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– Asiakkailla on tarpeita, meil-
lä on ratkaisu.

Näin kuvaa pieksämäke-
läisen perheyrityksen Piakon 
toimitusjohtaja Harri Kova-
nen yrityksensä toimintape-
riaatteita. Piakon työsarkaa 
on hyötyajoneuvojen varus-
telu kuormakoreilla, lavoilla, 
kuormankäsittelylaitteilla ja 
perävaunuilla. Yritysidea on 
kantanut vuodesta 1984, jol-
loin Harrin isä Jukka Kovanen 
perusti Piakon.

Piakolla ei ole sarjaval-
misteita, vaan kaikki autot 
räätälöidään asiakkaiden ti-
lausten mukaan. Autoihin ra-
kennetaan tilaa kuljetettavalle 
tavaralle, tehdään sähköjen ja 
paineilman asennuksia ja liite-
tään hydrauliikkaa.

 
Piakon tuotantohalli Naara-
järvellä tuntuu loputtoman 
pitkältä, mutta turhaa tilaa 
siellä ei ole. Työtä paiskitaan 
koko hallin pituudella.

– 145 metriä ja yli 4000 ne-
liötä, hallituksen puheenjoh-
taja Jukka Kovanen kertoo 
alkuvuodesta 2014 Naarajär-
velle valmistuneen hallin mi-
toiksi.

Taantuma on nakertanut 
Suomen taloutta jo kohta 
kymmenen vuotta, mutta Pia-
ko on pysynyt kasvu-uralla. 
2014 valmistunut laajennus 
oli jo kuudes yrityksen his-
toriassa. Yritys aikoo kasvaa 
edelleen.

– Viime vuonna liikevaih-
tomme nousi 40 prosenttia 5,7 
miljooaan euroon. Tavoittee-
namme on noin kymmenen 
seuraavan vuoden aikana kol-
minkertaistaa liikevaihtomme 
nykyisestä, Harri Kovanen 
sanoo.

Viennin osuus Piakon 
myynnistä on noin 20 pro-
senttia.

– Vientiä pitää luonnollises-
ti lisätä, jos aiomme kasvattaa 
liikevaihtoamme.

 
Kuinka Piako pystyy hake-

maan kasvua myös alavireisen 
talouden aikana? Harri Kova-
nen kertoo yrityksen vahvuu-
deksi toiminnan laajan skaa-
lan: Naarajärvellä rakennetaan 
monenlaisia erikoisajoneu-
voja, tiehuoltoautoja ja elin-
tarvikekuljetuksiin soveltuvia 

autoja.
– Jonkun myynti vetää aina. 

Ja alamme olla sen verran suu-
ri toimija, että pystymme kil-
pailemaan myös useiden kym-
menien autojen toimituksista. 
Kaikki kilpailijat eivät siihen 
pysty.

Kysyntää on alavireisenkin 
talouden aikana myös siksi, 
että kuljetusyritysten on pak-
ko pitää kalustonsa moderni-
na, jos aikovat pysyä mukana 
markkinoilla.

– Autot hankitaan tätä nykyä 
usein leasing- tai huoltolea-
sing-sopimuksilla, ja siksikin 
kierto on nopeaa. Elintarvi-
kekuljetuksissa myös eri sään-
nösten kiristyminen pakottaa 
yrityksiä kaluston uusintaan.

Viime aikoina Piakon työ on 
painottunut raskaisiin erikois-
ajoneuvoihin, joissa on muka-
na hydrauliikkaa.

– Nosturi- ja vaihtolavakul-
jetuksiin erikoistuneet kulje-
tusyritykset työllistävät meitä. 

Myös sähköyhtiöt ja pelas-
tuslaitokset ja puolustusvoi-
mat ovat merkittäviä asiakkai-
ta, Harri Kovanen kertoo.

 
Alan riski on sen pääomaval-
taisuus. Yrityksillä on paljon 
rahaa kiinni autoissa ja niiden 
lisälaitteissa. Autoja rakenne-
taan pitkään ja myös maksu-
ajat ovat pitkiä.

– Kolme kilpailijaa on ajau-
tunut konkurssiin lyhyen ajan 
sisällä, mutta yhtään uutta ei 
ole tullut tilalle, Jukka Kova-
nen kertoo.

Piakolla on 31 työntekijää ja 
pari asentajan paikkaa on par-
haillaankin auki.

– Valmiit huippuosaajat 
eivät näinä aikoina helposti 
vaihda työpaikkaa, joten jou-
dumme kouluttamaan työvä-
keämme paljon itse.

Naarajärvellä tehdään tarkasti räätälöityjä hyötyajoneuvoja.

Piako janoaa kasvua
Harri Kovanen ohjastaa nostolaitetta. Kyseessä Scanialle rakennettu esittelyauto.

Petri Koistinen tiivisteiden kimpussa.

Tuomo Romunen viimeistelee sähkölaitokselle menevän 
huoltoauton asennuksia.

1984: Jukka Kovanen pe-
rusti Piako Ky:n. Tuotanto 
koostui sekalaisista metalli-
töistä, mutta jo alkuvaihees-
sa mukana olivat paketti- ja 
kuorma-autojen umpikorit 
ja avolavat.  Yritys toimi 
kantakaupungissa 120 neli-
ön vuokratiloissa.
1988: Piako rakensi uuden 
300 neliön tuotantohallin 
Naarajärvelle. Päätuotteiksi 
olivat tässä vaiheessa muo-
dostuneet hyötyajoneuvo-
jen päällirakenteet, mutta 
suurta osaa  liikevaihdosta 
edusti myös teollisuuden 
käyttämien terässavupiip-
pujen valmistus.
1995: Jukan vaimo Sirpa 
Kovanen siirtyi täysipäiväi-
sesti Piakon palvelukseen. 
Yhtiömuoto  muuttui osa-
keyhtiöksi. Ensimmäinen 
hallilaajennus.
2000: 1000 neliön hallilaa-

jennus. Uusien levytyöko-
neiden hankinta.
2006: Jukan ja Sirpan van-
hin poika Harri valmistuu 
diplomi-insinööriksi ja 
aloittaa  perheyhtiön palve-
luksessa.
2008: Tuotantotilojen yh-
teyteen valmistui nykyaikai-
nen raskaankaluston maa-
laamo.
2010: 1988 ja 1995 valmis-
tuneiden tilojen remontoin-
ti.
2011: Hannu Kovanen ot-
taa vastuun myynnistä ja 
markkinoinnista Etelä-Suo-
messa.
2014: Vetovastuu yrityk-
sestä siirtyi Jukan ja Sir-
pan pojille, Harri ja Hannu 
Kovaselle. Harri Kovanen 
nimitetään Piako Oy:n toi-
mitusjohtajaksi. Yritys täyt-
ti 30 vuotta ja vihki uuden 
hallilaajennuksen.

Piakon vuodet  
1984 – 2015

Jorma Ylönen
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Kaikki teollisuudenalat ke-
hittyvät huimaa vauhtia, eikä 
metalliala tee poikkeusta.

Tulevaisuudessa metalli-
puolen osaajalle eivät riitä 
enää perinteiset koneistajan 
tai levyseppähitsaajan taidot, 
vaan hänen on hallittava pe-
rustiedot myös hydrauliikas-
ta, pneumatiikasta ja sähkö-
tekniikasta.

Etelä-Savon ammattiopisto 
(Esedu) on vastannut tähän 
tarpeeseen metallialan kou-
lutusta kehittämällä. Täst-
edes koulusta ei valmistu 
enää koneistajia tai levysep-
pähitsaajia, vaan kunnossa-
pitoasentajia.

– Vanhat hyvät perustaidot 
ovat edelleen mukana, mutta 
niitä on täydennetty edellä 
mainituilla osaamisalueilla, 
Pieksämäen ammattikam-
puksen koulutuspäällikkö 
Jarmo Pohjolainen kiteyttää.

Esedun kunnossapito-
asentajan koulutuksen aloitti 
tänä syksynä 20 nuorta.

Koulutus kestää kolme 
vuotta ja metallipuolen tai-
tojen lisäksi opiskelijat suo-
rittavat yleisopintoja muun 
muassa englannista, ruotsis-
ta, äidinkielestä, fysiikasta, 
kemiasta, matematiikasta ja 
työelämätaidoista.

– Kielitaito on metallipuo-
lellakin erittäin tärkeä. Jos 
meinaa ulkomaalaisten kans-
sa työskennellä, niin pitäisi 
osata vähän sitä Lontoota, 
opettaja Ari Tiusanen toteaa.

Yleissivistävät kurssit käy-
dään läpi kahden ensimmäi-
sen vuoden aikana. Ne ovat 

osa valtakunnallista opin-
tosuunnitelmaa ja takaavat 
jatko-opintokelpoisuuden.

Olipa koulutus kuinka 
korkeatasoista ja laaja-alais-
ta hyvänsä, opiskeluaikana 
päästään kiinni vain perus-
teisiin. Syvempi osaaminen 

kehittyy ensin työssäoppi-
misjaksoilla ja sittemmin 
työpaikoilla.

Kolme vuotta kestävät 
kunnossapitoasentajan opin-
not sisältävät vähintään 24 
viikkoa työssäoppimista. 
Määrä on joustava, tarpeen 
tullen työssäoppimisjaksoa 

voidaan venyttää pidemmäk-
sikin.

– Tulevaisuudessa opis-
kelusta tulee yhä yksilölli-
sempää. Koulutuksen tulee 
seurata työelämän tarpeita ja 
tavoitteenamme onkin, että 
kaikki Pieksämäellä valmis-
tuneet saavat töitä paikka-
kunnalta.

Pieksämäellä on muutama 
suuri tai keskisuuri metal-
lialan yritys ja niiden ym-
pärillä laaja alihankkijoiden 
verkosto.

– Varsinkin nämä pienet 
yritykset haluavat riveihinsä 
mahdollisimman laaja-alai-
sia metallin osaajia, opettaja 
Matti Suihkonen toteaa.

Monella ihmisellä on me-
tallialasta varsin vanhanai-
kainen mielikuva. Että se on 
pelkkää mustan raudan hit-
sausta kolkossa ja likaisessa 
hallissa.

Todellinen tilanne on kui-
tenkin paljon monipuoli-

sempi. Perinteisiäkin töitä 
tehdään, mutta niiden rin-
nalla on yhä enemmän työ-
vaiheita, joissa käytetään ro-
botteja, tietokoneohjelmia ja 
automaatiotekniikkaa.

Metallialankin tulevaisuus 
on nuorten käsissä, joten 
Esedu tekee positiivista jul-
kisuuskampanjaa yhdessä 
Teknologiateollisuus ry:n 
kanssa.

– Koulu kerää ysiluokka-
laisista kaikkein kiinnostu-
neimmat ja me pidämme 
heille kerran vuodessa tek-
nologiapäivän. Päivän aika-
na käymme muun muassa 
tutustumassa paikallisiin 
metallialan yrityksiin. Suurin 
osa nyt aloittaneista oppilais-
ta on peräisin tällaisesta ryh-
mästä, Pohjolainen sanoo.

Metalliala on kohtalaisen 
suhdanneherkkä, joten viime 
vuosina ei ole voitu välttyä 
irtisanomis- ja lomautusuu-
tisiltakaan. Työnäkymät ovat 
kuitenkin pitkällä tähtäimel-
lä hyvät, sillä yli 55-vuotiaita 
metallialan ammattilaisia on 
todella paljon.

– Viiden vuoden kuluttua 
saatamme olla jo ihmeissäm-
me työvoiman saatavuuden 
kanssa. Se olisi kaikkein pa-
hin tilanne, että olemassa 
olevat yritykset joutuisivat 
supistamaan toimintojaan 
työvoimapulan takia.

Perinteiset perustaidot eivät enää riitä.

Kunnossapitoasentajista  
koulutetaan metallialan moniosaajia

Metallialankin 
tulevaisuus on 
nuorten käsissä.

Hitsausrobotti on Esedun Pieksämäen yksikössä kolmisen kuukautta lukuvuodessa. Hit-
sausrobottiin ovat tutustumassa koulutuspäällikkö Jarmo Pohjolainen (oik.) ja metalli-
puolen opettajat Matti Suihkonen (vas.) ja Ari Tiusanen.

Varkaus 
Antti Aho

Energiatekniikka on tule-
vaisuutta. Insinööriopinnot 
avaavat oven työpaikkoi-
hin missä vain. Näin ajatteli 
Tanja Rybakova kaksi vuot-
ta sitten aloittaessaan ener-
giatekniikan opinnot Savo-
nia-ammattikorkeakoulussa 
Varkaudessa.

– Olin aiemmin matkailu-
alalla, mutta ilta- ja viikon-
loppuvuorot ovat hankalia, 
sillä kasvatan lapseni yksin. 
Lisäksi halusin jotakin muu-
ta, uusia haasteita. Haluan 
koko ajan tehdä jotakin.

Energiatekniikka oli itses-
tään selvä valinta vain yhdes-
tä syystä.

– Minulla on asunto Var-
kaudessa. Täällä ei ole mah-
dollista tehdä muita amk-
opintoja.

Rybakova ei mennyt pää-
sykokeisiin, vaan valisti am-
mattikorkeakoulun avoimen 
puolen opinnot. Sitä kautta 
hän pääsi pian tutkinto-opis-
kelijaksi.

– Olen kiitollinen siitä, että 
se onnistui tällä tavalla. Mi-
nut otettiin myös hirmuisen 
hyvin vastaan, vaikka tulin 
vähän myöhässä. Opettajat ja 

muu henkilökunta auttoivat 
ja muut opiskelijat olivat hy-
vin ystävällisiä.

Aiemmin Rybakovalle täy-
sin tuntematon aihe alkoi 
pienen perehtymisen jälkeen 
kiinnostaa.

– Innostus rupesi herää-
mään.

 
Rybakova opiskelee sa-
malla suomenkielistä teknis-
tä sanastoa, ja myös englan-
tia. Venäjä sujuu luonnostaa, 
sillä hän on syntyisin Venä-
jän puolelta, Vienan Karjalan 
Jyskyjärveltä.

– Äiti on suomenkielen 
opettaja. Kotona puhuttiin 
venäjän lisäksi jonkin verran 
suomea ja karjalaa.

Suomeen Rybakova tuli 
lukioon, Suomussalmelle, 
missä samaan aikaan opiskeli 
myös tuleva F1-kuski Heikki 
Kovalainen. Lukion jälkeen 
Rybakova opiskeli matkailu-
alaa Ilomantsissa, oli välillä 
töissä Venäjällä ja tuli siel-
tä työn perässä Varkauteen, 
kylpylähotelli Kuntorantaan 
vastaanottovirkailijaksi.

– Lisäksi olen toiminut 
matkanjärjestäjänä venäläi-
sille. Kuntorannan lisäksi 
kohteita ovat olleet esimer-
kiksi Koli, Tahko ja Järvisy-

dän. Minulla on matkailu-
puolella aika laajat verkostot, 
joista uskon olevan hyötyä 
jatkossakin.

Rybakova aikoo hyödyntää 

myös venäjäntaitoaan.
– Esimerkiksi harjoittelu-

paikoissa siitä on oltu kiin-
nostuneita. Uskon että se on 
tosi iso hyöty siinä vaiheessa 

kun haen työpaikkaa.
 

Rybakova on varma siitä, 
että tekevälle löytyy töitä.

– Monet sanovat, että työ-

paikan saannin kanssa on 
ongelmia, mutta en ole tör-
männyt sellaiseen. Kuka ha-
luaa, hän löytää. Ei kannata 
lähetellä sähköpostia vaan 
mennä itse sisälle yrityksiin.

Kesätyöpaikkojakin oli tar-
jolla kolme.

– Jokainen harjoittelupaik-
kakin on iso plussa CV:ssä.

Rybakovalla on edessään 
vielä kaksi ja puoli vuotta 
opintoja.

– Ne vedetään loppuun. En 
ymmärrä sellaisia, jotka lo-
pettavat kesken. Suomalaiset 
eivät osaa muutenkaan ar-
vostaa koulutusjärjestelmää 
ja -mahdollisuuksia tarpeek-
si. Venäjällä on toisenlaista. 
Täällä opiskelijat saavat pal-
jon aineistoa ilmaiseksi, ja 
ruokakin on hyvää ja halpaa.

Rybakova pitää myös Var-
kauden kampuksesta.

– Kun ei ole isoa opiskeli-
jamassaa, on kaikkien opis-
kelijoiden mahdollista saada 
kunnolla tietoa. Tilat ovat 
mahtavat, ja uusi tutkimus-
halli vieressä, hän kehuu.

– Varkaus on muutenkin 
sopivan kokoinen kaupunki. 
Kaikki tarvittavat palvelut 
ovat lähellä. En ymmärrä 
miksi energiatekniikkaan on 
niin vähän hakijoita.

Energiatekniikka antaa hyvät mahdollisuudet työllistyä, sanoo Tanja Rybakova.

Avoimen kautta tutkintoon

Tanja Rybakova pitää Varkautta hyvänä opiskelupaikkakuntana. Pieni kampus antaa hy-
vät mahdollisuudet opiskella.

Antti Aho

Jari Asikainen
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Harri Kovanen ohjastaa nostolaitetta. Kyseessä on Scanialle rakennettu esittelyauto. Pikkukuvassa isä ja poika, yrityksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Kovanen ja 
nykyinen toimitusjohtaja Harri Kovanen.


