BENCHMARKING-MATKA ETELÄ-POHJANMAALLE 14.-15.10.2021
Matkaraportti
Farm-Uppi – Elinvoimaa ja start-up-innovaatioita maaseutualueille -hankkeen kotimaan opintomatka Etelä-Pohjanmaan seudulle järjestettiin 14.-15.10.2021.
Hanketoimijoista matkalla mukana olivat Satafood Kehittämisyhdistys ry:stä Jari Lehmusvaara,
Tuuli Pirttikoski ja Hanna Hällfors. Matkalle osallistui 5 hankealueen maaseutuyrittäjää sekä Huittisten Palveluliikenne Oy:n kuljettaja.
Torstai 14.10.2021
Kurikan Wanha Asema, Kurikka
Ensimmäisenä tutustumiskohteena oli Kurikan
Wanha Asema. Vanha rautatieasema on Thure
Hellströmin vuonna 1920 suunnittelema kaunis
puurakennus. Nykyisin idyllinen asemarakennus toimii arkisin tunnettuna lounaspaikkana ja
tilauksesta erilaisille kokouksille ja juhlatilaisuuksille. Nykyiset ravintolayrittäjät aloittivat
ravintolatoiminnan asemalla kuusi vuotta sitten. Rakennuksen historiaa ja muutostöitä nykyiseen ravintolakäyttöön meille esitteli yksi
kolmesta omistajasta Janne Hautaluoma. Yrittäjien ajatuksena oli saada vanha asemarakennus koko kansan käyttöön ja idea onkin ravintolakäytössä hienosti saatu toteutettua.
Asemarakennuksen vieressä kulkee rautatie,
jota pitkin edelleenkin liikennöi puutavaraa
kuljettava juna kaksi kertaa päivässä. Henkilöjunaliikenne tällä rataosuudella päättyi vuonna
1968.
Aseman pihapiirissä sijaitsee vanha makasiinirakennus, jossa on vuosi sitten avattu baari. Makasiinirakennus on tilava ja siellä mahtuu järjestämään sadan hengen tilaisuuksia. Baarin valikoimaan
kuuluvat burgerit ja laaja juomavalikoima. Baari on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin.

Janne Hautaluoma kertoi vanhoille
tyhjilleen jääneille asemarakennuksille toteutetusta maaseudun
elävöittämishankkeesta, jossa on
ideoitu rakennuksille uusia käyttötarkoituksia. Kurikan asema oli
yksi hankkeen ideointikohteista.
Hautaluoma esitteli Paluulippukirjaa, joka hankkeen tuloksena oli
vuonna 2001 kirjoitettu.

Kyrö Distillery Company, Isokyrö
Vuonna 2012 perustettu Kyrö Distillery Company toimii Isossakyrössä vanhan meijerin tiloissa.
Ginin ja viskin lisäksi yritys valmistaa käsidesiä. Tislaamon lisäksi Kyrö Distilleryllä on samoissa
tiloissa vierailukeskus. Kyrö Distillery Companyn tarina alkoi vuonna 2012, kun viisi ystävystä
saivat ajatuksen oman ruistislaamon perustamisesta. Kaikki siis alkoi ruisviskistä, mutta matkalla
kehitettiin myös rukiista valmistettu Napue gin. Yritys työllistää yhteensä noin 40 työntekijää.
Kyrönmaan Osuusmeijeri on 1908 rakennettu meijeri, jonka toiminta lopetettiin 2008. Meijerissä
kehitettiin Valion 75-vuotisjuhlien kunniaksi Oltermanni-juusto, ja juuston logossa olikin alkuvuosina kuva meijerirakennuksesta. Kovan menekin takia Oltermannin valmistus keskitettiin Haapavedelle moderniin juustolaan.

Vuonna 2006 juustonvalmistus loppui meijeristä kokonaan. Kyrönmaan maatalousmuseoosuuskunta hankki tyhjäksi jääneen meijerirakennuksen ja vieressä olevan sikalan omistukseensa.
Ajatuksena oli, että ainakin osa isokyröläistä kulttuuriperintöä säilyisi kyrönmaalaisessa omistuksessa. Samalla maatalousmuseo-osuuskunta sai tukikohdan, jossa jäsenet korjaavat ja säilyttävät
vanhoja maatalouskoneitaan. Korjatun rakennuksen vanhan päädyn meijerisaliin saatiin jäsenille
lämmin koneiden korjaustila ja talon uudempaan päätyyn saatiin uusia vuokralaisia.

Ensimmäisen kerran Kyrö Distilleryn pannut kuumenivat 2014,
jolloin meijeri saatiin remontoitua tarkoitukseen sopivaksi.
Alun perin yrittäjät suunnittelivat perustavansa tislaamon Isostakyröstä kotoisin olevan osakkaansa kotitalon ulkorakennukseen, mutta vanhan meijerin tilat sopivat tislaamon käyttöön
paremmin. Meijerissä on ollut mahdollisuus myös laajentaa
tiloja kysynnän kasvaessa. Tislaamolla on jonkin verran pystytty hyödyntämään meijerin aikaista laitteistoa. Sinne mahtuu
myös tislaamon oma ravintola, Kyrönmaan Matkailun Edistämiskeskus.

Kyrön uusi viskitislaamo nousi tislaamon rinnalle vuonna
2018. Rakennus on aikoinaan toiminut juustolana.
Viskitislaamo toimii biokaasulla.

Kriikun Myllykaffila, Ylistaro
Kriikun Myllykaffila sijaitsee Ylistarolla suojellun vapaana virtaavan Kirkonkosken rannalla Kyrönjoen maisemissa. Myllyn omistaja Jaakko Kriikku esitteli rakennusten mielenkiintoista ja arvokasta historiaa. Mylly on valmistunut vuonna 1874 ja säilynyt Kriikun suvun omistuksessa koko
ajan. Omistajasuku on kunnostanut suojeluksessa olevat rakennukset vanhan ajan henkeä kunnioittaen kahvila- ja matkailukäyttöön. Yli sata vuotta vanha mylly oli kolmekerroksinen rakennus, jossa
jauhettiin neljän kiviparin myllyllä lähiseudun viljaa jauhoksi. Myllyn toiminta päättyi vuonna
1957, jolloin sähkömoottorimyllyt syrjäyttivät vesimyllyjen toiminnan. Myllyn tilalle suunniteltiin
isoa vesivoimalaitosta, mutta pitkien neuvottelujen seurauksena vuonna 1991 saatiin päätös, ettei
voimalaitosta rakenneta ja myllystä tuli museoviraston suojelukohde. Tämä jälkeen myllyä alettiin
kunnostamaan. Jaakko Kriikku kertoi, että mylly on saanut toimintansa kehittämiseen Leader-tukea.
Mylläreiden ja apulaisten ruoka- ja taukopaikaksi rakennettiin vuonna 1932 myllytupa, joka on 15
vuotta sitten muutettu kahvilakäyttöön. Nykyinen kahvilayrittäjä Kirsi Pukkinen on pyörittänyt
kahvilaa kuuden vuoden ajan. Kahvila on käytössä yleisölle kesäisin ja yksityistilaisuuksiin myös
muina aikoina. Mylly toimi kyläläisten kohtaamispaikkana jo yli sata vuotta sitten ja nykyisinkin
myllykahvilassa voi kokoontua herkullisten leivonnaisten ja kahvikupin ääressä.

Maijan Wanha Navetta, Ylistaro
Maijan Wanha Navetta on osto- ja myyntiliike, kirpputori, secondhandshop ja antiikkiliike, joka
toimii 1900-luvun alun vanhan maatilan navettarakennuksessa ja muissa pihapiirin rakennuksissa
Kyrönjoen varrella, Ylistarossa. Lihasuku Pouttu on tarinan mukaan omistanut aikoinaan tilan. Yrittäjä Raija-Maija Ikola perheineen saapuivat tilalle 12 vuotta sitten. Vanhan kivinavetan korjaaminen
ja kunnostus kesti pitkään – muun muassa navetan katto oli perheen muuttaessa tilalle romahtanut.
Ikola kertoikin, että maatilan rakennukset ovat ikuisen remontin alla. Kivinavetan vieressä vanhassa
pienemmässä aittarakennuksessa on myynnissä sesonkiin liittyviä tuotteita. Puutarhan katoksen alla
tarjoillaan kahvia ja pientä purtavaa. Maijan Wanha Navetta on kesäkohde, joskin nykyisin sesonki
on venytetty jouluun saakka. Raija-Maija Ikola toimii myös huonekaluentisöijänä Seinäjoella.
Navettarakennuksessa on tyhjää tilaa vielä
noin 80 neliön verran. Ikola on suunnitellut
tilaan monitoimitilaa, jossa voi esimerkiksi
järjestää kurssituksia. Myös tilan restaurointi
museotilaksi on käynyt yrittäjän mielessä.

Kalevan navetta, Seinäjoki
Kalevan navetta on Seinäjoella sijaitseva tunnelmallinen kulttuuri- ja taidekeskus, joka on perustettu
130 vuotta vanhaan suureen navettarakennukseen.
Vuonna 1890 Wasastjernojen omistama Östermyran
kartano ajautui konkurssiin, jolloin tila päätyi henkivakuutusyhtiö Kalevalle. Yhtiö jatkoi maataloutta ja
aloitti suuren 250-lehmäpaikkaisen navetan rakennustyöt. Rakennusvaiheen aikana tuli kuitenkin
muutos suunnitelmiin ja henkivakuutusyhtiö luopui
maatalousliiketoiminnasta. Navettarakennus jäi tyhjilleen, mutta nimeksi haluttiin jättää Kalevan navetta.
Rakennus oli tyhjillään useita vuosia, kunnes vuonna
1909 Hugo Grönlund muutti talon verkatehtaaksi,
jossa valmistettiin kankaita 135 työntekijän voimin.
Rakennus uudistettiin 1930-luvulla Seinäjoen sotilaspiirin tarpeisiin ja oli aina 1990-luvulle asti puolustusvoimien käytössä.
Kalevan navetan suuri saneeraus alkoi keväällä
2018, kun yrittäjä Petri Pihlajaniemi osti rakennuksen Peab Oy:ltä. Nykyisin suuri noin 4400 neliöinen
rakennus kokoaa saman katon alle monipuolisesti
taide- ja kulttuuritoimintoja sekä ravintolaelämyksiä.
Toisessa kerroksessa sijaitseva Hugo-Sali soveltuu
erinomaisesti konserttien ja erilaisien tilaisuuksien
järjestämiseen. Kalevan navetassa järjestetään mm.
vauvojen värikylpyjä, kansalaisopiston toimintaa ja
alakerrassa sijaitsee Taito Shop sekä Äärelläravintola. Seinäjoen taidehallin kerroksissa 2 ja 3
sijaitsee vierailuhetkellä kaksi tunnelmaltaan täysin
erilaista näyttelyä (Siat-Pigs ja The Dog Days Will
be Over Soon), jotka sopivat hienosti navetan tunnelmaan. Rakennuksen kaikki tilat ovat vuokralla ja
Kalevan navetta toimii nykyisin tunnelmallisena ja
monipuolisena kohtaamispaikkana.

Hotelli-ravintola Alma, Seinäjoki
Hotelli Alma toimii kahden toimipaikan voimin Seinäjoella ja Kristiinankaupungissa. Retkikunta
majoittui vanhaan rautatieläisten taloon restauroituun Hotelli-Ravintola Almaan Seinäjoella, aivan
matkakeskuksen naapurissa. Yrittäjä Heidi Ylikoski esitteli yritystoimintaa ja rakennusten historiaa.
Päärakennukset ovat alkujaan palvelleet rautatieläisten talona jo vuodesta 1909 saakka. Päärakennuksen huoneet ja ravintolatilaa on remontoitu hotellikäyttöön alkujaan vuonna 2006 ja remontoitu
vuosina 2012-2013.

Elokuussa 2015 Almalle valmistui kuusi saunallista huonetta ja sviitti punatiiliseen vanhaan VR:n
höyryvetureiden vesitorniin, jonka perusta on muurattu vuonna 1920. 2020 Almalle valmistui Uusi
Torni-rakennus, joka laajensi huonetarjontaa 52 huoneella yhteensä 79:ään. Majoitusta on siis kolmenlaista – jugendtyylisessä puurakennuksessa, industrial-henkisessä, vähäeleisessä Tornissa sekä
modernissa Uudessa Tornissa.

Heidi Ylikoski kertoi myös Pollarin talon saneerauksesta osaksi Alman toimintaa. Pollarin talo,
tunnettu myös Seinäjoen puhutuimpana talona, seisoi Seinäjoen torin kulmalla vuodesta 1911, jolloin se siirrettiin tuolle paikalle Ylistarosta. Talo itsessään siirrettiin loppusyksyllä 2019 torin nurkalta Alman taakse odottamaan seuraavaa sijoituspaikkaa ja käyttötarkoitusta. Saneeraustyöt alkoivat syksyllä 2021. Lokakuun lopussa 2021 Pollarin talo tullaan nostamaan Alman pihapiiriin, kunhan valmistelutyöt ovat kunnossa. Talo tulee siis palaamaan Seinäjoen alkuvuosiensa mukaiseen
käyttötarkoitukseensa, kun yläkertaan tulee majoitusta ja alakertaan kokoontumistiloja.

Hotellin yrittäjät Heidi ja Juha Ylikoski sekä Petri Pihlajaniemi näkivät uudet tilat mahdollisuutena
laajentaa tarjontaa ja markkinointia kokonaan uusille asiaryhmille: yrityksille kokouksiin, urheiluseuroille sekä ryhmämatkailijoille. Rautatiet ovat keskeinen syy, miksi investointi on uskallettu
tehdä. Pihlajaniemi on kertonut uskovansa Seinäjoen keskustan kasvuun nimenomaan radan ympärille. Yritystoiminnassaan Ylikosket ja Petri Pihlajaniemi ovat pitäneet keskeisenä, että rakennusten
historian arvokkuus säilyy. Myös ekologisuus on tärkeä arvo liiketoiminnassa. Yrittäjillä on edelleen hengissä haave kylpylän rakentamisesta Seinäjoen veturitalleille. Nykyisin ne toimivat varastohotellina.

Perjantai 15.10.2021
Mallaskuun Panimo Oy, Lapua
Mallaskuun Panimon toimitilat sijaitsevat kolmen kilometrin päässä Lapuan keskustasta, Ulvilanmäellä, Nurmonjoen läheisyydessä viljapeltojen ympäröimänä. Mallaskuun panimon tarina sai alkunsa vuonna 2014 Lapualla, kun kolme ystävää alkoivat kehitellä ajatusta panimon perustamisesta.
Panimo perustettiinkin vuonna 2015 Lapualle, viljapeltojen ympäröimälle Salomäen perhetilalle.
Toimitilat rakennettiin vanhaan konehalliin, joka on valmistunut vuosituhannen vaihteessa. Myymälätila toimii rakennuksen ohessa vanhassa autotallitilassa, joka on myös toiminut työntekijöiden
taukotilana tilalla vielä ollessa mansikkaa viljelyksessä. Panimorakennuksen lattiat, seinät, katto
sekä sähkö- ja viemäriverkosto uusittiin remontin yhteydessä. Laitteistoa hankittiin muun muassa
hankittiin Bulgariasta ja Saksasta.

Panimorakennuksen ohessa olevaa,
noin 100 neliön vanhaa navettarakennusta on kunnostettu hiljalleen vuosien
mittaan. Alkujaan tila on ollut täysin
tyhjillään ja varastokäytössä. Tulevaisuudessa tilan on tarkoitus toimia
myymälänä ja anniskelualueena. Navettarakennuksen taakse on rakennettu
parkkipaikka.

Panimo- ja navettarakennusten ohessa on lisäksi vanha kuivuri, joka toimii nykyisin pitkälti varastotilana. Kuivurin osat on saatu pitkälti myytyä ja lattiaa ja kattoa on kunnostettu. Kuivurin yläosa
on vielä tyhjillään. Kuivurissa toimii lämpökeskus.
Alussa panimon tuotteet keskittyivät kaverusten metsästys ja kalastusharrastuksen tukemiseen riista- ja kalaruuille suunniteltujen oluiden muodossa. Pian kuitenkin kävi selväksi, että kysyntä käsityöläisoluelle oli oletettua suurempaa ja panimolla alettiin laajentamaan valikoimaa vauhdikkaasti.
Samalla kun tuotevalikoima on kasvanut, niin on myös panimon asiakaskunta ja valmistuskapasiteettikin. Mallaskuun oluet ovatkin löytäneet tiensä useiden yksityisten ravintoloiden lisäksi myös
Alkon, Keskon ja SOK:n liikkeiden hyllyille. Ravintolan ja vähittäismyynnin ohella panimo toimii
myös aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa tuottaen näille anniskelupalveluita. Panimon arki pyörii
tällä hetkellä toimitusjohtaja Ville-Petteri Salomäen johdolla. Kohdetta on rahoittanut Leader
Aisapari ry.

Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Lapua
Lapuanjoen rannalla sijaitseva Vanha Paukku on historialtaan ainutlaatuinen yritys- ja kulttuurikeskus.
Kulttuurikeskuksen aluetta ja toimintoja meille esitteli Lapuan elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolle. Valtion patruunatehdas perustettiin Lapualle vuonna
1923 ja oli alueen merkittävä työllistäjä. Vuonna
1976 tapahtui räjähdysonnettomuus, jossa menehtyi
40 tehtaan työntekijää. Onnettomuuden jälkeen patruunatehtaan toimintoja alettiin siirtämään pois keskustasta ja Lapuan kaupunki osti tyhjilleen jääneet
tehdaskiinteistöt 1990-luvulla. Tehdaskiinteistöt päätettiin remontoida yritys- ja kulttuurikeskukseksi.

Vanhan Paukun alueella sijaitsee nykyisin kirjasto, musiikkiopisto, kansalaisopisto, teatteri, elokuvateatteri, museoita sekä alueella toimii yksityisiä yrittäjiä mm. Lapuan Kankurit ja Ravintola Iso
Prässi.
Vanhan Paukun alueen rakennukset ovat
nykyisin Lapuan kaupungin omistuksessa.
Jouko Vuolle kertoi, että kaikki tilat ovat
tällä hetkellä vuokralla ja jonotuslistallakin
on jo yrityksiä, jotka haluaisivat sijoittua
alueelle. Kulttuurikeskus toimii nykyisin
monipuolisena kuntalaisten ja matkailijoiden kohtaamis- ja vierailukeskuksena.
Lapualla sijaitseviin vapaana oleviin liiketiloihin ja teollisuustontteihin pääsee tutustumaan
InvestLapuan
nettisivuilta:
https://investlapua.fi/toimitilat/

Kotimatkan kohteista
Kotimatkalla kuultiin vielä kuulumisia Alavuden Öljynpuristamolta. Alavuden Öljynpuristamo on
sijainnut pitkään Alavudenjärven rannalla entisen osuusmeijerin kiinteistössä keskellä kylää. Vanhassa meijerissä puristetaan ja pullotetaan rypsiöljyä. Syksyllä 2021 yritys on siirtymässä keskustataajamasta omiin, uusiin tiloihin Kellokorventien varrelle. Sinne yritykselle on juuri valmistunut
1150-neliöiset tuotantotilat. Koneiden ja laitteiden siirto uusiin tiloihin on mittava operaatio. Tiloihin tulee mekaanisessa puristuksessa syntyvän lämmön talteenottojärjestelmä, millä tullaan lämmittämään tuotantotiloja sekä aurinkopaneelit tukemaan energiantuotantoa. Hanna Yli-Kuha kertoi
puhelimitse, että uusien tuotantotilojen etuna on se, että tilat ovat varta vasten suunniteltu öljynpuristamolle.
Pramia Oy on vuonna 1990 perustettu kurikkalainen yksityinen perheyritys, joka toimii Jalasjärvellä. Se on alkoholijuomien valmistaja ja tukkumyyjä, joka tunnetaan alkoholi- ja alkoholittomista
juomistaan. Sahti Mafiana 1990-luvulla aloittanut yritys on laajentunut ja innovoinut toimintaansa
rohkein ottein. Yritys valmistaa itse pakkauksensa ja tuottaa tehtaalle sähköä itse pystytetyllä tuulivoimalalla. Pramian tytäryhtiö Pramia Plastic Oy on Toholammilla sijaitseva kierrätysmuovitehdas. Osa Pramia Plasticin kierrättämästä muovista käytetään raaka-aineena Pramian juomapakkauksissa. Heinäkuussa Pramia avasi viinatehtaan yhteyteen oman tehtaanmyymälän, jossa toimii myymälän lisäksi kahvila ja pieni fanishop.

Yhteenveto
Matkalle osallistuneet yrittäjät edustavat maatalousalaa sekä juhla-, kokous- ja majoituspalveluja.
Yrittäjät olivat tyytyväisiä matkan antiin ja positiivista palautetta saatiin kohdeyritysten erilaisuudesta. Matkalla mukana olleet yrittäjät saivat ajatuksia ja inspiraatiota oman työn ja yrityksen toiminnan kehittämiseen ja uuden ideointiin.
Kohdeyritysten liiketoiminnassa korostui ennen kaikkea vastuullisuus. Vastuulliset tuotantoon liittyvät ratkaisut eivät aina edellytä uutta tuotantotilaa, vaan kohdeyritykset olivat mainioita esimerkkejä siitä, miten vanhojakin tiloja pystytään remontoimaan ekologisiksi – ja vieläpä kustannustehokkaasti! Etuna nähtiin myös se, että mikäli tila on jo elintarviketilaksi soveltuva, vältytään tilan
rekisteröinniltä elintarviketilaksi, sillä elintarviketeollisuuden aloilla vaaditaan toimitiloilta enemmän. Kohdeyritysten investointien määrät vaihtelivat toiminnasta riippuen. Todettakoon kuitenkin,
että eteläpohjalainen yrittäjyys on maan kärkiluokkaa! Myös Leader-tuen merkitys maaseudun yritysten kehittämisessä nähtiin tärkeänä.

