
Olen tilannut  
lisää maitoa. 
Arvioitu 
toimitusaika 
keskiviikkona  
klo 8.30.
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Kolmannes pientaloista 
tulee Oulusta

Oulun aluetta voi hyvällä syyllä kutsua 
Suomen taloteollisuuden mekaksi. Täällä  
valmistetaan yli 30 % Suomeen myydyis-
tä pientaloista, noin 2 000 taloa vuosittain. 
Alueen erityisosaamista on puun tunte-
mus: kymmenen alan suurimpiin lukeutu-
vaa puu- tai hirsitaloja valmistavaa yritystä 
toimii täältä käsin. Vahva osaaminen tar-
joaa tukevan pohjan myös uusille talotek-
niikan ja ympäristöteknologian yrityksille.

Outoa – piraatit  
on jo myyty!

Oululainen Studio Outo ideoi toilailu-
animaatiosarjan. Ensin Hullabalooba-
merirosvosarja nappasi kansainvälisen 
palkinnon ja nyt sen esitysoikeudet on 
myyty YLElle, Ruotsiin ja Norjaan. Vaikka 
sarja ei ole edes valmis, neuvotteluja sen 
myymisestä käydään lukuisiin maihin. 
”Odotamme kansainvälistyvämme vauh-
dikkaasti”, toteaa Studio Outon toimitus-
johtaja Janne Lehtinen hyvillään. 

Terveydeksi,  
jo 25 vuotta

Vuonna 1996 kolme lääkäriä huomasi  
kirurgien instrumenteissa puutteita. Syntyi 
yritys, jonka tulostahti kannusti keskitty- 
mään hyvinvointiin. Nyt 25-vuotisjuhliaan  
viettää Cor Group, johon kuuluu muun 
muassa terveysasemia ja päiväkoteja. 
Perustajakolmikon, Olli Karhin, Ilari Kerolan 
ja Teppo Lindénin, mukaan 63 miljoonan 
euron liikevaihto antaa vapautta punnita  
uusia kasvumahdollisuuksia luovasti.

Satoja uusia työpaikkoja

Oululaisilla on vientiä!

asioiden internet
Oulun seudulle

Uusimmat teot innovaatioita

”Uusia miljoonainvestointeja 
odotettavissa”

Oulussa osataan

”Oulu – hyöty irti öljylöydöistä” Oulu veturina terveysalalla

Koodiviidakko kasvaa
ja kansainvälistyy

Alkusyksy oli Oulun alueella todellista in-
vestointi- ja rekrytointiuutisten riemuvoit-
toa. Suomen Myyntipäälliköt, Ideapark ja 
Nokia ilmoittivat työllistävänsä yhteensä  
useita satoja työntekijöitä. Pohjois-Poh-
janmaan yrittäjät taas käynnistivät kes-
kuudessaan kampanjan, jonka puitteissa  
alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä kan-
nustetaan tarjoamaan 100 työpaikkaa 
nuorille. Lisäksi kirkon tavoitteena on kes- 
kittää Ouluun koko taloushallintonsa pal-
velut, jotka jo nyt työllistävät alueella 
toista sataa asiantuntijaa. 

Osaajien perässä Ouluun
Vuoden aikana toteutuneilla irtisano-
misilla on ollut myös yllättävä positiivi-

nen vaikutus Oulun seudun elinkeinoelä-
mään. Maailman huippuihin lukeutuva, 
osaava ICT-alan työvoima on osoittau-
tunut kovaksi valuutaksi, joka houkutte-
lee alueelle yrityksiä yksi toisensa jäl-
keen. Solita, Bitwise, MediaTek ja Nordic 
Semiconductors päättivät kaikki perus- 
taa yksiköt Ouluun ja hakevat jokainen  
kymmeniä työntekijöitä parhaillaan. 
Lisäksi Elektrobit on ilmoittanut avaavan-
sa Oulussa uuden autoteollisuuden oh-
jelmistoihin keskittyvän tuotekehitysyk-
sikkönsä. Kuin huomaamatta Oulusta on 
myös kasvanut Suomen digipankkipää-
kaupunki, kun Nordea perusti tänne digi-
taalisen palvelun kehitysyksikkönsä  
OP:n mallia seuraten.

Teknologiayritykset  
Haltian ja Lewel 
Group hakevat 
asioiden internetistä 
kasvua ja vahvaa 
asemaa globaaleilla 
markkinoilla.

Yksi teknologia-alan kuumimmasta pu-
heenaiheista ja kiinnostavimmista kehi-
tysnäkymistä on asioiden internet, eng-
lanniksi Internet of Things.
 Kun nyt tuntemamme internet yhdis-
ti ihmiset, asioiden internet yhdistää lait-
teet ja koneet toisiinsa ja internetpalve-
luihin. Se merkitsee suurta mullistusta 
kuluttajien arkeen ja käsitykseemme in-
ternetistä.
 ”Asioiden internet on yksi ydinosaa-
misalueistamme”, sanovat kuin yhdestä 
suusta oululaisen Haltianin markkinoin-

tijohtaja Heini Tuorila ja Lewel Groupin 
toimitusjohtaja Jukka Kangas.
 Konkreettisesti asioiden internet voi 
tarkoittaa esimerkiksi autotietokonet-
ta, joka tilaa huoltoajan tai sitä, että au-
tot varoittavat liikenteessä toisiaan liuk-
kaasta kelistä. Tai lääkepurkkia, joka 
lääkkeen loppuessa varaa lääkäriajan. 
Asukkaiden toimintaan reagoiva älyva-
laistus puolestaan lisää asumismuka-
vuutta ja vähentää energiankulutusta.
 Lewel Group julkaisi äskettäin teol-
lisuusasiakkaille lanseeratun IoT-kon-
septinsa, SeeMOREn, joka laajentaa en-
tisestään yrityksen palvelutarjontaa ja 
asiakaskuntaa. 
 ”Teollisuudessa käyttökohteet liit-
tyvät erityisesti etävalvontaan, monito-
rointiin, kunnossapitoon ja huoltotoi-
miin. Asioiden internet on voimakkaas-
ti tulossa myös kuluttajasegmenttiin ja 
esimerkiksi talotekniikassa se on jo täyt-
tä todellisuutta”, sanoo Jukka Kangas.
 Heini Tuorilan mukaan asioiden inter-
net tarjoaa Haltianille todellisen 

mahdollisuuden merkittävään uuteen  
liiketoimintaan. Vastikään julkaistun 
Thingsee-järjestelmänsä myötä Haltian 
laajentaa asioiden internet -järjestelmä-
toimittajaksi ja hakee vahvaa asemaa 
kansainvälisillä markkinoilla.
 Kun asiat ja esineet liittyvät tietoverk-
koon, se merkitsee tiedon, datan, mää-
rän valtavaa kasvua. Ison datan hallinta 
ja analysointi on molempien oululaisyri-
tysten vahvuustekijä ja keskeistä osaa-
mista.
 ”Analysoinnilla tuodaan tietomassas-
ta esiin vain tärkeimmät asiat niin, että 
se on loppukäyttäjälle helppoa ja hyö-
dyllistä”, Tuorila lupaa.

JOT Automationin robotit 
kasaavat Applen tuoreet 
pöytätietokoneet. Uusim-
mat Audit tottelevat kul-
jettajiaan Elektrobitin 
teknologian avulla. Mitä 
vielä? Vaikka mitä, kun 
on kyse Oulun seudun 
maailmanmenestyjistä!

Oulun seudun osaamista viedään maa-
ilmalle vuosittain yli 3 miljardin euron 
arvosta. Välillä vientituotteet suoras-
taan viedään käsistä! Kuten silloin, kun 
Fingersoft julkaisi Hill Climb Racing -ajo-
pelinsä ja se ladattiin yli 200 miljoonaa 

kertaa. Luettelo maailmanmenestyk-
seen ponnistaneista Oulun seudun yri-
tyksistä ja niiden toimialoista on ilahdut-
tavan pitkä. Alueella toimiikin jo lähes 
200 erikokoista yritystä, jotka myyvät 
tuotantonsa maailmalle. Yksi esimerk-
ki maailmanvalloittajista on koko lukko-
alan mullistava iLOQ.

Maailmanmenestys ovenpielessä 
iLOQ on maailman ensimmäinen ja ai-
noa elektroninen lukitusjärjestelmä, jo-
ka saa tarvitsemansa sähkön avaimen 
työntöliikkestä. Ratkaisu on siis paitsi  
älykäs myös ympäristöystävällinen ja 
turvallinen. iLOQin lukkojen takaa löy-
tyykin lukuisia sairaaloita ympäri maa-
ilmaa sekä kohteita ääriolosuhteissa. 
iLOQin nousu koko lukkoalan maailman-
markkinan johtajaksi on vain hetkien ky-
symys: ”Miljoonien lukkojen ja avainten 

paristojen vaihtamiseen liittyvät kulut ja 
ympäristötekijät ovat nousemassa to-
delliseksi ongelmaksi”, yrityksen perus-
taja Mika Pukari toteaa.

Tutkimusta ideoiden taustalla
Onnistuminen maailmanvalloituksessa  
ei ole oululaisille sattumaa, sillä yhä 
useamman innovaation jäljet johtavat 
Oulun yliopistolle tai ammattikorkea-
kouluun. Esimerkiksi miljoonien eurojen 
rahoituksen saanut Indoor Atlas pohjaa  
Oulun yliopistolla tehtyyn tutkimukseen. 
Alueen vahvat kouluttajat ja kaupunki 
ovat myös aktiivisesti luoneet uusia toi-
mintatapoja, joilla tutkimuksen tuotta-
mat ideat jalostetaan tehokkaasti tuot-
teiksi ja palveluiksi. Oulun innovaatio al-
lianssista ja Business Kitchenistä maa-
ilmalle saadaankin tuoreita yrittäjiä ta-
saista tahtia.

100 tekoa -listan kolme uusinta ovat kaikki teknologian innovaatioita. Säh-
könkulutuksen automaattisesti katkaiseva ASMO-laturi, lasten ja työnteki- 
jöiden läsnäoloa päiväkodeissa seuraava Daisy-sovellus ja kämmenelle 
heijastettava virtuaalinäppäimistö ovat valintaraadin mukaan kaikki hienoja 
esimerkkejä oululaisesta osaamisesta ja Oulussa vallitsevasta uuden kehit-
tämisen kulttuurista.

Tutustu tekoihin tarkemmin:  
ASMO-laturi: www.asmocharger.com 
Daisy-sovellus: www.whileonthemove.com  
Virtuaalinäppäimistö: augumenta.com

IndoorAtlas 7,6 miljoonaa, CyberLightning 3,2 miljoonaa, Biosilta 2,5, Kyynel 
2 miljoonaa euroa… Vuosi 2014 on ollut Oulun kasvu- ja start-up-yrityksille 
suotuisa: sijoittajat ovat osoittaneet luottamustaan menestykseen kymme-
nien miljoonien eurojen voimalla. Investoinnit antavat yrityksille työrauhan 
– ja oululaisille työtä.
 ”Viime vuosina Ouluun on syntynyt valtava määrä uusia firmoja. Nyt ne 
ovat siirtymässä uuteen tilaan: hyvistä pienistä frimoista on tulossa lupaa-
via menestyjiä”, Ville Heikkinen sijoitusyhtiö Butterfly Venturesista arvioi.
 Heikkisen mukaan lisää hyviä uutisia on odotettavissa. ”Oulun seudulla 
on tosi paljon hyviä sijoituskohteita, ja start-upien laatu paranee koko ajan. 
Muun muassa Internet of things, painettu äly, radioteknologia ja terveystek-
nologia tulevat olemaan Oululle tosi kova juttu. Tulemme näkemään lisää 
miljoonien sijoituskierroksia lähivuosina.”

Norjan yksi suurimmista öljyesiintymistä kymmeneen vuoteen löytyi Altan alueelta 
lokakuussa. Yhdessä ensi syksynä avattavan Statoilin Aasta Hansten -öljykentän se-
kä Oulu–Luulaja–Tromssa-lentoreitin kanssa se avaa melkoisia mahdollisuuksia  
oululaisille yrityksille.
 ”Esimerkiksi Statoil etsii osaavia kumppaneita, ja työntekijämäärä aiotaan tupla-
ta pohjoisessa. Lundin Norway vastaa puolestaan uudesta Altan kentästä. Norjalaiset 
arvostavat suomalaista osaamista ja etsivät kumppaneita, jotka myös ovat tot-
tuneet pimeään talveen”,  Norja-yhteyksien projektikoordinaattori Maja Terning 
BusinessOulusta sanoo.
 Terningin mukaan Pohjois-Norjassa on nyt mahdollisuuksia monelle eri alalle ra-
kentamisesta ja metallialasta ICT-yrityksiin: ”Tromssan yliopistosta valmistuu kym-
menen ICT-insinööriä vuodessa. Tarve on 200. Oulu pystyy tarjoamaan Norjaan mo-
nipuolista osaamista. Lentoreitti helpottaa yhteistyötä ja tuo jatkuvuutta toimintaan.”

Oulun yliopistollinen sairaala on uudistumassa ja kasvamassa. Investointien koko- 
luokka uudistuksessa on noin 500 miljoonaa euroa seuraavan 15 vuoden aikana. 
Terveysalalle on muodostettu yritysten, korkeakoulujen, kaupungin ja tutkimus- ja 
innovaatiokeskusten yhteinen ekosysteemi OuluHealth. OuluHealthin toiminnan 
keskiössä on innovaatiotoiminnan tukeminen eri tieteenaloja ja potilaslähtöisyyttä  
yhdistämällä. Oululla on myös vetovastuu Tekesin Innovatiiviset kaupungit -ohjel- 
man Tulevaisuuden terveys -teemassa, jonka myötä on käynnistymässä useita 
hankkeita tulevan vuoden sisällä.
  Oulussa uudet teknologiat ja terveysala kulkevat käsi kädessä. Huikean kansain-
välisen kasvupotentiaalin omaavia yrityksiä on syntynyt jo 200 ja lisää on tulossa. 
Alan on arvioitu luovan Ouluun jopa 700 uutta työpaikkaa.

Oululainen Koodiviidakko on kuulunut Suomen nopeimmin kasvavien tek-
nologiayritysten joukkoon jo neljä vuotta peräkkäin. Rivakasti kehittynyttä 
liikevaihtoa kertyi 2013 noin 4,5 miljoonaa euroa ja myös kuluva vuosi jat-
kui kasvu-uralla.
 ”Pilvipalvelujen käyttö lisääntyy ja markkinointi ja viestintä siirtyy yhä 
enemmän verkkoon, siinä kasvumme tekijät. Positiivinen markkina vie meitä 
vahvasti mukanaan”, iloitsee Koodiviidakon toimitusjohtaja Samuli Tursas.
 Digitaalisen viestinnän ratkaisuja sekä ohjelmistopalveluja tarjoava 
Koodiviidakko on keskittänyt kehitystyön Ouluun, jota Tursas kehuu vuo-
laasti teknologiayrityksen toimintaympäristönä.
 ”Oulusta löytyy oikeasti maailman huippuluokan teknistä osaamista, mi-
kä on meidän ehdoton vahvuutemme. Lisäksi meille tärkeitä ovat yliopisto 
ja ammattikorkeakoulu. Olemme hyödyntäneet kansainvälisten opiskelijoi-
den ja ammattilaisten osaamista ja palkanneet heitä.”
 Paitsi kasvussa, Koodiviidakko on onnistunut myös kansainvälistymisessä. 
Yrityksen 110 ammattilaisesta yhteensä 20 työskentelee Berliinissä, Dubaissa, 
Moskovassa ja Pariisissa. Seuraavana avataan Hongkongin toimipiste: ”Jos me 
emme lähde ulkomaille, ulkomaiset yritykset kyllä tulevat tänne.”
 Positiivisten kokemusten perusteella Tursas kannustaa oululaisia yrityk-
siä lähtemään maailmalle. Tarvitaan ennakkoluulottomuutta, kovaa työtä 
ja aktiivisuutta, mutta onnistuminen on palkitsevaa.
 ”Ulkomaisille yrityksille ei ole ongelma ostaa suomalaiselta yritykseltä 
palveluja. Ja varsinkin EU:ssa toimiminen on hyvin selkeää ja suoraviivaista”, 
Tursas kiittää.

9 S O L U T I O n S

”Me 9Solutionsilla haluamme omalla 
panoksellamme varmistaa, että Oulu 
tulee menestymään langatonta tie-
toliikennettä soveltavissa ratkaisussa 
myös tulevaisuudessa. Kehittämme, 
valmistamme ja myymme henkilö-
turva- ja tuottavuusratkaisuja palve-
lutaloille, kotihoitoon ja sairaaloille. 
Tarvitsemme heti 3–5 henkeä: front 
end ja back end -ohjelmistokehittä-
jiä, sulautettujen ohjelmistojen am-
mattilaisia, testaajia, teknisiä tuki-
henkilöitä ja tuotetestaajia. Lisää rek-
rytointeja tulemme tekemään kas-
vun myötä.”

Sami Herrala
toimitusjohtaja

n O K I A  n e T w O r K S

”Nokian asema Oulussa on vakaa ja  
tulevaisuus näyttää nyt hyvältä haas- 
teellisten vuosien jälkeen. Suunnit-
telemme ja valmistamme Oulussa 
tukiasematuotteita matkapuhelin- 
verkkoihin, sillä täällä on pitkältä  
ajalta merkittävää osaamista juuri  
tältä radioteknologian alalta. Olem-
me koko tuon ajan olleet mukana  
kehittämässä alan ekosysteemiä 
kaupungissa ja työtä on kunnia olla 
jatkamassa. Lähikuukausina haem-
me vahvistusta tukiasemien tuote-
kehitykseen palkkaamalla muutamia 
kymmeniä henkilöitä.”

Juhani Helakari
tuotekehitysjohtaja

Vaikka median huomio Oulussa on kiinnittynyt 
irtisanomisiin, käy alueen kulisseissa kova kuhina. 
Useat globaalit toimijat ovat investoineet alueelle, 
huippuosaajamme perustavat uusia start-up-
yrityksiä, tutut isot toimijat rekrytoivat uutta työ-
voimaa ja vahva tutkimus synnyttää tasaisella 
tahdilla menestystarinoita. Positiiviset uutiset usein 
kantautuvat vain sisäpiiriin. Siksi kokosimme niitä 
tähän aukeamallisen.

Oululaislähtöinen Koodiviidakko kasvaa ja rekryää tiimiinsä myös kansainvälistä 
osaamista. Jeremy Barry, Maaret Posti, Regina Kalashnikova ja Daria Lyutkovski 
suunnittelevat Koodiviidakon kansainvälisiä markkinointitoimia.

”Oululaiset, nyt kannattaa toimia”, 
Tromssasta Ouluun kotiutunut Maja 
Terning BusinessOulusta kannustaa. OuluHeath yhdistää teknologiat ja terveysalan uudeksi bisnekseksi.

”Asioiden internetin osaamisemme merkitsee asiakkaille kustannussäästöjä ja parempaa laatua”, sanoo Lewel Groupin Jukka Kangas. ”Avasimme 
toimipisteen Yhdysvaltojen Piilaaksoon, jossa osaamisellemme on selkeä kysyntä. Insinöörityö pysyy Suomessa”, kertoo Haltianin Heini Tuorila.

Uudistuneen, tyylikkään iLOQ avaimen on suunnitellut Suomessa vuoden 
2014 teolliseksi muotoilijaksi valittu Kirsi Svärd (ED Design Oy).
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Teatteriin hirveän 
hauskat Addamsit

Tammikuussa pelottavan hauska per-
he valtaa Oulun kaupunginteatterin, kun 
musikaalikomedia The Addams Family 
pyörähtää käyntiin. Hykerryttävän koo-
minen tarina on täynnä svengaavaa mu-
siikkia, jota näyttämöllä veivaa huikea 
hautajaisbändi. Hulvattoman hullun-
myllyn vanhempina nähdään tuore ou-
lulaispariskunta, tähtinäyttelijät Merja 
Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen.
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Fingersoftin Hill Climb Racing -ajopeli on 
ladattu yli 200 miljoonaa kertaa.

Uusimmat Audit tottelevat kuljettajiaan 
Elektrobitin teknologian avulla.
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Elämä pelaa

S O L I TA

”Solitan toiminta Oulussa on käyn-
nistynyt vauhdikkaasti. Olemme nyt 
tehneet ensimmäiset rekrytoinnit. 
Seuraavan vuoden aikana tavoittee-
namme on rekrytoida vielä noin 50 li-
sää. Solita on digitaalisen liiketoimin-
nan asiantuntijayritys. Tarvitsemme 
osaajia laaja-alaisesti: ohjelmisto-
suunnittelijoita ja -arkkitehtejä, pro-
jekti- ja palvelupäälliköitä, tiedolla 
johtamisen asiantuntijoita ja ratkai- 
sukonsultteja. Etsimissämme ihmi-
sissä on sinnikkyyttä ja asennetta, 
joilla tehdään menestystarinoita.”

Jari Niska
toimitusjohtaja

S U O m e n 
m Y Y n T I pÄ Ä L L I Kö T

”Suomen Myyntipäälliköt Oy toimii  
Oulussa, sillä täällä työnteon kult-
tuuri on vahva. Täällä meille on hy-
vin tarjolla ammattitaitoista ja kou-
lutettua työvoimaa. Suomen Myynti-
päälliköt Oy tuottaa pitkälle vietyjä, 
laadukkaita asiakastapaamisia B2B-
sektorille, joten vaadimme työnteki-
jöiltämme kokemusta ja mielellään 
yli 40-vuoden ikää. Seuraavan neljän 
kuukauden aikana tulemme rekrytoi-
maan 30 uutta työntekijää ja seuraa-
van kahden vuoden aikana arviolta 
noin 150 henkilöä.”

Esa Kortetjärvi
toimitusjohtaja

T Yö T T ö m Y Y S J A K S O J e n  pÄ ÄT T Y m I n e n  O U L U n  S e U T U K U n n A S S A 
TA m m I – S Y Y S K U U S S A  2 0 1 4 .  Oulun seutukunnassa työttömyys on useimmille 
väliaikainen tila. Vuoden 2014 aikana työttömäksi jääneistä on lokakuun alkuun mennessä 
suurin osa jo palannut työelämään.  Lähde: Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto palvelujohtaja Pirjo Juntunen
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