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SAATTEEKSI
On kulunut 70 vuotta K. Oras Oy -nimisen yrityksen perustamisesta Raumalla. Sen laittoivat alulle Erkki Paasikivi, hänen vaimonsa
Irja Paasikivi sekä tämän isä, Erkin appi, Kosti Oras. Vaatimattomana viiden työntekijän metalliverstaana aloittanut yhtiö keskittyi vesihanojen valmistukseen ja kasvoi Erkki Paasikiven johdolla lähes 500
henkilöä työllistäväksi keskisuureksi yritykseksi 1970-luvun lopulle
tultaessa.
Paasikiven perheen toinen polvi, Pekka, Jukka ja Jari Paasikivi,
otti tuolloin Oraksen johtamisen vastuulleen. Päämääränä oli yrityksen kansainvälistäminen. Laajentuminen ulkomaille käynnistyi
kuitenkin toden teolla vasta sitten, kun kotimainen kilpailija, myös
Raumalla toiminut Osy Oy, oli ostettu ja liitetty Orakseen 1983.
Yritysostot Saksasta ja Norjasta tekivät mahdolliseksi Oraksen
kilpailukykyisten tuotteiden, ennen kaikkea Safira-vipuhanan, läpimurron myös ulkomailla. Kysynnän kasvu näissä maissa enemmän
kuin korvasi kotimaassa 1990-luvun laman aikana tapahtuneen menekin supistumisen. Päinvastoin kuin suuri osa suomalaisista yrityksistä tuolloin, Oras oli hyvin kannattava ja taseeltaan vahva yhtiö.
Oras valmistautui 1990-luvun puolivälissä kasvuharppaukseen,
joka olisi kolminkertaistanut yhtiön koon kymmenessä vuodessa.
Tavoitteena olleista yritysostoista saatiin kuitenkin toteutetuksi vain
yksi. Samaan aikaan hanatoimialan kasvu oli hidastunut merkittävästi. Paasikivet päättivät siksi laajentaa liiketoimintaansa muuhun
LVI-teollisuuteen. Aivan vuosikymmenen lopussa ostettiin Uponorista osuus, joka teki Paasikivistä yhtiön suurimman omistajan.


Paasikivien liiketoiminta muuttui 2000-luvulla teolliseksi omistajuudeksi. Omistukset hanatehdas Oraksessa, Uponorissa, Kemirassa ja Tikkurilassa on keskitetty Oras Investiin. Yrityksissä ollaan mukana pitkäjänteisesti ja niitä aktiivisesti kehittäen. Nyt 2010-luvun
puolivälissä Paasikiven perheen kolmas polvi on ottamassa Oras Investistä lisää vastuuta.
Meneillään oleva vaihe on katsottu sopivaksi ajankohdaksi perheyritystä koskevan historiateoksen julkaisemiselle. Teoksen kirjoittajiksi valittiin valtiotieteen tohtori Timo Herranen sekä Göteborgin
yliopiston taloushistorian professori Susanna Fellman. Timo Herranen laati varsinaisen historiaosuuden, Susanna Fellman puolestaan
analysoi Oraksen kehitystä perheyrityksenä kansainvälisestä näkökulmasta.
Kirjassa on esitelty Oraksen sekä Oras Investin kehityksen olennaiset vaiheet ja menestystekijät. Toisaalta myös vaikeuksia ja vastoinkäymisiä on käsitelty. Yrityksen kasvun kuvauksen ohella kirja
sisältää Oraksen henkilöstön kertomana värikästä ajankuvaa Raumalta sekä ulkomaiden toimipaikoilta.
Kirjoittajien ja Oraksen historiatoimikunnan yhteistyö sujui hyvin, ja kirjahanke edistyi aikataulun mukaisesti. Historiatoimikunnassa Kristiina ja Sofia Paasikivi ovat edustaneet Paasikivien kolmatta polvea, Pekka Paasikivi toista polvea. Riitta Johanssonilla ja Risto
Saarisalolla on puolestaan takanaan lähes neljänkymmenen vuoden
työkokemus Oraksella.
Historiateoksen aikaansaamiseen ovat myötävaikuttaneet myös
kymmenet haastatellut henkilöt, ja apuaan ovat antaneet monet
Oraksen henkilöstöön kuuluvat. Kiitokset heille kaikille. Kustannusosakeyhtiö Otava on ansiokkaalla tavalla vastannut teoksen kustantamisesta ja painamisesta.
Oraksen pioneereja kannusti sota-aikaa seuranneessa jälleenrakentamisen Suomessa luottamus omalla työllä aikaansaatavaan parempaan elämään. Tämä optimistinen asenne on Oraksella säilynyt
halki vuosikymmenten. Historiatoimikunta toivoo, että se välittyy
myös lukijalle ja että lukijat niin Raumalla kuin muualla Suomessa
löytävät Oraksen historiateoksesta paljon kiinnostavaa.
Raumalla 15. 4. 2015
Pekka Paasikivi
vuorineuvos
historiatoimikunnan puheenjohtaja


PERHEYRITYKSEN
TAIVAL
Yrittäjyys – omistajuus
Suomi vuonna 2015. Talouden huonot ajat ovat jatkuneet koko meneillään olevan kymmenluvun. Vähitellen on ymmärretty, että kyseessä ei ole tavanomainen suhdannetaantuma, vaan Suomen talouden rakennekriisi. Kun teollinen tuotanto supistuu 10 000 työpaikan
vuosivauhdilla, uutta työtä kaivataan kadonneen tilalle, mutta miten
ja mistä sitä saataisiin?
Valtio ja suuryritykset eivät tarjoa ratkaisua työpaikkojen luomiseen. Nehän päinvastoin supistavat kiihtyvällä tahdilla henkilöstöään.
Löytyy kuitenkin yksi talouden toimijaryhmä, jonka mahdollisuudet
työllistäjänä arvioidaan hyviksi. Tämä ryhmä on pienet ja keskisuuret yrittäjävetoiset yritykset. Valistuneimmat talouden kommentoijat
vaativatkin pk-yritysten kasvuedellytysten parantamista.
Pk-yrityksissä yrittäminen ja omistajuus yhdistyvät. Suomessa
omistamista ei kuitenkaan aina arvosteta, vaan päinvastoin usein vieroksutaan. Omistamista on tietysti erilaista, mutta nyt on kyse aktiivisesta yrittäjä-omistajuudesta. Sitä on maahan saatava lisää, jotta
talouden menestys ja kansalaisten hyvinvointi turvattaisiin tulevaisuudessakin. Yrittäjä-omistaja sitoutuu yritykseensä pitkäjänteisesti
ja kantaa vastuun hyvinä sekä huonoina aikoina.


Onko hanatehdas Oraksen omistajaperheen Paasikivien toiminta esimerkki kaivatusta yrittäjä-omistajuudesta? Vuonna 1945 Erkki
Paasikivi perusti pienen metalliverstaan Raumalle. Verstas kasvoi
hanatehdas Orakseksi, joka sitten seuraavan sukupolven johdolla
laajeni useassa Euroopan maassa toimivaksi monikansalliseksi yritykseksi.
2000-luvulla Paasikivien omistus laajentui kolmeen pörssinoteerattuun yritykseen Uponoriin, Kemiraan ja Tikkurilaan. Samalla Paasikivet muuttuivat teollisuudenharjoittajista teollisiksi omistajiksi Oras
Investin perustamisen myötä. Oras Investin toimintatavaksi on määritelty teollinen omistajuus, joka on Paasikiville ominaista aktiivista
ja pitkäjänteistä yrittäjyyttä sekä omistettujen yritysten kehittämistä.
Olisiko Paasikivien kokemuksesta ja heidän tavastaan toimia niin
yrittäjinä kuin teollisina omistajina esimerkiksi tämän päivän Suomelle? Sitä voi tämän kirjan lukija pohtia.

Erkki Paasikivi ja hanatehdas Oras
Oraksen toiminnan käynnistyessä Rauman Syväraumankadulla
vuonna 1945 yrityksessä työskenteli Erkki Paasikiven lisäksi vain
neljä henkilöä. Sotaa seuranneen jälleenrakennuskauden Suomessa
erilaisten metallituotteiden tarve oli suuri, ja yrityksen toiminta levittäytyi tilantarpeen kasvaessa alkuperäisestä kellariverstaasta lähiympäristön kiinteistöihin.
Valmistus keskittyi armatuureihin eli vesijohtovarusteisiin, joista
vesihanat tulivat pian tärkeimmiksi. Aluksi valmistettiin vain tappihanoja, mutta tekniikaltaan vaativampien kaksiotehanojen valmistus alkoi jo 1953.
Raumalla toimi vuosikymmenien ajan toinenkin Oras-niminen
yhtiö. Se oli Erkki Paasikiven appiukon Kosti Oraksen linja-autoliikennettä harjoittanut yritys. Erkin liiketoimiin Kosti osallistui rahoittajana.
Uusi vaihe Oraksen historiassa käynnistyi, kun yhtiö 1960-luvun
alussa muutti Rauhankadun tehdas- ja toimistokiinteistöön. Koko
yritys sijaitsi nyt samassa korttelissa. Laajenemisen rajat tulivat kuitenkin myös Rauhankadulla vastaan. Tulipalon tuhottua osan kiinteistöstä käynnistettiin 1970-luvun alussa uuden tehtaan rakentaminen Isometsän teollisuusalueelle. Jatkossa Isometsän tuotanto-
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laitosta laajennettiin useassa vaiheessa. Vuonna 1987 viimeisetkin
Rauhankadun toiminnot siirtyivät Isometsälle.
Oraksen liiketoiminnan kasvu perustui ennakkoluulottomaan
uuden teknologian omaksumiseen ja soveltamiseen tuotantoon. Jo
1950-luvulla oli Saksasta haettu kokillivalun tekniikka. Seuraavaksi
olivat vuorossa messingin pinnoitus 1960-luvulla sekä muoviosien
valmistus ja kromaus 1970-luvulla. Kun hanan kuori tehtiin kromatusta muovista, valmistuskustannukset laskivat huomattavasti messinkikuorisiin hanoihin verrattuna.
Ratkaisevan tärkeäksi tuli Safira-vipuhanan kehittäminen. Markkinoille 1980-luvun alussa tuotu toisen polven Safira edusti hanateknologian huippua ja turvasi Oraksen kilpailukyvyn niin kotimaassa
kuin ulkomailla.
Työmarkkinoilla elettiin 1970-luvulla rauhatonta aikaa. Työnantajaja työntekijäpuolen yhteenotot laajenivat hallitsemattomalla tavalla.
Samaan aikaan Oraksen palvelukseen tuli runsaasti uutta nuorta työvoimaa eri puolilta maata. Nuoret eivät enää sitoutuneet yritykseen
edeltäjäpolvien tapaan, vaan olivat valmiita lakkoihinkin. Ammattiyhdistysliikkeen sisäinen valtataistelu näkyi Oraksellakin sosiaalidemokraattien ja kommunistien kilpailuna työntekijöiden kannatuksesta.
Työpaikan ilmapiiriä rauhoitti Hanaset-henkilöstökerhon perustaminen. Hanaset järjesti kaikille oraslaisille monipuolista vapaa-ajan
toimintaa. Kerhon olemassaolo vähensi työnantaja- ja työntekijäpuolen samoin kuin eri henkilöstöryhmien keskinäisiä epäluuloja.

Toinen polvi Oraksen johdossa
Ensimmäinen sukupolvenvaihdos Paasikivien perheyrityksessä
käynnistyi 1970-luvun lopulla. Veljekset Pekka, Jukka ja Jari jakoivat
jatkossa vastuun Oraksesta. Erkki-isä oli pitkään valmentanut jälkikasvua tehtävään. Veljekset olivat jo pikkupoikina kierrelleet isänsä mukana tehtaalla, olleet myöhemmin kesätöissä ja opintojen jälkeen tulleet mukaan liiketoimintaan.
Suurin haaste tuli olemaan Oraksen kansainvälistäminen. Tätä
ennen oli kuitenkin ratkaistava kotimaisen hanateollisuuden umpikuja. Myös Raumalla sijainnut Suomen toinen hanatehdas, tuolloin
nimeltään Osy Oy, oli pitkään kilpaillut ankarasti Oraksen kanssa.
Kilpailu laski molempien kannattavuutta.



Koska Osystä on kirjoitettu oma historiansa, tässä kirjassa keskitytään hanatehtaiden keskinäisiin suhteisiin. Markkinakilpailusta sekä yritysten yhdistymisestä tarjotaan lukijalle uutta yksityiskohtaista tietoa. Vuoden 1983 alussa tapahtuneen yhdistymisen myötä
Osyn Kaivopuiston tehdas siirtyi Oraksen haltuun. Myöhemmässä
vaiheessa Kaivopuistossa erikoistuttiin venttiilien valmistukseen.
Oraksen kansainvälistyminen oli ollut Erkki Paasikiven mielessä jo 1960-luvulla. Kaupan vapautumisen arveltiin tuovan ulkomaisten valmistajien hanat Suomeen, siksi Oraksen oli kilpailukykynsä
turvatakseen panostettava vientiin. Vientiä kasvattamalla päästäisiin
suurempiin valmistussarjoihin, mikä laskisi yksikkökustannuksia.
Viennille asetetut tavoitteet eivät kuitenkaan toteutuneet. Euroopan hanamarkkinat olivat siirtyneet hitaan kasvun vaiheeseen, ja eri
maissa suosittiin omien tehtaiden tuotteita. Kansainvälistyminen
edellytti 1980-luvulla etabloitumista eli tytäryritysten perustamista
ulkomaille.
Oras lähtikin rohkeasti etabloitumaan. Vuonna 1982 ostettiin tehdas Saksasta ja 1985 Norjasta. Markkinointiyhtiöt perustettiin Tanskaan, Ranskaan ja Belgiaan. Tehtaista ei ehkä etukäteen oltu täysin
perillä ja paikallista markkinatilannetta tunnettu riittävästi, mutta
nämä puutteet korvasi oraslaisten kyky tarttua asioihin. Vierasmaalainen työntekijä uskallettiin kohdata kasvoista kasvoihin ja keskustella tämän kanssa valmistuksen yksityiskohdista. Oraksella oli onneakin matkassa, esimerkiksi silloin, kun Saksan suurin tukkuliikeyhtymä otti Safiran valikoimiinsa, tosin toisella nimellä.
Suomelle 1990-luvun ensimmäinen puolisko oli laman vuoksi
vaikeaa aikaa. Lisäksi Neuvostoliiton hajoaminen oli lopettanut idänkaupan. Oraksella meni kuitenkin hyvin. Saksan yhdistymisen seurauksena yhtiö sai maan itäosan saneerausrakentajilta tilauksia, jotka
enemmän kuin korvasivat kysynnän supistumisen kotimaassa. Kotimaiset talousalan lehdet huomioivat Oraksen menestyksen ja jakoivat sille huippuarvosanoja.
Maailman todettiin 1990-luvulla siirtyneen globaaliin talouteen, yksiin ja samoihin koko maapallon kattaviin markkinoihin.
Erinomaisesti kannattava Oras oli valmis vastaamaan globalisaation haasteeseen, ja Paasikivet suunnittelivat yhtiönsä liiketoiminnan hyppäyksenomaista kasvattamista ja ulottamista Euroopasta
Aasiaan.
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Orakselle laadittiin 1995 kymmenvuotissuunnitelma, jonka tavoitteena oli liikevaihdon kolminkertaistaminen. Tämä tapahtuisi ostamalla yrityksiä uusista kohdemaista, ennen kaikkea Itä-Euroopasta,
ehkä myös Kiinasta. Seuraavana vuonna tehtiinkin kaupat puolalaisesta hanatehtaasta.
Oraksen kasvun oletettiin perustuvan myös yhtiön osaamiseen
elektronisten hanojen valmistajana. Oraksella oli julkisten tilojen
valokennohanojen ohella myös kotitalouksiin tarkoitettuja malleja.
Luotettiin siihen, että jälkimmäiset syrjäyttäisivät 2000-luvulla tavanomaiset vipuhanat. Koska Oras oli elektronisten hanojen saralla
teknologiajohtaja, se valtaisi markkinat. Mahdollisuudet olivat periaatteessa rajattomat.
Jo ennen vuosituhannen vaihdetta havaittiin kuitenkin, ettei Oras
kasvaisi suunnitellulla tavalla. Lisää ostettavaksi kelpaavia yrityksiä
ei löytynyt. Elektronisten kotitaloushanojen kysynnän vilkastumisesta ei myöskään näkynyt merkkejä.
Oraksella oli siis runsaasti varoja uusiin investointeihin, mutta
hanateollisuus ei tarjonnut kasvumahdollisuuksia. Paasikivet tekivät
siksi tulevaisuuden kannalta merkittävän päätöksen laajentamalla
liiketoimintaansa hanatoimialan ulkopuoliselle LVI-sektorille. Ostokohteeksi tuli sopivasti muoviputkivalmistaja Uponor, ja Oraksen
omistukseen 1999 hankitut osakkeet tekivät Paasikivistä Uponorin
suurimman omistajan.

Oras Invest
Uponor-omistus ei ollut Paasikiville vain sijoitus, he halusivat myös
aktiivisesti kehittää yhtiötä. Johtamisen vahvistamisessa, uudenlaisen hallintotavan luomisessa sekä strategian ja brändien uudistamisessa oli paljon tehtävää. Tärkeintä oli saada omistajat, hallitus, yritysjohto sekä henkilöstö toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi.
Onnistuminen Uponorissa kannusti Paasikiviä etsimään uusia
kohteita, joissa aktiivista teollista omistajuutta voitaisiin toteuttaa.
Ensiksi oli kuitenkin tarpeen perustaa yritys, johon omistukset keskitettäisiin. Tällainen oli 2004 toimintansa aloittanut Oras Invest.
Tarkoitus oli, että yhtiön kautta myös Paasikiven perheen kolmas
polvi perehtyisi teolliseen omistajuuteen ja tulisi vastuulliseksi
omistajaksi.
Seuraava osakekauppa tehtiin 2007 teollisuuskemikaaleja valmis

tavasta Kemirasta. Kun Kemirasta parin vuoden kuluttua eriytettiin maaliyhtiö Tikkurila, Oras Investin omistukset käsittivät hanatehdas Oraksen ohella merkittäviä osuuksia kolmen pörssiyhtiön
osakekannoista. Kyseisissä pörssiyhtiöissä Oras Invest otti suurimpana omistajana suunnannäyttäjän aseman. Samalla kirkastui teollisen omistajuuden olemus.
Paasikivillä on omistustensa suhteen pitkän tähtäimen strategia.
Strategia on ollut niin vankalla perustalla, ettei edes 2008 puhjennut
talouskriisi kyennyt sitä horjuttamaan. Talouden vaikeina vuosinakin omistettuja yhtiöitä on kyetty vahvistamaan ja monin tavoin kehittämään. Esimerkkinä tästä oli Oraksen 2013 toteuttama saksalaisen hanatehdas Hansan osto.
Teollisen omistajuuden ohella Paasikivet panostivat Oras Investin
kehittämiseen omistaja-yrityksenä. Sen toimintatapaa, sisäistä kulttuuria ja strategiaa pohdittiin vuosien mittaan paljon. Lisäksi mietittiin sukupolvenvaihdoksen parasta toteutusmuotoa.
Oras Invest ei ole sijoitusyhtiö, vaan aktiivinen ja pitkäjänteinen
teollinen omistaja. Tarvittaisiinko tällaisia yrityksiä Suomessa nyt ja
tulevaisuudessa enemmän, ei pelkästään teollisuudessa vaan mahdollisesti myös muilla toimialoilla? Kykenisivätkö omistajayritykset
vahvistamaan talouden kilpailukykyä teollisuuden rakennekriisin
vaivaamassa maassa?

Kirjan näkökulmista
Tässä kirjassa keskitytään hanatehdas Oraksen ja Oras Investin vaiheisiin sekä Paasikivien liiketoiminnan historiaan. Myös Oraksen
henkilöstö on tehnyt historiaa. Siksi esille pääsevät toimihenkilöt ja
työntekijäpuolen ay-aktiivit.
Kirjassa käsiteltyjä aihepiirejä ovat Paasikivien toiminta yrittäjinä,
omistajina ja johtajina, liikeideat, teollisen valmistuksen ratkaisut
sekä henkilöstöpolitiikka. Työntekijöiden harrastukset ovat mukana,
samoin ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja valtakamppailu. Henkilöhaastattelut ovat tuoneet tekstiin yksityiskohtaista ja värikästä
ajankuvaa. Käytetty lähdeaineisto on ollut monipuolista, mutta varsin hajanaista. Tämän seurauksena lähdeviitteistä on tullut pitkiä.
Oras Investin osalta keskitytään yhtiön toimintatavan muotoutumiseen, Uponorin ja Kemiran osakkeiden ostoon sekä Tikkurilan
eriyttämiseen. Lisäksi tarkastellaan, miten Oras Invest ja sen omis

PERHEYRIT YKSEN TAIVAL

tamat yritykset ovat onnistuneet vastaamaan talouskriisin haasteisiin. Esillä on myös Paasikivien perheyrityksen sukupolvenvaihdos.
Kirjan päättää taloushistorian professori Susanna Fellmanin
osuus, jossa hän tarkastelee Paasikivien liiketoimintaa perheyrityksiä koskevan kansainvälisen tutkimuksen pohjalta.
Nyt on kuitenkin tullut aika päästää lukija Rauman Syväraumankadulle seuraamaan, miten erään kerrostalon kellarissa Erkki Paasikivi ja hänen neljä työntekijäänsä valmistautuvat töiden aloittamiseen
äskettäin perustetussa verstasyrityksessä. Sotavuosista on siirrytty
jälleenrakennuksen aikaan ja miehillä on kova halu tarttua työhön.



RAUMALAINEN
METALLIYRITYS

Sodan jälkeen

>>
Gunnar Valo kellariverstaassa sorvin
ääressä.


Suomi vuonna 1945. Raskaat sotavuodet olivat takana. Kärsimysten
ja menetysten muistot painoivat silti ihmisten mieliä. Elämä sodanjälkeisinä vuosina oli kaksijakoista. Mennyttä aikaa muisteltiin
usein, mutta toisaalta katseet haluttiin suunnata tulevaan. Jälleenrakennus ja uusi parempi elämä olivat useimpien ajatuksissa.
Rauhan tultua avioliittoluvut nousivat ennätystasolle. Pian myös
lapsia syntyi ennätysmäärä. Työnteko ja lapsenhoito täyttivät perheiden arjen. Maaseudulla raivattiin peltoa sotaveteraanien ja karjalaisen siirtoväen maatiloille. Kaupungeissa puolestaan palattiin rauhan
töihin tehtaissa, toimistoissa ja rakennuksilla. Taajamien reunoille
nousi hartiapankkirakentajien omakotiyhdyskuntia. Monenlaiseen
yhdistys- ja harrastustoimintaankin riitti intoa.
Pienessä Rauman kaupungissa länsirannikolla elettiin sodan jälkeistä aikaa samoin kuin muuallakin Suomessa. Kaupunki oli ollut
kaukana rintamalta, mutta joutunut silti lähelle sotatoimia, kun sitä
jatkosodan alussa pommitettiin. Myös kaupungin läheisyydessä sijainnut sotatarviketehdas yritettiin tuhota ilmahyökkäyksellä. Sotavuosina suuri joukko inkeriläisiä pakolaisia asui Raumalla.

Syväraumankatu :n
tontti. Rauniokadun
varrella sijainneen
kerrostalon katuosoite oli alun perin
Satakunnantie .
Rakennus purettiin
. Paasikivien
asunto oli sisään mentäessä ensimmäisessä
kerroksessa oikealla.
Rakennuksen kellarissa
sijaitsi Oraksen verstas.
Oikeassa siivessä
olivat Kosti Oraksen
linja-autojen tallit,
vasemmanpuoleisessa
piharakennuksessa
valuosien hionta ja
kiillotus.

Sodan jälkeen Rauma ei palannut aikaisempien vuosikymmenien
hiljaiseloon. Uudet tuotantolaitokset ja asuinalueet muuttivat pienen puutalokaupungin ulkonäköä. Työväkeä tarvittiin paljon, ja
Raumalle muutti koko ajan uusia asukkaita.
Vanhastaan Raumalla olivat toimineet laivatelakka, sellutehdas,
nahkatehdas, kenkätehdas sekä saha. Perinteisen teollisuuden rinnalle tuli nyt uutta. Uuden aikakauden yrityksistä ensimmäinen, Oy
Ammus Ab:n sotatarviketehdas, oli aloittanut jo ennen sotaa vuonna
1937. Tehdas valmisti tuolloin kranaatteja.
Ammus kuului Rafael ja Teresia Lönnströmin perustamiin Lönnström-yhtiöihin. Kaksi muutakin saman yhtiöryhmän yritystä, Oy
Sytytin Ab sekä Rafu Lönnström Oy, sijoitettiin sotavuosina Rauman Kaivopuiston kaupunginosaan. Jälkimmäinen teki sotatarviketuotannon ohessa vesijohtoputkistojen metalliosia eli armatuureja.
Näitä olivat esimerkiksi pesualtaiden pystyhanat (tappihanat) sekä
erilaiset venttiilit.
Kun Kaivopuiston tehtaille sotavuonna 1943 perustettiin ammattiosasto, nuori metallityöläinen Erkki Paasikivi valittiin osaston varatilintarkastajaksi. Rauhan tultua Erkki Paasikivi lähti kuitenkin perustamaan omaa yritystä.
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Sodan jälkeen Rafu Lönnström Oy muutti Helsinkiin LVI-tarvikkeiden tukkuliikkeeksi. Ammus puolestaan teki konepajatuotteita,
muun muassa puutavaravaunuja sotakorvaustoimituksiksi Neuvostoliittoon. Sytytin jatkoi armatuurien sekä erilaisten alumiinituotteiden valmistusta.
Tehtaiden toiselle tuhannelle nousevasta henkilöstöstä noin puolet oli naisia, sillä monet jatkuvaa tarkkuutta vaativista työtehtävistä katsottiin erityisesti naisille sopiviksi. Ammuksen ja Sytyttimen
henkilöstöä varten rakennettiin kymmeniä puisia asuinrakennuksia
sekä joitakin kivitaloja eri puolille Raumaa. Lisäksi työntekijät pystyttivät omakotitaloja.1
Sodan jälkeen Raumalle asettui muutakin uutta teollisuutta.
Laivanrakennuksen perinteitä jatkoivat Hollming Oy:n ja RaumaRaahe Oy:n (vuodesta 1952 Rauma-Repola Oy:n) telakat. Telakoiden
tuloon vaikutti se, että Rauman satamaan oli kaupungin pienestä
koosta huolimatta ollut jo puolen vuosisadan ajan rautatieyhteys.
Tampereen – Porin radalta Raumalle erkaantuva rataosuus oli vielä
tuolloin Rauman kaupungin omistuksessa.
Hollmingin ja Rauma-Raahen telakat valmistivat aluksi puisia
sotakorvausaluksia. Edellinen teki kuunareita ja jälkimmäinen rakensi proomuja. Sotakorvaustoimitusten päätyttyä telakat ottivat ohjelmaansa teräsrunkoiset alukset. Samoin kuin Ammuksen ja Sytyttimen henkilöstölle, myös telakoiden sadoille työntekijöille rakennettiin uusia asuintaloja.2
Uudet suuryritykset saivat Raumalla ja laajemminkin runsaasti
huomiota osakseen. Yritykset ja niiden henkilöstö muuttivat kaupungin elämänrytmin. Tapahtui Raumalla paljon muutakin. Kaupungissa pitempään asuneet panivat ehkä merkille, että syksyllä
1945 toimintansa aloitti myös pieni metallialan yritys. Sen perustajista tunnettiin ainakin Kosti Oras, paikallinen linja-autoliikenteen
harjoittaja ja urheiluseuramies. Perustajista toinen, Erkki Paasikivi,
oli Kosti Oraksen vävy ja toimi varsinaisena yrittäjänä.
Tämä uusi metalliyritys tulisi kasvamaan nopeasti. Muutaman
vuosikymmenen kuluttua se haastaisi koossa ja merkittävyydessä
kaupungin suuret yhtiöt. Kyseinen yritys, aluksi oikeastaan vain
verstas, aloitti kuitenkin vaatimattomasti, eikä sen tulevaisuutta
kyennyt kukaan tuolloin ennakoimaan.



K. Oras Oy:n perustaminen ja omistajat

>>
Yrittäjäpariskunta
Irja ja Erkki Paasikivi
-luvulla.
>
Oraksen tunnus
vuodelta .


Kosti Oras, Erkki Paasikivi sekä tämän puoliso Irja Paasikivi sopivat
kahdeksantena toukokuuta 1945 K. Oras Osakeyhtiön perustamisesta. Yhtiön 200 osaketta jakautuivat siten, että Kosti Oras omisti 180
ja Erkki sekä Irja Paasikivi kumpikin 10 osaketta.
Kauppa- ja teollisuusministeriölle jätettyyn yhtiöjärjestystä koskevaan anomukseen osakkaiden ammatit oli merkitty seuraavasti:
Kosti Oras – liikennöitsijä, Erkki Paasikivi – asentaja, sekä Irja Paasikivi – asentajan vaimo.
Kosti Oras oli tuolloin täyttänyt 50 vuotta. Hän oli toiminut linja-autoliikennöitsijänä Raumalla jo 1920-luvulta saakka. Erkki Paasikivi taas oli 27-vuotias ja työskennellyt sotavuosina aseseppänä sotatarviketeollisuudessa eri paikkakunnilla. Erkki ja Irja Paasikivi olivat
menneet naimisiin 1944, ja perheen esikoispoika oli syntynyt samana vuonna.
Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistettua K. Oras Oy:n yhtiöjärjestyksen perustava yhtiökokous voitiin pitää syyskuun neljäntenä. Kokous valitsi johtokunnan, johon tulivat perustajaosakkaat.
Lisäksi sovittiin, että Kosti Oras toimisi johtokunnan puheenjohtajana sekä virallisena toimitusjohtajana. Käytännössä yrityksen jokapäiväinen toiminta jäisi kuitenkin Erkki Paasikiven vastuulle.
K. Oras Oy:n toimialaksi määriteltiin yhtiöjärjestyksessä ”… autojen ja koneiden korjaaminen sekä niiden tarvikkeiden ja varaosien
hankkiminen ja välittäminen …”. Muotoilu oli Kosti Oraksen näkemyksen mukainen. Hänhän omisti linja-autoliikennettä Raumalla
ja lähiseudulla harjoittavan K. Oras Kommandiittiyhtiön, jonka toimintaan uusi yritys luonnollisella tavalla liittyisi.3
K. Oras Ky:n toiminta oli tuolloin varsin pienimuotoista, sillä linja-autoja oli sodanjälkeisen kalustopulan vuoksi käytössä vain muutamia. Yhtiön toimisto ja tallit sijaitsivat Kosti Oraksen omistamassa
kiinteistössä osoitteessa Syväraumankatu 8. Rakennukseen tulivat
nyt myös K. Oras Osakeyhtiön tilat.

K. Oras Oy:n
osakekirja
vuodelta .

K. Oras Osakeyhtiön toimialan muotoutumiseen vaikuttivat sodanjälkeisen pula-ajan rajoitetut mahdollisuudet. Tarkoituksena oli
harjoittaa korjaustoimintaa ja varaosien kauppaa, ei varsinaista konepajatuotteiden valmistusta. Liiketoiminnan pienimuotoisuus johtui
myös siitä, että yritys käynnistettiin omalla pääomalla ilman ulkopuolista rahoitusta. Erkki Paasikiven johdolla K. Oras Oy suuntautui
kuitenkin pian tuotannolliseen toimintaan.
Yhtiön omistajaksi tuli 1946 myös Kosti Oraksen poika Olli Oras,
joka sai isältään 20 osaketta. Olli Oras oli aluksi mukana vain omistajana. Vuonna 1954 hän tuli myös johtokuntaan Irja Paasikiven tilalle.
Vuonna 1953 K. Oras Oy toteutti osakeannin, jossa omistajat sijoittivat lisää pääomaa yhtiöön. Samalla vanhat osakkeet mitätöitiin,
mutta osakkaat saivat uusia entisen omistuksensa suhteessa. Jatkossa osakkeita oli yhteensä vain 24 kappaletta. Näistä Kosti Oras omisti
15 sekä Olli Oras, Erkki Paasikivi ja Irja Paasikivi kukin 3 kappaletta.
Näin jatkettiin 1960-luvulle.
Samassa yhteydessä muutettiin yhtiöjärjestyksen muotoilua K.
Oras Oy:n tarkoituksesta. Toimialaksi todettiin nyt ”vesi- ja lämpöjohtoalan tarvikkeiden tehdasmainen valmistus ja myynti”.
Mielenkiintoinen yksityiskohta oli, että Erkki Paasikivi oli 1953
osakeannin yhteydessä merkinnyt ammatikseen ”työnjohtaja”. Irja
Paasikivi oli puolestaan ”työnjohtajan vaimo”. Edelleenkin pidettiin
siis parhaana sitä, että Kosti Oras käyttäisi toimitusjohtajan titteliä.4


Kosti Oras ja Oras Liikenne
Kosti Oras oli liikennöitsijä jo toisessa polvessa. Hänen isänsä Johan Linus Nyroos oli harjoittanut ajuriliikettä Raumalla -luvun lopulla
ja -luvun alussa. Nyroosin perheen kolmesta pojasta Emil ja Kosti jatkoivat isänsä ammattia, Onni puolestaan suuntautui sotilaan uralle. Myöhemmässä vaiheessa hän toimi osuuskaupan johtajana Pohjanmaalla. Kun -luvulla yleistyi ruotsinkielisten sukunimien suomalaistaminen, Kosti ja Onni ottivat sukunimekseen Oras.
Emil Nyroos ja Kosti Oras aloittivat vossikkakuskeina. Henkilöautojen syrjäyttäessä hevosvetoiset ajoneuvot he siirtyivät vuokra-autoilijoiksi. Kosti Oras hankki -vuotiaana ensimmäiseksi autokseen T-mallisen Fordin vuonna . Raumalaiset saattoivat tilata Kosti Oraksen
”pirssin” kaupungin vuokra-autoilijoiden perustamalta taksiasemalta.
Taksia ajaessaan Kosti Oras suunnitteli liiketoimintansa laajentamista linja-autoliikenteeseen. Haave toteutui heinäkuussa , kun liikennöinti linjalla Rauma–Laitila–Turku käynnistyi. Linjalla oli muitakin yrittäjiä, ja kilpailu matkustajista oli kova. Yhteisvoimin saatiin kuitenkin
-luvun lopulla perustetuksi Rauman matkatoimisto, joka ylläpiti
linja-autoasemaa kaupungissa.

Kosti Oraksen
omistaman Oras
Liikenteen linjaautot huolehtivat
Rauman sisäisestä ja
ulkoisesta joukkoliikenteestä vuosikymmenien ajan.
Kuva on otettu linjaautotallin katolta.



K. Oras Ky:n Reomerkkinen linja-auto
Turun Puutorilla
vuonna .
Kuljettaja on Viktor
(Viku) Kaskinen.



Sotavuosien jälkeinen aika oli Kosti Orakselle työntäyteistä. Hänen
yhtiönsä K. Oras Ky laajensi uusille linjoille Rauman ympäristöön. Kaupungin sisäisen liikenteen yhtiö hoiti kokonaan, ja tilausajoakin oli
runsaasti.
Yksityisautoilun yleistymistä ennakoiden Kosti Oras kokeili myös
autokauppaa. Auto–Oras toimi vuosina  – ja edusti Volvo- sekä
Fiat-merkkejä. Vastuullisena johtajana työskenteli Kosti Oraksen poika
Olli Oras.
K. Oras Ky:n linja-autokaluston kasvaessa Syväraumankatu :n tilat
eivät riittäneet. Uusi -paikkainen huoltokorjaamo ja halli valmistuivat
. Yhtiössä oli tuolloin  työntekijää. Vuonna  K. Oras Ky:n nimi
muutettiin Oras Liikenne Oy:ksi. Toimitusjohtajaksi tuli Erkki Salo.
Vaikka Erkki ja Irja Paasikiven kanssa perustettu metallialan yritys K.
Oras Oy oli nimetty Kosti Oraksen mukaan, hän ei aktiivisesti osallistunut toimintaan. Yritys kehittyi siten Erkki Paasikiven työn ja näkemysten mukaisesti. Tämä oli varmaankin järkevää, sillä Kosti Oraksen ominta aluetta ollut autoilu oli varsin kaukana K. Oras Oy:n toimialasta. Kosti Oraksen panos yrityksessä oli merkittävin alkuvaiheessa hänen järjestäessään rahoitusta ja pankkisuhteita.
Kosti Oras oli nuoruudessaan ollut innokas urheilija. Rauman Urheilijoiden jäsenenä hän voitti piirinmestaruuksia voimistelussa ja yleisurheilussa. Myöhemminkin hän vaikutti seurassa kuulumalla sen johto-
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kuntaan  vuoden ajan. Vieläkin aktiivisemmin mukana oli Kostin veli
Onni. Tämä kuului johtokuntaan  vuotta ja toimi puheenjohtajana
kahteen otteeseen. Onni Oraksen panos Rauman Urheilijoissa oli niin
merkittävä, että seura nimitti hänet kunniapuheenjohtajakseen.
Kosti Oraksen terveet elämäntavat ja kuntoilu myös iäkkäämpänä
pitivät hänet virkeänä vielä kahdeksankymmenvuotiaana. Oras Liikenteen asioita hän seurasi tuolloinkin lähes päivittäin.
Olli Oraksen lapset ottivat Oras Liikenteen vastuulleen vuonna .
Erkki Salo jatkoi toimitusjohtajana. Vuona  Oras Liikenne laajensi
matkatoimistoalalle ostamalla Uudenkaupungin Matkatoimisto Oy:n
sekä Matka Nova Oy:n. Oras Liikenteessä työskenteli -luvun lopulla
 henkilöä, ja liikevaihto nousi  miljoonaan markkaan.
Yhtiö oli Oraksen suvun omistuksessa vuoteen , jolloin se myytiin kuuden turkulaisen liikennöitsijän yhteenliittymälle. Entinen nimi
säilyi silti edelleen. Se poistui käytöstä vasta , kun Oras Liikenne
siirtyi Satakunnan Liikenteelle ja sulautettiin sen osaksi.
Oras Liikenteen
liikennepäällikkö
ja vuodesta 
toimitusjohtaja
Erkki Salo (vas.) ja
omistaja, talousneuvos Kosti Oras
tämän -vuotispäivänä ...



Teuvo Rousku (vas.)
höylän ääressä,
Jorma Urponen sorvaamassa.
Kuva -luvulta.


K. Oras Oy:n ensimmäiset toimitilat sijaitsivat Syväraumankatu 8:n
kellarissa. Rakennus oli tontin Rauniokadun puoleisella reunalla.
Kellari muutettiin tehdassaliksi, ja sinne sijoitettiin yrityksen työkoneet. Aluksi käytössä oli muutama revolverisorvi, porakone, sirkkeli
sekä hitsauslaitteet. Kaikki koneet oli ostettu käytettyinä.
Salin toisessa päässä oli pienehkö huone, joka palveli Oraksen toimistona. Erkki Paasikivi hoiti huoneessa yrityksensä asioita, mutta ilmaantui usein salin puolelle keskustelemaan työmiesten kanssa töiden toteuttamisesta. Ajoittain hän asettui itsekin sorvin ääreen.
Kun tappihanojen valmistus 1950-luvun alussa käynnistyi, henkilöautojen tallina aikaisemmin palvelleeseen piharakennukseen sijoitettiin hionta ja kiillotus. Kumpaankin tehtävään oli oma koneensa.6
Erkki Paasikivi palkkasi työntekijöiksi aikaisemmin tuntemiaan ja
päteviksi havaitsemiaan miehiä. Usein kyseessä oli Rauman PalloIiroista tuttu kaveri. Erkki Paasikivi oli seurassa mukana toimihenkilönä ja taustavaikuttajana, ei aktiivisena urheilijana. Seura oli hänelle
tärkeä ystävyyssuhteiden ja verkostoitumisen kannalta. Pallo-Iirojen
lajeina olivat jalka- ja jääpallo sekä myöhemmin myös jääkiekko, joita moni oraslainenkin pelasi.
Ensimmäisten toimintavuosien aikana Oraksen henkilökunta oli
varsin pieni. Esimerkiksi vuonna 1947 yhtiössä oli Erkki Paasikiven
ohella vain viisi työntekijää: viilarit Teppo Rousku ja Nils Rihtamo,
sorvari Jorma Urponen, jyrsijä Mauno Asikainen sekä metallisten
leikkaussalipöytien erikoismies Gunnar Valo.
Seuraavina vuosina työntekijämäärä kasvoi vähitellen. Vuonna 1952 henkilökuntaa oli Erkki Paasikiven lisäksi 13 miestä ja kaksi naista (Rauha Virtanen ja Salme Pietilä). Myös Erkin veli Mikko
Paasikivi työskenteli 1950-luvulla Oraksella työnjohtajana.7
Osaavien henkilöiden saanti yritykseen ei ollut itsestään selvää, sillä Rauman kehittyvä teollisuus kärsi työvoimapulasta. Oraksella maksettujen palkkojen tuli olla riittävän korkeat, jotta sen työpaikat olisivat houkutelleet. Vastaavia tehtäviä oli tarjolla esimerkiksi Ammus
Oy:ssä ja Sytytin Oy:ssä, jotka olivat suuria yrityksiä ja koettiin siksi
ehkä turvallisemmiksi vaihtoehdoiksi.
Oraksen valttina oli kuitenkin Erkki Paasikiven persoona. Asentajataustansa ansiosta hän kykeni kohtaamaan työntekijät tasavertaisina
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Kellariverstas



ja ottamaan huomioon näiden näkemykset. Työntekijät pitivät Erkkiä reiluna ja luottivat hänen kykyynsä johtaa yritystä. Paasikiven
arvovalta oli käytännössä ansaittua, ei hierarkian kautta saatua niin
kuin suurissa yrityksissä.
Oraksen nuoren henkilöstön keskuuteen syntyi ensimmäisten
toimintavuosien aikana yhteishenki, joka sitoutti johdon ja työntekijät yhteiseen päämäärään. Erkki Paasikivelle me-henki oli aina
tärkeä, ja hän pyrki ylläpitämään sitä henkilökohtaisilla kontakteilla.
Muualla, varsinkin suurissa yrityksissä, johdon eristäytyminen arvovaltansa taakse jarrutti me-hengen muodostumista ja vähensi henkilöstön sitoutumista.8

Konepajatuotteista armatuureihin
Aivan aluksi Oraksella korjattiin Kosti Oraksen linja-autoja ja tehtiin
niihin varaosia. Hieman myöhemmin verstaalle saatiin kunnostettavaksi erilaisia koneita, esimerkiksi venemoottoreita. Erkki Paasikivi
halusi kuitenkin kehittää yrityksestään konepajan. Työntekijöiden
ammattitaito oli riittävä vaikkapa puuntyöstökoneiden valmistamiseen. Oras teki jyrsin- ja porakoneita sekä sirkkeleitä, myös pyykkipoikien puuosia valmistavan automaattikoneen.
Oraksen muuhun valmistukseen kuuluivat oiko- ja tasohöylät paikalliselle puuseppäyritykselle sekä kuljettimet Harjavallan rikkihappotehtaalle. Erikoinen tuote olivat metalliset leikkauspöydät sairaaloihin. Esimerkiksi helsinkiläiseen Malmin sairaalaan tarvittiin tukevia pöytiä.
Pienikokoisista messinkitangoista sorvattiin ilmaruuveja. Erkki
Paasikivi korosti materiaalin olevan kallista ja tähdensi työntekijöille sorvauksessa syntyvien messinkilastujen talteenottoa. Myös autojen olka-akselien valmistukseen käytetty raaka-aine oli kallista. Se oli
tuotu Ruotsista saakka.9
Sodanjälkeistä pula-aikaa leimasi puute yhdestä ja toisesta tarvittavasta. Kaikelle, mikä saatiin valmistetuksi, löytyi yleensä asiakas,
joka halusi nopeasti päästä eroon rahoistaan ennen kuin niiden arvo
voimakkaan inflaation seurauksena laskisi.
Jos jonkinlaista valmistuksen raaka-ainetta oli tarjolla, sitä myös
kannatti ostaa. Niinpä Erkki Paasikivi hankki 1947 vaunulastillisen
Ammus Oy:n valmistamia ilmatorjuntakranaatin kuoria, vaikka ei
tiennyt, mitä niillä tekisi. Työntekijöiden kanssa hän sitten pohti asiaa.
Ratkaisua ei heti löytynyt, joten Erkki jatkoi pohdintaa omin päin.
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Yön yli harkittuaan hän ilmoitti, että kuorista ryhdyttäisiin valmistamaan vesijohtoputkien liittimiä eli junttureita. Näitä tehtiin sitten
kolmea eri kokoa kaikkiaan noin 50 000 kappaletta. Oraksen kehityksen kannalta oli merkittävää, että näin siirryttiin yksittäisten tuotteiden valmistuksesta sarjatuotantoon. Uusia asiakaskontakteja solmittiin, kun juntturit myytiin LVI-alan liikkeisiin.
Juntturit olivat Oraksen ensimmäinen askel niin sanottujen armatuurien valmistuksessa. Armatuurit ovat putkiverkostojen metallivarusteita. Toinen askel otettiin, kun 1951 ryhdyttiin valmistamaan
vesihanoja. Hanat olivat yksinkertaisia pysty- eli tappihanoja, joista
asennettuina tuli joko kylmää tai lämmintä vettä. Pesualtaan yläpuolella oli parhaassa tapauksessa kaksi erillistä hanaa, joista laskettu
vesi sekoittui altaassa sopivan lämpöiseksi. Yleensä käytössä oli vain
yksi hana, josta saatiin kylmää vettä.


Salme Pietilä (vas.)
ja Rauha Virtanen
kokoavat venttiilejä
Syväraumankatu :n
kellarissa vuonna
.



Koska Oraksella ei ollut omaa valimoa, paikallinen Rauman Valu
Oy valmisti tilauksesta hanarungot hiekkavaluna. Muut työvaiheet,
hionta, kiillotus ja kasaus, tapahtuivat Syväraumankadulla.
Pystyhanat esiteltiin yleisölle Rauman Messuilla 1951. Oras oli
osallistunut tapahtumaan näytteillepanijana jo vuodesta 1948. Messuilla moni raumalainen tutustui ensi kertaa kaupunkinsa ennakkoluulottomaan kasvuyritykseen.
Juntturien ja pystyhanojen menekki osoittautui alusta lähtien sen
verran hyväksi, että Oras saattoi keskittyä pelkästään niiden tuotantoon. Esimerkiksi vuonna 1952 kaikki, mikä saatiin valmistetuksi,
meni myös kaupaksi. Kolmantena armatuurialan tuotteena ryhdyttiin tekemään saksalaisten esikuvien mukaisia patteriventtiilejä.10
Erityisesti vesihanoille oli suuri tarve, sillä vesihuollon taso oli niin
maaseutu- kuin kaupunkiasunnoissa sotien jälkeen varsin vaatimaton. Vuonna 1950 kaivovettä käytti yhdeksän kymmenestä maaseututaloudesta. Kaupunkiasuntoihin saatiin usein vain kylmä vesi, ja pesuvesi jouduttiin itse lämmittämään. Kiinnostus asuntojen vesihuollon parantamiseen oli suuri, sillä nostihan juokseva vesi merkittävästi asumistasoa. Tehtävässä riitti työtä vuosikymmeniksi. Tässä vaiheessa pystyhanat tyydyttivät kuluttajien vesikalusteiden tarpeen.11
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Erkki Paasikiven
-vuotisjuhlat
... Kuvassa
Erkin ja Irjan ohella
pojat Jari (vas.),
Jukka ja Pekka.

Elämää Syväraumankadulla
Syväraumankatu :n talo oli sekä asuin- että työyhteisö. Talon kolmikerroksisessa osassa sijaitsivat Oraksen ja Paasikiven perheiden sekä
eräiden Kosti Oraksen sukulaisten asunnot. Vuonna  taloon muutti
Orakseen konttoripäälliköksi otettu Veikko Kauppi vaimoineen.
Syväraumankatu :n kellarissa oli sopivasti tilaa metalliverstaalle.
Siipirakennus käsitti K. Oras Ky:n linja-autojen hallin sekä yhtiön toimiston. Lisäksi pihan reunalle oli tehty tallirakennus henkilöautoille. Sinne
sijoitettiin Oraksen tuotteiden hionta ja kiillotus.
Syväraumankadun kiinteistö oli ennen sotaa palvellut oluttehtaana.
Kun oluen valmistus päättyi, Kosti Oras oli ostanut rakennuksen ja
muuttanut sen asuintaloksi sekä yhtiönsä toimitilaksi. Muutostöissä tarvitun puutavaran hän osti Erkki Paasikiven isältä Jalmar Paasikiveltä.


Rauhankadun
valimon harjannostajaiset
vuonna .



Kosti Oras ja Jalmar Paasikivi tunsivat toisensa jo sotia edeltäneeltä
ajalta. Jalmar Paasikivi toimi tuolloin puutavarakauppiaana tehden hankintamatkoja Rauman ympäristöön. Koska hänellä ei ollut ajokorttia,
matkoihin käytettiin usein Kosti Oraksen vuokra-autoa.
Jalmar Paasikiven lapsista tuli isän tavoin yrittäjiä. Erkin ohella Mikko
työskenteli jonkin aikaa Oraksella, kunnes perusti Lahteen menestyvän
taidevalimon. Viidestä tyttärestä kolme piti muotiliikettä Helsingissä.
Pariisista hankituista kankaista tehtiin asusteita pääkaupungin seurapiirirouville.
Erkki ja Irja Paasikiven pojat Pekka (s. ), Jukka (s. ) ja Jari
(s. ) pääsivät läheltä seuraamaan isänsä yrityksen toimintaa. Talon
kellarista kantautui koneiden ääni, ja ilmassa leijui teollisesta valmistuksesta kertova haju. Iltaisin pojat uskaltautuivat tehdassaliin koneita katselemaan. Tietysti myös Kosti Oraksen linja-autot ja niiden kulku Syväraumankadulla kiinnostivat.
Kesäisin oraslaiset viettivät ruokatuntinsa pihamaalla. Hionnan ja kiillotuksen parissa työskennelleet erottuivat muusta joukosta, sillä heidän vaatteensa ja kasvonsa olivat mustuneet työtä tehdessä. Välillä
työntekijät vaihtoivat jonkin sanan pihalla leikkivien Paasikiven poikien
kanssa. Vuosien mittaan nämä oppivat tuntemaan Oraksen useimmat

työntekijät. Syväraumankadulle ilmaantui vielä lisääkin oraslaisia, kun Oraslaisia ryhmä-luvun puolivälissä käynnistyi kaksiotehanojen kasaus naapuri- kuvassa vuonna .
rakennuksen kellarissa.
Erkki-isä oli poikien havaintojen mukaan aina töissä. Erkillä ei ollut erikseen työ- ja vapaa-aikaa, ja kotonakin hän jatkuvasti mietti työasioita ja puhui niistä joskus pojille keittiön pöydän ääressä. Irja-äiti
huolehti perheen taloudesta ja lapsista. Liikeasioihin Irja ei puuttunut.
Edustustilaisuuksiin hän kuitenkin osallistui miehensä rinnalla ja tarjoilua järjestäen.
Paasikiven pojat aloittivat jo varhaisessa iässä, hieman toiselle kymmenelle ehdittyään, isän yrityksessä kesätöissä. Ensin oli Pekan ja Jukan
vuoro -luvun jälkipuoliskolla ja sitten Jarin vuosikymmentä myöhemmin. Oras oli pojille varsin tuttu jo ennestään, olivathan he päässeet
isän mukana aika ajoin kiertelemään työsaleilla. Kesätöissä poikien työtehtävät vaihtuivat vuosittain, ja näin Oras ja oraslaiset tulivat tutuiksi.
Tämä oli Erkin tarkoituskin.
Paasikivet muuttivat -luvun lopulla Syväraumankadun kerrostalosta Rauhankadulle rakennuttamaansa omakotitaloon. Uusi koti
oli lähellä Oraksen Rauhankadun tehdasta, jonne toiminta oli jo luvun alussa siirtynyt.


Valuteknologian hankinta Saksasta
Oras teetti tappihanojen valun aluksi alihankintana. Varsin pian
osoittautui, että hiekkavalulla valmistettujen hanarunkojen laadussa
oli paljon toivomisen varaa. Erkki Paasikivi katsoi nyt, että valaminen
tuli ottaa Oraksen omaksi työksi ja käyttää tarkoitukseen parhainta
saatavilla olevaa tekniikkaa. Sen hän arveli löytävänsä Saksasta.
Vuonna 1953 Erkki Paasikivi matkusti Länsi-Saksaan perehtymään
armatuurien kokillivalun uusimpiin menetelmiin. Kokillivalussa
tuotteiden valamiseen käytettiin tarkoitusta varten tehtyjä muotteja,
kokilleja. Koska Erkki ei osannut kieltä, hän otti mukaansa tulkiksi
ystävänsä, saksaa taitavan raumalaisen huolintaliikkeen osastopäällikkö Eero Vasen.
Aluksi koettiin kuitenkin vastoinkäyminen, sillä suomalaisen
maahantuojaliikkeen valmistelema tutustumiskäynti saksalaiseen
valimoon ei toteutunut. Valmistuksen salaisuuksia ei haluttu paljastaa ulkopuolisille.
Tapahtuneen ei annettu lannistaa. Saksan valimoliitosta saatiin
toisen metallivalimon osoite. Liitosta todettiin, että kyseinen Piel &
Adey oli johtava yritys alallaan. Sen kotipaikka oli Solingenin kaupunki Ruhrin teollisuusalueella hieman Kölnistä pohjoiseen.
Ensimmäiset patentit Piel & Adeyn valumenetelmälle (kuparin ja
sinkin kokillivalu) oli hankittu jo 1920-luvulla. Tämän jälkeen menetelmää oli jatkuvasti kehitetty. Yritys valmisti korkealuokkaisia
sähköteknisen teollisuuden tarvitsemia tuotteita. Se oli myös myynyt PIAD-valumenetelmänsä lisenssiä ulkomaille. Erkki Paasikivi vakuuttui menetelmästä ja pyysi siitä tarjousta.
Piel & Adeyn tarjous saapui vuoden 1955 alussa. Yhtiö oli halukas
opastamaan Oraksen kokilliteknologian käyttöön 7 500 Saksan markalla. Hinta oli Erkki Paasikiven mielestä korkea, mutta kannatti hänen
mielestään silti maksaa. Koska valuutan maastavientiä säännösteltiin,
kaupan toteutuminen edellytti Suomen Pankin lupaa. Kun asia oli
tältä osin järjestyksessä, Erkki Paasikivi, Kosti Oras, Mikko Paasikivi
sekä Eero Vase matkustivat Solingeniin sopimusta allekirjoittamaan.
Maaliskuun 14. päivänä tehdyn sopimuksen mukaisesti Oraksen
ostama messingin PIAD-tarkkuuskokillivalun lisenssi sisälsi valukokillien suunnittelun ja valmistuksen, metallien sulattamisen koksiuuneissa, ohjeet erikoismetalliseoksista sekä varsinaisen valamisen.13
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Valaja on asettanut keernat
muotteihin.
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Kokillivalun käyttöönotto Rauhankadun valimossa
Piel & Adeyn tarjousta odoteltaessa Oraksella oli pohdittu, minne perustettava valimo sijoitettaisiin. Sopiva paikka löytyi Rauman laitakaupungilta Rautatienkadun ja Rauhankadun välisestä korttelista
katujen länsipäästä.
Oraksen hankkimalla tontilla näkyi merkkejä hautakiviveistämön
toiminnasta. Vieressä sijaitsi Rauman Valu Oy:n pieni valimo ja tontin toisella puolella perinteinen raumalaisyritys, Ernamon kenkätehdas. Vaikka alueella oli teollisuuslaitoksia, sen tiet olivat hiekkapohjaisia, vailla päällystettä, kuten suuri osa Rauman kaduista vielä
tuolloin oli.
Valimon rakentaminen käynnistyi syksyllä 1954 ja jatkui seuraavan vuoden puolelle. Investoinnin rahoittamiseksi Oras otti pankkilainaa kiinnitystä vastaan. Lisäksi yhtiö sai kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriön myöntämän käsi- ja pienteollisuuslainan koneiden sekä ilmastointilaitteiden hankintaa varten. Valimoon sijoitettiin
Osmund-koksiuunit, joissa valamisessa käytetty sula metalliseos valmistettiin. Myöhemmin käyttöön tuli öljyllä lämmitettäviä uuneja.14
PIAD-teknologian siirto käynnistyi välittömästi sopimuksen tultua solmituksi. Aluksi Mikko Paasikivi jäi Solingeniin opiskelemaan kokillien suunnittelua ja valmistusta. Hieman myöhemmin
kaupunkiin saapui Jorma Urponen perehtymään valimoon ja valumenetelmiin.


Rauhankadun
valimolaiset ryhmäkuvassa .



Myös Saksasta matkustettiin Suomeen. Solingenista lähetettiin
Raumalle valimomestari Willy Wolﬀ, joka syksyllä 1955 opasti oraslaisia käytännön kokillivaluun. Vuoden lopulla Oraksen valimo hallitsi menetelmän jo melko hyvin. Toisen kerran Willy Wolﬀ kävi Raumalla vuosien 1956 –1957 vaihteessa.
Raumalle saapui kesällä 1956 myös Piel & Adeyn tuolloinen käyttöpäällikön assistentti, myöhemmin tekninen johtaja Werner Reinemann. Hän oli tutustunut oraslaisiin jo edellisenä kesänä Erkki Paasikiven nelihenkisen ryhmän käydessä Solingenissa. Reinemann avusti kokillivalun käyttöönotossa aluksi kirjeitse ja sitten kolmen viikon
ajan paikan päällä.
Werner Reinemannista tuli oraslaisten ja ennen kaikkea Erkki Paasikiven hyvä ystävä. Reinemann ihastui Raumaan niin, että vieraili siellä joka kesä vuosikymmenien ajan. Hän saattoi siten seurata läheltä
Oraksen kehitystä menestyväksi eurooppalaiseksi hanatehtaaksi.
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Reinemannin ensimmäisen käynnin aikaan Oras oli kuitenkin
vielä pieni yritys. Hän muisteli myöhemmin työntekijöitä olleen
tuolloin vain noin 50. Tulevasta Rauhankadun tehtaasta oli valmiina vasta valimo. Muuten työskenneltiin Syväraumankadulla. Kokillit
eli valumuotit tehtiin siellä kellarissa, ja piharakennuksessa hiottiin
ja kiillotettiin Rauhankadulla valetut armatuuriosat. Osien kromaus
tapahtui turkulaisessa yrityksessä.15
PIAD-tarkkuuskokillivalu oli alansa kehittynein menetelmä. Oras
oli hankkinut yksinoikeuden sen käyttöön Suomessa. Muihin valutapoihin verrattuna PIAD-menetelmällä oli monia etuja. Ennen
kaikkea valamisen tarkkuus kasvoi. Lisäksi kappaleet voitiin valmistaa yhdellä työvaiheella, mikä teki valamisesta edullista.
Menetelmän ansiosta valamiseen käytettyjen metalliseosten koostumus saatiin juuri sellaiseksi kuin lopputuote edellytti. Valoksia
voitiin tehdä ulkopuolisille tilaajillekin näiden toiveiden ja vaatimusten mukaisesti.16

Hajasijoitus
Oraksen liiketoiminta laajeni 1950-luvulla nopeasti. Samalla kasvoi
henkilöstön määrä, joka vuosikymmenen kuluessa kolminkertaistui. Vuonna 1959 Oraksella työskenteli jo 85 henkeä, joukossa 11
toimihenkilöä. Puolet henkilöstöstä oli naisia. Näin suuri naisten
osuus oli metallialan yrityksessä varsin poikkeuksellista.
Työntekijäpuolella miehet ja naiset toimivat pääosin eri tehtävissä. Oli toisaalta sellaisiakin töitä, joita tekivät molemmat. Miehet
työskentelivät työkaluntekijöinä, valajina, sorvaajina, koneistajina,
kiillottajina sekä eräissä muissa tehtävissä. Koneistus ja keernojen
(valuytimien) teko työllistivät myös naisia. Saattoi nainen työskennellä sorvinkin ääressä. Kokoonpanossa työskenteli vain naisia. Käytännössä havaittiin, että naiset soveltuivat miehiä paremmin tähän
jatkuvaa tarkkuutta ja huolellisuutta vaativaan tehtävään.
Edellä oleva kuvaa tilannetta 1950-luvun puolivälissä. Ajan kuluessa ja henkilöstön kasvaessa naisten ja miesten työt eriytyivät varsin
selvästi toisistaan.
Oraksen kehitystä verstaasta tehdasmaiseksi tuotantolaitokseksi
osoitti ensimmäisten toimihenkilöiden tulo yritykseen. Toimihenkilöiksi luettiin työnjohtajat sekä mies- ja naispuoliset konttoristit.
Kaikkia heitä tarvittiin, kun Erkki Paasikivi ei yrityksen johtamisen


ohella ehtinyt enää alkuvuosien tapaan hoitamaan käytännön työnjohtoa tai toimistotehtäviä.
Vuonna 1954 Veikko Kauppi tuli Orakselle konttoripäälliköksi. Ensi
vuosinaan hän työskenteli Erkki Paasikiven seurana Syväraumankatu 8:n kellarissa pienessä toimistohuoneessa. Markkinoinnin
asiantuntemuksellaan Veikko täydensi Erkin osaamista. Myöhemmässä vaiheessa Veikko toi myös liiketaloudelliset laskentamenetelmät Oraksen taloushallintoon. Veikko Kauppi oli luonteeltaan hyvin
toisenlainen kuin esimiehensä. Siinä missä Erkki oli avoin ja seurallinen, Veikko oli varautuneempi.17
Oraksen tilat käsittivät noin 300 neliömetriä. Kun tilat alkoivat
vuosikymmenen puolivälissä tuntua liian ahtailta, toimintaa jouduttiin sijoittamaan muualle. Vuonna 1955 osa kokoonpanosta siirrettiin Tehtaankadun ja Myllymäenkadun kulmarakennuksen ullakolle,
osa puolestaan Syväraumankatu 10:een uuden kerrostalon kellariin.
Työtä tehtiin vuosikymmenen lopulla neljässä eri paikassa. Lisäksi oli pari erillistä varastoa. Oraksen suurin yksikkö oli tuolloin Rauhankadun valimo, joka sekin oli tullut käyttöön 1955. Valimon pintaala oli 860 neliömetriä eli puolet Oraksen toimipaikkojen alasta.
Vuoden 1955 hajasijoitus merkitsi sitä, että puolivalmiita tuotteita jouduttiin kuljettamaan autolla paikasta toiseen jatkokäsittelyä
varten. Kuljetuksia varten hankittiin Ford-merkkinen kuorma-auto.
Hanojen pinnoitus (niklaus tai kromaus) tehtiin Turussa, jonne hanat rahdattiin Kosti Oraksen linja-autoilla.
Hajasijoituksella oli toinenkin seuraus. Kun oraslaiset eivät enää
työskennelleet samassa paikassa, alkoi syntyä erillisiä työntekijäryhmiä. Yhden muodosti Syväraumankadun väki, toisen Rauhankadun
valimolaiset ja kolmannen Tehtaankadun ullakolla työskentelevät.
Toisaalta varsinkin naiset siirtyivät työtilanteen mukaan ja työpäivän
aikanakin paikasta toiseen. Miesten puolella taas yhteenkuuluvuutta
lisäsi urheiluharrastus.18

Tuotevalikoima laajenee
Oraksen tuotanto muodostui 1950-luvun puolivälissä erilaisista armatuureista. Tärkeimpiä olivat putkenyhdistäjät, pystyhanat, patteriventtiilit sekä ajankohdan uutuus sekoitushanat eli kaksiotehanat.
Viimeksi mainittujen valmistus oli alkanut 1953. Niitä tehtiin alkuvaiheessa kuutta eri mallia.
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Uudelle hanatyypille riitti kysyntää, sillä arava-kerrostalojen
rakentaminen oli käynnistymässä, ja uusiin taloihin tuli asentaa
nimenomaan sekoitushanat. Asuntorakennustuotannon valtuuskunta ARAVA myönsi valtion halpakorkoista lainaa asuntotuotantoon. Sen rahoituksen ansiosta vuosikymmenen ajan pysähdyksissä
ollut kaupunkien kerrostalorakentaminen käynnistyi jälleen.
Uusia asuntoja rakennettiin kymmenen vuoden kuluessa keskimäärin 30 000 vuodessa. Joka kolmas rakennushankkeista sai aravarahoitusta. Uusiin kerrostaloasuntoihin tulivat myös kylpyhuoneet
peseytymistiloiksi.
Oras reagoi nopeasti kaksiotehanojen
kasvavaan kysyntään, ja yhtiön mallisto
monipuolistui erilaisiin tarkoituksiin sopivaksi. Kaksiotehanoissa oli erikseen kahvat kylmälle ja kuumalle vedelle, mutta
yhteinen juoksuputki. Kahvoja säätämällä saatiin sopivaa vettä jo juoksuputkesta,
eikä enää tarvinnut odottaa veden sekoittumista altaassa.
Tyypillisessä arava-hanassa oli pitkä
juoksuputki, jonka saattoi kääntää sekä
pesualtaan että kylpyammeen päälle. Kylpyammeissa oli lisäksi käsisuihku. Vuodesta 1955 alkaen kaikkiin Oraksen hanoihin lisättiin käyttömukavuutta parantava
poresuutin.19
Seuraavaksi Oras laajensi liiketoimintaansa saksalaisten armatuurien maahantuontiin, valmistukseen ja
myyntiin. PIAD-valumenetelmän onnistunut hankinta oli rohkaissut Erkki Paasikiveä luomaan liikesuhteita Saksaan. Yhteistyökumppaneiksi tuli tunnettuja armatuurialan yrityksiä, Hans Grohe, Rokal
GmbH sekä Butzke Werke AG. Maahantuonnin teki mahdolliseksi
armatuurien vapautuminen tuontisäännöstelystä vuonna 1957.
Armatuurien kaupalla oli Orakselle ajoittain huomattava merkitys. Esimerkiksi Hans Grohen vesilukot olivat Suomen markkinoilla
ainoa tuote lajiaan, joten niiden hintaan oli helppo sisällyttää riittävä
kate. Rokalilta Oras osti erikoiskomponentteja.
Butzke Werke AG:n kanssa tehdyn lisenssisopimuksen perusteel-

Oraksen tappihanat
ja putkenliittimet
eli ”juntturit” esillä
Rauman messuilla
vuonna .



Oras mainosti käsisuihkuaan sekä Aquapainonappiventtiiliä
LVI-lehden messunumerossa .

la Oras sai valmistaa patentoitua Aquamerkkistä WC:n huuhteluventtiiliä sekä
erilaisia painonappihanoja. Ennen lisenssisopimuksen tekoa Oras pyysi Helsingin kaupungin vesilaitosta selvittämään
huuhteluventtiilien käyttökelpoisuuden.
Kokeet osoittivat, että venttiilit voitiin yhdistää Helsingin vesijohtoverkkoon. Ensimmäinen Aqua-venttiilisarja valmistui
huhtikuussa 1957.
Yhteistyö saksalaistehtaiden kanssa toi
myös henkilökohtaisia kontakteja. Tehtaiden edustajat vierailivat 1950- ja 1960luvuilla usein Raumalla.20
Alkuvaiheessa Oraksen armatuurit olivat saksalaisten tuotteiden kopioita. Kun
sitten myöhemmässä vaiheessa ryhdyttiin oman suunnittelun pohjalta valmistamaan vesihanoja, nämä noudattivat edelleen keskieurooppalaista linjaa. Tästä oli se hyöty, että vientimarkkinoiden myöhemmin avautuessa ostajat saatiin helposti vakuuttumaan tuotteiden laadusta.21

Armatuurimarkkinat
Oraksen tuotteita oli esitelty Rauman messuilla 1940-luvun lopulta alkaen. Seuraavalla vuosikymmenellä yhtiön armatuurit saivat
laajempaa julkisuutta valtakunnallisissa LVI-alan (lämpö-, vesi- ja
ilmastointitekniikan) näyttelyissä, joita järjestettiin parin vuoden
välein.
Ensimmäinen näyttely pidettiin helmikuussa 1955 Helsingin
Eteläsataman Olympiapaviljongissa. Oraksen osastolla Erkki Paasikivi esitteli sekoitushanoja, patteriventtiilejä ja putkenyhdistäjiä.
Vuoden 1957 näyttelyssä olivat mukana myös Aqua-tuotteet sekä
erilaiset kokillivalukappaleet.22
Oraksen armatuurit myytiin LVI-alan tukkuliikkeille. Asiakkaina oli 1950-luvun puolivälissä lähes 80 liikettä. Joukkoon kuului 15
Vesijohtoliike Huberin ja yhdeksän Vesijohtoliike Onnisen toimipaikkaa. Suurin yksittäinen asiakas oli turkulainen Irla Oy. Seuraa-
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vaksi suurimpia olivat Putkiliikkeiden Oy (Helsinki), Teräs Oy (Vaasa), Lahden Onninen Oy sekä Rafu Lönnström Oy (Helsinki). Viidelle suurimmalle asiakkaalleen Oras myi puolet valmistuksestaan.
Yhteyksiä asiakkaisiin pidettiin henkilökohtaisin kontaktein sekä
tiheään tahtiin lähetetyin markkinointikirjein.23
Armatuurialalla Oraksen kovin kilpailija oli Raumalla toiminut
Osakeyhtiö Sytytin. Sytyttimen tuotevalikoima käsitti 1950-luvulla
jopa 60 eri armatuurivalmistetta. Vaikka Oras oli selvästi pienempi
kuin kilpailijansa, sen nopea kehitys kiinnitti vuosikymmenen lopulla Sytyttimen huomion.
Erityisempää huolta Sytyttimessä ei kuitenkaan tunnettu. Myös
Sytytin oli kehittyvä yritys ja uusien armatuurimallien suunnittelussa sekä tuotannossa saavuttanut Euroopan johtavien valmistajien tason. Sytyttimen valmistusta kehitettiin jatkuvasti uusilla koneilla ja
työtavoilla.24
Vuonna 1957 Oras ja Sytytin saivat kilpailijoikseen ulkomaiset valmistajat. Suurin osa länsieurooppalaisista tuotteista, armatuurit mukaan lukien, vapautettiin tuolloin tuontisäännöstelystä, ja halpoja
saksalaisia vesijohtovarusteita ilmaantui agentuuriliikkeiden välityksellä Suomen markkinoille. Toisaalta Oras käytti itsekin tilaisuutta
hyväkseen ja alkoi tarjota saksalaisia valmisteita.25
Samaan aikaan suomalaisille avautui myös vientimahdollisuuksia.
Oras oli saanut ensimmäisen kauppansa ulkomaille jo 1955, kun islantilainen Idjukaupinn-yhtiö oli tiedustellut sekoitushanoja. Islantiin lähetettiin Oraksen tuotekuvasto, ja pian sieltä saatiin tilaus.
Kaupanteko islantilaisten kanssa oli helppoa, sillä nämä eivät tinkineet hinnasta. Tämä oli poikkeuksellista. Maksu Reykjavíkiin lä

hetetyistä tuotteista tuli sekin ajallaan. Jatkossa Islantiin toimitettiin
vielä kaksi hanaerää.26
Tämä ensimmäinen vientikauppa sai Erkki Paasikiven ehkä pohtimaan Oraksen toimintaa laajemminkin kuin vain Suomen alueella.
Kansainvälisen kaupan vapautuessa vähitellen erilaisista rajoituksista suomalaiset yritykset eivät olleet enää turvassa ulkomaiselta kilpailulta. Toisaalta viennille avautuisi mahdollisuuksia, ja ne tuli käyttää
hyväksi. Vain kotimaan varaan jättäytyvä yritys oli vaarassa menettää
markkinansa tehokkaammille ulkomaisille kilpailijoilleen.

Ensimmäiset 15 vuotta
Yrittäminen tuli Erkki Paasikivelle verenperintönä. Ammattitaitoisen
metallityöntekijän ura ei hänelle riittänyt, yrittäjyyden tuomat haasteet ja mahdollisuus toteuttaa itseään oli se, mitä hän kaipasi. Paasikivi aloitti pienyrittäjänä, mutta tähtäsi pitemmälle. Joku toinen olisi
ollut tyytyväinen verstaan omistaja, hän sen sijaan ei.
Erkki Paasikiven johtama Oras oli alusta alkaen uudistuva yritys. Rohkeasti käynnistetyt kehitysprojektit veivät yhtiötä eteenpäin.
Alun etsimisen jälkeen toimialaksi löytyi armatuurien, ennen kaikkea vesihanojen valmistus.
Kokillivalutekniikan hankinta Saksasta oli ensimmäinen menestyksellinen kansainvälistymishanke ja osoitus siitä, miten Oras pyrki
tuotantoteknologiassa ja tuotteissaan alan yritysten eturiviin. Hankkeen onnistuminen rohkaisi luomaan uusia yhteyksiä saksalaiselle
armatuurialalle. Saksalaisyritykset olivat yleensä perheomistuksessa,
ja niiden toimintatapa tarjosi Orakselle esikuvan. Samoin saksalaiset
armatuurit olivat Oraksen oman valmistuksen esikuvana.
Erkki Paasikivi kykeni rekrytoimaan yritykseensä päteviä henkilöitä. Alkuvaiheessa nämä olivat Erkin ennestään tuntemia metallialan ammattilaisia. Tuotteiden valmistukseen liittyneet kysymykset
ratkaistiin yhdessä molemminpuolisen luottamuksen ja arvonannon
pohjalta. Erkki ei asettunut työntekijöiden yläpuolelle tai eristäytynyt,
työntekijät puolestaan kunnioittivat hänen kykyään johtaa yhtiötä.
Paasikiven visioiden ja kyvykkään henkilöstön ohella Oraksen
alkuvaiheen menestys perustui tuotteiden hyvään menekkiin. Vesihanoille riitti kysyntää, ja kaikki mikä valmistettiin, meni myös kaupaksi. Tosin ajoittain hanoista ei saatu kannattavuuden edellyttämää
hintaa. Tällöin armatuurien tuonti Saksasta turvasi Oraksen talouden.
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Toiminnasta kertynyt voitto sijoitettiin takaisin yritykseen sen kehityksen turvaamiseksi.
Armatuurien tarve johtui talonrakentamisesta. Suomalaiset halusivat kunnolliset asunnot, ja uusia kerrostaloja sekä omakotitaloja
nousi ympäri maata. Lisäksi vanhoja asuntoja peruskorjattiin. Oraksella oli tarjota valmis kaksiotehanojen mallisto juuri silloin, kun
niiden kysyntä alkoi. Kotimaiset hanavalmistajat Oras ja Sytytin eivät tässä vaiheessa kilpailleet keskenään. Ne keskittyivät sen sijaan
lisäämään tuotantoaan kasvavan kysynnän tahdissa.
Oraksen hajasijoittuminen useaan eri toimipisteeseen muodostui 1950-luvun lopulla ongelmaksi, kun tuotteita ja henkilöstöä jouduttiin siirtämään paikasta toiseen. Samalla valmistuksen suunnittelu ja valvonta vaikeutuivat. Toiminnan keskittäminen oli johdonmukainen askel eteenpäin ja merkitsi Oraksen kehittymistä verstastasolta tehdastason yritykseksi.
Taulukko . Oras Oy:n kehitys  –
VUOSI

LIIKEVAIHTO
 EUROA

HENKILÖSTÖ

1945

20

5

1946

30

6

1947

40

8

1948

50

9

1949

50

13

1950

60

15

1951

200

18

1952

200

20

1953

200

30

1954

200

45

1955

300

45

1956

400

56

1957

400

60

1958

600

70

1959

900

85

Liikevaihto on
vuoden  rahan
arvon mukaan.
Lähde: Tärkeitä
vuosilukuja
dokumentti ().
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Rakentaminen ja käyttöönotto
Oraksen menestys johti kasvuun, mutta entisissä toimitiloissa kasvu ei ollut enää mahdollista. Vuoden 1959 alussa Erkki Paasikivi
päättikin, että hajasijoituksesta tuli päästä eroon, ja tuotanto siirtää
yhteen ja samaan paikkaan.
Oraksen kannalta onnekkaasti Rauhankadun valimon ympäristöstä voitiin hankkia lisätilaa. Naapuri Rauman Valu Oy oli muuttanut muualle ja saattoi myydä tonttinsa. Kalliopohjainen tontti sopi
hyvin tehdaslaitoksen rakentamiseen ja sijaitsi vain runsaan kilometrin päässä Rauman keskustasta.
Investointia varten Oras sai lainaa Teollistamisrahastosta sekä
eräistä muista rahoituslaitoksista. Luottojen vakuudeksi tehtaaseen
ja tonttiin otettiin kiinnitys. Tehdasrakennuksen suunnittelu annettiin Arkkitehtitoimisto Olavi ja Kauko Reimalle. Pääurakoitsijaksi
tuli Rakennusliike Aleksi Lampola.
Kallion louhinta käynnistyi syksyllä 1959, ja rakennustyö seuraavan vuoden maaliskuussa. Rakennus oli harjassa heinäkuussa 1960
ja valmis syyskuussa. Tehdas jakaantui viiteen osastoon: valimo

Rauhankadun
konttorirakennus
laajennuksen
jälkeen -luvun
puolivälissä.

<< Jo -luvun
mainoksissa
kiinnitettiin
huomiota hanojen
äänitasoon.


Työntekoa
Rauhankadun
valimossa luvun alussa.

vanhan valimon jatkeena, koneistus ja pintakäsittely, kokoonpano
ja tarkastus, työkaluosasto sekä varasto. Konttoriosa saatiin käyttöön
lokakuussa 1960.
Oraksen runsaan sadan hengen henkilökunta työskenteli kokonaisuudessaan Rauhankadun toimipaikassa syksystä 1960 alkaen.
Tehtaan ja konttorin lattiapinta-ala oli 4 000 m2. Aikaisempaan hajasijoitusvaiheeseen verrattuna toimitilat olivat yli kaksinkertaiset.27

Laajennus
Uuden tehtaan käyttöönoton jälkeenkin teetettiin messinkisten
hanarunkojen kromaus alihankintana. Erkki Paasikiven mielestä
myös tämä vaihe tuli siirtää Oraksen omaksi työksi. Pinnoituslinjan rakentamisen edellyttämä tietotaito hankittiin jälleen Saksasta.
Galvanoteknikko Karl-Friedrich Mummert saapui vuoden 1963 alussa Raumalle opettamaan hiottujen sekä kiillotettujen messinkihanojen kupari-, nikkeli- ja kromipinnoittamista.
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Oraksen puoliautomaattinen kromauslaitos sijoitettiin muusta
tehtaasta erilliseen vanhaan Rauman Valun rakennukseen. Ensimmäiset pintakäsitellyt hanaosat valmistuivat huhtikuussa 1963. Nyt
voitiin todeta, että Oras hallitsi hanavalmistuksen kaikki vaiheet.
Oraksen toiminnan nopea kasvu aikaansai Rauhankadun tehtaalla lisätilojen tarpeen jo 1960-luvun puolivälissä. Henkilöstönkin
määrä oli viiden vuoden aikana kasvanut yli 280:n. Välttämätön laajennus toteutettiin syksyllä 1966. Tehdas sai uusia uuneja valimoon,
avaran koneistushallin, lisää toimistotilaa, uuden näyttelyhuoneen
konttorin yläkertaan sekä kahvion. Pinta-ala kasvoi neljänneksellä
5 000 m2:iin.
Myös konekanta uudistui Iso-Britanniasta ja Saksasta hankituilla
laitteilla. Entisten ruotsalaisten Lindköping-revolverisorvien tilalle
tulivat vuonna 1965 ensimmäiset neljä Herbert-sorvia. Lisäksi hankittiin tankoautomaatti- (Wickmann) sekä rumpuautomaattikoneita (Witzig & Franck). Tarkoitus oli, että kutakin konetta käytettäisiin
vain yhden tuotteen valmistukseen, jolloin valmistuksen nopeus
kasvaisi ja tuotteiden laatu paranisi. Tuotantomäärien kasvaessa tähän päästiinkin jo ennen 1960-luvun loppua.28

Erkki Paasikivi
ja saksalainen
kromaamomestari
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Veikko Uskali ja
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Kiertokäynti tehtaalla
Vuosien mittaan suuri joukko vieraita niin kotimaasta kuin ulkomailta tutustui Oraksen Rauhankadun tehtaaseen. Tehdas kierrettiin tuotantoprosessin mukaisessa järjestyksessä. Samalla vieraat saattoivat perehtyä
valmistuksen yksityiskohtiin.
Kierros alkoi raaka-ainevarastosta. Outokummun kuparin ja sinkin kerrottiin olevan tärkeimmät tuotannon raaka-aineet. Seuraavaksi vieraat
siirtyivät työkaluosastolle. Siellä tehtiin valumuotit eli kokillit, keernaosaston koneissa käytettävät keernalaatikot sekä monet muut työkalut.
Keernaosastolla automaattikoneet valmistivat hiekasta ja sideaineista
valukokillien sisään sijoitettavat ytimet eli keernat. Niiden avulla messingistä valettavan hanarungon sisään saatiin ontto vedenkulkuväylä.
Neljäs paikka oli tehtaan valimo. Vieraille kerrottiin sen olevan tehtaan tärkein osasto ja työntekijöiden ammattiylpeyden kohde. Valussa
käytettävä messinki sulatettiin kahdessa öljyllä lämmitettävässä keskusuunissa. Seuraavaksi messinki siirrettiin upokkaassa varsinaisiin kokillivalussa käytettyihin valu-uuneihin.
Uuneja oli kaikkiaan yksitoista. Jokaista niistä käytti ammattitaitoinen
valaja. Vieraat saattoivat seurata läheltä, miten valajat nostivat oikeassa
kädessään olevalla kauhalla sulaa messinkiä uunista ja kaatoivat sitä vasemmalla kädellä kallistamaansa kokilliin. Hetken kuluttua metalli jähmettyi, kokilli avattiin ja punaisena hehkuva saniteettiarmatuuri oli saanut muotonsa.
Valimon puhdistusosastolla vieraat joutuivat pitelemään korviaan
kovan melun vuoksi. Melun saivat aikaan keernojen poistokoneet sekä
lukuisat vannesahat. Edelliset poistivat hiekan armatuurien sisältä. Jälkimmäisiä käytettiin valun kaulojen eli valujöötien irrottamiseen. Kun
nämä toimenpiteet oli tehty, tuotteet kuljetettiin laatikoissa koneistusosastolle.
Koneistushallin täyttivät kolmeen linjaan sijoitetut työkoneet: sorvit,
jyrsimet, porakoneet sekä -kara-automaatit. Hallissa oli kaikkiaan 
erilaista konetta, joista pääosaa käyttivät naiset. Osastolla työskenneltiin
koneiden tasaisen melun ympäröiminä järjestelmällisesti ja nopeasti.
Seuraavassa kohteessa hiottiin ja kiillotettiin valettujen kappaleiden
pinnat. Hiomakoneiden ääressä työntekijät poistivat kangaslaikan ympärille asetetulla nauhalla valumuotin kappaleeseen jättämät jäljet.
Kiillotuksessa käytettiin puolestaan pumpulilaikkaa ja kiillotusvahaa.
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Tarkastuksen jälkeen kappaleet siirtyivät kangaspusseissa tai silkkipaperiin käärittyinä eteenpäin erillisessä rakennuksessa sijaitsevaan
pintakäsittely-kromaamoon.
Myös vieraat siirtyivät kromaamoon, jossa opas kertoi kromauksen
tarkoitukseksi hanojen pinnan suojaamisen. Kromaamon seitsemästätoista isosta altaasta vain kolmea käytettiin varsinaiseen pintakäsittelyyn. Muut olivat kappaleiden pesua ja puhdistusta varten. Laboratorio
tarkisti päivittäin kromauskylpyjen kemikaalit. Tavanomaista paksumpia pinnoituksia tehtiin esimerkiksi sairaaloissa käytettyihin hanoihin.
Valmistuksen viimeinen vaihe tapahtui kokoonpano-osastolla, jossa
tuotteen eri osat liitettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Viimeisessä tarkastuksessa hanojen tiiviys testattiin johtamalla niiden sisään paineilmaa
veden alla. Lopuksi valmiit hanat varustettiin Oras-tavaramerkillä, pakattiin kuljetusta varten ja siirrettiin valmistavaravarastoon.
Viimeinen käyntikohde oli tehtaan suunnitteluosasto. Osaston tehtävinä olivat tuotannon tehostaminen ja tuotekehitys. Edellinen sisälsi
valmistusmenetelmien parantamisen ja tuotannon aikatauluttamisen,
jälkimmäinen uudet tuotteet, vanhojen parantamisen sekä laaduntarkkailun.
Kierroksen jälkeen vieraista otettiin ryhmäkuva Oraksen pääkonttorin edustalla.
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Vesihanoja ja venttiilejä
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Oraksen tuotanto käsitti 1960-luvun alussa vesihanoja keittiöihin ja
kylpyhuoneisiin, patteriventtiilejä, putkenyhdistäjiä rakennustarviketeollisuudelle sekä metallilaippoja ja valoventtiilejä laivoihin. Erilaisia kokillivaloksia tehtiin teollisuusyrityksille näiden tilausten
mukaan.30
Myös saksalaisten armatuurien maahantuonti kuului Oraksen
liiketoimintaan. Sopimus Butzke Werke AG:n kanssa käsitti itsestään sulkeutuvat painonappihanat, ajastimen avulla avautuvat ja sulkeutuvat hanat sekä laboratoriohanat. Hans Grohe AG:n sopimus
puolestaan sisälsi vesilukot, käsisuihkut ja suihkutangot sekä Rokal
GmbH:n sopimus Miska-yksiotehanat. Lisenssien perusteella Oras
saattoi myös itse valmistaa tuotteita tai niiden osia.31
Oraksen tärkein tuote olivat kuitenkin kaksiotehanat (sekoitushanat tai sekoittimet). Vilkkaan rakennustoiminnan seurauksena hanojen menekki oli 1960-luvulla erittäin hyvä. Rakentamisen volyymi
kasvoi vuosikymmenen aikana 35 000:sta 45 000 asuntoon vuodessa
ja edelleen 1970-luvun alussa yli 70 000 asuntoon.
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Oraksen valikoimista löytyi sopiva sekoitin kaikkiin tarkoituksiin.
Tässä vaiheessa hanoille ei ollut annettu tuotemerkkiä, ainoastaan
numerot. Vuonna 1967 Oras toi markkinoille uudenmalliset käsisuihkulla varustetut kaksiotehanat. Hanojen ilmoitettiin täyttävän
tuolloiset äänettömyysnormit. Hanojen ulkonäössä oli pyritty omaleimaisuuteen, sillä kuvanveistäjä ja muotoilija Tapio Wirkkala oli
suunnitellut hanoihin niin sanotut W-kahvat.
Designin suhteen Oras seurasi kilpailijansa Ammus–Sytyttimen
esimerkkiä. (Oy Ammus Ab ja Oy Sytytin Ab oli yhdistetty vuonna
1959.) Ammus–Sytytin oli pari vuotta aikaisemmin teettänyt hanakahvojensa muotoilun korusuunnittelijanakin tunnetulla Eero Rislakilla. Tämän Delta-ristikahvan ilmoitettiin korostavan hanan ulkonäköä ja ehkäisevän tehokkaasti kahvan kuumenemista.
Eero Rislakin Ammus–Sytyttimelle tekemä työ ei rajoittunut ristikahvoihin. Hän suunnitteli myös muita vesikalusteita. Rislakin Osyhanojen mallisto koettiin onnistuneeksi ja otettiin tuotantoon pitkäksi aikaa.
Myös Tapio Wirkkala muotoili kokonaisen hanasarjan, mutta
Oras ei ryhtynyt sitä valmistamaan. Tuotantoon liittyvien teknisten
ongelmien vuoksi W-kahvojakaan ei tehty kuin muutaman vuoden
ajan. Ne korvattiin yhtiön oman suunnitteluosaston kehittämillä
niin sanotuilla D-kahvoilla.32
Vesihanojen ohella Oras myi erilaisia venttiilejä. Vuonna 1963 yhtiö teki tanskalaisen Broen Agentur A/S:n kanssa
sopimuksen Ballofix-venttiilin yksinmyyntioikeudesta Suomessa. Kyseinen tuote oli epäkeskoliittimellä varustettu säätö- ja sulkuventtiili.
Oras esitteli Ballofixit vuoden 1965 LVI-messuilla. Oraksella oli tuolloin tarjota myös Alfa-merkkinen patteriventtiili. Venttiileissäkin Ammus–Sytytin oli omilla merkeillään Oraksen kova kilpailija.
Vuonna 1968 Oras solmi lisenssisopimuksen
ruotsalaisesta Stato-patteriventtiilistä. Statolla asunnon lämpötila voitiin säätää huonekohtaisesti ja
käyttäjän tarpeen mukaan. Lämmityskustannuksissakin säästettiin. Asumismukavuuteen liittyvien
vaatimusten kasvaessa Statolle arvioitiin riittävän
kysyntää.33
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Hanojen ja venttiilien lisäksi Oraksen valmistus käsitti joukon
erilaisia messinkisiä valutuotteita, joiden markkinointia edistivät
yhteistyökumppanien kanssa laaditut luettelot. Esimerkiksi vuoden
1964 armatuuriluettelo perustui yhtiön suunnittelijoiden näkemyksiin sekä tuotteita myyvien liikkeiden toivomuksiin. Luettelon numerointia käytettiin myös tuotehinnastossa.
Vuonna 1967 laadittiin ensimmäinen englanninkielinen tuoteluettelo vientiä varten. Lisäksi tehtiin englannin- ja saksankielisiä
esitteitä Frankfurtin LVI-messuille.
Markkinointia tehostettiin muillakin tavoin. Vuonna 1964 Helsingissä avattiin Ernesti Parikan johtama myyntitoimisto hoitamaan asiakasyhteyksiä. Toimistossa oli myös tuotenäyttely ja siellä

Pieniä askelia vientimarkkinoilla
Suomi liittyi vuonna 1961 Euroopan vapaakauppaliiton EFTA:n jäseneksi. Sopimuksen perusteella Suomen ja EFTA-maiden (Pohjoismaat, Iso-Britannia, Sveitsi sekä Itävalta) välisiä tulleja laskettiin
aluksi vajaalla kolmanneksella ja vuosina 1967–1968 tullit poistuivat
kokonaan.
EFTA-jäsenyys avasi uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Aikaisemmin merkittävää vientiä
olivat metsäteollisuuden ohella harjoittaneet vain suurimmat metallinjalostajat ja konepajat. Nyt viennistä kiinnostuivat myös monen eri toimialan keskisuuret ja pienet yritykset.
1960-luvulla puhuttiin ns. uusviennistä erotukseksi perinteisistä vientialoista.
Raumalla uusvientiä harjoittivat vuosikymmenen jälkipuoliskolla hanatehtaiden ohella eräät muutkin yritykset, esimerkiksi SOK:n Superlontehdas, Kenkätehdas Ernamo sekä Toiminimi Autolasi.
Ne olivat panostaneet tuotekehitykseen
ja onnistuneet saamaan uusia asiakkaita Pohjoismaista.36
Sanomalehti Satakunnan Kansa haastatteli syksyllä 1967 Oraksen kaupallista
johtajaa Veikko Kauppia uusviennin ky-
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järjestettiin asiakastilaisuuksia. Seuraavana vuonna Suomi jaettiin
myyntipiireihin, joihin kuhunkin asetettiin oma edustaja. Vuonna
1968 Kari Virmala nimitettiin Veikko Kaupin alaisuuteen Oraksen
myyntipäälliköksi.34
Markkinoinnissa korostettiin Oraksen vesihanojen ja patteriventtiilien edistävän asumismukavuutta. Kysyntää tuotteilta ei tulisi puuttumaan, sillä asuntojen LVI-varustuksen suhteen oli vielä paljon
tehtävää. Esimerkiksi vain joka neljännessä suomalaistaloudessa oli
1960-luvun lopulla kylpyhuone. Se laitettiin nyt kuitenkin kaikkiin
uusiin ja remonttien yhteydessä yhä useammin myös vanhoihin huoneistoihin. Pesualtaiden ja hanojen lukumäärä asunnoissa kasvoi.35
Oraksen hanat
Rauman tanskalaisen kummikaupungin
Næstvedin
messuilla vuonna
. Orasta edusti
Tanskassa Broen
Agentur vuodesta
.



symyksistä. Kauppi totesi hanatehtaiden joutuneen kaupan vapautuessa uuteen tilanteeseen. Aikaisemmin kansainvälistä kilpailua
olivat ehkäisseet tullit ja maakohtaiset LVI-määräykset. Nyt edelliset olivat poistuneet EFTA-maiden väliltä ja jälkimmäisetkin yhdenmukaistumassa.
Viennin käynnistäminen ei kuitenkaan ollut helppoa. Veikko Kaupin mukaan valmistelu vei aikaa ja aiheutti kustannuksia. Vähintään
kaksi vuotta oli varattava markkinoiden tutkimiseen, tuotteen sopivuuden varmistamiseen sekä jakeluorganisaation pystyttämiseen.
Suhteet vientimaihin luotiin parhaiten suorilla kontakteilla.37
Oras oli jo muutaman vuoden ajan pyrkinyt Pohjoismaihin ja tehnyt tuotteidensa edustamisesta sopimukset tanskalaisen, ruotsalaisen ja norjalaisen yrityksen kanssa. Ensimmäinen sopimus oli solmittu Tanskassa Broen Armaturin kanssa 1964. Ruotsissa Orasta
edusti Armaturjonsson ja Norjassa Olsen & Grønvold.
Vuonna 1967 Oras osallistui ensimmäistä kertaa kansainvälisille
LVI-alan messuille Frankfurtissa Länsi-Saksassa. Talousjohtaja Arvi
Kaimio kirjoitti näyttelystä Oraksen henkilöstölehteen todeten, ettei
Suomi jatkossa toimisi kansainvälisessä kaupassa pelkästään ostajana, vaan tulisi myös viemään teollisuustuotteitaan muualle Eurooppaan. Kaimion mukaan Oraksella oli hyvät mahdollisuudet menestyä ulkomailla, sillä yhtiön tuotteet olivat valikoiman, muotoilun ja
teknisten ratkaisujen osalta samalla tasolla kuin suurimpien armatuurivalmistajien tuotteet.
Oraksen liiketoiminnassa vesihanojen vienti oli 1960-luvulla kuitenkin varsin vaatimatonta. Markkinoita oli aivan vuosikymmenen
loppua lukuun ottamatta vain Pohjoismaissa. Vientiä hoiti tässä vaiheessa vain kaksi henkilöä kaupallisen johtajan alaisuudessa.
Ammus–Sytytin kilpaili Oraksen kanssa Pohjoismaiden markkinoilla. Lisäksi sen hanoja vietiin 1960-luvun jälkipuoliskolla Itä-Saksaan, josta tuli pian yhtiön tärkein kohdemaa.
Viennin kannattavuus jäi kummankin hanatehtaan kohdalla vaatimattomaksi. Toisaalta vienti tasoitti kotimaisen rakennuslaman aiheuttamaa kysynnän supistumista. Oraksella oltiin varsin innostuneita siitä, että yhtiön hanat kelpasivat ulkomaillekin. Tärkeimmät
markkinat olivat kuitenkin edelleenkin kotimaassa, ja vienti lähinnä
täydensi kotimaan myyntiä.38
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Henkilöstöasioita
Oraksen tuotannon kasvaessa 1960-luvulla nopeasti Erkki Paasikivi
palkkasi yritysjohtoon uusia henkilöitä. Insinööri Mikko Pitkäranta tuli 1961 teknilliseksi johtajaksi huolehtimaan valmistuksen sujumisesta. Vuonna 1966 aloitti ekonomi Arvi Kaimio hallintojohtajana.
Molemmat osoittautuivat erittäin päteviksi, ja todistivat jälleen Erkki
Paasikiven ihmistuntemuksesta. Mikosta ja Arvista tuli Erkille läheisiä ystäviä, ja kumpikin vaimoineen vieraili usein Erkin ja Irjan luona. Arvi myös seurusteli Erkin saksalaisten ystävien kanssa.
Merkittävää oli myös Veikko Kaupin siirtyminen konttoripäällikön tehtävistä markkinointijohtajaksi 1960-luvun puolivälissä. Markkinoinnin strategioiden tuntemus vahvisti Veikko Kaupin osaamista.
Lisäksi hän osasi hinnoitella tukku- ja putkiliikkeille myytävän tavaran oikein.39
Oraksen henkilöstön määrä kolminkertaistui 1960-luvulla ja ylitti
kolmensadan vuosikymmenen lopussa. Naisia työskenteli konttorin
ohella varsinkin varastossa ja pakkaamossa. Näillä osastoilla miehiä
ei ollut oikeastaan lainkaan. Muualla miehet muodostivat enemmistön. Valimossa työskenteli vain miehiä.
Tyypillisiä miesten ammatteja olivat valaja, kiillottaja, valoksen
puhdistaja ja työkaluntekijä. Naiset taas työskentelivät pääasiassa
kokoonpanijoina, keernantekijöinä ja -puhdistajina sekä galvanoijina (pinnoittajina). Koneistuksessa oli sekä miehiä että naisia.40
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Metalliteollisuudessa yli sadan hengen yrityksiin tuli perustaa
tuotantokomitea työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöelimeksi.
Komiteassa tuli käsitellä tuotantoon, työntekoon sekä henkilöstön
työhyvinvointiin liittyviä asioita.
Oraksen tuotantokomitea aloitti 1962. Puheenjohtajan ja sihteerin tehtäviä hoitivat osapuolten edustajat vuorovuosina. Ensimmäisenä vuonna tuotantokomitean puheenjohtajana toimi valaja Eino
Mäkinen, sihteerinä puolestaan konttoripäällikkö Veikko Kauppi.
Jatkossa Mikko Pitkäranta edusti työnantajaa.
Tuotantokomitean ensimmäisissä kokouksissa käsiteltiin palkkojen maksamista pankkiin käteistä sisältävän palkkapussin jakamisen asemesta. Esillä olivat myös valimon ilmanvaihto, hiomon valaistus sekä valmistuksen susikappaleiden kustannukset.
Työn laatu oli usein esillä. Vuonna 1969 teknillinen johtaja Mikko
Pitkäranta toivoi työntekijöiltä huolellisuutta, virheiden välttämistä
sekä valmisteiden huolellista käsittelyä. Henkilöstön edustajat Ismo
Widqvist ja Heikki Lavonius puolestaan katsoivat, että työnantajan
ja työntekijöiden välisellä suhteella oli huomattava merkitys siihen,
miten työ suoritettiin. Työnjohdolta kaivattiin tasavertaista suhtautumista kaikkiin työntekijöihin.
Erkki Paasikivi puuttui nyt keskusteluun. Hänen mukaansa vain
molemminpuolisella myönteisellä suhtautumisella oli mahdollista
saavuttaa hyviä tuloksia. Mikko Pitkäranta puolestaan totesi, että rik-
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keettömällä yhteishengellä tuotantoa voitiin tehostaa jopa 50 prosentilla. Hän oli havainnut henkilöstön piirissä ”riistäjä–riistetty-mentaliteettia”, josta toivoi päästävän eroon.
Keskustelu aiheesta muodostui vilkkaaksi, ja siitä käytettiin useita
puheenvuoroja. Esille nostettiin myös yksittäistapauksia. Tuotantokomitea osoitti näin hyödyllisyytensä, kun sen kokouksissa voitiin
käsitellä osapuolten tärkeiksi kokemia kysymyksiä, etsiä niihin ratkaisuja ja purkaa mahdollisia jännitteitä.41
Yritysten työturvallisuuden ja terveydenhoidon järjestäminen koettiin 1960-luvun lopulla tärkeäksi. Oraksella asiaan vaikutti myös henkilöstön kasvu. Tuotantokomitean yhteyteen perustettiin toukokuussa 1968 vapaaehtoinen työturvallisuuskomitea. Asiassa oltiin hyvissä
ajoin liikkeellä, sillä lakisääteisten työsuojelutoimikuntien perustamiseen velvoitettiin vasta 1973.
Työtapaturmien määrää oli seurattu alusta lähtien. Tapaturmat lisääntyivät 1960-luvun puolivälissä, kun taloon tuli runsaasti uusia
työntekijöitä. Yleisimpiä olivat silmävammat. Vammojen ehkäisemiseksi hankittiin suojalaseja. Niiden käyttö koettiin kuitenkin hankalaksi lasien painavuuden ja epämukavuuden vuoksi.
Työterveydenhoito aloitettiin 1968. Rauman aluesairaalan lääkäri
Antero Salmenperä hoiti oraslaisten työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset. Edellisillä haluttiin varmistaa, ettei taloon tulleella ollut
sairautta, joka voisi uudessa työssä pahentua tai estää kokonaan sen tekemisen. Jälkimmäisillä taas pyrittiin suojaamaan työntekijät ammattitaudeilta.42
Ensimmäinen henkilöstölehti ilmestyi joulukuussa 1967. Julkaisu oli nimeltään Oras Lehti, ja
sen olivat toimittaneet hallintojohtaja Arvi Kaimio
sekä sihteeri Marita Metsänvirta. Lehti kertoi yrityksen asioista, ja palstatilaa saivat myös henkilöstön omat tapahtumat.
Ensimmäisen numeron aiheita olivat Erkki Paasikiven 50-vuotismuotokuvan paljastustilaisuus,
MTM-työntutkimusmenetelmä, yhdellä kädellä säädettävä Miska-sekoitushana, Oraksen osasto Frankfurtin LVI-messuilla, tuotantokomitea sekä jalkapallo-ottelut. Oras Lehti (tai pelkkä Oras) ilmestyi
kerran vuodessa aina vuoteen 1973 saakka.43
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Kirjanpitäjän muistoja Rauhankadun konttorilta
Oraksen toimihenkilöt kokoontuneena pääkonttorin
edustalla ryhmäkuvaan vuonna .



Anneli Salmi tuli kirjanpitäjäksi Orakselle vuonna . Hän oli juuri
muuttanut miehensä kanssa Kokemäeltä Raumalle. Ensimmäinen koti
sijaitsi Syväraumankatu :ssa Erkki Paasikiven naapurina. Vuoden 
alussa Anneli Salmi siirtyi perheineen omakotitaloon Paroalhon kaupunginosaan.
Oras toimi -luvulla kokonaisuudessaan Rauhankadulla. Yhtiö oli
vielä varsin pieni, eikä konttorikaan järin suuri. Sisääntuloaulaa hallitsi
pitkä vastaanottotiski. Oikealle erkaantuvan käytävän varrella sijaitsivat
ensin sihteerien, sitten Erkki Paasikiven, Veikko Kaupin ja Anneli Salmen
huoneet. Edelleen oli muita huoneita ja käytävän päässä laajempi tila
suunnittelijoille sekä palkanlaskijoille.
Kun konttoria muutaman vuoden kuluttua laajennettiin, tehtiin vastaanotosta vasemmalle johtava käytävä. Sen varrelle Erkki Paasikivi sai
toimitusjohtajan arvolle sopivan isomman huoneen.
Konttori oli kodikas ja henkilökunta tunsi yhteenkuuluvuutta. Kaikki viihtyivät hyvin. Koettiin, että Erkki Paasikivi pitää huolta toimihenkilöistä. Konttorille oli tapana tulla hyvissä ajoin ennen työpäivän alkua.
Pieneen kahvihuoneeseen kokoonnuttiin hetkeksi juttelemaan milloin
mistäkin.
Töissäkään ei ollut sellaista kiirettä kuin myöhempinä vuosikymmeninä, eikä työnjako ollut hallinto-osastolla yhtä pitkälle viety. Kun uusia
töitä ilmaantui, joku otti aina työn suorittaakseen. Sihteereitä riitti joka
tehtävään. Työt tehtiin tunnollisesti ja työajoista pidettiin kiinni.
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Oraksen liiketoiminta kasvoi -luvulla nopeasti, ja ajoittain rahapula uhkasi jopa palkanmaksua. Joskus auttoi Kosti Oraksen vippi ja joskus taas rahaa saatiin suurelta asiakastukkuliikkeeltä. Pankkien lainananto oli varsin nihkeää, eikä tuolloin ollut joustavia pankkien luottokrediittejä. Isoimpia laskuja maksettiin sen mukaan, miten kovasti niitä
karhuttiin. Yhtiön tulos ja kassavirta olivat Anneli Salmen mukaan kuitenkin niin hyvät, että rahatilanteen notkahdukset korjaantuivat. Välillä jouduttiin myös omaa pääomaa kasvattamaan. Erkki Paasikivi ja Kosti
Oras olivat siitä kovasti erimielisiä, ja Kosti Oras jättikin osuuksiaan maksamatta.
Oraksen tärkeimpiä asiakkaita olivat suuret LVI-alan tukkuliikkeet, joiden kanssa oli sovittu, että nämä maksaisivat laskut kaksi kertaa kuukaudessa. Oraksen menot piti sitten sovittaa tähän rytmiin. Koska kyseessä olivat suuret summat, Anneli Salmi oli säännöllisesti yhteydessä
tukkuliikkeiden maksuasioista vastaaviin henkilöihin maksupäivän varmistamiseksi. Usein suorituksen joutui pyytämään niin sanottuna pikamääräyksenä. Onnisella oli tapana lähettää postitse sekki, jonka saapumista odotettiin sydän pamppaillen.
Oraksen ainoana pankkina toimi pitkään Kansallis-Osake-Pankki,
joka hoiti suurimman osan rahoituksesta. Investointeihin saatiin lisäksi valtion tukemaa teollistamislainaa. Osy-kaupan seurauksena myös
Postipankki tuli Oraksen rahoittajaksi. Anneli Salmen mukaan Oraksella
oli hyvä maine luotonantajien keskuudessa, ja nämä suorastaan kilpailivat päästäkseen lainoittamaan hanatehdasta.
Verojen maksamisen Oras hoiti huolellisesti. Verolakien tunteminen ja soveltaminen olivat tärkeä osa Anneli Salmen työtä. Vuosittain
hän osallistui verotusta koskeville kursseille ja seminaareihin. Kun verotus kuitenkin muuttui ajan myötä yhä monimutkaisemmaksi, Orakselle valittiin jo ennen -luvun puoliväliä ammattitilintarkastajat aikaisempien pankinjohtajatilintarkastajien sijaan. Anneli Salmi muistaa tehneensä lähes kahden vuosikymmenen ajan yhteistyötä Tilintarkastusyhteisö KPMG:n tarkastajien kanssa. Näiltä sai neuvoja paitsi veroasioihin ja kirjanpitolain muutosten huomioimiseen myös yrityskauppojen
seurauksena tehtävään konsernitilinpäätökseen.
Rauhankadun konttorilla työpäivän katkaisi tunnin mittainen ruokatunti. Oraksella ei ollut ruokalaa, joten moni kävi kotonaan syömässä.
Anneli Salmikin polki pyörällä kolmen kilometrin päähän kotiinsa ja sitten taas takaisin Rauhankadulle. Iltapäivällä jokaiselle tuotiin kahvi työ-
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huoneeseen. Työpäiviin toivat lisäväriä ajoittaiset vierailevien ryhmien
käynnit. Ulkomaisia ryhmiä vietiin myös Oraksen edustushuvilalle
Hanhisiin.
Oraksen tuotanto-osastot sijaitsivat Rauhankadulla aivan konttorin
vieressä. Anneli Salmi kävi mielellään valimossa katselemassa käsivalua.
Hän ihasteli valajien taitavuutta ja valimon tunnelmaa.
Vaikka työskenneltiin samassa korttelissa, toimihenkilöt ja työntekijät
kokivat itsensä eri ryhmiksi. Työnantaja järjesti toimihenkilöille joulujuhlat, ja kesäjuhliin kutsuttiin aluksi Kosti Oraksen huvilalle, sitten
yhtiön edustushuvilalle. Toimihenkilökerho
Orastus oli aktiivinen. Monenlaisista tapahtumista Anneli Salmen mieleen jäi esimerkiksi naisten ja miesten välinen jalkapalloottelu, johon hän itsekin osallistui.
Kun koko henkilöstön kerho Hanaset
-luvun puolivälissä perustettiin, osa toimihenkilöistä pelkäsi yhteenkuuluvuuden
tunteen katoavan ilman omaa virkailijakerhoa. Orastus jatkoikin vielä muutaman vuoden Hanasetin rinnalla.
Rauhankadun kromaamo paloi vuonna
. Anneli Salmi muistaa, kuinka palomiesten kerrottiin kysyneen, olisiko kromaamossa mitään arvokasta pelastettavaksi. Tuolloin hanoja oli
pinnoitettu markkinointitarkoituksia varten myös kullalla, ja palomiehiä
pyydettiin hakemaan kultakylpy rakennuksesta. Asia ei kuitenkaan ollut
tullut täysin selväksi, sillä pelastusoperaation aikana palomiehet kaatoivat arvokkaan nesteen altaasta.
Isometsän tehtaan rakentamisen myötä Oraksen työosastot muuttivat -luvulla valimoa lukuun ottamatta pois Rauhankadulta. Markkinointikin muutti Isometsälle.
-luvun puolivälin vuosilta Anneli Salmen mieleen on jäänyt ensimmäisen tappiollisen toimintavuoden tilinpäätösillallinen keväällä
. Illallisella tarjottiin vain hernekeittoa ja punssia. Ei ollut pöytä koreana niin kuin aikaisempina vuosina.
Kun Oras oli vuoden  lopulla ostanut Osyn, koko hallinto-osasto
siirtyi uudelleenjärjestelyjen yhteydessä Kaivopuiston tehtaalle. Siellä
työskenneltiin kuitenkin vain pari vuotta, ja sitten palattiin takaisin Rauhankadulle. Uuden hallintokonttorin valmistuttua Isometsälle vuonna
 Rauhankadulta lähdettiin lopullisesti.

Urakkapalkkaukseen liittyvän MTM-menetelmän käyttöönotto oli
yksi tärkeimmistä tuotantokomitean käsittelemistä asioista. Kyseinen ”menetelmän työajan mittaus” oli Yhdysvalloissa kehitetty työntutkimusmenetelmä. Ensimmäinen Oraksen ja työntekijöiden kesken solmittu MTM-sopimus koski keernaosastoa vuonna 1965. Sopimus oli aivan ensimmäisiä suomalaisissa metallialan yrityksissä.
Seuraavina vuosina Oraksella tehtiin uusia sopimuksia.
Keernaosaston ohella MTM sopi käytettäväksi myös valimossa.
Pienemmässä määrin sitä sovellettiin kokoonpano- ja koneistusosastoilla. MTM toi monia etuja. Tehokkuuden paranemista jarruttanut niin kutsuttu urakkakatto poistui, työmenetelmät kehittyivät ja sama lopputulos saavutettiin aikaisempaa pienemmällä työmäärällä.
Metalliteollisuuden yrityksissä MTM yleistyi vasta 1970-luvun
alussa. Työntekijäpuoli vei yrityksissä neuvottelemansa sopimukset Metalliliiton liittotoimikunnan vahvistettaviksi. Tässä vaiheessa
MTM aiheutti erimielisyyksiä työntekijöiden organisaatioissa, sillä
kommunistit suhtautuivat menetelmään kielteisesti.
Oraksella erimielisyyksiä ei kuitenkaan ollut johtuen MTM:n varhaisesta käyttöönotosta. Oraslaiset kokivat järjestelmän oikeudenmukaiseksi, ja sen tuomat palkankorotukset ylittivät työehtosopimusten yleiskorotukset. Toisaalta työnantajapuolella arvioitiin, että
MTM-sopimukset myös hillitsivät ns. liukumaa eli tes-tason ylittäviä
korotuksia.45
Oraksen ammatillisesti järjestäytyneet työntekijät kuuluivat Rauman kone- ja valimotyöläisten ammattiosasto 102:een. Tämän Metallityöväen Liiton osaston olivat 1943 perustaneet Ammuksen ja Sytyttimen työntekijät. Osasto 102:n aloitteesta eräät Oraksen työntekijät ryhtyivät vuonna 1960 muodostamaan Rauhankadun uudelle tehtaalle osaston alaista työhuonekuntaa.
Erkki Paasikivi kuitenkin ilmoitti, ettei hänen yrityksessään tällaista organisaatiota tarvittaisi. Asioista sovittaisiin niin kuin ennenkin suoraan työnantajan ja kunkin työntekijän kesken. Kun työhuonekunta kuitenkin perustettiin, Paasikivi ylensi valitun puheenjohtajan työnjohtajaksi. Tämä erosi työhuonekunnasta, eikä uutta
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Urakkapalkkaus ja työntekijöiden
järjestäytyminen



puheenjohtajaa löytynyt. Näin Oraksen työntekijöiden ensimmäinen järjestäytymisyritys epäonnistui.
Erkki Paasikiven ammattiyhdistysliikettä kohtaan tuntemaan vieroksuntaan saattoi vaikuttaa tuoreessa muistissa ollut vuoden 1956
yleislakko. Lisäksi ammattiyhdistysliike oli juuri tuolloin jakautunut
kahteen kilpailevaan organisaatioon sosiaalidemokraattien sisältä
lähteneen valtataistelun seurauksena. Paasikivi varmaankin koki ayliikkeen pelkkänä häiriötekijänä eikä halunnut työntekijöiden riitoja
tai muutakaan rauhattomuutta yritykseensä.46
Vuonna 1966 työhuonekunnan perustamista yritettiin uudestaan
osasto 102:n tuella. Erkki Paasikivi ei nyt asettunut vastustamaan
järjestäytymistä. Hänen kantaansa vaikutti ehkä se, että ammattiyhdistysliikkeen eheytyminen oli käynnistymässä. Lisäksi tuotantokomitea oli toiminut Oraksella jo usean vuoden ajan hyvällä menestyksellä.
Orakselle oli tässä vaiheessa tullut runsaasti uusia työntekijöitä.
Nämäkin liittyivät lähes jokainen jo tulovaiheessa työhuonekunnan
jäseniksi. Pian järjestäytyneisyys oli lähes sataprosenttinen.
Kansandemokraattien ja kommunistien julkaisema Satakunnan
Työ kysyi huhtikuussa 1968 työhuonekunnan toimikunnan jäseneltä
hioja Ossi Kivelältä syitä korkeaan järjestäytymisasteeseen. Kivelän
mukaan työhuonekunnan johdossa oli vältetty ahdas sitoutuminen
poliittisiin järjestöihin ja siksi päästy hyvin tuloksiin.
Ehkä työnantajan asennoituminenkin vaikutti. Kivelä totesi, että
neuvotteluissa työnantajan kanssa vastapuolesta oli saatu ”melko
hyvä käsitys”. Vuodesta 1968 eteenpäin järjestäytymistä helpotti se,
ettei työntekijöiden tarvinnut enää itse huolehtia ammattiliittojen jäsenmaksujen maksamisesta. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sopivat tuolloin, että työnantaja perisi maksut palkanmaksun yhteydessä.
Oraksen työntekijät valitsivat tehtaan pääluottamusmiehen lisäksi osastokohtaiset luottamusmiehet. Myös toimihenkilöiden järjestäytyminen eteni 1960-luvun jälkipuoliskolla. Helmikuussa 1967
teollisuustoimihenkilöt valitsivat vaaleilla ensimmäisen lakisääteisen yhdyshenkilön. Teknisillä toimihenkilöillä luottamusmies oli
vuodesta 1972, mutta ylemmillä toimihenkilöillä vasta vuodesta 1979
yhteistoimintalain tultua voimaan.47



Kromaamo liekeissä
Oras välttyi pitkään teollisuusyrityksissä kovin yleisiltä tulipaloilta.
Vuoden 1967 toukokuussa tuli pääsi kuitenkin irti Rauhankadun valimossa, kun työpäivän kuluessa hehkuvaksi kuumentunut savupiippu sytytti valimon katon tuleen. Palokunnan onnistui nopeasti
saada runsaasti liekkejä ja savua aiheuttanut palo hallintaansa, eikä
varsinainen valimo kärsinyt vahinkoa.
Vaarallisempi tilanne koettiin tammikuussa 1969. Kromaamossa
syttyi 14. ja 15. päivien välisenä yönä räjähdysmäisesti laajentunut
palo, joka levisi puisiin sisäseiniin ja kattorakenteisiin. Osastolla ei
tuolloin ollut henkilökuntaa, mutta valimossa uuneja lämmittäneet
työntekijät havaitsivat tapahtuneen ja tekivät hälytyksen kello 1.15.
Onneksi palo havaittiin nopeasti. Muussa tapauksessa se olisi
saattanut levitä laajalle ja vahingoittaa suurta osaa tehtaasta.
Paloautojen sireenit herättivät raumalaiset yöuniltaan. Suurpalohälytyksen seurauksena Rauhankadulle saapuivat kaikki seudun palokunnat: Rauman vakinainen ja puolivakinainen palokunta, Rauman VPK sekä Rauma-Repolan, Hollmingin ja Ammus–Sytyttimen
tehdaspalokunnat.
Sammutustöihin osallistuneet sata palomiestä saivat parissa tunnissa tulen taltutetuksi. Kromaamo irtaimistoineen tuhoutui kuitenkin täysin. Ympäristön muut rakennukset eivät sen sijaan kärsineet
vahinkoa. Palon syy oli vaurioitunut kompressori, joka kuumennuttuaan räjähti ja levitti palavaa öljyä ympärilleen.
Oraksen toimintaan tulipalo ei tuonut katkoa. Kromaamon kymmenen työntekijää siirrettiin muille osastoille, ja tuotteiden pintakäsittelystä sovittiin välittömästi alihankkijoiden kanssa. Kosti Oraksen linja-autot ryhtyivät jälleen kuljettamaan tavaraa Turkuun pintakäsiteltäväksi.
Suunnittelu uuden kromaamon rakentamiseksi Rauhankadulle
käynnistettiin pian tulipalon jälkeen. Kun tapahtuneeseen oli saatu
jonkin verran ajallista etäisyyttä, päädyttiin kuitenkin aivan toisenlaiseen ratkaisuun.48
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Oraksen
-luvulla
käyttämä
tunnus.



Eteenpäin menon vuosikymmen
Oraksen osasto
Rauman kaupungin
-vuotisjuhlanäyttelyssä .



1960-luku oli Orakselle tasaisen kehityksen ja optimismin aikaa.
Vastoinkäymisiä ei osunut kohdalle ennen kuin aivan vuosikymmenen lopussa tulipalon tuhotessa yhtiön kromauslaitoksen. Talouden
kansainvälistymisestä huolimatta tulevaisuutta ei koettu uhkana
vaan haasteena, joka oltiin valmis ottamaan vastaan.
Oraksen toiminta oli hyvällä perustalla sen jälkeen, kun tuotanto
oli saatu keskitettyä ajanmukaiseen Rauhankadun tehtaaseen. Kromausprosessin omaksumisen jälkeen yhtiö hallitsi vesihanojen valmistuksen kaikki vaiheet. Oras oli myös kannattava yritys ja kykeni
kasvamaan esiin suuremman kilpailijansa Ammus–Sytyttimen varjosta. Markkinointiin panostettiin, ja kilpailutilanne kannusti oraslaisia tekemään parastaan.
Työnantajan ja työntekijöiden näkemykset kohtasivat tuotantokomitean kokouksissa, joissa löydettiin ratkaisut ongelmiin. Henkilöstön yhteisöllisyyttä ylläpidettiin henkilöstölehdellä ja erilaisissa tilaisuuksissa. Kuilu yritysjohdon ja henkilöstön välillä oli pienempi
kuin monissa muissa yrityksissä.
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Vuosikymmenen kuluessa Oraksen liikevaihto kahdeksankertaistui (rahan arvon muutos huomioon ottaen) ja henkilökunta kasvoi
2,5-kertaiseksi. Yhtiö kehittyi kasvuyrityksenä. Pysähtyminen jollekin tasolle ja olemassa olevaan tilanteeseen tyytyminen ei sopinut Erkki Paasikiven luonteeseen. Aikaisemmilla vuosikymmenillä
tämä olisi ehkä onnistunutkin, mutta nyt hanavalmistajien kansainvälisen kilpailun käynnistymistä odoteltaessa se ei ollut mahdollista.
Tuotteiden korkean laadun ohella kilpailukyky edellytti yksikkökustannusten laskemista riittävän alhaisiksi. Tähän päästäisiin vain
suurilla sarjoilla. Lisäksi käsityö tuli korvata automaattikoneilla.
Vaikka Oraksen valmistus vielä 1960-luvun lopulla mahtui Rauhankadun tehtaaseen, tilanpuute olisi ennen pitkää pakottanut laajentamaan jossain muualla. Kromaamon tulipalo tammikuussa 1969 pakotti ratkaisemaan laajentumiskysymyksen. Palo nopeutti yhtiön kehitystä ja muodosti samalla käännekohdan sen historiassa.

Taulukko . Oras Oy:n kehitys –

VUOSI

LIIKEVAIHTO
MILJOONAA
EUROA

HENKILÖSTÖ

1960

1

110

1961

2

140

1962

2

175

1963

2

155

1964

3

218

1965

4

288

1966

5

295

1967

4

213

1968

6

218

1969

8

272

Liikevaihto on vuoden  rahan arvon mukaan.
Lähde: Tärkeitä vuosilukuja dokumentti ().



SIIRTYMINEN
ISOMETSÄLLE

Tehtaan paikkaa etsimässä

>>
SAK:n puheenjohtaja Sulo Penttilä
(vas.) ja pääministeri Kalevi Sorsa
Oraksen vieraina
tammikuussa .
Isäntänä Erkki
Paasikivi.


Uutta kromauslaitosta kaavailtiin aluksi tulipalossa tuhoutuneen
paikalle. Kun asiaa keväällä 1969 tarkemmin pohdittiin, näkemykset
kuitenkin muuttuivat. Erkki Paasikiven mielestä Oraksen oli kasvatettava vientiään ulkomaille. Vientimarkkinoiden haasteisiin vastaaminen ei kuitenkaan onnistuisi Rauhankadun tehtaalta.
Tehtaan sijainti oli tosin hyvä, ja tontti tukevaa kalliopohjaa. Laajennusmahdollisuuksia ei kuitenkaan ollut. Ympäristö oli rakennettu täyteen kolmella suunnalla, ja neljännen tukki ratapiha. Tilaa oli
vain ylöspäin, mutta uusien kerroksien lisääminen tehtaaseen ei
tuntunut järkevältä.
Varsin pian tultiin vakuuttuneiksi siitä, että Oraksen tuli asteittain
siirtyä toiseen paikkaan. Kun sopiva tontti löytyisi, sille sijoitettaisiin
ensivaiheessa uusi pinnoituslaitos ja myöhemmin muutkin osastot. Erkki Paasikivi otti yhteyttä Rauman kaupungininsinööri Lauri
Aakulaan, jonka kanssa hän lähti toukokuun toisena päivänä tutustumaan teollisuudelle varattuihin alueisiin.

Toukokuussa 
etsittiin Isometsän
tulevalta teollisuusalueelta paikkaa
Oraksen tehtaalle.
Kuvassa vasemmalta
Erkki Paasikivi, kaupungininsinööri Lauri
Aakula, kaupunginjohtaja E. H. Oksanen,
Arvi Kaimio sekä
Pekka Paasikivi.



Ensimmäinen kohde oli kaupungin eteläpuolella sijaitseva Sampaanala, joka oli osittain jo saanut kunnallistekniikan. Yhtään tuotantolaitosta sinne ei vielä ollut rakennettu, joten tehtaan sijoittamisen suhteen riitti valinnanvaraa.
Erkki Paasikivi ei kuitenkaan innostunut Sampaanalasta. Hän havaitsi maaperän soiseksi, ja toisaalla taas korkeat kalliot jouduttaisiin louhimaan rakennusmaan tasoittamiseksi. Kaupungininsinööri
Aakula vakuutti kallioperän löytyvän turvekerroksen alta, mutta
Erkki Paasikiven mieli ei muuttunut yhtään suopeammaksi tarjottua paikkaa kohtaan.
Seuraavaksi siirryttiin kaupungin koillispuolelle, jossa junaradasta pohjoiseen ja Sorkantiestä itään sijaitsi toinen teollisuudelle varattu alue, Isometsä. Asemakaava ei tosin ollut vielä valmis, mutta Isometsän tonteista oli jo käyty alustavia neuvotteluja eräiden yritysten
kanssa.
Isometsän tasainen ja karu maasto oli juuri sitä, mitä Erkki Paasikivi oli hakenut. Tutustumiskierroksen jälkeen hän osoitti mieleisensä paikan Oraksen tulevalle tehtaalle. Parin vuorokauden kulut-

Isometsän ensimmäinen rakennusvaihe
Rauman kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 1969 Isometsän
teollisuustontin vuokraamisesta Orakselle. Eräät valtuutetut tosin
epäilivät, että kyseinen kuuden hehtaarin tontti oli tarpeettoman
iso. Kaupunginjohtaja E. H. Oksanen kuitenkin katsoi, ettei tontti
Oraksen nopean kasvuvauhdin huomioon ottaen ollut liian suuri. Jo
muutaman vuoden kuluttua asia vahvistui myös käytännössä, kun
tonttia laajennettiin.
Isometsälle oli ensivaiheessa tarkoitus siirtää tuotteiden pinnoitus sekä valmistusprosessissa pinnoitusta seuranneet kokoonpano,
valmisvarasto ja lähettämö. Näin kromattuja osia ei jouduttaisi kuljettamaan takaisin Rauhankadulle. Koko tehdasta ei siis aiottu rakentaa yhdellä kertaa uuteen paikkaan. Kromausta edeltävät tuotannon vaiheet säilyisivät toistaiseksi edelleen Rauhankadulla.
Tehdasinvestoinnin rahoituksesta sovittiin Teollistamisrahaston,
Postipankin sekä Kansallis-Osake-Pankin kanssa. Louhintatyöt Isometsän tontilla käynnistyivät kesäkuussa. Urakkasopimus tehtaan
rakentamisesta solmittiin Rakennusliike A. Lampolan kanssa, ja rakentaminen alkoi elokuussa.
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tua Isometsälle palattiin suuremmalla ryhmällä tarkempaa katsastusta varten. Näin uuden teollisuuslaitoksen rakentamishanke sai
nopean startin.49

Isometsän tehdas
nousee. Ensimmäiset
elementit asennettiin
elokuussa .



Isometsän tehdas
on valmistunut.
Erkki Paasikiveä ja
Kosti Orasta onnittelevat toimihenkilöiden edustaja
Riitta Jalonen,
teknisten toimihenkilöiden edustaja
Arto Syrjä ja
pääluottamusmies
Veikko Koskinen.

Uuden kromauslaitoksen hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu.
Sen voitti kotimainen Upo Oy, vaikka mukana oli useita tunnettuja
ulkomaisia yrityksiä. Upon tuli toimittaa Isometsän tehtaalle täysautomaattinen sähkögalvaaninen niklaus- ja kromauslaitos. Kooltaan tämä laitos oli tuolloin Suomen suurin.
Vuonna 1969 käynnistynyt Oraksen ja Upon yhteistyö muodostui
molemmille osapuolille hyödylliseksi. Oras sai Upolta edistyneintä tekniikkaa edustavan pinnoituslaitoksen, ja toimitukset jatkuivat
myöhemminkin. Upolle taas laitoksesta tuli onnistunut työnäyte.
Yhtiö kykeni jatkossa myymään kotimaahan ja Keski-Eurooppaankin useita kymmeniä vastaavia laitoksia. Pinnoituslaitosten kotimaiset markkinat Upo valtasi kokonaan.
Isometsän tehdasrakennuksen harjannostajaiset pidettiin joulukuun 16. päivänä, jolloin myös kromauslaitoksen asennustyöt olivat
edistyneet pitkälle. Rauman kaupungin kunnalliset päättäjät osallistuivat kutsuvieraina tilaisuuteen. He saivat kuulla Isometsän tehtaan pinta-alaksi tulevan tässä vaiheessa 3 400 neliömetriä. Rakennus vastasi kooltaan Rauhankadun tehdasta.50
Työt saatiin valmiiksi jo toukokuussa 1970. Vain noin vuosi oli kulunut siitä, kun Erkki Paasikivi oli päättänyt Oraksen siirtymisestä
Isometsälle. Uuden tehtaan vihkiäiset pidettiin Oraksen 25-vuotispäivänä toukokuun kahdeksantena. Juhlapuheiden jälkeen tilaisuuden osallistujat pääsivät tutustumaan rakennukseen. Kunnallismiehet olivat kiinnostuneita myös kromaamon saksalaista alkuperää
olevasta kemiallisesta jätevedenpuhdistamosta. Vastaavat puhdistamot olivat Suomessa vielä tuolloin harvinaisia.
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Elementtirakenteisen tehtaan sisätilat olivat avaria ja valoisia. Kattoon sijoitetut ikkunat jakoivat luonnonvaloa tasaisesti koko tehdashallin, eikä aurinko päässyt häikäisemään työntekijöitä. Rakennuksen lämmittämisen hoiti erillinen lämpökeskus. Sisätilojen lämpötila pidettiin sopivana lämminilmakojeiden puhaltamalla ilmalla.
Työntekijöiden käyttöön tulivat pukeutumis- ja pesutilat sekä ruokailuhuone.
Juhlavieraille kerrottiin kromauslaitoksen automatiikan ja varustuksen olevan eurooppalaista huipputasoa. Laitoksen toimintaa ohjasi tietokone, jonka neljää prosessiohjelmaa voitiin tarvittaessa käyttää yhtä aikaa. Kromaus tapahtui 31 eri kylvyssä. Tietokoneen ohjaamat kuljettimet siirsivät pinnoitettavat osat kylvystä toiseen.
Kromaamon laboratorio valvoi kylpyjä sekä prosessin yhteydessä
muodostuvia jätevesiä. Laboratorion toisena tehtävänä oli erilaisten
metalliseosten tutkiminen Rauhankadun valimoa varten. Ulkopuoliset vertailevat mittaukset osoittivat, että laboratorion määritystarkkuus oli alusta lähtien erittäin hyvä.51
Isometsän ykkösvaiheen valmistuminen osoitti Oraksen kehityksessä käynnistyneen uuden aikakauden. Asian vahvisti vielä 25-vuotisjuhlien yhteydessä esitelty yhtiön uusi liiketunnus. Siinä r-kirjain
oli muotoiltu hanaa muistuttavaksi. Isometsän teollisuusalueelle
saapuvat havaitsivat Oras-logon isossa kyltissä, Rauhankadun pääkonttorille tulevat puolestaan sisäänkäynnin yläpuolelle asetettuina
valokirjaimina.52

Isometsän
ensimmäinen
kromauslaitos
uutuuttaan
hohtavana luvun alussa.


Isometsä II ja muutoksia Rauhankadulla

Isometsän tehdas
yläilmoista nähtynä.
Etualalla metsikössä
uusi viipalekonttori.
Uutissuihkun kansikuva vuodelta .



Työt Isometsällä jatkuivat jo vuonna 1971, kun Oraksen kotimaan
markkinointiosastolle rakennettiin maisemakonttori tehdashallin
itäpäähän toiseen kerrokseen. Työskentely samassa tilassa, tosin
osittain sermien toisistaan erottamana, oli Oraksella uutta.53
Isometsälle oli tarkoitus siirtää myös pinnoitusta edeltäviä valmistusvaiheita. Tehtaan toisen vaiheen rakentaminen käynnistettiin siksi syyskuussa 1972 ja saatiin päätökseen
helmikuussa 1973. Tehtaan koko kaksinkertaistui aikaisemmasta. Lattiapinta-ala laajeni
7 000 neliömetriin.
Toisen rakennusvaiheen valmistuttua koneistus, käsi- ja automaattihionta sekä kiillotus siirtyivät Rauhankadulta Isometsälle. Oraksen henkilökunnan enemmistö, tässä vaiheessa 320
henkilöä, työskenteli muuton jälkeen Isometsällä. Rauhankadun tehtaalle jäi 180 henkilöä.
Isometsän tehtaan rakentamiseen tuli nyt viiden vuoden tauko, sillä kolmas vaihe aloitettiin
vasta 1978. Tulevaan varauduttiin kuitenkin hyvissä ajoin laajentamalla vuonna 1974 tehtaan
tontti 14 hehtaarin suuruiseksi, siis yli kaksinkertaiseksi aikaisemmasta.54
Vuoden 1973 keväästä alkaen Rauhankadulla
toimivat vain Oraksen pääkonttori, valimo sekä
työkaluosasto. Ne saivat lisätilaa muiden osastojen siirryttyä Isometsälle. Kiinteistön Rauhankadun puoleinen
sivu siirtyi kokonaan konttorin käyttöön. Työkaluosasto taas siirrettiin pihanpuoleiselle sivulle. Valimolle ei tullut lisätiloja, mutta se
sai sen sijaan uusimman tekniikan mukaisia valukoneita. Koneet
sopivat erityisesti painavien kokillivalosten valamiseen.55
Oraksen tuotteet valmistettiin siis koko 1970-luvun ajan ja pitkälle 1980-luvulle sekä Isometsän että Rauhankadun tehtaissa. Vaikka
tavoitteena oli koko toiminnan siirtäminen Isometsälle, tähän päästiin vasta 1987.
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Isonkyrön ja Laitilan toimipaikat
Metallialan yritykset kärsivät 1970-luvun alussa työvoimapulasta.
Jopa ammattitaidotonta työvoimaa oli vaikea saada töihin. Metallimiehet ja -naiset siirtyivät suurin joukoin Ruotsiin, jossa palkat olivat huomattavasti korkeammat kuin kotimaassa.56
Työvoimapula tuntui myös Raumalla, jossa työntekijöistä kilpailivat telakoiden, Ammus–Sytyttimen ja Oraksen ohella monet pienemmät metalliyritykset. Kilpailu kiristyi entisestään, kun Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyömaa käynnistyi.
Rauman työvoimatoimistossa oli 1970-luvun alussa avoinna satoja työpaikkoja. Kaupungin talousalueella asuvilla niitä ei saatu täytettyä. Ruotsista palaavan tai kehitysalueilta tulevan työvoiman saantia vaikeutti puolestaan asuntopula.
Kasvuyritysten ainoa mahdollisuus oli työpaikkojen vieminen
maaseudulle. Esimerkiksi Ammus–Sytytin perusti 1972 tehtaan
Alastaroon Varsinais-Suomeen. Sama keino otettiin käyttöön myös
Oraksella, kun työvoimapula alkoi Isometsän toisen rakennusvaiheen jälkeen tuntua. Keväällä 1974 osa tuotannosta päätettiin siirtää
pois Raumalta.

Toimitusjohtaja Erkki
Paasikiven johtoryhmä -luvun
alussa. Vasemmalta:
hallintojohtaja
Arvi Kaimio,
Erkki Paasikivi,
markkinointijohtaja
Veikko Kauppi ja
teknillinen johtaja
Mikko Pitkäranta.



Kalevi Palonen
opettamassa hiontakurssin oppilaita
Isossakyrössä.



Isostakyröstä Etelä-Pohjanmaalta hankittiin vapaana ollut teollisuushalli ja Varsinais-Suomen Laitilasta tontti hallin rakentamiseksi.
Kummassakin paikassa käynnistettiin hionta ja kiillotus. Työntekijät koulutettiin kolmen kuukauden kursseilla.
Isonkyrön hallissa työskenteli vuoden 1974 lopussa 25 henkilöä.
Paikallinen liikennöitsijä kuljetti käsitellyt tuotteet Raumalle ja toi
palatessaan uusia hiontaa ja kiillotusta vaativia osia. Laitilassa työt
aloitettiin hallin valmistuttua vielä saman vuoden aikana. Työntekijöitä oli aluksi kymmenkunta.
Isossakyrössä hionta ja kiillotus jatkuivat vuoteen 1982. Laitilassa nämä työt lopetettiin jo 1976, kun Oraksen tytäryhtiö Oras Valves
käynnisti hallissa palloventtiilien valmistuksen.57
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Vesihanojen kehitys
Kaksiotehanat olivat 1970-luvun alussa Oraksen tärkein tuote, mutta muunkinlaisia hanoja tarjottiin kuluttajille. Ensimmäisenä tuli
myyntiin kylpyammeen äänettömästi alakautta täyttävä Afonisekoittaja ja hieman myöhemmin kaksiotehanasta kehitetty Bidetta.
Molemmat olivat kokonaisuudessaan yhtiön omia tuotteita.
Oraksen tuotekehitysyksikkö oli muodostettu vuonna 1968. Hanojen suunnitteluun osallistuivat oman väen lisäksi teolliset muotoilijat Jorma Vennola ja Pekka Korpijaakko. Edellisen yhteistyö
Oraksen kanssa muodostui pitkäaikaiseksi.58
Tuotteita markkinoitiin aikaisempaan tapaan erilaisilla messuilla ja alan lehdistössä. Kohderyhmänä olivat erityisesti saneerausrakentajat. Vuonna 1973 otettiin käyttöön uusi viestinnän väline,
televisio.59
Orakselle oli tärkeää saada valikoimiinsa myös termostaattihana,
sillä Ammus–Sytyttimen Osy-tuotemerkin alla myymä Temperfixtermostaattihana oli ollut markkinoilla jo 1960-luvun puolivälistä
lähtien. Se perustui sveitsiläiseen lisenssiin. Vuosikymmenen lopulla hanan suosiota lisäsi entistä kehittyneempi malli, jossa oli panostettu huollon helppouteen.
Termostaattihanasta tulevan veden lämpötila säädettiin termostaatin avulla etukäteen valmiiksi. Jos lämpötila oli sopiva, termostaattiin ei tarvinnut vettä laskettaessa koskea. Tämä yksinkertaisti ja nopeutti hanan käyttöä.
Vesihanojen
kokoonpanoa
Isometsällä.



Miska oli Oraksen
ensimmäinen
yksiotehana.

Oraksen Eurotherm-termostaattihanaa ryhdyttiin myymään keväällä 1970. Hanan termostaattiosa oli saksalaisen Rokal-tehtaan valmistama,
muut komponentit omia. Eurotherm sopi erityisesti omakotitaloihin, joissa lämpimän veden väheneminen johti samalla veden viilenemiseen.
Sen avulla haitta voitiin poistaa. Eurotherm ei kuitenkaan käynyt kovin hyvin kaupaksi. Sen suosio
jäi selvästi pienemmäksi kuin Temperfixin.60
Oras oli 1960-luvun alkupuolelta saakka tarjonnut kuluttajille huonolla menestyksellä Rokal-tehtaan Miska-yksiotehanaa. Miskalla päätettiin yrittää vielä kerran, ja 1974 keväällä markkinoille tuotiin uusi malli, Vipumiska. Se oli esitelty edellisenä
vuonna Habitare 73 -messuilla. Vipumiskan säätö
tapahtui helppokäyttöisellä vivulla, jonka ulkonäköä kuluttajat ehkä
kuitenkin vierastivat. Hanan suosio jäi yhtä huonoksi kuin edeltäjänsä, ja Vipumiskan historia Oraksella kesti vain runsaan vuoden.61

Uusia vientikohteita:
SEV-maat ja Iso-Britannia
Suurvaltojen suhteissa toisen maailmansodan jälkeen vallinnut kylmän sodan kausi vaihtui 1960-luvulla liennytykseen. Poliittisten suhteiden lämmetessä markkinatalousmaiden ja sosialististen suunnitelmatalouksien kaupalliset yhteydet kehittyivät. Muiden länsiyritysten joukossa myös suomalaiset etsivät uusia markkinoita Keskinäisen taloudellisen avunannon neuvoston SEV:in jäsenmaista.
Oraksen vienti oli ensi vaiheessa suuntautunut Pohjoismaihin,
mutta 1960-luvun lopulla markkinoita etsittiin muualtakin. Ensimmäiset kontaktit solmittiin Tšekkoslovakiaan ja Unkariin, joihin toimitukset käynnistyivät 1969. Osallistuminen Budapestin saniteettitekniikkamessuille toi Orakselle lisää näkyvyyttä SEV-maissa. Kilpailutilannetta kuvasi se, että messuilla oli mukana seitsemän muutakin länsieurooppalaista armatuuritehdasta.
Budapestin näyttely oli Orakselle menestyksekäs. Yhtiön kylpyammeen kaksiotehana palkittiin kultamitalilla. Palkitseminen rohkaisi pyrkimään entistä voimakkaammin sosialististen maiden
markkinoille. Mutta miten tämä onnistuisi?
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Ratkaisuksi tuli itäiseen Keski-Eurooppaan suuntautuvan myyntikonttorin perustaminen Wieniin Itävaltaan. Paikallinen liikemies
Gerhard Hoﬀmann markkinoi konttorista Oraksen tuotteita, pääasiassa kaksiotehanoja, SEV-maihin sekä Euroopan vapaakauppaliittoon EFTA:aan kuuluvaan Itävaltaan koko 1970-luvun ajan.62
Oraksen vienti SEV-maihin ei sisältynyt Suomen ja kyseisten maiden bilateraalisiin (kahdenvälisiin) kauppasopimuksiin. Vienti oli sopimusten ulkopuolista ns. valuuttakauppaa. Kun tilauksia tuli, niihin oli reagoitava nopeasti. Käytännössä vientiin menneitä tuotteita jouduttiin ottamaan myös kotimaan toimituksista. Lisäksi tuotteiden myyntihinta oli alhaisempi kuin kotimaassa. Kaikesta huolimatta Oras halusi ylläpitää ja kehittää SEV-maiden vientiään, tekihän se
mahdolliseksi kaksiotehanojen valmistussarjojen suurentamisen.63
Monille suomalaisille yrityksille Neuvostoliitto oli tärkeä vientimaa. Ennen kuin vienti itänaapuriin saattoi alkaa, tuotteet tuli saada sisällytettyä Suomen ja Neuvostoliiton kaupallisiin sopimuksiin.
LVI-alalla oli itäviennissä 1970-luvun alussa 0,6 miljoonan ruplan
kiintiö, joka käytännössä täyttyi Ammus–Sytyttimen venttiileistä
sekä erilaisista Högfors Oy:n tuotteista.
Koska Neuvostoliiton markkinat olivat kooltaan aivan toista luokkaa kuin pienten SEV-maiden, myös Oras tähyili itään. Aivan aluksi
piti herättää ostajien kiinnostus joko messuilla tai muissa tapahtumissa. Oras osallistui siksi vuonna 1971 Stroimaterialy -71 -näyttelyyn
Moskovassa yli kolmenkymmenen muun suomalaisen yrityksen
kanssa.
Näillä suurilla rakennusalan messuilla näytteilleasettajia oli ympäri maailman ja kävijöitäkin miljoonan verran. Oraksen osastolle
myönnettiin diplomi, mikä tulkittiin merkittäväksi kiinnostukseksi
yhtiön tuotteita kohtaan. Viennin alkamiselle uskottiin nyt olevan hyvät mahdollisuudet, olihan Neuvostoliitossa meneillään rakentamisen nousukausi.
Seuraavana vuonna Oras sekä saniteettikalusteita valmistanut
Arabia Oy järjestivät Moskovassa ns. symposiumin, jossa kaupungin
merkittävimmät LVI-alan vaikuttajat saattoivat tutustua yhtiöiden
tuotteisiin. Symposiumiin osallistui yli 200 LVI-alan ammattilaista,
ja siellä vieraili myös Venäjän federaation ministerineuvoston korkeinta johtoa.
Tapahtuman jälkeen Oraksen tuotteista tehtiin jonkin verran kyse-



lyjä, mutta keskusteluihin varsinaisista kaupoista ei edetty. Neuvostoliiton markkinat eivät siten Orakselle avautuneet.64
Sen sijaan vientiä pieniin SEV-maihin saatiin ylläpidetyksi Wienin toimiston ja Gerhard Hoﬀmannin ansiosta. Vuonna 1974 käynnistyivät toimitukset myös Puolaan. Maahan viety erä oli kooltaan
merkittävä käsittäen kymmeniä tuhansia vesihanoja. Seuraavana
vuonna vietiin toinen edellistäkin suurempi erä.
SEV-maiden toimitukset kaksinkertaistivat Oraksen viennin.
Viennin osuus liikevaihdosta vaihteli 1970-luvun ensi puoliskolla
10 ja 15 prosentin välillä. Toisaalta kova kansainvälinen kilpailu piti
SEV-maiden hintatason alhaisena, ja viennin kate jäi kotimaasta saatua pienemmäksi.
Merkittävää oli Oraksen viennin laajeneminen vesihanoista hanojen valmistusteknologiaan. Kokillivalu oli 1950-luvulla tuotu Saksasta, nyt tämä teknologia hallittiin niin hyvin, että sen osaamista voitiin myydä ulkomaille. Kiinnostunut ostaja oli Unkarin suurin vesikalustevalmistaja Mofem.
Sopimus kokillivalimon toimintojen ja työmenetelmien suunnittelusta solmittiin elokuussa 1974. Sopimuksen perusteella Oras
toimitti piirustukset, materiaalivirtauskaaviot sekä MTM-standardiaikajärjestelmän Mofemille. Uunit, koneet ja laitteet asennettiin vuoden 1975 kuluessa, ja tuotanto käynnistyi ennen vuoden loppua.65
Sosialististen maiden ohella Oras ponnisteli myös EFTA-alueen
vientinsä kasvattamiseksi. Potentiaalisena kohteena pidettiin väestömäärältään huomattavaa Iso-Britanniaa. Yhtiön tuotteilla oli maassa
kaksi edustajaa, mutta nämä eivät kuitenkaan saaneet merkittävää
myyntiä aikaiseksi.
Vesihanojen osalta Iso-Britannia muodosti varsin erikoisen markkina-alueen, sillä hanatyypit ja -mallit erosivat muissa Euroopan
maissa käytetyistä. Esimerkiksi tappihanat olivat vielä yleisiä. Orasta
tappihanojen vienti ei kuitenkaan heikon katteen vuoksi innostanut.
Kaksiotehanoista taas olisi pitänyt kehittää oma mallistonsa maata
varten, mihin ei myöskään haluttu ryhtyä.
Orasta paremmin Iso-Britannian markkinoilla onnistui Ammus–
Sytytin (vuodesta 1972 Lönnström Oy). Sen menestys perustui pelkästään maahan tarkoitettuun ja paikalliset normit täyttäneeseen
Windsor-hanasarjaan.66



Vaikka kaksiotehanat olivat 1970-luvun alussa selvästi yksiotehanoja suositumpia, tulevaisuus oli jälkimmäisten. Johtavat hanatehtaat
olivat tuoneet tai tuomassa markkinoille omat vipuhanojen mallinsa. Voitiin olettaa, että EEC-vapaakauppasopimus johtaisi ulkomaisten mallien kasvavaan tarjontaan Suomessa.
Erkki Paasikiven näkemyksen mukaan Oras voisi jatkossa menestyä vain kilpailukykyisellä vipuhanalla. Hanan tuli käydä kaupaksi niin
kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin. Kyse oli itse asiassa yhtiön
tulevaisuudesta, jonka vain eurooppalaisia kuluttajia kiinnostava
vipuhana turvaisi. Jos sellaista ei pystyttäisi valmistamaan, ulkomaiset kilpailijat syrjäyttäisivät yhtiön Suomenkin markkinoilta.
Vipuhanan aikaansaaminen edellytti entistä suurempia panostuksia kehitystyöhön. Tätä korostettiin myös vuonna 1970 laaditussa
Oraksen pitkän tähtäimen suunnitelmassa. Tuotekehitys oli jo aikaisemmin eriytetty omaksi osastokseen, mutta uudenlaisen vipuhanan
kehittämiseen yhtiön oman osaamisen ei katsottu riittävän. Tarkoitusta varten käynnistettiin huhtikuussa 1972 Finnarmatur-projekti.
Finnarmatur-nimitystä oli ensimmäisenä käyttänyt konsultti Arto
Torpo Oraksesta tekemässään yritystutkimuksessa. Finnarmaturilla
Torpo oli kuitenkin tarkoittanut kaipaamaansa armatuurialan vientiorganisaatiota. Kun sellaista ei muodostettu, Finnarmatur otettiin
Oraksen vipuhanan kehitysprojektin nimeksi.67
Erkki Paasikivi muotoili Finnarmaturin tarkoitukseksi ”kehittää
uusi lämpimän ja kylmän käyttöveden sekoitustekniikka, tutkia ja soveltaa muovin käyttöä vesikalusteissa sekä laatia suunnitelma uuden
vesikalustesarjan tuotannon aloittamiseksi markkina-alueena koko
Eurooppa”. Tavoitteena oli hana, joka olisi halvempi valmistaa kuin
siihenastiset yksiotehanat, helppo käyttää ja jota ei tarvitsisi vuosienkaan käytön jälkeen huoltaa. Muovin mahdollisuuksien selvittäminen oli tärkeä osa hanketta.
Projekti käynnistettiin tutkimalla eri valmistajien yksiotehanoja.
Näin saatiin tietoa Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä Japanissa tarjolla
olleista malleista sekä niiden teknisiä ratkaisuja koskeneista patenttisopimuksista. Lisäksi tutkijat kävivät muovialan messuilla Saksassa.
Vuonna 1972 muodostettiin Finnarmaturin johtoryhmä, johon Erkki Paasikiven ja eräiden muiden Oraksen johtajien lisäksi tuli myös talon ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Johtoryhmän alaisuudessa työskentelivät säätö-, tuotantotekninen- sekä markkinointiryhmä.
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Finnarmatur-projekti



Projektin kestoksi arvioitiin kaksi vuotta. Loppuvaiheessa käynnistettäisiin rinnakkainen hanke termostaatti- ja pressostaattihanojen kehittämiseksi. Pressostaatti oli laite, joka poisti vesijohtoverkon
paineenvaihtelujen vaikutuksen hanasta tulevan veden lämpötilaan.
Finnarmaturin kustannukset nousivat yli miljoonaan markkaan.
Koska projektin asiantuntemus oli korkeatasoista, Kauppa- ja teollisuusministeriö osallistui rahoitukseen.
Projektia varten rakennettiin Isometsälle koelaboratorio. Siellä
testattiin prototyyppien ominaisuudet esimerkiksi vedenantokyvyn,
rakenteen lujuuden sekä äänitason osalta. Finnarmatur-projekti vertaili myös erilaisten muovien vaikutusta metallien ominaisuuksiin.
Tulokset osoittivat muovin sopivan hyvin monien vesihanan osien
raaka-aineeksi.
Projekti ei kuitenkaan onnistunut ratkaisemaan olennaisia yksiotehanan valmistukseen liittyneitä kysymyksiä. Oraksen johdon
kiinnostus projektin jatkamiseen loppui, ja suuri osa projektissa mukana olleista henkilöistä jätti vuoden 1974 aikana tehtävänsä.
Käytännössä Oraksen oman yksiotehanan kehittämisessä ei ollut
päästy kovin pitkälle.
Samaan aikaan kansantalouden pitkään jatkunut nousukausi
kääntyi energiakriisin seurauksena laskuun, ja taantuman vaikutukset alkoivat tuntua myös Oraksen liiketoiminnassa. Yksiotehanan
toteuttamiseksi oli pikaisesti löydettävä uusia ratkaisuja.68

Metallin lakko 1971
Kansantalouden ongelmien ohella työelämän rauhattomuudet olivat tyypillisiä 1970-luvulle. Varsinkin metalliteollisuudessa vuosikymmen oli levotonta aikaa, kun paikalliset niin sanotut korpilakot
yleistyivät suurissa yrityksissä, erityisesti telakoilla. Lakkoherkkyyttä
edisti työnantajien valmius maksaa työehtosopimusten tason ylittäviä liukumia työrauhan säilyttämiseksi.
Keskisuurissa tai pienissä metallialan yrityksissä lakkoiltiin huomattavasti harvemmin, sillä työvoimapula ja isojen yritysten esimerkki nosti usein palkkoja ilman työtaistelua. Oraksenkin oli paikallisen palkkajohtajuutensa säilyttääkseen maksettava työntekijöilleen liukumaa Rauman telakoiden perässä.
Metalliteollisuuden työntekijöiden valtakunnallinen lakko helmi–
maaliskuussa 1971 johtui siitä, etteivät sen paremmin työnantaja
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kuin työntekijäosapuoli olleet kovin kiinnostuneita työehtosopimuksen solmimisesta. Sopimusesitys oli tosin saatu aikaan, mutta se oli kovin kaukana työntekijäpuolen alkuperäisistä tavoitteista.
Työnantajat puolestaan arvioivat, ettei sopimus lopettaisi korpilakkoja. Valtakunnallisista työehtosopimuksista oli tullut ikään kuin
lähtötaso, jota työntekijät paikallisin neuvotteluin ja villeillä lakoilla
yrittivät parantaa.69
Sopimusesityksen kaaduttua Metallityöväen Liiton jäsenäänestyksessä työtaistelu käynnistyi helmikuun kahdeksantena. Oraksen kotikaupungissa Raumalla lakko oli iso asia. Siihen osallistui lähes
kolmetuhatta työntekijää Oraksen ja Ammus–Sytyttimen tehtailta,
Rauma-Repolan ja Hollmingin telakoilta sekä pienestä metalliyrityksestä Rilke Oy:stä. Perheenjäsenet mukaan lukien lakko kosketti
huomattavaa osaa kaupungin asukkaista.
Ennen lakkoa metallityöläiset olivat myös Raumalla hylänneet selvin numeroin valtakunnansovittelijan esityksen työehtosopimukseksi. Armatuuritehtaiden työntekijöiden muodostamassa Rauman
kone- ja valimotyöläisten ammattiosasto 102:ssa 76 prosenttia äänestäneistä oli ehdotusta vastaan. Oraksella ei-äänten osuus oli tätäkin
suurempi, 80 prosenttia. Oraslaisista äänesti 181 henkilöä.
Oraksen pääluottamusmies Veikko Koskinen kertoi lakon tunnelmista sosiaalidemokraattiselle Uusi Aika -lehdelle. Koskisen mukaan lakkorintama oli Oraksella yhtenäinen. Kaikki (pois lukien toimihenkilöt) olivat lakossa, sillä työntekijät olivat suurimmaksi osaksi järjestäytyneitä. Myös naiset kuuluivat ammattiliittoon siinä kuin
miehetkin.70
Raumallakin lakko huipentui joukkokokoontumisiin. Näistä ensimmäinen pidettiin 24. helmikuuta. Jäähallissa järjestetyn tiedotustilaisuuden jälkeen kaksituhatta metallimiestä ja -naista marssi
kauppatorille lakkotunnuksia kantaen. Maaliskuun 17. järjestettiin toinen, osallistujamäärältään jonkin verran pienempi mielenosoitus.
Jälkimmäisen tapahtuman aikaan oli jo saatu esitys uudeksi
työehtosopimukseksi. Esitys jakoi työntekijäpuolen, sillä sosiaalidemokraatit kannattivat sitä, mutta kommunistit vastustivat. Kun
jäsenäänestyksessä niukka enemmistö äänesti esityksen puolesta,
lakko loppui 26.3. Oraslaisten äänet jakautuivat työhuonekunnan
vuosikertomuksen mukaan siten, että hyväksymistä kannatti 60 pro-



senttia ja hylkäämistä 40 prosenttia. Äänestysprosentti nousi 84:ään,
mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin.
Lakon myötävaikutuksella tulleet nimellispalkkojen korotukset nostivat metallityöntekijöiden palkat lähemmäksi Ruotsin tasoa.
Tämä hillitsi työhön lähtöä Pohjanlahden taakse ja innosti palaamaan Suomeen, mikä koettiin myös Raumalla.71
Metallin työtaistelun jälkeen Oraksellakin palattiin normaaliin
työntekoon. Koska lakko johtui ulkoisista syistä, se ei yrityksen sisällä kiristänyt työnantajan ja työntekijöiden välejä. Toisaalta pitemmällä aikavälillä lakko varmaankin edisti henkilöstön asenteiden jyrkentymistä. Oraksen työhuonekunta oli 1970-luvun alussa vahvasti sosiaalidemokraattien käsissä, mutta kannatustaan kasvattaneet kommunistit haastoivat vuosikymmenen puolivälissä sosiaalidemokraatit pääluottamusmiestä ja työhuonekunnan toimikuntaa valittaessa.

Oraksen henkilökunta
Oraksen palveluksessa olleiden määrä kasvoi 1970-luvun alussa nopeasti. Isometsän toisen vaiheen valmistuttua 1974 työntekijöitä oli
527. Luku oli lähes kaksinkertainen verrattuna Rauhankadun tehtaan
henkilömäärään viisi vuotta aikaisemmin. 1970-luvulla yhä suurempi osa henkilöstöstä oli Oraksella vain muutaman vuoden työskennelleitä tai juuri taloon tulleita. Moni oli lähtöisin Satakunnan maaseudulta, osa jopa Pohjanmaalta.
Samoin kuin muissakin metallialan yrityksissä, uudet työntekijät
olivat pääosin nuoria. Henkilöstössä oli nyt kaksi sukupolvea. Ensimmäisen muodostivat 1940- ja 1950-luvulta asti työskennelleet ja
keski-ikään ehtineet, toisen taas kaksi- ja kolmekymppiset nuoret.
Henkilökunnan kasvu ja ikähaitarin venyminen aiheuttivat sen,
etteivät työntekijät enää tunteneet toisiaan niin kuin aikaisempina
vuosikymmeninä. Erkki Paasikivikin havaitsi muutoksen. Hänen
mukaansa oli luonnollista, ettei yli viidensadan hengen työyhteisössä muodostunut entisen kaltaista yhteishenkeä alkuperäisten raumalaisten ja paikkakunnalle muualta muuttaneiden kesken.72
Työntekijämäärän kasvu toi yritysjohdon ratkottavaksi monenlaisia henkilöstöasioita. Myös työmarkkinajärjestöjen työelämän kehittämistä koskevat sopimukset vaikuttivat asiaan. Sopimuksia solmittiin esimerkiksi työturvallisuudesta (1969), sisäisestä tiedottamisesta
(1971), työpaikkaterveydenhuollosta (1971) sekä rationalisointityöstä
(1972).73


Työvoiman saantivaikeuksia Oras yritti helpottaa työsuhdeasunnoilla. Vuonna 1972 valmistui yhtiön rakennuttama 20 huoneiston
asuintalo Äyhön kaupunginosaan. Asunnot oli tarkoitettu Raumalle
muualta muuttaville perheellisille työntekijöille. Esimerkiksi Ruotsista taloon muutti kuusi perhettä.74
Henkilöstömäärän kasvun ohella 1970-luvun alkuvuosille oli tyypillistä työntekijäkunnan aikaisempaa suurempi vaihtuvuus. Ilmiö
ei näkynyt vain Oraksella vaan yleisemminkin metallialan yrityksissä. Alalle tulleet nuoret etsivät mieleistänsä työpaikkaa ja pyrkivät
myös nostamaan palkkatasoaan paikasta toiseen siirtymällä.
Henkilöstön viihtymiseen vaikutti palkan ohella työympäristö.
Siksi Oraksellakin kiinnitettiin huomiota työolosuhteiden ohella
sosiaalitiloihin. Isometsän osalta työympäristöä koskevia ratkaisuja oli voitu tehdä jo tehtaan suunnitteluvaiheessa. Sen sijaan Rauhankadulla tiloja jouduttiin kohentamaan jälkikäteen tehdyillä
muutoksilla.
Rauhankadulla puututtiin esimerkiksi pukuhuoneiden ahtauteen.
Työntekijöiden käyttöön tuli myös uusi ruokailutila. Suurin ongelma oli kuitenkin valimon ja hiomon huonossa ilmastoinnissa. Ilman laadun parantamiseksi hankittiin ilmastointilaitteita.75

Rauhankadun
konttorin piirtämö.
Edessä Jorma
Koppanen, sitten
Pirkko Koskelainen,
seisomassa piirtämön päällikkö Kalevi
Eloranta, hänen edessään Heikki Halomo
ja kauimmaisena
Eero Laiho, työkaluosaston työnjohtaja
ja suunnittelija.



Oraksen osasto
Helsingin
Messuhallin
LVI-näyttelyssä
vuonna .


Vuonna  Oras oli ensi kerran hankkinut työntekijöilleen työpuvut.
Pukujen pesukin järjestettiin. Vuonna  päätettiin, että uuden työpuvun sai kerran vuodessa.
Työntekijät toivoivat myös työmaaruokalan perustamista. Aluksi asia ei
kuitenkaan edennyt työnantajan pelätessä kustannuksia. Tuotantokomitea ehdotti siksi ruokailun toteuttamista einesautomaattien ja mikroaaltouunien avulla. Tällä tavoin iltavuorolaisetkin saattoivat saada lämpimän
aterian.
Ruokailutoimikunnan järjestämä einesruokailu käynnistettiin tammikuussa . Einespakkaukset ostettiin automaatista ja lämmitettiin mikroaaltouuneissa. Ruokalatiloissa saattoi edelleen syödä myös omia eväitä
ja näin suurin osa työntekijöistä tekikin. Parannuksista huolimatta einesruokailua ei saatu Isometsällä kannattavaksi. Sen sijaan Rauhankadulla
käyttäjämäärä nousi riittävälle tasolle. Tosin Rauhankadullakin arvosteltiin
ruuan laatua.
Tuotantokomitean toinen aloite koski työmatkaliikennettä. Työmatkoja
helpottamaan toivottiin linja-autokuljetuksia. Liikenne aloitettiin marraskuussa , jolloin Oras Liikenteen linja-autot ryhtyivät aamuisin ajamaan
työntekijöitä Isometsän tehtaalle kello seitsemäksi. Neljän jälkeen lähdettiin kotimatkalle.
Linja-autot saivat kuitenkin kovin vähän matkustajia. Raumalla etäisyydet olivat lyhyet, joten ne voitiin usein kävellä. Monella oli sitä paitsi käytössään oma auto tai polkupyörä. Kun työnantaja ei halunnut kuljetuksia
tukea, liikennöinti lopetettiin vuoden kestäneen kokeilukauden jälkeen.
Tuotantokomitea ehdotti myös henkilöstölehden uudistamista. Vuosijulkaisun asemesta haluttiin useammin ilmestyvä tiedotuslehti. Tuotantokomitea valitsi lehdelle toimituskunnan ja valvoi lehden tekoa.
Uutis-Suihkun ensimmäinen numero ilmestyi keväällä . Lehden
nimessä käytettiin ensimmäisten vuosien aikana väliviivaa. Uutis-Suihku
kertoi olevansa ”K. Oras Oy:n henkilökunta- ja tiedotuslehti”. Päätoimittajaksi tuli aikaisemmankin lehden tekoon osallistunut ja uuden nimen ideoinut Marita Metsänvirta.
Kun lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa, sisällöstä tuli aikaisempaa
ajankohtaisempi. Yhtiön liiketoiminnan ja ajankohtaisten asioiden lisäksi se käsitteli myös henkilöstön harrastuksia. Punainen Oras-logo tuli kanteen vuoden  alussa.

SIIRT YMINEN ISOMETSÄLLE

Einesruokailu, työmatkaliikenne, henkilöstölehti



Työterveys ja työsuojelu
Tuotteiden
kokoonpanoja varastotiloja
Isometsän
tehtaalla.



Yritysten henkilöstöhallinto kehittyi ripeästi 1970-luvulla. Oraksella toimenpiteet työterveydenhuollon ja työsuojelun kehittämiseksi
käynnistyivät työmarkkinajärjestöjen sopimusten pohjalta 1970-luvun alkuvuosina. Vuosikymmenen jälkipuoliskolla yrityksessä oli
molemmilla sektoreilla kattavat järjestelmät, jotka selvästi ylittivät
sopimusten perustason.
Vuonna 1973 Oraksen osa-aikainen tehdaslääkäri Risto Maijala
aloitti vastaanotot Rauhankadulla. Saman vuoden marraskuussa avattiin yhtiön työterveysasema Isometsän tehtaan porttirakennuksessa.
Asema sekä siellä työskennellyt työterveyshoitaja keskittyivät henkilöstön työhöntulo-, alku- ja määräaikaistarkastuksiin. Jälkimmäiset
kohdistuivat työntekijöihin, joilla oli vaara altistua ammattitautiin.
Tarkastuksia tehtiin erityisesti valimossa, kromaamossa sekä muoviosastolla työskenteleville.
Melutason noustessa eräillä osastoilla yli 85 desibelin järjestettiin
näillä työskenteleville säännöllinen kuulonseuranta. Myöhemmin
käynnistettiin myös näköä koskevat seulontatutkimukset. Tarkastusten ja seulonnan tavoitteena oli sairauksien ennaltaehkäisy. Jos
työpisteistä löytyi puutteita, ne pyrittiin poistamaan ergonomisin ja
työhygieenisin parannuksin.78
Vuonna 1973 voimaan tulleen työsuojelun valvontalain perusteella Oraksellekin muodostettiin työsuojelutoimikunta. Toimikunta
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teki yhteistyötä työterveyshoitajan ja tehdaslääkärin kanssa. Toimikunnan aloitteesta Työterveyslaitos suoritti jo samana vuonna työhygieenisiä mittauksia valimo-osastolla.
Mittauksia jatkettiin 1976 valimon ohella myös eräillä muilla osastoilla. Vuonna 1978 koko Isometsän tehdas oli työhygieenisen tutkimuksen kohteena. Mittauksilla pyrittiin selvittämään työntekijöiden
altistumista pölylle sekä muille ilman epäpuhtauksille.
Työsuojelutoimikunta kirjasi sattuneet työtapaturmat. Niitä olikin
usein, ja niiden vuoksi menetettiin runsaasti työpäiviä. Esimerkiksi vuonna 1974 tapahtuneet 124 työtapaturmaa aikaansaivat yli tuhat
poissaolopäivää. Eniten tapaturmia koettiin valimossa sekä hiomoja koneistusosastoilla.
Työsuojelun osalta Oraksen tilanne oli metalliyritykselle varsin tyypillinen. Tutkimusten
mukaan terveyshaittoja aiheuttivat häkä, pöly,
melu, kuumuus, lämpötilan vaihtelut sekä veto.
Riskejä koitui myös yhä laajemmin käytetyistä
kemikaaleista.
Oraksella sentään puututtiin työsuojeluongelmiin. Vielä 1970-luvun puolivälissä työsuojelutoimet olivat käynnistämättä yli puolessa metallialan yrityksistä. Heikoimmin asiat olivat
pienillä työpaikoilla.79
Työtapaturmien määrä saatiin Oraksella kääntymään laskuun
1970-luvun puolivälissä. Työmatkoilla sattuneiden tapaturmien
määrä sen sijaan kasvoi voimakkaasti. Vuonna 1976 jopa 40 prosenttia työkyvyttömyyspäivistä johtui työmatkoilla tapahtuneista loukkaantumisista.
Työmatkatapaturmien kasvun selitti henkilöstön pääosan siirtyminen Isometsän tehtaalle, jonne johti kapea ja osittain ilman jalkakäytävää olevaa tie. Lisäksi matkalla oli vartioimaton rautatien tasoristeys. Tilanteesta huolestunut työsuojelutoimikunta kehotti Oraksen johtoa vaatimaan viranomaisilta varoituslaitteita tasoristeykseen
sekä tehtaalle johtavaa kevyen liikenteen väylää.
Turvallisuutta parantavien järjestelyjen toteuttaminen vei aikansa.
Rauman kaupungin rakennuttama kevyen liikenteen väylä valmistui syksyllä 1976. Kaupungin ja Valtionrautateiden yhdessä kustantamat valo-opastinlaitteet saatiin käyttöön tammikuussa 1977.80

Oma työterveyslääkäri on työskennellyt Oraksella jo
vuosikymmenien
ajan. Kuvassa
lääkäri Mika Virtala
työssään.



Urheilua ja muuta vapaa-ajan viettoa

Oraslaisten lentopalloinnostus oli
suurimmillaan
-luvun puolivälissä. Peli käynnissä
Isometsän kentällä.



Henkilöstön liikuntaharrastusten viriämistä oli luvun alussa edistänyt Oraksen toiminnan keskittyminen Rauhankadulle. Suosituimpia lajeja olivat
aluksi ammunta, jalkapallo ja hiihto.
Oras osallistui -luvun alussa kahdella joukkueella pienoiskiväärillä käytyihin Rauman puulaakiammuntoihin. Menestys oli varsin hyvä, vuonna
 ykkösjoukkue jopa voitti kilpailun. Joukkueet
koostuivat pääasiassa yhtiön miespuolisista toimihenkilöistä.
Työntekijöiden puolella oltiin kiinnostuneempia
jalkapallosta. Oraksen joukkue oli jo -luvun
alussa mukana Rauman puulaakisarjassa. Muutaman vuoden tauon jälkeen joukkue koottiin  uudelleen, ja se kävi
vuosittain useita myynninedistämisotteluita asiakasliikkeitä vastaan.
Pelin jälkeen vietettiin saunailtaa kahvin, oluen ja makkaran kera.
Välillä olivat vuorossa henkilöstön keskinäiset ottelut. Syyskuussa
 ottivat yhteen yhtiön miehet ja naiset Otalahden urheilukentällä.
Vuoden kuluttua vastakkain olivat toimihenkilöt ja työntekijät.
Lentopallo syrjäytti -luvun alussa jalkapallon kertarysäyksellä.
Innostuksen lajiin herätti Isometsän tehtaalle tehty lentopallokenttä.
Kentän vihkiäisissä elokuussa  toimihenkilöt pelasivat työntekijöitä
vastaan sekä miehissä että naisissa.
Isometsän toisen vaiheen valmistuttua  lentopallokenttä siirrettiin uuteen paikkaan (nykyisen konttorirakennuksen kohdalle). Kentän yhteyteen tuli pukusuojana toiminut urheilumaja. Kentällä pelattiin harjoitus- ja haasteotteluita sekä Oraksen osastojen välisiä pelejä.
Ensimmäiseen osastojen sarjaan otti osaa yhdeksän joukkuetta.
Lentopalloilijat olivat pian valmiita myös puulaakiotteluihin. Kaudella – Oras osallistui Rauman työpaikkojen sarjaan kahdella
ja Satakunnan piirin tehdassarjaan yhdellä joukkueella. Yhtiö lahjoitti
pelaajille sinikeltaiset asut. Ykkösjoukkue menestyi hyvin nousten korkeimmalle sarjatasolle.
Oraslaiset olivat harrastaneet kuntohiihtoa talvisin jo -luvulla.
Suorituskerrat Kaarojärven ja Pitkäjärven lenkeiltä kirjattiin muistiin, ja
vähintään viisi kertaa ladulla käyneiden kesken arvottiin yhtiön lahjoittamat sukset. Myös yhteisiä hiihtoretkiä tehtiin.
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Talven  hyvä lumitilanne kannusti edelleen hiihtämään. Perinteisen kuntohiihtokampanjan ohessa järjestettiin hiihtokilpailut Isometsän maastossa. Osallistumisintoa mittaavan prosenttihiihdon voitti konttori selvällä erolla muihin osastoihin. 
Liikunnan merkitys terveyden ja työkyvyn ylläpitämisessä tiedostettiin -luvun alussa entistä selvemmin. Koska pallopelit sopivat vain
osalle henkilöstöä, niiden oheen kaivattiin muutakin. Orakseen  perustettu kuntotoimikunta innosti omaehtoiseen liikkumiseen. Lisäksi
toimikunta varasi saleja ja järjesti tapahtumia. Miehille oli tarjolla lentopalloa ja naisille voimistelua. Kuntohiihtoakin jatkettiin.
Myös Oraksen työhuonekunta järjesti jäsenilleen erilaisia urheilu- ja
ulkoilutapahtumia. Ohjelmaan kuuluivat hiihto, yleisurheilu sekä kalastus. Rentouttava yhdessäolo oli kilpailua tärkeämpää. 
Virkailijakerho Orastus muodostettiin maaliskuussa  Oraksen toimihenkilöitä yhdistäväksi vapaa-ajan organisaatioksi. Kerhoa kaivattiin,
koska osa toimihenkilöistä työskenteli Rauhankadulla ja osa Isometsällä. Perustamiskokouksessa kerholle muodostettiin huvi-, virkistys- ja
urheilutoimikunnat.
Lasten yleisurheilukisoista tuli Orastuksen toiminnan vuosittainen
kohokohta. Aluksi nappulakisat pidettiin Isometsän tehdasalueella.
Kesäkuussa  järjestetyissä ensimmäisissä kilpailuissa palkinnot olivat runsaat. Parhaat saivat hopealusikat tai KOP:n Rauman konttorin
lahjoittamat Roope Ankka -lippaat. Erkki Paasikivi puolestaan lahjoitti
jokaiselle osanottajalle makeispussin.
Vuodesta  kilpailut järjestettiin Otalahden urheilukentällä. Jopa
sata lasta ja nuorta kilpaili vanhempiensa kannustamina pikajuoksuissa
sekä pituushypyssä. Välillä aikuisetkin kilpailivat, kun Oraksen työntekijät ja konttorihenkilökunta selvittelivät paremmuuttaan  x  metrin
viestinjuoksussa. Viesti päättyi työntekijöiden voittoon.
Orastuksen toimintamuodoiksi vakiintuivat lasten urheilukilpailujen
ohella teatterimatkat, saunaillat sekä pikkujoulut. Samaan aikaan myös
työntekijöillä oli omat pikkujoulunsa ja saunailtansa. Poikkeuksellisesti Oras oli joulukuussa  tarjonnut pikkujoulujen asemesta teatteriillan koko henkilökunnalleen. Ohjelmassa oli Rauman kaupunginteatterin esittämä Nikolai Gogolin Naimapuuhat.
Tärkein syy toimihenkilöiden ja työntekijöiden eriytymiseen oli Oraksen henkilöstön kasvu. Ehkä myös metalliteollisuuden työntekijöiden
lakko helmi–maaliskuussa  oli lisännyt tunnetta ryhmien välisestä
erosta.



1970-luvun murros
Työolosuhteita ja työntekijöiden viihtyvyyttä oli Oraksella monin
tavoin parannettu 1970-luvun alkuvuosina. Tuotantokomitea toimi
foorumina, josta kehityshankkeet lähtivät liikkeelle. Työrauhan säilymistä edesauttoi MTM-järjestelmä, joka koettiin oikeudenmukaiseksi urakkapalkkauksen perustaksi. Samoin vaikutti yhtiön pyrkimys olla paikkakunnan paras palkanmaksaja.
Kaikesta huolimatta taloon tullut nuori väki ei aikaisempaan tapaan suhtautunut ilman muuta suopeasti työnantajaan. Uudet oraslaiset eivät enää olleet Erkki Paasikiven ennestään tuntemia ja samaa ikäluokkaa. He edustivat eri sukupolvea, jonka ajatusmaailma
oli varsin kaukana sodan kokeneen sukupolven näkemyksistä.
Ulkoisetkin ilmiöt vaikuttivat 1970-luvulla yhä enemmän Oraksen työilmapiiriin. Tällaisia ilmiöitä olivat metallialan työvoimapula,
alan palkkapolitiikka liukumineen sekä sosiaalidemokraattien ja
kommunistien kamppailu työntekijöiden kannatuksesta.
Oraksen työntekijöistä puolet oli 1970-luvun puolivälissä kolmekymmentävuotiaita tai sitä nuorempia, puolet oli naisia ja puolet
kannatti kommunisteja (toinen puoli sosiaalidemokraatteja). Miten
yritysjohto, joka edusti eri sukupolvea, koostui yksinomaan miehistä ja oli poliittisesti täysin eri linjoilla työntekijöiden kanssa, onnistuisi yhdistämään työntekijät yrityksen päämääriin? Sitoutuisiko
henkilöstö enää jatkossa johdon ajamiin kasvu-, kansainvälistymisja innovaatiotavoitteisiin?
Uhkana oli, että perinteinen yhteishenki muuttuisi työnantajan
ja työntekijöiden vastakkainasetteluksi niin kuin monessa yrityksessä oli käynyt. Vielä 1970-luvun alkuvuosina tällaista ongelmaa ei
Oraksella kuitenkaan koettu. Vuodesta 1969 vuoteen 1974 jatkuneen
korkeasuhdanteen seurauksena reaalipalkat nousivat niin yhtiössä
kuin koko metallialalla, ja työntekijöiden elintaso parani.
Metallin palkkakehityksen kärjessä olivat suuret Neuvostoliiton
vientiä harjoittaneet yritykset, erityisesti telakat. Niille oli tärkeintä, että tilaukset valmistuivat aikataulun mukaisesti. Koska Neuvostoliitto maksoi ostamistaan tuotteista hyvän hinnan ja vieläpä etupainotteisesti, yrityksillä oli varaa poistaa lakkojen ja työvoimapulan
tuotannolle aiheuttama uhka työehtosopimusten päälle maksetuilla
runsailla liukumilla.
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Vuonna 1974 metalliteollisuuden palkat nousivat keskimäärin lähes 25 prosenttia. Tästä 10 prosenttia perustui työehtosopimukseen
ja loput 15 prosenttia oli liukumaa. Korkeasuhdanteen ansiosta palkkoja oli voitu nostaa myös yrityksissä, jotka eivät harjoittaneet idänvientiä. Oraksellakin työntekijöiden palkkataso nousi vastaavalla
tavalla.
Talouden nousukausi katkesi vuoden 1974 jälkipuoliskolla, kun
öljykriisin vaikutukset alkoivat tuntua Suomen kansantaloudessa.
Nopeimmin supistui rakentaminen. Länsivientiä harjoittaneiden
ja kotimarkkinayritysten toiminta vaikeutui, sen sijaan idänvientiin
suuntautuneilla yrityksillä meni edelleen hyvin. Öljyä tuottavana
maana Neuvostoliitto saattoi ostaa suomalaisen teollisuuden tuotteita jopa entistä enemmän.
Neuvostoliiton tilauksia saaneissa yrityksissä palkkapolitiikka
jatkui entisen kaltaisena. Korpilakkoja oli koko maassa vuosittain
useita satoja ja esimerkiksi Rauma-Repolan telakalla jopa 22 lakkoa
vuonna 1977. Liukumaa maksettiin vanhaan malliin.
Neuvostoliiton-viennistä osattomiksi jääneillä metalliyrityksillä
ei sen sijaan ollut mahdollisuuksia palkankorotuksiin. Niiden työntekijöiden oli kuitenkin vaikea ymmärtää taantuman seurauksena
muuttunutta tilannetta, ja asennoituminen työnantajaan jyrkkeni. Kun inflaatio samaan aikaan nousi kaksinumeroisiin lukuihin,
työntekijöiden reaalipalkat ja elintaso laskivat.84
Korpilakot olivat kommunistien johtamia. Kun lakot toivat tuloksia, kommunistit saattoivat väittää puolustavansa työntekijöiden etuja sosiaalidemokraatteja paremmin. Kommunistit alkoivat esiintyä
aktiivisesti myös muissa kuin idänkauppaa käyvissä yrityksissä.
Kamppailu vallasta Metallityöväen Liitossa kiristyi 1970-luvun puolivälissä. Sosiaalidemokraattienkin oli asemansa säilyttääkseen toimittava entistä näkyvämmin ja jyrkemmin. Vasemmistopuolueet kävivät työpaikoilla kilpailua työntekijöiden kannatuksesta, mikä näkyi
myös Oraksella.

Ammattiyhdistys- ja palkkapolitiikkaa
Oraksen työntekijöiden keskuudessa sosiaalidemokraattien kannatus oli 1970-luvun alkuvuosina selvästi kommunistien ja kansandemokraattien kannatusta suurempi. Esimerkiksi pääluottamusmies oli sosiaalidemokraatti. Tammikuussa 1974 tehtävään valittiin


Kalevi Nieminen. Hän oli toiminut tehdashuolto- ja työkaluosaston
luottamusmiehenä sekä Oraksen tuotantokomitean jäsenenä. Lisäksi Nieminen kuului metallin ammattiosasto 102:n Oraksen työhuonekunnan toimikuntaan.
Varapääluottamusmiehen vaaliin kommunistit eivät asettaneet
ehdokasta, joten tähänkin tehtävään valittiin sosiaalidemokraatti.
Valittu Veikko Koskinen oli entinen pääluottamusmies.
Sosiaalidemokraattien näkyvyyttä Raumalla lisäsi pääministeri
Kalevi Sorsan ja Metalliliiton puheenjohtajan Sulo Penttilän vierailu
kaupungissa tammikuun lopulla. Isäntänä toimi sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö. Ohjelmaan kuului muun ohessa vierailu armatuuritehtailla. Oraksella vieraat vastaanotti toimitusjohtaja Erkki
Paasikivi, työhuonekunnan puheenjohtaja Risto Toivonen sekä tuotantokomitean sihteeri Antero Valtanen. Sekä Toivonen että Valtanen olivat sosiaalidemokraatteja. Vieraille kerrottiin Oraksen toiminnasta ja kehityssuunnitelmista.85
Voimakas inflaatio oli Suomen kansantalouden vaikein ongelma
1970-luvun alussa. Hintojen korotukset tuntuivat kansalaisten kukkarossa, ja monilla aloilla työntekijät kokivat palkankorotukset riittämättömiksi. Aloilla, joilla reaaliansiot kasvoivat, kasvu oli seurausta
liukumista.
Metalliliiton jäsenistössä vallitsi suuri tyytymättömyys tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin (tupo-ratkaisuihin) perustuviin työehtosopimuksiin. Liiton sosiaalidemokraattinen johto kuitenkin neuvotteli helmi–maaliskuussa 1974 uudesta tupoon perustuvasta työehtosopimuksesta. Menettely perustui näkemykseen, jonka mukaan
näin voitaisiin parhaiten turvata talouden vakauttaminen ja palkansaajien ansiokehitys. Lisäksi tupo sisälsi monia tärkeitä eläke-, perhe- ja terveyspolitiikan uudistuksia.
Metalliliiton kommunisteille sosiaalidemokraattien esittämä työehtosopimusmalli ei kelvannut. Tupoon perustuvan sopimuksen ei
uskottu kasvattavan reaaliansioita. Oraksellakin kommunistit asettuivat työhuonekunnan toimikunnassa sopimusesitystä vastaan. Lisäksi valaja Jukka Koskinen (Oraksen valimo-osaston luottamusmies) tuomitsi kommunistien ja kansandemokraattien maakuntalehdessä Satakunnan Työssä kaksivuotisen työehtosopimuksen.
Kun esitys asetettiin jäsenäänestykseen, äänestyksestä muodostui
sosiaalidemokraattien ja kommunistien välinen voimankoetus.
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Ismo Widqvist
työkalusorvin
ääressä -luvun
lopussa.

Jäsenäänestyksessä 63 prosenttia äänestäneistä vastusti sopimusesitystä. Oraksen työhuonekunnassa vastaan äänestäneitä oli 57 prosenttia. Jotta tulos olisi velvoittanut liiton johtoa, ei-äänestäneitä olisi tullut olla kaksi kolmasosaa eli 66 prosenttia. Äänestyksen jälkeen
Metalliliiton päättävät elimet hyväksyivät neuvotellun kaksivuotisen
työehtosopimuksen sosiaalidemokraattien äänin.86
Kommunistit pyrkivät nyt joukkotoiminnalla kaatamaan tupoon
perustuneet työehtosopimukset. Liikehdintä ulottui myös Orakseen.
Huhtikuun puolivälissä Isometsän ja Rauhankadun tehtailta poistui peräkkäisinä päivinä joukko työntekijöitä (Satakunnan Työn mukaan sata henkilöä) vastalauseeksi metallialan työehtosopimukselle,
”elintason alentamissopimukselle”, kuten Satakunnan Työ sopimusta luonnehti.
Kommunistien mielenilmaus ei siis kohdistunut työantajaa vastaan. Sen sijaan kyse oli Metalliliiton sosiaalidemokraatteja kohtaan
suunnatusta poliittisesta toimenpiteestä. Tällaista työtaistelua Orak

sella ei ollut ennen koettu, eikä yrityksessä muutenkaan ollut lakkoiltu 1971 metallilakon jälkeen.87
Vaikka tulopoliittinen kokonaisratkaisu ja Metalliliiton kaksivuotinen työehtosopimus toteutuivat metallialan yrityksissä, myös Oraksella, lakkoiltiin edelleen. Lakoilla tavoiteltiin liukumaa työehtosopimuksen tuomien palkankorotusten päälle.
Oraksella työntekijöiden ansiot olivat tosin ilman lakkojakin työehtosopimustasoa paremmat. Pääluottamusmies Kalevi Niemisen
mukaan työvoimapula nosti palkkoja Raumalla. Aikapalkkalaisten
palkkoja oli Oraksella korotettu vuoden 1974 huhtikuussa sekä syyskuussa. Urakkapalkkalaisten MTM-sopimus oli puolestaan solmittu
jo edellisen vuoden toukokuussa. Kalevi Niemisen mukaan oraslaisten ansiot oli korotusten ansiosta saatu samalle tasolle kuin muissa
raumalaisissa teollisuusyrityksissä.
Vaikka pääluottamusmies hyväksyi sopimuksen, osa työntekijöistä oli tyytymättömiä Oraksella maksettuihin palkkoihin. Lokakuun
alussa joukko aikapalkkalaisia poistui työpaikaltaan kesken päivän
vauhdittaakseen palkankorotusvaatimuksensa käsittelyä. Työnseisaus jatkui viikon loppuun ja siihen osallistui työntekijöitä valimosta, koneistamosta sekä keernaosastolta.88
Oraksen johto ei kuitenkaan enää tässä vaiheessa ollut halukas
uusien liukumaerien maksamiseen. Talouden suhdanteet olivat
kääntyneet laskuun, ja jatkossa kysymys oli palkankorotusten asemesta siitä, voitaisiinko koko henkilöstö työllistää.

Orakselta omaan yritykseen:
Muottituote Group Oy
Vuosien mittaan kymmenkunta henkilöä on lähtenyt Orakselta perustamaan omaa yritystä. Erkki Paasikiven tavoin lähtijät ovat halunneet olla
omia herrojaan, ottaa vastaan eteen tulevat haasteet ja panostaa yrittämiseen täysillä.
Ensimmäisenä yrittäjän uran aloitti Jouko Nurmi vuonna . Hän
oli työskennellyt Rauhankadun tehtaan työkaluosastolla vuodesta .
Ammattimiesten opissa Joukosta oli kehittynyt taitava työkalujen valmistuksen osaaja.
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Vasemmalla
Muottituote
Group Oy:n
perustaja
ja nykyinen
hallituksen
puheenjohtaja
Jouko Nurmi ja
oikealla hänen
poikansa Jukka
Nurmi, joka
on yhtiön
toimitusjohtaja.

Syksyllä  Jouko Nurmi kokeili muutaman työkaverinsa kanssa
työkalujen valmistusta Oraksen tiloissa omalla ajallaan, kun tehtaan
johto sitä ehdotti. Muiden into hiipui, mutta Jouko sai ajatuksen yrittäjäksi ryhtymisestä ja valmistuksen jatkamisesta uuden omakotitalonsa
kellaritiloissa.
Täyttäessään  vuotta keväällä  hän toteutti haaveensa ja aloitti itsenäisen yritystoiminnan. Konehankinnat rahoitettiin pankkilainalla,
ja naapuri tuli kumppaniksi yritykseen.
Alkuvaiheeseen liittyi paljon epävarmuutta. Asiakkaana oli vain Oras
ja eräitä muita raumalaisia yrityksiä. Kiinteitä hankintasopimuksia ei ollut, vaan asiakkaat tekivät tilaukset tarpeidensa mukaan. Entiset työkaverit ihmettelivät yrittäjäksi lähtemistä, koska Joukolla oli ollut pysyvä
työpaikka hyvässä ja vakaassa yrityksessä.
Parin vuoden kuluttua yritykseen palkattiin kolmas henkilö työntekijäksi. Mutta kumppani lähti omaan yritykseen. Lähestyttäessä luvun loppua Nurmi sai kuitenkin idean, joka ratkaisi Muottituotteen
tulevan kehityksen. Oraksen kokillien ohella ryhdyttäisiin tekemään
muovin valamiseen tarkoitettuja metallisia ruiskuvalumuotteja.
Ratkaiseva läpimurto tapahtui , kun uistimia valmistava Rapala aloitti muovimuottien tilaamisen Muottituotteelta. Myös Oras kiinnostui muovimuoteista, ja -luvun puoliväliin tultaessa kokillien valmistus loppui lähes kokonaan. Vuonna  Muottituote siirtyi Rauman
Poraajankadulle rakennettuun kiinteistöön, ja samana vuonna yritykseen hankittiin ensimmäinen ohjattu työstökone.
Muottituotteelle -luvun jälkipuolisko oli hyvää mutta vaativaa
aikaa. Varsinkin Oraksen tilaamien muottien vaatimustaso oli korkea.


Koko ajan kuitenkin opittiin uutta sekä valmistuksesta että asiakkuuksien hoidosta.
Sitten iski lama -luvun alussa, ja devalvaatiot veivät Muottituotteen suuriin vaikeuksiin ulkomaan valuutan määräisen lainan vuoksi.
Rapalan ja Oraksen avulla Muottituote kuitenkin selvisi. Tilaajat maksoivat laskunsa ajoissa, ja näin kertyi katetta velan maksuun.
Vuosikymmenen jälkipuolisko oli puolestaan erinomainen matkapuhelinten muoviosien muottien tuodessa runsaasti lisää liikevaihtoa.
Tärkeää kuitenkin oli, ettei aikaisemmista hyvistä asiakassuhteista luovuttu, vaikka matkapuhelinteollisuus olisi halunnut ostaa Muottituotteen kapasiteetin kokonaisuudessaan.
Jouko Nurmen poika Jukka Nurmi kiinnostui opiskeluaikanaan Muottituotteen toimialasta ja tuli suunnittelijaksi yritykseen . Vuonna
 Jukka aloitti toimitusjohtajana, kun isä täytti  vuotta ja siirtyi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Sukupolvenvaihdos sujui ongelmitta.
Muottituote oli tuolloin toiminut kolme vuosikymmentä.
Muottituotteen liiketoiminta laajeni merkittävästi yhtiön ostaessa
vuonna  Joensuusta Perloksen entisen työkalutehtaan ja ruiskupuristamon. Muovin ruiskuvalu tuli nyt uudeksi liiketoiminta-alueeksi.
Oraksen merkitys Muottituotteelle on kasvanut merkittävästi
-luvulla. Sen tilausten (kromattavien muoviosien ruiskuvalumuotit
ja valmiit muoviosat) osuus valmistuksesta on nykyisin jopa  prosenttia. Osuus on suuri, mutta toisaalta Oras on aina ollut luotettava asiakas
eikä ole tarvinnut pelätä, että konehankinnat Oraksen muottien tekemiseksi olisivat hukkainvestointeja.
Oras on ollut vuosikymmenien mittaan tärkeä kumppani myös siksi, että se on antanut mahdollisuuden opetella uutta ja kehittää valmistusta. Joku toinen tilaaja ei ehkä olisi ollut näin pitkämielinen. Yhteistyö
on toiminut, ja ratkaisuja on etsitty yhdessä. Näin Muottituote on voinut
kehittää omaa asiakaserikoistunutta toimintatapaansa.
Muottituotteessa työskentelee nykyisin  henkilöä, ja sen liikevaihto nousee , miljoonaan euroon. Yhtiö on asiakkaiden strateginen
kumppani näiden kehittäessä entistä monimutkaisempia muovituotteita maailmanmarkkinoille. Sen toinen vahvuus on tuotekehitys, johon aiotaan jatkossa panostaa entistä enemmän. Lisäksi asiakkaille pyritään
myymään muotteihin liittyvää elinkaariajattelua.
Toimitusjohtaja Jukka Nurmen mielestä Muottituote Group on jo nyt
Suomen paras työkalutehdas, mutta silti kehitettävää tuntuu olevan
joka päivä entistä enemmän.
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Oras toi Suomeen
tanskalaista Ballofixventtiiliä - ja
-luvuilla. Mainos
LVI-lehdessä.

Talouslaman varjossa
Öljykriisin vaikutukset alkoivat tuntua Suomessa syksyllä 1974. Marraskuussa pidetyssä Oraksen tuotantokomitean kokouksessa Erkki
Paasikivi selvitti talouden käänteen seurauksia. Rakennuskustannusten noustessa hankkeita oli keskeytetty ja uusien aloitusta lykätty. Oraksen kotimaan myynti ei siten nousisi ennakoidulle tasolle.
Vienti tosin oli kasvanut, mutta tuotantoon oli silti muodostunut ylikapasiteettia.
Sekä Oras että Lönnström reagoivat laskusuhdanteeseen ilmoittamalla työntekijöiden lomautuksista. Osa oraslaisista lomautettaisiin joulukuun alussa ja pääosa vuoden vaihteessa. Lönnströmillä
tilanne oli varsin vaikea, sillä Iso-Britanniasta saatu hanatilaus oli
peruuntunut. Nimenomaan niille markkinoille tarkoitettuja hanoja oli käytännössä mahdoton myydä muualle. Lönnströmillä voitiin
kuitenkin siirtää henkilöstöä armatuurien valmistuksesta konepajapuolelle.90


Oraksella taantuma ei vielä vuoden 1975 puolella tuntunut täydellä
voimallaan. Lomautuksista voitiin luopua, kun osa työntekijöistä irtisanoutui ja Puolasta sekä Unkarista saatiin uusia tilauksia. Toisaalta
taloudessa ei parannusta ollut näkyvissä, ja seuraavan vuoden oletettiin olevan edellistäkin synkemmän. Rakennuslama purisi voimakkaasti myös Oraksen tuotteiden kysyntään. Monen muun suomalaisyritysten tavoin Oraskin käynnisti ”operaatio Laihian” eli kiinteiden
kustannusten supistamisen kannattavuuden parantamiseksi.91
Vuonna 1975 Oras menestyi silti monia eurooppalaisia hanatehtaita paremmin. Esimerkiksi kaikki ruotsalaiset tehtaat tekivät vajaata
viikkoa. Oraksella sen sijaan työskenneltiin edelleen kahdessa vuorossa viitenä päivänä viikossa. Samoin Keski-Euroopassa moni vesikalustetahdas oli siirtynyt vajaaseen työviikkoon, ja eräät joutuneet
jopa irtisanomaan henkilöstöä. Jotkin pienimmät tehtaat olivat kokonaan lopettaneet toimintansa. Toisaalta vaikeimmat ajat näyttivät
Suomessa olevan vasta edessä. Näin ainakin Erkki Paasikivi arvioi.92
Työntekijöidenkin keskuudessa ymmärrettiin laskusuhdanteen
uhka. Lönnströmin ja Oraksen sosiaalidemokraattiset työntekijät
päättivät siksi käyttää poliittisia kontaktejaan, jotta valtio ryhtyisi tukemaan armatuurialaa. Huhtikuussa Lönnströmillä pidetyssä tilaisuudessa ulkomaankauppaministeri Jermu Laine sekä kansanedustaja Uljas Mäkelä keskustelivat toimialan tilanteesta työntekijöiden
edustajien kanssa. Orakselta keskusteluun osallistui pääluottamusmies Kalevi Nieminen.
Työntekijät esittivät erilaisia toimia, joilla valtio voisi tukea hanavalmistajia. Esimerkiksi raaka-aineena käytetyn valtionyhtiö Outokummun messingin hintaa esitettiin laskettavaksi. Lisäksi vesikalusteiden vientiä Neuvostoliittoon toivottiin edistettävän kauppaneuvotteluissa. Toiveet eivät kuitenkaan toteutuneet, ja Rauman hanatehtaat joutuivat selviytymään lamavuosista omin neuvoin.93

Ilmapiiri kiristyy
Sosiaalidemokraattien ja kommunistien kamppailu kärjistyi 1970-luvun puolivälissä niin Metalliliitossa kuin yrityksissäkin. Laman oloissa molemmat puolueet pyrkivät keräämään kannatusta arvostelemalla toista sekä entistä jyrkemmällä suhtautumisella työnantajiin.
Marraskuussa 1975 pidetyissä Metalliliiton edustajakokousvaaleissa sosiaalidemokraattien kannatus oli Oraksella kaksinkertainen
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kommunistien kannatukseen verrattuna. Sosiaalidemokraatit saivat
164 ja kommunistit 81 ääntä. Keskustapuoluettakin äänesti kahdeksan henkilöä.
Kommunistit olivat toisaalta sosiaalidemokraatteja innokkaampia
osallistumaan kokouksiin. Aktiivisuutensa ansiosta kommunistit
saivat tammikuussa 1976 Oraksen työhuonekunnan toimikuntaan
kuusi paikkaa eli yhtä monta kuin sosiaalidemokraatit.
Merkittävää oli myös se, että hieman aikaisemmin pidetyissä pääluottamusmiehen vaaleissa valituksi tuli ensi kertaa kommunistien
ja kansandemokraattien ehdokas. Pääluottamusmiehenä aloitti nyt
aikaisemmin valimo-osaston luottamusmiehenä, Oraksen työhuonekunnan toimikunnassa sekä tuotantokomiteassa mukana ollut
Jukka Koskinen.94
Sekä Oraksella että Lönnströmillä työnantajan ja työntekijöiden
välejä kiristi kiista urakkapalkkauksesta. Ennen lamaa sopimukset
oli voitu vuosittain uusia, mutta nyt tilanne oli muuttunut. Erimielisyydet johtivat jopa siihen, että työntekijäpuoli korosti vaatimuksiaan lyhytaikaisilla lakoilla.
Sosiaalidemokraattinen sanomalehti Uusi Aika kertoi maaliskuussa 1976 urakkaerimielisyyksien kasvaneen Lönnströmillä. Urakkasopimuksen solmiminen oli tuottanut vaikeuksia parina aikaisempanakin vuotena ja allekirjoittaminen siirtynyt kesäkuulle. Nyt työntekijät käyttivät painostuskeinona ”vauhdituslakkoa” eli ulosmarssia
tehtaalta. Pääluottamusmies Reino Kuromaa kertoi ”tilanteen olevan lukossa” monessa asiassa, ja syy oli se, että ”laihialainen puree
Lönnströmillä terävänä”.
Myös Oraksella kiistat urakkapalkoista johtivat lakkoiluun. Maaliskuun 18. päivänä poistuivat koneistamon, kokoonpano-osaston
sekä kromaamon työntekijät työpaikoiltaan. Seuraavana päivänä olivat vuorossa hiomon, kiillottamon ja valimon työntekijät. Sanomalehti Satakunnan Työn mukaan poistuminen oli vastalause ”työnantajan pyrkimyksille MTM-systeemin puitteissa alentaa työntekijöiden ansiotasoa”.
Oraksen johto ei katsonut voivansa hyväksyä liukumia, kun samaan
aikaan kiinteitä kustannuksia pyrittiin supistamaan, osaa työntekijöistä oltiin lomauttamassa ja toimihenkilöitä jopa irtisanomassa.
Lisäksi liiketoiminnan tulos oli kesäkuun lopussa päättyvältä tilikaudelta osoittautumassa tappiolliseksi ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa.



Tiukka palkkapolitiikka jatkui yhtiössä seuraavina vuosinakin. Samalla linjalla olivat myös muut raumalaiset teollisuusyritykset. Yritykset olivat muodostaneet palkkatasoa pohtivan yhteistyövaliokunnan ja pystyivät näin estämään keskinäisen palkkakilpailun. Oraksella tilanne kärjistyi nyt niin, etteivät työntekijät suostuneet keväällä
1977 allekirjoittamaan uutta MTM-sopimusta.95

Toimihenkilöiden irtisanominen
Oraksen toimihenkilöt olivat 1970-luvun puolivälissä järjestäytyneet
Suomen Teollisuustoimihenkilöiden liittoon sekä Teknisten liittoon.
Yrityksen sisäinen toimihenkilöryhmien välinen yhteistyösopimus
solmittiin maaliskuussa 1975. Toimihenkilöitä yhdisti myös Orastuskerho.
Oraksen liiketoimintaa tutkinut konsultti oli 1970-luvun alussa arvioinut toimihenkilöiden määrän yhtiössä alimitoitetuksi. Kun yhtiö
jatkossa panosti nopeaan kasvuun ja tuotekehitykseen Finnarmaturprojektissa, toimihenkilöitä palkattiin osin tulevaakin tarvetta ennakoiden. Vuoden 1976 alussa yhtiössä oli 150 toimihenkilöä, mikä oli
runsas neljännes koko henkilöstöstä.96
Keväällä 1976 Oraksen johto arvioi laman pysäyttäneen yhtiön kasvun. Koska liikevaihto säilyisi seuraavien vuosien ajan ennallaan,
organisaatiota tuli karsia ylimitoitetuilta osilta. Toimihenkilöitä arvioitiin olevan liikaa, ja 28.4.1976 Oraksen toimihenkilöt saivat varoituksen tulevista irtisanomisista. Viikkoa myöhemmin irtisanottiin
joukko teollisuustoimihenkilöitä.
Jatkossa irtisanomiset kohdistuivat myös ylempiin toimihenkilöihin. Samaan aikaan toimihenkilöitä irtisanottiin myös Lönnströmiltä. Molemmat hanatehtaat perustelivat toimenpidettä vesikalusteiden kysynnän heikentymisellä sekä kustannusten nousun aiheuttamalla kilpailukyvyn menetyksellä sosialististen maiden markkinoilla.
Hanatehtaiden toimihenkilöilleen antama irtisanomisvaroitus sai
Raumalla ja laajemminkin suurta huomiota osakseen. Tilanteesta oltiin varsin järkyttyneitä, sillä kyseessä oli vuosikymmeniin ensimmäinen kerta, kun teollisuuden toimihenkilöitä irtisanottiin. Toimihenkilöt olivat tottuneet siihen, että työpaikka oli turvattu huonoinakin aikoina.
Irtisanomiset olivat vaikea paikka myös Oraksen johdolle. Vaikka
toimenpide katsottiin tulevaisuuden kannalta välttämättömäksi, tuntui siltä, että nyt oli petetty monen luottamus. 97


Toimihenkilöiden yhdistykset Rauman Tekniset ry. ja Rauman
Teollisuustoimihenkilöt ry. eivät irtisanomisilmoitusten jälkeen jääneet toimettomiksi. Tekniset syyttivät julkilausumassaan työnantajia lyhytnäköisyydestä ja vetäytymisestä laman taakse. Heidän mielestään oli väärin, että palkansaajat joutuivat huonoina aikoina kantamaan laman seuraukset.
Teollisuustoimihenkilöt puolestaan järjestivät Raumalla mielenosoituslakon, johon myös Rauma-Repolan ja Hollmingin toimihenkilöt osallistuivat. Toukokuun viidentenä kaikkien neljän yrityksen

Rauhankadun
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toimihenkilöt jäivät pois töistä. Mielenilmauksen osallistujamäärä
nousi useisiin satoihin. Toimihenkilöiden mielestä irtisanomisten
todellista syytä ei ollut kerrottu, kun sen paremmin Oras kuin Lönnströmkään ei ollut ilmoittanut tuotannon supistamisesta.98
Oraksella oli alun perin kaavailtu toimihenkilöstön vähentämistä
kolmanneksella noin sataan. Käytännössä vähennys jäi alle puoleen
tästä, kun alle kolmekymmentä henkilöä irtisanottiin. Moni poisjoutunut onnistui laman aikanakin löytämään itselleen uuden työpaikan. Tosin työllistyminen saattoi vaatia muuttoa Raumalta.
Tapahtuneen psykologinen vaikutus oli kaikesta huolimatta suuri.
Henkilöstön piirissä luottamus työnantajaan ei enää ollut samanlainen kuin aikaisemmin. Toisaalta Oraksen johdossakin irtisanomiset koettiin raskaina, ja asia painoi Erkki Paasikiven mieltä pitkään.99

Epävarmuutta tulevasta
Orakselle 1970-luvun ensimmäiset vuodet olivat jatkoa edellisen
vuosikymmenen optimismille ja edistymiselle. Kromaamon palosta
koitunut takaisku ei ollut johtanut yhtiön kehityksen pysähtymiseen
vaan päinvastoin kehitysharppaukseen. Tapahtunut oli pakottanut
toiminnan kokonaisvaltaiseen arviointiin ja yhtiön vision selkeyttämiseen.
Erkki Paasikivi näki Oraksen toimivan tulevaisuudessa kansainvälisenä yrityksenä kotimaan ohella monen muun maan markkinoilla. Tavoitteeseen pääsy edellytti kilpailijoiden valmisteita parempaa huipputuotetta. Samaan aikaan vesikalusteiden valmistus
oli murroksessa kaksiotehanojen menettäessä markkinaosuutta ja
yksiotehanojen osoittautuessa tulevaisuuden tuotteeksi. Yhtiön tuli
siksi kehittää korkeatasoinen yksiotehana, joka olisi parempi kuin
kilpailijoiden ja laadultaan sellainen, etteivät useimmat hanatehtaat
edes kykenisi vastaavan valmistamiseen.
Erkki Paasikiven ja johtoryhmän Orakselle laatima strategia oli
itse asiassa ainoa selviytymismahdollisuus vesikalustealan muutoksessa. Ei ollut mahdollista jäädä kaksiotehanojen valmistajaksi ja
myydä siinä sivussa pieniä määriä pääosin toisen valmistajan tekemää yksiotehanaa. Tämä vaihtoehto johtaisi ennen pitkää yrityksen
näivettymiseen ja tuhoon.
Yksiotehanaa suunnittelemaan koottiin parhaat henkiset resurssit. Valmistus tapahtuisi Isometsän tehtaassa, joka rakennettai

SIIRT YMINEN ISOMETSÄLLE

siin alansa edistyneintä teknologiaa käyttäväksi tuotantolaitokseksi.
Finnarmatur-projekti ei kuitenkaan onnistunut löytämään ratkaisuja kaikkiin yksiotehanan valmistukseen liittyviin kysymyksiin.
Oraksen suunnitelmien toteuttaminen oli 1970-luvun puoliväliä
lähestyttäessä hyvässä vauhdissa. Samaan aikaan tapahtui kuitenkin muutoksia, jotka uhkasivat tehdä tyhjäksi yhtiön ponnistelut. Talouden laskusuhdanne heikensi yhtiön kannattavuutta. Toisena tekijänä vaikutti henkilöstömäärän kasvu, joka muutti työilmapiiriä
ja heikensi sitoutumista yrityksen päämääriin siitä huolimatta, että
Oraksella pyrittiin maksamaan paikkakunnan parhaita palkkoja.
Kasvava osa työntekijöistä oli yritysjohtoa nuorempaa sukupolvea, jonka sitoutuminen työpaikkaansa oli paljon heikompaa kuin
vanhempien ikäluokkien. Lisäksi vasemmistolaisen aatemaailman
omaksuneen työntekijäkunnan arvot olivat etäällä yritysjohdon yrittämistä ja taloudellista kilpailua korostavista näkemyksistä. Toimihenkilöiden keskuudessa kevään 1976 irtisanomiset ainakin jossain
määrin vieraannuttivat henkilöstöä aikaisemmin hyvin läheiseksi
koetusta yritysjohdosta.
Monet tekijät niin yrityksen sisältä kuin ulkoa uhkasivat 1970-luvun puolivälissä Oraksen strategian etenemistä. Yrityksen johdon
haasteet olivat paljon aikaisempaa suuremmat. Tulevaisuutta kohti
eteneminen edellytti nyt yksiotehanan valmistusongelmien ratkaisemista sekä keinoja sisäisten ja ulkoisten uhkien torjumiseksi.

Valimopalaverissa
vuonna 
Arto Syrjä (vas.),
Werner Reinemann,
Pekka Paasikivi,
Risto Lentonen
sekä Eero Laiho.
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KÄÄNTEENTEKEVÄ
SAFIRAVIPUHANA

Yksiotehanan kehitystyö
Finnarmatur-projekti oli 1972–1973 etsinyt ratkaisuja kilpailukykyisen yksiotehanan (vipuhanan) valmistukseen. Tavoitteena oli ollut
saada Orakselle kilpailijoiden hanoja parempi tuote, joka samalla
olisi edullinen valmistaa. Projekti oli muun muassa vertaillut muovien ja metallien ominaisuuksia ja päätynyt käsitykseen, että muovimateriaalin käyttö mullistaisi hanavalmistuksen.
Koska Finnarmatur ei kuitenkaan kyennyt ratkaisemaan tärkeitä valmistusta koskevia kysymyksiä, yksiotehanan kehittäminen siirrettiin 1974 Oraksen omalle organisaatiolle. Kehityshanketta ryhtyi
vetämään aikaisemmin laadunohjauspäällikkönä toiminut Jukka
Torvelainen. Nyt päätettiin perehtyä muualla käytössä olleisiin teknologioihin.
Teknisesti edistyneitä yksiotehanoja tehtiin Yhdysvalloissa, ja
Symmonsin tehtaan hanan tiivisteosan keraamiset tiivistelevyt vaikuttivat kiinnostavilta. Tiivistelevyt olivat kovuudeltaan timantin
luokkaa ja täysin kulumattomia. Vesijohtoveden epäpuhtaudet eivät myöskään pystyneet vahingoittamaan tiivistettä. Käytännössä


Risto Saarisalo ja
Jorma Koppanen
esittelevät Safiravipuhanalle Yhdysvalloissa myönnettyä
patenttia.

hana oli vuotamaton, eikä vuosienkaan käytön jälkeen vaatinut huoltoa. Oraksella päätettiinkin, että keraamisia tiivistelevyjä tuli käyttää
myös omassa vipuhanassa. Tiivistelevyt voitiin hankkia saksalaiselta
yritykseltä.100
Yksiotehanan toteuttamiseen ratkaisevasti vaikuttanut Oraksen
muoviosasto aloitti 1975 Syväraumankatu 8:n autohallissa. Samalla tontilla yhtiön toiminta oli käynnistynyt kolme vuosikymmentä aikaisemmin. Nyt halli oli uusittu muoviosaston tarpeita varten.
Muoviosaston johtoon tuli Risto Saarisalo.
Osastolle rekrytoitiin ensiksi osaavaa henkilöstöä; kokenut insinööri, työkalusuunnittelija ja asettaja. Seuraavaksi hankittiin Saksasta ruiskupuristuskoneet sekä muovimuotteja Saksasta ja Norjasta. Muotteja tosin jouduttiin Oraksen työkaluosastolla parantelemaan, jotta niillä tehdyistä osista tuli halutun kaltaisia. Muutamia
melko suuriakin muutoksia tehtiin. Muoviosasto kokeili kymmeniä
erilaisia materiaaleja. Koska hanan säätöosan muovi joutui tekemisiin veden kanssa, piti käyttää elintarvikekelpoista muovia.101
Merkittävää oli, että muoviosasto sai vastuulleen myös vipuhanan
säätöosan kokoonpanon. Säätöosan muodostivat keraamisten tiivistelevyjen ohella ruiskupuristamalla valmistetut muovinen kotelo
sekä eräät muut muoviosat. Säätöosan kokoonpanolaitteet osasto
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suunnitteli ja valmisti itse. Säätöosa tiivistettiin ultraäänihitsauksella, jonka täydellinen oppiminen vei aikansa.
Hanarungot tehtiin puolestaan edelleen messingistä valimo-osastolla. Valukappaleiden saaminen halutun kaltaisiksi oli alkuvaiheessa vaikeaa. Runkojen koneistus osoittautui sekin monimutkaiseksi
ja vaati lukuisia työvaiheita.
Valmiista vipuhanasta tuli varsin äänekäs, ja keinoja äänen vähentämiseksi jouduttiin etsimään. Perustettiin yksinkertainen äänimittauspaikka, mutta siinä käytetty menetelmä osoittautui epäluotettavaksi. Myöhemmin hankittiin varsinainen äänimittauslaboratorio.102
Oraksen ohella saksalainen Hansa kehitti keraamisella tiivisteellä varustettua yksiotehanaa. Amerikkalaista ratkaisua käyttävien kilpailijoiden tulo markkinoille ei miellyttänyt Euroopassa toiminutta,
mutta amerikkalaisessa omistuksessa ollutta Ideal Standard -yhtiötä, joka syytti Orasta ja Hansaa patenttirikkomuksesta. Jälkimmäiset joutuivat siksi kehittämään hanojaan patenttiuhan alla. Vaarana
oli, että todetusta patenttirikkomuksesta jouduttaisiin maksamaan
Ideal Standardille suuret korvaukset.
Oras ja Hansa saivat keraamiset tiivistelevyt saksalaiselta Feldmühle AG:ltä, joka pyrki kumoamaan Ideal Standardin patenttioikeuden. Asiasta kehkeytyi oikeudenkäynti, johon myös Oras ja Hansa osallistuivat. Lopulta erimielisyys sovittiin osapuolten kesken.
Orakselle patenttierimielisyys toi vain oikeudenkäyntikuluja.
Patenttiriidasta oli Orakselle hyötyäkin, sillä riidan vuoksi moni
eurooppalainen hanatehdas epäröi yksiotehanojen valmistuksen
aloittamista. Oras sai siten etumatkaa kilpailijoihinsa.103

Muovikromauksen osaamisen hankinta
Oraksen liiketoiminta laajeni 1970-luvun puolivälissä niinkin kauas kuin Pohjois-Amerikkaan. Harkittiin jopa vesikalustetehtaan perustamista Kanadaan, mutta sitten päätettiin rajoittua kotimaassa
valmistettujen vesihanojen markkinointiin maassa. Tosin Safirojen
vienti Kanadaan kannatti huonosti pitkän etäisyyden vuoksi. Oraksen Kanadassa olon tärkeimmäksi saavutukseksi tuli muovin kromausteknologian hankinta.
Oras oli kiinnostunut Pohjois-Amerikasta vuonna 1973. Eräät Kanadan itäiset osavaltiot houkuttelivat tuolloin eurooppalaisia yrityksiä investoimaan alueilleen, ja New Brunswickin edustaja ehdotti,
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että Oras rakentaisi osavaltioon vesikalustetehtaan. Koko Kanadassa
ei tuolloin ollut yhtä ainutta alan tuotantolaitosta.
Oras teettikin tutkimuksen vesihanojen valmistus- ja markkinointimahdollisuuksista Kanadassa. Tutkimus kuitenkin osoitti, ettei oman tehtaan perustaminen ollut realistinen hanke. Energiakriisi oli kääntänyt talouden suhdanteet laskuun, ja ulkomaisiin investointeihin oli syytä suhtautua aikaisempaa varovaisemmin.
Tehtaan rakentamisen asemesta Oras päätti vuonna 1975 perustaa Kanadaan tytäryhtiön ja tehdä yhteistyösopimuksen paikallisen
Plastic Surface Finishers -yhtiön kanssa. Kyseinen yritys oli PohjoisAmerikan suurimpia muovin pintakäsittelijöitä. Asiakkaina sillä oli
amerikkalaisia autotehtaita.
Oras Canada Ltd aloitti toimintansa lokakuussa 1975 Whitbyn
kaupungissa lähellä Torontoa. Toimitusjohtajaksi tuli Pekka Paasikivi. Oras Canada vuokrasi toimitilat Plastic Surface Finishersiltä, joka
myös toimitti sille kromattuja muoviosia.104
Oras Canada pyrki toimintansa alkuvaiheessa luomaan yhteydet
paikallisiin tukkuliikkeisiin, jotta Suomessa valmistettuja hanoja
voitaisiin myydä Kanadassa. Oraksella luotettiin siihen, että yhtiön
tuleva ykköstuote, Safira-vipuhana menestyisi maan markkinoilla.
Ensimmäiset hanojen ja niiden osien toimitukset lähtivät Raumalta
Kanadaan toukokuussa 1976.
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Luottavainen oli myös Oras Canadan markkinointijohtaja Peter
Bell, joka vuoden 1977 alussa vieraili Raumalla. Bell arvioi tuolloin
optimistisesti, että Oraksen nimi ja tuotteet voitaisiin näkyvällä
markkinoinnilla tehdä Kanadassa tunnetuksi parissa vuodessa. Näin
ei kuitenkaan käynyt, ja vienti Kanadaan lopetettiin pian.105
Kanada-yhteistyön tärkeimmäksi osaksi muodostui Plastic Surface Finishersiltä saadun muovin kromausteknologian omaksuminen. Jo vuoden 1976 alussa Oras teki periaatepäätöksen oman muovikromaamon rakentamisesta Isometsälle. Tavoitteena oli, että kromatut muoviosat voitaisiin jatkossa valmistaa itse, eikä niitä tarvitsisi enää tilata ulkomailta. Kromattujen muoviosien laatu saataisiin
korkealuokkaiseksi, kun valmistusketjusta tulisi mahdollisimman
lyhyt. Työkalusuunnittelun, muoviosien ruiskupuristuksen sekä
osien pinnan kromauksen tuli tapahtua samassa tehtaassa.
Oraksen kromaamomestari Yrjö Eronen perehtyi Whitbyssä kromauksen yksityiskohtiin. Myöhemmässä vaiheessa puolestaan kanadalainen asiantuntija tuli Raumalle. Muovikromaamon laitteet tilattiin kotimaasta UPO Oy:ltä.
Kromaamo valmistui Isometsälle tammikuussa 1977. Se sijoitettiin tehtaan ensimmäisessä vaiheessa toteutetun messingin pinnoituslaitoksen
yhteyteen. Käyttöönoton jälkeen Oras
saattoi tiedottaa, että sillä oli Pohjoismaiden suurin yhdistetty muovin ja metallin pinnoituslaitos. Vastaavia oli Pohjoismaissa ennestään toiminnassa vain yksi ainoa. Euroopassa Oraksen laitos oli
yksi kaikkein uudenaikaisimmista.106
Kromauksen avulla vesihanojen
muoviosien pinta saatiin ominaisuuksiltaan messingin tasolle. Kun kromattujen muoviosien hinta jäi noin kymmenesosaan messingin hinnasta, kromaamon rakentamisen kustannukset saatiin nopeasti takaisin. Myöhemmin on
arvioitu, että tämä investointi on ollut
Oraksen kaikkien aikojen paras.107

Kromaamomestari Yrjö Eronen
laboratoriossaan.



Safiran läpimurto
Keraamisilla tiivistelevyillä varustettu Oraksen yksiotehana, joka tässä vaiheessa oli vielä vailla nimeä, oli esitelty ensi kerran yleisölle
Frankfurtin kahdeksansilla LVI-messuilla maaliskuussa 1975. Messujen yli tuhannen näytteilleasettajan joukossa Oras oli ainoa suomalainen yritys. Muut suomalaisyritykset talouslama oli lannistanut,
ja ne jättivät messut väliin. Toisaalta paikalla oli runsaasti suomalaisia näyttelyvieraita.
Oraksen yksiotehana ja toinen esille asetettu tuote, ensisijaisesti sairaaloihin tarkoitettu bakteereja tuhoava Deco-vesilukko, herättivät messuvieraiden kiinnostuksen. Hana sai hyvän vastaanoton
myös Ruotsin Göteborgissa, jossa sitä esiteltiin toukokuussa 1975
Pohjoismaiden siihen asti suurimmilla LVI-alan messuilla.108
Kesäkuussa Oraksen yksiotehana sai nimen Safira, joka oli todettu nimikilpailuun lähetetyistä ehdotuksista parhaaksi. Ehdotuksen
tekijä sai palkinnoksi matkan tuleviin Montrealin olympiakisoihin.
Safira-hanan sarjatuotanto käynnistyi vuoden 1975 toisella puoliskolla, ja ensimmäiset sarjat valmistuivat ennen vuoden loppua. Hanan muoviosien kromaus teetettiin ulkopuolisella aina vuoteen 1977,
jolloin Oraksen oma muovikromaamo valmistui.
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Safira yksiotehana tuli kotimaassa myyntiin alkuvuodesta 1976.
Tarjolla oli pesuallasmalli sekä Safira-Bidetta. Kuluttajien mielenkiinto herätettiin mainoskampanjoilla televisiossa ja muissa medioissa. Monenlaista mainontaa jatkettiin usean vuoden ajan. Safiran tiiviyden ohella korostettiin helppokäyttöisyyttä ja vedensäästöä.
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran rahoittamissa tutkimuksissa Safiran olikin todettu kuluttavan vettä kolmasosan kaksiotehanoja vähemmän.109
Vuoden aikana valmistettiin 50 000 Safiraa. Enempää ei ehditty
tehdä, sillä hanarungon koneistuksen toistakymmentä eri vaihetta
veivät runsaasti aikaa. Tuotantoa varten oli kokoonpano-osastolle
hankittu automaattikoneita, joiden tehtäväksi siirrettiin yksitoikkoisimmat työvaiheet. Valmistusprosessin nopeuttamiseen ja yksinkertaistamiseen kiinnitettiin jatkossa runsaasti huomiota.
Jatkuvan kehitystyön seurauksena Safiran tekninen taso nousi
pian Ideal Standardin yksiotehanan tasolle. Ideal Standard valmisti
ja markkinoi hanaansa Saksassa Ceramix-nimellä. Suomessa Lönnström Oy (Osy) oli keväällä 1975 aloittanut Ceramixin maahantuonnin pyrkien näin varautumaan Safiran tuloon myyntiin. Hinnaltaan
kalliimpi Ceramix ei kuitenkaan kyennyt kilpailemaan Safiran kanssa. Tukkuliikkeetkään eivät välittäneet pitää Ceramixia varastossaan,
sillä ne halusivat suosia kotimaista tuotetta.110
Safiran myynnille kotimaa oli tärkeä, mutta hanan haluttiin tekevän läpimurron myös vientimarkkinoilla. Frankfurtin yhdeksänsillä LVI-messuilla maaliskuussa 1977 Oras toi Safiraa entistä näkyvämmin esille. Safira saikin toivottua huomiota osakseen, kun
eräät eurooppalaiset vesikalustetehtaat ilmoittivat kiinnostuksensa
valmistuslisenssin ostamiseen. Neuvottelujen jälkeen solmittiin lisenssisopimukset länsisaksalaisen Goswin & Co. GmbH:n sekä jugoslavialaisen Mariborska Livarnan kanssa keväällä 1978.
Safiran valmistusoikeuksien myynti Goswinille oli ensimmäinen
suomalainen LVI-alan tuotteen lisenssikauppa ulkomaille. Kymmenvuotisessa sopimuksessa ei ollut kyse vain lisenssistä, sillä Oras
myös toimitti Goswinille Safiran säätöosaa koko sopimuskauden
ajan. Vientimäärät nousivat vuosittain 100 000 kappaleeseen. Saksassa Safira-hanoja markkinoitiin Discamix-nimellä.
Goswin-sopimuksesta oltiin Oraksella varsin innoissaan. Sopimuksen arvioitiin lisäävän merkittävästi yhtiön vientiä ja Länsi-Sak-



sasta tulevan tärkein vientikohde. Kävi kuitenkin niin, että alkuvaiheessa Jugoslavian viennin arvo osoittautui suuremmaksi. Jugoslaviassa Safiraa markkinoitiin Oras Armal -nimellä. Safira tunnettiin vielä kolmannellakin nimellä, Tanskassa se oli Mastermix.111
Safiran esittely kansainvälisissä LVI-alan näyttelyissä jatkui 1978.
Huhtikuussa Oraksella oli osasto sekä Wienin että Amsterdamin
näyttelyissä. Wienin Aqua-Therm-messuilla esiteltiin uutta Oramixpressostaattihanaa sekä messinkisiä ja teräksisiä palloventtiilejä.
Hollannin viranomaiset olivat juuri ennen Amsterdamin messuja antaneet luvan Safiran markkinointiin maassa. Hana oli testattu
paikallisten vesilaitosten koe- ja tutkimuslaitoksessa KIWA-instituutissa, ja positiivisten testitulosten ansiosta Oras sai oikeuden käyttää
Safirassa KIWA:n takuumerkkiä.
Safira ja muut Oraksen tuotteet herättivät kiinnostuksen myös
itse yhtiötä kohtaan. Ulkomaisten ryhmien käyntejä Rauman tuotantolaitoksilla oli entistä useammin. Vuosina 1977 ja 1978 Orakseen
tutustuivat Itä-Saksasta, Iso-Britanniasta, Kanadasta, Kiinasta sekä
Tšekkoslovakiasta tulleet vieraat.
Safira muodosti puolet Oraksen viennistä jo vuonna 1979. Saksan
ja Jugoslavian ohella hanaa vietiin myös Ruotsiin ja Tanskaan. Vienti oli myös erittäin kannattavaa.112
Safiran ansiosta Oras nousi 1970-luvun talouslamasta entistä vahvempana. Kotimaassa yhtiöstä oli tullut alansa ykkönen ja Euroopassakin aivan eturivin vesikalustevalmistaja.

Oramix ja Oraterm
Oraksen tuotevalikoiman uudistaminen ei rajoittunut Safiraan. Jo
Finnarmatur-projektin aikana oli suunniteltu, että yksiotehanan
ohella tultaisiin kehittämään termostaatti- ja pressostaattihanat.
Pressostaattihana Oramix tuotiin markkinoille 1977 ja termostaattihana Oraterm 1979.
Oras oli 1970-luvun alusta lähtien markkinoinut suihkuissa
käytettävää Eurotherm-termostaattihanaa. Sen termostaatti ei ollut
Oraksen valmistama eikä aina toiminut hyvin Suomen oloissa. Lämpimän tai kylmän veden paineen laskiessa Eurotherm ei kyennyt välittömästi palauttamaan hanasta tulevan veden lämpötilaa entiselleen. Suihkunottaja koki lämmönvaihtelun epämiellyttävänä. Eräät
vesikalustevalmistajat tarjosivat paineenvaihteluongelmien ratkai
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Turvatermostaatin
testausta
vuonna .

suksi pressostaattihanaa. Sellaista valmisti esimerkiksi amerikkalainen Symmons, jolta Oraskin sai pressostaatteihin liittyvää tietoa.113
Oras onnistui nopeasti kehittämään oman pressostaattihanansa.
Yhtiön muoviosastolla ja muovikromaamolla oli merkittävä panos
hanan kehitystyössä. Oramix esiteltiin yleisölle ensi kerran Habitarenäyttelyssä huhtikuussa 1977. Myyntiin se tuli saman vuoden syksyllä.
Oramix sopi erityisesti kerrostaloihin, joissa lämmintä vettä oli
saatavilla riittävästi. Sen sisäinen mäntä kykeni torjumaan vesijohtoverkon paineenvaihtelusta johtuneet suihkuveden lämpötilan vaihtelut. Näin suihkuvesi pysyi asteen tarkkuudella halutun lämpöisenä.
Uimahallien ja taloyhtiöiden saunaosastoja varten kehitettiin painonapilla toimiva Oramix-hana. Painonapin ideana oli veden säästö, kun
suihkusta tuli vettä vain tietyn ajan. Näin estettiin hukkajuoksutus, ja
veden kulutus onnistuttiin laskemaan jopa puoleen aikaisemmasta.114
Oramixin jälkeen vuoroon tuli termostaattihana. Oraksen markkinointiosasto halusi hanan, joka pystyisi kilpailemaan Osyn Termiinan kanssa. Oraterm-termostaattihana saatiin myyntiin keväällä 1979.
Hana oli tarkoitettu lähinnä omakotitaloihin, joissa veden lämpötilan
ylläpitäminen oli hankalaa lämpimän veden riittämättömyyden vuoksi. Lämpimän veden vähentyessä termostaatti korjasi sekoitussuhdetta, jolloin suihkusta tulevan veden lämpötila pysyi ennallaan.
Panostus suihkuhanojen tuotekehitykseen ei päättynyt Oratermiin.
Seuraavaksi Oras ryhtyi suunnittelemaan hanaa, jossa yhdistyisivät
sekä pressostaatti että termostaatti. Tällainen hana, Oras-Turvatermostaatti, saatiin markkinoille jo vuonna 1980. Turvatermostaatin ul

Oras Valveksen palloventtiilit testattavana
eli koeponnistettavana ennen toimitusta vuonna .

koasun oli suunnitellut teollinen muotoilija Jorma Vennola. Jatkossa Vennola vastasi monen muunkin Oraksen vesihanan tyylikkäästä
ulkonäöstä.115

Oras Valveksen palloventtiilit
Oras Canadan ohella Oras perusti 1970-luvun puolivälissä toisenkin
tytäryhtiön. Marraskuussa 1974 muodostettu Oras Valves Oy ei tosin
ollut kokonaan Oraksen, sillä toiseksi omistajaksi tuli Italiassa toimiva Unicalor AG -yhtiö. Nimensä mukaisesti Valves ryhtyi valmistamaan messinkisiä ja myöhemmin myös teräksisiä palloventtiilejä
vesi- ja lämmitysverkostoissa käytettäviksi.
Oraksen ja Unicalorin yhteistyö oli käynnistynyt Oraksen ryhtyessä tilaamaan Unicalorin komponentteja ja sulkuventtiilejä. Ehdotus yhteisyrityksestä tuli Unicalorin omistajalta. Italiassa 1970-luku
oli poliittisesti kuohuvaa aikaa, ja omistaja pelkäsi tehtaansa sosialisointia. Hän halusi siksi sijoittaa omaisuuttaan turvallisena pitämäänsä maahan.
Keskustelujen jälkeen päätettiin palloventtiilejä valmistavan tehtaan perustamisesta Suomeen, jossa alan tuotantoa ei tuolloin ollut lainkaan. Oras ja Unicalor sopivat myös, että edellinen järjestäisi
tehtaalle tilat ja jälkimmäinen toimittaisi tarvittavat laitteet sekä valmistusta koskevan opastuksen. Oras päätti nyt siirtää palloventtiilien
tuotannon Laitilan teollisuushalliin. Koska vesihanojen hiontaa jat
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kettaisiin Isometsällä automaattikoneilla, Laitilan henkilöstöä uhkasi töiden loppuminen.
Helmikuussa 1976 Oras Valveksen toimitusjohtajaksi nimitettiin
Pekka Paasikivi, tuotantopäälliköksi Raimo Kauppila ja vientipäälliköksi Jukka Paasikivi. Konehankintojen jälkeen messinkisten palloventtiilien valmistus käynnistyi kesäkuussa. Työntekijöitä oli tässä
vaiheessa kymmenen.116
Palloventtiilit valmistettiin sekä kotimaahan että vientiin. Kysyntää löytyi Pohjoismaiden ohella Länsi- ja Keski-Euroopasta. Kun
Suomessa havaittiin tarvittavan myös teräksisiä palloventtiilejä, ryhdyttiin niitä aluksi tuomaan maahan ja sitten kesäkuussa 1977 valmistamaan Laitilassa. Teräksisten palloventtiilien kehitystyö tehtiin
itse. Oras Valves oli tuolloin ainoa LVI-alan palloventtiilejä Suomessa valmistanut yritys.
Oraksen ja Unicalorin arvio Valveksen menestymismahdollisuuksista osoittautui oikeaksi. Kaukolämmityksen ohella pyrkimykset
energiankulutuksen supistamiseksi lisäsivät palloventtiilien kysyntää Suomen ohella monissa muissakin Euroopan
maissa. Jo parin toimintavuoden jälkeen hyvin
kannattavaksi osoittautunutta Valveksen tuotantoa päätettiin lisätä.
Jukka Paasikivi siirtyi 1979 Valveksen toimitusjohtajaksi. Seuraavana vuonna valmistuneen laajennuksen jälkeen Laitilassa työskenteli 35 henkilöä. Valveksen 18 miljoonan markan liikevaihto
vastasi tuolloin 15 prosenttia Oraksen liikevaihdosta. Kotimaan ohella palloventtiileillä oli markkinoita myös ulkomailla. Pohjoismaiden ohella
niitä vietiin Sveitsiin ja Unkariin. Vuonna 1981
saatiin jopa huomattava tilaus Neuvostoliitosta.
Toimitetut palloventtiilit menivät Tallinnaan kaukolämpöverkkojen rakentamiseen.
Kun Italian poliittinen tilanne 1970-luvun lopulla vakiintui, Unicalor halusi luopua Oras Valveksen omistuksesta. Huhtikuussa 1979
Unicalorin hallussa olleet Valveksen osakkeet siirtyivät Oraksen
omistukseen. Uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä palloventtiilien valmistuksen näkymät vaikuttivat hyviltä. Oras oli näin onnistuneesti laajentanut tuotantoaan uudelle LVI-alan sektorille.117

Palloventtiilejä
Oras Valveksen
tuotannosta.



Onnisen toimitusjohtaja Erkki J. Toivanen ja hänen puolisonsa Anja Toivanen olivat
paitsi liiketuttavia myös Erkki ja Irja Paasikiven henkilökohtaisia ystäviä, jotka vierailivat
Oraksen edustushuvilalla Hanhisten Suvelassa. Kuva on otettu .., edessä vasemmalta Irja Paasikivi, Erkki Toivanen, Erkki Paasikivi ja Anja Toivanen, takana vasemmalta
Jari ja Taija Paasikivi sekä Leena ja Jukka Paasikivi.

Oras ja Onninen
Rakennusalan tukkuliikkeet olivat Oraksen tärkeimpiä asiakkaita. Erkki
Paasikivi halusi Oraksen toimivan asiakaslähtöisesti ja panostavan liikesuhteiden ylläpitoon. Hän käytti itsekin paljon aikaa kontaktien luomiseen. Oraksen markkinointihenkilöstön yhteyksistä tukkuliikkeisiin
muodostui pitkäaikaisia ja luottamuksellisia, mikä loi hyvät lähtökohdat
kaupanteolle.
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Tukkuliikkeistä Onninen Oy oli suuri ja myös Orakselle merkittävä.
Onnisella pitkän uran tehnyt Leevi Martikainen oppi vuosikymmenien
kuluessa tuntemaan oraslaiset ja näiden kaupankäyntitavat. Ensimmäiset kontaktit Orakseen hän oli saanut jo ennen Onniselle tuloaan.
Vuonna  Martikainen aloitti Suomen Vesi- ja Lämpöjohto Osakeyhtiössä konttoripäällikkönä. Yritys oli putkiliike, jonka palveluksessa
työskenteli  asentajaa. Pian Martikainen sai ostopäällikön tehtävät
vastuulleen. Asennuksissa käytettiin myös Oraksen armatuureja.
Varsinainen yllätyksen Leevi Martikainen koki, kun hänen työhuoneeseensa ilmestyi eräänä päivänä itse Erkki Paasikivi ison salkkunsa kanssa. Martikaista jännitti, mitä asiaa Oraksen toimitusjohtajalla olisi nuorelle miehelle.
Paasikivi avasi salkkunsa ja otti sieltä esiin venttiilejä sekä armatuureja. Hän kysyi, ostaisiko Suomen Vesi- ja Lämpöjohto niitä, jos Oras ryhtyisi valmistamaan? Leevi Martikainen vastasi myöntävästi, sillä venttiilit näyttivät olevan kunnon tavaraa. Näin Erkki Paasikivi kiersi kentällä markkinatutkimusta tekemässä. Hän halusi tietää asiakkaiden mielipiteet ennen uuden tuotteen ottamista valmistusohjelmaan.
Suomen Vesi- ja Lämpöjohto hankki asennuksissa käytetyt tarvikkeet
pääosin Onninen Oy:n välityksellä. Yritys oli itse asiassa jossain vaiheessa
Onnisen suurin asiakas. Ostopäällikön tehtävässään Leevi Martikainen
tutustui läheisesti onnislaisiin ja yhtiön toimitusjohtajaan Erkki J. Toivaseen. Ei siten ollut ihme, että ennen pitkää Onninen tarjosi hänelle töitä.
Ensimmäinen tehtävä oli Onnisen Helsingin piirin konttoripäällikön
työ vuosina –. Seuraavaksi Leevi Martikainen siirtyi Lahden piirin toiseksi johtajaksi. Onnisen piirit olivat itsenäisiä tulosyksiköitä ja tekivät hankintansa omin päin, tosin pääkonttorin valmistajien kanssa solmimien vuosisopimusten mukaan.
Vuoden  alussa Leevi Martikainen siirtyi Onnisen pääkonttoriin
Helsinkiin tukku- ja asennusryhmiä johtamaan. Kontakteja oraslaisiin
tuli jatkossa entistä enemmän. Vain muutaman viikon uudessa tehtävässä oltuaan Martikainen tapasi Erkki ja Pekka Paasikiven, jotka olivat
tulleet pääkonttoriin Oraksen ja Onnisen välistä vuosisopimusta uudistamaan.
Toimitusjohtaja Erkki J. Toivasen tavattuaan Paasikivet pistäytyivät
Leevi Martikaisen huoneessa. Pekka Paasikivi ilmoitti ensi töikseen Onnisen saamien vuosialennusten tulleen puolitetuiksi. Martikainen säikähti.
Näinkö huonon alun hänen uusi työnsä Onnisen tukkukaupan vetäjänä



saisi? Kyse oli onneksi vain Paasikivien huumorista. Nämä halusivat hieman pelotella uutta kaveria, ja siinä onnistuivatkin.
Onnisen ja Oraksen luottamukselliset suhteet perustuivat suurelta osin siihen, että Erkki Paasikivi ja Erkki J. Toivanen olivat henkilöinä
melko samanlaisia ja pystyivät helposti sopimaan asioista keskenään.
Leevi Martikaisen mukaan molemmat Erkit olivat herrasmiehiä, hyviä
liikemiehiä ja johtajia. Eivät pelottavia vaan mukavia, silti jämäköitä ja
määrätietoisia.
Luottamuksellisuus ilmeni jopa siten, että yritykset auttoivat toisiaan
rahoitusongelmissa. Onninen saattoi maksaa Orakselle etuajassa tai
Oras antaa Onniselle maksuajan pidennystä.
Onnisen varasto käsitti lähes   tuotetta. Oraksen ja Osyn osuus
Onnisen liiketoiminnasta oli ehkä viidennes. Vesihanojen lisäksi molemmilta tuli erilaisia armatuureja. Leevi Martikaisen mukaan Oras oli Osyä
asiakassuuntautuneempi, ja hän tutustuikin oraslaisiin paljon paremmin kuin Osyn väkeen.
Onninen toi ulkomailta hyvin vähän sellaisia tuotteita, joita Suomessa valmistettiin. Näin haluttiin tukea kotimaista teollisuutta. Asiasta
vallitsi ikään kuin sanaton sopimus. Vastapalvelukseksi Onninen sai valmistajilta hyvät vuosialennukset. Tämä koski Oraksen ohella muitakin
yrityksiä.
Leevi Martikaisen mukaan samaan ”sopimukseen” kuului, etteivät
Oras ja Osy myyneet suoraan asennusliikkeille. Kun Osy toimintansa
loppuvaiheessa aloitti vesikalusteiden hintakilpailun ja suoramyynnin,
tukkukauppiaat eivät pitäneet siitä lainkaan.
Vuonna  Leevi Martikainen siirtyi Lahteen johtamaan yksitoista
toimipaikkaa käsittänyttä Onnisen Itä-Suomen piiriä. Läheiset kontaktit
oraslaisiin säilyivät edelleen.
Oraksen ostettua Osyn ulkomaisia vesikalusteita yritettiin -luvulla tuoda agentuuriliikkeiden välityksellä Suomen markkinoille. Tässä ei
Leevi Martikaisen mukaan kuitenkaan kovin hyvin onnistuttu.
Leevi Martikainen jatkoi Onnisella eläkkeelle siirtymiseensä vuoteen
 saakka. Hänen työuransa viimeisiin vuosiin ajoittui yksi Onnisen
suurimmista muutoksista, vuonna  tapahtunut Oy Huber Ab:n tukkukauppatoiminnan osto. Kauppa ja Huberin liiketoiminnan yhdistäminen onnistuivat Martikaisen mukaan erittäin hyvin. Lisäksi Onninen laajensi -luvulla toimintaansa myös ulkomaille, Pohjoismaiden ohella
Venäjälle, Baltiaan ja Puolaan.


Hyvä tuote ei myynyt itse itseään. Oraksella oli jo toiminnan alkuvaiheissa ymmärretty markkinoinnin merkitys. Tärkeitä olivat LVIalan messut kotimaassa ja ulkomailla. Ilmoittelu kotimaisessa alan
lehdistössä aloitettiin 1950-luvulla. Televisiossa Oraksen tuotteita oli
ensi kerran mainostettu vuonna 1973. Nämä markkinoinnin menetelmät olivat markkinointijohtaja Veikko Kaupin alulle panemia.
Erkki Paasikivi puolestaan piti tärkeänä henkilökohtaisia suhteita tukkumyyjiin ja oli valmis niihin itsekin panostamaan. Pääosin
tästä työstä vastasivat kuitenkin myyntipäällikkö Kari Virmala ja hänen alaisensa. Oraksen myyntimiehet kiersivät autoillaan piirejään
tavaten tukku- ja asennusliikkeiden edustajia sekä suunnittelijoita.
Esimerkiksi Turun ja Porin lääniä, Ahvenanmaata ja osaa Hämettä kiertäneelle Aimo Mikolalle kertyi vuosittain noin 40 000 ajokilometriä. Hänen alueellaan oli yli 300 asiakasta, joista Mikola tapasi
säännöllisesti seitsemääkymmentä.119
Markkinoinnin teki entistä haastavammaksi asuntorakentamisen supistuminen 1970-luvun jälkipuoliskolla kolmanneksella aikaisemmalta huipputasolta. Asuntoja rakennettiin 1970- ja 1980-lukujen taitteessa alle 50 000 vuodessa. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta vesihanojen kysyntään. Saneeraus korvasi vain osittain uudistuotannon supistumisen aikaansaamaa kysynnän laskua. Kotimaisten
hanatehtaiden kilpailutilanne oli nyt entistä selvempi. Oraksen valttina kilpailussa oli kilpailukykyinen ja tiedotusvälineissä näkyvyyttä
saanut Safira-vipuhana.
Oraksen markkinointiorganisaatio uudistettiin keväällä 1976 Safiran myyntiä käynnistettäessä. Aikaisempaan tapaan suuri huomio
kiinnitettiin tukkuliikkeisiin. Myyntipäällikkö Kari Virmalan johtamat piiriedustajat ylläpitivät alueillaan henkilökohtaisia yhteyksiä.
Lisäksi Helsingissä toimi piiritoimisto osastopäällikkö Ilpo Nousiaisen alaisuudessa.
Myynninedistämisestä sekä LVI-alan suunnittelijoihin kohdistuneesta ns. teknisestä myyntityöstä vastasi puolestaan osastopäällikkö
Seppo Jokinen. Markkinoinnissa oli mukana myös myyntipalveluosaston henkilöstö. Mainostoimistojen avulla osasto suunnitteli
Oraksen tuotteiden mainonnan.
Markkinoinnin keskeinen osa oli tuoteinformaation tarjoaminen
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Markkinoinnin keinot



asiakkaille. Tukkuliikkeissä järjestettiin tuote-esittelytilaisuuksia, ja
ns. jakelija-asiakkaiden myyntihenkilöstöä koulutettiin henkilökohtaisesti sekä 1970-luvun lopulla aloitetuissa Hanahetket-tapahtumissa. Lisäksi Oraksen tehtailla vieraili vuosittain kymmeniä ryhmiä,
jotka saivat perusteellista tuoteinformaatiota.
Suuri yleisö tunsi Oraksen tuotteet televisiomainoksista ja aikakauslehtien ilmoituksista. Muutakin kokeiltiin. Helsingissä 1976
pidettyjen Rakennus- ja LVI-messujen aikana Safira-juliste näkyi
kaupungilla 500 pylväsmainospaikassa sekä raitiovaunujen kyljissä.
Vuonna 1978 ryhdyttiin julkaisemaan Hanakanava-lehteä, joka tuolloin ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehti postitettiin asiakkaille,
mutta myös kuluttajat pääsivät messuilla osallisiksi 10 000 kappaleen painoksesta.120
Veikko Kauppi oli jo 1960-luvulla pitänyt tärkeänä markkinointihenkilöstön kouluttamista. Koulutus myös ylläpiti motivaatiota.
Vuonna 1978 Kauppi kuitenkin pelkäsi henkilöstön puhdin kadonneen, kun Lönnströmin (Osy) kanssa oli ryhdytty yhteistyöhön ja
Osy oli menestyksellä omaksunut Oraksen markkinointikeinot. Yhteistyö ei tosin jatkunut kovin pitkään. Hanatehtaiden kilpailu kiristyi uudelleen 1980-luvun alussa, ja Oraksen markkinointiosaston
ammattitaito joutui jälleen ankaraan testiin.121
Viennissä kansainväliset LVI-näyttelyt muodostivat Oraksen tärkeimmän markkinointikanavan. Varsinkin Safiran Frankfurtissa
saama huomio osoitti messujen merkityksen. Jatkossa Oraksella olikin osasto yhä useammassa ulkomaisessa näyttelyssä, joissa myös
kuluttajat pääsivät tutustumaan tuotteisiin. Vientimarkkinoiden kiristyneen kilpailun katsottiin vaativan Safiran ja muiden yhtiön hanojen esittelemistä suurelle yleisölle.
Oraksen kaksiotehanoja ei sen sijaan ulkomailla erityisemmin
markkinoitu. Hanat eivät juuri eronneet muiden valmistajien malleista ja menivät kaupaksi, jos hinta oli oikea, toisin sanoen riittävän alhainen. Maahantuoja huolehti markkinoinnista siltä osin kuin
katsoi sen aiheelliseksi.
Oraksen ryhtyessä valmistamaan merkkituotteita tilanne kuitenkin muuttui. Nyt maahantuojalle jouduttiin antamaan tuoteinformaatiota, jotta tämä pystyisi tuomaan esiin hanojen menekkiä edistävät ominaisuudet. Maahantuojan haluttiin myös kertovan, että
myynnissä oleva valmiste, esimerkiksi Safira-hana, oli suomalainen
Oras-tuote.122
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Safiraa mainostettiin näin sekä
aikauslehdissä että
pylväsmainoksissa
ja raitiovaunuissa
rakennusmessujen
aikaan .

Asiakaslehti
Hanakanavan
ensimmäinen
numero vuodelta
.

Oraplast Oy ja Isometsä kolmonen
Isometsän tehdasalueen kolmannen vaiheen rakentamisesta päätettiin vuoden 1977 lopulla. Nyt haluttiin saada lisätilaa ahtaudesta kärsiville muovi- ja kokoonpano-osastoille. Laman oloissa moni yritys
pidättäytyi investoinneista, mutta Oras menetteli toisin. Suhdanteista piittaamatta yhtiö käynnisti kaukonäköisesti tämän tulevaisuutensa kannalta tärkeän hankkeen. Seitsemän miljoonan markan investoinnista rakentaminen vei neljä ja laitehankinnat kolme miljoonaa
markkaa.
Isometsän kolmanteen vaiheeseen yhdistyi muoviosaston yhtiöittäminen Oraplast Oy:ksi, mikä tapahtui vuoden 1978 alussa. Yhtiöittämisen taustalla oli ajatus siitä, että Oraplast voisi tehdä muoviosia
alihankintana myös ulkopuolisille ja että muovituotannosta kasvaisi
Orakselle hanavalmistuksen rinnalle uusi toimiala.
Oraplastin toimitusjohtajaksi tuli Oraksen teknisten osastojen
johtaja Risto Saarisalo. Oraplastin siirtyminen Isometsälle oli välttämätöntä, sillä muoviosien valmistusta oli tarkoitus lisätä uusilla
ruiskupuristuskoneilla, eivätkä koneet enää mahtuneet silloisiin tiloihin Syväraumankadullla.
Isometsä kolmonen vihittiin marraskuussa 1978. Uudisosan lattiapinta-ala oli 3 000 neliömetriä. Osa kasvatti tehtaan laajuutta noin
kolmanneksella. Puolet tiloista tuli kokoonpano-osaston käyttöön,
toinen puoli Oraplastille, joka saattoi nyt toimia saumattomassa yhteistyössä Oraksen muovikromaamon kanssa.123
Vihkiäisten yhteydessä paikallislehteen haastateltu tuotantojohtaja Mikko Pitkäranta kertoi, ettei Isometsän laajennus tuonut uusia
työpaikkoja, mutta antoi mahdollisuuden säilyttää olemassa olevat.
Pitkäranta toivoi uusien tilojen miellyttävän henkilöstöä, sillä niiden
suunnittelussa oli otettu huomioon työntekijöiden valaistukseen,
lämmitykseen sekä äänitasoon esittämiä toiveita.
Jokapäiväistä työntekoakin pyrittiin monipuolistamaan. Kokoonpano-osastolla ei työskennelty liukuhihnaperiaatteella. Työntekijät
tekivät sen sijaan työpisteissään eri työvaiheita. Oraplastin puolella
automatisointi vähensi työn yksitoikkoisuutta. Vuoden 1978 aikana
ruiskupuristuskoneiden määrä kaksinkertaistui kahdeksaan.124
Isometsä kolmosen kellariin tuli vesihanojen ääniteknisiä ominaisuuksia mittaava laboratorio, joka oli rakennettu saksalaisten esi

kuvien mukaisesti. Mittauksilla pyrittiin hanojen aiheuttaman äänen
vähentämiseen. Tarkkuuden lisäämiseksi laboratorion mikrofonihuone sijoitettiin erilliselle alustalle peruskallioon.
Mittaukset olivat tarpeen, sillä Oraksen Saksaan viemien Safirojen
ääntä oli moitittu liian kovaksi. Saksassa saattoi menestyä vain ykkösääniluokan tuote. Safiroja oli testattu saksalaisessa äänilaboratoriossa, eivätkä tulokset mairitelleet. Myös Suomessa äänitaso oli nousemassa tärkeäksi hanojen vertailukriteeriksi.125

Jari Paasikivi (vas.)
ja Risto Saarisalo esittelevät
suunnitelmaa Isometsän seuraavasta
laajennuksesta.

Isometsän 4., 5. ja 6. rakennusvaihe
Isometsän 14 hehtaarin teollisuustontti siirtyi keväällä 1978 Rauman
kaupungilta Oraksen omistukseen. Uusien tuotantotilojen rakentamiseen ryhdyttiin seuraavana vuonna heti kolmosvaiheen valmistumisen jälkeen. Vuosina 1979–1980 toteutettu Isometsä nelonen oli
laajuudeltaan 5 000 neliömetriä ja lisäsi tehtaan kokonaispinta-alaa
50 prosentilla. Työkaluosasto, kunnossapito sekä tuotekehitysosasto
muuttivat nyt Rauhankadulta Isometsälle.


Vuosina 1981–1982 valmistuneet Isometsä viitonen ja kuutonen,
yhteensä 6500 neliömetriä, tarjosivat tilat raaka-aine- ja puolivalmistevarastoille, uudelle messinkikromaamolle sekä teollisuusjätevesien
puhdistamolle. Uusi kromaamo keskittyi metallien pintakäsittelyyn,
ja vanha (Isometsän ensimmäinen) pintakäsittelylaitos jäi tekemään
pelkästään muovikromausta.
Messinkikromaamon yhteyteen tullut puhdistamo muodosti suljetun järjestelmän, jossa kierrätetty vesi käytettiin jopa kaksikymmentä kertaa. Ennen veden laskemista viemäriin siitä poistettiin raskasmetallit. 126
Isometsälle hankittiin myös uusia työkoneita. Vuonna 1980 Valmet
Oy toimitti erilaisia automaattikoneita kulmaliittimien ja termostaattihanojen valmistukseen. Samana vuonna Orakselle tuli ensimmäinen
automaattinen valukone. Tämän ns. matalapainekokillivalukoneen
kanssa työskentely oli kevyempää kuin käsin tai kippauskoneella työskentely, ja hylkykappaleiden määrääkin saatiin vähennettyä.
Uutta oli ohjelmoitujen automaattikoneiden hankinta. Vuoden
1980 lopulla saksalaiselta Traubilta saatiin neljä reikäkorteilla ohjelmoitavaa automaattisorvia. Ne olivat Traubin ensimmäiset Suomeen
toimittamat vastaavat koneet. Myös samaan aikaan hankittu japanilainen OKUMA oli ohjelmoitava automaattisorvi. Reikäkorttien asemesta ohjelmointiin käytettiin reikänauhaa, joka voitiin säästää myöhempää käyttöä varten.127
Kuudennen rakennusvaiheen jälkeen Isometsän tehdasrakennuksen lattiapinta-ala kasvoi runsaaseen 20 000 neliömetriin. Vuoden
1973 jälkeen tehtaan kokonaisala oli kasvanut siten kolminkertaiseksi. Kolmannen vaiheen rakentaminen oli tapahtunut laman loppuvaiheessa, mutta seuraavat vaiheet saatiin toteuttaa aikaisempaa valoisampien suhdannenäkymien vallitessa. Isometsän laajennukset takasivat osaltaan sen, että Oras oli valmis vastaanottamaan 1980-luvun
haasteet.
Rauhankadulla toimivat 1980-luvun alussa enää vain Oraksen pääkonttori sekä tuotanto-osastoista valimo. Nämäkin oli tarkoitus siirtää
Isometsälle. Tämä jäi kuitenkin 1980-luvun jälkipuoliskolle.

Henkilöstö ja työllisyys
Oraksen tuloksen osoittauduttua tappiolliseksi keväällä 1976 johto
reagoi nopeasti. Näkyvin toimenpide oli kolmenkymmenen toimi
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henkilön irtisanominen. Työntekijöitä ei vielä tässä vaiheessa irtisanottu, mutta työosastojen henkilökunta lomautettiin kesälomien
yhteydessä kahdeksi viikoksi. Syksyllä palattiin täystyöllisyyteen lukuun ottamatta kromaamoa, jossa tehtiin nelipäiväistä viikkoa.
Kevään 1976 irtisanomisten jälkeen Oraksen henkilöstömäärä laski alle viidensadan. Taantuman loppuun vuoteen 1978 saakka henkilökunnan määrä pysyi suurin piirtein ennallaan. Muoviosaston
muuttuessa 1978 alussa Oraplast Oy:ksi kymmenkunta toimihenkilöä ja viisikymmentä työntekijää siirtyi emoyhtiöstä tytäryhtiöön.
Henkilöstö jakautui 1970-luvun lopulla suurin piirtein aikaisemmassa suhteessa toimihenkilöihin ja työntekijöihin. Edellisten osuus
oli noin kolmannes ja jälkimmäisten kaksi kolmannesta. Työntekijöiden keskuudessa naisten osuus kasvoi vähitellen ja oli vuosikymmenen lopussa jo 60 prosenttia. Työntekijöiden enemmistö (60 %)
työskenteli aikapalkalla ja loput urakkapalkalla.128
Työosastojen henkilöstö lomautettiin myös kesällä 1977. Lisäksi
kymmenen työntekijää irtisanottiin ja joitakin määräaikaisia työsuhteita jätettiin uusimatta. Vuoden lopulla työllisyystilanne näytti kuitenkin jo paremmalta, sillä Oraksen toiminta oli onnistuttu kääntämään kannattavaksi. Yllätyksenä tulleet Puolan ja muiden Itä-Euroopan maiden tilausten perumiset siirsivät työosastot jälleen nelipäiväiseen työviikkoon keväällä 1978.
Safiran menestyksen ansiosta vuosi 1978 osoittautui Orakselle kuitenkin melko hyväksi. Viennin kasvaessa näkymät olivat entistä paremmat, eikä enää tarvinnut pelätä lomautuksia saati irtisanomisia.
Yhtiö oli nyt selviytynyt taantumasta ja saattoi jo syksyllä 1979 ryhtyä
palkkaamaan lisää henkilökuntaa. Työvoimaa oli helppo saada, sillä
Rauman talousalueella työttömyysprosentti nousi yhteentoista.
Keväällä 1980 Oraksen henkilöstön määrä nousi jälleen yli viidensadan (mukaan lukien Oraplastin ja Oras Valveksen henkilöstö). Vuoden sisällä Orakseen oli otettu kymmeniä uusia työntekijöitä
määräaikaiseen työsuhteeseen. Muutaman vuoden kestänyt nousukausi taittui kuitenkin tässä vaiheessa, eivätkä näkymät uudelle vuosikymmenelle olleet kovin lupaavat. Keväällä 1981 määräaikaisten
noin viidenkymmenen työntekijän työsuhteita ei enää jatkettu. Toimenpiteen ja luonnollisen poistuman seurauksena Oraksen henkilöstön määrä laski selvästi alle viidensadan.129



Henkilökuntakerho Hanaset
Irtisanomiset, lomautukset sekä puoluepolitiikka uhkasivat -luvun
puolivälissä Oraksen me-henkeä. Samoin vaikutti toimihenkilöiden ja
työntekijöiden harrastustoiminnan eriytyminen. Johdossa, mutta myös
henkilökunnan piirissä tilanne koettiin huolestuttavaksi, kun yhtiön menestys riippui kaikkien halusta työskennellä yhteisen päämäärän hyväksi. Oli löydettävä keino yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseksi.
Tuotantokomitea keskusteli helmikuussa  oraslaisten vapaa-ajan
toiminnasta. Koska sen paremmin Orastus kuin työhuonekuntakaan eivät onnistuneet aktivoimaan kovin suurta joukkoa, katsottiin, että koko
henkilöstön kattavan kerhon muodostaminen olisi järkevää.
Henkilökuntakerhon perustava kokous pidettiin . . Rauhankadun tehtaan ruokalassa. Tilaisuuden avannut Erkki Paasikivi toivoi,
että kerho pystyisi kokoamaan oraslaiset yhteisiin vapaa-ajan harrastuksiin. Kokous hyväksyi tuotantokomitean laatimat säännöt sekä kerhon
nimen. Nimikilpailuun oli lähetetty toistakymmentä ehdotusta, joista
Hanaset-nimi katsottiin sopivimmaksi.
Kerhon organisaatio muodostui johtokunnasta sekä urheilu- ja virkistysjaostoista. Jäseniksi kelpuutettiin työsuhteessa olevien lisäksi myös
eläkeläiset.
Hanasetin toiminta lähti ripeästi käyntiin. Jo maaliskuun alkupuolella järjestettiin hiihtokilpailut Pitkäjärven jäällä. Sarjoja oli sekä lapsille että aikuisille, ja osallistujia . Seuraavaksi pidettiin pilkkikilpailut.
Joulukuussa  järjestetyt pikkujoulut olivat ensimmäiset koko talon
yhteiset.



KÄÄNTEENTEKEVÄ SAFIRAVIPUHANA

Vuonna  Oras hankki henkilöstölleen vapaa-ajanviettopaikan meren rannalta. Toisen Petäjäksen niemessä kaupungin vuokratonteilla sijaitsevat kaksi kesähuvilaa sekä sauna saatiin oraslaisten käyttöön. Alue
aidattiin ja varustettiin ulkovaloilla. Uusi sauna rakennettiin myöhemmin. Paikan etuna olivat sen sijainti vain muutaman kilometrin päässä
Oraksen tehtailta sekä näköalat Raumanmerelle ja Syväraumanlahdelle.
Aluksi puhuttiin Petäjäksen kesäpaikasta. Osuvampaa nimeä haettiin
keväällä  järjestetyllä nimikilpailulla, jonka voitti ehdotus Hanaranta.
Hanaranta tarjosi mahdollisuuden oleskeluun luonnossa ja meren äärellä. Keskeisin toimintamuoto oli saunominen niin kesällä kuin talvella.
Myös henkilöstön erilaiset tapahtumat, esimerkiksi pallopelit, retket ja
kalastuskilpailut, päättyivät usein Hanarannan saunaan.
Henkilökuntakerho Hanasetin ohjelmaan kuuluivat perinteisinä toimintamuotoina lentopallo, lasten (ja vähän aikuistenkin) yleisurheilukilpailut Otalahden kentällä sekä pikkujoulut. Vuodesta  alkaen Hanaset järjesti joulujuhlat myös oraslaisten lapsille.
Hanasetin jaostot suunnittelivat kuukausikokouksissaan innokkaasti erilaisia muitakin tapahtumia. Virkistysjaoston teatteriretket lähikaupunkeihin sekä kevään ja syksyn tanssiaiset saivat suuren suosion. Jalkapallo palasi ohjelmaan, ja mestaruudet ratkottiin myös pöytätenniksessä sekä tikanheitossa. Oraslaisia suunnistajia näkyi Rauman ympäristön
metsissä yritysrasteilla.
Talvisin pelattu jääkiekko vaihtui -luvun alussa kaukalopalloon.
Vuonna  tuli uudeksi kesäpeliksi pesäpallo, jossa oraslaiset osallistuivat naisten joukkueella ja sekajoukkueella Rauman puulaakisarjaan.
Vuonna  naisjoukkue jopa voitti Rauman mestaruuden.

Kuvassa vasemmalla
Oraksen joukkue
Rauman lohikäärmemelonnassa vuonna
.



Hanasethenkilökuntakerho
järjestää lapsille
vuosittain yleisurheilukilpailut
Otalahden kentällä.
Kuvassa palkittuja
.



Juoksuinnostuksen vallitessa järjestettiin  ensi kerran Oras-hölkkä. Vuodesta  miehet osallistuivat Rauman ja Porin välillä juostuun
Karhu-viestiin. Naisten joukkue tuli mukaan -luvulla.
Naisten piirissä suuremman suosion sai kuitenkin yhdessäoloa korostanut Naisten Kymppi. Tässä Helsingissä järjestetyssä suurtapahtumassa juoksi vuosittain useita kymmeniä oraslaisia. -luvulla naisten
juoksuinnostusta ylläpiti Raumalla järjestetty Flikkatten Vitone.
Perinteisten urheilulajien lisäksi myös muut lajit alkoivat kiinnostaa.
Keilailun puulaakisarjaan osallistuttiin jo -luvun lopulla, ja  pidettiin Rauman keilahallissa ensimmäisen kerran Oraksen aktiivien ja
veteraanien välinen joukkuekilpailu. Mukana oli sekä miehiä että naisia.
Golfissa Oraksen mestaruus ratkaistiin ensi kerran  ja pelimuotona
oli tasoituksellinen pistebogi.
Työpaikkajoukkueiden välinen lohikäärmemelonta tuli -luvun
alussa Raumallekin. Oras osallistui ganalissa pidettyyn kilpailuun ensi
kerran . Lohikäärmeveneeseen asettui  hengen miehistö, jossa
oli  melojaa.
Hanasetin toiminta jatkui -luvun alussakin vilkkaana. Vuosittain
järjestettiin noin parikymmentä eri tapahtumaa, joista suosituimmissa
oli mukana satoja oraslaisia ja perheenjäseniä.

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä astui voimaan heinäkuussa 1979.
Sen tavoitteena oli tiedonkulun parantaminen yrityksen työntekijöitä koskevissa asioissa sekä työntekijöiden näkemysten huomioon ottaminen päätöksenteossa. Samalla lakkautettiin metalliteollisuudessa vuosikymmenien ajan toimineet tuotantokomiteat, jotka korvasi
nyt yhteistoimintamenettely.
Oraksen vuodesta 1962 toiminut tuotantokomitea piti viimeiset
kokouksensa keväällä 1979. Ajan kuluessa työnantaja- ja työntekijäpuoli olivat päässeet tuotantokomiteassa rakentavaan vuorovaikutukseen. Yhteistoimintalaki puolestaan ei ainakaan voimassaolonsa
alkuvaiheessa onnistunut edistämään osapuolten yhteistyötä toivotulla tavalla.
Lakia oli valmisteltu vuodesta 1967. Sen tarkoituksesta ja sisällöstä esitettiin yli vuosikymmenen kestäneen valmistelutyön aikana
eriäviä näkemyksiä. Työntekijäpuoli tavoitteli yritysdemokratiaa eli
kansanvaltaisen päätöksenteon laajentamista yrityksiin. Työnantajat
puolestaan katsoivat, ettei demokratia sopinut yritystoimintaan, sillä
se tekisi päätöksenteosta tehotonta ja muuhun kuin asiantuntemukseen perustuvaa. Työntekijöiden näkemyksillä haluttiin jatkossakin
olevan vain neuvoa-antava merkitys.134
Yhteistoimintalain voimaantuloon oli Oraksella valmistauduttu
jo 1975. Yhteistyöalueita kartoittamaan perustettiin työnantajan, toimihenkilöiden ja työntekijöiden edustajista koottu toimikunta, joka
perehtyi lakiesitykseen ja keräsi muutakin asiaan liittynyttä tietoa.
Tarpeelliseksi katsottiin myös henkilöstön yritystaloutta koskevien
tietojen parantaminen. Keväällä 1976 yli kolmekymmentä oraslaista
kävi kurssin yrityksen taloudellisesta ohjauksesta.
Työntekijät olivat kuitenkin pettyneitä siihen, miten yritysdemokratia oli toteutumassa. Yritysdemokratiatoimikuntaan kuulunut
pääluottamusmies Jukka Koskinen totesi Uutis-Suihkussa ammattiyhdistysliikkeen tavoittelevan työntekijöille oikeutta osallistua päätöksentekoon ja valvoa päätösten toimeenpanoa. Oli tietysti selvää,
ettei työnantaja sen paremmin Oraksella kuin muuallakaan hyväksynyt yritysdemokratialaille tällaista tulkintaa. Työntekijöiden toinen
edustaja, toimikunnan varapuheenjohtaja Kalevi Nieminen arvioi,
ettei edistystä tapahtuisi ennen yritysdemokratialain hyväksymistä
eduskunnassa.
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Yritysdemokratia vai yhteistoiminta?



Työnantajan edustajana toimikuntaan osallistunut varatoimitusjohtaja Pekka Paasikivi puolestaan toivoi, että työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa voitaisiin Oraksella kuitenkin kehittää jo
ennen lain käsittelyä.135

Yhteistoimintalain voimaantulo
Yhteistoimintalain valmistelussa taloudellinen demokratia jäi lain
ulkopuolelle. Laki sai nyt työnantajien hyväksynnän. Hallintojohtaja Arvi Kaimio totesi Uutis-Suihkussa yhteistoimintalain poikkeavan pohjoismaisista yritysdemokratiamalleista. Hän arveli kuitenkin, että varovainen lähestymistapa sopisi suomalaiseen yritysmaailmaan parhaiten.
Oraksen johto arvioi yhteistoimintalain vaikuttavan myönteisesti
yhtiön toimintaan. Toimitusjohtaja Pekka Paasikivi katsoi lain tarjoavan mahdollisuuden työantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan
laajentamiselle. Yhteistoimintalakia aiottiin Oraksella noudattaa
lain ”hengen mukaan”. Ilmaus johtui siitä, etteivät työmarkkinajärjestöt olleet päässeet sopuun konkreettisista soveltamisohjeista. Yritykset joutuivat siksi itse pohtimaan, miten lakia toteutettaisiin.136
Ensimmäinen yhteistoimintalain mukainen kokous järjestettiin
Oraksella jo lain voimaantulon jälkeisenä päivänä 2.7.1979. Kokouksessa henkilöstöryhmien edustajia informoitiin konehankinnoista. Elokuun lopulla järjestettiin tilaisuus, jossa toimitusjohtaja Pekka Paasikivi sekä hallintojohtaja Arvi Kaimio esittelivät Oraksen toimintaa ja taloudellista tilaa. Henkilöstön puolelta läsnä olivat työosastojen ja toimihenkilöryhmien luottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut.
Syksyn aikana keskusteltiin useaan otteeseen siitä, miten yhteistoimintalain käytännön toteuttaminen pitäisi järjestää. Sekä työnantaja- että työntekijäosapuoli olivat tyytymättömiä siihen, miten lain
toteuttamisessa oli onnistuttu. Pääluottamusmies Jukka Koskinen
etsi syytä työmarkkinajärjestöistä, jotka erimielisinä eivät olleet saaneet aikaan soveltamisohjeita.
Hallintojohtaja Arvi Kaimio puolestaan katsoi, että ”epätietoisuus,
epävarmuus ja tottumattomuus ovat varmasti olleet pahimmat esteet”. Yhteistoimintalakiin liittyvää koulutusta oli annettu runsaasti, mutta vasta kokemukset lain soveltamisesta käytännössä tekisivät
Kaimion mukaan mahdolliseksi toimia lain hengessä.
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Lain keskeiseksi toteutusmuodoksi tulivat yritysjohdon järjestämät yrityksen tilaa, muutoksia ja tulevaisuutta koskevat tiedotustilaisuudet. Läsnäolijoiden määrä kasvoi, kun paikalle tulivat henkilöstöryhmien ja osastojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, tuotanto-osastojen päälliköt sekä johtoryhmä. 137
Läsnäolijoiden suuri määrä teki tilaisuuksista varsin muodollisia,
eikä kannustanut sellaiseen välittömään keskusteluun, johon tuotantokomiteassa oli päästy. Työntekijäpuoli ei enää samaan tapaan
kuin tuotantokomiteassa voinut tuoda asioita käsittelyyn. Uusi laki
oli siksi ainakin alkuvaiheessa työntekijöille pettymys. Toisaalta parannus aikaisempaan oli se, että yritysjohdon aktiivisuuden ansiosta
työntekijäpuoli sai Oraksen liiketoiminnasta tietoa enemmän ja nopeammin kuin aikaisemmin.

Jyrkkä vai sovitteleva linja?
Oraksen työntekijöiden keskuudessa suhtautuminen työnantajaa
kohtaan oli osittain varsin jyrkkää 1970-luvun jälkipuoliskollakin.
Asenteisiin vaikuttivat henkilöstön lomautukset sekä lyhennetyt työviikot, mutta myös työehtosopimuskamppailut ja puoluepolitiikka.
Satakunnan työväenlehdet, kommunistien ja kansandemokraattien Satakunnan Työ sekä sosiaalidemokraattien Uusi Aika, julkaisivat varsinkin pääluottamusmiesvaalien alla ehdokkaina olleiden
ja muiden poliittisesti sitoutuneiden oraslaisten haastatteluja, joissa työnantajaa arvosteltiin voimakkaasti. Henkilöstölehti Uutis-Suihkun palstoilla kritiikki oli hillitympää.
Työpaikan ongelmien ei toisaalta katsottu johtuneen pelkästään
yritysjohdon toimenpiteistä. Pääluottamusmies Jukka Koskinen esimerkiksi totesi Uutis-Suihkun joulukuun 1976 numerossa lyhennettyjen työviikkojen olevan seurausta Suomen sidonnaisuudesta
Länsi-Euroopan yhteismarkkinoihin. Oraksen vienti sosialistisiin
maihin oli hänen mukaansa sen sijaan lieventänyt laman syvyyttä
niin yhtiössä kuin koko valtakunnassa. Koskisen kannanotto oli hänen puolueensa linjan mukainen.
Tammikuussa 1977 Jukka Koskinen arvioi kansantalouden ja
Oraksen ongelmien johtuvan myös Suomen Pankin liian kireästä
rahapolitiikasta, joka rajoitti asuntotuotannon elpymistä. Pääluottamusmiesvaaleihin Koskisella oli konkreettisempiakin teemoja,
kuten eräiden työosastojen korkea melutaso. Kehotus kuulosuojai

mien käyttöön ei ollut hänen mielestään riittävä toimenpide asian
korjaamiseksi.
Sosiaalidemokraatit toivat puolestaan esiin tyytymättömyytensä
Oraksella järjestettyyn automaattiruokailuun. He vaativat paikan
päällä valmistettuja aterioita tarjoavaa ruokalaa, jollainen jo toimi
Lönnströmillä.138
Myös kesällä 1978 osa yhtiön työntekijöistä lomautettiin kahden
viikon ajaksi, ja toinen osa siirrettiin tekemään nelipäiväistä viikkoa. Työhuonekunta paheksui lyhytnäköisinä pitämiään ratkaisuja.
Toisaalta työn puute johtui siitä, että Oraksen SEV-maista saamat tilaukset oli peruttu. Talousongelmien kourissa kamppailivat nyt Keski-Euroopan pienet sosialistiset maat, mikä oli ensimmäinen merkki sosialismin alkavasta kriisistä. Varmaan näkemyksissään jyrkimmätkin Oraksen työntekijät havaitsivat, ettei sosialismi ollutkaan
niin vahva järjestelmä kuin oli uskottu.
Työntekijöiden asenteita alkoi muuttaa Suomessa 1970-luvun lopulla vallinnut yli kymmenen prosentin joukkotyöttömyys. Vuonna
1979 metallin työehtosopimuksesta ei enää käyty aikaisempien vuosien kaltaista kamppailua. Kommunistien enemmistökin hyväksyi
ratkaisun. Satakunnan Työ totesi tammikuussa 1979 sopimusluonnoksen tason matalaksi, mutta ”vallinneissa oloissa ei nähty mahdollisuuksia parempaan”.139
Jukka Koskinen valittiin pääluottamusmieheksi vielä vuosiksi
1979 ja 1980. Kommunistien jyrkkä linja sai edelleen suuremman
kannatuksen kuin sosiaalidemokraattien sovittelevampi suhtautuminen työnantajaan. Tämän sosiaalidemokraattien asennoitumisen
kiteyttivät Uusi Aika -lehden tammikuussa 1979 haastattelemat puolueen pää- ja varapääluottamusehdokkaat Jorma Salomaa ja Kalevi
Nieminen seuraavasti: ”Laitoksen (Oraksen) menestyminen on
myös työntekijöiden etujen mukaista, sillä hyvin menestyvältä laitokselta voidaan aina vaatia parempia etuja”.
Varmaan monet kommunistitkin ajattelivat edellä esitetyllä tavalla, mutta työntekijöiden ja työnantajan ristiriidan korostaminen
säilyi edelleen puolueen linjana myös Oraksella. Tämän vuoksi sosiaalidemokraattien kannatus alkoi vähitellen kasvaa, ja joulukuussa 1980 puolueen ehdokas Esko Sillanpää voitti pääluottamusmiesvaalin. Valintaan vaikuttivat myös Sillanpään henkilökohtaiset ominaisuudet. Jukka Koskinen jatkoi työtään valimo-osastolla ja toimi
myös osaston luottamusmiehenä.140
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Toimihenkilöiden luottamusnainen
Maili Nordmanin ura raumalaisten hanatehtaiden palveluksessa ulottui
viidelle eri vuosikymmenelle. Työt Ammus–Sytyttimessä alkoivat heti
kauppakoulun jälkeen . Eläkkeelle hän jäi , jolloin aktiivivuosia oli kertynyt .
Maili Nordman koki toimistotyön muutokset, aluksi verkkaiset, mutta jotka sitten nopeutuivat tietotekniikan yhdistyessä yhä useampaan
tehtävään. Hän oli alusta alkaen mukana atk:n hyväksikäytössä ja hoiti muun muassa operaattorina suurta keskustietokonetta. Myöhemmässä vaiheessa Nordman keskittyi palkanlaskijan työhön. Tähän liittyvät
lait ja säädökset olivat jo aikaisemmin tulleet tutuiksi toimihenkilöiden
luottamushenkilönä.
Kynnys työelämään oli -luvulla matala. Maili Nordman otettiin aluksi äitiyslomasijaiseksi varaston konttorille. Uudet tehtävät seurasivat sitten toinen toistaan. Yhdessä vaiheessa hän oli Lönnströmiksi muuttuneen yrityksen konepajakoulun sihteerinä, sitten vähän aikaa
suunnittelutoimistossa ja jossain välissä myös telexin hoitajana.

STL:n puheenjohtaja
Tuulikki Väliniemi
vieraili Oraksella
... Kuvassa
vasemmalta Marjo
Kauppila, Tuulikki
Väliniemi, Tuula
Karenius, Maili
Nordman sekä
Vuokko Nieminen.



Automaattisen tietojenkäsittelyn tehtävät alkoivat koodauksella.
Tietojen tallentamiseen käytettiin reikäkortteja ja reikänauhaa. Alkuvaiheessa Lönnströmillä ei ollut omaa tietokonetta, ja ajot tehtiin Hollmingin konttorin koneella.
Kun Lönnströmille tuli oma keskustietokone, Nordman uskalsi esimiehensä kannustamana ryhtyä operaattoriksi, vaikka tuonaikaiset tietokoneet olivat valtavan kokoisia ja muutenkin pelottavia. Tietotekniikka edistyi samaan aikaan myös siten, että laskujen maksutiedot pystyttiin lähettämään puhelinlinjoja pitkin pankkeihin.
Lönnströmin toimihenkilöitä yhdisti kerho, joka järjesti erilaista
vapaa-ajan toimintaa. Juhlatilaksi saatiin Kaivopuiston tehtaan ruokala.
Lisäksi oli esimerkiksi teatterimatkoja. Työntekijät eivät kerhon toimintaan osallistuneet, heillä oli omat yhdistyksensä.
Toimihenkilöt olivat lähes kaikki järjestäytyneitä. Alemmat toimihenkilöt kuuluivat Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liiton (STL) Rauman
yhdistykseen, johon Nordmankin  liittyi. Toiminta oli aktiivista, ja
eri yritysten toimihenkilöt olivat kosketuksissa toistensa kanssa. Vuonna  yhdistys muodosti osastot kaupungin suurimmille työpaikoille,
myös Lönnströmille ja Orakselle.
Työtoverit luottivat Maili Nordmaniin, ja hänet valittiin Lönnströmin
toimihenkilöiden luottamusmieheksi. Luottamusmies- tai luottamushenkilö-sana alkoi tuolloin yleistyä aikaisemmin käytössä olleen yhdysmies tai -nainen sijaan. Rauman yhdistys ja liitto järjestivät tehtävässä
tarvittavaa koulutusta aina silloin, kun uusi työehtosopimus oli solmittu.
Kursseja pidettiin Raumalla, mutta myös Helsingissä.
STL:n historian merkittävimpiä vaiheita oli toimihenkilöiden valtakunnallinen lakko vuonna . Lakon pohjimmaisena syynä oli pitkään
jatkunut tyytymättömyys palkkakehitykseen. Toimihenkilöiden palkat
eivät liukuneet niin kuin työntekijöiden. Lisäksi toimihenkilöiden suhtautuminen työnantajaan oli jyrkentynyt aikaisempien vuosien irtisanomisten seurauksena.
Lönnströmin, siitä itsenäiseksi yhtiöksi erotetun Osy Oy:n sekä Oraksen toimihenkilöt osallistuivat .. alkaneeseen yli kuukauden kestäneeseen lakkoon. Raumallakin oli lakkotoimisto, joka huolehti avustusten jakamisesta, järjesti tiedotustilaisuuksia ja lakkotansseja. Maili Nordmanin mukaan lakkolaiset viettivät myös paljon aikaa toimistolla keskenään seurustellen.
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Tiedotusvälineet väheksyivät aluksi työtaistelua leimaten sen ”konttorityttöjen kapinaksi”. Lakon jatkuessa suhtautuminen muuttui myönteisemmäksi, sitä pidettiin pienipalkkaisten naisten oikeutettuna taisteluna.
Lakon päätyttyä .. hanatehtailla palattiin Nordmanin mukaan töihin ilman, että asioita olisi jäänyt hampaankoloon. Toimihenkilöiden
näkökulmasta työtaistelu onnistui. Esimerkiksi Raumalla taulukkopalkat
nousivat lakon päättäneen sopimuksen seurauksena  prosenttia.
Osyn siirryttyä  Oraksen omistukseen toimihenkilöiden luottamusmies jouduttiin valitsemaan vaaleilla, kun entiset osyläiset halusivat tehtävään edelleen Maili Nordmanin. Hän tulikin yllättäen valituksi.
Tässä vaiheessa Nordman oli siirtynyt Oraksen Rauhankadun konttorille, jossa myös Erkki Paasikivi päivittäin työskenteli. Paasikivi kutsui
Maili Nordmanin huoneeseensa ja onnitteli valinnasta. Hieman hän kyllä ihmetteli vaalitulosta.
Luottamustehtäviä hoitaessaan Nordman oli paljon tekemisissä hallintojohtaja Ilkka Liukkaan kanssa. Keskustelut koskivat usein palkkaasioita ja luokituksia. Teollisuustoimihenkilöt oli tehtävien perusteella sijoitettu eri vaativuusluokkiin, ja luokka määräsi palkkatason. Kun tehtävät muuttuivat, asianomainen oli siirrettävä vastaavaan luokkaan, jotta
palkkaus olisi oikeudenmukainen.
Palkkakysymysten tultua luottamusmieskaudella tutuiksi Maili Nordman saattoi vaivatta siirtyä palkkalaskentaan varsinaisessa työssään. Tietojenkäsittelyyn liittyneet tehtävät olivat ajan kuluessa vähentyneet, kun
esimerkiksi tuotannon puolella oli otettu käyttöön omat järjestelmät.
Palkkalaskenta oli aluksi ulkoistettu siten, että tiedot lähetettiin tamperelaiseen tilitoimistoon, josta sitten tulivat tarvittavat paperit. Myöhemmässä vaiheessa laskenta otettiin omaan järjestelmään. Laskentajärjestelmä vaihdettiin -luvun jälkipuoliskolla, sillä siinä ei voinut
käyttää euroja.
Maili Nordman on ollut varsinainen ”perusraumalainen”, onhan hän
työskennellyt kaupungin molemmissa hanatehtaissa ja asunut miehensä kanssa vanhan Rauman kaupunginosassa puutalossa. Hän on päässyt
läheltä seuraamaan kaupungin omimman teollisuudenalan kehitystä ja
sen vaikutusta Rauman kasvuun sekä raumalaiselämään.



Erkki Paasikiven menestysresepti
Vuonna 1975 Oras sai Yrittäjien Keskusliiton myöntämän valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Oras arvioitiin valtakunnallisesti esimerkilliseksi yritykseksi. Palkinto oli tunnustus erinomaisesta työstä,
jota koko yritys, mutta ennen kaikkea sen toimitusjohtaja Erkki Paasikivi oli tehnyt. Pienenä kellariverstaana aloittanut Oras oli Erkki
Paasikiven johdolla kasvanut 500 henkilöä työllistäväksi ja kansainvälisesti kilpailukykyiseksi hanavalmistajaksi.
Yrityspalkinnon myöntämisen aikaan Suomen kansantalous oli
ajautunut lamaan. Laskusuhdanteen vaikutukset tuntuivat myös
Oraksella tavalla, jollaista ei ollut koettu aiemmin. Erkki Paasikivi
ei kuitenkaan antanut laman saada yliotetta, eivätkä talouden ongelmat kyenneet muuttamaan yhtiön suuntaa.
Jatkossa Oraksen kurssin määräsi Safira-hana, joka tuotiin markkinoille laman ollessa syvimmillään. Ajoitus oli sattuma. Ei Oraksella ollut Safiraa kehitettäessä mietitty talouden suhdanteita. Safiran
ansiosta Oras kuitenkin selviytyi 1970-luvun lamasta paremmin
kuin moni muu alan yritys ja nousi Euroopassa ykkösluokan valmistajaksi. Ilman kilpailukykyistä yksiotehanaa edessä olisi saattanut olla kuihtuminen ja jopa toiminnan päättyminen.
Safiran menestys perustui asioihin, jotka jo aikaisemminkin olivat vieneet Orasta eteenpäin. Ensinnäkin hana sisälsi uutta teknologiaa. Toiseksi hanketta toteuttamaan oli koottu johtavia kotimaisia asiantuntijoita. Vaikka nämä eivät kaikilta osin onnistuneet löytämään kelvollisia ratkaisuja, Oraksen oma henkilökunta kykeni kehittämään Safirasta markkinakelpoisen tuotteen.
Teknologian hankinta ja pätevien henkilöiden rekrytointi muodostivatkin kaksi ainesosaa Erkki Paasikiven menestysreseptistä.
Kuului reseptiin tietysti muutakin, kuten halu etsiä ja kokeilla rohkeasti uutta, ammattitaidon arvostaminen, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä Oraksen me-hengen ylläpitäminen.
Jo aivan alkuvaiheessa Paasikivi oli huolellisesti etsinyt ammattitaitoisia henkilöitä yritykseensä. Oraksen kasvaessa tärkeintä oli pätevien johtajien löytäminen. Markkinointijohtaja Veikko Kauppi tuli
1950-luvulla, teknillinen johtaja Mikko Pitkäranta sekä hallintojohtaja Arvi Kaimio seuraavalla vuosikymmenellä. 1970-luvun puolivälissä Erkki Paasikiven esikunta (johtoryhmä) kasvoi vielä kahdella
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henkilöllä. Tässä vaiheessa siihen liittyivät teknisten osastojen johtaja
Risto Saarisalo sekä varatoimitusjohtaja Pekka Paasikivi.
Erkki Paasikivi päätti 1970-luvun lopulla luopua Oraksen aktiivisesta johtamisesta. Ajankohta oli sopiva, sillä Paasikiven perheen pojat
olivat jatkamassa isänsä työtä, johon Erkki oli heitä jo varhain ryhtynyt perehdyttämään. Aluksi pojat oppivat kesätöissä tuntemaan tehtaan työsalit ja niiden henkilöstön.
Tärkeää oli menestysreseptin siirtäminen seuraavalle polvelle.
Myös Oraksen arvoista käytiin perusteellinen keskustelu. Kun vanhimmat pojat Pekka ja Jukka tutkintojen suorittamisen jälkeen 1970luvun puolivälissä siirtyivät pysyvästi Oraksen palvelukseen, saivat he
vastuulleen yhtiön kansainvälisen toiminnan kehittämisen.
Ratkaisussa näkyi jälleen Erkki Paasikiven menestysresepti: Oraksen tulevaisuudelle tärkeät uudet asiat olivat löydettävissä ulkomailta.
Yhtiöstä tuli kehittää kansainvälinen yritys, sillä menestyminen ei ollut mahdollista yksinomaan kotimaan markkinoiden varassa.142

Veljeskolmikko Oraksen johtoon
K. Oras Oy:n omistus jakaantui 1970-luvun alussa Kosti Oraksen, Erkki ja Irja Paasikiven sekä Olli Oraksen perikunnan kesken samoin
kuin edellisellä vuosikymmenellä. Osakkeiden kokonaismäärää kasvattivat annit, joita toteutettiin vuosina 1965 (yhtiön kolmas osakeanti), 1973 sekä 1977. Niiden seurauksena osakkeiden lukumäärä kuusinkertaistui 224:stä 1344:ään.
Osakkeiden jakautumisessa omistajien kesken tapahtui jonkin verran muutoksia ensinnäkin siksi, ettei Olli Oraksen perikunta kahdessa jälkimmäisessä annissa lunastanut osakkeita. Nämä osakkeet merkitsi Erkki Paasikivi. Lisäksi Kosti Oras myi osan osakkeistaan Erkki
Paasikivelle vuonna 1973.
Uusia omistajia yhtiöön tuli, kun Pekka, Jukka ja Jari Paasikivi saivat
maaliskuussa 1978 vanhemmiltaan kukin kymmenen Oraksen osaketta. Vuoden 1978 annissa yhtiön osakkeiden määrä kaksinkertaistettiin. Pääosa uusista osakkeista meni tytäryhtiö Oraplastille. Lisäksi
Pekka, Jukka ja Jari Paasikivi merkitsivät kukin kymmenen osaketta.
Annin jälkeen Oraksen 1344 osaketta jakaantuivat seuraavasti:
Oraplast Oy 643, Kosti Oras 339, Erkki Paasikivi 205, Irja Paasikivi 69,
Olli Oraksen perikunta 28, Pekka Paasikivi 20, Jukka Paasikivi 20 ja
Jari Paasikivi 20 kappaletta.


Oraplastin osakkeista kolme neljäs osaa oli Erkki Paasikiven hallussa. Loput jakautuivat Pekka, Jukka ja Jari Paasikiven kesken. Oraksen ja Oraplastin yhteenlasketuista osakkeista noin kaksi kolmasosaa kuului Erkki Paasikivelle.143
Oraksen johtokunnan olivat vuodesta 1960 muodostaneet Kosti
Oras sekä Erkki ja Irja Paasikivi. Siitä asti Kosti Oras oli toiminut puheenjohtajana, kun Erkki Paasikivestä oli nimellisestikin tullut yhtiön toimitusjohtaja.
Vuonna 1974 yhtiökokous laajensi johtokuntaa kahdella henkilöllä.
Mukaan tulivat nyt Pekka Paasikivi sekä Oraksen paikallisen rahoittajan Kansallis-Osake-Pankin Rauman konttorin johtaja Jukka Niemi. Niemen valinnan taustalla oli Erkki Paasikiven jo aiemmin tekemä päätös ottaa KOP Oraksen tärkeimmäksi rahoittajaksi. Seuraava
muutos johtokunnan kokoonpanossa tapahtui lokakuussa 1977, kun
yhtiökokous valitsi Jukka Paasikiven Irja Paasikiven tilalle.144
Lokakuussa 1977 Kosti Oras luopui 83-vuotiaana Oraksen hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Puheenjohtajaksi tuli nyt Erkki Paasikivi, joka runsaan vuoden ajan jatkoi myös toimitusjohtajana.
Erkki Paasikivi täytti 60 vuotta joulukuussa 1977. Vuosi oli hänelle
muutenkin monella tapaa merkittävä. Tasavallan presidentti myönsi hänelle teollisuusneuvoksen arvon ja Rauman kaupunki kultaisen
ansiomitalinsa, lisäksi hänet valittiin kaupungin vuoden yrittäjäksi. Kunnianosoitukset tulivat Erkki Paasikiven työstä yrittäjänä sekä
panoksesta talouselämän järjestötoiminnassa Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitossa ja Rauman kauppakamarissa.
60-vuotishaastattelussaan Erkki Paasikivi totesi Oraksen menestyksen johtuneen myös ammattitaitoisesta henkilökunnasta, voimaperäisestä tuotekehityksestä sekä korkeatasoisista koneista. Vallinneesta talouslamasta huolimatta Paasikivi oli optimistinen yrityksensä tulevaisuuden suhteen. Hanavalmistuksen näkymät hän koki paremmiksi kuin monen muun alan.
Erkki Paasikiven mukaan vesijohtoveden hinta nousisi energian
kallistuessa. Tämä edistäisi vettä säästävien kalusteiden tarvetta ja
menekkiä. Kotimaassa peruskorjaukset sekä vanhojen hanojen uusiminen lisäisivät Oraksen tuotteiden kysyntää. Kasvua tulisi myös
kansainvälisen toiminnan laajentumisesta.145
Tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen Erkki Paasikivi aikoi kuitenkin jättää nuoremmille. Pääomistajana hän jatkaisi Oraksen hal
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lituksen puheenjohtajana, mutta uusi sukupolvi saisi huolehtia jokapäiväisestä toiminnasta. Paasikiven perheen vanhimmat pojat Pekka
ja Jukka olivatkin valmiit ottamaan yhtiön vastuulleen. Nuorimmalla
pojalla Jarilla sen sijaan olivat vielä opinnot kesken.
Insinööriksi opiskellut Pekka Paasikivi oli tullut pysyvästi Oraksen
palvelukseen vuonna 1972. Aluksi hän työskenteli erilaisissa projekti-insinöörin tehtävissä. Asiaan kuului tietysti myös Liikkeenjohdon
Instituutin Lifimin management-koulutus. Lokakuussa 1976 tuolloin 32-vuotias Pekka Paasikivi nimitettiin Oraksen varatoimitusjohtajaksi vastuualueenaan kansainväliset toiminnot. Se merkitsi myös
tytäryhtiöiden Oras Canadan ja Oras Valveksen toimitusjohtajuutta.
Myös Jukka Paasikivi oli kiinnostunut Oraksen kansainvälistymisestä. Jo nuorena hän oli kesätöissä Ruotsissa ja Norjassa saanut
oppia ulkomaiden oloista. Vuonna 1975 Jukka Paasikivi työskenteli Englannissa kartoittaen maan vesikalustemarkkinoita. Lisäksi hän
kiersi suomalaisen rakennusalan liikemiesryhmän mukana SaudiArabiassa sekä Kuwaitissa. Vierailun tarkoitus oli suomalaisen rakennusviennin edistäminen. Matka osoittautui mielenkiintoiseksi,
mutta Orakselle sillä ei ollut merkitystä. Matkan jälkeen Jukka Paasikivi siirtyi Oras Valveksen vientipäälliköksi.146
Vuoden 1978 lopulla Erkki Paasikivi totesi Oraksen selviytyneen talouslamasta. Sen aiheuttamat vauriot jäivät hänen mukaansa vähäisemmiksi kuin monessa muussa suomalaisessa yrityksessä. Yhtiön
toiminta oli onnistuttu vakiinnuttamaan lamaa edeltävälle tasolle, ja
vuoden 1978 tulos osoittautui hyväksi. Erityinen ilonaihe oli viennin
voimakas kasvu.
Ajankohta oli sopiva johdon vaihtamiseen. Vuoden 1979 alussa
Pekka Paasikivi aloitti Oras Oy:n toimitusjohtajana. Asiasta oli keskusteltu Paasikiven perheen sisällä, ja Jukka sekä Jari antoivat tukensa Pekan nimitykselle. Jukka Paasikivi puolestaan siirtyi nyt Oras Valves Oy:n toimitusjohtajaksi. Erkki Paasikivi jatkoi päätoimisena johtokunnan (vuodesta 1980 hallituksen) puheenjohtajana.147
Erkki Paasikivi antoi seuraajilleen vapaat kädet eikä jäänyt vahtimaan näiden toimia. Oraksen suurista linjoista vallitsi isän ja poikien välillä yksimielisyys. Hallituksen puheenjohtajana Erkki Paasikivi oli tietysti kiinnostunut asioiden sujumisesta ja osallistui edelleenkin tärkeimpien ratkaisujen tekoon.



Erkki Paasikivi
Oraksen edustushuvilan Suvelan
pihamaalla. Pihalle
asetetut taideteokset
on kuvattu kirjassa:
Dialogi – Metalli ja
vesi ().

Erkki Paasikivi ja kulttuuri
Luovutettuaan Oraksen toimitusjohtajan tehtävät vanhimmalle pojalleen Pekalle, Erkki Paasikivi ei aktiivisena ja luovana henkilönä jäänyt
toimettomaksi. Lähipiirinsä yllättäen hän keskittyi taiteelliseen luomistyöhön vuonna  perustamassaan Nor-Koru Oy:ssä, joka valmisti
kulta- ja hopeakoruja.
Paasikiven pojat ihmettelivät aluksi, miksi aikaa ja rahaa käytettiin
moiseen. Pian he kuitenkin ymmärsivät isän korubisneksen antavan
heille työrauhan Oraksen johtamiseen. Näin Erkkikin oli asian ajatellut.
Erkki Paasikiven kiinnostus taiteeseen oli kuitenkin virinnyt jo paljon
aikaisemmin. Usean eri vuosikymmenen aikana Keski-Eurooppaan tehdyillä matkoilla hän keräsi taidetta, erilaisia tauluja ja veistoksia, jotka
sitten sijoitti kotiinsa, Oraksen toimitiloihin tai edustushuvila Suvelaan
Hanhisissa. Paasikiveä kiinnostivat myös vanhat vedenkäyttöön liittyneet esineet, joita niitäkin hän toi Suomeen. Esineet koottiin Isometsän
konttorin lasivitriiniin.
Suvelan edustustilaisuuksiin Erkki Paasikivi kutsui esiintyjiksi paikallisten kykyjen ohella Suomessa ja sen ulkopuolella mainetta saaneita taiteilijoita. Operettisävelmät olivat sydäntä lähellä, ja vieraat saivat
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kin joitakin kertoja kuulla esimerkiksi Tamara Lundin loistokasta laulua.
Lisäksi raumalainen, oopperassakin laulanut Seija Tanner esiintyi usein
Suvelassa. -luvulla edustushuvilalla järjestettiin Rauman konserttiyhdistyksen Festivo-musiikkifestivaalin karonkkatilaisuuksia.
Vuonna  perustetun Erkki Paasikiven Säätiön yhdeksi tehtäväksi
tuli raumalaisen kulttuurin vaaliminen. Ensimmäisen kymmenen toimintavuoden aikana säätiön tuki meni pääasiassa musiikkiyhdistysten tukemiseen. Suurimmat apurahat saivat Rauman poikasoittokunta, Rauman
poikakuoro, Rauman mieslaulajat sekä veteraanikuoro Rauman Isku.
Erkki Paasikiven oma taiteellinen toiminta käynnistyi aktiivisen työuran loppuvaiheessa. Vuodesta  alkaen hän suunnitteli abstrakteja
taideteoksia teräksestä ja kuparista. Teokset työstettiin Oraksella ja sijoitettiin edustushuvilan pihamaalle tai Oraksen aulatiloihin. Vuonna 
julkaistu kirja Dialogi – Metalli ja vesi esitteli teokset värikuvin. Kirja julkistettiin Rauman taidemuseo Pinnalassa, jossa osa teoksista oli näytteillä.
Kun Orakselle kaivattiin uudenlaista yrityslahjaa, Erkki Paasikivi otti
yhteyttä raumalaiseen kuvanveistäjä Kerttu Horilaan. Ideoinnin tuloksena syntyi  senttimetriä korkea suihkua kädessään pitävä naisfiguuri. Jokainen valmistettu kappale on uniikki. Oras on tilannut myös raumalaisten taidemaalari Lasse Kempaksen ja kuvanveistäjä Eila Minkkisen
töitä eri tarkoituksiin.
Pääkonttorin
edustalle 
sijoitettu Vesituulisuihkupatsas
tilattiin Saksasta
taiteilija Otto
Wesendonckilta.



Säteilevä taiteilija
Tamara Lund ihastutti kutsuvieraita
Hanhisten Suvelassa
yrityksen -vuotisjuhlissa vuonna .

Isometsän konttorin edustalle pystytettiin  Vesituuli-suihkupatsas,
jonka Erkki Paasikivi oli tilannut saksalaiselta taiteilija Otto Wesendonckilta. Teoksen luominen oli kestänyt kolme vuotta ja vaatinut runsaasti luonnoksia, pienoismalleja sekä Paasikiven kanssa käytyjä keskusteluja.
Erkki Paasikivi luonnehti Vesituulta seuraavasti: ”Auringonhehkuinen
pylväs nousee vahvana ylöspäin korkealle, mikä kuvastakoon yhtiömme dynaamisia tavoitteita. Teräksinen pendeli, jota vesi ja tuuli pyörittävät, kuvaa jatkuvaa liikkeelläoloa, jokapäiväistä aktiivista toimintaa ja kasvamista entistä enemmän kansainvälisyyteen.” Suihkupatsas oli tarkoitettu Oras-yhtiön symboliksi, mutta samalla se ehkä kuvasi myös Erkki Paasikiveä itseään, hänen pyrkimyksiään ja elämänasennettaan.

Jälleen kasvun vuosikymmen
Oraksen historiassa 70-luku poikkesi edeltäjästään, olihan toiminnan
painopiste siirtynyt Isometsän tehtaalle. Toisaalta 60- ja 70-luku muistuttivat toisiaan nopean kasvun vuosikymmeninä. Oraksen liikevaihto viisinkertaistui 70-luvun kuluessa ja henkilöstö noin 1,5-kertaistui.
Vauhti oli siis lähes yhtä kova kuin aikaisemmin. Erityisen kunnioitettavaa tämä oli siksi, että yrityksen laajentuessa suurten kasvulukujen ylläpitäminen muuttuu koko ajan vaikeammaksi.
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Huomionarvoista on myös Oraksen toiminnan tehostuminen 70luvulla. Vuonna 1980 yhtiön liikevaihto työssä olevaa henkilöä kohti
oli neljä kertaa suurempi kuin vuosikymmentä aikaisemmin. Kehitys
oli seurausta monista eri tekijöistä, esimerkiksi valmistuksen koneellistumisesta, uusista tuotteista, markkinoinnin tehostumisesta sekä
onnistuneesta johtamisesta.
Uudet haasteet odottivat Orasta 1980-luvulla. Merkittävimpiä olisivat kotimaassa ja ulkomailla tehtävät yritysostot. Yritysjohdon piirissä niistä oli jo keskusteltu. Sitä ei toisaalta vielä tiedetty, että hanatoimialan kasvu hidastuisi merkittävästi. Kannattavan liiketoiminnan
ylläpitäminen muuttuisi näin entistä vaikeammaksi. Koska tehokkuuden parantamiseen kiinnitettiin Oraksella jatkuvasti huomiota,
yhtiöllä oli kuitenkin hyvät mahdollisuudet menestyä jatkossakin.

Taulukko . Oras Oy:n kehitys –

VUOSI

LIIKEVAIHTO
MILJOONAA
EUROA

HENKILÖSTÖ

1970

10

334

1971

9

329

1972

13

393

1973

18

446

1974

29

527

1975

30

525

1976

31

529

1977

30

456

1978

37

405

1979

48

445

1980

60

483

1981

61

599

1982

66

522

Liikevaihto on vuoden  rahan arvon mukaan.
Lähteet: Vuodet –: Tärkeitä vuosilukuja
dokumentti (); –: Oras Oy:n vuosikertomus , s. , ; Talouselämä  /, s. .
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Ammus–Sytyttimestä Lönnström Oy:ksi
Rauman toinen hanatehdas, 1960-luvulla nimeltään Ammus–Sytytin Oy, teki vesihanojen ja muiden armatuurien ohessa myös erilaisia konepajatuotteita. Aikaisemmin erillisinä toimineet Ammus ja
Sytytin oli 1959 liitetty toisiinsa, ja armatuurivalmistus jatkui yhtiön
metallituoteosastolla.
Ammus–Sytytin menestyi hyvin. Tuotantoa tehostettiin uusien
koneiden ja työtapojen avulla. Myös erilaisia hanamalleja kehitettiin. Tuotemerkiksi valittiin Osy, ja vuonna 1968 markkinoille tuotiin uutta muotoilua ja tekniikkaa edustanut Osytop-hanasarja.149
Vesikalustealan kiristynyt kilpailu heijastui LVI-lehden ilmoitussivuille, joilla Ammus–Sytytin ja Oras esittelivät uutuuksiaan. Esimerkiksi vuoden 1964 alussa lukijoiden huomiota tavoittelivat sekä
Oraksen Alfa-patteriventtiili että Ammus–Sytyttimen Osy-patteriventtiili, vuonna 1969 puolestaan edellisen Stato- ja jälkimmäisen
Hoval-merkki.

<< Keernan
valmistusta
Rauhankadulla.


Seppo, Lönnströmyhtiöiden perhelehti
ilmestyi jo luvulla. Numeron
–/ kannessa
yhtiön tehdas
Rauman Kaivopuistossa sekä
perustajan, kapteeni
Rafu Lönnströmin
rintakuva.

Vesihanojen hiljainen ääni oli tärkeä kilpailuvaltti. Oraksen mainostaessa kaksiotehanojensa äänitason olevan minimissään, Osy
esitteli hiljaisen Topsilenta-kylpysekoittajan. Jälkimmäisen paremmuus muihin merkkeihin nähden oli Osyn mukaan todettu vertailevissa äänitutkimuksissa. Vuonna 1973 kilpailivat keskenään Orasäänetön hanasarja sekä Osyn Apollo-sarja.150
Toisin kuin armatuurivalmistus Ammus–Sytyttimen konepaja
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tuotanto ei menestynyt. Kuljettimien ja ketjujen tekeminen kannatti heikosti, eikä kilpailukykyisiä muita tuotteita onnistuttu kehittämään. Investointeihin käytettäviä varoja oli vuosi vuodelta vähemmän. Yhtiön investointipolitiikka oli muutenkin varovaista, ja konekannan vanheneminen alkoi vaikuttaa myös armatuuriosastolla.
Ammus–Sytyttimen omistaja Teresia Lönnström koki yrityksensä
hoitamisen ajan myötä yhä rasittavammaksi. Vaikka käytännön johtamisesta vastasivat ammattilaiset, Teresia Lönnström puuttui päivittäin asioihin, kunnes alkoi 1970-luvun alussa valmistella yhtiönsä myyntiä. Ostajaksi löytyi elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden alalla toiminut Huhtamäki Oy.
Monen suomalaisen yrityksen tavoin Huhtamäki haki kasvua kotimaasta uusilta toimialoilta. Ostettavia yrityksiä etsittiin myös metalliteollisuudesta. Ammus–Sytytin, vuodesta 1972 nimeltään Lönnström Oy, vaikutti sopivalta, ja sopimus yrityskaupasta tehtiin syyskuussa 1973. Teresia Lönnström sekä Lönnström
Oy:n pienosakkaat vaihtoivat omistuksensa Huhtamäen osakkeisiin.
Teresia Lönnströmin näkökulmasta yrityskaupan
ajankohta oli onnistunut. Ei kestänyt vuottakaan,
kun energiakriisin vaikutukset alkoivat tuntua Suomen talouselämässä. Jos Lönnström Oy:n myyntiin
olisi ryhdytty myöhemmin, ostajaa ei ehkä olisi löytynyt. Vuonna 1974 Teresia Lönnström sai toisena naisena Suomessa teollisuusneuvoksen arvonimen.
Huhtamäen ei onnistunut parantaa Lönnströmin
konepajaosaston kuljetin- ja ketjuvalmistuksen kannattavuutta. Vesikaluste- ja armatuurivalmistus sen
sijaan menestyi edelleen ainakin jollain tavoin.
Ammus–Sytyttimen sekä Oraksen välille oli vuosien mittaan muodostunut epäluulon ja kyräilyn ilmapiiri. Armatuurivalmistusta koskevasta työnjaosta, hinnoittelusta tai vientiyhteistyöstä ei keskusteltu. Asiaan vaikutti tosin sekin, että kotimaan
markkinoilla oli 1970-luvun alkuun saakka riittänyt kysyntää molempien tuotteille. Kun taantuma pysäytti lähes kaiken rakentamisen maassa, vesihanojen valmistuskapasiteettia oli Suomessa liikaa.
Hanatehtaat joutuivat nyt uuteen tilanteeseen, jollaista ne eivät historiansa aikana olleet vielä kokeneet.151

Osyn sekoitushanan
ja venttiilien mainos
LVI-lehdessä vuonna
.



Tietotekniikan tulo hanatehtaalle
Kalervo Piira saapui  Raumalle Ammus–Sytyttimen atk-päälliköksi. Automaattinen tietojenkäsittely oli yrityksissä tuohon aikaan lapsenkengissä, ja Ammus–Sytyttimeenkin oli perustettu pieni atk-ryhmä vasta pari vuotta aikaisemmin. Tietojenkäsittely rajoittui varastoanalyysien
tekoon. Omaa tietokonetta ei ollut, joten reikäkorteille lävistetyt tiedot
ajettiin aluksi Lännen Tehtailla ja myöhemmin Nokian Kumitehtaan tietokoneella Nokia Elektroniikan asiakkaana.
Lönnström Oy:ksi nimensä muuttaneeseen yritykseen ryhdyttiin
-luvun alussa kehittämään tuotannonohjausjärjestelmää. Se oli kuitenkin tarkoitettu vain sarjatuotantopuolelle, yksittäisten tuotteiden
valmistukseen keskittyneelle konepajaosastolle järjestelmästä ei katsottu olevan hyötyä.
Tuotannonohjauksessa tarvittavien tietojen keruuseen käytettiin Nokian Mikro-Mikko-laitteista koostunutta järjestelmää. Tiedot tallentuivat siitä keskitetysti reikänauhalle ja ajettiin Hollming Oy:n tietokonekeskuksessa. Oman Honeywell-Bull-tietokoneen Lönnström vuokrasi
vasta -luvun lopulla. Laite oli kooltaan suuri, mutta muistikapasiteetiltaan pieni. Sitä käytettiin tuotannonohjaus- ja myynninohjausjärjestelmien ajoihin.
Hallinnon järjestelmiä varten hankittiin IBM:n S/-laitteisto luvun alussa. Siihen kuuluneet päätteet voitiin sijoittaa tehtaan eri puolille, ja syöttää tapahtumat osastoilta. Sitten niiden käsittely tapahtui
eräajona. Tälle laitteelle siirrettiin pian myös tuotannon ja myynnin järjestelmät, ja Honeywell-Bull-kone jäi pois käytöstä.
Kalervo Piira keskittyi atk-asioihin, mutta ehti tehdä havaintoja myös
työnantajastaan. Ensiksi pisti silmään se, että Lönnströmillä oli paljon
vanhempaa väkeä. Muutamat olivat tulleet jo vuosikymmeniä aikaisemmin yrityksen toimiessa Helsingissä. Myös johto oli iäkästä. Omistaja
Teresia Lönnström oli yli -vuotias, samoin toimitusjohtaja teollisuusneuvos Aarne Tuomola. Käytännössä toimitusjohtajan tehtävät hoiti yliinsinööri Kaarlo Sarkimo.
Piiran mielestä yrityksestä puuttui yksilöistä lähtevä innovointihalu ja
eteenpäin pyrkimisen henki. Tämän hän ymmärsi kuitenkin vasta myöhemmin Oraksella. Kun Lönnström siirtyi Huhtamäki Oy:n omistukseen,
se sai nykyaikaiset yritysjohtajat. Käytännössä Huhtamäki ei kuitenkaan
panostanut Lönnströmiin.
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Lönnströmin hanavalmistuksen (Osyn) ja Oraksen kilpailutilannetta
ei Kalervo Piiran mukaan aistinut hallinnon puolella. Se koettiin lähinnä
markkinoinnissa. Käytännössä Oras oli -luvun lopulla ajanut Osyn
ohi. Koska Lönnströmillä tehtiin tuloslaskelmat koko yrityksen osalta, tilanteesta ei oltu selvillä. Se alkoi paljastua vasta, kun Osy  erotettiin
omaksi yhtiökseen.
Oraksella tietojenkäsittelyn automatisointi alkoi hieman myöhemmin kuin Lönnströmillä. Omalla HP-laitteistolla ylläpidettiin -luvun
alussa materiaalinohjausjärjestelmää, jonka tapahtumat syötettiin tehtaalla sijaitsevilta päätteiltä. Taloushallintoon oli hankittu käytetty IBM
S/ Lännen Tehtailta. Koska siinä ei ollut erillisiä päätteitä, laitetta pystyi käyttämään vain yksi henkilö kerrallaan.
Osyn oston myötä Oras sai myös Osyn atk-järjestelmät ja S/koneen. Nämä otettiin taloushallinnon avuksi, jolloin entinen S/ jäi
pois käytöstä. Kun päätteitä oli nyt riittävästi, henkilöstön motivaatio
ja työn tuottavuus paranivat. Tuotannon puolella Oraksen materiaalinohjausjärjestelmä kuitenkin säilytettiin, ja siihen siirrettiin Osyn järjestelmistä tarvittavat komponenttien ja tuotteiden tiedot.
Oraksen laajentuessa tytäryhtiöiden perustamisen myötä konsernityyppiseksi yritykseksi kuukausittaisen sisäisen tulosraportin kokoaminen muodostui vaivalloiseksi. Aluksi laskelmat tehtiin käsin, mutta
-luvun puolivälissä hankittiin nykyaikaisen taulukkolaskennan
edeltäjä Business Modeller -ohjelma. Vaikka se oli varsin kankea, raportointi helpottui merkittävästi.
Ensimmäiset PC-laitteet tulivat -luvun lopulla. Seuraavalla vuosikymmenellä ne muodostuivat tärkeiksi apuvälineiksi muistikapasiteetin kasvaessa ja taulukkolaskennan sekä grafiikkaohjelmien kehittyessä.
Kun sitten uuden polven keskustietokoneet saatiin käyttöön, PC:t voitiin yhdistää niihin ja lähettää sähköpostia päätteeltä toiselle.



Oraksen ja Osyn yhteistyö
Kaivopuiston
tehdasalue
Syväraumankadun
itäpuolella.



Talouden laskukausi koetteli 1970-luvun puolivälissä Rauman molempia hanatehtaita. Rakennuslama ja viennin vaikeutuminen
supistivat sekä Oraksen että Lönnströmin tuotteiden kysyntää.
Lönnströmillä nelipäiväistä työviikkoa oli tehty jo vuodesta 1974
alkaen. Oraksella lama alkoi tuntua vasta 1976. Toimihenkilöiden
vähentämisen ohella valimossa ja eräillä muilla osastoilla ryhdyttiin
tekemään nelipäiväistä viikkoa.153
Laman oloissa hanatehtaiden oli käytettävä kaikki keinot kannattavuutensa säilyttämiseksi. Yritysten yhteistyö sekä työnjako saattoivat
tarjota ratkaisuja kustannusten vähentämiseen. Keskustelut Lönnströmin ja Oraksen välillä aloitettiin kesäkuussa 1975. Jo elokuussa
allekirjoitettiin osapuolten välinen yhteistoimintasopimus.
Sopimuksella pyrittiin vahvistamaan kotimaisen armatuurituotannon kilpailukykyä laman oloissa ja ulkomaisten valmistajien uhkaa vastaan. Tärkein pykälä koski myytävien vesihanojen määriä.
Markkinoiden tuli jatkossa jakaantua tasan kummankin valmistajan kesken. Aikaisemmin Oraksen osuus oli ollut suurempi, yhtiön
oman arvion mukaan jopa 60 prosenttia.
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Sopimuksen muut kohdat koskivat yhteistyötä viennissä ja markkinoinnissa. Osapuolten tuli noudattaa sovittuja myyntiehtoja ja
hintoja. Myynninedistämistoimista niin kotimaassa kuin ulkomailla tuli sopia, ja vienti kokonaisuudessaan koordinoida keskinäisen
hintakilpailun välttämiseksi.
Sopimus ei ollut poikkeuksellinen, sillä laki ei kieltänyt yritysten keskinäisen kilpailun rajoittamista. Sopimukset tuli kuitenkin
julkistaa ilmoittamalla ne viranomaisten ylläpitämään kilpailunrajoitusrekisteriin. Ilmoitus jäi Orakselta ja Lönnströmiltä tekemättä,
mikä sekin oli tuolloin varsin tavallista.154
Tammikuussa 1976 Erkki ja Pekka Paasikivi tapasivat Lönnströmin
omistaneen Huhtamäki Oy:n johtajan Juhani Pesosen sekä Lönnströmin toimitusjohtajan Kalevi Viljasen. Pesonen kertoi Huhtamäki-konsernin pyrkivän toimialoillaan rationalisointeihin. Kilpailijoiden kanssa sovittaisiin tuotejaosta, siis siitä, etteivät nämä valmistaisi samaa tai samanlaista tuotetta.
Tuotejakosopimukset eivät tuolloin olleet mitenkään poikkeuksellisia. Niitä oli tehty esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Paasikivet
olivat kuitenkin sitä mieltä, ettei tuotejako vesikalusteiden valmistuksessa käynyt Orakselle.
Juhani Pesonen ilmoitti myös, että Huhtamäki oli valmis keskustelemaan Lönnströmin omistussuhteista sekä koko yhtiön tai vaihtoehtoisesti sen armatuurivalmistuksen myynnistä. Keskustelun lopuksi sovittiin, että Lönnströmin johtokunta vierailisi Oraksella.
Vierailu tapahtui 26.1.1976. Tapaaminen käynnistyi lounaalla
KOP:n Rauman konttorin kabinetissa. Ruokailun jälkeen kuultiin
selvitykset yhteistyömahdollisuuksista. Lönnströmin puolelta puheenvuoron käytti metallituoteosaston johtaja Christian van Niftrik, Oraksen osalta Pekka Paasikivi. Seuraavaksi oli vuorossa kierros Oraksen Rauhankadun ja Isometsän tehtailla sekä Lönnströmin
konttorilla. Illaksi siirryttiin Oraksen edustustiloihin Hanhisiin.
Tapaamisen kuluessa keskusteltiin osapuolille tärkeistä aiheista.
Näitä olivat suomalaisten vesikalusteiden vienti SEV-maihin, vesikalusteiden hinnat kotimaassa ja Ruotsissa, Oraksen alihankinnat
Lönnströmiltä sekä vesikalusteiden muoviosat ja Oraksen muovituotetehdas.155
Jo maaliskuussa päästiin sopimukseen eräiden putkistoarmatuurien tuotejaosta sekä valmistusmääristä. Sopimuksen piiriin kuu-



luivat käyttöventtiilit, standardijuoksuputket, vesilukon lattiaputket
sekä suihkuputket.
Seuraavaksi sovittiin muovituotealaa koskevasta yhteistyöstä. Esillä oli jopa yhteisen muoviyrityksen perustaminen. Päädyttiin kuitenkin siihen, että Oras keskittyisi kromattujen muovikappaleiden valmistamiseen, Lönnström pinnoittamattomien. Isometsän kromaamoa kehitettäisiin siten, että se pystyisi käsittelemään sekä messinkiä että muovia.
Hanatehtaiden menestyminen oli tärkeää myös raaka-aineentuottaja Outokumpu Oy:lle. Armatuurialan yritysten, Oraksen, Lönnströmin sekä Högforsin tehdessä raaka-aineiden yhteisostoja, saivat ne
Outokummulta huomattavat alennukset sekä rahoituksensa kannalta tärkeät pitkät maksuajat. Nyt Outokumpu halusi myös muulla tavoin tukea Lönnströmin ja Oraksen yhteistyötä tuotteidensa menekin turvaamiseksi. Outokummun ja hanatehtaiden välillä sovittiinkin eräistä vientiyhteistyöhön liittyvistä toimenpiteistä.156

Yhteistyö kangertelee
Lönnströmillä toivottiin, että yhteistyötä Oraksen kanssa kehitettäisiin vuosina 1975–1976 sovittua pidemmällekin. Lönnströmin arvion
mukaan valmistuksen kannattavuus paranisi tuotejaon avulla. Oras
voisi keskittyä vipuhanoihin, Lönnström termostaattihanoihin. Kaksiotehanojen valmistus jaettaisiin yritysten kesken. 157
Lönnströmin toiveista huolimatta tuotesopimusta ei saatu aikaan.
Keskeinen syy oli se, että Oras oli ryhtynyt kehittämään omia pressostaatti- ja termostaattihanojaan. Yhteistyö ei sitä paitsi sopimuksista
huolimatta edennyt muutenkaan kaavaillulla tavalla. Tämä näkyi varsinkin markkinoinnissa. Jo keväällä 1977 Oraksella oli todettu, että
kotimaassa pikemminkin kilpailtiin kuin tehtiin yhteistyötä.
Oraksen markkinointijohtaja Veikko Kauppi nosti helmikuussa
1978 esille hanatehtaiden yhteistyön ongelmat. Kauppi totesi, että
Oras oli yhteistyösopimusten seurauksena luopunut siihenastisesta kilpailustrategiastaan. Strategia oli perustunut omiin vahvoihin ja
kilpailijan heikkoihin puoliin, markkinoilla olevien aukkojen täyttämiseen sekä niin sanottuihin jälleenmyytäviin tuotteisiin.
Molemmat hanatehtaat olivat Kaupin mukaan vähentäneet markkinointihenkilöstöään, mikä oli vienyt Orakselta puhdin pois. Sen
sijaan Lönnström (Osy) oli yhteisissä markkinointipalavereissa


omaksunut Oraksen markkinointiopit. Kaupin mielestä Osy oli hyötynyt ja Oras oli jäänyt antavaksi osapuoleksi.
Markkinointiyhteistyön kangertelua merkittävämpää oli se, että hintakilpailu oli käynnistynyt uudelleen.
Tämä johtui Kaupin mukaan siitä,
ettei yhteistyösopimuksen tavoitteena ollutta kotimaan markkinoiden tasajakoa saatu aikaan, kun Osy ei pystynyt lisäämään termostaattihanojensa myyntiä.
Kaupin mielestä Oraksen ja Osyn
hintakilpailusta tuli päästä eroon. Muussa tapauksessa yhteistyö
muuttuisi riitelyksi ja keskinäiseksi syyttelyksi. Kaupin mielestä
”laiha sopu on parempi kuin lihava riita”.158
Myös Lönnströmillä todettiin kilpailun jälleen käynnistyneen.
Syyllisinä pidettiin molempia osapuolia. Lönnströmin johtokunnan
puheenjohtajana toimineen Huhtamäen pääjohtajan vuorineuvos
Asko Tarkan mielestä hanatehtaat eivät olleet tehneet yhteistyötä
”siinä hengessä ja laajuudessa kuin mitä johtokuntien tekemät periaatepäätökset sekä solmitut sopimukset edellyttäisivät”.159
Joulukuussa 1978 osapuolet totesivat yhteisymmärryksessä, etteivät ne olleet noudattaneet keskinäisiä sopimuksiaan. Sopimukset
päätettiin nyt purkaa lukuun ottamatta Outokummun kanssa tehtyä.
Ratkaisu ei merkinnyt Oraksen ja Osyn yhteistyön täydellistä päättymistä muiltakaan osin, sillä esimerkiksi hinnoittelun suhteen pidettiin kontakteja tiiviisti yllä.160

Osy Oy erotettiin
Lönnströmistä
omaksi yhtiökseen
vuonna . LVIlehdessä julkaistu
Osyn mainos esitteli
yhtiön toimialat.

Osyn vaikeudet
Lönnström Oy:lle 1970-luvun lamavuodet olivat varsin vaikeaa aikaa. Yhtiön toimialoista vesihanojen ja putkistovarusteiden valmistus menestyivät kuitenkin tyydyttävästi. Lönnströmin vesikalustetehtaan eli Osyn kärkituote oli 1977 myyntiin saatu Termiina-termostaattihana. Suosittua Termiinaa myytiin jo seuraavana vuonna
satatuhatta kappaletta.
Lönnströmin omistaja Huhtamäki Oy halusi panostaa entistä


enemmän armatuurivalmistukseen. Jopa Osyn ja Oraksen yhdistämistä pohdittiin vuonna 1979. Orakselta kuitenkin vastattiin Huhtamäen tiedusteluun, ettei yritystä haluttu myydä.
Saman vuoden elokuussa Osy ja Oras päättivät lopettaa myös hinnoitteluyhteistyönsä. Asiaan vaikutti ehkä sekin, että yhteistyö oli
tullut kilpailuviranomaisten tietoon ja nämä ilmoittivat lisäävänsä
sitä koskevat tiedot kilpailunrajoitusrekisteriin.
Vuoden 1980 alussa Osy erotettiin Lönnströmistä erilliseksi
osakeyhtiöksi. Osy Oy:n toimitusjohtajaksi tuli Christian van Niftrik.
Vesikalusteiden ohella Osy Oy valmisti energialaitteita ja putkistovarusteita. Putkistovarusteiden tuotanto tapahtui 1975 käynnistetyssä Alastaron tehtaassa Varsinais-Suomessa.
Termiinan ohella Osyn päätuotteita olivat Osyterm 80 -putkistovarusteet sekä Energiset-ilmalämmityslaitteet. Lämmityslaitteiden
markkinointi oli aloitettu 1979. Osy oli kuitenkin ensisijassa vesikalusteiden valmistaja, sillä hanojen osuus liikevaihdosta nousi 70
prosenttiin.161
Osyn tärkeimpiin kohdemaihin Iso-Britanniaan ja Itä-Saksaan
vietiin kaksiotehanoja, sen sijaan Termiinallle niissä ei ollut kysyntää. Kummassakin maassa Osy koki 1980 yllättäviä takaiskuja ja käytännössä syrjäytyi näiltä vientimarkkinoilta.
Samaan aikaan kotimaassa putkialan lakko pysäytti vesikalusteiden myynnin, mutta Osy jatkoi valmistusta olettaen hanojen menevän lakon jälkeen entistä paremmin kaupaksi. Näin ei kuitenkaan
käynyt, ja yhtiö joutui siirtämään osan henkilöstöään nelipäiväiseen
työviikkoon.
Osyn kannalta huolestuttavinta oli, että sen kotimaan markkinaosuus oli alkanut nopeasti supistua Oraksen tuotua Safiran lisäksi
markkinoille Oraterm-termostaattihanan. Vielä vuonna 1978 yhtiöiden markkinaosuudet olivat yhtä suuret, mutta 1980 jo 60/40 Oraksen hyväksi. Lisäksi Osyn osuus supistui edelleen.162
Osyn kannattavuuskin oli laskussa, eivätkä säästötoimet tuoneet
parannusta. Kannattavuusongelmien syyt löytyivät kasvavasta myymättömien tuotteiden varastosta, henkilöstön suuresta määrästä
sekä vanhoista runsaasti työvoimaa vaativista koneista. Tuottavuus
oli Osyssä selvästi alhaisempi kuin Oraksella. Esimerkiksi vuonna
1981 Orakselle kertyi liikevaihtoa työntekijää kohti kaksinkertainen
määrä Osyyn verrattuna.163


Oras haastoi -luvulla Lönnström Oy:n metallituoteteollisuuden
(Osy) kilpailuun johtavan vesihanavalmistajan asemasta. Varsinkin Safiran markkinoille tulon jälkeen Osy joutui pohtimaan, miten vastata
haasteeseen. Yhtiötä -luvun jälkipuoliskolla johtanut Christian van
Niftrik vaikutti keskeisesti Osyn strategiaan.
Christian van Niftrikin ura Lönnströmillä (tuolloin Ammus–Sytytin)
oli alkanut vuonna  ostopäällikkönä. Pian vastuualue laajeni kattamaan myös materiaalihallinnon. Lönnströmin siirryttyä  Huhtamäki
Oy:n omistukseen van Niftrik nimitettiin ensin markkinointipäälliköksi
ja sitten metallituoteteollisuuden johtajaksi.
Christian van Niftrikin mukaan konepaja- ja metallituoteosastoista
muodostuneen Lönnströmin organisaatio oli vanhanaikaisen hierarkkinen. Yrityksen perustajan kapteeni Rafael Lönnströmin luoma yrityskulttuuri oli vallalla vuosikymmenien kuluttuakin.
Lönnström oli myös insinöörivetoinen. Tärkeintä oli valmistaa laatutuotteet edullisesti. Myyntihenkilöstön välittämiä asiakkaitten toiveita ei aina jaksettu kuunnella. Oltiin myös kotimarkkinasuuntautuneita.
Vaikka vientiä oli, kotimarkkinat ohjasivat strategiaa. Tuotevalikoimasta
muodostui siksi varsin laaja. Vesikalusteiden lisäksi valmistettiin erilaisia
vesijohto- ja lämpöjohtoventtiilejä.
Lönnströmin ja Oraksen yrityskulttuurit poikkesivat selvästi toisistaan. Oraksen valmistus oli keskittyneempää, yhtiössä tarkasteltiin asioita kotimarkkinoita laajemmin ja johto kuunteli tarkkaan myyntihenkilöstön viestejä.
Christian van Niftrik havaitsi Oraksen toimitusjohtajan Erkki Paasikiven hyvin empaattiseksi. Paasikiveä kiinnostivat keskustelukumppanin
mielipiteet ja mieltymykset. Hän haki ihmiskontaktia ja onnistui siinä
erinomaisesti. Samoja piirteitä oli Pekka Paasikivessä.
Lönnströmin kahden toimialan kannattavuuskehitys poikkesi huomattavasti toisistaan. Metallituoteosasto oli yleensä voitollinen, sen sijaan konepajapuolella syklien vaihtelu koettiin voimakkaana. Välillä
myynti oli suurta, toisinaan taas kauppoja ei saatu millään aikaiseksi.
Metallituoteosasto eli Osy menestyi -luvun alussa kaksiotehanojen Apollo-sarjallaan. Apollo oli halpa valmistaa, ja sitä tehtiin pitkiä sarjoja niin kotimaahan kuin vientiin. Varsinkin Itä-Saksaan Apolloa meni
paljon. Saatu kate jäi tosin pieneksi, sillä maan markkinat olivat erittäin
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Osyn strategiaa



kilpailtuja. Itä-Saksaa varten Osyssä kehitettiin myös kevyt muovikuorinen Vipuset-yksiotehana, mutta se ei herättänyt kiinnostusta.
Van Niftrikin mukaan Oraksen kilpailu oli -luvulla koettu Osyssä
lähinnä kiusallisena. Seuraavalla vuosikymmenellä Orasta ryhdyttiin pitämään jo vaarallisena. Oraksen kenttämyyntiorganisaatio kehittyi kattavammaksi kuin Osyn, joka puolestaan pyrki tehostamaan markkinointiaan televisiomainonnalla.
Huhtamäki Oy ei panostanut Osyyn riittävästi. Usealla alalla toimineessa Huhtamäessä ei ollut metalliteollisuuden asiantuntijaa. Tämä
johti siihen, että kahdesta vesikalustevalmistajasta Osy oli jatkuvasti se
vanhanaikaisempi.
Hanatehtaiden välillä vallitsi sanaton sopimus, ettei hinnalla kilpailla.
Hintatasoista toki keskusteltiin, olihan yhteinen intressi estää tukkuporrasta liiaksi peluuttamasta valmistajia vastakkain. Käytännössä toiselta
ei myöskään värvätty väkeä.
Hinnan asemasta Osy ja Oras kilpailivat erilaisilla tuotteilla. Kuluttaja sitten valitsi, millaisen hanan halusi ostaa. Christian van Niftrikin mukaan Osyssä oli todettu, ettei yksiotehanoissa pärjättäisi. Siksi päätettiin
hypätä suoraan kehityksen seuraavaan vaiheeseen, joksi arvioitiin termostaattihanat. Yhteistyössä sveitsiläisen yrityksen kanssa kehitettiin
Temperfix-sarja.
Temperfixin ansiosta Osyn kannattavuus nousi merkittävästi. Tukkuliikkeetkin olivat tyytyväisiä. Temperfix oli kuitenkin kallis valmistaa. Pelättiin, että joku työntyy edullisemmalla mallilla markkinoille. Siksi suunniteltiin halvempi Termiina-malli. Se menestyi niin hyvin, että siitä tuli
Osyn ykköstuote.
Osy sai loppuvaiheessa kehitetyksi myös Oraksen Safiran kilpailijaksi tarkoitetun Solina-vipuhanan. Sitä ehdittiin -luvun alussa myydä
jonkin verran. Solina oli van Niftrikin mielestä jopa parempi kuin Safira.
Vesihanojen ohella Osyn tuoteportfolioon kuului muutakin, kuten
kylpyhuoneen kalusteita. Oli esimerkiksi hyllynä toimiva palkki erilaisine liittimineen. Yksi liitin oli vesihanoille, toinen pesukoneelle. Hanojen
ohella valmistettiin lämpöjohtoventtiilejä.
Osy päätti laajentaa myös energialaitteisiin. Jonkin verran tehtiin ilmalämpöpumppuja. Niiden sekä Suomessa uusien aurinkoenergialaitteiden suhteen yhtiö oli kuitenkin liiaksi aikaansa edellä. Kuluttajat eivät
uskaltaneet ostaa kumpiakaan.
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Energialaitteet-liiketoiminnan harjoittaminen osoittautui lisäksi kalliiksi. Van Niftrik olisi silti halunnut jatkaa, sillä energialaitteisiin oli investoitu usean vuoden ajan ja niiden tulevaisuus arvioitiin hyväksi energian
hinnan noustessa. Huhtamäen johto oli kuitenkin toista mieltä.
Vuonna  Osy erotettiin Lönnströmistä omaksi yhtiökseen. Huhtamäki vaati nyt kannattavuutta molemmilta liiketoiminta-alueilta. Ei haluttu enää jatkaa niin, että Osy subventoi konepajavalmistusta.
Vuonna  Osyn toimitusjohtajaksi vaihdettiin Yrjö Koskinen.
Christian van Niftrik siirtyi Huhtamäen keskusjohtoon konsernin strategiaa suunnittelemaan. Yrjö Koskinen pisti puolestaan tuulemaan Osyssä, mutta jälki oli tuhoisaa.
Christian van Niftrik oli jo aikaisemmin todennut Huhtamäen johdolle, ettei kahden kilpailevan hanavalmistajan olemassa olo ollut järkevää, kun kotimarkkinat olivat rajalliset. Ainoa mahdollisuus oli panostaa vientiin, mutta tämä oli vaikeaa yritysten pienen koon vuoksi. Koska
Euroopan markkinoilla operoivat suuret kansainväliset valmistajat, tehtaitten yhdistäminen olisi mielekästä. Van Niftrikin näkemykset eivät
kuitenkaan heti saaneet Huhtamäessä vastakaikua.
Tilanne muuttui syksyllä , kun Yrjö Koskisen ei onnistunut katkaista Osyn tappiokierrettä. Lisäksi Huhtamäki oli ryhtynyt pohtimaan
strategiansa uudistamista. Kotimaisesta monialayrityksestä haluttiin
tehdä yhdellä vahvalla alalla kasvava globaali toimija. Mikä tämä ala olisi, sitä ei tosin vielä tiedetty.
Viimein Huhtamäki arvioi, että Osyn ja Oraksen yhdistäminen olisi
hyvä ratkaisu kotimaiselle hanavalmistukselle ja sopusoinnussa Huhtamäen fokusoivan strategian kanssa. Oraksen kanssa päätettiin aloittaa
keskustelut, mutta Huhtamäellä ei kuitenkaan ollut selkeää suunnitelmaa miten toimia, jos Oras todella siirtyisi sen omistukseen.
Christian van Niftrik ei itse osallistunut neuvotteluihin yrityskaupasta.
Hän jatkoi Huhtamäen pääkonttorissa asiantuntijatehtävissä vuoteen
, jolloin hän siirtyi metsäteollisuuden palvelukseen G. A. Serlachius
Osakeyhtiöön.



Järjetöntä kilpailua
Huhtamäen kärsivällisyys Osyn suhteen päättyi kesällä 1981. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin kauppatieteen maisteri Yrjö Koskinen, jolla oli näyttöä vaikeuksiin joutuneen yrityksen tervehdyttämisestä. Yrjö Koskinen oli 1970-luvulla saneerannut Polarpak Oy:n
kannattavaksi, ja hänen toivottiin onnistuvan Osynkin kohdalla. Tavoitteena oli tuloksen kääntäminen voitolliseksi vuoden sisällä ja yhtiön rakenteen kehittäminen vahvaksi kolmessa vuodessa.
Yrjö Koskinen ilmoitti Osyn kehittävän sekä kotimarkkinoilla että
viennissä menestyvän tuotteen. Tällainen tuote oli itse asiassa saatu juuri valmiiksi. Kyseessä oli yksiotehana Solina, jolla yhtiö aikoi
haastaa Oraksen. Muuta tuotevalikoimaa karsittaisiin, mikä tarkoitti
kaksiotehanojen valmistuksen lopettamista. Vientisektorilla Osy panostaisi Solinan ohella putkistovarusteisiin.
Osyn kuuteensataan noussutta henkilöstömäärää Yrjö Koskinen
piti aivan liian suurena. Hänen tarkoituksenaan oli aluksi vähentää
noin 200 henkilöä, joista neljännes toimihenkilöitä. Vaikka väkeä
oli paljon, yhtiöltä oli Yrjö Koskisen mukaan puuttunut henkisiä resursseja. Havainto piti ehkä paikkansa, mutta ei varmaankaan miellyttänyt osyläisiä.165
Kilpailija Oras toteutti samaan aikaan laajaa investointiohjelmaa.
Osyllä taas ei juuri ollut mahdollisuuksia panostaa uusiin investointeihin, mutta energialaitteet-liiketoiminnan myynti UPO Oy:lle toi
kuitenkin kaivattua pääomaa. Rahaa käytettiin Solinan markkinoinnin ohella putkistovarusteet-liiketoiminnan kehittämiseen.

Osy haastoi Solinavipuhanallaan
Oraksen Safiran.
Mainos LVI-lehden
kannessa vuonna
.
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Yrjö Koskisen strategiaan kuului Oraksen haastaminen ankaraan
hintakilpailuun. Tukkuliikkeiden ohella myös vähittäismyyjille tarjottiin yhä suurempia alennuksia. Erikoistarjouksilla lähestyttiin
suoraan asunto-osakeyhtiöitä ja muita kiinteistöjen saneeraajia.
Kun Oras joutui lähtemään kilpailuun mukaan, hana-alan kauppa
meni sekaisin. Saattoi käydä niin, että vähittäisasiakkaan rautakaupasta ostaman hanan hinta oli alhaisempi kuin asennus- tai tukkuliikkeen valmistajalta tilaaman hanan. Tukkuliikkeetkin joutuivat
myymään hanoja tappiolla.
Hanatehtaiden kilpailu näkyi myös muulla tavoin. Oraksen valmistellessa asiakastapahtumaa jossain päin Suomea, Osy ilmaantui
paikkakunnalle vuorokautta aikaisemmin ja piti oman tilaisuutensa.
Oraksella pyöriteltiin päitä, kilpailu oli mennyt järjettömäksi. Hanatehtaat kilpailivat toisiaan hengiltä. Osyn arvioitiin kärsivän Orasta
enemmän, mutta myös Oraksen kannattavuus heikkeni.166
Osyn selviytyminen oli Solina-hanan varassa. Vuonna 1981 teknisesti valmis, mutta vasta seuraavana vuonna täysimittaisesti markkinoille saatu Solina-vipuhanojen sarja käsitti Keittiö-, Allas- ja SuihkuSolinan. Valmistajan mukaan Solinan valtti oli äänitaso. Keittiö-Solina oli kymmenellä desibelillään ”ylivoimaisen äänetön” yksiotehana.
Osyn markkinointi arvosteli Oraksen Safiraa äänekkyyden ohella myös muovikuoresta. Osyn mielestä kromattukaan muovikuori
ei vetänyt vertoja Solinan messinkiselle kuorelle. Toisaalta ei mainittu, että messinkinen kuori oli monta kertaa muovikuorta kalliimpi
valmistaa.
Oras ei hyväksynyt Osyn väitteitä. Hanojen äänitason selvittämiseksi Valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta tilattiin puolueeton
selvitys. VTT:n huhtikuussa 1981 tekemät testit osoittivat, ettei Safiran ja Solinan äänissä ollut merkittäviä eroja. Siltä osin kuin eroja oli,
ne olivat Safiran eduksi.167
Keväällä 1981 Oras ja Osy haastoivat toisensa harhaanjohtavasta
markkinoinnista liiketapalautakuntaan. Näkemyseroja pyrittiin toisaalta myös sovittelemaan yritysten toimitusjohtajien Pekka Paasikiven ja Yrjö Koskisen tapaamisessa. Kanteiden vetämisestä pois päästiinkin yhteisymmärrykseen. Oraksen näkemyksen mukaan tämä
merkitsi sitä, että Osy lopettaisi kromatun muovikuoren arvostelun.
Osy puolestaan totesi Solinan olevan niin hyvän tuotteen, että yhtiö
kasvattaisi sen avulla ”automaattisesti” markkinaosuuttaan.



Uusi palaveri pidettiin tammikuussa 1982. Osapuolet olivat nyt
valmiita hillitsemään kotimaista hintakilpailua. Kilpailun aloittanut
Osy ei ollut hyötynyt siitä lainkaan, sillä sen markkinaosuus hanojen myynnissä oli laskenut yhteen kolmasosaan. Vuonna 1982 Osy
aikoi myydä Suomessa 120 000 Solinaa, mikä oli vaatimaton määrä Oraksen suunnittelemaan 280 000 Safiran myyntiin verrattuna.
Hintakilpailun hillitseminen ei kuitenkaan onnistunut, ja se jatkui
entistä kiivaampana.
Termiina-termostaattihana oli Osyn liiketoiminnan ainoa valopilkku. Sen sadan tuhannen kappaleen vuosimyynti oli suurempi
kuin Oraksen termostatti- ja pressostaattihanojen (Oraterm, Oramix
ja Turvatermostaatti) yhteenlaskettu myynti. Termiina ei kuitenkaan
pelastaisi Osyä uusilta henkilöstösupistuksilta. Vuoden 1981 loppuun mennessä henkilöstöä oli vähennetty 150:llä, ja vastaava vähennys oli Yrjö Koskisen mukaan jatkossakin tarpeen. Osyn henkilöstömäärä laskisi parin vuoden sisällä 360:een, mikä hänen mielestään oli sopiva määrä suhteessa toimintaan.168
Osyn tappiollista kurssia ei kuitenkaan saatu käännetyksi parempaan, ja yhtiön viimeiset hetket alkoivat olla käsillä. Venttiilien
valmistus oli merkittävästi lisännyt tappiota, sillä kilpailu Oraksen
kanssa oli romahduttanut hintatason.
Huhtamäki teki vuoden 1982 lopulla uuden arvion Osyn mahdollisuuksista. Kilpailuun panostava strategia todettiin vääräksi. Pari
vuotta aikaisemmin tehty yritystutkimus oli esittänyt hanavalmistuksen ongelmien ratkaisemiseksi Oraksen ostoa. Nyt tätä vaihtoehtoa ryhdyttiin uudelleen harkitsemaan.
Myös Oraksella oli keskusteltu yritysten yhdistämisestä, tosin siten, että Oras ostaisi Osyn. Erkki Paasikivi tosin oli aluksi ajatusta
vastaan. Hän oletti, ettei Huhtamäki suostuisi kauppaan. Kun kilpailusta vuoden 1982 aikana tuli yhä hurjempaa, Erkki Paasikiven mieli
alkoi muuttua.169

Oras niskan päälle
Öljykriisiä seurannut talouden taantuma saneerasi eurooppalaista
hanavalmistusta. Kysynnän polkiessa paikallaan moni pieni valmistaja joutui lopettamaan. Lisäksi kaksiotehanojen aikakausi alkoi olla
ohi. Vain valmistajat, joilla oli kilpailukykyinen vipuhana, menestyisivät jatkossa.
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Oraksen
Turvatermostaatti
kilpaili Osyn
Termiinatermostaattihanan
kanssa. Mainos
LVI-lehdessä
vuodelta .

Vuoden 1978 lopulla oli selvää, Oras selviytyisi talouden laskusuhdanteesta. Suomalaisten yritysten vientiä tukivat lyhyessä ajassa toteutetut kolme devalvaatiota. Kotimaisen hanatuotannon tervehdyttämiseen taantuma kuitenkin pakotti. Maassa ei enää ollut tilaa kahdelle valmistajalle.
Osyn 1981 käynnistämä hintakilpailu oli ollut viimeinen epätoivoinen yritys säilyä hengissä. Osy kuitenkin kärsi itse kilpailusta
Orasta enemmän. Osyn vaikeuksien syyt olivat syvällä sen rakenteissa. Yhtiö toimi vanhanaikaisiksi käyneissä tiloissa, joiden uudistaminen ei ollut onnistunut. Kustannukset olivat korkeat ja tuottavuus
alhainen.
Toisaalta Termiina- ja Solina-hanojen tuonti markkinoille osoitti, että Osyssä oli teknistä osaamista. Liiketoiminnan johtaminen ei
kuitenkaan ollut samalla tasolla. Puuttui muutosjohtamisen kykyä
ja visioita. Johtamisen ja omistamisen erillisyys ehkä heikensi dynaamisuutta.
Oras oli monessa tärkeässä asiassa Osyä vahvempi. Se oli jo
useaan kertaan joutunut tuotantolaitosten rakentamisen yhteydessä
arvioimaan toimintaansa. Osy sen sijaan toimi edelleen alkuperäi

sessä paikassaan, ja yhtiössä oli tehty vain vanhaan rakenteeseen liittyneitä osittaisuudistuksia.
Oraksen visioissa kansainvälisyys oli jo varhaisesta vaiheesta mukana, ja tarkoitti rajat ylittävää kilpailutilannetta. Osyssä tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuivat enemmän kotimaan varassa toimimiseen. Ehkä ajateltiin, että hana-alan markkinat säilyisivät jatkossakin ulkomaiselta kilpailulta turvassa. Osyn ja Oraksen keskinäistä kilpailua ei pidetty kovin vakavana, sillä markkinaosuuksien
uskottiin säilyvän suurin piirtein ennallaan.
Oraksen strategia perustui Safiran markkinointiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Safiran onnistunut kansainvälinen läpimurto teki
Oraksesta vahvan myös kotimaassa. Osy puolestaan menetti 1980luvun alussa kaksiotehanojensa vientimarkkinat eikä onnistunut
korvaamaan menetystä uusilla tuotteilla. Kun kotimaassa vain Termiina menestyi kilpailussa Oraksen hanojen kanssa, Oras vei markkinaosuutta yhä nopeammassa tahdissa.
Yhtiöiden näkymät 1980-luvulle olivat vastakkaiset. Orakselle oli
tarjolla kasvua ja uusia mahdollisuuksia, Osylle jatkuvaa alamäkeä.
Huhtamäki oli kuitenkin viimein ymmärtänyt tilanteen ja ryhtynyt
valmistelemaan kotimaisen vesihanatuotannon uudelleenjärjestelyä.

Yrityskauppa
Syksyllä 1982 Huhtamäki ei enää uskonut Osyn selviytyvän vaikeuksistaan. Huhtamäen johto katsoi nyt, että ratkaisua tuli hakea yhteistyössä Oraksen kanssa.
Tässä vaiheessa Huhtamäki oli muuttamassa strategiaansa. Yhtiö
aikoi keskittyä vahvimmille toimialoilleen ja kansainvälistyä niiden
varassa. Lönnströmin Kaivopuiston konepajan toimintaa aiottiin vielä jatkaa, ei sen sijaan samalla tehdasalueella harjoitettua Osyn hanavalmistusta. Huhtamäellä ei kuitenkaan ollut selvää käsitystä siitä,
mitä hanoille tehtäisiin. Voitaisiinko Oras ostaa ja liittää yhteen Osyn
kanssa, mutta entä sitten?170
Marraskuussa 1982 Huhtamäki lähetti Orakselle kutsun hanatoimialan tulevaisuutta koskevaan keskusteluun. Joulukuun kolmantena pidettiin kokous, johon osallistuivat Huhtamäen pääjohtaja
Asko Tarkka ja Osyn hallituksen puheenjohtaja Erkki Railo sekä
Oraksen Erkki Paasikivi ja Pekka Paasikivi. Keskustelussa Huhtamäki toi esiin valmiutensa Oraksen ostoon ja liittämiseen Osyyn. Toisaalta Huhtamäki oli valmis tekemän kaupat myös toisin päin.
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Oraksellakin oli pohdittu kotimaisen valmistuksen tilannetta.
Keskinäisen kilpailun oli todettu heikentävän suomalaisten mahdollisuuksia kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Oras aikoi laajentua ulkomaille ja oli juuri aloittanut kansainvälistymisstrategiansa
ostamalla pienen saksalaisen hanatehtaan osake-enemmistön. Strategia edellytti vahvaa asemaa ja kannattavuutta kotimaassa, mihin
kahden kilpailevan valmistajan tilanteessa ei päästäisi.
Paasikivet näkivät Oraksen ja Osyn yhdistämisen välttämättömäksi. Perheyrityksen myyminen oli heille kuitenkin täysin mahdoton ajatus. Katseet oli jo suunnattu eteenpäin ja visioissa Oras nähtiin useassa maassa toimivana monikansallisena valmistajana. Koska Huhtamäki oli ilmeisen valmis luopumaan hanatuotannostaan,
Oras tarjoutui ostamaan Osyn.
Asko Tarkalle ja Erkki Railolle tarjous kelpasi, sillä Huhtamäki
pääsisi heti eikä vasta joskus aikojen päästä eroon hanavalmistuksestaan. Kun periaateratkaisusta oli saatu yksimielisyys, keskustelu
siirtyi kauppahintaan. Huhtamäen Osystä pyytämä summa oli Paasikivien mielestä kuitenkin turhan suuri. Heidän mielestään hinta
tuli sitoa Osyn tulokseen. Lopulta sovittiin 35 miljoonasta markasta,
minkä lisäksi Oras maksoi 14 miljoonan markan edestä Osyn velkoja Huhtamäelle.
Huhtamäen ja Oraksen neuvottelut käytiin keskinäisen luottamuksen hengessä, eikä esimerkiksi yksityiskohtaista Osyä koskenutta yritystutkimusta tehty. Orakselle kauppa osoittautui kuitenkin
erittäin edulliseksi. Myöhemmin arvioitiin, että maksettu hinta saatiin takaisin noin kolmessa vuodessa. Osyn ja Oraksen kilpailua oli
käyty myös televisiomainonnan avulla, ja kumpikin oli budjetoinut
tarkoitukseen huomattavia summia. Kaupan jälkeen Oras supisti
mainontansa minimiin, mikä toi miljoonien säästöt.171

Tunnelmat kaupan jälkeen
Osyn siirtyminen Oraksen omistukseen tapahtui tammikuun ensimmäisenä 1983. Julkisuuteen annetussa tiedotteessa kaupan todettiin takaavan hanateollisuuden tulevaisuuden Suomessa ja luovan edellytykset myös kansainvälistymiselle. Toimialaa järisyttäisi
1980-luvulla Euroopan laajuinen rakennemuutos, mutta suomalainen valmistus kykenisi Oraksen ja Osyn yhdistymisen seurauksena
vastaamaan haasteisiin, esimerkiksi kotimarkkinoille ilmaantuvaan
ulkomaiseen kilpailuun.


Oras oli jo aikaisemmin ollut Pohjoismaiden suurin hanatehdas.
Vuonna 1982 sen liikevaihto nousi 172 miljoonaan markkaan ja yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden määrä 522:een. Osyn vastaavat
luvut olivat 109 miljoonaa markkaa ja 479 henkilöä. Nyt Oras nousi
tuhannella työntekijällään alan viidenneksi suurimmaksi yritykseksi
Euroopassa. Raumalla Oraksesta tuli kolmanneksi suurin yritys Rauma-Repolan ja Hollmingin telakoiden jälkeen.
Paasikiven perheelle Osyn osto merkitsi suurinta tapahtumaa perheyrityksen historiassa. Kilpailu Osyn kanssa oli innostanut Erkki
Paasikiveä viemään yritystään eteenpäin. Nyt tämä kilpailu oli päättynyt Oraksen voittoon. Nuorempien Paasikivien mielissä taas oli ensisijaisesti tulevaisuus ja edessä oleva kilpailu eurooppalaisten hanavalmistajien kanssa.
Myös Oraksen henkilöstön keskuudessa yrityskauppa koettiin
myönteisenä. Kilpailu Osyn kanssa oli kannustanut henkilöstöä tekemään parastaan. Työntekijöiden ponnistelujen tuloksena Oras oli
osoittautunut kahdesta hanatehtaasta vahvemmaksi.172
Huhtamäessäkin oltiin tyytyväisiä, kun huonosti kannattaneesta
hanaliiketoiminnasta oli päästy eroon. Osyn henkilöstön piirissä sen
sijaan oli aluksi vallalla epävarmuus tulevasta ja entistä omistajaa
kohtaan tunnettu pettymys. Suorastaan vihainen oli Osyn aikaisemmin omistanut teollisuusneuvos Teresia Lönnström.
Kun pääjohtaja Asko Tarkka saapui henkilökohtaisesti kertomaan
yrityskaupasta Teresia Lönnströmille, tämä ei ottanut Tarkkaa vastaan.
Ehkä näin torjuva suhtautuminen ei ollut oikeutettua. Huhtamäki
oli kylläkin luvannut, ettei myisi Osyä (siis 1972 ostettua Lönnström
Oy:tä, johon tuolloin kuuluivat sekä konepaja että vesikalustevalmistus) kymmeneen vuoteen, mutta kyseinen aikaraja oli jo saavutettu.
Teresia Lönnström koki varmaankin yrityskaupan miehensä ja
oman työnsä tuhoamisena ja oli siksi katkera. Tapahtuneen olisi voinut nähdä myönteisessäkin valossa, mutta siihen hän ei kyennyt. Teresia Lönnström ei ehkä ollut tietoinen eurooppalaisen vesikalustealan piirissä käynnistyneestä rakennemuutoksesta eikä ymmärtänyt,
että kauppa vahvisti raumalaisen hanavalmistuksen asemaa uudessa
tilanteessa.
Osyn toimitusjohtaja Yrjö Koskinen ja monet yhtiön johtajat olivat hekin katkeria Huhtamäelle. Osyläiset kokivat hävinneensä hanatehtaiden välisen kilpailun, ja suurin syy tähän oli heidän mielestään
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se, että Huhtamäki oli vienyt Osyltä tukensa. Varsin pian Koskinen
ja neljä muuta johtajaa erosivat tehtävistään ja lähtivät perustamaan
uutta hanatehdasta. Muukin johto siirtyi suurimmaksi osaksi toisiin
yrityksiin.
Osyn toimihenkilöille ja työntekijöille yrityskauppa oli järkytys.
Sitä ei ollut osattu odottaa, ja jos hanatehtaiden yhdistymistä oli joskus ajateltukin, oli kuviteltu Osyn ostavan Oraksen. Huhtamäen toiminnan seurauksena hanatehtaista huonommaksi koettu oli nyt
päässyt ostamaan paremman.
Toimihenkilöt olivat huolissaan kaupan vaikutuksesta työpaikkoihinsa, sillä yrityksillä oli monen toiminnon, esimerkiksi kotimaan
myynnin, osalta päällekkäiset organisaatiot. Huoli ei ollut turha, sillä noin kolmannes Osyn toimihenkilöistä joutui jättämään tehtävänsä keväällä 1983. Irtisanottuja oli 20. Toisaalta uuden työpaikan löytäminen ei juuri tuolloin ollut vaikeaa.173
Työntekijöidenkin piirissä kiersivät mitä villeimmät huhut edessä olevasta. Osyn Kaivopuiston tehtaan pääluottamusmies Matti
Mäntysaari kertoi, ettei työosastoilla aluksi uskottu hänen niihin viemäänsä tietoa Osyn myynnistä. Moneen kertaan hän sai asiaa vakuutella. Muutaman päivän kuluttua lähtivät huhut liikkeelle. Kaivopuiston rakennukset purettaisiin, ja niiden tilalle tulisi asuintaloja.
Kun huhut eivät laantuneet, Matti Mäntysaari kääntyi Oraksen
johdon puoleen. Hänelle vakuutettiin, ettei Kaivopuistoa missään
tapauksessa lakkautettaisi, ja että tuotanto jatkuisi. Vaikka Mäntysaari välitti viestin eteenpäin, vei aikansa, ennen kuin puheet tehtaan lopettamisesta vaimenivat.
Työntekijöiden asennoitumiseen uutta omistajaa kohtaan vaikutti osaltaan ammattiosasto 102:n johtokunnan jäsen, kansandemokraatteihin lukeutunut Eero Lehto. Hän keskusteli Kaivopuiston tulevaisuudesta Pekka Paasikiven kanssa. Eero ja Pekka tunsivat toisensa urheiluseuratoiminnasta oltuaan samaan aikaan mukana PalloIiroissa. Eeron tiedusteltua asiaa Pekka totesi, ettei työntekijöitä irtisanottaisi, koska tilauskirjat ovat täynnä.
Toisin kuin Osyn johto ja suuri osa toimihenkilöistä Kaivopuiston
työntekijät jäivät tehtaalle luottaen siihen, että Oras turvaisi työpaikat. Muualle, esimerkiksi aidan toiselle puolelle Lönnströmin konepajapuolelle ei siirrytty. Lönnström ei houkutellut, koska sillä meni
tuolloin varsin heikosti.174



Osyn liittäminen Orakseen
Osyn toiminta päättyi 1.3.1983. Tässä vaiheessa oli saatu valmiiksi
suunnitelmat Osyn liittämisestä Orakseen siten, että monet päällekkäisyydet poistuisivat. Esimerkiksi raaka-aineiden hankinta yhdistettäisiin. Vesihanojen valmistus kuitenkin jatkuisi myös Kaivopuiston
tehtaassa. Vuoden 1983 lopulla päätettiin lisäksi, että Kaivopuistoon
siirrettäisiin Oras Valveksen Laitilassa harjoittama messinkiventtiilien valmistus sekä Osyn Alastarossa harjoittama putkistovarusteiden tuotanto.
Kaivopuiston perusteellisia ja kalliiksi tulleita uudelleenjärjestelyjä ryhtyivät vetämään tehtaalle siirtyneet Oraksen johtajat Risto Saarisalo sekä Ilkka Liukas. Tehtävä oli haasteellinen, sillä kiinteistö oli
sokkeloinen, tehtaan koneiden käyttö kallista ja valimo vanhanaikainen. Tiloissa jouduttiinkin tekemään perusteellisia rakennusteknisiä
korjauksia. Koska valmistusta tuli voida jatkaa korjausten aikana, koneita jouduttiin siirtämään useita kertoja paikasta toiseen.175
Kaivopuiston uudistuksista ensimmäinen oli kesällä 1983 käyttöön
otettu messingin kuumapuristus. Sen avulla valmistettiin putkistovarusteiden, palloventtiilien sekä vesihanojen osien aihioita. Syksyllä alkoi Solina-hanan tuotanto uudella valmistuslinjalla aikaisempaa
kontrolloidummalla ja tehokkaammalla tavalla. Viimeistään tässä
vaiheessa poistui työntekijöiden pelko Kaivopuiston alas ajosta.176
Osyn yhdistäminen Orakseen johti myös toimihenkilöiden siirtymiseen toimipaikkojen välillä. Oraksen hallintohenkilökunta muutti
Rauhankadun konttorilta entiseen Osyn toimistoon Kaivopuistoon.
Tilaa järjestyi, kun Osyn myynti- ja varastohenkilöstö meni Isometsälle ja vientiosasto Rauhankadulle. Osyn vientiosastolla työskennellyt Aila Kortelainen kertoi Rauhankadun oraslaisten ottaneen uudet
tulijat lämpimästi vastaan. Uusissa tiloissa viihtymiseen vaikutti sekin, että Erkki Paasikivellä oli tapana kiertää aamuisin tervehtimässä
henkilökuntaa ja aloittaa entisistä osyläisistä.177
Vuoden 1984 käynnistyessä Oraksen ja Osyn yhdistymisen aiheuttama voimakkain mielenkuohu oli Raumalla jo rauhoittunut. Sen sijaan Alastarossa tunnelma kiristyi Oraksen ilmoitettua lopettavansa
paikkakunnalla toimineen entisen Osyn putkistovarustetehtaan. Ratkaisu merkitsi 60 henkilön irtisanomista ja jäämistä työttömäksi. Tosin näille tarjottiin mahdollisuutta siirtyä Kaivopuistoon. Alastaron


Yhden vai kahden tuotemerkin hanoja?
Yrityskaupan jälkeen Oraksen tuotteet jakaantuivat Oras- ja Osy-hanoihin, Oras-palloventtiileihin sekä Osy-putkistovarusteisiin. Kahden tuotemerkin ylläpito tuli kuitenkin kalliiksi, kun kumpikin vaati
oman markkinointiorganisaationsa ja -budjettinsa. Lisäksi sekä vipuhanat Safira ja Solina että termostaattihanat Turvatermostaatti ja
Termiina olivat keskenään kilpailevia tuotteita. Oras joutui myös jatkamaan Solinan ja Termiinan myyntiä Osyn alas laskemalla hintatasolla, mikä edelleen heikensi kannattavuutta.179
Osy-tuotemerkin käyttöä puolsi kuitenkin se, että näin annettaisiin vaikutelma kilpailun jatkumisesta. Oraksen konsulttina toiminut Investcon Oy perusteli kahden tuotemerkin tarvetta sillä, että
tukkuliikkeet eivät suostuisi ostamaan vain Oras-hanoja.
Lisäksi Investcon arvioi, että ulkomaiset vesihanat työntyisivät
jatkossa Suomeen. Tänne saattaisi ilmaantua myös tukkuliikkeistä
riippumattomia rakennustarviketavarataloja sekä halpahanojen rautakauppamyyntiä. Kilpailun kiristyessä edullisia Osy-hanoja tarvittaisiin Oraksen tuotevalikoimaa täydentämään. Myös viennissä erilliselle Osy-merkille olisi käyttöä. Investcon korosti, että Osyn kohtalon tuli ratketa asiakkaiden päätösten perusteella, ei valmistuksen
organisoinnista johtuvista tekijöistä.
Osy-merkistä luovuttiin kuitenkin varsin pian, kun kahden tuotemerkin ylläpito todettiin kalliiksi. Lisäksi kävi ilmi, etteivät kuluttajat arvostaneet Osy-merkkiä, vaan päinvastoin vieroksuivat sitä.
Kuluttajien kannan osoitti Osyn toimintansa loppuvaiheessa teettämä kyselytutkimus. Mainituista syistä Solina ja Termiina siirrettiin
Oras-merkin alle.180
Kaikkien entisten hanojen valmistusta aiottiin jatkaa, sillä kullekin uskottiin löytyvän oma kuluttajaryhmänsä. Termiinaa markkinoitaisiin ”hallitsevana valtatermostaattina”. Se olikin jo vuosia ollut
markkinoiden johtava termostaattihana ja käynyt kalliimpaa Turvatermostaattia paremmin kaupaksi. Toisaalta Turvatermostaatin arveltiin menestyvän ”erikoispaikkojen ratkaisuna”.
Vipuhanoissa Safira oli hallitseva, ja Solina sen kevyempi vaihtoehto. Safiran teknistä ylivoimaa oli lisännyt Super Safira -mallin
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asukkaat olivat varsin vihaisia Oraksen päätöksestä, ja paikallislehti
kirjoitti yhtiöstä ilkeään sävyyn.178



tulo markkinoille. Lisäksi Solina oli Safiraa kalliimpi valmistaa. Tästä huolimatta Solinaa jouduttiin Osyn hinnoittelun perintönä myymään 20 prosenttia Safiraa halvemmalla. Solinan tappiosta pyrittiin
nopeasti eroon tuomalla 1984 markkinoille Solina Junior. Sen kuori oli messingin asemasta kromattua muovia ja säätöosa sama kuin
Safirassa.
Rinnakkaisten hanojen valmistuksesta kuitenkin luovuttiin, kun
tukku- ja asennusliikkeet alkoivat kysellä, miksi Oras myi keskenään
kilpailevia tuotteita. Vain parhaat hanat oli syytä pitää markkinoilla.
Asiakkaiden kannanotot saivat Oraksen luopumaan Termiinan sekä
Solina Juniorin valmistuksesta 1980-luvun puolenvälin jälkeen. Safiran ja Turvatermostaatin tuotanto sen sijaan jatkui. Tuoterationalisointi paransi merkittävästi Oraksen kannattavuutta.181

Hanames – yritys kilpailevaksi valmistajaksi
Osyn siirryttyä Oraksen omistukseen eri tahoilla väitettiin Oraksen monopoliaseman johtavan vesihanojen kallistumiseen. Lisäksi tukkuliikkeiden oletettiin kaipaavan Orakselle kotimaista kilpailijaa. Näin uskoi
ainakin Osyltä yrityskaupan jälkeen entisen toimitusjohtajan Yrjö Koskisen johdolla lähtenyt ryhmä johtajia ja toimihenkilöitä. Ryhmä näki
mahdollisuuden uuden hanatehtaan toiminnalle Suomessa. Jopa 
prosentin markkinaosuuden valtaamista pidettiin mahdollisena.
Maaliskuussa  perustettiin Hämeenlinnaan Hanames-niminen
yritys. Hankkeessa oli lehtitietojen mukaan mukana Osyn entisen johtoportaan lisäksi kymmenkunta muutakin raumalaista. Hämeenlinnan
kaupunki rakennutti Hanamesille teollisuushallin ja järjesti ammattikurssin työntekijöiden kouluttamiseksi. Tuotanto tehtaalla alkoi keväällä .
Hanamesin vipuhana Elega tuli markkinoille kesäkuussa, ja ainakin eräät tukkuliikkeet ottivat sitä myyntiin. Hanamesin tavoitteet olivat tässä vaiheessa muuttuneet aikaisempaa vaatimattomimmiksi, sillä
Elegalle tavoiteltiin aluksi vain seitsemän prosentin markkinaosuutta.
Se aiottiin viedä Oraksen Safiralta.
Tunnelmat olivat Hanamesissä kuitenkin korkealla. Yrjö Koskisen mukaan mielenkiinto Elegaa kohtaan oli suuri ja tilauksia oli tullut paljon.
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Kilpailevan hanatehtaan perustamisesta kirjoitettiin
laajasti. Oheinen
uutinen julkaistiin
Kotimaa-lehdessä.

Vienti aiottiin käynnistää voimaperäisellä markkinoinnilla ulkomailla.
Hanamesin pitkälle automatisoitu ja tietokoneohjattu tehdas tekisi kahta vuoroa. Yhtiö investoi kromaukseen, mutta ei hallinnut muoviteknologiaa ja teetti muoviosat alihankkijoilla.
Oraksella seurattiin tarkkaan Hanamesin kehitystä. Varsin pian todettiin, ettei Elega kyennyt kilpailemaan Safiran kanssa. Tukkuliikkeet pitivät Elegaa ensisijaisesti Oraksen Solina Juniorin vaihtoehtona. Lisäksi kävi ilmi, ettei Hanamesin tuotteessa ollut mitään erikoista kuluttajia
kiinnostavaa. Tukkuliikkeidenkin mielenkiinto Elegaan loppui nopeasti.
Hanamesin ongelmia lisäsi kallis valmistusprosessi.
Vuonna  Hanames ajautui konkurssiin, mikä toi huomattavia menetyksiä rahoittajille, erityisesti Hämeenlinnan kaupungille ja Suomen
Yhdyspankille. Jälkimmäinen yritti kaupata Hanamesin tehdasta eri tahoille ja kääntyi viimein Oraksen puoleen. Oraksella ei kuitenkaan oltu
kiinnostuneita.
Hanamesin konkurssipesästä Oras osti tärkeän valuautomaatin.
Muut koneet ja laitteet menivät Noormarkussa vesijohtovarusteita valmistaneelle Heikki Laiho Oy:lle. Hela-hanan valmistus käynnistyi ,
mutta jonkin ajan kulutta yhtiö keskittyi muihin tuotteisiin.
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Kansainvälistyminen kasvustrategiana

>> Oraksen
toimitusjohtaja
Pekka Paasikivi
vuonna .


Kotimaisista teollisuusyrityksistä vain pieni osa oli 1980-luvun alussa perustanut ulkomaisen markkinointiyhtiön tai tuotantolaitoksen.
Kansainvälistyminen ulkomaille etabloitumalla koettiin kuitenkin
yhä tarpeellisemmaksi kasvun turvaamiseksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Vienti kotimaasta käsin ei enää kyennyt tuomaan riittävää
kasvua. Kansainvälistymisen aloittivat ensimmäisenä metsäteollisuuden suuryritykset sekä metalli- ja konepajateollisuus. Vuosikymmenen kuluessa paineet ulkomaisten yksikköjen perustamiseen kasvoivat myös pienemmissä yrityksissä ja muillakin aloilla.
Suomalaisten yritysten kansainvälistymistä oli vuodesta 1974 seurattu Helsingin kauppakorkeakoulun tutkimushankkeessa ”Finland’s international business operations”. Hanketta johti professori Reijo Luostarinen, joka oli tullut oraslaisille tutuksi jo 1970-luvun
alussa Finnarmatur-projektin markkinointiryhmän vetäjänä.
Luostarisen näkemykset kansainvälistymisen välttämättömyydestä ja noudatettavasta strategiasta esiteltiin vuonna 1980 ilmestyneessä
kirjassa: Kansainvälistyminen – yrityksen keskeinen kasvustrategia 1980luvulla. Kirjaa luettiin yrityksissä tarkasti, niin myös Oraksella. Sen
opit muodostivat perustan Oraksen laajentumiselle ulkomaille.184
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Siirtyminen suljetuista kotimarkkinoista avoimiin kansainvälisiin markkinoihin johtaisi Suomessakin hinnoiltaan edullisten ulkomaisten tuotteiden tuloon kotimaisten kilpailijoiksi. Kilpailukykynsä säilyttääkseen kotimarkkinayritykset joutuisivat investoimaan
tuotannon automatisointiin. Se laskisi tuotteiden yksikkökustannuksia, mutta vaatisi aikaisempaa suurempia sarjoja. Samalla yrityksen optimikoko kasvaisi.
Kotimaan markkinat kävisivät liian pieniksi kannattavalle tuotannolle, eivätkä myöskään perinteiset vientioperaatiot kykenisi takaamaan kilpailukykyisten yksikkökustannusten edellyttämiä menekkimääriä. Luostarisen mukaan kansainvälistyminen oli suorastaan
elinehto yrityksen säilymiselle hengissä. Ulkomaisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta tuli nostaa vähintään puoleen.185
Monien yritysten tavoin Oras oli Luostarisen kuvaamassa tilanteessa. Yhtiö oli tehostanut valmistustaan koneellistamalla, mutta
kotimarkkinoilta tarvittavaa kysynnän lisäystä ei ollut odotettavissa. Viennin kasvuun oli 1970-luvulla luotettu, mutta sen osuus liikevaihdosta ei vastoin odotuksia noussut yli kahdenkymmenen prosentin vaan päinvastoin laski kymmenen prosentin tuntumaan.
Oraksen lähtökohdat kansainvälistymiselle olivat kuitenkin hyvät.
Yhtiö saattoi tarjota teknologialtaan johtavia hanoja, joten laajentuminen tytäryhtiöiden avulla ulkomaille olisi järkevä kehitysaskel.
Kansainvälistyminen tukisi myös asemien säilyttämistä kotimaassa
siinä vaiheessa, kun ulkomaiset hanatehtaat ryhtyisivät valtaamaan
Suomen markkinoita.
Reijo Luostarisen mukaan suomalaisten ei tullut jäljitellä suurten monikansallisten yritysten kansainvälistymisstrategioita. Sen sijaan tuli etsiä segmentoituja asiakasryhmiä, joiden tarpeet tyydytettäisiin omaleimaisilla ja kuluttajille lisäarvoa tuovilla tuotteilla sekä
palveluilla.
Kansainvälistyminen kapealle markkinasegmentille suuntautuen
asetti suuret vaatimukset teknologian, johtamisen ja markkinoinnin
osaamiselle. Onnistuminen saattoi kuitenkin kasvattaa pienen kotimarkkinayrityksen monikansalliseksi toimijaksi, ehkä jopa globaaliksi johtajaksi alallaan.
Oras päätti noudattaa Luostarisen ohjeita. Perinteisen viennin
asemasta yhtiö panosti yritysostoihin ulkomailta sekä ulkomaisten
tytäryhtiöiden perustamiseen. Oras lähti näin 1980-luvun alussa po
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lulle, jota moni suomalainen teollisuusyritys on kansainvälistyessään seurannut. Ulkomailta hankitun liiketoiminnan yhdistäminen
jo olemassa olevaan osoittautui kuitenkin niin Orakselle kuin monelle muullekin yritykselle varsin monimutkaiseksi ja etukäteen arvioitua vaikeammaksi tehtäväksi.186

Liikeidea
Reijo Luostarisen oppien ohella Oras keskusteli kansainvälistymisestä ruotsalaisen Scandinavian Institutes of Economic Research
SIAR -konsulttitoimiston kanssa. Pekka Paasikivi ja Risto Saarisalo
olivat tutustuneet SIAR:in asiantuntijoihin Liikkeenjohdon Instituutin Lifim kursseilla 1970-luvun lopulla.
Ensi vaiheessa Oras omaksui SIAR:in näkemyksen yritystoiminnan perustana olevasta liikeideasta sekä sen kolmesta elementistä.
Nämä olivat: Asiakas, tuotteet sekä yrityksen tapa toimia. Asiakas
tuli asettaa yrityksen toiminnan lähtökohdaksi. Johdon oli selvitettävä, kuka oikein oli asiakas ja mitä tämä halusi. Vasta sitten tuli
miettiä, mitä asiakkaalle tarjottiin. Yrityksen toimintatavan perustana taas olivat arvot, jotka tuli kiteyttää.
Toisen polven Safira-vipuhanasta tulisi Oraksen tärkein 1980-luvun tuote. Hanan valmistuksen tuli tapahtua yksinkertaisemmin ja
halvemmalla kuin vanhan Safiran. Valmistusaikaa lyhennettäisiin
automaatiolla. Vanhan mallin ääniongelmat tuli ratkaista ja hanan
sijoittua ensimmäiseen ääniluokkaan. Lisäksi tuotekehitystä jatkettaisiin siten, että Safiran etumatka kilpailijoihin säilyisi.187
SIAR korosti yrityksen toimialalla tapahtuvien rakennemuutosten ottamista huomioon ja niiden hyväksikäyttöä. Tässä ei ollut eroa
sillä, toimittiinko kotimarkkinoilla vai kansainvälisesti. Oraksen
näkökulmasta olennaista oli eurooppalaisen hanateollisuuden piirissä juuri tuolloin alkanut rakennemuutos, joka johtaisi keskittymiseen ja pienten valmistajien katoamiseen.
Vuodesta 1981 Oraksen konsulttina jatkoi SIAR:ista irtautunut
kotimainen Investcon Oy. Investcon painotti, ettei yrityksen ostaminen ulkomailta, vaikka antoikin mahdollisuuden päästä kohdemaan
markkinoille, taannut onnistunutta kansainvälistymistä. Tärkeintä oli kiteyttää, millaisella liikeidealla uusille markkinoille mentäisiin ja mitä lisäarvoa suomalainen omistaja toisi ulkomailta hankittavaan yritykseen. Näistä kysymyksistä käytiin Oraksen johdon ja


Investconin asiantuntijan Bjarne Pethin kesken monia keskusteluja
vuosien mittaan.
Yrityksen keskeisiä prosesseja olivat operatiivisen liiketoiminnan
kasvattaminen, toiminnan tehostaminen sekä innovointi. Kaikkia
kolmea tuli ”vaalia ja kehittää jatkuvasti, sillä menestys heikkenee
aikafunktiona, jos uusiutuminen puuttuu”.188
Reijo Luostarinenkin oli kiinnittänyt huomiota samaan. Hän varoitti kansainvälisillä markkinoilla vallitsevan ankaran kilpailun rapauttavasta vaikutuksesta. Koska tuoteteknologian alalta hankittu
kilpailuetu ei ollut pysyvä, tuote- ja kehitysinvestointien tuli olla jatkuvia. Yritykset, jotka eivät niihin ajoissa panostaneet, eivät kyenneet nousemaan huipulle ja säilyttämään siellä asemaansa.
Suomalaisten yritysten sijoitukset ulkomaille eivät vielä 1980-luvulla osoittautuneet menestyksiksi. Ulkomaiset yksiköt tekivät itse
asiassa huomattavia tappiota. Kansainvälistyminen oli käynnistetty
ilman selkeää näkemystä liikeideasta tai vahvuuksista. Tämä ”yritä
ja erehdy -prosessi” saattoi kuitenkin tuoda kokemusta tulevaisuutta
varten, jos siitä vain osattiin ottaa oppia.189
Myös Oraksen kansainvälistymiseen liittyi riskejä. Vieraille markkinoille pyrittiin yritysostojen kautta, eikä ostettujen yritysten tilanne ollut aivan se, miksi se oli etukäteen arvioitu. Oras kykeni kuitenkin reagoimaan nopeasti, ja näin kohtalokkaat epäonnistumiset
vältettiin. Viime kädessä yhtiön onnistuminen perustui sen tuotteiden hyvään kilpailukykyyn Suomen ulkopuolellakin. Myös jo kotimaassa omaksutulla asiakaslähtöisellä toimintatavalla oli huomattava merkitys.
Miten sitten Oraksen luonne perheyrityksenä vaikutti kansainvälistymiseen? Reijo Luostarisen mukaan varsin yleisesti oletettiin
perheyritysten suhtautuvan muutoksiin vastahakoisesti. Tämän katsottiin johtuvan yritysjohdon puutteellisesta osaamisesta, mikä taas
johtui siitä, ettei ulkopuolisia haluttu johtajiksi. Lisäksi ylimpänä
ohjenuorana oletettiin olevan perheen hyvinvoinnin turvaamisen ja
riskien välttämisen.
Luostarisen mielestä edellä esitetty näkemys ei perustunut empiiriseen tutkimukseen. Seurattuaan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä kahden vuosikymmenen ajan Luostarinen havaitsi vain
pienten perheyritysten suhtautuvan vastahakoisesti kansainvälistymiseen. Suuret perheyritykset sen sijaan olivat onnistuneet laajen
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tamaan toimintaansa ulkomaille jopa paremmin kuin suuret teollisuusyritykset.
Tämä johtui Luostarisen mukaan siitä, että suuret perheyritykset
käyttivät hyväkseen joustavuuttaan ja nopeaa reagointikykyä samalla kun ne rekrytoivat ulkopuolista osaamista johtoelimiin. Näinhän
esimerkiksi Oras oli menetellyt jo kauan ennen kuin kansainvälistyminen oli tullut ajankohtaiseksi. Tapa hankkia asiantuntemusta
myös omistajasuvun ulkopuolelta muodosti yhden tärkeän elementin Oraksen onnistuneessa kansainvälistymisessä.190
Strategiaopit ja konsulttien neuvot tarjosivat vain yleisen viitekehityksen sille, miten ulkomaille sijoittauduttaessa tuli menetellä.
Paikalliset olosuhteet ja yrityskulttuuri ratkaisivat, mikä oli mahdollista ja mikä ei. Oraksen ulkomailla työskentelevä henkilöstö joutui
usein toimimaan oman harkintansa varassa. Tällöin Raumalla opittu konkreettinen ja operatiivinen toimintatapa oli tehokas. Oraslaiset eivät pelkästään vierailleet ostetuissa yrityksissä. Toistakymmentä oraslaista muutti perheineen kohdemaihin ja työskenteli pitkiä
aikoja tytäryrityksissä.
Suomalaisten yritysten kansainvälistyessä osaavan ulkomaisen
henkilöstön löytäminen oli vaikeaa varsinkin Keski-Euroopassa. Kyvykkäimmät olivat suuryritysten palveluksessa, eivätkä pienet ja tuntemattomat suomalaiset yritykset kiinnostaneet. Maksamalla korkeaa palkkaa saatiin yleensä palkattua henkilöitä toiselta tai kolmannelta tasolta. Suuri palkka oli heille korvaus siitä, että urakehitysmahdollisuudet suomalaisyrityksissä koettiin heikohkoiksi.
Joitakin kertoja Oras rekrytoi vastuullisiin asemiin henkilöitä, jotka osoittautuivat pettymyksiksi. Esimerkiksi Saksassa jouduttiin
vaihtamaan johtoa pariin otteeseen ennen pätevän ja sitoutuneen
paikallisen johtajan löytymistä. Ranskassa rekrytointia vaikeuttivat
paikallinen kieli ja kulttuuri, sillä oraslaisten ranskan osaaminen oli
vaatimatonta. Belgiassa rekrytoitiin jopa henkilö, joka syyllistyi väärinkäytöksiin.191

Euroopan hanateollisuus murroksessa
Vesihanojen valmistus oli Euroopassa pääosin kotimarkkinateollisuutta vielä 1980-luvun alussa. Viennillä oli merkitystä vain muutamalle suurelle valmistajalle. Vientiä vaikeuttivat monenlaiset kilpailua rajoittavat tekijät, jotka estivät tuontihanoja saamasta jalansijaa


paikallisilla markkinoilla. Esimerkiksi hanoilta vaaditut ominaisuudet ja standardit vaihtelivat maittain. Lisäksi tukkuliikkeet ja muut
jakelijat suosivat oman maan tuotteita, eivätkä useinkaan ottaneet
tuontihanoja valikoimiinsa.
Jakeluportaan vahva asema johtui siitä, että hanamerkin valintaa
koskevan päätöksen teki harvoin kuluttaja. Kuluttajat luottivat asentajien, urakointiliikkeiden sekä suunnittelijoiden asiantuntemukseen ja valitsivat hanat näiden suositusten perusteella. Näin markkinat olivat kaikkialla varsin jäykät ja konservatiiviset.
Muutoksen merkkejä oli toisaalta näkyvissä. Yritysten kansainvälistyminen oli käynnistynyt, samoin kuluttajakunnan eriytyminen
erilaisten arvostusten mukaisiin ryhmiin, segmentteihin. Markkinoilla erottautui ylin segmentti, joka arvosti laadun ohella ulkonäköä ja ylellisyyttä. Se halusi itse päättää vesihanojen ja kylpyhuonekalusteiden hankinnasta osana asunnon yksilöllistä sisustamista.
Euroopassa toimi 1980-luvun alussa noin sata hanatehdasta. Muutaman suuren valmistajan ohella oli kymmenittäin pieniä yrityksiä.
Tehtaiden yhteenlaskettu kapasiteetti ylitti kokonaiskysynnän, kun
talonrakentamisen kasvu oli hidastunut jo 1970-luvulla. Asuntojen
saneeraus ei riittänyt nostamaan hanojen kysyntää olemassa olevan
valmistuskapasiteetin tasolle.
Hanateollisuuden hitaan kasvun vuoksi alalla arvioitiin, että suurin osa valmistajista joutuisi 1980-luvulla lopettamaan toimintansa.
Jäljelle jäisivät vain parhaat, ehkä noin 10–20 yritystä. Kamppailua
eloonjäämisestä käytäisiin Euroopan laajuudessa. Voittajat jakaisivat maanosan markkinat.
Oras aikoi olla yksi hanateollisuuden rakennemuutoksen voittajista. Toimitusjohtaja Pekka Paasikivi näki mahdollisuudet hyviksi,
sillä tuotantokyky oli Osyn yhdistämisen jälkeen saatu jo 1984 kilpailutilanteen edellyttämälle tasolle. Kapasiteettia ja teknistä osaamista oli riittävästi. Jatkossa investointien painopiste siirrettäisiin tuotekehitykseen, markkinointiin sekä yritysostoihin.192
Oraksen kansainvälistymisen suunta oli aluksi Keski-Eurooppa,
käytännössä Länsi-Saksa ja sen naapurimaat. Länsi-Saksan markkinat olivat Euroopan suurimmat, ja siellä myös kilpailu oli kovinta. Suurimmat valmistajat olivat Friedrich Grohe ja sitä hieman pienempi Hansgrohe. Näillä oli yhteiset juuret, ja koko 1980-luvun ajan
ne kävivät oikeutta Grohe-nimen käytöstä. Keskisuuriin kuuluivat
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Hansa Metallwerke, Ideal Standard, Kludi sekä Rokal. Lisäksi oli parikymmentä pientä tehdasta. Suurten yhtiöiden valmistus käsitti vesihanojen ohella muitakin kylpyhuonekalusteita.
Länsi-Saksassa tukkuliikkeet olivat valmistajien ohella tärkeitä hanaalan toimijoita. Maan markkinat jakaantuivat kymmenen ketjun kesken. Tukkurien asema vahvistui koko 1980-luvun ajan, ja valmistajien
oli sopeuduttava jakelijanaan toimivan tukkuliikkeen strategiaan.193
Saksan naapurimaissa Itävallassa, Sveitsissä ja Ranskassa oli keskisuuria valmistajia, etelämpänä Italiassa taas paljon pieniä tehtaita. Itä-Euroopan sosialistisissa maissa paikallista kysyntää tyydyttivät
suuret valtion omistamat tehtaat. Esimerkiksi Puolassa näitä oli kaksi.
Länsimarkkinoille ne eivät kuitenkaan kyenneet hanojaan viemään.
Pohjoismaissa toimi 1980-luvun alussa joukko hanatehtaita. Tanskan useasta valmistajasta Damixa oli suurin. Norjassa taas toimi vain
yksi tehdas, Lyng Armatur, jolla oli merkittävä asema omilla markkinoillaan.
Ruotsissa johtoasemaa pitivät samalla paikkakunnalla sijainneet
FM Mattsson ja Mora Armatur. Ne olivat siis kuin aikaisemmin Oras
ja Osy Suomessa. Kolmas ruotsalainen oli Vårgårda Armatur. Yritykset olivat hyvin hoidettuja ja pystyivät toimimaan kotimaassaan tehokkaasti kansainvälisesti kilpailukykyisillä hinnoilla. Vientiponnistuksia, niin Suomessa kuin muualla, vaikeutti kuitenkin maan oma
eurooppalaisesta poikennut tuotestandardi.
Toimialarationalisointi karsi kovalla kädellä hanatehtaiden joukkoa.
Moni keskisuurikin valmistaja joutui 1980-luvun jälkipuoliskolla vaikeuksiin. Pekka Paasikivi arvioi vuonna 1988, että vain neljä suurinta
jäisi varmuudella eloon. Viidenneksi suurin saattoi sekin kaatua. Toisaalta myös joukko pieniä valmistajia jatkaisi toimintaansa, mutta eri
strategialla. Suuret menestyisivät volyymeilla, pienet erikoistuisivat.194
Oras nousi 1980-luvun loppuun mennessä Euroopan neljänneksi
suurimmaksi hanatehtaaksi. Yhtiö oli yksi harvoista toimialan rakennemuutoksen voittajista. Sijoitus oli saavutettu yritysostoilla Saksassa
ja Norjassa sekä perustamalla myyntiyhtiöitä muutamaan muuhun
maahan. Jatkossa kasvua jouduttaisiin hakemaan suurten saksalaisten valmistajien kanssa käytävässä markkinaosuuskilpailussa.195
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Hana- ja venttiiliteollisuuden eurooppalainen kattojärjestö Comité
Européen de l’Industrie de la Robinetterie CEIR oli perustettu vuonna
. CEIR:iin kuului -luvulla  kansallista ryhmää, yhteensä yli 
yritystä. Järjestön organisaation muodosti kolme ns. tuotekomissiota:
) saniteettiarmatuurit, ) kaasu-, vesi-, lämmitys- ja palontorjunta-armatuurit sekä ) teollisuusventtiilit.
CEIR käsitteli kaupallisia sekä teknisiä kysymyksiä ja piti yllä yhteyksiä
muihin LVI-alan toimijoihin. Yhtenä tavoitteena oli Euroopassa käytettyjen normien ja standardien yhtenäistäminen.
Suomalaiset olivat osallistuneet CEIR:in toimintaan vuodesta ,
jolloin Metalliteollisuuden Keskusliittoon muodostettiin armatuurien
valmistajien toimialaryhmä. CEIR:in vuosikokous järjestettiin Suomessa ensi kerran vuonna . Kokous pidettiin Helsingissä, mutta osa sen
osanottajista kävi myös Raumalla tutustumassa hanatehtaisiin.
Seuraavan kerran CEIR tuli Suomeen toimintansa -vuotisjuhlakokoukseen vuonna . Kokousta isännöi jälleen Metalliteollisuuden
Keskusliiton armatuuriryhmä, jonka puheenjohtajana toimi tuolloin
Oraksen toimitusjohtaja Pekka Paasikivi. Merkittävä asema kokouksessa oli myös CEIR:in teollisuusventtiilikomissiota johtaneella Oy Stenberg
Ab:n Birger Eriksonilla.
Tälläkin kerralla osa kokousedustajista vieraili Raumalla tutustuen
kaupunkiin ja Oraksen tehtaisiin. CEIR:in puheenjohtaja Hans Nussbaum kertoi sanomalehti Länsi-Suomelle ylikapasiteetin olevan armatuurialan suurin huolenaihe. Ongelma johtui rakentamisen hiljentymisestä lähes kaikkialla Euroopassa. Asuntojen saneeraus ei tuonut ratkaisua, sillä useimmissa maissa vuokratason säätely hillitsi saneerausintoa.
Nussbaumin mukaan armatuurialalla tapahtuisi jatkossa voimakasta
keskittymistä. Kun suuret yritykset ostaisivat pienempiään, poistuisi samalla osa ylikapasiteetista.

Orakselle kansainvälistyminen oli välttämätöntä, sillä Suomi ei enää
1980-luvulla riittänyt markkina-alueeksi. Lisäksi perinteinen vienti
ulkomaille ei vetänyt toivotulla tavalla. Safira-vipuhanaa oli alusta alkaen kaavailtu myytävän myös muihin maihin, ja kehityspanostukset johtivat 1982 entistä kilpailukykyisemmän mallin, Super Safiran
valmistumiseen.
Huipputeknologia ei kuitenkaan yksin taannut kysyntää Suomen
ulkopuolella. Eri maissa jakeluorganisaatio suosi kotimaisia tuotteita. Länsi-Saksassa tukkuliikkeet olivat sopineet keskenään, etteivät ne ota ulkomaisia hanoja myyntiin. Siksi Oras oli tarjonnut Safiran säätöosaa suurille saksalaisille hanatehtaille, mutta nämä halusivat kehittää itse omia ratkaisujaan. Pienen Goswin & Co. GmbH:n
kanssa oli kuitenkin 1977 saatu solmittua sopimus Safiran lisenssivalmistuksesta sekä säätöosan toimittamisesta.197
Kun Super Safiran tuontia markkinoille ryhdyttiin 1980-luvun
alussa valmistelemaan, Oras ja Goswin aloittivat neuvottelut yhteistyön syventämisestä. Neuvottelujen tuloksena Oras hankki maaliskuussa 1982 Goswinin osakekannasta 60 prosentin osuuden.
Pieni perheyritys Goswin oli perustettu jo 1919. Armatuurien valmistus käynnistyi 1930-luvun alkupuolella. Yhtiön tehdas sijaitsi
Iserlohnin kaupungissa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa varsin
keskellä Länsi-Saksaa. Iserlohn ja sen lähiseutu muodostivat Saksan
LVI-teollisuuden ydinalueen.
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Yritysosto Saksasta

Goswinin konttori- ja
tehdasrakennukset
Iserlohnissa.



Goswinin näyttelyssä Safira-hanat
esiteltiin saksalaisille
Discamix-merkin alla.

Toisen maailmansodan jälkeinen Länsi-Saksan talouskasvu turvasi Goswinin kehityksen ja päätuotteena olleiden kaksiotehanojen tuotannon. Oras-sopimuksen jälkeen Goswin valmisti Safiran
teknologiaan perustunutta vipuhanaa Discamix-merkillä.
Goswin vaikutti varsin ajanmukaiselta yritykseltä, esimerkiksi
sen uusi toimistorakennus oli valmistunut vuonna 1978. Henkilökunnan määrä nousi 140:een. Liiketoimintaa harjoitettiin myös
Ranskassa, jonne oli perustettu tytäryhtiö.
Goswinin omistajat olivat kuitenkin huolissaan yrityksensä tulevaisuudesta, sillä kannattavuus edellytti suurempaa yrityskokoa ja
tuoteteknologian kehittämistä. Yhteistyökumppanin toivottiin tuovan lisää resursseja.
Oras puolestaan tavoitteli ensisijassa pääsyä Saksan ja Ranskan
markkinoille. Oras oli tyytymätön Safiran myyntimääriin Keski-Euroopassa. Super Safira tarjoaisi uuden ja paremman mahdollisuuden markkinaosuuksien valtaamiseksi. Onnistuminen haluttiin varmistaa paikan päällä toimivan tytäryhtiön avulla.
Super Safiran ja muidenkin Oraksen hanojen menestyminen
Keski-Euroopassa varmistaisi Oraksen kasvun kannattavan liiketoiminnan turvaavalle tasolle. Samalla Rauman tehtaiden valmistuskapasiteetti saataisiin tehokkaampaan käyttöön. Vipuhanojen ohella Saksaan vietäisiin venttiilejä. Goswinin oma hanatuotanto, joka
muodostui pääosin kaksiotehanoista, oli toissijainen kysymys.198
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Goswinin oston aikaan Oraksella ei ollut kokemusta liiketoiminnasta ulkomailla. Kovin tarkkaan ei tiedetty sitäkään, mitä ostetulle
yritykselle tehtäisiin. Etukäteisnäkemys Goswinin tilanteesta osoittautui nopeasti vääräksi. Kauppahintaa määriteltäessä Goswinin oli
oletettu olevan kannattava yritys, mutta näin ei suinkaan ollut.
Vuoden 1982 tulos oli aluksi ilmoitettu voitolliseksi, mutta asiaa
tarkemmin tutkittaessa tulos osoittikin 0,5 miljoonan Saksan markan tappiota. Samalla selvisi, että yhtiö oli tehnyt tappiota jo vuonna
1981, siis ennen yrityskauppaa. Oras joutuikin sijoittamaan Goswiniin lisää rahaa sekä 1982 että 1983.
Oikean kuvan saamista Goswinin taloudesta vaikeutti raportoinnin heikkous. Tulostiedot tulivat kerran vuodessa, muulloin vain
toimitusjohtajalla oli jonkinlainen käsitys kustannuksista ja muista oleellisista asioista. Hän ei kuitenkaan halunnut paljastaa uusille
omistajille yrityksen todellista tilannetta. Goswinin johtamistavalle
oli laajemminkin tyypillistä, ettei kokonaisuutta tunnettu ja kukin
hoiti vain omat asiansa.
Oras ei alkuvuosina puuttunut kovin tiukasti Goswinin toimintaan. Suhtautumiseen vaikutti ehkä se, että myös Goswin oli perheyritys, ja perheen asemaa haluttiin kunnioittaa. Lisäksi Goswinin
oletettiin hallitsevan kaksiotehanojen liiketoiminta. Tässä vaiheessa
kaksiotehanat olivat Länsi-Saksassa valta-asemassa.199

Goswinin yhdistäminen Orakseen
Oraksen kärsivällisyys Goswinin suhteen riitti vain parin vuoden
ajan. Goswinin kannattavuus ei parantunut, sen johto vaikutti väsähtävän, ja yhtiöltä puuttui selkeä strategia. Siksi päätettiinkin, että
Oraksen hallintojohtaja Ilkka Liukas toimisi vuoden 1985 alusta
Goswinin toimitusjohtajana ja ottaisi vastuulleen tuotannon sekä
hallinnon. Lisäksi liikeideaa tuli kehittää yrityksen muuttamiseksi
kannattavaksi. Samaan aikaan, kun Ilkka Liukas siirtyi Goswinille,
Pekka Paasikivi lähti johtamaan Oraksen Norjasta hankkimaa hanatehdasta. Saksan ja Norjan tytäryhtiöt oli nyt päätetty ottaa emoyhtiön tiukkaan ohjaukseen. Niihin aiottiin viedä oraslaista yrityskulttuuria, mutta samalla haluttiin oppia ymmärtämän paikallisia
liiketoimintatapoja.200
Vuoden 1985 kuluessa Goswinin kaksiotehanan malli uudistettiin
ja sen valmistusta tehostettiin sekä valimossa että kokoonpanossa.


Discamix-vipuhanan tuotanto sen sijaan siirrettiin Raumalle. Uutta
markkinointistrategiaakin pyrittiin kehittämään, mutta huonolla
menestyksellä.
Goswinin suuntaa ei onnistuttu ratkaisevasti kääntämään, ja keväällä 1986 jouduttiin toteamaan, että epäonnistumisen riski oli yhtiön kohdalla edelleen suuri. Liikevaihto oli nyt jopa alhaisempi kuin
yrityskaupan aikaan. Goswinin osuus Saksan hanamarkkinoista jäi
pariin prosenttiin.
Lisäksi Goswin tarvitsi jälleen lisää rahoitusta. Saksalaiset vähemmistöosakkaat ilmoittivat kuitenkin, etteivät he halunneet sijoittaa
yhtiöön uutta pääomaa. Ilmoituksen seurauksena Oras osti 1987
myös vähemmistön omistusosuuden. Oraksen kokonaan omistama
yhtiö jatkoi Goswinin toimintaa entisellä nimellä.201
Goswin oli myynyt kaksiotehanojaan ISG Sanitärgesellschaft -nimiselle Länsi-Saksan suurimmalle tukkuliikeyhtymälle. ISG hankki
vipuhanansa Hansalta, mutta oli yhä tyytymättömämpi siihen, että
Hansa myi pienemmillekin tukkureille samaan hintaan. ISG päätti
nyt ottaa valikoimiinsa Raumalla valmistetun Discamix-vipuhanan
(eli Safiran) ja myydä sitä omalla Concept-tuotemerkillään.
ISG:n kanssa 1987 tehty niin sanottu private label -sopimus merkitsi Oraksen läpimurtoa Saksan markkinoilla. ISG tarjosi tuotteitaan
koko Länsi-Saksan alueella, ja Concept-hanan myynti nousi merkittäviin lukuihin. Koska ISG osti hanansa Goswinin kautta, Goswinin
liikevaihto kolminkertaistui lyhyessä ajassa. Samalla yhtiö muuttui
kannattavaksi ja sen markkinaosuus nousi neljään prosenttiin.
Iserlohnin tehtaalla valmistettiin tässä vaiheessa enää vain kaksiotehanoja sekä jonkin verran venttiilejä. Tehtaan henkilöstö oli supistettu 70:een eli puoleen siitä, mitä se oli ollut viisi vuotta aikaisemmin. Oras määritteli tässä vaiheessa Iserlohnin ”paikallistehtaaksi”.
Oras arvioi 1980-luvun lopulla, ettei kaksiotehanojen valmistuskapasiteetti riittäisi Keski-Euroopan tarpeisiin. Iserlohniin päätettiin
siksi ryhtyä rakentamaan uutta tehdasta. Saksan markkinoista uskottiin voitavan vallata jopa kymmenen prosentin osuus.202
Oraksen Saksan tytäryhtiö oli siten alkuvaikeuksien jälkeen saatu
toimimaan toivotulla tavalla, ja sen näkymät 1990-luvulle olivat lupaavat. Samaan aikaan Itä-Euroopassa oli käynnistynyt poliittinen
mullistus, joka vaikuttaisi jatkossa merkittävästi sekä Iserlohnin tehtaan että Oraksen kehitykseen.
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Pekka Paasikivi (vas.)
ja Bjørn Lyng ovat
sopineet Leksvikin
hanatehtaan
siirtymisestä Oraksen
omistukseen.

Lyng Armaturin hankinta Norjasta
Ensimmäisen yrityskaupan jälkeen Oraksen kansainvälistyminen
suunnattiin Pohjoismaihin. Jo vuonna 1983 toimivat myyntiyhtiöt
Ruotsissa (Oras Armatur AB) sekä Tanskassa (Oras Armatur A/S).
Pohjoismaisen strategian toteuttajaksi värvättiin Wärtsilä-yhtiössä
markkinointia hoitanut ja Norjassa kaupallisena sihteerinä toiminut Erik Björklöf.
Myyntiyhtiöt eivät onnistuneet Safiran markkinoinnissa toivotulla tavalla, vaikka hintaakin laskettiin. Varsin pian todettiin, ettei pohjoismaisille markkinoille päästäisi ilman yritysostoa. Oraksen kannalta sopivasti tuli tarjolle norjalainen Lyng Armatur A/S, jolla oli
merkittävä asema kotimaassaan.203
Lyng Armatur oli perustettu vuonna 1958. Yhtiön nimi oli tuolloin Leksviks Edellmetall A/S Trondheimin lähellä sijaitsevan kotipaikan mukaan. Perustajat olivat hankkineet hanavalmistusta koskevan osaamisen Länsi-Saksassa Grohe-yhtiössä. Vuonna 1961 teh

das siirtyi liikemies Bjørn Lyngin omistukseen. Lyng harjoitti monenlaista liiketoimintaa, ja hänen yrityksensä olivat Leksvikin seudulla merkittäviä työllistäjiä.
Lyng Armatur valmisti kaksiotehanoja sekä omaa Omega-merkkistä vipuhanaa. Kun ruotsalaiset ja saksalaiset hanat 1970-luvun lopulla työntyivät Norjaan, Lyngin markkinaosuus laski nopeasti. Yhtiön ainoa valtti oli norjalaisuus, sen tuotteiden laatu ei vetänyt vertoja ulkomaisille. Varsinkin yksiotehana oli kilpailijoitaan heikompi.
Bjørn Lyng päätti 1980-luvun alussa siirtyä Kanarian saarille hotelliyrittäjäksi. Hän halusi siksi luopua kaikesta Leksvikin seudun liiketoiminnastaan. Luopumispäätökseen vaikutti myös arvio siitä, että
rakennusalan laskusuhdanne kiristäisi hanateollisuuden kilpailua
entisestään. Leksvikin armatuuritehdas ei ehkä siksi kykenisi jatkamaan kovin pitkään.204
Samoin kuin muissa Pohjoismaissa vesihanojen tarjonta ylitti Norjassakin kysynnän. Toisaalta maan markkinat poikkesivat Suomen ja
Ruotsin markkinoista siinä, että tuontihanat kilpailivat vahvasti kotimaisten kanssa. Ruotsalaiset ja saksalaiset olivat saaneet jalansijan
Norjasta, ja nyt Oras aikoi tuoda sinne myös suomalaiset hanat.
Oraksen näkökulmasta Norjan teki houkuttelevaksi se, että vaikka
hanojen kysyntä maassa ei ehkä kovin paljon kasvaisi, kysynnän painopiste siirtyisi elintason noustessa vipu- ja automaattihanoihin (termostaatti- sekä pressostaattihanat). Vaurailla norjalaisilla olisi varaa
kylpyhuoneiden ja keittiöiden uudistamiseen, ja Oras saattoi tarjoa
saneeraukseen juuri oikeat tuotteet.205
Neuvottelut Lyng Armaturin ostosta kestivät suurimman osan
vuotta 1984. Sopimukseen päästiin marraskuun lopussa ja vuoden
1985 alussa Lyngin osakekanta siirtyi Oraksen omistukseen. Oras
maksoi osakkeista ja Leksvikin tehtaan koneista yhteensä 25 miljoonaa markkaa. Tehdasrakennukset eivät sisältyneet kauppaan, ne ostettiin vasta vuonna 1990. Kaupan rahoitus ei tuottanut Orakselle ongelmia, sillä se oli hieman aikaisemmin myynyt pääosan venttiilitehdas Oras Valveksen osakkeista ruotsalaiselle NAF:lle sekä Osy-kaupan mukana tulleet kaksi asuinkiinteistöä Raumalla.206

Leksvikin tehtaan haltuunotto
Lyng Armaturin hankinnan seurauksena Oras sai 115 uutta työntekijää sekä 30 prosentin markkinaosuuden Norjassa. Osuus oli tosin


nopeasti laskemassa. Norjassa Oras ei toistanut Saksassa tehtyä virhettä, kun ostettu yritys oli jätetty jatkamaan aikaisempaan tapaan.
Toimitusjohtaja Pekka Paasikivi muutti perheineen jo vuoden 1985
alussa Leksvikiin tutustumaan tarkemmin Lyng Armaturin toimintaan ja johtamaan tarpeellisia muutoksia.
Pekka Paasikivi ja Erik Björklöf olivat käyneet Leksvikissä ensi
kerran yrityskaupasta käytyjen neuvottelujen yhteydessä vuonna
1984. Tarkempi tutkimus osoitti nyt tuotantolaitoksen tilan oletettua
huonommaksi. Koneet oli tehty vain tietyn hanan valmistamiseksi,
eikä niitä voitu muuttaa uusia varten. Lisäksi valmistus oli käsityövaltaista ja tuotteiden laatu heikko. Oras aikoi kuitenkin jatkaa toimintaa ja investoida tehtaan uusimiseen.
Lyng Armaturille laadittiin kehitysohjelma, jonka tavoitteena oli
myynnin tuntuva kasvattaminen. Omega-vipuhanan tuotanto lopetettaisiin, mutta kaksiotehanoja valmistettaisiin edelleen. Valmistusta ei voitu kokonaan lopettaa, sillä se oli norjalaisille tärkeää. Esimerkiksi tukku- ja asennusliikkeet vaativat tuotannon jatkamista kotimaisuuden nimissä.
Kehitysohjelma sisälsi myös kromaamon ja muiden tuotantotilojen peruskunnostuksen. Koko Oras-konsernin tarpeisiin ryhdyttiin
valmistamaan messinkitangosta sorvattuja ja kromattuja osia. Koska Leksvikin oma messinkilastujen jalostus tangoiksi oli päätetty lopettaa, tangot ostettiin jatkossa ulkopuoliselta toimittajalta.

Lyngin hanatehdas Leksvikissä
Trondheiminvuonon
rannalla Norjassa
siirtyi Oraksen
omistukseen vuoden
 alussa.



Kehitysohjelman tärkein osa oli Oraksen hanojen tuonti Lyng Armaturin kautta Norjan markkinoille. Tämä onnistui jo vuoden 1985
kuluessa, kun Norjan suurin LVI-alan tukkuliike otti Oras-hanat valikoimiinsa.207
Toisaalta samaan aikaan, kun Oras investoi Lyng Armaturin
muuttamiseen ajanmukaiseksi tuotantolaitokseksi, Leksvikin tehtaalta irtisanottiin automatisoinnin seurauksena tarpeettomaksi
käynyttä työvoimaa. Irtisanomiset johtuivat myös siitä, että kaksiotehanojen myynti laski ennakoitua nopeammin ja Lyngin negatiivinen kassavirta piti kääntää positiiviseksi.
Irtisanomiset saivat Trondheimin seudulla suurta huomiota osakseen, ja Leksvikin henkilöstö syytti Orasta yrityskaupan yhteydessä
annettujen lupausten rikkomisesta. Huhut tehtaan lopettamisesta
vahvistuivat, ja paikallinen lehdistö kirjoitti suomalaisen konsernin
nielaisevan pienen norjalaisyrityksen.
Syksyllä 1985 Lyng Armaturista vähennettiin 35 työntekijää, joten
seuraavan vuoden alussa yhtiössä työskenteli 80 henkilöä. Pääluottamusmiehen Terje Hølaasin mukaan työntekijät kokivat irtisanomiset kylmänä suihkuna. Koettiin, ettei uuden johdon taholta tulleeseen tietoon voinut luottaa. Luottamus palautui vasta vuosien mittaan, kun uusia irtisanomisia ei tullut.208
Vuoden 1986 alussa Lyng Armaturin nimi vaihdettiin muotoon:
Oras Armatur A/S Leksvik Fabrikker. Lokakuussa nimitettiin toimitusjohtajaksi aikaisemmin myyntipäällikkönä toiminut Arnfinn
Aasen. Hän oli työskennellyt tehtaalla vuodesta 1969 tuotannon ja
markkinoinnin parissa. Aasen oli aikonut siirtyä toisen yrityksen
palvelukseen, mutta hänet onnistuttiin houkuttelemaan takaisin.
Arnfinn Aasen osoittautui onnistuneeksi valinnaksi. Hän sai sekä
omistajien että henkilökunnan luottamuksen. Tosin Raumalla katsottiin, että Aasen toimi joskus turhan itsenäisesti. Toimitusjohtajana Aasen panosti markkinointiin ja kontaktien ylläpitoon asiakasliikkeiden kanssa. Tämä edellytti runsasta matkustamista, mikä hankalien liikenneyhteyksien vuoksi oli varsin vaivalloista. Aasenille oli
kuitenkin tärkeää, että myynti toimi. Samoin hän piti huolta Leksvikin tehtaan kannattavuudesta. Myöhemmässä vaiheessa Arnfinn
Aasen vaikutti merkittävästi koko Oras-konsernin markkinoinnin
kehittämiseen.209
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Kokemuksia Leksvikistä
Oraksen valmistuspäällikkö Tauno Kavén siirtyi Leksvikiin teknilliseksi johtajaksi vuoden  alussa. Tehtaan haltuunotto oli tuolloin saatu
toteutetuksi, ja Pekka Paasikivi oli palannut Suomeen. Kavénin tehtävänä oli valmistuksen tehostaminen sekä oraslaisten työskentelytapojen
opettaminen norjalaisille.
Tauno Kavén matkusti perheineen henkilöautolla Leksvikiin. Talvinen
Köli-vuoristo ylitettiin kapeita maanteitä pitkin. Ajaminen oli hidasta pyryn sekä tiellä olevan lumen vuoksi, ja toisinaan tie tuntui katoavan kokonaan näkyvistä. Viimein päästiin kuitenkin perille muutaman tuhannen asukkaan Leksvikin kylään.
Kavénien samoin kuin muidenkin paikkakunnalle saapuneiden oraslaisten huomio kohdistui ensiksi Leksvikin syrjäiseen sijaintiin sekä hankaliin liikenneyhteyksiin. Etäisyys Trondheimin lentokentälle oli linnuntietä vain kolmekymmentä kilometriä, mutta maanteitse matka kesti kaksi tuntia niin eteläistä kuin pohjoista reittiä pitkin. Molemmissa
vaihtoehdoissa kulkua hidasti puolen tunnin lauttamatka. Myöhemmin
pohjoiselle reitille rakennettiin matka-aikaa lyhentänyt silta.
Tehtaalla Tauno Kavén havaitsi norjalaisten ammattitaidon vastaavan
suomalaista. Paikallinen työväki ahkeroi siinä missä raumalainenkin, tosin Leksvikissä oltiin Kavénin mielestä jäljessä tekemisen tarkkuudessa.
Toisin kuin Raumalla, Leksvikissä työskenneltiin aikapalkalla. Tätä Kavén
ei pitänyt hyvänä ratkaisuna, hänen mielestään urakkapalkka olisi ollut
tuottavuuden kannalta parempi.
Tauno Kavén esitti urakkapalkkaukseen siirtymistä, mutta tähän norjalaiset eivät suostuneet. He ilmoittivat työskentelevänsä tehokkaasti aikapalkallakin. Yllätyksekseen Kavén huomasi tämän pitävän paikkansa, ja jonkin ajan kuluttua hänestä tuli jopa aikapalkan kannattaja.
Myöhemmin Raumalle palattuaan Kavén oli valmis tukemaan tämän
palkkausmuodon käyttöönottoa Oraksen tehtailla.

Norjan kuningaspari
vieraili Oraksen
Leksvikin tehtaalla.
Kuvassa toinen
vasemmalta Bjørn
Lyng ja oikealla
Norjan tehtaan
toimitusjohtaja
Arnfinn Aasen.



Ensimmäisiä toimenpiteitä Leksvikissä oli messinkiharkkojen valmistuksen lopettaminen. Harkot oli valettu romumessingistä sekä valmistuksen yhteydessä syntyneistä lastuista ja käytetty vesihanojen raakaaineeksi. Raumalla tästä menettelystä oli luovuttu jo aikaisemmin ja siirrytty Outokumpu Oy:n toimittamiin harkkoihin. Näin meneteltiin myös
Leksvikissä.
Kavénin kaksi vuotta kestäneen Norjassa olon aikana Leksvikin tehtaan tuotanto-organisaatio uudistettiin samanlaiseksi kuin Raumalla.
Aikaisempien osastojen tilalle tulivat tuotekohtaiset vastuualueet. Lisäksi tuottavuutta parannettiin siirtämällä mahdollisimman moni tukitehtävistä hanavalmistukseen ja yhdistämällä työvaiheita ”kerralla valmiiksi” -periaatteen mukaisesti.
Leksvikin päätuote oli A-sarjan kaksiotehana, jota tosin pystyi yhdelläkin kädellä käyttämään. Tehtaan oman vipuhanan valmistus lopetettiin, ja tilalle otettiin osa Oramix-pressostaattihanan tuotantovaiheista.
Hanan muovikuori puristettiin ja kromattiin Raumalla, lopputyöstö ja
kokoonpano tehtiin sen sijaan Leksvikissä. Pressostaatti oli yksinkertainen valmistaa, tosin sen tekeminen vaati erityistä tarkkuutta.
Oramixista tuli nopeasti menestys, sillä se eliminoi voimakkaiden paineenvaihtelujen aikaansaamat vesijohtoveden lämpöpiikit. Paineenvaihtelut johtuivat Norjalle tyypillisistä putkiverkkojen suurista paineista, vesi kun tuli usein vuorilta. Termostaattihanat eivät lämpöpiikkien
estämiseen pystyneet ja aiheuttivat myös kolinaa putkistossa.
Tauno Kavén havaitsi varsinkin omakotitaloissa asuvien ja sähkölämmitettyä vettä käyttävien norjalaisten suosivan Oramixiä. Hanaa kutsuttiin ongelman ratkaisijaksi, problemlösare, niin hyvin se toimi tehtävässään. Vaikka pressostaattihana oli ostajalle kallis, sille ei ilmaantunut
kilpailijoita.
Kavénin perhe
Holmenkollenilla
: Petri, Sirkka
ja Tauno.



Leksvikin tehtaan hankinta osoittautui alkuhankaluuksien jälkeen
onnistuneeksi liiketoimeksi ja maksoi muutamassa vuodessa itsensä takaisin. Menestystä edesauttoi se, että Oraksen koko Norjantoimintaa kehitettiin määrätietoisesti. Pekka Paasikiven, Erik Björklöfin ja Tauno Kavénin ohella myös Jari Paasikivi työskenteli Norjassa. Hän johti Oslon konttorilta Oraksen Norjan markkinointia
1980-luvun lopulla.
Oslon konttori oli tarpeen Leksvikin syrjäisen sijainnin vuoksi.
Konttorista pidettiin yhteyksiä sekä norjalaisiin tukku- ja asennusliikkeisiin että Oraksen markkinointiosastoon Raumalla.
Hanavalmistajat myivät Norjassakin tuotteensa tukkuliikkeille,
jotka sitten välittivät ne edelleen putki- ja asennusliikkeille. Merkittäviä tukkureita oli viisi, ja ne toimivat maantieteestä johtuen osittain omilla erillisillä alueillaan. Koska Oraksella oli Norjassa tehdas, paikalliset tukkuliikkeet suhtautuivat suopeasti yhtiön tuotteisiin. Suhtautumiseen vaikutti myös Oraksen hanojen laatu. Safira ja
Oramix-pressostaattihana olivat Norjankin oloissa kestäviä ja pitkäikäisiä.
Ruotsalaiset hanatehtaat olivat silti Orakselle kovia kilpailijoita.
Vaikka ruotsalaisilla ei ollut Norjassa valmistusta, ne osasivat toimia
ja markkinoida tuotteitaan maassa. Nyt Norjassa nähtiin ensi kerran,
mikä oli suomalaisten ja ruotsalaisten hanojen kilpailukyky toisiinsa verrattuna.
Oras piti tärkeänä, että norjalaiset asiakkaat oppisivat tuntemaan
yhtiön hanat ja niiden ominaisuudet. Asiakasliikkeiden markkinointivastaaville järjestettiin siksi tutustumiskäyntejä Rauman tehtaille. Oras halusi myös näyttää, mikä oli sen tapa toimia, ja miten
Oraksen käytännöt erosivat ruotsalaisista.211
Oraksen myyntiä Norjassa edistivät useat markkinointikampanjat. Oman kampanjansa saivat Safira Familia -keittiöhana, Safira Bidetta, Oramix sekä A-sarjan kaksiotehana. Myynti kääntyi nousuun
vuoden 1986 kuluessa, ja ajoittain koettiin jopa toimitusvaikeuksia.
Norjan-myynnistä runsas puolet muodostui Raumalla valmistetuista ja vajaa puolet Leksvikin tehtaan hanoista.
Oras valtasi suurimman yrityksen aseman Norjan hanamarkkinoilla. Yhtiön markkinaosuus nousi 1980-luvun lopulla 40 prosent-

EUROOPPAAN

Oslon myyntikonttori



tiin eli yhtä suureksi kuin ruotsalaisten valmistajien yhteenlaskettu
osuus. Osuus oli sama kuin mikä Lyng Armaturilla oli ollut vuosikymmenen alkupuolella. Sen saavuttamiseen oli kuitenkin tarvittu Safiraa ja Oramixiä. Lisäksi Oras rakensi koko Norjan kattavan
myyntiorganisaation, ja yhtiön tuotteet tulivat tarjolle kaikkiin tukkuliikkeisiin.212

Oras onnistui Norjassa
Markkinointipäällikkö Jari Paasikivi siirtyi  Oslon konttorille johtamaan Oraksen myynninedistämistoimia. Norjaan matkustivat myös vaimo ja kaksi pientä lasta. Goswinin tapauksesta oli opittu se, että ostetun yrityksen integraatioon tuli satsata henkilöresursseja. Suomalaisille yrityksille oli tuohon aikaan yleisemminkin tyypillistä, että haltuunotto oli toteutettu vajavaisesti. Lyng Armaturin kohdalla ei haluttu tehdä
tätä virhettä.
Haltuunotto edellytti myös selkeää suunnitelmaa siitä, miten ostetun yrityksen heikkoudet käännettäisiin vahvuuksiksi. Lyngin ongelmat
koskivat ensinnäkin tuotevalikoimaa. Perinteisesti valmistetun kaksiotehanan oheen ei ollut onnistuttu kehittämään toimivaa vipuhanaa, ja
termostaattihanakin oli ostettu tanskalaiselta kilpailijalta Danfossilta.
Markkinointipuolella asiakkaina olivat lähinnä tukkuliikkeet. Jari Paasikiven mukaan Lyngin myyntimiehet eivät mielellään käyneet urakoitsijoiden luona kuulemassa haukkumisia tuoteongelmista. Ongelmien
seurauksena Lyng oli nopeassa tahdissa menettänyt markkinaosuutta
ruotsalaisille ja saksalaisille kilpailijoille.
Oras näki Lyngin ongelmat ja tiesi, mitä niiden suhteen voitiin tehdä.
Yhtiön tuotteet sopivat ensinnäkin erinomaisesti Norjan oloihin, ja Lyngin hanat voitiin korvata Safiralla sekä Oramixilla. Lisäksi jälkimmäisen
valmistus siirrettiin Leksvikiin. Näin osoitettiin, ettei tehtaan toimintaa
oltu suinkaan lopettamassa vaan päinvastoin kehittämässä.
Oraksen hanat nostattivat Lyngin myyntimiehissä uudenlaisen innostuksen. Kun tuotevalikoima ja Leksvikin toimituskyky oli saatu kuntoon, asiakassuhteita ryhdyttiin laajentamaan urakoitsijoihin. Näiden
luona vierailtiin systemaattisesti, ja koko maa käytiin läpi. Jari Paasikivi
matkusti itsekin Norjassa paljon ja sai hyvän käsityksen hanojen hintatasosta.


EUROOPPAAN

Asiakkaille järjestettiin tuotelanseeraustilaisuuksia, ja heitä kutsuttiin sekä Leksvikiin että Raumalle. Lisäksi käynnistettiin hanaopistotoiminta. Norjan tytäryhtiön toimitusjohtaja Arnfinn Aasen osasi erinomaisesti soveltaa suomalaisia markkinointioppeja paikallisiin oloihin, ja hänen johdollaan norjalaisista kehittyi Oras-konsernin parhaimpia markkinointiosaajia.
Oraksen johdolla Lyngin markkinaosuus käännettiin nousuun, ja
-luvun alussa Oras Armatur A/S Leksvik Fabrikker oli noussut Norjan ykköseksi. Samaan aikaan Norjan hajanainen LVI-alan tukkuliikesektori oli käynnistänyt konsolidoitumisen (rakenteensa tiivistämisen),
mikä myös hyödytti Orasta, sillä tukkuliikkeet tekivät mielellään yhteistyötä suurimman valmistajan kanssa.
Liiketoiminnan kehittämisen ohella oli tärkeää, että Leksvikissä paikalla olleet suomalaiset osallistuivat yhteisön elämään laajemminkin
kuin vain työn puitteissa. Paikkakunnan eriytynyt sijainti korosti yhteisöllisyyden merkitystä, ja oli tärkeää, että suomalaiset hyväksyttiin mukaan. Varsinkin Tauno Kavén pääsi hyvin yhteisöön sisälle. Firman tilaisuuksien ohella hän osallistui uupumatta erilaisiin paikallisiin tapahtumiin ja illanistujaisiin.
Lyng Armaturin hankinta oli Jari Paasikiven mukaan hyvä esimerkki
siitä, miten yritysostosta tehtiin kannattava. -luvun alun laman aikana Norjan tytäryhtiö toimi Saksan tytäryhtiön tavoin Oraksen kassavirtamoottorina. Vaikka hanojen kysyntä Norjassa ei tuolloin kokonaisuudessaan kasvanut, Oras kykeni määrätietoisella toiminnalla viemään
kilpailijoilta markkinaosuuksia.
Jälkeenpäin Jari Paasikivi löysi kuitenkin Oraksen liiketoiminnasta Norjassa yhden puutteen. Oras-brändiin olisi hänen mielestä pitänyt siirtyä aikaisemmin. Aluksi oli Lyng-brändi ja sitten pidettiin Leksvikin tehtaan nimeä esillä markkinoinnissa aina tuotannon lopettamiseen saakka, mikä oli liian kauan. Olisi pitänyt korostaa Orasta tehtaan
sijaan.



Eurooppalainen yhtiö
Oraksen Belgian
tytäryhtiön myyntikonttori ja varastotilat Mechelenissä.



Oras laajentui 1980-luvun kuluessa kuudessa maassa toimivaksi eurooppalaiseksi yhtiöksi. Vuosikymmenen lopulla valmistusta oli kolmessa maassa ja lisäksi niiden ulkopuolella myyntiyhtiö kolmessa
Euroopan valtiossa. Muualla Euroopassa ja jopa Euroopan ulkopuolella oli perinteisen viennin kohdemaita.
Oraksen toiminta pyrittiin yhdistämään kokonaisuudeksi. Tehtaiden valmistus noudatti jo vuosikymmenen lopulla yhtenäistä suunnitelmaa. Panostukset sisäisen tehokkuuden parantamiseen lisäsivät kilpailukykyä.
Oras-konsernin kokonaisuudessa Rauman tehtaiden asema oli
keskeinen, mitä osoitti se, että noin 60 prosenttia Iserlohnin ja Leksvikin tuotannosta oli raumalaista alkuperää. Ulkomaiset tehtaat
käyttivät siis omassa valmistuksessaan huomattavan määrän Raumalla tehtyjä komponentteja. Lisäksi Saksan ja Norjan tytäryhtiöiden kautta markkinoitiin kokonaan Suomessa tehtyjä tuotteita.
Oraksen organisaatioon kuului myös kolme ulkomaista myyntiyhtiötä. Näistä Tanskan yhtiö toimi suoraan Oraksen tytäryhtiönä.
Ranskan ja Belgian myyntiyhtiöt sen sijaan olivat Iserlohnin alaisia.
Myös Ruotsissa toimi 1980-luvun puolivälissä alun perin Osyn perustama myyntiyhtiö. Se ei kuitenkaan saavuttanut asetettuja tavoitteita ja lopetettiin.214
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Tanskan myyntiyhtiö oli alun perin Oras Valveksen vuonna 1983
perustama venttiilien markkinointia varten. Se oli itse asiassa Oraksen ensimmäinen itse ulkomaille muodostama tytäryhtiö. Valveksen myynnin jälkeen Oras Armatur A/S otti valikoimiinsa vesihanat.
Oraksen hanat olivat jo aikaisemmin saavuttaneet Tanskassa neljänneksi suurimman markkinaosuuden, mikä vastasi noin kahdeksaa
prosenttia. Kahden paikallisen tehtaan ohella saksalaisella Grohella
oli Orasta suurempi osuus. Ruotsalaisten hanojen menekki maassa
oli sen sijaan jäänyt vähäiseksi.
Oras Armatur A/S onnistui säilyttämään Oraksen neljännen sijan
Tanskassa. Yli puolet maassa 1980-luvulla myydyistä Oraksen hanoista oli kaksiotehanoja. Vuosikymmenen lopulla ryhdyttiin markkinoimaan Iserlohnissa valmistettua kaksiotehanaa. Sen ulkonäkö
vastasi Tanskan suosituimpien kaksiotehanojen ulkonäköä paremmin kuin Raumalla valmistettu malli. Oraksen vipuhanatkin kävivät Tanskassa hyvin kaupaksi ja valtasivat maassa markkinajohtajan
aseman.215
Goswin oli perustanut myyntiyhtiön Ranskaan (Goswin Robinetterie S.A.R.L.) jo ennen siirtymistään Oraksen omistukseen. Vaikka
kotimaisilla hanoilla oli Ranskassa vahva asema, saksalaiset tuotteet
olivat jossain määrin saaneet maassa jalansijaa. Goswin markkinoi
Ranskassa sekä omalla tehtaallaan tehtyjä että Raumalla valmistettuja hanoja.
Oraksen mahdollisuudet Ranskassa arvioitiin hyviksi, jopa lähes
Saksan veroisiksi. Markkinaosuus maassa nousi 1980-luvun lopulla
jo kolmeen prosenttiin. Kaksiotehanat olivat Ranskassa vielä tuolloin valta-asemassa, mutta myös Oraksen vipu- ja termostaattihanat
kävivät kaupaksi.
Pienen Belgian markkinoista saksalaiset hanat olivat onnistuneet
valtaamaan yli puolet. Belgiaan Oraskin katsoi voivansa tunkeutua
Iserlohnin tehtaan avulla ikään kuin saksalaisena valmistajana. Belgian myyntiyhtiö (Goswin Benelux B.V.B.A) perustettiin vuonna
1987. Jo tätä ennen Goswinilla oli ollut maassa edustus. Myyntiyhtiön nimen mukaisesti pyrittiin myös Alankomaiden ja Luxemburgin markkinoille. Belgian näkymät vaikuttivat Ranskan tavoin
lupaavilta.216
Oraksen liikevaihdosta kaksi kolmasosaa tuli 1980-luvun loppupuolella kotimaasta. Tältä osin eurooppalaistuminen ei vielä tuol-



loin ollut kovin pitkällä. Ulkomaan myynnin osuus oli vuosikymmenen aikana suurin piirtein kaksinkertaistunut ja noussut yhteen
kolmasosaan.
Toisaalta, koska Oraksen liikevaihdon reaaliarvo oli 1980-luvulla
sekin kaksinkertaistunut, ulkomainen myynti oli itse asiassa kolminkertaistunut vuosikymmenen kuluessa. Oraksen markkinaosuudet olivat vuosikymmenen lopulla Norjassa 40 %, Tanskassa 10 %,
Saksassa 5 % ja Ranskassa 3 %. Ruotsissa Oraksen osuus pysyi edelleen muutamassa prosentissa.217
Moni suomalainen yritys teki ulkomailla huomattaviin tappioihin
johtaneita virheitä 1980-luvulla. Oras menestyi paremmin, ja sen
ulkomaiset yksiköt saatiin vaikean alun jälkeen kannattaviksi. Oras
pärjäsi ehkä siksi, että se oppi nopeasti saaduista kokemuksista. Ainakaan etukäteen yhtiöllä ei ollut käytössään mitään menestysreseptiä. Tosin yrityskonsulttien neuvoilla oli varmaankin oma merkityksensä Oraksen onnistumisessa.
Oraksen hallintojohtaja Ilkka Liukas kiteytti myöhemmin kansainvälistymisen lähtökohdat seuraavasti: ”Tiedettiin, että ulkomaille pitää mennä, vienti ei yksin kanna, pitää ostaa firma. Kokemusta
ei ollut, jotta olisi pystytty arvioimaan, mitä seuraa. Piti vain ostaa ja
mennä. Vähitellen alkoi jäsentyä kuva, mistä oli kysymys.”218
Oraksen kansainvälistyminen perustui kilpailukykyisiin sekä tekniikaltaan ja muotoilultaan edistyksellisiin hanoihin. Pelkästään
niiden avulla ulkomaiden markkinoille ei kuitenkaan päästy, sillä
Keski-Euroopassa ja Norjassakin kaksiotehanoilla oli vahva asema.
Oraksen oli siten jatkettava myös kaksiotehanojen valmistusta, vaikka se ei ehkä kovin paljon innostanut eikä ollut kovin tuottavaa.
Hanatoimialalla Suomen ja ulkomaiden välillä vallinneet kulttuurierot tulivat selkeimmin esiin juuri kaksiotehanojen kohdalla. Ne
jouduttiin edelleen pitämään valikoimissa ja luottamaan siihen, että
kysyntä siirtyisi jatkossa Oraksen vahvoihin tuotteisiin, vipu- ja automaattihanoihin.
Hanatyyppien vaihtelevan kysynnän ohella eri maiden välillä oli
muitakin eroja. Menestyminen vieraassa maassa edellytti perehtymistä paikalliseen yrityskulttuuriin sekä markkinointitapoihin.
Tämä ymmärrettiin 1980-luvun jälkipuoliskolla yhä selvemmin.
Oraksen lähtökohdat ulkomaantoimintansa kasvattamiseen olivat 1990-luvulle siirryttäessä erinomaiset. Toisaalta jo 1980-luvun lo
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pulla nähtiin, että hanavalmistajien keskinäinen kilpailu ei jatkossa rajoittuisi Eurooppaan vaan laajenisi maailmanlaajuiseksi. Oras
varautui kilpailun globalisoitumiseen aloittamalla japanilaisten ja
amerikkalaisten yritysten seuraamisen. Lisäksi ryhdyttiin pohtimaan oman liiketoiminnan laajentamista Euroopan ulkopuolelle.219

Vienti Neuvostoliittoon
Ulkomaisten tytäryritysten perustamisen jälkeen Oraksen harjoittama ns. suora vienti väheni, kun tytäryritykset tulivat juuri tärkeimpiin kohdemaihin. Vienti jatkui maihin, joiden kanssa käyty kauppa oli siirtynyt Orakselle Osyn perintönä. Hanojen vienti Iso-Britanniaan päättyi kuitenkin melko pian, sillä sinne olisi pitänyt tarjota
täysin omia tuotteita, joille ei muualla ollut kysyntää. Vipuhanojen
saanti maan markkinoille katsottiin liian suureksi ja epävarmaksi
ponnistukseksi. Sen sijaan Osyltä saatu vienti Neuvostoliittoon kehittyi 1980-luvulla hyvin.220
Suomen ja Neuvostoliiton välinen ns. idänkauppa muodosti erikoislaatuisen järjestelmän. Viennin ja tuonnin tasapainoon tähtäävässä vaihdossa eri tuotteilla oli omat kiintiönsä, ja Osy oli saanut
hanansa mukaan rakennusalan kiintiöön. Oras ei ollut vastaavassa
onnistunut, vaikka oli esitellyt tuotteitaan Neuvostoliitossa pidetyillä messuilla ja kaupallisissa tapahtumissa. Osyn oston jälkeen idänkauppa avautui kuitenkin myös Orakselle.
Oraksen Neuvostoliiton-viennille vuosi 1983 oli tärkeä. Oraksen
tuotteet sisällytettiin kiintiöön, ja ensimmäinen sopimus hanojen
toimittamisesta itänaapuriin allekirjoitettiin Raumalla huhtikuussa.
Toisena osapuolena oli kauppayhtymä Stroimaterialintorg. Vastaavat sopimukset tehtiin seuraavinakin vuosina. Sopimusten seurauksena Raumalta lähti neljä kertaa vuodessa kahdesta kolmeen rautatievaunullista hanoja Neuvostoliittoon.221
Vuonna 1983 Oras sai toisenkin tilauksen Neuvostoliitosta. Tämä
tilaus oli varsin erikoinen jo siksikin, että se hoidettiin kiintiöiden
ulkopuolella ja kilpailutettiin. Neuvostoliiton meriministeriö halusi
perustaa vipuhanoja laivoihin valmistavan tuotantolaitoksen, mutta
tarvitsi tarkoitukseen länsimaista teknologiaa. Ministeriö pyysi tarjouksia myös ruotsalaisilta ja saksalaisilta tehtailta, mutta päätti sitten valita Oraksen toimittajaksi. Valinta todisti Oraksen teknologian
paremmuudesta kilpailijoiden teknologiaan verrattuna. Ansio kau

pan onnistumisesta kuului myös Oraksen teknisen johtajan Mikko
Pitkärannan neuvottelutaidoille.
Orakselle kauppa oli merkittävä, sen arvo oli suurempi kuin aikaisemmin Saksaan ja Jugoslaviaan tehtyjen vastaavien lisenssikauppojen. Vipuhanan valmistuslisenssin ohella kauppaan sisältyi tarvittavien koneiden toimittaminen Leningradiin Nevajoen varrelle tulevaan
tehtaaseen sekä tehtaan toiminnan suunnittelu.
Projektissa mukana olleet oraslaiset arvelivat, että vipuhanat oli
tarkoitus sijoittaa kauppalaivojen asemasta sukellusveneisiin. Hankkeen toteutumista viivästytti se, että neuvostoliittolainen osapuoli halusi perehtyä saamiensa koneiden yksityiskohtiin. Tarkoitus oli oppia
tuntemaan hankittu teknologia sekä tarvittaessa kyetä itsekin valmistamaan vastaavia laitteita. Koneet purettiin kopiointia varten, mutta
niiden kasaaminen ei sitten sujunutkaan yhtä helposti. Näin projekti
viivästyi, ja lopulta kävi niin, ettei tehdasta ehditty käynnistää kunnolla ennen Neuvostoliiton hajoamista.222
Oras vei kiintiöiden puitteissa Neuvostoliittoon pääasiassa kaksiotehanoja eli ns. klassisia allas- ja suihkuhanoja. Hanat valmistettiin Kaivopuiston tehtaalla. Niiden ohella kiintiöön kuului pesualtaan
pohjaventtiilejä sekä pienehköjä eriä vipuhanoja. Lisäksi Oraksen
vienti käsitti Wärtsilä Oy:n Tammisaaren Posliinin kylpyhuone- ja wckalustetoimituksiin sisältyneitä hanoja.
Oraksen hanat menivät pääasiassa neuvostoliittolaisten ammattiliittojen hotelleihin ja sanatorioihin esimerkiksi Mustanmeren rannalla. Lisäksi Safira-hanoja oli tarjolla Moskovan ja Leningradin valuuttamyymälöissä. Oraksen hanoja päätyi Neuvostoliittoon myös suomalaisten rakennusliikkeiden suurissa projekteissa Kostamuksessa, Svetogorskissa ja Tallinnassa. Yhtiön organisaatiossa nämä rakennusliikkeille menneet toimitukset hoidettiin kotimaankaupan puolelta.
Toimitukset Neuvostoliittoon pysyivät melko vakiintuneella tasolla 1980-luvun lopulle saakka. Neuvostoliiton olemassaolon loppuvaiheessa maan ulkomaankauppa vapautettiin, ja aikaisemmat kaupan
organisaatiot purettiin. Myös Suomen ja Neuvostoliiton välinen kiintiökauppa tuli tiensä päähän. Samalla Oraksen vienti itänaapuriin
päättyi toistaiseksi.223
Monelle suomalaiselle yritykselle Neuvostoliiton markkinat olivat
tuoneet suuren osan liikevaihdosta. Idänkaupan päättyminen saattoi
yritykset vaikeuksiin, kun korvaavia markkinoita ei länsimaista on
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nistuttu hankkimaan. Orakselle tapahtuneesta ei koitunut ongelmia,
sillä Neuvostoliiton-vienti oli muodostanut enimmillään vajaat viisi prosenttia liikevaihdosta. Lisäksi sen suhteellinen osuus supistui
koko 1980-luvun ajan.
Neuvostoliiton-viennin taantuminen ei Orasta harmittanut. Yhtiö
oli suuntautunut Länsi-Eurooppaan, eivätkä Neuvostoliiton markkinat erityisemmin kiinnostaneet. Johto ei myöskään ollut sisällä
idänkaupan verkostoissa ja oudoksui vallinneita kauppatapoja.224

Rauma keskuspaikkana
Oraksen kansainvälistyminen ei suinkaan merkinnyt sitä, että Rauman tuotantolaitosten kehitys olisi 1980-luvulla pysähtynyt. Oraksen onnistunut muuttuminen monikansalliseksi hanavalmistajaksi
oli suurelta osin Isometsän tehtaan jatkuvasti tehostuvan tuotantokyvyn ansiota. Teknisesti vaativa vipuhanojen ja automaattihanojen
valmistus tapahtui Isometsällä. Siellä sijaitsi myös tuotekehitys ja
hallittiin muoviteknologia.
Lisäksi Oraksen hankintatoiminnot oli keskitetty Isometsälle.
Hankintojen osuus liikevaihdosta nousi noin 60 prosenttiin. Aina
1960-luvulle saakka kuparin ja sinkin osuus oli suuri, mutta supistui
tämän jälkeen. Tilalle tulivat komponenttien ja palvelujen ostot sekä
investointihyödykkeiden hankinnat.
Iserlohnin ja Leksvikin laitokset jäivät paikallistehtaiksi, jotka tekivät pääasiassa kaksiotehanoja omille kotimarkkinoilleen. Norjan
tehtaan erikoistuotteena oli pressostaattihana Oramix.
Oraksen tehtaille Rauma oli 1980-luvulla hyvä paikka. Vesihanojen valmistuksella oli kaupungissa perinteitä, ja tehdastyöhön oli
suhteellisen helppo saada henkilökuntaa. Oli toisen ja jopa kolmannenkin polven oraslaisia. Tosin vuosikymmenen lopulla alettiin jo
uumoilla työvoimapulaa.225
Raumalla toimi 1980-luvun puolivälissä kolme Oraksen tehdasta: Isometsä, Kaivopuisto sekä Rauhankadun valimo. Laitilassa sijainnut Oras Valveksen venttiilitehdas ei sen sijaan enää tässä vaiheessa kuulunut Oraksen laitoksiin. Kun messinkisten palloventtiilien valmistus oli 1984 siirretty Kaivopuistoon, Laitilaan oli jäänyt
vain teräksisten palloventtiilien valmistus. Sen otti samana vuonna
vastuulleen ruotsalainen NAF Ab, jolle Oras myi Valveksen osakeenemmistön ja vuonna 1987 loputkin omistuksestaan.


Teräksisistä palloventtiileistä luopuminen oli Orakselle strateginen
ratkaisu, sillä yhtiö oli päättänyt keskittyä vesihanojen ja putkistovarusteiden tuotantoon. Messinkiset palloventtiilit pidettiin kuitenkin
valmistusohjelmassa siksi, että niiden raaka-aine oli sama kuin vesihanojen. NAF puolestaan oli siirtymässä kokonaan venttiilien valmistukseen ja irtautumassa muista toimialoistaan. Yhtiö siirsi Laitilaan
osan Ruotsissa tapahtuneesta tuotannostaan.226
Laitilan venttiilitehtaan lisäksi Oras luopui Rauhankadun valimostaan. Valaminen siirtyi Isometsälle viimeisenä hanavalmistuksen työvaiheena vuonna 1987. Vaikka toiminnan päättyminen Rauhankadulla oli ollut jo pitkään tiedossa, investoitiin valuprosessin tehostamiseen sielläkin vielä aivan viime vaiheessa. Vain pari vuotta aikaisemmin Rauhankadun valimoon oli hankittu käsivalua korvaava sveitsiläinen valukone.227
Isometsän tehdasta oli 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa laajennettu useassa ei vaiheessa. Näin siitä oli saatu uudenaikainen ja teknisesti tehokas. Kokonaisuudesta puuttui enää valimo. Tämä Isometsän
kokillivalimo rakennettiin 1986–1987 ja se muodosti tehtaan seitsemännen rakennusvaiheen.
Kaivopuistoa puolestaan kehitettiin ensi sijassa venttiili- ja putkistovarustetehtaana. Uudistaminen oli käynnistynyt vuonna 1984 ja jatkui aina 1980-luvun lopulle.228

Isometsän ja Kaivopuiston tehtaat
Vuonna 1987 valmistunut Isometsän valimo oli kokonaan automatisoitu. Tuotannon läpimenoaika jäi näin huomattavasti lyhyemmäksi kuin aikaisemmin Rauhankadun valimolla. Valamisen kapasiteettia ei sen sijaan lisätty. Investoinnin hyöty tuli kokonaisuudessaan tehokkuuden parantumisesta.
Valumenetelmänä käytettiin matalapainevalua. Muottien täyttäminen tapahtui koneellisesti. Kaikkia neljää valukonetta käytettiin kolmessa vuorossa, muulta osin valimossa työskenneltiin kahdessa vuorossa. Valimoon oli sijoitettu myös viisi keernakonetta sekä valunleikkauslinja. Konekannan kasvattaminen oli tarvittaessa mahdollista.
Työntekijöiden näkökulmasta valamisen koneellistaminen oli kaivattu uudistus, kun enää ei tarvinnut työskennellä sulan ja hehkuvan
metallin äärellä. Painavien kokillimuottien ja valukauhan käsittely käsin jäi nyt kokonaan historiaan. Uuden valimon ilmastointi oli myös


aikaisempaa tehokkaampi. Keernakoneilla työskenteleville oli jopa
järjestetty henkilökohtainen ilmanvaihto, jota saattoi itse säätää. Valimosta ulos johdettu poistoilma puhdistettiin suodattimilla.
Oraksen uusi pääkonttori rakennettiin Isometsälle samanaikaisesti valimon kanssa. Tehtaan eteläpuolelle syksyllä 1987 valmistuneen konttorin pinta-alaksi tuli 3000 m2. Rakennukseen sijoitettiin
Oraksen hallinto-, markkinointi- ja materiaaliohjaustoiminnot. Työtiloja tuli tässä vaiheessa noin 70 henkilölle.229
Vesihanojen pintakäsittely kromaamalla oli käynnistynyt Isometsällä 1970-luvun alussa heti ensimmäisen rakennusvaiheen valmistuttua. Vuonna 1977 pintakäsittelylaitoksen yhteyteen liitettiin muovikromaamo. Kun vuonna 1982 aloitti automaattinen ja aikaisempaa
isompi messingin pintakäsittelylaitos, vanhan kromaamon tilat saatiin kokonaisuudessaan muovin pinnoituksen tarpeisiin.

Jukka Koskinen valamassa hanarunkoja
puoliautomaattisella
matalapainevalukoneella.



Muovin kromauksen automaatioastetta nostettiin 1980-luvun
puolivälin jälkeen siten, että pinnoitus saattoi osan aikaa tapahtua ilman henkilökuntaa. Muovikromaamon tuotantokapasiteetti oli kuitenkin laajentunut äärirajoilleen, ja uuden laitoksen rakentaminen
tullut ajankohtaiseksi. Vuoden 1988 keväällä päätettiin hankkia entiseen verrattuna kolminkertainen muovin pinnoituslaitos.
Uuden muovikromaamon toimitti Oy Galvatek Ab. Valmistuessaan vuoden 1988 lopulla laitos oli Euroopan suurin muoviosien
niklaus-kromauslinja. Muovikromaamo tarjosi vesihanojen pinnoitukselle uusia mahdollisuuksia vaiheessa, jossa muotoilun ja pintakäsittelyn merkitys oli hanatoimialalla kasvussa. Oraksen kilpailukyvylle oli tärkeää, että yhtiö saattoi pinnoituksessa ottamansa edistysaskeleen ansiosta tuoda markkinoille uudentyyppisiä tuotteita.
Isometsän seitsemänteen rakennusvaiheeseen liittyi myös messinkikromaamon automatiikan uusiminen sekä jätevesien käsittelyn tehostaminen. Jälkimmäinen investointi teki mahdolliseksi käytetyn veden kierrättämisen tuotannossa jopa kaksikymmentä kertaa ennen sen poistamista. Veden sisältämät haitalliset aineet jäivät
tuolloinkin huomattavasti alle sallitun tason.230
Kaivopuistossa lopetettiin Solina- ja Termiina-hanojen valmistus vuonna 1986. Hanatuotanto tehtaalla ei kuitenkaan kokonaan
päättynyt, sillä edelleenkin tehtiin kaksiotehanoja Neuvostoliittoon
vietäväksi.
Muutosten tekeminen vanhaan tehdasrakennukseen oli varsin
hankalaa eikä uudistuksia voinut toteuttaa selkeän ohjelman mukaisesti niin kuin Isometsällä. Aluksi Kaivopuistoon siirrettiin entisen
Osyn Alastaron tehtaan putkistovarustevalmistus sekä messinkipalloventtiilituotanto Oras Valveksen Laitilan tehtaalta. Vuonna 1985
tehdasrakennusta kunnostettiin uusimalla ilmastointi, sähköt, vesijohdot ja viemäröinti. Lisäksi hankittiin koneita uusitun putkistovarustemalliston tuotantoa varten.
Vuonna 1987 venttiilien kysyntä oli jälleen voimakkaassa kasvussa
ja vaati tuotannon tehostamista. Kaivopuiston valimon todettiin käyneen auttamattoman vanhanaikaiseksi. Uusi valimo päätettiin nyt
rakentaa Kaivopuiston asemesta Isometsälle. Vapautuneita Kaivopuiston tiloja uusittiin, ja niihin hankittiin lisää venttiilinvalmistuksen tarvitsemia koneita sekä laitteita. Vuonna 1989 Oras saattoikin
todeta, että Kaivopuiston venttiilitehdas oli Isometsän hanatehtaan
tavoin tehokas ja ajanmukainen tuotantolaitos.231


Eurooppalaisten hanatehtaiden kilpailussa menestyisivät yritykset,
joiden tuotteet saisivat kuluttajien suosion. Hanojen tuli olla teknisesti toimivia ja kestäviä sekä onnistuneesti muotoiltuja. Hanojen
elinkaaren lyhentyessä tuotekehityksen ja muotoilun merkitys kilpailutekijöinä korostui. Pelkästään niiden avulla menestystä ei kuitenkaan saavutettu, sillä hanat tuli kyetä myös markkinoimaan jälleenmyyjille ja kuluttajille.
Vuodesta 1976 valmistetusta Safira-vipuhanasta oli toivottu Oraksen läpimurtotuotetta Euroopassa. Hanassa oli kuitenkin paljon
puutteita, ja sen ominaisuuksia voitiin Oraksen tuotekehittäjien
mielestä parantaa. Vuonna 1982 markkinoille tuotu Super Safira olikin monin tavoin edeltäjäänsä kehittyneempi.
Super Safira oli ensinnäkin käytössä hiljainen. Sen kaikki mallit
kuuluivat ensimmäiseen ääniluokkaan. Hana oli myös edeltäjäänsä
helppokäyttöisempi, sillä sen liikeradat oli uusittu. Siirtyminen kylmästä kuumaan veteen tai toisinpäin tapahtui entistä tasaisemmin.
Lisäksi hanan kestävyyttä oli saatu parannettua rasitustestien avulla.
Myös asentaminen oli aikaisempaa yksinkertaisempaa.
Super Safiran runko oli noin viidenneksen pienempi kuin vanhan Safiran. Valmistajalle tämä toi raaka-aine- ja työstökustannusten säästöjä. Hanasta tuli kaupallisesti erinomainen, kun se käyttäjäystävällisyyden lisäksi oli edullinen valmistaa.
Super Safiralla oli vielä yksi erinomainen ominaisuus, jota korostettiin markkinoinnissa. Hana ei vuosienkaan käytön jälkeen alkanut vuotaa. Kuluttajia houkuteltiin Super Safiran ostoon kymmenen
vuoden tippumattomuustakuulla.232
Toimivan tekniikan ohella ulkonäön oli havaittu vaikuttavan vesihanojen suosioon. Oras halusi panostaa hanojensa ulkoasuun ja oli
käynnistänyt yhteistyön teollisen muotoilijan Jorma Vennolan kanssa. Vennola vastasi Super Safiran muotoilusta, ja tulos oli erittäin
onnistunut.
Super Safira tuotiin markkinoille kertarysäyksellä. Keväällä 1982
tukkuliikkeille ilmoitettiin, että kesälomien jälkeen Oras toimittaisi
vain uutta Safiraa. Uuteen malliin siirtyminen koettiin jännittävänä
ja osin hermoille käyvänä tapahtumana. Vaikka Super Safira oli testattu läpikotaisin Oraksen niin sanotussa protopajassa ja äänilabo-

EUROOPPAAN

Super Safira



Super Safiran
markkinointikuva
-luvulta.

ratoriossa, lastentauteja saattoi vielä ilmaantua. Näiden hoitaminen
olisi taloudellisesti raskasta, jos hanaa olisi jo ehditty myydä. Lisäksi
Oraksen imagolle koituisi tuntuva haitta. Pelko oli kuitenkin turha,
kuluttajien käytössä hana toimi niin kuin pitikin.
Super Safira tehtiin kuluttajille tutuksi televisiomainonnalla. Ilmoituskampanjaa käytiin myös lehdissä koko syksyn 1982 ajan.233
Oraksen 1970-luvun jälkipuoliskolla käynnistämää asiakaskoulutusta jatkoi vuodesta 1983 erityinen Hanaopisto. Rauhankadun konttorin yläkerrassa aloittanut Hanaopisto opasti LVI-asentajia sekä
kiinteistöjen LVI-huoltomiehiä hanojen huoltoon tilanteissa, joissa
vesijohtoveden epäpuhtaudet olivat aiheuttaneet toimintahäiriön. Samalla tutustuttiin Oras-hanoihin ja niiden ominaisuuksiin. Jo kyseisen vuoden aikana Hanaopiston suoritti yli tuhat henkilöä. Kymmenen vuoden kuluttua koulutukseen osallistuneiden määrä lähenteli
kahtakymmentä tuhatta.
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Hanaopiston avulla Oras sai arvokkaita kontakteja LVI-asentajiin
ja muihin ammattilaisiin. Vastaavaa koulutusta ryhdyttiin antamaan
myös ulkomailla. Suomen tavoin esimerkiksi Norjassa käytännössä
kaikki alan ammattilaiset koulutettiin.234

Uudet Safira-sarjat ja värilliset hanat
Oras tarjosi 1980-luvun puolivälissä kuluttajille myös Safiraa halvempaa Solina Junior -vipuhanasarjaa. Solinan valmistus päättyi kuitenkin pian sen jälkeen, kun uusia Safira-malleja tuli myyntiin. Vuonna
1985 esiteltiin kolme Super Safiraan pohjautunutta sarjaa: Safira Familia, Safira Colora ja Safira Caratia.
Lapsiperheille suunnatun Familian pesuallas- ja suihkumallit oli
varustettu turvanupilla. Colora- ja Caratia-sarjat olivat puolestaan
Oraksen avaus värillisten hanojen markkinoilla. Coloran värit olivat
punainen, valkoinen ja mokka, Caratian pronssi, kupari ja tilauksesta myös kulta.
Hanatoimiala oli makutottumustensa suhteen perinteisesti varsin
konservatiivinen, ja uusia tuotteita oli ollut vaikea saada hyväksytyksi
tukkuliikkeiden, suunnittelijoiden tai kuluttajien keskuudessa. Nyt
olivat värilliset hanat kuitenkin tulleet muotiin Keski-Euroopassa, ja
myös Oras päätti ottaa ne valikoimiinsa. Värillisten hanojen kysyntä
kertoi kuluttajakunnan alkavasta jakautumisesta erilaisiin ryhmiin.
Oraksen Super Safira (myöhemmin Safira Classica) sekä Safira Familia oli suunnattu kuluttajakunnan suurimmalle eli keskiryhmälle.
Siihen kuuluneet arvostivat veden säästöä ja hanan edullista hintaa.
Nämä Safirat tulivat myös julkisten rakennusten pesuhuone- ja wctiloihin. Koska Safira oli ennen pitkää joka paikassa, se arkipäiväistyi.
Hanassa ei ennen pitkää ollut enää mitään erikoista.
Asuntonsa sisustukseen panostavat totesivat nyt, etteivät he halunneet hanaa, joka oli huoltoaseman vessassa. Colora ja Caratia suunnattiin juuri tälle maksukykyiselle ”uudelle keskiluokalle”, joka pyrki kulutuksen avulla erottautumaan keskiverto-kuluttajista ja arvosti
hanoissa ennen kaikkea ulkonäköä. Vesihana saatettiin vaihtaa yksinomaan sen takia, että haluttiin erivärinen tai uudella tavalla muotoiltu tuote.
Pohjoismaissa uuden keskiluokan osuus kuluttajakunnasta oli
1980-luvulla jälkipuoliskolla vielä vähäinen, mutta Keski-Euroopassa
jo merkittävä. Esimerkiksi Saksassa joka kymmenes myyty hana oli
tuolloin värillinen. 235


Vienda-hanoille
oli monia väri- ja
pinnoitusvaihtoehtoja.



Värillisten hanojen kuori oli kromaamatonta muovia, joka sitten
maalattiin halutun väriseksi hanatehtaan tuotemaalaamoissa. Oras
käytti aluksi liuotinmaalausta, kunnes 1991 siirryttiin alalla yleistyneeseen pulverimaalaukseen. Kaikkiin kolmeen yhtiön tehtaaseen
rakennettiin maalaamot.
Värillisten hanojen valmistus ja markkinointi eivät alkuvaiheessa
sujuneet Orakselta täysin ongelmitta eikä asiakkaiden toiveita erivärisistä hanoista aina onnistuttu täyttämään. Uutissuihku totesikin
vuonna 1986 ”värillisten tuotteiden vaativan vakavaa paneutumista
ja kehittämistä hitaan edistymisen vuoksi”.
Oras toi 1980-luvun loppuvuosina markkinoille uusia värillisten
hanojen malleja. Enää ei uskottu pelkästään värien houkuttelevuuteen, myös hanojen muotoilu oli uusittu. Vuonna 1987 käynnistettiin Arctica-hanan valmistus Leksvikin tehtaalla Norjassa.
Uutissuihkun mukaan ”Arctica on täysin erilainen verrattuna suomalaiseen hanaperinteeseen. Sen muodot ovat putkimaisen pyöreät.
Juoksuputki on kauniin kaareva.” Arctican pintakäsittelyvaihtoehdot
olivat joko punaiseksi tai valkoiseksi maalattu tai sitten kromattu
pinta. Vuonna 1989 aloitetun Safira Goldline -sarjan vaihtoehdot olivat puolestaan musta ja valkoinen väri sekä satiini. Lisäksi hana oli
koristeltu kullalla.
Oraksen markkinointiosasto oli innostunut värillisistä hanoista,
jotka markkinointitarkoituksessa koottiin erityiseen Special Collection -luetteloon. Insinöörit sen sijaan suhtautuivat maalaamiseen
epäillen. Sitä pidettiin ohimenevänä muotina, eikä värillisten hanojen uskottu syrjäyttävän kromattuja. Maalatut myytiin kalliimmalla kuin kromatut, vaikka maalipinta ei kestänyt käytössä. Erityisesti
keittiössä maalattu hana sai helposti kolhuja ja pintamaali lohkeili.
Värillisten hanojen suosio jatkui silti 1990-luvulle. Vähitellen kuluttajat alkoivat kuitenkin kyllästyä niihin. Ennen pitkää Oraskin
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joutui lopettamaan tuotannon ja ajamaan alas maalaamonsa. Tämä
ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että kuluttajakunnan hajaantuminen
olisi päättynyt. Yksilöllisyyttä tavoittelevien kuluttajien kiinnostus
siirtyi huomiota herättävästä väristä hienostuneeseen muotoiluun.236
Kuluttajakunnan maksukykyisin ryhmä piti vesihanaa yhä enemmän sisustusesineenä. Kehitys tähän suuntaan oli Keski-Euroopassa 1990-luvun alussa täydessä vauhdissa ja käynnistymässä Pohjoismaissakin. Hanatehtailta edellytettiin uusia malleja sekä erilaisten
variaatioiden lisäämistä valikoimiin. Ajan tasalla pysyminen ei ollut
valmistajille helppoa.
Oraksen strategian lähtökohdan muodosti tuotekeskeisyys eli yhtenäisiin standardeihin perustuvien hanojen markkinointi eri maihin. Paineet tuotekeskeisyyden muuttamiseksi kuluttajakeskeisyydeksi kuitenkin kasvoivat. Muutos ilmeni kahdella tavalla. Eri kuluttajaryhmille tarvittiin ensinnäkin omat tuotteet. Toiseksi eri maantieteellisille markkina-alueille jouduttiin tekemään standardeista poikkeavia tuotteita paikallisten makutottumusten mukaan.237

Lasse Viren mainosti
Oraksen hierovaa
Sensiva-suihkua
.

Optima ja Sensiva
Oraksen automaattihanat Turvatermostaatti sekä Oramix eivät toimineet Keski-Euroopassa
parhaalla mahdollisella tavalla, sillä vesijohtoveden ominaisuudet johtivat usein kalkin kerääntymiseen hanojen säätöosaan. Vuodesta
1984 alkaen ongelma pyrittiin poistamaan valmistamalla säätöosa kokonaan ruostumattomasta teräksestä.
Oras käynnisti myös Turvatermostaattia kehittyneemmän termostaatti-pressostaattihanan
suunnittelun. Työ oli itse asiassa aloitettu jo
1982, mutta hankkeen edistymistä hidasti kalkkitestauksen viemä aika. Kun ratkaisuksi keksittiin kumikalvon sijoittaminen säätöosaan, voitiin Optima tuoda markkinoille keväällä 1986.
Uutissuihku kehui Optiman takaavan keskieurooppalaisille tasalämpöisen suihkunautinnon. Myös ulkonäön toivottiin miellyttävän.
Uutissuihkun mukaan Jorma Vennola oli hanaa suunnitellessaan tavoitellut ”siroja ja pehmeitä piirtoja”.238


Hierova suihku Sensiva oli sekin Oraksen 1980-luvun jälkipuolen uutuuksia. Käyttäjä saattoi napin painalluksella vaihtaa perussuihkusta tehokkaaseen hierovaan suihkuun. Keväällä 1988 Sensivaa tehtiin tunnetuksi laajalla markkinointikampanjalla. Televisiomainonnan ohella suihkua esiteltiin tärkeimmissä asumisen ja rakentamisen erikoislehdissä sekä LVI-messuilla Helsingissä.
Sensivan lanseeraus onnistui erinomaisesti, sillä messujen jälkeen tuli muutamassa päivässä yli sadantuhannen suihkun tilaus.
Tuotannossa koettiin kuitenkin ongelmia, eikä Sensivaa saatu ajoissa valmiiksi riittävän suuria määriä. Edessä oli, kuten Uutissuihku
totesi, ”mahtava tavarapula”.
Sensiva teki läpimurron Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, mikä
osoitti, että kuluttajakunnan keskimmäinen ryhmä oli ottanut tuotteen omakseen. Ainakin Suomessa suihkun menestystä edistivät
markkinointikampanjat. Sensivaa mainosti vuonna 1989 jopa suomalaisten suursuosikki, moninkertainen kestävyysjuoksun olympiakultamitalisti Lasse Viren.239

Venttiilit
Oraksen palloventtiili- ja putkistovarustetuotanto oli keskitetty Kaivopuiston tehtaalle. Messinkisten palloventtiilien ohella valmistettiin
erilaisia patteri-, linjansäätö- ja sekoitusventtiilejä sekä teknisiä tuotteita. Yksi tärkeimmistä tuotteista oli Osy-kaupan seurauksena saatu
Osyterm 80 patteriventtiili.
Osyterm 80 oli ensimmäinen markkinoille tuotu portaattomasti
säädettävä termostaattinen vesikeskuslämmityksen patteriventtiili.
Oraksen markkinointilehti Hanakanavan mukaan Osyterm täytti vaatimukset vielä 1980-luvun puolivälissäkin. Tosin Tekniikan Maailma
-lehden testissä Osytermin sai kilpailevaa Danfossin venttiiliä heikomman arvion. Tämä johtui oraslaisten mielestä mittausmenetelmissä olleista puutteista, sillä Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen mittaukset olivat osoittaneet venttiilit yhdenveroisiksi.
Oras halusi termostaattiventtiilinsä olevan markkinoiden paras.
Osytermin hyvien ominaisuuksien perusteella kehitettiin Termostarpatteriventtiili, joka tuli myyntiin 1986. Osytermin puutteeksi oli
koettu se, että sisätiloja kylmällä ilmalla tuuletettaessa venttiili lisäsi
tarpeettomasti patterin lämpötehoa. Termostar ratkaisi tämän ongel-
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man, sillä siinä oli uutena ominaisuutena lämpimän vesivirran esisäätö. Säätö hidasti patterin lämpenemistä tuuletuksen yhteydessä.
Termostar-tuoteperheeseen liitettiin seuraavien vuosien aikana
uusia venttiilejä. Esimerkiksi Termostar S tarkoitettiin käytettäväksi
silloin, kun venttiililtä vaadittiin poikkeuksellisen suurta tehoa.
Oras panosti 1980-luvun lopulla entistä enemmän venttiilien tuotekehitykseen. Yhtiö osallistui Vesikeskuslämmitys 2000 -projektiin,
jossa suunniteltiin Suomen olosuhteisiin sopivia lämmitysjärjes-
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telmiä ja niiden komponentteja. Vuonna 1989 saatiin valmiiksi termostaattiseen patteriventtiiliin sijoitettava ääntä eristävä liitin. Se vähensi merkittävästi lämmitysverkoston kautta huoneistoon kantautuvaa ääntä.240
Oraksen liiketoiminnassa venttiilien osuus jäi 1980-luvulla melko
pieneksi, runsaaseen kymmeneen prosenttiin liikevaihdosta. Venttiilien markkinat olivat kotimaassa, niitä ei juuri viety ulkomaille.
Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että venttiilien tuotekehitykseen
tai markkinointiin ei olisi paneuduttu.
Venttiililiiketoimintaa pyrittiin kaikin tavoin tehostamaan ja vientiäkin käynnistämään. Tässä onnistuttiinkin, sillä 1989 liikevaihto
kasvoi neljänneksen. Oras-konsernin liikevaihdosta venttiilit toivat
nyt 16 prosenttia. Vaikka osuus oli edelleen pieni, venttiilien valmistuksesta tuli tasaisen kassavirtansa vuoksi hyvä liiketoiminta-alue
Orakselle.
Venttiilien markkinointiin sovellettiin samoja hyväksi havaittuja keinoja kuin hanojen markkinointiin. LVI-alan ammattilaiset tavoitettiin näille suunnatuissa koulutustapahtumissa. Venttiilipäivät,
joiden ohjelmassa oli esitelmiä ja multivideoesityksiä, kokosivat jopa
2000 henkilöä vuosittain. Syksyllä 1988 käynnistettiin Hanaopistoa
vastaava Venttiiliopisto-toiminta, joka käsitti kymmeniä maan eri
puolilla järjestettyjä tilaisuuksia. Tuotekoulutuksen ohella opastettiin kiinteistön lämmitysjärjestelmän säätämiseen.241

R-Sarkonin perustivat Oraksella pitkään työskennelleet Timo Hirvasnoro ja Timo Kääntee vuonna  sorvattujen ja koneistettujen sarjatuotanto-osien sopimusvalmistajaksi. Kolmanneksi mukaan tuli Jari
Salo, joka tuolloin vielä opiskeli Rauman teknillisessä koulussa. Hänestä tehtiin toimitusjohtaja, Timo Käänteestä puolestaan hallituksen puheenjohtaja. Timon vaimo Merja Kääntee palkattiin yritykseen laatupäälliköksi.
Ajat olivat muuttuneet, eikä yrittäjäksi lähteviä enää ihmetelty niin
kuin -luvulla. Työtovereilta tuli kannustusta ja läksiäisjuhlatkin pidettiin. Raumalle perustettu Uusyrittäjä Oy tuki ja opasti aloitusvaiheessa. Oras taas halusi talousalueelle monipuolisen alihankintaverkoston.
Kaikkea ei enää ollut tarpeen tehdä itse.
Timo Hirvasnoro ja Timo Kääntee olivat Oraksella käyttäneet -karaautomaattisorveja. Kun yhtiön taholta tuli viesti, että koneet olisi mahdollista ostaa omaan yritykseen, Timot eivät pitkään miettineet. EnsimR-Sarkon Oy:n
mäinen kone siirrettiin .. Hakunintie :een, ja loput neljä pian Merja ja Timo
Kääntee.
tämän jälkeen.
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Orakselta omaan yritykseen: R-Sarkon Oy



Uuden yrityksen nimi Sarkon tarkoitti sarjakoneistusta. Eteen piti lisätä R-kirjain tarkoittamaan Raumaa. Yritystoiminnan riskit kävivät mielessä, mutta mahdollisuuksiin luotettiin. Oli hyvät koneet ja into tehdä työtä. Tekeminen nostettaisiin kilpailukykyiseksi ja laatu tärkeäksi. Toistaiseksi asiakkaana oli vain Oras, mutta uusia aiottiin hankkia.
Ei ehtinyt kulua kahta vuottakaan, kun laskukausi iski täydellä voimallaan Suomeen. Sarkonia lama ei kuitenkaan saanut nitistetyksi. Alihankintamessuille osallistuminen toi Abloy Oy:n toiseksi suureksi asiakkaaksi Oraksen oheen. Tärkeää oli myös se, että tuotantoprosessissa tähteeksi jääneestä messinkilastusta voitiin sitä myytäessä saada kunnon
hinta.
Elektroniikkateollisuuden nousukausi -luvun jälkipuoliskolla aiheutti myös Sarkonilla kuumeisen kiireen. Töitä tehtiin juhlapyhinäkin.
Ryhdyttiin investoimaan ja kasvattamaan kapasiteettia. Uusia -kara- ja
pitkäsorvausautomaattikoneita tuli lisää, ja henkilöstön määrä kasvoi
vuosituhannen vaihteeseen mennessä lähes kolmeenkymmeneen.
Kasvu jatkui -luvulla. Toimitukset ulkomaille edellyttivät kilpailukyvyn nostamista kansainväliselle tasolle. Yhteistyöllä ammattikoulujen kanssa saatiin nuoria ja päteviä henkilöitä töihin. Nämä työskentelivät kokeneiden ammattilaisten rinnalla ja oppivat lisää.
Vuonna  alkanut lama tuli huonoon aikaan, sillä vaikka tilaukset
lähes loppuivat, Sarkonin palkkamenot pysyivät suurina. Väkeä jouduttiin siksi vähentämään. Vaikeuksien yli kuitenkin päästiin, ja  saavutettiin liikevaihdossa lamaa edeltänyt taso.
R-Sarkonilla työskentelee nykyisin  henkilöä, ja yhtiön liikevaihto
on yli seitsemän miljoonaa euroa. Koneiden lukumäärä on noussut kuuteenkymmeneen. Oras ja Abloy ovat edelleen suurimmat asiakkaat. Sitten on paljon keskikokoisia ja pieniä yrityksiä. Kymmenen suurinta tuo
 prosenttia liikevaihdosta.
Merja ja Timo Käänteen mukaan metalliala on nykyisen ohjelmointikeskeisyyden vuoksi hyvin vaativaa. Koko ajan on opiskeltava lisää. Automaattikoneiden ja robottien hoitaessa työn fyysisen puolen ihmiselle
jää ohjelmointi ja valvonta. Julkisuuteen tulisi antaa nykytilannetta vastaava kuva metallialasta.



Hanatehtaiden kilpailussa voittajiksi selviytyivät viime kädessä yritykset, jotka kykenivät nostamaan tuotteidensa laatua ja pitämään
samalla kustannukset aisoissa. Kilpailun kiristymisen seurauksena tehokkuutta pyrittiin Oraksellakin parantamaan jatkuvasti. Keinoina olivat automaatio sekä tuotanto-organisaation uudistaminen.
Tärkeää oli myös työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen sekä
henkilöstön halu ponnistella yrityksen tavoitteiden eteen.
Automaatio oli Oraksella viety 1980-luvun jälkipuoliskolla varsin pitkälle. Raskaimmat ja likaisimmat työt, kuten valukappaleiden työstö, hionta sekä pintakäsittely, oli siirretty koneiden tehtäväksi. Työntekijät joutuivat opettelemaan tietokoneohjattujen laitteiden
käyttöä, mikä ei suinkaan aina ollut helppoa. Valmistuksen laatua
saatiin kuitenkin koneiden avulla nostetuksi niin, että se läheni jopa
kellontarkkuutta.243
Isometsän tehtaan toimintatavoissa tapahtui 1982 merkittävä
muutos laatupiirien aloittaessa. Laatupiireissä esimiehet ja työntekijät keskustelivat työn organisoinnista, ei vain osastoittain vaan tuotteen koko valmistusprosessin näkökulmasta. Samalla osallistujille
välittyi tuntemus osallistumisesta tuotteen tekemiseen kokonaisuutena, ei vain yksittäiseen työvaiheeseen.
Laatupiirit tulivat Oraksella valmistuspäällikkö Tauno Kavénin
aloitteesta. Toimintatapa oli lähtöisin Japanista, mutta Isometsällä
sovellettiin omaa mallia. Laatupiirikeskusteluissa esille tulleet parannusesitykset otettiin heti käyttöön, ja esimerkiksi hylättyjen susikappaleiden määrää saatiin huomattavasti vähennettyä.
Oraksella katsottiinkin, että tuotannon tehostamisessa saatiin sisäisen keskustelun ja pohdinnan avulla parempia tuloksia kuin järjestämällä henkilöstölle ulkopuolisten vetämää koulutusta. Havainnolla oli merkittävä vaikutus yrityskulttuuriin. Työntekijöiden ja johdon välitöntä viestintää, avointa työilmapiiriä ja yksilöiden huomioimista haluttiin korostaa. Nämä olivat jo itsessään tavoiteltavia asioita, mutta niiden arvioitiin myös parantavan tuottavuutta.244
Pääluottamusmies Esko Sillanpään mukaan työntekijät suhtautuivat laatupiireihin periaatteessa myönteisesti, saattoivathan he
niissä vaikuttaa työnsä ongelmien ratkaisemiseen. Toisaalta moni
oli sitä mieltä, että laatupiirien hyöty oli tehokkuuden lisääntymise-

EUROOPPAAN

Työntekijä tuotannossa



nä ja laadun parantamisena mennyt työnantajalle. Palkkoihin laatupiirit eivät olleet tuoneet kaivattua lisää.
Esko Sillanpää katsoi Oraksen työntekijöiden olevan palkkakuopassa, josta 1980-luvun ensimmäisen puoliskon aikana tehdyillä
MTM-sopimuksilla, talokohtaisilla korotuksilla tai laatupiirilisillä
ei ollut kyetty nousemaan. Varapääluottamusmies Ritva Sundholm
puolestaan korosti ammattiliittojenkin myötävaikuttaneen tuottavuuden paranemiseen. Näillä perusteilla luottamusmiehet vaativat tuottavuuden nousun näkymistä myös työntekijöiden palkassa.
Muussa tapauksessa putoaisi ”pohja pois työantajan puheilta mehengestä”.245
Osaltaan laatupiireistä saatujen myönteisten kokemusten seurauksena Isometsän tehtaan tuotanto organisoitiin uudelleen vuonna 1987. Tuotanto-osastojen tilalle tulivat nyt pitkät vastuualueet, joita luonnehdittiin ”tehtaiksi tehtaan sisällä”. Kukin vastuualue hoiti sille kuuluvien tuotteiden valmistuksen alusta loppuun ja vastasi määrän sekä laadun ohella tuotteiden oikea-aikaisesta valmistumisesta. Vastuualueille kuului myös tuotantotietojen tilastointi sekä
palkkalaskenta.
Kaivopuiston tehtaalla uudistukset siirtyivät vuoteen 1990. Tuolloin siirryttiin käytäntöön, jossa työntekijä valmisti tuotteen alusta
loppuun ja suunnitteli itse, miten viikkotavoitteen saavutti. Vastuun
ottaminen oman työn kokonaisuudesta havaittiin nopeasti hyväksi
ratkaisuksi.246
Laatupiirit ja pitkät vastuualueet osoittivat pehmeiden johtamismenetelmien toimivuuden. Oraksen johto halusikin 1980-luvun
lopulla siirtää painopistettä management-johtamisesta leadership-johtamiseen. Toimitusjohtaja Pekka Paasikiven mukaan management
panosti koneisiin ja tuotteisiin, leadership taas ihmisiin ja organisaatioon. Edellisen mahdollisuudet oli tuolloin suurimmaksi osaksi hyödynnetty, sen sijaan jälkimmäisellä voitiin tuottavuutta vielä
parantaa.
Pekka Paasikiven mielestä Isometsän tehtaalla vuoden 1989 alussa toteutettu urakkapalkkauksen vaihto kuukausipalkkaan ilman
työn tuottavuuden laskua todisti onnistuneesta leadership-johtamisesta, esimiesten kyvystä johtaa ihmistä sekä työntekijöiden hyvästä
asenteesta.247



Työntekoa Kaivopuiston venttiilitehtaan valimossa.



Ammattiosastot 102 ja 299
Oraksen työntekijät sekä Kaivopuistossa että Isometsällä olivat perinteisesti järjestäytyneet Rauman valimo- ja konetyöläisten ammattiosasto
:een. Erona oli kuitenkin se, että Kaivopuistossa oltiin suoraan osaston jäseniä, Isometsällä taas kuuluttiin  perustettuun työhuonekuntaan. Kun työhuonekunnassa alkoi -luvun puolivälissä olla jo
enemmän jäseniä kuin varsinaisessa osastossa, Isometsälle ryhdyttiin
kaavailemaan omaa ammattiosastoa. Asiasta tehtiin anomus Metalliliittoon, mutta liiton vastustuksen vuoksi hanke ei tuolloin edennyt.
Metalliliitto piti työpaikkakohtaisia ammattiosastoja parempana suuria alueosastoja, joihin kullakin paikkakunnalla toimivien työpaikkojen
työntekijät olisivat työhuonekuntina kuuluneet. Isometsällä katsottiin
kuitenkin, että tehtaan korkean järjestäytymisasteen vuoksi työpaikkaosastolle oli hyvät edellytykset. Lisäksi edunvalvonta voitiin hoitaa tehokkaasti neuvottelemalla suoraan oman työnantajan kanssa.
Isometsän ammattiosaston aikaansaamiseksi tehtiin entistä päättäväisempi yritys vuonna . Metalliliitto ymmärsi nyt hankkeen edut,
ja lupa annettiin. Rauman Isometsän metallityöväen ammattiosasto
:n perustava kokous pidettiin . .  paikallisen Työväen Säästöpankin konttorin kerhohuoneella.
Vuodesta  alkaen molemmilla Oraksen Rauman tehtailla toimi
siis oma ammattiosastonsa. Toisaalta ajan kuluessa kävi niin, että Isometsälle siirtyi aikaisemmin Kaivopuistossa työskennelleitä. Nämä eivät
kuitenkaan halunneet vaihtaa osastoa, vaan kuuluivat edelleen :een.
Yhtenä syynä tähän oli se, että :n omaisuus oli säätiöity, ja osasto
saattoi tarjota jäsenilleen merkittäviä etuja.
Kaivopuiston ammattiosastossa valtaosa oli miehiä. Sen sijaan Isometsällä naiset muodostivat noin kaksi kolmasosaa käsittäneen enemmistön. Naisvaltaisuudesta huolimatta Isometsän pääluottamusmiehenä toimi mies, Esko Sillanpää vuosina – ja hänen jälkeensä
Keijo Huunonen vuosina –. Molemmat edustivat vuorollaan
:ää Metalliliiton liittotoimikunnassa.
Naiset eivät edes pyrkineet pääluottamusmieheksi, sillä yleisesti
uskottiin, ettei työnantaja ottaisi huomioon naisen mielipiteitä. Varapääluottamusmieheksi nainen kuitenkin hyväksyttiin. Tehtävää hoiti
vuodesta  vuoteen  Ritva Sundholm.


EUROOPPAAN

Oraksen työpaikoilla sekä sosiaalidemokraateilla että kommunisteilla
oli runsaasti kannatusta. Osasto :ssa kommunisteilla oli vahva asema,
esimerkiksi  Kaivopuiston pääluottamusmieheksi oli valittu Erkki
Toivola selvällä enemmistöllä. Osasto :ssä sen sijaan sosiaalidemokraatit olivat -luvun alussa hankkineet selvän etumatkan kommunisteihin.
Osasto :n jäsenmäärä ylitti -luvun alussa kuudensadan. Kun
osaston jäsenet lisäksi äänestivät Metalliliiton liittokokousvaaleissa muita osastoja ahkerammin,  sai kolme edustajaa liittokokoukseen. Vuoden  vaaleissa äänet jakautuivat osaston sisällä siten, että sosiaalidemokraattien osuus oli  prosenttia ja vasemmistoliittolaisiksi muuttuneiden entisten kansandemokraattien ja kommunistien  prosenttia. Kokoukseen lähtivät sosiaalidemokraateista Esko Sillanpää ja Ritva
Sundholm sekä vasemmistoliitosta Jukka Koskinen.
Vasemmistoliiton :ssä saama kannatus oli suurelta osin Jukka
Koskiseen tunnetun luottamuksen ansiota. Kun Isometsällä vuonna
 järjestettiin pitkästä aikaa pääluottamusmiesvaalit, Koskinen sai 
prosenttia äänistä. Valituksi tuli kuitenkin tälläkin kertaa sosiaalidemokraattien Esko Sillanpää, jonka ääniosuus oli nyt  prosenttia.

Urakoista kuukausipalkkaan
Oraksen toimihenkilöt työskentelivät aikapalkalla, työntekijät sen sijaan teollisuudessa yleiseen tapaan urakalla. Ennen 1980-luvun loppua vain Norjan tehtaan työntekijöille maksettiin kuukausipalkkaa.
Leksvikissä tämä palkkausmuoto oli ollut käytössä jo ennen tehtaan
siirtymistä Oraksen omistukseen. Tuotantojohtaja Tauno Kavénin
havaintojen mukaan kuukausipalkka oli Leksvikissä tuottavuuden
kannalta hyvä ratkaisu.
Raumalla kuukausipalkkaan siirtyminen nousi yllättäen esille,
kun Isometsällä käytiin 1988 neuvotteluja työehtosopimuksen soveltamisesta. Neuvottelujen junnattua pari kuukautta paikallaan Tauno Kavén ehdotti palkkausjärjestelmäksi kuukausipalkkaa urakkapalkan asemesta. Työntekijät olivat tähän valmiita ja Oraksen ylin
johtokin antoi luvan sopia asiasta.
Toimitusjohtaja Pekka Paasikiven mukaan urakkapalkkaus sopi
huonosti hanateollisuudessa meneillään olleeseen muutokseen. Vesi

hanojen elinkaaren lyheneminen, tuotannon automatisointi sekä tietotekniikan soveltaminen edellyttivät tehtävien joustavaa vaihtamista.
Oraksen johdon kantaan vaikutti varmaan sekin, että ikääntyneemmän työntekijäkunnan piirissä haikailtiin yhä enemmän eläkkeelle. Pekka Paasikivi oli havainnut, että ”kaikki, joilla vain on pienikin
mahdollisuus, olisivat valmiita lähtemään”. Tämä oli huolestuttavaa
vaiheessa, jossa Oraksen tuotteiden kysyntä varsinkin Keski-Euroopassa oli kasvussa, ja yhtiö oli ottamassa uutta askelta kansainvälistymisessään. Kuukausipalkkauksen toivottiin vähentävän halukkuutta
siirtyä pois työelämästä.251
Isometsän ammattiosasto 299:n puheenjohtaja Jorma Kari kertoi
osan työntekijöistä epäilleen, ettei kuukausipalkkaus tulisi onnistumaan. Toisaalta sitä oltiin valmiita kokeilemaan, sillä Kaivopuistossa sovellettua urakkapalkkauksen Parake-järjestelmää pidettiin naistyöntekijöille epäedullisena. Isometsän työntekijöistähän suurin osa
oli naisia.
Kiinnostusta kuukausipalkkaa kohtaan lisäsi työntekijäkunnan
ikääntyminen. Monet kokivat urakalla työskentelemisen yhä rasittavammaksi, kun MTM-järjestelmä määritti normit tehokkaimpien
työntekijöiden mukaan. Aikapalkka olisi terveyden kannalta parempi
vaihtoehto, ja sen ansiosta jaksettaisiin työskennellä vanhempanakin.
Lisäksi työntekijät saisivat varmuuden ansiotason säilymisestä uran
myöhemmissä vaiheissa.
Vuoden 1989 alussa Isometsällä siirryttiin kuukausipalkkaan yrityskohtaisella sopimuksella. Kuukausipalkan lisäksi työntekijöillä oli
mahdollisuus saada tuottavuuspalkkiota, joka korvasi aikaisemman
tulospalkkion. Aikapalkkausta ei metalliteollisuudessa ollut tuolloin
oikeastaan missään käytössä. Sopimus tehtiin ilman työnantaja- ja
työntekijäliittojen myötävaikutusta. Liitot ihmettelivät, miksi Oraksella haluttiin luopua urakkapalkasta, eihän yhtiö ollut edes minkäänlaisessa kriisissä.
Kun kuukausipalkasta saatuja kokemuksia 1990-luvun alussa arvioitiin, sekä työnantaja- että työntekijäpuoli totesivat järjestelmän
toimineen hyvin. Tehtaanjohtaja Jari Paasikiven mukaan työnantajan
motiivina muutokseen oli ollut tuotannon pullonkaulojen helpottaminen. Tässä olikin onnistuttu. Lisäksi tuottavuus ei suinkaan laskenut vaan päinvastoin hieman nousi henkilöstön työmoraalin ylläpitäessä edelleen reipasta työtahtia.252
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Kaivopuiston venttiilitehtaalla oltiin sen sijaan pitkään tyytyväisiä Parakkeen mukaisiin urakkapalkkoihin. Järjestelmää oli Kaivopuistossa sovellettu vuodesta 1984. Tehdas oli yksi viidestätoista työpaikasta, jossa kokeilu oli tuolloin aloitettu. Uusi palkkausjärjestelmä pyrki siihenastista ja jo 1950-luvulta käytössä ollutta paremmin
huomioimaan työtehtävien vastuun, olosuhteet, ammatinhallinnan
sekä tulokset. Parakkeen soveltaminen ei ollut aivan yksinkertaista,
ja sen käyttöönoton yhteydessä oli jouduttu järjestämään runsaasti
koulutusta työnjohdolle, luottamusmiehille, urakkahinnoittelijoille
sekä palkanlaskijoille.
Kuukausipalkkaus tuli Kaivopuistoon vasta vuonna 1996. Isometsän kokemukset olivat tuolloin muutosta koskeneiden neuvottelun
lähtökohtana. Toisin kuin Isometsällä kuukausipalkka herätti Kaivopuiston miesvaltaisen työntekijäkunnan keskuudessa voimakkaita erimielisyyksiä osan vaatiessa urakkapalkkauksen säilyttämistä.253

Pientilan pojasta Oraksen
pääluottamusmieheksi
Esko Sillanpää valittiin joulukuussa  Oraksen pääluottamusmieheksi. Yhtiön palvelukseen hän oli tullut seitsemän vuotta aikaisemmin ja
työskennellyt konesalissa (koneistusosastolla) sorvien asettajana. Työn
ohessa hän toimi konesalin työsuojeluasiamiehenä.
Esko Sillanpää oli alun perin pientilan poika Pohjanmaalta ja oppinut
kotonaan raskaisiin töihin. Jo -vuotiaana hän oli talvisin käynyt metsätöissä. Moottorisahoja ei vielä tuolloin -luvulla ollut ja puut kaadettiin justeerilla eli käsisahalla. Rungot karsittiin kirveellä ja kuorittiin petkeleellä. Hevonen kiskoi tukit lähimmän tien varteen.
Aikansa metsätöitä tehtyään Sillanpää lähti vuonna  Ruotsiin leveämpää leipää etsimään niin kuin tuhannet muutkin suomalaiset. Työtä löytyi Scanian kuorma-autotehtaalta. Tehtaan työntekijöistä ja työnjohtajista suuri osa oli suomenkielisiä, joten ruotsia ei tarvinnut osata.
Kolme vuotta Esko hoiti karusellisorvia. Palkka oli kolminkertainen Suomessa maksettuun.
Vaikka työt sujuivat hyvin, Suomeen teki mieli. Kun Sillanpään perhe ryhtyi suunnittelemaan paluuta kotimaahan, raumalaiset sukulaiset


Erkki Paasikivi kiersi
Isometsän tehtaalla
-vuotispäivänään
... Kättelijänä
aikaisempi pääluottamusmies Esko
Sillanpää. Paikalla
myös pääluottamusmies Keijo Huunonen
sekä Pekka Paasikivi.

houkuttelivat paikkakunnalle. Kaupungissa vallitsi työvoimapula, ja töitä tarjottiin niin Lönnströmiltä kuin Orakselta. Esko valitsi jälkimmäisen,
jossa aloitti .
Asunnokseen Sillanpään perhe hankki vanhan huonokuntoisen omakotitalon, jossa ei ollut sen paremmin vesijohtoa kuin viemäriäkään.
Esko joutui ne itse asentamaan.
Ensimmäinen työ Oraksella oli laivoissa käytettyjen lautasventtiilien
sorvaaminen. Venttiilit myytiin telakoille.
Alun jälkeen Sillanpää siirtyi konesalin puolelle. Koneistus oli hieman
aikaisemmin muuttanut Rauhankadulta Isometsälle. Konesalissa teränasettaja eli tälläri sääti revolverisorvin terän asennon sen mukaan, millaisia tuotteita haluttiin tehdä. Herbert-sorveja käyttivät pääasiassa naiset.
Työsuojeluasiamiehenä Esko Sillanpää joutui ottamaan kantaa konesalin meluun ja pölyyn sekä koneistettujen tuotteiden pesussa käytettyihin kemiallisiin nesteisiin. Ongelmana oli myös sorvin jäähdytysnesteen
roiskuminen työntekijöiden päälle. Mekaaninen sorvi vaati käyttäjältään
toistuvaa kädenliikettä, mikä rasitti olkapäitä.
Esko Sillanpään mukaan sosiaalidemokraattien ja kommunistien
-luvulla käymä poliittinen kamppailu ei Oraksella ollut niin repivää
kuin monella muulla työpaikalla. Tämä johtui ehkä siitä, että työntekijäkunnasta suuri osa oli naisia.
Kumpikin poliittinen ryhmä esiintyi kuitenkin jyrkästi työnantajaa kohtaan. Vasta -luvun puolivälissä ammattiyhdistysliike alkoi suuntautua ennakoivaan edunvalvontaan ja yhteistyöhön työnantajan kanssa.
Oraksellakin käytiin tiukkaa taistoa pääluottamusmiehen valinnasta.
Vaalit pidettiin -luvulla vuosittain, ja puolueiden voimasuhteet olivat lähes tasan. Pääluottamusmiehen paikkaa pitivät sosiaalidemokraa
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tit hallussaan -luvun puoliväliin saakka. Vuonna  pääluottamusmieheksi tuli kuitenkin kansandemokraatti Jukka Koskinen, joka valittiin
useita kertoja uudestaan.
Vuonna  sosiaalidemokraatit asettivat ehdokkaakseen Esko Sillanpään, jonka onnistuikin voittaa Jukka Koskinen. Koska pääluottamusmiehen toimikausi muuttui nyt kaksivuotiseksi, vaalit pidettiin jatkossa
parin vuoden välein. Koskinen ja Sillanpää olivat vastakkain vielä toisenkin kerran ja myös tuolloin Sillanpää sai suuremman kannatuksen.
Pääluottamusmies joutui käymään paljon neuvotteluja ja opiskelemaan uusia asioita. Näitä olivat esimerkiksi urakkapalkkaukseen liittyvä
MTM-työntutkimusjärjestelmä sekä Parake eli metalliteollisuuden palkkarakenneuudistus.
Luottamusmiehellä ei ollut helppoa, sillä arvostelua tuli ajoittain
omienkin keskuudesta. Työntekijöiden oli vaikea ymmärtää esimerkiksi työnantajan vaatimusta tuottavuuden lisäämisestä, kun Oras teki samaan aikaan hyvää tulosta.
Usein oli kuitenkin mahdollista toimia työnantajan kanssa yhteistyössä. Esimerkiksi työsäännöt tehtiin yhdessä yhteistoimintalain mukaan.
Esko Sillanpää valittiin -luvulla Metalliliiton hallitukseen. Samaan
aikaan Oraksen toimitusjohtaja Pekka Paasikivi kuului Metalliteollisuuden Keskusliiton hallitukseen. Epävirallisissa yhteyksissä kyettiin siksi
keskustelemaan varsin tasavertaisesti, kun kummallakin oli käytettävissään oman liittonsa tarjoamaa informaatiota.
Varsinaisissa työpaikkakohtaisissa neuvotteluissa ei kuitenkaan aina
päästy yhteisymmärrykseen. Pari kertaa tehtiin erimielisyyksistä muistio,
joka meni liittotasolla neuvoteltavaksi.
Esko Sillanpää toimi Oraksen pääluottamusmiehenä vuoteen .
Merkittävimpiä uudistuksia hänen kaudellaan oli urakkapalkasta aikapalkkaan siirtyminen. Urakkapalkka ei Sillanpään mukaan ollut oikeudenmukainen kaikille, sillä MTM-järjestelmä määritti palkkatason nuoren ja hyväkuntoisen työntekijän mukaan.
Etukäteen pelättiin aikapalkkauksen johtavan työtehon laskuun. Näin
ei kuitenkaan käynyt, sillä tuottavuus ei uudistuksen seurauksena pudonnut lainkaan.
Vuosien mittaan tulivat uusina asioina myös tulospalkkaus, joustot,
paikallinen sopiminen sekä henkilöstöedustus. Vuoden  alusta Esko
Sillanpää kuului Oraksen Isometsän tehtaan johtoryhmään työntekijöiden edustajana.





Oras siirtyi kokonaisuudessaan Paasikiven perheen omistukseen,
kun Oras-suvun jäsenet myivät omistamansa 9,6 prosenttia osakkeista vuonna 1987.255
Erkki Paasikivi jatkoi Oras Oy:n hallituksen puheenjohtajana
koko 1980-luvun ajan ja edelleen 1990-luvulla. Hallitukseen kuuluivat entiseen tapaan myös Pekka Paasikivi ja Jukka Paasikivi. Varatuomari Jukka Niemi luopui 1983 hallituksen jäsenyydestä. Hänen
tilalleen tuli Jari Paasikivi.
Oras Oy:n johtoryhmän muodostivat Pekka Paasikivi (toimitusjohtaja), Jukka Paasikivi (vientijohtaja, vuodesta 1987 uusien liiketoimintojen johtaja), Veikko Kauppi (markkinointijohtaja vuoteen
1985), Risto Saarisalo (tehtaanjohtaja, vuodesta 1989 vastuualueina
investoinnit, tuotanto ja tuotekehitys) sekä Ilkka Liukas (hallintojohtaja, vuodesta 1989 vastuualueina Keski-Euroopan liiketoiminta ja
konsernin rahoitus).
Jari Paasikivi nousi 1980-luvulla veljiensä esimerkkiä seuraten
keskeisiin asemiin Oraksen johdossa, ja vuonna 1984 hänet nimitettiin markkinointipäälliköksi. Markkinointi olikin muodostanut tärkeän osan Jarin suorittamasta kauppatieteen maisterin tutkinnosta.
Tosin pääaine oli ollut strateginen johtaminen. Opastusta Oraksen
liiketoimintaan Jari sai isoveli Pekan ohella Veikko Kaupilta.
Vuonna 1987 Jari Paasikivi siirtyi markkinointipäälliköksi Norjaan
kehittämään Oraksen liiketoimintaa maassa ja seuraamaan läheltä
Leksvikin tehtaan toimintaa. Vuonna 1989 Pekka kuitenkin kutsui
Jarin Raumalle tehtaanjohtajaksi. Paluu oli mieluinen perheen päästessä takaisin kotikaupunkiin. Isometsän tehtaalla moni työntekijä
tunsi Jarin jo pikkupojasta, kun tämä oli vuosia aikaisemmin kierrellyt isänsä mukana tuotanto-osastoilla. Tuotantojohtaja Tauno Kavénin tuki helpotti Jarin perehtymistä tehtaanjohtajan työhön.256

Oraksen ”monopoli”
Oraksen markkinaosuus nousi Osyn oston jälkeen yli yhdeksäänkymmeneen prosenttiin Suomessa myydyistä vesihanoista. Pitkin
1980-lukua tiedotusvälineet leimasivat Oraksen monopoliyritykseksi, ja yhtiön yrityskuva sai kielteisiä sävyjä.
Oras torjui arvostelua toteamalla, että Suomen hanamarkkinoilla
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vallitsi edelleen kilpailutilanne. Ulkomaisten hanojen pieni osuus
johtui yhtiön mukaan siitä, että ulkomaiset valmistajat eivät kyenneet hinnoittelemaan hanojaan niin, että tukkuliikkeet olisivat saaneet riittävän katteen. Lisäksi kuluttajien mielestä ulkomaiset hanat
olivat kalliita.
Tuontihanoille Suomi olikin vaikea markkina-alue. Muutamia
ulkomaisia merkkejä oli kyllä saatavilla, mutta käytännössä niiden
maahantuojat olivat heittäneet pyyhkeen kehään. Myönnettiin jopa,
että tuontihanojen kalleus oli syy siihen, etteivät ne käyneet kaupaksi. Toisaalta maahantuojat valittivat, etteivät tukkuliikkeet ottaneet
varastoihinsa ulkomaisia hanoja.
Tukkuliikkeiden menettelyyn saattoivat vaikuttaa asuntohallituksen määräykset. Ne edellyttivät julkisesti rahoitetuissa kohteissa
käytettäväksi vain Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen testaamia
ja tyyppihyväksymiä hanoja. Vastaavanlaisia vaatimuksia oli kyllä
muissakin Euroopan maissa.
Agentuuriliikkeistä Oy Tekno-Montan Ab toi Suomeen suuren
saksalaisen valmistajan Friedrich Grohen hanoja, Suomen Kylpyhuonetarvike Oy taas tanskalaista Damixa-merkkiä. Teresia Lönnströmin omistama Rafu Lönnström Oy puolestaan edusti toista
suurta saksalaista, Ideal Standardia. Useaan vuoteen se ei kuitenkaan ollut tuonut tämän tuotteita Suomeen. Syy oli Rafu Lönnströmin mukaan se, että Ideal Standardin hanat olivat kotimaisia kalliimpia. Vuonna 1986 Rafu Lönnström yritti saada myyntiä ruotsalaiselle Mora-merkille.257
Koska merkittävää kotimaista tai ulkomaista kilpailua ei Suomeen ilmaantunut, Oraksen markkinaosuus pysyi koko 1980-luvun
ajan ja pitkälle sen jälkeenkin yhdeksänkymmenen prosentin tuntumassa. Ruotsalaisten hanojen rynnistystä Suomen odotettiin, mutta
mitään ei tapahtunut.
Ulkomaiset valmistajat eivät panostaneet Suomeen, sillä markkina-alue oli pieni ja Oraksella vahva asema. Kotimaan, Saksan ja Norjan kysynnän mahdollistamat suuret valmistussarjat pitivät Oraksen
hanojen yksikkökustannukset alhaisina, ja hintataso saatiin näin kilpailukykyiseksi. Lisäksi hanojen muotoilu miellytti suomalaista kuluttajaa ja niiden teknologia oli edellä muiden valmistajien käyttämästä. Silti tiedotusvälineet esittivät aika ajoin, että Oraksen menestys johtui monopoliasemasta, ei suinkaan mainituista seikoista. Tätä
mieltä oli esimerkiksi Talouselämä-lehti vuonna 1987.
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Oras Oy:n luvun johtoryhmä,
vasemmalta Jukka
Paasikivi (uudet
liiketoiminnat),
Risto Saarisalo
(tuotanto ja tuotekehitys), Ilkka Liukas
(Keski-Eurooppa ja
konsernin talous)
ja Pekka Paasikivi
(toimitusjohtaja).

Kilpailunrajoitukset
Monopoli-sanan yhdistäminen Oraksen liiketoimintaan piti sisällään väitteen, että yhtiö pystyi määräävän aseman turvin rajoittamaan kilpailua ja ylläpitämään tuotteittensa kalliita hintoja. Vaikka
tämä olisikin pitänyt paikkansa, se ei tuohon aikaan ollut laitonta.
Kilpailulainsäädäntö ei vielä 1980-luvulla kieltänyt hintakartelleja
tai muita kilpailua rajoittavia järjestelyjä. Tämän vuoksi ne olivatkin
Suomen taloudessa pikemmin sääntö kuin poikkeus. Ainoat selvät
kiellot koskivat tarjouskartelleja tai niin sanottuja vertikaalisia kartelleja. Jälkimmäinen tarkoitti esimerkiksi menettelyä, jossa tukkuporras määräsi vähittäiskaupalle alimman myyntihinnan.
Elinkeinohallitus ylläpiti kuitenkin rekisteriä, johon kilpailunrajoitukset merkittiin. Näitä oli rekisteriin kertynyt yli kuusisataa.
Määräävässä asemassa olevia yrityksiä oli mukana useita kymmeniä,
näiden joukossa Oras. Lain mukaan viranomaisten tuli puuttua kilpailunrajoitussopimuksiin, mutta käytännössä näistä kyettiin estämään vain pieni osa.258
Vuonna 1988 lainsäädäntöä uudistettiin, kun kilpailun puutteen
oli havaittu kiihdyttävän inflaatiota. Kilpailunrajoitus määriteltiin


nyt vahingolliseksi, jos se johti määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön tai esti / vaikeutti toisen elinkeinon harjoittamista, esimerkiksi markkinoille pääsyn. Lisäksi uusi laki teki kilpailunrajoitussopimuksista oikeudellisesti pätemättömiä.
Samana vuonna perustettiin myös kilpailuvirasto. Se osoittautui
varsin aktiiviseksi viranomaiseksi ja puuttui innokkaasti kilpailunrajoitusjärjestelyihin. Esimerkiksi viraston käynnistämän kartelliprojektin tavoitteena oli elinkeinoalan toimialajärjestöjen hintayhteistyön lopettaminen.259
Kilpailuvirastoa kiinnostivat myös LVI-alan sopimuskäytännöt.
Vuonna 1989 virasto ilmoitti, että osa alan yrityksistä oli yksinmyyntisopimuksilla varmistanut monopoliaseman markkinoilla. Väite
kohdistui saniteettikalusteita valmistavaan Wärtsilään, muoviputkia
tekevään Uponoriin sekä hanatehdas Orakseen. Sanomalehti LänsiSuomi uutisoi asian toteamalla, että Oras oli joutunut ”kilpailuviraston hampaisiin”
Toimitusjohtaja Pekka Paasikivi myönsi Oraksen tehneen yksinmyyntisopimukset neljän tukkuliikkeen (Huber, Onninen, Kesko
sekä Suomen LVI-Tukku) kanssa. Suurimman osan 1980-lukua voimassa olleiden sopimusten keskeinen sisältö oli se, että asennusliikkeet saattoivat hankkia Oraksen hanoja vain mainituilta tukkureilta.
Oraksen mukaan tukkuliikkeiden välillä käytiin kuitenkin hintakilpailua. Lisäksi sopimukset eivät estäneet tukkuliikkeitä myymästä
toisten valmistajien hanoja. Se, ettei Suomessa ollut tarjolla esimerkiksi ruotsalaisia tai tanskalaisia hanoja, johtui Paasikiven mukaan
yksinomaan Oraksen tuotteiden edullisemmista hinnoista ja paremmasta laadusta.260

Muuttuva LVI-toimiala
Pekka Paasikivi ja Onninen Oy:n toimitusjohtaja Erkki J. Toivanen tapasivat - ja -luvuilla säännöllisesti vuosittain. Tapaamisissa keskusteltiin Oraksen ja Onnisen asioiden ohella koko LVI-alan kysymyksistä.
Toivanen oli tuolloin alan keskeisin yksittäinen persoona, ja Pekka Paasikivi puolestaan ensin LVI-Keskusliiton puheenjohtaja ja sitten vuonna
 perustetun LVI-Teollisuuden neuvoston hallituksen puheenjohtaja.
Toimialan kaikki osa-alueet kärsivät ylikapasiteetista ja laajemminkin
pohdiskeltiin, miten yritysten kannattavuutta saataisiin ylläpidettyä ja
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liiketoiminta säilytettyä terveellä pohjalla. Lisäksi pelättiin ruotsalaisten
kilpailijoiden maihinnousua Suomeen.
LVI-toimiala käsitti monenlaisia yrityksiä, joista osalle ala muodosti
vain pienen osan kokonaisuudesta. Tukkuliikkeistä suurimpia toimijoita olivat Onninen, Huber, Suomen LVI-Tukku sekä Kesko. Teollisuusyrityksistä toimintansa ulottivat sektorille kupariputkia valmistanut Outokumpu, muoviputkia tehnyt Uponor, Oras, Rettig sekä Tammisaaren
Posliini, josta myöhemmin tuli Sanitec. LVI-suunnittelutoimistoista merkittävin oli Granlund & Oksanen. Myös rakennusliikkeet operoivat LVIalalla osan harjoittaessa omaa asennustoimintaa. Lukumääräisesti suurin yritysten joukko olivat kuitenkin LVI-urakoitsijat.
Talouslama kuritti Suomen LVI-alaa kovalla kädellä -luvun ensimmäisellä puoliskolla. Osa rakennusyrityksistä teki konkurssin, ja rakentamisen hiipuminen tuntui koko LVI-sektorilla. Tukkuliikkeistä kärsi eniten Huber, jonka tulos jäi tappiolliseksi vuosi toisensa jälkeen. Rahoittajat painostivat Huberin yritysjärjestelyihin, ja yhtiön tukkuliiketoiminta myytiin  Onniselle. LVI-Tukku puolestaan myytiin ruotsalaisille. Urakoitsijapuolellakin koettiin suuria muutoksia.
Vuosien kuluessa tapahtui muutakin. Outokumpu luopui kupariputkien valmistuksesta ja Uponor listattiin pörssiin. Sanitecista tuli puolestaan Tukholman pörssissä noteerattu ruotsalainen yritys. Vanhalla omistusrakenteellaan jatkoivat Onninen, Oras ja Rettig.
Pekka Paasikiven ja Erkki J. Toivasen keskustelut käytiin aina kesäkuussa, mutta vuonna  tapaaminen siirtyi heinäkuuksi ja pidettiin
jälkimmäisen kesämökillä. Tässä vaiheessa Erkki J. Toivanen oli jo vakavasti sairas. Tuolloinen yhteydenpito jäikin viimeiseksi.

Kannattavuus hyvällä tasolla
Oraksen vuosittainen liikevaihto nousi 1980-luvun lopulla 50 miljoonaa euroa suuremmaksi (nykyisen rahanarvon mukaan) kuin
vuosikymmenen alussa. Vastaava 50 miljoonan euron lisäys oli tapahtunut edellisellä vuosikymmenellä. Merkittävä ero vuosikymmenien välillä oli kuitenkin siinä, että edellisen aikana Oraksen toiminnan laajeneminen perustui orgaaniseen kasvuun, jälkimmäisen kuluessa yritysostoihin.
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Oraksen kasvustrategian muutos oli seurausta siitä, että hanateollisuuden markkinat polkivat paikoillaan niin kotimaassa kuin
ulkomailla rakennustoiminnan alhaista aktiviteettia seuraten. Vasta
vuosikymmenen lopulla kiinteistöjen saneeraus käänsi tärkeimpien
kohdemaiden markkinat kasvuun.
Oraksen ainoa mahdollisuus liiketoiminnan laajentamiseen oli
markkinaosuuksien valtaus yritysostojen avulla. Yritysosto ei kuitenkaan automaattisesti taannut markkinaosuuden saamista. Tässä
Oras kuitenkin onnistui. Vuosikymmenen loppuvuosina yhtiö kykeni jopa kasvattamaan ulkomaisten tytäryritystensä markkinaosuutta.
Tässä vaiheessa ulkomaan toimintojen osuus Oraksen liikevaihdosta oli jo yli puolet. Painopisteen siirtyminen kotimaasta ulkomaille
oli tapahtunut nopeasti.
Hanatoimialan tuolloisessa tilanteessa raaka totuus oli, että se,
minkä Oras sai lisää, oli joltain toiselta pois. Oras siis menestyi paremmin kuin suurin osa eurooppalaisista hanatehtaista. Ansio tästä
kuului kilpailukykyisten tuotteiden ohella toiminnan tehokkuudelle,
joka oli menestyvimpien saksalaisten kilpailijoiden tasolla.
Jo 1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla Oras muodosti Koneen
ja Wärtsilän kanssa metalliteollisuusyritysten parhaiten kannattavan
kolmikon. Kauppalehden mukaan kolmikko oli kärjessä myös kasvussa, investoinneissa sekä rahoituskulujen pienuudessa. Sijoitetun pääoman tuottokin oli yhtiöissä tyydyttävä toisin kuin valtaosassa maan teollisuusyrityksiä.
Vuonna 1986 Oraksen tulos oli
parempi kuin koskaan aikaisemmin. Kauppalehti otsikoi tilinpäätösanalyysinsä: ”Oras vakaasti tuloksellinen”. Lehden mukaan yhtiön käyttökate nousi 19 prosenttiin, mikä oli Suomen teollisuudessa erittäin korkea luku. Norjan
tehtaan kannattavuus oli saatu
nostettua lähemmäs Suomen tehtaiden tasoa, sen sijaan Saksassa
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oli vielä runsaasti parantamisen varaa. Oras totesi tyytyväisenä tuloksen mahdollistavan jatkuvat tehostamistoimet sekä kilpailukyvyn
parantamisen eri markkina-alueilla.261
Aikaisempaakin parempia olivat 1980-luvun loppuvuodet. Oraksen liikevaihto ylitti ensi kerran sadan miljoonan euron tason, ja liikevoittoprosentti nousi kymmenestä viiteentoista. Tuotekehitys ja
muut investoinnit voitiin nyt ja jatkossa rahoittaa tuloksesta. Lisäksi
velkaa voitiin vähentää.
Oras ei jatkossa tarvinnut pankkirahoitusta eikä varsinkaan pankkien tuolloin mielellään tarjoamaa, myöhemmin monelle yritykselle
kohtalokkaaksi käynyttä ulkomaan valuutan määräistä lainaa.
Muutamaa suurinta saksalaista hanatehdasta lukuun ottamatta
Oraksen kilpailijat jäivät vauhdista. Oraksen kannattavuus oli jopa
kaksinkertainen verrattuna pieniin keskieurooppalaisiin tai ruotsalaisiin valmistajiin.
Vahvan taloutensa ansiosta Oras arvioi menestyvänsä hyvin myös
1990-luvulla Euroopan markkinoiden yhdentyessä. Yhtiö pystyisi
jatkamaan investointiohjelmaansa ja suunnittelemaan investointeja tulevaisuuttakin ajatellen. Esimerkiksi Saksaan aiottiin rakentaa
kokonaan uusi tuotantolaitos. Moni heikosti kannattava hanatehdas
joutuisi 1990-luvulla lopettamaan, vain vahvimmat mukaan lukien
Oras jatkaisivat.262
Taulukko . Oras Yhtiöiden kehitys –.

VUOSI

LIIKEVAIHTO
MILJOONAA
EUROA

HENKILÖSTÖ

1983

93

1 049

1984

87

902

1985

87

964

1986

91

940

1987

104

895

1988

112

924

1989

109

918

Liikevaihto on vuoden  rahan arvon mukaan.
Lähteet: Oras Oy:n vuosikertomukset.
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LAMAVUOSINAKIN
VAHVA

Oraksen haasteet
Oras oli hyvissä ajoin valmistautunut toimialallaan 1990-luvulla tapahtuviin muutoksiin. Aikaisemman hitaan kasvun arvioitiin jatkuvan niin Pohjoismaissa kuin Keski-Euroopassakin, kun rakentaminen supistuisi edelleen. Eurooppaan muodostuisi yhtenäinen markkina-alue, ja yritykset kilpailisivat jatkossa jopa maailman mitassa.
Hana-alan sisäinen rakennemuutos jatkuisi entistä kiihkeämpänä.
Kilpailukyvyttömät yritykset putoaisivat pois. Toimitusjohtaja Pekka
Paasikiven mielestä tämä tapahtuisi nimenomaan 1990-luvulla. Varsinaiset ”vaaran vuodet” olivat hänen mielestään vasta edessä.
Vaarojen ohella tulevaisuus tarjosi Orakselle myös mahdollisuuksia, sillä yhtiö oli valmistajien joukossa haastaja. Sen arvioitiin olevan
kooltaan neljännellä tilalla Euroopassa ja seitsemäntenä maailmassa. Syksyllä 1988 Oras kertoi ensimmäisen kerran julkisesti, että kansainvälistyminen voisi suuntautua myös Euroopan ulkopuolelle.263
Vuonna 1989 alkanut Euroopan poliittinen murros ja seuraavana
vuonna puhjennut kotimaan talouden lama vaikuttivat merkittävällä tavalla Oraksen liiketoimintaan. Saksojen yhdistyminen käynnis

Yksi Oraksen menestyksekäs tuoteryhmä
- ja -luvuilla
oli Saksassa Concepttuotenimellä myydyt
hanat.

ti maan itäosassa laajamittaisen korjausrakentamisen, jota yhtiö kykeni hyödyntämään. Sen sijaan kotimaan lama supisti merkittävästi
Oraksen tuotteiden kysyntää Suomessa. Onneksi Saksan rakennusbuumi enemmän kuin korvasi supistumisen. Oraksen toiminnan
painopistettä päätettiinkin suunnata entistä enemmän Keski-Eurooppaan, kysynnän odotettiin kasvavan Saksan ohella myös Ranskassa.264
Samaan aikaan Oraksen liiketoiminta kehittyi hyvin myös Norjassa, jossa markkinaosuutta vallattiin kilpailukykyisillä tuotteilla ja
tehokkaalla toimintatavalla. Ruotsi sen sijaan muodosti markkinan,
jolla Oras-hanojen menestys oli vaatimaton. Uusi yritys maan valtaamiseksi tehtiin 1990-luvun alussa. Oras arvioi tuolloin, etteivät ruotsalaiset valmistajat kykenisi enää vastaamaan tuontihanojen kilpailuun, sillä vuosikymmeniä jatkunut toiminta suojattujen kotimarkkinoiden turvissa oli heikentänyt paikallisten tehtaiden tehokkuutta.
Myös saksalaiset valmistautuivat Ruotsin valloitukseen, ja Oraksen
oli ehdittävä ensin.
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Safira oli 1980-luvulla ollut kilpailijoiden vipuhanoja parempi tuote. Vuosikymmenen loppuun mennessä Safiran kilpailuetu oli kuitenkin menetetty, kun muutkin pystyivät valmistamaan tekniseltä tasoltaan vastaavia hanoja. Teknologiajohtajuudestaan Oras ei kuitenkaan aikonut luopua ja oli siksi 1990-luvun alussa tuomassa markkinoille elektronisia hanoja.265

Suomi lamassa
Suomalaisille yrityksille 1990-luvun ensimmäinen puolisko oli vaikeaa, monille suorastaan tuhoisaa aikaa. Valtakunnan oli syksyllä 1990
yllättänyt taloudellinen laskukausi, joka ennakoidun lyhytaikaisen
suhdannetaantuman asemesta osoittautui pitkäaikaiseksi
lamaksi. Se tuli koettelemaan erityisen voimakkaasti rakennusalaa, josta Oraskin oli riippuvainen.
Lamalle oli sekä ulkoisia että sisäisiä syitä. Suomen viennille tärkeiden länsimaiden taloudessa tapahtui käänne
huonompaan, ja suomalaisten tuotteiden kysyntä niiden
markkinoilla väheni. Kun samanaikainen Neuvostoliiton
hajoaminen johti idänkaupan päättymiseen, Suomen kokonaisvienti supistui jyrkästi.
Harjoitettu ”vahvan markan” talouspolitiikka lisäsi viennin vaikeuksia. Korkea korkotaso puolestaan pysäytti investoinnit. Vuonna 1991 puhjennut pankkikriisi kärjisti edelleen kansantalouden ongelmia. Seuraavana vuonna devalvaatiot paransivat viennin kilpailukykyä, mutta saattoivat monet ulkomaan valuutan määräistä lainaa ottaneet yritykset maksuvaikeuksiin velan kasvaessa samaan aikaan, kun lama supisti liikevaihtoa.
Lamavuosina keskusteltiin talouden syöksykierteen syistä, väiteltiin talouspoliittisten toimenpiteiden onnistumisesta ja etsittiin syyllisiä tapahtuneelle. Oraksen Uutissuihku-lehden kesäkuun 1991 numerossa hallintojohtaja Ilkka Liukas esitti tiiviissä muodossa näkemyksensä laman syistä. Liukkaan mukaan muissakin maissa oli meneillään laskusuhdanne, mutta vain harvoissa lama. Suomen lama
johtui idänkaupan loppumisesta sekä aikaisempien vuosien ylikuumenemista seuranneesta ”tavallista voimakkaammasta krapulasta”.266
Kasvavan työttömyyden ohella lamaa leimasivat yritysten konkurssit. Erityisen pahoin kärsi rakennusala, jonka ennusteet muuttuivat vuosi vuodelta synkemmiksi. Uusia asuntoja ei kannattanut ra-
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kentaa, kun entisetkin olivat myymättä. Laman uhreiksi joutuivat
ensin pienet rakennusliikkeet, joita 1980-luvun hyvinä vuosina
oli tullut runsaasti markkinoille. Konkurssin tehneiden yritysten
määrä nousi vuonna 1990 kuuteensataan ja seuraavina vuosina yli
tuhannen.
Lama teki selvää suuristakin rakennusliikkeistä. Vuoden välein
ajautuivat yrityssaneeraukseen tai konkurssiin ensin Puolimatka,
sitten Polar ja kolmantena Haka. Myös turkulainen Rakennusyhtiö
Ruola, jolla oli ollut oma LVI-asennusosasto, joutui lopettamaan toimintansa. Suomen rakennustoimiala oli 1990-luvun puoliväliin tultaessa kuihtunut liikevaihdon ja työllisyyden osalta puoleen siitä,
mitä se oli ennen lamaa ollut.
Vuonna 1994 vienti veti tuotannon kasvuun, ja Suomi alkoi toipua
lamasta. Erot talouden eri sektorien välillä olivat nyt kuitenkin suuret. Vientisektori menestyi hyvin, mutta kotimarkkinasektori kärsi
aina 1990-luvun lopulle saakka investointien ja kulutuksen alhaisuudesta. Suureksi kasvanut työttömyyskin kääntyi varsin hitaasti
laskuun.267

Miksi Oras menestyi?
Laman kokivat ankarimpana yritykset, joiden markkinat olivat rajoittuneet kotimaahan tai kotimaan ohella Neuvostoliittoon. Näistä
moni ei selviytynyt parempiin aikoihin. Oras kuitenkin menestyi
vaikeinakin vuosina ja nousi kannattavuudeltaan yhdeksi maan parhaimmista yhtiöistä. Näin siitä huolimatta, että kotimaan liikevaihto
supistui 1990-luvun alkuvuosina yli 40 prosenttia. Oras hyötyi Saksan kysynnän voimakkaasta kasvusta, joka enemmän kuin korvasi
kotimaassa koetut menetykset. Norjassakin meni hyvin. Neuvostoliiton-viennin päättymisellä ei ollut Orakselle merkitystä.
Kotimaisen kysynnän heikentyessä laskusuhdanne ulotti vuoden
1990 viimeisellä neljänneksellä vaikutuksensa myös Orakseen. Tukkuliikkeet ryhtyivät supistamaan varastojaan ja leikkasivat tilauksiaan. Oraksen kotimaan myynti laskikin selvästi. Kun vienti kuitenkin kasvoi samaan aikaan monin verroin enemmän, kokonaismyynti parani ja budjetoitu kasvu ylittyi. Erityisen hyvin meni Saksan
tytäryhtiöllä, jonka liikevaihto lisääntyi 40 prosentilla. Kasvu oli seurausta tukkuliike ISG:n kanssa harjoitetusta talomerkki- eli private
label -yhteistyöstä.
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Seuraavina vuosina näkyi entistä selvemmin, miten kehitys
Oraksen kahdella tärkeimmällä liiketoiminta-alueella kävi vastakkaisiin suuntiin. Saksan myönteinen kehitys jatkui, mutta Suomi oli
lamassa ja muut Pohjoismaat lievemmässä laskusuhdanteessa. Kaikissa Pohjoismaissa hanojen valmistuskapasiteetti ylitti kysynnän,
ja niin valmistajien kuin asiakkaidenkin varastot täyttyivät. Norjassa Oraksen hyvä menestys perustui markkinaosuuksien viemiseen
kilpailijoilta.268
Saksassa Oraksen onnistui päästä mukaan maan itäosan rakennusbuumiin. Entisen DDR:n alueella 1992 vauhtiin päässyt vanhojen
kiinteistöjen saneeraus ”nieli hanan poikineen”.269
Saksan ulkopuolisessa Keski-Euroopassa näkymät olivat kuitenkin paljon synkemmät. Lupaavina pidetyt Ranskan markkinat kääntyivät laskuun, eikä Oraksen hanojen kysyntä Belgiassakaan enää
kasvanut.
Liikevaihdolle asetettuja tavoitteita ei 1992 saavutettu, sillä Oraksen liiketoiminta kehittyi Keski-Euroopassa myönteisesti vain Saksassa. Yhtiö kasvoi silti tänäkin vuonna ja oli kotimaisiin yrityksiin
verrattuna erittäin kannattava. Talouselämä-lehti antoi tilinpäätösanalyysissään Orakselle arvosanan kymmenen sekä maksuvalmiudesta että vakavaraisuudesta. Pienenä miinuksena tosin oli se, että
sijoitetun pääoman tuotosta tuli arvosanaksi vain seitsemän. Oras
oli Talouselämän mielestä ”ihmeyritys”, jollaista ei lama-Suomessa
pitänyt olla olemassakaan, kaikkein vähiten suhdanneherkällä rakennustoimialalla.270
Vuoden 1993 odotettiin muodostuvan Orakselle aikaisempaa vaikeammaksi. Täyttä varmuutta Saksan hyvän kysynnän jatkumisesta
ei ollut, ja muualla suunta oli edelleen laskeva. Kotimaassa laman
odotettiin purevan Orakseen varsinkin venttiilien menekin supistumisena. Toisin kuin vesihanoilla, venttiileillä ei ollut korvaavaa kasvavaa vientimarkkinaa. Kaivopuiston tehtaan tuotantoa jouduttaisiin
supistamaan, mutta ei Isometsälläkään selvittäisi ilman supistuksia.
Vuoden 1993 alussa näkymät olivat huonot. Oraksen teknologiaryhmän johtaja Risto Saarisalo totesi tammikuussa Satakunnan Kansa -lehdelle, ”volyymin ylläpidon olevan vaikeaa, niin hurjaa vauhtia
menevät markkinat Suomessa alta pois”. Kävi kuitenkin niin, että
vuosi 1993 osoittautui myönteiseksi yllätykseksi.
Devalvaatiot ja markan kellutus nostivat vientiyritysten kilpailu-



kyvyn huippuunsa. Oraksen hintakilpailukyky oli tosin ollut kunnossa jo aikaisemminkin, mutta nyt sen arvioitiin esimerkiksi Saksassa parantuneen vielä 50 prosenttia. Suomessakin tilanne parani
vuoden lopulla, sillä hanojen ja venttiilien markkinat alkoivat korjausrakentamisen seurauksena elpyä.
Suomen ohella myös muista Pohjoismaista tuli myönteisiä uutisia. Ruotsissa Oraksen myyntiluvut ja markkinaosuus kasvoivat.
Norjassakin hanojen kysyntä oli kääntynyt nousuun, ja Oras pystyi vastaamaan kysyntään laajalla tuotevalikoimallaan. Tanskassa
taas saneerausrakentaminen lisäsi yhtiön vettä säästävien hanojen
kysyntää.
Keski-Euroopassa Saksa oli edelleen omaa luokkaansa. Oraksen
liikevaihto maassa kasvoi neljänneksellä vuonna 1993. Sen sijaan
Ranska, josta oli kaavailtu Saksan veroista markkinaa, pysyi lamassa. Vesihanojen kysyntää ylläpiti Ranskassa vain valtion harjoittama sosiaalinen rakentaminen. Oraksen tuotteet eivät käyneet kaupaksi, sillä kysyntä suuntautui halvempiin ja heikkolaatuisempiin
hanoihin.271
Oraksen liiketoiminnassa tapahtui lamavuosina huomattava
muutos lyhyessä ajassa. Vuonna 1993 vesihanojen liikevaihdosta jo
kaksi kolmasosaa tuli ulkomailta ja enää vain yksi kolmannes kotimaasta. Vielä viisi vuotta aikaisemmin tilanne oli ollut päinvastainen. Toiminnan painopisteen siirtyminen Suomesta muualle selittää sen, miksi Oras menestyi 1990-luvun alussakin hyvin toisin kuin
suurin osa suomalaisista yrityksistä.272
Jos Oras olisi 1980-luvun alussa päättänyt jättäytyä ensisijassa
kotimarkkinoiden varaan, se ei ehkä olisi selviytynyt 1990-luvun lamasta. Sen sijaan kaukonäköisesti strategiaksi otettu kansainvälistyminen osoitti lamavuosina vahvuutensa. Itäisen Saksan saneerausrakentamisesta johtunut kysynnän kasvu tuli pisteenä i:n päälle.
Oraksen suuntautuminen Länsi-Eurooppaan oli jo 1980-luvulla
edellyttänyt kilpailukyvystä huolehtimista. Kotimaan markkinoilla
toimineet tai Neuvostoliiton vientiä harjoittaneet yritykset olivat sen
sijaan saaneet olla kilpailulta suojassa. Kysynnän romahtaessa moni
yritys ei kyennyt siirtymään läntisten teollisuusmaiden markkinoille. Oraksella sen sijaan oli jo ennen lamaa ollut tärkeimmissä kohdemaissaan asema, jota markan devalvaatiot entisestään paransivat.



Saksan markkina
Oraksen ja ISG:n sopimus Safiran markkinoinnista Concept-merkillä osoittautui molemmille edulliseksi. Concept-hanoja myyntiin
merkittäviä määriä, ja Oraksen liikevaihto Saksassa kasvoi nopeammin kuin hana-ala maassa keskimäärin. Koska tulevaisuus vaikutti
lupaavalta, Oras päätti 1989 uuden korvaavan tehtaan rakentamisesta Iserlohniin.
Vuoden 1990 lopussa valmistunut Iserlohnin hanatehdas käsitti täydellisen, tosin kooltaan pienen tuotantolaitoksen sekä jakelukeskuksen. Goswinin vanha rakennus jäi tyhjilleen, kun sen koneet
siirrettiin uuteen tehtaaseen. Paikan päällä sekä Suomessa ja Norjassa valmistetut hanat välitettiin jakelukeskuksen kautta Saksan ja
naapurimaiden markkinoille. Iserlohnin yksikkö työllisti noin sata
henkilöä.
Iserlohnin tehtaan valmistuttua Oraksen Saksan tytäryhtiö sekä
tämän tytäryhtiöt Ranskassa ja Belgiassa saivat uudet nimet: Oras
GmbH & Co. KG Armaturen (Saksa), Oras S.A. (Ranska) ja N.V.
Oras S.A. (Belgia). Nimenmuutoksen taustalla oli se, että Oras aikoi
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ryhtyä myymään Saksassa ja muualla Keski-Euroopassa hanoja myös
omalla brändillään.273
Oraksen näkökulmasta omaan tuotemerkkiin keskittyminen tuntui perustellulta, sillä alueelle voitiin nyt tarjota nimenomaan sinne
suunniteltuja tuotteita. Näyttävän ja suurikokoisen Viendan markkinointi Saksassa käynnistyi 1990 ja jatkui täydellä teholla seuraavana
vuonna. LVI-alan ammattilaisille suunnattujen tapahtumien lisäksi panostettiin kuluttajille kohdistettuun aikakauslehti- ja televisiomainontaan.
Frankfurtin LVI-messuilla olivat Viendan ohella esillä värilliset
Safirat sekä automaattihana Optima yhdessä Sensiva-suihkusetin
kanssa. Oras tarjosi myös Sierra- ja Sevilla-merkkisiä kaksiotehanoja. Vaikka yhtiöllä oli laaja valikoima tuotteita eri tarkoituksiin ja segmentteihin, omalla merkillään se ei Saksan markkinoille päässyt.
Syy tähän oli se, että tukkuliikkeet eivät ottaneet Oras-hanoja valikoimiinsa keskittyessään omiin talomerkkeihinsä tai paikallisten isojen
valmistajien tuotteisiin.274
Oraksen liiketoiminta Saksassa ei kuitenkaan jäänyt pelkän Concept-hanan valmistuksen varaan, sillä yhtiö sai vahvan jalansijan
maan itäosan saneerausrakentamiseen liittyvissä hanatoimituksissa.
Oraksen myyntikonttori alueella avattiin jo 1991 Hallen kaupungissa.
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Korjausrakentamisesta raportoineen Uutissuihkun mukaan 90 prosenttia entisen DDR:n seitsemästä miljoonasta asunnosta varustettaisiin uusilla hanoilla. Asuntojen kunnostus jatkuisi vuosikymmenen ajan. Koska alueelta puuttui vakiintunut jakeluverkko, Oras pystyisi valtaamaan huomattavan markkinaosuuden.
Oras pyrki suoraan yhteistyöhön paikallisten vuokrataloyhtiöiden ja asunto-osuuskuntien kanssa. Näille kerrottiin Oraksen vipuhanoilla saavutettavasta veden ja energian säästöstä. Vei aikansa, ennen kuin kilpailijat omaksuivat saman toimintatavan.275
Oraksen ohella moni muukin suomalaisyritys osallistui itäisen
Saksan korjausrakentamiseen. DDR:n aikana pystytettyjen elementtitalojen tekniikka oli suomalaisille tuttua kotimaasta. Saneerattaviin rakennuksiin toimitettiin Suomesta hanojen ohella esimerkiksi
ovia ja lämpöpattereita.
Oras menestyi itäisessä Saksassa vähintään yhtä hyvin kuin suuret saksalaiset valmistajat. Jälkimmäiset valittivat kysynnän hiipumisesta jo ennen 1990-luvun puoliväliä, sen sijaan Oraksen osalta kysyntä jatkui hyvänä aina vuoteen 1996.276
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Klaus Hager tuli Oraksen palvelukseen Iserlohnin tehtaalle vuonna .
Hän oli tuolloin -vuotias ja työskennellyt aikaisemmin suuressa yli tuhat henkilöä työllistäneessä yhtiössä laskentatoimen johtajana ja prokuristina.
Ensivaikutelma uudesta työnantajasta Goswinista oli pettymys. Tehdas ja koko yritys tuntuivat kovin vanhanaikaisilta ja tehottomilta. Suomesta saapunut Ilkka Liukas oli kuitenkin positiivinen henkilö. Jos Ilkka ei olisi ollut paikalla, Klaus Hager olisi jättänyt työsopimuksen solmimatta.
Raumalla vieraillessaan Klaus Hager tutustui muihinkin Oraksen johtajiin. Esimerkiksi Pekka Paasikiven hän tapasi tämän kodissa. Kokemukset suomalaisista olivat kaiken kaikkiaan hyvin myönteiset. Orasta johdettiin aivan toisin kuin Hagerin edellistä työpaikkaa.
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Goswin tunnettiin tuolloin yhtenä niin sanotuista ”iserlohnilaisista”
hanatehtaista. Nimitys tarkoitti seudulla sijainnutta pientä yritystä, jolla ei ollut Saksassa merkittävää markkina-asemaa tai omia teknisiä innovaatioita. Kun samaan aikaan isot yhtiöt käynnistivät vipuhanojen tuotantoa, iserlohnilaisilla ei ollut tähän valmiuksia.
Tosin Goswin muodosti poikkeuksen, olivathan sen tukena suomalaisten taloudelliset ja teknologiset voimavarat. Suurten valmistajien
joukkoon nouseminen olisi kuitenkin vaikeaa. Merkkituotestrategian
luominen Saksassa muodostuisi Orakselle kalliiksi, vaatisi paljon aikaa,
eikä tuloksesta olisi varmuutta.
Ilkka Liukkaan idea yhteistyöstä ISG-tukkurin kanssa oli Klaus Hagerin mielestä siksi erittäin onnistunut. ISG oli itsenäisten tukkuliikkeiden
ryhmittymä, jolla oli vahva alueellinen asema. Oras aloitti  ISG:n
talomerkkihana Conceptin valmistuksen, ja toimitukset jatkuivat luvun lopulle saakka.
Ero Conceptin ja Pohjoismaissa myytävien Safira-hanojen välillä oli
vähäinen, mikä teki mahdolliseksi tehokkaan ja edullisen tuotannon.
Kilpailijoista kukaan ei menestynyt tukkurien talomerkkituotteiden
valmistuksella yhtä hyvin kuin Oras. Toisaalta omia tuotteitaan Oras ei
markkinoille saanut, kun kaikilla tukkuliikkeillä oli omiin merkkeihinsä
tai muiden valmistajien hanoihin perustunut strategia.
Vuonna  valmistui Iserlohnin tehtaan uudisrakennus parhaimpana mahdollisena ajankohtana. Saksojen yhdistyminen tarjosi seuraavina vuosina Orakselle mahdollisuuden kasvattaa huomattavasti liikevaihtoaan, kun entisen DDR:n alueen kerrostaloja ryhdyttiin saneeraamaan. Ensisijainen syy rakentamiselle oli Klaus Hagerin mukaan kuitenkin se, että vanha tehdas kuului Goswinin entisille omistajille, ja nämä
olivat irtisanoneet vuokrasopimuksen.
Saksan itäosassa Oras tavoitteli asiakkaikseen paikallisia asuntoyhtiöitä ja asunto-osuuskuntia. Edelliset olivat suuria yrityksiä, jotka
omistivat tuhansia vuokra-asuntoja. Jälkimmäisissä vuokralaiset olivat
myös osuuskunnan osakkaita.
Vastaavasta toimintatavasta kotimaassa saatu kokemus tuotti tulosta
Saksassakin. Saneerauskohteisiin toimitettiin Suomesta suuria määriä
vipuhanoja aina -luvun jälkipuolelle saakka. Seinähanan asennusväli oli vain  millimetriä, mutta se ei tuottanut ongelmaa, sillä Oraksella oli hana, joka pienellä muutoksella saatiin vaaditun kaltaiseksi.
Oraksen Olesnon-tehtaan avaaminen vuonna  johti kaksiote-



hanojen valmistuksen loppumiseen Iserlohnissa ja henkilöstön pääosan
irtisanomiseen. Pian myös logistiikka siirrettiin Hampurissa toimivaan
keskukseen. Iserlohniin jäivät vain myynti- ja markkinointi.
Talomerkkien asema Saksan hanamarkkinoilla vahvistui koko luvun ajan. Klaus Hagerin mukaan markkinoille alkoi tulla monenlaisia
designhanoja tai vahvalla designominaisuudella varustettuja kaksiotehanoja edulliseen hintaan.
Markkinaosuudestaan huolestunut ISG halusi nyt uudistaa talomerkkinsä trendien mukaiseksi. Sen suunnittelijat kehittivät uuden malliston,
jonka valmistamista tarjottiin Orakselle. Koska Oras olisi joutunut yksin
kantamaan tuotantoon liittyneet riskit, tarjoukseen ei suostuttu.
Concept-malliston hanat siirtyivät Oraksen ja ISG:n yhteistyön päätyttyä Ideal-Standardin valmistettavaksi. Tapahtuneen seurauksena Oraksen myynti Saksassa jäi oman merkin varaan ja supistui hyvin pieneksi.
Klaus Hager siirtyi eläkkeelle vuonna . Hänen työuransa viimeisinä vuosina Iserlohnissa vietettiin hiljaiseloa. Oras panosti elektronisten
hanojen markkinointiin, mutta hanatyypin läpimurto ei vielä onnistunut.
Julkisella puolella päätöksenteon hitaus jarrutti myyntiä. Kaikesta huolimatta Oraksen mahdollisuudet elektronisten hanojen suhteen vaikuttivat lupaavilta, olihan yhtiö niissä kilpailijoitaan edellä.

Ranska ja Belgia
Myös Ranskan ja Belgian tytäryhtiöiden liiketoimintaa kehitettiin
1980-luvun lopulla. Ranska muodosti suuren markkina-alueen, jonka mahdollisuudet Oras arvioi hyviksi.
Hallintojohtaja Ilkka Liukas siirtyi 1988 Saksasta Ranskaan. Tutustuessaan paikallisiin oloihin hän havaitsi Ranskan hanamarkkinat
varsin erikoislaatuisiksi ja suuresti Saksasta poikkeaviksi. Vesihanat
eivät kiinnostaneet ranskalaisia sisustusesineinä.
Kulttuurieroista huolimatta Oraksen Ranskan toiminta kehittyi alkuvaiheessa suotuisasti. Tuotteille löydettiin jakelukanavia, ja markkinointiyhteistyössä asiakkaitten kanssa päästiin alkuun. Liikevaih-
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don nopea kasvu vuosina 1989–1990 ei toisaalta merkinnyt vielä kovin paljon, kun myyntimäärät olivat pienet. Vipu- ja termostaattihanat menivät kuitenkin hyvin kaupaksi, ja kaksiotehanatkin olisivat
menneet, jos niitä vain olisi saatu toimitetuksi riittäviä määriä.278
Oraksen uudet toimitilat lähellä Mulhousen kaupunkia Ranskan
itäisimmässä osassa valmistuivat 1992. Samaan aikaan Ranskan
taantuma syveni kuitenkin lamaksi, ja rakentaminen supistui valtion tuella toteutettuihin sosiaalisiin kohteisiin.
Julkisesti rahoitettuihin asuntoihin hankittiin laadusta piittaamatta halvimmat hanat, mikä käänsi Oraksen tuotteiden menekin
laskuun vuonna 1994. Oras reagoi kehitykseen suuntaamalla markkinointiponnistukset ylimmän segmentin hanoihin. Tässä vaiheessa niille oli jo ilmaantunut kysyntää.279
Ranskan pohjoiseen naapurimaahan Belgiaan saksalaiset hanavalmistajat olivat työntyneet jo 1980-luvulla. Myös Oras arvioi mahdollisuutensa hyviksi. Vuonna 1990 järjestettiin onnistunut mainoskampanja, joka kaksinkertaisti liikevaihdon muutamassa vuodessa.
Belgian tytäryhtiöön palkattiin uutta
henkilökuntaa, ja vuonna 1992 valmistui
Mechelenin kaupunkiin lähelle Brysseliä
konttorin, varaston ja koulutustilat käsittänyt toimipaikka. Koulutusta oli tarkoitus järjestää Länsi-Euroopan tytäryhtiöiden henkilöstölle sekä tukku- ja asennusliikkeille. Asiakkaille suunnattu tuotekoulutus oli myös ulkomailla osoittautunut
tehokkaaksi markkinointitavaksi.
Tosin Belgiakin ajautui taantumaan, eikä Oraksen myynti enää vuoden 1992 jälkeen kasvanut. Tulevaisuutta ajatellen lupaavaa oli toisaalta yli neljänsadan elektronisen valokennohanan asentaminen Brysselin lentokenttärakennuksen pesuhuoneisiin 1990-luvun puolivälissä.280
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Ruotsi ja muut Pohjoismaat
Oraksen yritykset saada jalansijaa Ruotsissa eivät 1980-luvulla onnistuneet. Vuosikymmenen lopussa päätettiin kuitenkin tehdä uusi yritys, mihin vaikutti kaksi syytä. Kaikki kolme ruotsalaista hanatehdasta, FM Mattsson, Mora Armatur ja Vårgårda Armatur olivat Orasta
pienempiä ja heikommiksi arvioituja. Ne eivät todennäköisesti kykenisi vastaamaan isompien ja tehokkaampien valmistajien kilpailuun.
Toinen syy oli se, että saksalaisetkin katselivat Ruotsiin. Oras halusi
olla jo paikalla, kun saksalaiset oman rakennusbuuminsa hiljennyttyä panostaisivat maahan tosissaan.
Marraskuussa 1989 Oras tiedotti ruotsalaisille tukkuliikkeille Ruotsin-toimintansa käynnistymisestä. Toimitukset Raumalta alkaisivat
huhtikuussa 1990. Oras Armatur Ab työskentelisi Tukholman Sollentunan myyntikonttorista käsin.
Konttorista tuli aluksi varsin vaatimaton, sillä se sijoitettiin Oraksen hankkiman omakotitalon alakertaan. Markkinointijohtaja Erik
Björklöf vaimoineen asui rakennuksen yläkerrassa. Henkilöstön
hankkimista vaikeuttivat myyntimiehiksi tarjokkaiden kovat vaatimukset. Myyntipäälliköksi onnistuttiin kuitenkin värväämään aikaisemmin Moralla tehtävää hoitanut Hans Scheéle.281
Myös yritysostoa harkittiin. Näin Oraksen parin prosentin markkinaosuus olisi kerralla saatu kymmenkertaistetuksi tavoitteena olleelle tasolle. Ruotsalaiset hanatehtaat olivat kuitenkin perheyrityksiä, eivätkä niiden omistajat halunneet myydä tehtaitaan ennakoidessaan
Oraksen lopettavan valmistuksen. Tuotantoa Oras ei Ruotsista kaivannutkaan, sillä kuljetusmatkat Raumalta olivat lyhyet.
Oraksen toiminta pääsi ilman yrityskauppaakin käyntiin, kun tukkuliikkeiden kanssa tehtiin myyntisopimukset. LVI-alan tukkukaupan
rakenne ja toimintatavat olivat Ruotsissa samanlaiset kuin Suomessa ja Norjassa. Ruotsissakin toimi muutama suuri tukkuri, ja myyntimääriin perustuneet vuosialennukset olivat tärkeässä asemassa.282
Syksyllä 1991 Oras osallistui kiinteistöalan messuille Jönköpingissä. Näillä Fastighet 91 -messuilla ruotsalaiset LVI-alan ammattilaiset
saattoivat tutustua yhtiön tuotteisiin. Esillä oli esimerkiksi pressostaattihana Oramix, jonka uskottiin menestyvän kilpailussa Ruotsissa yleisten termostaattihanojen kanssa. Kevään 1992 Tukholman LVImessuilla Oras toi nähtäväksi Vienda-vipuhanan sekä Bidetta-käsi
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suihkun. Messuvieraiden todettiin pitäneen Oraksen tuotteita kaivattuina vaihtoehtoina ruotsalaishanoille.
Myyntimäärien kasvaessa Oras Armatur Ab:n toimitilat siirrettiin Sollentunasta tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Lokakuussa 1993 otettiin Västeråsissa käyttöön konttori, joka avaran toimiston
ohella käsitti näyttelyn ja varaston.
Vaikka rakentaminen taantui Ruotsissakin, Oras onnistui lisäämään myyntiään ja kasvattamaan markkinaosuuttaan. Sen sijaan paikalliset valmistajat kärsivät suuresti kysynnän laskusta. Esimerkiksi vuonna 1993 vesihanojen myynti väheni Ruotsissa 15 prosenttia,
mikä oli pois ruotsalaisten osuudesta. Ilman julkisella rahoituksella toteutettua korjausrakentamista pudotus olisi ollut huomattavasti
suurempi.283
Oraksen markkinaosuus Ruotsissa jäi kuitenkin vain muutamaan
prosenttiin. Ruotsalaiset hallitsivat vielä 1990-luvun puolivälissä
markkinoita siitä huolimatta, että Oras oli yrityksenä suurempi kuin
paikalliset kolme tehdasta yhteensä.
Norjassa ja Tanskassa Oraksella oli jo entisestään vahva asema, ja
markkinaosuus vain parani 1990-luvun alkuvuosina. Myyntikin kehittyi hyvin, kun rakennusalan taantuma koettiin molemmissa maissa varsin lievänä. Oraksen menestys perustui Norjassa ja Tanskassakin laajan tuotevalikoiman ohella monipuoliseen markkinointiin.284
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Venäjä ja Baltia
Neuvostoliiton muuttuminen Venäjäksi vuonna 1991 supisti Oraksen idänviennin kolmasosaan siitä, mitä se oli ollut kahdenvälisen
kaupan aikana. Venäjän markkinat eivät Orasta aluksi juuri kiinnostaneet. Pekka Paasikiven mielestä yhtiöllä ei ollut Venäjälle sopivia
tuotteita kysynnän suuntautuessa kaksiotehanoihin. Ammattiliittojen kylpylöihin ja hotelleihin edellisten vuosikymmenien aikana toimitetut hanat olivat lisäksi edelleen täysin toimintakuntoisia, eivätkä kiinteistöjen omistajat aikoneet niitä uusia.285
Venäjän markkinat kehittyivät kuitenkin toisin kuin aluksi oli oletettu. Maahan muodostui vaurastuneiden uusrikkaiden luokka, joka
halusi kuluttamalla ja ylellisyystavaroita hankkimalla unohtaa neuvostoajan harmauden. Myös laadukkaille vesihanoille, ennen kaikkea ylimmän segmentin merkkituotteille, muodostui kysyntää. Länsimaiset hanavalmistajat reagoivat nopeasti ja ryhtyivät tarjoamaan
tuotteitaan Venäjälle. Oras oli kilpailijoihinsa nähden etulyöntiasemassa, sillä sen tuotteet olivat tulleet maassa tutuiksi ja osoittaneet
luotettavuutensa jo edellisten vuosikymmenien aikana.
Asiakkaita etsittiin aluksi Ulkomaankauppaliiton avulla. Oras
osallistui Ulkomaankauppaliiton suomalaisille yrityksille tarkoitettuihin, eri puolilla Venäjää järjestettyihin symposiumeihin. Näissä yhtiöllä oli pieni yhteisosasto Wärtsilän Tammisaaren Posliinin
kanssa. Tärkeää oli löytää venäläinen maahantuoja, joka oli kykenevä ja myös halukas maksamaan saamansa tuotteet.286
Pietarissa ylimmän segmentin hanojen kysyntä oli huomattava
jo 1990-luvun puolivälissä. Kyseisiä hanoja meni kaupungissa kaupaksi enemmän kuin Suomessa yhteensä. Myyntiä edisti yhteistyö
paikallisten maahantuojien kanssa. Vuonna 1995 Oraksen Venäjänmyynti ylitti jo selvästi neuvostoaikaisen myynnin. Koska markkinat vaikuttivat lupaavilta, päätettiin omien myyntihenkilöiden avulla
laajentua myös Moskovaan ja muualle maahan.287
Baltiassa Oras perusti myyntikonttorit Viroon 1993 sekä Latviaan
ja Liettuaan 1994. Liiketoiminta näissä kehittyi kuitenkin hitaammin kuin Venäjällä. Yhtenä syynä olivat balttien kulutustottumukset,
jotka poikkesivat venäläisten tottumuksista. Kiinnostusta kalliisiin
ylellisyystuotteisiin ei ollut, ja kuluttajat tekivät ostopäätöksensä lähinnä hinnan perusteella.
Oraksen liiketoiminnan kehittämisestä vastanneen Jukka Paasi
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kiven mukaan yhtiön edustajat eivät Venäjällä tai Baltiassa kierrelleet
”tilauskirja kainalossa” asiakkaita etsimässä. Edustajat jakoivat sen sijaan Oras-informaatiota maahantuojille. Oraksen hanaopas oli käännetty kunkin maan kielelle. Lisäksi koulutettiin suunnittelijoita, koska nämä olivat avainhenkilöitä tuotevalintoja koskevissa ratkaisuissa.
Tiedontarve oli suuri. Jos Oras kutsui tilaisuuteensa 50 henkilöä, paikalle saapui huomattavasti isompi joukko.288

Itäinen Keski-Eurooppa
Venäjästä länteen sijaitsevat itäisen Keski-Euroopan maat tarjosivat
1990-luvulla mahdollisen uuden markkina-alueen. Maat olivat poliittisten mullistusten jälkeen aloittaneet siirtymisen kohti markkinataloutta ja herättivät suurta kiinnostusta ulkomaisissa yrityksissä.
Alueen valtioista ei kuitenkaan heti tullut länsimaiden kaltaisia,
vaan pikemminkin siirtymätalouksia, joissa rakenteet ja toimintatavat muodostuivat monin tavoin omanlaisikseen. Tämä niihin sijoittumista suunnittelevien yritysten tuli ottaa huomioon. Usein tehtiin
virhearvio, kun oletettiin siirtymisen johtavan nopeasti länsimaiden
tavoin toimiviin markkinoihin.
Oras ryhtyi 1994 selvittämään liiketoimintamahdollisuuksia itäisessä Keski-Euroopassa. Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan tavoin
alueella päätettiin noudattaa omaa merkkituotestrategiaa. Perustettu
työryhmä asetti potentiaaliset kohdemaat paremmuusjärjestykseen.
Lupaavimmaksi todettiin asukasluvultaan suurin maa Puola, mutta
myös Unkari päätettiin ottaa jatkoharkintaan.289
Puolan jo ennestään suurten hanamarkkinoiden arvioitiin jatkossakin kasvavan voimakkaasti. Oraksen hallitus päätti siksi jo saman vuoden syyskuussa muodostaa maahan markkinointiyhtiön ja
avata sille konttorin Varsovassa. Toimitilaksi järjestyi esikaupungissa sijainnut kiinteistö, josta aikaisemmin majaillut suomalaisyritys
muutti muualle. Erik ja Anna-Maija Björklöf siirtyivät nyt Ruotsista
Varsovaan järjestämään Oraksen markkinointia Puolassa.
Edustajiksi värvättiin nuoria ja innokkaita englanninkieltä taitavia
puolalaisia. Tärkeänä pidettiin, että nämä olivat vapaita sosialismin
kaudella opituista toimintatavoista. Jo vuoden loppuun mennessä
oli palkattu seitsemän myyjää. Puolalaisten usko Oraksen mahdollisuuksiin johtui yhtiön tuotteista, joiden laatua pidettiin erinomaisena. Samoin vaikutti Oraksen tapa yhdistää markkinointiin asiakkaiden koulutus.290
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Rauman toimipaikat muodostivat 1990-luvullakin Oraksen liiketoiminnan keskuksen. Isometsän ja Kaivopuiston tehtaita oli aikaisempina vuosikymmeninä laajennettu nopeassa tahdissa, mutta lamavuosina rakentamisessa pidettiin taukoa. Tuotannon tehokkuutta
parannettiin silti edelleen monin tavoin. Isometsän hanatehdas oli
myös ulkopuolisten arvioiden mukaan alansa tehokkaimpia Euroopassa. Esimerkiksi Iserlohnin ja Leksvikin tehtaat eivät vetäneet sille vertoja.
Vaikka isoja rakennusprojekteja ei 1990-luvun alkuvuosina ollutkaan, tapahtui Raumalla muita merkittäviä asioita. Tammikuussa
1990 kokoontui Isometsän tehtaan johtoryhmä, jossa ensimmäistä
kertaa oli mukana myös henkilöstöryhmien kaksi edustajaa. Edustajista toisen valitsivat työntekijät ja toisen vuorovuosin tekniset toimihenkilöt sekä teollisuustoimihenkilöt.
Keväällä 1990 Orakselle myönnettiin Design Management -palkinto, mikä koettiin erittäin kannustavana. Palkinto tuli Teollisuuden Keskusliiton, Kauppalehden ja Taideteollisen Korkeakoulun järjestämässä muotoilujohtamisen kilpailussa. Tämä kilpailu oli ensimmäinen lajiaan Suomessa, ja siihen osallistui 33 yritystä sekä julkista laitosta.
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Design Management tarkoitti muotoilua hyväkseen käyttävää yrityskuvan rakentamista. Jos siinä onnistuttiin, yritys sai lisäarvoa,
joka toi sille etumatkaa kilpailijoihin. Oraksen menestys johtui varmaan siitä, että hana-alalla oli jo pitkään panostettu muotoilujohtamiseen. Oraksen kannalta merkittävää oli sekin, että hanojen ulkonäöstä vastannut Jorma Vennola palkittiin samana vuonna vuoden
teollisena muotoilijana.291
Oraksen henkilöstön näkökulmasta vuoden 1990 tärkeimpiä tapahtumia oli Isometsän ruokalan käyttöönotto. Kaivopuistossa oli
koko 1980-luvun ajan toiminut jo Osyn kaudella aloittanut ruokala,
mutta Isometsällä oli saatu tyytyä mikroaaltouunissa lämmitettäviin
eineksiin tai eväisiin. Oikeaa ruokalaa oli kovasti kaivattu, mistä todistivat ennakkoarvioita suuremmat kävijämäärät.
Oman henkilöstön ohella vierasryhmät käyttivät ruokalaa tiheään.
Esimerkiksi vuonna 1992 Raumalla kävi noin kuusisataa Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta saapunutta hana-ammattilaista valmistukseen tutustumassa. Tytäryritysten palveluksessa olevien lisäksi
Rauman tehtaisiin tutustui asiakasliikkeiden ja muiden yhteistyökumppaneiden henkilökuntaa.292
Myönteisten asioiden vastapainoksi koettiin vastoinkäymisiäkin.
Näistä vakavin oli Isometsän muovikromaamon tulipalo sunnuntaina 1.11.1992. Palo oli ensimmäinen Isometsällä tapahtunut. Rauhankadulla tehdaspalosta oli kulunut yli kaksi vuosikymmentä. Palon
syttymissyyksi arveltiin nyt kuparikylvyssä käytettyjen sähkövastusten oikosulkua. Palokunnan saapuessa paikalle kromaamon altaat
olivat ilmiliekeissä. Palossa tuhoutui kolmasosa altaista sekä nostimia, sähkölaitteita, ohjaustietokone ja putkistoa.
Muovikromaamon kärsimät vahingot korjattiin nopeasti, ja laitos
saatiin toimintakuntoon kuudessa viikossa. Hanojen toimitukset eivät töiden aikana keskeytyneet, sillä muoviosien pinnoitus teetettiin
Tanskassa alihankintana. Kromaajiakaan ei lomautettu. He saivat
ammatillista koulutusta ja pätevöityivät monitaitoisiksi hanavalmistuksen osaajiksi.293
Vuoden 1994 alussa Oras Yhtiöiden konsernin johtoryhmässä tapahtui merkittäviä muutoksia. Pekka Paasikiven siirtyessä konsernijohtajaksi Jari Paasikivestä tuli Oras Oy:n toimitusjohtaja. Hän sai
vastuulleen myös Pohjoismaiden liiketoiminnan. Konsernin johtoryhmään kuuluivat edelleen myös Jukka Paasikivi (liiketoiminto-



jen kehittäminen), Ilkka Liukas (Keski-Euroopan liiketoiminta sekä
konsernin talous) ja Risto Saarisalo (Teknologiaryhmä). Jari Paasikiven seuraajaksi Rauman tehtaanjohtajaksi nimitettiin Tapio Mäkilä.
Hän oli aikaisemmin johtanut Kaivopuiston venttiilitehdasta.294
Oraksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin toukokuun yhdeksäntenä 1995.
Tilaisuus oli rennon välitön ja jäi juuri siksi osallistuneiden mieleen.
Isometsän pysäköintialueelle oli pystytetty valtava teltta, jonka suojassa 800 oraslaista nautti tarjolla olleesta ohjelmasta ja tarjoilusta.
Henkilöstö sai myös muistolahjaksi repun, joka sisälsi norjalaisvillapaidan, linkkuveitsen ja kolme pulloa viiniä.
Oraksen puolen vuosisadan mittaisen taipaleen kunniaksi julkaistiin juhlakirja Enemmän vedestä More from water – Oras 1945–1995.
Teos kertoi runsaan kuvituksen kera Oraksen historiasta, nykypäivästä ja hanateknologian kehityksestä.295
Syksyllä 1995 valmistui Isometsän konttorin 1500 m2:n laajennusosa. Aikaisemmin niin sanotussa viipalekonttorissa pitkään toimineet hana- ja venttiiliopistot pääsivät nyt entistä tarkoituksenmukaisempiin tiloihin. Lisäksi uudet kokoushuoneet ja näyttelyhalli helpottivat asiakasryhmien käyntien aiheuttamaa ruuhkaa.296
Erkki Paasikivi jatkoi Oraksen hallituksen puheenjohtajana vuoteen 1996. Tehtävästä luopuessaan hän oli 79-vuotias ja johtanut yhtiötä ensin toimitusjohtajana ja sitten hallituksen puheenjohtajana
yli 50 vuotta. Korkean iän ohella hallitustyön jättämiseen vaikutti sekin, että Orakselle oltiin laatimassa uutta strategiaa, jonka tarkoituksena oli liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille ja liikevaihdon moninkertaistaminen. Strategian suunnittelemisen ja sen
toteuttamisen Erkki Paasikivi päätti jättää pojilleen.

Isometsän päästöt
Isometsän tehtaan ympäristövaikutukset alkoivat 1990-luvun alussa huolestuttaa raumalaisia. Kaupunkilaiset saattoivat omin silmin
erottaa lähimpänä tehdasta kasvaneiden mäntyjen vauriot. Tehtaan
väitettiin myös aiheuttavan hajuhaittoja ja häiritsevää melua. Oraksen johdolle kaupunkilaisten valitukset tulivat yllätyksenä, mutta
niihin suhtauduttiin vakavasti.
Tehtaanjohtaja Jari Paasikivi kertoi epämiellyttävän hajun johtuneen Isometsän rikkipäästöistä, jotka kuitenkin supistuisivat huomattavasti, kun tehtaalla kesällä 1992 siirryttäisiin kaukolämpöön.


Tehtaan mahdollisista messinkipäästöistä teetettäisiin selvitys Valtion teknillisellä tutkimuskeskuksella.297
VTT mittasi 1991 Isometsän päästöt, jotka sitten käytiin läpi Oraksen johdon ja kaupungin edustajien kanssa. Viranomaisia asia kiinnosti, sillä ilman kuormitus oli Raumalla todettu yhdeksänneksi
suurimmaksi Suomen kaupungeissa. Isometsän ohella kuormittajina olivat tietysti muutkin paikalliset teollisuuslaitokset.
VTT:n tutkimukset osoittivat, että vahingoittuneiden puiden neulasista löytyneet kupari ja sinkki olivat lähtöisin Isometsän tehtaalta. Tosin harsuuntumisesta kärsinyttä puustoa oli varsin suppealla
alueella. Isometsän messinkipäästöt jäivät lopulta melko vähäisiksi
ja huomattavasti pienemmiksi kuin esimerkiksi vastaavankokoisten
keskieurooppalaisten tehtaiden aiheuttamat.
Kaupunkilaisille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tuotantojohtaja Tauno Kavén kertoi Oraksen käyttäneen ilmansuojeluun viimeisten vuosien kuluessa viisi miljoonaa markkaa. Tehokkaiden suodattimien ansiosta hionta- ja kiillotuspöly saatiin lähes kokonaan talteen. Kavén lupasi myös, että Oras toimisi jatkossakin hajuhaittojen
ja Isometsältä kantautuvan puhaltimien aiheuttaman melun vähentämiseksi.298
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Jorma Vennola vastasi ”hovidesignerina” Oraksen hanojen muotoilusta
-luvun lopulta -luvun alkuun. Vennolan luoma muotokieli kesti aikaa pitkään hanojen markkinoille tulon jälkeenkin. Esimerkiksi Safira Classica (alun perin Super Safira), jolla on ikää yli kolmekymmentä
vuotta, koetaan edelleen moderniksi ja käyttäjän silmää miellyttäväksi.
Voisi sanoa, että Safirasta on tullut eräänlainen hanaikoni.
Jorma Vennola tutustui Orakseen harjoittelijana. Opiskellessaan kolmatta vuotta Taideteollisessa Korkeakoulussa Helsingissä  hän kuuli raumalaisessa hanatehtaassa tarjolla olevasta kesätyöpaikasta. Vennola oli valmis lähtemään Raumalle, vaikka ei tuntenut kaupunkia tai yritystä entuudestaan. Toisaalta hän oli jo edellisinäkin kesinä harjoitellut
teollisuuslaitoksissa.
Oraksen tehdas sijaitsi tuolloin Rauhankadulla. Konttorissa Jorma
Vennola tapasi Erkki Paasikiven ja sopi tämän kanssa harjoitteluun liittyvistä asioista. Työpiste oli piirustuskonttorissa. Siellä Vennola opetteli
teknistä piirtämistä ja suunnitteli muiden tehtävien ohella patteriventtiilin nupin harjoitustyönä. Hän tutustui myös tuotantoon ja kierteli valimossa sekä muualla tehtaassa.
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Raumalla vietetty kesä oli miellyttävää aikaa. Piirustuskonttorin teknikot ja muutkin oraslaiset ottivat nuoren opiskelijan mukavasti vastaan. Oraksella ymmärrettiin muotoilun merkitys, esimerkiksi Erkki
Paasikivi oli siitä hyvin kiinnostunut. Kenellekään ei tarvinnut selitellä,
mihin muotoilua tarvittiin.
Opintonsa päätettyään Jorma Vennola työskenteli Yhdysvalloissa
viiden vuoden ajan, kunnes  palasi Suomeen Iittalan lasitehtaalle.
Oraksella häntä ei kuitenkaan ollut unohdettu, ja Erkki Paasikivi tiedusteli, voisiko Vennola tehdä sivutoimisesti suunnittelutöitä. Vennola oli
tähän valmis ja kävi jatkossa Raumalla noin kerran kuukaudessa erilaisten freelance-projektien yhteydessä.
Turvatermostaatti oli ensimmäinen Jorma Vennolan Orakselle muotoilema hana. Muovi oli -luvun lopulla tullut uutena materiaalina
vesikalusteisiin. Oraksen käyttämä ABS-muovi voitiin kromata, mikä teki
hanan rakenteesta tukevan ja pinnasta hygieenisen. Kromattu muovikuorinen tuote oli kevyempi kuin messinkinen ja halvempi tehdä. Kilpailijat tosin asettivat muovin kyseenalaiseksi ja yrittivät saada kuluttajat vieroksumaan muovikuorisia hanoja. Osyllä hanan nimi väännettiin
”turmatermostaatiksi”.
Turvatermostaatin kaltaista tuotetta ei aikaisemmin ollut tehty. Muotoilijan tuli suunnitella hanan päälle mahdollisimman siisti vaippa. Jorma Vennolan mielestä muotoilutulos sopi aikakauteen. Hana ei myyntiin tullessaan vuonna  näyttänyt kömpelöltä tai massiiviselta.
Seuraavana vuorossa oli Super Safira. Sen suunnittelussa muotoilijan
työtä rajoittivat tuotantovolyymit, pintakäsittely ja muut tekniset seikat.
Toisaalta tässähän oli teollisen muotoilun haaste.
Safira oli valmistusteknisesti harkittu. Siitä tuli volyymituote, jota
tehtiin pitkään. Taloudellisesti hana oli Oraksen kivijalka. Ratkaisevan
tärkeää oli kestävyys käytössä, sillä kylpyhuoneita remontoitiin harvoin.
Tämä oli muotoilijankin syytä pitää mielessä.
Jorma Vennola valmisti hanojen mallit puusepän verstaalla aluksi leppäpuuta, myöhemmin Ureol-muovipuuta käyttäen. Kuivunutta leppää
oli hyvä veistää, sillä se ei elänyt. Muovipuu puolestaan oli synteettinen
materiaali, jota pystyi työstämään, veistämään ja pinnoittamaan.
Malleja tarkasteltiin Oraksen tuotepalavereissa, joissa Vennolalla oli
toisinaan mukana myös käsivaralta piirrettyjä luonnoksia. Palavereissa valamisen ja pintakäsittelyn asiantuntijat saattoivat esittää muutoksia malleihin. Myöhemmin, kun tietokoneet ja -D-suunnittelu tulivat



mukaan, Vennolan työstämät konkreettiset mallit siirrettiin CAD/CAMohjelmaan.
Optima-turvatermostaatti oli iso projekti. Erilaisia muotoiluvaihtoehtoja käsiteltiin tuotepalavereissa ennen lopulliseen malliin päätymistä. Ajan kuluessa ja tekniikan kehittyessä Optimaan tehtiin pieniä
muutoksia. Markkinoille  tullut Optima oli tarkoitettu erityisesti
omakotitaloihin.
Segmentointi alkoi -luvulla vaikuttaa hanasuunnitteluun. Viendat ja Lineat olivat varakkaille eurooppalaisille tarkoitettuja Safiran rinnakkaistuotteita. Samaan aikaan käynnistyi värillisten hanojen suosio, ja esimerkiksi Viendaan oli saatavissa kuutta eri väriä. Jorma Vennolan mukaan värit tulivat sisustustoimittajien vaatimuksesta. Toimittajat
väittivät kuluttajien haluavan väriä. Varsin pian kävi ilmi, ettei näin ollut. Muotivärit menivät nopeasti ohi ja palattiin kromattuihin hanoihin.
Hanojen kirjo alkoi kuitenkin kasvaa, ja Suomeenkin tuli erilaisia ulkomaisten valmistajien malleja. Jorma Vennola tutustui oraslaisten mukana uusimpiin suuntauksiin lähes vuosittain Milanon sisustus- ja Frankfurtin LVI-messuilla.
Tuotteiden elinkaari alkoi lyhentyä, ja muotoilijalle kävi yhä haastavammaksi pysyä kehityksessä mukana. Tuotekokouksissa tanskalaiset
tai saksalaiset edustajat esittivät omien markkinoidensa mukaisia toivomuksia. Hanat muuttuivat sisustuselementeiksi, ja muotoilijan oli ryhdyttävä kiinnittämään huomiota segmentointiin.
Toisaalta joutui tekemään kaupallisista syistä johtuvia kompromisseja. Aina ei voinut toteuttaa ideaaliratkaisua, kun tuotantovolyymi
piti saada suureksi, ja esimerkiksi samaa juoksuputkea käyttää eri hanoissa. Toisaalta oli ymmärrettävää, että tehtaalla haluttiin parantaa
tuottavuutta.
Jorma Vennola osallistui myös elektronisten hanojen suunnitteluun. Varhaisen Electra-keittiöhanan muotoilu oli hänen työtään. Siis se
Electra, jonka ohjelmointi tapahtui neliskulmaisen hipaisutaulun avulla. Myös julkisten tilojen valokennohanojen suunnittelussa Vennola oli
mukana.
Elektroniikka toi muotoiluun mielenkiintoisen lisäelementin. Valokenno oli sijoitettava johonkin. Se vaikutti myös käyttöliittymään ja
funktionalisuuteen.
Ventura-tuotesarja oli Jorma Vennolan viimeinen iso projekti Oraksella. Suunnitteluun osallistuneet keskieurooppalaiset halusivat valo

Jorma Vennola
(kuva Länsi-Suomi)
ja vasemmalla hänen
muotoilemansa
Optima-turvatermostaatti.
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kenno- ja vipuhanan yhdistelmän. Edellisellä huuhdeltiin kädet. Vipuhanalla kokki sai nopeasti joko kylmää tai kuumaa vettä. Venturassa oli siis
kaksi juoksuputkea.
Ventura suunnattiin ylempään segmenttiin. Hanan ulkoasu oli aikaisempaa mahtavampi, mikä markkinatutkimusten mukaan miellytti
osaa kuluttajista. Nykyisin ulkoasussa on Vennolan mukaan vallalla minimalismi.
Jorma Vennolan lähestyessä eläkeikää Oras toivoi nuorempaa muotoilijaa mukaan suunnitteluun. Vennola esitti tehtävään Kirsi Svärdiä,
joka työskenteli samassa ED-Designissa kuin Vennola. Svärd onnistuikin
erinomaisesti ensimmäisessä työssään uuden Viendan muotoilussa, ja
hänestä tuli Vennolan seuraaja.
Uransa aikana Jorma Vennola viihtyi Oraksella ja sieltä saamiensa
muotoilutöiden parissa. Firma oli hänestä kodikas ja sinne tehty työ
”arkisen kivaa ja käsin kosketeltavaa”. Oraksella oli myös ainutlaatuisen
huumorintajuista porukkaa. Tärkeää oli sekin, ettei muotoilijan työtä
tarvinnut puolustella. Hänelle oli oma paikkansa niin kuin insinööreillä tai markkinoijilla.

Lomautuksia ja eläkejärjestelyjä
Oraslaiset saattoivat 1990-luvun alkuvuosina työskennellä melko
huolettomin mielin. Heidän työnantajansa menestyi suomalaisiin
yrityksiin verrattuna erinomaisesti, eikä henkilöstö joutunut kokemaan työttömyyden peikkoa. Toisin oli muualla.
Talouslaman näkyvin ilmiö oli juuri työttömyyden kasvu. Kysynnän laskiessa yritykset supistivat tuotantoaan ja irtisanoivat henkilöstöään. Irtisanotuista onnekkaimmat pääsivät eläkeputkeen odottamaan ensin työttömyys- ja sitten vanhuuseläkkeelle pääsyä. Eläkeputken olemassaolo johti käytännössä siihen, että jopa 55-vuotiaat
siirtyivät pois työelämästä. Menetetyn kokemuksen ja ammattitaidon määrää ei yrityksissä ehditty suremaan, kun toiminnan kustannukset tuli mahdollisimman nopeasti sopeuttaa supistuneen liikevaihdon tasolle.
Toisin kuin monessa muussa yrityksessä Oraksella ei päädytty
joukkoirtisanomisiin. Tosin vuonna 1991 määräaikaisessa työsuhteessa olleiden työntekijöiden sopimuksia ei uusittu. Isometsän tehtaalla vakinainen henkilöstö siirtyi lyhennettyyn työaikaan tai oli haluamanaan ajankohtana lomautettuna. Joulun ja uudenvuoden välillä tehdas pidettiin kokonaan suljettuna. Sama toistui vuonna 1992.
Venttiilien valmistukseen lama puri täydellä voimallaan, mutta
Kaivopuiston tehtaaltakaan ei heti ryhdytty vähentämään väkeä. Tehtaan koko henkilöstö oli sen sijaan koulutuksessa syksyllä 1991 ja talvella 1992 kukin vuorollaan kahden viikon ajan. Työntekijät saivat
tuote- ja markkinointitiedon ohella informaatiota aikuis- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksista.300
Vuoden 1992 lopulla alkoi kuitenkin näyttää siltä, etteivät käytetyt keinot riittäisi. Kysynnän pelättiin supistuvan merkittävästi myös
Keski-Euroopassa, eikä Rauman tehtaiden työllisyyttä kyettäisi ylläpitämään entisellä tasolla. Ongelma päätettiin ratkaista vapaaehtoisin eläkejärjestelyin.
Järjestelyt toteutettiin keväällä 1993, jolloin kuutisenkymmentä
oraslaista siirtyi eläkeputkeen eli ansiosidonnaiselle työttömyyspäivärahalle ilman 500 vuorokauden takarajaa. Aikanaan he sitten pääsisivät ensin työttömyys- ja sitten vanhuuseläkkeelle. Oraksen ottama vakuutus takasi, ettei putkessa olo supistanut eläkekertymää.301
Eläkeputkeen pääsyn alaikärajana oli 55 vuotta. Tätä nuoremmat
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harmittelivat, kun joutuivat jäämään töihin. Oraksen johto ei painostanut ketään lähtemään, sen sijaan työtovereiden taholta painetta tuli.
Yli 50-vuotias oli yleisen käsityksen mukaan niin vanha, että saattoi
hyvin siirtyä pois työelämästä ja tehdä tilaa nuoremmille. Lähteneet
olivat tyytyväisiä ratkaisuunsa, saattoivathan he omistautua harrastuksilleen.
Kokeneen henkilöstön siirtyminen pois työelämästä osoittautui
nopeasti huonoksi ratkaisuksi. Kotimaan ja Pohjoismaiden elpyvä
kysyntä oli tuonut runsaasti uusia tilauksia jo siinä vaiheessa, kun
poislähtevät sulkivat tehtaan portin takanaan. Työvoimapulan vuoksi tuotantoon muodostui pullonkauloja, eikä kaikkia tuotteita saatu
tehdyksi tilauksia vastaavia määriä.
Ongelmien ratkaisemiseksi Isometsällä ryhdyttiin tekemään kymmentuntista työpäivää ja yövuoroa. Kaivopuistosta siirtyneitä työntekijöitä koulutettiin hanavalmistukseen, ja kesätöihin palkattiin 90
nuorta, joista osa jatkoi syksylläkin. Suuri osa nuorista oli oraslaisten
perheistä. Heidän ammattitaitonsa ei kuitenkaan ollut samaa tasoa
kuin pois lähteneiden.302
Yritysjohto oli jo keväällä 1993 todennut eläkeratkaisun virheeksi.
Kokeneiden työntekijöiden poistuminen vei suuren määrän ammattitaitoa ja työmoraalia, eikä menetystä saataisi ehkä korvattua. Puhuessaan ansiomerkkien jakotilaisuudessa pitkään palvelleille oraslaisille
Pekka Paasikivi esitti huolensa osaamisen poistumisesta yrityksestä.
Paasikiven mukaan työuran tuomaa kokemusta ei saatu koulusta eikä kirjoista. Koska yrityksen menestyminen riippui henkilöstön
ammattitaidosta, tuli arvostaa pitkää työrupeamaa samassa työpaikassa. Ei tosin yhdessä ja samassa työssä vaan monessa eri tehtävässä, monitaituruutta.
Pekka Paasikiven puhe heijasti tuntoja eläkeratkaisun tapahduttua. Hänen arvionsa mukaan Oraksen menestys hanatoimialan kansainvälisessä murroksessa oli mitä suurimmassa määrin kyvykkään
henkilöstön ansiota. Oraslaisten ammattitaitoa oli kehitetty siten,
että työntekijät pystyivät omatoimisesti suoriutumaan laaja-alaisista
ja vaativista tehtävistä. Näin Rauman tehtaiden tuottavuus oli saatu
korkealle tasolle.
Kun Oras muutaman vuoden kuluttua ryhtyi valmistelemaan nopeaan kasvuun tähtäävää uutta liiketoimintastrategiaa, kokeneen
henkilöstön arvo menestystekijänä korostui entisestään.303
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Isometsän tehtaan organisaatiossa tapahtui marraskuussa 1989 merkittävä muutos, kun aikaisemmin erillisinä osastoina toimineet tuotekehitys, työkalusuunnittelu sekä työkaluvalmistus yhdistettiin teknologiaryhmäksi. Jatkossa kaikki tuotteeseen ennen varsinaista valmistusprosessia liittynyt työ tapahtui teknologiaryhmässä yhtenäisenä prosessina.
Uudistuksen taustalla oli tietokoneavusteiseen CAD/CAM-suunnitteluun siirtyminen. Se teki aikaisemmin käytetyistä piirustuslaudoista tarpeettomia. Ohjelmistoa hyödyntävällä suunnittelulla oli
muitakin etuja. Järjestelmään syötetty tieto oli esimerkiksi välittömästi kaikkien tarvitsevien käytössä.

LAMAVUOSINAKIN VAHVA

Tietokoneavusteisen suunnittelun tarve oli Oraksella todettu jo
1980-luvun puolivälissä, kun hanojen ulkonäköön liittyvät kuluttajamieltymykset alkoivat Keski-Euroopassa muuttua aikaisempaa nopeammin. Silloisilla suunnittelutavoilla tuotteen saaminen valmistukseen kesti pitkään, ja kuluttajat saattoivat kokea hanan vanhanaikaiseksi jo sen tullessa markkinoille. Jopa kaksi vuotta kestänyttä
suunnittelujaksoa haluttiin lyhentää ainakin puolella.304
Veden määrää ja lämpötilaa säätelevät tekniset osat olivat kaikissa Oraksen hanoissa samanlaiset. Hanojen ulkonäössä oli sen sijaan
eroja. Pohjoismaissa tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin hanan
teknistä toimivuutta. Siksi myös ulkonäössä korostui teknisyys. Keski-Euroopassa hanalta odotettiin sen sijaan kokoa ja näköä. Valmistajien tuli tarjota laaja valikoima erilaisia ja monen hintaisia hanoja. Uudet makutottumukset edellyttivät veistoksellista muotoilua ja
suurta rinnakkaismallien määrää. Lisäksi oli otettava huomioon hanojen elinkaaren lyheneminen.
Tuotekehityksen uusiin haasteisiin voitiin vastata CAD/CAMsuunnittelulla. CAD-asemilla laadituilla ohjeilla työkaluvalmistuksen uudet työstökoneet kykenivät itsenäisesti valmistamaan hanatuotannossa tarvitut muotit. Tietokoneavusteisella suunnittelulla
design-hanojen erikoisetkin muodot voitiin viedä valmistusprosessiin. Tuotannon muotoilulle asettamat rajoitukset poistuivat siten
suurelta osin.305
Oraksen tietokoneavusteiseen suunnitteluun tekemät yli kymmenen miljoonan markan investoinnit alkoivat kantaa hedelmää 1993,
jolloin uudet Vienda-hanat tuotiin markkinoille. Tämän Saksan
markkinoille tarkoitetun hanan ensimmäinen malli oli tullut myyntiin muutamia vuosia aikaisemmin, ja siitä oli tehty pienempi Pohjoismaihin sopiva versio. Nyt Oras saattoi esitellä kokonaista kahdeksan erilaista Viendaa kuudella värivaihtoehdolla. Jorma Vennola oli muotoillut nämäkin hanat keskieurooppalaisten mieltymysten
mukaisiksi.
Seuraavana vuonna tuotantoon saatiin muitakin Keski-Eurooppaan tarkoitettuja hanoja tai niiden uusia versioita: Linea, Caratia ja
Polara. Sen sijaan Safira Natura ja Safira Classica oli suunnattu Pohjoismaihin. Tuotevalikoiman tultua uudistetuksi teknologiaryhmä
ryhtyi kehittämään hanoihin turhaa vedenkäyttöä ja kuuman veden
kulutusta rajoittavia ominaisuuksia.306



Äänilaboratorio
Vesa Hätilä
Isometsän tehtaan
äänilaboratoriossa.



Isometsän äänimittauslaboratorio oli valmistunut kolmannen rakennusvaiheen yhteydessä vuonna . Tehdasta oli tämän jälkeen useaan otteeseen laajennettu, minkä seurauksena laboratorion mittaukset alkoivat kärsiä uusilta osastoilta tulevasta melusta. Saksalaisen ISG-tukkuliikkeen teettäessä -luvun alussa Oraksen hanojen tarkistusmittauksia
havaittiin, etteivät Isometsällä saadut tulokset pitäneet paikkaansa.
Tilanne oli vakava, sillä Saksan tukkuliikkeet ottivat myyntiin vain ykkösääniluokan tuotteita. Ongelman ratkaisu vaati Isometsän laboratorion uusimista kokonaisuudessaan. Saksalaisen asiantuntijan johdolla
toteutettu hanke valmistui kesäkuussa . Laboratorio ja sen mittarihuone täyttivät nyt saksalaisen DIN  -normin vaatimukset.
Äänilaboratorio oli tarpeen tuotekehityksessä, mutta myös jo olemassa olevien hanojen valmistussarjoille oli syytä tehdä pistokokeita ääniominaisuuksien tarkkailemiseksi. Käytetyissä työkaluissa saattoi tapahtua pieniä hanan äänitasoon vaikuttavia muutoksia. Jos laboratorio havaitsi ääniominaisuuksien poikkeavan vaaditusta, pystyttiin reagoimaan
nopeasti. Oras, samoin kuin muut omaa laboratoriota käyttäneet valmistajat, saivat näin kilpailuetua valmistajiin, joilla laboratoriota ei ollut.

Oras teki yhden historiansa merkittävimmistä strategisista ratkaisuista aloittaessaan 1980-luvun lopussa elektronisten hanojen tuotekehityksen. Jo 1991 voitiin Frankfurtin LVI-messuilla esitellä uuteen
Electra-sarjaan kuuluneet hanat. Electra viittasi elektroniikkaan, jonka käyttöä muutkin hanavalmistajat olivat pohtineet. Koska markkinat eivät kuitenkaan vaikuttaneet kiinnostuneilta, ne eivät ryhtyneet aktiiviseen kehitystyöhön. Näin Oras pääsi kilpailijoistaan edelle, mutta rahallista hyötyä tästä ei koitunut.308
Electroista ensimmäinen, infrapuna-anturin sisältänyt pesualtaan
valokennohana oli tarkoitettu yleisiin tiloihin. Valokennohana ei vielä ollut kovin erikoinen asia, sillä vastaavia Oras oli tehnyt aikaisemminkin. Tosin uusi malli oli vanhaa huomattavasti halvempi. Sen sijaan kotitalouksille tarkoitettu elektroninen keittiöhana oli mullistava uutuus. Oras oli ensimmäisenä valmistajana maailmassa saanut
aikaan tällaisen hanan.
Keittiö Electraa käytettiin ja säädettiin pelkästään nestekidenäyttöä hipaisemalla. Näytössä oli myös muisti. Keittiö Electra tai ”hipaisuhana”, joksi sitä myös kutsuttiin, oli ”keittiön älykäs vedenannostelija”. Vielä tässä vaiheessa hanaa ei laskettu myyntiin. Sen sijaan
sitä asennettiin joitakin kymmeniä kappaleita oraslaisiin kotitalouksiin testausta varten. Näin pyrittiin pääsemään selville mahdollisista häiriöistä. Lisäksi, kuten julkisuuteen kerrottiin, ”Rauman tehtaiden naisten tiimiltä saadaan paras tieto siitä, mihin kaikkeen keittiöhanan on pystyttävä”.
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Elektroniset hanat

Kotitalouksiin tarkoitetetun Oras Electran
ensiversiot valmistuivat -luvun
alkuvuosina.
Oikealla Ari Toivonen
hanaelektroniikan
suunnittelutyössä.



Oras osallistui elektronisilla hanoillaan myös Älykäs talo -projektiin. Sen tavoitteena oli kehittää asuintaloihin keskitettyjä kodin toimintojen järjestelmiä, ja vedenkäyttö oli yksi projektin osa-alueista.
Oraksella arvioitiin tuolloin, että elektronisten havnojen läpimurto
kodeissa tapahtuisi nimenomaan järjestelmien ja komponenttiryhmien osana.309
Keittö-Electralla ei kuitenkaan vielä 1990-luvun alussa katsottu
olevan markkinoita. Sen sijaan ”kosketusvapaan” Electran markkinointi terveydenhoitoalalle, elintarviketeollisuuteen ja julkisiin tiloihin aloitettiin yhteistyössä LVI-liikkeiden kanssa. Vuosikymmenen
puolivälissä voitiin jo todeta, että valokennohanojen valmistus ja
myynti oli saatu hyvin käyntiin. Tavoitteena oli myynnin kaksinkertaistaminen vuosittain.
Vuonna 1992 käynnistyi Electra-opisto, joka koulutti asiakkaiden
henkilöstöä elektronisten hanojen tekniikkaan. Tavoitteena oli
maan kattava verkosto, joka pystyisi jatkossa säätämään ja huoltamaan asennetut Electrat.
Oraksen elektronisten hanojen tärkeimmät markkinat olivat
1990-luvun ensimmäisellä puoliskolla Suomessa ja Norjassa. Tulevaisuudessa suurimman kysynnän arvioitiin kuitenkin tulevan Keski-Euroopasta, jossa kilpailijat olivat vähitellen heräämässä elektronisten hanojen aikakauteen. Esimerkiksi Euroopan suurin valmistaja Grohe hankki 1995 omistukseensa pienen elektronisiin hanoihin
keskittyneen yrityksen.
Oras oli silti edelleen teknologiajohtaja. Merkittävänä innovaationa yhtiö sai 1994 valmiiksi Electra-hanojen paristokäyttöiset versiot.
Aikaisemmin hanat olivat toimineet yksinomaan verkkovirralla.310
Elektronisiin hanoihin liittyi suuria odotuksia. Vuonna 1995 julkaistussa Oraksen 50-vuotisjuhlakirjassa ennakoitiin elektronisten hanojen olevan kotitalouksissa yhtä yleisten kuin vipuhanojen
jo vuonna 2010. Tiedotusvälineille kerrottiin vipu- ja termostaattihanojen korvautuvan hanoilla, joilla on ”omaa päättelykykyä.” Vuonna 2000 joka toisessa Oraksen valmistamassa hanassa olisi tällaisia
älyominaisuuksia.311
Elektronisten hanojen kehittämiseen tarvittiin myös ulkopuolista
osaamista. Kesäkuussa 1995 Oras ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen yksikkö VTT Energia solmivat kolmivuotisen yhteistyösopimuksen. Ensimmäisenä tavoitteena oli paristoilla toimivien koske
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tusvapaiden hanojen kehittäminen vaativaan käyttöön sairaaloihin
sekä elintarviketeollisuuteen.
Oras osallistui merkittävällä panoksella myös elektroniikka-alan
edistämiseen Raumalla. Yhtiön, Rauman kaupungin sekä paikallisten yritysten yhteistyöllä kaupunkiin saatiin yrittämistä ja koulutusta tukevia toimintoja. Oras esimerkiksi maksoi Kaivopuiston tehtaaseen sijoitetun elektroniikan testilaboratorion (EMC-laboratorio) toteuttamisen. VTT:n elektroniikkayksikön ylläpitämässä laboratoriossa voitiin testata myös elektronisia hanoja. Lisäksi Kaivopuistoon
tuli elektroniikan työntekijöiden koulutuskeskus. Kolmas Oraksen
tukema hanke oli Rauman teknillisen oppilaitoksen käynnistämä
elektroniikka-alan insinöörikoulutus.312

Kaivopuiston venttiilitehdas
Venttiilituotannossa työskenneltiin varsin erilaisessa liiketoimintaympäristössä kuin hanavalmistuksessa. Erona oli ensinnäkin se,
että venttiilit markkinoitiin lähes yksinomaan kotimaahan eikä kansainvälistymistä edes harkittu. Kun venttiilien kysyntä 1990-luvun
alun lamavuosina laski, minkäänlaista laskua tasoittavaa ulkomaista
kasvumarkkinaa ei ollut olemassa.
Electran testaus eli
koestus. Testaajana
Terhi Kanerva.
Kuva -luvun
puolivälistä.



Ritva Sundholm
työstämässä
robotin avulla
pesuallas-Safiraa.

Toisena erona oli se, että Oraksen
venttiilien markkinaosuus Suomessa oli huomattavasti pienempi kuin
hanojen. Venttiilitoimialalla oli vahvoja ulkomaisia kilpailijoita, joista
varsinkin ruotsalaiset, tanskalaiset ja
italialaiset olivat Suomessa aktiivisia.
Patteritermostaattien ja linjasäätöventtiilien markkinoilla Oraksella oli
kaksi merkittävää kilpailijaa, palloventtiilien markkinoilla kilpailijoita
oli useita. Kilpailutilanteessa Oras
panosti tuotekehitykseen ja markkinointiin. Aktiivinen venttiiliopistotoiminta toi sille etulyöntiaseman ja vaikeutti kilpailijoiden ponnistuksia.313
Kolmannen eron muodosti se, että
venttiilituotannossa pitkät sarjat olivat harvinaisia. Tämän vuoksi otettiin 1991 käyttöön JOT-järjestelmä
(juuri oikeaan tarpeeseen), jonka mukaisesti tuotteita ei tehty varastoon, vaan vain sen verran kuin asiakkaat ostivat. Täysin ei varastoinnista voitu kuitenkaan luopua.
Pienet valmistussarjat johtivat myös siihen, että työntekijän vastuuta tuotannosta lisättiin. Uuden toimintatavan mukaisesti työntekijät
vastasivat jatkossa yksittäisen tuotteen koko valmistuksesta ja suunnittelivat itse, miten tavoitteisiin päästiin. Työntekijät saivat päätösvaltaa myös työympäristöönsä, esimerkiksi koneiden sijoitteluun.314
Uudet venttiilit julkistettiin hanojen tavoin Oraksen näyttelyosastoilla. Esimerkiksi vuoden 1990 FinnBuild-messuilla esiteltiin pitkäaikaisen tuotekehityksen tuloksena aikaansaadut hitsattavat linjasäätöventtiilit, jotka täydensivät jo olemassa olevaa sarjaa. Myös patteriventtiilien TermoStar Plus -sarjaa oli täydennetty. Kolmas uutuustuote oli paineentasaaja. Se oli tarkoitettu lämmitysjärjestelmiin, joiden
kuormitus vaihteli voimakkaasti.315

Lama-Suomen menestyjä
Saksan ja Norjan liiketoiminnan hyvän kehityksen ansiosta Oras menestyi 1990-luvun alussakin muun Suomen kärsiessä laman kourissa.
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Vaikka Oraksen liikevaihto polki parina vuotena paikoillaan, minkäänlaista pudotusta ei tapahtunut, ja uusi kasvujakso käynnistyi jo 1992.
Myös kannattavuutta osoittavat luvut olivat hyvät. Parin vuoden
notkahduksen jälkeen liikevoittoprosentti nousi 1990-luvun puolivälissä kahteenkymmeneen, uudelle ennätystasolle. Runsaista investoinneista huolimatta omavaraisuusaste parani ja ylitti 80 prosentin
rajan 1995.
Kotimaan laman vaikutus Oraksen talouteen jäi jopa yhtiössä
arvioitua lievemmäksi ja lyhytaikaisemmaksi. Jo vuosi 1993 yllätti
myönteisesti ja osoittautui sekä myynnin että kannattavuuden osalta ennakoitua paremmaksi.
Vuosina 1994–1995 Oras jätti lopullisesti laman taakseen. Kyseisten vuosien talousluvut olivat erinomaiset huolimatta siitä, että metallien ja muovien hinnat olivat nousseet ja että Suomen markan
vahvistuminen toi yhtiölle kymmenen miljoonan menetyksen.316
Vahvan taloutensa ansiosta Oras saattoi 1990-luvun puolivälissä
ryhtyä valmistelemaan liiketoiminnallista kasvuharppausta. Harppaukseen tarvittiin tietysti muitakin resursseja, kuten osaamista ja
menestyviä tuotteita. Moni suomalainen uuden teknologian yhtiö
oli samaan aikaan käynnistänyt nopeaan kasvuun tähtäävän kansainvälistymisen. Tähän joukkoon Oraskin halusi mukaan, ja miksi ei olisi halunnut, olihan sillä hyvän kassansa lisäksi oma uuden
teknologian tuote: elektroninen hana.
Taulukko . Oras Yhtiöiden kehitys –.

VUOSI

LIIKEVAIHTO
MILJOONAA
EUROA

LIIKEVOIT TO
PROSENT TI

HENKILÖSTÖ

1990

104

9

938

1991

105

9

926

1992

110

13

888

1993

120

17

871

1994

126

20

993

1995

133

19

963

Liikevaihto on vuoden  rahan arvon mukaan.
Lähteet: Oras Oy:n vuosikertomukset.


Oras Venturan keittiöhana
suunniteltiin kansainvälisille markkinoille.


GLOBAALIT
MARKKINAT

Kansainvälistymisen uusi vaihe
Suomalaisyritysten kansainvälistymistä jo parin vuosikymmenen
ajan seurannut professori Reijo Luostarinen kutsui 1990-lukua globalisoitumisen vuosikymmeneksi. Globalisoituminen tarkoitti maailmanlaajuisten yhtenäisten markkinoiden muodostumista. Luostarinen kehotti suomalaisia yrityksiä laajentumaan myös Euroopan ulkopuolelle. Muussa tapauksessa ne eivät pysyisi mukana kilpailussa,
ja niiden kasvu pysähtyisi. Ennen pitkää edessä olisi liiketoiminnan
loppuminen kannattamattomana. Luostarisen mukaan vuosikymmenen iskulause oli: ”globalisoidu tai kuole”.
Globalisoituvassa maailmassa liikevirrat kulkivat vastakkaisiin
suuntiin. Eurooppalaisten laajentuessa muihin maanosiin muualta
tuli uutta kilpailua Eurooppaan. Aikaisemmin turvassa olleet LänsiEuroopan maiden kotimarkkinat kokivat nyt kansainvälisen kilpailun koko voiman. Reijo Luostarinen piti suomalaisten vaarallisimpina kilpailijoina itäeurooppalaisia. Näiden ns. siirtymätalousmaiden
kilpailuetu perustui työvoiman ja raaka-aineiden alhaiseen hintaan.


Oraksen johtajisto
(management)
ryhmäkuvassa .
Takarivissä vasemmalta: Jukka Paasikivi
(Suomi), Arnfinn
Aasen (Norja), Tauno
Kavén (Puola), Hans
Scheéle (Ruotsi),
Erik Björklöf (Puola),
Tapio Mäkilä (Suomi)
ja Risto Saarisalo
(Suomi). Alarivissä
vasemmalta Jari
Paasikivi (Suomi),
Paul Driesen (Belgia),
Poul Vithen (Tanska),
Pekka Paasikivi
(Suomi), Klaus Hager
(Saksa) ja Ilkka Liukas
(Suomi).



Luostarisen näkemykset olivat 1990-luvun puolivälistä. Hän olisi jo tuolloin voinut aivan hyvin puhua kehittyvien maiden yrityksistä. Kilpailun seurauksena perinteiset länsieurooppalaiset valmistajat joutuivat kannattavuusongelmiin ja miettimään strategiansa
uusiksi. Näin kävi myös hanatoimialalla. Menestyminen tällaisessa tilanteessa vaati vahvaa teknologiaan ja osaamiseen perustunutta
kilpailuetua.317
Myös omistuksen kansainvälistyminen oli merkittäviä 1990-luvun ilmiöitä. Yritykset, jotka jo edellisellä vuosikymmenellä olivat
laajentaneet tuotantoaan ja markkinointiaan eri maihin, muuttivat
nyt omistusrakenteensakin monikansalliseksi. Tällöin niiden omistuksen pääosa siirtyi kotimaisilta pankki- ja yritysomistajilta ulkomaisiin käsiin. Näin menettelivät myös suuret suomalaiset pörssiyhtiöt. Oras halusi kuitenkin pysyä perheyrityksenä eikä edes mennyt pörssiin, vaikka olikin monikansallinen vientiyritys.318
Globalisoitumisen asettamat haasteet olivat suuret. Jos yritys kykeni niihin vastaamaan, sille saattoivat avautua ennen kokemattomat menestymisen mahdollisuudet. Aidosti globaali yritys kehitti
yhtenäiset toimintatavat, joita se noudatti kaikkialla. Aikaisemmat
paikalliset toimintatavat ajettiin alas ja niiden tilalle tuli yksi ainoa
kansallisista tai markkina-alueiden rajoista piittaamaton kulttuuri.319

Globalisoituminen tuli Oraksen sanavarastoon 1990-luvun puolivälissä. Tuolloin ryhdyttiin suunnittelemaan toiminnan nostamista
uudelle tasolle ja liikevaihdon kolminkertaistamista kymmenessä
vuodessa. Pekka Paasikiven mukaan Oraksen laajentuminen Euroopassa oli ollut kansainvälistymistä. Kun jatkossa mentäisiin Euroopan ulkopuolelle, kyse oli globalisoitumisesta.
Vuonna 1995 Orakselle laadittiin uusi visio. Tavoitteena oli liikevaihdon nostaminen kymmenessä vuodessa 600 miljoonasta markasta 1,8 miljardiin markkaan. Strategia suuntasi kasvun itäisen Euroopan siirtymätalousmaihin sekä Aasiaan. Tytäryhtiöiden määrä
kaksinkertaistettaisiin yritysostoilla ja uusia maakohtaisia myyntiyhtiöitä perustamalla.
Vision mukaan konsernin palveluksessa olisi 2000-luvulla noin
2 000 henkilöä, joista puolet Suomessa. Asiakaskunta muodostuisi
kansainvälisistä tukkuliikkeistä, ja Oraksen tuotteilla olisi satoja miljoonia käyttäjiä ympäri maailman.
Oraksen menestys perustuisi taitoon olla maailman paras metallin, muovin ja elektroniikan yhdistäjä, globaaliin merkkituotestrategiaan sekä kykyyn oppia maailmanlaajuisten markkinoiden vaatima
tehokas toimintatapa. Nämä osatekijät kiteytyisivät liikeideassa, joka
kantaisi yhtiön 2000-luvulle.
Oraksen vision ydin oli elektroniikan yhdistäminen hanoihin. Arvion mukaan elektroninen äly oli muiden mekaanisten laitteiden tavoin tulossa myös hanoihin. Kyseessä oli koko hanatoimialan mullistava kehitys, joka tarjoaisi sen osaajalle uudenlaiset kasvumahdollisuudet. Asetetun tavoitteen mukaan Oraksen elektronisten tuotteiden liikevaihto nousisi 600 miljoonaan markkaan vuonna 2005 eli
yhtä suureksi kuin yhtiön koko liikevaihto 1990-luvun puolivälissä.
Tämä oli huimaava näköala eurooppalaisen hanatoimialan tuolloisessa vaiheessa, jossa kasvu oli käytännössä pysähtynyt. Jos elektroniikkaan perustuvan vision toteuttaminen onnistuisi, Oras muuttuisi perinteisestä kypsillä markkinoilla toimivasta hanavalmistajasta elektroniikka-alan yritysten kaltaiseksi uuden teknologian kasvuyritykseksi.320
Oraksen tärkeimmät eurooppalaiset kilpailijat olivat nekin markkinoiden kasvun pysähdyttyä uudistaneet strategiaansa. Globalisoi-
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Oras 2005 visio



tuminen oli myös niiden tavoitteena. Elektroniikkaan panostaminen ei sen sijaan strategioissa näkynyt. Suuri saksalainen valmistaja,
Friedrich Grohe, lisäsi hanamalliensa tarjontaa eri kuluttajaryhmissä. Lisäksi tuotantoa siirrettiin Kaakkois-Aasiaan.
Toinen saksalainen, Hansgrohe, panosti menestyksekkäästi ylimmän segmentin lifestyle-hanoihin ja avasi myyntikonttoreita eri Euroopan maissa. Hansgrohen tuotteita esiteltiin laajasti alan messuilla ympäri maailman.
Valmistajat eivät toisaalta luottaneet pelkän strategian voimaan ja
ottivat siksi myös kilpailunrajoitukset selviytymiskeinokseen. Vuonna 1992 muodostettiin 17 keskieurooppalaisen kylpyhuonevarusteja vesihanavalmistajan kartelli, joka kokouksissaan sopi minimihinnoista, korotuksista ja alennuksista. Kartelli, johon Oras ei kuulunut,
paljastui vasta vuonna 2004.321

Uudenlaiseen tulevaisuuteen
Kilpailijoiden strategiat merkitsivät muutosta lähinnä niiden omassa toiminnassa. Sen sijaan Oras 2005 visio johtaisi toteutuessaan
koko hanatoimialan muuttumiseen, kun elektroniset hanat valtaisivat markkinat. Visio perustui uusimpiin liiketoiminnan kehitysteorioihin ja yritysten johtamista koskeviin oppeihin. Ne sisälsivät
jäsentyneessä muodossa sellaisiakin asioita, joita Oraksen johto oli
jo aikaisemmin miettinyt.
Oraksen kassavirta oli 1980-luvulta alkaen ollut erinomainen.
Koska yhtiö oli velaton ja sillä oli vahva tase, ryhdyttiin 1990-luvun
puolivälissä pohtimaan varojen käyttöä Oraksen nostamiseksi uudelle kasvu-uralle.
Uudet liiketoimintaopit tulivat Pekka Paasikiven tutustumista
amerikkalaisista liiketoimintastrategioista. Merkittävimpiä strategioiden kehittäjiä olivat Gary Hamel ja C. K. Prahalad, joilta 1994 ilmestyi kirja Competing for the Future. Suomeksi teos julkaistiin vasta
2006 nimellä Kilpajuoksu tulevasta. Hamelin ja Prahaladin ajatuksiin
oli perehtynyt myös tulevaisuudentutkija professori Pentti Malaska,
joka vei niitä suomalaisyrityksiin.
Pekka Paasikivi tunsi Pentti Malaskan entuudestaan ja pyysi tätä
osallistumaan Oraksen tulevaisuuden suunnitelman laatimiseen.
Malaskan mukaan Oraksen tuli laatia itselleen visio eli kuvaus siitä, missä ja millainen yritys olisi kymmenen vuoden kuluttua. Visio
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tuli kertoa myös henkilöstölle. Lisäksi tuli esittää konkreettiset toimenpiteet, ”askelmat”, joilla tavoitteeseen päästäisiin.322
Hamelin ja Prahaladin teos tarjosi yritykselle ohjeet huipulle johtavan kilpailustrategian laatimiseen. Kyse ei ollut vain organisaation ja toiminnan uudistamisesta. Yrityksen tuli laatia strategia, joka
mullistaisi sen toimialalla vallinneen kilpailutilanteen. Tämä tapahtuisi tarjoamalla asiakasratkaisuja, tuotteita ja palveluja, joita asiakkaat haluaisivat ja joita kilpailijat eivät kykenisi tarjoamaan.
Yrityksen tuli ehtiä tulevaisuuteen ennen kilpailijoitaan, ja sen tuli
päästä sinne tehokkaimpana. Kaikki prosessit tuli suunnata asiakastyytyväisyyteen, tuotantosyklin lyhentämiseen sekä kokonaisvaltaiseen laatuun.
Hamel ja Prahalad totesivat strategiansa olevan vaihtoehdon yrityksissä tuolloin vallinneelle toimintatavalle. Kilpailukykyongelmien
ilmaantuessa yritykset ratkoivat niitä saneeraamalla. Saneeraus johti kuitenkin ensin henkilöstövähennyksiin ja sitten markkinaosuuksien menetykseen. Toimintojen alasajoa seurasi myös työmoraalin
romahdus. Hamelin ja Prahaladin mukaan saneeraus oli myöhästynyt yritys korjata menneisyyden virheitä. Sen avulla ei luotu yrityksen tulevaisuuden markkinoita.
Hamel ja Prahalad esittivät henkilöstön aktivointia ja mukaanottoa strategian toteuttamiseen. ”Yritysten ei pitäisi niinkään laatia laskelmia siitä, kuinka monta ihmistä niiden on irtisanottava tullakseen kilpailukykyisiksi vaan mietittävä, miten luoda tarkoituksenmukaisuutta, mahdollisuuksia ja yhteistä sitoutumista, joilla tavalliset ihmiset saadaan mukaan yhteisiin urotekoihin.”323
Hamelin ja Prahaladin esitykset henkilöstön sitouttamisesta vastasivat johtamisen organisaatiokulttuuriteorian näkemyksiä. Suomessa tämän koulukunnan ajatukset olivat 1990-luvulla levinneet ainakin jossain määrin metalli- ja metsäteollisuuden yrityksiin.
Organisaatiokulttuuriteoria nosti henkilöstön tärkeäksi menestymisen edellytykseksi. Hamel ja Prahalad puolestaan katsoivat, että
työntekijöiden aktivoiminen lisäisi kilpailukykyä jopa enemmän
kuin liiketoimintojen uudistaminen. Organisaatiokulttuuriteorian
mukaan yrityksen menestyminen perustui työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja haluun sitoutua työnantajaansa. Johdon tehtävänä oli
kiteyttää arvot ja normit, joiden välityksellä sitoutuminen toteutuisi.
Kommunikaation merkitystä johdon ja henkilöstön vuorovaikutuksessa korostettiin.



Työntekijät tuli nähdä yksilöinä, jotka tarvitsivat mielekkäitä motiiveja toiminnalleen. Tehokas motivoinnin keino olivat visiot. Visio oli
tavoitekuva, jonka henkilöstö kykeni ja halusi ottaa vastaan. Omaksuminen onnistui, jos työntekijät näkivät itsensä visiossa matkalla
parempaan tulevaisuuteen. Visio myös muutti työntekijän arkisen
uurastuksen mielekkääksi ja jännittäväksi.324
Koska Oraksen käytännöissä oli ennestään paljon sellaista, mitä
Hamelin ja Prahaladin strategia sekä johtamisen organisaatiokulttuuriteoria korostivat, yhtiö kykeni niiden pohjalta laatimaan käyttökelpoisen tulevaisuudensuunnitelman. Multiteknologiaosaamisen
tuloksena syntyvät korkeatasoiset, osin aikaansa edellä olevat hanat,
ammattitaitoinen ja työmoraaliltaan korkea henkilöstö, työntekijän
merkitystä korostava johtaminen, asiakassuuntautunut toimintatapa, panostukset jatkuvasti kasvavaan tehokkuuteen sekä vahva rahoitusasema muodostivat perustan strategialle, joka voisi viedä Oraksen
toimialansa huipulle.
Kehityksen myötä Oras muuttuisi perinteisestä hanatehtaasta uuden talouden kasvuyritykseksi. Ylivoimaisten elektroniikkaa hyödyntävien tuotteidensa avulla se veisi kilpailijoidensa markkinat. Jos näin
kävisi, Oraksen muuttumisen ohella koko hanatoimiala mullistuisi.

Smart Bath – älykäs kylpyhuone
Oras pyrki alansa edelläkävijäksi. Tulevaisuudessa menestyminen perustuisi toimintatapaan, jossa teknologia ja kuluttajien toivomukset yhdistyisivät asiakaslähtöisissä ratkaisuissa sekä järjestelmissä. Ensin oli kuitenkin koetettava hahmottaa sitä, mihin kehitys voisi johtaa.
Millainen olisi esimerkiksi tulevaisuuden kylpyhuone? Olisiko se mahdollisesti ylellinen ja pitempiaikaiseen viihtymiseen houkutteleva kodin toinen olohuone? Näin visioivat nuoret suunnittelijat Arni Aromaa ja
Sauli Suomela, jotka yhteistyössä Oraksen kanssa toteuttivat Smart Bath
-kylpyhuoneen. Projekti oli osa Taideteollisen korkeakoulun Future home
-hankekokonaisuutta.
Smart Bath -mallikylpyhuone valmistui syksyllä  Design Forum
-messuille. Tarkoitus oli esitellä erilaisia uuden tekniikan mahdolliseksi tekemiä vedenkäyttötapoja. Älykäs ja verkotettu järjestelmä säästi vettä,
mikä sitten vastapainoksi salli eräät runsaammin vettä käyttävät ja mu
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Arni Aromaa ja
Sauli Suomela 
Design Forum
-messuille suunnittelemassaan
älykkäässä kylpyhuoneessa, jossa
vesihanat toimivat
valokennoohjauksella.

kavuutta tarjoavat toiminnot. Kun järjestelmä lisäksi oli yhteydessä laajempaan koko kiinteistön toimintaa ohjaavaan järjestelmään, voitiin esimerkiksi kylpyhuoneen lämpötila ja valaistus säätää elektronisesti.
Suunnittelun lähtökohtana ei ollut pelkästään tekniikka, vaan myös
kylpyhuoneen käyttäjien toivomukset. Niiden perusteella Smart Bathiin
tulivat myös sadepisarasuihku sekä lämmintä seinäpintaa pitkin kylpijän selkää hyväilevä vesiputoussuihku. Ylellisyyttä lisäsi lattiaan upotettu pyöreä jalkojenpesuamme. Käsienpesualtaan elektroninen hybridivesihana toimi valokenno-ohjauksella. Juomista varten hanan yläosassa
oli suutin, josta sai kylmää vettä kapeana suihkuna.
Kaikki asennukset, tekniikka ja putkistot peitettiin moduuliratkaisuilla näkymättömiin. Käyttäjää miellyttävien suurten pehmeiden pintojen
ohella kylpyhuonetta leimasivat täsmällisesti muotoillut hanat ja suihkut.
Smart Bathia luotaessa valmistuksen tai kustannusten rajoituksista ei
piitattu. Kylpyhuonetta ei ollut tarkoituskaan alkaa valmistaa sarjatuotannossa. Oraksen näkökulmasta päämääränä ollut uusien näkökulmien
löytäminen kylpyhuoneen ideaan toteutui jo pelkän mallikylpyhuoneen
avulla.


Vision toteuttaminen – täysillä liikkeelle
Oras 2005 visio sisälsi neljä merkittävää asiaa: yritysostot, etabloitumisen uusiin maihin, elektroniset hanat sekä henkilöstön kehittämisen. Visiota laati aluksi pieni seitsemän hengen työryhmä. Vuoden 1995 kuluessa mukanaolijoiden joukko kasvoi. Monia kysymyksiä tuli ratkaista ja konkreettisia tavoitteita asettaa. Selvää oli, ettei liikevaihdon kolminkertaistumista saataisi aikaan päämarkkina-alueiden Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan varassa. Oli mentävä Itä-Eurooppaan ja kauemmaksikin.
Oraksella oli jo Puolassa myyntikonttori sekä Tšekissä ja Baltian
maissa edustaja jalansijaa hakemassa. Tämä ei riittänyt. Oli tehtävä
kolme yritysostoa. Ostettavaksi kelpaavien yritysten löytäminen ei
kuitenkaan ollut aivan helppoa. Pieniä ei kannattanut ostaa, eikä hyviä tuntunut olevan myynnissä.
Ostokohteen tuli olla maassaan kolmen suurimman joukossa, ja
sillä tuli olla hyvät tuotteet. Tosin tuotteet eivät tässäkään tapauksessa olleet ensisijainen tavoite vaan se, että kaupan avulla Oraksen hanat saataisiin markkinoitua kyseessä olevaan maahan. 326
Yrityskauppojen osalta vision toteuttaminen pääsi nopeasti käyntiin, kun Puolasta saatiin jo syksyllä 1996 ostetuksi maan toiseksi suurin hanatehdas. Lisää ostettavaa etsittiin ympäri Eurooppaa.
Huhtikuussa 1997 sanomalehdille antamassaan haastattelussa Pekka Paasikivi totesi, että ainakin yksi, mieluummin kaksi hanatehdasta tuli hankkia parin vuoden sisällä. Pekka Paasikiven mukaan nopea kasvu oli ainoa keino estää Oraksen näivettyminen tiukasti kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla. Mukana pysyminen edellytti
maailmanluokan kokoa.
Euroopan ulkopuolella kohdemaaksi tuli Kiina. Tälle tulevaisuuden markkina-alueelle suuntasivat monet muutkin kansainvälistymisstrategiaansa toteuttavat suomalaisyritykset. Oraksen Kiina-projektin eräänlainen lähtölaukaus oli Kiinan suurlähettilään vierailu
Raumalla maaliskuussa 1996. Samassa yhteydessä kerrottiin Oraksen johtajista koostuvan ryhmän lähtevän Kiinaan hanamarkkinoita
tutkimaan.
Tosin jo tässä vaiheessa tiedettiin, ettei kiinalaisissa kotitalouksissa olisi Oraksen huippuhanoille käyttöä. Kiinassa asuntoihin oli johdettu vain kylmä vesi. Kysyntää arveltiin sen sijaan löytyvän julkisis

ta rakennuksista ja hotelleista. Kiinasta myös etsittiin ostettavaksi kelpaavia hanatehtaita. Vuoden sisällä oli ehditty tutustua kuuteen tuotantolaitokseen, mutta yksikään näistä ei herättänyt kiinnostusta.327
Yritysostojen ohella visio sisälsi paljon muutakin. Erilaisia kehitysprojekteja käynnistettiin, ja niissä oli enimmillään mukana jopa kaksisataa henkilöä. Myös henkilöstön koulutukseen satsattiin. Esimerkiksi vuonna 1998 jokaista työntekijää kohti tuli keskimäärin kolme
koulutuspäivää. Työn organisoinnissa pyrittiin yhä enemmän siihen,
että ositettujen työvaiheiden tilalle tulisivat kokonaisvaltaiset tehtävät.
Suuntaus oli kohti tiimityöskentelyä ja projektiorganisaatioita.

Heli Starck
kokoaa ja testaa
termostattihanoja.



Oraksen tekninen osaaminen määriteltiin multiteknologiaksi,
joka tarkoitti metallin, muovin ja elektroniikan yhdistämistä samaan
tuotteeseen. Kyse ei ollut yksinomaan elektronisista tuotteista, vaan
niiden liittämisestä osaksi kiinteistöteknisiä tietojärjestelmiä. Ensimmäiset multiteknologian saavutukset tuotiin nähtäviksi jo keväällä 1997 Frankfurtin LVI-messuille.
Frankfurtissa olivat esillä toisen sukupolven Electra-hanat sekä
uudentyyppinen elektroninen vesimittari. Electrat voitiin kytkeä
kiinteistöjen tietoverkkoon, jolloin ne pystyivät keräämään tietoa veden kulutuksesta sekä ilmoittamaan huollon tarpeesta. Kilpailijoilla
ei ollut Frankfurtissa minkäänlaisia kotitalouksiin tarkoitettuja elektronisia hanoja.
Flow Master -vesimittari oli puolestaan ensimmäinen konkreettinen tulos Oraksella jo 1990-luvun alussa käynnistetystä, elektronisen
vesi- ja viemärijärjestelmän aikaansaamiseen tähtäävästä projektista.
Flow Masterkin voitiin kytkeä tietoverkkoihin. Se oli myös huomattavasti tarkempi kuin siihen asti käytössä olleet vesimittarit.328
Visioon kuului myös henkilöstön motivointi strategiaa toteuttamaan. Tammikuussa 1996 järjestettiin Rauman kauppaoppilaitoksella erityiset Visiopäivät, joilla työntekijöille kerrottiin Oraksen arvoista ja strategiasta. Aivan aluksi kuitenkin todettiin, ettei jatkossa olisi
erillisiä henkilöstöryhmiä, vaan kaikki olisivat yksiä ja samoja oraslaisia. Henkilöstön näkökulmasta oli merkittävää, että yksi vision
kehityshankkeista koski työntekijöiden työkyvyn ja jaksamisen ylläpitämistä.
Pääluottamusmies Keijo Huunosen mukaan työntekijät arvostivat
suuresti sitä, että Oraksen Rauman tehtaat pysäytettiin vuorokaudeksi, jotta suunnitelmista voitiin kertoa kaikille. Henkilöstön ottamista
kehitystyöhön pidettiin hyvänä asiana samoin sitä, että raja-aidat toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä poistuisivat. Varsinaisen Oras
2005 vision suhteen oltiin ainakin jossain määrin epäileväisiä.329



Me 2005 ja senioritoiminta
”Me  – terveenä eläkkeelle” oli kaikkia oraslaisia koskenut kehityshanke. Sen tavoitteena oli parantaa työssä jaksamista sekä edistää ammattitaidon kehittymistä ja osaamisen siirtymistä vanhemmalta nuoremmalle työntekijäpolvelle. Hanke käsitti monenlaisia toimenpiteitä.
Esimerkiksi mahdollisuuksia fyysisen kunnon ylläpitoon järjestettiin aikaisempaakin laajemmin ja myös työnantajan kustannuksella. Kuntotesteihin osallistui oraslaisten enemmistö. Myös joustavia työaikaratkaisuja kehitettiin, ja vanhimmille ikäluokille tarjottiin eläkkeelle siirtymisen vaihtoehdoksi osa-aikaeläkettä sekä vuorotteluvapaata.
Me  -ohjelman huomiota herättänein osa olivat  vuotta täyttäneille tarjottu senioriklubi sekä jäsenyyden tuomat ns. seniorivapaat.
Niiden taustalla oli johdon harmittelu siitä, että muutama vuosi aikaisemmin eläkeputkeen oli päästetty ammattitaitoista korkean työmoraalin henkilöstöä. Tilalle oli välittömästi jouduttu ottamaan uutta väkeä, joka ei ainakaan aluksi ollut poislähteneiden veroista. Lisäksi arvojen ja muun hiljaisen tiedon siirtyminen nuoremmille vaarantui, kun ei
ollut vanhempaa polvea sitä välittämässä.

Senioriklubin työhyvinvointipäivillä
vuonna  myös
rentouduttiin.



Kokeneiden työntekijöiden poistuminen työelämästä muodosti
Orasta laajemman ongelman. Pekka Paasikivi kohtasi sen vakuutusyhtiö Eläke-Varman hallituksessa, jossa pelättiin eläkkeiden rahoituksen
vaarantuvan työelämän ulkopuolisen joukon kasvaessa lamavuosien
malliin. Ongelman ratkaisemiseksi Eläke-Varmassa laadittiin yrityskohtainen suunnitelma ikääntyneiden pitämiseksi työssä.
Oraksella päätettiin kokeilla kyseistä niin sanottua senioriohjelmaa.
Järjestettiin tilaisuus, jossa ay-liikkeen, eläkeläisjärjestöjen sekä työterveysalan edustajat keskustelivat aiheesta. Kun yhteiseen näkemykseen
ohjelman tarpeellisuudesta oli päästy, Eläke-Varman asiantuntijat ja
oraslaisten luottamushenkilöt suunnittelivat senioriohjelman käytännön toteuttamisen.
Oraksen senioriklubi perustettiin kesäkuussa . Klubi organisoi
siihen liittyneelle yli sadalle  vuotta täyttäneelle erilaista työssä jaksamista edistävää toimintaa. Liikuntaa ei erikseen järjestetty, sillä siihen oli
muutenkin hyvät mahdollisuudet. Klubilaisille tehtiin vuosittain tavanomaista laajempi terveystutkimus ja joka toinen vuosi työstressikysely.
Seniorivapaat tarkoittivat vapaapäiviä, joita saattoi käyttää halutessaan. Mitä iäkkäämpi henkilö oli, sitä enemmän hän sai vapaita. Kesälomiin niitä ei kuitenkaan saanut yhdistää. Seniorivapaiden tarkoitus oli
ennaltaehkäistä työuupumusta ja loppuun palamista. Järjestelmä oli
suomalaisissa yrityksissä ainutlaatuinen.
Työntekijät hyötyivät Oraksen uusista henkilöstöohjelmista, mutta saiko työantaja niistä hakemaansa? Aiheuttiko senioritoiminta vain
kustannuksia, vai oliko siitä todellista etua? Seniorivapaiden aloittamisen aikaan keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli Oraksella  vuotta.
Seitsemän vuotta myöhemmin se oli noussut  vuoteen. Laskentapäällikkö Kalervo Piiran selvityksen mukaan senioriohjelman kulut olivat jo
tuolloin tulleet takaisin pienentyneinä eläkemaksuina.
Oraksen johtoryhmä päätti vuosittain järjestelmän jatkamisesta kannattavuuslaskelmien pohjalta. Vapaat eivät siis olleet mikään saavutettu
etu. Niistä koettiin kuitenkin olevan hyötyä yhtiölle.
Yllättävää kyllä kaikki senioriklubiin oikeutetut eivät innostuneet
asiasta. Iäkkäämpien työtovereiden varhainen eläkkeelle pääsy joitakin
vuosia aikaisemmin oli herättänyt haaveen saman toistumisesta myös
omalla kohdalla. Nyt sitten moni viisvitonen kyseli, pitääkö töissä jatkaa
vielä kymmenen vuotta?
Seniorivapaat herättivät myös kateutta nuoremmissa ja Oraksen ulkopuolellakin. Keskustelua aiheutti vapaiden mahdollinen väärinkäyttö.
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Tarkoitus ei ollut, että vapaalla oltaisiin täysimääräisesti. Toisaalta saatettiin ajatella, että koska tällainen mahdollisuus oli työntekijälle annettu, niin tyhmähän olisi, jos ei kaikkia vapaita käyttäisi. Työnantaja kuitenkin luotti henkilöstön moraaliin. Me  -ohjelma ja seniorivapaat
edellyttivätkin työntekijöiltä sitoutunutta asennetta.
Senioriohjelma kiinnosti myös tiedotusvälineitä varsinkin sen jälkeen,
kun Orakselle oli  myönnetty Seniori Finlandia -palkinto. Pääluottamusmies Keijo Huunoselta pyydettiin kommentteja eri tahoille, ja hän
totesikin joutuneensa ennen kokemattomaan mediamyllerrykseen.
Seniorivapaiden käyttöä koskevat säännöt uusittiin -luvulla.
Säännöt oli todettu liian väljiksi, eikä järjestelmä aina toiminut niin kuin
sen oli tarkoitus. Vapaapäivien asemesta työkyvyn ylläpitäminen nostettiin tärkeimmäksi tarkoitukseksi. Pääsy seniorivapaiden piiriin edellytti nyt käyntejä työkykytesteissä ja osallistumista työkykytilaisuuksiin.
Järjestelmä on edelleenkin iso etu henkilöstölle, sillä enimmillään voi
saada  vapaapäivää.

Standard Armatura Olesno
Oras 2005 vision tärkein yksittäinen toimenpide oli Standard Armatura -hanatehtaan osto Olesnon kaupungista Puolasta. Oras oli etsinyt sopivia yrityksiä jo parin vuoden ajan, ja Puolan ohella oli tutkittu myös Unkaria. Unkaristakin löytyi potentiaalinen kohde, mutta
se ehti mennä toiselle ostajalle. Menetys ei kuitenkaan ollut suuri,
sillä Unkarin markkinat olivat pienet.
Puolassa oli aluksi keskusteltu maan suurimman hanatehtaan
Krakova Armaturin (Krakowska Fabryka Armatur) ostamisesta. Orasta houkuttelivat erityisesti tehtaan myyntivolyymit. Laitos oli kuitenkin valtion omistama, ja vaikka sen johto olisi halunnut myydä,
omistaja ei halunnut.
Seuraavaksi huomio kiinnittyi pienempään Puolan länsiosassa sijaitsevaan yritykseen. Se valmisti kaksiotehanoja ja työllisti 370 henkilöä. Liikevaihto oli vaatimaton, noin viidestoistaosa Oraksen liikevaihdosta.
Standard Armatura Olesno oli perustettu vuonna 1972 erottamalla se Krakovan tehtaasta. Rakennukset ja koneet olivat 1960-luvulta.
Sosialismin kauden jälkeen tehdas oli yksityistetty ja siirtynyt saksalaiselle pääomistajalle. Työntekijät olivat katkeria, kun omistaja ei
investoinut yritykseen vaan vei voitot ulkomaille.


Syyskuussa 1996 tehdyllä kaupalla Oras hankki Standard Armaturasta 79 prosentin osuuden, joka siis oli aikaisemmin kuulunut saksalaisille. Vähemmistöosakkaaksi jäi venttiilejä valmistanut Armagor-yhtiö, jonka Standard Armaturan henkilöstö omisti. Armagorin
osuuden Oras hankki vuonna 1999.333
Yrityskaupalla pyrittiin avaamaan Oraksen tuotteiden pääsy lupaavina pidetyille Puolan markkinoille. Väkiluvultaan 40 miljoonan
asukkaan maassa rakentamisen oletettiin kasvavan vuosi vuodelta ja
ylläpitävän vesihanojen kysyntää korkealla tasolla.
Markkinoille pääsyn ohella myös Puolassa harjoitettavalla tuotannolla tuli olemaan huomattava merkitys. Globaaleilla markkinoilla
vipuhanojen tuotantovolyymit olivat siirtyneet yhä halvempiin malleihin. Samoin kaksiotehanojen valmistus oli kustannustasoltaan
korkeissa länsimaissa ehtinyt muuttua kannattamattomaksi.
Puolassa työvoimakustannukset olivat merkittävästi alhaisemmat
kuin Oraksen muissa toimintamaissa, joten siellä voitiin tuotteita ja
komponentteja valmistaa edullisesti. Olesnon pieni ja tehoton tehdas ei kuitenkaan soveltunut Oraksen tarkoituksiin. Paikkakunnalle
päätettiinkin rakentaa kapasiteetiltaan kolminkertainen laitos, jonka
tuotteet tulisivat olemaan taattua Oras-laatua.
Kaksiotehanojen valmistusta Olesnossa jatkettaisiin, mutta niiden oheen tulisi hinnaltaan edullisen vipuhanan tuotanto. Tehtaan
liikevaihto kuusinkertaistettaisiin vuoteen 2005 mennessä. Oraksen
visiossa Olesnon tuotantolaitos kasvaisi konsernin suurimmaksi
tuotantoyksiköksi.
Myös Kaivopuiston tehtaan messinkisten palloventtiilien valmistus päätettiin siirtää Puolaan. Olesnossa tuotannosta vastaisi Armagor, joka myös hoitaisi myynnin Puolaan ja muualle Itä-Eurooppaan.
Sen sijaan EU:n alueella markkinoinnista vastaisi Oras. Kaivopuistossa valmistuksesta vapautuvat kymmenkunta työntekijää siirtyisivät Isometsälle toisiin tehtäviin.
Yrityskaupan toteuduttua Oraksen Tauno Kavén ja Matti Maantila siirtyivät Olesnoon perehtyäkseen yksityiskohtaisesti Standard
Armaturan toimintaan ja valmistellakseen uuden tehtaan rakentamista. He saivat havaita, että paikallinen yrityskulttuuri ja puolalaisen yhteiskunnan toimintatavat poikkesivat suuresti suomalaisesta.
Puola oli haastava ympäristö, kun sinne yritettiin viedä Oraksen toimintatapoja.334


Tauno Kavénin ja Matti Maantilan saavuttua vaimoineen Olesnoon syyskuussa , he kokivat melkoisen järkytyksen. Vaikka kaupunki itsessään oli siisti, hanatehtaalla ja sen ympäristössä sotkujen siivoamisesta
ei juuri ollut välitetty. Ero Rauman toimipaikkoihin oli suuri.
Kavénin ja Maantilan työhuone sijaitsi konttorina käytetyssä parakissa, jossa keskellä oli käytävä ja työhuoneita kummallakin seinustalla.
Huoneista ei ollut ikkunoita käytävään, ja huoneiden ovet pidettiin tiukasti suljettuina. Mitä arvokkaampi henkilö, sitä enemmän oveen oli laitettu pehmustetta äänieristeeksi.
Kavén ja Maantila jättivät oraslaiseen tapaan ovensa auki. Tätä ihmeteltiin kovasti. Tehtaalla vitsailtin, että konttorissa oli avoinna vain kaksi
ovea, suomalaisten huoneeseen ja miesten vessaan.
Tehtaalla tehtiin paljon käsityötä, ja melkein kaikki vaiheet oli sijoitettu erillisiin rakennuksiin. Näkyvimmän epäkohdan muodosti koneista
valunut öljy, joka metallilastujen kanssa muodosti lattialle liejukerroksen. Ilman kumisaappaita tehdassaleissa ei voinut kävellä. Lattian pitäminen puhtaana osoittautui käytännössä mahdottomaksi.
Tavarantoimituksista vain osa myytiin tilausten perusteella. Suurimman osan noutivat tehtaalle ilmaantuvat asiakkaat suoraan varastosta.
Tulevan myynnin ennakoiminen oli siten varsin vaikeaa.
Yhteistyö toimitusjohtajan kanssa ei sujunut. Kun Kavén järjesti potkut työaikana ryypiskelleelle tekniselle johtajalle, toimitusjohtaja ei
enää suostunut puhumaan suomalaisille. Myös hänet jouduttiin pian
erottamaan. Uudeksi toimitusjohtajaksi tuli Varsovan konttoria johtanut
Erik Björklöf.
Olesnon parhaita puolia oli henkilöstön myönteinen suhtautuminen
suomalaisiin. Puolalaiset olivat sosiaalisia ja puheliaita. Vanhempi väki
osasi saksaa, nuoremmat taas englantia. Varsinkin nuoret olivat ahkeria,
ja heillä oli kova halu oppia ja näyttää osaamistaan.
Puolassa oli kuitenkin totuttu odottamaan käskyjä. Henkilöstön oli
vaikea oppia itseohjautuvuutta suomalaiseen malliin. Asiaa yritettiin
auttaa lähettämällä työntekijöitä Raumalle tutustumiskäynneille ja oppia saamaan.
Olesnon tehtaalla pitkään luottamusmiehenä toiminut Jan Kauf kertoi myöhemmin, että suomalaisten tuoma muutos oli aluksi pelottanut
häntä. Tauno Kavén ja Matti Maantila näyttivät kuitenkin, miten työs-
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Olesnon alkuajat



kennellään nopeammin ja tehokkaammin. Olesnolaisille avautui uusi
työnteon filosofia. Myös asiakaslähtöisyys oli aivan uutta.
Olesnossa oli totuttu siihenkin, että etäisyys johtajan ja työläisten välillä oli suuri, eikä rivityöntekijää kuunneltu. Suomalaiset toivat toisen
tavan, ja ennen pitkää työntekijä saattoi helposti lähestyä johtajaa, olipa tämä sitten suomalainen tai puolalainen.
Uuden tehdasosaston rakentamista vaikeutti Puolan tullin byrokratia.
Kromauslinjan saanti Olesnoon viivästyi tullin toimien seurauksena kolme viikkoa. Paikan päällä oli seurattava tarkasti rakentamisen etenemistä. Urakoitsija olisi esimerkiksi halunnut vahvistaa perustuksen vain niiltä lattian kohdilta, joiden päälle sijoitettaisiin koneita. Kavén vaati kuitenkin koko lattian vahvistamista, jotta koneiden sijoittelua voitaisiin
tarpeen mukaan muuttaa.
Rakennustöiden lopputulos oli kyllä suomalaistenkin mieleen. Osasto, jossa jatkossa tapahtuisi hanojen pintakäsittely ja kokoonpano, näytti hyvältä ja aiottiin pitää sellaisena myös jatkossa. Esimerkiksi lattialla ei
saanut olla tupakantumppeja. Henkilöstön siisteyskasvatus käynnistettiin ja saatiinkin tuottamaan tulosta.
Valmistuksen laadun nostaminen Oraksen tasolle vaati paljon työtä
ja tuli kalliiksi. Kavén ja Maantila tekivät muutaman kerran ratsian valmistuotevarastoon, avasivat laatikon ja katsoivat, millaista tavaraa sisältä löytyi. Jos puutteita oli, koko erä vietiin takaisin kokoonpanoon. Siellä
sitten kaikki muutkin laatikot avattiin ja tarkastettiin. Vaikka tarkastukset kuvatulla tavalla tuntuivat pahalta, sitä ei näytetty ulospäin. Tiukan
linjan ansiosta päästiin tavoitteena olleelle tasolle niin laadussa kuin toimituskyvyssä.
Tehtaalla oli kaksi ammattiliittoa: Solidaarisuus sekä vanhempi sosialismin kaudella kommunistijohtoisena toiminut. Tauno Kavénin mukaan liittojen välillä ei ollut merkittäviä eroja, sillä molempien toimihenkilöt olivat maltillisia. Palkkojen suhteen puolalaiset olivat tosin sitä
mieltä, että heidän piti heti päästä samalle tasolle suomalaisten kanssa.
Ei otettu huomioon, että Olesnossa tuottavuus oli paljon Rauman tehtaiden tuottavuutta alhaisempi.
Oras halusi ylläpitää hyvän työnantajan mainetta myös Puolassa.
Henkilöstöä ei irtisanottu uuden tehtaan valmistumisen jälkeenkään,
vaikka työntekijöitä oli tuolloin jo tarpeettoman paljon. Osittain varmaan tämän vuoksi Oraksen suhteet Olesnon kaupunkiin ja ympäröivään maakuntaan pysyivät hyvinä.
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Myös katolisen kirkon merkitys otettiin huomioon, ja katolinen pappi,
isä Denarski kutsuttiin vihkimään uusi tehdas. Puolalaiset olivat hartaita
uskovaisia, ja toisin kuin suomalaiset, myös pyhittivät lepopäivän. Olesnolaisille ei olisi tullut mieleenkään käydä kirkonmenojen aikaan kävelyllä ulkoiluvaatteisiin pukeutuneina, niin kuin kaupungissa oleskelevilla suomalaisilla oli tapana.
Olesnon aikanaan Tauno Kavén nautti usein kupillisen tai pari kahvia paikallisen hotelli Alexandran ravintolassa. Taunon tilaus käsitti kahvin sokerilla, kermalla ja vodkalla. Tämä ”kahvi Kavénin tapaan” oli ravintolan listalla pitkään vielä senkin jälkeen, kun Tauno oli jo palannut
Suomeen.

Puolan markkinat yllättävät
Olesnon tehtaan valmistuminen koettiin merkittäväksi Oras 2005
vision etapiksi. Laitoksen vihkiäisjuhlasta helmikuussa 1998 muodostui arvokas tilaisuus. Paikalle oli kutsuttu lähes 200 vierasta: Suomen Puolan-suurlähettiläs, puolalaisia asiakkaita sekä rakennusliikkeiden, paikallishallinnon ja katolisen kirkon edustajia. Suurlähettiläs totesi tervehdyksessään Oraksen yhdeksi noin kahdestakymmenestä merkittäviä investointeja Puolaan tehneestä suomalaisyrityksestä. Maasta saadut kokemukset olivat suurlähettilään mukaan
erinomaisia.
Tehtaalla järjestettiin saman vuoden huhtikuussa raumalaisten esikuvien mukainen avoimien ovien päivä henkilöstölle ja perheenjäsenille. Kävijöiden määrä nousi lähes tuhanteen. Opastetun
kierroksen ohella vieraille oli tarjoilua ja Oras-rekvisiittaa. Syyskuussa ilmestyi henkilöstölehti Oras Olesno Uutissuihkun (Strumień
Wiadomości) ensimmäinen numero.
Olesnon tehtaan toimituskyky saatiin syksyllä 1998 nostettua
Oras-tasolle, kun 95 prosenttia tilauksista meni perille sovitun aikataulun mukaisesti. Asiakkaiden mukaan Oras oli Puolassa alansa
paras toimittaja.336
Tuotantolukuja nosti kaksiotehanojen valmistuksen siirtäminen
Iserlohnista Olesnoon. Saksalainen malli korvasi Olesnon vanhan
kaksiotehanan ja kelpasi hyvin vientiinkin. Tuotannon painopiste aiottiin kuitenkin siirtää vipuhanoihin käynnistämällä asteittain


Saga-malliston valmistus. Vaikka Saga kuului hintansa perusteella
alimpaan segmenttiin, se oli silti toimiva ja kestävä hana.
Kaksiotehanojen sekä Saga-malliston avulla Oras aikoi vallata
markkinajohtajuuden Puolassa. Syksyllä 1999 markkinaosuudeksi
arvioitiin 15 prosenttia, joka toi järjestyksessä toisen sijan. Suurin
valmistaja oli 50 prosentin osuudellaan Krakova Armatur, jonka ohi
oli siis tarkoitus kasvaa. Puolan liiketoiminnan ensimmäiset vuodet
olivat Orakselle tappiollisia, mutta vuonna 2000 toivottiin päästävän
jo nollatulokseen.337
Hanojen markkinointi vaati Puolassa suuren organisaation. Tehtävää hoitivat myyntiedustajat, jotka kiertelivät asiakkaiden luona
tuotetta tarjoamassa. Vielä 1990-luvulla Puolassa ei ollut tukkuliikkeitä, vaan monenlaisia kauppiaita. Myynti tapahtui käteiskauppana.
Ostaja löi rahat tiskiin ja tavara haettiin tehtaan varastosta.
Asennusliikkeiden osuus hanojen myynnistä jäi vähäiseksi. Kuluttajat katsoivat vain hintaa ja hakivat hanat sieltä, mistä halvimmalla saivat eli erilaisista pikkuliikkeistä tai ”basaareista”, kuten
suomalaiset näitä putiikkeja kutsuivat. Kuluttajat myös asensivat hanansa usein itse, sillä ammattiasentajat eivät suostuneet heikkolaatuisia halpahanoja käsittelemään.338
Oraksen sekä sen saksalaisten kilpailijoiden Puolan-strategia perustui laadukkaiden ja hinnaltaan kohtuullisen edullisten hanojen
tarjoamiseen. Samaan aikaan Puolaan tulleet italialaiset yritykset
sen sijaan tinkivät laadusta ja saivat näin tuotteidensa hinnat suomalaisten ja saksalaisten hintoja alhaisemmiksi. Italialaiset hanat
olivat kauniita ja halpoja, mutta eivät välttämättä kestäviä.
Kilpailun kiristymisen koki kovimpana Krakova Armatur, jonka markkinaosuus suorastaan romahti parissa vuodessa. Krakova
ei kyennyt valmistamaan kustannustehokkaasti minkään hintaisia
hanoja. Se ratkaisi ongelman Kiinassa valmistettujen halpahanojen
maahantuonnilla. Krakovan esimerkkiä seurasivat monet maahantuontiyritykset ja ”jobbarit”.
Kehitys johti Puolan hanamarkkinoiden pirstoutumiseen. Oli satoja merkkejä, toinen toistaan halvempia. Puolasta ei siten kehittynyt
Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden kaltaista merkkituotteiden markkinaa, niin kuin Oraksella oli oletettu. Eurooppalaisten valmistajien
osuudet pysyivät pieninä ja jopa supistuivat, kun aasialaisten halpahanojen osuus kasvoi 2000-luvun alussa jo 70 prosenttiin.339
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Oraksen myynti Puolassa alkoi vuonna 1999 polkea paikoillaan, ja
yhtiö joutui vähentämään väkeä Olesnon tehtaalta. Vuoden lopulla
tehtaan 350 työntekijästä irtisanottiin 80. Toisin kuin jotkut muut
Länsi-Euroopan yritykset Oras ei kuitenkaan aikonut vetäytyä Puolasta. Se aikoi edelleen kilpailla laadulla ja panostaa markkinoinnissaan hanojensa vettä sekä energiaa säästäviin ominaisuuksiin.
Vielä vuonna 2000 näkymät olivat melko hyvät, sillä Oras oli nostanut markkinaosuutensa 20 prosenttiin ja kykeni menestyksekkäästi kilpailemaan saksalaisten kanssa. Tämän jälkeen osuus alkoi
kuitenkin laskea, ja samoin kävi kilpailijoille. Vuonna 2005 Oraksen
osuuden arvioitiin olevan enää 10 prosenttia. Vielä huonommin oli
käynyt Krakova Armaturille, jonka omien hanojen osuus oli supistunut muutamaan prosenttiin. Tässä vaiheessa Krakova Armatur oli
kuitenkin yksityistetty ja viety pörssiin. Uuden tehtaan rakentaminen ja muut järjestelyt käänsivät pian yhtiön suunnan, ja sen markkinaosuus alkoi kasvaa voimakkaasti.340
Oraksen Olesnon tehtaan valmistus poikkesi 2000-luvun alussa
täysin Isometsällä tapahtuvasta valmistuksesta. Olesnossa tehtiin
hanoja puolalaiselle hintatasolle ja hanat kilpailivat kiinalaistuotteiden kanssa. Hinnan ohella kysymys alkoi yhä enemmän olla myös
laadulla käytävästä kilpailusta, sillä Kiinassa tehtyjen hanojen taso
parani sitä mukaa, kun länsimaiset valmistajat avasivat maassa tehtaitaan.
Kiinassa työn hinta oli huomattavasti alhaisempi kuin Puolassa
saati sitten Suomessa. Vuonna 2005 tehdyn arvion mukaan kiinalaisen työntekijän työtunti maksoi kymmenesosan puolalaisen työtunnista ja vain yhden neljäskymmenesosan suomalaisen työtunnin
hinnasta. Todellisuudessa Kiinan hintaetu ei ollut näin suuri, sillä käsityövaltaisuuden vuoksi erilaisia työvaiheita tuli huomattavasti
enemmän. Oraksella arvioitiin, että Olesnon tuotannon teettäminen
Kiinassa vaatisi kuusinkertaisen määrän väkeä.
Tuotannon siirtäminen Puolasta Kiinaan tai muualle Aasiaan ei
Orasta houkutellut. Kiinalainen laatu ja osaaminen eivät olisi riittäneet monimutkaisempien tuotteiden valmistamiseen. Lisäksi Olesno kannatti itsensä viennin ansiosta. Tehtaan kehittämiseen aiottiin
panostaa 2000-luvullakin ja sen tuottavuutta nostaa Raumalta saatujen oppien mukaan.341
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Oras Kiinassa
Laajentuminen Aasiaan oli toinen merkittävä osa Oras 2005 visiota.
Päämarkkina-alueilla Euroopassa hanatoimialan kasvu oli pysähtynyt, sen sijaan Aasiassa kasvu jatkui nopeana. Pekka Paasikiven mukaan ainoa mahdollisuus päästä Aasiassa tuloksiin oli mennä sinne
paikalliseksi valmistajaksi.
Vuonna 1996 käynnistetyn Aasia-projektin kohteeksi tuli nopeasti talouttaan laajentava Kiina, johon monet suomalaisyritykset olivat
jo tuolloin sijoittuneet. Japania ei kelpuutettu, sillä sen hana-alaa ja
markkinoita pidettiin aivan liian omalaatuisina.
Uusien liiketoimintojen kehittämisestä vastaava Jukka Paasikivi
matkusti ensimmäisenä Kiinaan etabloitumista selvittämään. Myös
joukko muita Oraksen asiantuntijoita vieraili maassa. Uutissuihkun
mukaan ”tarkoitus on hankkia tietoa ja ymmärrystä siitä, miten nämä
suunnattomat markkinat saataisiin haluamaan Oras-hanoja.”342
Kiinan-toiminnan keskuspaikaksi oli suositeltu Hongkongia,
mutta Jukka Paasikivi piti parempana Shanghaita, jossa joka toinen vuosi järjestettiin Kitchen & Bath China -messut. Oras osallistui
messuille pienellä osastolla jo 1997.
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Edustusto Shanghaissa avattiin 1999, jolloin päätökset liikeideasta sekä markkinoitavista tuotteista oli saatu tehdyksi. Oraksen hanoja esiteltiin jälleen Shanghain messuilla, nyt edellistä kertaa laajemmin. Paikalla olleet arvioivat näyttelyosaston tavoittaneen jälleenmyyjät, suunnittelijat sekä urakoitsijat.343
Oraksen tuotteita markkinoi valtuutettu jälleenmyyjä Shanghai Building Material Corporation. Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa Oraksen hanat oli saatu jo kymmeneen vähittäismyyntiliikkeeseen. Yhteistyö SBM:n kanssa jatkui kuitenkin vain vuoteen
2002, sillä Oras päätti tuolloin vetäytyä Kiinasta. Hyvältä näyttäneen
alun jälkeen myynti oli jäänyt polkemaan paikoilleen, eivätkä paikalliset markkinat olleet kunnolla avautuneet. Ostettavaksi sopivaa hanatehdasta ei myöskään ollut löytynyt.344
Oli myös yritetty menestyä väärällä liikeidealla. Oras ei ollut tarjonnut tarpeeksi halpoja eikä toisaalta tarpeeksi kalliita hanoja. Keskisegmentin hanoista taas Kiinassa ei oltu kiinnostuneita. Kiinan
asemasta Oras oli 2000-luvun alussa päättänyt suuntautua Venäjälle ja ryhtynyt rakentamaan sinne myyntiorganisaatiota. Vaikka Oras
vetäytyi Kiinasta, liikesuhteet maahan eivät silti kokonaan katkenneet. Jatkossa Oras teetti Kiinassa alihankintana tuotteidensa komponentteja.345

Visio ei toteudu
Samaan aikaan, kun Oras 2005 visiota toteutettiin uusilla markkinaalueilla, Oras koki perinteisissä kohdemaissaan pahoja takaiskuja.
Toimintamahdollisuudet heikkenivät varsinkin Keski-Euroopassa,
mikä pohjimmiltaan johtui hana-alan yleisestä taantumasta ja halpahanojen kilpailusta.
Ongelmat olivat kärjistyneet Ranskassa jo 1996, siis samaan aikaan kun vision toteuttaminen pantiin alulle. Ranskan markkinoille
työntyneet halvat italialaiset kaksiotehanat romahduttivat Oraksen
kalliimpien tuotteiden kysynnän. Tapahtuneeseen reagoitiin siirtämällä kaksiotehanojen valmistus Olesnoon, mutta hanatyypin markkinat oli niin Ranskassa kuin muuallakin Keski-Euroopassa menetetty. Ranskasta ei siten koskaan muodostunut Orakselle Saksan kaltaista kasvumarkkinaa, niin kuin oli 1990-luvun alussa toivottu.
Käänteentekeväksi muodostui vuosi 1998, jolloin Oras koki vastoinkäymisiä yhtä aikaa usealla eri markkinalla. Saksassa tärkein


asiakas lopetti Oraksen hanojen tilaamisen, Norjassa kruunun laskeva kurssi supisti saatuja tuloja, Puolassa Olesnon tehdas ei saavuttanut itsekannattavuuden tasolle asetettua budjettia ja Venäjällä paikallinen talouskriisi keskeytti lupaavasti liikkeelle lähteneen
myynnin.346
Oraksen liiketoiminta Saksassa oli menestynyt hyvin koko
1990-luvun ajan, kun maan suurin LVI-alan tukkuliikeyhtymä ISG
Sanitärgesellschaft myi Safiraa Concept-merkillä. Conceptin kaltainen keskisegmentin hana ei kuitenkaan enää 1990-luvun jälkipuoliskolla ollut sitä, mitä saksalaiset kuluttajat halusivat. Se koettiin
massatuotteeksi, joka kuitenkin oli muiden valmistajien vastaavia
tuotteita kalliimpi.
ISG halusi nyt tuoda Conceptin tilalle joukon erilaisia hanoja,
joissa saksalainen design olisi yhdistetty Oraksen teknologiaan. Osapuolten kesken asiasta oli jo muutaman vuoden keskusteltu. Oras ei
ollut halukas ratkaisuun, sillä sen katsottiin heikentävän tuottavuutta ja syövän kannattavuutta. ISG:n irtisanottua Concept-sopimuksen Oras jatkoi Saksassa omalla myyntiorganisaatiolla ja brändillään. Menestys oli kuitenkin vaatimaton. Oras-hanojen myyntimäärät ja markkinaosuus supistuivat seuraavina vuosina pieneen osaan
aikaisemmasta.
Samaan aikaan 1990-luvun lopulla koko Saksan hanatoimiala oli
voimakkaassa murroksessa. Yritysostot, fuusiot ja konkurssit olivat
yleisiä. Muissakin Euroopan maissa koettiin vastaavaa levottomuutta ja epävarmuutta, joka pohjimmiltaan johtui maanosan laajuisesta ylikapasiteetista. Kartelli, joka Keski-Euroopassa oli toiminut vuodesta 1992, ei ollut onnistunut estämään ongelmien kärjistymistä.347
Oraksen liikevaihdon kääntyminen laskuun vuonna 1998 lopetti
pitkän yhtäjaksoisen kasvuputken. Kun laskua jatkui seuraavinakin
vuosina, yhtiö joutui myöntämään, ettei Oras 2005 visio tulisi toteutumaan suunnitelmien mukaisena. Asia julkistettiin Uutissuihkun
numerossa 3/2000, jossa toimitusjohtaja Jari Paasikivi eritteli vision
epäonnistumiseen johtaneita tekijöitä.
Jari Paasikiven mukaan Oraksen alamäelle oli useita syitä. Visiossa kaavailluista kolmesta tai jopa useammasta yrityskaupasta oli saatu tehtyä vain yksi. Elektroniset hanat eivät myöskään olleet täyttäneet niihin asetettuja odotuksia. Hanatyypin jatkuvaksi vuosittaiseksi kasvutavoitteeksi oli asetettu 50 prosenttia, mutta käytännössä oli
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jääty huomattavasti tämän alle. Vuonna 2000 elektronisten hanojen
osuus Oraksen liikevaihdosta oli vain viisi prosenttia. Elektronisten
hanojen läpimurtoon uskottiin kyllä edelleenkin, mutta se tapahtuisi
vasta joskus myöhemmässä tulevaisuudessa.
Uhkaavinta oli se, että Oraksen perinteisten tuotteiden myynti oli
kääntynyt laskuun. Jari Paasikivi totesi käänteen johtuneen standardivipuhanojen muuttumisesta bulkkituotteiksi, joiden menekkiin
vaikutti vain hinta.
Koska visio ei alkuperäisessä muodossaan enää ollut realistinen,
se tuli uudistaa vastaamaan muuttunutta käsitystä tavoitevuoden tilanteesta. Tarkistetun strategian laatimiseen oli Jari Paasikiven mukaan jo ryhdytty, ja se valmistuisi vielä vuoden 2000 aikana.348
Samalla Oraksen muodonmuutos uuden talouden kasvuyritykseksi voitiin unohtaa. Alun perin oli ajateltu, että elektroniikan sisältänyt multiteknologiaosaaminen toisi ylivoimaista osaamista, jolla sitten vallattaisiin markkinaosuuksia kilpailijoilta. Lisää kasvua saataisiin yritysostojen avulla uusilta maantieteellisiltä markkinoilta. Kumpikaan toimintalinjoista ei ollut johtanut asetettuun tavoitteeseen.
Se, ettei Oraksen strategia toteutunut, johtui vain osittain yhtiöstä
itsestään. Asiaan vaikutti myös ennakoimaton hana-alan mullistus
tavalla, joka teki tyhjäksi ponnistelut Oras 2005 vision eteen. Halpatuotannon ja -tuonnin strategiakseen valinneet uudet toimijat tuottivat suuria vaikeuksia muillekin perinteisille valmistajille. Oras kykeni kuitenkin selviytymään teknologiaosaamisensa, erinomaisen kannattavuutensa ja vahvan taseensa ansiosta. Yhtiö ei ajautunut hätiköityihin ratkaisuihin, vaan kykeni suunnitelmallisesti muuttamaan
strategiaansa.

Strategian tarkistus
Keväällä 2001 julkistettu tarkistettu Oras 2005 visio oli pyrkimyksissään alkuperäistä vaatimattomampi. Keskeinen päämäärä oli Oraksen hyvän kannattavuuden ylläpitäminen. Kannattavuus loisi sitten
edellytykset tuloksen paranemiselle ja kestävälle kasvulle.
Uusi kasvutavoite oli aikaisempaan verrattuna huomattavasti maltillisempi. Liikevaihdon kolminkertaistaminen ei enää ollut päämääränä, nyt riitti puolitoistakertaistaminen. Henkilöstö ei kaksinkertaistuisi vaan pysyisi ennallaan 1200:ssa. Raumalle luvatut sadat uudet työpaikat jäisivät syntymättä.


Tärkeää oli myös uusien ylimmän segmentin tuotteiden tuonti markkinoille. Oras halusi nyt panostaa tälle kasvavalle kuluttajaryhmälle suunnattuihin tuotteisiin. Jo vuonna 2001 esiteltäisiin uusi
Ventura-tuotelinja. Elektronisten hanojen kehittäminen ja markkinointi jatkuisivat edelleen, ja keskisegmentin standardihanat uudistettaisiin teknologian sekä designin osalta entistä kilpailukykyisemmiksi.349
Tarkistettu visio sisälsi aikaisempaan verrattuna jotain aivan uuttakin. Kyse oli LVI-alan yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä eli
alliansseista. Kaavailujen mukaan yhteistyökumppaneille tehtäisiin
aivan omia tuotteita, toisille taas myytäisiin elektronisia komponentteja. Kumpikin tapa kasvattaisi Oraksen liikevaihtoa. Ensimmäiset
yhteistyösopimukset oli tehty jo 1998.
Alliansseista näkyvin oli helmikuussa 2000 käynnistynyt yhteistyö italialaisen muotoilutalo Alessin kanssa. Oras ja Alessi olivat
päässeet yhteisymmärrykseen hankkeesta, jonka Alessi otti vetääkseen. Mukaan tuli myös muita yrityksiä.350
Vision tarkistuksen ohella Oras oli tehnyt yhden historiansa merkittävimmistä ratkaisuista suuntautumalla perinteisen hana- ja venttiililiiketoiminnan ulkopuolelle.
Elokuussa 1999 Oras investoi 600 miljoonaa markkaa Asko Oyj:n
osakkeisiin ja tuli näin tämän pian Uponoriksi muuttuvan pörssiyhtiön suurimmaksi omistajaksi. Investointi oli ensimmäinen askel
kehityksessä, joka muutaman vuoden kuluttua johtaisi Oras Investin perustamiseen ja Paasikiven perheen teollisen omistuksen laajenemiseen muihinkin yrityksiin.351
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Oras-logo ja -brändi
Oras-logo on paitsi Oraksen yhtenäinen tuotemerkki, myös yhtiön symboli. Nykyinen logo, punaisen kuution sisään sijoitettu valkoinen teksti, on ollut käytössä vuodesta , siis jo viidellä eri vuosikymmenellä.
Tekstiosa, jossa r-kirjain on tyylitelty hanaksi, on -luvun alusta.
Johdonmukainen ja systemaattinen viestintä on tehnyt Oras-logosta tutun niin LVI-alalla kuin kuluttajien keskuudessa. Vuonna  logo
pääsi Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään laajalti tunnettujen
suomalaisten tavaramerkkien luetteloon. Vuonna  Oras sai Vuoden
brändinrakentaja -tunnustuksen.
Oras-logon pysyvyys kertoo yhtiön pyrkimyksestä toimia yhden ainoan brändin puitteissa ja panostaa sen tunnettuuteen. Yritysostojen
vuoksi yhden brändin strategia ei aina ole ollut helposti toteutettavissa.
Rinnakkaisista tuotemerkeistä on kuitenkin luovuttu myös ulkomailla.
Vuosien kuluessa Oras-hanat ovat tulleet tunnetuiksi teknisestä toimivuudestaan, laadukkuudestaan ja pitkäikäisyydestään. Jo vuosikymmenien ajan myös Oras-logo on välittänyt onnistuneesti kaikessa viestinnässä yhtiön brändilupauksen korkealuokkaisista ja helppokäyttöisistä tuotteista.
Niin Suomessa kuin muissakin Oraksen toimintamaissa vahva brändi on yhä edelleen tärkeä kilpailuvaltti. Samoin se on kilpailuedun ja pitkäaikaisen kannattavuuden perusta ja ratkaisee markkinaosuuksien kehityksen. Brändi ei kuitenkaan muotoudu pelkän tuotemerkin eikä edes
tuotteiden perusteella, vaan on seurausta yrityksen koko toiminnasta.


Epävarmuutta tulevasta
Hanarungon
työstössä
käytettävä
robotti.



Oraksen liikevaihto kasvoi 1990-luvun puolivälissä hyvää tahtia, ja
yhtiö oli erinomaisen kannattava. Kannattavuutta kuvasi parhaiten
kahdessakymmenessä pysyttelevä liikevoittoprosentti.
Talousalan lehdet kehuivat aikaisempien vuosien tapaan tuloslukuja ja jakoivat Orakselle huippuarvosanoja. Esimerkiksi vuonna
1996 Talouselämä-lehti luokitteli yhtiön yhdeksi kaikkiaan yhdestätoista ”kympin” yrityksestä. Pääosa huippuarvosanan saaneista yhtiöistä oli Oraksen tavoin perheyrityksiä.
Vuoden 1997 liikevaihto oli Oraksen historian suurin, mihin vaikutti Olesnon tehtaan osto. Tuloksen aikaansaamaa hyvää mieltä vähensi kuitenkin huoli edessä olevasta kasvun hiipumisesta. Seuraavan vuoden liikevaihto jäikin noin viisi prosenttia edellistä pienemmäksi, ja laskeva kehitys jatkui 2000-luvun alkuun. Myös liikevoittoprosentti kääntyi laskuun, mikä tosin johtui osaltaan uusiin tuotteisiin tehdyistä panostuksista.
Toisaalta Oras oli edelleen kannattava ja teki hyvää tulosta vuosi toisensa jälkeen. Esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto nousi 29
prosenttiin vuonna 1999. Kauppalehden mukaan tämä oli ”valmistavalle yritykselle huikean kova saavutus”.352
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Hanatoimialan meneillään ollut maailmanlaajuinen murros teki
kuitenkin tulevaisuuden ennustamisen vaikeaksi. Jos liikevaihto ja
kannattavuus heikkenisivät 2000-luvulla samaan tahtiin kuin ennen
vuosituhannen vaihdetta, myös Orakselle koittaisivat vaikeat ajat.
Toiminnan tehokkuus oli kautta vuosikymmenien ollut yksi tärkeimmistä Oraksen menestystekijöistä. Koska uusien tuotteiden tai
markkina-alueiden osalta ei ollut odotettavissa nopeaa läpimurtoa,
tehokkuus tulisi olemaan tärkein Oraksen kilpailukykyä ylläpitävä
tekijä.
Taulukko . Oras Yhtiöiden kehitys –.

VUOSI

LIIKEVAIHTO
MILJOONAA
EUROA

LIIKEVOIT TO
PROSENT TI

HENKILÖSTÖ

1996

138

20

928

1997

154

19

1348

1998

146

18

1342

1999

143

16

1253

2000

137

14

1122

2001

139

10

1103

Liikevaihto on vuoden  rahan arvon mukaan.
Lähteet: Oras Oy:n vuosikertomukset.



Oraksen markkinointilehti Hanakanava arvioi
kotitalouksien älyhanat
-luvun trendiksi.


LUVUN
HAASTEET

Kilpailutilanne
Keittiö- ja kylpyhuonekalustealan suuryritys Masco Corporation otti
vuonna 2004 yhteyttä Euroopan komission kilpailunvalvontaelimeen.
Yhteydenotto johti kaksitoista vuotta toimineen, seitsemään maahan
ulottuneen ja 17 yritystä käsittäneen kylpyhuonealan hintakartellin
paljastumiseen. Eräät kartellin yritykset, kuten Grohe, Hansgrohe,
Hansa, Ideal Standard ja Kludi olivat Oraksen kovimpia kilpailijoita
Euroopassa.
Kartelli oli sopinut hinnoista ja pyrkinyt näin ylläpitämään yritysten kannattavuutta vain hitaasti kasvavilla markkinoilla. Euroopan
komission mukaan kartellin aikaansaamasta keinotekoisen korkeasta hintatasosta olivat kärsineet rakennusyritysten ja putkiliikkeiden
ohella miljoonat kuluttajat eri maissa. Laittomaan toimintaan syypäille yrityksille langetettiin tuntuvat, yhteensä yli 600 miljoonan euron sakot vuonna 2010.353
Mascon omistukseen muutama vuosi aikaisemmin siirtynyt Hansgrohe vapautettiin kuitenkin sakkorangaistuksesta, sillä sen antamat


Oras Electra 
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tiedot myötävaikuttivat kartellin paljastumiseen. Mikä oli ollut Mascon motiivi toiminnalleen? Ehkä tämä amerikkalainen yhtiö katsoi
Hansgrohen oston jälkeen mahdollisuutensa kilpailijoita paremmiksi ja arvioi hyötyvänsä, jos kartellin aikaansaamat kilpailunrajoitukset poistuisivat. Eurooppalaisten hanavalmistajien kokojärjestyksessä Hansgrohe oli vuonna 2004 kolmannella tilalla. Sen edellä olivat Grohe ja Hansa ja sitä jäljessä seuraavilla sijoilla Ideal Standard,
Oras sekä ruotsalainen Ostnor.
Mascon omistukseen siirtynyt perinteinen perheyritys Hansgrohe
oli 1990-luvulla joutunut muiden eurooppalaisten valmistajien tavoin terävöittämään strategiaansa kyetäkseen vastaamaan halpojen
aasialaishanojen muuttamaan kilpailutilanteeseen. Uudet brändit,
suuntautuminen ylimmän kuluttajaryhmän tuotteisiin sekä ponnistelut uusille markkinoille Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa olivat
osa yhtiön uutta strategiaa.
Myös omistuksen suhteen oli jouduttu tekemään merkittävä uudelleenarvio, kun omistajaperhe ei enää uskonut voivansa jatkaa
omin voimin. Pääosan osakkeista siirryttyä Mascolle perinteinen
omistajasuku jäi Hansgroheen vähemmistöosakkaaksi.
Mascon omistuksessa Hansgrohen imagoa rakennettiin taitavasti,
ja sille luotiin onnistunut ylimmän kuluttajaryhmän tuotteisiin keskittynyt brändi. Hansgrohen uudistuminen oli haaste myös Orakselle. Se alkoikin 2000-luvulla pitää yhä enemmän juuri Hansgrohea
pahimpana kilpailijanaan.354
Suurin eurooppalainen hanavalmistaja Grohe reagoi halpahanojen haasteeseen siirtämällä tuotantoaan Aasiaan. Thaimaassa 1996
aloittanut tehdas valmisti alimmalle kuluttajaryhmälle tarkoitettuja
hanoja Kaakkois-Aasian markkinoille. Seuraavana vuonna avattiin
toinen tehdas Portugalissa. Grohen strategiaan kuuluivat myös massiiviset markkinointikampanjat.
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Saksan ulkopuolella Yhdysvalloista muodostui Grohen tärkein
markkina-alue. Muualla yhtiö laajeni Puolaan, Venäjälle sekä Kiinaan. Myyntiorganisaatio uudistettiin ja tuotteiden muotoiluun panostettiin katteiden nostamiseksi.355
Grohekaan ei kyennyt säilymään perheyrityksenä, vaan siirtyi sijoittajaryhmältä toiselle. Vuonna 2003 tuolloinen omistaja BC Partners asetti Grohen myyntiin ja kävi neuvotteluja mahdollisten ostajatahojen kanssa. Oras seurasi tapahtumien kehitystä ja oli jopa
erään ostajakandidaatin pienempi kumppani. Kaupasta ei kuitenkaan päästy keskustelemaan, sillä tammikuussa 2004 saatua tarjousta Grohen osaomistuksesta ei pidetty kiinnostavana.
Eri vaiheiden kautta Grohe päätyi jälleen pääomasijoittajan omistukseen. Nyt oli vuorossa Texas Pacific Group. Oras arvioi, ettei
myöskään se pitäisi Grohea pitkään itsellään, sillä pääomasijoittajat
toimivat yleensä noin viiden vuoden aikajänteellä. Lisäksi omistajien toimenpiteiden havaittiin vähentäneen henkilöstön ja asiakkaiden luottamusta yhtiöön. Grohen velkaantumisen seurauksena taseen optimointiin ja tuloksen parantamiseen oli pyritty varsin jyrkillä toimenpiteillä.356
Ruotsalaiset hanatehtaat tekivät vuonna 2003 viimein sen, mikä
Suomessa oli ehditty toteuttaa jo kaksi vuosikymmentä aikaisemmin eli yhdistivät kahden valmistajan toiminnan. Tämä tapahtui siten, että Mora Armatur ja FM Matsson muuttuivat Ostnor Ab -nimisen yrityksen tytäryhtiöiksi. Vuonna 2007 Mora ja Mattsson fuusioitiin emoyhtiöön.
Yhdistymisellä pyrittiin vahvistamaan tehtaiden uhattua asemaa
kotimaassa ja valtaamaan markkinoita naapureissa. Ostnorin tytäryhtiö Mora Finland Ab aloitti Suomessa 2004 ja ilmoitti haastavansa
Oraksen. Samaan aikaan Oraksen tuolloista 85 prosentin markkinaosuutta jakamaan oli ilmaantunut muitakin yrittäjiä tärkeimpinä
tanskalainen Damixa sekä saksalainen Grohe.
Oras ei pelännyt ulkomaisten valmistajien tuloa kotimarkkinoilleen. Varsinkin Ostnorin mahdollisuudet koettiin vähäisiksi. Ostnorin tuotteissa ei nähty mitään kilpailuetua tuovaa ominaisuutta.
Lisäksi Ostnorin taloudelliset resurssit olivat heikot, eikä sillä ollut
mahdollisuuksia yritysostoihin. Omat ongelmansa toi laajalle hajaantunut omistus ja strategisiin linjauksiin kykenevän pääomistajan puuttuminen.357
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Ylin kuluttajaryhmä strategian keskiöön
Miten hanatoimialan kilpailutilanne nähtiin Oraksella, ja millaisella
strategialla yhtiö aikoi 2000-luvulla menestyä? Asetelmien muutoksen oli jo edellisellä vuosikymmenellä käynnistänyt aasialaisten halpahanojen tulo Eurooppaan. Seurauksena moni brändivalmistajakin siirsi tuotantoaan halvan kustannustason maihin, mikä jatkossa
johti entistä tiukempaan hintakilpailuun varsinkin alimmalle, mutta myös keskimmäiselle kuluttajaryhmälle suunnatuissa hanoissa.
Oraksen tuotteet oli perinteisesti suunnattu keskiryhmälle, ja tällä toimintatavalla oli menestytty vuosikymmenien ajan. Hana-alan
murroksessa keskiryhmä oli kuitenkin muuttamassa muotoaan ja
hurjimpien visioiden mukaan jopa katoamassa. Näiden näkemysten mukaan kuluttajakunnan rakenne muuttuisi tiimalasiksi, jossa
kasvavien ylimmän ja alimman ryhmän välissä olisi kutistuva keskiosa. Jos näin tulisi käymään, merkitsisi se isoja vaikeuksia Orakselle.
Tiimalasi-vision toteutumiseen ei Oraksella kuitenkaan uskottu.
Todennäköisempänä pidettiin niin sanottua pirstaloitumista, jossa
suurelle keskiryhmälle suunnattujen hanojen tilalle tulisi erillisille
pienemmille ryhmille tarkoitettuja saman hintatason hanoja. Tästä oli jo merkkejä näkyvissä. Keskiryhmälle tuli siten jatkossa tarjota monenlaisia tuotteita, mikä johtaisi mallien kirjavuuteen. Tuotemerkkien ja muotoiluvaihtoehtojen moninaistumisen ohella pirstaloitumiseen liittyi uusien jakelukanavien ilmaantuminen perinteisen LVI-alan tukkukaupan oheen.
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Toinen jo jonkin aikaa jatkunut ilmiö oli keskiryhmälle tarkoitettujen hanojen hintaeroosio. Kun markkinoille tuli kilpailijoiden halvempia tuotteita, ei Oraksen hanojen katteista voitu pitää kiinni niiden teknisestä paremmuudesta huolimatta.358
Oras vastasi muutokseen panostamalla tuotekehitykseen ja markkinointiin. Koska halpatuotannossa ei uskottu voitavan kilpailla eikä
sitä haluttukaan, nähtiin ainoaksi mahdollisuudeksi kuluttajakunnan ylimpään ryhmään tähtääminen. Strategian onnistumiseen uskottiin olevan hyvät mahdollisuudet, olivathan Oraksen osaaminen
ja teknologia alan huipputasoa.
Oraksen strategiaa esiteltiin vuoden 2001 alussa Uutissuihkussa.
Tuotteet ja palvelut kohdistettaisiin yksilöllisyyttä, modernia muotoilua sekä uuden teknologian tarjoamia toimintoja arvostaviin kuluttajaryhmiin. Linjaus vaikuttaisi tuotevalikoimaan siten, että keskiryhmän massatuotantohanojen osuus pienenisi ja uutta muotoilua sekä elektroniikkaa tarjoavien hanojen osuus kasvaisi.359
Painopisteen siirtyminen yksilöllisiin laatutuotteisiin näkyi jo
samana keväänä Frankfurtin messuilla, jossa Oras esitteli kokonaan uuden Ventura-tuoteperheen. Näillä varakkaille kotitalouksille
suunnatuilla hanoilla Oras pyrki Keski-Eurooppaan. Kysyntää uskottiin löytyvän myös Venäjältä.
Ventura-sarja oli muodostanut Oraksen kaikkien aikojen suurimman kehitysprojektin. Sen kustannukset nousivat markkinointi mukaan lukien miljooniin markkoihin. Venturaa luonnehdittiin ennennäkemättömäksi designin ja tekniikan yhdistelmäksi. Hanassa oli
esimerkiksi kaksi juoksuputkea. Toisesta sai vettä perinteisen vipuhanatekniikan avulla ja toisesta valokennon avulla käsin koskematta.
Laadulla oli myös hintansa. Venturat tehtiin pääosin käsin, joten
valmistusaika oli nelinkertainen tavallisiin vipuhanoihin verrattuna,
lisäksi hana oli jopa viisi kertaa niitä kalliimpi. Hintansa vuoksi Ventura ei välittömästi nostaisi Oraksen myyntiä uudelle tasolle. Hanan
toivottiin kuitenkin muodostuvan tärkeäksi osaksi ”seuraavan sukupolven tuotepalettia”.360
Oraksen 2000-luvun strategia korosti sekä muotoilua että teknologiaa. Teknologiassa elektroniikan asema oli keskeinen. Uuden vuosituhannen alussa Electra-merkin tuotannossa oli päästy sarjavalmistukseen, ja joitakin malleja tehtiin päivittäin satoja kappaleita.
Oras oli jo tuolloin Euroopan suurin elektronisten hanojen valmis-
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taja. Joissain maissa Electra-tuotemerkistä oli tullut synonyymi kosketusvapaalle hanalle.
Electrojen valmistus pyrittiin jatkossa nostamaan volyymitasolle. Jos tässä onnistuttaisiin ennen kilpailijoita, Oras saavuttaisi elektronisten hanojen saralla johtavan aseman. Johtajuuteen arvioitiin
olevan hyvät mahdollisuudet, koska Oras oli ainoa yritys, jolla itsellään oli laajaa tuotekehitystä sekä elektronisten hanojen valmistukseen ja markkinointiin liittyvää osaamista. Kilpailijat sen sijaan olivat ulkoistaneet toimintojaan, mikä todennäköisesti hidastaisi niiden edistymistä.361


Janne Rautavuori tuli Oraksen palvelukseen elokuussa . Työtehtävät liittyivät vesihanojen tuotekehitykseen. Seuraavana vuonna Oras
päätti tosissaan paneutua elektroniikan hyväksikäyttöön hanateknologiassa, ja Rautavuori onkin siitä lähtien työskennellyt sekä julkisiin tiloihin että kotitalouksiin tarkoitettujen elektronisten hanojen parissa.
Elektroniset hanat eivät olleet Orakselle täysin uusi asia, sillä saksalaisen Aqua Butzken valokennohanaa oli Janne Rautavuoren tietojen
mukaan markkinoitu jo -luvun alkupuolella. Oraksen oma valokennohana saatiin markkinoille saman vuosikymmenen puolivälissä. Se oli
tarkoitettu sairaalakäyttöön ja oli hinnaltaan varsin kallis. Myöhemmin
valokennohana tehtiin kokonaan eri tekniikalla, ja hanan hinta saatiin
näin huomattavasti kilpailukyisemmäksi.
Kun Oras käynnisti elektronisten hanojen kehittämisen vuonna ,
visiona oli hanojen käyttöönotto myös kotitalouksissa. Osaamisen
hankkimiseksi tehtiin sopimus englantilaisen Scientific Generics -tutkimuslaitoksen kanssa. Risto Saarisalo, Pekka Nilsson ja Janne Rautavuori
kävivät kukin vuorollaan Iso-Britanniassa hakemassa tuntumaa uuteen
teknologiaan.
Rautavuori oli mukana myös Frankfurtin LVI-messuilla, joilla Oras
jo keväällä  esitteli kaksi kotitalouksiin tarkoitettua elektronisten
hanojen prototyyppiä. Toinen oli keittiö- ja toinen suihkumalli. Kun
molempiin oli johdettu vesi, messuvieraat saattoivat testata hanoja käytännössä.
Prototyypit saivat Frankfurtissa paljon huomiota osakseen. Oras halusi viestiä, että tällaiset hanat olivat tulossa. Janne Rautavuori muistaa kuitenkin, etteivät kaikki suinkaan uskoneet elektronisten hanojen
mahdollisuuksiin. Oli niitäkin, jotka pitivät hanoja leikkikaluina. Omankaan väen keskuudessa luottamus ei ollut sataprosenttinen.
Messuhanat eivät vielä toimineet oikein hyvin. Jompikumpi piti
yleensä illalla irrottaa ja yön aikana korjata. Sitten se kesti taas pari päivää. Näitä prototyyppejä ei useampia tehtykään.
Oras halusi avata elektronisten hanojen markkinat kotitalouksissa,
mutta kehitti samalla myös julkisen puolen valokennohanoja. Jälkimmäisille olivat jo markkinat olemassa. Julkisella puolella hanan hankintapäätös perustuu hygienia- tai säästöargumentteihin. Kotitalouksissa
kyse on ensisijaisesti käyttömukavuudesta.
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Valokennohanoista älyhanoihin



Oraksen oma teknologinen osaaminen edistyi nopeasti. Keväällä
 uudet mallit voitiin esitellä Frankfurtissa Electra-merkin alla. Seuraavaksi tulivat paristokäyttöiset elektroniset hanat verkkokäyttöisten
oheen vuonna . Janne Rautavuoren mukaan paristokäyttöiset toivat asiakaskunnan piiriin myös yritykset ja toimipaikat, joissa oli vain
pieni määrä hanoja toisin kuin sairaaloissa tai elintarviketeollisuudessa.
Paristohanan asentamiseen ei tarvittu putkimiehen ohella sähkömiestä niin kuin verkkokäyttöisissä hanoissa. Paristokäyttöiset soveltuivat myös kotitalouksiin, kun kuluttaja pystyi itse vaihtamaan pariston.
Tekniikan kehittymisen seurauksena hanojen energiankulutus on supistunut, ja paristojen vaihtovälit pidentyneet.
Elektronisten hanojen tuotekehitystä ohjasi kolme periaatetta. Uuden mallin tuli ensinnäkin olla vanhaa luotettavampi, esimerkiksi vähemmän altis vesijohtoveden epäpuhtauksista johtuville häiriöille. Toiseksi uuden hanan tuli kuluttaa vanhaa vähemmän energiaa ja kolmanneksi olla  prosenttia edellistä halvempi. Janne Rautavuoren mukaan
tällainen kehitysaskel on onnistuttu ottamaan jo kolmasti.
Laskeneet valmistuskustannukset vietiin myyntihintoihin. Hanojen
uudet versiot olivat siis entisiä kilpailukykyisempiä. Ei ahnehdittu lisää
katetta. Tärkeintä oli markkinapotentiaalin laajentaminen.
Julkiselle puolelle myytyjen elektronisten hanojen osuus oli -luvun alussa noin viisi prosenttia Oraksen liikevaihdosta. Tähän oltiin tyytyväisiä. Sen sijaan kotitalouksille tarkoitettujen hanojen osuus jäi prosenttiin, mikä osoitti, ettei niiden läpimurto ollut käynnistynyt. Oraksella uskottiin kuitenkin valittuun strategiaan. Rautavuori arvioi, ettei yksikään pörssiyritys pystyisi vastaavaan pitkäjänteisyyteen ja toteuttamaan yli vuosikymmenen kestävää kehityshanketta.
Vuonna  markkinoille tuotiin kotitalouskäyttöön tarkoitettu
elektroninen Ventura-hana. Nyt oli päätetty, että Electra-merkin alle sijoitettaisiin jatkossa vain julkisen puolen valokennohanat.
Elektronisten hanojen tuotekehitys ja markkinointi yhdistettiin vuonna  samaan organisaatioon. Näin markkinointi saatiin aikaisessa
vaiheessa mukaan kehitystyöhön. Lisäksi arvioitiin, että hanaan liittyvä markkinointitarina löytyisi helpommin. Merkittävää oli älyhana-nimityksen käyttöönotto. Nimityksen ajateltiin siirtävän näkökulman tekniikasta kuluttajan kokemukseen.
Suomessa markkinointi on suunnattu kuluttajille. Maissa, joissa Oraksen markkinaosuus jää pieneksi, kohteena ovat lähinnä putkimiehet tärkeimpinä päätöksentekijöinä. Markkinointia ja siihen liittyvää koulutus
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ta tarvitaan. Janne Rautavuoren mukaan uuden teknologian käyttöönotto vaatii paljon taustatukea.
Vuonna  päätettiin ryhtyä itse valmistamaan elektronisten hanojen magneettiventtiilit. Tätä ennen venttiilit valmisti saksalainen alihankkija. Ratkaisu perustui näkemykseen magneettiventtiilistä tulevaisuuden avainkomponenttina.
Tavoitteena on, että Oras pystyisi valmistamaan magneettiventtiilit kilpailijoita laadukkaammin ja tehokkaammin. Rautavuoren mukaan
kyse on strategisesta linjauksesta ja vastaavasta teknologisesta askeleesta, joka on aikaisemmin otettu vipu- ja termostaattihanojen säätöosien kanssa.
Älyhanojen tulo koteihin antaa kuitenkin vielä odottaa itseään. Ei ole
käynyt samoin kuin -luvulla, jolloin kuluttajat vaihtoivat nopeassa
tahdissa vipuhanat kaksiotehanojen tilalle. Janne Rautavuori olettaa läpimurron kuitenkin käynnistyvän jossain länsimaassa ja leviävän sieltä nopeasti muihin vauraisiin maihin. Sen sijaan alhaisen ostovoiman
maissa vipuhana on vielä pitkään päätuote.
Euroopassa Tanska on osoittautunut yllättävän vastaanottavaiseksi
elektronisille hanoille. Ne tuovat puolet Oraksen Tanskan liikevaihdosta. Saksassa ja muualla Keski-Euroopassa elektroniset hanat ovat keskeinen osa Oraksen strategiaa.
Muutkin valmistajat ovat tuoneet markkinoille omat elektronisten
hanojen mallinsa. Oras on kuitenkin askeleen edellä sekä teknologiassa että myyntimäärissä. Janne Rautavuori uskookin Oraksen olevan valmistajista parhaiten varustautunut älyhanojen läpimurtoon kotitalouksissa. Kun muutos käynnistyy, yhtiö kykenee valtaamaan uusia markkinoita ja viemään kilpailijoilta markkinaosuutta.


Alessi-yhteistyö
Alberto Alessi
esittelee Il Bagno
Alessi -kylpyhuonekonseptia Rautatieliikennemuseossa
elokuussa .



Vuoden 2001 lopulla Oras ilmoitti aloittaneensa yhteistyön tunnetun italialaisen muotoilutalon Alessin kanssa. Osapuolten yhteydenpito oli alun perin käynnistynyt Taideteollisen korkeakoulun rehtorin Yrjö Sotamaan esiteltyä Alberto Alessin ja Pekka Paasikiven
toisilleen. Yhteistyön tavoitteena oli uudenlaisen kylpyhuonekokonaisuuden aikaansaaminen. Alessin muotoilijat olivat aikaisemmin
luoneet erilaisia keittiöön liittyviä tuotteita, joista oli tullut arvostettuja statussymboleja. Nyt sama haluttiin toteuttaa kylpyhuoneiden
osalta.
Projektissa mukana olleet yritykset, Alessin ja Oraksen ohella italialainen Inda ja sveitsiläinen Laufen, toteuttivat monipuolisen kylpyhuonetuotteiden valikoiman. Oraksen osuus oli design-hanojen
toimittaminen. Yhtiön Alessi-hanat toimivat kokonaisuudessa varsinaisen tehtävänsä ohella myös sisustuselementteinä.

Pekka Nilsson (oik.)
ja Alessin Massimo
Bortott keskustelevat
Oraksen panoksesta
Il Bagno Alessi -kylpyhuonekonseptin
toteutuksessa. Bortott
toimi hankkeen
projektipäällikkönä.
Kuva Uutissuihkusta
vuodelta .

Il Bagno Alessi -kylpyhuoneen konsepti esiteltiin Milanon huonekalumessuilla huhtikuussa 2002. Vastaanotto oli innostunut, ja kansainvälinen lehdistö antoi konseptille runsaasti julkisuutta. Tunnelma oli korkealla myös Suomen julkistamistapahtumassa elokuussa.
Paikaksi oli valittu Helsingin Raitiotieliikennemuseo, jonne kutsuttiin lähes 200 arkkitehtia, sisustajaa ja suunnittelijaa.363
Oras pyrki Alessi-yhteistyöllä uudistamaan oman tuotekehityksensä lähtökohtia. Painopiste haluttiin siirtää aikaisemmasta teknologiakeskeisyydestä kuluttajakeskeisyyteen. Lisäksi haluttiin erottautua vipuhanavalmistajien joukosta. Yhteistyö antaisi nostetta
myös Oraksen perustuotteiden myyntiin ja parantaisi liiketoiminnan kannattavuutta.364
Il Bagno Alessi
-kylpyhuoneprojektin
yhteistyökumppanit
tapasivat kesäkuussa
 Raumalla.
Pöydän ääressä
vasemmalta Jari
Paasikivi, Andrea
Trombetta (Inda),
Alberto Alessi, Riitta
Johansson sekä Luis
Sabanes (Laufen).



Oraksen hana
Alessin kylpyhuonekonseptissa vuonna
.

Oraksen myyntihenkilöstö innostui avautuneista mahdollisuuksista. Sen sijaan kustannuksista vastaavat olivat huolissaan Alessihanojen myyntiluvuista samalla tavoin kuin heitä huolestuttivat esimerkiksi Venturan myyntiluvut. Kasvaisiko myynti riittävän suureksi, jotta kustannukset saataisiin pidettyä kilpailukyisinä?
Jos murtautuminen eurooppalaisen kuluttajakunnan ylimpään
ryhmään haluttiin toteuttaa, kustannuksissa ei kuitenkaan voitu
säästää. Keväällä 2003 Oras oli historiansa suurimmalla osastolla
mukana Frankfurtin messuilla. Osaston ulkoasu oli täysin uusittu.
Il Bagno Alessi -kylpyhuonekokonaisuus oli näyttävästi esillä.
Oraksen ja Alessin yhteistyö jatkui siten, että vuonna 2005 markkinoille tuotiin La Cucina Alessi -keittiöhanakokonaisuus ja edelleen 2007 uusi kylpyhuonekonsepti: Il Bagno Alessi Dot. Alessi-tuotteiden merkitys Orakselle on niiden tuomassa imagohyödyssä. Liikevaihdosta tuotteiden osuus jää noin prosenttiin.365


Oras-brändistä puhuttiin paljon 2000-luvun alussa. Brändi tarkoittaa mielikuvaa, joka yhtiöstä ja sen tuotteista on julkisuudessa sekä
asiakaskunnan keskuudessa. Termin merkitystä liiketoimintastrategian tärkeimpänä osana ei tuolloin kuitenkaan vielä täysin ymmärretty. Brändi keskittyi Oraksen visuaaliseen ilmeeseen, jota kehitettiin yhteistyössä ulkomaisen mainostoimiston kanssa. Uudistuva visuaalisuus ilmeni esimerkiksi kuluttajille suunnatussa Hanaoppaassa uudenlaisina kuvina ja väreinä.
Vuoden 2003 ensimmäinen Uutissuihkun numero oli silti oikeilla linjoilla todetessaan konkreettisten tuoteominaisuuksien kopioinnin olevan varsin
helppoa, kun taas brändiin liittyvän kokemuksen
ja elämyksen kopiointi oli huomattavasti vaikeampaa. Myös tältä pohjalta oli loogista ottaa brändin
kehittämisen lähtökohdaksi kuluttajakokemus sen
sijaan, että olisi edelleen korostettu teknologiaa.
Keväällä 2004 Oras päätti ryhtyä hankkimaan
brändin avulla kilpailuetua muihin valmistajiin.
Markkinointijohtaja Pekka Kuusniemen mukaan
muutkin suuret eurooppalaiset hanatehtaat olivat
ymmärtäneet brändistrategian merkityksen.
Oraksen strategiana oli yhtenäisen viestin suuntaaminen eri kuluttajaryhmille ja markkinoille. Viestin mukaan Oras-tuotteet oli
suunniteltu kuluttajan ehdoilla käyttäjäystävällisiksi. Oras-logon tuli
automaattisesti herättää asentajassa tai kuluttajassa tuntemus markkinoiden käyttäjäystävällisimmästä merkistä. Kuluttajille ei tullut
puhua teknologiasta sinänsä vaan siitä, miten teknologia edisti käytettävyyttä. Käyttäjäystävällisyyden perusviestiin voitiin yhdistää eri
kohderyhmiä puhuttelevia lisäviestejä esimerkiksi muotoilusta tai
ekologisuudesta.366
Käyttäjäystävällisyyttä korostava brändistrategia haluttiin Oraksen koko toiminnan läpäiseväksi punaiseksi langaksi. Strategian tuli
lähteä tuotesuunnittelusta ja edetä valmistuksen kautta markkinointiin. Kyse ei ollut pelkästään tuotteista vaan myös niihin liittyvistä
palveluista.
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Lähemmäs kuluttajaa

Elektroninen
Ventura-suihkuhana.



Brändi tiivistettiin Oras Brand Book -kirjaan sekä sähköisesti jaettuun Brand Identity Guidelines -julkaisuun. Henkilöstö niin Suomessa kuin ulkomaillakin koulutettiin brändiajatteluun. Brändin
”jalkautus” tapahtui ilmeisen onnistuneesti, sillä jo vuoden 2005
puolivälissä voitiin todeta ”vahvan ja selkeän brändin ohjaavan koko
organisaation toimintaa”.
Ainakin viestinnän asiantuntijat pitivät Oraksen brändiosaamista hyvänä, sillä esimerkiksi 2008 Oras sijoittui 17. sijalle Suomen arvostetuimpien brändien joukossa. Seuraavana vuonna yhtiö sai Vuoden brändinrakentaja -palkinnon.367

Keskittäminen ja tehostaminen
Hanamarkkinoiden muutokset pakottivat Oraksen kiinnittämään
entistä enemmän huomiota toimintansa tehokkuuteen. Eri markkina-alueiden merkitys muuttui 2000-luvulla, kun yhtiö menetti asemansa Keski-Euroopassa ja pyrki hankkimaan menetettyjen markkinoiden tilalle uusia Itä-Euroopasta, erityisesti Venäjältä.
Koska aasialaisten halpahanojen kilpailu ulottui nyt myös keskisegmenttiin, Oraksen oli muiden valmistajien tavoin painettava tuotantokustannuksia alaspäin missä suinkin mahdollista. Toisaalta t uotekehitykseen, tuotantoon ja markkinointiin tuli riittää varoja. Tehokkuuteen pyrkiminen johti Oraksen tuotantolaitoksilla eriasteisiin henkilöstösupistuksiin, jotka sitten edelleen vaikuttivat työilmapiiriin.
Tehokkuuden lisäämisen ohella organisaatiota pyrittiin yhtenäistämään. Tavoitteena oli kokonaisuutena toimiva ylikansallinen yritys, josta paikallisista tarpeista lähtevä päätöksenteko olisi kitketty.
Käytännössä tämä merkitsi tytäryhtiöitä vetäneiden vahvojen paikallisjohtajien kauden päättymistä. Suomessa suuntaus ylikansallisuuteen vähensi perinteistä Rauma-keskeisyyttä, vaikka toisaalta paikkakunnan merkitys Oraksen kokonaisuudessa kasvoikin.368
Myynnin kannalta väärin sijoittuneiden Keski-Euroopan toimipaikkojen alasajo tuli 2000-luvun alun tärkeimmäksi tehtäväksi. Rationalisointi käynnistyi vuonna 2000, kun kaksiotehanojen valmistus siirrettiin Iserlohnista Olesnoon, missä se jatkui vielä kahdeksan
vuoden ajan. Iserlohnin tehtaalla oli tapahtuneen jälkeen varsin hiljaista, kun työntekijöitä oli enää 25 eikä tuotantoa lainkaan.
Keski-Euroopan toimintojen järjestely jatkui vuonna 2002, kun
Saksan ja Ranskan tytäryhtiöiden varastointi siirrettiin uuteen kes
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kusvarastoon Hampuriin. Oraksen organisaatiossa varasto kuului
Suomen yksikön alaisuuteen, mutta sen ylläpito ja tuotteiden kuljetukset ulkoistettiin belgialaiselle AB Logistics -yhtiölle. Samassa
yhteydessä tytäryhtiöiden hallinnolliset toiminnot siirrettiin Raumalle. Ranskan ja Belgian osalta seuraava vaihe oli Ranskan tytäryhtiön Oras S.A:n lakkauttaminen vuonna 2004. Se korvattiin myyntikonttorilla.369
Olesnon tehtaalla Puolassa vanhat koneet ja käsityövaltainen valmistus olivat jarruttaneet tuottavuuden parantamista. Tehokkaampi
organisointi teki suuren osan työvoimasta tarpeettomaksi. Vuonna
2005 Olesnossa työskenteli 160 henkilöä, vain kolmasosa vuosikymmenen takaisen yrityskaupan aikaisesta määrästä. Tehtaan tuotantomäärät olivat kuitenkin nousseet kaksinkertaiseksi väen vähentymisestä huolimatta.
Rauman tehtaat säilyttivät asemansa Oraksen tärkeimpänä toimipaikkana, ja itse asiassa Rauman merkitys vain kasvoi sinne tehtyjen
investointien seurauksena. Vuonna 2005 Rauman henkilöstömäärä
nousi 637:ään, missä oli noin sadan henkilön vähennys kymmentä
vuotta aikaisempaan tilanteeseen verrattuna.
Oraksen tuotekehitys oli sijoitettu Raumalle, ja siellä hallittiin
kaikki yhtiön käyttämät teknologiat: messingin valaminen, muovin
jalostaminen, hanojen pintakäsittely sekä hanaelektroniikka. Rauman ongelmana oli kuitenkin se, että investointien käyttöastetta ei
ollut saatu parannettua tavoitteena olleelle tasolle. Lisäksi työvoimakustannukset nousivat korkeiksi. Työtunnin hinta oli Raumalla yli
nelinkertainen Olesnoon verrattuna.
Kalleinta työvoima oli kuitenkin Norjan Leksvikissä, missä työtunti maksoi 30 prosenttia enemmän kuin Raumalla. Korkean kustannustason ohella Leksvikin heikkoutena oli vanheneva konekanta, jota ei kannattanut uusia pääasiassa Norjaan myytävän pressostaattihana Oramixin valmistusta varten. Leksvikissä työskenteli
2000-luvun alussa 85 henkilöä. Työntekijämäärä oli pysynyt ennallaan 1980-luvulta saakka. Paikallistehtaan asema Oraksen organisaatiossa alkoi vähitellen muuttua kyseenalaiseksi.370
Oraksen tulevaisuuden mahdollisuudet nähtiin Itä-Euroopassa.
Puola ja Venäjä tulisivat olemaan tärkeitä kohdemaita, mutta toiminta aiottiin käynnistää myös Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja
Ukrainassa. Venäjällä Oras sijoitti toimipisteensä suurimpiin kau-



punkeihin. Pietarissa ja Moskovassa avattiin edustustot, ja muualla työskentelivät edustajat, kaukaisin Novosibirskissä Uralin takana. Tuotantolaitosta Oras ei kuitenkaan aikonut Venäjälle perustaa.
Maahan sekä muualle Itä-Eurooppaan myytävät hanat valmistettaisiin jatkossakin Suomessa ja Puolassa.371

Vuoden 2006 organisaatiouudistus

Oraksen -vuotisjuhlia vietettiin
kesällä  Rauman
Pursikasinolla villin
lännen teemalla.
Kuvassa vasemmalta
Kaisa Pelamo, Jenni
Ranta, Hanna Laurila
ja Virpi Kärkkäinen.



Oraksen 60-vuotista taivalta juhlittiin kesäkuussa 2005 niin Raumalla, Olesnossa kuin Leksvikissäkin. Perinteisten arvokkaiden juhlien
sijaan vuosipäivää haluttiin viettää rennosti. Esimerkiksi Raumalla
juhlaväki oli pukeutunut villi länsi -teeman mukaisesti. Toimitusjohtaja Jari Paasikivi kiersi kaikilla kolmella paikkakunnalla kätellen
yli tuhat yhtiönsä työntekijää. Henkilökuntalahjana jaettiin Alessirannekellot konsernin koko henkilöstölle.
Lokakuussa pidettiin Isometsällä jälleen avoimien ovien päivä
monen vuoden tauon jälkeen. Arvion mukaan 900 kävijää tutustui oppaan tai tuntemansa oraslaisen johdolla tehtaaseen. Marraskuussa Oras palkittiin Suomen Kuvalehden järjestämässä kilpailussa maan parhaana perheyrityksenä. Palkitsemisen perusteluiksi todettiin luovuus,
rohkea perheyrittäjyys sekä ennakkoluuloton henkilöstöpolitiikka.372
Maaliskuussa 2006 julkistettu Oraksen
edellisen vuoden tulos kertoi liikevaihdon
hieman kasvaneen. Liikevoitto kuitenkin
supistui, mikä johtui Keski-Euroopan alhaisista myyntiluvuista. Muualla myynti
oli kuitenkin kehittynyt hyvin. Liikevoittoprosenttikin nousi neljääntoista, mikä oli
hanatoimialalla ja Oraksen historiassa
hyvä luku.
Tuloksen julkistamisen yhteydessä
Oras ilmoitti virtaviivaistavansa toimintaansa. Korkeat energian ja raaka-aineiden kustannukset sekä entistä kovempi kilpailu pakottivat muutoksiin. Johtoa
huolestutti varsinkin kilpailukyvyn heikkeneminen suhteessa valmistajiin, jotka
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olivat siirtäneet tuotantoaan alhaisen kustannustason maihin. Oraksen oli reagoitava kehitykseen, kun siihen vielä oli mahdollisuus.
Jo aikaisemmin oli käynnistetty kaikki liiketoimintayksiköt kattava OraPro-hanke. Sen päämääränä oli yhtenäisten toimintatapojen
omaksuminen koko konsernin piirissä sekä tähän liittyvä tietojärjestelmien uusiminen.373
Edessä olevista muutoksista kerrottiin pian tulosjulkistuksen jälkeen. Tuotanto tultaisiin jakamaan uudelleen eri tehtaiden välillä.
Suurin muutos olisi käsityövaltaisen tuotannon eli keittiöhanojen
valmistuksen siirto Suomesta Puolaan. Olesnossa käynnistyisi uuden tehdaskiinteistön suunnittelu, ja henkilöstöä tultaisiin laitoksen
valmistuttua lisäämään runsaalla sadalla.
Isometsällä järjestelyn arvioitiin johtavan noin 120 henkilön vähennykseen vuoden 2008 loppuun mennessä. Toisaalta vapautuvat
tilat tekisivät mahdolliseksi Kaivopuiston venttiilivalmistuksen sijoittamisen Isometsälle.
Suunnitelmien mukaan Rauman asema Oraksen osaamiskeskuksena säilyisi, sillä elektroniset hanat ja termostaattihanat valmistet-

Toimitusjohtaja Jari
Paasikivi kätteli koko
Isometsän tehtaan
henkilöstön Oraksen
-vuotisjuhlien
kunniaksi toukokuussa .



Isometsän tehdasalue -luvun
laajuudessaan.

taisiin jatkossakin siellä. Isometsällä tapahtuvaan korkean teknologian tuotteiden valmistukseen ja tuotekehitykseen investoitaisiin
edelleenkin.
Leksvikin osalta todettiin vain, että erikoistumista ”terävöitettäisiin”. Lisäksi todettiin, että Oraksen käyttämien standardikomponenttien tuotantoa oli tarkoitus siirtää ulkopuolisille sopimusvalmistajille Kiinaan.
Toimitusjohtaja Jari Paasikiven mukaan järjestelyt vahvistaisivat Oraksen asemaa globaaleilla markkinoilla. Kaikkien yksiköiden
tehtävät täsmennettäisiin siten, että kokonaisuudesta tulisi iskukykyinen.374

Keittiölinjan siirto Puolaan
Tunnelma Olesnossa nousi korkealle, kun tieto keittiöhanojen valmistuslinjan käsittävästä tehdaslaajennuksesta sekä sen mukanaan
tuomista uusista työpaikoista saatiin. Kooltaan neljätuhatta neliömetriä käsittävän kokoonpanohallin rakentaminen käynnistyisi syksyllä 2006. Raumalla sen sijaan henkilöstön mieliala oli matalalla,
kun keskeinen osa perinteisestä valmistuksesta tulisi päättymään.
Yt-neuvottelut Isometsän henkilöstövähennyksistä kestivät keväällä 2006 kuusi viikkoa. Työntekijöiden puolelta neuvotteluja kävi
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Oraksen ensimmäinen naispuolinen pääluottamusmies Eeva Lahdenperä, joka oli vain runsaan vuoden hoitanut tehtävää. Tosin hän
oli aiemmin toiminut neljä vuotta keittiölinjaosaston luottamusmiehenä. Isometsän ammattiosasto 299 laati oman säästömallinsa, joka
sekin sisälsi vähennyksiä, mutta jonka ehdotuksia työnantaja ei hyväksynyt.
Neuvottelut päättyivät 120 henkilötyövuoden vähennystarpeeseen.
Irtisanomisista 45 kohdistuisi työntekijöihin, jotka eivät voineet
päästä eläke- tai työttömyyseläkejärjestelyjen piiriin. Lahdenperä totesi tapahtuneen olleen seurausta siitä, että halvan kustannustason
maat imivät Suomesta käsityövaltaiset työpaikat.375
Oraksen työntekijät järkyttyivät yt-neuvottelujen lopputuloksesta, sillä henkilöstövähennystä pidettiin aivan tarpeettoman suurena.
Epäiltiin myös, että Isometsälle oltiin tuomassa uusia kovia johtamisoppeja. Monet katsoivat naispuolisen pääluottamusmiehen epäonnistuneen tehtävässään. Erityisen kriittisiä olivat vasemmistoliittolaiset. Myös monet sosiaalidemokraatit ajattelivat vanhan viisauden siitä, ettei työnantaja kuuntelisi naista, käyneen toteen.
Vuoden 2006 lopulla pidetyissä pääluottamusmiesvaaleissa Lahdenperän vastaehdokkaaksi asettui sitoutumaton, mutta vasemmisto-

Olesnon uusi tehdas
otettiin käyttöön
.



liittolaisten aktiivisesti tukema Marko Juutilainen. Hän oli työskennellyt Oraksella vain muutaman vuoden, mutta vahvana persoonana sai
kannatusta myös sosiaalidemokraateilta. Kaikesta huolimatta oli yllätys, että vaali päättyi Juutilaisen valintaan. Hän paneutui tosissaan pääluottamusmiehen työhön, mitä kuitenkin vaikeutti puuttuva järjestökokemus niin ammattiyhdistysliikkeen kuin politiikan puolelta.376
Rakentamisen noususuhdanteen lisätessä Oraksen tuotteiden kysyntää vuosi 2006 osoittautui yllätyksellisen hyväksi. Vuoden lopulla
liikevaihdon kasvuksi ennakoitiin yhdeksää prosenttia, mikä oli selvästi yli budjetoidun. Hyvä kehitys oli ristiriidassa meneillään olleille
henkilöstösupistuksille, ja Oraksen johto katsoi parhaaksi kommentoida tilannetta Uutissuihkussa.
Toimitusjohtaja Jari Paasikiven mukaan ennätysmäinen kysyntä
kiireineen ja samanaikaiset vähennykset olivat puhuttaneet kaikkia
oraslaisia. Sekä yhtiön piirissä että ulkopuolella oli kummasteltu uudelleenjärjestelyihin ryhtymistä noususuhdanteen aikana. Ne olivat
Jari Paasikiven mielestä kuitenkin välttämättömiä globaalin kilpailun
kiristymisen vuoksi.
Henkilöstövähennysten tarve Isometsällä puolittui, kun markkinakysyntä suuntautui elektronisiin ja muihin teknologialtaan kehittyneisiin hanoihin. Sen seurauksena henkilöstösuunnitelmaa jouduttiin useita kertoja muuttamaan, ja osa vähennysten kohteena olleista
joutui olemaan epätietoisuudessa kohtalostaan. Jari Paasikivi myönsi
henkilöstösuunnittelussa tehdyn virheitä ja sanoi ymmärtävänsä, että
tapahtunut oli laskenut henkilöstön motivaatiota.377
Olesnossa keittiöhanojen puoliautomaattinen kokoonpanolinja saatiin käyttöön keväällä 2007 ja uusi tehdasrakennus valmistui toukokuussa 2008. Kiinteistö vihittiin jälleen puolalaiseen tapaan. Tilaisuudessa oli läsnä myös Puolan televisio, jolle Oraksen uusi toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi kommentoi Olesnon merkitystä Oras-yhtiössä.
Olesnossa pystyttiin nyt valmistamaan keittiöhanat alusta alkaen
aina kuluttajapakkaukseen saakka. Tosin alkuvaiheessa kaikki ei sujunut niin kuin oli tarkoitus. Varsin haasteelliseksi osoittautui tehtaalle palkattujen yli sadan uuden työntekijän kouluttaminen tehtäviinsä.
Oraksen johto totesikin, että se oli aliarvioinut keittiölinjan siirrosta koituvat ongelmat. Prosessin läpivientiä tarkasteltiin varsin kriittisesti. Johtamisen puutteiden todettiin heikentäneen Oraksen toimituskykyä ja aiheuttaneen sisäisiä laatuongelmia.
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Toisaalta myöhemmin ymmärrettiin, että muutoksen ajoitus oli
onnistunut. Jos siirtoa olisi lähdetty toteuttamaan muutaman vuoden kuluttua talouskriisin oloissa, sen henkilöstölle aiheuttamat
koettelemukset olisivat tulleet paljon koettua raskaammiksi. 378
Kaivopuiston tehtaalla koneistettiin viimeiset patteriventtiilien
rungot keväällä 2008, ja kesäkuun alussa venttiilivalmistus siirtyi
Isometsälle. Näin päättyi neljännesvuosisadan jatkunut Oraksen
tuotannollinen toiminta Kaivopuistossa. Rakennukset eivät kuitenkaan jääneet tyhjiksi, vaan niihin sijoittui erilaista muiden toimijoiden harjoittamaa tuotantoa ja koulutusta.379

Segmentointi ja tuoteportfolio
Oras tarjosi 2000-luvun alussa markkinoille monipuolisesti erilaisia
vesihanoja. Jokaista tyyppiä, vipuhanat, automaattihanat (termostaatti- ja pressostaattihanat) sekä elektroniset hanat, oli useita malleja. Vuoteen 2007 mennessä markkinoille oli tuotu 70 erilaista mallia. Oraksen strategia perustui siis edelleenkin eri kuluttajaryhmille
suunnattujen tuotteiden tarjoamiseen, vaikka muotoilupiireissä tätä
niin sanottua segmentointia oli myös kritisoitu ja pidetty aikansa
eläneenä.
Vuonna 2002 laaditussa Oraksen tuoteryhmittelyssä Ventura- ja
Alessi-hanat oli sijoitettu ylimpään segmenttiin. Tässä ryhmässä
muotoilu muodosti kuluttajavalinnan tärkeimmän kriteerin, ja hinnan merkitys jäi vähäisemmäksi huolimatta siitä, että hanat olivat
kalliita. Oras katsoi ylimmän segmentin hanojen erottavan yhtiön
standardivipuhanoja tekevistä kilpailijoista. Venturat ja Alessit kohottivat Oraksen brändiä.
Keskisegmenttiin kuuluivat Vienda-, Safira- ja Vega-vipuhanat,
Optima-termostaattihana sekä Sensiva-suihku. Niissä kuluttajan valinta perustui ensisijaisesti hanan luotettavaan toimintaan, seuraavaksi tuli hinta, ja muotoilu jäi vasta kolmanneksi kriteeriksi. Keskisegmentin hanojen myyntivolyymit nousivat suuriksi, nämä hanat
”toivat rahaa taloon”.
Alasegmentissä Oras tarjosi Saga- ja Polara-vipuhanoja, Nova-termostaattihanaa sekä Apollo-suihkuhanaa. Tämän ryhmän merkitys
oli lähinnä siinä, että se tuki keskisegmentin hinnoittelua. Segmentoinnin ulkopuolelle oli tässä vaiheessa jätetty elektroniset hanat, sillä niille ei vielä tuolloin ollut markkinoita kotitalouksien piirissä.


Segmenttien kolmijako muuttui, kun 2005 todettiin olemassa
olevien yläpuolelle muodostuneen erityisen luksussegmentin. Kuluttaja, joka hankki tämän ryhmän hanan moninkertaisella hinnalla, arvosti tuotteeseen liitettyä jopa keinotekoista ylellisyyttä. Oras
ei ylellisyyshanoja valmistanut, vaikka ehkä jossain vaiheessa Alessit ja Venturat oli mielletty tällaisiksi. Nyt niiden katsottiin sijoittuvan pikemminkin premium-luokkaan (aikaisempi ylin segmentti).
Premiumia kutsuttiin tästä lähtien myös ”ylemmäksi keskihintaluokaksi”, mikä paremmin kuvaa ryhmittelyssä tapahtunutta muutosta. Keski- ja alasegmenteistä käytetyt englanninkieliset termit olivat
standard ja discount.380
Hanojen tuotelanseeraukset seurasivat 2000-luvulla toinen toistaan tiheässä tahdissa. Oras sijoitti messuihin, näyttäviin julkistamisiin ja muuhun markkinointiin vuosittain noin viisi miljoonaa
euroa. Vuonna 2001 esitelty Ventura-sarja oli esimerkki siitä, mitä
Oras halusi uudella vuosituhannella tarjota. Tässä Jorma Vennolan
muotoilemassa kansainvälisille markkinoille tarkoitetussa hanassa
uudenlainen design, korkea teknologia ja elektroniikka yhdistettiin
samaan tuotteeseen.
Toinen vastaava tuote oli 2007 lanseerattu täysin uusi Cubista-vipuhana. Sen suunnittelu oli kestänyt kaksi vuotta, ja tavoitteena oli
ollut saada aikaan Oraksen muiden mallien rinnalle ”erilainen joka
kodin hanaperhe”. Muotoilu oli Kirsi Svärdin.381
Oraksen tuoteperhettä muutti myös perinteisten hanojen uudistettu ulkoasu. Esimerkiksi lähes parin vuosikymmenen ajan myynnissä ollut termostaattihana Optima muotoiltiin 2003 kolmannen
kerran uudestaan ja kymmenen vuotta myöhemmin jo neljännen.
Toinen vastaava esimerkki oli Vienda-vipuhanasarjan uudistaminen 2005. Uuden designin toivottiin johtavan Viendan menestykseen Pohjoismaiden sekä Venäjän markkinoilla. Kirsi Svärdin muotoilu pyrki miellyttämään keski-ikäistä kuluttajakuntaa.
Entä sitten perinteinen Safira? Sen eri malleja oli kolmen vuosikymmenen kuluessa myyty yli 20 miljoonaa kappaletta, joista puolet
Classica-mallia (alun perin Super Safira). Safiran tyyli vetosi 2000-luvullakin rakennusalan ammattilaisiin, ja hana kävi kaupaksi tasaiseen tahtiin. Ennen pitkää sarjan uudistaminen katsottiin kuitenkin
tarpeelliseksi, ja 2009 markkinoille tuotiin uudistettu Safira-tuoteperhe.382


Vuodesta 2006 alkaen Oras toi markkinoille muitakin kuin vain
Electra-merkkisiä kosketusvapaita eli elektronisia hanoja. Uusi käytäntö noudatti brändistrategiaa, jossa teknologian asemesta käyttäjän näkökulma ratkaisi nimen valinnan.
Käyttäjän näkökulma muutti myös elektronisten hanojen nimityksen älyhanoiksi 2010-luvun alussa, ja markkinointi lähti elektroniikan avulla saavutettavasta veden- ja energiankulutuksen säästöstä. Esimerkiksi vuonna 2006 mediakampanja lupasi uusien Electraja Ventura-mallien puolittavan käytetyn veden määrän.
Uusien mallien toivottiin tekevän läpimurron kotitalouksiin
2010-luvulla, sillä markkinatutkimukset osoittivat kuluttajien suhtautuvan aikaisempaa myönteisemmin elektronisiin hanoihin. ”Älyhanat kotiin” oli kevään 2012 suuri kampanja, joka alkoi Pohjoismaista ja laajeni muualle Eurooppaan. Älyhanan kerrottiin olevan
kotonakin ”luonnollinen vaihtoehto”.

Hanarunkojen
valamista
matalapainevalukoneella.



Eterna-suihkutermostaatti oli yksi kotitalouksille tarjotuista malleista. Sen perustoimintoja laajennettiin 2013 EcoLed-painikkeella,
joka opasti veden ja energian säästössä. Uutissuihkun mukaan Eternan ominaisuudet vakuuttivat ainakin Oraksen jälleenmyyjät. Hanan todettiin edustavan Oraksen ydinosaamista parhaimmillaan.
Hyvän vastaanoton sai myös uusi kosketusvapaa Vienda. Tätä komposiittimateriaalista valmistettua pesuallashanaa Uutissuihku luonnehti Euroopan markkinoiden ”myyntihitiksi”.383
Älyhanat etenivät näin vähän kerrassaan kohti markkinoiden valtausta. Vielä ei kuitenkaan voitu sanoa varmasti, kauanko kestäisi,
ennen kuin kuluttajat siirtyisivät joukolla vipuhanoista älyhanoihin.
Jossain maassa tämä saattoi tapahtua nopeastikin, toisessa taas kestää ehkä vuosikymmenien ajan.

Muutoksia hallituksessa
ja uusi toimitusjohtaja
Erkki Paasikiven elämä päättyi 19.6.2003 kahdeksankymmenenviiden vuoden iässä. Myös vanhalla iällään Erkki oli hyvin kiinnostunut perheyhtiön asioista. Oraksen hallituksen kokouksiin hän osallistui jäsenenä puheenjohtajuuden siirryttyä 1996 Pekka Paasikivelle. Voimiensa mukaan Erkki oli paneutunut myös harrastuksiinsa.
Kauppalehti – Optio valitsi 1997 Erkki Paasikiven yhdeksi itsenäisen Suomen 80 merkittävästä talousvaikuttajasta. Lehti totesi Erkki
Paasikiven kehittäneen Oraksesta johtavan ja erittäin kannattavan
vesikalusteiden valmistajan. Tuotekehitys oli ollut yksi menestyksen
avaimista.384
Paasikiven perheen toinen polvi, veljekset Pekka, Jukka ja Jari, järjesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskinäisen työnjakonsa uusiksi. Asiaan vaikutti Oras Investin perustaminen 2004.
Oras Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana
työskennellyt Pekka Paasikivi luopui 2002 toimitusjohtajan tehtävästä. Oraksen jokapäiväinen johtaminen siirtyi nyt Jari Paasikivelle. Hallituksen puheenjohtajuus puolestaan siirtyi 2005 Jukka Paasikivelle.
Vuonna 2003 hallitusta täydennettiin suvun ulkopuolisella henkilöllä, kun yhtiökokous nimitti jäseneksi Helsingin Kauppakorkeakoulun rahoituksen professorin Vesa Puttosen. Muissakin perheyrityksissä oli yleistynyt käytäntö valita hallituksiin ulkopuolisia, joiden


Oras Oy:n hallitus –:
Pekka Paasikivi, puheenjohtaja vuoteen 
Jukka Paasikivi, jäsen vuoteen , puheenjohtaja vuosina –
Jari Paasikivi, jäsen vuoteen , puheenjohtaja vuodesta 
Vesa Puttonen, –
Kaj Paasikivi, –
Risto Saarisalo, –
Hannu Paitula, –
Bastian Schaefer, –
Annika Paasikivi, –
Risto Paasikivi, –
Nils Lüssem, –
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toivottiin tuovan lisää näkemystä ja osaamista työskentelyyn. Paasikiven perheen kolmannesta polvesta Oraksen hallitukseen tuli ensimmäisenä Kaj Paasikivi 2006. Vuonna 2012 häntä seurasivat Annika
Paasikivi sekä Risto Paasikivi.

Vuonna 2007 Jari Paasikivi siirtyi Oras Investin toimitusjohtajaksi.
Hän jatkoi kuitenkin samalla Oraksen toimitusjohtajana vielä vuoden, kunnes seuraaja aloitti. Oraksen hallituksen puheenjohtajuus
siirtyi hänelle vuonna 2013.385
Pekka ja Jukka Paasikiven astumista sivuun operatiivisista tehtävistä ja tämän työn siirtymistä kymmenen vuotta nuoremmalle Jari
Paasikivelle kutsuttiin veljesten keskuudessa ”keskinäiseksi sukupolvenvaihdokseksi”. Aikaisemmin Pekka oli esiintynyt tiedotusvälineissä Oraksen nimissä. Lisää julkisuutta olivat tuoneet valinnat
Vuoden liikemieheksi 1989 sekä Vuoden LVI-mieheksi 1992. ”Sukupolvenvaihdoksen” myötä edustaminen siirtyi ensin Oraksen ja sitten Oras Investin osalta Jarin tehtäväksi.
Perheyhtiön johtamisen ohella Pekka Paasikivi oli kuulunut työnantajajärjestöjen päättäviin elimiin. Hän oli toiminut muun muassa
Teknologiateollisuuden hallituksessa, kauppakamareissa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla sekä LVI-alan organisaatioissa.
Muita tehtäviä olivat olleet Yrittäjäin Fennian ja Eläke-Varman hallitusten jäsenyys, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston puheenjohtajuus sekä Uponorin ja Kemiran hallitusten


Pekka Kuusniemestä
tuli Oraksen toimitusjohtaja vuoden 
alussa. Syyskuussa
 pidetyssä
tiedotustilaisuudessa
Kuusniemi kertoi
Oraksen ostaneen saksalaisen
Hansa-hanatehtaan.



puheenjohtajuus. Hollmingin hallituksessa hän oli toiminut varapuheenjohtajana sekä Rauten ja Okmeticin hallituksissa jäsenenä.
Työtehtävien määrä ja merkitys olivat perusteena tasavallan presidentin päätökselle myöntää Pekka Paasikivelle vuorineuvoksen arvonimi vuonna 2005. Jari Paasikivi sai puolestaan vuorineuvoksen arvon 2014. Hän oli tuolloin Oras Groupin hallituksen puheenjohtaja,
Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja, Kemiran ja Tikkurilan hallitusten puheenjohtaja, Varman hallituksen varapuheenjohtaja sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton hallituksen ja työvaliokunnan jäsen.386
Oraksen historiassa käynnistyi vuonna 2008 uusi jakso, kun toimitusjohtajana aloitti Paasikiven suvun ulkopuolinen henkilö. Tehtävään valittiin yhtiössä aikaisemmin markkinointijohtajana työskennellyt Pekka Kuusniemi. Hän oli tullut Orakselle vuonna 2002
ja vastannut strategian keskiöön nostetusta brändin kehittämisestä. Tämän ohella Kuusniemelle kuului konsernin myynti ja markkinointi.
Koska Oras aikoi menestyä hanavalmistajien kilpailussa juuri
brändin avulla, Kuusniemi oli looginen valinta. Uusi toimitusjohtaja ja hänen kokoamansa johtoryhmä joutuivat heti vaativan paikan eteen, kun kansainvälinen talouskriisi synkensi myös hanatoimialan näkymät.387
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Erkki Paasikiven säätiö
Erkki Paasikiven muistoa ylläpitää hänen mukaansa nimetty, vuonna
 perustettu säätiö. Säätiön tarkoitukseksi määriteltiin LVI-alan koulutuksen ja siihen liittyvän tutkimustyön, suomalaisen liiketaloustieteellisen tutkimuksen sekä raumalaisen kulttuurin ja urheilun edistäminen.
Ensimmäisen kymmenen toimintavuoden aikana säätiö tuki apurahoillaan muun muassa raumalaisia kuoroja ja Rauman Poikasoittokuntaa. Vuonna  tukea sai ensi kerran Erkki Paasikiven aina uskollisesti kannattama Rauman Pallo-Iirot. Kaksi vuotta myöhemmin suurin apuraha meni Taideteollisen Korkeakoulun Tulevaisuuden koti -kehittämishankkeeseen. Muut apurahat jaettiin raumalaisille urheiluseuroille ja
yhdistyksille.
Säätiön apurahat suuntautuivat -luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppuun saakka ensisijaisesti raumalaisille kulttuuriorganisaatioille, urheiluseuroille ja muille yhdistyksille. Vuonna  tehdyn sääntöjen päivityksen myötä valtakunnallisten koulutus- ja tutkimusapurahojen myöntäminen aktivoitui.

Erkki Paasikiven
teräsveistos
Keskustelu
samalla tasolla.



Nykyisten sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea talotekniikka-alaan sekä puhtaan veden teknologiaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta, suomalaista liiketaloustieteellistä tutkimustyötä
sekä raumalaista kulttuurielämää ja pallourheilua. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain apurahoja yksityisille henkilöille ja tutkimusryhmille, sekä raumalaisille kulttuuri- ja urheiluyhdistyksille.
Erkki Paasikiven säätiön hallitukseen ovat kuuluneet:
Erkki Paasikivi –, puheenjohtaja
Santeri Salovalta –
Mikko Pitkäranta –
Pekka Lankinen –
Arvi Kaimio –
Pekka Paasikivi –, puheenjohtaja
Kristiina Paasikivi –, puheenjohtaja
Eerik Paasikivi –
Simo Valtti –
Risto Paasikivi –
Anneli Salmi toimi säätiön tilinpitäjänä ja sihteerinä –.

Talouskriisi iskee
Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoiden ongelmat laajenivat yllättäen
maailmanlaajuiseksi finanssikriisiksi, jonka ensimmäiset merkit
havaittiin Suomessakin syksyllä 2008. Kun finanssikriisiin yhdistyivät monien Euroopan maiden velkaongelmat, talouden laskusuhdanteesta tuli pitkäaikainen, eikä uusi nousu ollut vielä 2010-luvun
puoliväliä lähestyttäessäkään kunnolla käynnistynyt. Miten Oras selviytyi vaikeista vuosista?
Koska Oras toimi alalla, joka jo pitkään oli kasvanut vain hitaasti, yhtiössä oli jatkuvasti kiinnitetty huomiota kannattavuuteen.
Sen ylläpitämisessä oli onnistuttu, eikä tässä tapahtunut muutosta
2000-luvullakaan.
Yhtiön selviydyttyä vuosituhannen alun ongelmista liiketoiminta kehittyi vuodesta 2003 alkaen varsin hyvin. Kyseisenä vuonna alhainen korkotaso vauhditti rakentamista suuressa osassa Eurooppaa. Oraksen liikevaihto kasvoi vuoteen 2007 saakka, ja liikevoittoprosentti vaihteli kolmentoista ja kuudentoista välillä.
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Uusiin tuotteisiin tehdyt mittavat investoinnit laskivat useana
vuonna liikevoittoprosenttia. Valmistuksen edellyttämät työkalut
sekä markkinointi tulivat varsin kalliiksi. Investoinnit olivat kuitenkin kannattaneet, sillä Oraksen liikevaihdon paraneminen johtui nimenomaan elektronisten ja design-hanojen myynnin kasvusta.388
Pitkään jatkuneen suotuisan jakson jälkeen yhtiössä ennakoitiin
suhdanteiden voivan lähitulevaisuudessa kääntyä. Tulevaan varautuminen käynnistyi jättämällä kesällä 2008 määräaikaiset työsuhteet
uusimatta. Loppuvuodesta tulivat sitten ensimmäiset merkit laskusuhdanteen alkamisesta.
Vielä perjantaina seitsemäs marraskuuta kaikki oli kuitenkin hyvin Suomessa työskentelevän henkilöstön kokoontuessa Rauman
DNA-areenalle (jäähallille) Oras-päiville. Tarkoitus oli avoimen vuoropuhelun hengessä keskustella Oraksen suunnasta ja tavoitteista.
Johtoryhmä asettui henkilöstön tentittäväksi yhtiötä koskevista kysymyksistä. Tapahtuman henki oli hyvä ja se koettiin onnistuneeksi.
Kun toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi sitten seuraavana maanantaina meni töihin, hän joutui toteamaan tilausten supistuneen 30
prosentilla. Talouden synkät pilvet olivat tehneet asiakkaat varovaisiksi ja saaneet nämä laskemaan varastojensa määriä.389

Robotti hiomassa
Electran runkoa.

Suhdannekäänteen vaatima sopeuttaminen käynnistettiin Rauman, Olesnon ja Leksvikin tehtailla vuoden 2009 alussa. Uutissuihkun mukaan ”tammikuussa siirryttiin poikkeukselliseen ohjaukseen ja unohdettiin vuosibudjetit sekä muut normaalitilanteessa
käytettävät ohjausmenetelmät”. Rekrytointia rajoitettiin, ja rahaa
sai käyttää vain tuotekehitykseen sekä työterveys- ja työturvallisuusinvestointeihin.
Raumalla irtisanomisia ei tullut, mutta lomautuksia kylläkin. Kolmekymmentä henkilöä lähti vapaaehtoisesti eläkeputkeen. Erilaisia
muitakin sopeuttamistoimia tehtiin, esimerkiksi seniorivapaat jäädytettiin. Olesnossa määräaikaiset työsuhteet jätettiin uusimatta, ja
Leksvikissä lyhennettiin työpäivää.
Vuoden 2009 ensi puoliskon myyntiluvut olivat synkkiä. Asiakkaiden purkaessa varastojaan kuukausittainen myynti supistui jopa kolmanneksella edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kuitenkin jo toukokuussa myynti kääntyi kasvuun. Syksyllä Rauman tehtaiden tilauskanta oli hyvä, mutta Olesnossa oli jouduttu seisokkeihin.
Vuoden 2009 liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 15
prosenttia, mutta liikevoittoprosentti nousi kahdella kuuteentoista.
Sopeuttaminen oli tuonut tehokkuutta ja parantanut kannattavuutta.
Henkilöstö oli supistunut runsaalla viidelläkymmenellä.390

Oras Groupin organisaatio vuonna 2015.

ORAS GROUPIN PÄÄKONT TORI:

Rauma
TOIMIHENKILÖORGANISAATIOT:

Rauma, Stuttgart
TUOTANTO : Burglengenfeld,

Kralovice, Olesno, Rauma
LOGISTIIKKAKESKUKSET :

Duisburg, Göteborg
OMA MYYNTIORGANISAATIO :

Saksa, Suomi, Itävalta, Norja, Belgia,
Tanska, Ruotsi, Ranska, Venäjä,
Tšekki, Puola, Alankomaat, Italia,
Viro, Liettua, Sveitsi, Ukraina, Latvia,
Slovakia
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Strategia 2015
Johtoryhmän laatima Oraksen uusi liiketoimintasuunnitelma, Oras
strategia 2015, esiteltiin henkilöstölle vuoden 2010 alussa. Se muodosti
viisi vuotta kestävän keskipitkän tähtäimen suunnitelman. Tavoitteena
oli liikevaihdon kasvattaminen 50 prosentilla 200 miljoonaan euroon
vuoteen 2015 mennessä. Kasvu saavutettaisiin osin orgaanisesti, osin
yrityskauppojen avulla.
Rohkean tavoitteen asettaminen laskusuhdanteen aikana perustui
Oraksen vahvuuksia kohtaan tunnettuun luottamukseen. Tase oli vahva, toiminta edelleenkin kannattavaa ja osaaminen korkealla tasolla.
Orgaaninen kasvu perustui strategiaan, jossa elektroniset hanat tulisivat keskeiseen asemaan. Oras tähtäsi niiden markkinajohtajaksi Euroopassa. Tämän haastavan päämäärän saavuttaminen oli mahdollista
multiteknologiaosaamisen avulla.
Multiteknologiassa Oras katsoi olevansa ylivoimainen, sillä kilpailijoilla ei ollut vastaavaa osaamista. Nämä olivat ulkoistaneet joko messingin valamisen, muovin kromauksen, elektroniikan tai useampia
mainituista työmenetelmistä. Lisäksi Oraksen osaaminen elektroniikan alalla oli suojattu patentein.391
Yrityskaupan kohdetta ryhdyttiin etsimään sekä Ruotsista että Saksasta. Kesti kuitenkin vuosia, ennen kuin asia eteni toteutusvaiheeseen. Ulospäin näkyivät sen sijaan Leksvikin tehtaan alasajo sekä pohjoismaisen keskusvaraston perustaminen Göteborgiin.

Toimitusjohtaja
Pekka Kuusniemi,
ulkoministeri
Alexander Stubb
sekä Oraksen
hallituksen
puheenjohtaja
Jukka Paasikivi
yhtiön
näyttelytiloissa
Isometsällä
...



Oras oli kahden vuosikymmenen ajan ollut Norjan suurin hanaalan toimija yli 50 prosentin markkinaosuudellaan. Yhtiön johto oli
kuitenkin todennut, ettei maassa voinut enää ylläpitää pientä hanatehdasta korkean kustannustason sekä asiakastukkuliikkeiden logistiikkajärjestelmien muutosten vuoksi. Oramix-pressostaattien valmistus päätettiin nyt siirtää Leksvikistä Raumalle, osa tuotannosta Olesnoon sekä noin sadan komponentin tekeminen norjalaisille
alihankkijoille. Valmistus Leksvikissä loppui keväällä 2012. Toiminta
paikkakunnalla ei kuitenkaan kokonaan päättynyt, sillä markkinointi ja asiakaspalvelu jatkuivat. Henkilökunta supistui seitsemästäkymmenestä kolmeenkymmeneen.392
Oraksen logistiikkakeskus Göteborgissa aloitti helmikuussa 2012
toimituksilla Ruotsin markkinoille. Vuoden loppuun mennessä myös
Norja ja Tanska tulivat jakelun piiriin. Hampurin logistiikkakeskuksen tavoin Göteborgin keskuksen toiminta oli ulkoistettu.
Oraksen tuotanto-organisaatio muodostui nyt kahdesta tehtaasta
(Rauma ja Olesno) sekä kahdesta logistiikkakeskuksesta (Hampuri
ja Göteborg). Aikaisemmin yhtiöllä oli ollut neljä tehdasta ja seitsemän
aluevarastoa. Uudessa rakenteessa tuotevirrat kulkivat tehokkaasti
tehtailta varastoihin ja edelleen tukkuliikkeiden jakeluverkostoihin.393
Talouskriisin seurauksena Oraksen toimintaympäristö muuttui
monella tapaa. Perinteisten tuotteiden hintojen lasku kiihtyi. Lisäksi
myynnin vaihtelut olivat aikaisempaan verrattuna suurempia, tilauskanta pienempi, kilpailu aggressiivisempaa sekä tuotteiden jakelukanavat moninaisemmat.
Vuonna 2010 markkinoiden arveltiin jo kääntyneen kasvuun, mutta toive oli ennenaikainen. Kun kallistuneet raaka-aineiden kustannukset siirrettiin hintoihin, asiakasliikkeet ja kuluttajat muuttuivat
jälleen varovaisiksi. Vuoden 2011 lopulla käynnistyivät lomautukset
sekä Raumalla että Olesnossa. Seuraavana vuonna henkilöstöä supistettiin noin sadalla, mikä laski kokonaishenkilöstömäärän runsaaseen yhdeksäänsataan.394
Talouskriisin vuosina Oraksen sisäistä tehokkuutta parannettiin
jälleen monin tavoin. Kustannustason nousua seurannut tuloskehityksen lasku saatiin kyllä pysäytettyä, mutta liikevoittoprosentin ylläpitämisessä kymmenen paremmalla puolella oli täysi työ. Koska tarvittavat rakennemuutokset oli tehty, luotettiin siihen, että tässä onnistuttaisiin. Myönteistä oli Oraksen älyhanojen vuosi vuodelta kasvava


Taulukko . Oras Oy:n (–) ja Oras Groupin (–) kehitys.

VUOSI

LIIKEVAIHTO
MILJOONAA
EUROA

LIIKEVOIT TO
PROSENT TI

HENKILÖSTÖ

2002

133

12

1045

2003

139

16

1042

2004

144

16

1052

2005

147

13

1085

2006

158

12

1069

2007

161

13

1180

2008

156

14

1129

2009

133

16

1033

2010

141

14

978

2011

132

10

1019

2012

131

13

918

2013

252

9

1400

2014

258

12

1420
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kysyntä. Tulevaisuus oli kuitenkin sumun peitossa, eikä markkinoiden kehitystä voitu minkäänlaisella varmuudella ennustaa.395

Liikevaihto on vuoden 
rahan arvon mukaan (vuodet
–).
Vuoden  luvuissa ovat Oras
ja Hansa koko vuoden ajalta.
(Oras Group pro forma ).
Lähteet: Oras Oy:n vuosikertomukset –, Oras Investin
vuosikertomukset –.

Hansan osto ja Oras Group
Strategia 2015:een sisältynyt yrityskauppa edistyi Saksassa. Oraksen
tähtäimeen tuli Hansa Metallwerke AG, yli satavuotias perheyritys,
jonka omistajat olivat talouskriisin paineissa myymässä yhtiötään.
Hansan markkina-asema oli Keski-Euroopassa vahva, sillä yhtiö
oli ykköstilalla Itävallassa ja Saksassa yksi kolmesta johtavasta hanavalmistajasta. Kaikkiaan Hansa-konsernin tuotteita myytiin yli 50
maassa ympäri maailman. Huomattavan osan muodosti suurkeittiöhanoja valmistanut tytäryhtiö KWC AG, joka oli alansa johtava
tuotemerkki Sveitsissä.
KWC:n kuuluminen Hansaan sai Oraksen kuitenkin epäröimään.
Konsernia pidettiin liian suurena ja sekavana, mikä tekisi sen yhdistämisestä Orakseen ylivoimaisen tehtävän. Hansa siirtyikin sitten


2010 pääomasijoitusyhtiö IK Investment Partnersin omistukseen.
Oras puolestaan jatkoi ostokohteiden etsimistä muualta tutkien kilpailijoita ja hanavalmistusta sivuavia toimialojakin. Mikään ei kuitenkaan tuntunut sopivan kokonaisuuteen.
IK Investment Partnersin aika Hansan omistajana ei kestänyt
pitkään. KWC:n tultua myydyksi Oras esitti jälleen kiinnostuksensa Hansaan keväällä 2013. Yhtiö oli nyt Oraksen näkökulmasta toivotunlainen. IK Investment Partnersin näytettyä vihreää valoa Oraksen hallitus ja johtoryhmä tekivät perusteellisen selvityksen Hansan tilasta, ja heinäkuussa 2013 jätettiin sitova tarjous. Muita vakavasti kiinnostuneita ostajatahoja ei ollut, joten lopulliset neuvottelut
voitiin käydä jo elokuussa. Sopimus yrityskaupasta allekirjoitettiin
16.9.2013. Yrityskaupan rahoituksen järjesti Oraksen omistaja Oras
Invest.
Oras ja Hansa olivat suurin piirtein samankokoisia. Kaupasta
teki mielekkään se, että strateginen yhteensopivuus koettiin hyväksi. Hansalla oli vahva asema sata miljoonaa kuluttajaa käsittävässä
saksankielisessä Euroopassa. Oras sai näin tuotemerkin, aseman ja
älyhanoilleen jakelutien markkinalle, joka oli kooltaan kymmenkertainen siihenastiseen päämarkkina-alueeseen Pohjoismaihin verrattuna. Hansan tuotteet puolestaan pääsivät Oraksen tukemina Pohjoismaiden markkinoille.396
Hansan pääkonttori sijaitsi Stuttgartissa. Burglengenfeldin tehdas
oli erikoistunut messinkisten hanarunkojen valmistukseen, Tšekin
Kralovicen tehdas puolestaan hoiti Hansa-hanojen kokoonpanon.
Yrityskaupan aikaan Hansa työllisti 600 henkilöä. Oraksen ja Hansan yhteenlaskettu liikevaihto nousi 250 miljoonaan euroon ja henkilöstön määrä 1400:aan. Toimintaa oli 20 maassa. Liikevaihto oli entiseen Orakseen verrattuna kaksinkertainen ja henkilöstö noin kolmanneksen suurempi. Oraksen ja Hansan jatkaessa erillisinä tuotemerkkeinä muodostettiin Oras Group toimitusjohtajanaan Pekka
Kuusniemi.
Oras Group käsitti siis kaksi erillistä brändiä, kun Oraksella ja
Hansalla oli kummallakin omansa. Tämä oli merkittävä muutos aikaisempaan yhden brändin strategiaan perustuneeseen Oraksen
toimintatapaan. Nyt määriteltiin kullekin Oras Groupin markkinaalueelle brändistrategia, jossa myynti keskitettiin jompaankumpaan
merkkiin.
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Yrityskaupan onnistuminen edellytti myös yhtenäistä arvoperustaa sekä yhdenmukaisia toimintatapoja koko konsernille. Integraation valmistelu käynnistyi välittömästi kaupan jälkeen. Työhön osallistui viisikymmentä liiketoiminnan osa-alueiden asiantuntijaa, jotka innostuneesti ryhtyivät etsimään parhaita käytäntöjä.397
Toimitusjohtaja Kuusniemi määritteli Hansan oston Oraksen kehityksen kannalta elintärkeäksi. Seuraavan viisivuotiskauden tavoitteena oli integraation onnistunut toteuttaminen. Synergiaedut, jotka kauppaa valmisteltaessa oli nähty mahdollisiksi, tuli saada esiin
käytännössä. Tärkeää oli, että Oras Groupin henkilöstö vakuuttuisi
strategiasta ja sitoutuisi sen toteuttamiseen.
Oras Groupin tuli panostaa tuotekehityksen ja tuotevalikoimien
integraatioon. Myyntiluvut oli saatava nousuun ja kassavirta pidettävä hyvänä, koska vierasta pääomaa oli kaupan seurauksena aikaisempaa enemmän. Tavoitteena oli liikevoittoprosentin nostaminen
viiteentoista. Pekka Kuusniemen mielestä Oraksella oli hyvät eväät
kaiken edellä olevan saavuttamiseen. Oras Group vakiinnuttaisi
2010-luvun loppuun mennessä asemansa vahvana eurooppalaisena
hana-alan toimijana.398
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Oraksen historian uusin vaihe
Uponorin osakkeiden osto käynnisti Paasikivien liiketoiminnassa
uuden jakson vuonna 1999. Investointia seurasi laajentuminen yhden yrityksen piiristä pörssiyhtiöiden maailmaan, mikä toi uudenlaisia tehtäviä, vastuuta ja haasteita. Ei ehkä kyetty täysin arvioimaan
sitä, mihin kehitys viidentoista vuoden kuluessa johtaisi. Ymmärrettiin kuitenkin, että tapahtunut viitoitti ratkaisevasti liiketoiminnan tulevan suunnan. Perheyrityksestä lähti kehittymään teollinen
omistaja.
Onnistuneiden investointien ohella tärkeäksi tuli omistusten kehittäminen. Oli löydettävä tavat, joilla omistaja, hallitus, yritysjohto
ja henkilöstö saattoivat omistetuissa teollisuusyrityksissä edistää yhteistä päämäärää. Oraksesta vuosikymmenien aikana saadut kokemukset olivat osaltaan perustana sille, miten tässä toimittiin.
Paasikivien oli myös ratkaistava varsin konkreettisia perheen
omistusten järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Vastauksena näihin
perustettiin Oras Invest vuonna 2004. Investin sisällä periaatteellinen pohdinta omistamisen tarkoituksesta ja päämääristä yhdistyi
toimintatavan selkeyttämiseen.


Tuloksena oli teollinen omistajuus -idean syntyminen. Sen sisältö
ei kuitenkaan kirkastunut heti vaan ajan kuluessa. Teollisessa omistajuudessa oli useita ominaispiirteitä. Aktiivisuuden ja pitkän aikajänteen ohella tärkeää oli pörssiyhtiöiden luonteen ymmärtäminen
ja niihin parhaiten sopivien toimintatapojen omaksuminen. Sidosryhmien laajentumisen ohella yrityksen yhteiskunnallinen merkitys
on kasvanut.
Perheyrityksen kehityksessä merkittävimpiä tapahtumia on sukupolvenvaihdos. Paasikivet ovat jo kerran vieneet yrityksessään läpi
tämän prosessin, ja 2010-luvulla se oli jälleen edessä. Perheen kolmas polvi on nyt ottamassa yhä suurempaa vastuuta.
Tässä tarkastelun kohteena ovat tehdyt yritysinvestoinnit, omistusten kehittäminen talouden vaihtelevissa suhdanteissa, Oras Invest omistajayhtiönä, teollisen omistajuuden idea sekä perheyrityksen sukupolvenvaihdos.

Investointi Uponoriin
Vuonna 1996 käynnistetty Oras 2005 visio oli tähdännyt liikevaihdon
kolminkertaistamiseen kymmenessä vuodessa. Tärkein keino olisivat yritysostot. Jo muutaman vuoden kuluttua kuitenkin havaittiin,
ettei tavoitteeseen päästäisi, sillä sopivia ostokohteiksi kelpaavia hanatehtaita ei ollut löydetty.
Oras oli hyvin kannattava ja taseeltaan vahva yritys. Taseeseen kertyvät varat oli mielekästä investoida liiketoiminnan laajentamiseen,
mutta miten? Sijoittamista Paasikivet eivät kokeneet heille mielekkääksi toiminnaksi.
Ratkaisun löytymistä edesauttoi Pekka Paasikiven osallistuminen
Yhdysvalloissa Harvard Business Schoolin Owner/President Management -kurssille. Hän sai neuvon katsella hanateollisuuden asemesta koko LVI-sektoria. Tämä vaikutti järkevältä, sillä Paasikiville
oli Orasta johtaessaan kertynyt runsaasti LVI-toimialan tuntemusta.
Pian tarjolle ilmaantuikin mielenkiintoinen yritys.399
Imatran Voima ja Neste yhdistyivät 1998 energia-alan jätti Fortumiksi. Fortum peri Nesteeltä huomattavan määrän monialayhtiö Askon osakkeita, joista se kuitenkin halusi luopua. Ostajaa ryhdyttiin
etsimään, ja myös Oraksen suhtautumista tiedusteltiin.
Orasta kiinnosti Askoon kuulunut muoviputkia valmistava Uponor, joka puolestaan omisti muun muassa käyttövesijärjestelmiin


TEOLLINEN OMISTAJUUS

keskittyneen saksalaisen Unicorin. Toisaalta Askossa oli toimialoja,
esimerkiksi kodinkoneet, jotka eivät Orasta kiinnostaneet. Kun osakekauppa lisäksi arvioitiin liian suureksi Oraksen rahkeille, neuvotteluja asiasta ei tässä vaiheessa käynnistetty.
Tilanne muuttui kesällä 1999. Askolle oli nyt ilmaantunut ulkomainen ostajaehdokas, englantilainen pörssinoteerattu muoviputkiyhtiö Glynwed, joka tavoitteli ensisijaisesti Uponoria. Paasikivet joutuivat reagoimaan nopeasti. Pekka Paasikivi oli jo saanut eräät kotimaiset vakuutusyhtiöt kiinnostumaan Asko-Uponorista sekä Oraksen sitä koskevista suunnitelmista. Tarkoitus oli, että Asko luopuisi
osakekaupan jälkeen Orakselle tarpeettomista toimialoista.
Fortumin näkökulmasta kotimainen pitkäjänteinen omistaja oli
mieluisampi ostaja kuin ulkomainen yritys. Elokuussa 1999 Fortumin hallussa olleet Askon osakkeet siirtyivät Orakselle, Eläke Varmalle sekä Sampo-konsernille. Kokonaisuudessaan kauppa käsitti viidenneksen Askon osakekannasta. Oraksesta tuli Askon suurin
omistaja 15,6 prosentin osuudellaan. Jatkossa osakkeita hankittiin
lisää pörssistä. Oras Investille siirtynyt omistusosuus nousi 2007 jo
yli 24 prosenttiin Uponorin osakekannasta.
Vuoden 2000 alussa Askon nimi muuttui Uponoriksi. Yhtiön liikevaihto oli kymmenkertainen ja henkilöstö viisinkertainen Orakseen verrattuna. Miten Paasikivet halusivat Uponoria kehittää?400
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Uponor uudeksi
Pörssitiedote osakekaupasta, joka teki Oras Yhtiöistä Asko Oyj:n suurimman omistajan, julkaistiin elokuussa . Kauppa oli valmisteltu salaisesti, joten Askon johtajatkin saivat vasta jälkeenpäin kuulla asiasta. Tieto oli uusi myös Jyri Luomakoskelle, joka hieman myöhemmin nimitettiin Askon talousjohtajaksi.
Jyri Luomakoski muistaa, miten käytäväpuheissa esitettiin monenlaisia arvauksia edessä olevista muutoksista. Ääripäätä edusti näkemys,
jonka mukaan hanat ja putket laitettaisiin yhteen, ja Oras pääsisi näin
pörssiin. Huhut haihtuivat kuitenkin nopeasti, kun riittävän moni johdon jäsen oli tavannut Pekka Paasikiven. Selväksi tuli, että yritykset jatkaisivat erillään.
Pekka Paasikiven aloitettua pian Uponoriksi muuttuvan yhtiön hallituksen puheenjohtajana talousjohtaja Jyri Luomakoski saattoi läheltä
seurata hallituksen työskentelyä uuden pääomistajan johdolla.
Muutokset näkyivät nopeasti. Luomakosken mukaan toimiva johto
oli saanut aikaisemmin operoida varsin vapaasti, sillä lähinnä vakuutusja finanssimiehistä koostuneella hallituksella ei asiantuntemus riittänyt
johdon ohjaamiseen. Johto toi halutessaan asioita käsittelyyn, eikä hallitus sanonut ei.
Pekka Paasikivi muutti käytännön. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja keskustelivat ja sopivat toimintalinjasta sekä johdon tehtävistä. Vasta tämän jälkeen asiat vietiin hallitukseen. Menettely oli Jyri
Luomakosken mielestä ymmärrettävä tilanteessa, jossa hallituksella ei
ollut riittävää toimialakokemusta hedelmälliseen dialogiin.
Hallitukseen kuulunut Jukka Viinanen puolestaan muistaa uuden puheenjohtajan hämmästyttäneen toimillaan. Tuolloista toimitusjohtajaa
Jarmo Rytilahtea joustamattomampi henkilö olisi saattanut ärtyä Pekka Paasikiven perusteellisuudesta ja työntymisestä toimitusjohtajankin
tontille.
Kun hallitus muutaman vuoden kuluessa muuttui asiantuntevammaksi vanhojen jäsenten poistuttua, sen panos asioiden käsittelyssä
kasvoi. Pekka Paasikivi toi Uponoriin myös käytännön, jonka mukaan
toimitusjohtaja ei enää kuulunut hallitukseen niin kuin aikaisemmin.
Uponorin liiketoiminnan lähtökohdat muuttuivat merkittävästi.
Luomakosken mukaan Uponor oli Nesteen omistuksessa pyrkinyt
maailman suurimmaksi muoviputkien valmistajaksi. Tämä oli ymmär
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rettävää, toimittihan Neste muoviputkien raaka-aineen. Pekka Paasikivelle suuruus ei ollut merkittävää, hän korosti muita asioita. Hyvin
nopeasti tuli selväksi, että liikevoittomarginaali oli tärkein. Se oli johtotähti Oraksellakin.
Erona Nesteen aikoihin oli myös talotekniikan nostaminen liiketoiminnan keskiöön. Aikaisemmin yhdyskuntatekniikkaa oli pidetty ykkössijalla, kun Nesteen intressi vaati muoviraaka-aineen mahdollisimman suurta
käyttöä. Sama syy oli johtanut lukuisiin yritysostoihin. Yrityksiä oli hankittu ympäri maailman, pohjoisin Norjasta napapiirin pohjoispuolelta ja eteläisin niinkin kaukaa kuin Argentiinasta. Suuri joukko ydinliiketoiminnan
ulkopuolisia yrityksiä joutui nyt myyntilistalle.
Yrityskauppojen seurauksena Uponorilla oli talotekniikan alalla suuri joukko brändejä. Tämäkin oli aikanaan ollut järkevä ratkaisu ja vahvistanut muoviputkien uskottavuutta kupariputkia vastaan. Muoviputkien
lyötyä itsensä läpi brändikirjavuus ei enää ollut tarpeen. Lisäksi siitä koituneet markkinointikustannukset olivat nousseet huikeiksi.
Pekka Paasikivi halusi Uponorille yhden brändin strategian. Hän käytti
strategian eduista esimerkkinä Oraksen ja Osyn yhdistämisestä saatuja
hyötyjä sekä kansainvälisten LVI-alan yritysten kokemuksia. Brändien perkaaminen jatkui pitkään, vasta  kaikki oli saatu Uponor-nimen alle.
Kun Uponorille haettiin uutta toimitusjohtajaa, tehtävään haluttiin talon ulkopuolinen henkilö. Tarkoitus oli saada katkos entiseen Asko-Uponor maailmaan. Toimitusjohtajan tuli olla vapaa talon sisäisistä sidoksista, jotta hän pystyisi paremmin edistämään yhtiön uusiutumista. Tehtävään valittu Jan Lång oli juuri toivotun kaltainen. Talon sisältäpäin tuntevan varatoimitusjohtaja Jyri Luomakosken katsottiin olevan hyvä tuki uudelle toimitusjohtajalle.
Toimitusjohtajan valinnassa oli korostunut myös brändijohtamisen
asiantuntemus. Lisäksi oli edellytetty tehokasta ja modernia johtamista.
Askossa toimialadivisioonilla oli ollut omat hallituksensa. Nyt haettiin integroitua toimintatapaa. Jan Långin kokoama johtoryhmä oli hyvin operatiivinen. Sen kaikki jäsenet olivat Jyri Luomakoskea lukuun ottamatta
uusia.
Uuden toimitusjohtajan ja hänen johtoryhmänsä aloitettua Uponorin
liiketoiminta kulki myötätuulessa, ja markkinat tarjosivat kasvumahdollisuuksia. Ehkä organisaatioon iski jopa jonkinlainen vauhtisokeus. Hallituksessa arvosteltiin ajoittain investointitahtia. Kaikki sujui kuitenkin hyvin aina  tapahtuneeseen finanssikriisin puhkeamiseen saakka.



Jari Paasikivi oli aloittanut Uponorin hallituksen puheenjohtajana keväällä . Hän joutui pian etsimään uutta toimitusjohtajaa, sillä Jan
Lång irtisanoutui elokuussa. Jan Lång ehkä katsoi, että oli antanut panoksensa viemällä Uponorin integraation päätökseen. Saman vuoden
joulukuussa Jyri Luomakoski nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi.
Tässä vaiheessa Uponorille olisi tullut aika ryhtyä hakemaan kasvua,
mutta se ei ollut suhdanteiden käännyttyä mahdollista. Ennakoiden
kriisin iskemistä täydellä voimallaan Jyri Luomakoski oli jo syksyllä 
ehdottanut laadittavaksi vaihtoehtoisen budjetin seuraavan vuoden talousarviolle. Vaihtoehtobudjetti perustui oletukseen markkinoiden supistumisesta viidenneksellä vuoden sisällä.
Uponorissa moni epäili, ettei niin huonosti voisi mennä. Toisaalta Jari
Paasikivi piti varasuunnitelmaa tarpeellisena. Varautuminen kysynnän
laskuun osoittautuikin oikeaksi ratkaisuksi, ja Uponorin toimintamenoja ryhdyttiin pudotuksen jatkuessa karsimaan ennakkoon suunnitellulla tavalla vuoden  aikana.
Finanssikriisin kuluessa hallitukselta tuli johdolle selkeä viesti siitä,
että ensisijainen tehtävä oli yrityksen pitäminen kannattavana. Jyri Luomakosken mukaan Jari ja Pekka Paasikivi totesivat, että kannattavuuden tuli olla kunnossa, ennen kuin kasvua haettaisiin. Toisaalta, vaikka
menopuolta supistettiin rajusti, tuotekehityksestä ei karsittu.
Uponorin hallitus toimi kriisin oloissakin pitkäjänteisesti. Toisin kuin
vuosikymmentä aikaisemmin hallitus oli nyt pätevä ratkaisemaan vaikeatkin kysymykset. Jari Paasikivi toi asiat päätettäväksi hallituksen
asiantuntemusta kunnioittaen.
Jyri Luomakosken mielestä pörssiyhtiö ja perheyritys sen pääomistajana olivat erinomainen kombinaatio yhdistäessään molempien maailmojen parhaat puolet. Pörssissä olo antoi mahdollisuuksia pääoman
hankintaan. Se lisäsi myös toiminnan läpinäkyvyyttä, millä on yhteiskunnallista merkitystä. Perheyrityksen kasvollinen omistajuus tuo pitkäaikaista sitoutumista ja innostaa johtoa etsimään kasvun näköaloja.
Henkilökuntakin on tyytyväinen, kun ei olla kvartaalikapitalismin periaatteella liikkeellä.
Jyri Luomakosken mukaan Uponor kykeni talouden vaikeinakin aikoina tekemään strategisia ratkaisuja kasvun edistämiseksi. Tällainen ratkaisu oli liiketoiminnan laajentaminen yhdyskuntatekniikkaan ja Uponor Infran perustaminen Uponorin sekä KWH Groupin yhteisyrityksenä
vuonna .
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Oras Investin alkutaival
Oras Invest Oy perustettiin vuoden 2004 viimeisenä päivänä. Yhtiön
edeltäjiä olivat Paasikivien hanatehdas Oraksen omistamista varten
perustamat yhtiöt, joiden omistus oli 1999 siirretty perheen kolmannelle polvelle. Oras Investin omistivat siten Annika, Kristiina, Kaj,
Risto, Eerik, Henrik ja Sofia Paasikivi. Pekka, Jukka ja Jari Paasikivi olivat kuitenkin pidättäneet itselleen kymmenen vuoden ajaksi osinkooikeuden.402
Vuoden 2005 aikana Oras Investin omistukseen siirrettiin hanatehdas Oras, Oraksen hallussa olleet Uponorin osakkeet (24 prosenttia Uponorin osakekannasta) sekä eräät pienemmät omistukset. Oras Investin vuosikertomuksessa toiminta-ajatus esitettiin vielä varsin suppeasti. Tarkoituksena oli rakennusteollisuuteen kuuluvien yritysten omistaminen. Lisäksi yhtiö huolehti Oras-konsernin
rahoituksesta.
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Aluksi Jukka Paasikivi hoiti toimitusjohtajan tehtäviä. Vuonna
2006 tehtävä siirtyi Jari Paasikivelle. Ensivaiheessa hanatehdas Oraksen tiloissa Raumalla sijainnut Oras Investin toimisto muutti jonkin
ajan kuluttua Helsinkiin.403
Vuonna 2006 Oras Investille nimitettiin Paasikiven perheen edustajista ja tässä vaiheessa yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijasta koostunut hallitus. Ulkopuolinen jäsen oli Helsingin Kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttonen, jonka toivottiin tuovan
makrotalouden ja oman alansa osaamista.
Päätöksenteon ammattimaistumista edisti edelleen Ulla Litzénin
tulo hallitukseen vuotta myöhemmin. Ulla Litzén kuului Ruotsissa isojen pörssiyhtiöiden hallituksiin ja oli hankkinut kokemusta
omistaja-asioiden käsittelystä. Tapahtuneesta oli sekin seuraus, että
Oras Investin hallituksen keskustelukieleksi vaihtui nyt englanti.404
Tässä vaiheessa Oras Invest määriteltiin suomalaiseksi perheyhtiöksi ja teolliseksi omistajaksi. Investointien kautta oli tarkoitus luoda ”pitkän aikavälin arvonnousua”. Liiketoiminnan perustan muodostivat yrityksen hyvä hallintokäytäntö, pitkäaikainen omistajuus,
yrittäjyys sekä riskien mukaisten tuottojen tavoittelu. Oras Invest
osallistuisi aktiivisesti omistamiensa yritysten hallitustyöskentelyyn
sekä kävisi jatkuvaa vuoropuhelua yritysten sidosryhmien kanssa.
Jatkossakin pohdittiin paljon sitä, millainen Oras Investin tulisi
olla, ja mitkä periaatteet ohjaisivat sen toimintaa. Tärkeä kysymys oli
myös, miten omistetuissa yrityksissä vaikutettaisiin. Oras Investin
ensimmäinen painettu ja julkisuuteen tarkoitettu vuosikertomus
2007 totesi omistuksen suunnatuksi sellaisiin teollisiin yrityksiin,
joissa yhtiöllä on huomattavaa toimialan tuntemusta ja joiden liiketoiminnassa nähtiin kehittämisen mahdollisuuksia.405
Talouselämä-lehti tarjosi numerossaan 34/2007 Paasikiville esikuvaksi ruotsalaista pörssiyhtiö Ratosta. Paasikivet pitivät Ratosta kuitenkin lähinnä noteerattomiin yhtiöihin keskittyneenä pääomasijoittajana, joka jalosti ja myi hankkimansa yritykset eteenpäin. Oras
Invest sen sijaan oli nimestään huolimatta pitkällä aikavälillä toimiva teollinen omistaja, ei sijoitusyhtiö.
Toisaalta Paasikivet katsoivat, että heillä oli opittavaa ruotsalaisten omistajasukujen toiminnasta. Raumalla järjestettiin ruotsalaisen Rolf H. Carlssonin johdolla aihetta käsitellyt seminaari. Paasikivien mielestä Ruotsissa oltiin omistamiseen liittyvässä kulttuurissa
vähintään pari sukupolvea suomalaisia edellä.
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Ulkomailta haettiin oppia myös yritysten hallitustyöskentelyyn.
Selvitettiin, mitä hyvä hallinto tarkoittaa, ja mitä hyötyä siitä on
omistaja-arvon kehitykselle. Opittiin, että hyvä omistaja valitsee pätevän hallituksen. Hallitus puolestaan valitsee johdon, joka huolehtii yrityksen menestymisestä. Tällainen toimintatapa katsottiin tärkeäksi varsinkin julkisesti noteeratuissa yrityksissä. Kyseessä oli
myös uusi käytäntö suomalaisissa yrityksissä 1990-luvulla vallalla olleeseen verrattuna.406
Uusien investointikohteiden etsintä käynnistyi sekin 2006. Tässä vaiheessa sekä Oras että Uponor olivat menestyneet hyvin, joten
Oras Investillä oli riittävästi varoja uusiin investointeihin. Kohteita
etsittiin kotimaan rakennussektorilta, mutta myös muualta. Pekka
Paasikivi ehdotti selvitettäväksi rakennusalan ulkopuolisiakin mahdollisuuksia. Vuoden lopussa kartoitettava alue rajattiin siten, että
kohteena voisi olla pörssinoteerattu yhtiö kotimaassa tai rakennusalan yritys Ruotsissa.
Tässä vaiheessa potentiaalisista kohteista tehdyn listan ykköstilaa
piti hallussaan ruotsalainen Lindab, joka valmisti ilmastointi- ja rakennuselementtejä. Lindabin ohi kiinnostavuudessa oli kuitenkin nousemassa kotimainen kemianteollisuuden alalla toiminut Kemira.407

Kemiran vuoro
Kemiran osakkeita oli tarjolla ostajalle, sillä Suomen valtio oli päättänyt supistaa yli 50 prosenttiin noussutta osuuttaan yhtiössä. Ulkomaisten tahojen kanssa 2000-luvun alkuvuosina käydyt neuvottelut
eivät kuitenkaan johtaneet tulokseen. Vuonna 2007 Kemiralle oli jälleen ilmaantunut ulkomainen ostaja. Nyt myös Oras Invest ilmoitti
kiinnostuksensa valtio-omistajalle.
Oras Investin hallitus oli tosin omassa piirissään todennut, ettei se tuntenut riittävästi Kemiran liiketoimintaa. Siksi tilattiin konsulttiyritys Booz Allen Hamiltonilta Kemiraa koskenut yritysanalyysi. Analyysi puolsi investointia Kemiraan muun muassa siksi, että
osakkeen hinta oli kohtuullinen. Osake ei siis ollut liian kallis mutta
ei toisaalta halpakaan. Toiseksi Kemira oli globaali toimija sellu- ja
paperikemikaaleissa sekä alueellinen johtaja maaleissa.
Kolmantena perusteena oli mahdollisuus nostaa Kemiran yritysarvoa liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjen kautta jopa 350 miljoonalla eurolla. Tärkein yksittäinen toimenpide olisi tytäryhtiö Tikkurilan ja sen maalituotannon eriyttäminen itsenäiseksi pörssiyhtiöksi.


Vaikka raportti näki Kemiran osakkeiden hankinnan järkevänä, se
toisaalta varoitti, ettei Paasikivien kokemus teollisesta liiketoiminnasta pätenyt sellaisenaan Kemirassa.
Raportin käsittelyn jälkeen Oras Investin hallitus päätti toukokuussa 2007 käynnistää valtio-omistajan kanssa keskustelut Kemiran osakkeita koskevasta kaupasta. Aivan aluksi Pekka Paasikivi otti
yhteyttä satakuntalaiseen keskustan kansanedustajaan Timo Kalliin, joka oli pitkään toiminut Kemiran hallintoneuvoston puheenjohtajana. Kallin mielestä hankkeessa kannatti edetä. Seuraavaksi
keskusteltiin kauppa- ja teollisuusministeri Jyri Häkämiehen sekä
silloisen valtion omistajaohjausyksikön päällikön Pekka Timosen
kanssa. Nämä katsoivat valtion omistamien osakkeiden siirtymisen
kotimaiselle omistajalle varmemmaksi ratkaisuksi kuin ulkomaisen
yrityksen tulon Kemiran pääomistajaksi.408
Oras Investin kumppaniksi Kemira-hankkeeseen tuli jälleen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Uponorin osakkeista tehdyssä kaupassa Varman mukanaolo oli perustunut hyvän sijoituksen tekemisen ohella haluun tukea kotimaista omistajaratkaisua.
Nyt tärkeimmiksi motiiveiksi nousivat tavoite edistää kansallisesti
merkittävän omistuksen yksityistämistä kestävällä tavalla sekä entistäkin enemmän hyvän sijoituksen tekeminen, sillä Varman sijoitussalkulle oli 2000-luvulla asetettu haasteelliset tuottotavoitteet.
Varmassa tarkasteltiin Kemiran taloudellista suorituskykyä sekä
osakkeen arvostusta. Kemiran kehittämisessä helppoja askeleita
eteenpäin ei olisi, tarvittaisiin kovaa työtä. Varma kuitenkin luotti Oras Investin kykyyn uudistaa Kemiraa siten, että investoinnista tulisi kannattava. Varman myötävaikutuksella Kemiran osakkeenomistajiksi tuli myös kolme muuta kotimaista instituutiota.409
Osakekauppaa valmisteltiin poikkeuksellisen huolellisesti puolen
vuoden ajan. Sitä koskeva sopimus solmittiin elokuussa 2007. Valtio
myi kolmanneksen Kemiran koko osakekannasta, mikä toi sille 655
miljoonaa euroa. Oras Investin omistus oli 16,6 prosenttia ja maksoi
350 miljoonaa euroa. Varman osuus nousi puolestaan yli yhdeksän
prosentin. Kauppa oli Varmalle tavanomaista suurempi investointi, ja osoitti luottamusta uuteen omistusrakenteeseen sekä tulevaan
omistaja-arvon kasvuun.
Kemiran suurimpien omistajien Oras Investin ja Suomen valtion
roolit omistajina tulivat jatkossa poikkeamaan toisistaan. Oras In
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vest johtaisi aktiivisena pääomistajana Kemiran uudistamista. Valtio
puolestaan määritteli roolinsa passiiviseksi ”ankkuriomistajuudeksi”, mikä tarkoitti pysyvää ja vakauttavaa osakkeenomistajaa.
Varma sekä sen ohella osakkeenomistajiksi tulleet instituutiot olivat Kemirassa mukana pitkäaikaisina sijoittajina eivätkä osallistuneet hallitustyöskentelyyn. Pitkä perspektiivi tarkoitti sitä, ettei sijoitusten tuottojen tarvinnut tulla välittömästi, vaan niitä voitiin kärsivällisesti odottaa mahdollisten vaikeiden aikojen ylikin.410
Oras Investin näkökulmasta Kemira oli suuressa määrin samanlaisessa tilanteessa kuin Uponor oli ollut aikaisemmin. Kemira oli
ensinnäkin hajanainen kokonaisuus. Sen neljä liiketoimintadivisioonaa sijoittuivat kemianteollisuudessa varsin kauas toisistaan ilman
merkittäviä synergioita. Divisioonien toimialat olivat syklisiä, mikä
hidasti kasvua, kun lasku yhdellä alalla teki tyhjäksi nousun toisella.
Kemiran aikaisemmin tekemät yritysostot eivät olleet parantaneet
kannattavuutta. Uusia strategioitakin oli pohdittu, mutta toteuttamiseen ei löytynyt voimaa. Yhtiö oli lisäksi velkaantunut, mitä johto ei
kuitenkaan ollut pitänyt ongelmana. Kaiken edellä olevan seurauksena Kemiran pörssikurssi oli jäänyt polkemaan paikoilleen, eikä
kunnollisia osinkoja ollut kyetty maksamaan.411

Kemirassa alkoi tapahtua
Osakekaupan jälkeen lokakuussa  pidetty Kemiran ylimääräinen
yhtiökokous lakkautti hallintoneuvoston ja valitsi Pekka Paasikiven
uuden hallituksen puheenjohtajaksi. Seuraavana vuonna pitkän linjan
kemiralaisiin kuuluneesta Harri Kermisestä tuli uusi toimitusjohtaja. Kermisellä oli monipuolista ja kansainvälistäkin kokemusta Kemiran liiketoiminnasta. Kun uusi toimitusjohtaja oli koonnut mieleisensä johtoryhmän, strategian hiominen pääomistajan, hallituksen ja toimivan
johdon yhteistyönä saattoi käynnistyä.
Harri Kermisen mukaan Kemiraa oli edellisen toimitusjohtajan aikana pyritty uudistamaan yrityskaupoilla. Kasvua ei tällä tavoin kuitenkaan saatu aikaan. Kemiran omistaja-arvo oli jäänyt  tapahtuneen pörssiin menon tasolle. Monet olivat turhautuneita, koettiin, ettei yhtiö mennyt eteenpäin. Velkaantuminen muodosti uhan, sillä
nettovelkaantumisaste oli noussut jo  prosenttiin. Kassavirtakin oli
jatkuvasti negatiivinen.


Valtio omistajana ja Kemiran hallitus sen edustajana olivat olleet passiivisia. Valtio ei Harri Kermisen mukaan tuntenut Kemiran omistuksessa ollutta kemianteollisuutta. Sille kyse oli finanssisijoituksesta. Kemiran
asioissa aloite oli johdolla. Tiedettiin kuitenkin, että valtio aikoi vähentää omistustaan ja että osakkeiden myyntiprosesseja oli vireillä.
Kun yhtiöön sitten tuli uusia omistajia, se ei sinänsä ollut yllätys. Yllätys oli se, että kyse oli Oras Investistä. Harri Kerminen muistaa kemiralaisten suhtautuneen myönteisesti Oras Investin tuloon. Teollista omistajaa pidettiin parempana kuin ulkomaista kilpailijaa tai pääomasijoittajaa. Henkilöstö jäi kuitenkin odottavalle kannalle, johto taas arvioi isojen muutosten käynnistyvän.
Muutokset näkyivät nopeimmin hallituksen kokoonpanossa. Pekka
Paasikivi halusi hallitukseen monipuolista osaamista, myös kemian alan
osaajia. Varapuheenjohtaja Jukka Viinasen asiantuntemus liittyi teollisuusyritysten johtamiseen. Häntä hieman ärsytti, kun kemian tuntijat
keskustelivat välillä pitkään varsinaisiin hallitusasioihin kuulumattomista yksityiskohdista.
Strategiatyö käynnistyi johdon organisoinnin jälkeen. Pekka Paasikiven mukaan Kemiran liiketoiminta-alueet olivat toisiinsa nähden liian
erilaisia, eikä yhtiö ollut niissä Tikkurilaa lukuun ottamatta johtavassa
asemassa. Ei pystytty vaikuttamaan hinnoitteluun.
Kemiran liiketoiminnan keskittäminen katsottiin välttämättömäksi.
Uusi liiketoiminta-ajatus kehitettiin teollisuuden vedenkäsittelyn ympärille. Kemira siis valmistaisi kemikaaleja runsaasti vettä käyttävälle teollisuudelle. Näin saatiin perusteltu suunta, jolla oli oma teollinen ja ansaintalogiikkansa.
Strategian valinta oli ollut helppo tehdä, mutta sen onnistunut toteuttaminen ei ollut itsestään selvää. Koko organisaatio piti saada mukaan. Muutoksessa kriittisin vaihe on alku. Kemiralle valittu strategia oli
kuitenkin selkeä ja ymmärrettävä, joten johdon oli helppo saada henkilöstö mukaan.
Pääomistaja toi Kemiraan myös taseen kautta ajattelua. Keskeistä oli
kassavirran kautta ohjaaminen. Tällaiseen ei Harri Kermisen mukaan ollut ennen totuttu.
Kemiralla ei myöskään ollut yhtenäistä yrityskulttuuria. Sen sijaan eri
yksiköissä ja tytäryrityksissä vallitsi kussakin oma kulttuurinsa. Keskeiseksi tehtäväksi tuli Kemiran integrointi uusien arvojen ja yhteisten toimintaprosessien pohjalta.
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Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja keskustelivat viikoittain
toteutettavista toimenpiteistä. Pekka Paasikiven aktiivinen tuki ja vuorovaikutus johtoryhmän kanssa koettiin tärkeäksi. Kun pääomistajan,
hallituksen ja ylimmän johdon näkemykset olivat yhtenevät, toimitusjohtaja vei saman linjan organisaatioon. Yhteistyö johdon, hallituksen ja
omistajan välillä oli varsin intensiivistä ja johti toimialaosaamisen paranemiseen. Tästä oli hyötyä, kun jouduttiin tekemään valintoja omaksutun strategian sisällä.
Toimitusjohtajana Harri Kerminen koki teollisen omistajan tuovan
johtamiseen voimaa, osaamista ja tahtoa. Tärkeää oli, että omistajuus
konkretisoitui henkilötasolla. Toimivan johdon ei siten tarvinnut tuntea
epävarmuutta yrityksen linjasta. Linja oli selkeä, yhdenmukainen ja perusteltu. Se teki onnistumisen mahdolliseksi.
Eivät asiat kuitenkaan aina menneet hyvin, ja epäonnistumisia sattui.
Hallituksen jäsen Jukka Viinanen muistaa, miten jäteveden puhdistuksessa käytettäviä kemikaaleja valmistaneen brasilialaisen tehtaan osto
johti ongelmiin, kun Kemiran hallitus ja johto eivät yhdessä valmistelleet hanketta.
Kaupan jälkeen ilmeni, ettei johto ollut riittävän perehtynyt kohteeseen. Hallitus puolestaan jäi passiiviseksi luottaen johdon osaamiseen.
Osoittautui, että tehdas oli monin tavoin kuviteltua huonompi. Vei aikansa, ennen kuin Kemira pääsi siitä eroon.
Yleensä kuitenkin onnistuttiin. Esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyön
suhteen päästiin hyviin tuloksiin, kun toiminta siirrettiin Kemiran omasta piiristä laajempiin puitteisiin. Muodostettiin konsortio, johon Valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen ohella tuli mukaan muita yrityksiä. Yhteistyö toi tuloksia ilman, että Kemiran omaa panosta oli tarpeen lisätä.
Kemiran kannalta finanssikriisi puhkesi pahassa paikassa, kun vuonna  oli tarkoitus aloittaa ison strategisen muutoksen toteuttaminen. Taloudellisen ja teollisen kriisin vallitessa huomio jouduttiin keskittämään kustannukset kurissa pitäviin vaihtoehtoisiin suunnitelmiin.
Seurauksena olivat saneeraukset. Paljon tehtaita suljettiin ja väkeä vähennettiin.
Harri Kermisen mielestä kriisi toisaalta osoitti, että muutokset olivat
välttämättömiä. Uuden omistajan myötävaikutuksella ne tehtiin nopeasti, ja Kemiran suunta kääntyi varsin nopeasti ylöspäin.



Talouskriisin haaste
Maailmantalouden suhdanteet kääntyivät vuonna 2008 tavalla, jota ei
ollut osattu ennakoida juuri missään. Pörssikurssit lähtivät jyrkkään
alamäkeen, ja esimerkiksi Kemiran osakkeen hinta oli vuoden kuluttua elokuussa 2007 tapahtuneesta kaupasta pudonnut huomattavasti
alhaisemmalle tasolle.
Oras Investin näkökulmasta ensisijainen kysymys ei kuitenkaan
ollut osakkeen hinta vaan ostetun yrityksen kehityspotentiaali. Kemiran osaketta tuskin olisi saatu myöhemmässä vaiheessa halvemmalla,
sillä valtio-omistaja ei olisi suostunut myymään isoa erää laskeneeseen kurssiin.
Talouskriisi asetti Oras Investin teollisen omistajuuden testiin. Miten yhtiö ja sen omistamat yritykset selviäisivät vaikean ajan läpi? Oliko yrityksissä tehty oikeita asioita ja oliko asiat ehditty tehty ajoissa?
Vaikeuksia lisäsivät jo ennen finanssikriisin puhkeamista toimialakohtaiset kannattavuutta ja tulosta heikentäneet muutokset. Uponor antoi tulosvaroituksen syyskuussa 2007 ja Kemira tammikuussa
2008. Kummankin osakekurssi puolittui vuoden 2008 aikana. Laskua
vauhditti ulkomaisten sijoittajien vetäytyminen. Oras Invest tai muut
suuret kotimaiset omistajat eivät sen sijaan harkinneet osakkeiden
myyntiä. Niiden taloudellinen asema oli vahva, eikä paniikki- tai pakkomyyntejä tarvinnut pohtia.
Lisähaasteen Oras Investille asetti toimitusjohtajavaihdosten suma
vuosina 2008–2009. Oras, Uponor, Kemira sekä Kemiran tytäryhtiö
Tikkurila saivat kaikki runsaan vuoden sisällä uuden toimitusjohtajan. Uusien henkilöiden etsiminen tehtävään vei huomattavasti Paasikivien aikaa.
Osakemarkkinoille levinnyt paniikki oli huipussaan maaliskuussa
2009, jolloin Oras Investin Uponor- ja Kemira-omistusten arvo oli laskenut vain 44 prosenttiin siitä, mitä se oli ollut vuotta aikaisemmin.
Samaan aikaan kummassakin yrityksessä toteutettiin kannattavuutta
parantavia rakenneuudistuksia, jotka käytännössä merkitsivät myös
yksikköjen sulkemisia ja irtisanomisia niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Toisaalta tuotekehityksestä ei haluttu leikata.
Etukäteen laaditun vaihtoehtobudjetin avulla Uponor onnistui ylläpitämään toimintakykynsä. Kemiran kohdalla tilanne oli vakavampi,
sillä sen taloudellinen asema oli kriisin iskiessä heikko. Hallitus oli
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hyvin huolissaan ja piti taseen vahvistamista välttämättömänä. Kun
toimiva johto sai käännettyä kassavirran positiiviseksi, voitiin joulukuussa 2009 toteuttaa Kemiran osakeanti, jossa suuromistajat olivat
isolla panoksella mukana. Se takasi annin onnistumisen vaikeissa
oloissa.413
Miten sitten Oras Investin sisällä oli reagoitu kriisin vaikeimmassa vaiheessa? Isompaa huolta ei tunnettu, sillä rahoitusasema oli todettu vahvaksi ja velkojen lyhennykset kyettiin hoitamaan. Lisäksi
Kemiran antiin ja Tikkurilan listaukseen kyettäisiin investoimaan,
vaikka Uponor ja Kemira eivät maksaisi lainkaan osinkoja vuosilta
2009 ja 2010. Tarpeen tullen Uponorin osakkeita voitaisiin myydä ja
supistaa omistusosuutta muutamalla prosentilla.
Vuonna 2009 valmisteltiin myös osuuden hankkimista ruotsalaisesta hanavalmistaja Ostnorista yhdessä sikäläisen kumppanin
kanssa. Tähänkin investointiin Oras Investin käytettävissä olevat varat riittäisivät. Hanke ei kuitenkaan edennyt, kun Ostnorin omistajat halusivat yhtiönsä säilyvän itsenäisenä.414
Kemiran osakeantia valmisteltaessa Oras Invest joutui opettelemaan uudenlaisen yhteistyötavan valtio-omistajan kanssa. Valtion
omistajaohjausyksikön tilalle oli tullut sijoitusyhtiö Solidium, johon valtion omistukset niin sanotuissa ei-strategisissa pörssiyhtiöissä keskitettiin. Vuonna 2009 näitä yhtiöitä oli yhdeksän, joista yksi
Kemira. Solidiumin tuli parhaalla tavalla hoitaa osakeomistuksia ja
hankkia niistä valtiolle pitkällä aikavälillä paras mahdollinen kokonaistuotto.
Oras Invest oli aikaisemmin sopinut Kemiraa koskeneet asiat
joustavasti valtion omistajaohjausyksikön johdon kanssa. Tosin valtion osallistuminen osakeantiin olisi tällöin edellyttänyt eduskunnalta päätöstä lisäbudjetista. Solidiumilla oli puolestaan valtuudet
ratkaista itse antiasia päätöksentekomenettelynsä mukaisesti. Oras
Investissä ei aluksi ymmärretty, ettei kiirehtiminen ja asioiden jättäminen avoimeksi sopinut Solidiumin kanssa asioitaessa.
Solidium oli tyytymätön varsinkin siihen, ettei sitä ollut informoitu riittävän ajoissa Kemiran annin valmistelusta niin kuin eläkevakuutusyhtiöitä. Antia koskevan päätöksen oheen Solidium edellytti konkreettista suunnitelmaa Tikkurilan irrottamisesta omaksi
yhtiökseen sekä analyysiä jakautumisen tasevaikutuksista.
Oras Invest olisi halunnut valtio-omistajan päätöksen Kemiran



antiin osallistumisesta nopeasti, mutta joutui odottamaan, kunnes
Solidiumin edellyttämät lisäselvitykset valmistuivat. Osakeannin toteuttamista viivästys ei kuitenkaan haitannut. Tämän alkuhämmennyksen jälkeen Solidium ja Oras Invest ovat oppineet luottamaan toisiinsa ja toimivat hyvässä yhteistyössä esimerkiksi Kemiran nimitystoimikunnassa.415
Suhdanteiden käännyttyä ylöspäin syksyllä 2009 kyseisestä vuodesta muodostui Oras Investin yhtiöryhmälle jopa yllättävän hyvä. Uponorin ja Kemiran kurssit nousivat pohjilta lähes kaksinkertaisiksi loppuvuoden aikana. Hanatehdas Oraksen kannattavuus puolestaan säilyi aikaisemmalla tasolla. Edelliseen vuoteen verrattuna Oras Investin
voitto kasvoi kolmanneksella.
Kehitys jatkui myönteisenä 2010. Alkuvuodesta Oras Investin yhtiöryhmään liittyi Kemirasta eriytetty ja pörssiin listattu maalitehdas
Tikkurila. Sen arvo pysyi listauksen jälkeen tasaisena. Tikkurilan ero
laski Kemiran osakkeen hintaa odotetusti vajaalla kolmanneksella,
toisaalta kurssikehitys oli muuten nouseva. Uponorin osakkeen arvo
puolestaan heilahteli. Osinkoja yritykset pystyivät maksamaan edellisen vuoden tapaan.
Toimitusjohtaja Jari Paasikiven optimismi kävi ilmi keväällä 2011
julkaistussa Oras Investin edellisen vuoden toimintakertomuksessa.
Kaikkien omistettujen yritysten liikevaihdot olivat kasvaneet ja tulokset parantuneet. Uusi vuosi oli alkanut lupaavasti, ja näkymät vaikuttivat suotuisilta.
Talouskriisi ei kuitenkaan ollut ohi, niin kuin oli toivottu. Vuosi
2011 osoittautui pettymykseksi, sillä pörssikurssien laskun seurauksena yli kolmannes omistettujen yritysten markkina-arvosta haihtui.
Hanatehdas Oraksenkin yritysarvoa jouduttiin supistamaan heikkoa
kysyntää seuranneen kannattavuuden laskun vuoksi. Haasteita lisäsivät Uponoria ja Orasta rasittaneet raaka-aineiden hinnankorotukset.
Maailmantalouden näkymät olivat jälleen muuttuneet synkemmiksi, ja Oras Investin hallituksessa keskusteltiin tarpeesta varautua
uuteen vuoden 2009 kaltaiseen romahdukseen. Toista pudotusta ei
kuitenkaan tullut, mutta ratkaisevaa käännettä nousuun ei myöskään
koettu. Ajoittaisia merkkejä paremmasta seurasivat jälleen kielteiset
uutiset. Lisäksi tulevaisuuden ennakointi osoittautui varsin vaikeaksi.
Oras Investin yritysryhmässä tulokset paranivat vuosina 2012–2013,
mutta tämä ei ollut kasvun vaan rakennemuutosten ja tehostamisen
ansiota.416


Erkki Järvinen aloitti maaliyhtiö Tikkurilan toimitusjohtajana vuoden
 alussa. Järvisen valinnan ratkaisivat kokemus pörssiyhtiön johtamisesta, brändimarkkinoinnin osaaminen sekä Ruotsin markkinoiden
tuntemus.
Tikkurila oli tuolloin päätetty erottaa Kemirasta itsenäiseksi yhtiöksi,
ja Järvisen tärkeimpänä tehtävänä tuli olemaan Tikkurilan vienti pörssiin. Aikataulu oli kuitenkin epärealistisen tiukka, sillä listauksen oli kaavailtu tapahtuvan jo maaliskuussa . Kun vielä finanssikriisikin tuntui täydellä voimallaan, operaatiota päätettiin siirtää vuodella ja toteuttaa Kemiran anti ensin.
Koska vahva markkina-asema teki Tikkurilan maalituotannosta houkuttelevan ostokohteen, ulkomaisia kyselijöitä kävi samaan aikaan tiedustelemassa, olisiko yhtiö myynnissä. Yhtään sitovaa tarjousta ei kuitenkaan tullut. Sitä paitsi omistajat olivat päättäneet pitää Tikkurilan.
Päätös kertoi Oras Investin ja suurten osakkeenomistajien halusta kehittää Tikkurilaa itsenäisenä pörssiyhtiönä.
Pörssiin meno oli Erkki Järvisen mukaan työläs, mutta onnistunut
prosessi. Tikkurilasta tuli ainoa  listattu yhtiö. Vielä edellisenä vuonna olisi ollut muitakin, mutta nämä jäivät finanssikriisin kuohuissa matkan varrelle.
Alkuvaiheessa ongelman muodosti Tikkurilan osakkeen heikko likviditeetti. Vaihtoa saatiin kuitenkin lisää, kun Solidium ja Kemira jäivät
pois omistajien joukosta. Tikkurilan tarinaa ryhdyttiin sitten viemään
määrätietoisesti maailmalle ulkomaalaisomistuksen lisäämiseksi. Nyt
tämä osuus on seitsenkertaistunut ja ollut ajoittain jopa yli  prosenttia. Ulkomaalaisten kiinnostus on perustunut haluun sijoittaa Venäjälle
länsimaisen yhtiön kautta.
Tikkurilan omistusrakenne on muodostunut hyväksi. On kasvollinen
kotimainen omistaja, kotimaisia instituutioita ja paljon ulkomaalaisiakin. Oras Invest tuo Tikkurilan tarinaan uskottavuutta, onhan sillä myös
muita omistuksia ja pitkäjänteisen omistuksen strategia.
Jari Paasikiven johtamassa Tikkurilan hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista kaksi ulkomaalaista. Kaikki ovat kokeneita liikkeenjohtajia.
Toimivan johdon ja hallituksen roolit ovat pysyneet selvinä. Erkki Järvisen mielestä ei ole ollut päällekkäisyyttä tai epäselvyyttä, kuka vastaa
mistäkin. Hallitus ja johto pitävät kerran vuodessa jäsennellyn strategia-
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Tikkurilan eriyttäminen



keskustelun. Yleensä jokaisessa hallituksen tapaamisessa esitellään kehittämis- ja kasvuideoita.
Erkki Järvisen tullessa toimitusjohtajaksi Tikkurilan johtoryhmään kuului  jäsentä. Se oli ikään kuin iso komitea. Järvinen supisti jäsenmäärän
viiteen. Johtoryhmän jäsenet ovat pitkään mukana ollutta kaupallista
johtajaa lukuun ottamatta uusia alalla.
Kemira-kaudella Tikkurila oli tehnyt yritysostoja ulkomailla, mutta hankitut yhtiöt olivat jääneet elämään omaa elämäänsä. Nyt ne piti integroida Tikkurilan organisaatioon ja toimintatapoihin. Yhtenäisyyttä lisäsi sekin, että matriisiorganisaatiosta siirryttiin linjaorganisaatioon.
Erkki Järvinen oli ennen toimitusjohtajaksi tuloaan keskustellut Tikkurilan tulevaisuudesta Pekka ja Jari Paasikiven kanssa. Kehityksen odotettiin tuolloin olevan paljon tasaisemman. Finanssikriisi johti vapaaseen pudotukseen. Venäjällä tuli kymmenien prosenttien vähennys myynnissä.
Organisaatio ja kustannustaso piti sopeuttaa maailmantalouden tilaan.
Jouduttiin tekemään rakennemuutoksia, jotka johtivat irtisanomisiin.
Tikkurila on siirtänyt strategiansa painopistettä kuluttajamaalien puolelle ja supistanut huonosti kannattavaa sekä jyrkästi heilahtelevaa teollisuusmaalien liiketoimintaa. Asiakkaiden muuttuvia tarpeita pyritään ymmärtämään koko ajan paremmin. Tikkurilalla on laaja palvelupaketti, joka
on yksi sen menestyksen salaisuuksista. Erityisesti verkkopalveluihin on
panostettu.
Tikkurilalla on maalien ohella asiantuntemusta myös pinnoista, jolloin
asiakkaalle osataan tarjota parasta tarkoitukseen sopivaa tuotetta. Iso
haaste ja toisaalta mahdollisuus ovatkin erilaiset uudet pinnat, esimerkiksi metalli- ja lasipintaiset rakennukset.

Miten eteenpäin?
Oras Investin toimitusjohtaja Jari Paasikivi totesi vuonna 2012 talouskriisin muuttaneen yritysten toimintaympäristön. Vanhat hyvät ajat
eivät enää palaisi. Vain vahvat yritykset kykenisivät tarttumaan kysynnän hitaaseen elpymiseen. Kasvu jouduttaisiin hankkimaan markkinaosuuksia valtaamalla. Yritysten menestyminen edellytti myös ainutlaatuisten ja omaperäisten liikeideoiden kehittämistä. Jari Paasikiven mukaan teollisen omistajan tuli huolehtia siitä, että yritysten
henkilöstö oli pätevä kohtaamaan kiristyneen globaalin kilpailun.418


Oras Investin näkökulmasta 2010-luvun myönteisimpiä asioita
oli Tikkurilan erinomainen kehitys. Vahvaa kassavirtaa ja kannattavuutta ylläpitänyt Tikkurila osoittautui kestävällä pohjalla toimivaksi
laatuyhtiöksi. Toisaalta sen mahdollisuuksia ovat rajoittaneet Euroopan talouden polkeminen paikallaan ja Venäjän kasvun pysähtyminen vuonna 2014.
Uponorin toimintaympäristössä myönteisintä oli kysynnän elpyminen Yhdysvalloissa, jossa Uponor kykeni hyvin puolustamaan
asemiaan. Huonommin meni kotimaassa ja myös infrastruktuuritoimialan myynti oli 2010-luvun puoliväliä lähestyttäessä laskussa.
Uponorin kehityksen ratkaisevat sisäisen toiminnan tehokkuus, uudet innovaatiot sekä mahdolliset yritysostot.
Kemirassa toimitusjohtaja, vuorineuvos Harri Kerminen siirtyi
2011 eläkkeelle, ja hänen seuraajakseen valittiin aikaisemmin hallitukseen kuulunut Dr. Wolfgang Büchele. Tämän johdolla toteutettiin Fit for growth -uudelleenjärjestelyohjelma, joka ei tosin vielä saanut aikaan ratkaisevaa käännettä. Kemiran on kuitenkin todettu voivan kasvaa kartonki- ja paperikemikaalien valmistuksen markkinajohtajaksi, ja tätä strategiaa on tuettu yritysostoilla.

Oras Investin
joulukuussa 
nimitetty hallitus,
vasemmalta
Kaj Paasikivi, Ulf
Mattsson (Ruotsi),
Pekka Paasikivi, Dr.
Frank StangenbergHaverkamp (Saksa),
Christoph Vitzthum
ja Vesa Puttonen.



Vuonna 2013 Wolfgang Büchele nimitettiin suuren saksalaisen
teollisuuskonsernin Linden toimitusjohtajaksi. Hän kuitenkin jatkoi Kemirassa yhtiön hallituksessa. Kemiran potentiaalin esiin saaminen siirtyi seuraavan toimitusjohtajan Jari Rosendalin tehtäväksi.
Hanatehdas Oraksen toimialan hidas kasvu salli liikevaihdon lisäämisen vain kilpailijoiden kustannuksella. Tähän yhtiön erinomaiset tuotteet tarjosivat kuitenkin mahdollisuuden. Vuonna 2013 Hansan oston jälkeen muodostettu Oras Group saattaa kilpailukyvyltään
muodostua paremmaksi kuin osiensa summa, mikäli integraation
toteuttamisessa onnistutaan ja synergiahyödyt saavutetaan.419
Vaikka edellä on yksityiskohtaisesti käsitelty yritysten kehitystä
muutaman vuoden sisällä, Oras Investin strategia ei ole lyhyen aikavälin kehityksen tai näkymien varassa. Strategian perusta on maailmanlaajuisissa niin sanotuissa megatrendeissä, joita hyödyntäen
omistetut yritykset voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja joiden olemassaolo tekee mielekkääksi juuri näiden yritysten omistamisen.
Oras Investiä eniten hyödyttävät megatrendit ovat väestökasvu,
kaupungistuminen sekä kasvavat investoinnit infrastruktuuriin.
Näihin yhdistyy puhtaan veden saannin turvaaminen. Oras Investin
yhtiöryhmä tarjoaa kestävän kehityksen kriteerit täyttäviä tuotteita ja
palveluja megatrendien myötä kasvaville talouden sektoreille.
Yhtiöryhmän yritykset toimivat rakennus- ja talotekniikan sekä
vesiteollisuuden alalla. Oraksen ja Uponorin liiketoiminta sijoittuu
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molemmille sektoreille, Tikkurilan puolestaan ensiksi mainitulle ja
Kemiran jälkimmäiselle. Oras Investin vuosikertomuksessa 2010
todettiin myös, että ”omistukset työskentelevät edistääkseen maailman vesivarojen kestävää käyttöä”. Tulevaisuus näyttää, miten liiketoiminnan suuntaaminen megatrendejä hyödyntäväksi onnistuu.420

Oras Investin toiminnan perusta on teollinen omistajuus, johon
missio, visio ja arvot sisältyvät. Oras Invest työskentelee suhdannesyklit ylittävällä aikajänteellä ja tekee tiivistä yhteistyötä omistettujen
yritysten osakkeenomistajien, hallituksen ja johdon kanssa.
Teollinen omistajuus on luonteeltaan aktiivista omistamista ja
yrittämistä. Sen juuret ovat Paasikiven perheen ensimmäisen ja toisen polven toiminnassa. Ensimmäinen polvi perusti Oraksen, kehitti ja kasvatti toimintaa sekä siirsi sen seuraavalle sukupolvelle.
Toisen polven aikana yritys on käynyt läpi merkittävän muutoksen,
mutta muutos ei ennen 2000-lukua heijastunut hallituksen työskentelyyn.
Paasikiven kolmen veljeksen päätöksenteko säilyi vuosikymmenien ajan epämuodollisena ja asioita käsiteltiin usein ”käytäväkeskusteluissa”. Näin voitiin jatkaa, sillä suurista linjoista vallitsi yksimielisyys, vaikka pienemmistä joskus oltiin erimielisiä. Tunnusomaista oli kannattavuudesta ja vahvasta taseesta kiinni pitäminen, mikä
vaikutti myös riskien arviointiin.
Toisen polven sitoutuminen Orakseen oli vahva. Yhtiön etu oli aina
tärkein. Yrityksen myyntiä ei missään vaiheessa vakavasti harkittu.
Alusta lähtien oli selvää, että omistus siirtyy kolmannelle polvelle.
Kun Paasikivien omistukset laajenivat Oraksesta pörssiyhtiöihin,
aikaisemmasta epämuodollisesta päätöksenteosta siirryttiin muodollisempaan hallitustyöskentelyyn. Oras Investin 2000-luvulla kehittynyt toimintatapa käsittää hyvän omistusrakenteen, vahvan hallituksen, potentiaalisen toimitusjohtajan sekä sitoutuneen ja monipuolisen sisäisen verkoston. Tämän kokonaisuuden uusiutuminen
ja sen sisällä tapahtuva yhteistyö ovat ratkaisevia Oras Investin ja
sen omistamien yritysten kehitykselle pitkällä aikavälillä.
Hyvän omistusrakenteen osalta on määritelty, että pörssiin listatuissa yrityksissä yhtiön tulee olla suurin omistaja. Listaamattomissa yrityksissä omistusosuuden tulee olla yli 50 prosenttia.


Omistusrakenteen suhteen ei missään yrityksessä ole ongelmia.
Hanatehdas Oras on edelleen sataprosenttisesti Oras Investin omistuksessa, minkä Paasikiven perheen henkiset ja taloudelliset resurssit ovat tehneet mahdolliseksi. Pörssiyhtiöissä omistusosuus on Uponorissa 23 prosenttia ja Kemirassa sekä Tikkurilassa 18 prosenttia.
Tärkeää on kuitenkin koko ajan arvioida, onko Oras Invest paras mahdollinen omistaja näille yhtiöille ja onko niitä hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla yhtiöiden ja kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaisesti. Suurten osakkeenomistajien kanssa halutaan varmistaa yhtenäinen näkemys yritysten potentiaalista ja kehitysmahdollisuuksista.
Kaikissa kolmessa pörssiyhtiössä osakkeenomistajina on myös kotimaisia instituutioita merkittävällä osuudella, sekä ulkomaalaisia
noin 25 –35 prosentin osuudella. Kotimaisten piensijoittajien osuutta
on vuosien mittaan pyritty lisäämään. Kemira eroaa muista siinä, että
osakkeenomistajana on Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium merkittävällä osuudella.
Toimintatavan toinen elementti on vahva hallitus. Se rakentuu riippumattomista jäsenistä, ja siinä tulee olla riittävästi toimialaosaamista, strategista näkemystä sekä tulosorientoitumista. Koska Oras Invest on omistamissaan pörssiyhtiöissä suurin omistaja, sillä on riittävä vaikutusvalta hallitusten puheenjohtajia, jäseniä ja yritysten toimitusjohtajia valittaessa.
Hyvän toimitusjohtajan ammatillisen osaamisen tulee olla korkeatasoista ja hänen henkilökohtaisten arvojensa linjassa omistajan ja
hallituksen kanssa. Toimitusjohtajan etsiminen ja valinta on hallituksen asia.
Hyvän toimitusjohtajan löytäminen erityisesti globaalin pörssiyhtiön johtoon on erittäin haastavaa. Tutkimukset osoittavat toimitusjohtajien toimikauden jäävän Suomessa keskimäärin runsaan neljän vuoden pituiseksi, eivätkä toimitusjohtajien intressit urakehityksensä suhteen käy aina yksiin yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteiden kanssa.
Oras Invest on kuitenkin vuosien mittaan saanut omistamiinsa yhtiöihin hyviä toimitusjohtajia. Lisäksi omistajat, hallitus ja toimiva
johto ovat kyenneet työskentelemään riittävän yhdenmukaisesti, jolloin niin sanotuilta agenttiongelmilta on vältytty. Kemirassa toimitusjohtajien vaihtuvuus on tosin ollut turhan suuri. Tämä on kuitenkin
johtunut luonnollisista syistä, ei toimitusjohtajien epäonnistumisista.
Oras Investin ja sen omistamien yhtiöiden menestykseen vaikut
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taa merkittävästi vahva ja sitoutunut, hyvää hallintotapaa noudattava
sisäinen verkosto. Sen muodostavat omistajat, nimitystoimikuntien
jäsenet, hallitusten jäsenet sekä toimiva johto. Tällä hetkellä Oras
Investin sisäiseen verkostoon kuuluu noin 50 henkilöä. Verkostoitumisen osalta kaikkia mahdollisuuksia ei vielä ole hyödynnetty. Tiedon, ideoiden ja ratkaisujen välittymistä verkostossa voidaan varmaankin vielä edistää.421

Oras Invest omistusten arvon jakauma 2014

14%
31%

33%
22%

Oras Group

Uponor Oyj

Kemira Oyj

Tikkurila Oyj

Oras Invest yhtiöiden* yhteenlaskettu liikevaihto 2010–2014 (milj. euroa)
4500
4000
3500

3322

3306

3299

3282

3092

4001

3984

3926

3771

3692

3000
2500
2000
1500
1000

600

678

627

489

500

678

0
2010

2011

2012
Yhteensä

*(Oras Group, Uponor Oyj, Kemira Oyj, Tikkurila Oyj)

Ulkomaat

2013

2014

Suomi



Varman kokemuksia yhteistyöstä
Risto Murto tuli vuonna  sijoitusjohtajaksi työeläkevakuutusyhtiö
Varmaan. Vuoden  alussa sijoitusjohtajan tehtävät vaihtuivat yhtiön toimitusjohtajuuteen. Varma on Suomen suurin työeläkevakuuttaja ja yksityinen sijoittaja.
Vuosien aikana Murto on tehnyt Oras Investin kanssa yhteistyötä Kemiran osakekaupan valmisteluissa sekä Kemiran, Tikkurilan ja Uponorin
omistusta koskevissa kysymyksissä. Varman roolina on ollut olla pitkäaikainen sijoittaja näissä yhtiöissä, joissa Oras Invest toimii aktiivisena
pääomistajana.
Kemiran osakekauppa vuonna  oli ensimmäinen kerta, kun valtion omistusta yksityistettiin myymällä sitä kotimaiselle teolliselle omistajalle ja instituutioille. Aloite Kemira-projektiin tuli Oras Investiltä. Risto Murron mukaan Oras Investin vahva panostus ratkaisi sen, että Varma
lähti mukaan hankkeeseen.
Pekka Paasikiven kanssa sovittiin, että Murto tiedustelisi muiden sijoittajien kiinnostusta tulla mukaan. Kolme instituutiota tulikin, mikä
teki mahdolliseksi Kemiran tasapainoisen omistusrakenteen. Osakekaupan jälkeen tapahtunut Kemiran kurssilasku oli pettymys, mutta Varma
saattoi kärsivällisesti odottaa uutta nousua toisin kuin esimerkiksi jotkut
sijoitusrahastot.
Varma on ollut tyytyväinen Kemiran strategian aktiiviseen kehittämiseen. Oras Investin näkemyksen mukaisesti Kemiran taseesta on pidetty
huolta, eikä kannattavuutta ole tärvätty kasvua haettaessa. Koska Varma on mukana vain sijoittajana, se ei ole osallistunut Kemiran hallitustyöskentelyyn.
Pitkäaikaisten omistajien yhteisen näkemyksen mukaisesti Tikkurila vietiin pörssiin ja sen osakkeet jaettiin Kemiran omistajille. Myös Varmalle tuli listauksen seurauksena merkittävää omistusta Tikkurilassa.
Tikkurilan toiminta on poikkeuksellisen selkeää, ja yhtiön perusvarallisuus on kunnossa. Osake on siksi kiinnostanut sijoittajia laajasti myös ulkomailla, mikä on turvannut hyvän kurssikehityksen.
Paasikivet ja Oras Invest ovat olleet Varmalle hyvä yhteistyökumppani. Omistettuja yhtiöitä on kehitetty pitkäjänteisesti pitäen huolta peruskannattavuudesta. Risto Murron mukaan Paasikivet ovat myös sitoutuneet yhteistyötä korostaviin hallintomalleihin. On rakennettu osakkeenomistajista koostuvat nimitystoimikunnat, joissa päästään keskustelemaan hallitusten kokoonpanoista.
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Oras Investillä on teollista osaamista, ja se on pitkäaikaisesti sitoutunut omistamiinsa yrityksiin. Tässä suhteessa yhtiö on vienyt konseptinsa
Suomessa pisimmälle. Sijoittajan näkökulmasta tämä on hyvä asia, sillä
aina on mahdollisuus lisätä omistusosuutta, jos alkuperäiset sijoitukset
osoittautuvat kannattaviksi. Tähän mennessä Varman sijoitukset Uponoriin, Kemiraan ja Tikkurilaan ovat olleet kilpailukykyisiä.
Risto Murron mielestä valtion omistuksen yksityistäminen Kemiramallin mukaisesti voisi laajemminkin olla järkevää. Mutta löytyykö Suomesta Oras Investin lisäksi toista yksityistä tahoa, jolla olisi mahdollisuus
niin suureen kauppaan, – prosentin omistukseen pörssiyhtiössä?

Yhteiskunta ja teollinen omistajuus
Oras Investin teolliseen omistajuuteen perustunut toimintatapa
ei 2010-luvun puolivälissä ollut suinkaan valmis. Sen terävöittäminen vaati vielä jatkopohdintoja. Samaan aikaan ajankohtaiseksi kysymykseksi nousi omistajuuden yhteiskunnallinen ulottuvuus. Menestyvän yrityksen tuodessa vaurautta omistajiensa ohella henkilöstölle, muille sidosryhmille sekä koko yhteiskunnalle, miten edistää
tällaisten yritysten syntyä ja kehitystä? Tarjoaisiko teollinen omistajuus tähän keinon?
Arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä
Tulot asiakkailta,
4 001 milj. euroa

3025 milj. euroa

Oras Investin
omistamien yhtiöiden
tulovirrat sidosryhmille nousivat
neljään miljardiin
euroon vuonna .

581 milj. euroa
152 milj. euroa
39 milj. euroa
Osingot,
151 milj. euroa
70 748 osakkeenomistajalle



Suomi oli koko 2010-luvun kärsinyt vaikeasta taloudellisesta rakennekriisistä. Teollisuuden työpaikat supistuivat 10 000:n vuosivauhdilla. Talouskasvu oli lähes pysähtynyt, ja työttömyys hitaassa,
mutta varmassa nousussa. Julkista taloutta jouduttiin rahoittamaan
kasvavalla velanotolla. Suhdanteiden paranemista odoteltiin, mutta
toive käänteestä siirtyi vuosi vuodelta.
Julkisen sektorin ja suuryritysten vähentäessä työvoimaansa yhteiskunnallisessa keskustelussa vaadittiin yrittäjävetoisten pienten
ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamista. Uusien
työpaikkojen oli havaittu syntyvän vain pk-yrityksiin. Näistä uskottiin myös löytyvän tulevaisuuden menestyjät.
Lisähaasteen toi Suomessa vallitseva puute pitkäjänteisistä omistajista. Yhteiskuntapolitiikka ei ollut suosinut tämän tyyppistä aktiivista omistamista vaan pikemminkin passiivista sijoittamista. Yritysten kasvaessa yrittäjyys tarvitsee kuitenkin aktiivista omistamista
tuekseen. Samoin nähtiin tärkeänä, että yrityksen sukupolvenvaihdoksen jälkeen jatkajat haluaisivat toimia aktiivisina omistajina sen
sijaan, että siirtäisivät omaisuutensa työllisyyttä edistämättömiin sijoituskohteisiin. Oras Invest katsoo harjoittamansa teollisen omistajuuden olevan yhteiskunnassa kaivattua aktiivista omistamista ja
yrittäjyyttä.
Omistamisen oikeutus perustuu yrityksen kykyyn hoitaa yhteiskuntavastuutaan. Kyse on siitä, että yritys tarjoaa hyödykkeitä asiakkailleen ja käyttää saamansa liikevaihdon suureksi osaksi erilaisten raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen ostamiseen toimittajilta,
henkilöstön palkkoihin, veroihin yhteiskunnalle, lainojen kustannuksiin sekä osinkoina omistajille. Kun yrityksen liiketoiminta on
onnistunutta ja luo lisäarvoa, siitä hyötyvät omistajien ohella kaikki
sidosryhmät ja yhteiskunta kokonaisuudessaan.
Pitkällä aikavälillä toimivan omistajan on myös hoidettava suhteet
yrityksensä sidosryhmiin vastuullisesti. Jos omistaja menettelee väärin muita omistajia, henkilöstöä tai asiakkaita kohtaan, se kärsii siitä
itse ennemmin tai myöhemmin.423
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Oras Investin hallituksen jäsenet –:
Pekka Paasikivi, puheenjohtaja, –
(Askon hallituksen puheenjohtaja , Uponorin hallituksen
puheenjohtaja –, Kemiran hallituksen puheenjohtaja –)
Jukka Paasikivi, –
(Oraksen hallituksen puheenjohtaja –)
Jari Paasikivi –
(Uponorin hallituksen puheenjohtaja –, Tikkurilan hallituksen
puheenjohtaja –, Kemiran hallituksen puheenjohtaja –)
Annika Paasikivi, –
(Uponorin hallituksen varapuheenjohtaja –)
Vesa Puttonen, –
Ulla Litzén, –
Kaj Paasikivi, –
Eerik Paasikivi, –
Dr. Frank Stangenberg-Haverkamp –
Risto Paasikivi, –
Christoph Vitzthum, –
Ulf Mattsson –

Taulukko . Oras Invest –.
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60

2011
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34

2012

617

28
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776

27

2014

732

28

Lähde: Oras Invest toimintakertomukset –.



Annika Paasikivi
toimii Oras Investin
operatiivisena
johtajana.

Kolmannen polven näkemys
Annika Paasikivi tiesi lapsuudessaan -luvulla Pekka-isän työpaikan
olevan Oraksen hanatehtaalla. Tässä ei ollut mitään erikoista, työskenteliväthän Oraksella myös kavereiden isät ja monen äitikin. Yllätys oli, kun
Annika sai -vuotiaana kuulla ystävältään, että Paasikiven perhe omisti Oraksen.
Paasikiven perheen kolmas polvi teki hanatehtaalla kesätöitä, mutta Oraksesta ei kuitenkaan ajateltu tulevan aikuisiän työpaikkaa. Isät antoivat ymmärtää, että älkää tänne tulko, menkää hakemaan kokemusta
muualta. Ei ollut paineita, että joutuisi isona kantamaan vastuuta Oraksen johtajana.
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Kävi kuitenkin niin, että isät ottivat omistajan vastuun esille -luvun puolivälissä. Nuorten keskuudessa asian käsittely ja hyväksyminen vei aikaa. Ylioppilaaksi kirjoitettuaan Annika haki valtiotieteelliseen
tiedekuntaan, mutta ei tullut valituksi. Myöhemmin hän arvioi hakuinnon johtuneen osittain halusta näyttää, ettei Oraksen olemassaolo
vaikuttanut ratkaisuihin.
Sitten kypsyi käsitys kaupallisen koulutuksen välttämättömyydestä,
jotta pystyisi kaikesta selviämään. Annika suoritti Englannissa kansainvälisen liiketoiminnan tutkinnon. Myös Kaj, Risto, Eerik ja Henrik Paasikivi opiskelivat liiketaloutta. Sen sijaan Kristiina ja Sofia Paasikivi suuntautuivat muille aloille.
Kun Paasikivien omistus siirrettiin -luvun lopussa toiselta polvelta kolmannelle, asiaa juhlistettiin ja kolmannen polven nuorista todettiin nyt tulleen omistajia. Isät olettivat sukupolvenvaihdoksen tulleen
hoidetuksi, mutta Annikasta kyse oli vain teknisestä asiasta, henkisesti
mitään ei tapahtunut.
Kolmannelle polvelle järjestettiin kyllä monenlaista koulutusta ja tilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli hyvän omistajan valmiuksien kehittäminen. Annikan mielestä koulutus meni kuitenkin paljolti hukkaan,
kun siihen ei yhdistynyt käytännön tekemistä. Lisäksi, koska Uponorin
osakkeetkin kuuluivat tuossa vaiheessa Orakselle, Annika mielsi tulevaisuutensa pikemmin hanatehtailijana kuin teollisena omistajana.
Asiat muuttuivat vasta, kun Oras Invest aloitti . Nyt kolmas polvi
tuli virallisesti mukaan liiketoimintaan. Ensi vaiheessa Kaj valittiin Oraksen ja Annika Oras Investin hallitukseen. Jonkin ajan kuluttua Kaj valittiin myös jälkimmäiseen. Alkuvaiheessa Annika oli hallituksessa lähinnä
kuunteluoppilaana. Tehtävä vei kuitenkin aikaa ja aiheutti poissaoloja
varsinaisesta leipätyöstä.
Oras Investin perustaminen ei välittömästi merkinnyt omistamisen
ammattimaistamista. Varsinaisesti tähän päästiin vasta sitten, kun Jari
Paasikivi keskittyi toimitusjohtajan tehtäviin . Tätä ennen Pekka,
Jukka ja Jari puhuivat ja sopivat tapaamisten yhteydessä toimenpiteistä keskenään, eikä pöytäkirjoja juuri tehty.
”Isot pojat”, kuten nuoriso isiään kutsui, olivat Annikan mukaan myös
sitä mieltä, että asiat voitiin hoitaa Raumalta. Annikasta Rauma oli liian
syrjässä, ja niin kävikin, että Oras Investin toimisto siirrettiin Helsinkiin.
Uponor oli Annikan mielestä mielekäs omistus Oras Investille, sillä Paasikivet kykenivät siirtämään yritykseen pitkällisen teollisen koke-



muksensa. Hallituksen kautta vaikuttamalla toimiva johto ja johtoryhmä saivat merkittävää tukea. Kemiran hankintaa jouduttiin sen sijaan
perustelemaan, koska yhtiöllä ei ollut mitään tekemistä rakennusalan
kanssa.
Nyt Oras Invest on hanatehdas Oraksen tekemän Hansa-yhtiön oston
myötä osoittanut, että omistusta uskalletaan kasvattaa vaikeinakin aikoina. Kun oikea tilaisuus tulee, siihen osataan tarttua.
Talouskriisin aikana ei ole pelästytty ja ryhdytty paniikissa myymään
omaisuutta. Tämä vahvistaa viestiä pitkäjänteisyydestä. Annikan mukaan Paasikivet eivät muutenkaan ole myyjiä vaan ostajia ja pitäjiä. Myymisestä ei oikein ole kokemusta.
Oras Investin hallitus toivoi -luvun alussa Paasikivien kolmannen polven kertovan tulevaisuuden suunnitelmistaan. Pidettiin tärkeänä tietää, mitä omistajat aikovat, kun vanhempi polvi on ikääntymässä.
Tässä vaiheessa Annika ilmoitti haluavansa yhtiöön töihin. Hallitukseen
kuulunut Ulla Litzén kannusti ja totesi Annikan päteväksi. Lisäksi hän
ryhtyi Annikan mentoriksi. Asia oli kuitenkin vaikea, kun edellinen polvi
oli katsonut, että on parempi olla muualla töissä ja Oras Investissä vain
omistajana. Kypsyttely kesti pari vuotta.
Vuonna  alkanut työ Oras Investin operatiivisena johtajana toi
paljon tehtäviä, mutta Annika halusi silti osallistua Oraksen Hansakaupan valmisteluun ja yritysten integraation toteuttamiseen. Vastuualueiksi tulivat lakiasiat ja viestintä. Projektin ohessa työt Oras Investin
asioiden parissa jatkuivat.
Perheyrityksen sukupolvenvaihdos on Annikan mielestä edennyt
mielekkäällä tavalla, kun kolmas polvi on yhä laajemmin ottanut vastuullisia tehtäviä. Esimerkiksi Annika kuuluu nyt myös Uponorin sekä
Oraksen hallituksiin, ja Kajn ohella Eerik sekä Risto ovat olleet mukana
sekä Oras Investin että Oraksen hallituksissa.
Sukupolvenvaihdos on kymmenestä viiteentoista vuoteen kestävä
prosessi. Sen läpiviennistä omistajat ovat keskustelleet keskenään sekä
vanhemman polven kanssa. Jälkimmäisillä on paljon arvokasta kokemusta jaettavaksi. Annikan mukaan kokemuksen siirto ei kuitenkaan
onnistu mekaanisesti, vaan voi tapahtua vain vastuunoton ja työnteon
välityksellä. Esimerkiksi Jari Paasikivi on Oras Investissä siirtänyt vastuuta Annikalle järkevällä tavalla.



Perheyrityksen sukupolvenvaihdos
Pekka, Jukka ja Jari Paasikivi olivat 1970- ja 1980-luvuilla tulleet mukaan isänsä yritykseen. Kolme vuosikymmentä myöhemmin oli
seuraavan sukupolven vuoro. Sukupolven vaihtumiseen liittyy sekä
omistuksen että osaamisen siirtäminen. Perheyritykselle tapahtuma
muodostaa jonkinasteisen riskin.
Vanhempi polvi toivoo nuorten omaksuvan myös edeltäjien arvot
ja tavan tehdä työtä. Vuosikymmenien kuluessa maailma on kuitenkin muuttunut, ja nuoret tarkastelevat asioita omasta näkökulmastaan. Pystytäänkö sukupolvien välinen kuilu ylittämään ja löydetäänkö yhteinen kieli kommunikaatiolle?
Oraksen tilintarkastajat olivat jo 1990-luvulla huomauttaneet
omistuksen siirtämiseen liittyvästä veroriskistä. Perheyrityksen
omistuksen siirtyminen kolmannelle polvelle hoidettiin siksi vuosikymmenen lopussa suunnitelmallisesti, mutta vastuun antamisessa
ehkä turhaan viivyteltiin. Näin ainakin nuorten Paasikivien piirissä
ajateltiin, kun he pääsivät joko Oraksen tai Oras Investin päättäviin
elimiin vasta 2010-luvulla.

Jukka (vas.) Pekka ja
Jari Paasikivi viimeksi
mainitun kotona
lokakuussa .



Tarkoitus ei ollut, että kaikista kolmannen polven jäsenistä tulisi
teollisia yrittäjiä tai liikkeenjohtajia. Jotkut olisivat keskeisesti mukana
perheyrityksen toiminnassa, toiset ehkä suuntautuisivat muille
aloille. Tärkeintä oli, että kaikki ymmärtäisivät teollisen omistajuuden idean ja vaatimukset. Paasikivien kolmas polvi onkin valmistautunut vastuun ottamiseen monipuolisella koulutuksella ja työkokemuksella.
Oman ohjeensa on antanut Oras Investin saksalainen hallituksen
jäsen tohtori Frank Stangenberg-Haverkamp, joka edustaa perheyhtiö Merckin yhdettätoista sukupolvea. Hänen mukaansa on tärkeää,
että omistajaperheeseen kuuluvat ovat hallitustyöskentelyssä samalla ”silmän korkeudella” ulkopuolisten hallitusjäsenten kanssa. Vain
tällä tavalla syntyy keskinäinen luottamus ja kunnioitus.
Kolmannen polven asennoituminen omistajan rooliinsa kävi ilmi
Oras Investin hallituksen joulukuussa 2008 pidetyssä strategiakokouksessa. Kolmas polvi halusi ensinnäkin Oras Investin säilyvän
perheyrityksenä. Omistaminen katsottiin moraalisesti oikeutetuksi
niin kauan kuin sen kautta kyettiin edistämään kestävää ja terveellä
pohjalla olevaa kasvua.
Toiseksi, koska Oras Investin omistamat yritykset olivat johtavia
toimialoillaan, yhtiön haastavana visiona tulisi olla kehittyminen
yhdeksi maailman johtavista perheomisteisista teollisista omistajista. Paasikiven perheen teollista traditiota pidettiin tärkeänä, ja liiketoiminta haluttiin suunnata tulevaisuuden alana pidettyyn vesiliiketoimintaan.425
Perheyrityksen hallintotavan kehittämisessä on parin viime vuoden kuluessa otettu konkreettisia askeleita. Tämä on nähty tarpeelliseksi, kun aikaisempien vapaamuotoisten omistajatapaamisten ei
katsota riittävän jatkossa. Tärkeintä on hallintoperiaatteiden selkeyttäminen. Yhtenä toimenpiteenä on Oras Investin omistajaneuvoston perustaminen.
Omistajaneuvoston tarkoitus on omistaja-asioiden käsittely ja
Oras Investin omistajaohjaus. Sen toimintaa ohjaavat hallintoperiaatteet sekä työjärjestys. Tärkein tehtävä on puheenjohtajan valinta
Oras Investin nimitystoimikuntaan, joka valmistelee Oras Investin
hallituksen jäsenten nimitykset.
Omistajaneuvoston toinen tehtävä on omistajien tahtotilan välittäminen Oras Investiin. Tietoa välitetään myös vastakkaiseen suun
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taan. Mitä paremmin Oras Investin yhtiökokousasiat on valmisteltu,
sitä tyytyväisempiä omistajia yhtiökokouksessa on.
Omistajaneuvoston ansiosta Oras Investin hallituksen toiminta
selkeytyy ja ammattimaistuu, kun omistaja-asiat suljetaan tietoisesti
hallituksen ulkopuolelle. Lisäksi riippumattomien jäsenten määrää
hallituksessa lisätään.426
Vaikka Paasikivien kolmas polvi on ilmaissut halunsa kehittää
Oras Investiä suvun teollisen tradition mukaisesti, se on toivonut
myös vaihtoehtoisia malleja tutkittavan. Järkevää varmaan onkin,
että vaihtoehtoja katsellaan laajemmin. Teknologian kehitys tuo uusia materiaaleja ja mullistaa tuotantomenetelmiä. Teollisuudenalojen sisäinen logiikka muuttuu, vanhoja aloja kuihtuu ja uusia nousee tilalle. Kehityksessä mukana pysymisestä tulee Paasikivien kolmannelle polvelle haaste, niin kuin se oli haaste aikaisemmillekin
polville.



Paasikiven perhe osallistui IMD:n heille räätälöimään Family Business Governance
-ohjelmaan huhtikuussa . Kuvassa äärimmäisenä vasemmalla IMD:n professori
Denise Kenyon-Rouvinez ja oikealla assistentti Silva Artinian. Paasikivistä takana
vasemmalta Kristiina, Jari, Annika, Jukka ja Pekka sekä edessä vasemmalta Kaj, Henrik,
Eerik ja Risto Paasikivi. Kuvasta puuttuu Sofia Paasikivi.



ORAS
PERHEYRITYKSENÄ
MUUTTUVASSA
MAAILMASSA
Susanna Fellman

Tässä kirjassa olemme voineet lukea suomalaisesta perheyhtiöstä ja
sen pitkäaikaisista omistajista. Tässä päätösluvussa Oraksen kehitystä ja Paasikiven perheen strategioita analysoidaan Suomen makrotaloudellisen ja institutionaalisen ympäristön näkökulmasta. Pohdin muun muassa yrityksen kehitystä ja sitä, millä tavoin yritys ja
omistajaperhe ovat suuntautuneet muuttuvassa ympäristössä. Toiseksi valaisen yrityksen kasvun ja muutoksen suhdetta omistajuuteen. Miten Oraksen johdossa on tasapainoiltu toisaalta kasvun ja
laajentumisen ja toisaalta perheomistuksen ja perheen johtajuuden
säilyttämisen välillä? Miltä perheyrityksen johtaminen on näyttänyt
ja miksi?
Lisäksi tulen tarkastelemaan, miten sukupolvenvaihdoksiin on valmistauduttu ja kuinka yrityksen kasvun sekä ympäristössä tapahtu

neiden muutosten mukanaan tuomiin (todellisiin tai koettuihin)
ammattimaisemman johtajuuden vaatimuksiin on sopeuduttu. Lopuksi pohdin lyhyesti, kuinka perheyrityksiin usein liitetty paternalistinen työnantajastrategia ja johtamistyyli näkyivät Oraksella ja
miten ne muuttuivat, kun yritys on kasvanut paikallistasolta kansainväliseksi toimijaksi ja suuntautunut teolliseksi omistajaksi. Monia näistä kysymyksistä on jo otettu esiin Timo Herrasen tekstissä,
mutta tässä painopiste tulee olemaan kokoavan näkemyksen esittämisessä ja siinä, mitä tieteellisessä kirjallisuudessa on esitetty perheyrityksistä ja perheomistuksesta. Oraksen ja myöhemmin Oras
Investin kehitys tarjoaa nimittäin mielenkiintoisen esimerkin perheyrityksen kehityksestä ja ”kasvollisen” omistajuuden merkityksestä Suomen talouden suurten muutosten aikana.

Miksi perheyritykset
ovat kiinnostavia?
Perheyrityksiä koskeva tutkimus on nykyään laajaa. Samoin nämä
yritykset ovat paljon esillä julkisessa keskustelussa sekä Suomessa
että kansainvälisesti. Tämä omistusmuoto kiinnostaa monesta syystä. Ensinnäkin niiden osuus markkinoiden yrityksistä ei ole vähäpätöinen. Siitä huolimatta, että ylivoimaisesti suurin osa perheyrityksistä on pieniä, on myös monta menestyvää, vanhaa perheiden
omistamaa ja johtamaa suuryritystä. Perheyritysten liiton tekemän
tutkimuksen mukaan perheyritysten osuus kaikista suomalaisista
yrityksistä on noin 80 prosenttia; suuryrityksistä niiden osuus on
pienempi, 15–20 prosenttia.1 Tarkkoja lukuja on vaikea saada, ja ne
riippuvat luonnollisesti siitä, miten perheyritys määritellään. Erään
raportin mukaan perheyritykset työllistivät Suomessa vuonna 2006
yli puoli miljoonaa ihmistä. Samalla ne edustivat noin 35 %:a yrityssektorin jalostusarvosta.2 Mittaustavasta riippumatta ne ovat siten
tärkeä ja suuri yritysryhmä Suomen taloudessa.
Kuten Timo Herranen jo kirjan johdannossa toteaa, on nykyisin
yhä useammin korostettu pienyrittämistä Suomen ja koko Euroopan kohtaamien rakenteellisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisukeinona. Tämä on johtanut siihen, että on kysytty, mistä kasvu
1
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http://www.perheyritystenliitto.fi/faktaa.98.html: Tourunen 2009
Tourunen 2009, 42.
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Olsson, 2000, 345–357. Wallenbergin perheelle vihollismielinen asenne 1960- ja
70-luvuilla heitä kohtaan oli järkytys. He olivat aina itse mieltäneet olevansa tärkeä
kulmakivi ruotsalaisessa kansankodissa.
Ks. lisää esim. Fellman 2008; Kettunen 2006.
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tulevaisuudessa tulee, jolloin on alettu peräänkuuluttaa innokkaita
uusyrittäjiä ja uusia innovaatioita. Kuten Herranen toteaa, tällainen
myönteinen näkemys yrittäjyydestä ja vastuullisesta yksityisomistuksesta ei kuitenkaan aina ole ollut vallalla. Suomessa valtiollinen
ja institutionaalinen omistus on ollut laajaa, erityisesti sodan jälkeisinä vuosikymmeninä, ja näihin suuriin toimijoihin on usein luotettu, kun on pohdittu maan taloudellista kehitystä. Suomessa, pintaalaltaan suuressa mutta harvaan asutussa maassa, jossa vientiteollisuus on pääomavaltaista, on pääoman tarve luonnollisesti ollut merkittävä. Lisäksi teollistuminen käynnistyi täällä myöhään. Valtio on
siksi ollut merkittävänä omistajana suomalaisissa suuryrityksissä, ja
on ollut tapana otaksua että valtio (nykyisin myös usein muita suursijoittajia, kuten työeläkeyhtiöt) lähtee tukemaan yrityksiä erityisesti
silloin, kun halutaan säilyttää työpaikat, suosia huonommin menestyviä alueita tai tehdä suuria panostuksia infrastruktuuriin. Eivätkä
perheyritykset myöskään aina ole olleet kovin suosittuja poliittisessa keskustelussa. Suomessa laulettiin 1960-luvulla pilkkalaulua 20
perheestä, samaan aikaan, kun Ruotsissa vaikutusvaltainen Wallenberg-suku sai kärsiä hyökkäyksistä heitä kohtaan ja kuunnella ivailua tyyliin ”Känner ni stanken från Enskilda banken? (’tunnetteko
Enskilda-pankin löyhkää?’)”3
Toisaalta useimmat poliittiseen eliittiin kuuluvat ovat myös aina
nähneet yksityiseen omistukseen perustuvan vakaan elinkeinoelämän tarpeen. ”Pohjoismainen malli” on mitä suurimmassa määrin
ollut pragmaattinen ja perustunut ajatukseen, että hyvä talouskasvu
on myös sosiaalisen hyvinvoinnin edellytys.4 Sodan jälkeinen talouspolitiikka kohdistui kasvun, etenkin vientiteollisuuden suurten yritysten kasvun tukemiseen. Politiikka suosi kuitenkin suuryrityksiä
vientiteollisuudessa, eikä välttämättä pienempiä, kotimarkkinoille
suuntautuvia yrityksiä. Tässä suhteessa on viime vuosikymmenien
aikana tapahtunut selvä käänne: nyt korostetaan pienyrittäjyyttä.
Suomessa ei tosin ole ollut juuri puutetta pienistä yrityksistä. Sekä
Suomessa että Ruotsissa on toisaalta paljon suuria, toisaalta paljon
hyvin pieniä yrityksiä, suurempi ongelma on ollut pienyritysten haluttomuus tai kyvyttömyys kasvaa.



Esimerkiksi Saksassa, jossa omistusrakenne on yleensä keskittynyt, on paljon perheyrityksiä. Suomessa ja Ruotsissa kohdistetaan
usein katse juuri saksalaisiin keskikokoisiin perheyrityksiin, niin
kutsuttuihin Mittelstand-yrityksiin, koska ne ovat pystyneet kasvamaan. Voisimmeko siten oppia jotain saksalaisista perheyrityksistä?
Mikä tekee niistä vahvoja ja mikä saa juuri ne kasvamaan?
Toinen syy siihen, miksi perheyritykset ja perheyritysmalli herättävät mielenkiintoa, on että näyttää olevan olemassa kaksi vastakkaista kertomusta (narratives) perheyrityksistä ja perheyritysmallista. Toisen kertomuksen mukaan perheyritys on varhaisen teollistumisen jäänne, reliikki. Niiden omistajat eivät ole kiinnostuneita yrityksen kasvun aikaansaamisesta, ja sukuun kuuluvat johtajat ovat
ammattitaidottomampia ja vähemmän motivoituneita kuin korkeasti koulutetut ammattijohtajat. Joskus puhutaan perheyrityksiä vaivaavasta niin sanotusta Buddenbrook-syndroomasta, siis tilanteesta,
jossa perustajat ja vielä heidän perillisensä ovat yritteliäitä ja kehittävät yhtiötä, mutta kolmannen–neljännen polven edustajilta puuttuu
jo vaadittava innostus, ja siksi he epäonnistuvat.5 Seuraajaongelmaa
eli ongelmia sukupolvenvaihdoksen yhteydessä pidetään erityisen
tavallisena juuri perheyrityksissä.
Kuten sanottu, huhu ”perheyritysmallin kuolemasta” näyttää reilusti ylimitoitetulta. Lisäksi niin kutsuttu Buddenbrook-syndrooma
ei päde kovin hyvin todellisuudessa. Tutkimus on esimerkiksi osoittanut, että perheyrityksen kriittisin ajanjakso on ensimmäinen sukupolvenvaihdos. Pienet yritykset jäävät lisäksi yleensä lyhytikäisiksi.6 Luonnollisesti on olemassa esimerkkejä perheyrityksistä, joissa
perilliset myöhemmissä polvissa eivät ole päteviä ottamaan yritysjohtoa haltuunsa, ja samanaikaisesti perhe on haluton rekrytoimaan
ulkopuolisia taitajia. Kuitenkin yhtä paljon esimerkkejä löytyy perheistä, jotka ovat muodostaneet vahvoja dynastioita.7 Sitä paitsi ylimmän johdon vaihtaminen ei ole helppo prosessi niissäkään yrityksissä, joissa omistus on hajaantunut monille eri tahoille.
Toisen, täysin vastakkaisen perheyritystarinan mukaan perheyritykset ja perheomistus esitetään paljon myönteisemmässä valossa.
5
6
7



Rose 1993.
Ks. esim. Antarelli & Vivarelli 2007.
Dynastia-käsitteestä: ks. esim. Sjögren 2012. Ruotsin talouselämä on hyvä esimerkki
maasta, jonka elinkeinoelämässä on vahvoja perhedynastioita.
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Siinä korostetaan muun muassa, että perheomistus luo vakaan vaihtoehdon kvartaalikapitalismin ja globalisaation epävarmassa maailmassa. Finanssikriisin 2007–2008 jälkeinen vaikea taloustilanne on
myös vaikuttanut siihen, että henkilökohtainen omistaminen ja perhekapitalismi ovat kokeneet nosteen julkisessa keskustelussa.8 Pitkäjänteisyyttä ja vastuullisuutta edustavat yritykset ovat kysyttyjä.
Perheyritykset korostavat usein itse, että heillä kvartaali tarkoittaa 25
vuotta, ja ne haluavat näin esiintyä vakaina, paikalliseen yhteisöön
hyvin juurtuneina työnantajina. Perheyritykset ja perheomisteisuus
ovat tänä päivänä yleisessä keskustelussa jopa jonkinlaisessa ”noususuhdanteessa”. Tällainen perheyritysten pitkäjänteinen ja vastuullinen asenne saa myös tukea tutkimuksesta.9
Lisäksi, esimerkiksi saksalaisissa Mittelstand-yrityksissä yhdistyy
hyvin vahva yrityskulttuuri selkeään pyrkimykseen pysyä itsenäisenä. Niiden strategia on myös pääsääntöisesti hyvin pitkäjänteinen ja
niillä on voimakas halu jäädä henkiin sukupolvelta toiselle. Mittelstand-yritykset ovat usein hyödyntäneet tiettyä markkinarakoa, johon ne erikoistuvat ja monet ovat kansainvälistyneet varhain, ne
ovat olleet niin kutsuttuja pocket multinationals -yrityksiä. Samanlaisia piirteitä löytyy Oraksen kehityksestä: voimakas halu kasvaa ja
varhainen kansainvälistyminen. Orakselle on lisäksi kuvaavaa, että
omistaminen on korostetusti pitkäaikaista, ja yhtiön toiminta on sidosryhmiään kohtaan vastuullista ja perustuu pitkäjänteisyyteen.
Tutkimuksen mukaan menestyneet perheyritykset ovat yleensä kehittäneet kyvyn sopeutua ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi saksalaiset yrittäjäperheet ovat myös omaksuneet
eräänlaisen varovaisuuden kulttuurin. Tästä on ollut hyötyä pitkällä aikavälillä. Nämä ominaisuudet johtuvat vahvasta yrittäjyysperinteestä ja halusta pysyä itsenäisenä, mutta, kuten taloushistorioitsija Christina Lubinski on todennut, myös maan historiasta: Saksan
taloudellista ja poliittista järjestelmää on koetellut säännöllisin väliajoin voimakkaat turbulenssit.10
Samalla perheyritykset itse tietenkin käyttävät tällaisia kertomuksia vahvistaakseen myönteistä asennetta perheyritysmallia kohtaan.
8

Siitä on pitkä aika, kun laulettiin Suomen 20 perheestä, vaikka entinen
europarlamentaarikko ja vasemmistopoliitikko Esko Seppänen hiljattain taas nosti
kysymyksen esille kirjassaan Suomen rikkaat – Kuka kukin on, joka ilmestyi 2014.
9 Fernández Pérez & Colli 2013.
10 Lubinski 2011.



Perheyritykset ja perheomistaminen
Suomessa – historiakatsaus
Millaisessa roolissa perheet ovat siis olleet Suomen taloudessa? Miten ne ovat toimineet Suomelle tyypillisessä kasvuhakuisessa ympäristössä ja perheomistamisen kokemissa vaihtelevissa suhdanteissa? Ja miten Oraksen johdossa tähän on suhtauduttu?
Ennen kuin paneudumme näihin kysymyksiin pitää kuitenkin
perheyritys käsitteenä käydä läpi. Mikä on perheyritys? Voidaanko
ylipäätään sellainen ryhmä yksiselitteisesti määrittää? Tätä kysymystä käsittelevää kirjallisuutta löytyy yllin kyllin. Eri tutkimuksissa on
kuitenkin käytetty eri määritelmiä, mikä vaikeuttaa perheyritysten ja
niiden kansantaloudellisen merkityksen analyysia. Melko tavallinen
määritelmä on, että ”perhe omistuksen, hallinnon ja johdon kautta
kontrolloi yritystä, vaikka perheellä tai suvulla ei olisikaan yrityksen
äänivallan enemmistöä”.11 Perheellä pitää kuitenkin olla ”merkittävä” omistusosuus. Mitä sitten ”merkittävällä” tarkoitetaan, ei ole aivan yksiselitteistä. Tunnettuahan on, että monessa tapauksessa pienemmilläkin omistusosuuksilla voidaan käyttää laajaa vaikutusvaltaa.12 Joissakin tapauksissa Suomessa voi nykyisin 5–10 %:n omistusosuudella olla vaikutusvaltainen ankkuriomistaja.13 Oraksen tapauksessa kysymys on toisaalta turha: omistus ja johtaminen on pidetty tiukasti omistajaperheen käsissä. Oras edustaa siten hyvin aitoa perheyritystä.
Teollistumisen varhaiskaudella elinkeinoelämää hallitsivat perheyritykset. Näin oli sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämä ei ole
yllättävää: perheet vastasivat pääoman saannista ja tarjosivat tärkeätä henkilöpääomaa ja verkostoja aikana, jolloin esimerkiksi rahoitusmarkkinat ja koulutusjärjestelmä olivat kehittymättömiä. Mutta kuten todettiin, perheyritykset ovat olleet tärkeä osa Suomen taloutta myös myöhemmin. Enemmän sääntö kuin poikkeus on, että
pienet ja keskisuuret yritykset ovat perheomisteisia ja perheen johtamia, ja uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti. Siten syntyy myös uusia
perheyrityksiä.



11 Tourunen 2009, 15. Hieman suppeampi, toiminnallinen määritelmä: ks. edelleen
Tourunen 2009, 16. Perheyritysten liiton määritelmä: http://www.perheyritystenliitto.
fi/mika_on_perheyritys.67.html
12 Sharma 2004.
13 Murto 2005.
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Suomessa ei tosiaankaan ole ollut puutetta pienyrityksistä. Useimmat ovat pysyneet pieninä, eikä monilla ole myöskään ollut pyrkimystä kasvuun. Uusia omistajaryhmiä ja uusia merkittäviä omistajaperheitä ja -ryhmittymiä on kuitenkin syntynyt ja kasvanut sodan jälkeisenäkin aikana. Oras ja Paasikiven perhe ovat erittäin hyvä esimerkki yrityksestä, joka on kasvanut nopeasti, laajentunut myös kansainväliseksi, mutta samalla myös säilynyt perheen hallinnassa. Lisäksi
yritys ei ole pysynyt vain ydintoimialueellaan vaan, kuten Herranen
yksityiskohtaisesti selvittää, perhe on ottanut askeleen siitä ulospäin
ja muodostunut tärkeäksi muidenkin alojen teolliseksi omistajaksi.
Nykyään perheiden hallussa ei siis ole ainoastaan Suomen teollistumisen alkuaikojen yrityksiä. Eikä nykyaikaisessa globaalitaloudessakaan perheyrityksiä ole tuomittu pysymään pieninä tai vaihtoehtoisesti luopumaan perheyritysmallista niiden halutessa kasvaa. Merkittäviä perheyrityksiä ei myöskään ole ainoastaan tyypillisesti perheiden hallitsemilla aloilla, kuten esimerkiksi panimo- tai
elintarviketeollisuudessa tai kaupassa. On luonnollista että Suomen
suuryritysten omistus on asteittain hajaantunut ja institutionaalinen omistus lisääntynyt ja eräitä perheyrityksiä on myyty. Mutta perheomistus ja ylipäätään kasvollinen yksityinen omistus on säilynyt
merkittävänä piirteenä Suomen talouselämässä.
Tämä on myös havaittavissa suurimmissa pörssiyhtiöissä. Taulukossa 1 on lukuja Suomen pörssiyhtiöiden suurista yksittäisistä, ankkuriomistajiksi katsottavista omistajaryhmittymistä, joiden omistusosuus siis ylittää 5 % osakkeista. Valtio on, 1990- ja 2000-luvuilla tapahtuneista yksityistämisistä huolimatta, edelleen merkittävä omistaja eräissä Suomen pörssiyhtiöissä, kuten taulukko osoittaa. Myös
suuret institutionaaliset omistajat, etenkin työeläkelaitokset, ovat
samoin merkittäviä ankkuriomistajia. Taulukko osoittaa myös, että
perheet ja yksityiset omistajat ovat merkittäviä suurten pörssiyhtiöiden omistajatahoja. Näiden perheryhmittymien (taulukossa anonyymeinä) joukossa on myös Paasikiven perhe. Se on suurin omistaja
Kemirassa, jossa sen osuus on tällä hetkellä 18 %, kun valtiolla Solidiumin kautta on runsaat 16 % osakkeista.14 Myös Uponorissa perhe
on suurin osakkeenomistaja 23 %:n osuudella, samoin Tikkurilassa
18 %:n osuudella.
14 http://www.orasinvest.fi/.



Suuryritysten ankkuriomistajat
(vähintään 5 % äänistä), 31.12. 2004*

Suuryritysten ankkuriomistajat
(vähintään 5 % äänistä), kevät 2014*

OM ISTAJA

YHTIÖ

OM ISTAJA

YHTIÖ

Suomen valtio
(ml. KELA)

Fortum

Suomen valtio
(ml. Solidium,
KELA)

Sampo

Stora Enso
Sampo

Suomi

Fortum
Stora Enso

Neste Oil

Metso

Metso

Neste Oil

Outokumpu

Elisa

Rautaruukki

Outokumpu

Kemira

Kemira

Pohjola
YIT

Henkilöomistaja
/perhe

Kone
Wärtsilä
Stora Enso

Henki-Sampo

Orion

YIT

Cargotec
Henkilöomistaja

Säätiö

SanomaWSOY

Kemira

Kone

Fiskars

SanomaWSOY

Varma

Sampo
Wärtsilä

Varma

Stora Enso

Sampo

Nokian Renkaat
Kemira

Ilmarinen

Pohjola

Yritys

Wärtsilä

Yritys

Nokian Renkaat

Muu

Kesko

Rahasto

Metso

Osuuskunta

Pohjola

Säätiö

Huhtamäki

Muu

Kesko

Lähde: Risto Murron esitelmä Jyväskylässä taloustutkijoiden kesäseminaarissa 4. 6.2014.
* Markkina-arvoltaan 20 suurinta yritystä.
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Vaikuttaa jopa siltä, että yksityinen omistaminen ja yrittäminen
ovat voimistuneet viime aikoina. Institutionaaliset puitteet ovat tukeneet tätä kehitystä. Vaikka valtio on edelleen merkittävä omistaja monessa suuryrityksessä, on valtionyhtiöitä asteittainen yksityistetty 1990-luvulta lähtien. Yksityistäminen oli vallitseva trendi länsimaissa, mutta valtiollisen omistamisen arvostelu oli kasvanut myös
Suomessa. Myös pankkien omistusosuudet Suomen suuryrityksissä
vähenivät voimakkaasti 1990-luvun talous- ja pankkikriisin jälkeen.15
Toisaalta institutionaalisella omistuksella oli edelleen huomattava
merkitys muun muassa työeläkelaitosten omistusten kasvaessa monissa yhtiöissä.
1980- ja 1990-luvuilla kuvaan astui myös myönteinen asenne
markkinoihin perustuviin ratkaisuihin, ja Suomen talous muuttui
nopeasti kohti markkinaohjautuvampaa yhteiskuntaa. Tätä ajanjaksoa kuvasi erityisesti finanssimarkkinoiden ja pääomaliikkeiden
säännöstelyn purkaminen. Myös Suomen talouden muut tekijät,
etenkin kasvava taloudellinen integraatio ja kansainvälisten rajojen
avaaminen pääomavirtojen liikkumiselle vaikuttivat myönteisesti
yritysten toimintaympäristöön.
Itsenäisen yrittämisen ja yritteliäisyyden edistäminen, sekä innovaatioihin ja uudistamiseen keskittyminen otettiin toiveena yhä
useammin esiin, ja uusien yritysten määrä kasvoi myös vakaasti
1990-luvun lopusta lähtien. Nokian menestymisen vanavedessä
1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa syntyi pienempiä yrityksiä ICT- eli tieto- ja viestintäteknologian alalle. Myös muun tyyppisiä
yrityksiä syntyi. Tosin 1990-luvun suuri lama oli tuonut mukanaan
suuren konkurssiaallon, jonka vuoksi lähtötaso oli 1990-luvun puolessavälissä alhainen.16 Samoin on huomautettu, että yrittämiseen
liittyvä myönteinen puhe on jäänyt nimenomaan retoriikan tasolle.17
Mutta henkinen ilmapiiri on muuttunut yhä myönteisemmäksi yrittämiselle, ja tutkimukset osoittavat nuoremman sukupolven suhtautuvan myönteisesti oman yrityksen aloittamiseen. Myös omistamisesta keskustellaan eri tahoilla, ja aktiivisen, kasvollisen omistamisen merkitystä korostetaan.18
Murto 2005.
Tilastokeskus. Yritysrekisteri.
Michelsen 2005.
Puttonen 2004; Murto 2005.



Oras ja yrittäjyys
Tutkimuksissa otetaan usein esiin Joseph Schumpeter innovaatioista ja yrittämisestä keskusteltaessa. Schumpeterilainen näkökulma
korostaa aktiivisen yrittäjän roolia, jossa yrittäjä kehittäessään uusia
tuotteita ja teknisiä ja organisatorisia ratkaisuja luo samalla kasvua.
Tämä sopii hyvin kuvaamaan myös Oraksen kehitystä.
Yhtiön kehitys on perustunut vahvaan yrittäjähenkeen, jossa
teknologinen kehitys, tuotevalikoiman parantaminen sekä uusien
markkinoiden etsiminen ovat olleet keskeisiä. Yritystä on myös leimannut vahva kasvamisen halu. Kuten Timo Herranen kertoo, Erkki Paasikivelle ei riittänyt pienen työpajan omistajaksi jääminen
vaan hänellä oli alusta saakka kunnianhimoiset suunnitelmat kasvaa ja vähitellen jopa hakeutua kansainvälisille markkinoille. Halua
kasvaa voidaan pitää yhtenä Paasikiven perheen johtotähdistä ja yrityksen keskeisenä arvona, joka on siirretty eteenpäin myöhemmille
sukupolville. Oras kasvoikin nopeasti jo alusta asti ja onnistui kehittymään pienestä paikallisesta (Rauma) neljän työntekijän metallityöpajasta kansainvälisesti suuntautuneeksi yritykseksi, jolla on intressejä useissa teollisuusyrityksissä.
On selvää, että hyvät olosuhteet ovat myös vaikuttaneet hyvään kehitykseen, mutta Paasikiven perheen johtohenkilöt ovat myös olleet
tietoisia siitä, että ympäröivää maailmaa pitää seurata ja Suomen ja
kansainvälisen talouden muutoksiin pitää vastata nopeasti. Oraksen
historia alkaa vaikeassa taloustilanteessa sodan jälkeen. Toisaalta
kaikesta oli pulaa ja etenkin metallituotteiden tarve oli suuri. Sodan
jälkeisinä vuosikymmeninä yhtiö pystyi lisäksi hyötymään nopean
kaupungistumisen ja asumistason nostamisen mukanaan tuomasta
rakennusbuumista. Kun hanamarkkinat eivät Suomessa enää kasvaneet yhtä paljon, hakeuduttiin aktiivisesti ulkomaille. Kaupan vapauduttua suuntauduttiin vientimarkkinoille. Erkki Paasikivi oivalsi
kuitenkin, että markkinoita tultaisi avaamaan yhä enemmän myös
tulevaisuudessa.
Talouskriisi 1970-luvulla oli todella ongelmallista aikaa Orakselle
heikentyneine kannattavuuksineen ja huonoine näkymineen. Mutta
tapansa mukaan Erkki Paasikivi mietti silloin tarkoin, miten kilpailukykyä voitaisiin parantaa pitkällä tähtäimellä. Tärkeä toimenpide
oli tuotevalikoiman kehittäminen. Tämä johti muun muassa Safiran
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kehittämiseen, tuotteen, joka toi hyvän kannattavuuden ja joka Pekka Paasikiven mukaan täytyy nähdä eräänä virstanpylväänä yhtiön
kehityksessä.19
1980-luku oli jälleen kansainvälisen kasvun seuraava vaihe, jolloin
yhtiö alkoi harjoittaa toimintaa ulkomailla. Tämäkin voidaan nähdä
käännekohtana yhtiön historiassa. Siitä huolimatta, ettei toiminnan
sijoittaminen ulkomaille ollut kovin helppoa, mistä Herranen on
kertonut, kävi ilmi, että Oras oli jo hyvin valmistautunut kansainvälisen toiminnan haasteisiin, kun ulkomaisten sijoitusten säännöstely poistui ja globalisaatio lähti liikkeelle.
Talouskriisi 1990-luvulla toi huolia myös Oraksen johdolle, mutta
ei merkinnyt niin vaikeata laskukautta kuin monille muille suomalaisille yrityksille. Oras ei ollut riippuvainen Neuvostoliiton-kaupasta. Yritys ei myöskään ollut ottanut valuuttalainaa 1980-luvun ”hulluina vuosina”, eikä siten joutunut alttiiksi niille valuuttariskeille,
joita monet muut yhtiöt kohtasivat ja jotka realisoituivat devalvaation ja kellutuspäätöksen jälkeen. Sen sijaan heikentynyt Suomen
markka edisti Oraksen vientiä länteen. Samalla tiedettiin, että tulevaisuus toisi uusia haasteita ja panostettiin pitkäjänteiseen suunnitteluun. Todettiin, ettei pitkällä aikavälillä voitu kilpailla matalapalkkamaissa valmistettujen tuotteiden kanssa, jotka enenevässä määrin
pystyivät kilpailemaan myös keskihintaisessa tuoteryhmässä. Siksi
päätettiin keskittyä korkealaatuisiin, ylemmän hintasegmentin tuotteisiin. Globaalin kasvun merkitys tuli myös yhä selvemmäksi.
Pekka Paasikiven mukaan aktiivinen ja määrätietoinen strategiatyö ja säännöllisesti laaditut tulevaisuuden visiot ovat olleet tärkeitä yhtiön kehitykselle. Kaikki laaditut visiot, strategiat ja suunnitelmat eivät tosin ole täysin toteutuneet, mutta yrityksen johto korostaa,
että ne ovat olleet tärkeitä, jotta uusiin suuntiin johtavat askeleet on
uskallettu ottaa. Pekka Paasikiven mukaan esimerkiksi Oras 2005
visio oli hyvin tärkeä harjoitus, koska sen avulla saatiin ”helikopteriperspektiivi” alaan ja sen tulevaisuuden näkymiin, mutta myös ylipäätään suomalaiseen ja globaaliin talouteen. Nämä tiedot olivat ratkaisevia, kun askeleet teolliseksi omistajaksi otettiin. Oras 2005 visio muodostui käännekohdaksi siinä, miten tulevaisuuteen suhtauduttiin.
19 Keskustelu 14.11.2014 Timo Herranen ja Pekka Paasikivi.



Miltä sitten Oras Investin tulevaisuus näyttää? Finanssikriisin
puhkeaminen 2007–2008 ja sitä seurannut laskukausi Suomessa ja
euroalueella toi esiin kuitenkin monia huolenaiheita tulevaisuudessa. Suomessa finanssisektori oli suhteellisen hyvässä kunnossa eikä
sen vuoksi 1990-luvun kaltainen pankkikriisi täällä toistunut. Vienti kuitenkin romahti, eikä Suomi euroalueen jäsenenä enää voinut
käyttää devalvointia kilpailukyvyn nostamiseksi. Samalla Nokia kohtasi yhä suurempia ongelmia matkapuhelinmarkkinoilla – uudet
toimijat uusine, kuluttajia paremmin miellyttävine ratkaisuineen
kilpailivat suomalaisen yrityksen kanssa.20 Kirjoitushetkellä myös
Venäjän vastaiset talouspakotteet ovat pahentaneet Suomen talousongelmia.
Finanssikriisistä käynnistynyt talouden laskukausi asetti sekä
Orakselle että Oras Investille vaativan haasteen. Kriisi heikensi yhtiöiden tulevaisuuden näkymiä ja merkitsi koko toimintaympäristön
muuttumista. Kriisi loi tulevaisuuteen huomattavasti 1990-luvun
lamaa mustemmat pilvet. Oraksen uusi strategia laadittiin vuonna
2010 koskien näkymiä vuoteen 2015. Elektroniset hanat nostettiin
nyt keskipisteeseen. Toinen keskeinen päätös on ollut Hansa Metallwerke AG:n hankkiminen.
Oras Invest on puolestaan kyennyt talouskriisin vaikeissa oloissakin jatkamaan suhdannevaihtelut ylittävän strategiansa toteuttamista. Keskeistä on ollut osaavien henkilöiden löytäminen yritysten
päättäviin elimiin ja johtopaikoille.

Perheyhtiöt suomalaisessa
valtiokapitalismissa
Valtio on ollut suuri omistaja monessa suuryrityksessä Suomessa, mutta Suomessa ei juurikaan keskusteltu suuryritysten sosialisoimisesta, mikä oli tavallista monissa muissa länsimaissa. Tosin
pankkien ja vakuutusyhtiöiden sosialisointi oli ajoittain eräiden ryhmittymien ohjelmassa, mutta valtiollinen omistus on Suomessa kuitenkin ollut ennen kaikkea osa sodan jälkeisinä vuosikymmeninä
harjoitettua kasvuhakuista politiikkaa. Suomi teollistui myöhään, ja
täällä oli pääomavaltainen vientiteollisuus, ja kun suomalais-kansal-

20 Matkapuhelinten valmistus myytiin lopulta Microsoftille 2013.
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liseen ajattelutapaan21 kuului suhtautua pääsääntöisesti epäilevästi
muun muassa ulkomaiseen pääomaan, voitiin valtion omistaminen,
valtion investoinnit infrastruktuuriin ja jossain määrin myös valtion
ohjaus yleisesti hyväksyä.
Valtion merkittävä rooli Suomen taloudellisessa kehityksessä ei ollut vain toisen maailmansodan jälkeinen ilmiö. Sen merkitys infrastruktuuriin investoijana on ollut suuri 1800-luvun puolestavälistä
asti, ja ensimmäiset valtionyhtiöt hankittiin pian itsenäistymisen jälkeen (Outokumpu ja Enso-Gutzeit).22 Aktiivinen teollistamispolitiikka laajoine säännöstelyineen oli sodan jälkeisen ajan ilmiö.
Tärkeäksi päämääräksi tuli investointien edistäminen, ja siksi korkotaso pyrittiin pitämään alhaisena – usein se oli niin matala, että reaalikorko oli negatiivinen. Tämä edistikin teollisuuden investointeja.
Investointiaste oli ajoittain hyvin korkea, jopa yli 30 % BKT:sta. Tämä
johti liialliseen luottokysyntään samaan aikaan, kun säästämistä ei
kannustettu. Vallitsi siis luottojen ylikysyntä ja luotonantoa jouduttiin säännöstelemään. Samaan aikaan ulkomaisen pääoman liikkeitä säännösteltiin tarkasti 1990-luvulle saakka, ja osakemarkkinoiden
merkitys jäi pieneksi. Pankeista tuli siten keskeisiä tekijöitä luottosäännöstelyssä.23 Samalla kehittyi laaja ristiinomistus ja tiheät henkilökohtaiset verkostot pankkien ja teollisuuden välillä.
Urho Kekkosen presidenttikaudella valtionyhtiöiden roolista tuli
myös erityisen näkyvä, ja tuolloin muodostettiin kokonaan uusia valtionyhtiöitä, kuten Kemijoki ja Rautaruukki. Näillä uusilla yhtiöillä
oli usein alue- ja työllisyyspoliittinen tarkoitus, mikä oli lähellä Kekkosen sydäntä. Valtionyhtiöillä oli lisäksi merkittävä rooli sodan jälkeisen ajan neuvostokaupassa.
Sodan jälkeisen ajan kasvupolitiikka Suomessa pitää suhteellisen
hyvin yhtä tunnetun venäläisen ekonomin Alexander Gerschenkronin 1960-luvulla esittämän ajattelutavan kanssa.24 Hänen mukaan
myöhään teollistuneissa maissa tarvittiin usein aktiivisia teollistamistoimenpiteitä, joissa lisäksi valtio ja muut tärkeät toimijat, kuten
21 Hyvä esimerkki on Suomen valtion vuonna 1918 tekemä W. Gutzeit Ab:n osto
norjalaisilta omistajilta (oston jälkeen muodostettiin Enso-Gutzeit, tänään osa
StoraEnsoa).
22 Ks. lisää Fellman 2008.
23 Ks. Kuusterä & Tarkka 2012 perinpohjaista analyysia varten.
24 Gerschenkron 1962.



pankit, osallistuvat aktiivisesti investointitoiminnan edistämiseen ja
ohjaamiseen. Politiikka edistää säännönmukaisesti teollisia investointeja kulutuksen kasvun kustannuksella. Tällainen politiikka saa
kuitenkin kannatusta, koska umpeen kurottava kuilu on sitä suurempi mitä myöhemmin maa teollistuu.
Aktiivinen, mittavan määrän ohjausta ja valtionomistusta sisältävä teollistamispolitiikka ei kuitenkaan välttämättä ole ristiriidassa huomattavan perhekapitalismin ja yksityissektorin kasvollisen
omistamisen kanssa. Tämän voi nähdä monessa maassa, kuten
Ruotsissa, ja myös kauempana, kuten Ranskassa, Argentiinassa ja
Espanjassa.25 Suomalaiset elinkeinoelämän perheet eivät luonnollisesti vedä vertoja vahvoille perhedynastioille, kuten esimerkiksi Wallenbergin perheelle ja heidän suurelle vaikutusvallalleen Ruotsissa,26
mutta kyllä Suomessakin oli ohjatun kasvupolitiikan huippukautena olemassa vahvoja yksityisiä omistajapiirejä. Monessa tapauksessa perheyritykset ja omistajaperheet olivat myös tärkeitä solmukohtia pankkikeskeisissä valtaryhmittymissä.27 Useat perheiden omistamista yrityksistä olivat tärkeitä keskeisiä vientiteollisuuden yrityksiä,
ja useilla oli huomattava rooli Neuvostoliiton kaupassa.
Myös saksalaiset Mittelstand-yritykset pärjäsivät toisen maailmansodan jälkeen, jolloin (Länsi-)Saksassa oli vallalla hyvin koordinoitu
markkinatalouden malli pankkikeskeisine rahoitusjärjestelmineen
ja vahvoine ammattijärjestöineen. Tämäntyyppisen mallin on usein
katsottu sopivan talouksille, jotka nojaavat suuriin kasvottomiin
vientiyrityksiin, ei niinkään maille, joissa on paljon ”kasvollisia”
omistajia.28 Saksa antaa kuitenkin oivan esimerkin koordinoidusta
kapitalismista, jossa myös pienemmät ja perheyritykset pystyivät hyvin orientoitumaan ja kukoistamaan. Ensinnäkin niiden vahva yrityskulttuuri ja kyky sopeutua tekivät niistä pärjääjiä hyvin erilaisissa
ympäristöissä, mutta institutionaalinen järjestelmä huomioi myös
perheyritysten tarpeet. Lubinski nostaa esiin muun muassa verojärjestelmän, joka tuki omistuksen pysymistä perheen hallussa.29

25
26
27
28
29



Lluch 2015; Fernández Pérez & Puig 2005.
Carlsson 2007; Sjögren 2012.
Ks. esim. Kuisma 2004; Fellman, Piilahti & Härmälä 2014.
Berghoﬀ 2006.
Lubinski 2011.
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Monissa vahvan valtionjohtoisen talouspolitiikan maissa harjoitettiin usein kansallista kasvupolitiikkaa tuonnin tai ulkomaisen
pääoman rajoituksineen, mikä mahdollisti perheyhtiöiden toiminnan suhteellisen suojatussa ympäristössä. Vahvat yrittäjäperheet
ovat lisäksi selkeä ja vankka omistajaryhmä, joka on usein vahvasti
kansallisesti ja jopa paikallisesti tai alueellisesti kiinnittynyt. Paloma
Fernández Pérez ja Nuría Puig ovat esittäneet, että esimerkiksi vaikutusvaltaiset espanjalaiset perheyhtiöt pystyivät organisoitumaan
vahvaksi neuvotteluosapuoleksi Espanjan autoritaarisessa taloudessa.30 Argentiinassa hallitukset suosivat 1990-luvulla usein kotimaista
tuotantoa, jolla pyrittiin korvaamaan tuontia. Protektionistinen politiikka suosi vahvoja kotimaisia perheyhtiöitä.31
Lisäksi valtiovallan ja näiden omistajaryhmien on helppo ylläpitää
läheisiä suhteita, koska omistajaintressit ovat selkeitä ja ne keskittyvät määrätyille ja usein voimakkaille ja vaikutusvaltaisille henkilöille, mikä helpottaa ylhäältä ohjatun toiminnan harjoittamista. Merkittäviä ruotsalaisia perhedynastioita tutkinut Hans Sjögren osoittaa lisäksi, että nämä dynastiat ovat usein hyviä verkostoitumaan
tai, kuten hän asian ilmaisee, heillä on laaja ”suhdepääoma”, ennen
kaikkea tietenkin suvun sisällä ja muihin perheisiin. Lisäksi perheyritykset ovat usein hyviä hoitamaan suhteitaan eri sidosryhmiin ja
myös poliittiseen eliittiin. Ruotsin perhedynastiat pitivät juuri yllä
hyviä suhteita ruotsalaisiin päätöksentekijöihin taloudellisen hyvinvoinnin rakentamiseen osallistumisen seurauksena. He loivat esimerkiksi aktiivisesti poliittisia liittoja myös sosiaalidemokraattisiin
tahoihin ja pystyivät useissa tapauksissa esimerkiksi vaikuttamaan
verotukseen. Samalla perheet lupasivat jäädä Ruotsiin. Tällä oli positiivisia vaikutuksia kansankodin rakentamiseen verotulojen, työllisyyden ja investointien muodossa. Samalla se antoi edullisen kuvan yrityksestä ja perheestä.32 Ranskassa on ollut vahva perinne valtion ja elinkeinoelämän läheisille suhteille. Tämä on johtanut siihen,
että korkeimpia johtajia on usein rekrytoitu valtion virkakoneistosta
elinkeinoelämän huippupaikoille.33
Fernández Pérez & Puig 2005.
Lluch 2015.
Sjögren 2012, 119; 2013.
Ks. lisää esim. Cassis 1996, 152–4. Tämä ilmiö sai oman käsitteen ranskaksi,
pantouflage. ks. Charle 1987.



Siitä huolimatta, että Suomen poliittisella ympäristöllä ei luonnollisesti ollut samoja autoritaarisia piirteitä kuin esimerkiksi Espanjassa tai Argentiinassa, muodostivat monet perheyritykset selkeän
kansallisesti suuntautuneen omistajaryhmän. Monilla suuryritysten
omistajilla oli esimerkiksi itsenäisyyden alkuvuosina aktiivinen rooli valtiokoneistossa ja läheiset suhteet ylimpään poliittiseen johtoon,
sekä suuri vaikutusvalta talouspolitiikkaan. Elinkeinoelämää hallitsivat ylipäätään suhteellisen pienet piirit ja tiheät verkostot. Valtionyhtiöiden johtajat olivat lisäksi tänä aikana pääasiassa elinkeinoelämässä toimineita yritysjohtajia.34
Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä, erityisesti Urho Kekkosen
presidenttikaudella, valtionyhtiöistä tuli kuitenkin todellinen valtatekijä, kun eräät Markku Kuisman ”poliittisiksi entreprenööreiksi”
kutsumat henkilöt, esimerkiksi Uolevi Raade (Neste) ja Olavi J. Mattila (Enso-Gutzeit, Valmet), johtivat eräitä keskeisiä valtionyhtiöitä.35
Nämä johtajat tulivat suurimmaksi osaksi virkakoneistosta eivätkä
elinkeinoelämästä, ja monella heistä oli erittäin läheiset suhteet presidentti Kekkoseen, mutta heiltä (varsinkin Mattilalta) puuttui yksityisen elinkeinoelämän yritysjohtajien luottamus. Voidaan olettaa,
että tänä aikana myös perheyritysten voimakkailla miehillä oli toisarvoisempi rooli ”sisäpiirissä”.
Toisaalta vientivetoinen kasvupolitiikka suosi useita perheyrityksiä esimerkiksi metsäteollisuudessa. Vientiteollisuuden suuryrityksillä oli lisäksi ”etuoikeus” luottoihin ja ne pystyivät myös toimimaan kansainvälisillä markkinoilla samalla, kun Neuvostoliiton
kauppa merkitsi hyviä kauppoja myös monelle yksityisille yrityksille.
Tämä perheyrityksille melko suotuisa ympäristö koski kuitenkin nimenomaan vientiteollisuuden suuryrityksiä tai muita maalle keskeisiä ydinaloja, kun taas pienten ja keskisuurten yritysten tilanne oli
usein monimutkaisempi. Niiden mahdollisuudet esimerkiksi säännöstellyillä luottomarkkinoilla olivat huomattavasti huonommat.
Yritykset, jotka eivät osallistuneet neuvostokauppaan, jopa ajoittain
epäsuorasti kärsivät. Esimerkiksi teollisuusyrityksissä, joiden tuotanto oli suunnattu Neuvostoliittoon, oli korkeimmat palkat, ja palkkaliukumat olivat niissä tavallisia. Tämä koski myös Orasta. Paasiki34 Fellman 2000.
35 Kuisma 1997, 179.
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ven perhe ei myöskään katsonut olleensa osa kauppapoliittista verkostoa. Oras tosin pystyi eräiltä osin hyötymään valtiokapitalismin
mukanaan tuomista kauppapoliittisista sopimuksista. Muun muassa Oraksen vienti SEV-maihin kasvoi nopeasti 1960-luvulla, mutta yrityksistä huolimatta ei onnistuttu saamaan sopimuksia aikaan
Neuvostoliiton kaupassa. Osy Oy:n hankinnan jälkeen vuonna 1983
Oraskin sai jalkansa oven rakoon Neuvostoliiton kaupassa, mutta se
ei koskaan muodostunut yhtiölle merkittäväksi, ja kaupankäynnin
tavat tuntuivat yleisesti vierailta.
Historian valossa voidaan kuitenkin todeta, että yksinomaan Neuvostoliiton kauppaan keskittyvät yritykset eivät lopulta kuuluneet
voittajiin, minkä ne katkerasti saivat kokea 1990-luvun kriisin yhteydessä. Siitä huolimatta, että Orakselle tiheät kontaktit poliittiseen
eliittiin eivät olleet erityisen merkittäviä, ovat verkostot olleet hyvin
tärkeä voimavara yhtiön koko olemassaolon ajan ja verkostojen luominen on ollut tärkeä osa yritysjohdon strategista ajattelua. Palaamme verkostoihin seuraavassa luvussa.

Omistaminen, omistajuus ja
perheyritysten omistajaohjaus
Onko omistajuudella sitten ylipäätään mitään merkitystä?36 Omistajuudesta on sekä Suomessa että kansainvälisesti käyty laajaa keskustelua, varsinkin 1990-luvun lopusta lähtien. Suomessa on ennen kaikkea pohdittu kotimaista ja toisaalta ulkomaista omistusta. Tämä johtui luonnollisesti suuressa määrin ulkomaisten pääomien nopeasta virtaamisesta suomalaisiin yrityksiin kansainvälisten pääomaliikkeiden vapauttamisen jälkeen. Oli olemassa pelko
siitä, että Suomesta tulisi niin sanottu tytäryhtiötalous. Mutta myös
muita omistajuuteen liittyviä kysymyksiä on nostettu keskustelussa esiin. Viimeisten vuosikymmenien aikana on nimittäin kuljettu
monia muita rinnakkaisia kehityspolkuja. 1990-luvun pankkikriisin
jälkeen pankkien ja teollisuuden välinen laaja ristiin omistaminen
murtui, ja Suomen talous muuttui pankkikeskeisestä osakemarkkinakeskeiseksi järjestelmäksi. Uusien rahoitusmallien ja -kanavien,
ei vähiten pääomasijoittajien, merkitys kasvoi.37 Kysymystä toisaal36 Kysymys, jonka esim. professori Vesa Puttonen hiukan polemisoivasti esittää
vuonna 2004.
37 Pajarinen & Ylä-Anttila 2006.



ta valtiollisesta ja toisaalta yksityisestä omistuksesta on pohdiskeltu valtionyhtiöiden asteittaisen yksityistämisen takia muuttuneen
omistusrakenteen vanavedessä. Kuten aiemmin on todettu, Suomessa on, kiinnostavaa sinänsä, vielä määrättyä kannatusta valtionomistukselle, jonka lähtökohta ei ole niinkään ideologinen vaan se liittyy
lähinnä kansalliseen, kotimaiseen omistukseen.
On myös pohdittu toisaalta keskitettyä ja toisaalta hajautettua
omistamista. Selkeä, jopa henkilöitynyt, omistus on myötätuulessa
monilla tahoilla. Kysymys pannaanko hajautettu vai keskitetty omistaminen etusijalle on myös herättänyt suurta mielenkiintoa tutkimuskirjallisuudessa, ja usein se on liittynyt pohdintaan tehokkaasta
yhtiön ohjauksesta (corporate governance).
Siitä huolimatta, että omistus on hajaantunut ja kasvoton omistaminen kuvaa useita suuryrityksiä, on itse asiassa Pohjoismaissa,
niiden mukana Suomessa, ollut suuryritysten joukossa suhteellisen
merkittävää näkyvää omistusta. Vuodelta 2014 oleva raportti osoittaa
muun muassa, että suhteellisen suurella osalla Suomen pörssiyhtiöistä on selkeä omistaja /omistajaryhmittymä: 54 %:ssa listatuista
yrityksistä oli omistajaryhmä, joka omisti niistä yli 20 %.38
Onko siis perheomistaminen – tai ylipäätään keskitetty omistaminen – hyväksi yhtiöille, esimerkiksi mitattuna tuloksen kehityksenä,
vai onko se, kuten esimerkiksi Alfred D. Chandler (ks. edellä) väittää,
muun muassa kasvua haittaava kahle? Pajarisen ja Ylä-Anttilan tutkimuksen mukaan keskitetyssä omistamisessa näyttää olevan etuja,
etenkin perheyrityksissä. Heidän tutkielmassaan perheyritykset tosin kasvoivat hieman muita yrityksiä hitaammin, mutta niiden kannattavuus oli yleisesti ulkomaalaisomistettuja, valtionyhtiöitä tai hajautetun omistajarakenteen pörssiyhtiöitä parempi. Ylipäätään perheyrityksiä kuvaa aktiivinen, näkyvä ja pitkäjänteinen omistaminen.
Voimakas yrittäjähenkisyys mainittiin jo aiemmin. Perustajalla on
nimittäin usein konkreettinen halu olla oman itsensä herra, mikä
johtaa pitkäjänteisyyteen. Juuri tämä oli Erkki Paasikivelle ominainen piirre. Mutta myös suuremmissa perheyhtiöissä, joissa omistus
jo on hajaantunut useille perheenjäsenille tai sukuhaaroille, omistajat usein pyrkivät riippumattomuuteen esimerkiksi suhteessa finanssilaitoksiin. Tämän takia perheyritysten voittoja jälleensijoitetaan yritykseen muita yhtiöitä useammin.
38 Lekvall (ed.) 2014, 24.



39 Ks. myös Demsetz & Lehn 1985. Tosin myöhempien tutkimusten empiiriset tulokset
ovat osoittaneet, että omistajarakenteen ja taloudellisen menestyksen (firm performance)
väliset yhteydet eivät ole yksiselitteisiä.
40 Gersick & Felieu 2013.
41 Gersick & Felieu 2013.
42 Melin, Nyqvist & Boers 2012, 130–133.
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Pajarinen ja Ylä-Anttila korostavat, että perheyritysmalli näyttää
olevan erityisen edullinen, jos on olemassa jotain yrityksessä tarvittavaa erityisasiantuntemusta, mutta he tähdentävät, että myös perheyrityksille ominaisella pitkäjänteisyydellä on merkitystä. Nämä tulokset saavat tukea ulkomaisista tutkimuksista vaikkakin on muistettava, etteivät riippuvuussuhteet aina ole yksinkertaisia, eivätkä empiiriset tulokset aina ole yksiselitteisiä.39
Toinen menestyksekkäitä perheyrityksiä kuvaava ilmiö on tehokas
yhtiön ohjaus. Tämä johtuu siitä, että päätöksenteko on näissä yhtiöissä usein nopeata ja epämuodollista, samalla kun ohjaus- ja johtamismallit ovat joustavia ja siten helppoja sopeuttaa ympäristön, yhtiön kasvun tai strategian muutoksiin. Menestyksekkäät perheyritykset pystyvät ylipäätään vastaamaan nopeasti toimintaympäristön
muutoksista tai yhtiön kasvusta aiheutuviin muutosvaatimuksiin.40
Perheyritysten hallitukset ovat keskimäärin hieman pienempiä kuin
pörssiyhtiöissä.41 Tästä seuraa usein tehokas hallitustyöskentely. Hallitusten jäsenet ovat – osittain tämän seurauksena – yleensä aktiivisia,
vaikka vastakkaisiakin esimerkkejä löytyy. Samalla tämä tarkoittaa, että
pääomistajat ovat näkyviä ja harjoittavat vahvaa ja selkeää johtamista.
Toisaalta ohjaukseen liittyvät kysymykset eivät ole yksinkertaisia
perheyrityksille. Epämuodollisuus voi olla ongelmallista, jos se esimerkiksi johtaa epäselviin päätöksentekotapoihin ja siten epäselvään
johtamiseen. Vaikka hallituksen jäsenet usein ovat aktiivisia, voi hyvin voimakas pääomistaja aiheuttaa muiden jäsenten passiivisuutta.
Silloin hallituksesta tulee vain paperilla toimiva elin. Jos omistajat
aina välttävät ulkopuolisten mukaan ottoa, tuloksena voi pitkällä tähtäimellä muodostua tilanne, jossa hallitukselta puuttuu tärkeä kompetenssi tai henkilöitä, joiden näkemykset ja taidot poikkeavat pääomistajan näkökannoista.42 Lisäksi täytyy muistaa, ettei ole olemassa
yhtä ainoata ohjausmallia, joka sopisi kaikille perheyrityksille. Kysymykset koskien esimerkiksi hallituksen kokoa ja kokoonpanoa sekä
perheenjäsenten mahdollista aktiivista osallistumista päivittäiseen
johtamiseen vaihtelevat eri yrityksissä, riippuen koosta, alasta ja elinkaaresta.



Paasikiven perheen edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa
tulee joka tapauksessa selvästi esille, että ollaan tietoisia siitä, että
nämä kysymykset ovat tärkeitä Oraksen tulevaisuudelle. Yhtiön ohjaus on siis aihe, jota on mietitty paljon. Nimenomaan joustavuus
ja nopea sopeutuminen muutoksiin ovat olleet kuvaavaa Orakselle.
Yhtiön kasvaessa myös hallitus kasvoi, ja uudet ulkopuoliset, yhtiölle täydentävää näkemystä tuovat henkilöt valittiin mukaan. Myös yhtiön rakenne on läpikäynyt isoja muutoksia, varsinkin kun alettiin
kasvaa ydinalan ulkopuolelle.
Perheyrityksiä käsittelevässä kirjallisuudessa korostetaan usein
perheneuvoston (family council) tärkeyttä – erityisesti yhtiöissä, joissa on suuri määrä omistajia ja useita sukuhaaroja. Tällainen neuvosto voi toimia areenana keskusteltaessa perheen omistusta ja yritystä koskevista päämääristä, arvoista ja visioista. Myös ne perheenjäsenet, joita ei nähdä tai kuulla päivittäisessä johtamisessa, saavat
täällä äänensä kuulumaan. Sen ohella, että on tärkeätä saada esiin
uusia ajatuksia ja aatteita, tällainen neuvosto voi myös muodostua
varaventtiiliksi mahdollisille ristiriidoille puolueettomalla areenalla.
Oras Investin omistajat ovat perustaneet tähän tarkoitukseen omistajaneuvoston (Owners Board), joka vastaa yhtiön omistajaohjauksesta; määrittää omistajien pitkän aikavälin tahtotilan ja vision. Neuvosto toimii tiiviissä yhteistyössä yhtiön hallituksen sekä toimivan
johdon kanssa. Omistajaneuvoston sekä nimitysvaliokunnan tärkein tehtävä on löytää Oras Investin sekä Oras Groupin hallituksiin
parhaat mahdolliset jäsenet. Näiden lisäksi omistajaneuvoston tehtävään kuuluu perheen kommunikaatiosta sekä yhteisestä traditiosta huolehtiminen.43
Verkostojen merkitys perheyrityksiä tutkittaessa on jo mainittu:
perheyritykset osaavat usein hoitaa ”suhdepääomaansa” hyvin. Hyvät ja tärkeät verkostot ovat merkittäviä kaikille yrityksille, mutta
merkitys on ehkä korostunut perheyrityksissä, koska on vähemmän
todennäköistä löytää kaikki tarvittava osaaminen perheen sisältä.
Jari Paasikiven mukaan verkostot ovat aina olleet hyvin tärkeitä
Orakselle, mutta ne ovat muuttuneet ajan mittaan. Alussa kun Oras
oli keskittynyt Raumalle, paikallisyhteisön verkostot olivat erityisen
tärkeitä muun muassa työvoiman saannin ja yrityksen kehittämisen
43 Keskustelu Eerik Paasikivien kanssa 30.9.2014.
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turvaamiseksi paikkakunnalla. Jari Paasikiven mukaan alussa tosin
saatiin tarvittava kompetenssi ja tietämys valitsemalla jäseniä hallitukseen ja johtoryhmään, mutta yrityksen kasvaessa tulivat ulkoiset
verkostot yhä tärkeämmiksi.
Yhtiön kasvaessa erilaisten verkostojen merkitys on edelleen lisääntynyt ja monipuolistunut. Keskeisissä rooleissa yritystoiminnassa ovat toimialajärjestöt ja valtakunnallisella tasolla Elinkeinoelämän
keskusliitto sekä Teknologiateollisuuden liitto. Liitot muodostavat
tärkeän liittymäkohdan suomalaiseen talouselämään, poliittisiin vaikuttajiin sekä virkamieshallintoon.
Oraksen suuntautuessa kansainväliseen kasvuun myös paikalliset
verkostot ulkomaisilla markkinoilla saivat erittäin suurta merkitystä ulkomaisen menestyksen saavuttamiseksi. Jari Paasikivi korostaa
myös, että teolliseksi omistajaksi kasvamisen strategian seurauksena
keskeisiksi tulivat myös kontaktit työeläkeyhtiö Varmaan ja Ilmariseen sekä valtion sijoitusyhtiö Solidiumiin.

Perheyrityksen sisäiset haasteet:
sukupolvenvaihdos ja ammattimaistuminen
Tässä luvussa keskitytään perheyritysten sisäisiin ongelmiin ja haasteisiin. Ensin selvitetään, miten tutkimuksissa on tarkasteltu perheyrityksiä, ennen kaikkea niiden sisäisien ongelmien osalta, joita
näillä yrityksillä oletetaan olevan. Sen jälkeen tarkastellaan, onko
Paasikiven perheessä törmätty näihin ongelmiin ja jos on, miten niitä on käsitelty.
Edesmennyt amerikkalainen Harvardin taloushistorian professori
Alfred D. Chandler Jr, esitti 1960-luvulla mallin markkinatalouden ja
elinkeinoelämän kehitysvaiheista. Chandlerin mukaan kehitys kulki hänen kutsumastaan henkilökohtaisesta kapitalismista (personal
capitalism), yrittäjäkapitalismin kautta (entrepreneurial capitalism) hänen kutsumaansa johtajakapitalismiin (managerial capitalism). Alkuaikoina yritykset olivat suhteellisen pieniä ja omistaminen ja johtaminen olivat vahvasti samoissa käsissä.44 Yritysten kasvaessa omistaminen hajautui, ja omistajat vetäytyivät päivittäisestä johtamisesta, jonka koulutetut, palkatut ”ammattijohtajat” ottivat haltuunsa.
Omistajien vaikutusvalta säilyi kuitenkin strategisessa johdossa. Tätä
44 Chandler 1990.



vaihetta Chandler kutsui yrittäjäkapitalismiksi. Sen seurauksena,
että yritykset kasvoivat yhä enenevässä määrin tuotantoaan eriyttämällä ja niiden omistus samalla hajautui yhä laajemmalle joukolle,
myös yrityksen strateginen johtaminen siirtyi asteittain ammattijohtajista koostuvalle ydinjoukolle, jolla ei ollut minkäänlaista omistajasuhdetta yritykseen, mutta jolla oli hyvä elinkeinoelämän tuntemus.
Tämä viimeinen, Chandlerin johtajakapitalismiksi kutsuma vaihe
esiintyi Yhdysvalloissa sotien välisenä aikana ja lisääntyi toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Chandler rinnasti pitkälti
toisaalta nykyaikaisen, tehokkaan markkinatalouden suuriin monialaisiin, hajaantuneen omistusrakenteen ja ammattijohtajien vetämiin yrityksiin. Esimerkiksi Englanti, joka Chandlerin mukaan oli
jäänyt henkilökohtaisen kapitalismin vaiheeseen (jossa iso osa suuryrityksistä oli perheyrityksiä), ei enää selvinnyt kilpailussa.
Hänen kehitysmallinsa on saanut paljon arvostelua, ja varsinkin
hänen näkemyksensä perheyritysmallista yhtenä selityksenä sille,
ettei Englanti pystynyt pitämään taloudellista etumatkaansa 1800-luvun lopusta lähtien, oli karkea yksinkertaistus, johon liittyi monia
väärinkäsityksiä.45 Toisaalta hänen vaihemallinsa tekee mahdolliseksi mielenkiintoiset analyysit suuryritysten kehityksestä. Chandlerin
teeseistä käyty kiistely synnytti vanavedessään laajan perheyritysmallin tutkimuksen. Se pystyi aika pian todistamaan, että perheyrityksiä tai kasvollisia omistajia ei voida tuomita vähemmän tehokkaiksi kuin yrityksiä, joissa omistus on hajaantunut ja/tai niitä johtavilla ei ole omistussuhdetta yritykseen. Päinvastoin perheyrityksillä on monia vahvuuksia. Mielenkiinto perheyrityksiä, niiden johtajuutta, historiaa ja vahvuuksia sekä heikkouksia kohtaan kasvoi.
Tutkimus on kuitenkin myös voinut osoittaa eräitä erityisesti perheyrityksissä ongelmallisia ilmiöitä, ennen kaikkea sukupolvenvaihdoksen eli niin sanotun jatkuvuuden ongelman. Sukupolvenvaihdokseen liittyvät ongelmat voivat olla erilaisia. Perilliset eivät esimerkiksi sovellu tehtävään tai heiltä puuttuu siihen kannustin tai yrittäjähenkisyys. Toisaalta ongelmana voi olla myös vanhempi sukupolvi,
jonka on vaikeata luopua kontrollista korkeasta iästä tai horjuvas-

45 Hänen analyysinsa pohjautui laajaan ja perinpohjaiseen tutkimukseen eräistä
amerikkalaisista suuryrityksistä, mm. General Motors ja DuPont, mikä luonnollisesti
vaikutti analyysiin.
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ta terveydentilasta huolimatta. Ei ole harvinaista, että sukupolvenvaihdoksen yhteydessä syntyy sisäisiä ristiriitoja ja eri perheenjäsenten tai sukuhaarojen välistä kilpailua. Tästä tulee ongelma varsinkin,
kun sukuhaarojen määrä kasvaa.46 Toisaalta eräitä perheyrityksiä voi
kohdata toinen, vähintään yhtä vakava ongelma, nimittäin kyvykkään tai halukkaan perillisen puuttuminen.47
Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että perheyritykset ovat usein
hyvin tietoisia sukupolvenvaihdoksen riskeistä ja voivat siksi valmistautua siihen hyvin. Menestyvät perheyritykset kehittävät sukupolvenvaihdokseen rutiineja ja perinteitä riittävän osaamisen turvaamiseksi.48 Sukupolvenvaihdokseen valmistaudutaan usein asteittain siten, että nuorempi polvi ottaa itselleen yhä enemmän vastuuta. Keskustelut ja sukupolvenvaihdoksen suunnittelu alkavat lisäksi paljon
ennen juridista ja organisatorista prosessia.49
Näin kehitys on kulkenut myös Paasikiven perheessä. Ensimmäinen sukupolvenvaihdos tapahtui suhteellisen joustavasti. Erkki Paasikivi vetäytyi hallituksen puheenjohtajan tehtävästä korkeassa iässä
uuden strategian suunnittelun ja sisäänajon yhteydessä. Tämä oli
todennäköisesti hyvin valittu vaihe sukupolvenvaihdokselle. Seuraava polvi saattaa nimittäin tarvita uutta vaihetta, uutta käännettä vaihdoksen yhteydessä. Lisäksi pojat olivat jo olleet mukana uuden strategian viitoittamisessa. Pekka Paasikiven mukaan Erkki oli tämän
jälkeen tarkka siitä, ettei puuttunut yhtiön johtamiseen. ”Kyllä hän
sivusta seurasi, mutta ei puuttunut.”
Kolmas sukupolvi tuli aktiivisemmin mukaan yrityksen johtoon,
kun Oras Invest muodostettiin. Annika Paasikivi tuli mukaan Oras
Investin hallitukseen vuonna 2004 ja Kaj Paasikivi Oraksen hallitukseen vuonna 2006. Vaikka Annika Paasikivi haastattelussa kertoo, ettei nuorempi polvi aina ole ollut niin hyvin valmistautunut
tuleviin tehtäviin kuin mitä teoriakirjoissa korostetaan, eikä sukupolvenvaihdosta tuskin niin hyvin ollut suunniteltu, näyttää prosessi edenneen melko luonnollisesti. Vanhempi polvi alkoi jossakin vaiheessa odottaa nuorten kertovan kiinnostuksen kohteistaan ja tulevaisuuden toivomuksistaan, minkä seurauksena myös nuorempi
Esim. Colli 2003.
Sharma & Salvato 2013.
Ks. esim. Colli 2003; Fellman 2013.
Hall & Melin 2012.



polvi joutui miettimään, mitä tulevaisuudelta odotti. Vaikka toinen
sukupolvenvaihdos ei olekaan tätä kirjoitettaessa vielä tapahtunut,
on nyt menossa asteittainen vastuun siirtäminen kolmannelle polvelle.50 Vanhemmalla sukupolvella on asiasta suunnilleen sama käsitys. Pekka Paasikiven mukaan suurempia erimielisyyksiä tai näkökantojen eroja sukupolvien välillä ei ole esiintynyt. Eniten keskustelua on käyty siitä, ollaanko ensin töissä oman yrityksen ulkopuolella
ja sitten vasta omassa yrityksessä. Tosin keskustelut olisi voitu aloittaa paljon aikaisemmin ja niiden olisi ehkä pitänyt olla perinpohjaisempia. Juridisesti toinen sukupolvenvaihdos tehtiin varhaisessa
vaiheessa päinvastoin kuin yleensä.
Toinen tutkimuksen esille tuoma perheyritysten ongelma on ollut teollisen kehityksen mukanaan tuoma ammattimaisemman johtajuuden tarve. Alfred D. Chandlerin mielestä yritysjohdossa tapahtui systematisoiminen, kun palkatut, erittäin pätevät johtajat asteittain korvasivat perhepiiristä tulleita johtajia. Ad hoc -päätöksenteon
korvasi samalla ammattimainen johtaminen. Mutta mitä tarkoittaa
yritysjohdon ammattimaistuminen ja mitä se on tuonut mukanaan
perheyrityksiin?
Amerikkalainen tutkija Mabel Newcomer tutki itse asiassa jo
1950-luvulla amerikkalaisia suuryritysten johtajia (kolme tutkimusta
vuosilta 1900, 1925 ja 1950) ja hän saattoi todeta, että yritysjohtajien
taustoissa oli tapahtunut suuri muutos. Hänen analyysinsa antaa
hyvän kuvan tästä kehityksestä, ja samantyyppisiä ilmiöitä on havaittu muissakin maissa. Newcomerin mukaan omistaminen ja johto
olivat erkaantuneet toisistaan – käsitteen tiukin määritelmä – mutta hän osoitti myös, että ammattimaistuminen toi tullessaan muita muutoksia. Muun muassa rekrytointi tapahtui laajemmin pätevyyden ja kokemuksen perusteella eikä perhe- tai omistussuhteiden
pohjalta. Johtajien urakehitys ennen huippuvirkojen saavuttamista oli lisäksi pidempi ja tämä piti paikkansa riippumatta siitä oliko
yritysjohtaja perillinen vai ulkopuolinen. Lisäksi hän havaitsi, että
myöhempien sukupolvien yritysjohtajilla oli uusi asenne työtehtäviään ja työnantajayritystään kohtaan. Eräs selkeimmistä oli ajatus,
että työ tehtäisiin yrityksen parhaaksi. Yritysjohtajan tehtävästä tuli
myös kokopäivätyö.51



50 Annika Paasikiven haastattelu (Timo Herranen) 7.8.2014.
51 Varhaisen teollistumisen aikana oli myös tilanteita, joissa yritysjohtajilla oli myös
toinen työpaikka, tai joissa ei nimitetty toimitusjohtajaa vaan hallituksen jäsenet
keskenään jakoivat päivittäisiä yrityksen johtotehtäviä, tai joissa sama henkilö oli
johtajana kahdessa eri yrityksessä samanaikaisesti.

52 Fellman 2000.
53 Edelleen Fellman 2000; 2013.
54 Fellman 2000; 2013.
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Suomessa kehitys näytti suunnilleen samanlaiselta.52 Siitä huolimatta, että monet omistajat vielä osallistuvat aktiivisesti päivittäiseen yrityksen johtoon – ja tässä suhteessa Oras ja Paasikiven perhe
ovat hyvä esimerkki – omistaminen ja johtaminen ovat kieltämättä erkaantuneet monessa suurehkossa perheyrityksessä, vaikkakin
omistajat edelleen käyttävät niissä merkittävää vaikutusvaltaa. Toiseksi yritysjohdon koulutustaso on, riippumatta omistussuhteesta
yrityksessä, noussut yleisestikin ajan mittaan paljon. Tämä on itse
asiassa yksi selvimmistä ammattimaistumisen merkeistä. Perheyritysten johtajilla on tavallisesti ollut ammattijohtajia hiukan vähäisempi muodollinen koulutus, mutta nimenomaan omistajien koulutustaso on noussut ajan myötä paljon. He siis saavuttivat palkkajohtajien tason. Myös urakehitykset muuttuivat ajan mittaan. Perillisten ja palkkajohtajien urat kehittyivät samaan tapaan: perilliset
eivät enää sodan jälkeisinä vuosikymmeninä voineet laskea sen varaan, että he heti koulutuksen päätyttyä sijoittuisivat yrityksen organisaatiossa korkealle tasolle. He saivat kärsivällisesti kiivetä ylöspäin
hierarkiassa tavallisen uraputken kautta, kuten vailla omistussuhdetta olevat johtajat. 53
Tutkittaessa tarkemmin Suomen yritysjohtajien koulutusta havaitaan myös, että perilliset olivat valmistautuneita hyvin tehtäväänsä
jo varhaisen teollistumisen aikana. Alhaisempi muodollinen koulutustaso kätkee näet muutamia mielenkiintoisia ilmiöitä. Perheyritysten perillisillä saattoi olla laajojakin opintoja takanaan, vaikkeivät
he aina olleetkaan suorittaneet tutkintoa. Perillisten koulutus alkoi
usein määrätietoisesti jo varhaisnuoruudessa, ja vanhempi sukupolvi suunnitteli sen tarkasti. Perheillä saattoi olla hyvin juurtuneita
koulutusperinteitä, joissa koulutus noudatti määrättyjä kaavoja sukupolvesta toiseen.54
Suuryrityksissä ja varakkaammissa perheyrityksissä lähdettiin
usein ulkomaille pitkille opintomatkoille. Nämä saattoivat kestää
useita vuosia, ja niihin kuului usein laaja ja vaihteleva koulutus monien eri alueiden kokemuksineen. Tällaiset opintomatkat ja pitkät
koulutusjaksot – niin sanotut Grand Tours – olivat vanha perinne talouselämän eliitin keskuudessa ympäri Eurooppaa. Varakkailla talouselämän perheillä oli tällaisiin jaksoihin tarvittavat taloudelliset



resurssit ja suuri kontaktiverkosto. Myöhempinä aikoina perijät saivat usein myös muodollisen koulutuksen, mutta ulkomailla oleskelun tarve ei vähentynyt vaan ammattikoulutuksen päätyttyä monet
lähtivät joksikin aikaa ulkomaille. Mielenkiintoista on, että monet
varhaisemmista johtajista, jotka sodan jälkeisinä vuosikymmeninä
lähtivät ulkomaille opiskelemaan yritysjohtoa ja organisaatioteoriaa,
olivat itse asiassa perheyritysten perijöitä.
Pienemmissä yrityksissä käytännönläheinen, ammattiin suuntautuva koulutus oli yleisempää, ja ensimmäisen polven yrittäjillä oli
usein vähäisempi koulutus kuin perillisillä.55 Näiden yritysten perijät aloittivat vuorostaan jo hyvin nuorina harjoittelun omassa yrityksessä. Ajoittain he saattoivat myös harjoitella jossakin toisessa yrityksessä. Myöhempinä aikoina muodollisen koulutuksen osuus kasvoi
myös pienyritysten perijöiden keskuudessa.
Miten Paasikiven perheessä on toimittu näissä kysymyksissä? Mitään erityistä koulutusstrategiaa ei ole vielä ehtinyt kehittyä perheeseen, mutta on ilmeistä, että perillisiä on valmisteltu hyvin tehtäväänsä. Kuten ensimmäisen sukupolven yrittäjille oli tavallista, Erkki Paasikivellä ei ollut laajaa peruskoulutusta. Vaikka Grand Tour ei kuulunut Erkki Paasikiven eikä seuraavankaan sukupolven osalta kuvaan,
Erkin pojat saivat jo aikaisessa vaiheessa tutustua käytännössä yritykseen ja sen toimintaan. He aloittivat uransa pikkupoikina seuraamalla Erkki-isää Rauman tehtailla. Toinen sukupolvi sai kuitenkin myös
perusteellisen koulutuksen: Pekalla on esimerkiksi tekninen, Jukalla
ja Jarilla kaupallinen koulutus.
Paasikiven perheessä on lisäksi pyritty aktiiviseen, jatkuvaan tiedon kartuttamiseen ja on hakeuduttu jatkokoulutukseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Ajatus että koulutus ja jatkuva oppiminen
ovat tärkeitä perheyrityksen menestykselle, on itse asiassa ollut johtotähti Paasikiven perheessä Erkin ajoilta lähtien. Oraksella osallistuttiin aikaisin esimerkiksi LIFIM:in ohjelmiin, ja useat Paasikiven
perheen jäsenet ovat käyneet Sveitsissä IMD:ssä (International Institute for Management Development), jolla on tunnettu perheyrityksen johtamiseen liittyvä family governance -aiheinen tutkimuskeskus.
Kolmannessa polvessa osalla on jo korkeakoulututkinto, osalla on
opiskelu vielä kesken. Monet heistä ovat opiskelleet myös ulkomailla.
55 Laaksonen 1962, esim. taulukko sivulla 104.
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Perheessä on korostettu koulutuksen tärkeyttä, mutta samalla kolmas sukupolvi on yksimielinen siitä, että he itse ovat saaneet valita
sekä uransa että koulutuksensa. Ne, jotka aikoivat jatkaa aktiivisessa roolissa yrityksessä, hankkivat kaupallisen koulutuksen, kun taas
esimerkiksi Kristiina ja Sofia ovat hakeutuneet humanistiseen koulutukseen. Kristiina Paasikiven mukaan tämä ei merkitse sitä, ettei
hän olisi kiinnostunut yrityksestä ja sen kehityksestä vaan hän seuraa sitä aktiivisesti ja on siitä kiinnostunut ja haluaa olla osallisena
yrityksen kehittämisessä. Hänen opiskelutietään ei ole pidetty välttämättä myöskään huonona valintana yritykselle. Kuten hän itse kertoo: ”Oman perheen kanssa on ehkä myöhemmin mietitty sitä, miten suuntautumiseni toiselle alalle tuo perheyritysympäristöön erilaista näkökulmaa, ja se on nähty pikemminkin rikkautena.”56
Toinen ammattimaistumisongelmiin liittyvä ilmiö, jota on pidetty kriittisenä perheyrityksissä, on ollut kysymys ulkopuolisten asiantuntijoiden ja avainhenkilöiden rekrytoinnista ja integraatiosta. Yrityksen kasvaessa ja kehittyessä erityispätevyyden tarve lisääntyy, eikä
tähän tarpeeseen tavallisesti pystytä vastaamaan ainoastaan perheenjäsenten kautta. W. Gibbs Dyer on esimerkiksi tähdentänyt, että perheyrityksissä ammattimaistumisessa on kolme piirrettä. Ensinnäkin
perheenjäsenten pitää hankkia perusteellinen koulutus tehtäväänsä.
Toiseksi yritysten pitää palkata ja integroida niihin perheen ulkopuolisia henkilöitä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kaikki yritykseen
palkatut ammattimaistuvat yrityksen kaikilla tasoilla.57 Toisin sanoen
yrityksen kaikilla tasoilla pätevöidytään kunnolla.
Ulkopuolisten integrointi on usein ollut ”tyvestä latvaan -prosessi”
eli ulkopuoliset tulevat perheyrityksiin töihin aluksi alemman tason
tehtäviin. Monissa perheyrityksissä on tiettyä ”jähmeyttä” luovuttaa
ylimpiä tehtäviä ulkopuolisille, mutta toisaalta palkatuilta asiantuntijoiltakin vie oman aikansa kerätä huippuviran haltuunottoon tarvittava kokemus. Yksittäisissä yrityksissä on ollut erilaisia strategioita ja perinteitä. Joskus toimitusjohtaja ja jopa muutkin johtajat ovat
aina olleet perheenjäseniä, toisissa tapauksissa taas toimitusjohtaja
ei koskaan ole ollut perheenjäsen, ja perhe on keskittynyt hallitustyöskentelyyn. Muitakin yhdistelmiä voidaan havaita. Joskus esimer56 Kristiina Paasikiven haastattelu 28.10.2014.
57 Dyer 1984.



kiksi varatoimitusjohtaja oli ulkopuolinen kun taas toimitusjohtaja
oli perheen jäsen.
Oraksella ylin johto on aina ollut perheen kontrollissa, mutta täälläkin rekrytoitiin myös ulkopuolisia, ja vähitellen he myös ottivat
paikkansa yhtiön johdossa. Ensimmäinen ulkopuolinen jäsen Oraksen hallituksessa, Jukka Niemi, valittiin itse asiassa jo 1970-luvulla.
Hän oli paikallisen pankin johtaja ja myös Erkki Paasikiven hyvä ystävä. Ensimmäinen ulkopuolinen, joka valittiin nimenomaan tuomaan ulkopuolista asiantuntemusta, oli kuitenkin professori Vesa
Puttonen, joka nimitettiin Oraksen hallitukseen vuonna 2003. Sen
jälkeen ulkopuolisia jäseniä on valittu sekä Oraksen että Oras Investin hallituksiin. Nykyisin Oras Investin hallituksessa on neljä ja Oras
Groupin hallituksessa kolme ulkopuolista jäsentä
Yksi virstanpylväs Oraksen yhtiönjohdossa ohitettiin vuonna 2008,
kun Orakselle valittiin ensimmäinen toimitusjohtaja perheen ulkopuolelta, Pekka Kuusniemi.
Professori Mary B. Rosen mukaan ensimmäiset perheyhtiöiden
ulkopuoliset työntekijät tulivat usein niin sanotusta ”laajennetusta
perhepiiristä” (extended family), jolla hän tarkoitti esimerkiksi kauan
yhtiössä työssä olleita, mutta myös henkilöitä, joihin muuten oltiin
kontaktissa.58 Henkilökohtaiset verkostot toimivat luottamuksen
perustana. Samalla yhtiön korkeimmassa johdossa voitiin säilyttää
paternalistinen henki ja henkilökohtaiset, epämuodolliset suhteet.
Oraksellakin ovat useat perheen ulkopuolelta palkatut asiantuntijat
ja päälliköt olleet yhtiössä pitkään ja nauttineet perheen täydellistä luottamusta. Tässä voidaan mainita esimerkiksi tekninen johtaja
Mikko Pitkäranta sekä Arvi Kaimio, joka nimitettiin talousjohtajaksi
1966. Muita keskeisiä, yhtiössä pitkän kokemuksen saaneita henkilöitä olivat konttoripäällikkö, myöhemmin markkinointijohtaja Veikko Kauppi ja tekninen johtaja ja myöhempi hallituksen jäsen Risto
Saarisalo. Kaikki ovat olleet pitkään yhtiön palveluksessa. On muistettava, että yhtiössä on vuosikymmenten aikana ollut monia luottoihmisiä, joilla on ollut suuri merkitys yrityksen menestymiselle.
Ammattilaisten ja asiantuntijoiden rekrytoinnissa tärkeätä on
pätevien ja ammattitaitoisten henkilöiden löytäminen, mutta etenkin
”oikeiden henkilöiden saaminen oikeille paikoille”. Lisäksi heidän on
58 Rose 1998.



59 Larsson, Lindgren & Nyberg 2008.
60 Fellman 2000, 172 ja 202 alaviite 86.
61 Kocka 1971, 138.
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sovittava tiimiin ja heissä pitää olla kehityspotentiaalia. Tämä on itse
asiassa arvioitu yhä tärkeämmäksi tekijäksi tämän päivän maailmassa, mutta on ollut totta luonnollisesti kaikkina aikoina. Koska perheyritykset ovat ajoittain olleet haluttomia palkkaamaan ulkopuolisia,
on todettu, että joissain perheyrityksissä ei ole aina panostettu tarpeeksi rekrytointiin. Varhaisen teollistumisen aikana myös pätevien henkilöiden löytäminen oli usein ongelma, kun insinöörejä, teknikkoja
ja ekonomeja oli niukasti ja kun rekrytoinnin ja palkkaamisen vakiintuneet tavat puuttuivat. Suuri osa rekrytoinneista tapahtui siten
epävirallisia kanavia käyttäen. On kerrottu että Marcus Wallenbergilla (vanhempi) oli muistikirja, johon hän teki merkinnän saadessaan
vihjeen mahdollisista toimitusjohtajakandidaateista. Heitä kierrätettiin usein Wallenberg-sfääriin kuuluvien eri yhtiöiden välillä.59 Samanlaiset strategiat olivat käytössä suomalaisissa perheyrityksissäkin. Perheyritysten johto käytti myös verkostojaan ja kontaktejaan hyväksi tarkistaessaan henkilön pätevyyden ja luotettavuuden. Luotettavuus oli vähintään yhtä tärkeä kuin ammattiosaaminen.60 Jo Werner
Siemens oli todennut ulkopuolisten asiantuntijoiden muodostavan
akilleen kantapään monissa yrityksissä, ja kompetenssin ylläpidon lisäksi lojaalisuus ja luotettavuus olivat tärkeitä ominaisuuksia.61
Orakselle ei aina ollut helppo rekrytoida henkilökuntaa, ja varsinkin ulkomaisissa tytäryhtiöissä tehtiin ajoittain virherekrytointeja. Raumalla rekrytointi oli helpompaa. Yrityksellä oli hyvä tietämys
paikallisista työmarkkinoista, jopa yksittäisistä henkilöistä, ja yhtiöstä työtä hakeneilla oli hyvät tiedot yrityksestä. Paikallisesti ankkuroituneessa perheyrityksessä ei ole tavatonta, että henkilökuntaan kuuluu perheitä, joiden useampi polvi on työskennellyt yhtiössä, mikä
on luonut vahvaa lojaalisuutta yhtiötä kohtaan ja tunteen, että ”kaikki tuntevat kaikki”. Erkki Paasikivellä oli monen mielestä myös hyvä
taito rekrytoida kyvykkäitä henkilöitä siitä huolimatta, ettei henkilökemia aina pelannut moitteettomasti. Tärkeintä hänen mielestään
oli että pystyttiin yhteistyöhön yrityksen parhaaksi. Viime vuosikymmenten aikana korkeamman koulutuksen saanutta henkilökuntaa
ei kuitenkaan aina ole ollut helppoa rekrytoida Raumalle. Helsingin
ulkopuolella olevaa työpaikkaa ei koettu houkuttelevaksi, varsinkaan
jos henkilön puolisolle on ollut vaikeata saada työ paikkakunnalta.



Yrityksen kasvaessa paikallisyhteiskunnan ulkopuolelle ja ennen
kaikkea kansainvälisille markkinoille myös suhteet paikallisyhteisöön muuttuvat. Oraksella tosin yrityksen paikallinen luonne on säilynyt. Uusia rekrytoinnin ja integroinnin menetelmiä otettiin käyttöön, kun osaamistarve kasvoi eikä enää voitu tukeutua vain epävirallisiin verkostoihin ja paikallistuntemukseen. Läheisistä suhteista
yliopistoihin ja korkeakouluihin tuli monissa yrityksissä tavallinen
keino palkata työntekijöitä. Myös Oras kehitti yhteyksiä koulutuslaitoksiin, ja vaikutti mm. yhdessä alan muiden yhtiöiden kanssa keräämällä rahaa Teknillisen korkeakoulun talotekniikan professoriviran rahoittamiseksi. Tämän ajateltiin huolehtivan osaltaan kompetenssitarpeesta. Myös Taideteolliseen korkeakouluun solmittiin
kontakteja.
Ruotsalaiset tutkijat Annika Hall ja Mattias Nordqvist väittävät,
että perheyhtiöissä ammattimaistuminen tarkoittaa jotain enemmän ja sisältää muitakin aspekteja kuin mitä listattujen, laajan omistajakunnan yhtiöiden työntekijöiden ammattimaistuminen. Hallin
ja Nordqvistin mukaan perheyrityksessä se tarkoittaa määrättyä sosiaalista ja kulttuuriherkkyyttä yrityksen normeja ja arvoja kohtaan.
Saman aikaan kun kaikissa pitkäikäisissä yrityksissä on havaittavissa yrityskulttuuri, normit ja arvot, jotka uusien työntekijöiden on
omaksuttava, on otaksuttu, että nämä ovat vahvempia perheyrityksissä. On olemassa esimerkiksi yrityksiä, joissa palvelukseen tuleville on järjestetty perehtymisjakso tai -kurssi, johon tärkeänä osana kuuluu yrityksen historian ja kulttuurin sisäistäminen.62 Myös
Oraksella on perehdyttämisohjelma uusille toimihenkilöille. Yhtiön
eri toimintojen ohella henkilöt saavat tutustua yrityksen arvoihin ja
sen historiaan.63
Perheyritykset edustavat usein vahvoja brändejä tai tavaramerkkejä, ja vastaavat korkean laadun ja ylemmän hintatason tuotteista.
Näiden seikkojen säilyttämisestä huolehditaan. Oraksella pyrittiin
alusta asti tulemaan tunnetuksi hyvälaatuisista tuotteista, ja 1990-luvulta lähtien keskityttiin korkeamman hintatason laatutuotteisiin.
Monista kriittisistä vaiheista ja määrätyistä sisään rakennetuista ongelmista huolimatta monet perheyritykset ovat pystyneet jat62 Hall & Nordqvist 2008. Ks. lisää Fellman 2013.
63 ”Tervetuloa taloon” -opas.



Paternalismi:
perheyhtiön johtamismalli?
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kamaan ja kukoistamaan usean sukupolven ajan. Miksi? Mainittiin
jo, että perheet usein ovat olleet tietoisia heikoista kohdistaan ja ovat
kehittäneet rutiineja ja strategioita näiden ratkaisemiseksi. Samalla
näillä yrityksillä on ollut vahvuus, jota muut yritykset eivät kenties
koskaan saavuta, nimittäin voimakas yrityskulttuuri, yhdistettynä siihen, että perhe on ymmärtänyt omistavansa perinnön, jota on hoidettava. Vahva vastuuntunto yrityksestä ja voimakas yrittäjäidentiteetti
on nähtävissä myös Paasikiven perheessä. Mutta, kuten Pekka Paasikivi totesi, teollisen omistajuuden ”juju” on siinä, että tekee asiat paremmin kuin muut. Saavuttaakseen tämän on kuitenkin rekrytoitava
oikeita henkilöitä ja pystyttävä hyödyntämään verkostojaan. Menestyksekkään yrittämisen avain perustuu siis usein melko yksinkertaiseen ja pragmaattiseen asenteeseen.

Paternalistisen työnantajastrategian ja johtamistyylin katsottiin olleen
tunnusomaisia perheyrityksille, ja etenkin sellaisille, joissa omistus
ja johtaminen keskittyivät vahvasti yhteen henkilöön, pääomistajaan.
Tämä malli oli tietenkin erityisen yleinen teollistumisen alkukaudella. Paternalismin käsite on osittain epämääräinen ja käytetty eri merkityksissä, mutta yleensä paternalistisella hengellä tarkoitetaan, että
yrityksen johtaja ”hyvän isän” tapaan (koska omistaja pääsääntöisesti
oli mies) huolehti työntekijöistään. Samalla johto usein valvoi tiukasti työntekijöitään ei vain työaikana vaan myös heidän vapaa-aikanaan.
Koska johto oli yleensä keskittynyt selkeästi pääomistajalle, oli näissä
yrityksissä vallalla usein hyvin ponteva ja vahva johtamistapa.
Yrityksessä oli lisäksi usein kyse yrityksen aktiivisesta johtamisstrategiasta. Paternalistinen yritys tarjosi tyypillisesti henkilökunnalleen
useita ei-rahallisia etuja ja peruspalveluita: avustettiin koulujen, sairaanhoidon, asuntojen, tonttimaan, urheilun ja vapaa-ajan harrastusten järjestämisessä. Paternalismi perustui keskinäiseen riippuvuuteen, jossa yritys esiintyi vakaana ja hyvänä, turvalliset työpaikat ja
tärkeät peruspalvelut tarjoavana työnantajana samalla, kun työnantaja pystyi luottamaan lojaalien työntekijöiden hyvään tarjontaan. Yritysjohto pyrki myös luomaan ja ylläpitämään vahvaa me-henkeä yhtiössä, ”perheessä”, ja sitä vahvistettiin juuri henkilökuntaetujen ja yrityksen järjestämän sosiaalitoiminnan avulla.


On sanottu, että paternalistinen johtamismalli säilyi suhteellisen
kauan juuri Suomessa. Tämä johtui muun muassa myöhäisestä teollistumisesta ja siitä, että suuri osa varhaisesta teollisuudesta syntyi
syrjäisillä ruukkipaikkakunnilla. Paternalismi esitetään usein työnantajastrategian vanhentuneena muotona, jonka juuret olivat toisaalta agraariyhteiskunnassa, toisaalta vanhassa ammattikuntalaitoksessa.64 Se pitää osittain paikkansa, mutta paternalistinen työnantajastrategia oli myös laajalti käytännöllinen, sekä työnantajia että työntekijöitä suosiva ratkaisu aikana, jolloin infrastruktuuri ja hyvinvointipalvelut olivat kehittymättömiä.
Vahvojen paternalististen piirteiden esiintyminen Oraksella, varsinkin Rauman tehtaalla, tulee selvästi esille Herrasen tekstistä. Yritys vastasi esimerkiksi henkilökuntansa työterveydenhoidosta. Myös
työturvallisuuskysymykset olivat tärkeitä. Henkilökuntakerhon ja tiedotuslehden perustaminen vahvistivat me-henkeä samalla, kun urheilu- ja virkistystoiminta ja panostus kulttuuriin lisäsivät viihtyvyyttä ja myötävaikuttivat terveellisiin elintapoihin. Oraksen johto pyrki myös ylläpitämään lyhyttä etäisyyttä työntekijöihin, mikä elähdytti yritystä varsinkin sen alkuvuosikymmeninä. Keskinäinen riippuvuus työnantajan ja työntekijöiden välillä, mutta myös yhtiön ja paikallisyhteisön välillä, oli ilmeinen: Oras tarvitsi pätevää työvoimaa samalla, kun se tarjosi hyviä työpaikkoja asukkaille ja paikkakunnalle.
Paternalismia työnantajastrategiana tutkineet ovat tähdentäneet,
että nämä yritykset usein välittivät aidosti työntekijöidensä hyvinvoinnista. Monissa yrityksissä esimerkiksi työntekijöiden asumistaso oli suhteellisen hyvä. Samalla paternalistisilla yrityksillä oli
usein vähän alempi palkkataso kuin muilla alan yrityksillä.65 Kilpailu
työntekijöistähän ei ollut aina kova paikkakunnilla, joilla paternalistinen malli oli vahvimmillaan. Varsinkin teollistumisen alkuaikoina
työntekijät nauttivat erilaisia ei-rahallisia etuja, mistä syystä palkkavertailuja on vaikeata tehdä. Oraksen palkkoja on pidetty suhteellisen
hyvinä verrattuna Rauman yleiseen tilanteeseen, ja varsinkin toimihenkilöiden palkkataso oli korkea. Oraksen johto ilmaisi kuitenkin
tietyn huolensa 1970-luvun palkkatasosta, kun muun muassa pelättiin, että työntekijät muuttaisivat Ruotsiin, missä palkat olivat huomattavasti parempia.



64 Paternalismin juuret ovat monimuotoisempi ilmiö, mutta tässä ei ole yksityiskohtaisemmalle keskustelulle tilaa.
65 Tästä ja tehdasyhteiskunnan paternalismista, ks. esim. Magnusson 1986.
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Paternalistiseen strategiaan kuului me-hengen luominen, jolloin
tavoitteena oli ylläpitää luottamukseen perustuvia suhteita työnantajien ja työntekijöiden välillä. Tämän politiikan tärkeä piirre oli pyrkimys sitouttaa työntekijät yhtiöön.66 Oraksen johto piti tavoitteenaan
henkilökunnan aktiivista mukanaoloa tuotannon ja tuotantomenetelmien kehittämisessä. Työntekijöitä motivoi, kun he saivat osallistua tärkeisiin heidän työtään koskeviin kysymyksiin. Samalla he
kokivat, että heillä oli mahdollisuus kartuttaa osaamistaan ja edetä.
Oraksen johdon mielestä osaamisen kehitykselle oli lisäksi tärkeätä,
että työntekijät saivat kokonaiskuvan koko tuotantoprosessista. Vastavuoroisesti yritys saattoi hyötyä työntekijöiden tiedoista ja kokemuksesta. Ei siis ole yllättävää, että Hamelin ja Prahaladin ajatukset
henkilöstön sitouttamisesta (ks. sivu 274) saivat vastakaikua Oraksen johdossa: ne olivat oikeastaan olleet tärkeä osa johtamisstrategiaa jo paljon aiemmin. Herranen painottaa lisäksi, että Oraksella
pidettiin sisäistä koulutusta ja sisäisiä keskusteluja parempana koulutusmuotona kuin ulkopuolisia ohjelmia. Tosin keskeisiä henkilöitä lähetettiin jo aikaisessa vaiheessa esimerkiksi LIFIM:in kursseille, mutta sen tapaiset ohjelmat olivat lähinnä suunnattuja ylimmälle
johdolle. Sisäinen koulutus ja keskustelut vahvistavat myös yhteisymmärrystä työpaikalla.
Omien työntekijöiden hyvinvointi- ja muiden palvelujen ohella paternalismi on myös ilmennyt muilla tavoilla perheyrityksissä.
Niiden johtohenkilöt ovat usein suuntautuneet hyväntekeväisyyteen,
ja monet perhedynastiat ovat esimerkiksi aktiivisesti ottaneet osaa
yleisen hyvän tuottamiseen. Perheyritykset ovat esimerkiksi perustaneet säätiöitä. Tämä koskee myös Paasikiven perhettä, joka perusti
Erkki Paasikiven nimeä kantavan säätiön.
Toinen mielenkiintoinen aspekti on, että paternalistinen henki
on lyönyt leimansa myös perheeseen ja perhe-elämään. Yrittäjäperheet ovat usein suku- ja perheorientoituneita, vaikka luonnollisesti
löytyy myös perheitä, joissa yrittäjyys on johtanut katkeriin riitoihin
ja siten hajottanut perheen. Kotiympäristö ja kanssakäyminen suvun kesken ovat tapa vahvistaa ja yhdenmukaistaa perheen arvoja
ja siten edistää yhteistyötä, mikä lopulta hyödyttää yritystä. Kotiympäristö suo myös hyvät puitteet siirtää niin sanottua hiljaista tietoa
66 Ks. esim. ”Omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu”. Perheyritysten liitto 2009.



yrityksestä, sen johdosta ja yrityskulttuurista. Tietoa yrityksestä ja
sen arvopohjasta saadaan keittiönpöydän äärellä, kirjastossa ja olohuoneessa.67 Tämähän näkyi hyvin Paasikiven perheessä, jossa Erkin pojat pienestä asti kulkivat mukana tehtaalla ja kuulivat tärkeitä
keskusteluja kotona. Jos perhesuhteet ovat hyvät, yrittäjyys ”tihkuu”
perheenjäsenille: yrittäjäidentiteetti kasvaa vahvaksi ja vahvistaa siten perheen sisäistä yhtenäisyyttä.68
Tämä paternalistinen perinne näkyy myös puolisoiden rooleissa. Vaikka perheyritykset viimeisiin vuosikymmeniin saakka ovat tavallisesti olleet – paternalistisessa hengessä – miesten johtamia, on
yrittäjäperheen vaimolla itse asiassa usein ollut merkittävä rooli yhtiössä. Vanhoina aikoina se oli kuitenkin harvoin muodollinen tai
aina edes näkyvä: paternalistisessa yrityksessä miehellä ja vaimolla
oli selvästi eri roolinsa. Kodin ja perheen ohella vaimo hoiti kuitenkin tärkeitä tehtäviä, muun muassa edustusta, ja suuri osa tärkeistä
verkostoista oli hänen aluettaan.69 Nämä perinteiset sukupuoliroolit
ovat tietenkin muuttuneet paljon viime vuosikymmeninä. Yrittäjäperheissä on kuitenkin vielä tänään yleisesti olemassa jonkin muotoinen symbioosi yrittämisen, perheen ja muun sosiaalisen elämän
välillä. Sellainen ”tarina” ilmenee selvällä ja mielenkiintoisella tavalla kirjan kuvauksessa Oraksen kehityksestä, Paasikiven perheestä
ja esimerkiksi Erkki Paasikiven puolisosta. Mutta se ilmenee myös
epäsuoremmin tavasta, jolla perheenjäsenet itse kertovat perhe-elämästä ja yrityksestä ja sen historiasta.
Yleinen käsitys on, että paternalismi katosi hyvinvointivaltion kasvun myötä samalla, kun suuryritysten vahva juurtuminen paikallisyhteisöön alkoi vähetä. Suomessa tämä tapahtui siis ennen kaikkea
1960-luvulta lähtien. 1960- ja 1970-luvuilla yhteiskunnan läpäisi poliittinen radikalisoituminen, ja ammattiyhdistysliike muuttui taistelualttiimmaksi. Tämä kehitys herätti huolta ja myös järkytystä monissa yrityksissä, minkä voi havaita myös Oraksen tarinassa. 1970-luvun työmarkkinoiden virtaukset uhkasivat luottamuksellista henkeä
yrityksessä. Erkki Paasikivi tosin ymmärsi, että samanlaista yhteis67 Ks. esim. Rose 1998; Nordlund 2012.
68 Brunning & Melander 2012, 47.
69 Mielenkiintoinen analyysi yritysjohtajavaimoista, ks. esim. Nordlund 2012.
Nykyään ovat molemmat puolisot usein tasa-arvoisesti mukana perheyritysten
toiminnassa, Johannisson 2012, 31.



ORAS PERHEYRIT YKSENÄ MUUT TUVASSA MAAILMASSA

henkeä kuin alkuvuosina ei enää voitu pitää yllä, kun yhtiö työllisti viisisataa henkilöä. Hänellä oli ylipäätään järkkymätön asenne,
että ongelmat piti ratkaista keskinäiseen luottamukseen perustuvan
vuoropuhelun avulla, ei vastakkainasettelun kautta.
Paternalistinen me-henki on kuitenkin pysynyt voimissaan monessa perheyrityksessä tähän päivään saakka. Tämä on mielenkiintoista ja voidaan todeta myös Oraksella. Tärkeä syy tähän on pääomistajan edelleen huomattava rooli monissa perheyrityksissä, usein yhdistettynä siihen, että on pyritty aktiivisesti säilyttämään edes jonkinlainen suhde juuriin paikallisyhteisössä. Nykyisin on itse asiassa myös olemassa jonkinlaista kysyntää ”uuspaternalismille”. Mitä
tämä voisi tarkoittaa, jää hieman epäselväksi, mutta sitä edustaa
ehkä ennen kaikkea pyrkimys huolehtia yrityksen työntekijöistä ja
heidän jaksamisestaan. Tähän Oraksella on panostettu muun muassa laajan senioritoiminnan muodossa. Lisäksi vaaditaan, että on annettava jotain takaisin yhteiskunnalle. Yleisesti puhutaan käsitteestä,
return to the society. Uuspaternalismia käsittelevillä keskusteluilla on
myös yhteys viime aikoina yrittäjäkeskustelussa esiin tulleisiin ajatuksiin eettisemmästä, ekologisemmasta ja sosiaalisesti kestävämmästä yrittämisestä. Parhaimmassa muodossaan paternalismi tarkoittaa tapaa kantaa henkilökohtainen vastuu.

Lopuksi
Suomen elinkeinoelämää on leimannut laaja institutionaalinen ja
kasvoton omistajuus. Samalla myös kasvollisella yksityisomistuksella on ollut vahva jalansija elinkeinoelämässä. Suomi on ollut sekä
huomattavan institutionaalisen omistuksen että vahvojen yksityisten omistajatahojen maa. Yksityinen, näkyvä omistajuus ei välttämättä ole yhteensopimaton vahvan institutionaalisen tai edes valtiollisen omistamisen kanssa.
Siitä huolimatta, että valtio ja institutionaaliset sijoittajat, kuten
esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöt, ovat edelleen suuri omistajataho
samalla, kun ulkomainen omistus on kasvanut erittäin nopeasti viime vuosikymmeninä, näyttää siltä, että perheomisteisuus ja ylipäätään kasvollinen omistaminen on vahvistunut. Tämä näkyy myös
julkisessa keskustelussa, jossa peräänkuulutetaan vahvaa, aktiivista
ja mielellään kotimaista omistamista. Vaikka monet odottavat suurempia panostuksia valtiolta ja/tai suurilta eläkeyhtiöiltä finanssi

kriisin jälkeisen talouskriisin aikana, uskotaan vahvasti sekä pienimuotoiseen yrittäjyyteen että aktiivisiin perheisiin ja omistajaryhmiin pitkäjänteisen kasvun ja työllisyystilanteen parannuksen aikaansaamisessa.
Kansainvälisessä kirjallisuudessa korostetaan, että pitkäikäisten
perheyritysten säilymismahdollisuudet perustuvat sopeutumiseen
ja uusiutumiskykyyn. Näillä yrityksillä on ollut valmius ja taito käsitellä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia. Vahva keskittyminen yhteen tai muutamaan päämieheen (viime
aikoina myös naiseen) tekee lisäksi perheyhtiöiden päätöksenteosta dynaamista. Paasikiven perhe ja Oras ovat hyvä esimerkki näistä
yleispätevistä väitteistä. Tunnusomaista Paasikiville on vahva yrittäjähenki samalla, kun yhtiön johtohenkilöillä on ollut kyky orientoitua muuttuvassa ympäristössä. Lisäksi perhe on osoittanut tarmoa
luoda kasvua ja laajentua sekä ulkomaille että uusille aloille, jotakin
johon kaikilla perheyrittäjillä ei ole ollut edellytyksiä. Paasikiven perheen jäsenissä voidaan lisäksi havaita vahva todellisuudentaju ja lähinnä arkipäiväinen ja käytännöllinen asenne yrittäjyyttään kohtaan.
Kolmannen sukupolven haasteena tulee Pekka Paasikiven mukaan
olemaan globaalin toimintaympäristön muutosten oikea tulkinta ja
Oras Investin teollisen omistajuuden suuntaaminen niin, että pitkäjänteinen omistaminen on oikeutettua.
Viime vuosikymmeninä käydyissä yrittäjyyttä koskevissa keskusteluissa on usein tuotu esille huoli siitä, että niin harvat haluavat
ryhtyä yrittäjiksi. Suomen elinkeinoelämältä ei kuitenkaan ole puuttunut pienyrityksiä vaan pikemminkin keskikokoiset yritykset. Osittain tämä on johtunut teollisuuden rakenteesta, mutta myös siitä
etteivät monet pienet (perhe)yritykset ole olleet kiinnostuneita kasvamisesta. Tästä ei voi syyttää Paasikiven perhettä eikä Orasta.
Tarkasteltaessa Oraksen historiaa 70 vuoden ajalta, voi selvästi
nähdä, kuinka yhtiön kehitysvaiheet myös kuvastavat Suomen taloudellista kehitystä. Kertomus on suuressa määrin mikrotason kertomus Suomen elpymisestä sodan jälkeisenä aikana. Ehkä se ei niinkään ole tavallinen ”hallitseva” kertomus taloudellisesta kasvusta
vientivetoisine suuryrityksineen, vahvoine pankkeineen ja valtion
investointeineen, jotka 1980- ja 1990-luvun hallinnon suuren muutoksen jälkeen korvautuivat kansainvälisesti suuntautuneilla suuryrityksillä ja innovatiivisen huipputeknologian alojen kasvulla. Pi
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Se on myös kertomus perheestä ja yhtiöstä, joka tänään, globaalissa
ympäristössä, on astunut uuteen rooliinsa teollisena omistajana luopumatta ydintoiminnastaan.
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s. 13 (Ismo Widqvist muistelee), 18 (Mikko
Pitkäranta muistelee); Oras yk 29.12.1954; jk
17.12.1955.
Oras jk 18.2.1957; Oras 1973, s. 20–21 (Erkki
Paasikivi ja Werner Reinemann muistelevat).
K. Oras Oy:n kirjanen kokillivalusta.
Pekka Paasikivi 6.11.2012; Oras Oy 40 vuotta,
s. 16 (Eila Viljanen muistelee); Mappi: Oras
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tilastoa 1946–1964, teollisuushallituksen
tilastoilmoitukset.
Pekka Paasikivi 6.11.2012; Enemmän vedestä,
s. 64; Oras Oy 40 vuotta, s. 17
(Eila Viljanen muistelee), 12 (Ismo Widqvist
muistelee), 19 (Mikko Pitkäranta muistelee),
28.
Laine 1993, s. 50, taulukko 2; Enemmän
vedestä, s. 34, 50; Oras jk 8.2.1954; 17.2.1955.
Pekka Paasikivi 6.11.2012; Oras jk 24.2.1958;
LVT-lehti no. 2/1957, s. 31; Mappi: Oras
tilastoa II, Butzke-Werke ja Aqua.
Uusi Suomi 13.4.1975 (Erkki Paasikiven
haastattelu).
Enemmän vedestä, s. 98; Oras Oy 40 vuotta,
s. 6–7; LVT-lehti 2/1957, näyttelyluettelo,
s. 31.
Mappi: Oras tilastoa II, suurimmat asiakkaat
1955; Mappi: Oras tilastoa
1946–1967, asiakasluettelo 1954.
Uola 1996, s. 143.
Uola 1996, s. 151; Oras jk 24.2.1958.
Enemmän vedestä, s. 106–107.
Oras Oy 40 vuotta, s. 14 (Lauri Aakula
muistelee); Oras yk 10.3.1960; 11.3.1960;
Mappi: Oras tilastoa II, Luetteloimatonta
tietoa K. Oras Oy:stä (1961); Länsi-Suomi
21.2.1961; Oras 1969 (henkilöstölehti), s. 19;
LVI-lehti no. 1/1961, s. 16.
Enemmän vedestä, s. 80; Oras Oy 40 vuotta,
s. 19 (Mikko Pitkäranta muistelee), 28;
LVI-lehti no. 2/1963, s. 61–62; Muistio: Oraskertomus.
Muistio: Oras-kertomus.
Länsi-Suomi 21.2.1961; LVT-lehti no. 1/1961,
s. 16.
Enemmän vedestä, s. 34.
Laine 1993, s. 50, taulukot 2 ja 3; Enemmän
vedestä, s. 34, 98; Uola 1996, s. 177;
OSY:n mainos LVT-lehdessä no. 1/1965;
Oraksen mainoksia LVT-lehdissä no. 4/
1967 ja 1/1968; Oras 1968, s. 4; 1969, s. 8;
Seppo – Lönnström-yhtiöiden perhelehti,
joulunumero 1963.
LVI-lehti no. 2/1964 (mainos), 2/ 1965,
s. 31, 5/1965 (mainos), 2/1969 (mainos);
Oras 1968, s. 7.
Oras Oy 40 vuotta, s. 30; Torpo 1970, s. 35;
Oras 1968, s. 14; LVT-lehti no. 6/1964, s. 31,
45.
Muistio: Tärkeitä vuosilukuja (1978);
Oras 1968, s. 6.
Satakunnan Kansa 13.8.1967.
Satakunnan Kansa no. 197/1967.
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Uola 1996, s. 177, 187; Oras dokumentit:
Vientimarkkinointi K. Oras Oy; Tärkeitä
vuosilukuja (1978); Tuotantokomitean
pöytäkirjat 16.12.1968; Oras Lehti no. 1/1967,
s. 10; Juhla Seppo 23.1.1979.
Pekka Paasikivi 6.11.2012.
Pekka Paasikivi 6.11.2012; Mappi: Oras
tilastoa 1946–1964, Palkkatilastoa 1964;
Pylväsdiagramma: Henkilökunnan määrä
vuosina 1950–1972; Länsi-Suomi 7.5.1970;
Satakunnan Kansa 7.5.1970.
Tuotantokomitean toimintakertomukset
1962–1963; pöytäkirjat 21.11.1965, 4.4.1966,
24.7.1969, 9.10.1969, 15.12.1969.
Enemmän vedestä, s. 112; Oras 1968, s. 9;
Tuotantokomitean pöytäkirjat 13.5.1968,
16.9.1968, 16.12.1968.
Oras 1967–1973.
Anneli Salmi 15.4.2013; 10.10.2014;
29.4.2013; Oras Oy 40 vuotta, s. 21.
Enemmän vedestä, s. 83 (valokuva ja
kuvateksti), 111; Ketola 2007, s. 530–
531; Torpo 1970, s. 2; Tuotantokomitea:
pöytäkirjat 11.11.1965; 21.11.1965; Oras Lehti
no. 1/1967, s. 7.
Osasto 299:n arkisto: Kertomukset osasto
102:n työhuonekunnan toiminnasta
vuosilta 1966 ja 1980.
Anneli Salmi 10.10.2014; Enemmän vedestä,
s. 112; Ketola 2007, s. 593; Oras 1968, s. 11;
Oras 1972, s. 6; Satakunnan Työ 9.4.1968.
Pekka Paasikivi 6.11.2012; Oras Oy 40
vuotta, s. 19; Oras 1969, s. 14; Länsi-Suomi
15.1.1969; Satakunnan Kansa 15.1.1969;
Uusi Suomi 10.5.1967.
Tuotantokomitean pöytäkirjat
15.12.1969; Oras Oy 40 vuotta, s. 14–
15 (Kaupungininsinööri Lauri Aakula
muistelee).
Oras Oy 40 vuotta, s. 19 (Mikko Pitkäranta
muistelee); Oras 1969, s. 10–11, 18; Oras yk
15.8.1969; Länsi-Suomi 29.6.1969.
Oras 1969, s. 18; 1970, s. 12; LVI-lehti no.
1/1970, s. 68; Uusi Suomi 9.5.1970; Lalli
7.5.1970.
Oras 1970, s. 11; 1973, kansikuva ja s. 7.
Oras 1971, s. 4.
Oras Oy 40 vuotta, s. 28; Oras 1972, s. 4;
1973, s. 6; Oras Tiedotus 1/1973; UutisSuihku 1/1974, s. 14; Länsi-Suomi 24.1.1973;
Oras jk 27.9.1972; 4.12.1972.
Tuotantokomitean pöytäkirjat 19.12.1972;
Oras 1970, s. 12; 1972, s. 4.
Bergholm 2012, s. 212.
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Uola 1996, s. 193; 2001, s. 229; Oras jk
15.5.1974; 20.6.1974; Oras Oy 40 vuotta,
s. 28; Pohjankyrö 19.9.1974; Uutis-Suihku
no. 2/1974 s. 11; no. 3/1974, s. 13; no. 4/1975,
s. 8.
Oras 1971, s. 8; 1973, s. 12; LVI-lehti no.
6/1971, s. 1 (mainos); no.1/1973, s. 4–5.
Pekka Paasikivi 4.3.2013; Oras 1970, s. 19;
1973, s. 11; LVI-lehti no. 4/1970 (mainos);
no. 6/1971, s. 1(mainos); no. 1/1973, s. 4–5;
Uutis-Suihku no. 3/1974, s. 15.
Pekka Paasikivi 6.11.2013, 4.3.2013; Risto
Saarisalo - 17.12.2012; Enemmän vedestä,
s. 40; Uola 1996, s. 178; Oras 1971, s. 7; LVIlehti no. 2/1965, s. 8 (mainos); no. 2/1970,
s. 1 (mainos); no. 4/1971, s. 1 (mainos).
Oras 1973, s. 12; Uutis-Suihku no. 1/ 1974,
takakansi.
Jukka Paasikivi 19.12.2012; Oras 1970, s. 22;
1971, s. 6; Tuotantokomitean pöytäkirjat
11.5.1971.
Torpo 1970, s. 30.
Torpo 1970, s. 29; Oras 1971, s. 6; 1972,
s. 16; Länsi-Suomi 24.9.1971; Juhla Seppo
23.1.1979.
Uutis-Suihku no. 1/1974, s. 13; no. 2/1974,
s. 3; no. 1/1975, s. 5, 11; Lehdistötiedote
27.8.1974; Muistio: Vientimarkkinointi
K. Oras Oy (huhtikuu 1974); Paasikivi 1977,
s. 18–20.
Jukka Paasikivi 19.12.2012; Uutis-Suihku
no. 3/1975, s. 7; Uutis-Seppo no. 1/1976.
Oras 40 vuotta, s. 2–3; Torpo 1970, s. 5;
LVI-lehti no. 4/1972, s. 43.
Jukka Paasikivi 19.12.2012; Pekka Paasikivi
31.12.2012; Risto Saarisalo 17.12.2012,
19.8.2013; Oras Oy 40 vuotta, s. 2–3; Oras
1973, s. 14–15, 22; Uutis-Suihku no. 2/1974,
s. 8.
Bergholm 2012, s. 214–215, 222–223;
Mansner 1990, s. 170, 323–324.
Länsi-Suomi 9.2.1971; Satakunnan Työ
9.2.1971; Uusi Aika 9.2.1971, 20.2.1971.
Bergholm 2012, s. 231. Osasto 299:n arkisto:
Kertomus osasto 102:n työhuonekunnan
toiminnasta 1971; Länsi-Suomi 18.3.1971;
Satakunnan Työ 25.3.1971; Uusi Aika
25.2.1971.
Erkki Paasikiven haastattelu Uudessa
Suomessa 13.4.1974; Muistio: Tärkeitä
vuosilukuja; Uutissuihku no. 1/1980, s.
10; Metalliteollisuuden työntekijäkunnan
ikäjakautumasta ks. Bergholm 2012, s. 212.
Oras 1973 s. 8.
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Tuotantokomitean pöytäkirjat 14.2.1972;
Oras 1971, s. 5; 1972, s. 16.
Tuotantokomitean pöytäkirjat 9.10.1969;
11.5.1971, 27.12.1971, 14.2.1972,7.9.1972.
Tuotantokomitean pöytäkirjat 21.6.1971,
6.11.1972, 1.10.1973, 10.1.1974, 27.11.1974,
12.6.1975; Uutis-Suihku no. 1/1974, s. 14;
no. 3/1974, s. 5.
Tuotantokomitean pöytäkirjat 27.11.1974,
5.11.1975: Uutis-Suihku no. 4/1974, s. 10;
no. 4/1975, s. 14; no. 1/2004, s. 14.
Oras 1973, s. 5; Uutis-Suihku no. 1/1977, s. 2,
4; no. 4/1977, s. 10;
Ketola 2007, s. 353–356; Oras 1973, s. 29;
Uutis-Suihku no. 2/1977, s. 2; no. 2/1978,
s. 3.
Uutis-Suihku no. 1/1977, s. 3.
Oras Oy 40 vuotta, s. 32; Oras lehti 1967,
s. 12, 13; Oras 1968, s. 12, 18; 1969, s. 15;
1970, s. 21; 1971, s. 12; Oras Tiedotus no.
1/1973; Uutis-Suihku no. 2/1974, s. 5; no.
4/1975, s. 16; Mappi: Oras tilastoa 1946–1964.
Oras 1970, s. 21; 1972, s. 22; Uutis-Suihku
no. 4/ 1974, s. 7, 18; no. 1/1975, s. 7;
no. 4/1975, s. 16.
Orastuksen toimintakertomus vuodelta
1971; Oras 1968, s. 8; 1971, s. 11; 1972, s. 23;
1973, s. 28; Uutis-Suihku no. 3/1974, s.
16–17; no. 1/1975, s. 14; no 3/1975, s. 12–13.
Mansner 1990, s. 166, 170, 356; Ketola 2007,
s. 27–30, 495, 517; Oras vk 1975–1976, s. 5.
Uusi Aika 19.1.1974, 24.1.1974, 31.1.1974.
Bergholm 2012, 357–359; Osasto
299:n arkisto: Kertomus osasto 102:n
työhuonekunnan toiminnasta 1974.
Satakunnan Työ 14.4.1974.
Uutis-Suihku no. 4/1974, s. 4; Satakunnan
Työ 10.10.1974.
Jouko Nurmi ja Jukka Nurmi 27.11.2014.
Tuotantokomitean pöytäkirjat 27.11.1974;
Länsi-Suomi 15.11.1974; Satakunnan Työ
14.11.1974; Uutis-Suihku no. 4/1974, s. 10.
Oras vk 1975–1976, s. 3; Uutis-Suihku no.
4/1974, s. 10; Satakunnan Työ 12.8.1975.
Tuotantokomitean pöytäkirjat 12.6.1975;
Uutis-Suihku no. 2–4/1976, s. 4–7;
Länsi-Suomi 4.11.1975.
Uusi Aika 29.4.1975.
Satakunnan Työ 18.5.1975; 3.2.1976;
Uusi Aika 6.11.1975.
Oras vk 1976–1977, s. 4, 6; Satakunnan Työ
20.3.1976; Uusi Aika 20.3.1976.
Oras vk 1975–1976, s. 7; Torpo 1970, s. 27.

97

98
99
100
101
102

103
104
105

106

107

108

109

110

111

112
113
114

115

116

Pekka Paasikivi 4.3.2013; Oras vk 1975–1976,
s. 3; Uutis-Suihku no. 4/1975; Länsi-Suomi
29.4.1976.
Satakunnan Työ 6.5.1976; Uusia Aika
30.4.1976, 6.5.1976.
Pekka Paasikivi 4.3.2013; Oras vk 1975–1976,
s. 3.
Pekka Paasikivi 4.3.2013.
Risto Saarisalo 19.8.2013; 17.8.2014.
Risto Saarisalo 19.8.2013; Enemmän
vedestä, s. 90; Oras Oy 40 vuotta, s. 4;
Oras jk 28.10.1977; Uutis-Suihku no. 1/1975,
s. 12; no. 1/1976, s. 5; no. 2–4/1976, s. 13.
Pekka Paasikivi 4.3.2013.
Pekka Paasikivi 4.3.2013; Lehdistötiedote
3.12.1975; Uutis-Suihku no. 4/1975, s. 5.
Oras vk 1975–1976, s. 6; 1976–1977, s. 6;
Oras jk 26.5.1976; Lehdistötiedote 3.12.1975;
Uutis-Suihku no. 1/1977, s. 1.
Oras vk 1975–1976, s. 4; Oras jk 26.5.1976;
Lehdistötiedote 27.1.1977; Uutis-Suihku
2–4/1976, s. 13–14.
Risto Saarisalo 17.12.2012; 17.8.2014; UutisSuihku no. 2–4/1976, s. 13; no. 1/1971,
s. 1; Lehdistötiedote 27.1.1977; Aamulehti
27.1.1977.
Kauppalehti 26.3.1975; LVI-lehti no. 3/1975,
s. 47; Uutis-Suihku no. 1/1975, s. 10, 12;
no. 2/1975, s. 12.
Enemmän vedestä, s. 47; Oras Oy 40 vuotta,
s. 4; Oras vk 1975–1976, s. 12; 1977–1978;
Uutis-Suihku no. 2/1975, s. 3; no. 3/1975,
s. 10; no. 2/1977, s. 2.
Pekka Paasikivi 4.3.2013; Risto Saarisalo
17.12.2012; Uola 1996, s. 217; Oras Oy 40
vuotta, s. 4; Uutis-Suihku no. 1/1975, s. 5;
Satakunnan Työ 27.2.1975;
Oras jk 16.1.1978; Uutis-Suihku no. 2/1977,
s. 1; no. 1/1978, s. 1; no. 3/1978, s. 3; LänsiSuomi 10.3.1978; Oras vk 1978–1979, s. 10.
Oras vk 1977–1978, s. 4; 1978–1979, s. 10;
Länsi-Suomi 4.4.1978, 12.4.1978.
Enemmän vedestä, s. 40; Uutis-Suihku
no. 2/1977, s. 1; Risto Saarisalo 17.12.2012.
Oras vk 1976–1977, s. 5; 1977–1978, s. 5;
LVI-lehti no. 1/1979, s. 62–63; no. 5/1981,
s. 130; Uutis-Suihku no. 2/1977, s. 1.
Oras vk 1977–1978, s. 6; Uutis-Suihku
no. 2/1978, s. 5; no. 1/ 1981, s. 12; no.
2/2006, s. 6; LVI-lehti no. 7/1980, s. 83.
Oras jk 26.5.1976; Oras vk 1975–1976,
s. 6; Uutis-Suihku no. 4/1975, s. 8; Pekka
Paasikivi 4.3.2013.



117 Pekka Paasikvi 4.3.2013; Oras vk 1976–1977,
s. 6; 1977–1978, s. 6; 1978–1979, s. 7; Oras jk
7.4.1979; Uutis-Suihku no. 2/1977, s. 2; no.
4/1978, s. 10; no. 1/1979, s. 2; no. 3–4/1979,
s. 12–13; no. 1/1980, s. 3; joulukuu 1981, s. 7;
Lehdistötiedote 22.11.1979; Turun Sanomat
22.11.1979.
118 Leevi Martikainen 6.6.2013; Uutissuihku
no. 5/2006, s. 8–11.
119 Jukka Paasikivi 19.12.2012; Uutissuihku
no. 2–4/1976, s. 27.
120 Enemmän vedestä, s. 101; Oras vk 1975–
1976, s. 10–13; 1976–1977, s. 12; 1978–1979, s.
12–15; 1978–1979, s. 8; Uutis-Suihku
no. 2/1974, s. 10–11.
121 Enemmän vedestä, s. 102; Ks. myös tämän
kirjan luku: Yhteistyö kangertelee.
122 Uutis-Suihku no. 2/1978, s. 4; Muistiot:
Vientimarkkinointi K. Oras Oy (1974) sekä
Oras-yksiotesekoitin.
123 Oras vk 1977–1978, s. 5; 1978–1979, s. 7;
Oras jk 16.1.1978; Uutis-Suihku no. 3/1978,
s. 1; no. 4/1977, s. 10; Länsi-Suomi 19.8.1978.
124 Uutis-Suihku no 4/1978, s. 10; LVI-lehti
no. 1/1979, s. 61; Rauman Seutu no. 9/1978.
125 Risto Saarisalo 17.12.2012; Oras vk 1978–
1979, s. 13; Uutis-Suihku 3–4/1979, s. 79;
Länsi-Suomi 23.11.1978.
126 Oras Oy 40 vuotta, s. 29; Oras vk 1978–1979,
s. 8; 1979, 1980, s. 3; Oras jk 7.4.1979;
Länsi-Suomi 29.9.1982.
127 Oras Oy 40 vuotta, s. 19; Uutis-Suihku
kesäkuu 1981, s. 5; joulukuu 1980, s. 3.
128 Enemmän vedestä, s. 111; Oras vk 1976–
1977, s. 3; 1977–1978, s. 7; 1978–1979, s. 15;
Tuotantokomitean pöytäkirjat 14.6.1976;
4.11.1976; 9.12.1976.
129 Oras vk 1979–1980, s. 3; 1980–1981, s. 2;
Oras jk 1.3.1978, 3.3.1978; 11.11.1980;
Tuotantokomitean pöytäkirjat 8.6.1977;
6.3.1978; Uutis-Suihku no. 4/1977, s. 2; no.
4/1978, s. 1; joulukuu 1981, s. 9; Satakunnan
Työ 20.1.1979.
130 Tuotantokomitean pöytäkirjat 27.2.1975;
10.12.1975; Uutis-Suihku no. 1/1976, s. 8–9.
131 Enemmän vedestä, s. 114–115; Oras Oy 40
vuotta, s. 31; Uutis-Suihku no. 2–4/1976, s.
30; joulukuu 1980, s. 6; joulukuu 1981, s. 5.
132 Uutis-Suihku no. 1/1976, s. 18; no. 2–4/1976,
s. 30; no. 1/1977, s. 3; no. 3/1977, s. 4; no.
1/1978, s. 5; no. 1/ 1982, s. 10; no. 4/1982,
s. 10; no. 2/1984, s. 14; no. 3/1987, s. 15;
no. 2/1989, s. 20–22; no. 2/1991, s. 14; no.
3/1991, s. 14; no. 2/2008; Tuotantokomitean
pöytäkirjat 22.9.1976.



133 Uutissuihku no. 3/1987, s. 15; no. 3/1991,
s. 14; no. 2/1992, s. 19; no. 3/1992, s. 13;
no. 2/1995, s. 14; no. 4/2001, s. 13.
134 Kärrylä 2012, s. 1.
135 Uutis-Suihku no. 2–4/1976, s. 25, 28, 31;
Uusi Aika 27.1.1977.
136 Oras vk 1978–1979, s. 18; Oras jk 29.6.1979;
Uutis-Suihku no. 1/1979, s. 1, 7.
137 Uutis-Suihku no. 3–4/1979, s. 4, 7; YT-lain
mukainen tiedotustilaisuus 21.12.1979:
Läsnäololista ja muistio; 22.2.1980: Muistio.
138 Satakunnan Työ 15.1.1977; 27.1.1977; Uusi
Aika 27.1.1977; Uutis-Suihku no. 2–4/1976,
s. 26.
139 Mansner 1990, s. 363; Satakunnan Työ
14.3.1978; 30.1.1979.
140 Uusi Aika 16.1.1979; Satakunnan Työ
20.1.1979; Uutissuihku maaliskuu 1981,
s. 10.
141 Maili Nordman 7.4.2014; Ruohonen 1977,
s. 19, 25–26, 28; Åberg 2001; s. 34, 120,
125–131.
142 Luku perustuu kirjoittajan näkemyksiin,
jotka puolestaan pohjautuvat mm. Pekka
ja Jukka Paasikiven haastatteluihin.
143 Oras jk 23.10.1973; 13.3.1978; 21.11.1979;
Oras yk 25.11.1965; 29.9.1972; 27.10.1973;
28.10.1977; 22.3.1978; 19.5.1978.
144 Oras yk 10.3.1960; 31.10.1974; 28.10.1977.
145 Raumalaisia asumassa ja rakentamassa
kaupunkiaan, s. 251; Oras jk 28.10.1977;
Oras yk 9.2.1980; Länsi-Suomi 3.12.1977.
146 Jukka Paasikivi 19.12.2012; Pekka Paasikivi
6.11.2012; Oras vk 1976–1977, s. 4; UutisSuihku no. 3/1975, s. 9; no. 2–4/1976, s. 7, 10.
147 Jukka Paasikivi 19.12.2012; Pekka Paasikivi
6.11.2012. Oras vk 1978–1979, s. 7; UutisSuihku no. 4/1978, s. 1, 4.
148 Jukka Paasikivi 19.12.2012; Oras h
4.7.1980; Paasikivi Erkki, 1988, s. 87; Riitta
Johanssonin kirjoitus.
149 Uola 1996, s. 143, 177, 189.
150 Mainoksia LVI-lehdessä. Mm. numerot:
1/1964, 2/1964, 4/1967, 1/1969, 2/1969,
1/1973, 3/1973.
151 Uola 1996, s. 191–192, 217–218; Torpo 1970,
s. 28.
152 Kalervo Piira 6.5.2014.
153 Tuotantokomitean pöytäkirjat 14.6.1976;
22.9.1976.
154 Fellman 2010, s. 141, 154–155; Oras
vk 1975-1976, s. 3; Oras jk 13.6.1975;
Lönnström jk: 6.8.1975 allekirjoitettu
yhteistoimintasopimus (Mappi: Oras &
OSY).

155 Oras jk 7.1.1976.
156 Pekka Paasikivi 19.8.2013; Oras jk 26.5.1976;
23.3.1976 solmittuun tuotesopimukseen
(valmistussopimus) viitataan
elinkeinohallituksen 18.8.1980 päätöksessä
(Mappi: Oras & OSY); 14.12.1978 (uusi)
yhteistoimintasopimus (Mappi: Oras
& OSY); 20.9.1976 yhteistyökeskustelu
(Mappi: Oras & OSY); Ns. Outokumpusopimus on mainittu 14.12.1978 muistiossa
yhteistoimintasopimuksesta (Mappi:
Oras & OSY).
157 Lönnström Oy:n metallituoteyksikkö
17.8.1976: Alustava ehdotus
tuotejakokeskustelun aloittamiseksi
(Mappi: Oras & OSY).
158 Oras vk 1976–1977, s. 5; 28.2.1978 Oras –
Lönnström / OSY yhteistyön historiaa
V. Kauppi (Mappi: Oras & OSY).
159 Oras vk 1977–1978, s. 16; Asko Tarkan
käsinkirjoitettu muistio (Mappi:
Oras & OSY).
160 14.12.1978 muistio
yhteistoimintasopimuksesta (Mappi:
Oras & OSY).
161 Uola 1996, s. 217–218, 221–222; Vesikansa
1995, s. 162; 28.8.1979 muistiot (Mappi:
Oras & OSY); Länsi-Suomi 22.12.1980;
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Suomen taloushistoriassa perheyritykset ovat jääneet vähäiselle
huomiolle, mutta tässä kirjassa Oras saa sille kuuluvan paikan.
Valtiotieteen tohtori Timo Herranen kertoo yrityksen vaiheista
monipuolisesti vaikeita aikoja ja haasteita unohtamatta.

otava.fi 69.1 isbn 978-951-1-28684-4

