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Kuulostaako jo liian hyvältä?

U

lvilan kaupunki on mukana käynnistämässä automaatioalan kehittämisyhteistyötä kiinalaisen Ningbon
kaupungin kanssa. Tavoitteena on avata väyliä automaatio- ja robotiikka-alan yrityksille Kiinan
markkinoilla. Kaikki lähti siitä, että Kiinan keskushallinnon asiantuntijuuden hankkimisesta vastaava
organisaatio SAFEA, esitti Ningbolle Suomesta useampia vaihtoehtoisia yhteistyökaupunkeja. Ningbon ja
SAFEA:n edustajat vierailivat kesäkuussa Suomessa. He tutustuivat myös Ulvilan automaatiokeskittymään ja
kaupunkiin. Ningbon päättäjät valitsivat yhteistyökumppanikseen Ulvilan kaupungin. He katsoivat, että Ulvilan
kaupunki ja Robocoast -verkosto toimivat robotti- ja automaatioalan kansallisen tason yhteistyökumppanina
Ningboon ja jatkossa mahdollisesti myös muualle Kiinaan.

N

ingbon kaupunki ei ole mikään kyläpahanen Kiinassa. Se on noin 8 miljoonan asukkaan
satamakaupunki, jolla on erityisasema olla esimerkkinä teollisuuden modernisaatiossa muulle
Kiinalle. Kehittämisyhteistyö ja mahdollinen tahtotilasopimus Ningbon kaupungin kanssa tukevat
omalta osaltaan Ulvilan kaupungin tavoitetta profiloitua lopulta Suomen automaatiopääkaupungiksi. Osu ja
uppos, kuten sanotaan. Aika näyttää, tuliko täysosuma vai kuulostiko kaikki vain liian hyvältä.

K

unnissa laaditaan talousarvioita varsin epävarmoissa tunnelmissa. Minulle talousarviossa on neljä
merkittävää ja rahallisesti suurta lukua. Niihin pitäisi voida luottaa. Luottaa siten, etteivät ne muutu
samassa hengenvedossa, kun saadut laskelmat on jo otettu valmistelussa käyttöön. Nämä neljä suurta
lukua ovat valtionosuudet ja verotulot sekä erikoissairaanhoidon ja sote-palvelujen menot. Valitettavasti nämä
kaikki ovat sellaisia lukuja, joihin me emme pysty juurikaan itse vaikuttamaan.
Saimme Kuntaliitosta kesäkuussa verotuloennusteen vuodelle 2017. Saadun perusteella annoimme heti
lautakunnille talousarvion laadintaohjeet eli raamit. Syyskuussa Kuntaliiton uusin verotuloennuste vuodelle
2017 olikin meille 1,3 M€ alhaisempi. Piti olla 49M€, mutta olikin 47,7M€. Totuus on tietenkin se, että myös
Kuntaliitto joutuu tekemään ennusteensa epävakaassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Syyllisiä on tarpeetonta
etsiä, mutta on todella haasteellista toimia näin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Revi tästä sitten
huumoria – totta vaiko tarua?

S

atakuntalaisen Osakunnan paluumuuttopalkinnon saa tänä vuonna
Robocoast -verkosto. Automaatio- ja robotiikka-alan yrityksiä
verkottava ja markkinoiva Robocoast edistää Satakunnan ja Ulvilan
mainetta automaatioalan osaamiskeskittymänä. Se luo Satakunnan alueelle
pysyvää robotiikkaan ja automaatioon keskittyvien yritysten verkostoa
sekä markkinoi yritysten osaamista ja tuotteita. Ulvilan kaupungilla on
Robocoast -verkostossa merkittävä rooli. Ulvilan kaupungin, yritysten,
kehittäjäorganisaatioiden, oppilaitosten ja korkeakoulujen saumattomalla
yhteistyöllä
olemme
onnistuneet
rakentamaan
satakuntalaisesta
huippuosaamisesta brändin, joka kiinnostaa niin kansallisesti kuin myös
kansainvälisesti.
Ulvila on automaatio-osaamisen keskittymä, ja toivottavasti
tulevaisuudessa myös koko Suomen automaatioverkoston
pääkaupunki - AutomationCityUlvila. Ei huaano!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

