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DA-Design osti Nelcompin
elektronilkkatehtaan
Koko tuotantoketjun saaminen yksiin käsiin lisäã kilpailukykya
JAAKKO LEINONEN
FORSSAN LEHTI

FORSSAN SEUTU Huipputekno
logiaan elektroniikka-alan suun
nittelussaan ja laitevalmistukses
saan keskittynyt DA-Design Oy
on ostanut Rainer Rissaselta Nel
comp Oy:n, jolla on tuhannen ne
liömetrin suuruthen elektroniikan
kokoonpanotehdas Yrittäjänkaa
rella Forssassa. Nelcomp jatkaa
tuotantoaan DA-Design Oy:n ko
konaan omistamana tytäiyhtiönä.
DA-Designin toimitusjohtaja Sa
ml Kotiniemi sanoo Nelcompin
olleen Jo pitkaan yksi DA-Desig
nm alihankidjoita. Ajatuksia yh
dentymisesta lãhdettiin viemälln
eteenpäin kolmisen vuotta sitten.
Liiketoimintojen yhdistämi
nen antaa mahdollisuudet kllpai
lukyvyn lisäämiseen, koska nyt
tuotantoketju ama suunnittelusta
itse laitevalmistukseen on yksissa
kllsissä, Kotiniemi sanoo.
Kotiniemi arvioi, että Nel
comp tulee tuplaamaan tuotan
tonsa noin viiden miljoonan eu
ron vuositasoon 4-5 vuoden ku
luessa. Nelcompin tuotannon ko
nekantaan pintaliitosladonnasta
juotoskoneisiin tullaan investoi
maan noin 200000 euroa. Sa
malla Kotiniemi korostaa sitä,
että Nelcomp tulee jatkamaan
-

myös kokoonpanoa muile asiak
kaifle. Tällä hethellä DA-Designin
oma tuotanto tyollistlla nom kol
maneksen Nelcompin tuotanto
kapasiteetista.
Nelcomp työflistää Forssassa Yrit
täjankaarella 12 henkilöä. Rissa
nen jatkaa Nelcompin tehdas
plli1llkkonll. Nelcompm toimitus
jolitajana on aloittanut Kotiniemi
ja liallituksen puheenjohtajana
myös DA-Designin hallituksen pu
heenjohtajana oleva Karl Vainio.
DA-Design työllistää Jokioisilla ja
Tampereella yhteensll noin 60
henkilöä.
DA-Design on yrityksenä muut
tanut kotipaikkansa Jokioisil
ta forssaan vaikka DA-Designin
keskuspaikka pllätoimipiste säi
Iyykin Jokioisilla Keskuskadun
entisen virastotalon kiinteistös
sä. Forssalainen Kotiniemi pitäll
luonnollisena, ettll myös koko
yrityksen kotipaikka on nyt Fors
sassa. Thmä on myös Kotiniemen
kannanotto vellovaan kuntajako
keskusteluun.
Kotiniemi ja Rissanen ovat tunte
fleet toisensa jo yli parikymmen
tä vuotta. Kotiniemi on ennättä
nyt opiskelijana jopa työskennel
lä Rissasen alaisuudessa 1990-1uvulla.
Kaupan myötä saamme ko
koon suunnittelu- ja valmistus
-

A
Nelcompin nykyaikaiset tuotantotilat on rakenneftu vuonna 2008. Tuotantotiloihin ei ulkopuolisilla ole asiaa.

ympllriston, jollaisia el ole kovin
montaa koko Suomessa. Uskon,
ettll kaupassa 1+1 on enemmän
kuin kaksi, Rissanen sanoo.
Kotiniemi pitäll Nelcompin ko
koonpanotehtaan ostoa tllrkellnä
myös siksi, että suuri osa asiak
kaista on koko tuotantoprosessin
osalta hyvin turvakriitfisill.
Kotiniemi sanoo DA-Desfgnin
asiakkaista kolmanneksen olevan

avaruusteknologiassa, kolman
neksen puolustusteollisuudessa
ja vilmeisen kolmanneksen teol
lisuudessa ja ajoneuvojen valmis
tuksessa. En projektit saattavat
olla hyvin pitldll ennen kuin paas
tlllln kllsiksi varsinaiseen tuote
valmistukseen.
Kotiniemi sanoo kasvupotentiaa

ha olevan erityisesti avaruus- ja

puolustusteknologiassa. Han ar
viol DA-Designin kykenevlln kas
vattamaan liikevathtoaan nykyi
sestä kahdeksan miljoonan eu
non liikevaihdon vuosittaisesta
tasosta yli kymmenen miljoonan
euron vhmeistlllln vuonna 2016.
Tavoitteena on kasvattaa samal
la viennm arvo 50-60 prosenttim
liikevaihdosta nykyisestä 40 pro
sentin tasosta.

Euroloan haastaà perinteiset panldt
Konttoritonja kortiton vaihtoehto kiinnostaa yha useampaa
SAIJA PENNANEN
FORSSANLEHTI

Jokainen vol kohdallaan miet
till, kuinka monta kertaa on vii
meisen vuoden sisälln asioinut
omassa pankkikonttorissaan.
Suomalaisen rahoimsalalla toi
mivan Euroloan Groupin toimi
tusjohtaja Jonas Lindholm he
rllttelee kysymykselllllln mietti
mään peninteisten pankkikont
toreiden asemaa. Vuonna 2007
perustettu Euroloan on kasvat
tanut toimintaansa voimakkaasti
ilmaan yhtll ainoaa asiakaspalve
lukonttonia. Kaikid asioimmen ta
pahtuu verkossa.
Se on rahoitusalahla yhll voi
mistuva trendi. Meidän Illhtökoh
tamme on ollut, ettemme kos
-

-

Luottopäätöstä
haetaan verkossa
ja sen saa sitmän
rapäyksessä.
kaan avaakaan yhtalln konttonia.
Olemme sen sijaan vinittllneet
teknisen puolen llärimmileen.
Euroloan esitteli toimintaansa

tllhlä vilkolla Forssassa yhdessll si
joituspalveluyhtiö Navi Groupin
kanssa jllrjestetyssll asiakasillas
sa. Navi Groupin Forssan toimis
ton johtaja Karl Kasurinen kentoo illan tarkoituksena olleen ken
toa asiakkaille sijoitusvaihtoeh
doista, jotka täyttllvllt sijoittajien
odotukset matalasta konkotasosta
huolimatta.

Eunoloan kllynnisti vilme vii
kolla osakeannin kasvattaakseen
omaa pällomaansa.
Olemme hakeneet Ruotsin
finanssivalvonnalta toimilupaa,
jotta voisimme luottopalvelui
den hisllksi ottaa vastaan myös
asiakkaiden talletuksia. Toimilu
pa haetaan vain yhteen maahan,
mutta notifikaatiomenettelyh
ha talletustoimintaa voidaan teh
dä muissaldn maissa, Euroloanin
kuluttajahiiketoiminnan johtaja
Samuli Korpinen sehittäll.
-

Kiristynyt pankkisauntely edellyt

tllä, ella ynityksellll on oltava nilt
tllvästi omaa pällomaa, Jolla se
vol ottaa talletusnahaa vastaan.
Eunoloanin hakemusta kllsiteh
iäán Jo toista vuotta. Lindliolmin
mukaan palltosta odotetaan Illhi

aikoina, mutta aikataulu on 1dmni viranomaisesta.
Euroloanin ja Navi Groupin yh
teistyö alkoi 3,5 vuotta sitten.
Tähän mennessä Navi Group on
tehnyt Eunoloanifie panikymmen
tll arvopapereiden liikkeeseenlas
kua, joiden yhteinen euromllärä
on yhi 30 mihjoonaa eunoa.
Paitsi ella hoydamme suoma
laisihle yhtiöille pällomaa, tarjo
amme myös siJoittajihhe avaruut
ta peninteisten korko- Ja osakesi
joitusten ninnalle. Asiakasillassa
kennoimme sijoittamisesta suo
malaisiin listaamattomiin nuoriin
ynityksiin, Joilla on valiva kasvu
potentiaahi. Eunoloan on yksi esi
menldd tllllaisesta ynityksestll, Navi Gnoupin toimitusjohtaja Roy
Haiju kertoo.
-

Euroloan perustaa tehokkuu
tensa palveluJen automatisoindim
Luottopäätösta haetaan venkossa
ja sen saa silmannllpllyksessll. Yh
tll kauan menee nahojen slirtoon.
Perinteiset pankit ovat to
tuttaneet thmiset siihen, että ra
han siirto kestllä päivia ja laina
palltöksen saaminen jopa viikko
Ja. Mtumme kaikiden nlliden ole
tusten varpailhe.
Kun anvioimme asiakkaan
luottoniskin, meilhll on kaytös
sllmme kaikki mahdohhiset ulkoi
set tietolähteet sekä tietysti van
hoista asiakkaista omat tietom
me. Tilastollisia faktoja on vaikea
voittaa, Korpinen huomauttaa.
Eunoloanilla on tählll hetkellll
noin 150 000 asiakasta kolmessa
maassa, Suomen lisäksi Ruotsissa
Ja Puohassa.
-

-

