kasvamaan 25 
prosentilla viime vuodesta, 
Laakso selittää.

Hänen missionsa on hakea 
myös koulutuksista aina juu-
ri sellaista, jota oikeasti tar-
vitaan. Kokemus on opetta-
nut etsimään koulutukset, 
joista todella saadaan irti 

ja jotka eivät ole mitään pakkopullaa. EDGE on ensimmäinen hanke, 
jossa Levorannan Autoliike Oy on ollut mukana. Laakso toteaa, että  
hankkeen toimenpiteiden myötä yritykseen saatiin uutta osaamista. 

– Hanke tuki ajatusta, että kouluttamiseen kannattaisi satsata enem-
mänkin. Tärkeää meille oli myös se, että kaikki sujui just niin kuin oli 
sovittu. 

Toimitusjohtaja Antti Laakso kehittää joukkoineen 
Levorannan Autoliike Oy:tä reippaasti ja rohkeasti 
muista erottuvaan suuntaan. Tässä työssä EDGEkin 
on ollut hyvänä apuna.



Kosteuskartoittajan koulutus

Kosteusongelmia tuntuu 
ilmaantuvan kuin sieniä 
sateella, joten kosteuskar-

toittajille on töitä tiedossa. 

Osin Hämeenkyrössä, osin Ikaa-
lisissa järjestetty koulutus antoi 
riittävät taidot arvioida raken-
nuksen lämpö- ja kosteustekni-
siä olosuhteita ja niiden merki-
tystä rakenteiden toimivuudelle.

EDGE-hankkeessa ESR-rahoin 
toteutetusta koulutuksesta in-
nostuttiin alueellamme monista 
eri syistä. Jarmo Hoikkala Ikaa-
listen Kiinteistöpalvelu Oy:stä 
lähti mukaan täydentääkseen 
toimistonsa isännöintipalveluja. 
Koulutus voi tuoda hänelle ihan 
uusiakin asiakkaita, koska isän-
nöintiä voi laajentaa enemmän 
tekniseen puoleen.

– Vuotoja tapahtuu jatkuvasti, 
joten tietoa pitää olla. Ongelmia 
tulee myös sitä kautta, kun ra-
kenteet vanhenevat.

Jani Ruuska Kiinteistöhuolto 
Ruuska Oy:stä puolestaan lähti 
koulutukseen tavoitteenaan pe-

rehtyä alaan niin perusteellisesti, 
että pystyy myöhemmin virallis-
tamaan osaamisensa kosteus-
kartoittajan sertifikaatilla. Asun-
tokauppatilanteissa moni osaa jo 
kysellä sertifikaatin perään.

– Onhan se tosi kätevää, että 
koulutus tuotiin näin lähelle, ai-
van työpaikan aidan taakse. Sa-
man tien soitin, kuin näin ilmoi-
tuksen.

Kosteuskartoittajan koulutukses-
ta saattoi saada arvokasta tietoa 
myös omaan rakentamiseen ja 
remontointiin. Tätä oli hakemas-
sa Markku Kujansuu, jonka ko-
titalossa on aikanaan korjattu 
kosteusvaurio.

– Kun jatkossa teen taloon re-
monttia, haluan varmistaa, että 
kaikki tehdään nyt oikein. Ja voi 
tällä osaamisella toki pientä liike-
toimintaakin Kujansuu Enginee-
rin Oy:ssä tehdä.  

Koulutukseen osallistuneet toi-
vat mukaan omaa ammattitai-
toaan, mitä kouluttaja Sakari 
Kaakko osasi arvostaa. Keskus-

koulutetaan tarpeeseen
KosteusKartoittajia teluista saatiin paljon irti, kun päästiin oppimaan toisten kokemuksista.

Kaakon tavoite oli saada po-
rukka tunnistamaan riskiraken-
teet. Kosteuden mittaaminen 
sinällään ei ole vaikeaa, mutta 
kosteuskartoittajan pitää osata 
selvittää myös syy ja oikea tapa 
korjata tilanne.

– Tällaista ammattitaitoa todel-
la kaivataan, sillä meillä on ilmeisesti kytemässä tässä maassa pieni pommi. 
Peräänkuulutankin rakentamisen laatua, koska mopo tuntuu karanneen kä-
sistä.

Kosteuskartoittajia kaivataan Kaakon mielestä myös neuvontatehtäviin, jotta 
rakennusten elinkaari saataisiin jatkumaan. Turhia vesivahinkoja syntyy, kun 
päästetään salaojat tukkoon, ei pidetä rännejä puhtaina ja laiminlyödään ta-
lon ulkohoito.

"Tällaista ammattitaitoa to-
della kaivataan, sillä meillä 
on ilmeisesti kytemässä tässä 
maassa pieni pommi."



Sammallammas

Pohjaslahtelaisen Eija Pirt-
tilahden saama hyöty  
EDGE-hankkeesta avautuu 

nähtäville osoitteesta www.
sammallammas.fi. Sieltä löy-
tyvät persoonalliset, ilmeel-
tään ja yksityiskohdiltaan hio-
tut kotisivut sekä aivan uutena 
oma verkkokauppa.

Tähän lopputulokseen pääs-
tiin rakentamalla ensin yrityk-
selle brändi yhdessä asiantun-
tijan kanssa ja luomalla sitten 
uudet kotisivut tukemaan 
brändiä sekä liiketoiminnan 
kehittämistä.

– Verkkokauppa on ihan uusi 
aluevaltaus. Toki sitä on har-
kittu usean vuoden ajan, 
mutta EDGEn projektipäällik-
kö Pasi Mäkinen tsemppasi 
meidät tositoimiin. Ilman 
hanketta en olisi mitenkään 
pystynyt tekemään uudis-
tusta tällä volyymilla ja täs-
sä mittakaavassa, Pirttilahti 
juttelee.

Yrityksen päätuote ovat 
eläinaiheiset viini- ja olut-

hankkeen 
kannustamana

Eija Pirttilahden huopaeläimet ponkaisevat EDGEn 
vauhdittamina metsän siimeksestä verkkokaupan 
kautta maailmalle.

kuulerit. Pirttilahti etsii huopatuotteisiinsa ideat luonnosta ja yh-
distää niihin tarinat, perinteet ja mahdollisimman ekologiset mate-
riaalit ja tuotantotavat. Tätä juurevaa elämäntapaa kuvastavat hyvin 
myös uudet kotisivut.

Tähän asti hän on myynyt tuotteensa suoraan ja noin kolmenkym-
menen jälleenmyyjän kautta. Verkkokaupan myötä välikädet vähe-
nevät  ja oman käden työlle saa paremman katteen.

– Verkkokauppa on viisas ratkaisu, koska nuoremmat sukupolvet 
ovat tottuneet ostamaan verkosta. Sivuista tehtiin myös englan-
ninkielinen versio, jolla etsitään suoraa kontaktia ulkomaisiin 
asiakkaisiin.

Kotisivuilta löytyy lisäksi verkkogalleria, jossa on nähtävillä uniik-
keja taide- ja sisustustekstiilejä. Pirttilahti esittelee siellä osaamis-
taan myös tilaustöiden sekä julkisten tilojen töiden tekijänä.



I kaalilaisella Tapio Majamäellä 
oli marraskuussa jännittävä päi-
vä. Hän vastaili Hämeenkyrössä 

kysymyksiin tavaraliikenteen kul-
jettamisesta saadakseen itselleen 
oikeuden hakea liikennelupaa. 
Koetilanteessa hänen ei tarvinnut 
ahertaa yksin, sillä samalla asialla 
oli 35 kuljetusalalla yrittävää tai sil-
le aikovaa lähiseudulta. 

Majamäki on työskennellyt kulje-
tusalalla vuodesta 1979. Hän on 
kuljettanut tavaraa ulkomaillekin 
jo reilun kolmen vuosikymmenen 
ajan, ja kuljetusliike hänellä on 
ollut reilut kymmenen vuotta. Ko-
kemusta siis riittää, mutta silti hän 
koki tavaraliikenneyrittäjän koulu-
tuksen hyödylliseksi. 

– Koulutusta oli helppo seurata, 
koska monet asiat ovat olleet jol-
lain tasolla tuttuja. Alalla tapahtuu 
kuitenkin paljon ja esimerkiksi mi-
tat ja painot muuttuvat taas, joten 
uusiakin asioita on tullut. Kustan-
nuslaskentaakaan ei kukaan ole 
minulle aiemmin opettanut. 

Myös tarjouslaskentaan oli hyvä 
perehtyä. Sitäkään Majamäki ei ole 
ennen tarvinnut, koska on aina ol-
lut saman huolintaliikkeen palve-
luksessa tekemässä alihankintaa.

Tavaraliikenneyrittäjäkoulutus tuli 
hänelle tarpeeseen, koska yrityk-
sessä tehdään järjestelyjä. Kou-
lutus mahdollistaa liikenteestä 
vastaavana toimimisen. Kun hän 
syksyllä alkoi suunnitella koulutuk-
seen hakeutumista, EDGE-hanke 
toikin sen sopivasti lähinurkille.

– Huomasin lehdestä, että Hä-
meenkyrössä koulutetaan ja il-
moittauduin heti mukaan. Se, että 
koulutuksen sai ESR-hankkeen tu-
ella, oli yrittäjälle iso asia. Tämä to-
siaan natsasi minulle täydellisesti.

Mies on tyytyväinen myös siihen, 
että koulutuksen saattoi käydä 
syksyn aikana perjantaisin ja lau-
antaisin, joten sen sai paremmin 
töiden kanssa järjestettyä. Usein-
han lupakurssit ovat sellaisia, että 
niitä pitäisi käydä viikot kuukau-
den ajan yhteen menoon. 

Liikennelupakoulutus

Yrittäjille tukea luvassa

Tavaraliikenneyrittäjäkoulutuksen 
suosiota alueella selittää se, että 
monissa kuljetusalan yrityksissä teh-
dään sukupolvenvaihdoksia ja kai-
vataan tietämystä ja lupia toimintaa 
jatkaville nuorille. Myös uusia yrittä-

jiä tulee alalle koko ajan. Koulutuk-
seen osallistuvien ikähaarukka olikin 
tällä kertaa 17–60 vuotta.

Koulutus oli niin käytännönläheistä, 
että mukana olleet kiittivät sen ole-
van yrittäjäkoulutusta parhaimmil-
laan.

Kouluttaja Markus Valtamo keskusteli ajoneuvon valinnasta ja 
huollosta ikaalilaisten Tapio Majamäen ja Jarmo Ylä-Vitelin sekä 
hämeenkyröläisten Kalle Hakalan ja Jussi Tervon kanssa.



C SI Composite Solutions 
and Innovations Oy:ssä 
EDGEä hyödynnettiin on-

nistuneesti laatu- ja ympäristö-
työssä. Yhteistyössä ulkopuoli-
sen asiantuntijan kanssa luotiin 
laatu- ja ympäristöjärjestelmät, 
jotka tukevat yritystä kasvussa 
ja mahdollistavat uusia kan-
sainvälisiä kuvioita.

CSI Oy kehittää, suunnittelee 
ja valmistaa komposiittituot-
teita asiakkaidensa tarpeisiin.  
Se on erikoistunut tuottamaan 
energiatehokkuutta, suori-
tuskykyä ja ympäristöystävälli-
syyttä parantavia ratkaisuja.

Yritys tekee pitkiä projekteja 
isoille asiakkaille, kuten Pat-
rialle, ABB:lle ja Lillbackalle, 
jotka ovat alojensa huippuja. 
Ne myös edellyttävät laatu- ja 
ympäristöjärjestelmän olemas-
saoloa.

– Ulkopuolinen konsultti oli 
meille tässä korvaamaton apu. 
Varmasti olisimme saaneet jo-
tain aikaan itsekin, mutta emme 

yhtä hyvää ja onnistunutta jäl-
keä kuin yhteistyössä asiantun-
tijan kanssa, joka pohtii näitä 
asioita työkseen, miettii toimi-
tusjohtaja Kari Kannisto.

Kun yrityksen toimintoja läh-
dettiin tässä prosessissa kuvaa-
maan laidasta laitaan, saatiin 
esiin konkreettisia lukuja ja ai-
kaan merkittäviä toimia.

– Pystyimme esimerkiksi vä-
hentämään energiankulutusta 
yrityksessämme 10-15 prosen-
tilla muutamassa päivässä, kun 
olimme ensin muuttaneet eu-
roiksi sellaisia asioita kuin jät-
teenkuljetuksen, sähkön käytön 
ja vastaavia.

CSI Oy:n laatujärjestelmä teh-
tiin ISO9001-standardin mu-
kaan ja ympäristöjärjestelmä 
ISO14001-standardin mukaan. 
Laatu- ja ympäristötyöhön kuu-
lui EDGEn tuella myös henkilös-
tön koulutusta, jotta kaikki ta-
lossa saivat tietoa järjestelmistä 
ja oppivat toimimaan niiden 
mukaan.

CSI Composite Solutions and Innovations Oy

CSI Oy:lle oli arvokasta saada apua laatu- ja ympäristöjär-
jestelmien luomiseen ja henkilöstön kouluttamiseen uusiin 
toimintamalleihin. 

Kuva: www.csi-composites.fi

”Pystyimme esimerkiksi 
vähentämään energian-
kulutusta yrityksessäm-
me 10-15 % muutamassa 
päivässä.”



MeramaTec Oy

ennen kaikkea 

MeramaTec Oy on koneturvallisuuden edelläkävijä. EDGEn 
tuella yrityksessä  on kouluttauduttu muuttuneiden nor-
mien asettamiin vaatimuksiin ja entisestään vahvistettu 

osaamista. 

Toimitusjohtaja Jaakko Mäkinen ei säästele sanojaan kehuessaan 
hanketta. Hän kiittää yrittäjäystävällistä ja joustavaa toimintaa sekä 
hyvää palvelua, jossa asiakasta ei pompotella luukulta toiselle.

– EDGEn hanketoimijoiden kanssa ovat asiat sujuneet helposti ja 
ilman byrokratiaa. Jos kaikki virkamiestoiminta olisi tällaista, mo-
nissa yrityksissä olisivat asiat ihan toisella tapaa.

MeramaTec Oy:ssä suunnitellaan ja valmistetaan yli kolmenkym-
menen vuoden kokemuksella innovatiivisia, normien mukaisia 
nostoapuvälineitä ja materiaalinkäsittelylaitteita. Lisäksi yritykses-
sä on vankkaa osaamista työturvallisuusasioissa.

Mäkinen kouluttautui EDGEn tuella turvallisuuskorttikouluttajaksi 
ja kiertää nyt kouluttamassa yrityksissä eri puolella Suomea. Omas-
sa yrityksessä on panostettu turvallisuuteen siihen malliin, että sen 
työturvallisuustaso on Nolla tapaturmaa -foorumilla arvioitu tasol-
le 1 – Maailman kärjessä.

– Olemme olleet tekemässä pioneerityötä turvallisuusasioissa ja 
haluamme yhteistyössä viranomaisten kanssa saada työtapatur-
malukuja alemmas. Tästä työstä saimme kiitoksen EU-komissiolta 
asti, kun meidät reilu vuosi sitten kutsuttiin Dubliniin luennoimaan.

MeramaTec hakee parhaillaan myös teräsrakenteiden CE-mer-
kintäoikeutta, mihin liittyy esimerkiksi laatukäsikirjan tekeminen. 
Näihin asioihin liittyen EDGEstä saatiin tukea koko henkilökunnan 
kouluttamiseen.

– Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa EDGE on todella mahdol-
listanut yrityksemme kehittämistä, Mäkinen tunnustaa.



Kopar Oy

Kansainvälisen hitsaustarkastajan tutkinto valtuutti 
Maria Lammentaustan tarkastamaan hitsaussaumo-
ja Koparilla. Yhteistyö Jouko Kiviniemen ja muiden 
metallin ammattilaisten kanssa sujuu mainiosti.

T uotantotalousinsinööri 
Maria Lammentausta 
tähtää koulutuksen avul-
la metallialalla yhä vaati-

vampiin tehtäviin ja projekteihin. 
Hän on täydellisen kotiutunut Ko-
par Oy:hyn ja pitää tällaisen kan-
sainvälisen toimintaympäristön 
löytämistä Parkanosta itselleen 
onnenpotkuna.

Lammentausta on kasvanut kiinni 
metallialaan, sillä hänen isällään 
oli kotona Kankaanpäässä me-
tallipaja. Koparille nuori nainen 
päätyi kahdeksan vuotta sitten 
kesken insinööriopintojensa, kun 
taloon valittiin kaksi tuotanto-
koordinaattoria. 

Nyt hänen päävastuualueenaan 
ovat projektivaraosat, ja lisäksi 
hänellä on omina projekteinaan 
kuljettimia ja murskaimia.

Opastettu on muttei  
aliarvioitu

Opiskelu ei todellakaan loppunut 
töihin pääsyyn, vaan Lammen- 

tausta kehittää itseään jatkuvasti.

– Työnantaja antaa mahdollisuu-
den koulutuksiin ja panostaa nii-
hin. Jos itsekin esitän jotain kou-
lutusta, siihen suhtaudutaan aina 
positiivisesti. Tämä on minunlai-
selleni kunnianhimoiselle ihmi-
selle tärkeä motivaatiotekijä.

Erityisen kiitoksen koulutuksis-
ta hän antaa EDGE Pirkanmaa 
-hankkeelle ja projektipäällikkö 
Marita Laaksolle, joka on aktiivi-
sesti tiedottanut mahdollisuuksis-
ta. ESR-rahoitteisen EDGEn kautta 
Lammentausta on opiskellut eri-
tyisesti hitsaustarkastusta.

– IWI-kurssilla suoritin yhdessä 
toisen työntekijämme kanssa 
kansainvälisen hitsaustarkastajan 
tutkinnon. Näitä taitoja tarvitaan 
talossa, jotta pystymme vastaa-
maan asiakkaiden laatuodotuk-
siin ja täyttämään EU:n asettamat 
vaatimukset. Nyt pystyn teke-
mään silmämääräistä tarkastus-
ta, valvomaan pätevyyskokeita ja 
tuuraamaan hitsausinsinööriä.



Ajan hermolla
on pysyttävä

Pari vuotta sitten Maria Lam-
mentausta hankki EDGEn tu-
ella myyntikoulutusta. Vaikka 
myynti ei varsinaisesti kuulu hä-
nen toimenkuvaansa, on opista 
hyötyä kanssakäymiseen asiak-
kaiden kanssa.

Erittäin tyytyväinen hän on 
myös hankkeen kielikoulutuk-
siin, joissa hän on kartuttanut 
saksan, espanjan ja englannin 
kielen taitojaan. 

– Englanti on suomen lisäksi 
työkieleni, joten sitä on osatta-
va hyvin. Espanjaakin on hyvä 
ymmärtää, sillä teemme paljon 
kauppaa esimerkiksi Chileen. 
Mahtavaa oli se, että saimme 
valita kielen, jota opiskelimme, 
opettaja tuli Koparille ja voim-
me opiskella työaikana. 

Lammentausta kokee merkit-
täväksi, että yrityksiä tuetaan 

hankkeiden kautta. Onhan se 
selkeä kilpailuvaltti, että henki-
löstöä päästään kehittämään.

Hän kannustaa kouluttautu-
maan ja pysymään ajan hermol-
la. Itse hän kävi EDGEn kautta 
myös projektinhallintakurssin.

– Haastetta pitää elämässä olla! 
Jos jähmettyy, ei pääse eteen-
päin. Olen joutunut tekemään 
paljon asioiden eteen, mutta jos 
todella haluaa, niin kyllä sitä 
oppii.

Vapaa-aikanaankin Lammen-
tausta opiskelee. Avoimessa 
yliopistossa hän on perehtynyt 
esimerkiksi johtamiseen ja hen-
kilöstöasioihin.

"Jos jähmettyy, 
ei pääse eteen-

päin."

Ohjausryhmän jäsenet vasemmalta oikealle: Jari Peltoniemi, Seppo Sairi-
salo, Leena Tuunanen, Aino-Riitta Joutsen, Toini Viinamäki, Marita Laakso, 
Esko Raskila, Antti Korkka, Esa Ahoniemi, Pasi Mäkinen, Jukka Silén ja Lasse 
Karilainen.



EDGE Pirkanmaan  
projektipäällikköinä toimivat:

Aino-Riitta Joutsen
Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy
puh. 0400 328 704
aino-riitta.joutsen@yrityssastamala.fi

Marita Laakso
Sastamalan koulutuskuntayhtymä/  
Kehittämistoiminnot Luoteis-Pirkanmaa
puh. 040 585 7788
marita.laakso@sasky.fi

Pasi Mäkinen
MW-Kehitys Oy
puh. 044 5175 107
pasi.makinen@mw-kehitys.com

EDGE Pirkanmaa -hanketta koordinoi Sastamalan Seudun 
Yrityspalvelu Oy ja osatoteuttajina toimivat Sastamalan 
koulutuskuntayhtymä/Kehittämistoiminnot Luoteis-Pir-
kanmaa ja MW-Kehitys Oy. Lisäksi yhteistyökumppanina 
Etelä-Pirkanmaalla oli Valkeakosken Seudun Kehitys Oy.

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy
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