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Ulvilan elinkeinotiimi 4/2021 

 

Aika ja paikka  Tiistai 17. elokuuta klo 15.00 

Paikka Teams 

 

Läsnä  Mikko Löfbacka, puheenjohtaja 

 Juha Virola 

 Anne Holmlund 

 Eija Kannisto 

 Kari Ollila 

 Krista-Carola Mäkinen 

 Terja Wahlberg 

 Mikko Lindholm 

 Mikko Puputti, sihteeri 

  

   

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00 ja toivotti elinkeinotiimin jäsenet tervetulleiksi.  

 

2. Esityslistan hyväksyminen ja osanottajien kirjaaminen 

Esityslista hyväksyttiin ja osanottajat kirjattiin.  

 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Kokous totesi edellisen kokouksen muistion vastaavan kokouksen kulkua ja hyväksyi sen. 

 

4. Ulvilan brändin ja viestintäsuunnitelman esittely 

 

Puheenjohtaja kertoi, että kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa Ulvilan brändiuudistuksen ja uuden viestintäsuunni-

telman. Uudistuksen pohjalla oli kysely kuntalaisille, johon osallistui 1300 henkilöä.  Tämän jälkeen Puheenjohtaja esitte-

li Ulvilan brändikäsikirjan ja visuaalisen ilmeen kokoukselle. Puheenjohtaja pyysi kokoukselta kommentteja. Uusi slogani 

herätti hivenen kysymyksiä. Haluttiin tietään, mitä ajatuksia on uuden sloganin taustalla. Puheenjohtaja avasi slogania 

kertomalla, että Ulvilan on aina ollut ja toiminut ennakkoluulottomasti kehityksen etujoukoissa ja tämä on hyvä tuoda 

myös sloganissa esille. Lisäksi keskusteltiin näkyvyydestä esim. valotaulujen kautta tienvarsilla. Puheenjohtaja sanoi 

ottavansa asian selvityksen alle.      

 

5. Elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelu  

 

Puheenjohtaja taustoitti, että 31.5. oli viimeisin työpalaveri Elinkeinopoliittisen ohjelman valmisteluun liittyen. Seuraava 

kokous olisi suunnitelman mukaan sovittu 18.8. mutta se todettiin tulevan liian nopeasti ja se päätettiin siirtää pidettä-

väksi 20.9. 
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6. Ajankohtaiskatsaukset 

Ulvilan kaupunki 

Puheenjohtaja kertoi, että kaupunki on valmistellut hallintosääntöuudistusta, jolla on vaikutusta kaupungin organisaa-

tioon. Ympäristölautakunta on jatkossa Lupalautakunta eikä Kaupunkisuunnittelua ole ei enää toimia-alana olemassa 

vaan se on yhdistetty uuteen Keskushallintoon, jossa toimii mm. Taloushallinto. Myös muita muutoksia on tehty. 

Puheenjohtaja jatkoi kertomalla, että Nahkamuseoon avattiin kesäkuussa uusi näyttely, jossa on käynyt kohtuullisesti 

kävijöitä. Myös Hansamarkkinat järjestettiin ja Leineperissä on ollut myös tapahtumia. Lisäksi joukkoliikenteeseen on 

tehty muutoksia, jotka voidaan katsoa parantaneet palvelutasoa. Negatiivista on, että Harjunpäästä ei ole hyviä yhteyk-

siä. Yrittäjyyskasvatussuunnitelma, Robocoast School of Ulvila -suunnitelma, tieto- ja viestintäsuunnitelma on lisätty 

koulusuunnitelmiin. Puheenjohtaja totesi lopuksi, että kuntastrategiaa pitää ryhtyä seuraavaksi valmistelemaan. Toimi-

alajohtajien kanssa on pari päivää keskitytty jo strategian suunnitteluun. Myös uudet valtuutetut pitää jatkossa osallistaa 

mukaan. Tavoite, että kuntastrategia saadaan syyskuun aikana valmiiksi. 

Seuraavaksi Virola kertoi tasoristeysten poistamisesta. Kaupungin täytyy tehdä Rantavainioon asemakaavan muutos. 

Tarkoitus on rakentaa uusi radan kanssa rinnakkainen tie. Tämä mahdollistaa Haistilan aseman vaaralliseksi katsotun 

radan ylityksen sekä 7 muun ylityksen poistamisen. Ensin pitää kuitenkin tehdä asemakaava muutos. Tuleva rinnakkais-

tie tulisi toimimaan myös uutena pelastustienä. 

Virola jatkoi kertomalla, että Friitalan eritasoliittymän kaavoittamiseen kuuluvaan aluevaraussuunnitelmaa varten on 

tehty rakennusinventointi, josta ilmenee suojeltavat rakennukset, mikäli eritasoliittymä tehdään. Vielä on suunnittelun 

alla, mikä liittymätyyppi Friitalaan soveltuisi parhaiten. Eliaksentien eteläpuolelta kaupunki on hankkinut 12 ha peltoa. 

Lisäksi Pappilanlammelta kaupunki lunastaa noin hehtaarin kokoisen maa-alueen. 

Kannisto anto Leineperin ruukin kesästä yhteenvedon. Ruukin pelastussuunnitelma valmistui jo keväällä ja kävijöitä 

lomakaudella on ollut tosi hyvin. Haasteeksi on muodostunut vakinaisten yritysten sitouttaminen koko vuodeksi. Tapah-

tumia ovat olleet Villaruukki ja Rautaruukki, jotka onnistuivat hyvin. Tulossa on vielä Lähiruokaruukki. Ilta-Sanomien 

toimittaja teki myös jutun ruukista, mikä on tuonut erittäin hyvää näkyvyyttä.  

Ulvilan Yrittäjät 

Ulvilan yrittäjät kertoivat, että torstaina 9.9. järjestetään kaupungin ja Yrittäjien yhteistapaaminen. Lisäksi todettiin, että 

Hankintapaja tullaan järjestämään loppusyksynä ja sen suunnittelu on aloitettu. 

Prizztech 

Sihteeri esitteli tulevan Talent Hub Robotics -hankkeen rekrytapahtuman, jonka yhtenä tavoitteena on luoda alustava 

suunnitelma seudun yhteisen kesäteekkarikampanjan totutukselle ensi vuonna. 

7. Muut asiat 

 

Ei muita asioita. 

 

8. Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous maanantaina 11.10.2021 klo 15.00.   

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.42. 
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