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ESIPUHE

Rengonharjun yritysalue sijaitsee Seinäjoen lentoaseman yhteydessä Ilmajoen kunnassa. Vt19tien uusi ohitustie tulee parantamaan alueen saavutettavuutta entisestään. Seinäjoen seutu on merkittävä kasvualue, joka sijaitsee pääkaupunkiseudun ja Oulun seudun puolivälissä.
Tämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa elinkeinoelämän näkemyksiä Rengonharjun alueen
kiinnostavuudesta sekä edellytyksistä, joiden perusteella yritykset olisivat halukkaita sijoittumaan
alueelle. Selvityksen tuloksia hyödynnetään sekä alueen pitkän aikajänteen kehittämisessä että
työn alla olevassa asemakaavoituksessa.
Alue on herättänyt yrityksissä kiinnostusta nykyisestä heikosta taloustilanteesta riippumatta. Aluetta kehitetään myös seuraavan nousukauden mahdollisuudet huomioon ottaen.
Kiitän lämpimästi kaikkia selvitystä varten haastateltuja yrityksiä.

Rami Mattila
Yritysasiamies
Ilmajoen kunta
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1.

JOHDANTO

1.1.

Tausta ja tavoitteet

Rengonharju on Seinäjoen lentoaseman yhteydessä sijaitseva ja kehitteillä oleva yritysalue Ilmajoen kunnassa. Alueen hyvät maaliikenneyhteydet, vahva henkilölentoliikenne ja lentoaseman investointihankkeet luovat Rengonharjulle edellytyksiä yritystoiminnan kasvualueena.
Työn tavoitteena oli selvittää Rengonharjun yritysalueen suhteellisia etuja yritystoimintojen sijaintipaikkana sekä yritysten kiinnostusta tarjota tai käyttää palveluita alueella. Selvityksessä on
käsitelty kolmea teemaa: lentologistiikka, maalogistiikka ja muut toiminnot.
1.2.

Selvityksen toteutus

Selvitys toteutettiin kokoamalla kirjallista aineistoa Ilmajoen ja sen lähiseudun elinkeinoelämästä
ja liikenneyhteyksistä. Lisäksi haastateltiin seudulla ja muualla Suomessa sijaitsevia yrityksiä ja
muita organisaatioita.
Selvityksen ohjausryhmän kokouksiin osallistuivat Rami Mattila (puheenjohtaja) ja Tapio Mäntymaa Ilmajoen kunnasta, Aki Rasku ja Teemu Majasaari Seinäjoen lentoasemalta ja Mauri Hietala Seinäjoen kaupungista. Selvitystä ovat rahoittaneet Ilmajoen kunta sekä EFSI Logistics Marketing -hanke.
Selvityksen toteutti EP-Logistics Oy, jossa projektipäällikkönä toimi KTM Pirjo Venäläinen. Selvityksen toteutukseen osallistuivat myös insinööri (AMK) Martti Peuransalo ja merikapteeni Matti Utriainen.
Selvitys toteutettiin touko-kesäkuussa 2009.
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2.

RENGONHARJUN ALUE

2.1.

Alueen sijainti ja liikenneyhteydet

Rengonharjun alue sijaitsee Seinäjoen lentokentän länsipuolella Ilmajoen kunnassa (Kuvio 1).
Alueen kaavoitus on käynnissä ja se käsittää tällä hetkellä 44 hehtaarin alueen. Alueelta on laajentumismahdollisuuksia kaakon ja lounaan suuntaan. Aluetta suunnitellaan lento- ja maantielogistiikan keskukseksi, joka sopii logistiikan, teollisuuden, tukkukaupan ja näitä täydentävien palveluyritysten sijoittumispaikaksi.

Kuvio 1. Rengonharjun alueen sijainti.
Rengonharjun alueelta on 12 km Ilmajoen ja 10 km Seinäjoen keskustaan (Kuvio 2). Alue sijaitsee
Helsingin ja Oulun yhdistävien tie- ja ratayhteyksien läheisyydessä. Oulu-Seinäjoki-Helsinki yhteyden muodostava vt-19 kulkee alueen länsipuolelta. Tielle suunniteltu uusi ohitustie päättyy
etelässä Rengonharjun alueelle, mikä tulee parantamaan alueen saavutettavuutta (Kuvio 3). Jo tällä hetkellä Rengonharjun alueelta saavutetaan maanteitse yli 400 000 asukasta 1,5 tunnissa (Kuvio
4).
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Seinäjoelle

Ilmajoki
Seinäjoelle 10 km

Kurikkaan 9 km

Kuvio 2. Rengonharjun yhteydet.

Tampereelle 167 km
Helsinkiin 350 km

Kuvio 3. Vt19-tien ohitustien suunnitelma (Tiehallinto 2009).
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Kuvio 4. Rengonharjun saavutettavuus maanteitse.
Seinäjoen lentoasemalta on arkipäivittäin 4 edestakaista lentoyhteyttä Helsinkiin. Lentoliikennettä
operoi Finnish Commuter Airlines Oy (Finncomm Airlines), jonka pääkonttori toimii lentoaseman
yhteydessä. Keväällä 2009 lentoasemalta käynnistyi myös charterliikennettä. Vuonna 2008 lentoaseman kautta kulki 37 000 matkustajaa ja 11,3 tonnia rahtia, josta merkittävä osa oli postiliikennettä (Finavia).
Rengonharjun lähimmät satamat ovat Kaskinen (110 km), Vaasa (90 km), Kristiinankaupunki
(115 km), Pietarsaari (135 km) ja Kokkola (155 km). Vaasasta liikennöi RG Linen ropax-alus
Uumajaan viisi kertaa viikossa. Pietarsaaresta liikennöi UPM Seaways Saksaan kerran viikossa,
Englantiin joka toinen viikko ja Belgiaan joka kolmas viikko. MTL ja SOL liikennöivät Israeliin
kerran kuukaudessa. Kaikki Pietarsaaren alukset ovat tyypiltään lolo-aluksia. Kokkolasta liikennöi
Merilinja Oy:n konttialukset Uumajaan ja Antwerpeniin noin joka kymmenes päivä ja Boren loloalukset viikoittain Amsterdamiin.
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2.2.

Vaikutusalueen talouselämä ja yritykset

Seinäjoen kaupunkiseudulla asuu noin 140 000 asukasta. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien yhteensä 450 000 asukasta.
Rengonharjun alueella lentoaseman yhteydessä toimii Finncomm Airlinesin pääkonttori. Lisäksi
alueella toimii Käyttöauto Oy, helikopterikuljetuksia tarjoava yritys ja ilmakuvausyritys. Alueen
luoteispuolella, vt19-tien varressa sijaitsee Teboilin liikenneasema, jossa on myös ravintolapalvelut.
Alueen merkittävin yritys on Atria Oyj. Elintarvikeklusterin lisäksi muita vahvoja toimialoja ovat
esimerkiksi metalliteollisuus ja puutuoteteollisuus. Kaupan ja palveluiden merkitys alueella on
suuri. Ilmajoella ja sen lähikunnissa sijaitsee useita merkittäviä yrityksiä:
•
•

Esimerkkejä teollisuusyrityksistä: Altia Oyj, Atria Oy, Pohjanmaan Kaluste Oy, Rautaruukki Oyj, Epec Oy, Juustoportti Oy, Energent Oy, HTM Stainless Oy
Esimerkkejä logistiikkayrityksistä: HahkaWay Oy, Lillbacka Global Oy, Seinäjoen KTK
Oy, Tuoretie Oy, JH-Kuljetus Oy, Kuljetusliike Koivulahti Oy.

Tekniikan, logistiikan ja kaupan alan koulutusta alueella tarjoavat JAKK, koulutuskeskus Sedu ja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

2.3.

Rengonharjun alueen kehittämissuunnitelmat

Rengonharjun yleiskaava on voimassa. Alueen asemakaavoitus on käynnissä. Asemakaavasta olivat ensimmäiset luonnokset nähtävillä kevään 2008 aikana. Kaavaehdotus on vireillä.
Seinäjoen lentoaseman kiitotiehen on investoitu viime vuosina ja investoinnit jatkuvat seuraavan
kolmen vuoden aikana. Vuoden 2009 aikana on parannettu kiitotien asfaltointia. Rullaustietä rakennetaan lisää kesän 2009 aikana. Lentoaseman alueelle rakennetaan 1 300 m2:n kunnossapitohalli. Neuvottelut vanhan kiitotien korjauksen rahoituksesta ovat parhaillaan käynnissä.
Viitalan Kiinteistöt Oy on sai keväällä 2009 rakennusluvan alueella sijaitsevalle tontilleen. Tontille on suunniteltu 3 000 m2:n tuotanto- ja varastotila. Tontin pohjatyöt ovat käynnissä.
YIT Rakennus Oy on puolestaan aloittanut Teboilin liikenneaseman viereen rekkaparkin toteutuksen. Alueelle on harkittu myös muita palveluita (esim. majoituspalvelut).
Seinäjoen lentoaseman yhteyteen on ehdotettu myös lentokoneiden määräaikaishuoltoa. Huoltotoiminta voisi liittyä läheisesti mekaanikkokoulutukseen, jolloin huoltotoiminta tarjoaa koulutukselle harjoittelumahdollisuuksia ja tarvittaessa opetushenkilökuntaa. Koulutus taas takaisin työntekijöiden saatavuuden huoltotoiminnoille.

9 (23)

2.4.

Alueen ohi kulkeva raskas liikenne

Selvityksen aikana toteutettiin raskaan liikenteen laskenta. Laskenta tehtiin tiistaina 2.6.2009 kello 9 - 15. Siinä merkittiin Teboilin ohi ajavan kuorma-autoliikenteen yritykset (yritys, joka merkitty kuorma-auton vaunu- ja/tai nuppiosaan). Laskenta kertoo, mitkä yritykset käyttävät jo nyt
Rengonharjun alueen viereistä tieyhteyttä ja jotka saattaisivat olla kiinnostuneita sijoittumaan alueelle tai käyttämään Rengonharjun palveluita. Luonnollisesti mukana on yrityksiä, joita ei voida
pitää alueen kannalta potentiaalisina. Ajoneuvomäärissä on otettava huomioon, että mikäli ajoneuvo tekee juuri noutoa tai jakelua ko. alueella, se saattaa tulla kahdesti laskentapaikalle samana
päivänä.
Laskennassa tehtiin havainto yhteensä 245 ajoneuvosta, joista muuta kuin varsinaista tavaraliikennettä oli 15 (Taulukko 1). Merkittävin osa ajoneuvoista oli pienten (ei-valtakunnallisten) kuljetusyritysten ajoneuvoja. Näistä merkittävä osa saattaa tehdä alihankintakuljetusta isoille kuljetusliikkeille. Esimerkiksi Latva-Luopan ja Kuljetukset T. Hirsimäen ajoneuvoja kulki laskentapaikan
ohi muutaman kerran laskenta-aikana.
Isommista yrityksistä huoltoaseman kautta kulki useimmin DHL (7 kertaa). DHL tarjosi aiemmin
lentorahtikuljetuksia Vaasan lentoaseman kautta. Yritys ei ole kiinnostunut lentorahtiliikenteen
käynnistämisestä Seinäjoen aseman kautta. Toiseksi eniten liikennettä oli paikallisella Lillbackan
kuljetusyrityksellä.
Noin neljännes ajoneuvoista oli teollisuuden ja kaupan väreissä tehtäviä kuljetuksia. Teollisuuden
osalta eniten kuljetuksia oli seudun yrityksillä (Atria, Valio), juomateollisuuden ajoneuvoilla ja
öljy-yhtiöillä. Suuret teollisuusyritykset tai niihin liittyvät logistiikkatoiminnot eivät ole Rengonharjun alueen kannalta potentiaalisia. Kiinnostavin yrityksistä on laskennan perusteella HalpaHalli.
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Taulukko 1. Liikennelaskennan tulokset Rengonharjun Teboilin kohdalla.
Isot logistiikkayritykset
DHL
Lillbacka
Kiitolinja
Kaukokiito
Schenker
Itella
Movere
Transpoint
Wikeström&Krogius
ADR-Haanpää
Viinikka
PeuraTrans
Bruh Spedition
DSV
Ahola

28
7
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pienet kuljetusyritykset

90

Muu kuin tavaraliikenne
Jäte ja ympäristöhuolto
Koulutus
Eläinkuljetus

15
8
5
2

Vieras ulkomainen nimi

20

Tuntematon

28

Teollisuus ja kauppa
Karvian Betoni
Vapo
Atria
Halpa-Halli
Biolinja
Sinebrychoff
Valio
Pullapirtti
Hartwall
Rehuraisio
Neste Oil
Center Betoni
Shell
Kyrön Hovi
Hakala ja hiili
Ingman
Isku
YIT
Olvi
Myllykoski
Nordkalk
Teboil
Ekovilla
Puustelli
Kastelli
Kesko
Jokisen eväät
Neonpoint

64
11
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.

YRITYSHAASTATTELUIDEN TULOKSET

3.1.

Haastatellut yritykset

Selvitystä varten haastateltiin 29 yritystä tai organisaatiota, jotka toimivat Pohjanmaalla tai valtakunnallisesti. Haastattelut jakaantuivat seuraavasti:
•

Logistiikkayrityksiä 12 kpl

•

Teollisuuden ja kaupan yrityksiä 8 kpl

•

Muiden alojen toimijat 9 kpl (esim. kiinteistövälitys- ja kehitys, elinkeinoelämän liitot).

12 yritystä kieltäytyi haastatteluista ja ilmoitti, ettei alue ole niiden kannalta kiinnostava. Syinä
kieltäytymisiin olivat seuraavat: Etelä-Pohjanmaa ei ole yrityksen markkina-aluetta, alihankkija
hoitaa alueen kuljetukset tai yrityksellä on jo hyvät tilat Etelä-Pohjanmaan alueella.
3.2.

Rengonharjun alueen edut ja haasteet

Etuja
Haastattelujen perusteella Rengonharjun ehdottomia etuja ovat sujuvat liikenneyhteydet. Valtatieltä 19 ei tarvitse poiketa muualle, eikä asutusta ole liian lähellä liikennettä. Tieyhteydet ovat
paremmat kuin Seinäjoen keskustaan, jolloin kaupunkiajolta ja ruuhkilta vältytään. Pohjanmaan
kasvukeskuksen, Seinäjoen talousalueen, läheisyys koettiin vahvuutena. Seinäjoen seudun kasvu
lisää Rengonharjun kiinnostavuutta.
Valtakunnallisesti sijainti on ajoaikamääräyksien kannalta hyvä. Pääkaupunkiseudulta on mahdollista ajaa yhdellä ajolla (4,5 tuntia) Rengonharjulle, josta jälleen yhdellä ajolla pohjoisemmaksi.
Pääkaupunkiseudulta Seinäjoen pohjoispuolelle ei 4,5 tunnissa enää ehdi.
Rengonharjulta jakeluetäisyydet ovat kilpailukykyisiä kaikkialle Suomeen. Keskeisen terminaalin
rakentaminen alueelle vaatisi suuret volyymit joka suuntaan. Pohjanmaan jakelua ajatellen Rengonharju on hyvä terminaalialue, sillä se sijaitsee etelästä tullessa ennen varsinaisia jakelualueita.
Rengonharju olisi Seinäjokea lähestyvälle toimijalle hyvä paikka. Alue voisi toimia myös neutraalina pysäköintipaikkana talouskeskusten ja yritysomisteisten terminaalien ulkopuolella.
Työvoiman saatavuutta Etelä-Pohjanmaalla pidettiin hyvänä.
Lentokentän läheisyys on etu niille, jotka voivat sitä hyödyntää. Lentopalveluille ei näytä tällä
hetkellä olevan suurta tarvetta. Joka tapauksessa jatkokuljetukset lentokentältä olisi helppo järjestää, jos lähelle sijoittuu kuljetusyrityksiä. Haastatteluissa matkustajalennot nähtiin huomattavasti
rahtilentoja merkittävämpinä. Pakettirahtia ja tärkeitä teollisuuden varaosia on jonkin verran kuljetettu lentoteitse. Jos yrityksen tuotanto on Pohjanmaalla ja asiakkaat ovat muualla maailmalla,
niin silloin lentoyhteys tuottaisi etua.
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Osa haastatelluista ei uskonut lentoliikenteen kasvavan merkittävästi. Kentän läheisyys on vain
pieni etu tai lähinnä imagoasia. Osa piti Rengonharjun markkinointia lentokentän avulla aiheettomana. Kentällä ei ehkä ole kylliksi painoarvoa. Säännöllinen lentorahtiliikenne ei todennäköisesti
ala, ellei suuria rakenteellisia muutoksia alueen yrityskentällä tapahdu. Volyymien olisi kasvettava aivan uusiin mittaluokkiin ja säännönmukaistuttava.
Useammassa haastattelussa ehdotettiin kuitenkin myös, että osa ruuhkaisen Helsinki-Vantaan liikenteestä tai rahdin käsittelystä siirrettäisiin Seinäjoen lentokentälle.
Haasteita
Pohjanmaa on jakelutoiminnolle haastavaa haja-asutusaluetta. Tästä johtuen terminaaleja tarvitaan
ja se voi olla Rengonharjulle myös etu. Erään valtakunnallisen toimijan näkökulman mukaan Seinäjoen alue ja sen rooli ei ole hahmottunut. Oulu, Vaasa ja Jyväskylä kattavat Seinäjoenkin alueen.
Monissa haastatteluissa toistaiseksi puuttuva Seinäjoen ohitustie on ehdoton heikkous. Kaupungin
läpi menevä tieyhteys pohjoiseen on hetkittäin ruuhkainen ja vaarallinen. Ohitustien valmistumista toivoi lähes jokainen haastateltava. Heikkoudeksi koettiin myös raskaalle liikenteelle huono
tieyhteys Vaasaan. Nykyiset tiet ovat turhan pieniä ja mutkaisia kuorma-autoliikenteelle.
Vaasan lentokentän vahva asema koettiin haasteena Seinäjoen lentoliikenteen kasvulle (matkustajaliikenteen osalta).
Merisatamia ei pidetty alueen houkuttelevuutta lisäävänä. Ainoastaan yksi vastaaja toi sataman
kaukaisuuden alueen heikkoutena. Rautatien puuttumista ja pistoraiteen epätodennäköisyyttä jotkut haastateltavista piti lievänä puutteena. Perinteisesti Seinäjoki on raideliikenteen solmukohta,
Rengonharju ei hyödynnä rautatien etua.
Jotkut vastaajista koki Rengonharjun hieman etäisenä kaupunkikeskuksesta. Verrattuna Seinäjoen
kaupunkiin työvoiman saatavuus voi olla haastavampaa, koska työmatkat pitenevät. Yksityisasiakkaille paikka on syrjäinen. Myös tukkuliikkeiden noutovarastoiksi sijainti on nähty olevan turhan sivussa.
Eräät vastaajat näkivät Rengonharjun alueen melko pienenä. Jos lentokenttä tarvitsee lisää tilaa,
niin yritysalueen maa-ala pienenee vielä. Mahdolliset laajennussuunnat tulevaisuutta varten on
selvitettävä niin lentokentälle kuin yritysalueellekin. Yritysaluetta on kuitenkin mahdollista laajentaa haastatteluvaiheessa esille tuotua aluetta suuremmaksi jopa kunnan omistamilla mailla.
Paikoin soinen maaperä on vaikeaa rakentaa. Soisilla alueilla joudutaan tekemään massanvaihtoa,
ja osassa paalutus on välttämätön.
Eräät vastaajat pitivät alueen nimeä ennestään tuntemattomana. Alue tulisi olla paremmin paikallistettava, ehkä lentokenttään liittyvä nimi helpottaisi alueen tunnistettavuutta.
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Kilpailevat alueet
Seinäjoen teollisuusalue Kapernaumi koettiin haastattelujen perusteella Rengonharjun yritysalueen kilpailijaksi. Kapernaumi on lähellä Seinäjoen asiakasalueita, mutta kaupungissa sijainti on
muuten hankalaa. Seinäjoen kaupungin linjauksista riippuen tiheästi rakennettu Kapernaumi saatetaan ottaa esimerkiksi asuntokäyttöön lähivuosikymmeninä. Ratkaisulla on suuri merkitys lähialueiden teollisuus- ja yritysalueille.
Vaasa koettiin Seinäjoen seudun ainoaksi mahdolliseksi Etelä-Pohjanmaalla kilpailevaksi keskukseksi. Joidenkin haastateltujen mielestä suuriin teollisuusyrityksiin nojaava Vaasa ei ole enää edes
Tampereen vertainen kilpailija lähitulevaisuudessa. Monet pitävät kuitenkin Vaasaa Pohjanmaan
teollisena keskuksena, joka suhtautuu yrityksiin ja teollisuuteen lämpimästi. Rengonharjun sijainti
on kuitenkin maantieteellisesti keskeisempi kuin Vaasan.
Kilpailevaksi alueeksi nostettiin myös Keski-Suomi ja ennen kaikkea Jyväskylän Innoroad Park.
Innoroad Park toimii yhtälailla välipysäkkinä pitkissä ajoissa matkalla pohjoiseen. Tulevaisuudessa se voi osallistua Venäjän-liikenteeseen. Siellä on ollut suunnitelmia esimerkiksi konttidepotille. Innoroad-Park on kooltaan merkittävästi suurempi kuin Rengonharju ja alueella on jo
suuria kuljetusyrityksiä.
Kilpailijaksi esitettiin myös pääkaupunkiseudun lähialueita. Kaikilla valtakunnallisilla toimijoilla
on toimipaikka pääkaupunkiseudun lähellä. Lentoliikennettä tarkasteltaessa Helsinki-Vantaan lentokenttä on tietysti aivan omassa luokassaan. Vuokrahinnat ja tonttien saatavuus ovat pääkaupunkiseudun heikkouksia.
Jonkinlaisena haastajana Rengonharjulle haastatteluissa nousi esiin radanylityspaikka Seinäjoen
itäisen ohikulkutien puolessavälissä. Alueelle saataisiin myös ratayhteys. Etäisyys on hieman syrjäisempi. Jotkin haastatteluihin osallistuneet eivät nähneet Rengonharjun houkuttelevuutta ja pitivätkin lähes kaikkia tienvarsia mahdollisina kilpailijoina.
3.3.

Kiinnostus sijoittua alueelle

Haastatellut yritykset kokivat Rengonharjun pääosin vetovoimaisena, mutta omaa sijoittumista ei
useissa tapauksissa koettu todennäköisenä lähi aikoina. Kiinnostuksesta sijoittua alueelle haastateltiin 18 logistiikka-, kaupan ja teollisuusalan yritystä. Näistä 4 osoitti muita enemmän kiinnostusta sijoittua alueelle jollain aikavälillä. Muutama yritys näki alueen periaatteessa mahdollisena
sijoittumispaikkana, mutta asia vaatisi laajempia keskusteluita yrityksen sisällä. Lisäksi tällä hetkellä investointi- ja muut isot päätökset ovat useilla yrityksillä ns. jäissä. Loput yritykset eivät
nähneet aluetta niiden kannalta kiinnostavana tulevaisuudessakaan.
Jos haastateltu yritys on jo nyt asettunut Seinäjoelle tai lähialueille, niin se ei kokenut syytä muuttaa Rengonharjuun. Esimerkiksi vuokrasitoutumiset ja työmatkojen muuttuminen nähtiin esteinä
muutolle seuraavan viiden vuoden aikana. Siirtymiseltä odotettaisiin etuja.
Aluetta kohtaan on osoitettu kiinnostusta jo vuosien ajan. Eräät haastatellut yritykset ovat harkinneet Rengonharjua toimipaikkavertailuissaan, eräät ovat jo sijoittumassa alueelle. Joillakin toinen
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sijaintipaikka oli aikanaan houkuttelevampi. Joitain haastateltavista voisi kiinnostaa terminaalin
sijoittaminen alueelle.
Useimmille haastateltaville alueelle sijoittuminen ei ole ajankohtaista seuraavaan viiteen vuoteen.
Yleisesti vastauksista ilmeni kymmenen vuoden aikajänne, jonka jälkeen asia voisi olla uudelleen
käsittelyssä. Taantuman vaikutus esiintyi yleisesti investointihaluttomuutena, mutta ei vaikuttanut
Rengonharjun vetovoimaisuuteen verrattuna muihin alueisiin.
Joillekin valtakunnallisille toimijoille Etelä-Pohjanmaa ei ole keskeistä liiketoiminta-aluetta, eikä
siksi Rengonharjukaan ole kiinnostava.
3.4.

Edellytykset alueelle sijoittumiseksi

Rengonharjulta haastateltavat edellyttäisivät perusasioina kilpailukykyisen hintaisia tontteja ja
kiinteistöjä. Lisäksi kaavoituksen ja kunnallistekniikan on valmistuttava ajoissa. Edellytykseksi
todettiin myös Seinäjoen ohitustien valmistuminen, jolloin hyvä yhteys aukenee myös pohjoiseen.
Ennen tien rakentamista tielinjaus on kuitenkin päätettävä, jolloin risteysalueet yms. saavat paikkansa. Rengonharjun alueen puolesta päätöstä olisi kiirehdittävä.
Ennen kuin haastateltavat itse haluavat perustaa toimipaikkaa alueelle, on siellä oltava sitoutuneita
ja merkittäviä toimijoita. Sitoutunut ja nimekäs toimijaa vetäisi muitakin puoleensa. Tämän seikan
toi lähes jokainen haastateltava esiin. Verkottuminen tulisi aloittaa heti alusta. Jyväskylän Innoroad Parkissakin on suunnitelmat useiden kuljetusliikkeiden terminaalien sijoittamisesta lähelle toisiaan.
Haastateltavat korostivat kunnan merkitystä. Kunnan on pystyttävä antamaan jotain muutakin
kuin kunnallistekniikkaa. Esimerkiksi pienteollisuutta on pystyttävä tukemaan ja suurempien
kanssa on tehtävä yhteissuunnittelua. Etelä-Pohjanmaan yritykset toivoivat myös kuntayhteistyön
lisäämistä. Sopivien yritysalueiden markkinointia tulisi voida tehdä myös naapurikunnan alueelle.
Malliesimerkiksi mainittiin Nurmo-Ylistaro -yhteistyö.
Aktiivista markkinointia ja yhteydenottoa tulisi tehdä potentiaalisiin sijoittujiin. Haastattelujen
perusteella alue ja sen mahdollisuudet eivät ole tuttuja edes kaikille Etelä-Pohjanmaalla toimiville
yrityksille. Markkinoinnissa on korostettava muutakin kuin lentokenttään kohdistuvia toimintoja.
Monet mainitsivat että taloudellisesta tilanteesta on tultava selvyyttä ennen uusia investointipäätöksiä. Haastattelujen mukaan pk-yrityksien tukeminen kohti nousukautta olisi tärkeää. Rakentamiselle oikean ajankohdan perustelemista ja luottamuksen lisäämistä taloustilanteen kohenemiseen toivottiin.
Muiden logistiikkatoimijoiden lisäksi Rengonharjulla pitäisi olla myös muita palveluja. Ravintolapalvelut, tauko- ja lepopaikat on ajan myötä alueelta löydyttävä. Teboil tarjoaa jo osaa palveluista, mutta myös kuljettajien majoituspaikkaa on toivottu.
Yritykset, joilla on jo Seinäjoen seudulla toimipaikka, eivät koe tarvetta muuttaa Rengonharjulle.
Nykyiset toimitilat ovat ”este” muuttamiselle ja lyhyen matkan siirtyminen ei tuota logistista etua.
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Suuremman kokoluokan edellytyksiä on Etelä-Suomen ja Pohjanmaan välisen liikenteen tasapainon kehittyminen. Nykyisin Pohjanmaalle lähinnä tuodaan tavaraa. Eräässä elintarvikealan yrityksen haastattelussa tuli esiin, että paikallisilta kuljetusyrittäjiltä toivottiin tarpeen tullen investointeja lämpötilasäädeltyä ajokalustoon, mikäli yritys sijoittuisi alueelle.
3.5.

Alueelle sopivat toiminnot

Rengonharjun sijainti liikenteellisenä solmukohtana nähtiin houkuttelevan alueelle kuljetusyrityksiä. Haastattelujen perusteella logistiikkapalvelut ovat kaikista merkittävin sijoittuja, maantiekuljetukset tärkeimpänä. Rengonharju nähtiin hyväksi paikaksi globaaleille, valtakunnallisille ja paikallisille logistiikkayrityksille. Alue sopii hyvin myös toimijalle, jolla ei vielä ole toimintaa lähialueilla ja on perustamassa uutta toimipaikkaa.
Jos teollisuus ja logistiikkatoiminta Rengonharjun alueella lisääntyy, syntyy tarvetta myös niiden
tukitoiminnoille kuten huolto-, korjaus- ja rengaspalveluille, lounasravintoloille ja levähdyspaikoille.
Alue voisi sopia myös kauppojen ja kappaletavaratukkujen keskusvarastoille ja terminaaleille.
Kun alue kehittyy ja siellä alkaa jo olla logistiikkayrityksiä, niin tukkuliikkeet ja jakelukeskukset
saattavat kiinnostua alueesta. Kuljetusliikkeet löytyisivät aivan naapurista.
Monet haastateltavat uskoivat alueen kiinnostavan kansainväliä lentoliikennettä hyödyntäviä pikakuljetuspalveluja. Tämänkaltainen toiminta tarvitsi rinnalleen lentoliikenteen jatkoyhteydet, tukitoiminnot ja palvelut. Kansainväliset kuriiriyritykset olivat haastatteluissaan kuitenkin eri mieltä. Tavaravolyymien ei uskota riittävän kannattavalle tasolle.
Haastatteluissa nostettiin esiin myös muita kuin logistiikkatoimintoja. Kannatusta saivat esimerkiksi teknologiayritykset, energian säästöön liittyvät toiminnot kuten biopolttoaineen ja maakaasun tarjonta, energian säästöön liittyvä tutkimus ja teollisuus sekä vaarallisten aineiden valmistus
tai käsittely. Lähinnä tietä olevilla tonteilla voisi olla potentiaalia myös toimistotiloiksi.
Kauppapaikka alueelle voisi kehittyä vain, jos sinne saataisiin monia isoja kauppoja kuten maatalouskauppoja, saksalaisia ketjuja, lvi-tukkuja jne.
Muutamassa haastattelussa tuotiin esiin tarve konttidepotille, tullialueelle ja tulliterminaalille.
Nämä tukisivat esimerkiksi Venäjän-kauppaa, verkkokauppaa yms. Haastatteluissa tuli myös vastauksia, joissa epäiltiin alueen soveltumista tuonti- ja vientiyrityksille.
Autokaupan toimintoja ja huoltoa alueella jo on samoin kuin lentokentän toimintoja. Muutama
haastateltu uskoi lentokonehuollon ja asentajakoulutuksen mahdollisuuksiin Rengonharjulla.
Kiinnostusta käyttää palveluita Rengonharjun alueella
Haastatteluihin osallistuneista 30 yrityksestä tai organisaatiosta 20 voisi periaatteellisella tasolla
käyttää tai tarjota palveluja Rengonharjun alueella. Nämä 20 eivät sisällä esimerkiksi rakennusyhtiöitä tai elinkeinoelämän järjestöjä. Haastateltuja kiinnosti seuraavien palveluiden käyttö Rengonharjun alueella:
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•

Ajokaluston kunnossapito ja pesu

5 (mainintaa)

•

Ravintolapalvelut

5

•

Koulutus- ja kehittämispalvelut

4

•

Tiekuljetuspalvelut

3

•

Varastotila

2

•

Lisäarvologistiikka

2

•

Lentokuljetuspalvelut (hlö)

2

•

Henkilöstönvuokrauspalvelut

2

•

Varastointipalvelut

1

•

Lentorahtipalvelut

1

(seminaarit, testikenttä, autokoulu)

Osa palveluista on haluttuja sillä ehdolla, että yritys itse toimii alueella.
Kiinnostusta tarjota palveluita Rengonharjun alueella
Haastattelujen perusteella seuraavia kuljetukseen ja logistiikkaan liittyviä palveluja ollaan halukkaita tarjoamaan Rengonharjun alueella:
•

Tiekuljetuspalveluja

5 (mainintaa)

•

Varastointipalveluja

4

•

Lisäarvologistiikkaa

4

•

Huolintaa

4

•

Ajokaluston kunnossapitoa ja pesua

2

•

Lentokuljetuspalveluja

2

•

Kehityspalveluita

2

•

Varastotilaa

1

•

Henkilöstövuokrauspalveluita

1

•

Koulutuspalveluita

1

Osa tarjonnasta toteutuisi sillä ehdolla, että palveluntarjoaja sijoittuu itse alueelle.
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3.6.

Yhteenveto alueen potentiaalista

Rengonharjun alueessa nähtiin potentiaalia varsinkin kuljetusyritysten ja tukkukaupan alan sekä
näiden tarvitsemien tukipalveluiden sijoittumispaikkana. Alueella voisi olla myös pienimuotoista
teollisuutta esimerkiksi kasvavilla ympäristö- ja energiasektoreilla. Alue sopii varsinkin yrityksille
tai sellaisille yritysten toimipisteille, joiden jakelu painottuu Seinäjoen seudulta pohjoiseen aina
Oulun alueelle asti. Tällöin alue on kilpailukykyinen esimerkiksi Tampereeseen, Vaasaan tai Jyväskylään nähden. Seinäjoen seudun vahva kasvu puoltaa Rengonharjua myös alueellisena jakelukeskuksena.
Itäisen ohitustien valmistumisen nähtiin selvästi parantavan alueen saavutettavuutta, ja sijoittumispäätöksiä voikin konkretisoitua paremmin tien valmistuttua. Perusasiat kuten kaavoitus, kunnallistekniikka ja tonttihinnat on oltava kohdallaan sijoittumispäätöksiä tehtäessä.
Rengonharjussa nähtiin sekä etuja että heikkouksia muuhun Seinäjoen seutuun nähden. Sijainti
nähtiin toisaalta ruuhkattomana ja paremmin saavutettavana sekä toisaalta hieman syrjäisenä.
Alue on todennäköisesti houkuttelevampi yrityksille, jotka eivät vielä sijaitse seudulla.
Muutamien isojen toimijoiden sijoittuminen alueelle lisäisi alueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta
sekä edistäisi muidenkin yritysten tulemista alueelle. Näyttöjä alueelle tulijoista tarvitaan. Monet
yritykset pitävät aluetta hyvänä, mutta eivät halua olla ensimmäisiä alueelle sijoittujia. Isojen toimijoiden tulo alueelle parantaisi myös mahdollisuutta kehittää alueen joukkoliikennettä, jolloin
henkilöstön työssäkäynti helpottuisi.
Lentoaseman läheisyyden ei nähty juurikaan tuovan alueelle lisäpotentiaalia lentorahdin kannalta.
Vaasan lentorahtiliikenteen lopettaminen nähtiin merkkinä siitä, että lentorahtitoimintaa on vaikea
saada toimimaan Helsinki-Vantaan ja Turun ulkopuolella. Lentorahti kärsii eniten myös taloustaantuman vaikutuksista. Finncommin säännölliset lentoyhteydet mahdollistavat kuitenkin pienimuotoiset lentorahtikuljetukset, vaikka Finncomm ei sinällään panosta lentorahdin kehittämiseen.
Mahdollisuus pieniin lentokuljetuksiin on tuotava esille, koska niillä voi olla satunnaisesti yrityksen kannalta tärkeäkin merkitys (esimerkiksi varaosakuljetukset).
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4.

RENGONHARJUN SWOT-ANALYYSI

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty yhteenvetona Rengonharjun yritysalueen SWOTanalyysi eli kuvaus alueen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista.

Taulukko 2. Rengonharjun alueen SWOT-analyysi.
VAHVUUDET
HEIKKOUDET
• Hyvät tieyhteydet (vt19-tien välitön yhteys) • Sopivan veturiyrityksen puuttuminen Rengonharjun alueelta
• Vahvasti kasvava Seinäjoen seutu
• Seudun ja Rengonharjun heikko tunnettuus
• Sijainti pääkaupunkiseudun ja PohjoisSuomen markkinoiden välissä (myös suh• Seudun kuljetusten tuontipainotteisuus
teessa ajoaikasäännöksiin)
• Seudulta puuttuva sopiva teollisuus lentorahdin kannalta (konepaja)
• Sijainti Pohjanmaan jakelualueen eteläkärjessä (esimerkiksi suhteessa tuontisatamiin) • Paljon haja-asutusaluetta jakelun kannalta
• Lentokentän välitön läheisyys (henkilökuljetukset)
• Logistiikka-alan koulutus seudulla
• Työvoiman hyvä saatavuus
• Alueella ei asutusta tai ruuhkia
MAHDOLLISUUDET
UHAT
• Vt19-tien uusi ohitustie parantaa alueen
• Alueellisten terminaalien ja varastojen karsaavutettavuutta
siminen
• Seutuyhteistyö elinkeinotoiminnan houkut- • Useat kilpailevat logistiikkaan painottuneitelemiseksi ja kehittämiseksi
den alueiden kehityshankkeet VäliSuomessa (Vaasa, Jyväskylä, Tampere)
• Yhteistyö Etelä-Suomen lentokenttien
kanssa lentorahdissa (Turku, Hki-Vantaa)
• Vaasan painoarvon vähentyminen

19 (23)

5.

SUOSITUKSET RENGONHARJUN YRITYSALUEEN KEHITTÄMISEKSI

Selvityksen tulosten perusteella konsultti suosittelee seuraavia toimenpiteitä Rengonharjun yritysalueen kehittämiseksi.
1. Alueen konsepti
Rengonharjun yritysalueen kehittäminen tulee ensimmäisessä vaiheessa käynnistää seuraavien
yritystyyppien lähtökohdista:
•

Tukkuyritykset, jotka täydentävät nykyistä terminaali-/myymäläverkostoaan Suomessa
tai haluavat sijoittua nykyiseltä paikalta esimerkiksi uusiin ja toimivimpiin toimitiloihin tai tontille. Sijoittumisen kilpailukyky perustuu pääosin hyviin maantiejakeluyhteyksiin alueelta pohjoisen suuntaan. Osa yrityksistä saattaa hyödyntää lentokuljetusyhteyttä (teknisten ja varaosatukkujen kalleimmat varaosat).

•

Maantiekuljetusyritykset, joiden toiminta-alue voi olla joko seudullinen tai huomattavasti laajempi (valtakunnallinen tai kansainvälisiä kuljetuksia tarjoava).

•

Varastopalveluyritykset, jotka voivat tarjota palveluita Seinäjoen seudulla jo sijaitseville yrityksille tai jotka tarjoavat lisävarastotilaa alueelle sijoittuville tukkuyrityksille.

•

Edellisten yritysten yleistyttyä alueelle tarvitaan lisää tukipalveluita (esimerkiksi ajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluita).

Konseptissa tulee varautua selvemmin lentoasemaan liittyviin toimintoihin, jotka saattavat
yleistyä vasta, kun alueelle on jo sijoittunut muita yrityksiä:
•

Pienimuotoinen lentorahtitoiminta

•

Lentokonehuolto ja mekaanikkokoulutus.

2. Lentorahdin kehittäminen
Rengonharjun alue sijaitsee Seinäjoen lentoaseman välittömässä yhteydessä. Lentorahtiyhteyksien synnyttäminen on kuitenkin haastavaa, koska se vaatii säännölliset yhteydet ja volyymit kannattaakseen.
Lentorahtiliikenteen synnyttämiseksi tulee harkita uudenlaisia toimintamalleja, jotka eivät ole
yleisiä isommissa lentorahtikeskuksissa. Hankkeen ohjausryhmässä on pohdittu mahdollisuutta tehdä yhteistyötä varsinkin Turun lentoasemaa käyttävien lentorahtiyritysten kanssa (esim.
syöttöliikenne pienemmillä koneilla Turkuun). Käydyissä yrityshaastatteluissa lentorahdin
mahdollisuudet Etelä-Suomen ulkopuolella nähtiin vähäisinä. Mikäli Rengonharjulle sijoittuu
yrityksiä, joilla olisi kysyntää säännölliselle lentorahdille, myös rahtiyhtiöiden kiinnostus voisi
nousta uudestaan.
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3. Rengonharjun suunnittelu ja kaavoitus
Kiitorata sijaitsee suhteellisen lähellä terminaalialuetta. Lentorahtiliikenteelle osoitettava alue
on suunniteltava tehokkaasti ja joustavasti, jotta alueelle voi sijoittua erikokoisia yrityksiä ja
joiden laajentumismahdollisuudet ovat otettu huomioon. Hallien suunnittelussa on hyvä ottaa
huomioon myös mahdollisen huoltotoiminnan lisääntyminen. Terminaalilogistiikan tilojen syvyys on tyypillisesti n. 50 metriä. Lentokonehuoltohalli vaatii tyypillisesti n. 80 – 100 metrin
syvyyden. Yleissuunnittelussa lentorahtiliikenteen tyyppimoduulin kooksi ehdotetaan 80 m x
80 m kokoista hallia. Terminaalien piha-alueen syvyys on tyypillisesti vähintään 40 metriä.
Ehdotus:
Rengonharjun alueen kaavaa varten ehdotetaan tehtäväksi logistiikkaan painottuva konseptisuunnittelu. Konseptisuunnittelussa otetaan huomioon logistiikan edellyttämät mitoitukset ja
toiminnot yleissuunnitelmatasolla. Samassa yhteydessä on luontevaa laatia 3D-havainnekuvat,
jotka antavat selkeä kuvan suunnitelmista ja mittakaavasta. Niitä voidaan käyttää alueen sisäisessä ja ulkoisessa markkinoinnissa.
Yrityshaastatteluissa alueen suunnittelusta tuli esille seuraavia kommentteja:
• Kaavoituksessa toivottiin hyödynnettävän yrityksien mielipiteitä ja seurattavan yritysten tarpeita. Alueen suunnitteilla olevien hankkeiden osalta onkin jo tehty vahvaa yritysyhteistyötä.
• Infrastruktuurin on oltava kunnossa ennen kuin yritykset halukkaita tulemaan alueelle. Mahdolliset laajenemissuunnat selvitettävä
• Jos seudulla on muita vastaavia hankkeita, voisiko hankkeissa aloittaa yhteistyön,
jolloin saataisiin kaikille yrityksille parhaat tontit ja sijainnit?
4. Seudullinen yhteistyö
Raportin laatimisen aikana on ilmennyt, että Seinäjoen kaupungilla on suunnitelmia ns. itäväylän eli vt19-tien uuden ohitustien varren kehittämiseksi myös yritysalueiden kannalta. Potentiaalisille yrityksille tulisi tarjota Seinäjoen ja Ilmajoen kuntien yhteistyössä itäväylävyöhykettä, joka yhdistää eri yritysalueet ja niiden eri kuljetusmuotoyhteydet. Näin yrityksillä
on enemmän valinnanvaraa juuri sen tarpeisiin soveltuvista ratkaisuista. Yhteistyötä tulee
käyttää myös alueen yhteismarkkinointiin. Yhteistyössä voidaan käyttää mallina yleensä laajemmalla alueella käytettyä korridoriajattelua. Esimerkki eri kuntien yhteisestä markkinointija kehittämisyhteistyöstä on Kehä V -hanke (www.keha5.fi).
5. Yritysneuvotteluiden jatkaminen
Ilmajoen kunta on käynyt jo useita neuvotteluita yritysten kanssa, jotka ovat olleet kiinnostuneita Rengonharjun alueesta. Yrityshaastatteluissa tuotiin esille, että alueen ja sen mahdollisuuksien tunnettuus on jopa Pohjanmaan alueella heikkoa.
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6. Alueen markkinointi ja tunnettuuden lisääminen
Suorien yritysneuvotteluiden lisäksi alueen tunnettuutta ja brändiä tulee viedä eteenpäin laatimalla markkinointisuunnitelma, jossa otetaan huomioon esimerkiksi seuraavia näkökohtia:
• Harkittava yhteistä brändäystä koko vt19-tien itäväylälle
• Rengonharjulle luodaan selvästi oma brändi. Rengonharjun brändissä on hyödynnettävä lentoaseman tuomia mielikuvia, vaikka kaikki yritykset eivät suoraan lentoasemaa hyödyntäisikään. Yrityshaastattelussa ehdotettiin että jo alueen nimessä (tai
ainakin sloganissa) tulisi lentoliikenne tuoda esille.
• Konkreettinen markkinointisuunnitelma alueen kehittymisvaiheiden mukaisesti
o Internet-sivut
o Mainosmateriaali (esitteet, kartat, kalvoesitykset, 2D- tai 3D-esitykset jne.)
o Tienvarsimainos
o Tiedottaminen
• Alueelle sijoittuvien veturiyritysten esille tuonti aina sijoittumispäätösten yhteydessä
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LIITE YRITYKSILLE LÄHETETYT HAASTATTELUKYSYMYKSET
1. Näkemys Ilmajoki/Seinäjoki -seudun ja Rengonharjun alueen eduista ja heikkouksista
2. Kilpailevat alueet ja näiden edut/heikkoudet
3. Rengonharjun alueen tulevaisuuden mahdollisuudet
a. Mahdollisuuksiin vaikuttavat tekijät
b. Mille yritystyypeille/yrityksille alue tarjoaa eniten mahdollisuuksia
4. Yrityksen oma kiinnostus sijoittua Rengonharjun alueelle
a. Perustelut vastaukselle
b. Sijoittumisen aikataulu
5. Edellytykset ja toimenpidevaatimukset Rengonharjun alueelle sijoittumiselle
JATKUU >>
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6. Yrityksen kiinnostus käyttää ja/tai tarjota palveluita Rengonharjun alueella
Kiinnostus käyttää
_______________

Kiinnostus tarjota
_______________

b. Lentokuljetuspalvelut (hlö)*______________

_______________

c. Lentorahtipalvelut*

_______________

_______________

d. Rautatiekuljetuspalvelut* _______________

_______________

e. Vesikuljetuspalvelut*

_______________

_______________

f. Varastointipalvelut

_______________

_______________

g. Lisäarvologistiikka**

_______________

_______________

h. Huolintapalvelut

_______________

_______________

i. Henkilöstönvuokrauspalvelut _____________

_______________

j. Ravintolapalvelut

_______________

_______________

k. Majoituspalvelut

_______________

_______________

l. Ajokaluston huolto ja korjaus_____________

_______________

m. Kiinteistön siivouspalvelut______________

_______________

n. Koulutuspalvelut

_______________

_______________

o. Kehittämispalvelut

_______________

_______________

p. Muu, mikä?___________ _______________

_______________

a. Tiekuljetuspalvelut*

*Kuljetuspalvelut sisältävät sekä kuljetusten operoinnin että kuljetusten välittämisen
**Lisäarvologistiikalla tarkoitetaan esim. tuotteiden hinnoitteluun, pakkaamiseen tai kokoamiseen liittyviä palveluita

