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Tommi Saarni, Mikko Mäkimattila ja Tom-mi Kivinen rekrytoi-vat lähiaikoina Ukko Worksille useamman käsiparin.

Suomalainen tarina. Sellaista kirjoittaa parhaillaan konepaja Ukko Works Sastama-
lan Kiikoisissa. Kylällä on harjoitettu konepajatoimintaa yli 50 vuotta, ja sitä Ukko 
Works jatkaa nyt Potilana ja Kiikoisten Konepajana tutuiksi tulleissa tiloissa valta-
tien 11 ja Kiikostentien risteyksessä. Hallissa käynnistyy näillä hetkillä Stonepower-brändin kallioporavaunujen tuotan-
to yhteistyössä Rockrobot Oy:n kanssa, jonka päätoimipaikka sijaitsee Kokemäellä.
”Kotimaista pääomaa, kotimainen innovaatio ja kotimainen henkilökunta. Siinä tu-
keva kivijalka, jolla toiminta seisoo”, toteavat Ukko Worksin toimitusjohtaja Tom-
mi Kivinen sekä Rockrobot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tommi Saarni ja toi-
mitusjohtaja Mikko Mäkimattila. 
Yhtiöt työllistävät tällä hetkellä yhdessä yli 30 ammattilaista. Uuden tuotantolin-
jan käynnistyessä tarvetta on useille uusille työntekijöille taloudesta hankintaan ja 
sähköasennuksesta hitsaukseen. Kaikkea ei pysty automatisoimaan, vaan tekeviä kä-
siä tarvitaan yhä.
”Jos hitsausta pystyykin robotisoimaan, on varsinkin kokoonpano yhä pitkälti kä-
sityötä”, Mäkimattila sanoo. Nykyisistä työntekijöistä moni on viihtynyt talossa pitkään.”Vuosikymmenten kokemuksen ansiosta heillä on paljon tietotaitoa ja osaamista, 
josta uudet, nuoret tekijät pääsevät ammentamaan”, Tommi Kivinen toteaa.
 
Kiikoisten Konepajassa on valmistettu aiemmin muun muassa tieinfraan, rautatiera-
kenteisiin ja sähkönsiirtoon liittyviä tuotteita. Kivinen, Saarni ja Mäkimattila usko-
vat, että niitä tehdään myös tulevaisuudessa, ja ainakin nyt väliaikana, ennen kuin 
Ukko Worksin uusi tuotanto saadaan kasvatettua tavoitteeseen.”Näillä näkymin loppupäästä linjaa tulisi valmiita koneita ulos huhti-toukokuussa.”
Myös pidemmän ajan tavoite on selvillä: ”Viisi vuotta ja sata konetta vuodessa, lii-
kevaihto 30 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on tarkoitus tässä ajassa tuplata”, 
lataa Saarni luvut pöytään.  
Tällä hetkellä Stonepower-brändin päämarkkina-aluetta on Skandinavia. Kasvua hae-
taan erityisesti viennistä. Suurimmat vientipanostukset on nyt tehty Etelä-Euroop-
paan ja sen lisäksi selvitetään kanavia Pohjois-Amerikkaan. ”Kyselyjä tulee ympäri maailmaa, mutta korona asettaa omat haasteensa viennille. 
Uusia asiakkaita on hankala tavata kasvokkain tässä tautitilanteessa. Aika ei kuiten-
kaan ole mennyt hukkaan, vaan se on käytetty kehityshankkeisiin. Hyvässä talos-
sa pitää olla hyvä kivijalka, ja sen rakentamiseen pandemia-aika on tarjonnut hy-
vän mahdollisuuden.”
 

POHJOISTA LAATUA TERÄSRAKENTAMISEEN

Ukko Works on kotimainen Sastamalan Kiikoisissa toimiva konepaja. Teemme tiivistä yhteis- 
työtä kallioporavaunuja valmistavan Rockrobot Oy:n kanssa. Työllistämme tällä hetkellä yh-

dessä yli 30 henkilöä. Toimintamme keskittyy infrarakentamisen terästuotteiden valmistamiseen 
sekä Stone Power kallioporakoneiden teräsosien valmistukseen ja laitteiden kokoonpanoon.
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TOIMINTAMME KASVAESSA ETSIMME JOUKKOOMME:HANKINTAPÄÄLLIKKÖÄ:  Työtehtäviisi kuuluu kokonaisvaltainen hankintatoimen johtaminen 
ja kehittäminen. Vastaat muun muassa hankintasopimuksista ja ostotoiminnasta, uusien 
toimittajien hankinnasta, kilpailutuksesta sekä toimittajayhteistyön jatkuvasta kehittämisestä.  
Toivomme sinulta alan kokemusta, vastuullista ja kustannustietoista työotetta sekä englannin 
kielen suullista ja kirjallista osaamista.
TALOUSHALLINNON OSAAJAA: Työtehtäviisi kuuluvat osto- ja myyntireskontra, maksu-
liikenne, laskutus sekä erilaiset toimistotyöt. Kykenet työskentelemään englannin kielellä. 
LemonSoft ERP järjestelmän osaaminen katsotaan eduksi. Toivomme sinulta kokemusta 
vastaavantyyppisistä tehtävistä.

SÄHKÖASENTAJAA: Työtehtäviisi kuuluu StonePower-poravaunujen sähköistäminen. Toivom-
me sinulta sähköasentajan koulutusta. Kokemus koneiden sähköistyksistä katsotaan eduksi.VARASTOTYÖNTEKIJÄÄ: Työtehtäviisi kuuluu varaston materiaalivirran hallinta: vastaan- 
otto, lähetykset, varastokirjanpito sekä laadunhallintaan liittyvät toimet laatujärjestelmien  
mukaisesti. Etsimme huolellista, motivoitunutta ja oma-aloitteista tekijää. Kokemus varasto-
työstä ja trukin ajotaito katsotaan eduksi.
HITSAAJIA: Työtehtäviisi kuuluvat Stonepower-poravaunurunkojen sekä tie, -rautatie ja  
voimalinja-teräsrakenteiden erilaiset hitsaus ja muut metallialan työt. Pätevyyskokeen  
suorittaminen teräksen hitsauksessa luetaan eduksi.
Tarjoamme mukavan työyhteisön kasvavassa yrityksessä, kattavan perehdytyksen ja tuen 
ammatilliseen kehittymiseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Mikäli 
koet olevasi etsimämme henkilö, laitathan vapaamuotoisen työhakemuksesi palkkatoiveineen 
sekä ansioluettelosi sähköpostiosoitteeseen tommi.kivinen@ukkoworks.fi 26.1.2022 mennessä.

Kaupallinen yhteistyö: Ukko Works

Ympäristö, kotimaisuus ja henkilöstöstä huolehtiminen ovat Ukko Worksille tärkei-
tä arvoja. Yhtiö maksaa mielellään veronsa Suomeen ja tukee näin suomalaisen hy-
vinvointiyhteiskunnan kehitystä. ”Uskomme, että nämä arvot ovat valtti myös työntekijöitä etsittäessä. Vahvana pai-
kallisena metalliteollisuuden toimijana työllistämme mielellämme paikallisia osaa-
jia”, toimitusjohtaja Kivinen vinkkaa. Tommi Kivinen, Tommi Saarni ja Mikko Mäkimattila näkevät henkilöstöinvestointi-
en olevan merkittävässä roolissa mitä tulee yhtiön kasvuun. ”Rekrytoinneissa kannattaa ottaa vähän riskiäkin. Ihmiset tekevät koko bisneksen, 
olivatpa he sitten asiakkaita tai omaa henkilökuntaa. Jos saamme oikeanlaisia ihmi-
siä kumppaneiksi, on tulevaisuudessa kaikki mahdollista.”

Kiikoisiin palkataan lisää väkeä 

Henkilökohtainen palvelu ja positiivinen 

meininki ovat EK-Tilien valtti. 

Kaupallinen yhteistyö: EK-Tilit

Yritysneuvonnalla iso rooli
 
Perinteisten taloushallintopalveluiden lisäksi EK-Tilit Oy tarjoaa yritysneuvontaa aloittaville 

ja juuri toimintansa aloittaneille yrittäjille. Yritys on mukana esimerkiksi Pirkanmaalla toimi-

vassa Yrittäjyysbuusti-hankkeessa, jota rahoittavat yhdessä työ- ja elinkeinoministeriö, Pirkan-

maan ely-keskus sekä Pirkanmaan TE-toimisto. 

”Tänä syksynä käynnistyi Yrittäjyysbuusti 3.0 eli kolmas kausi. Näinä kahtena vuotena, jot-

ka olemme olleet mukana, on neuvontaa annettu noin sadalle yrittäjälle. Palaute on ollut po-

sitiivista ja yrittäjät olleet tyytyväisiä”, Kaisa Kiviranta kertoo. 

EK-Tilien Yrittäjyysbuustissa tuottama neuvonta on monipuolista. Asiantuntijoiden avustuk-

sella voidaan laatia liiketoimintasuunnitelma tai starttirahahakemus tai arvioida liiketoimin-

nan kannattavuutta laskelmien avulla. Yrittäjyysbuustin kautta palvelut ovat asiakkaille mak-

suttomia, mistä palvelun tarjoajat ovat myös saaneet kiitosta. 

EK-Tilit on palveluntuottajana mukana myös Elyn yritysten kehittämispalvelussa.

Yrityspalvelut kuvastavat Helena Karppelinin ja Kaisa Kivirannan mukaan hyvin sitä muu-

tosta, jonka tilitoimistoala on käynyt vuosien varrella läpi.

”Pelkkä kirjanpito on laajentunut asiantuntijuuteen ja neuvontaan, joilla on nyt iso rooli 

päivittäisissä toiminnoissa.”

Sastamalan Vammalassa toimiva EK-Tilit Oy sai reilu vuo-

si sitten alleen vahvemmat hartiat, kun Homeros Oy osti 

sen koko osakekannan. Mikä kauppojen jälkeen muuttui? 

”Ei mikään”, vastaavat Homeros Oy:n toimitusjohta-

ja Helena Karppelin ja EK-Tilien Sastamalan toimis-

ton toimistovastaava, yritysneuvoja Kaisa Kiviranta. 

”Toimintatavat ja tutut ihmiset ovat säilyneet, ja olem-

me edelleen pieni mutta palveleva toimisto. Pieni toimi-

ja ei kuitenkaan yksin pysy kehityksessä mukana: ha-

lusimme taustavoiman, kun vastassa ovat isot ket-

jut. Yhdistyminen oli helppoa, sillä yritysten toi-

mintatavat ja kulttuuri ovat hyvin samanlaiset. 

Nyt voimme vastata tulevaisuuden tuomiin 

mahdollisuuksiin entistä paremmin”, naiset 

summaavat. 

 
Vaikka Homeros tarjoaa paremman tuen 

EK-Tileille, on sekin perheyhtiö. Toimis-

toja on pian kuusi ja työntekijöitä yh-

teensä 65. Helena Karppelin kertoo, et-

tä Homeroksen organisaatio on mata-

la. Yhteistyötä tehdään paljon, eikä 

yhtiöllä ole johtajaa korkealla. Työn 

laadun takaavat prosessit, jotka on 

jaoteltu esimerkiksi taloushallintoon 

ja asiantuntijapalveluihin. 

”Jokaisella prosessilla on oma vas-

tuuhenkilönsä ja jokaisella toimistol-

la vastaavansa. Laatu pysyy, kun asiat 

ovat hallinnassa”, toimitusjohtaja nä-

kee. 
Työtä tilitoimistossa Karppelin ja Kivi-

ranta kuvailevat palkitsevaksi, eikä aina-

kaan tylsäksi. Heidän mukaansa perintei-

nen, ehkä kuivakin kuva kirjanpitäjistä jou-

taisi jo romukoppaan. 

”Konsernilla on tällä hetkellä 1645 aktiivis-

ta asiakasta. Siihen mahtuu hyvin erilaisia asiak-

kaita ja erilaisia tilanteita, ja hyvin paljon asiakas-

palvelua. Nykyään tällä alalla kaivataan ulospäin-

suuntautuneita tekijöitä - ja meillä vähän hulluja, et-

tä sopeutuu porukkaan”, naiset nauravat. 

 
Sastamalan toimistossa asiakkaita palvelee 11 taloushal-

linnon asiantuntijaa. Työsuhteet ovat pitkiä ja henkilös-

tö viihtyy. 

”Työvoimaa koulutetaan koko ajan. Vielä ei ole tullut 

vastaan sellaista koulutusta, johon emme olisi kannus-

taneet osallistumaan. Kouluttautuminen takaa sen, et-

tä osaamme palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin.”

Asiakkaille EK-Tilit tarjoaa henkilökohtaista palvelua. 

Jokaisella yrityksellä on oma vastuukirjanpitäjänsä ja hä-

nellä varahenkilönsä. 

”Asiakas tuntee oman kirjanpitäjänsä. Pyrimme siihen, 

että asiakasta on aina vastassa se tuttu henkilö”, sanoo 

toimistovastaava Kiviranta. 

Pitkät asiakassuhteet nostavat esiin inhimillisen puolen 

papereiden ja numeroiden pyörittämisen takana. 

”Asiakkaisiin kiintyy. Sitä iloitsee, kun heillä menee hy-

vin ja murehtii, jos on harmia”, Kiviranta jatkaa ja muis-

tuttaa, että yhteistyösuhde on aina täysin luottamuksel-

linen.  
 

EK-Tilit Oy henkilöityy yhä vahvasti yrittäjäneuvos Erkki 

K. Mäkiseen, joka johti yritystä ja sen edeltäjää, Vamma-

lan Tilitoimistoa vuosia. Nykyään Mäkinen kuuluu Ho-

meroksen hallitukseen. 

Helena Karppelin kertoo, ettei mies ole enää mukana 

operatiivisessa toiminnassa, mutta on yhä tuttu kasvo 

toimiston arjessa. 

”Erkillä on sellainen kokemus alalta, jota harvalla on. 

Kyllä me muut ammennamme hänen tietotaidostaan hy-

vin usein.”

Kaupallinen yhteistyö: Arctic Giant Birdhouse Hotel Jättiläisenmaa
Elämyksellistä linnunpönttö- 
majoitusta Kainuun katolla
Jättiläisenmaassa voi tuntea aidon keskustelu-
yhteyden luonnon kanssa. Revontuletkin voi bongata ulkoporeammeesta tai sängyssä loikoillen.
Miltä maisema näyttäisi, jos näkisit sen jättiläisen silmin? Tai lintuperspektiivistä? Kuvittele, miltä tuntuisi herätä korkean vaaran laelle rakennetun jättiläisen linnun-pöntön mukavasta moottorisängystä, kun suurista ikkunoista silmiesi eteen avau-tuisi henkeäsalpaava maisema.

Tähtitaivaan loiste, revontulien välke, aamuauringon sarastus ja maaginen aurin-gonlasku. Ne kaikki on mahdollista kokea Artic Giant / Jättiläisenmaassa, vaikka sängyssä loikoillen tai ulkoporeammeessa istuskellen. Korkealle Kivesvaaran pääl-le rakennetussa hotelli- ja elämyskeskuksessa voi tuntea aidon keskusteluyhteyden luonnon kanssa. 

Upea kokonaisuus on rakentunut jo 1990-luvulla konkurssiin menneen laskettelu-keskuksen paikalle Paltamon Kivesvaaran laelle. Elettiin syksyä 2007, kun Anja ja Vesa Homanen saapuivat jälleen kerran tutuille puolukkapaikoilleen ja hämmäs-telivät vaaran laelta avautuvaa taianomaista maisemaa. Heidän mielissään alkoi he-ti kuhista liuta ajatuksia ja ideoita, millaisia elämyksiä tämä paikka voisikaan tarjo-ta, kun mielikuvituksen päästäisi valloilleen. Ja niin pariskunnan puolukkareissus-ta syntyikin odotettua suurempi saalis, sillä jo seuraavana päivänä ajan rapistamas-ta laskettelukeskuksesta tehtiin kaupat.
Siitä lähti liikkeelle iso urakka, kun vanhan laskettelukeskuksen olemassaolevia ra-kennuksia alettiin kunnostaa vanhaa säilyttäen ja hyödyntäen, ja samalla uutta ra-kentaen. Jättiläisenmaan avajaisia vietettiin vuonna 2012, mutta uutta on syntynyt paljon senkin jälkeen. Jättiläisenmaan toimintaa kehitetään jatkuvasti, silti maltil-lisesti ja luontoa kunnioittaen. 
“Luonto on meille tärkeä ja haluamme toimia ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen”, Arctic Giantin isäntä Vesa Homanen kertoo ja 

katsoo ympärilleen. Hänellä on kuu-
lemma ikävä työmaalleen jo päivän-
kin poissaolon jälkeen. Katse ympä-
ristöön kertoo miksi.

Samoista näkymistä vaikuttui 
myös yli 100 vuotta sitten Eino Lei-
no, joka kirjoitti Kivesvaaran suuris-
sa saleissa asuvista jättiläisistä.

Arctic Giant / Jättiläisenmaa tarjoaa monentasoista majoitusta. Useammasta koh-teesta löytyy sauna, ja hulppeimmista jopa ulkoporeamme. Kaikkia majoitusvaihto-ehtoja yhdistää kuitenkin yksi asia: niistä jokaisesta avautuu huikea maisema. Ma-joituskohteeseen toimitettu herkullinen aamiaiskori tarjoaa kiireettömän aloituk-sen päivälle. Viikonloppuisin majoittujat voivat nauttia illallista tunnelmallisessa näköalaravintolassa.
Paikan yksi ehdoton valtti on sekin, että toiminta ei ole sidottu vuodenaikoihin. Luonto puhuu niin keväällä, kesällä, syksyllä kuin talvellakin. Aktiviteettejakin riit-tää fatbikesta aikuisten pulkkamäkeen ja moottorikelkoista kajakkeihin. Alueella on lisäksi useita patikointireittejä ja kotaa saa käyttää vapaasti.

Viime vuosina kotimaisetkin matkailijat ovat löytäneet Kainuun vaaramaisemissa sijaitsevan elämyksellisen Arctic Giantin, ja monista on tullut tuttuja vakikävijöi-tä. Kivesvaaran huipulla on myös vietetty useita isompia ja pienempiä perhejuhlia.Linnunpönttöjen kaukaisimmat majoittujavieraat ovat saapuneet Australiasta, Chilestä, Kanadasta ja Arabiemiraateista. Keskieurooppalaisia matkailijoita käy myös paljon.
“Eräs yli sadassa maassa matkustanut vieraamme totesi, ettei ole milloinkaan saa-nut herätä näin upeasta paikasta. Se tuntui hienolta kiitokselta, joka on myös help-po uskoa. Katso vaikka”, Vesa toteaa ja viittaa kädellään horisonttiin, jossa illan vii-meiset säteet hipaisevat kaukana siintävän Oulujärven pintaa. Kaikkialla on täysin hiljaista.

Arctic Giant Birdhouse 
Hotel Jättiläisenmaa
• Kainuun Paltamossa, Kivesvaaran  

laella sijaitseva perheomisteinen 
hotelli- ja elämyskeskus

• Tarjoaa monentasoista majoitusta, 
joista kaikista avautuu upea näköala

• Avoinna ympäri vuoden

• Osoite: Kivesvaarantie 40, Kivesjärvi, 
88300 Paltamo

• arcticgiant.fi


