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Hyvä lukija,

Kumiteollisuus ry:n historiikki vie lukijansa mielenkiintoiselle ja 
moniulotteiselle aikamatkalle läpi Kumiteollisuus ry:n viisikymmen-
vuotisen taipaleen ja koko suomalaisen kumiteollisuuden historian. 
Mukana on myös maailmanhistorian merkittäviä tapahtumia soti-
neen, öljykriiseineen ja kansainvälistymiskysymyksineen. Historiikki 
osoittaa kuinka monenlaiset yhteiskunnalliset vaiheet ja päätökset 
ovat vaikuttaneet Kumiteollisuus ry:n kehitykseen jo varhaisista vuo-
sista näihin päiviin saakka.  

Kumiteollisuus ry:ssä on aina ymmärretty tiiviin yhteistyön, suh-
detoiminnan, kansainvälistymisen ja laaja-alaisen verkostoitumisen 
merkitys. Historiikki on kunnianosoitus lukuisille alalla toimineille 
ja yhä toimiville karismaattisille ja ammattitaitoisille henkilöille, jot-
ka ovat tehneet arvokasta työtä Kumiteollisuus ry:n ja sen jäsenyritys-
ten yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kirjaa rikastuttavat Kumi-
teollisuus ry:n vaikuttajien itsensä kertomat eloisat tarinat menneiden 
vuosien tapahtumista ja henkilöistä. Historiikki osoittaa heidän työn-
sä monipuolisuuden ja toiminta-alueensa laajuuden yhä lisääntyvine 
vaatimuksineen ja haasteineen.  

Itsenäisyys ei ole aina ollut Kumiteollisuus ry:lle itsestäänselvyys, 
vaan asemaa on jouduttu muutaman kerran tiukastikin puolusta-
maan.  Jäsenyritykset ovat kuitenkin olleet toimialajärjestölleen uskol-
lisia, tukeneet sen roolia yhteisten asioiden ja etujen ajajana ja valvo-
jana sekä nähneet sen hyödyn luotettavan tiedon kanavana.  Niinpä 
tänä päivänä Kumiteollisuus ry on itsenäinen, elinvoimainen ja jäsen-
tensä arvostama Kemianteollisuus ry:n jäsenliitto.  

Vahva historia ja pitkä kokemus antavat Kumiteollisuus ry:lle hy-
vät edellytykset hoitaa tehtäviään menestyksekkäästi myös tulevaisuu-
dessa.  Kumiteollisuus ry:n rooli jäsenyritystensä työvoimapoliittisena 
edunvalvojana on yhä tärkeämpi yritysten kansainvälistyessä, raken-
nemuutosten ja automaation lisääntyessä ja tuotantojen siirtyessä ul-
komaille.  Myös tarve kehittää kumialalla työskentelevien henkilöiden 
osaamista korostuu entisestään. Haasteita lisäävät muutokset lainsää-
dännöissä ja Euroopan Unionin määräyksissä, puhumattakaan muu-
toksista, joita on tulossa kumiin ja sen käyttöön raaka-aineena.  

Virkeä ja valpas Kumiteollisuus ry astuu rohkeasti uudelle vuosi-
kymmenelle. Yhä ”jollain lailla kuin perhepiirinä”. Edelleenkin luja-
na, luovana ja kumimaisen joustavana. 

Antoisia lukuhetkiä.
Nokialla toukokuussa 2011
Kim Gran
Kumiteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja

50
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Kumiteollisuusyhdistys – Gummiindustriföreningen r.y. perustettiin 
5.9.1961. Yhdistysrekisteriin se merkittiin oikeusministeriön päätöksel-
lä 20.9.1961. 

Perustajajäseniä olivat Kumiteollisuus Osakeyhtiö, Suomen Kumiteh-
das Osakeyhtiö ja Tammer Tehtaat Oy. Ensimmäisen toimintavuoden 
aikana yhdistykseen liittyivät Järvenpään Kumitehdas Oy, Sarvis O.Y. 
ja Hyvinkään Kumi Oy. 

Vastaperustetun yhdistyksen puheenjohtajaksi tuli diplomi-insinööri 
Lennart Doepel, Tammer Tehtaiden toimitusjohtaja. Hallituksen vara-

puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jarl Hohenthal, 
jäseniksi isännöitsijä Knut Molin, diplomi-insinööri 
Helge Polón, diplomi-insinööri Väinö Richter ja vuo-
rineuvos Ensio Salmenkallio. Hallituksen työvaliokun-
nan muodostivat Doepel, Hohenthal ja Richter. 

Yhdistyksen asiamieheksi valittiin lokakuun 1961 
alusta lukien diplomi-insinööri Raili Nuortila. Vuo-
den 1962 alusta Kumiteollisuusyhdistys liittyi Suomen 
Teollisuusliittoon, johon kuuluivat kaikki Suomen tär-
keimmät teollisuusyritykset, omaksi ryhmäkseen jär-
jestäytynyttä metsäteollisuutta lukuun ottamatta. 

Kumiteollisuuden oma toimialajärjestö aloitti toi-
mintansa. 

Kumitehtaat ovat osa suomalaista teollisuushistoriaa 

Kumituotteiden käyttäminen oli alkanut Suomessa 1890-luvulla, 
kun mm. venäläisen Treugolnikin valmisteita alettiin tuoda maahan. 
Koska kumituotteille oli kysyntää, ennakkoluulottomat yrittäjät päät-
tivät aloittaa suomalaisten kumituotteiden valmistamisen. Vahvan ko-
timarkkinateollisuuden syntyminen – myös muilla aloilla – merkitsi 
samalla venäläisten vallanpitäjien yhtenäistämispyrkimyksien vastusta-
mista. 

Jalkineiden ja teknisten kumitavaroiden valmistus arvioitiin varsin 
kannattavaksi liiketoiminnaksi, olihan Venäjältä tuotu 320 000 paria 
kalosseja vuonna 1895. 

Ensimmäinen tehdas perustettiin Hämeenlinnaan. Gummi Teolli-
suus Tehdas Pohjola joutui kuitenkin lopettamaan toimintansa pian pe-
rustamisensa jälkeen. Seuraavasta kumialan yrityksestä, vuonna 1898 
perustetusta Suomen Gummitehdas Osakeyhtiöstä kasvoi suomalaisen 
kumiteollisuuden suurin yksikkö. 

1. Alku

1898
• Suomen Gummitehdas 
Osakeyhtiö perustetaan. 

Suomalaisen kumiteollisuuden 
historian  lasketaan alkavan 

tästä. 

p Suomen Gummitehdas 
Osakeyhtiö vuonna 1904



10 ALKU 

Suomalaisen kumiteollisuuden alku-
taival oli täynnä vastoinkäymisiä. Vaikka 
ostajat pyrkivätkin suosimaan suomalaisia 
tuotteita, niiden laatu ei aluksi vastannut 
lainkaan odotuksia. Kalossien pohjat tart-
tuivat katuun ja kumijalkineilla kävelevä 
jätti näkyvät jäljet. Tarvittiin osaamista, 
valmistusmenetelmiä oli kehitettävä. Kil-
pailijat vartioivat tarkasti liikesalaisuuksi-
aan ja kehitystyö oli todellinen haaste. 

Vuonna 1900 Suomen Gummitehdas 
Osakeyhtiön teknilliseksi johtajaksi tuli 
insinööri Antti Antero, joka oli opintojen-
sa ohella tehnyt opintomatkoja ja perehty-
nyt edeltäjiään paremmin kumituotteiden 
valmistamiseen. Suomalaisen kumiteolli-
suuden järkiperäinen ja määrätietoinen kehittäminen saattoi alkaa. 
Antti Antero (1870–1942) nimitettiin ansioidensa vuoksi suomalaisen 
kumiteollisuuden ensimmäiseksi vuorineuvokseksi.

Anteron työparina toimi varatuomari Eduard Polón (1861–1930), 
josta tuli tehtaan toimitusjohtaja ja pääomistaja. Polónin vastuulla oli 
yrityksen talous ja kannattavuus. Tehtaan ensimmäiset vuosikymme-
net vaativat sijoittajilta pitkäjänteisyyttä.  

Vastaperustetun tehtaan valmistustekniikkaa piti kehittää ja luoda 
myyntiorganisaatio. Molemmat tavoitteet kysyivät varoja ja niiden to-
teuttaminen vei aikaa. Myös ulkoiset tekijät vaikuttivat tilanteeseen. 
Vuoden 1907 maailmanpula heijastui Suomeenkin, mutta tuotannon 
kannalta merkittävämpi käänne oli luonnonkumin – silloin vielä ai-
noan käytettävissä olevan kumiraaka-aineen – maailmanmarkkina-
hinnan odottamattoman suuri nousu 1910-luvulla. 

Vuonna 1912 hankittiin ensimmäinen painekattila kalossien vul-
kanointia varten ja tuotteiden laatu saatiin paranemaan. Ensimmäis-
ten vuosikymmenien aikana yritys velkaantui ”kestokykynsä äärim-
mäisiin rajoihin saakka” kuten Victor Hoving yhtiön 50-vuotishisto-
riikissa kuvailee. 

Monien niukkojen vuosien jälkeen toiminta saatiin kannattavaksi 
ja ajan myötä Suomen Gummitehdas Osakeyhtiöstä tuli menestyvä 
yritys. Vuonna 1914 tehdas kykeni ensimmäisen kerran maksamaan 
osinkoa omistajilleen, aikaisemmin omistajien oli ollut pakko sijoittaa 
yritykseen omia varojaan. Ensimmäisen maailmansodan seurauksena 
tullut inflaatio kohensi tilannetta ja kumitehdas kykeni vihdoin mak-
samaan raskaat velkansa pois. Vuonna 1918 Venäjä perääntyi Suo-
men markkinoilta ja kumitehdas saavutti johtavan markkina-aseman 
Suomessa. Pitkäjänteinen työ ja luottamus uuden toimialan tulevai-
suuteen alkoi tuottaa tulosta ja perustajat alkoivat vaurastua. 

Tehdas oli vuonna 1904 siirretty Helsingistä Nokialle, pääkonttori 
jäi Helsinkiin. Nokiasta kasvoi merkittävä kumiteollisuuden keskus.

Kun yhtiön toiminta oli vakaalla taloudellisella pohjalla, tuotan-
to monipuolistui ja laitehankintojen ansiosta myös laatua pystyttiin 
parantamaan. Kalossien ja teknisten kumituotteiden rinnalle tulivat 

p 
Kalossienvalmistusosasto 
Suomen Gummitehtaalla 
1910-20-luvulla

1924
• Polkupyörän renkaiden
valmistus alkaa. 
• Kerava erotetaan Tuusulas-
ta itsenäiseksi kauppalaksi.
• Ensimmäiset talviolympia-
laiset Chamonix’ssa Rans-
kassa. 
• Helsinki-Tallinna-lentoreitti 
avataan.
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1925 polkupyöränrenkaat ja telapäällys-
teet, vuonna 1932 aloitettiin autonrenkai-
den valmistus.

Kumiteollisuus keskittyy

1920-luvulla, kun raakakumin maa-
ilmanmarkkinahinnat laskivat, markki-
noille alkoi tulla  kilpailijoita. Vuonna 
1917 perustettu Suomen Kaapelitehdas 
Oy oli ottanut tuotanto-ohjelmaansa ku-
mituotteita, myös ulkomaiset kumitehtaat 
tulivat markkinoille. 

Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö 
puolusti kuitenkin voimakkaasti omaa 

asemaansa kotimarkkinoilla. Suurin osa 1920- ja 30-luvuilla perus-
tetuista suomalaisista kumitehtaista siirtyi sen omistukseen ja yhtiö 
kasvoi paitsi tuotantotekniikan kehittymisen ansiosta, myös yritysos-
tojen kautta.  

Vuonna 1922 Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö sai haltuunsa 
Suomen Kaapelitehtaan osake-enemmistön. Kumisia lattianpäällystei-
tä valmistanut helsinkiläinen Denffer Oy joutui maksuvaikeuksiin ja 
vuonna 1932 Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö osti yrityksen ko-
neet ja varaston. Samalla voitiin laajentaa kumimattojen valmistusta. 
Kumimarmori oli arvostettu lattianpäällyste, sitä käytettiin esimer-
kiksi 1931 valmistuneen Eduskuntatalon käytävillä.  

Vuonna 1925 perustettu Savion Kumitehdas joutui lopettamaan 
toimintansa 1932. Tehdas fuusioitiin Suomen Gummitehdas Osake-
yhtiöön. Savion Kumitehtaan perustajiin oli kuulunut suomalaisten 
sijoittajien lisäksi Venäjän ensimmäisen kumitehtaan Russian Ameri-
can India Rubber -tehtaan omistajia. Tämä yritys oli ollut Suomeen-
kin aktiivisesti kumituotteita markkinoineen Treugolnikin edeltäjä. 
Savion tehtaan toiminta pysähtyi kaupan jälkeen pariksi vuodeksi ja 
käynnistyi uudelleen 1935, kun Nokian tehtaan tilat alkoivat käydä 
ahtaiksi ja Savion tehtaalle siirrettiin yleinen tekninen, hihna-, letku- 
ja telatuotanto. 

 Karjalassa, Vahvialassa toiminut Nurmi Oy siirtyi Suomen Gum-
mitehdas Osakeyhtiön haltuun 1930, tämän tehtaan historia päättyi 
toiseen maailmansotaan. Jalkineisiin erikoistuneen Kumiteollisuus 
Oy:n osake-enemmistö siirtyi Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön 
haltuun 1937, kun yritys oli joutunut talousvaikeuksiin. Kumiteolli-
suuden tavaramerkki Para oli käytössä vielä pitkään tämän jälkeen-
kin. Suurin osa suomalaisista kumialan yrityksistä sulautui vähitellen 
kokonaan Suomen Gummitehdas Osakeyhtiöön. 

Poikkeuksiakin oli, esimerkiksi vuonna 1933 perustettu Welande-
rin suvun omistama Hyvinkään Kumi Oy, joka on pysynyt itsenäi-
senä ja toimii edelleenkin korkealaatuisiin teknisiin kumituotteisiin 
erikoistuneena perheyrityksenä. 

p 
Sekoituskone Suomen 

Gummitehtaalla 1910-20-luvulla

1932
• Ensimmäiset autorenkaat 

valmistuvat, testivaiheen jäl-
keen 1934 aloitetaan myynti.

• Mäntsälän kapina.
• Alkoholijuomien kieltolaki 

kumotaan.
• Ensimmäiset Suomen Suur-

ajot Eläintarhan kentällä.
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Itsenäinen on myös Renton perheyh-
tiö Auran Kumitehdas Oy – yritys joka 
on 1950-luvulla aloittanut toimintansa 
Rentto-konserniin kuuluneiden kenkäteh-
taiden alihankkijana. 1953 perustettiin ty-
täryhtiö Teollisuuskumi Oy, joka alkoi val-
mistaa kumikomponentteja teollisuudelle. 
Kun jalkineiden tuotanto 1990-luvulla 
loppui, Auran Kumitehdas Oy keskittyi 
teknisiin kumituotteisiin. Tehdas on toi-
minut myös nimellä Reka Rubber Oy ja 
sen nykyinen nimi on Reka Kumi Oy.  

Teollistuvan Suomen koneita ja laittei-
ta varten tarvittiin venymättömiä, kestäviä 
voimansiirtohihnoja. Vuonna 1916 perus-
tettu Ab Finska Remfabriken - Suomen 
Hihnatehdas Oy oli ensimmäinen hihno-
jen valmistaja. Raaka-aineena käytettiin 
aluksi kangasta ja balataa, johon sekoitettiin kautsua ja guttaperkkaa. 
Suomen Hihnatehtaan kilpailijaksi tuli Hihnatehdas Herkules, kunnes 
tehtaat vuonna 1927 yhdistyivät. 1920-luvun lopulla kumin maailman-
markkinahinta laski ja tuotannon kannalta paljon hankalammasta bala-
tasta voitiin luopua. 

Koska balatan kyllästyskoneella käytettiin paljon bensiiniä, 
syttyi se myös helposti. Parhaina vuosina oli kuusikin tulipaloa. 
Syttyminen oli räjähdysmäinen ja samalla rikkoontui suuri mää-
rä ikkunoita. Kerrotaan, että hevosvetoisen palokunnan kiirehti-
essä mihin tahansa tulipaloon tätä Läntistäkatua pitkin, kään-
tyivät hevoset luonnostaan hihnatehtaan portista sisään, vaikka 
tarvettakaan ei olisi ollut. 

Esa Järvinen: Tammer-Tehtaat Oy, historiikki julk. 1986.

Vuonna 1941 hihnatehtaan nimeksi tuli Tammer Tehtaat Oy. Teh-
das toimi pitkään Tampereen kaupungin alueella, mutta tuotannon 
laajentuminen toi toimitilaongelmia ja niin vuonna 1960 Tammer 
Tehtaat siirtyi Kalkun teollisuusalueelle. Vuoden 1970 alusta yritys 
fuusioitui Oy Nokia Ab:n kanssa. 

Hihnan valmistus oli alkuaikoina hyvin käsityövaltaista. Ko-
neina oli pesuvalssi, silppukone, prässi, venytyskalanteri, lämpö-
pöytä sekä kyllästysallas. Käsityökalut lienevät olleen suurelta 
osin nykyisten kaltaisia, tosin ehkä kömpelömpiä. Nostolaitteina 
olivat käsitaljat, joilla suuretkin hihnarullat miesvoimin lasket-
tiin alakertaan. Kerrotaan, että kun suuri hihna oli saatu val-
miiksi ja laskettu alakertaan, kutsui osaston mestari hihnaporu-
kan luokseen snapsille. 

Esa Järvinen: Tammer-Tehtaat Oy, historiikki julk. 1986.

p Teknillisten tuotteiden 
valmistusosasto 1910-20-luvulla

1935
• Savion Kumitehtaan yleinen 
tekninen, hihna-, letku- ja 
telatuotanto käynnistyvät 
Suomen Gummitehdas Osa-
keyhtiön nimissä. 

1939
• Suomalaisen kumiteolli-
suuden luottamusneuvosto 
perustetaan. Tehtävänä 
niukkojen raaka-aineiden 
tasapuolinen jakelu sodan 
aikana. 
• Kansanhuoltoministeriö 
aloittaa toimintansa.
• Talvisota syttyy. 
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Kumiteollisuuden pioneerivuosina luotiin pohja sille kumialan 
ammattiylpeydelle, joka vieläkin on aistittavissa tehtaiden ilmapiiris-
sä. Kumiala on ollut vakaa työllistäjä ja kumialan ammattilaisten työ-
suhteet pitkiä. Alkuvuosina ammatit opittiin työn ohessa. Tehtaalle 
palkattiin päteviä kumialan ammattilaisia mm. Saksasta ja Ruotsista 
ja näiden mestarien opastuksella sujui työhön perehdyttäminen. Tä-
mä käytäntö jatkui aina 1990-luvulle asti, sillä varsinaista kumialan 
ammattikoulutusta ei ollut. 

Kumituotteille oli kysyntää

Toista maailmansotaa edeltävinä vuosina Suomi oli vielä maata-
lousvaltainen yhteiskunta ja järkevät kumisaappaat olivat monelle 
tärkeimmät työjalkineet. Lapsille hankittiin kesäksi kumitossut. Los-
kakeleillä kalliit nahkajalkineet suojattiin päällyskengillä, hienoilla 
herroilla oli kalossit. Suurelle yleisölle kumijalkineet olivat pitkään 
kaikkein tutuin ja tunnetuin kumiteollisuuden tuote. 

1900-luvun alkupuolella Suomessa kumituotteita – letkuja, kumi-
tettuja kankaita ja erilaisia muita välineitä käytettiin monipuolisesti 
monella alalla. Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Toivo Rautavaara 
opasti emäntiä vitamiinipitoisten mehujen valmistuksessa ja suositteli 
vuonna 1936 julkaistussa artikkelissaan käyttämään mehupullot te-
hokkaasti sulkevia kumituppiloita. 

Mukavimpia ovat ulkomailla yleisesti käytetyt kumituppilot, 
joita Suomen Gummitehdas Oy on ehdotuksestamme ryhtynyt 
valmistamaan ja luvannut niitä jo tänä syksynä kauppaan n. 
1:50–2 mk:n hintaisina kpl. Ne pestään 70 % alkoholissa tai Ste-
risol-liuoksessa, käännetään nurin ja sujautetaan täyden pullon 
suuhun niin, että nappi jää ulkopuolelle. Niitä voi käyttää monet 
vuodet, jos ne pullon suusta otettua säilytetään lasipurkissa vii-
leässä paikassa. 

Maisteri Toivo Rautavaara: Tuoremehujen valmistus hedelmänvil-
jelyksemme tueksi. Emäntälehti heinä-elokuu 1936, sivu 219. 

Ennen jääkaapin yleistymistä ja kotipakastamisen aikakautta ruo-
ka-aineita säilöttiin umpioimalla. Jousella suljetut lasitölkit kuumen-
nettiin Weck- tai Rex-merkkisillä keittolaitteilla. Kun tölkki kuumeni, 
sen sisällä oleva ilma lämpeni ja laajeni. Tölkin jäähtyessä ilman tila-
vuus pieneni ja se samalla sulkeutui ilmatiiviisti. Kannen ja tölkin vä-
liin sijoitettu kielekkeellinen kumirengas toimi tiivisteenä. Suosituim-
man säilöntälaitteen mukaan tämän menetelmän nimeksi vakiintui 
arkikielessä reksaaminen.

Kun kalat kesällä ovat huokeita, keitän niitä lasipurkkeihini, 
joissa on gummirengas. Talvella minulla on sitte halpaa kalaa 
vaihteeksi.

Marttaliiton Emäntälehti huhtikuu 1908, Helpompi ruoan valmis-
tus, kirj. J.S. 

q Naisten sadetakki 
Suomen Gummitehtaan 
luettelosta 1930-luvulla
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Sairaanhoidossa luotettiin ennen antibioottien aikaa kuumiin ja 
kylmiin kääreisiin. Patjan suojaksi tarvittiin vuoteen alusraidin tai la-
kanan alle kumikangas, jos oli vaarana, että patja muuten likaantuu. 
Sairaita hoidettiin useimmiten kotioloissa. Kipeää kohtaa lämmitet-
tiin kumisen kuumavesipullon avulla. 

Kumisia kuumavesipusseja käytetään paljon sairaanhoidos-
sa, ja ne ovat sen tähden yleisesti tunnettuja. - - -  kuumaa, mutta 
ei kiehuvaa vettä, että se täyttyy puolilleen tai kahdelta kolmas-
osaltaan. Sen jälkeen annetaan ilman mennä pois ja täytetään se 
vedellä kaulaa myöten ja pannaan tulppa päälle. Täten tulee ku-
mipussi notkeaksi, niin että se taipuu sen ruumiinosan mukaan, 
jolle se pannaan. 

Muutamia tavallisimpia tauteja niiden ehkäiseminen ja hoito, Ai-
kain Vartija r.y., Hämeenlinna 1927. 

Kumista valmistettujen taloustavaroiden ja sairaanhoitoon tarvit-
tavien tuotteiden rinnalle ja osittain niiden tilalle tulivat myöhemmin 
muovit. Kaikissa käyttökohteissa ei muovi ole taipuisaa ja kemiallisia 
yhdisteitä kestävää kumia syrjäyttänyt. 

Renkaita kaikille 

Teknisten kumituotteiden osuus kasvoi ja jo vuonna 1938 niiden 
tuotanto oli ensi kertaa suurempi kuin jalkineiden. Autoja oli ennen 
toisen maailmansodan vuosia vielä vähän, valtaosa niistäkin hyöty-
ajoneuvoja, kuorma- tai linja-autoja. Polkupyörästä tuli 1900-luvun 
ensimmäisinä vuosikymmeninä koko kansan kulkuväline. 

Ensimmäisen polkupyörä on Helsingfors Dagbladetin mukaan tuo-
tu Suomeen syksyllä 1886. Aluksi polkupyöriä hankkivat vain varak-
kaimmat ja lähinnä huvittelua varten. Yleiseen käyttöön polkupyörä 
vakiintui 1920-luvulla, kun nykyisen kaltaiset ketjuvetoiset ja matala-
pyöräiset polkupyörät oli kehitetty. Uuden liikkumistavan hyödyntä-
jiä olivat kirjailija Juhani Aho, joka ”pyöräkoiran pureman” saatuaan 
teki matkan aina Reinin rannoille asti ja kansatieteilijä I.K. Inha. In-
han ansiota on, että velocipedi suomennettiin polkupyöräksi. 

1947
• Kumialan ensimmäinen 
työehtosopimus.
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Polkupyörä laajensi käyttäjänsä elämänpiiriä. 1920-luvulla pol-
kupyörän ostaja joutui sijoittamaan hankintaan työmiehen puolen 
vuoden palkkaa vastaavan summan. Kun reaalihinnat menekin kas-
vaessa laskivat, polkupyörien omistajiksi tuli yhä enemmän työväes-
töä – alkuvuosina polkupyörät myös rekisteröitiin ja jo vuonna 1913 
omistajista kuului työväenluokkaan 32 prosenttia. Uusi kulkuneuvo 
teki osaltaan mahdolliseksi asutuksen laajenemisen, kun työmatkat 
voitiin ajaa omalla tai kimppapyörällä. Tampereen alueella Pispalan, 
Tahmelan ja Järvensivun kaupunginosien syntymisen katsotaan ol-
leen pitkälti juuri polkupyörän ansiota. 

Polkupyörän renkaiden kestävyys oli alkuvuosien ongelma, sillä 
renkaan kestoiäksi arvioitiin esimerkiksi 1920-luvulla vain noin tu-
hat ajokilometriä. Renkaiden menekki kasvoi kuitenkin vauhdilla ja 
siksi Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö päätti vuoden 1924 lopulla 
aloittaa polkupyörän sisä- ja ulkorenkaiden valmistamisen. 

Uuden tuotelinjan sai vastuulleen diplomi-insinööri, myöhemmin 
vuorineuvos Ensio Salmenkallio, joka noihin aikoihin oli tullut kumi-
tehtaan palvelukseen. Dunlopin Saksan tehtaalta tuli tehtaan palve-
lukseen työnjohtaja Wilhelm Schorn, joka viipyi viisi vuotta. Yhdessä 
ryhdyttiin kehittämään tuotantoa.  

Kun alkuvuosien laatuongelmista oli päästy, tuotanto saatiin hy-
vään vauhtiin ja vuonna 1939 suomalaisten polkupyöränrenkaiden 
markkinaosuus oli noussut jo miltei 80 prosenttiin, polkupyöriä oli 
lähes 1,5 miljoonaa. Talvi- ja jatkosodan vuosina suuri osa siviilipol-
kupyöristä siirrettiin pakko-otoilla puolustusvoimien käyttöön. Vielä 
pitkään  jälleenrakennuksen vuosinakin polkupyörien ja renkaiden 
kauppa oli ankarasti säännösteltyä. Kun renkaat 1948 vapautettiin 
säännöstelystä, myyntimäärät ensin laskivat, vuonna 1959 ylitettiin 
ensimmäisen kerran miljoonan kappaleen vuosivalmistuksen raja. 

Polkupyöränrenkaiden valmistus elpyi sotavuosien jälkeen ja tuo-
tevalikoima monipuolistui. Vuonna 1974 polkupyöränrenkaiden tuo-
tanto siirrettiin Lieksaan. 

Autonrenkaiden valmistuksen aloittamista suunniteltiin jo 
1920-luvulla, mutta vasta vuonna 1931 siitä tehtiin päätös. Vuonna 
1932 hankittiin kaksi puristinta ja muita koneita, ensimmäiset ren-
kaat valmistuivat heinäkuussa 1932. Kokeilu- ja testausvaihe päättyi 
keväällä 1933 ja teollinen tuotanto saattoi alkaa. Jo rengastuotannon 
alkuvaiheessa kiinnitettiin huomiota siihen, että talvisilla teillä tar-
vittiin erikoisen pitävä rengas. Vuonna 1934 valmistui ensimmäinen 
Keli-rengas, nykyisen Hakkapeliitta-talvirenkaan edeltäjä. 

Sodan ja jälleenrakennuksen vuosien aikana niin autorenkaiden 
kuin polkupyöränrenkaidenkin tuotanto oli tarkkaan säädeltyä ja 
suurin osa tuotannosta tarvittiin puolustusvoimien käyttöön. 

Sotavuosien jälkeen, säännöstelyn päätyttyä rengastuotanto saa-
tiin vähitellen vauhtiin. Autonrenkaista tuli Suomen Kumitehdas 
Osakeyhtiön tärkein tuote 1960-luvulla, kun Suomi alkoi vauhdilla 
autoistua. Vuonna 1960 Suomessa oli 256 892 rekisteröityä ajoneu-
voa, vuonna 1965 ylitettiin puolen miljoonan raja, yhteensä 544 856 
ajoneuvoa. 1970-luvun alussa ajoneuvoja oli jo yli miljoona. Näihin 
lukuihin sisältyvät kaikki ajoneuvot. Henkilöautojen määrä kasvoi 

1955
• Puolustustaloudellinen 

suunnittelukunta perustetaan. 
• Porkkala palautetaan 

Suomelle 

tSuomen 
Gummitehtaan valmistamia 

leluja 1930-luvulta.
q
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nopeimmin, vuonna 1960 tuhatta asukasta kohden oli jo 41 henkilö-
autoa, vuonna 1975 tiheys oli 211, vuonna 1990 tilastoitiin 390 autoa 
tuhatta asukasta kohden.

Sota yhdisti kumitehtaat

Marraskuussa 1939 syttynyt talvisota ja sitä seurannut jatkosota 
asettivat suomalaiset uudenlaisten koettelemusten eteen. Taistelu 
isänmaan vapauden puolesta, ulkomaankaupan hiipumisesta johtu-
nut pulakausi ja raskaat inhimilliset ja taloudelliset menetykset leima-
sivat 1940-luvun vuosia.

Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö oli ehtinyt ennen sodan sytty-
mistä hankkia raaka-aineita ja valmiita tuotteita varastoon. Sodan jat-
kuessa raaka-aineen hinta kuitenkin nopeasti nousi kaksinkertaiseksi 
ja sen saanti vaikeutui huomattavasti. Puolustusvoimilta tuli suuria 
tilauksia ja yhä suurempi osuus tuotannosta tarvittiin sotatarpeisiin. 

Kriisin enteiden jo näkyessä syyskuussa 1939 ehdotti valtioneuvos-
ton asettama ulkomaankaupan valtuuskunta, että raaka-aineita ulko-
mailta tuova kotimarkkinateollisuus järjestäytyisi toimialansa mukai-
siin ryhmiin ja hoitaisi yhdessä tarpeelliset tuontilisenssiasiansa. 

Suomen Gummitehdas Osakeyhtiön toimitusjohtaja Torsten Wes-
terlund toimi kumi- ja hihnateollisuusosaston puheenjohtajana. 
Westerlund kutsui 18.10.1939 koolle kaikkien kumialan yritysten 
edustajat yhteiseen kokoukseen pohtimaan teollisuusosaston raaka-
ainetilannetta ja tarvetta. Kokouksessa päätettiin perustaa kumi- ja 
hihnateollisuuden luottamusneuvosto, joka yhteistyössä hoitaisi yh-
teistä raaka-ainehankintaa.  

Luottamusneuvoston jäseninä oli samoja yrityksiä, jotka myöhem-
min tulivat muodostamaan Kumiteollisuusyhdistyksen ydinryhmän. 
Hyvinkään Kumi Oy, Järvenpään Kumitehdas Oy, Kumiteollisuus 
Oy, Suomen Kaapelitehdas Oy, Suomen Hihnatehtaat Oy sekä Suo-
men Gummitehdas Osakeyhtiö. 

Luottamusneuvosto hoiti raaka-aineiden tuonnin ja jakelun kun-
kin yrityksen aikaisemman käytön suhteessa. Vuonna 1942 pääesi-
kunnan sotatalousosaston raaka-ainetoimisto otti raakakumin varas-
toinnin vastuulleen, jako suoritettiin so-
tilastarpeen mukaan. Autonrenkaisiin 
osoitettiin sotatalousosaston jakelussa 
noin 90 prosenttia raakakumista, mikä 
havainnollistaa rengastuotannon ratkai-
sevaa merkitystä kriisioloissa. Muiden 
raaka-aineiden jakelu säilyi luottamus-
neuvoston tehtävänä sodan loppuun 
asti. 

Tehdas siirtyi raaka-ainepulan takia 
nelipäiväiseen työviikkoon ja tuottei-
den määrää karsittiin, esimerkiksi lelu-
jen valmistus loppui kokonaan. 

qp13.01.1940 Hatanpään kumi-
tehdas tuhoutui pommituksessa.
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Tutkimusta sodan 
varjossa

Renkaita ja teknisiä kumituot-
teita tarvittiin Puolustusvoimien 
käyttöön, jalkineita valmistettiin 
korvikemateriaaleista. Sotavuosi-
en aikana, rintamaoloissa kehittyi 
myös kumikorjaamotoiminta.

Ennakkoluulottomat kemistit 
Hilkka Suomela ja Elli Auteri-
nen tutkivat sotavuosina kumi-
voikukan viljelymahdollisuuksia. 
Raaka-ainepulaan ei tätä kautta 
kuitenkaan saatu helpotusta, sillä 
tutkimustyö ei sodan tuoksinassa 
ehtinyt alkua pitemmälle. 

Käytetyistä kumitavaroista val-
mistettiin regeneraattia, uusiokumia. Kumituotteiden luovutuspakko 
merkitsi sitä, että kumituotteen ostajan oli uusia kumituotteita osta-
essaan samalla annettava vastineeksi paitsi rahaa, myös jotain vanhaa, 
romukumia. 

Käytetystä kumista yritettiin tehdä uutta ja kemistien kekseliäisyys 
oli koetuksella. 

– Meillä oli Savion tehtaan lähellä jätekumikasa, kumikaivos, muis-
teli dipl. ins. Elli Auterinen 1990-luvun lopulla. 

Tuotannosta jäänyttä jätekumia tutkittiin ja testattiin, mutta 
kunnollista raaka-ainetta siitä ei koskaan tullut. Luonnonkumi 
on kokonaan tuontitavaraa ja sen saanti vaikeutui. Jonkin ver-
ran saatiin sodan aikana käyttöön otettua tekokumia, saksalais-
ten kehittämää bunaa.  

Sota ja sitä seurannut pulakausi säännöstelyineen alkoi olla ohi 
1950-luvulla. Sotakorvaukset oli saatu maksettua – kumiteollisuus oli 
osaltaan mukana myös tässä ponnistuksessa. Neuvostoliittoon sota-
korvaustuotteina toimitetuissa koneissa ja laitteissa oli niissäkin tek-
nisiä kumituotteita, letkuja ja tiivisteitä. 

Järjestäytyneen työväen kumiteollisuus

Ensimmäisinä vuosina kumitehdas 
muistutti enemmän suurta käsityöverstasta 
kuin varsinaista tehdasta. Tehtaan päätuot-
teita olivat kalossit. Työtä ei ollut ositettu, 
vaan yksi työntekijä valmisti kokonaisen 
kalossin alusta loppuun ja jokaisen piti teh-
dä määrätty määrä kalosseja päivässä. Työ-
tä valvoivat työnjohtajat ja insinööri Antero 
tunsi henkilökohtaisesti kaikki työntekijät.

pMiesten kalossit 1950-luvulta.

pTutkimusta Nokian rengasteh-
taalla 1950-luvulta.
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Ammattiyhdistystoiminta alkoi Suomen Gummitehdas Osakeyh-
tiön Nokian tehtaalla vuonna 1914, jolloin perustettiin Nokian Ku-
mityöväen ammattiosasto n:o 175. Tehdas oli siirtynyt Nokialle 1904. 
Paikkakunnalle oli perustettu Työväenyhdistys vuonna 1894. Vuoden 
1905 suurlakon jälkeen Nokialle oli jo perustettu paperitehtaan am-
mattiosasto, toisena Suomessa. 

Palkoista sovittiin suoraan työnantajan kanssa. Työnantaja ei – 
ajan tavan mukaan – ensin tunnustanut vuonna 1914 perustettua 
ammattiosastoa viralliseksi neuvottelukumppaniksi eikä työehtosopi-
muksia ollut. 

Ensimmäisen maailmansodan vaikutukset ulottuivat Suomeenkin. 
Välttämättömien elintarvikkeidenkin saamisessa oli vaikeuksia, hin-
nat nousivat nopeasti. Tehdas joutui vuosina 1916-1917 ajoittain kes-
keyttämään tuotannon raaka-ainepulan takia. Sisällissota 1918 ja sitä 
edeltänyt suurlakko merkitsi taitekohtaa. Vuonna 1917 oli siirrytty 8 
tunnin työpäivään. Ensimmäiset palkalliset kesälomat saatiin 1921, 
samaan aikaan säädettiin myös oppivelvollisuuslaki. Viikon palkalli-
sesta kesälomasta tuli lakisääteinen vuonna 1922. 

Työn luonne alkoi muuttua 1920-luvulla. Työvaiheita koneellistet-
tiin, tuotanto laajeni ja monipuolistui ja tehtaalle perustettiin tutki-
muslaboratorio. Työntekijämäärän lisääntyessä vaatimukset oman työ-
ehtosopimuksen saamisesta samalla vahvistuivat. Asioista sopiminen 
henkilökohtaisesti johtajien kanssa ei enää ollut yhtä yksinkertaista 
kuin alkuvuosina, sillä kumitehtaan työntekijämäärä oli kasvanut. 
Kumiteollisuus oli alkuvuosina hyvin työvoimavaltaista, etenkin jal-
kineiden valmistuksessa tarvittiin paljon käsipareja. 

Tyytymättömyys työoloihin purkautui työtaisteluna. Nokian kumi-
tehtaalla alkoi keväällä 1928 lakko, jonka yhteydessä noin 800 teh-
taan työntekijää sanoutui kirjallisesti irti. Lakon aloitti työntekijöiden 
vaatimus palkankorotuksesta, johon työnantaja vastasi korottamalla 
300:n työntekijän palkkoja, loput tehtaan 800:sta työntekijästä jäi il-
man. Vastauksena tähän 800 työntekijää jätti kirjallisen irtisanoutu-
misensa.

Jotta tuotanto jatkuisi, alkoi tehtaan johto palkata muualta Suo-
mesta rikkurityövoimaa, jota maaseudulta oli helposti saatavissa. Rik-
kureilla ei tehtaalle tullessaan ollut kumialan ammattitaitoa, mutta 
lakon pitkittyessä he vähitellen oppivat myös työntekoa. Tästä lakos-
ta kehittyi yksi Suomen kaikkein suurimmista työtaisteluista, se kesti 
lähes vuoden ja päättyi maaliskuussa 1929 työntekijöiden tappioon. 
1930-luvun vuosina ammattiosaston toiminta oli ajoittain täysin py-
sähdyksissä.

Rikkurityövoiman tulo paikkakunnalle herätti vastustusta ja risti-
riitoja. Ajan myötä juopa rikkureiden ja muiden työntekijöiden välillä 
alkoi kuitenkin kuroutua umpeen. Kaikkia lakossa olleita ei otettu 
takaisin työhön. Vaikka monet rikkureiksi tulleet palasivat kotiseu-
duilleen, osa jäi paikkakunnalle, jatkoi työtään kumitehtaalla ja liittyi 
myöhemmin myös ammattiosastoon. 

Tammikuun kihlaus vuoden 1940 alussa aloitti uuden aikakau-
den ammattiyhdistys- ja työmarkkinatoiminnassa Tammikuun kih-
laus merkitsi nykyaikaisen neuvottelujärjestelmän käynnistymistä, 

pVuorineuvos Torsten 
Westerlund.

1956
• Urho Kekkonen valitaan 
tasavallan presidentiksi.
• Yleislakko. 

1957
• Miss Maailmaksi valitaan 
suomalainen Marita Lindahl. 
• Laika-koira tekee 
avaruusmatkan. 
• Vuorineuvos Lauri Kivekäs 
valitaan kauppa- ja 
teollisuusministeriksi. 

1958
• Suomen Gummitehdas 
Osakeyhtiön Vammalan 
tehdas aloittaa toimintansa. 
• Ensimmäinen amerikka-
lainen tekokuu laukaistaan 
maata kiertävälle radalle. 
• Algerian levottomuudet. 
• Paavi Pius XII kuolee, 
seuraajaksi Johannes XXIII. 
• Yöpakkaskriisi johtaa 
Fagerholmin III hallituksen 
eroon. 
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jolloin työnantajaliitto ja 
ammattijärjestöt sopivat yh-
dessä neuvottelemalla työ-
ehdoista. Sotavuodet olivat 
kuitenkin poikkeusaikaa, 
varsinaisiin neuvotteluihin 
päästiin vasta olojen vakiin-
nuttua.

Ammattiyhdistystoimin-
nan lama päättyi sodan 
jälkeen ja toiminta elpyi. 
Työehtosopimuksista tuli 
vähitellen vakiintunut osa 
työmarkkinoiden toimin-
taa, luottamusmiesjärjestel-
mä vakiintui ja työehtoso-
pimuksista säädettiin lailla. 
Kumialan ensimmäinen 

oma työehtosopimus saatiin aikaan elokuussa 1947. 
Kumiteollisuudessakin vuoden 1956 yleislakko oli merkittävä ta-

pahtuma. Lakon aikana saavutetut edut kuitenkin murenivat nope-
asti. Taloudellinen tilanne heikkeni ja työllisyys aleni kumiteollisuu-
dessa. 

Noususuhdanteen käynnistyessä 1960-luvulla kumiteollisuudessa 
siirryttiin 45-tuntiseen työviikkoon, jolloin lauantai oli lyhyempi työ-
päivä. Lyhyttä lauantaita oli jo aikaisemmin sovellettu kesäkuukausi-
na. Uusi vuosilomalaki takasi kaikille vähintään vuoden työskennel-
leille 3 viikon kesäloman, yli 10 vuoden työsuhteesta loman pituus oli 
kuukausi. 1969 kumialallakin siirryttiin viisipäiväiseen työviikkoon.

1960- ja 1970-luvuilla kumiteollisuudessa, erityisesti Nokialla, ko-
ettiin aaltoliikettä. Jalkinetuotannon työllisyystilanne vaihteli, työ-
taistelujen avulla koetettiin parantaa tilannetta. Vasemmiston eri 
ryhmittymien, kansandemokraattien ja sosialidemokraattien välinen 
kilpailu ammattiyhdistysliikkeen johtoasemasta heijastui työrauhaan-
kin. Ulosmarssit ja lakot seurasivat toisiaan. Muilla tehdaspaikkakun-
nilla tilanne oli rauhallisempi ja työrauha kyettiin paremmin säilyt-
tämään.  

Ammattiliittojen rooli työmarkkinoiden sopijaosapuolina oli jo va-
kiintunut, ja vähitellen kiinnitettiin enemmän huomiota myös mui-
hin työhön liittyviin asioihin, työsuojelun merkitys alkoi korostua.

Kohti modernia Suomea

Suomalainen elämäntapa ja arki olivat muuttumassa. Vaikka hal-
patuontia torjuttiin tuontitulleilla, se alkoi vähitellen vaikuttaa koti-
maisten tuotteiden, ennen kaikkea jalkineiden menekkiin. Autoistu-
misen myötä rengasteollisuuden rooli vahvistui. 

Pulavuosien jälkeen olot olivat normalisoituneet. Talous elpyi ja 
teollisuustuotannon tunnusluvut kohenivat. Raaka-aineita oli taas 

1959
• Suomen Gummitehdas 

Osakeyhtiön nimi muutetaan 
muotoon Suomen 

Kumitehdas Oy. 
• Suomen Pientalonpoikien 

puolue perustetaan, puheen-
johtajana Veikko Vennamo. 

• TES-TV testaa värikuva-
laitteita, kuuluttajana neiti 

Lenita Airisto.
• Tallinna avataan 

matkailijoille, ensimmäiset
 suomalaiset turistit. 

pUSA:n markkinoille tarkoi-
tettuja kuorma-autonrenkai-
ta lähdössä Nokian kumi-
tehtaalta 1960-70-luvuilla.
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saatavilla: luonnonkumi johdannaisineen oli vielä 1960-luvullakin 
tärkein kumituotteiden materiaali, mutta tekokumin kehitys eteni ja 
sen käyttö alkoi vähitellen lisääntyä. Regeneraatin ja jätekumin käyt-
tö väheni tuntuvasti. Regeneraatti oli jälleenrakennuksen vuosina 
voitu luokitella jopa kotimaiseksi raaka-aineeksi. Edullista regeneraat-
tia käytetään edelleenkin joissakin kumisekoituksissa, mutta nykyään 
sitä ei enää valmisteta Suomessa. 

Kumijalkineiden osuus kumitehtaiden tuotannosta oli suurimmil-
laan 1950-luvulla, ykköstuotteena kumisaapas. Kumijalkineet olivat 
vielä silloinkin suurelle yleisölle tutuin ja läheisin kumituote. Polku-
pyörän renkailla ja sisärenkailla riitti kysyntää. Kotimaassa valmistet-
tiin lähes jokainen tossupari, polkupyörän rengas tai tekninen kumi-
tuote – arkikielellä siis tulppa, hihna, letku tai punainen mehupullon 
tuppilo.  Ajan henkeen kuului, että mahdollisimman monessa asiassa 
yritettiin olla omavaraisia ja suomalaista tuotantoa suosittiin. 

Ulkomaankaupan ja raaka-aineiden saannin alkaessa elpyä Kaup-
pa- ja teollisuusministeriön yhteyteen perustettiin lisenssitoimikunta, 
joka vastasi kaupan säätelystä. Vuonna 1953 lisenssitoimikunnan ti-
lalle perustettiin lisenssivirasto.

Suomesta tuli joulukuussa 1955 Yhdistyneiden kansakuntien jäsen. 
Neuvostoliitto palautti Porkkalan sotilastukikohdan samana vuonna. 
Juho Kusti Paasikiven jälkeen presidentiksi valittiin Urho Kekkonen. 
Maaliskuussa 1956 koettiin yleislakko. 

Kylmän sodan maailmassa

Toisen maailmansodan jälkeen maailmassa vallitsi vielä pitkään 
lännen ja idän sotilasmahtien välinen jännitystila, kylmä sota. Eten-
kin kylmän sodan alkuvaiheessa oli olemassa ydinsodan uhka. Kään-
nekohta oli Kuuban kriisi kesällä 1961, lopullisesti kylmän sodan kau-
den katsotaan päättyneen vasta Neuvostoliiton hajoamiseen vuonna 
1989 ja Saksojen yhdistymiseen seuraavana vuonna. 

Suomen poliittista ilmapiiriä jäätivät yöpakkaset – Neuvostoliiton 
puuttuminen Suomen sisäisiin asioihin, hallituksen muodostamiseen 
vuonna 1958. Vuoden 1961 noottikriisi koettiin uhkaksi tasavallan 
itsenäisyydelle. Suurvallat tekivät kokeita ydinaseilla, jaetun Berliinin 
tilanne oli tulenarka. 

Suomalainen teollisuus oli puunjalostusteollisuutta lukuun otta-
matta järjestäytynyt Teollisuusliittoon. Teollisuusliitto jäsenjärjestöi-
neen toimi virallisissa asioissa valtiovallan ja viranomaisten yhteis-
työ-  ja keskustelukumppanina kun puhuttiin tulliasioista, tilastoista 
ja muista koko alaa koskevista asioista. Teollisuusliitossa oli jäseninä 
sekä yksittäisiä yrityksiä – esimerkiksi Rikkihappo Oy, sittemmin Ke-
mira – mutta suurin osa yrityksistä oli edustettuna oman toimialajär-
jestönsä kautta. 

Kumiteollisuuden toimialajärjestön perustaminen tuli ajankohtai-
seksi vuonna 1961. Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Suomen Kumi-
tehdas Oy:n edustajat olivat käyneet Teollisuusliiton kanssa neuvotte-
luja oman toimialajärjestön perustamisesta. Toimialajärjestön kautta 

t Nokian kumitossujen juliste
vuodelta 1961.

Kuva: Raija Grahn

1960
• Agadirin maanjäristys. 

• Prinsessa Margaret solmii 
avioliiton valokuvaaja 

Anthony Armstrong-Jonesin 
kanssa. 

• Mannerheimin ratsastaja-
patsas paljastetaan 

Helsingissä. 
• Bodomin veriteot järkyttävät 

suomalaisia. 

pNokian rengastehtaalta
1940-50-luvulta.
Kuva: Foto Roos
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haluttiin hoitaa paitsi teollisuuspoliittisia asioita, myös maanpuolus-
tuksellisia tavoitteita. Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuuteen 
oli vuonna 1955 perustettu puolustustaloudellinen suunnittelukun-
ta, jonka tehtävänä oli muun muassa teollisuuden kriisivalmiuden ja 
kriiseihin varautumisen suunnittelu. Puolustustaloudellinen suunnit-
telukunta päätyi huhtikuussa 1961 ehdottamaan organisaatiota, jossa 
teollisuusalan mukaan nimetyt poolit ottaisivat vastuun kriisinaikai-
sen tuotannon suunnittelusta. 

– Sotavuosien ankarat kokemukset olivat vielä tuoreessa muistissa, 
enää ei haluttu joutua yhtä vaikeaan tilanteeseen, perustelee pitkään 
kumipoolin toiminnassa mukana ollut eversti Reijo Vainikka. 

– Suomi on tuontitavaroiden osalta merenkulun varassa. Pitkien 
etäisyyksien maassa Suomi elää kumipyörillä. Itse painotin omana ai-
kanani, että elintarvike- ja polttoainekuljetukset pitää pystyä turvaa-
maan kaikissa olosuhteissa.

Diplomi-insinööri Raili Nuortila, josta myöhemmin tuli Kumi-
teollisuusyhdistyksen ensimmäinen asiamies, muistelee, kuinka ku-
mipoolin perustamisesta neuvoteltaessa Teollisuusliiton edustajana 
toimi tohtori Olin ja kumiteollisuutta edusti vuorineuvos Torsten 
Westerlund. Suunnittelutyössä oli vahvasti mukana myös Suomen 
Kumitehtaan hallintojohtaja, varatuomari Jarl Hohenthal, josta sitten 
tuli Kumiteollisuusyhdistyksen varapuheenjohtaja. 

Kumipoolin tehtävänä oli varmistaa tärkeiden raaka-aineiden saata-
vuus myös mahdollisen kriisin aikana. Kumituotteiden kaikki raaka-
aineet – ajoittain Suomesta saatua titaanioksidia ja sinkkioksidia lu-
kuun ottamatta – ovat olleet tuontitavaraa. Luonnonkumia tuotetaan 
Kauko-Idässä, synteettisten kumilaatujen valmistajia on Euroopassa-
kin, kumisekoitusten tärkeää täyteainetta, kuminokea tuodaan muun 
muassa Venäjältä. Maailmankaupan vakava häiriö voisi jo varsin pian 
estää raaka-aineiden saannin, jolloin kuljetukset ja muut yhteiskun-
nan toiminnan kannalta tärkeät toiminnot olisivat vaarassa pysähtyä. 
Haluttiin luoda kotimainen varautumisjärjestelmä. 

– Kriisivarautumiseen osallistuminen oli tärkeä taustatekijä, kertoi 
Raili Nuortila.

– Silloin perustettiin Kumipooli, jossa kumiteollisuuden, valtion-
hallinnon ja puolustusvoimien ihmiset yhteisesti aika-ajoin katsoivat, 
mistä tämä ala elää, mistä se saa raaka-aineensa.

– Raaka-aineet olisivat kyllä olleet ”takkusten takana”, jos jotain 
olisi mennyt poikki kuljetus- tai muista asioista. 

uSuomen Gummitehdas 
Osakeyhtiön henkilöstölehti 
Nokian Kirjeitä perustet-
tiin jatkosodan vuosina, 
yhdyssiteeksi tehtaan ja 
rintamalla palvelevien työn-
tekijöiden välillä. 
Sodan jälkeen lehdestä 
kasvoi kumitehtaan väen 
oma aikakauslehti. Nokian 
Kirjeiden julkaiseminen 
päättyi kumiteollisuuden 
rakennemuutoksen yhtey-
dessä 1980-luvun lopulla. 
Juhannusristikko vuodel-
ta 1963.

pRaili Nuortila vuonna 2010.
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2. Aika oli kypsä 
Kumiteollisuusyhdistyksen perustaminen 1961 merkitsi suomalais-

ten kumialan yritysten järjestäytymistä. Perustettiin oma toimialajärjes-
tö ja tehtaiden välinen säännöllinen yhteistyö alkoi. Kumiteollisuus-
yhdistyksestä tuli foorumi, joka tavoitti kaikki kumiteollisuuden tär-
keimmät toimijat. Mukana oli aluksi kuusi kumialan tuotantolaitosta, 
joista Suomen Kumitehdas Osakeyhtiö oli suurin. 

Kumiteollisuusyhdistyksen perustaminen tiivisti suomalaisen kumi-
teollisuuden eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Suomen tärkeimmät 
kumitehtaat haluttiin mukaan, myös kantamaan kriisivalmiuteen liit-
tyvää vastuuta. 

– Kai se oli niin, että aika oli kypsä. Teollisuusliitto vahvistui ja 
silloin todettiin, että maamme teollisuudella pitäisi olla mahdollisim-
man konkreettinen yhteiselin, jokaiselle haaralle omansa, tiivistää 
Lennart Doepel, emerituspuheenjohtaja. 

Yhdistyksen perustaminen oli koko kumiteollisuuden kannalta tar-
koituksenmukaista. Yhdistys tuli toimimaan kontaktipintana talous-
elämän järjestöjen, ministeriöiden, viranomaisten ja kumitehtaiden 
välillä. Yhdistyksen täydellinen nimi oli Kumiteollisuusyhdistys ry – 
Gummiindustriföreningen rf, englanniksi The Rubber Manufacturer’s 
Association of Finland ja saksaksi Verband der Finnischen Gummiin-
dustrie. Kansainväliset nimimuodot rekisteröitiin vuonna 1962. 

Säännöt 

Kumiteollisuusyhdistyksen säännöt hyväksyttiin rekisteröitymisen 
yhteydessä. Säännöissä määriteltiin yhdistyksen tarkoitus pykälässä 2: 

’toimia yhdyssiteenä jäseninään olevien kotimaisten kumita-
varateollisuuden harjoittajien kesken, edustaa niitä ulospäin 
sekä valvoa ja edistää niiden yhteisiä yleisiä etuja, ei kuitenkaan 
asioissa, jotka koskevat työnantajain ja työntekijäin välisiä suh-
teita. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän talo-
udellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.’

Kun Kumiteollisuusyhdistys 2000-luvun kynnyksellä otti hoitaak-
seen työehtosopimukset, sääntöjä muutettiin näiltä osin. 

Laadukkaiden kumituotteiden valmistaminen kotimaassa ja mark-
kinointi kotimarkkinoilla koettiin tärkeäksi tavoitteeksi. Yhdistyksen 
toimintamuodot määrittelevän kolmannen pykälän viimeinen kohta 
antaa ohjeet laadun valvojalle: 

1961
• Kumiteollisuusyhdistys– 
Gummiindustriföreningen r.y. 
merkitään yhdistysrekisteriin 
20.9.1961
• Ensimmäinen puheen-
johtaja on dipl. ins. Lennart 
Doepel.
• Yhdistyksen asiamiehenä 
toimii dipl. ins. Raili Nuortila.
• Yhdistyksen perustajajä-
seninä Kumiteollisuus Osa-
keyhtiö, Suomen Kumiteh-
das Osakeyhtiö ja Tammer 
Tehtaat Oy. Samana vuonna 
liittyvät Hyvinkään Kumi Oy ja 
Sarvis O.Y. 
• Kumipooli perustetaan. 
Pooliin varatuomari Jarl 
Hohenthal ja dipl. ins. Pekka 
Unkila. 
• Berliinin muuri 
rakennetaan. 
• Suomi saa Neuvostoliitolta 
nootin.
• Suomesta tulee EFTAn 
liitännäisjäsen. 
• Ensimmäinen ihminen 
avaruudessa: Juri Gagarin. 
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’toimii terveiden liikeperiaatteiden noudattamisen edistämi-
seksi ja epäterveen kilpailun ehkäisemiseksi kumiteollisuuden ja 
-kaupan piirissä sekä alalla mahdollisesti esiintyvien ala-arvois-
ten tai arvottomien tuotteiden valmistuksen ja maahantuonnin 
estämiseksi.’

Vuoden 2010 säännöissä todetaan lyhyesti, että yhdistys edistää ter-
veiden liiketoimintamuotojen kehittämistä. 

Kumiteollisuusyhdistyksen säännöissä annetaan lisäksi asiankuulu-
vat ohjeet syys- ja kevätkokousten asioista, yhdistyksen asiamiehen teh-
tävistä ja muista käytännön toimista. Ensimmäisen tilikauden aikana 
yhdistyksen jäsenmaksuna perittiin määräosa, joka oli yksi promille 
edellisen vuoden kumitavaramyynnistä. Uudet jäsenet suorittivat liit-
tymismaksun. Jäsenten äänivalta on edelleenkin sidoksissa jäsenmak-
suun, mutta yhdellä jäsenellä voi kokouksessa olla korkeintaan 1/3 
annetuista äänistä. Näin varmistetaan se, että pienemmilläkin yrityk-
sillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin. Jäsenmaksujen määräyty-
misperusteita muutettiin vasta, kun yhdistys vuonna 2007 liittyi Kemi-
anteollisuus ry:n jäsenjärjestöksi. 

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta. Syyskokouk-
sessa käsitellään henkilövalintoja, kevätkokouksen aiheena on talous, 
kokouskutsut postitettiin pitkään kirjattuina kirjeinä.

– Hallitus kokoontui kerran tai pari kertaa vuodessa. Mitä ilmapii-
riin tuli, tässä porukassa ei ollut riitoja. 

– Sarviksen johtaja, teollisuusneuvos Ensio Alhopuro sanoi joskus, 
että vaikka hän on monessa mukana, ei missään ole ollut niin hienoa 
sopusointua kuin tässä, muistelee Lennart Doepel. 

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Yhdistyksen 
taseessa olevat palkkakustannukset liittyvät asiamiehen ja sihteerien 
saamiin korvauksiin ja palkkoihin. 

Vuonna 1961 hyväksyttyjä ja rekisteröityjä sääntöjä on muokattu 
muutaman vuoden välein. Muutokset ovat olleet maltillisia, ne ker-
tovat osaltaan ajan ja toimintakulttuurien muutoksista sekä yhdistyk-

pEmerituspuheenjohtajat 
Lennart Doepel ja Pekka 
Unkila osallistuivat 2010 
Kumiteollisuus ry:n halli-

tuksen kokoukseen Hotelli 
Tammerissa Tampereella. 

1962
• Kumiteollisuusyhdistys liit-

tyy Suomen Teollisuusliiton 
jäseneksi. 

• Varatuomari Jarl Hohenthal 
kumiteollisuuden edustajana 

Suomen Teollisuusliitossa.
• Uudistuneet tullinimikkeet.
Kumiteollisuusyhdistys ottaa 

ensi kerran kantaa Euroopan 
Talousyhteisöön liittymiseen. 

• Astronautti John Glenn 
kiertää maapallon ensim-

mäisenä länsimaalaisena. 
• EFTA-maat Englanti, Ruotsi, 

Tanska, Portugali ja Sveitsi 
alentavat tullejaan 10 %. 

• Eila Hiltunen voittaa kilpai-
lun Sibelius-monumentista. 

• Mont Blanc-tunneli avataan 
liikenteelle. 
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sen tehtävien monipuolistumisesta. Suurin muutos on ollut työvoi-
mapoliittisen edunvalvonnan sisällyttäminen yhdistyksen tarkoitus-
ta käsittelevään toiseen kohtaan. Kumialalla koettu rakennemuutos 
ja 1980-luvun lopulla alkanut tehtaiden määrän lisääntyminen ovat 
muovanneet toimintatapoja, sääntöihin on tehty muuttuneiden käy-
täntöjen tuomia muutoksia. Alkuperäisten sääntöjen ydin on yhä toi-
miva ja tallella. 

Suomalaisella vakaalla pohjalla 

Kaikki Kumiteollisuusyhdistyksen perustamisen aikaan jäseniksi 
liittyneet yritykset olivat omistuspohjaltaan suomalaisia ja niillä oli 
vahvoja sidoksia niin suomalaiseen teollisuuteen kuin perinteisiin 
suomalaisiin teollisuussukuihinkin. 

 Kumiteollisuuden suurin yksikkö, Suomen Kumitehdas Osake-
yhtiö kuului itseoikeutettuna perustajakolmikkoon. Perustajajäsene-
nä liittyi yhdistykseen Tammer Tehtaat Oy, jonka taustavoimana oli 
puunjalostukseen erikoistunut  Serlachius-konserni, vuorineuvos R. 
Erik Serlachiuksen johdolla. Tampereella toimiva Kumiteollisuus Osa-
keyhtiö oli kolmas perustajajäsen. 

Yrityksiä haluttiin kohdella tasapuolisesti, mitä korostettiin myös 
sillä, että yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin dipl. 
ins. Lennart Doepel Tammer Tehtaat Oy:stä, diplomaattinen ja taita-
va johtaja. Hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuoteen 1979 asti, 
kahdeksantoista vuotta. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jarl Hohenthal, Suo-
men Kumitehdas Oy:n varatoimitusjohtaja ja päälakimies. Hohenthal 
oli jo aikaisemmin valittu Suomen Teollisuusliiton hallitukseen. Vuo-
den 1962 alusta, kun Kumiteollisuusyhdistys oli hyväksytty Suomen 
Teollisuusliiton jäseneksi, hän toimi myös kumiteollisuuden edustaja-
na tässä järjestössä. 

Hallituksessa olivat kaikki jäsenyritysten johtajat edustettuina. Yri-
tyksen liittyminen Kumiteollisuusyhdistykseen merkitsi myös sitä, että 
yrityksen toimitusjohtaja tai joissain tapauksissa myös muu vastuuhen-
kilö valittiin hallituksen jäseneksi. Tämä periaate oli voimassa aina 
1980-luvun lopulle asti. Silloin jäsenmäärä lisääntyi niin, että kaikki-
en jäsenyritysten johtajat eivät enää mahtuneet hallitukseen. Yritysten 
edustajat alkoivat vuorovuosin osallistua hallitustyöhön, vaikka mi-
tään virallista kiertojärjestelmää ei olekaan ollut. 

Hallituksen muodostavat jäsenyritysten johtajat 

Ensimmäisen hallituksen jäsenet edustivat jäsenyrityksiä tasapuoli-
sesti. Puheenjohtajana oli Lennart Doepel Tammer Tehtaat Oy:stä, va-
rapuheenjohtajana Suomen Kumitehdas Osakeyhtiön lakimies, vara-
tuomari Jarl Hohenthal, lisäksi hallitukseen kuului isännöitsijä Knut 
Molin Tammer Tehtaat Oy:stä. Dipl.ins. Helge Polón oli Suomen Ku-
mitehtaan Savion tehtaan isännöitsijä ja toimi o.t.o. myös Järvenpään 

p Tammer Tehtaat Oy:n 
lehti-ilmoitus.

1963
• Raaka-aineiden tullivapaus 
etenee. 
• Väinö Linnalle myönnetään 
Pohjoismainen kirjallisuus-
palkinto. 
• Letkajenkka-ilmiö valtaa 
tanssilavat. 
• 22.11. J. F. Kennedy kuolee 
salamurhaajan uhrina, seu-
raajaksi Lyndon B. Johnson. 
• Kyproksen tilanne kärjistyy 
selkkaukseksi.
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Kumitehdas Oy:n isännöitsijänä. Dipl. ins. Väinö Richter oli Suomen 
Kumitehdas Oy:n Nokian tehtaan tekninen johtaja ja isännöitsijä se-
kä vuorineuvos Ensio Salmenkallio, Suomen Kumitehdas Oy:n toimi-
tusjohtaja. 

Perustamispäivänä nimitetty hallitus valittiin jatkamaan tehtäväs-
sään myös vuoden 1962 ajan. Hallituksen työvaliokunnan muodosti-
vat Doepel, Hohenthal ja Richter. 

Ensio Salmenkallio jäi pian tämän jälkeen pois yhdistyksen halli-
tuksesta, hänen kautensa Suomen Kumitehdas Oy:n toimitusjohta-
jana päättyi vuonna 1966. Ensio Salmenkallion johtajakaudella Suo-
men Kumitehdas Osakeyhtiö alkoi laajentua maantieteellisesti. 

Vammalaan perustettiin teknisiin kumituotteisiin erikoistunut ku-
mitehdas, joka aloitti toimintansa vuonna 1958. 

Kun yhdistys oli rekisteröity, siitä tiedotettiin niille yrityksille, joi-
den toivottiin liittyvän yhdistykseen. Järvenpään Kumitehdas Oy tuli 
mukaan ensimmäisen toimintavuoden aikana, samoin Hyvinkään Ku-
mi Oy. Kuudes jäsen, tamperelainen Sarvis Oy tunnetaan  paremmin 
muovialan yrityksenä. Sarviksella oli pieni, 1950-luvun alussa perus-
tettu kumiosasto, jossa valmistettiin pohjamateriaaleja ja korkoja ken-
kätehtaille, pääasiallisesti Aaltosen tehtaille – Sarvis oli osa Kivekkäi-
den ja Aaltosten muodostamaa yritysryhmää. Sarviksen jäsenyys jatkui 
vuoteen 1984 asti, jolloin yritys keskittyi muovituotantoon ja luopui 
kumiosastostaan. 

Ensimmäisen vuoden aikana yhdistyksen perustamisesta kertovan 
kirjeen ovat näiden lisäksi saaneet ainakin Askon Tehtaat Oy, Latex-
teollisuus Oy ja helsinkiläinen Oy Vulcan Ab, jotka eivät kuitenkaan 
liittyneet jäseniksi. 

Kumiteollisuusyhdistyksen jäseneksi on kutsuttu suomalaisia, ku-
mia raaka-aineenaan käyttäviä tehtaita. Ulkopuolelle rajattiin mm. 
renkaiden pinnoittamot ja renkaiden kierrätykseen erikoistuneet yri-
tykset. Kumiteollisuusyhdistyksen säännöissä todetaan, että hallitus 
käsittelee jäsenyritysten anomukset ja hyväksyy yksimielisesti jäsenet. 
Kielteistä päätöstä ei tarvitse perustella. Saavutetut jäsenoikeudet säi-
lyvät. 

Kun toiminta oli saatu käynnistettyä, yhdistyksen jäsenmäärä va-
kiintui. Se muuttui aluksi vain yritysjärjestelyjen kautta, kun aikaisem-
min itsenäisenä toimineet yritykset sulautuivat Suomen Kumitehdas 
Osakeyhtiöön ja niiden jäsenyys samalla päättyi. Jäsenyritysten määrä 
alkoi lisääntyä vasta 1980-luvun lopulla, kun Nokia-konserni luopui 
perusteollisuudestaan ja kumiteollisuuden eri yksiköt jatkoivat toi-
mintaansa itsenäisinä yrityksinä. 

– Varatuomari Hohenthal oli vetäjänä ja kyllä yhdistys syntyi hänen 
ansiostaan, muistelee Lennart Doepel yhdistyksen toiminnan alkuvai-
hetta. 

– Syy siihen, että pienen Tammer Tehtaan toimitusjohtaja valittiin 
puheenjohtajaksi, oli varmaan se, ettei haluttu alleviivata, että Suo-
men Kumitehdas oli koko jutun takana, toteaa Doepel vaatimattomas-
ti. 

Lennart Doepelin työparina, yhdistyksen asiamiehenä toimi ensim-
mäisten kuuden vuoden ajan diplomi-insinööri Raili Nuortila, joka 

pEnsio Salmenkallio ja Jarl 
Hohenthal.

1964
• Kumiteollisuus Oy liitetään 

Suomen Kumitehdas 
Osakeyhtiöön.

• GATT ja Kennedyn kierrok-
sen neuvottelut alkavat. 

• Eläintarhan ajojen 
lupa-anomus hylätään. 

• Sakari Tuomioja nimitetään 
Kyproksen kriisin välittäjäksi. 

• Ranskan joukot poistuvat 
Algeriasta. 

• Yleisradio osti TES-TV:n, 
kanavan nimeksi TV2.

• Tekninen rahanuudistus, 
markat ja pennit otetaan 

käyttöön.
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oli apulaisosastopäällikkö Teollisuusliitossa. Kumiteollisuusyhdistyk-
sen asiamiehen tehtävät hän hoiti oman työnsä ohella, apunaan Teol-
lisuusliiton sihteerikunta. 

– Onneksi me saimme insinööri Nuortilan asioiden hoitajaksi. Hä-
nellä oli tiivis yhteys Teollisuusliiton organisaatioon.

– Meidän edustajanamme Teollisuusliiton hallituksessa oli tuomari 
Hohenthal, joka oli Helsingissä myöskin. Tämä oli tausta.

Vuonna 1963 hallituksen jäseneksi tuli Hyvinkään Kumi Oy:n toi-
mitusjohtaja, ekonomi  Mauri Welander. Hyvinkään Kumi oli liittynyt 
yhdistykseen tavoitteenaan ajankohtaisen kumialan tiedon saaminen, 
mutta myös alan sisäiset kontaktit olivat yritykselle tärkeitä. 

Yhdistyksen jäsenmäärä väheni viiteen vuoden 1964 alusta, kun 
Kumiteollisuus Oy liitettiin Suomen Kumitehdas Osakeyhtiöön. Teh-
das säilytti jäsenyytensä, se jatkoi nimellä Suomen Kumitehdas Oy:n 
Tampereen tehdas.   

Marraskuussa 1966 yhdistyksen hallitus on pitänyt kokouksen, jon-
ka pöytäkirja on hyvin tiivis. Asioina on joitakin henkilövalintoja se-
kä lyhyt maininta varatuomari Hohenthalin ilmoituksesta, jossa tode-
taan, että Suomen Kumitehdas Osakeyhtiö fuusioituu Suomen Kaa-
pelitehdas Osakeyhtiön ja Nokia Osakeyhtiön kanssa. Vuoden 1967 
alusta yhdistyksen jäsenen nimi tuli olemaan Oy Nokia Ab, Suomen 
Kumitehdas. 

Jarl Hohenthal oli toinen niistä kahdesta juristista, joiden tehtäväk-
si yritysfuusion valmistelu oli annettu. Tehtävä oli ollut äärimmäisen 
salainen ja vaativa. Siitä, millaisia neuvotteluja ja keskusteluja päätös 
oli vaatinut, oli mahdollista puhua vasta fuusiopäätöksen tultua jul-
kiseksi. 

– Uuteen Nokia-yhtiöön koottiin paperi, kumi ja kaapeli, joilla oli 
paljon samoja omistajia.

– Aikanaan yrityksen useat tuotantoalat siirrettiin eri yhtiöihin, 
mm. paperi ja kumi. Kaapeli pysyi keskeisenä edelleen, sillä sen puit-
teissa oli kehitetty siirtymistä elektroniikka-alalle, muistelee Raili 
Nuortila. 

Toimeen tartuttiin

Tehtäviä uudella järjestöllä riitti. Yhdistyksen perustamisen tärkeä-
nä pontimena oli ollut maanpuolustus ja kriiseihin varautuminen. 
Puolustustaloudellisen Suunnittelukunnan alaiseksi perustettiin PTS-
kumitoimikunta, josta myöhemmin tuli Kumipooli. Kumipooli alkoi 
toimia teollisuuden kriisiaikaista johto-organisaatiota valmistelevana 
elimenä ja sitä  varten nimettiin Kumiteollisuusyhdistyksestä edusta-
jat. Pooli on yritystoiminnan ja valtion organisaatioiden välissä toimi-
va vapaaehtoisuuteen perustuva elin. 

Ensimmäisen poolitoimikunnan jäseniksi valittiin Jarl Hohenthal,  
dipl. ins. Hans Björkell, isännöitsijä Knut Molin ja dipl.ins. Pekka 
Unkila. Toimikunnan tärkeänä tehtävänä oli mm. raaka-aineiden ja 
kumituotteiden varmuusvarastointi. Kriisien – ei pelkästään aseellisen 
hyökkäyksen vaan kaikkien muidenkin kauppaan ja raaka-aineiden 

1965
• Hihnakankaiden tulleista 
sopimus. 
• Vammalasta tulee 
kaupunki. 
• Elisabeth II myöntää 
Beatleseille kunniamerkit. 
• USA aloittaa Pohjois-
Vietnamin pommitukset. 
• Minihame on muotia.

1966
• Suomen Kumitehdas Osa-
keyhtiö fuusioituu Suomen 
Kaapelitehdas Osakeyhtiön 
ja Nokia Osakeyhtiön kanssa. 
Yrityksen uusi nimi on Oy No-
kia Ab, Suomen Kumitehdas. 
• Kumialan sanasto Svensk-
Finsk Parlör valmistuu. 
• Arvo Salon Lapualaisoop-
pera saa ensi-iltansa 
Ylioppilateatterissa.
• Kulttuurivallankumous 
käynnistyy Kiinassa. 
• Ensimmäinen tekosydän-
leikkaus onnistuu Yhdysval-
loissa. 
• Käpy selän alla -elokuva 
ensi-iltaan. 
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saantiin mahdollisesti vaikuttavien häiriöiden varalta haluttiin luoda 
toimivat suunnitelmat. 

Raili Nuortila oli ollut mukana, kun uutta kansainvälistä, ns. Brys-
selin tullinimikkeistöä ja sen käyttöönottoa koskevaa, laajaa lausun-
toa valmisteltiin Suomen Teollisuusliitossa. Kemistin koulutus ja neljä 
vuotta Lisenssivirastossa antoivat hyvät lähtökohdat työhön. 

– Edellinen Suomessa käytetty nimikkeistö oli vuodelta 1929, syn-
tymävuodeltani siis. Yksinkertaistaen voi todeta, että vanhassa nimik-
keistössä oli vanhaa tavaraa kuten tervaa ja tärpättiä, mutta suuri osa 
1950-luvulla kansainvälisessä kaupassa liikkuvista tavaroista oli vailla 
asianmukaisia nimikkeitä. 

– Teollisuusliiton jäsenjärjestöt hoitivat omat osuutensa lausunto-
kokonaisuuteen. Niiden ulkopuolelle jäi kuitenkin laajoja tavara-alu-
eita, joilla järjestöjä ei vielä ollut, kuten esimerkiksi kemianteollisuus, 
kumiteollisuus siinä mukana. 

– Teollisuusliiton toimistossa ei tuohon aikaan ollut sanottavaa ta-
vara- ja tuotantotietoa, joten työ siellä oli tältäkin osalta haastavaa ja 
antoisaa. 

– Lisäpiirteensä työhön toi tietenkin se, että tulliasioissa hyvin 
usein esiintyy ristiriitaisia intressejä esimerkiksi silloin, kun yhden raa-
ka-aine on toisen yrityksen tuote. Lausunnon kokoamisessa tarvittiin 
näin sovittelua ja harkintaa, diplomi-insinööri Raili Nuortila kertoo 
uransa alusta. 

Tullikysymykset työllistivät 

Tullikysymykset olivat visaisia ja hankalia 
yrityksille ja vastaperustetulle yhdistykselle 
niistä tuli mittava työsarka. Lennart Doepel 
muisteli, kuinka kuljetushihnoja varten tar-
vittiin raskasta puuvillakangasta, jota saatiin 
vain Skotlannista. Korkeiden tullien poista-
miseksi jouduttiin tekemään paljon työtä. 
Tekstiilivaltuuskunta vastusti tullien alenta-
mista. Kirjeenvaihtoa Tammer Tehtaiden, 
Suomen Teollisuusliiton ja Tekstiilivaltuus-
kunnan välillä käytiin tiiviisti. 

Hihnakankaiden tullivapaudesta pääs-
tiin keskustelemaan Tullihallituksen kanssa 
vuonna 1963, siitä saatiin myönteinen päätös 
keväällä 1964, mutta saman vuoden marras-
kuussa todettiin, että asia oli juuttunut val-
tiovarainministeriöön eikä tulisi valtioneu-
voston käsittelyyn ennen kevättä 1965. Kir-
jeenvaihdosta kuultaa kumialan edustajien 
turhautuneisuus, kun kiistan ratkaisu pitkit-
tyi. Tekstiilivaltuuskunta jarrutti asiaa, skot-
lantilaisen kankaan tilalle etsittiin – ilmeises-
ti tuloksetta - vastaavaa kotimaista tuotetta.  

qVuonna 1961 kumisaap-
paita valmistettiin 1 657 253 

paria (Teollisuustilasto).

pPekka Unkila vuonna 2010.



 30 AIKA OLI KYPSÄ 

1960-luvulla käytiin v. 1947 perustetun  GATT -järjestön kautta 
(General Agreement on Tariffs and Trade) puitteissa useita laajoja 
neuvottelukierroksia tullien alentamiseksi. Näistä  Kennedyn kierrok-
sen nimellä tunnetuissa neuvotteluissa v.1964 olivat esillä myös kumi-
teollisuuden tuotteet. Kumiteollisuus oli ehdottanut, että tärkeiden 
kansallisten etujen (reasons of overridig national interest)  vuoksi hih-
nat, renkaat ja jalkineet jäisivät ns. lineaarialennusten ulkopuolelle. 
GATT-toimikunta hyväksyi toiveen hihnojen ja renkaiden osalta.  

Kennedy-kierros oli ensimmäinen kauppapoliittinen neuvottelu-
kierros, jonka yhteydessä otettiin kantaa myös polkumyyntiin ja hal-
patuontiin. Kumiteollisuusyhdistyksen kanta oli, ettei halpatuonti 
kumialalla olisi riski, sillä kehitysmaissa toimivat kumitehtaat olivat 
suurten monikansallisten yritysten alaisia ja ne pitäisivät kiinni vakiin-
tuneesta hintatasosta. Tilanne tuli myöhemmin muuttumaan. 

–Tullien poistamisessa yritettiin saada aikaan pohjoismainen rinta-
ma, koska oli sellainen ilmapiiri, että tekstiiliteollisuus koko Pohjolas-
sa yritti vielä korottaa tulleja. 

–Ruotsalaisen vastauksesta kävi ilmi, että Norja tai Ruotsi olisivat 
korottaneet tulleja, mutistelee Lennart Doepel. 

Kansainvälisen tullinimikkeistön käyttöönotto merkitsi myös ti-
lastoinnin muutosta. Teollisuustuotantoa ja teollisuuden käyttämiä 
raaka-aineita koskevat tilastot julkaisi Tilastollinen keskustoimisto 
(vuodesta 1975 Tilastokeskus). Teollisuustilastoissa, jotka on julkaistu 
ennen vuotta 1961, myös kumiteollisuuden tuotanto ilmoitetaan val-
mistettujen kappaleiden tarkkuudella, toisena muuttujana oli tuotan-
non arvo. Vuoden 1961 Teollisuustilastosta käy esimerkiksi ilmi, että 
kumisaappaita valmistettiin 1 657 253 paria ja polkupyörän sisären-
kaita 780 188 kappaletta. 

Uusien tullinimikkeiden käyttöönoton jälkeen tilastointi yhtenäis-
tyi ja esimerkiksi valmistustilastoissa määrät ilmoitettiin tonneina ja 
markkoina. Myös käytettyjen raaka-aineiden tilastointi tehtiin Brysse-
lin tullinimikkeiden mukaan. Samalla tilastojen käytettävyys parani, 
sillä niistä tuli kansainvälisesti vertailukelpoisia. 

Suomesta tuli vuonna 1960 perustetun Euroopan Vapaakauppalii-
ton EFTAn liitännäisjäsen 27.3.1961. Käytännön työn kannalta tilan-
ne ei eronnut täysjäsenyydestä. 

– EFTA-sopimus työllisti Teollisuusliittoa, sillä tullinalennukset ja 
myöhemmin tullivapaus koskivat vain jäsenmaissa valmistettuja tuot-
teita. EFTA-alkuperän määrittelemiseksi tarvittiin alkuperäsäännöt. 

– Jokaiselle tullinimikkeelle oli määritelmä, mitä EFTA-alueella piti 
tehdä ja mistä raaka-aineista lähteä, jotta tuote saattoi liikkua tulliva-
paasti, kertoo Raili Nuortila. 

– Nimikekohtaiset alkuperäsäännöt piti saattaa ymmärrettävään 
muotoon – käännösten kanssa tehtiin töitä. Kumiteollisuusyhdistys 
neuvotteli Suomen Teollisuusliiton kanssa ja kävi läpi kumia koskevat 
tulliasiat. 

Vuonna 1967 toteutettu markan 31,24 prosentin devalvaatio vai-
kutti eniten tuontiraaka-aineiden hintoihin, viennin osuus tuotannos-
ta oli vielä 1970-luvun alussakin vain noin 20 prosenttia. 90 prosent-
tia viennistä suuntautui EFTA-maihin. 

1967
• Markan devalvaatio nostaa 
ulkomaankaupan mark-
kamääräisiä lukuja. Vienti 
tonneina kasvaa 10 %. Deval-
voinnin yhteydessä aletaan 
periä vientimaksua kaikesta 
viennistä.  Kumituotteiden 
vientimaksuksi määritellään 
8 %, jalkineiden 11 %. 
• EFTAn teollisuustuotetulleis-
ta viimeiset 10 % poistuvat.
• Markan devalvaatio 
31,24 %.
• Ensimmäinen 
sydämensiirtoleikkaus. 
• Kuuden päivän sota 
päättyy Israelin voittoon 10.6.
• Italia, Saksa, Ranska ja 
Benelux-maat perustavat 
Euroopan Yhteisön. 
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Devalvaation yhteydessä säädettiin kaikesta viennistä perittävä vien-
timaksu, kumin osalta tosin alennettuna. Vuonna 1968 viennin mark-
kamääräinen arvo kasvoi 30 %. 

Tullien alentamiseksi käynnistettiin 1960-luvun lopulla myös yh-
teispohjoismainen Nordek-hanke, joka kuitenkin kariutui.

Kannanottoja kumiteollisuuden puolesta 

Tulliasiat ja niihin liittyvät neuvottelut – taloudellinen edunval-
vonta – olivat ensi vuosina kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä Kumite-
ollisuusyhdistyksen asialistoilla. Tulleihin liittyen yhdistys otti kantaa 
mm. siihen, millaisiin valmisteisiin alennettuja tulleja voitaisiin sovel-
taa. 

Vuonna 1962 Suomen Teollisuusliitto tiedusteli toimialajärjestöil-
tä sitä, millaisia mahdollisuuksia maallamme olisi jossakin muodos-
sa assosioitua Euroopan Talousyhteisöön. Kumiteollisuusyhdistyksen 
11.4.1962 päivätty vastaus on huolellisesti perusteltu. Tullisuojan ale-
neminen heikentäisi tuntuvasti kotimaisen tuotannon kilpailuasemaa 
ja pakottaisi jatkamaan tuotannon rationalisointia, raaka-aineiden 
osalta se ei toisi merkittävää muutosta. Vapaakauppaan suhtauduttiin 
pidättyväisesti, vaikka EFTAn perustaminen ja kaupan vapautuminen 
olikin osoittautunut onnistuneeksi. 

Varsinaisen kumiryhmän tuotteiden kohdalta assosioitumi-
nen Euroopan Talousyhteisöön merkitsisi käytännöllisesti kat-
soen koko tuonnin vapauttamista tulleista.  Vaikka voidaan 
sanoa, että jo assosioitumisemme EFTAan sallii huomattavan 
osan maailman johtavista kumitehtaista kilpailla tullivapaasti 
markkinoillamme, on toiselta puolen todettava, että samojen etu-
jen myöntäminen myös EEC-maiden suurille kumitehtaille olisi 
omiaan edelleen lisäämään edessä olevan kilpailun kireyttä. 

Kumiteollisuusyhdistyksen kirje Suomen Teollisuusliitolle

Tulliasioihin liittyvissä kannanotoissa yhdistyksen kannanotot oli-
vat johdonmukaisesti suomalaista tuotantoa tukevia, ulkopuolelta tu-
leva kilpailu haluttiin torjua.

Farmos-yhtiö oli esimerkiksi anonut silikonitulppien tullin poista-
mista, mutta yhdistys ei suositellut tullien poistamista kokonaan, kos-
ka tekeillä oli selvitys siitä, voitaisiinko tulppia valmistaa Suomessa, 
Hyvinkään Kumi Oy:n tehtaalla. 

Vuonna 1965 kumiteräsaappaat olivat vielä tavalliset työjalkineet. 
Teollisuustilastossa kumiterät päätettiin sijoittaa samaan ryhmään 
kuin muutkin jalkineiden osat. Kokonaisiksi jalkineiksi niitä ei ha-
luttu tulkita. Kumiteollisuusyhdistys ennakoi tulevaa kehitystä, jossa 
jalkinetehtaat alkoivat yhä enemmän käyttää ulkomailta tuotettuja val-
miita jalkineiden osia eikä kaikkia komponentteja enää valmistettu 
Suomessa. 

Samana vuonna otettiin kantaa myös kumitukseen, se tulkittiin val-
mistukseksi eikä palkkatyöksi oman tuotannon ulkopuolella. 

1968
• Raili Nuortila joutuu 

luopumaan asiamiehen 
tehtävästä. 

• Eric Alenius valitaan 
uudeksi asiamieheksi. 

• Urho Kekkonen valitaan 
201 valitsijamiesäänellä kol-

mannelle kaudelle 
presidentiksi. 

• Robert Kennedy ja Martin 
Luther King murhataan. 

• Prahan kevät –uudistus-
kausi päättyy aseelliseen 

kriisiin. 
• Euroopassa opiskelijamel-

lakoiden vuosi, Suomessa 
Vanhan valtaus. 
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Vähittäiskaupan Keskusliitto oli vuonna 1965 lähettänyt yhdistyk-
selle kirjeen, joka koski tuotteiden myyntiä omalle henkilökunnalle. 
Tämän katsottiin vaikuttavan kilpailuun. Käytännön lopettaminen to-
dettiin mahdottomaksi, sillä tilaisuus ostaa tuotteita suoraan tehtaalta 
tulkitaan työsuhteeseen kuuluvaksi luontaiseduksi. 

Pohjoismainen yhteistyö  

Lennart Doepelilla oli hyvät suhteet pohjoismaisiin kumialan orga-
nisaatioihin. Hän oli Ruotsin Kumiteknisen yhdistyksen jäsen ja tun-
si hyvin sen asiamiehen, Christer Nordenskiöldin. Myös Norjassa ja 
Tanskassa oli vastaavat yhdistykset. 

– Siihen aikaan kaikki orientoituivat itään päin, ja minä yritin, että 
kumiteollisuudella olisi kontaktit myös länteen.

– Minä otin sitten yhteyttä Ruotsin kumitekniseen yhdistykseen ja 
minä olin jäsen ja sitten kävi niin, että he ottivat minut hallitukseen. 

Tulliasiat työllistivät yhdistystä ja esimerkiksi tekstiileihin liittyvät 
tulliasiat olivat ajankohtaisia myös muissa Pohjoismaissa. Siksi yhte-
ydet ruotsalaisten kumialan yritysten kanssa otettiin positiivisesti vas-
taan. Suomalaiset saivat paljolti juuri Lennart Doepelin henkilökoh-
taisten kontaktien ansiosta käyttöönsä kopioita Ruotsissa laadituista 
selvityksistä, kirjelmistä ja kannanotoista. 

Sveriges Gummitekniska Förening - Ruotsin Kumitekninen yhdis-
tys suunnitteli vuoden 1968 vuosikokouksen järjestämistä Suomessa, 
ohjelmaan kuuluisi tehdaskäyntejä ja käytännön järjestelyistä vastaisi 
Kumiteollisuusyhdistys. Yhteensattumien vuoksi kokous siirtyi, mut-

pPohjoismainen 
kumiteollisuuskokous 
Helsingissä 31.8.1972.

1969
• Sveriges Gumitekniska 
Förening pitää kokouksen 
Suomessa. 
• Tammer Tehtaat Oy:n toi-
minta loppuu, Kalkun 
tehtaalla jatkaa Oy Nokia Ab. 
• Yliäänikone Concorden 
neitsytlento. 
• Ensimmäiset ihmiset 
laskeutuvat Kuuhun. 
• Woodstockin rock-
festivaalit. 
• Temppeliaukion kirkko
vihitään käyttöön.
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ta se järjestettiin 5.-6.6.1969 Tampereella, tutustumiskohteena olivat 
Nokian tehtaat. Lennart Doepel oli aktiivisesti mukana tapahtuman 
järjestelyissä. 

– Minulla on eräs hyvä kontakti ja ystävä, joka oli Trelleborgin tut-
kimuspäällikkö Nils Levin.  

Kumialan suomenkielisen terminologian tarkastaminen ja vakiin-
nuttaminen mainitaan alkuvuosien pöytäkirjoissa. Vuonna 1966 on 
Ruotsissa valmistunut kumialan sanasto Svensk-Finsk Parlör. Kirjan 
oikovedoksen yhdistyksen asiamies oli tarkastanut ja korjannut. 

Asiamies vaihtuu 

Raili Nuortila oli 1960-luvulla Suomen Teollisuusliiton kauppa-
poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, Kumiteollisuusyhdistyksen 
asiamiehenä toimiminen oli hänelle o.t.o.-työ. 

– Suomen Teollisuusliitossa oli suuria jäsenjärjestöjä, yksittäisiä 
yhtiöitä suoraan ja pienempiä järjestöjä. Eräät pienistä järjestöistä – 
joihin Kumiteollisuuskin kuului - olivat jonkun siellä päätoimisesti 
työskentelevän hoidossa.

– Joku jäsenkentässä alkoi miettiä sitä, saavatko nämä järjestöt pa-
rempaa palvelua, saavatko ne nopeammin tietoa asioista, kun niiden 
edustajat ovat paikalla keskusjärjestössä. 

Tasapainon vuoksi Suomen Teollisuusliitossa päätettiin, ettei täl-
laisia o.t.o. -tehtäviä voi enää hoitaa. Kun Raili Nuortila vuonna 
1968 nimitettiin osastopäälliköksi, hän samalla luopui tehtävästään 
ja Kumiteollisuusyhdistys joutui valitsemaan hänen tilalleen uuden 
asiamiehen. Työn määrä oli Raili Nuortilan mielestä kuitenkin ollut 
varsin kohtuullinen, tärkeintä oli yhteydenpito valtionhallintoon ja 
kaupallisiin toimijoihin.

– Kokouksia oli pari kertaa vuodessa. Hyvin vähäinen talous piti 
myös hyväksyä. Jonkin verran tehtiin tilastoja, mitä saatiin. 

– Kumialan tuntemusta työ ei vaatinut, mitään teknologiahankkei-
ta en joutunut hoitamaan, he osasivat kaikki omansa ja uutta tuli ko-
ko ajan.

– Meillä oli kokouksia eri tehtaissa, oli tietysti mielenkiintoista näh-
dä niitä. 

Raaka-aineiden tuontitulliasia oli yksi tärkeimmistä asioista. Neu-
vottelut kestivät pitkään, eikä nopeita ratkaisuja saatu. Tuontiraaka-
aineiden 10 prosentin tuontitulli rasitti yrityksiä, samalla kun tulla-
uksen uudelleenjärjestely ja uusi alanimikejako olivat työn alla. Ku-
miteollisuusyhdistyksen tavoitteena oli saada myös hihnat, renkaat ja 
jalkineet poikkeuslistalle GATT-neuvotteluissa. Neuvotteluihin osallis-
tuivat Hohenthal, ostopäällikkö Tiitola ja asiamies Raili Nuortila. 

Kesällä 1965 saatiin aikaan sopimus hihnakankaiden tulleista, tul-
litariffit muuttuivat kumiteollisuuden eduksi 1.12.1966. Tulliasiat py-
syivät keskeisinä kysymyksinä vuoteen 1995 asti, jolloin Suomesta tuli 
EU:n jäsen. 

Raili Nuortila korostaa Kumiteollisuusyhdistyksen merkitystä paitsi 
viranomaissuhteiden ja maanpuolustuksellisten tavoitteiden toteutta-

1970
• Suomen kumiteollisuuden 

asemaa mahdollisen EEC-
tullisopimuksen toteutuessa 

kartoitetaan. 
• Kumisaappaiden perushin-

tajärjestelmä.
• Biafran vuonna 1967 alka-
nut sota päättyy, nälänhätä 

järkyttää maailmaa. 
• SMP saa eduskuntavaaleis-

sa 18 kansanedustajaa. 
• F1-kuljettaja Jochen Rindt 

menehtyy onnettomuudessa, 
mutta saa postuumisti

maailmanmestaruuden.
• Persian shaahi vierailee 

Suomessa, mielenosoituksia.  
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jana, myös alan yritysten yhteisenä foorumina. Kun kumiyritysten ih-
miset tottuivat yhdistyksen myötä seurustelemaan keskenään, oli hel-
pompi hoitaa myös yhdistyksen asioita. 

Kari Teppola, joka teki pitkän työrupeaman elinkeinoelämän jär-
jestöissä, viimeksi Muoviteollisuusliiton – sittemmin Muoviteollisuus 
ry – toimitusjohtajana, kuvailee työtoveriaan näin: 

– Raili Nuortila on äärimmäisen määrätietoinen henkilö ja var-
maan yksi ensimmäisistä naisjohtajista, jotka ovat tehneet merkittävän 
karriäärin Suomessa. 

– Hänellä oli todella hyvät suhteet yritysten johtoon. 
Raili Nuortila siirtyi Teollisuusliitosta vuonna 1972 Suomen Pank-

kiin, idänkaupan osastolle. Samaan aikaan hän suoritti kauppatieteen 
kandidaatin tutkinnon. Vuonna 1978 hän palasi edunvalvontatehtä-
viin, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi. 

– Kumiteollisuusyhdistys oli pieni yksikkö, jossa ei ollut kovin pal-
jon asiaa hoidettavana, mutta se oli kompakti ala, oma alansa, jota ei 
ihan helpolla voinut laittaa samaan pussiin kaikkien muiden kanssa, 
muistelee Raili Nuortila.

Kumiteollisuuspaikkakunnat
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Ii

Nokia
Tampere

Rauma

Lieksa 

Muhos 

HyvinkääTurku
Aura

Kerava

Sastamala 
(Vammala)

Kumiteollisuuspaikkakunnat
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Varatuomari Eric Aleniuksen valinta 1.11.1968 alkaen 
Kumiteollisuusyhdistyksen uudeksi asiamieheksi ei ehkä 
ensi kuulemalta tuntunut odotuksenmukaiselta, olihan 
Alenius jäämässä eläkkeelle Tekstiilivaltuuskunnasta, 
jonka vetäjänä hän oli pitkään toiminut. Tekstiilivaltuus-
kunta oli ollut Kumiteollisuusyhdistyksen tiukka neuvot-
telukumppani, kun hihnakankaiden tulleista oli kysymys. 
Aleniukselle tulliasiat olivat tuttuja ja hän kykeni sovelta-
maan osaamistaan myös uuden sidosryhmänsä tavoittei-
den mukaan. Valinta osoittautui oikeaksi. 

Eric Aleniuksella (25.8.1905 - 27.4.2000) oli pitkä 
kokemus edunvalvontatehtävistä. Hän oli vuonna 1939 
tullut Villatehtaiden yhdistyksen asiamieheksi, Tekstii-
livaltuuskunnan toimitusjohtajana hän toimi vuodet 
1946–66. Eric Alenius oli ollut neuvottelijana Suomen 
GATT-valtuuskunnassa jo Annecyn kokouksessa 1947, 
jossa GATT-järjestelmä otti ensiaskeliaan, myöhemmin 
Torquayn ja Dillonin Kennedy-kierroksilla. Hänellä oli 
keskeinen rooli tullitariffien rakentamisessa ja hän oli toi-
minut EFTA- ja EEC-neuvottelijana. 

Tuoreessa muistissa oli, miten tekstiiliala oli pyrkinyt jarruttamaan 
Kumiteollisuuden anomia helpotuksia hihnakankaiden tulleista. En-
nakkoasenne oli siksi varsin kriittinen. Puheenjohtaja Lennart Doepel 
raportoi kirjeessään Raili Nuortilalle Aleniuksen kanssa 26.6.1963 
käymäänsä neuvottelua kirpeästi: 

”Neuvottelu kesti noin 2 tuntia ja oli se suurimmaksi osaksi 
tarkoituksetonta sananvaihtoa siitä, kuka sanoi mitä milloin-
kin.”

Tekstiilivaltuuskunta asetti Aleniuksen valinnalle kovat ehdot:
– Me kysyimme häntä, mutta silloin Tekstiili sanoi, että Aleniuksen 

eläke loppuu, Lennart Doepel muistelee. 
– Me kysyimme häntä kuitenkin. Tekstiilillä oli kokous Porissa ja 

Henrik Lilius tuli sieltä ja sanoi: Saakuri, te voititte. 
Eläkejärjestelyistä päästiin sopimukseen ja työ saattoi alkaa. Eric 

Alenius tuli Kumiteollisuusyhdistyksen asiamieheksi marraskuun alus-
sa 1968. Raili Nuortilan kausi päättyi kuukautta myöhemmin. 

3. Virtuoosimaista 
lobbausta ja 
suhdetoimintaa

pEric Alenius
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Tullitilastojen äärellä 

Yhtenä Kumiteollisuusyhdistyksen asiamiehen vastuualueista oli 
tullitilastojen seuraaminen. Tullin tilastot saapuivat työnantajajärjes-
töön kortistoina, tietokoneet ja sähköinen tiedonsiirto olivat 1960 
luvulla vielä tulevaisuutta. Aineisto oli korteilla ja kortit isoissa pelti-
laatikoissa Teollisuusliiton käytävällä. Maakohtaisista korteista nähtiin 
miten ulkomaankauppa, tuonti ja vienti toteutui. Markkina-analyysin 
pohjana oli oma kotimainen tuotanto, joka järjestöissä tiedettiin, näi-
hin lukuihin lisättiin tuonti ja niistä vähennettiin vienti. 

– Nuoren virkamiehen tehtävänä oli avustaa toimialajärjestöjä löy-
tämään omaa alaansa koskevat tiedot, kertoo Kari Teppola.

– Eric Alenius tuli paikalle, hänen tehtävänään oli Kumiteollisuus-
yhdistyksen asiamiehenä käydä hakemassa tiedot. 

– Hän oli jo silloin aika iäkäs ja minä olin nuori ja hän mielellään 
pyysi meitä nuorempia avuksi. ”Voisitko ystävällisesti katsoa minulle” 
– hän oli aina hyvin korrekti – sen ja sen nimikkeen tuonti- ja vientilu-
vut siltä ja siltä ajalta – ”kun minulta ovat silmälasit jääneet kotiin”. 

– Hänellä oli yleensä aina silmälasit rintataskussa, mutta hän antoi 
nuorempien hakea luvut valmiiksi. 

Kumiteollisuusyhdistyksen perustamisen aikaan kumiteollisuus oli 
vielä vahvasti kotimarkkinateollisuutta. Rengasalalla omavaraisuus oli 
noin 40 prosenttia, kumijalkineiden osalta omavaraisuus oli 87,5 pro-
senttia, teknisen kumin osalta lukuja ei ole käytettävissä. 

Eric Aleniuksen aikana raaka-aineiden tulliasiat saatiin kuntoon. 
Kokenut lobbari osasi vaikuttaa oikeisiin virkamiehiin ja saada asiat 
etenemään. 

– Eric Alenius oli erittäin taitava poliitikko. Hän oli juristi parhaim-
millaan.  Hän tiesi jokaisen heikkoudet ja hän oli kovin taitava. 

– Kun hän käsitteli Tullihallituksen herroja, kyllä hän osasi, muis-
telee Lennart Doepel. 

Sujuvasanaisena ja kultivoituneena herrasmiehenä Eric Aleniuksen 
oli helppo lähestyä päättäjiä ja huolehtia siitä, että kumiteollisuuden 
asiaa ei unohdettu. Eric Alenius piti huolta siitä, että pieni toimiala-
järjestö sai mittavan painoarvon. 

Integraatio, uhka ja mahdollisuus 

Integraatiokysymykset nousivat Kumiteollisuusyhdistyksen agen-
dalle ajoittain, ensimmäisen kerran heti yhdistyksen perustamisen jäl-
keen, Raili Nuortilan aikaan. 

Vuonna 1970 järjestettiin hearing-tilaisuus, jossa selviteltiin Suo-
men kumiteollisuuden asemaa muun Länsi-Euroopan kumiteolli-
suuden rinnalla mahdollisen EEC-tullisopimuksen toteutuessa. Eric 
Aleniuksen laatima muistio on tarkkanäköinen analyysi siitä kilpai-
lutilanteesta, jossa kumiteollisuus toimi. Paineita loivat sekä ulkomai-
nen kilpailu että omien vientiponnistelujen vaikeus. Taustalla olivat 
aikaisemmin hoidetut EFTA-neuvottelut, joissa oli saatu aikaan sopi-

1971
• Kumipoolin ensimmäinen 

harjoitus.
• Suomessa alkavat 

lottoarvonnat. 
• Finlandia-talon avajaiset. 

• Max Jakobsson on ehdolla 
YK:n pääsihteeriksi, 
tehtävään valitaan 

itävaltalainen Kurt Waldheim. 
• Maatalousviennin 

ongelmat johtavat peltojen 
paketointiin.  
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mus pitkästä siirtymäajasta. Siirtymäaika osoittautui 
tarpeelliseksi, sillä se antoi aikaa investoinneille ja 
tuotannon rationalisoinnille.  

Muistiossa todetaan, että suomalainen kumiteolli-
suus tyydyttää noin puolet kotimaan tarpeesta ja jon-
kin verran tuotteita menee myös vientiin. Tämä on 
osoitus siitä, että tuotteet ovat kilpailukykyisiä, myös 
hinnaltaan. 

Suomalaisen kumiteollisuuden asema kotimarkki-
noilla ei ollut itsestään selvä, vaan sen saavuttaminen 
ja säilyttäminen edellytti investointeja ja tuotekehitys-
tä. Esimerkkinä mainitaan henkilöautojen teräsvyö-
renkaat, joiden valmistus Suomessa oli alkamassa, 
sekä kuljetushihnojen uudet materiaalit, perinteisen 
puuvillan korvaavat polyesteri, nylon ja lasikuitu. 

Kotimaisen tuotannon toimintaedellytysten tur-
vaamisen katsottiin edellyttävän riittävän pitkää 
valmistautumisaikaa ja sopeutumiskautta ennen in-
tegraation toteutumista. Muistiossa oli esitys poik-
keuslistalle otettavista tuotteista, joita ovat renkaat, 
hihnat ja tiivisteet.  

Integraatio olisi Talousyhteisön kannalta tarkastel-
tuna mahdollisuus valloittaa takaisin Suomen mark-
kinoita edullisesti. Suomella ei tässä tilanteessa olisi 
yhtä edullista lähtöasemaa Euroopan markkinoita 
ajatellen, sillä vanhoja kauppasuhteita, joita olisi mahdollisuus elvyt-
tää, ei ollut. Suurilla mailla olisi ollut mahdollisuus siirtää tuotantoa 
kehitysmaihin – tätäkään etua Suomella ei ollut. 

Yhteenvetona todetaan, että kumiteollisuuden alalla parast’aikaa 
on käynnissä huomattava tekninen kehitys. Kehitystä johtavat EEC:n 
maissa toimivat suuryritykset, joiden resurssit mahdollistavat tutki-
mus- ja kokeilutoimintaa sellaisessa mittakaavassa, johon Suomella ei 
ole mahdollisuuksia.

Suomen kumiteollisuuden on kuitenkin seurattava mukana. 
Sen on käytettävä hyväksi muualla saavutettuja tuloksia, sol-
mittava lisenssisopimuksia ja uusittava tehtaitaan. Tämä vaatii 
aikaa ja rahaa. Ehdotettu siirtymäjärjestely on välttämätön, jot-
ta kumiteollisuus voisi mukautua uuteen tilanteeseen, niin kuin 
EFTA:n liittyessä aikoinaan tapahtui.

Muistio 12.11.1970 Eric Alenius

Suurten EEC-maissa toimivien ja maailman johtaviin kuuluvien 
yritysten kanssa kilpaileminen edellyttää myös tuotannon uudelleen-
järjestelyä ja investointeja. Tarvitaan investointiluottoja ja markkinoin-
nin edistämistä. Polkumyynnin estämiseksi on luotava järjestelmä, jos-
sa on myös nopeat toimenpiteet mahdollistava ”escape clause”.  

Muistiossa tuodaan painokkaasti esiin kumiteollisuuden puolustus-
taloudellinen merkitys. 

1972
• Luonnonkumin ja teko-
kumin osuudet lähes yhtä 
suuret, luonnonkumin osuus 
alkaa vähetä. 
• Hyvinkään Kumin Ensio 
Lempiö aloittaa Kumiteol-
lisuusyhdistyksen hallituk-
sessa, hänestä tulee sen 
pitkäaikaisin jäsen. 
• Eeva Franck aloittaa Eric 
Aleniuksen assistenttina. 
• Ennenaikaiset eduskunta-
vaalit, eduskunta on hajotettu 
edellisen vuoden lopulla. 
• Helvi Sipilä nimitetään YK:n 
sosiaaliasioiden apulaispää-
sihteeriksi. 
• Münchenin olympiakisat 
alkavat Mustan syyskuun 
terrori-iskulla. 
• Suomessa aloitetaan 
peruskoulujärjestelmään 
siirtyminen. 
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Poikkeuslistalle otettaviksi ehdotetut tuotteet ovat maan ta-
lous- ja teollisuustoiminnalle ensi luokan tärkeitä. Keskeytys nii-
den jatkuvassa huollossa ja täydennyksessä voi aiheuttaa suuri-
mittaisia häiriöitä kuljetuksissa ja teollisuuden toiminnassa.

Muistio 12.11.1970 Eric Alenius

Lex Pakkanen ja vararenkaat

Kotimaisten autonrenkaiden menekkiä yritettiin kasvattaa myös 
lainsäädäntöteitse. Esimerkkitapauksena oli Lex Pakkanen, jonka 
muistaa hyvin Pekka Unkila. 

– Pakkasakku Oy oli keksinyt, että maahan sai tuoda auton ilman 
siinä olevaa akkua eli se merkitsi sitä, että autot piti narusta vetää lai-
vasta pois ja varustaa vasta sitten Suomessa valmistetulla akulla. Presi-
dentti Kekkonen oli tämän lain takana, kertoo Pekka Unkila. 

Kumiteollisuusyhdistys yritti ehdottaa, että autot voitaisiin hyvin 
tuoda maahan ilman viidettä rengasta, vararengasta. Kotimaisen va-
rarenkaan toimittaminen uusiin autoihin olisi merkinnyt 100 000 
renkaan lisäystä tuotantoon. Samalla olisi saatu helpotusta autojen 
tuontitulleihin yhden renkaan osalta. Ellei vararenkaita olisi saatu toi-
mitettua, siihenkin oli ajateltuna ratkaisu.

– Silloin oli tapana että kaikkiin autoihin ostettiin heti talvirenkaat 
ja yhtä talvirengasta olisi ollut varaa pitää vararenkaana. 

– Jouduttiin sitten vielä pahaan rakoon, samaan aikaan oli hau-
tausliikkeiden yhdistyksellä vireillä ehdotus autoveron poistamisesta. 
Anottiin, että ruumisautoja saataisiin tuoda maahan ilman tullia ja 
maahantuontiveroa, jatkaa Unkila. 

Ruumisautoja oli silloin vain muutamia satoja, mutta kun lakeja 
valmisteltiin yhdessä, rengasalan edusmiesten yritys epäonnistui. 

Kumipooli radikalismin Suomessa

Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan vuonna 1961 perustama 
pooliorganisaatio ja kumipooli olivat aloittaneet toimintansa samaan 
aikaan kuin Kumiteollisuusyhdistys. Kuuban kriisi ja Suomen nootti-
kriisi olivat tuoneet kylmän sodan lähelle. 

Kun noottikriisi oli lauennut, keskustelu hiljeni. 1960-luvun lopun 
poliittinen ilmapiiri hankaloitti työtä ja jarrutti valmiuslainsäädännön 
aikaansaamista. Opiskelijaradikalismin leimaama ajanjakso hidasti 
kriisivalmiuden aikaansaamista. Kriisivalmius nousi kuitenkin uudel-
leen ajankohtaiseksi 1968 Tšekkoslovakian miehityksen yhteydessä, 
sillä nämä tapahtumat olivat osoittaneet, kuinka suojaton Suomi voisi 
olla kansainvälisen kriisin aikana. Samalla se oli osoittanut, ettei po-
liittinen kriisi suinkaan ollut ainoa uhka huoltovarmuudelle: kansain-
välisen kaupan kriisi saattaa vaarantaa raaka-aineiden saannin.  

Huoltovarmuuden puolesta tehtävän työn tavoitteena oli varmuus-
varastojen rakentaminen ja teollisuuden ydinalojen toimintakyvyn 
varmistaminen niin, että teollisuudella olisi valmius tehdä tärkeimpiä 

tRengasaihion kokoonpa-
noa 1970-luvulla.
Kuva: Pauli Lehtioksa

1973
• Öljykriisi alkaa hidastaa 

tuotantoa.
• Lieksasta tulee kaupunki. 

• ETYKin ensimmäinen vaihe 
Finlandia-talossa. 

• Arabimaat hyökkäävät 
Irsraeliin, Jom Kippur -sota.

• Öljykriisi johtaa Suomessa-
kin öljyn hinnan korotuksiin, 

8–41 %.  
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tuotteita myös poikkeusoloissa. Laki väestön toimeentulon ja maan 
talouselämän turvaamisesta poikkeuksellisissa oloissa astui voimaan 
1970.  

Kumiteollisuusyhdistys oli ollut mukana perustamassa kumipoolia 
– jonka nimi ensi vaiheessa oli kumiteollisuuspoolin toimikunta. Ku-
mipoolin puheenjohtajana toimi aluksi Jarl Hohenthal, hänen kuole-
mansa jälkeen tehtävä siirtyi Pekka Unkilalle, joka jäi pois tästä teh-
tävästä vasta jäädessään vuonna 1987 eläkkeelle. Hänen panoksensa 
huoltovarmuustoimintaan on ollut laaja-alainen ja tuloksellinen. 

Vapaa-aikanaankin maanpuolustusjärjestöjen tehtävissä aktiivisesti 
toimineesta Pekka Unkilasta tuli myös Puolustustaloudellisen neuvot-
telukunnan teollisuusjaoston jäsen. 

– Poolin työ oli suunnittelua. Meidän piti vuosittain antaa kriisi-
tilannekatsaus ja  kertoa, kuinka pitkälle me selviämme raaka-aineis-
samme jos tuonti katkeaa, Pekka Unkila muistelee. 

– Aleniuksen kanssa pidettiin paljon palavereja.
– Jalkine oli kansantaloudellisesti tärkeä mutta rengas oli puolus-

tustaloudellisesti ykkönen. Pooli ja Kumiteollisuusyhdistys olivat täy-
sin yhdessä. 

Taustaoletuksena oli sama tilanne, joka oli vallinnut sotien aika-
na, kun ulkomaankauppa pysähtyi eikä tuontia ollut. Raaka-aineiden 
saatavuutta muutenkin kuin meriteitse testattiin. Koe-erä kumiraaka-
ainetta tuotiin Kaukoidästä ja ostopäällikkö Erkki Kautiala järjesti kul-
jetuksen Siperian radan kautta. 

Pooliorganisaatio aloitti 1970-luvulla yritysten päättäjille suunnatut 
harjoitus- ja  koulutustilaisuudet. Nahka- ja kenkäpoolin sekä kumi-
poolin yhteinen suuri seminaariharjoitus järjestettiin 17.11.1971. Myö-
hemmin erilaisia koulutustilaisuuksia on järjestetty lähes vuosittain. 

1976 pooliorganisaatiota virtaviivaistettiin ja vuoden 1977 alusta 
aloitti toimintansa yhteinen Muovi- ja kumipooli. Kumiteollisuus-
yhdistyksen valitsemat edustajat jatkoivat tehtävissään, Pekka Unkila 
puheenjohtajana. Muina kumiteollisuuden edustajina poolissa olivat 
Hans Björkell ja Lennart Doepel. Poolin sihteerinä toimi Muoviteolli-
suusliiton toimitusjohtaja Kari Jalas. 

Taktinen liitto muovin kanssa  

Kumiteollisuusyhdistyksen merkitys ja painoarvo oli – ja on edel-
leenkin ollut – taitavan lobbauksen ansiosta liiton todellista jäsenmää-
rää suurempi.  

Kumiteollisuuden jalostusarvo oli 1970-luvulla alle prosentin ver-
ran Teollisuuden Keskusliiton koko jalostusarvosta. Kumiteollisuus-
yhdistyksellä oli kuitenkin oikeus nimetä yksi jäsen ja tälle varamies 
Teollisuuden Keskusliiton edustajistoon. Lisäksi saatiin nimetä liiton 
hallitukseen jäsen ja tälle varamies. Kumiteollisuusyhdistyksen edus-
tajana Suomen Teollisuusliiton hallituksessa oli alusta alkaen Jarl Ho-
henthal, myöhemmin tehtävään valittiin Lennart Doepel. 

Suomen Teollisuusliiton ja sen seuraajan, vuonna 1976 perustetun 

1974
• Lieksan tehtaan 
perustamispäätös.
• Oulaisten kumitehdas 
aloittaa.
• Teollisuuden ympäristövai-
kutuksia koskevia selvityksiä. 
• Kiinasta löytyy 
terrakottasotilaiden armeija. 
• Abba voittaa Eurovision 
laulukilpailut. 
• Urho Kekkosen poikkeus-
lailla säädetty nelivuotinen 
jatkokausi alkaa. 
• Portugalin Neilikkavallan-
kumous.  
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Teollisuuden Keskusliiton tavoitteena oli 1970-luvulla ollut keskittää 
toimintaa ja karsia pienten toimialajärjestöjen lukumäärää. Muovin ja 
kumin suhteellisen pienten toimialajärjestöjen yhdistäminen oli esillä. 
Sekä Muoviteollisuusliitto että Kumiteollisuusyhdistys vastustivat tätä 
järjestelyä, sillä järjestöjen edustus liiton toimielimissä olisi kaventunut 
ja painoarvo pienentynyt. Tulopolitiikan kannalta ratkaisu olisi myös 
ollut epäedullinen, sillä työehtosopimuksista neuvoteltaessa olisi vaikea 
ottaa huomioon erilaisten toimialojen erityispiirteet. 

Kumiteollisuus halusi säilyttää itsenäisyytensä ja esillä oli liittyminen 
Kemian Keskusliittoon, mutta ajatuksesta luovuttiin. Keskusteluissa to-
dettiin, että itsenäisenä toimialajärjestönä toimiminen oli todettu par-
haaksi vaihtoehdoksi myös muissa Pohjoismaissa, missä Ruotsia lukuun 
ottamatta järjestöt toimivat itsenäisinä. Ruotsissa kumialan yhteistyö si-
käläisen Kemian liiton kanssa ei ollut osoittautunut tyydyttäväksi. 

Liittolaisista – eikä sellaisia alan omassa piirissä edes pidetty tarpeel-
lisina – vähiten huonolta vaihtoehdolta alkoi näyttää Muoviteollisuus-
liitto, joka piti omasta itsenäisestä asemastaan kiinni samalla tavalla 
kuin Kumiteollisuusyhdistyskin. 

Vastavetona keskusjärjestön pyrkimyksille perustettiin Eric Aleniuk-
sen aloitteesta vuonna 1975 Kumi- ja muoviteollisuuden keskusliitto, 
joka rekisteröitiin 13.8.1976. Tämän organisaation puheenjohtajaksi 
valittiin Tom Johnsson ja varapuheenjohtajaksi Eric Alenius. Mitään 
varsinaista toimintaa Kumi- ja muoviteollisuuden keskusliitolla ei kos-
kaan ole ollut: Eric Alenius on laatinut kevät- ja syyskokousten pöy-
täkirjat, mutta muuten järjestö jäi paperitiikeriksi. Kumi- ja muovite-
ollisuuden keskusliitto säilyi kuitenkin pitkään kassakaappiorganisaa-
tiona ja aina 1980-luvulle asti sille valittiin vuosittain vastuuhenkilöt. 
Vuonna 1979 nimi muutettiin muotoon Muovi- ja kumiteollisuuden 
keskusliitto. 

Työrauha rakoilee 

1970-luvulla työrauhaan liittyvät asiat nousivat ajankohtaisiksi, vuo-
sikymmenen alussa lakkoja oli tiuhaan ja työoloihin liittyvistä asioista 
kiisteltiin usein. Lyhyiden istumalakkojen aiheina ovat olleet niin palk-
kaus, työolot kuin kiivaaksi koettu työtahtikin. 

Kumiteollisuusyhdistys ei näinä vuosina vielä ollut aktiivisesti mu-
kana työehtosopimusneuvotteluissa, yhdistyksen toiminnan painopis-
tealueena oli elinkeinopoliittinen edunvalvonta. Työehtosopimuksia 
koskevat neuvottelut hoiti työnantajan edustajana Työnantajain Ylei-
sen Ryhmän toimitusjohtaja, OTK Sari Vannela.  

Yhteistyö työntekijöitä edustavan ammattijärjestön ja työnantajan 
välillä vakiintui kuitenkin vähitellen, vaikka kiistoja olikin. Nokialla 
pääluottamusmiehen tehtävästä tuli kokopäivätoiminen vuonna 1971, 
myöhemmin avuksi tuli työsuojeluvaltuutettu. Työpaikan olosuhtei-
siin ja työsuojeluun kiinnitettiin myös yhteiskunnan taholta enemmän 
huomiota.  

Eniten työkiistoja on ollut Nokialla, missä ay-liikkeen poliittiset 

1975
• Öljykriisi vaikuttaa talous-

kasvuun, loppuvuodesta 
4-päiväiset työviikot. 

• Kumiteollisuusyhdistyksen 
asiamiehen käyttöön 

hankitaan auto. 
• Saksassa aloitetaan oikeu-
denkäynnit Baader-Meinhof 

-terroristiryhmää vastaan. 
• 500 markan seteliin ikuiste-

taan istuvan valtion-
päämiehen kuva. 

• Helsingin ETYK-kokous, 
Helsingin hengestä tulee 

käsite.
• Anne Pohtamosta kruuna-

taan Miss Universum.  
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suunnat ottivat yhteen, pienillä kumitehtailla työrauha säilyi parem-
min. Työnantaja pyrki rauhoittamaan tilannetta paitsi neuvotteluin, 
myös vetoamalla pienissäkin tehtaaltapoistumistapauksissa työtuomio-
istuimeen. Työriidat kuuluivat arkeen 1970-luvun alussa, ammattiyh-
distysliikkeen eheytyminen vuosina 1974-75 sai vihdoin tilanteen rau-
hoittumaan.

Tilannetta kuvaa Nokialla kerrottu tarina, joka perustunee tosita-
pahtumaan: 

Eräs työntekijä oli tulossa tehtaalle alas Koskenmäkeä. Hä-
nelle huudettiin, että taas siellä on lakko. Työntekijä käänsi pyö-
ränsä välittömästi kohti kotia – vaivautumatta ottamaan tar-
kemmin selvää, mistä oli kysymys. 

Tuotantoa ja tuottavuutta

Raili Nuortilan kaudella Kumiteollisuusyhdistyksen vuosikerto-
mukset ovat tiiviitä katsauksia kumialaan ja yhdistyksen toimintaan. 
Eric Aleniuksen aikana hyvä vuosikertomusperinne jatkuu. Katsauk-
set laajenevat ja niihin tulee entistä enemmän tietoa valtakunnallises-
ta talouden kehityksestä. 

Kumiteollisuusyhdistyksen vuosikertomuksissa raportoidaan 
1970-luvun merkittävistä tuoteinnovaatioista ja aluevaltauksista. Kuor-
ma-autojen teräsvyörenkaiden valmistus alkaa 1972, teknisen kumin 
alalla edistysaskelia ovat kumilla pinnoitetut öljysäiliöt ja uudenlaiset 
katemateriaalit. Seuraavan vuoden edistysaskelia ovat henkilöautojen 
teräskudosvyörenkaat ja suuret teräsvahvisteiset työkoneiden renkaat. 
Tekninen kumi kunnostautuu seulalevyjen ja laituripuskurien valmis-
tajana, talvijalkineiden valmistaminen lietevalumenetelmällä alkaa. 

1968 vuosikertomuksessa mainitaan ensimmäisen kerran kumite-
ollisuuden palkannauttijoiden lukumäärä, 4 135. Luku kattaa kaik-
ki Kumiteollisuusyhdistyksen jäsenyritykset. Palkannauttijoiden – tä-
tä ilmausta tilastoissa käytetään työntekijöistä aina 2000-luvulle asti 
- määrä kasvaa vuoteen 1975 asti, jolloin kumiteollisuus työllistää 5 
394 henkilöä. Sen jälkeen luku kääntyy laskuun, vuonna 1980 työnte-
kijöitä on 4 758, vuonna 1988 määrä on 2 801. Vuoden 1988 jälkeen 
jalkinetuotanto jää pois tilastoista, alimmillaan työntekijöiden luku-
määrä on 1 487, lamavuonna 1992. Vuonna 2009 Suomessa toimivan 
kumiteollisuuden palveluksessa oli 1 880 henkilöä, vuonna 2010 noin 
2 180. 

Jalkinetuotanto supistuu   

Jalkinetuotanto on aina ollut kumiteollisuuden työvoimavaltaisin 
osa. Jalkinetuotannon jäädessä vuonna 1988 pois tilastoista, kokonais-
vahvuus vähenee noin 300 henkilön verran – suuntaus on ollut laske-
va jo useiden tätä edeltävien vuosien aikana. 

Kumisaappaiden tuonnissa oli 1970-luvun jälkipuoliskolla käytössä 

1976
• Kumi- ja Muoviteollisuuden 
keskusliitto perustetaan. 
• Perushinta maahan 
tuotaville kumisaappaille. 
• Muhoksen kumitehdas 
aloittaa. 
• Teollisuuden Keskusliito 
muodostetaan. 
• Lapuan patruunatehtaan 
onnettomuus, 40 kuollutta. 
• Kuningas Kaarle XVI 
Kustaa solmii avioliiton 
Silvia Sommerlathin kanssa. 
• Puoluejohtaja Mao Tse 
Tung kuolee.
• Apple Computer ja 
Microsoft perustetaan. 
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ns. perushintajärjestelmä, joka jatkui 1980-luvun alkuvuosiin. Se tar-
koitti käytännössä sitä, että jos toi maahan kumisaappaita alle jalkine-
tyypeittäin vahvistetun perushinnan, tulli keräsi hintaeron lisätullina. 

– Tämän järjestelmän tarkoituksena oli antaa kotimaiselle teolli-
suudelle lisäaikaa sopeutua vapautuviin markkinoihin. 

– Käytännössä se tarkoitti tuotekehitystä, tehostettua tuotantoa, 
tuotantomenetelmien kehittämistä, markkinoinnin tehostamista ja 
muita toimenpiteitä.  

– Eric Alenius oli avainhenkilö tämän perushintajärjestelmän käyt-
tämisessä, muistelee pitkän uran jalkineteollisuudessa tehnyt Erkki 
Koskimäki. 

Kumijalkineiden ja jalkineiden osien, pohjalevyjen ja korkojen val-
mistajia on Suomessa ollut useita. Alkuvuosina jalkineiden osien tuo-
tanto kuului kaikkein tärkeimpiin muottiosaston tuotantolinjoihin. 
Reka Kumi Oy, Hyvinkään Kumi Oy ja Aaltosen tehtaisiin kuuluva 
Sarvis Oy ovat 1980-luvulle asti valmistaneet materiaaleja jalkineteol-
lisuudelle ja kumituotteiden valmistaminen on alkanut jalkineteolli-
suuteen liittyvien osien tuotannosta. Suomalaisen jalkineteollisuuden 
hiipuessa sekä Reka Kumi että Hyvinkään Kumi siirsivät tuotannon 
painopisteen teknisten kumituotteiden valmistamiseen. Sarvis luopui 
kumista ja jatkoi muovin jalostajana. Jalkineteollisuuden alasajo ei 
koskenut ainoastaan kumijalkineiden valmistusta, vaan muutkin suo-
malaiset jalkineiden valmistajat joutuivat 1980-luvun lopulla vaikeuk-
siin. Kehitys on ollut saman suuntaista myös muualla Euroopassa. 

Jalkineiden valmistus on kevyttä teollisuutta, jota on helppo siirtää 
halvempiin maihin, Etelä-Koreaan, Taiwaniin ja Kiinaan. Neuvostolii-
ton hajoaminen muutti tilannetta, sillä entisen itäblokin maat pystyi-
vät pian aloittamaan kilpailun halpamaiden kanssa ja sopimusvalmis-
tusta siirtyi sinne. 

1977
• Pooliorganisaatiota 

virtaviivaistetaan, 
Muovi- ja Kumipooli aloittaa. 
• Raskaiden renkaiden me-
nekki heikkenee taloudellis-

ten suhdanteiden takia. 
• Raskaiden kumijalkineiden 

menekkiin vaikuttaa 
metsätöiden vähyys.

• Suomen kaikki kauppalat 
muutetaan kaupungeiksi. 

• Elvis Presley kuolee. 
• Jimmy Carter valitaan 

USA:n presidentiksi, 
Vietnamin sotaa vältelleet 

armahdetaan. 
• Sopimus Pirkkalan 

lentokentän rakentamisesta. 

pTyöskentelyä Suomen 
Kumitehtaan pyöreissä 

kokoomapöydissä 
vuonna 1970.
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Rinnan näiden maailmanlaajuisten muutosten kanssa tapahtui 
myös yhteiskunnallinen muutos. Suomalaisista tuli kaupunkilaisia 
ja muodikkaiden, kevyiden jalkineiden käyttäjiä, kumisaappaat jäivät 
syrjään, niiden käyttö väheni. Kumiteollisuus vastasi kilpailuun val-
mistamalla vapaa-ajan jalkineita ja nuorisolle suunnattuja malleja.

– Kumiteollisuuden tuotteista hittejä olivat Hai-saappaat, Kontiot 
ja Retu-tossut, kertoo Marja-Liisa Kemppi, joka toimi pitkään Oy No-
kia Ab Kumiteollisuuden jalkineosaston mainonnanhoitajana ja siir-
tyi myöhemmin Kumiteollisuusyhdistyksen palvelukseen. 

Raaka-aineet ja työmenetelmät kehittyvät 

Henkilölukujen perusteella tuottavuus on kohentunut koko Kumi-
teollisuusyhdistyksen historian ajan. Työmenetelmiä on kehitetty ja in-
vestoitu konekantaan, Ensio Lempiö kertoo kehityksestä Hyvinkään 
Kumi Oy:ssä. 

– Edellytykset pärjätä ovat paremmat, tämä voi antaa uusia lähtö-
kohtia, enemmän kuin arvataankaan. 

– Hyvinkään Kumin valssi, jolla tehdään 500 tonnia sekoituksia 
vuodessa, on Esa Laukan ostama. Vuoden 1933 valssi, joka on ensim-
mäisenä hankittu, oli ainakin vielä hetki sitten käytössä. 

– Jatkojalostus on muuttunut enemmän, ruiskuvalu on vallitseva 
suunta. Koneiden kehitys on ollut valtaisa. 

Luonnonkumin ja synteettisen kumin osuutta raaka-aineista on 
seurattu yhdistyksen ensi vuosista alkaen tuotantotilastoissa, lisäksi 
mukana on renkaiden ja jalkineiden tuotantolukuja. Luonnonkumin 
ja synteettisen kumin osuus raaka-aineista on vuonna 1972 lähes ta-
soissa, sen jälkeen luonnonkumin käyttö alkaa vähetä ja synteettiset 
kumit kasvattavat osuuttaan. Taustalla lienee ensisijaisesti tuotteiden 
ja valmistusteknologian kehitys, mutta valintoihin vaikuttavat myös 
raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ja saatavuus. 

– Muutos on ollut suuri, kun puhutaan kumiteollisuudesta, toteaa 
Ensio Lempiö.

– Termoplastien myötä kumin ja muovin välinen raja on hämärty-
nyt. Silti on sanottava että 25 % tuotannosta on edelleen luonnonku-
mia ja sille ei synteettistä vastinetta löydy, vaikka isopreenikumia teh-
dään synteettisesti. Tekokumi ei määrätyissä olosuhteissa toimi niin 
kuin luonnonkumi. 

Vuoden 1973 lopulla koettiin maailmanlaajuinen öljykriisi, kun öl-
jyntuottajamaiden järjestö OPEC nosti tuntuvasti raakaöljyn hintaa. 
Öljykriisin alkaessa pelättiin aluksi sitä, että raakaöljyn saanti loppuu 
kokonaan. Toinen uhkakuva oli se, että öljypohjaisten raaka-aineiden 
saanti vaikeutuu. 

Pian kuitenkin varmistui, ettei raakaöljyn saaminen tuottaisi ongel-
mia.  Neuvostoliittolaiset yhteistyökumppanit vakuuttivat, että öljyä 
kyllä riittäisi Suomen markkinoille. Uhka öljyn loppumisesta hälveni, 
mutta kustannukset kohosivat, sillä neuvostoöljyn hinta seurasi maail-
manmarkkinahintaa, joka nousi nopeasti. Öljykriisistä muodostuikin 
enemmän hintakriisi kuin saatavuuskriisi. 

Marja-Liisa Kemppi

1978
• Kumiteollisuusyhdistys 
anoo Suomen Standardisoi-
misliiton jäsenyyttä.
• 1970-luvun lopulla alkaa 
suomalaisen 
jalkinetuotannon hiipuminen 
vaikka halpatuonnin uhkaa 
yritetään torjua.
• Harrisburgin 
ydinvoimalaonnettomuus.
• Työttömien määrä ylittää 
200 000 rajan. 
• Italian pääministerin Aldo 
Moron kaappaus ja kuolema. 
• Rissalan lentoturma, 15 
kuolonuhria.
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Talous öljykriisien varjossa

Vuoden 1973 öljykriisin seuraukset tuntuivat myös kumiteollisuu-
dessa, raaka-aineiden hinta nousi ja inflaatiovauhti nopeutui. Talou-
dellinen kasvu hidastui ja pysähtyi joksikin aikaa kokonaan vuonna 
1975, loppuvuodesta tehtailla tehtiin 4-päiväisiä työviikkoja. 

Taloudensuhdanteet heikensivät esimerkiksi raskaiden renkaiden 
menekkiä, sillä polttoaineiden hinnannousu sai yritykset säästämään 
kuljetuskustannuksissa, autoilu väheni kalliin polttoaineen takia muu-
tenkin. Raskaiden kumijalkineiden menekki laski, koska metsätyöt vä-
henivät. Kumijalkineiden osalta kilpailutilanne muuttui muutenkin 
vaikeammaksi, halpatuonti nousi uhkaksi kotimaiselle saapastuotan-
nolle. Vuonna 1971 oli maahan tuotu 60 000 paria jalkineita, vuonna 
1976 määrä oli 360 000 paria. Tuonnin lisääntyminen ei ollut selitet-
tävissä väestönkasvulla tai kulttuurin muutoksilla.  

Kumiteollisuusyhdistys otti halpatuonnin esiin ja maahan tuotavil-
le kumisaappaille asetettiin 8.3.1976 perushinta. Tilanne korjaantui 
hetkeksi. Suomen tilanne ei ollut ainutlaatuinen, vastaavanlaisia hal-
patuontiongelmia koettiin myös muissa Pohjoismaissa.  

Kun halpatuonti Kaukoidästä ja SEV-maista jatkui, markkinahäiri-
ötilanne oli uudelleen ajankohtainen. 

1979 koettu toinen öljykriisi on selkeämmin öljyn hintaan liittyvä 
kriisi, enää ei pelätty öljyn loppumista. Hinnat nousivat ja taloudelli-
nen kasvu hidastui. Kumiteollisuuden vaikeat vuodet jatkuivat. 

Kumitehtaita kaikkialle Suomeen 

Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö oli siirtänyt 1904 toimintansa 
Helsingistä Nokialle, ja Nokian tehtaasta kehittyi suomalaisen kumi-
teollisuuden suurin teollisuuslaitos. Toiminta oli aikaisemmin laajen-
tunut uusille paikkakunnille lähinnä yrityskauppojen kautta. Suomen 
Kumitehdas Osakeyhtiö hankki omistukseensa Savion Kumitehtaan 
Keravalta ja tamperelaisen Kumiteollisuus Oy:n osake-enemmistön. 

Vuonna 1956 Suomen Kumitehdas Osakeyhtiö laajensi toimintaan-
sa ja perusti kokonaan uuden tuotantoyksikön Vammalaan, teknisiin 
kumituotteisiin erikoistunut tehdas aloitti toimintansa 1958. 

Vuonna 1969 Tammer Tehtaiden toiminta loppui. Osa tuotanto-
linjoista siirrettiin Oy Nokia Ab:n vastaaviin yksikköihin. Kalkun teh-
taan toiminta jatkui, siitä muodostettiin Nokian yksikkö. Liimojen 
valmistus siirtyi Kiilto Oy:lle. 

1970-luvun työvoimapula pakotti kumiteollisuuden etsimään uu-
sia toimipaikkoja – toisaalta valtion tuki kannusti perustamaan uusia 
tehtaita kehitysalueille. Vuonna 1974 tehtiin päätös kumitehtaan ra-
kentamisesta Lieksaan. Oy Nokia Ab Kumiteollisuus Lieksan tehdas 
Lieksan Teollisuuskylässä oli osaltaan vauhdittamassa teollistumista ja 
rakennemuutosta Pohjois-Karjalassa. 

Kumipohjien, -korkojen ja joidenkin urheilujalkineiden valmistus 
siirrettiin Oulaisiin 1974, vuonna 1976 valmistui Nokian Muhoksen 
tehdas. Kumiteollisuuden työpaikkoja alkoi olla kaikkialla Suomessa. 

1979
• Ensimmäinen Kumiteolli-

suusyhdistyksen standardi-
soimistyöryhmä aloittaa. 

• Yhdistystä perustamisesta 
alkaen johtanut puheen-

johtaja Lennart Doepel jää 
eläkkeelle. 

• Puheenjohtajaksi Pekka 
Unkila. 

• Lieksan kirkko tuhoutuu 
tulipalossa.

• Ajatollah Khomeini ottaa 
vallan Iranissa.

• Yli 30 työntekijän yrityksiä 
koskeva yhteistoimintalaki 

astuu voimaan. 
• Toinen öljykriisi, joka edel-

listä selvemmin on hintakriisi. 
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Omistus keskittyy

Kumiteollisuusyhdistyksen perustamisvaiheessa jäsenyrityksiä oli 
ollut kuusi. Suomen Kumitehdas Osakeyhtiö oli jo 1937 saanut hal-
tuunsa osake-enemmistön Kumiteollisuus Oy:stä, mutta vasta vuonna 
1963 yritykset yhdistettiin ja Kumiteollisuus Oy:stä tuli Suomen Ku-
mitehtaan Tampereen tehdas. Kumiala keskittyi lähes kokonaan sa-
moihin käsiin, kun Tammer Tehtaiden toiminta loppui yritysoston 
myötä. 

Oy Nokia Ab Kumiteollisuus toimi 1970-luvulla Nokian ja Tampe-
reen lisäksi Saviolla ja Vammalassa, pääkonttori oli Helsingissä. Uusia 
tehtaita oli perustettu Lieksaan, Oulaisiin ja Muhokselle. 

Järvenpään Kumitehdas Oy ilmoitti eroavansa yhdistyksen jäsenyy-
destä 31.12.1980 alkaen, koska yhtiötä oltiin fuusioimassa Oy Nokia 
Ab:hen. Kumiteollisuusyhdistyksen jäseninä olivat tämän jälkeen Oy 
Nokia Ab Kumiteollisuus, Hyvinkään Kumi Oy sekä Sarvis Oy. 

Tamperelainen muovialan yritys Sarvis Oy pysyi Kumiteollisuusyh-
distyksen jäsenenä vuoteen 1984 asti, jolloin yritys lopetti pienen ku-
miosastonsa ja keskittyi kokonaan muovituotantoon. Samana vuonna 
Renton suvulle kuuluva Reka-Kumi Oy tuli Kumiteollisuusyhdistyk-
sen jäseneksi. 

Kun Tammer Tehtaiden toiminta vuoden 1969 lopussa oli päät-
tynyt, Lennart Doepel siirtyi Oy Nokia Ab:n palvelukseen, Nokian 
paikallishallinnon päälliköksi. Hän jatkoi Kumiteollisuusyhdistyksen 
puheenjohtajana, kunnes siirtyi eläkkeelle vuonna 1979. Ansioistaan 
Lennart Doepelille oli myönnetty Suomen Leijonan I luokan ritari-
merkki, joka luovutettiin hänelle Kumiteollisuusyhdistyksen kokouk-
sessa 10.12.1971.

Vuoden 1980 alusta Kumiteollisuusyhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Pekka Unkila. Uudeksi hallituksen jäseneksi tuli Reijo Tuu-
nanen. Muut hallituksen jäsenet olivat Hans Björkell, Olli Kivekäs, 
Ensio Lempiö ja Karl Linnolahti. Kumiteollisuusyhdistyksen hallituk-
sessa Nokian edustajilla oli enemmistö. 

Eric Alenius ilmoitti syksyllä 1980 haluavansa vähentää aktiivista 
työskentelyään ja siirtyä eläkkeelle asiamiehen toimesta 1.3.1981. Hal-
litus hyväksyi eronpyynnön ja samalla sovittiin, että Alenius tämän 
jälkeen toimii yhdistyksen kauppapoliittisena asiantuntijana vuoden 
ajan. Asiamieheksi valittiin rouva Eeva-Liisa Franck 1.3.1981 alkaen. 

Jäsenyys oli pienelle tehtaalle mahdollisuus

Nokian rinnalla toimineista kumialan yrityksistä Hyvinkään Kumi 
Oy on ollut merkittävin ja pitkäaikaisin. Welanderin perheen omista-
massa yrityksessä oivallettiin nopeasti Kumiteollisuusyhdistyksen kaut-
ta saatavien kontaktien arvo. 

– Hyvinkään Kumi liittyi mukaan Kumiteollisuusyhdistyksen en-
simmäisenä toimintavuonna. Liittyminen on ollut täysin toimitusjoh-
taja Mauri Welanderin ansiota, häntä se kuvaa erittäin hyvin. 

– Mauri Welander oli erittäin ennakkoluuloton ja lahjakas. Hän to-

uNokian urheilujalkineilmoitus 
vuodelta 1976.
Kuva: Raija Grahn

1980
• Järvenpään Kumitehdas Oy 
eroaa Kumiteollisuus-
yhdistyksestä, koska siirtyy 
Oy Nokia Ab:n osaksi. 
• Kumialan henkilöjärjes-
tö Suomen Kumitekninen 
yhdistys - Finlands Gummi-
tekniska Förening ry (SKY-FGF) 
perustetaan Lennart Doepelin 
aloitteesta. 
• Ensimmäiset standardit 
valmistuvat. 
• Moskovan olympiakisat, 
joita useat maat boikotoivat.  
• Pennin kolikot poistuvat 
käytöstä. 
• Saddam Hussein valittiin 
Irakin presidentiksi. 
• WHO julisti isorokon 
hävitetyksi.
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teutti sellaisia asioita, joita ei yrityksissä yleensä toteutettu, hän perusti 
esimerkiksi oman eläkesäätiön Hyvinkään Kumille. 

Hyvinkään Kumi oli perustettu vuonna 1933. Aluksi se valmisti ku-
mituotteita lähinnä kenkäteollisuuden tarpeisiin. Vuonna 1958 toimi-
tusjohtajaksi tullut Mauri Welander alkoi kehittää tehdasta. Kengän-
pohjien ja -korkojen rinnalle tulivat tekniset kumituotteet. 

– Hyvinkää Kumilla oli jo 1950-luvulla laboratorio ja Mauri We-
lander luki itse paljon kumialan kirjallisuutta ja tutki muutenkin ku-
mialaa. Hänen ansiostaan tehtaan kemisti, Eero Lamusuo pääsi hyvin 
työn alkuun, muistelee Ensio Lempiö.

Mauri Welander oli jo vuonna 1966 ottanut esille kumiteollisuu-
den yhteisten standardien luomisen. Asia ei kuitenkaan vielä silloin 
edennyt. Suomen Standardisoimisliiton jäsenyyttä päätettiin anoa 
vuoden 1978 alusta ja ensimmäinen standardisointityöryhmä perus-
tettiin vuonna 1979. 

Innovatiivinen Mauri V. Welander kuoli yllättäen 2.2.1969, vain 
44-vuotiaana. Hänen tilalleen yrityksen toimitusjohtajaksi valittiin 
ensin Kurt Carlander, joka samalla tuli Kumiteollisuusyhdistyksen 
hallituksen jäseneksi. Carlander kuului Renton sukuun ja hänen oli 
määrä olla mukana yrityksen toiminnassa vain lyhyen ylimenokauden 
ajan. Carlanderin seuraajaksi tuli Esa Laukka, joka kahden vuoden 
jälkeen siirtyi muovialalle. 

Vuonna 1972 Hyvinkään Kumin toimitusjohtajaksi valittiin ekono-
mi Ensio Lempiö, joka toimi yhtiön ykkösmiehenä eläkevuosiinsa as-
ti. Hänelle on myös kertynyt eniten vuosia Kumiteollisuusyhdistyksen 
hallituksen jäsenenä ja luottamustehtävissä. 

Alkuvaihe oli nuorelle, ujolle toimitusjohtajalle hieman hankala-
kin, ensin oli vaikea sopeutua joukkoon. 

– Tärkeintä – sitten kun oli päässyt sinuiksi – oli se, että tapasi näi-
tä ihmisiä ja että voisi vaikka joskus, jos tulisi tarve, soittaa näille ja 
kysyä jotain, että ne eivät ole ihan vieraita. 

– Kuitenkin tämä teollisuuden ala oli niin äärimmäisen suppea. 
Tosi pieni joukko siinä kokoontui. Mutta sen koin suurimmaksi ansi-
oksi, että pääsi tapaamaan näitä ihmisiä. 

Pienen, tuohon aikaan vielä pääasiallisesti kotimarkkinoilla toimi-
van tehtaan tuotannolle tullikysymyksillä ei ollut yhtä suurta painoar-
voa kuin isommille yrityksille. 

– Silloin vielä kun siellä oli tullit ja renkaiden koodit, niin se palve-
li rengastehdasta aivan eri lailla, toteaa Ensio Lempiö. 

uHakkapeliitta NR09, 
lehti-ilmoitus vuodelta, 1980.
Kuva: Raija Grahn

pHyvinkään Kumi Oy:n tuotemerkki 
Marwe on kunnianosoitus innovatii-
viselle johtajalle, Mauri Welanderille. 
Suurelle yleisölle tutuin Marwe-tuote 
ovat rullasukset. 
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50 ITTE FRANCK OTTAA VASTUUN 

Eeva Franck aloitti Kumiteollisuusyhdistyksen asiamiehe-
nä 1.3.1981. Vuonna 1996 tehtävänimikkeeksi tuli toimitus-
johtaja. 

Eeva-Liisa Franck (22.3.1936–24.11.1998) oli tullut Kumi-
teollisuusyhdistyksen palvelukseen vuonna 1972, ensin Eric 
Aleniuksen sihteeriksi ja assistentiksi. Hän oli aikaisemmin 
ollut vuosina 1961–1963 teollisuuden edunvalvontajärjestö-
jen palveluksessa. Alkuvaiheessa hän työskenteli myös Muo-
viteollisuus ry:lle. 

Eeva Franck ja Eric Alenius olivat olleet vuodesta 1972 alkaen teho-
kas, toisiaan täydentävä työpari. Eeva Franck hoiti pitkälti yhdistyksen 
käytännön asiat, Eric Alenius vastasi ehkä enemmän sisällöistä. Lähes 
kymmenen vuoden mittaisen yhteistyön aikana Eeva Franck omaksui 
edeltäjänsä työtavat ja periaatteet, Eric Aleniusta on luonnehdittu jopa 
hänen idolikseen ja oppi-isäkseen. 

Pekka Unkila muistelee uuden asiamiehen valintaa ja kertoo, että va-
lintaprosessiin liittyi myös miehisiä ennakkoluuloja. Pärjäisikö nainen 
tässä tehtävässä? 

– Alenius jutteli minunkin kanssani ja hän päätyi Eeva Franckiin, 
mikä oli hieno ratkaisu. Alenius oli keskittänyt viranomaissuhteet Eeva 
Franckin hoidettavaksi. Lieksan tehdas oli juuri valmistunut ja se oli hy-
vä paikka käyttää näitä virkamiehiä eri puolilta. 

– Hoidettiin yhteiskuntasuhteita ja viranomaissuhteita se oli oikein 
hobby hänellä. Hän oli hyvä siinä. 

Kumiteollisuusyhdistyksen toimisto sijaitsi tuohon aikaan Helsingis-
sä, Mikonkadulla, Nokian pääkonttorin yhteydessä. Eric Aleniuksella oli 
ollut iso huone käytettävissään – ja keinutuoli. 

– Eeva Franck oli pitkään siellä töissä ja hän hoiti hyvin paljon asioita 
ja piti langat käsissään. Eric Alenius oli vähän erityyppinen ihminen, Ee-
va oli hyvin tärkeä, korostaa Raili Nuortila.

Eeva Franck tunnettiin lähipiirissään lempinimellä Itte – Itte minä – 
ja tätä nimitystä hän käyttää joissakin säilyneissä muistiinpanoissaankin. 
Pienen toimialajärjestön edustajana esiintyminen edellytti itsevarmuutta 
ja ihmissuhdetaitoja ja niitä Eeva Franckilla oli. 

4. Itte Franck 
ottaa vastuun  

pEeva Franck
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Öljykriisien ajasta integraatioon

Kumiteollisuusyhdistyksen merkitys kasvoi 1980-luvulle tultaessa. Tär-
keitä yhteistyösuhteita solmittiin, taloudellinen kehitys koheni raskaiden 
öljykriisivuosien jälkeen. Kansainväliset kumiteollisuuden kapasiteettion-
gelmat väistyivät vähitellen, ylituotanto saatiin hallintaan. Suomalaisessa 
kumiteollisuudessa palattiin 1980-luvulla täystyöllisyyden kauteen.  

Kumiteollisuuden vientilaskutus alkoi kasvaa. Autojen tuontiluvut 
kääntyivät nousuun, mikä vaikutti positiivisesti myös autonrenkaiden 
menekkiin. 

1980-luvulla Euroopan integraatiokehitys nousi puheenaiheeksi ta-
louselämän järjestöissä. Kumiteollisuusyhdistykselle tämä merkitsi uut-
ta, tärkeämpää roolia tiedon välittäjänä. Kumiteollisuusyhdistys seurasi 
omien yhteistyöverkostojensa avulla Euroopan yhdentymiskehitystä ja 
raportoi siitä jäsenyrityksille. Samalla yhdistyksen painoarvo ja merkitys 
lisääntyi. 

Ihmisten, tavaroiden ja pääomien vapaa liikkuminen olivat jo tässä 
vaiheessa puheenaiheina. Kun kaupan tekniset esteet poistuisivat, koti-
maisen tuotannon suojaaminen kilpailulta olisi entistä vaikeampaa. Tä-
mä kehityskulku voisi tuoda myös ongelmia, kotimaista tuotantoa olisi 
entistä vaikeampi pitää yllä. Verotuksen selkeyttäminen ja kaksinkertai-
sen verotuksen poisto merkitsisivät edistystä. Kuljetuspolitiikkaan olisi 
luvassa parannuksia ylikansallisten projektien avulla.

Kilpailulainsäädännön yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös kartel-
leihin. Kumialan tärkeimpien vaikuttajien vuosittaiset tapaamiset – niin 
kutsuttu Belting Club -yhteistyö – päättyi, koska Euroopan Unioni epäili 
alan johtajien välisten keskustelujen johtavan kartelleihin. Ryhmän toi-
minta virallisena foorumina jouduttiin lopettamaan ja Suomi jäi pois 
yhteistyöstä. Belting Club oli ollut vapaamuotoinen, korkean tason foo-
rumi, jossa jokaisesta maasta oli kerrallaan vain yksi edustaja. Suomen 
edustajina tässä yhteistyössä olivat olleet mm. Pekka Unkila ja Oy Nokia 
Ab:n pääjohtaja Kari Kairamo.

Keskustelu kemikaalilainsäädännön uudistumisesta käynnistyi 
1980-luvulla ja ympäristö- ja tuoteturvallisuusasiat alkoivat saada enem-
män painoarvoa. Ympäristöasioista tuli yhä ajankohtaisempia ja tämän 
kehityskulun tärkeänä seurauksena oli 2000-luvulla voimaan tullut kan-
sainvälinen REACH-lainsäädäntö, joka tuli merkitsemään käännettä 
myös Kumiteollisuusyhdistyksen toimintaan.  

Kumiteollisuusyhdistys vietti 25-vuotisjuhliaan Ravintola Kauppakil-
lassa 11.9.1986. Kutsuvieraita oli yhteensä 70, joukko nimekkäitä teolli-
suuden ja viranomaisten edustajia. 

Yhdistykseen kuului neljä yritystä, Hyvinkään Kumi Oy, Kumijaloste 
Oy, Oy Nokia Ab Kumituotteet sekä Rentto Oy Kumitehdas. Puheen-
johtajana pitkään toiminut Pekka Unkila jäi samaan aikaan eläkkeelle, 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Raimo Tanttu. 

1981
• Eric Alenius jää eläkkeelle. 

• Eeva Franck aloittaa 
Kumiteollisuusyhdistyksen 

asiamiehenä. 
• Lennart Doepel pohjoismai-

sen Nordiskt Gummitekniskt 
Råd NGTR puheenjohtajana. 

• NGTR saa IRCC:n 
täysjäsenyyden.

• SRC-konferenssi 
Helsingissä. 

• Kiikan ja Keikyän kunnista 
muodostetaan Äetsä. 

• Kesäaika otetaan ensi 
kerran käyttöön Suomessa. 

• Walesin prinssi Charlesin ja 
Diana Spencerin häät. 

• Urho Kekkonen jää 
sairaslomalle ja eroaa, uusista 

presidentinvaaleista tehdään 
päätös.
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Yhteistyötä talouselämän 
järjestöjen kanssa 

Kumiteollisuusyhdistys oli perus-
tamisvaiheestaan alkaen Suomen 
Teollisuusliiton jäsen. Teollisuuslii-
tosta tuli vuonna 1976 Teollisuuden 
Keskusliitto. Kumiteollisuusyhdis-
tyksellä oli edustus sekä Teollisuu-
den Keskusliiton hallituksessa että 
edustajistossa. 

Teollisuuden Keskusliiton ku-
lutustavarateollisuutta edustavien 
järjestöjen TEVANAKEKUMU -yh-
teistyöhön Kumiteollisuusyhdistys 
tuli mukaan 1970-luvun lopulla. 

Kumiteollisuusyhdistys nimesi 
1980-luvulla edustajan Rakennustarviketeollisuuden Neuvottelukun-
taan. Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Suomalaisen Työn 
Liitto ja Tekniikan Sanastokeskus. 

Kumiteollisuusyhdistys oli koordinoimassa ja tukemassa kumialan yh-
teisesiintymistä Tampereella järjestettävillä Alihankintamessuilla 1988. 
Aluksi joka toinen vuosi, myöhemmin joka vuosi järjestettävistä Alihan-
kintamessuista tuli kumialan perinne, niille on osallistuttu säännöllises-
ti. Kumiteollisuusyhdistyksellä on edustus Alihankintamessujen järjeste-
lyorganisaatiossa.

Standardisointi alkuun 

Kumiteollisuusyhdistys oli tullut vuoden 1978 alusta Suomen Stan-
dardisoimisliiton jäseneksi. Seuraavana vuonna perustettiin standardisoi-
mistoimikunta, jonka jäsenet edustivat eri jäsentehtaita. Toimikunnan 
tehtäväalueena olivat tullitariffin 40. ryhmässä olevat kumituotteet ja 64. 
ryhmään kuuluvat kumijalkineet. 

Ensimmäiset kahdeksan standardiehdotusta julkaistiin SFS-standar-
deina vuoden 1980 alkupuolella. Ensimmäiset standardit koskivat yleistä 
kumitietoutta, kumin testausmenetelmiä ja kumiletkuja. Esikuvina käy-
tettiin kansainvälisiä ISO-standardeja. 

Lausuntokierroksella oli samaan aikaan 13 standardia, jotka julkais-
tiin 1981. Työ jatkui tehokkaasti, standardien laatimisen rinnalla annet-
tiin lausuntoja kotimaisista ja kansainvälisistä standardeista ja osallistut-
tiin SFS:n  kokouksiin ja koulutuksiin. Tätä toimintaa varten Kumiteol-
lisuusyhdistys sai TAY-avustusta eli toimialayhteisöavustusta. 

Standardisointiryhmän ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Jouko 
Merikari, sihteerinä toimi Esa Väliaho, molemmat Oy Nokia Ab:stä. 
Muina jäseninä olivat Nokian edustajina Jyri Kyyrö, Raimo Perkiö sekä 
Leo Tynkkynen, lisäksi jäsentehtaiden edustajia olivat S. Joronen (Sarvis 
Oy) ja Eero Lamusuo (Hyvinkään Kumi Oy). Useimpiin kokouksiin osal-
listui lisäksi asiantuntijana Kalle Hanhi (Nokia). 

pEtualalla Eric Alenius, 
takarivissä vas. Ensio Lempiö, 
Pekka Unkila, Eeva Franck, 
Kalle Linnolahti, Hans Björkell 
ja Reijo Tuunanen.

1982
• Kumiteollisuusyhdistys liittyy 
jäseneksi Ruotsissa toimi-
vaan tutkimus- ja kehityslai-
tokseen Plast- och Gummi-
tekniska Institutet, Sverige. 
Ohjelmaryhmän edustajaksi 
Jouko Merikari. 
• Mauno Koivisto valitaan 
presidentiksi. 
• Helsingin metro aloittaa.
• Tamminiemen pesänjakajat 
-kirja ilmestyy.
• Falklandin sota. 
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1990-luvulla Suomen Standardisoimisliitto sanoi irti sopimuksensa 
pienten teollisuusliittojen kanssa. Kumiteollisuusyhdistys teki yhteistyö-
sopimuksen Yleisen Teollisuusliiton kanssa. 

Suomen Kumitekninen Yhdistys ry 

Kumiteollisuusyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Lennart 
Doepel ei eläkkeelle siirryttyään jättänyt kumialaa. Hän oli yksi aloitteen-
tekijöistä, kun keväällä 1980 perustettiin kumiteollisuudessa toimivien 
asiantuntijoiden henkilöyhdistys, Suomen Kumitekninen Yhdistys - Fin-
lands Gummitekniska Förening ry (SKY-FGF). Yhdistyksen hallitus ko-
koontui ensimmäisen kerran 10.4.1980. Ensimmäinen virallinen vuosi-
kokous järjestettiin 20.11.1980. 

Uuden yhdistyksen rekisteröintianomuksen allekirjoittivat Doepelin 
ohella Pekka Unkila ja Eric Alenius. Lennart Doepel toimi yhdistyksen 
puheenjohtajana vuoteen 1984 asti. 

Yhdistyksen tavoitteena oli aluksi saada mukaan ainakin 50 henki-
löjäsentä. Ensimmäiseen viralliseen vuosikokoukseen mennessä jäseniä 
oli kertynyt jo 128. 

Lennart Doepel oli jo aikaisemmin luonut hyvät suhteet pohjoismai-
siin kumialan henkilöyhdistyksiin, hän oli ollut jopa Ruotsin yhdistyk-
sen – Sveriges Gummitekniska Förening – hallituksen jäsen. Kun Suo-
meen oli perustettu oma yhdistys, kaikki Pohjoismaiden kumitekniset 
yhdistykset muodostivat yhteisen neuvoston, jonka nimeksi tuli Nordiskt 
Gummitekniskt Råd, NGTR. Lennart Doepel oli yksi tämän yhteistyön  
alullepanijoista. NGTR:n puheenjohtajan valinnassa noudatetaan vuo-
rotteluperiaatetta: kaikkien yhdistysten puheenjohtajat ovat vuoden ker-
rallaan pohjoismaisen katto-organisaation puheenjohtajana. Lennart 
Doepel valittiin tähän tehtävään vuonna 1980, hän on järjestyksessä 
toinen NGTR:n puheenjohtaja. Ensimmäinen puheenjohtaja oli tans-
kalainen Willy Olesen, Doepelin seuraajaksi valittiin ruotsalainen Nils 
Levin. 

NGTR sai IRCC:n (International Rubber Conference Commitee) 
täysjäsenyyden Harrogaten konferenssin yhteydessä vuonna 1981. Tämä 
jäsenyys mahdollisti suurten, maailmanlaajuisten konferenssien järjestä-
misen Pohjoismaissa.

SRC-konferenssi ja koulutustapahtumia

Pohjoismaisen yhteistyön tärkeä muoto olivat kumikonferenssit. Vas-
taperustettu yhdistys sai tehtäväkseen järjestää vuoden 1981 pohjoismai-
sen konferenssin. 

Scandinavian Rubber Conference järjestettiin 21.-22.5.1981 Helsingis-
sä, Finlandia-talossa. Tapahtuman teema oli A Revitalized Rubber In-
dustry ja se keräsi 348 osanottajaa yhteensä 14 maasta. 

Eeva Franck oli aktiivisesti mukana konferenssin toteutuksessa. Tek-
niikan lisensiaatti  Anneli Reinikka muistelee ensimmäistä tapaamistaan 
Eeva Franckin kanssa: 

1983
• Jäsenmäärä alimmillaan: 
Aaltosen tehtaat Oy Sarvis, 

Hyvinkään Kumi Oy ja Oy 
Nokia Ab Kumiteollisuus 

• Sarvis Oy ilmoittaa eroavan-
sa yhdistyksestä 1984, koska 

kumiosaston toiminta loppuu. 
• Vihreät valitaan ensi kertaa 

eduskuntaan.
• Viulutaiteilija Victoria 

Mullova ja pianisti Vakhtang 
Jordania loikkaavat Suomen 

kautta länteen. 
• Lech Walesa saa Nobelin 

rauhanpalkinnon.
• Commodore 64 kotitieto-

kone tulee markkinoille.
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– Tutustuin Eevaan SKY:n ensimmäisen SRC-konferenssin aikaan. 
Jouko Merikari oli valinnut minut vaikeaksi arvioidun työhygieniasessi-
on puheenjohtajaksi, siinä oli paljon puhujia eivätkä asiat suinkaan ol-
leet helppoja. 

– Sessio saatiin kuitenkin kunnialla läpi ja siitä alkoi Eevan ja minun 
yhteistyö. Se oli aina kitkatonta. Hän tuki minua, kun aloin tehdä työtä 
omassa yrityksessäni. 

Vuonna 1989 järjestettiin Tampereella Arctic Rubber  SRC 1989 
-konferenssi. Anneli Reinikka toimi yhdistyksen ja konferenssin järjeste-
lytoimikunnan puheenjohtajana.  Tapahtumaan tuli 315 osanottajaa 16 
maasta. Konferenssi oli menestys, paitsi sään osalta, sillä arktista pakkas-
ta ei koettu. 

Pohjoismaisten kumikonferenssien sarja jatkui toukokuussa 1996, 
jolloin Helsingissä järjestettiin NRC 96 -konferenssi, jonka teemana oli 
Changes and Challenges towards the Year 2000.

Pohjoismaisten NRC-konferenssien onnistuminen oli tärkeä referens-
si, kun maailmanlaajuisen IRC-konferenssin järjestelyvastuu myönnettiin 
suomalaisille vuonna 2000.  

Kumiteknologian peruskurssi  

Suomen Kumitekninen Yhdistys otti tehtäväkseen kumiteollisuuden 
ammattikoulutuksen edistämisen ja perusti työryhmän pohtimaan kumi-
alan koulutuksen tehostamista. Ryhmän vetäjäksi valittiin FM Jouko Me-
rikari, jäseninä olivat FM Jukka Normi, insinööri Timo Patja, varatuo-
mari Erik Sundström ja apul. prof. Pertti Törmälä. Ryhmä loi perustan 
Kumiteknologian peruskurssille, jota on 1990-luvulta alkaen järjestetty 
vuosittain.

Kumialaa käsittelevien luentojen sarja alkoi jo ensimmäisestä vuosiko-
kouksesta, jossa Kalle Hanhi piti esitelmän ”Kumi dynaamisessa rasituk-
sessa” ja Erkki Kautiala ”Raaka-aineiden hinnankehityksestä”. 

Seuraavina vuosina Kumiteknologian peruskurssi jatkui niin, että 
sekä kevät- että syyskokouksen yhteydessä pidettiin luentoja. Erillisenä, 
kaksipäiväisenä koulutustapahtumana Kumiteknologian peruskurssi jär-
jestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992 ja sen jälkeen säännöllisesti 
lähes joka vuosi. 

Ennen ammattikoulutusjärjestelmän syntymistä Suomen Kumitekni-
sen Yhdistyksen järjestämät kurssit ovat olleet tärkein kumialan koulu-
tustapahtuma. Kumiteknologian peruskursseja järjestetään edelleenkin. 

– Uskon, että kokoukset ja ekskursiot auttavat paitsi vakiintuneen 
kumiväen vuorovaikutusta, varsinkin alalle tulevien uusien toimijoiden 
pääsyä mukaan alalle. 

– Kokousten yhteydessä pidetyt asiantuntijaluennot ovat myös koulu-
tustapahtumia. SKY:n tärkein koulutusfunktio on kuitenkin lähes vuo-
sittain järjestetty kumiteknologiaan peruskurssi, jolla opettajina toimivat 
kumiteollisuudessa käytännön ekspertiisin hankkineet osaajat, arvioi 
professori emeritus Kalle Hanhi. 

1988 aloitettiin kumialan oman koulutusvideon koostaminen. 30 mi-
nuutin pituinen video valmistui 1989 ja siitä otettiin 100 kopiota. Kus-

1984
• Rentto Oy liittyy jäseneksi. 
• Ahvenanmaa julkaisee 
ensimmäiset omat 
postimerkkinsä.
• Tampereen kaupunginjoh-
tajan Pekka Paavolan 
etsintäkuulutus. 
• Riihimäen ongelmajäte-
laitos valmistuu koekäyttöön. 
• Los Angelesin olympiakisat 
ja Martti Vainion dopingkäry.
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tannukset jaettiin tasan Kumiteollisuusyhdistyksen ja Suomen Kumitek-
nisen yhdistyksen kesken. 

Kun Suomen Kumitekninen Yhdistys vuonna 1990 täytti 10 vuotta, 
Kumiteollisuusyhdistys perusti Vuoden Kumiteknikko -palkinnon, joka 
vuosittain luovutetaan ansioituneelle kumialan osaajalle. 

Varmuusvarastoasia etenee 

1970-luvun aikana huoltovarmuusorganisaation ajattelutapa muuttui. 
Aikaisemmat visiot kriisitilanteessa luotavista organisaatioista hylättiin, 
sillä oli oivallettu, että kriisin aikana  saadaan parhaat tulokset, jos jo 
olemassa oleva organisaatio voi jatkaa toimintaansa. Poolien merkitys 
toimintaa ohjaavana ja neuvoa-antavana elimenä korostui. Vuoden 1982 
lopulla astui voimaan turvavarastolaki, vuotta myöhemmin saatiin laki 
varmuusvarastomaksuista.

Varmuusvarastoasia saatiin kuntoon ja Eeva Franck piti kriisivalmiut-
ta aktiivisesti esillä. 

– Meillä oli jatkuvasti tietty potti raaka-aineita varattuna puolustusta-
loudellisesti tärkeään tuotantoon, kertoo Pekka Unkila. 

– Ensimmäinen erä oli erotettu 1970-luvulla. Varastot olivat silloin 
maakunnassa levällään, ihmisten ladoissa. Määrä vastasi noin puolen 
vuoden tarvetta.

Hajanaisten, eri puolille maakuntaa siroteltujen varastojen valvonta 
oli hankalaa. Raaka-aineiden kuntoa piti valvoa, eikä vaurioilta vältytty. 
1980-luvulla Pekka Unkila huomasi, että Kalkun kuljetusvälinevarikko 
oli tyhjillään. 

– Niillä oli louhittuna kallioon jo valmiita halleja, jotka olivat sisus-
tamatta. 

– Me jouduimme jatkuvasti maksamaan vuokraa kaukana olevista 
ja epävarmoista varastoista, joiden vakuutusmaksut olivat korkeat. Me 
ehdotimme, että raaka-aineet siirrettäisiin Kalkkuun ja tilat laitettaisiin 
kuntoon, Unkila muistelee.  

Suunnitelma toteutui ja varastoinnista tehtiin kymmenen vuoden so-
pimus. Maan pinnalle tuli erillinen nokivarasto. Varastointi loppui vasta, 
kun kuorma-auton renkaiden valmistuksesta luovuttiin, enää ei Kalkussa 
säilytetä kumia.  

Varmuusvarastot on sittemmin siirretty tehtaiden omien varastojen 
yhteyteen ja yritykset ovat sitoutuneet kierrättämään varastoja. Näin raa-
ka-aineiden käyttäminen on tehokkaampaa ja materiaalin vanhenemisen 
aiheuttamat riskit ja ongelmat vähenevät. Yritykset ovat saaneet varastoin-
nista korkoetua. Vuosittain viranomaiset tarkistavat varastotilanteen. 

– Jos sitoudut tekemään 300 000 kaasunaamaria ja jos siihen ei sitten 
olekaan raaka-ainetta tai jos joudut käyttämään armeijan vanhaa varas-
toa, huonompi juttu, havainnollistaa Kalevi Vuorisalo.  

1985
• Kumiteollisuusyhdistyksen 

asiamiehen nimikkeeksi tulee 
toimitusjohtaja. 

• Kumiteollisuuden yhteis-
työneuvottelut Trelleborg-

konsernin kanssa.  
• Kumijaloste Oy liittyy 

jäseneksi. 
• Erno Paasilinna voittaa 
ensimmäisen Finlandia-

kirjallisuuspalkinnon. 
• Suomessa aloitetaan 

sokeripalarokotukset poliota 
vastaan. 

• Saab-Valmet lopettaa 
Talbot-autojen valmistuksen 

Uudessakaupungissa. 
• Helsingin Osake Pankki 

fuusioidaan Yhdyspankkiin.
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Huoltovarmuuteen sitouduttiin

Huoltovarmuuteen liittyy myös yritysten kriisiluokitus. Kriisiluokitel-
tuja kumiteollisuuteen kuuluvia yrityksiä ovat Nokian Renkaat Oyj:n 
ohella viime vuosina olleet Hyvinkään Kumi Oy, Reka Kumi Oy, Tekni-
kum-Sekoitukset Oy, Teknikum-Yhtiöt Oy ja Stowe Woodward Finland 
Oy. Kriisiluokitus arvioidaan säännöllisesti ja se tehdään sillä hetkellä 
voimassa olevien tilannearvioiden mukaan. 

Muovi- ja kumipoolin luottamustehtäviin on valittu edustajat sekä 
teknisen kumin että rengastehtaan puolelta. Pitkään poolin tehtävissä 
toimineen Pekka Unkilan jäätyä  eläkkeelle seuraajaksi valittiin vuonna 
1987 Ensio Lempiö, teknisen kumin asiantuntija. 

Huoltovarmuusmielessä rengastuotannolla on ollut etusija, koska pit-
kien etäisyyksien maassa elintarvike- ja polttoainekuljetukset pitää pystyä 
turvaamaan.

–Teknisen kumin näkökulma häviää aina renkaalle, renkaaseen tarvi-
taan noin 10 erilaista raaka-ainetta, tekniseen kumiin paljon enemmän. 

– Tärkeysluokitelluista yrityksistä puhuttaessa tekninen kumi kyllä 
noteerataan. Kun raaka-ainekartoituksia tehdään, kriittisten tuotteiden, 
kuten kaasunaamarien raaka-aineet huomioidaan kyllä. Semmoisissa asi-
oissa pystyy vaikuttamaan.

– Minä olin poolissa 10 vuotta. Koin, että minulla on paljon selkeäm-
pi kuva puolustusvoimista ja puolustusvoimien tarpeista, kertoo Kalevi 
Vuorisalo. 

Reijo Vainikan kaudella kriisiaikojen raaka-ainehuoltoon liittyviä ky-
symyksiä nostettiin enemmän esiin. Vuonna 1997 valmistui Raaka-ainei-
den käyttö Suomen kumiteollisuudessa -aineisto, jonka laati fil. lis. Timo 
Laurila. Aineiston sisältö on luottamuksellinen. Seuraavana vuonna val-
mistui kriisiaikojen kumireseptejä koskeva  kooste, joka sekin on luotta-
muksellinen. Tavoitteena on saada yhteiskunnan elintärkeät toiminnot 
hoidettua myös kriisitilanteessa, vaikka hieman yksinkertaisemmillakin 
tuotteilla.

Poolin jäsenyys on kumiteollisuuden piirissä ollut haluttu ja arvostet-
tu luottamustehtävä. Muovi- ja kumipooliin toimialayhdistykset valitse-
vat omat edustajansa, jotka Huoltovarmuuskeskus hyväksyy. Huoltovar-
muuskeskus rahoittaa poolin toiminnan, jota yhdistykset tukevat pienel-
lä summalla.  

Taloudellista hyötyä poolin jäsenyydestä ei ole tullut, osallistumisen 
motiivina on ollut halu kantaa vastuu yhteisistä asioista. Kriisinhallin-
taan sitoutuvat yritykset joutuivat tekemään työtä ja panostamaan. Varas-
ton kierrätys ja varastosta ja tuotteista raportoiminen edellyttivät työpa-
nosta, koska oli kyse suurista raaka-ainemassoista. 

– Tulin poolin valmiuspäälliköksi 1994 ja toimin koko ajan osa-aikai-
sena. Edeltäjäni Mauno Nummelan aikana poolin budjetti  oli varsin 
niukka. Toimintakauteni alkuvaiheessa Huoltovarmuuskeskus lisäsi poo-
lirahoitustaan ja näin oli mahdollista lisätä suunnittelutyötä ja ennen 
kaikkea harjoitustoimintaa. 

– Valmiussuunnitelmien laatiminen oman työn ohella oli tärkeysluo-
kiteltujen yritysten valmiuspäälliköille lisärasite, mutta lähes poikkeukset-
ta ne tehtiin ”taksvärkkinä” isänmaamme turvallisuuden hyväksi. 

1986
• Kumiteollisuusyhdistyksen 
25-vuotisjuhla 
Kauppakillassa. 
• Pekka Unkila jää eläkkeelle, 
seuraajaksi Raimo Tanttu.
• Muovi- ja Kumipoolissa 
Pekka Unkilan tilalle tulee 
Ensio Lempiö. 
• Suomi liittyy EFTAn 
täysjäseneksi.
• Ruotsin pääministeri Olof 
Palmen murha.
• Presidentti Urho Kekkonen 
kuolee. 
• Tsernobylin ydinvoimala-
onnettomuus.

Reijo Vainikka
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– Poolin valmiuspäällikön tehtävänanto oli melko vapaa. Pyrin kehit-
tämään poolin toimintaa, varsinkin harjoitustoimintaa yhteistyössä mui-
den poolien sekä viranomaisten kanssa. Halusin parantaa työn suunni-
telmallisuutta ja laadin vuosittain tarkastettavan ohjelman kolmen seu-
raavan vuoden harjoituksista. 

– Keskustelut asiantuntijoiden kanssa sekä heidän osallistumisensa 
harjoituksiin jo suunnitteluvaiheessa olivat ensiarvoisen suuri tuki työlle-
ni, kertoo työvuosistaan Muovi- ja kumipoolissa eversti Reijo Vainikka. 

Henkilökohtaisen vaikuttamisen keinoin 

Eeva Franck oli ainutlaatuinen, karismaattinen persoonallisuus. Hän 
hoiti tehtävänsä tunnollisesti ja hänellä oli hyvät yhteydet alan tärkeim-
piin vaikuttajiin. 

– Hänellä oli pitkä kokemus ja ihmisenä hän pystyi luomaan yhteyk-
siä. 

– Hänellä oli kanavat, joilla hän sai tietoja ja välitti niitä. Hän kytki 
meidät tarvittaessa hankkeisiin ja tavoitteisiin mukaan, muistelee vuori-
neuvos Lasse Kurkilahti, Kumiteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja vuo-
sina 1988-2000. 

1980-luvun lopulta alkoi yhdistyksen osallistuminen erilaisten valio-
kuntien ja yhteistyöryhmien työskentelyyn lisääntyä. Kumiteollisuusyh-
distys osallistui mm. Suomen ja Neuvostoliiton taloudellisen yhteistyö-
komission toimintaan. 

Eeva Franck oli organisaattori. Hänen järjestämänsä, päättäjille tarkoi-
tetut tutustumismatkat kumiteollisuuteen olivat menestys. Tehdaskäyn-
tien ohjelma oli tyylikkäästi ja huolellisesti suunniteltu, ensimmäisestä 
hetkestä alkaen. Matkoja hyödynnettiin kumiteollisuuden kannalta tär-
keiden asioiden esittelemiseen. 

– Kaksi kertaa on ollut niin, että bussi lähtee Helsingistä Hyvinkään 
Kumiin ja jatkaa siitä matkaa Tampereelle. Minä olen tullut jo Helsin-
kiin bussiin mukaan ja minun tehtäväni on sitten ollut kertoa kumista, 
kertoo Ensio Lempiö.   

– Vaikka minulla on kaupallinen koulutus, olen aina ollut kiinnostu-
nut teknologiasta ja keräsin aikanaan paljon aineistoa kumista. 

Muoviteollisuusliiton toimitusjohtaja Kari Teppola kertoo Nokialle 
tehdystä matkasta, jonka aikana Työvoimaministeriön päättäjiä piti tu-
tustuttaa kumiteollisuuteen. 

– Hän järjesti yhden päivän tutustumiskäyntejä Nokialle ja Nokian 
Renkaille. 

– Nokian Renkailla oli tarpeeksi ihmisiä järjestämään kokoukset ja 
tapaamiset ja kiertokäynnit ja kaikki muut. 

– Hän varasi matkalle bussin, jossa oli penkkien välissä pöy-
dät. Ensimmäinen pysähdys oli Riihimäen lasimuseo – näin tuli 
kulttuuria mukaan – ja sillä välin, kun ihmiset olivat museossa, 
bussiin oli katettu täydellinen lounas. Syötiin valkoisilta pöytä-
liinoilta ja posliinilautasilta bussissa, siinä parkkipaikalla, vii-
meisen päälle. Kun oli syöty, jatkettiin matkaa.

1987
• Nokia Rubber Corporation-
suunnitelma, Conrad Scholz 

Ag ja Horda -kaupat. 
• Raimo Tanttu 

puheenjohtajaksi.
• Metsäliiton Teollisuus Oy ja 

G. A. Serlachius Oy yhdistyvät 
Metsä-Serlaksi. 

• Tallinnan Laululavalla alkaa 
Laulava vallankumous. 
• Rudolf Hess kuolee ja 

Spandaun vankila puretaan. 
• Maailman väkiluku ylittää 

viiden miljardin rajan.
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Yksi tärkeimmistä käyntikohteista oli Lieksan uusi tehdas. Lieksassa 
oli muutakin kiinnostavaa nähtävää, Raili ja Reima Pietilän suunnittele-
ma kirkko ja sen upea akustiikka, Ruunaan kosket ja koskenlasku sekä 
ainutlaatuinen Pielisen museo. 

– Olihan se loistava mahdollisuus vaikuttaa viranomaisiin. Ulkomu-
seon 1800-luvun isossa tuvassa syötiin perinnepäivällisiä. Käytiin tehtaal-
lakin, joka varmaan myös oli kiintoisa.

– Britannian suurlähettiläs, kaikki kansliapäälliköt, ministereitä – mo-
ni kävi joka kesä, muistelee Kalevi Vuorisalo, joka silloin oli Lieksan teh-
taan johtaja ja arvovieraiden itseoikeutettu isäntä. 

Yritysvierailuista tärkeimpiin on kuulunut 31.8.1993 järjestetty EU-
integraationeuvottelijoiden matka, jonka aikana tutustuttiin kumiteolli-
suuteen ja vierailtiin Nokia Renkaat Oy:n tehtaalla. Matkan aikana Kale-
vi Vuorisalo antoi arvovieraille tilannekatsauksen. 

Tehdasvierailut olivat tunnettuja ja suosittuja. Lähtijät olivat innok-
kaasti mukana, sillä vain harvat yritykset kutsuivat virkamiehiä käymään. 
Matkojen avulla kyettiin nostamaan pienen toimialan statusta ja tuo-
maan esiin sille tärkeitä asioita. Vähitellen aika ja työkulttuuri kuitenkin 
muuttuivat kiireisemmäksi, tutustumismatkojen tekemiseen ei enää ollut 
mahdollisuuksia. 

Kukkia, lahjoja, oikeille henkilöille 

Eeva Franck teki paljon työtä päättäjien kanssa sekä virallisissa että 
epävirallisemmissa yhteyksissä. Hän tunsi hierarkian ja tiesi myös tark-
kaan, kenen ansiota oli, että tapaamiset järjestyivät kitkatta. Eeva Franck 
hoiti suhteita kaikkiin työnsä kannalta tärkeisiin vaikuttajiin.

– Eeva ei antanut johtajille joululahjoja – hän sanoi, että ne saavat 
muutenkin niin paljon, kertoo Marja-Liisa Kemppi.  

– Hän antoi aina silloin tällöin vuoden aikana kaikkien virkamiesten 
ja johtajien sihteereille kukkapaketin tai jotain muuta. Kaikki asiathan 
menevät tällä tasolla sihteereiden kautta. 

– Kun Eeva sitten soitti sihteerille ja halusi sopia tapaamisen, se aina 
onnistui, sillä ’alaverkosto’ oli niin hyvin hoidettu. Häneen suhtaudut-
tiin heti myönteisesti. 

Marja-Liisa Kemppi siirtyi 1980-luvun lopulta jalkinetehtaan markki-
noinnista Kumiteollisuusyhdistykseen assistentiksi, hänelle muodostui 
läheinen kontakti Eeva Franckiin. Hän muistaa lämpimästi erityisesti Ee-
va Franckin ihmissuhdetaidot. 

– Eeva Franck halusi aina tavata päättäjät henkilökohtaisesti, koska 
hän silloin sai asiansa läpi parhaiten. 

– Hän osasi perustella asiat eikä hän koskaan painostanut tai tuputta-
nut. Ennen jotain tapaamista hän halusi selkiyttää ajatuksiaan ja pohtia, 
minä olin se seinä, joka kuunteli, muistelee Marja-Liisa Kemppi. 

– Hän osasi antaa sellaisen kuvan, että toinen oli hirveän tärkeä. Mitä 
kuuluu? Mitenkä se sinun tyttäresi voi?  Merkkipäivät-lehden hän luki 
hartaudella ja alleviivasi, ja sitten taas vietiin lahjaa tai kukkaa tai säh-
kettä…

pqSuomen Rengastehdas Oy:n
tuotantoa Lieksassa
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Kun tietotekniikasta tuli osa toimistotyötä, myös Eeva Franck sai oman 
sähköpostiosoitteen. Sen käyttämiseen hän ei koskaan sopeutunut, vaan 
Marja-Liisa Kemppi avasi viestit, tulosti ne ja antoi esimiehensä käyttöön. 
Eeva Franck arvosti henkilökohtaisia kontakteja, tapaamisia ja puheluja – 
eikä sähköposti ollut hänen mielestään riittävän henkilökohtainen. 

Minä olen vähän puhunut siellä…

Eeva Franck tunsi valtavan määrän ihmisiä TT:n organisaatiosta ja hä-
nellä oli kontakteja korkeisiin Kauppa- ja teollisuusministeriön, ulkomi-
nisteriön ja keskuskauppakamarin virkamiehiin. Lisäksi hänellä oli kyky 
löytää yhteistyökumppaneikseen ne virkamiehet, joista aikanaan tulisi to-
dellisia vaikuttajia. Kari Jalas, joka oli Muoviteollisuusliiton toimitusjoh-
taja ja merkittävässä roolissa Muovi- ja kumipoolissa, siirtyi myöhemmin 
Suomen TT:n edustuston johtajaksi Brysseliin, diplomaattistatuksella. 

– Eeva Franckilla oli enemmän yhteyksiä kauppapolitiikkaan kuin ke-
nelläkään muulla. Hänellä oli hyviä henkilötuttavuuksia, jotka olivat käyt-
tökelpoisia ja sen lisäksi hän oli myös omalla tavallaan kultivoitunut, hän 
oli oikeassa ympäristössä, kertoo Pertti Pouru. 

Kalervo Nieminen luonnehtii Eeva Franckia lobbaajaksi, positiivisessa 
mielessä.

– Kumiteollisuusyhdistys oli niin pieni järjestö, ettei sitä olisi muuten 
huomioitu missään. 

– Niinpä Eeva kävi tapaamassa vaikuttajia ”minä käyn puhumassa sin-
ne ”– ”minä käyn puhumassa tänne” ja ”minä olen vähän puhunut siel-
lä” – ”hallituksen nimitysvaliokunnan kanssa minä olen puhunut, meillä 
ehkä olisi mahdollisuus” hänen rehevä olemuksensa oli hyvin vaikeasti 
torjuttavissa, kun hän asteli huoneeseen. Hän toi pienen järjestön aina 
esiin.

Eeva Franck oli jo Eric Aleniuksen aikaan huolehtinut edustustilai-
suuksien järjestelyistä. Hänellä oli erillinen muistivihko, johon hän huo-
lellisesti kirjasi, missä yhdistyksen tilaisuudet oli järjestetty ja ateriat oli 
tarjottu, mitä oli syöty ja juotu, ketkä olivat olleet vieraina. Samoille hen-
kilöille ei tarjottu vahingossakaan samaa ruokalajia samassa paikassa.

Perustamisesta asti Kumiteollisuusyhdistyksen hallituksessa on vuosit-
tain päätetty, ettei hallituksen jäsenille makseta kokous- tai muita palkki-
oita. Yhdistyksen kevätkokoukset järjestettiin usein tehdaspaikkakunnilla, 
missä tehtaat vastasivat tarjoilusta. Syyskokous oli juhlava ja hallitukselle 
tarjottiin syyskokouksen jälkeen loistelias illallinen, ”parasta mitä Palace 
tarjoaa”.   

Se, että kaikki syyskokousillallisella sujui varmasti suunnitelmien mu-
kaan, oli suuri huolenaihe Eeva Franckille. Hän kehitti illallistarjoilusta 
taiteen – tutustui huolellisesti ruokalistoihin, valitsi juomia, suunnitteli 
istumajärjestyksen, varmisti yhä uudelleen, että kaikki oli kunnossa.

– Syöminen oli hyvin tärkeää – ruokalistasta hän oli suorastaan angsti-
nen, luonnehtii Kalervo Nieminen.

– Joululounaan listasta oli kinaakin – mateenmätiä ei aina ollut mah-
dollista saada, mutta juuri sitä pöydässä olisi pitänyt olla. Jos tuli muikun-
mätiä, siitä nousi kalabaliikki. 
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Kumiteollisuusyhdistykseen kuului vuoden 1987 lopussa neljä yri-
tystä. Ensimmäisenä toimintavuonna yhdistykseen liittynyt Hyvinkään 
Kumi Oy ja 1980-luvulla toimintaan  mukaan tulleet Kumijaloste Oy 
ja Reka-Kumi Oy. Neljäs jäsen oli Oy Nokia Ab Kumituotteet, joka 
aikaisemmin oli toiminut nimellä  Suomen Kumitehdas Osakeyhtiö. 
Kumiteollisuus oli vielä tuohon aikaan yksi Nokia -konsernin ydin-
yksiköistä. 1980-luvulle tultaessa se oli laajentunut yhdestä tehtaasta 
kokonaiseksi teollisuusryhmäksi. 

Oy Nokia Ab Kumi kävi 1980-luvun jälkipuoliskolla läpi mittavan 
rakennemuutoksen, joka muutti myös Kumiteollisuusyhdistyksen toi-
mintaa. Aluksi tavoitteena oli kunnianhimoinen Nokia-vetoisen ku-
miteollisuuden kehittäminen ja laajentaminen. Nokia-konserni raken-
si kumiteollisuudelle kansainvälistymisstrategian, jonka tavoitteena 
oli tehdä Nokiasta Pohjolan johtava kumialan yritys. Päätoimialoina 
olisivat tekninen kumi ja rengasteollisuus. 

Jalkineteollisuuden merkityksen väheneminen oli ollut näkyvissä jo 
1980-luvun lopulta alkaen. Jalkinetuotannolla oli pitkä historia ja se 
oli vielä 1980-luvun alussa työllistänyt yli tuhat saappaiden ja tossujen 
tekijää. Kun Nokia Jalkineet vuonna 1990 myytiin toimivalle johdolle, 
henkilöstön määrä oli jo vähentynyt alle kolmannekseen eikä laskeva 
trendi ollut vielä silloinkaan pysähtynyt. Jalkinetuotannon hiipumi-
nen oli seurausta kehitystrendistä, joka oli samansuuntainen kaikkial-
la Euroopassa. Tuotanto siirtyi halvemman työvoiman maihin. 

Vuonna 1985 Nokia aloitti yhteistyöneuvottelut ruotsalaisen Trelle-
borgin kanssa, mutta kahden kumialan konsernin toimintojen yhdis-
tämiselle ei löytynyt edellytyksiä. Koska yhtä riittävän vahvaa yhteistyö-
kumppania ei onnistuttu löytämään, Nokia-konserni kehitti uuden, 
Nordic Rubber Corporation -nimisen suunnitelman. Tavoitteena oli 
luoda vahva pohjoismainen ja eurooppalainen vastapooli Trellebor-
gille, joka oli teknisen kumin alalla tärkein kilpailija. Tähän oli tar-
koitus päästä hankkimalla Nokian omistukseen lisää kansainvälisiä 
kumialan yrityksiä. Ensimmäisiä hankintoja oli saksalainen kuljetus-
hihnoihin erikoistunut Conrad Scholz AG. Kaupan ansiosta Nokiasta 
tuli joksikin aikaa kuljetushihna-alan ykkönen. Vuonna 1987 ostettiin 

5. Rakennemuutos ja 
Euroopan Unioni

1988
• Kari Kairamo kuolee, 
seuraajaksi Simo Vuorilehto.
• Sumitomo-yhteistyö alkaa, 
Nokia Renkaiden omistajaksi 
20 % osuudella. 
• Rakennemuutos ja Nokia 
Kumiteollisuuden pirstoutu-
minen käynnistyy. 
• Stowe Woodward Finland 
Oy liittyy jäseneksi. 
• Suomen ensimmäiset 
naispapit vihitään. 
• Suomi valitaan YK:n 
turvallisuusneuvoston jäse-
neksi 1989-1990.

1989
• Arctic Rubber –konferenssi 
Tampereella. 
• Teknikum Oy liittyy 
jäseneksi.
• Vulkrök-projektia esitellään 
yhdistyksen syyskokouksen 
yhteydessä.
• Wärtsilä Meriteollisuuden 
konkurssi ja Masa-Yardsin 
perustaminen. 
• Eduskunta hyväksyy 
Suomen liittymisen Euroopan 
Neuvoston jäseneksi. 
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autoteollisuuden komponentteja valmistavan ruotsalaisen Horda AB:n 
osakkeet. 

Laajentuminen osoittautui kuitenkin odotettua vaikeammaksi, sillä 
hankittujen tehtaiden tuotanto piti saattaa ajan tasalle. Saneeraus vaati 
paljon enemmän varoja ja henkilöresursseja kuin oli uskottu. Samaan 
tapaan kuin kumiteollisuuden pioneerivuosinakin, toiminnan kehittä-
minen olisi vaatinut pitkäjänteisyyttä – eikä nykyaikaisessa yritysmaail-
massa näyttänyt enää olevan sille mahdollisuuksia. 

Yritysostot eivät tuoneet toivottua tulosta eivätkä tavoitteet toteu-
tuneet. Nokia-yhtymän vanhimpiin ja perinteikkäimpiin kuuluvasta 
teollisuusryhmästä alettiin vähitellen luopua. Koko toimiala jaettiin 
tulosyksiköiksi, jotka sitten yhtiöitettiin. Scholzin saneerauksen yhtey-
dessä tehdyistä arviointivirheistä käynnistyi tapahtumasarja, joka muut-
ti suomalaisen kumiteollisuuden yritysrakenteet. Samaan aikaan koko 
Nokia-konserni oli käymistilassa. 

Nokia-konsernin historiassa 1980-luvun loppu on ollut myrskyn ja 
kiihkon aikaa, kuten Martti Häikiö sitä yrityshistoriassaan luonnehtii. 
Aluksi tavoitteena oli Nokian eri teollisuusryhmien tasapuolinen kehit-
täminen, laajeneminen yritysostojen avulla, muuallakin kuin kumiteol-
lisuudessa. Kumiteollisuuden eri yksiköt oli koottu Nokia Kumi -teol-
lisuusryhmäksi, joka jakautui neljään alaryhmään: Renkaat, Jalkineet, 
Teollisuuskomponentit ja Materiaalinkäsittely. 

Hullun vuoden 1987 jälkeen alkoivat ongelmat nousta pintaan. Osa-
kekurssit heilahtelivat, televisioiden valmistus ja tietoliikenneyksikkö 
olivat suurissa vaikeuksissa, johdon työnjaossa oli ongelmia. Nokia oli 
ollut vahva toimija myös Neuvostoliiton kaupassa – vuonna 1991 Neu-
vostoliitto hajosi ja idänkauppa pysähtyi. 

Pääjohtaja, vuorineuvos Kari Kairamon kuolema joulukuussa 1988 
oli käännekohta. Kehityksen trendit tunnistettiin ja konsernia saneerat-
tiin, rönsyjä karsittiin. Yhtiön strategiaa tarkistettiin ja voimavarat pää-
tettiin keskittää matkapuhelinliiketoiminnan kehittämiseen. Ratkaisu 
merkitsi samalla perusteollisuudesta luopumista – tähän ryhmään kuu-
luivat kumiteollisuuden ohella paperi, kaapeli, koneet, sähkötukku, 
lattiat ja kemikaalit. Nokia-konsernin kannalta yhteen päätoimialaan 
keskittyminen osoittautui hyväksi ratkaisuksi, vähitellen päästiin uu-
teen nousuun.

Luontevimmin sujui rengastuotannon itsenäistyminen. Nokia-yhty-
män kokonaan omistama Nokia Renkaat oli 1970-luvulla aloittanut yh-
teistyön brittiläisen Dunlopin kanssa. Dunlop oli siirtynyt japanilaisen 
Sumitomon omistukseen ja siitä muodostettiin SP Tyres UK. Tästä yri-
tyksestä tuli 1.1.1988 Nokia Renkaiden omistaja 20 prosentin osuudel-
la ja samalla nimeksi tuli Nokia Renkaat Oy. Maaliskuun alussa 1988 
yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin ekonomi Lasse Kurkilahti. 

Vuonna 1995 Nokia Oy listasi rengastehtaan pörssiin ja yrityksen 
nimeksi tuli Nokian Renkaat Oyj. Nokian omistusosuus rengastuotan-
nosta oli listautumisen aikaan vielä noin 40 prosenttia. Jatkossa Nokia 
Oy asteittain pienensi omistusosuuttaan, kunnes se vuonna 2003 oli 
noin 20 prosenttia. Vuonna 2003 Nokia Oy luopui kokonaan omistuk-
sestaan Nokian Renkaat Oyj:ssä.

1990
• Suomen Standardisoimis-

liitto sanoo irti sopimukset 
pienten toimialajärjestöjen 

kanssa. Kumiteollisuusyhdis-
tyksen yhteistyökumppaniksi 

Yleinen Teollisuusliitto. 
• Vuoden Kumiteknikko 

-palkinto perustetaan.
• Nokia Jalkineet Oy myy-

dään toimivalle johdolle. 
• Raimo Tanttu siirtyy pois 

kumiteollisuudesta.
• Lasse Kurkilahti Kumiteolli-

suusyhdistyksen 
puheenjohtajaksi. 

• Nokian Suojatuotteet Oy 
liittyy jäseneksi.

• Teknikum Sekoitukset Oy 
liittyy jäseneksi. 

• Nelson Mandelan vankeus 
päättyy. 

• Saksat yhdistyivät ja Itä-
Saksasta tulee osa Saksan 

Liittotasavaltaa. 
• Ensimmäinen tunnettu 

web-sivu kirjoitetaan. 

1991
• Neuvostoliiton hajoaminen 

tuntuu idänkaupan 
ongelmina. 

• Hydnum Oy liittyy jäseneksi. 
• Neuvostoliitto hajoaa.

• Leningradista tulee Pietari.
• Suomen väkiluku ylittää 5 

miljoonan rajan. 
• Viro, Latvia ja Liettua 

itsenäistyvät. 
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Teknisen kumin yksiköt itsenäistyvät 

Huhtikuussa 1988, ennen Nokia Kumin lopullista pirstoutumista,  
oli telapäällystysliiketoiminta myyty englantilaiselle BTR-konsernille, 
joka oli Stowe Woodwardin lisenssinhaltija. Myyntipäätöksen taustal-
la oli suomalaisen puunjalostuskoneita valmistavan teollisuuden yri-
tys saada haltuunsa paperintuotannon kannalta oleellisen tärkeäksi 
koettu telabisnes. Nokia päätti kuitenkin toisin ja myi tämän yksikön 
lisenssinhaltijalle, monikansalliselle BTR:lle. 

Telapäällystysyksikön uudeksi nimeksi tuli Stowe Woodward Fin-
land Oy. 2000-luvun alussa konserniin liitettiin myös Trelleborgin te-
lapäällystystuotanto Ruotsissa – myöhemmin koko tuotanto siirrettiin 
pois Ruotsista konsernin muille tehtaille Suomeen ja Saksaan. Yrityk-
sen nykyinen pääomistaja on monikansallinen Xerium-konserni, joka 
on noteerattu New Yorkin pörssissä. 

Melko pian Stowe Woodward -kaupan jälkeen Oy Nokia Ab päät-
ti luopua myös muista kumitehtaistaan. Ensin ajatuksena oli myydä 
koko teollisuusryhmä yhtenä kokonaisuutena. Ostajaksi kaavailtiin jo-
takin kilpailijoista, pisimmälle päästiin neuvotteluissa jo aikaisemmin-
kin mukana olleen Trelleborgin kanssa. Sopivaa ja riittävän kiinnos-
tunutta ostajaa ei kuitenkaan löytynyt – neuvottelut epäonnistuivat 
ja oli valittava työläämpi, yrityksen hajauttamisen tie. Hajauttaminen 
koitui lopulta koko suomalaisen kumialan onneksi. 

Mikäli koko teollisuusryhmä olisi päätynyt yhdelle ulkomaiselle 
omistajalle, lopputulos olisi voinut olla huono. Päällekkäiset toimin-
not olisi todennäköisesti varsin pian karsittu pois, mikä olisi merkin-
nyt tuntuvaa saneerausta Suomessa. Työpaikkoja olisi menetetty ja 
käytännössä kumiteollisuus olisi muutamaa yritystä lukuun ottamatta 
voinut loppua kokonaan Suomesta. 

Rakennemuutos onnistui. Kumiteollisuuden eri yksiköiden myy-
minen ei tuonut konsernille voittoa. Hallituilla omistajanvaihdoksilla 
jatkuvuus Suomessa varmistui ja työpaikat säilyivät. 

– Nokia-konsernin kannalta ratkaisu oli hyvä, sillä konserni ei enää 
joutunut panostamaan kumiteollisuuden yksiköiden kehittämiseen. 

– Tavoitteena oli saada yritykset ”hyvään perheeseen tai kotiin”. No-
kian omaksuma filosofia osoittautui jokaisen alalla olevan kannalta 
hyväksi. 

– Nokia Kumiteollisuuden tuho ei ole johtanut alan tuhoon. Ellei 
teollisuusryhmää olisi pilkottu osiin, olisi koko ala ehkä hävinnyt, tii-
vistää Kalevi Vuorisalo.

Kumiteollisuuden hajaantuessa pyrittiin luomaan yksiköitä, jotka 
eivät suoraan kilpailleet keskenään. Näin varmistettiin kumialan yh-
teishengen säilyminen. Nokia-konsernin ulkopuolella toimineiden 
yritysten, lähinnä pitkään kumituotteita valmistaneiden  Hyvinkään 
Kumi Oy:n ja Reka-Kumi Oy:n oli helppo sopeutua tähän, vaikeuksia 
ei tullut. 

Vammalan tehdas ja Kumijaloste Oy Kiikassa myytiin 1989 toimi-
valle johdolle ja muille sijoittajille, toiminta jatkui Kumijaloste Oy:n 
ja Teknikum Oy:n nimellä. Saviolla toimiva sekoitustehdas liittyi 1990 
osaksi Teknikum-Yhtiöt Oy:tä. Savion sekoitustehdas Keravalla oli pal-

1992
• Nokian Suojatuotteet Oy 
konkurssiin, Trelleborg jatkaa 
yrityksen toimintaa, mutta ei 
liity jäseneksi Kumiteollisuus-
yhdistykseen.
• Hallituksen matka 
Brysseliin, ennakkotietoa 
EY-jäsenyydestä.
• Suomi jättää EY:n 
jäsenhakemuksen. 
• Euro Disney huvipuisto 
avataan Ranskassa. 
• Lennart Meri valitaan Viron 
presidentiksi. 
• Pankkikriisi: STS-pankki 
siirtyy KOP:n omistukseen. 
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vellut Nokia-yhtymän muita yksiköitä, nyt tehdas sai selkeämmän, it-
senäisen roolin. 

– Aikaisemmin sekoitustehdas palveli pelkästään konsernin yksiköi-
tä, kumitehtaita ja kaapelia. Nyt asiakkaina on muitakin yrityksiä ja 
toimintaa piti myös markkinoida. Vanhat asiakkuudet säilyivät, mutta 
filosofia muuttui, kertoo tehdasta murrosvaiheen läpi luotsannut teh-
taanjohtaja Veikko Somerla. 

– Savion tehtaan sijainti on logistisesti erinomainen. Kumisekoitus 
on tuote, joka on käytettävä tietyn ajan kuluessa, se kestää rajoitetusti 
säilytystä ja kuljetusta. Sekoitusten markkinointi ja vienti esimerkiksi 
Venäjälle olisi mahdollista, mutta vielä se ei ole toteutunut.  

Toiminta jatkuu nimellä Teknikum-Sekoitukset Oy, nykyään tehdas 
on tärkeä koko suomalaisen teollisuuden käyttämien kumisekoitusten 
tuottaja. Teknikum-Yhtiöt Oy on yksi Pohjoismaiden johtavista poly-
meeriteknologiaan erikoistuneista konserneista. 

Tampereelle oli perustettu kuljetushihnojen valmistukseen eri-
koistunut Ab Finska Remfabriken-Suomen Hihnatehdas Oy jo 1916. 
Vuonna 1941 yrityksen nimeksi tuli Tammer Tehtaat Oy. Vuonna 
1960 tehtaan tuotanto siirrettiin Tampereen keskustasta uusiin tiloi-
hin Tampereen lähelle Kalkun teollisuusalueelle. Vuoden 1970 alus-
ta Tammer Tehtaat Oy fuusioitiin Oy Nokia AB Kumiteollisuuden 
osaksi, Kalkun tehtaan toiminta jatkui uudella nimellä. Kun kumite-
ollisuuden rakennemuutos toteutui, Kalkun toiminnat jaettiin kahtia. 
Telamattojen valmistuksen osti Skega Oy. Kuljetushihnojen ja myllyn-
vuorausten tuotantoa jatkoi Trelleborg Svedala, jonka toiminnan myö-
hemmin otti haltuunsa Metso Minerals Finland Oy. 

Teknisen Kumin Vammalan tehtaan muotonauhaosastosta tuli 
1989 Suomen Muotonauha Oy, joka toimii nykyään nimellä FP Finn-
Profiles Oy. 

Nokia Jalkineet myytiin 1990 toimivalle johdolle, myöhemmin No-
kian Jalkineet Oy on siirtynyt Berner-konsernin omistukseen. Myös 
Nokian suojatuoteyksikkö siirtyi samana vuonna toimivan johdon 
omistukseen, siitä tuli Nokia Suojatuotteet Oy. Yritys toimi kahden 
vuoden ajan, kunnes ajautui konkurssiin ja sen liiketoiminta siirtyi 
Trelleborg-konsernin haltuun. 

Oulaisten tehtaalla oli valmistettu jalkineiden komponentteja ja kä-
sineitä. Nokian Jalkineet Oy sulki tämän tehtaan melko pian itsenäis-
tymisensä jälkeen. 

Muhoksen tehtaan liiketoiminta ja kiinteistö myytiin syksyllä 1990 
Hydnum Oy:lle. 

Yritys erikoistui sittemmin ääntä eristäviin sisustusmattoihin, asiak-
kaina ovat maailman johtavat hyötyajoneuvojen valmistajat.

Nokia Renkaat pysyi ykkösenä 

Kumiteollisuuden rakennemuutos merkitsi uusien, itsenäisten yri-
tysten syntymistä entisten tuotantolinjojen tilalle. Samalla muuttuivat 
yrityskulttuurit. Aikaisemmin oli toimittu keskushallinnon, Helsin-
gissä toimivan konsernijohdon alaisina. Nyt valta siirtyi tehtaille ja 

1993
• EY-integraatiosta neuvot-
televat virkamiehet tekevät 

tutustumismatkan suomalai-
seen kumiteollisuuteen. 

• Tšekkoslovakia jakautuu 
itsenäisiin Tšekin ja Slovakian 

tasavaltoihin.
• Maastrichtin sopimus astuu 

voimaan.
• Kauko Juhantalo 

valtakunnanoikeudessa. 
• Taloudellinen lama kaikkein 

syvimmillään. 
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tehtaiden omistajille, jotka vastasivat itse toiminnasta ja taloudesta. 
Päätöksenteko kaikissa tärkeissä asioissa siirtyi lähelle tuotantoa. 

Nokia Renkaiden päämarkkina-alue oli perinteisesti ollut Suomi. 
Rengastehtaan tuotevalikoima oli ollut laaja ja se kattoi lähes kaikki 
käyttökohteet. Säännöstelyn ja suojatullien aikakaudella monipuoli-
nen tuotanto oli ollut perusteltu vaihtoehto, mutta kansainvälisen kil-
pailun kiristyessä strategiaa oli uudistettava. Pieni suomalainen rengas-
tehdas ei voinut kilpailla suurten maailmanlaajuisten rengasmerkkien 
kanssa valikoiman laajuudella vaan erikoistumalla ja keskittymällä. 

Nokialla oli valmistettu maailman ensimmäinen talvikäyttöön tar-
koitettu autonrengas jo vuonna 1934. Keli-renkaasta tuli myöhemmin 
Hakkapeliitta, talvirengastestien voittaja. Nokian Renkaat erikoistui, 
tuotannon painopistealueiksi valittiin henkilöauton talvirenkaat ja 
metsäkoneiden renkaat. 

Lasse Kurkilahti oli tullut rengastehtaalle ulkopuolelta, Are Osa-
keyhtiön palveluksesta. Hänellä oli uusi ote myös yrityksen johtamis-
kulttuuriin. Ylimmän johdon ja rengastehtaan välinen keskusteluyh-
teys parani. 

– Oltiin kaikki samalla lattialla, havainnollistaa Kurkilahti.
Kurkilahden lähestymistapa oli hyvin käytännönläheinen. Japani-

lainen Sumitomo oli ostanut 20 prosentin osuuden rengastehtaasta. 
Tehtaan luottamusmiesten kanssa lähdettiin opintomatkalle Japaniin, 
tutustumaan sikäläiseen rengastuotantoon. Japanilaisen tehtaan siiste-
ys ja tehokkuus tekivät vaikutuksen ja Japanin matkalta saatuja oppeja 
siirrettiin käytäntöön myös Nokialla. 

Ensimmäisten työvuosiensa aikana Kurkilahti joukkueineen teki 
rengastehtaasta modernin, keskustelevan ja koulutukseen vahvasti 
suuntautuvan organisaation. Ongelmia ei enää ratkaistu lakkoilemal-
la, vaan ne selvitettiin puhumalla ja käytännön toimilla. Kun johdol-
la ja työntekijöillä oli käytettävissään sama informaatio, toiminnan ja 
tuotannon kehittämisestä oli helppo keskustella. 

Rengastehdasta oli perinteisesti pidetty hyvin miehisenä, raskaana 
ja likaisena työpaikkana. Vaikka ennakkoluulot eivät aina pitäneet-
kään yhtä todellisuuden kanssa, tehdas alkoi muuttua ja yrityskuva 
– ensin sisäinen ja sitten myös julkinen – saatiin kohenemaan. Lasse 
Kurkilahti siteeraa kumiväen käyttämää sanontaa. 

– Nokialainen äiti sanoi ennen tyttärelleen: lue läksysi, ettet 
joudu kumitehtaalle töihin. Nykyään tämä sanonta kuuluu: lue 
läksysi, että pääset kumitehtaalle töihin! 

Kumiteollisuusyhdistys sopeutuu muutoksiin

Kumiteollisuusyhdistyksen toiminta jatkui rakennemuutoksen vuo-
sina, muutokseen sopeutuen. Jäsenmäärä, joka pienimmillään oli kä-
sittänyt kolme yritystä, kääntyi muutoksen vuosina kasvuun. Nokian 
yksiköiden toimintaa jatkavien yritysten hyväksyminen yhdistyksen jä-
seniksi sujui kitkatta. Pekka Unkilan siirryttyä eläkkeelle yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtajaksi tuli 1986 Raimo Tanttu. 

1994
• Ympäristöstandardien 
laatiminen alkaa. 
• Laki ammatillisista 
tutkinnoista astuu voimaan.
• Oy Skega Ab liittyy 
jäseneksi
• Martti Ahtisaari valitaan 
tasavallan presidentiksi. 
• Liikevaihtoverolain korvaa 
laki arvonlisäverosta. 
• Suomessa kansanäänestys 
Euroopan Unioniin liittymises-
tä, 52,8 % kyllä-ääniä. 
• Autolautta Estonia uppoaa 
Itämerellä. 

pPuheenjohtaja vaihtuu 
1986. Raimo Tanttu (vas.) 
aloittaa, Pekka Unkila siirtyy 
eläkkeelle.
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Kumiteollisuuden palveluksessa olevien työntekijöiden määrä ei 
merkittävästi muuttunut. Vuonna 1990 Kumiteollisuusyhdistyksellä 
oli jo seitsemän jäsenyritystä: Hyvinkään Kumi Oy, Kumijaloste Oy, 
Oy Nokia Ab Kumituotteet, Nokia Renkaat Oy, Reka Oy Rentto Rub-
ber, Stowe Woodward Finland Oy ja Teknikum Oy. 

– 1980-luvun lopulla EY- ja myöhemmin EU-lainsäädäntö asetti 
runsaasti uusia haasteita myös kumitoimialalle liittyen mm. tutkimus-, 
koulutus- ja tuotantotoimintaan, raaka- ja lisäaineisiin.

– Vuodesta 1989 lähtien saatiin uusia jäsenyrityksiä Kumiteollisuus-
yhdistykseen, mikä osaltaan tasapainotti toimintaa. 

– Uudet jäsenyritykset saivat yhdistyksen aktiivisen toiminnan an-
siosta runsaasti tietoja määräyksistä ja ohjeista, joiden merkitys on 
koko ajan kasvanut. Kasvanut jäsenmäärä mahdollisti myös tehtävien 
vastuuttamisen. Eri alojen toimikuntia on voitu perustaa, muistelee 
Raimo Tanttu. 

Omistussuhteiden ja yritysten koon muuttuessa Kumiteollisuus-
yhdistyksen merkitys yritysten edunvalvojana kasvoi. Nokia Renkaat 
Oy:tä lukuun ottamatta jäsenyritykset olivat keskisuuria tai pieniä. 
Verkostoituminen, joka Kumiteollisuusyhdistyksen kautta tuli mah-
dolliseksi, oli tärkeä etu erityisesti pienille yrityksille. Raimo Tantun 
siirryttyä uusiin tehtäviin vuonna 1990 puheenjohtajaksi tuli Lasse 
Kurkilahti.

Kumiteollisuuden rakennemuutoksen tuomat muutokset näkyivät 
myös hallituksen työssä. Ensio Lempiö muistaa hallitusuransa alussa 
jopa vierastaneensa suurten päälliköiden hieman hienostelevaakin 
seuruetta, herraklubia. Lempiö havainnoi toiminnan muuttumista: 

– Kun kumiteollisuus alkoi pilkkoutua – mitään selvää eroa en-
tiseen ei tullut, mutta toiminta tuli maanläheisemmäksi. Toiminta 
muuttui positiivisempaan suuntaan. Joukko tuli homogeenisemmak-
si, yritysten välinen yhteistyö kiinteytyi. 

– Syntyi muitakin projekteja. Kalevi Vuorisalo ehdotti, että tutkit-
taisiin raaka-aineita ja mahdollisuuksia tehdä yhteishankintoja, mutta 
siitä ei sitten tullut mitään.

Kumiteollisuusyhdistyksen jäsenmäärän kasvaessa kaikki jäsenyri-
tysten toimitusjohtajat eivät enää automaattisesti saaneet paikkaa hal-
lituksen jäsenenä. Puheenjohtajan paikka on ollut suurimman yrityk-
sen, Nokia Renkaiden toimitusjohtajan hallussa ja usean vuoden ajan 
kaikki jäsenkonsernit olivat hallituksessa edustettuina. 

Samaan aikaan, kun suomalaisessa kumiteollisuudessa koettiin 
suuri muutosvaihe, koko maailma tuntui olevan käymistilassa. Saksat 
yhdistyivät 1990 ja Neuvostoliitto hajosi 1991. Persianlahden kriisi he-
rätti eloon muistot öljykriiseistä, raaka-ainepulasta ja sodanuhkasta. 
Balkanin levottomuudet johtivat Jugoslavian hajoamiseen ja Kosovon 
sotaan, kansainvälinen tasapaino horjui. 

Suomen talouselämää ravistelivat vuoden 1990 pankkikriisi ja si-
tä seuranneet lamavuodet. Idänkauppa haki uusia uomiaan. EFTAn 
merkitys alkoi Euroopan Unionin rinnalla vähentyä. Euroopan Unio-
ni oli laajenemassa ja Suomen EU-jäsenyys oli jo muutaman vuoden 
päässä. Kumiteollisuudelle nämä vuodet olivat voimavuosia, alan iden-
titeetti vahvistui ja oma rooli selkiytyi. 

pNokian rengastehtaalta
1960-70-luvulta.

Kuva: Pauli Lehtioksa
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Tie omaan työmarkkinapolitiikkaan

Kumiteollisuusyhdistys oli vuodesta 
1962 Suomen Teollisuusliiton jäsen. Sa-
maan aikaan oli syntymässä myös Kemian 
Keskusliitto. Kumiteollisuusyhdistys seurasi 
tilannetta, mutta ei alkuvaiheessa vielä liit-
tynyt mukaan.

Kumiteollisuusyhdistys toimi 1990-luvul-
le asti elinkeinopoliittisena edunvalvojana 
eivätkä työehtosopimukset kuuluneet sen 
toimialaan. Kumialan työehtosopimuksista 
käytäviä neuvotteluja hallitsi 1990-luvulle 
asti Nokia-yhtymä, jonka piiriin kuuluivat 
lähes kaikki kumialan työpaikat, ulkopuo-
lella olivat ainoastaan Auran Kumitehdas 
ja Hyvinkään Kumi Oy. 1980-luvun puoli-
välissä, Työantajain Yleisen ryhmän edusta-
jan, OTK Sari Vannelan siirtyessä syrjään, 
kumiteollisuuden työmarkkina-asioita tu-
li työnantajaliiton edustajana hoitamaan 
OTK Pekka Vuorela.

– 1980-luku oli melkoista ristiriitojen aikaa. Me olimme Kumi- ja 
nahkatyöväenliiton Jukka Heikkerön kanssa melkein kanta-asiakkaita 
Työtuomioistuimessa, muistelee Pekka Vuorela. 

– Siihen aikaan niin Vammala kuin Saviokin olivat osa Nokiaa ja 
neuvottelut käytiin Nokialla. Kai Ritvonen ja Harri Vesa olivat vahvo-
ja vaikuttajia näissä neuvotteluissa.

– Kumi oli voimakastahtoinen, mukana oli voimakkaita persoonal-
lisuuksia. 

– Kumiteollisuus ei ole mikään matalapalkka-ala vaan palkanmak-
sajana hyvää keskikastia, Pekka Vuorela arvioi. 

1976 keskusjärjestöjä sulautettiin yhteen ja Teollisuuden Keskusliit-
to perustettiin. Vuonna 1992 muodostettiin Teollisuuden ja Työnan-
tajain Keskusliitto TT, kun Teollisuuden Keskusliitto ja Työnantajain 
Keskusliitto yhdistyivät. Nykyään keskusjärjestönä on vuonna 2005 
perustettu EK, Elinkeinoelämän Keskusliitto.

Kumiteollisuuden työehtosopimuksiin liittyviä asioita hoiti pitkään 
Työnantajain Yleinen Ryhmä, jonka alaisuuteen oli keskitetty kaikki 
pienet teollisuudenalat. Kun Kumiteollisuusyhdistys erosi siitä, Työn-
antajain Yleinen ryhmä alkoi hajota. 

Toimialajärjestöjen sulautuminen EK:n lipun alle on tapahtunut 
vaiheittain. Samalla, kun järjestörakennetta on pyritty virtaviivaista-
maan, myös Kumiteollisuus ry:n itsenäisyys on ollut keskustelunaihee-
na. Kumiteollisuus ry on kuitenkin onnistunut säilyttämään itsenäi-
syytensä. 

pKumisaappaiden valmis-
tuksen tärkeä työvaihe on 
vulkanointi. Nokian jalkine-
tehdas 1980-luvulla.
Kuva: Ensio Kauppila
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Neuvottelusuhteet kunnossa

Työntekijöiden etuja ajaa TEAM-liitto, jonka edeltäjiä ovat olleet 
perinteikäs Kumi- ja nahkatyöväen liitto KNL. KNL ja Kemian Työn-
tekijäin Liitto KTL yhdistyivät vuonna 1993 Kemianliitoksi. Vuonna 
2004 Kemianliiton ja Tekstiili- ja vaatetustyöväen liiton Tevan fuusi-
olla rakennettiin Kemianliitto. Viimeisin vaihe fuusiokehityksessä on 
vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut TEAM Teollisuusalojen 
ammattiliitto, joka on noin 67 000 jäsenen yhteenliittymä.

Kumiteollisuuden työntekijöitä edustavan TEAM Teollisuusalojen 
ammattiliitto ry:n puheenjohtaja Timo Vallittu on ollut pitkään mu-
kana kumiteollisuuden neuvotteluissa jo 1980-luvulla, silloisen Kumi- 
ja nahkatyöväen liiton edustajana. 

1970-luvulla kumiala tunnettiin lakkoherkkänä ja ongelmallisena. 
Eniten keskusteluja aiheutti Vallitun mukaan jalkinetehtaan kokoon-
panosali. 

– 1980-luvun alussa siellä työskenteli 600-700 henkilöä, kokoamas-
sa jalkineita pyöreissä pöydissä. Jalkinetuotanto oli matalapalkka-ala ja 
kaikki ylimääräiset korotukset koskivat sitä täysimääräisinä. 

– Kumiteollisuus ei kuitenkaan neuvottelujen kannalta ole ollut 
sen hankalampi tai vaikeampi kuin muutkaan alat, kysymykset ovat 
aina olleet konkreettisia. 

Kumiteollisuuden sopimukset ovat aina olleet omalla tavallaan pai-
kallisia sopimuksia. Neuvotteluja on hoitanut ammattitaitoinen ja ko-
kenut joukko, niin työnantajan kuin työntekijöidenkin puolella. Työ-
olot ja tavoitteet tunnettiin tarkkaan puolin ja toisin, Lakkoherkkyy-
teen on vaikuttanut Vallitun mukaan myös yhteiskunnallinen murros: 
tulopolitiikan alkaminen, YT-lain eli yhteistoimintalain soveltaminen, 
yritysdemokratia. 

Työnantajan on jo lain mukaankin annettava työntekijälle aikai-
sempaa enemmän tietoa siitä, mikä on yrityksen taloudellinen tilan-
ne ja millaiset tulevaisuuden näkymät ovat. Aikaisempaa tilannetta si-
vuavissa keskusteluissa nousee ajoittain pintaan paikallisen tehtaan ja 
keskushallinnon välillä vallinnut, ainakin lievä luottamuspula: aina ei 
tehtaalla ole oltu täysin vakuuttuneita siitä, että työn tuotto olisi käy-
tetty juuri kyseisen yksikön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kun tehtaat irtosivat keskushallinnosta ja itsenäistyivät, päätöksen-
teko siirtyi kaukaa pääkaupungista lähelle tuotantoa. Tilanne muuttui 
helpommin hahmotettavaksi. Murroksen vuosista työmarkkinat ovat 
2000-luvulle tultaessa muutenkin rauhoittuneet. 

– Lakkojen luonne on muuttunut. Lakko on aina jonkinlainen epä-
onnistuminen. Jompikumpi tai molemmat on epäonnistunut. 

– Mitä paremmat neuvottelusuhteet ovat, sitä vähemmän työpaik-
kakohtaisia ongelmia on. Sopimus kannattaa aina tehdä ilman lak-
koa, korostaa pitkän linjan työmarkkinajohtaja.   

Kumialan rakennemuutos 1980- ja 90 -lukujen taitteessa ja yritysten 
itsenäistyminen merkitsivät uutta avausta myös työehtosopimusten 
osalta. Kumiteollisuusyhdistys teki puheenjohtajansa Lasse Kurkilah-
den johdolla päätöksen siitä, että työehtosopimukset otettiin toimiala-

1995
• Oy Skega Ab siirtyy 

Camoplast Inc.:n haltuun 
• Nokia Renkaat itsenäistyy 

ja listautuu pörssiin: 
Nokian Renkaat Oyj. 

• Suomen Muotonauha Oy 
liittyy jäseneksi.

• Suomi liittyy Euroopan 
Unioniin.

• Suomi voittaa jääkiekon 
maailmanmestaruuden 

• Ensimmäiset naiset astuvat 
vapaaehtoiseen 

asepalvelukseen. 
• Metsäjätti UPM-Kymmene 

muodostetaan. 

pTimo Vallittu
Kuva: Wilma Hurskainen
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järjestön omiin käsiin. Kumiteollisuusyhdistys sanoutui taktisesti irti 
Työnantajain Yleisen Ryhmän jäsenyydestä vuonna 1999 ja ryhmän 
purkautuminen käynnistyi. 

Timo Vallittu antaa tunnustusta Lasse Kurkilahdelle, joka 1990-lu-
vulla johti Nokia Renkaita ja toimi samalla koko teollisuudenalan yk-
kösmiehenä. 

– Kurkilahti oli oman aikansa sankari ja toimija. Hän oli käytän-
nön mies, ei hän järjestöjä kovin korkealle arvostanut. Käytännön 
miehenä hän haki ratkaisuja, joilla asiat saadaan toimimaan, kertoo 
Timo Vallittu. 

– Periaatteena oli ratkaista kiistakysymykset nopeasti, paikan päällä. 
”Kun me kerran olemme ongelman saaneet aikaan, me voimme sen 
myös selvittää”, oli Kurkilahden periaate. 

Myös Pekka Vuorela pitää ensisijaisesti Lasse Kurkilahden ansiona 
sitä, että neuvottelukulttuuri muuttui. Hänellä oli tahtoa saada muu-
tos aikaan. 

– Erimielisyyksien aikaan riidat koskivat palkkausta, palkkamuoto-
na oli suora urakka ja se aiheutti erilaisia neuvottelutilanteita. 

– Kun purkautuminen alkoi, tuli erilaisia työvoiman vähentämi-
seen liittyviä neuvotteluja. Suuria saneerauksia ei koskaan ole ollut, 
vaan henkilöstön vähentyminen tapahtui asteittain.

– Kumiteollisuus oli jollain lailla kuin perhepiiri, tiivistää Vuorela. 

Tutkimusta ja ympäristötietoisuutta

Vuonna 1974 teollisuuden ilmastovaikutuksia oli alettu selvitellä 
ja tuotannon ilmastovaikutukset mainittiin ensimmäisen kerran myös 
Kumiteollisuusyhdistyksen vuosikertomuksessa.  

Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö oli 1920-luvulla Ensio Salmen-
kallion aloitteesta perustanut kumiteollisuuden tutkimusyksiköksi 
Helsinkiin Keskuskumilaboratorion. Vuonna 1975 tämän yksikön 
toiminnot siirrettiin Nokialle, kaikkien teollisuusryhmien yhteisen 
Kehitystoimintakeskuksen yhteyteen. Kehitystoimintakeskuksen työtä 
tuli johtamaan kumialalla ansioitunut maisteri Jouko Merikari. Yh-
tenä uudelle organisaatiolle asetettuna tavoitteena oli myös ympäris-
tövaikutusten selvittäminen. Ajattelutapa oli muuttumassa ympäristö-
myönteisemmäksi.  

1990 käynnistettiin pohjoismainen savukaasupäästöprojekti, Vulk-
rök-hanke. Suomessa hankkeen edistäminen oli Kumiteollisuusyhdis-
tyksen vastuulla. Ruotsista oli mukana mm. Nils Levin. Volatile Orga-
nic Compounds eli VOC-päästöselvitys tehtiin ensimmäisen kerran, 
myöhemmin päästöjen tutkimisesta on tullut rutiini.  

Tutkimuksen suomalaisen osan vetäjäksi ja Suomen kumitehtaiden 
yhdyshenkilöksi Eeva Franck valitsi diplomi-insinööri Anneli Reini-
kan, johon hän oli tutustunut jo SRC-konferenssin yhteydessä. Anneli 
Reinikka oli juuri siirtynyt yrittäjäksi ja perustanut Rencon Consul-
ting Ky:n. Hän oli tekemässä jatko-opintoja Tampereen teknillisessä 
korkeakoulussa ja aihepiiri kiinnosti.  

uTeknisen kumin tärkeä 
asiakas- ja sidosryhmälehti 
on Kumiviesti. Lehteä 
julkaisee nykyään 
Teknikum-Yhtiöt Oy. 
Tämä artikkeli on julkaistu 
vuonna 1985.

1996
• Renkaiden kierrätys alkaa 
Suomessa. 
• Vierailu Brysseliin, 
hallituksen kevätkokous 
RIF:n tiloissa. 
• Tutkintovaatimukset 
kumialan ammattitutkintoa 
varten valmistuvat. 
• NRC 96 kumikonferenssi 
Helsingissä.
• Asiamiehen tehtävänimik-
keeksi tulee toimitusjohtaja. 
• Kemissä avataan 
maailman suurin lumilinna.
• Riitta Uosukainen julkaisee 
Liehuva liekinvarsi-kirjan. 
• Ensimmäinen IKEA-
tavaratalo aloitti Espoossa.
• Jokelan junaonnettomuus.

qLasse Kurkilahti
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– Halusin täydentää kumialan osaamista ympäristötekniikan osaa-
misella.  Kumi käytti minua silloin konsulttina.

Anneli Reinikka oli aikaisemmin ollut Nokia Kumiteollisuuden 
palveluksessa, nyt hänen yhteistyökumppaneinaan olivat kaikki Suo-
men kumitehtaat. Tarkoituksena oli selvittää, leviäisikö kumitehtai-
den ympäristöön vaarallisia aineita vulkanointihöyryjen mukana. Sel-
vitys oli laaja-alainen ja kattava. Samalla se oli ensimmäinen perusteel-
linen selvitys kumialan ympäristöpäästöistä. 

Tutkimus valmistui vuonna 1991 ja sen yhteydessä todettiin, että 
vulkanointihöyryt sisälsivät useita satoja kemiallisia yhdisteitä. Merkit-
täviä syöpävaarallisten aineiden pitoisuuksia niissä ei ollut, ohjearvot 
alitettiin selvästi. 

Yhteistyö jatkui tämän projektin jälkeen ja Anneli Reinikka edusti 
Kumiteollisuusyhdistystä kansainvälisissä ympäristöalan konferensseis-
sa ja asiantuntijatapaamisissa. 

– Samaan aikaan ryhdyttiin kehittämään ympäristöjohtamisen 
standardeja. Kyseessä oli Kansainvälisen standardisointijärjestön (ISO) 
projekti, johon Suomessa Kumiteollisuusyhdistyskin osallistui.

– 1994 alkoi standardien laadinta. Teimme standardeja mm. ympä-
ristöhallintajärjestelmän rakentamiselle, ympäristöväittämille ja elin-
kaariarvioiden tekemiselle.

– Eeva Franck osallistui itse aktiivisesti asioihin ja vei niitä eteen-
päin.

– Tehtaat olivat tyytyväisiä ympäristöhallintajärjestelmästandardiin, 
jolle heillä oli jo käyttöä. Ympäristöväittämien yksilöintiä ja elinkaari-
arvioiden tekemistä ei vielä mielletty samalla tavalla tarpeelliseksi.

Ympäristökysymysten käsittely alkoi Kumiteollisuusyhdistyksessä ja 
jäsenyrityksissä 1990-luvulla. 10 vuoden kuluessa se kasvoi merkittä-
väksi asiaksi. Tietämys näistä asioista alkoi lisääntyä, kun julkisuudes-
sa alettiin puhua ilmastonmuutoksesta, mutta itse työ aloitettiin jo 
paljon aikaisemmin. 

Vuonna 1994 Anneli Reinikka esitteli Kumiteollisuusyhdistykselle 
Euroopan Unionin jäsenmailleen kehittämää EMAS-järjestelmää (the 
Eco-Management and Audit Scheme), joka aluksi oli yksityisen sekto-
rin sekä julkishallinnon yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaa-
ehtoinen ympäristöjärjestelmä. 

1996 aloitettiin käytettyjen renkaiden kerääminen ja uusiokumin 
käyttömahdollisuuksia tutkittiin yhteistyössä VTT:n kanssa. Renkaat 
haluttiin pois kaatopaikoilta ja tässä myös onnistuttiin. Autonrenkai-
den kierrätystä alkoi hoitaa Rengaskierrätys Oy. Suomi toimi Euroo-
pan tasolla pilottimaana, esimerkiksi rengaskierrätyksen toteuttajana 
Suomi on ollut yksi Euroopan ensimmäisistä. Kierrätys käynnistyi 
vuonna 1995. 

– Suomessa luotiin järjestelmä, jota on sitten järjestöjen kautta ko-
pioitu eri maihin soveltaen, mutta me olimme ensimmäisten joukossa 
toteuttamassa sitä, toteaa Kumiteollisuus ry:n 2000-luvun puheenjoh-
taja vuorineuvos Kim Gran. 

1997
• Raaka-aineiden käyttö 
Suomen kumiteollisuudessa 
–selvitys valmistuu Muovi- ja 
Kumipoolin käyttöön. 
• Kumiteollisuusyhdistys 
hyväksytään BLICin jäseneksi. 
• Uusi osakeyhtiölaki tuo 
julkisten osakeyhtiöiden 
tunnukseksi oyj-lyhenteen. 
• Läänijakouudistus,
 Hämeenlinna, Turku ja 
Mikkeli ovat uudet läänien 
pääkaupungit. 
• Bill Clinton ja Boris Jeltsin 
tapaavat Helsingissä. 
• Walesin prinsessa Diana 
menehtyy auto-
onnettomuudessa Pariisissa. 
• Elisabeth Rehn YK:n 
pääsihteerin edustajaksi
Bosnia-Herzegovinaan. 
• Veikka Gustafsson nousee 
ensimmäisenä suomalaisena 
Mount Everestin huipulle

qAnneli Reinikka
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Kumiteollisuusyhdistys Euroopan Unionin ytimessä

Suomen EU-jäsenyyden lähestyessä alkoi EU:n lainsäädännön mah-
dollisesti aiheuttamien muutosten ennakointi.  Kumiteollisuusyhdis-
tyksen tehtävänä oli jakaa tietoa tulevista muutoksista kumiteollisuu-
den toimintaympäristössä, mikä osaltaan vahvisti yhdistyksen roolia. 

Kun Suomen EU-jäsenyys oli näköpiirissä, Eeva Franck järjesti Ku-
miteollisuusyhdistyksen hallitukselle tutustumismatkan Brysseliin. 
Marraskuun puolivälissä 1992 Euroopan keskukseen matkustivat Las-
se Kurkilahti, Kalervo Nieminen, Pertti Pouru ja Kalevi Vuorisalo. 
Tärkeänä yhteistyötahona oli Brysselissä toimiva RIF (Représentation 
de l’Industrie des Employeurs Finlandais) ja siellä toimiva Timo Läh-
teenmäki. 

Eeva Franck toimi matkanjohtajana ja hän oli hyvien henkilösuh-
teittensa ansiosta kyennyt järjestämään matkalaisille huipputason ta-
paamisia. 

RIF:n päällikkö Kari Jalas oli Eeva Franckin yhteistyökumppani jo 
Muoviteollisuusliiton ajoilta. Ehkä juuri siksi vieraille järjestyi harvi-
nainen mahdollisuus vierailla hänen residenssissään päivällisillä.  

Matkaan lähdettiin suomalaisten tuomisten kera:
Olen ostanut tarvittavat ”lahjukset”: 
– RIF:n uuteen toimistoon sinisen ja valkoisen kulhon
– Jalaksille kuusi orvokkilautasta (joita he keräävät).
Ottanette harkintanne mukaan (ainakin lähetystöä varten) esit-
teitä omasta yrityksestänne. 

Eeva Franckin kirje matkan osanottajille  11.11.1992

Ennen Kari Jalaksen residenssiin saapumista Eeva Franck vielä 
varmisti, että matkalaiset varmasti ymmärsivät, kuinka korkealle nyt 
saatu kutsu piti arvostaa. Hän huolehti samalla tarkasti siitä, että ko-
ko seurue käyttäytyisi diplomaattitason päivällisillä tilaisuuden arvon 
mukaisesti. 

Seuraavan kerran Byssel oli matkakohteena 31.5.1996, jolloin Ku-
miteollisuusyhdistyksen kevätkokous järjestettiin RIF:n tiloissa. Mat-
kaohjelma oli laadittu huolellisesti ja kymmentuntisen päivän aikana 
matkalaiset tapasivat useita sekä Suomen että kumialan kannalta tär-
keitä vaikuttajia. 

Lounasvieraaksi oli tulossa suurlähettiläs Erkki Liikanen – jolla to-
sin olisi aikaa vain tunti. Matkaseurueeseen kuuluivat Lasse Kurkilah-
ti, Juhani Hernelahti, Ensio Lempiö, Kalervo Nieminen, Pertti Pouru 
ja Kalevi Vuorisalo.

–Brysselin käynneillä tavattiin vaikuttajia ja se perustui sitten tie-
tysti paljolti Eeva Franckin suhteisiin, me saimme parempaa kohtelua 
kuin mitä koko olisi edellyttänyt, Pertti Pouru muistelee. 

– Suurlähettiläs Erkki Liikanen tuli meidän kanssamme lounaalle. 
Hänellä oli kiire, autonkuljettaja odotti koko ajan ja hän lähti sitten 
Strasbourgiin. 

1998
• Kumiteollisuuden satavuo-

tisjuhla ja museokeskus 
Vapriikin näyttely. 

• Toimitusjohtaja Eeva Franck 
jää sairaseläkkeelle.

• Tuula Rantalaiho aloittaa 
syksyllä toimitusjohtajana.

• Ensimmäiset kumialan am-
mattitutkinnot, 43 suoritusta. 

• Titanic-elokuva voittaa 
11 Oscaria. 

• Nykytaiteen museo Kiasma 
avataan. 

• Mika Häkkisen ensimmäi-
nen maailmanmestaruus 

F1-sarjassa.  
• Lasipalatsin korjaustyöt 

valmistuvat.
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– Siinä kulttuurissa on kauhean epäkohteliasta jos joutuu lähte-
mään lounaalta kesken pois. Lounas kestää kahdesta kolmeen tuntiin 
eikä Liikasella ollut aikaa. 

– Hän piti  puheen lounasravintolan omistajalle ja pahoitteli sitä, 
että joutui lähtemään kesken pois. Hän hoiti ravintolanpitäjän niin, 
että varmasti jäi hyvä mieli. 

EU:n myötä tulliasiat, jotka olivat alkuvuosina työllistäneet Kumi-
teollisuusyhdistystä, jäivät vähitellen taka-alalle. Euroopan Unioni toi 
kuitenkin mukanaan paljon uutta lainsäädäntöä ja uusia velvoitteita, 
joten työmäärä ei vähentynyt. 

Kumiteollisuutta sadan vuoden ajan 

Suomalaisen kumiteollisuuden historian katsotaan alkavan vuo-
desta 1898, jolloin Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö perustettiin. 
Vuonna 1998 suomalainen kumiteollisuus vietti satavuotisjuhliaan. 
Kumiteollisuusyhdistys ja Eeva Franck oli yksi juhlan järjestäjistä.

Satavuotista historiaa juhlistettiin Tampereen museokeskus Vaprii-
kissa järjestetyllä näyttelyllä Gummista kumiin 100 vuotta. Näyttely 
avattiin 13.3.1998. 

Vapriikin tiloissa esiteltiin kumiteollisuuden tuotteita ja koneita, 
sekä museon omista kokoelmista että Nokialta. Vapriikin näyttelyssä 
olleet esineet jäivät Tampereen Museotoimen haltuun, kumialaa esit-
televäksi kokoelmaksi. Vapriikin näyttelyä markkinoitiin kumiteolli-
suuden historiasta ja nykyisyydestä kertovalla tiedotuskampanjalla.

Kuminäyttelyn yhteydessä julkaistu KUMI -kirja oli kattava esitys 
kumituotteiden historiasta ja suomalaisista kumialan yrityksistä. Kir-
jan laativat Leena Willberg ja Ritva Hepo-oja. Satavuotistaipaletta ku-
vaavan videon ohjasi ja toteutti Petri Aaltonen tamperelaisesta Take 
One -tuotantoyhtiöstä, käsikirjoituksen laati Liisa Laurila. 

Kumiteollisuuden historiaprojektin avainhenkilöitä olivat Pekka 
Unkila ja Kalevi Ritala, molemmat jo tuohon aikaan eläkkeellä. Ka-
levi Ritala oli viimeksi toiminut Nokian Paikallishallinnon päällikkö-
nä, Pekka Unkila oli aloittanut työuransa kumiteollisuudessa vuonna 
1949, hän oli toiminut myös Kumiteollisuusyhdistyksen puheenjohta-
jana. Uuttera kaksikko kävi läpi Nokian Kumitehtaan väestönsuojaan 
talletetut historialliset kokoelmat, osallistui tuntikausia kestäneisiin 
vanhojen arkistofilmien katseluihin Suomen elokuva-arkistossa. Pek-
ka Unkilan pitkä kokemus kumiteollisuudesta oli ratkaisevan tärkeä 
tuki näyttelyn rakentajille.

Eeva Franck oli alusta alkaen mukana kumiteollisuuden satavuo-
tisprojektin järjestelyissä ja kantoi huolta budjeteista ja käytännön asi-
oista. Hänen ammattitaitonsa tapahtumien järjestäjänä pääsi tässäkin 
työssä oikeuksiinsa. Näyttelyn avautuessa Eeva Franck oli jo ilmoitta-
nut luopuvansa toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta. 

pKuminäyttelyn yhteydessä 
julkaistu KUMI -kirja oli kat-
tava esitys kumituotteiden 
historiasta ja suomalaisista 
kumialan yrityksistä.
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Valse triste

Eeva Franckin terveys alkoi heikentyä vuoden 1997 aikana. Kun 
poissaoloja tuli yhä useammin, Lasse Kurkilahti alkoi ohjata häntä 
eläkkeelle. 

Tammikuussa 1998 Eeva Franck sai ankaran päänsäryn ja meni 
sairaalaan. Sairaslomat muuttuivat eläkkeeksi, mutta pitkään ei Eeva 
Franck eläkepäivistään ehtinyt nauttia. 

– Eevan piti vielä ohjata ja neuvoa seuraajaansa, kun hän joutui 
jättämään työnsä. 

– Oli paljon sellaisia asioita, jotka piti tehdä. Eeva tuli käymään 
kerran, mutta hän ei enää jaksanut ottaa kantaa asioihin, tyhjensi vain 
kaappejaan. Sitten, yllättäen, verisuoni katkesi ja hän kuoli 24.11.1998, 
62-vuotiaana, muistelee Marja-Liisa Kemppi. 

Anneli Reinikka, joka toimi pitkään Eeva Franckin rinnalla ympä-
ristöasioista vastaavana  konsulttina, muistaa yhteistyökumppaninsa 
parhaat ominaisuudet näin:

– Eeva Franck oli hyvin suora, miellyttävä ihminen, meillä ei ollut 
koskaan ongelmia.  Hänen poismenonsa oli suuri menetys alalle. Eeva 
puhui asiat hyvin ja hän oli hyvin selkeä johtaja.

pEeva Franck luovuttaa Vuoden 
kumiteknikko -tunnustuksen 

Eero Lamusuolle v. 1990.
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Vuoden 1998 alussa Kumiteollisuusyhdistykselle alettiin etsiä 
uutta toimitusjohtajaa. Hakuprosessi kesti joitakin kuukausia ja yli-
menokauden ajaksi puheenjohtaja Lasse Kurkilahti antoi Marja-Liisa 
Kempille valtuudet hyväksyä laskut, panna postit eteenpäin, hoitaa 
käytännön asiat.

Etelärannassa oli joitakin kuukausia aikaisemmin ollut avoinna 
paikka, jota myös Tuula Rantalaiho oli hakenut. Lasse Kurkilahti oli 
tästä hakuprosessista tietoinen ja hän pyysi lupaavimpien kandidaat-
tien paperit itselleen. 

– Olin Luulajassa talvitiekonferenssissa, kun Lasse Kurkilahti en-
simmäisen kerran soitti minulle, muistelee Tuula Rantalaiho. 

Tästä puhelusta alkoi yhteydenpito, sähköpostien ja tapaamisten 
sarja, joka lopulta johti työsopimukseen. Toimitusjohtajan paikalle 
haettiin osaajaa myös lehti-ilmoituksella. 

Hakuprosessin edetessä mukaan tuli Kumiteollisuusyhdistyksen 
hallitus, joka haastatteli kandidaatteja toukokuussa 1998. Haastatte-
luihin osallistui henkilöstöasioiden asiantuntijana Sirkka Hagman, 
Nokian Renkaat Oyj. Ryhmä kokoontui Eteläranta 10:ssä ja tapaami-
nen oli järjestetty huoneeseen, josta oli näköala keväiselle merelle. 

– Tuula oli yksi kolmesta haastateltavasta, joita kutsuttiin, toiset 
olivat miehiä. Kyllä me aika lailla Tuulaa hiillostettiin, kaikenlaisia 
asioita kysyttiin ja kyseenalaistettiin, muistelee Kalervo Nieminen.

– Hän oli myynyt muurahaishappoa ja tiesuoloja ympäri Euroop-
paa. Aktiivista myyntiä, markkinointia ja tuloksentekoa. Meillä oli 
hankala hallitus ja olematon budjetti. Kaikki pitäisi saada tehtyä, mis-
tään ei saa tukea. Mutta Tuula on jo ollut pitkälti toistakymmentä 
vuotta. 

Tuula Rantalaiho on koulutukseltaan diplomi-insinööri, lisäksi 
hän on suorittanut MBA-tutkinnon. Aikaisempaa kokemusta kumi-
alasta hänellä ei ollut, hän oli työskennellyt  Kemira-konsernissa, tu-
losvastuullisena ja itsenäisenä tuotepäällikkönä. Hieman ennen haas-
tatteluja hän oli saanut Kemiran organisaatiossa uuden, entistä vaati-
vamman tehtävän. Ratkaisu oli vaikea.

Uudenlaista ammattitaitoa ja osaamista tarvittiin, sillä Kumiteol-
lisuusyhdistyksen rooli ja tehtäväkenttä oli laajentumassa. Pienen toi-
mialajärjestön johtajuus edellyttää vahvaa persoonallisuutta. 

6. Uusi ote 
toimintaan 

1999
• Kumiteollisuusyhdistys 
eroaa Työnantajain Yleisen 
Ryhmän jäsenyydestä.
• Kumialan professuuria 
aletaan valmistella, 
varainhankinta.
• Kumi-instituutin suunnittelu 
käynnistyy, aloittaa 2000. 
• Elinkeinopoliittinen edun-
valvonta siirtyy yhdistyksen 
vastuulle, ensimmäinen oma 
työehtosopimus.
• Jukka Paarma valitaan 
arkkipiispaksi. 
• Kalle Palander voittaa 
pujottelun maailmanmesta-
ruuden.
• Helsinki päättää purkaa 
saastuneelle maaperälle 
rakennettuja taloja Myllypuron 
lähiössä. 
• Verovapaa myynti EU:n si-
säisessä liikenteessä päättyy.
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– Molemmat, Eeva ja Tuula olivat ihmisenä erilaisia. Mutta se ei 
ole negatiivinen asia. Tuula oli enemmän insinöörimäinen. Kun Eeva 
tuli huoneeseen, hän otti koko miespuolisen yleisön haltuunsa. Eeval-
la se oli olemus, Tuulalla taito ja tieto, tiivistää Kalervo Nieminen.

Kimmeltäviä laineita haastattelun lomassa katsellessaan Tuula 
Rantalaiho totesi, itsekin hieman omia sanojaan hämmästyen, että 
hän voisi kyllä harkita tarjottua työpaikkaa. Neuvotteluissa päädyt-
tiin siihen, että työsuhde alkaisi kesän 1998 jälkeen. 

Vauhdikkaasti alkuun

Marja-Liisa Kemppi oli varautunut uuden toimitusjohtajan tulemi-
seen kokoamalla ”Mustan kirjan”, kansion, joka sisälsi tietoa ja ohjei-
ta Kumiteollisuusyhdistyksen tehtävistä. Mukana oli asiaa jäsenistä, 
jäsenmaksuista ja sidosryhmistä sekä kuukausittain etenevä kuvaus 
vuodenkiertoon kuuluvista, säännöllisesti toistuvista rutiineista. 

– Marja-Liisa Kemppi oli avainhenkilö työhön perehdyttämisessä. 
Hän hoiti yhteydenpidon yrityksiin, laskutuksen ja tilastot. 

– Minulle oli järjestetty sarja tutustumismatkoja ja syksyn mittaan 
vierailin jäsentehtaissa, kertoo Tuula Rantalaiho uransa alkuvaiheis-
ta. 

– Tunsin itseni todella tervetulleeksi. 
Marja-Liisa Kemppi tunsi sekä Eeva Franckin, joka oli värikäs ja 

vahva persoona että Tuula Rantalaihon, joka on erittäin kielitaitoi-
nen ja ammattitaitoinen johtaja. Tuula Rantalaihon toimitusjohta-
jakausi alkoi tehokkaalla perehtymisjaksolla, mutta oikea asennekin 
antoi hyvät lähtökohdat:

– Tuula Rantalaiho on aina opiskelemassa jotain uutta, koska uu-
den asian oppiminen on hänestä aina kiehtovaa ja antoisaa, muistelee 
Marja-Liisa Kemppi. 

Uusi ote alkoi näkyä. Arkisia rutiineja päivitettiin. Tuula Ranta-
laiho oli jo edellisessä työpaikassaan oivaltanut sähköisen tiedonväli-
tyksen mahdollisuudet ja tehokkuuden. Yhdistyksen vuosikokouksiin 
oli perinteisesti lähetetty kutsut arvokkaasti, kirjattuina kirjeinä. Pian 
kokouskutsut ja muu yhdistyksen sisäinen viestintä siirtyivät sähkö-
postilla hoidettavaksi. Virallisten vuosikokouskutsujen osalta muutos 
kirjattiin myös yhdistyksen sääntöihin. 

Pitkän työuran kumiteollisuudessa tehnyt Marja-Liisa Kemppi jäi 
eläkkeelle 28.2.2000. Kumiteollisuusyhdistys ry:n tarvitsemat sihtee-
ripalvelut hankittiin jatkossa Eteläranta 10:n liitoilta. 

BLIC – myöhemmin ETRMA – kansainvälinen kumialan yhteis-
työorganisaatio otti uuden toimitusjohtajan lämpimästi vastaan. Bu-
reau de Liaison des Industries du Cautchouc oli perustettu vuonna 
1959. BLIC oli aluksi ollut viiden EU-maan muodostama järjestö, jo-
ka 1900 -luvun lopulla laajeni niin, että mukana oli edustus 13 Eu-
roopan Unionin jäsenmaasta. Suomi oli hyväksytty BLIC:in jäseneksi 
vuonna 1997, samaan aikaan, kun BLIC profiloitui entistä selvemmin 
eurooppalaisen kumiteollisuuden etujärjestöksi. 

Vuonna 2000 järjestettiin Helsingissä Suomen ensimmäinen IRC 

2000
• Marja-Liisa Kemppi jää 

eläkkeelle. 
• Kumiteollisuusyhdistys 

julkaisee ensimmäiset koti-
sivunsa. 

• Suurin Suomessa järjestetty 
kumikonferenssi IRC 2000.

• Lasse Kurkilahti siirtyy 
Raisio-konsernin johtajaksi. 

• Kalle Hanhi aloittaa 
professorina TTKK:ssa.

• Tes- ja ympäristöjaostot 
perustetaan.

• Vammalassa aloitetaan 
muovi- ja kumituotevalmista-

jan ammattikoulutus.
• Tarja Halonen valitaan 

Suomen presidentiksi. 
• Vladimir Putin valitaan 

Venäjän presidentiksi. 
• Juutinrauman silta avataan 

liikenteelle. 
• Seppo Fränti ja Risto Vaha-
nen ovat pitkään panttivan-

keina Jolon saarella.
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2000 -kumikonferenssi, jossa oli 346 osanottajaa 26 maasta. Tapah-
tuman vastuullinen järjestäjä oli Suomen Kumitekninen Yhdistys ry, 
mutta Kumiteollisuusyhdistys oli mukana järjestelyissä. Järjestelytoi-
mikunnan vetäjänä oli Timo Laurila, joka oli konferenssin aikaan 
Suomen Kumiteknisen Yhdistyksen puheenjohtaja. Järjestelytoimi-
kunnassa oli edustajat sekä Norjan että Ruotsin yhdistyksistä, Suo-
mesta olivat edustettuina sekä kumiteollisuus että kumialan kanssa 
yhteistyössä toimivat raaka-ainetoimittajat. 

Tuula Rantalaiho piti konferenssin avajaisissa suomalaista kumi-
teollisuutta kattavasti esittelevän, sävyltään sydämellisen puheen. 
Tapahtuman osallistujiin kuului mm. kumiteollisuuden, kumialan 
tutkimuksen ja kansainvälisten kumialan organisaatioiden edustajia. 
BLIC:in ympäristöasioista vastaava puheenjohtaja professori Giusep-
pe Locati esitelmöi renkaiden kierrätyksestä. 

Konferenssi ja sen yhteydessä järjestetty näyttely onnistuivat hyvin, 
myös taloudellisesti. Suomen Kumitekninen Yhdistys siirsi osan IRC 
2000:n tuotosta korkeakouluopiskelijoille tarkoitettuun stipendira-
hastoon. Stipendirahaston sääntöjen mukaan kumiteknologian pro-
fessori valitsee loppututkinnon suorittaneista opiskelijoista stipendin 
saajan. Stipendi on tuntuva kannustuksen osoitus opinnoissaan hy-
vin edistyneelle. 

2000-luvun toimialajärjestö 

Kumiteollisuusyhdistys ry -nimi siirtyi Patentti- ja rekisterihallituk-
sen päätöksellä 15.1.2002 historiaan. Nimen uudeksi muodoksi tuli 
naseva Kumiteollisuus ry, virallisessa muodossaan Kumiteollisuus ry 
– Gummiindustrin rf.  

Ensimmäiset Kumiteollisuusyhdistyksen kotisivut valmistuivat 
vuoden 2000 aikana ja ne koosti tekn. yo Susanna Koivisto. Kumi-
teollisuus ry:n kotisivuja on myöhemmin sisällön osalta päivitetty ja 
vuonna 2007 ne saivat nykyisen, energisen ulkoasunsa. Sivuilla on 
myös englanninkielinen tiivistelmä. Kumiteollisuus ry:n sivuilla esi-
tellään alaa ja sieltä on linkitys yhdistyksen jäsenyrityksien kotisivuil-
le. Kotisivujen merkitys tiedon kanavana ja yhdistystä koskevien tieto-
jen hakuosoitteena on koko ajan kasvanut. 

Samaan aikaan suomalaisen kumiteollisuuden kotisivujen kanssa 
avautuivat myös BLICin kotisivut, joilta on linkitys myös suomalais-
ten kumialan yhteisöjen sivustoille. 

Kumiteollisuus ry on 2000-luvulla ollut tiedottava ja aktiivinen jär-
jestö myös suhteissaan julkiseen sanaan. Tuula Rantalaiho kirjoittaa 
vuosittain asiantuntija-artikkeleita mm. alan ammattilaisten arvosta-
maan Kemia-Kemi -lehteen. 

Tuula Rantalaihon aloittaessa toimitusjohtajana Kumiteollisuusyh-
distykseen kuului yhdeksän yritystä: Camoplast Finntrack Oy, Hyd-
num Oy, Hyvinkään Kumi Oy, Kumijaloste Oy, Nokian Renkaat 
Oyj, Reka Kumi Oy, Stowe Woodward Finland Oy, Teknikum Oy ja 
Teknikum-Sekoitukset Oy. Vuoden 1999 aikana yhdistykseen liittyi-
vät Suomen Muotonauha Oy (myöhemmin nimellä FP FinnProfiles 

2001
• Kim Gran Kumiteollisuusyh-
distyksen puheenjohtajaksi. 
• Kuminoen polkumyyntiä 
koskeva Euroopan komission 
selvityspyyntö. 
• Elastomeeritekniikan 
korkeakoulutasoinen opetus 
alkaa. 
• Lahden MM-kisojen 
dopingjuttu johtaa huippu-
hiihtäjien kilpailukieltoihin.
• Syyskuun 11. päivän iskut 
surmaavat 3000 ihmistä 
Yhdysvalloissa.
• Sota Afganistania vastaan 
alkaa lokakuussa. 
• Laki parisuhteiden rekiste-
röinnistä astuu voimaan.

2002
• Kumiteollisuusyhdistyksen 
nimeksi Kumiteollisuus ry. 
• Koulutusjaosto peruste-
taan. 
• Hallituksen syyskokous 
Stowe Woodward Sweden 
Ltd. Trelleborgin tehtaalla. 
• Euro otetaan käyttöön 
käteisvaluuttana Suomessa 
ja 11 muussa EU-maassa. 
• Mies vailla menneisyyttä 
-elokuvalle myönnetään 
toinen palkinto Cannesin 
elokuvajuhlilla. 
• Myyrmannin kauppa-
keskuksessa tapahtuu 
tuhoisa räjähdys. 
• Helsinki-Vantaalla otetaan 
käyttöön kolmas kiitotie. 
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Oy), Muotokumi Oy (jonka sittemmin osti Reka-Kumi Oy) ja Nokian 
Jalkineet Oy.

Jäsenyritysten määrä on 2000-luvulla kasvanut, enimmillään jäse-
niä on ollut 19, vuonna 2011 yhdistykseen kuuluu 15 kumialan yri-
tystä. Yritysrakenteen muutokset, fuusiot tai tuotantotoiminnan päät-
tyminen Suomessa ovat heijastuneet jäsenmäärään. Jäsenyydet ovat 
pitkäaikaisia eikä jäsenyydestä helposti luovuta, sitä arvostetaan.   

Kumialalla toimivista, pääasiallisesti kumia käyttävistä ja siitä 
tuotteita valmistavista yrityksistä Kumiteollisuus ry:n ulkopuolella on 
enää muutamia pieniä valmistajia. 

Kumiteollisuus ry:n toimintaa on 2000-luvulla tehostettu perusta-
malla jaostoja, joissa koko kumialan kannalta tärkeitä asioita valmis-
televat jäsenyritysten asiantuntijat. Hallitus on nimennyt jäsenet ja 
jaostot kokoontuvat tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa. 

• Työehtosopimuksiin liittyviä asioita valmistelee tes-jaosto, jonka 
vetäjänä toimii Nokian Renkaat Oyj:n henkilöstöjohtaja Sirkka Hag-
man. 
• Ympäristöjaoston puheenjohtajana toimii Nokian Renkaat Oyj:n 
ympäristöpäällikkö Sirkka Leppänen. 
• Koulutusjaoston merkitys on korostunut 2000 -luvulla. Koulutus-
jaosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Koulutusjaoston vetä-
jänä toimi jaoston perustamisesta alkaen Stowe Woodward Finland 
Oy:n Site Manager Timo Laurila, vuoden 2011 alusta Teknikum-Yh-
tiöt Oy:n hallintopäällikkö Jukka Tuominen.
• Kumialan standardisointiasioita hoitaa Kumiteollisuus ry:n stan-
dardisointitoimikunta, jossa useimmat yhdistyksen jäsenyritykset 
ovat edustettuina. Kukin toimikunnan jäsen seuraa erityisesti oman 
yrityksensä tuotteisiin liittyvien standardien kehitystyötä. Toimikun-
nan jäsenet osallistuvat myös tärkeiksi katsottuihin kansainvälisiin 
kokouksiin. Standardisointitoimikunnan puheenjohtaja on Tekni-
kum Oy:n tuotepäällikkö Martti Jokela.

Puheenjohtaja vaihtuu 

Kumiteollisuusyhdistyksen puheenjohtajana on Pekka Unkilan 
kaudesta alkaen toiminut suurimman jäsenyrityksen toimitusjohtaja. 
Raimo Tanttu hoiti puheenjohtajan tehtäviä vuodet 1987–1990. Tan-
tun kaudella alkoi rakennemuutos ja jäsenmäärän kasvu. Seuraavan 
puheenjohtajan Lasse Kurkilahden puheenjohtajakauden alkaessa ku-
miteollisuus oli jo pirstoutunut pienemmiksi yrityksiksi. 

Pienen, erikoistuneen toimialajärjestön johtajuus edellyttää asian-
tuntemusta, mutta myös tasapainon säilyttämistä eri toimijoiden kes-
ken. Yksi iso yritys ei voi sanella koko alan pelisääntöjä. 

– Kokouksissa tavoitteena oli tasapuolisuus, puhevalta ei ollut pel-
kästään rengastehtaalla, vaan kaikkia kuunneltiin, kertoo Lasse Kur-
kilahti.

Vuonna 2000 Lasse Kurkilahti siirtyi Raisio-yhtymän palvelukseen 
ja hänen seuraajastaan, Kim Granista tuli vuoden 2001 alussa myös 
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yhdistyksen puheenjohtaja. Syksyn 2000 ajan yhdistyksen toimintaa 
johti varapuheenjohtaja Kalevi Vuorisalo. 

Kim Granin kaudella työnjako on entisestään korostunut. 
– Jaostojen ja erityisesti toimitusjohtajan rooli on erittäin tärkeä 

asioiden hoitamisessa.
–  Me olemme alan suurin yritys ja meillä on suurimmat resurssit. 

Jos yhdistystä ei olisi, niin meidän olisi hoidettava nämä asiat kun-
toon.  Monessa asiassa yhdistys ja Nokian Renkaat kulkevat käsi kä-
dessä, pohtii Kim Gran. 

Kim Granille myönnettiin vuorineuvoksen arvo 11.6.2010. Hänes-
tä tuli näin suomalaisen kumiteollisuuden kuudes ja itsenäisyyden 
ajan 294. vuorineuvos. 

Kumiteollisuus ry:n pitkäaikainen hallituksen jäsen Teknikum-
Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja, insinööri, ekonomi Kalevi Vuorisalo sai 
teollisuusneuvoksen arvonimen 25.11.2005. Hän on itsenäisyyden 
ajan 416. teollisuusneuvos. 

Työvoimapoliittinen edunvalvonta

1.7.1999 Kumiteollisuusyhdistys oli eronnut Työnantajain Yleisen 
ryhmän jäsenyydestä. Kumiteollisuusyhdistys teki puheenjohtaja Las-
se Kurkilahden aloitteesta päätöksen siitä, että työehtosopimukset 
otetaan toimialajärjestön omiin käsiin. Vuonna 1999 Kumiteollisuus-
yhdistyksen tehtäväkenttään liitettiin työvoimapoliittinen edunval-
vonta.

Kumialan rakennemuutos ja yritysten itsenäistyminen tuli näin 
merkitsemään uutta avausta myös työehtosopimusten osalta. Kumi-
teollisuusyhdistyksen sääntöjä oli tarkistettu vuonna 1995 ja mahdol-
lisuus toimia myös työvoimapoliittisena edunvalvojana kirjattu sään-
töihin. Kumiteollisuusyhdistyksen ensimmäinen oma työntekijöitä 
koskeva työehtosopimus allekirjoitettiin vuoden 2000 alussa. Vuonna 
2000 perustettiin tes-jaosto, jonka vetäjänä toimii Nokian Renkaiden 
henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Sirkka Hagman. 

Sirkka Hagman, Esko Valtonen ja Jukka Tuominen ovat pitkään ol-
leet mukana työehtosopimusneuvotteluissa. Kumiteollisuusyhdistyk-
sen yhteistyökumppanina toimi vuoteen 2006 asti OTK Pekka Vuore-
la. Vaikka Tuula Rantalaiho osallistuikin aktiivisesti neuvotteluihin, 
niissä tarvittiin myös juristin asiantuntemusta. 

– Työehtosopimuksissa on tietyt perussäännöt, niistä saadaan raa-
mit, toteaa Sirkka Hagman.

– Sopimuksissa on kuitenkin joitakin kohtia, joissa on huomioi-
tu alan erityisvaatimukset, esimerkiksi koulutukseen, työaikoihin ja 
arkipyhiin liittyvät asiat. Alan luonne ja erityispiirteet otetaan näin 
huomioon. 

Kumiteollisuuden työntekijöitä koskevan sopimuksen palkansaa-
jaosapuolena sopimuksessa on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto 
ry. Toimihenkilöitä koskevassa sopimuksessa palkansaajaosapuoli on 
Toimihenkilöunioni TU. Sähköalan työntekijöiden työehtosopimus 
on yhteinen Kemianteollisuus ry:n kanssa. Siinä on palkansaajaosa-

pSirkka Hagman
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puolena Sähköalojen ammattiliitto ry. Korjauspajan työntekijät rin-
nastetaan teknologiateollisuuden työntekijöihin. 

Työvoimapoliittisen edunvalvonnan merkitys jäsenyrityksille on 
korostunut 2000-luvulle tultaessa. Yhteinen kanta on, että mahdolli-
suus olla mukana yhteisessä työehtosopimuksessa on jopa jäsenyyden 
tärkein ulottuvuus. 

Kun Kumiteollisuus ry 2007 liittyi Kemianteollisuus ry:n jäsenek-
si, työehtosopimusneuvottelut siirtyivät kattojärjestön hoidettaviksi 
ja kumin asioista vastaavaksi työmarkkinajuristiksi tuli varatuomari, 
apulaisjohtaja Raimo Kilpiäinen, jota myös Kumiteollisuus ry oli teh-
tävään esittänyt. 

– Työehtosopimuksiin liittyvissä asioissa ei kumiteollisuudessa liity 
mitään erikoista. Jäsenyritykset ja Kumiteollisuus ry:n toimisto ovat 
mukana neuvotteluissa, tes-jaosto on neuvoa-antava elin, joka valmis-
telee asioita ja toimii eräänlaisena sparraajana. 

– Sopimukset ovat määrämuotoisia. Erityispiirteenä tässä on se, 
että yksi yritys on muita paljon suurempi, joissakin asioissa se elää 
omaa elämäänsä. 

– Kumiteollisuudessa yritykset eivät kilpaile keskenään, toisin kuin 
esimerkiksi muoviteollisuudessa. 

 Pekka Vuorelan mukaan 1980-luvulla tehtiin tiuhaan neuvottelu-
käyntejä tehtaille, vuodessa kertyi mittava määrä matkapäiviä. Raimo 
Kilpiäinen tuntee tehtaat ja on käynyt useimmissa, mutta 2000-lu-
vulla matkustaminen on vähentynyt. Edelleen tehtaaseen ja tehtaan 
ilmapiiriin tutustuminen on oleellinen osa prosessia. 

– Työehtosopimuksista neuvotellaan liittojen välillä, Helsingissä. 
Mutta kyllä tehtailla käyminenkin on tärkeää, täytyy olla perillä siitä, 
mitä tehtaissa tehdään.

– Jonkun työhön liittyvän yksityiskohdan vaikutusta kustannuk-
siin voi olla muuten hankala hahmottaa. Kun tietää työstä, on hel-
pompi myös ymmärtää, miten sovittavat asiat vaikuttavat tuotanto-
kustannuksiin, kertoo Raimo Kilpiäinen.

– Tilanteisiin vaikuttavat myös tehtaiden väliset erot, esimerkiksi 
konekanta voi olla erilainen.

– Kumiteollisuudessa on ollut poliittisia ristiriitoja, valtataisteluja-
kin. Kun tietää riidan todellisen syyn, sen ratkaiseminenkin on hel-
pompaa. 

Työehtosopimusneuvotteluihin usein osallistunut Teknikum Oy:n 
Jukka Tuominen muistelee neuvotteluja, jotka saattoivat kestää aamu-
tunneille. 

– Työehtosopimusneuvottelut olivat 1980-luvulla lähes säännölli-
sesti yön pitkille tunneille kestäviä puurtamisia. Viime vuosien neu-
vottelut ovat saatu monin osin päätökseen illan aikana tai neuvotte-
luissa on otettu jatkoaika ja neuvoteltu uudestaan päiväaikaan. 

– Samoin aikaisempina vuosina viimeisten korotuspennien laske-
miseen käytettiin runsaasti aikaa ja käytettävissä oli erilaisia palkka- 
ja palkankehitystaulukoita ja tilastoja laskennan pohjana. 

– Myös nykyiset monet työehtosopimusten tekstit ovat saaneet 
muotonsa 1980- ja 90- luvuilla. Moni yksityiskohtainen erimielinen 
tapaus piti saada sovittua ja tekstin sisältöä jouduttiin useita kertoja 

2003
• Ensimmäinen yhteistyö-

seminaari Tampereella 
Kemianliiton kanssa. 

• Pooliajattelun uusi aikakau-
si, Huoltovarmuusneuvosto 

perustetaan. 
• Kuminoki-asiaan saadaan 

myönteinen ratkaisu.
• Käytettyjen renkaiden 
vieminen kaatopaikoille 

kielletään. 
• Avaruussukkula Columbia 

tuhoutuu laskeutuessaan. 
• Anneli Jäätteenmäki toimii 

ensimmäisenä naispäämi-
nisterinä 17.4.-24.6.2003. 
• Saab-autojen valmistus 

Uudenkaupungin autoteh-
taalla loppuu.

• Ruotsin ulkoministeri Anna 
Lindh murhataan.

pRaimo Kilpiäinen
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muokkaamaan, ennen kuin se saatiin molempia osapuolia tyydyttä-
väksi.

Kumiteollisuus ry:llä on edelleenkin oma työehtosopimus. Sopi-
muksen hyväksyy Kumiteollisuus ry:n hallitus ja samalla se valtuuttaa 
Kumiteollisuus ry:n toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimukset 
yhdistyksen nimissä. 

– Olin itse neljällä neuvottelukierroksella mukana ja pääsin koke-
maan yövalvomiset. Kaksi kertaa kirjoittelin yöllä kello puoli kolmen 
maissa sähköpostia jäsenyrityksille, toimitusjohtaja Tuula Rantalaiho 
muistelee. 

Identiteetin säilyttäminen

Kumiteollisuuden oma työehtosopimus on tärkeä imagotekijä koko 
toimialalle. Se lisää yhdistyksen uskottavuutta ja painoarvoa. Tästä 
saavutuksesta myös halutaan pitää kiinni. 

– Kumialan oma työehtosopimus on poikkeuksellinen asia, koska 
aika harvalla tämän kokoisista teollisuusryhmistä sellaista on.

– Oma sopimus antaa kumiteollisuudelle mahdollisuuden vaikut-
taa suoraan omiin asioihinsa.

– Meidän alallemme tärkeät erityiskysymykset jäisivät huomiot-
ta, ja varmaan osaksi juuri tästä syystä olemme saaneet aikaan oman 
työehtosopimuksen. Se on tärkeä asia sekä yhdistykselle että Nokian 
Renkaille, selvittelee Kim Gran. 

Oma työehtosopimus on saavutus, jonka takia eräät muut liitot 
ovat olleet kiinnostuneita läheisemmästä liittoutumisesta kumin 
kanssa. Myös EK:n taholta on esitetty ajatuksia pienten liittojen ko-
koamisesta yhteen. Kumiteollisuus on kuitenkin johdonmukaisesti 
pitänyt kiinni omasta, itsenäisestä asemastaan. Puheenjohtaja Kim 
Granin perustelut ovat selkeitä:

– Mielestämme on ollut parempi toimia näin.  Kyse ei ole puolus-
tautumisesta, vaan siitä, että on tärkeää pohtia kumpi on kumpaa 
varten. 

– Jos kaikki alat yhdistetään hoidetaanko erityiskysymyksiä riittä-
vän hyvin?  Kustannussyistä ei ole järkevää yhdistyä jonkun toisen 
kanssa. 

– Miksi mennä osaksi jotakin suurempaa, jos painoarvo samalla 
putoaa?

Kumiteollisuus ry on myös kumialan identiteetin ja ominaislaadun 
vaalija. Yhdistyksen organisaatio on kevyt, toiminta on kustannuste-
hokasta. Tarvittaessa saadaan tukea ja asiantuntemusta jäsenyritysten 
ammattilaisilta. 

Kumiteollisuutta on Suomessa ollut yli sadan vuoden ajan, kumin 
ammattilaiset ovat alastaan ja osaamisestaan ylpeitä. 

Seminaareissa käsitellään laveammin yhteisiä asioita

Yhteistyössä Kemian liiton kanssa on 2000-luvulla järjestetty työn-

2004
• Yritysten edustus Kumi-
teollisuus ry:n hallituksessa 
vuorotteluperiaatteella. 
• Hallituksen syyskokous 
Pietarissa, Vsevolozhskin teh-
taan rakennustyöt alkaneet. 
• Espoon hiippakunta aloittaa 
toimintansa. 
• Suomen historian vakavin 
liikenneonnettomuus 
tapahtuu Konginkankaalla.
• Euroopan Unioni laajenee, 
mukana on 25 jäsenmaata. 
• Tapaninpäivän tsunami 
vaatii yli 200 000 ihmisen 
hengen, 179 suomalaisuhria. 
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antajajärjestön ja ammattiliiton yhteisiä seminaareja, joissa käsitellään 
alalle tärkeitä kysymyksiä laajemmasta kulmasta tarkastellen. 

Ensimmäisen seminaarin järjesti Kemianliitto Tampereella vuon-
na 2003. Tulokset olivat niin rohkaisevia, että seminaareista tehtiin 
perinne, niitä on järjestetty lähes joka vuosi. Tavoitteena on, että 
työnantajajärjestön edustajat ja luottamusmiehet keskustelevat yhtei-
sistä asioista hyvässä hengessä. Seminaarin teemana on jokin koko 
työyhteisöä koskettava aihe. 

Vuonna 2004 kokoonnuttiin 29.4. Vanajanlinnaan. Aiheena oli 
Suomen kumiteollisuuden tilanne ja tulevaisuus muuttuvassa maa-
ilmassa. 

Seuraavana vuonna 13.10. Nokian Renkaat isännöi tapaamista ja 
aiheena oli Hintakilpailukyky viennissä. 

Ylöjärven Murikka-opistolla 13.6.2006 järjestetty seminaari oli 
osa kolmivaiheista Poissaolot, työhyvinvointi ja tuottavuus -projektia. 
Seminaarissa käynnistettiin aiheen käsittely. Kakkosvaiheena oli työ-
paikkaprojekti, lopuksi työstettiin raportti. 

26.8.2008 aiheena oli Toimiva työyhteisö ja isäntänä Nokian Ren-
kaat Oyj.  

22.10.2009 Nokian Renkaat Oyj oli mukana järjestämässä yhteistä 
Yritysten kannattavuus ja kilpailukyky -tapahtumaa. 

Elinkeinopolitiikkaa – vähemmän, mutta painokkaammin

Kumiteollisuusyhdistys ry. oli perustamisvaiheessaan ensisijaisesti 
elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Tuontitullit, suojatullit ja tuontili-
senssit olivat tärkeimpiä kauppapolitiikkaan liittyviä asioita, kumi-
poolin kautta vaikutettiin kriisivalmiuteen. 

Vuonna 1995 Suomesta tuli Euroopan Unionin jäsenmaa ja elin-
keinopoliittiset asiat muuttivat luonnettaan. Tullikysymyksiä käsitel-
tiin aikaisempaa harvemmin, lähinnä silloin, kun on kyse EU:n ul-
kopuolisista kauppayhteyksistä. Luonnonkumin tuottajien järjestön 
toimintaa seurattiin pitkään, mutta sen merkitys oli hiipumassa. 

– Alkuaikoina asioin Kauppa- ja Teollisuusministeriön kauppapo-
liittisen osaston kanssa luonnonkumiasioissa. Luonnonkumin tuot-
tajien ja käyttäjien kansainvälinen organisaatio yritti tasapainottaa 
tuotanto- ja käyttömääriä ja sillä oli tavoitteena hintastabiliteetin yl-
läpito. 

– Sopimus kuitenkin purettiin, sillä se ei sovi nykyaikaiseen kilpai-
lumaailmaan. 

Merkittävämpi tapahtumasarja oli vuonna 2002 käyty kiista kumi-
noen polkumyynnistä. Tapahtumasarja, jota Tuula Rantalaiho luon-
nehtii jykeväksi. Asiaa hoidettiin yhteistyössä Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön kauppapoliittisen osaston kanssa. 

– Euroopan kuminokea valmistava teollisuus esitti joulukuussa 
2001 Euroopan  komissiolle selvityspyynnön Venäjältä ja Egyptistä 
tuotavan kuminoen polkumyynnistä, jonka jälkeen Euroopan Ko-
missio teki esityksen kuminoelle silloin määrättävistä korkeista pol-
kumyyntitulleista. 

qKumin kalanterointia.
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– Suomalaiselle kumiteollisuudelle polkumyyntitullit olisivat toteu-
tuessaan merkinneet todella paljon suurempia kustannusvaikutuksia 
kuin eurooppalaiselle teollisuudelle keskimäärin. Kuminoen valmis-
tajia on Euroopassakin, mutta Suomesta katsoen lähin kuminoen toi-
mittaja on Venäjällä ja toimitukset olivat sujuneet todella hyvin. 30 
prosenttia kuminoesta tuotiin Venäjältä.

– Meillä oli tiimi, jossa oli edustajat yrityksistä, Teknikum-Se-
koituksista, Reka Kumista ja Nokian Renkaista. Esittelimme asiaa 
KTM:n edustajille. Silloinen BLIC teki todella ison työn ja me saim-
me heiltä hyvät kansainvälisiin vertailuihin perustuvat materiaalit. 

– Suomen Kemianteollisuus ry ilmoitti, että Suomella ei ole valmis-
tajaintressiä, vain käyttäjäintressi.

Asia ratkesi viimeisenä yönä, hetkeä ennen kuin laki suojatulleista 
oli määrä saattaa voimaan. Suomea painostettiin – komissiossa oli 
silloin 15 jäsenmaata ja jokaisella maalla yksi ääni. Äänet jakautui-
vat lopulta kumiteollisuuden eduksi. Jos tulos olisi ollut toinen, se 
olisi merkittävästi heikentänyt suomalaisen kumiteollisuuden kilpai-
lukykyä. Nyt selvittiin kokonaan ilman polkumyyntitulleja. Euroop-
pa- ja ulkomaankauppaministerinä toimi tämän prosessin aikana Jari 
Vilén. 

– Tämä oli iso rahallinen voitto – muutaman vuoden jäsenmaksut 
saatiin takaisin, opportunity-voitto.

– Tällaisia asioita ei tule usein, mutta juuri näissä teollisuuden yh-
teinen liitto on oikea taho hoitamaan kaikkien puolesta tällaisia asioi-
ta, Tuula Rantalaiho toteaa.

EU:ssa oli kuminoesta käydyn kiistan aikana vielä voimassa tulkin-
ta, jonka mukaan niiden maiden, jotka eivät äänestäneet, katsottiin 
vastustavan komission ehdotusta. Pian tämän äänestyksen jälkeen 
päätösmenettelyä polkumyyntiasioissa muutettiin. On mahdollista, 
että komission esitykset menevät nykyisin helpommin läpi.

Peruskoulutus organisoidaan 

Eeva Franckin kauden lopulla kumialan ammattikoulutusjärjestel-
män rakentaminen saatiin hyvään alkuun. 1.5.1994 tuli voimaan laki 
ammatillisista tutkinnoista ja sitä täydentävä ammattitutkintoasetus. 
Kumiteollisuus ry alkoi yhdessä Opetushallituksen kanssa valmistella 
tutkintovaatimuksia, joiden mukaan arvioitaisiin ammattitutkintoon 
kuuluvat osiot, näyttökoe ja teoriakoe. 

Uuden ammattitutkinnon myötä työn ohessa ammattinsa oppi-
neille kumialan osaajille  avautui mahdollisuus suorittaa tutkinto ja 
samalla saada virallinen todistus työn ohessa hankkimastaan ammat-
tipätevyydestä. Tutkinnon suorittaneella on sekä kelpoisuus ammatti-
tehtäviin että oikeus päästä jatko-opintoihin. Työkokemukseen ja li-
säopintoihin  perustuva ammattitutkinto antaa suorittajalleen samat 
oikeudet ja mahdollisuudet kuin vastaava oppilaitoksissa suoritettu 
tutkinto.  

Hyvänä pohjana tutkintovaatimusten valmistelutyölle oli Suomen 
Kumiteknisen yhdistyksen jo vuosien ajan säännöllisesti järjestämän 
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Kumitekniikan peruskurssin sisältö. Tutkintovaatimuksia valmis-
telleeseen työryhmään kuuluivat aikuiskoulutusjohtaja Ilpo Moisio 
Vammalan Ammattikoulusta, varapääluottamusmies Ari Nieminen 
Nokian Renkailta ja materiaalipäällikkö Timo Laurila Stowe Wood-
ward Finland Oy:stä. 

Vuonna 1996 julkistettiin ensimmäiset tutkintovaatimukset kumi-
alan ammattitutkintoa varten. Tutkinnon ohjelmaa oli valmisteltu yh-
dessä Vammalan aikuiskoulutusosaston kanssa. Kesäkuun alussa tut-
kintosuunnitelma luovutettiin opetushallituksen yli-insinööri Raili 
Laasoselle. Vammalan ammattikoulu myös isännöi luovutustilaisuut-
ta, johon osallistuivat myös suojelupäällikkö Jukka Tuominen Tekni-
kum Oy:stä ja Opetushallituksen edustajana Pirkko Laurila. 

Tutkintojen vastaanottamista varten nimettiin tutkintotoimikun-
ta, johon ensimmäisen kaksivuotiskauden aikana kuuluivat puheen-
johtajana lehtori Raija Hanhi (OAJ), sihteerinä Timo Laurila (työnan-
tajat) ja työntekijöiden edustajana Ari Nieminen. Puheenjohtaja Raija 
Hanhi oli mukana vuoteen 2001 asti, hänen seuraajiaan ovat OAJ:n 
edustajina olleet Esko Järvinen (2001–2004) ja Juhani Rintala (2004–
2010). Timo Laurila toimi sihteerinä vuoteen 2010 asti, hänen seu-
raajansa on Eeva Syvälahti. Työntekijöiden edustajaksi tuli Jyri Nou-
siainen (1998-2007), sen jälkeen Petri Sorvali. Nykyisessä tutkintotoi-
mikunnassa (1.8.2010-31.7.2013) on puheenjohtajana Juhani Rintala, 
sihteerinä Eeva Syvälahti ja kolmantena jäsenenä Petri Sorvali.

Ensimmäiset tutkinnot suoritettiin vuonna 1998, jolloin hyväksyt-
tyjä oli 43. Seuraavana vuonna 71 tutkintoa. Tutkinnon on vuoteen 
2010 mennessä suorittanut 243 ammattilaista eri tehtaista. Ensim-
mäisinä vuosina tutkintoja suoritettiin paljon, sille oli selkeästi tar-
vetta. 2000-luvulle tultaessa tutkintojen määrä joksikin aikaa väheni, 
kunnes 2010-luvulla toiminta on vilkastunut uudelleen. Tutkintoja 
on Suomen ohella suoritettu myös Venäjällä, Nokian Renkaiden teh-
taalla. 
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qLehtijuttu Tyrvään 
Sanomissa 

8. kesäkuuta 1996.

pJukka Tuominen
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Ammattitutkintoja on ottanut vastaan Sastamalan koulutuskun-
tayhtymään kuuluva  Vammalan ammattikoulu ja Tampereen aikuis-
koulutuskeskus. Näyttötutkintoon opiskelija voi valmentautua halua-
mallaan tavalla, itse opiskellen tai käymällä kursseja, joita on järjestä-
nyt mm. Mercuri-Instituutti. 

Kumialalla työsuhteet ovat olleet pitkiä ja työntekijät ovat perintei-
sesti pätevöityneet tehtäviinsä työssä oppimalla.  

– Kumiteollisuuden työpaikkoja ei ole kovin paljon. Esimerkiksi 
konepajateollisuudessa paikan vaihtaminen on helpompaa, suunnil-
leen samanlainen työpaikka on helppo löytää. Kumilla on oma kult-
tuurinsa, johon työntekijä joko sopeutuu ja jää pitkäksi aikaa – tai 
lähtee, selvittelee työsuhdepäällikkö Altti Korpela Nokian Renkaat 
Oyj:stä. 

– Oman ammattitutkinnon saaminen on lisännyt kumiteollisuu-
den ammattilaisten arvostusta. Samalla se merkitsee entistä suurem-
paa sitoutumista työhön, arvioi Sirkka Hagman. 

Näyttötutkinnon vaatimuksia on uudistettu, viimeksi vuonna 
2005. Kaikissa muutosvaiheissa on myös Kumiteollisuus ry:n edustaja 
ollut työryhmässä mukana.

Kumiteollisuus ry:n jäsenyrityksissä suhtaudutaan opiskeluun hy-
vin positiivisesti. Tutkinto on osoitus suorittajansa ammattitaidosta 
ja työmarkkinakelpoisuudesta. 

Peruskoulusta kumioppiin

Kun aikuiskoulutus ja näyttötutkinnot oli saatu kuntoon, käyn-
nistettiin ammattikoulutasoisen kumialan ammattikoulutuksen 
suunnittelu. Teknikum Oy:n Jukka Tuominen oli tämän koulutuk-
sen aloitteentekijänä ratkaisevassa roolissa, hän käynnisti neuvottelut 
Vammalan ammattikoulun kanssa.

Koulutusta varten tehtiin yhteistyössä Opetushallituksen, oppilai-
toksen ja Kumiteollisuus ry:n koulutusjaoston kanssa tutkintovaati-
mukset, jotka saatiin valmiiksi vuoden 1999 lopussa. Kumiteollisuu-
den alaan kuuluvat kurssit sisältyvät Muovi- ja kumituotevalmistajan 
perustutkintoon. Tutkintoon johtava koulutus kestää 120 opintoviik-
koa ja siihen sisältyy 20 opintoviikon pituinen työssä oppimisjakso. 
Tutkinnot suoritetaan oppilaitosten tutkintojärjestelmän mukaisesti. 
Syksyllä 2000 aloitti Vammalassa ensimmäinen luokka.

Koulutukseen riitti hakijoita ja aluksi lähes joka vuosi voitiin käyn-
nistää uusi luokka. Koulutuksen suorittaneet ovat kaikki myös työl-
listyneet. 

Talouden suhdanteet heikkenivät vuosina 2008 ja 2009 eikä kumi-
alan koulutukseen hakeuduttu yhtä innokkaasti kuin aikaisemmin. 
Uusia luokkia ei Vammalan ammattikoulussa kahtena syksynä kyetty 
muodostamaan. 

Yritysten taloudelliset näkymät vuonna 2011 ovat jo valoisammat 
ja tulevaisuus näyttää paremmalta.  Koulutusta myös tarvitaan:

– Teollisuudelle tärkeintä on osaava työväki. Yrityksillä menee taas hy-
vin ja väkeä palkataan, lisäksi suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle.

2005
• Elinkeinoelämän Keskus-
liitto EK muodostetaan. 
• Kumialan ammattitutkinnon 
tutkintovaatimuksia 
uudistetaan.
• Nokian Renkaiden 
tehdas Pietarin lähellä 
Vsevolozhskissa käynnistyy.
• Suomen Kumitehdas Oy ja 
Suomen Rengastehdas Oy 
liittyvät jäseniksi. 
• Hallituksen syyskokous 
Prahassa. 
• Paperiliiton lähes puolitois-
ta kuukautta kestänyt lakko.
• Uudeksi paaviksi valitaan 
Benedictus XVI.
• Kampin terminaali otetaan 
käyttöön. 
• Hurrikaani Katrina iskee 
Yhdysvaltojen eteläosiin.
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– Osaamisvaatimukset muuttuvat teknologian myötä, käsityön 
osuus vähenee, työ on enemmän prosessien ohjaamista. Kumialan 
yritykset kansainvälistyvät voimakkaasti ja yrityksillä on tuotantoa 
Venäjällä, Kiinassa ja Puolassa. Kielitaitoa ja kommunikointitaitoa 
vaaditaan. 

– Työtahti on tiukka ja yrityksillä on yhä vähemmän resursseja työ-
paikalla tapahtuvaan koulutukseen, enää ei ole mestareita ja oppipoi-
kia, perustelee Tuula Rantalaiho. 

Pirkanmaan ammattiopisto Pirko aloitti Nokialla syksyllä 2008 
koulutuksen kumituotevalmistajan tutkintoon. Pirko sai koottua 
opinnot aloittavan ryhmän myös kahtena taloudellisen laman vuo-
tena. Sastamalan Koulutuskuntayhtymään kuuluva  Vammalan Am-
mattikoulu ja Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymään kuuluva 
Nokian Ammattikoulu tekevät nykyään yhteistyötä. 

Kumituotevalmistajan tutkinto on osa muovi- ja kumialan perus-
tutkintoa. Tämän perustutkinnon vaatimusten uudistamistyö käyn-
nistyi kesällä 2008. Alan teollisuus osallistui aktiivisesti uudistamis-
työhön. 

Omaa ammattikorkeakoulutasoista tutkintoa kumialalla ei tois-
taiseksi ole. Tavoitteena on luoda koulutusjärjestelmä, joka kattaisi 
kaikki kouluasteet. Ammattikorkeakouluissa kumialan opetus liittyy 
muovi-insinöörin koulutukseen ainakin Joensuussa ja Lahdessa. Tam-
pereella toiminta on prosessi-insinöörin nimikkeen alla. Kumialan 
koulutusta on Tampereen Ammattikorkeakoulussa ollut organisoi-
massa Esa Väliaho, jolla on työkokemusta myös kumiteollisuudesta. 
Kumialan kurssit ovat olleet hyvin suosittuja. 

Kumialan koulutuksen kannalta tärkeä etappi saavutettiin, kun 
alan oma, suomenkielinen oppikirja ilmestyi syksyllä 2007. Timo Lau-
rilan kirjoittama Kumitekniikka - Lyhyt johdatus kumitekniikan 
perusteisiin on perusteos, sillä aikaisemmin ei vastaavaa oppikirjaa 
ole julkaistu suomeksi. Englanninkielistä kirjallisuutta on saatavilla 
paljonkin, mutta sen käyttäminen esimerkiksi ammattikoulutasolla 
on vaikeaa. Kirjan pääkohderyhmänä ovat  ammattikoululaiset, mut-
ta sitä voivat lukea kaikki kumista kiinnostuneet. Kirja sai ilmestyes-
sään hyvän vastaanoton, sille oli olemassa tarvetta. 

Kumialalle oma professori 

Vuonna 1999 esitettiin ajatus kumialan omasta yliopistotasoisesta oppi-
tuolista. Asiaa ajoivat Pirkanmaan kunnat, yritykset, etenkin Nokian Ren-
kaat Oyj  ja Teknikum-Yhtiöt Oy, kumiteollisuuden laitetoimittajat ja ku-
mikomponenttien käyttäjät. Kumiteollisuusyhdistys osallistui alusta alka-
en hankkeeseen. Yhtenä hankkeen alullepanijoista oli materiaalitekniikan 
professori Pentti Järvelä. Myös Lasse Kurkilahti ja Kalevi Vuorisalo olivat 
aktiivisesti mukana hankkeessa, määrätietoisesti ja kehityshakuisesti. 

Elastomeeritekniikan professorin virka perustettiin 1.8.2000 Tampe-
reen teknilliseen korkeakouluun (TTKK). Opetus alkoi 1.1.2001 Oppilai-
toksen nimi muuttui vuonna 2003 muotoon Tampereen teknillinen yli-
opisto (TTY). 

2006
• BLIC lakkautetaan, uudeksi 

kumialan eurooppalaiseksi 
yhteistyöjärjestöksi ETRMA
• Vuoden lopussa muutto 

Kemianteollisuus ry:n tiloihin.
• Metso Minerals Finland Oy 

liittyy jäseneksi. 
• VR:n makasiinit tuhoutuvat 

tulipalossa.
• Lordi voittaa Eurovision 
laulukilpailut Ateenassa. 
• Kerava-Lahti -oikorata 

otetaan käyttöön.
• Irakin entinen presidentti 

Saddam Hussein teloitetaan. 
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Aikaisemmin ei kumialalle erikoistunutta akateemista opetusta 
ollut ollut, vaikka yliopistojen ja teknisten korkeakoulujen opetuk-
sessa olikin sivuttu myös kumiin ja elastomeeritekniikkaan liittyviä 
kysymyksiä ja kumialaa oli opetettu materiaaliopin yhteydessä. Uu-
den professuurin myötä korkeakoulu sitoutui huomioimaan kumite-
ollisuuden näkökulman. Korkeakoulu tuli samalla mukaan yritysten 
tuotekehitysprojekteihin. 

Kumiprofessuurin mahdollistivat Pirkanmaan kunnat, yritykset, 
kumiteollisuuden laitetoimittajat ja kumituotteiden käyttäjät. Elas-
tomeeritekniikan laboratorio ja professuuri olivat mittavia hankkei-
ta myös taloudellisesti. Peruspääoma saatiin kunnilta ja yrityksiltä, 
jonka jälkeen, kun noin puolet tarvittavasta rahamäärästä oli koossa 
Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus tuli mukaan 
rahoittajaksi. Kumiteollisuusyhdistys oli mukana rahoituksen järjes-
telyissä – Nokian Renkaat ja Teknikum maksoivat osuutensa suoraan 
hankkeelle, pienempien yritysten osuus jaksotettiin viiden vuoden 
ajalle ja he maksoivat osuutensa Kumiteollisuusyhdistyksen jäsen-
maksujen yhteydessä. 

Kerätyillä varoilla kyettiin perustamaan kaksi elastomeeriteknii-
kan laboratoriota, Tampereelle, TTY:n yhteyteen ja Vammalaan.

Ensimmäiseksi elastomeeritekniikan professoriksi nimitettiin TkT 
Kalle Hanhi, joka oli tehnyt pitkän uran Nokia Kumiteollisuudessa. 
Valintansa aikaan hän työskenteli Lahden ammattikorkeakoulun tek-
niikan laitoksen koulutusjohtajana.  

Diplomitöitä elastomeeritekniikasta tehdään vuosittain muutama, 
mutta alan kursseja valitsee parikymmentä opiskelijaa. Diplomitöiden 
aiheet ovat olleet käytännönläheisiä, teollisuuden tarpeista lähteviä. 
Perustutkimusta on ollut vähemmän, kertoo emeritusprofessori Kalle 
Hanhi. 

– Lähtökohtana ovat olleet teollisuuden ongelmat. Silikonikumin 
lämmönkestoa on tutkittu, nanotekniikkaa, raskaiden renkaiden tek-
nologiaa ja kumin käyttöä teollisuudessa yleisemminkin.

Professuurin myötä Tampereen teknillisestä yliopistosta on tul-
lut elastomeeritekniikan tutkimuksen johtava yksikkö. Mutta myös 
muut korkeakoulut ovat mukana tutkimusyhteistyössä, esimerkkinä 
vuonna 2006 käynnistynyt POPROK-hanke (Polymeerien ja polymee-
ripohjaisten monimateriaalien prosessoinnin tutkijakoulu), jossa ovat 
olleet mukana myös Teknillinen korkeakoulu (nyk. Aalto-yliopisto), 
Åbo Akademi ja Lappeenrannan tekninen yliopisto.  

Professori Jyrki Vuorisen kaudella elastomeeritekniikan kursseja 
on pystytty lisäämään ja kurssien rinnalla on käynnistetty uusia tut-
kimusprojekteja. Kiinnostavimpiin kuuluu puhtaasti kumiin liittyvä 
Wilmix-projekti (The Development of Efficient and Environmental-
friendly New Elastomer Based Materials and Their Mixing Technolo-
gies), jossa on mukana vieraileva professori Wilma Dierkes Twenten 
yliopistosta Hollannista. Wilmix-projektin tarkoituksena on kehittää 
uusia tehokkaita ja ympäristöystävällisiä elastomeeripohjaisia materi-
aaleja ja niiden sekoitustekniikoita. Projektin rahoittaa sataprosent-
tisesti Tekes ja sen vastuullisena johtajana toimii Jyrki Vuorinen. Li-
säksi projektissa on mukana tutkija Minna Poikelispää, joka kuuluu 

pKalle Hanhi
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myös  Suomen Kumiteknisen Yhdistyksen stipendin saajiin. Projekti 
on kolmevuotinen ja se toteutetaan vuosien 2009-2011 aikana rin-
nakkaisprojektina Nokian Renkaat Oyj:n ja Teknikum-Yhtiöt Oy:n 
projektien kanssa. 

– Nanotekniikka ja sen liittyminen elastomeereihin on hyvin ajan-
kohtaista ja siitä on ollut myös muita, päättyneitä projekteja. 

– Toinen tällä hetkellä käynnissä oleva projekti, jossa kumeilla on 
merkittävä rooli on K3MAT, jossa tutkitaan kulumiskestäviä hybridi-
materiaaleja, joissa on tehty erilaisia metalli-kumi-, metalli-komposiitti 
-yhdistelmiä, joilla on pyritty saamaan aikaan sekä kevyempiä että pa-
remmin toimivia rakenteita. Tämä tutkimus sivuaa paljon muutakin 
kuin vain kumitehdasta, selvittelee Jyrki Vuorinen. 

Korkeakoulu valmentaa pitkälle työuralle

Professori Jyrki Vuorinen toimii TTY:ssa materiaalitekniikan lai-
toksella, jonka alaisuuteen polymeerimateriaalitkin kuuluvat.  

– Vuosittain tulee noin 80 opiskelijaa opiskelemaan materiaalitek-
niikkaa, Polymeerimateriaalien suuntautumisvaihtoehdon alla voi 
kursseja valitsemalla painottaa opintojaan muoveihin, elastomeerei-
hin, komposiitteihin, prosessointiin.

– Tekniset polymeerit ovat syventävän eli maisterivaiheen opinto-
jen nimi ja tähän kuuluvat muovimateriaalit, komposiitit, elastomeric 
materials, elastomeerien reologia, processing of plastics. 

– Kaikkien pitää lukea nämä ja sitten voidaan täydentää opintoja 
esimerkiksi elastomeerien jatkokurssilla. 

TTY:llä on tarjolla kaksi elastomeereihin liittyvää kurssia, aikai-
semmin kursseja on ollut vain yksi. Opetus on kansainvälistä, kurs-
seille osallistuu paljon – joskus jopa puolet kurssin vahvuudesta – 
opiskelijavaihdon kautta muualta tulevia opiskelijoita. Jos opetus  täy-
tyy pitää englannin kielellä, se pidetään englanniksi. 

– Molemmat elastomeerimateriaalien kurssit luennoidaan englan-
niksi, mikä on tietoinen päätös. Vieraileva professori Wilma Dierkes 
on hyvin pystynyt osallistumaan opintojen suunnitteluun ja autta-
maan meitä niiden pitämisessä kilpailukykyisinä myös kansainvälises-
ti. 

Opintojen päätösvaiheessa tehdään diplomityö. Diplomitöistä suu-
ri osa on joko suoraan tai tutkimusprojektien kautta yritysten kanssa. 
Diplomitöitä, jotka laitos rahoittaisi kokonaan ilman teollisia part-
nereita, on häviävän pieni määrä.

– Sattumalla on suuri merkitys – diplomityöt suuntaavat ihmisiä 
hyvin paljon ja vaikuttavat siihen, millaisiin tehtäviin he sijoittuvat, 
kertoo Jyrki Vuorinen. 

Monipuolinen koulutuskokonaisuus valmentaa opiskelijoita yhä 
nopeammin muuttuvaan työelämään. 

– Nykyaikana me emme voi kouluttaa esimerkiksi rengastehtaan 
insinööriä, vaan meidän pitää kouluttaa ihmisille kaksi päämäärää.  

– Ensimmäinen päämäärä on riittävä perehtyneisyys johonkin 
alaan, niin, että he saavat ensimmäisen työpaikan. Toinen on kyky 

2007
• Kumiteollisuus ry alkaa toi-

mia Kemianteollisuus ry:n 
jäsenliittona. 

• REACH-lainsäädäntö astuu 
voimaan kaikissa EU-maissa.

• Hallituksen syyskokous 
Pietarissa, uuden 

rengastehtaan alkuvaiheet. 
• Timo Laurilan kirja 

Kumitekniikka julkaistaan. 
• Hexamer Oy liittyy 

jäseneksi. 
• Ban Ki Moon valitaan YK:n 

pääsihteeriksi. 
• Tuhat kunnostettua armei-

jan polkupyörää myydään 
veteraanijärjestöjen hyväksi. 

• Jokelan koulu-
ammuskelussa kuolee 9 

ihmistä, haavoittuu 10. 
• Kimi Räikkönen voittaa 

F1-maailmanmestaruuden.
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ajatteluun ja oppimiseen niin, että he pystyvät val-
mentautumaan niihin tuleviin työtehtäviin, jotka 
todennäköisesti poikkeavat siitä ensimmäisestä hy-
vin paljon. 

Tavoitteena onkin antaa opiskelijoille hyviä teo-
reettisia valmiuksia, joiden kautta voi opetella uusia 
asioita.  

– Lamat tulevat ja menevät, heilahtelut ovat hy-
vin nopeita, perustetaan tehtaita Kiinaan, Venäjäl-
le, ne vaikuttavat paljon siihen, millaisia ihmisiä 
koulutetaan. 

– Kun meille tulee lahjakas opiskelija lukiosta, 
niin ei tiedetä sitä, mitä ammatteja tarvitaan hänen 
valmistuessaan 5-6 vuoden kuluttua. Eri alojen ve-
tovoima, tarpeet ja muut, ne vaihtuvat hyvin nope-
asti. 

Jyrki Vuorinen toivoo, että yritykset näkisivät, 
ettei yliopistoyhteistyö ei ole pelkästään päivänpolt-
tavien asioiden tutkimista. Yhteistyöllä voidaan vai-
kuttaa pitkällä tähtäyksellä opetukseen ja tutkimuk-
seen. 

– Tutkimuksessa käsitellään niitä asioita, joita yri-
tykset näkevät tärkeiksi. 

– Me koulutamme asiantuntijoita, sillä yritykset 
arvostavat pitkälle koulutettuja asiantuntijoita, ei 
pelkästään lyhytaikaista. Tohtori, joka väittelee kol-
mekymppisenä, toimii nykytiedon mukaan lähes 40 
vuotta alalla asiantuntijana. 

– Osallistumalla tutkimusprojekteihin ja kouluttamalla näitä ihmi-
siä, saadaan hyvin pitkään koulutettuja asiantuntijoita ja satsaus kou-
lutukseen tulee elämäntyön myötä takaisin, moninkertaisena, toteaa 
professori Vuorinen. 

Kumi-instituutti perustetaan 2000 

Elastomeeritekniikan professuurin aikaansaamista edistäneet yh-
teistyötahot perustivat Nokian kaupungin aloitteesta vuonna 2000 
Kumi-Instituutin, josta on muodostunut kumialan vapaamuotoinen 
yhteistyöverkosto.  Kumi-instituutin tavoitteeksi asetettiin lisätä yri-
tysten osaamista ja kilpailukykyä globalisoituvilla markkinoilla sekä 
edistää innovaatioiden syntyä ja liiketoiminnan kasvua. Kumi-insti-
tuutti on tehnyt Suomen kumialan yrityksissä koulutus- ja tutkimus-
tarpeiden haastatteluselvityksen, jonka pohjalta toimintaa on kehitet-
ty.  

Kumi-instituutin johtokunta kutsui 2.2.2001 Kumi-instituutin joh-
tajaksi professori Kalle Hanhen, joka jatkoi tehtävässä 30.4.2006 as-
ti. 1.5.2006 alkaen Kumi-instituutin johtajana on toiminut professo-
ri Jyrki Vuorinen. Kumi-instituutti ei ole rekisteröity yhdistys, mutta 
sillä on yhteisesti sovitut toimintasäännöt ja johtokunta, jossa ovat 

pProfesssori Jyrki Vuorinen 
Suomen paviljongissa Kirnussa 
Shanghain maailmannäyttelys-
sä 2010.



89 UUSI OTE TOIMINTAAN   

edustettuina kaikki kumiklusteriin kuuluvat yhteistyötahot. Kumi-
instituutin johtokunnan puheenjohtajana on vuosina 2001–2011 toi-
minut Kumiteollisuusyhdistyksen toimitusjohtaja Tuula Rantalaiho. 
Huhtikuussa 2011 johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin FP Finn-
Profiles Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eero Mäki-Lahna.

Kumi-instituutin toiminnan näkyvin ja tärkein osa ovat vuosittain 
järjestettävät seminaarit, joissa kumialaan ja sidosryhmiin kuuluvat 
tapaavat toisiaan. Seminaarien alustukset liittyvät koko alaa kosketta-
viin ajankohtaisiin kysymyksiin. Kansainvälistyminen on tullut mu-
kaan Kumi-instituutinkin toimintaan: vuoden 2009 seminaari järjes-
tettiin Pietarissa.

uToisen maailmansodan 
raaka-ainepula pakotti 

tutkimaan uusia vaihtoeh-
toja. Suomessakin tutkittiin 

kumivoikukan viljelymahdol-
lisuuksia. Voikukan maitiais-
nesteestä voidaan valmistaa 

lateksia. Kumivoikukkaa on 
viime vuosina alettu tutkia 

uudelleen.
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Elinkeinoelämän Keskusliitto EK syntyi vuonna 2004, kun Teolli-
suuden ja Työnantajain Keskusliitto ja Palvelutyönantajat yhdistyivät. 
Uusi työnantajajärjestö aloitti toimintansa vuoden 2005 alusta ja Ku-
miteollisuus ry:stä tuli sen jäsenjärjestö.  

Kumiteollisuus ry sai oman edustajansa EK:n edustajistoon. EK:n 
yrittäjävaltuuskunnassa on kaksi Kumiteollisuuden edustajaa. EK:n 
yhteyteen perustettiin aluejohtokuntia, joista kahdessa Kumiteolli-
suus ry:llä on ollut edustus. Lisäksi saatiin edustajat kahteen valiokun-
taan. Kumiteollisuus ry:n painoarvo järjestön kokoon suhteutettuna 
on siis edelleenkin merkittävä.  

Vuoden 2005 aikana käynnistyivät toden teolla neuvottelut Kumi-
teollisuus ry:n ja Kemianteollisuus ry:n välisestä yhteistyöstä. Asia oli 
ollut toistuvasti esillä jo aikaisemminkin, Kumiteollisuuden kaltai-
nen pieni toimialajärjestö haluttiin sulauttaa isompaan. Nyt saavutet-
tiin neuvottelutulos, joka varmisti sen, että Kumiteollisuus ry säilytti 
itsenäisyytensä, mutta sai samalla suuremman organisaation tuomat 
edut.   

Kun Kumiteollisuus ry jätti jäsenanomuksensa, anomuksen vas-
taanottajana oli Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, 
vuorineuvos Lasse Kurkilahti, joka oli toiminut Kumiteollisuus ry:n 
puheenjohtaja vuoteen 2000 asti. Vuoden 2007 alusta Kumiteollisuus 
ry alkoi toimia Kemianteollisuus ry:n jäsenjärjestönä.

Järjestöt eivät sulautuneet yhteen, vaan Kumiteollisuus ry säilyt-
ti sekä elinkeinopoliittisen että työvoimapoliittisen edunvalvonnan 
omissa käsissään. Työvoimapoliittisen edunvalvonnan tärkein saavu-
tus on ollut oma työehtosopimus. Sopimus varmisti työehtosopimus-
toiminnan jatkon. Kumiteollisuuden työmarkkina-asioista vastaavak-
si juristiksi tuli samalla Kemianteollisuus ry:n apulaisjohtaja, varatuo-
mari Raimo Kilpiäinen.

Kumiteollisuus ry:n puheenjohtaja on yksi Kemianteollisuus ry:n 
varapuheenjohtajista ja Kemianteollisuuden hallituksen työvaliokun-
nan jäsen, lisäksi yhdistyksen varapuheenjohtajalla on hallituspaikka. 
Kumiteollisuus ry:n syyskokous nimeää edustajat näihin luottamus-
tehtäviin.

7. Uusiin 
järjestörakenteisiin
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Kemianteollisuus ry:n jäsenyys paransi Kumiteollisuus ry:n toimin-
taedellytyksiä ja samalla se lisäsi toiminnan kustannustehokkuutta. 
Jäsenmaksujen laskutus siirtyi Kemianteollisuus ry:n hoidettavaksi ja 
jäsenmaksu määräytyy Kemianteollisuuden sääntöjen mukaan. 

Kumiteollisuus ry:n toimisto muutti Kemianteollisuus ry:n tiloi-
hin. Muutos merkitsi toimitiloista tinkimistä, mutta toi samalla pie-
nelle järjestölle tärkeitä synergiaetuja, sillä Kemianteollisuuden asi-
antuntijat ovat luontevasti keskusteluetäisyydellä. Kumiteollisuus ry 
sai edustajansa myös Kemianteollisuus ry:n viestintä- ja koulutusva-
liokuntiin. 

ETRMA korvaa BLIC:in

Euroopan laajuinen kumiteollisuuden yhteistyöjärjestö BLIC oli 
jo vuonna 2001 uudistanut toiminta-ajatustaan ja se oli samalla sel-
keämmin profiloitunut kahden tärkeän tuotantosuunnan edustajak-
si. BLIC:in alaan kuuluivat renkaat ja muut kumituotteet. Suomi oli 
ollut BLIC:in jäsen vuodesta 1997, Kumiteollisuus ry:n ohella Nokian 
Renkaat Oyj on suora jäsen. Jäsenyyteen liittyviä yhteyksiä hoitaa Ku-
miteollisuus ry:n puolella toimitusjohtaja Tuula Rantalaiho. Kielitai-
toisena ja hyvin teollisuuteen perehtyneenä hän hallitsee tehokkaasti 
kansainväliset yhteydet. 

Vuonna 2006 perustettiin ETRMA European Tyre & Rubber Ma-
nufacturers’ Association, josta tuli BLICin työn jatkaja, myös Suomen 
jäsenyys jatkui katkeamatta. Kumialan kattojärjestön rakennetta ja 
identiteettiä uudistettiin ja ETRMAsta tuli eurooppalaisen kumialan 
yhteisö, joka edustaa 4 200 yritystä ja jonka jäsenyrityksissä työsken-
telee 360 000 henkilöä. 

ETRMA toimii Euroopassa EU-maiden kumiteollisuuden etujär-
jestönä ja sillä on tärkeitä maailmanlaajuisia kontakteja kumialalla. 
ETRMAn kautta Kumiteollisuus ry:llä on mahdollisuus päästä mu-
kaan kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin, jotka ovat IRSG (Interna-
tional Rubber Study Group) ja IRCO (International Rubber Confe-
rence Organisation). Käytännön tasolla yhteydet IRCOn kanssa hoi-
taa Suomen Kumitekninen Yhdistys ry. 

ETRMA toimii eurooppalaisen kumiteollisuuden yhteisenä tuki-
organisaationa ja tarjoaa laaja-alaisia palveluja. Terveyteen ja ympäris-
töön liittyvissä asioissa se tukee jäsentensä toimintaa REACH-lainsää-
dännön soveltamisessa ja raaka-aineiden rekisteröimisessä. ETRMA 
tuottaa tausta-aineistoja ja toimii asiantuntija- ja tukiorganisaationa 
myös päästökauppaan liittyvissä kysymyksissä. Ympäristöasioihin 
kuuluu myös renkaiden kierrätys. Tavoitteena on myös muuttaa yleis-
tä ajattelutapaa niin, että käytetyt autonrenkaat aletaan yhä laajem-
min mieltää raaka-aineeksi eikä jätteeksi. 

Päästöihin kiinnitetään huomiota sekä tuotteiden valmistuksen et-
tä niiden käytön osalta. Esimerkiksi autonrenkaiden osalta tutkitaan 
päästöjä, melua, vierintävastusta ja renkaan käyttäytymistä kosteissa 
olosuhteissa. Tärkeänä työkenttänä on renkaiden liikenneturvallisuu-
den parantaminen.  

pETRMA:n pääsihteeri 
Fazilet Cinaralp.

2008
• Kalle Hanhesta emeri-

tusprofessori, seuraajaksi 
valitaan Jyrki Vuorinen. 

• Wilmix-projekti käynnistyy.
• Pirko aloittaa 

kumituotevalmistajan 
ammattikoulutuksen. 

• Maailmanlaajuinen talous-
lama johtaa Suomen kumi-

teollisuudessa irtisanomisiin. 
• Kumijaloste Oy fuusioituu 

Teknikum-yhtiöihin ja sen 
jäsenyys päättyy. 

• Kumiteollisuus ry:n jäsenik-
si liittyvät Vi-Su Oy, OT-Kumi 

Oy, Profmer Oy, Mar-Con Po-
lymers Ltd. ja  V.A.V. Group.

• Janne Ahonen voittaa 
Keski-Euroopan mäkiviikon 

viidennen kerran. 
• Ilkka Kanerva joutuu 

eroamaan ulkoministerin 
tehtävästä. 

• Martti Ahtisaari saa 
Nobelin rauhanpalkinnon.

• Vuosaaren satama otetaan 
käyttöön.

• REACH-lainsäädännön 
soveltaminen alkaa kaikkien 
aineiden esirekisteröinnillä. 
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ETRMA kantaa huolta eurooppalaisen kumiteollisuuden kilpailu-
kyvystä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Se tukee kaupan vapautta-
mista ja raaka-ainetuotannon työolojen kohentamista. 

Puheenjohtaja Kim Gran korostaa kansainvälisen yhteistyön ja 
yhteistyöorganisaatioiden merkitystä, sillä niiden kautta pienikin toi-
mija saa äänensä kuuluviin. Kontaktien luomisessa Kumiteollisuus 
ry:llä on tärkeä rooli, sillä etenkin pienemmille yrityksille läsnäolo 
kansainvälisillä foorumeilla on lähes välttämätön, mutta samalla pal-
jon resursseja vaativa asia. Kaikki jäsenyritykset ovat hyötyneet kan-
sainvälisistä kontakteista, myös Nokian Renkaat Oyj, joka on myös 
ETRMAn suora jäsen.   

– Pitää tuoda esiin argumentteja, jotka tukevat meidän asiaamme. 
Tässä on onnistuttu erittäin hyvin. 

– Rengaspuolella on erilaisia talvirengaslainsäädäntöön liittyviä 
asioita, joita ETRMA ja muut järjestöt vievät eteenpäin – me olemme 
pystyneet tuomaan esiin  poikkeuksia, joita me tarvitsemme, ja joita 
me olemme saaneet läpi. Nämä asiat ovat olleet turvaamassa meidän 
toimintaamme. 

– Ilman Kumiteollisuus ry:tä näitä kontakteja ei olisi olemassa eikä 
ETRMAn  vaikutuskanavaa olisi voitu käyttää.  

– Meidän roolimme on seurata mitä tapahtuu ja olla mukana ja 
antaa lausuntoja niin, että oma mielipide kuuluu. Moni asia on kui-
tenkin suurten globaalien yritysten käsissä, toteaa Kim Gran.

Kumiteollisuus ry:n yhteydet kansainvälisiin toimijoihin ja oman 
alan järjestöihin maailmalla ovat tärkeitä erityisesti kansainvälisty-
ville jäsenyrityksille, sillä näin syntyy tärkeitä kontakteja. Järjestöjen 
kautta ollaan valppaasti mukana kansainvälisessä yhteisössä ja seura-
taan, mitä maailmalla tapahtuu. Jäsenyritykset mainitsevatkin kan-
sainväliset kontaktit yhtenä kaikkein tärkeimmistä jäsenyyden tuo-
mista hyödyistä. 

Vuoden 2010 lopussa suomalaisen kumiteollisuuden kotimaisissa 
yksiköissä työskenteli lähes 2 200 ammattilaista. Suomalaisten kumi-
alan yritysten ulkomailla toimivien tehtaiden työntekijät ovat omien 
kansallisten toimialajärjestöjensä alaisia. Esimerkiksi Teknikum-Yh-
tiöt Oy työllistää yli 50 ammattilaista Kiinassa ja Venäjällä, Reka-Ku-
milla on Puolassa 120 työntekijää. Kumiteollisuuden piirissä toimii 
myös muita ammattiryhmiä, Nokian Renkaat -konserniin kuuluvan 
Vianor -ketjun työntekijät kuuluvat Autonrengasliittoon. 

REACH-asetus 2007 
 
REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 

1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenette-
lyistä ja rajoituksista, ja se tuli voimaan 1.6.2007. Lyhenne REACH 
tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restricti-
on of Chemicals. 

Kumiteollisuuden piirissä on tehty ympäristötyötä jo pitkään, ym-
päristöyhdyshenkilöiden kokouksissa on käsitelty ISO 14000-sarjan 
standardeja. 2000-luvulla ympäristöasioita alkoi hoitaa jaosto, joka 

2009
• Hallituksen kevätkokous 
Pietarissa, Vsevolozhkin 
tehtaalla. 
• Suomen Kumitehdas Oy 
eroaa yhdistyksestä 
lopetettuaan valmistuksen.
• Kuntaliitosten ennätys-
vuosi, osa Sipoosta liitetään 
Helsinkiin. 
• Eduskunta hyväksyy 
sähköisen viestinnän tieto-
suojalain ”Lex Nokian”.
• Barack Obama astuu 
Yhdysvaltain presidentin 
virkaan.
• Timo Soini valitaan Perus-
suomalaisten puheenjohta-
jaksi.
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oikeastaan on ollut EHS-jaosto, aiheina ympäristö, terveys ja turvalli-
suus. (Environment, Health, Safety = EHS). 

Kaikesta aikaisemmin tehdystä työstä huolimatta REACH on vaa-
tinut merkittävästi Kumiteollisuus ry:n voimavaroja. REACH on ollut 
yksi koko yhdistyksen historian suurimmista projekteista, prosessi, jo-
ka jatkuu vielä pitkään. Se on yhtä tärkeä niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisillä markkinoillakin toimiville yrityksille ja siksi Kumiteolli-
suus ry:n rooli on tässä työssä merkittävä. 

– Kun uusi laki oli tekeillä ja valmis, me järjestimme kaksi alan 
omaa koulutusta. REACHissa on ollut oma spesialisti, nykyinen Tek-
nikum-Sekoitukset Oy:n tehtaanjohtaja Pertti Turunen. Hän on osal-
listunut ETRMAn järjestämään koulutukseen.

– ETRMA on tehnyt paljon REACH-lainsäädännön soveltamisen 
hyväksi. ETRMA on laatinut kumiteollisuuden REACH-käsikirjan,  
jonka Pertti Turusen kanssa suomensimme. Kirja lähetettiin sähkö-
postilla kaikille jäsenille.  

– REACH on ollut Kumi-Instituutin teemana parikin kertaa. 
Brenntag Oy:n edustaja kertoi, miten maahantuoja toimii. Itse pidin 
esityksen, kun rekisteröinnit olivat alussa. Sirkka Leppänen ja Pertti 
Turunen ovat kertoneet, millaista on elää REACHin kanssa, luettelee 
Tuula Rantalaiho. 

TUKES – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto määrittelee REACH 
-asetuksen tavoitteet. ”Asetuksella halutaan varmistaa terveyden- ja 
ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden 
kilpailukykyä, edistää vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä ai-
neiden vaarojen arvioimiseksi sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus 
Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Keinoina tavoitteiden toteutta-
misessa ovat aineiden rekisteröinti, tiettyjen aineiden arviointi, vaa-
rallisimpien aineiden lupamenettely sekä ns. suojaverkkona kemikaa-
lien rajoitukset.” 

Suomalaisen kumiteollisuuden käytössä on kemikaaleja jopa 900 
nimikettä. Näiden kemikaalien rekisteröinti on käytännön syistä pää-
tetty antaa raaka-ainetoimittajien vastuulle. 

– Epävarmaa on, vaikuttaako testaus raaka-aineiden hintoihin ja 
poistuuko jotain kemikaaleja markkinoilta. 

– Kumisekoituksia tekee enää kolme yritystä, Hyvinkään Kumi 
Oy, Teknikum-Sekoitukset Oy, ja Nokian Renkaat Oyj. 

– Yritykset ovat toimineet proaktiivisesti, haitallisiksi tiedettyjä tai 
luvanvaraisia aineita on pyritty hyvissä ajoin korvaamaan sopivammil-
la. Mahdollisia rajoituksia ja kieltoja on näin ennakoitu. 

– Esimerkiksi polyaromaattiset yhdisteet on jo kielletty renkaissa, 
pian ne ilmeisesti kielletään myös teknisissä kumituotteissa, kertoo 
Tuula Rantalaiho.  

Yritykset ovat saaneet Kumiteollisuus ry:n kautta keskitetysti tietoa 
REACHin velvoitteista. Vain vaarallisista aineista vaaditaan käyttö-
turvallisuustiedotteet. Käytännössä kaikki yritykset antavat pyydet-
täessä käyttöturvallisuustiedotteen niistäkin tuotteista, joita ei ole 
määritelty vaarallisiksi. Yritykset myös tiedottavat säännöllisesti ym-
päristöasioista.

ETRMAn kautta saadaan kansainvälistä tietoa kemikaaleihin liit-
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tyvistä uusista REACH-määräyksistä, jotka Kumiteollisuus ry välit-
tää jäsenyrityksille. ETRMA selvittelee yhteistyössä eurooppalaisten 
tutkimusorganisaatioiden kanssa kemikaalien riskeihin liittyviä tut-
kimuksia ja tiedottaa tuloksista Kumiteollisuus ry:lle. Jäsenistö saa 
tämän tiedon käyttöönsä tuoreeltaan. Mahdollisiin kieltoihin ja ra-
joituksiin pystytään varautumaan ajoissa. Myös jaostojen tuottama 
REACH-materiaali jaetaan Kumiteollisuus ry:n jäsenyrityksille. 

Alkuvaiheessa REACHin tuottama työmäärä oli melkoinen ja 
hankkeen laajuutta oli vaikea ennakoida. REACH tulee edelleenkin 
työllistämään Kumiteollisuus ry:tä, mutta toiminta on vakiintunut 
omalle tasolleen. 

Kriisivalmiudesta huoltovarmuuteen  

Kumiteollisuusyhdistyksen perustamisen aikaan kriisivalmius oli 
tärkeä osa toimintaa, kylmän sodan ilmapiirissä se oli perusteltua. 
1980-luvulla saatiin silloin ajankohtainen varmuusvarastointiasia 
kuntoon. 

2000-luvulla huoltovarmuusajattelua edustaa vuonna 2003 julkais-
tu yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaava strategia, joka on 

pPoolisopimuksen allekirjoi-
tuskuvassa (joulukuu 2005) 
on seuraavat henkilöt:
Huoltovarmuuskeskuksen yli-
johtaja Mika Purhonen
Puolustustaloudellisen suun-
nittelukunnan puheenjohtaja 
Jaakko Rauramo
Muoviteollisuus ry:n toimitus-
johtaja Kari Teppola
Kumiteollisuus ry:n toimitus-
johtaja Tuula Rantalaiho
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suurelta osaltaan riskianalyysi. Siinä tarkastellaan niitä yhteiskunnan 
toimintoja, jotka ovat kaikissa tilanteissa elintärkeitä. Valtioneuvosto 
päivitti vuonna 2006 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaa-
misen strategiaa (YETTS) ja kolmas rakenteeltaan ja painotuksiltaan 
hyvin erilainen  Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) julkaistiin 
joulukuussa 2010. 

Uhkakuvat ovat muuttuneet, enää ei varauduta ensisijaisesti sotaan 
vaan kriiseihin, jotka voivat olla maailmankaupan häiriöitä, luonnon-
katastrofeja tai jotain muuta ennalta arvaamatonta.  

Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan rinnalle tuli 1.1.1993 
Huoltovarmuuskeskus. Vuonna 2008 nämä organisaatiot yhdistettiin 
ja uuden huoltovarmuuslainsäädännön mukainen huoltovarmuusor-
ganisaatio aloitti toimintansa. 

Huoltovarmuusorganisaatioon liitettiin samalla itsenäinen Huol-
tovarmuusneuvosto, joka on 27 yhteiskunnallisen vaikuttajan asian-
tuntijaryhmä. Tämä ryhmä ei osallistu varsinaiseen, jokapäiväiseen 
toimintaan, vaan sillä on asiantuntijarooli, sillä se kokoontuu muuta-
man kerran vuodessa keskustelemaan kriisitilanteisiin varautumisesta 
ja ajankohtaisista kehitystrendeistä. Lisäksi Huoltovarmuusneuvosto 
tilaa tarvittaessa erilaisia tutkimuksia huoltovarmuuteen liittyvistä 
ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista. Huoltovarmuustyön ope-
ratiivisena toimijana on  Huoltovarmuuskeskus yhdessä talouselämän 
perustamien poolien kanssa. 

Muovi- ja kumipoolin valmiuspäällikkö, komentaja Petri Ahola-
Luttila on kehitykseen tyytyväinen. 

– Huoltovarmuustyö on kytketty elinkeinoelämän rakenteisiin. Pe-
riaatteena on Public Private Partnership, johon poolin työ perustuu. 

– Säätelyä on enää telepuolella ja terveydenhuollossa, ei esimerkik-
si kumiteollisuudessa.

Huoltovarmuustyön tavoitteissa on määritelty tuotannot ja toimin-
not, jotka pitää kaikissa olosuhteissa, ei pelkästään kriisiaikana pystyä 
turvaamaan. Ensimmäisenä asiakokonaisuutena on kriittinen infra-
struktuuri, johon kuuluvat energiansiirto ja jakeluverkot, sähköiset 
tieto- ja viestintäjärjestelmät, kuljetus ja logistiset järjestelmät, vesi-
huolto ja muu yhdyskuntatekniikka sekä infrastruktuurin rakentami-
nen ja kunnossapito. 

Kriittisen tuotannon turvaaminen merkitsee sitä, että on taattava 
riittävä elintarvikehuolto, energiantuotanto, terveydenhuolto, vienti-
teollisuutta tukeva tuotanto sekä maanpuolustusta tukeva tuotanto.

– Varmuus- ja velvoitevarastojen määriä on tarkasteltu hyvin kriit-
tisesti ja tuotannon muutosten johdosta osa varmuusvarastoista on 
jopa hävitetty. Varmuusvarastoinnilla on kuitenkin erittäin tärkeä 
merkitys muun muassa terveydenhuollossa, elintarvikehuollossa sekä 
energiahuollossa ja eräiden kriittisten teollisuustuotantojen osalta.

– Turvavarmuusvarastointi on yritykselle vapaaehtoista. Yritys voi 
ostaa varaston itselleen ja saa tätä tarkoitusta varten korkotukilainan. 
Firma käyttää tätä varastoa kuin omaa varastoaan, joskin varastointi-
sopimuksen mukaisen tason pitää säilyä. Järjestelmän käyttö on mata-
lan koron aikana vähentynyt. 

pPetri Ahola-Luttila

2010
• NRC 2010 Kumikonferenssi 

Tampereella.
• Hallituksen syyskokous 

Shanghaissa, Kiinassa.
• Aalto-yliopisto aloittaa 

toimintansa. 
• Irja Askola valitaan Helsin-
gin hiippakunnan piispaksi. 

• Miina Äkkijyrkkä 
häädetään Skatan tilalta. 

• Chilessä kaivokseen 
loukkuun jääneet 33 kaivos-

miestä pelastetaan.
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Muovi- ja kumipoolin puheenjohtajina on ollut sekä muovi- että 
kumiteollisuuden edustajia, vuonna 2011 tehtävää hoitaa Vianor Hol-
ding Oy:n toimitusjohtaja Alexej von Bagh.

– Kumin varmuusvarastointia on purettu, varastossa on raaka-ai-
neita normaalia toimintaa vastaava määrä, joka toki vaihtelee raaka-
ainetoimitusten ja kulutuksen mukaan. Valmiita renkaita on myöskin 
varastossa, mutta ei kriisejä, vaan normaalia toimintaa varten - ja nii-
denkin määrä vaihtelee sesonkien mukaan. 

– Tavoitteena on varmistaa, että tärkeimpiä tuotteita voidaan teh-
dä kriisiaikanakin. Kumin puolella onkin tehty kartoitusta siitä, mi-
ten reseptejä voidaan muuttaa, jos raaka-aineiden saanti vaikeutuu. 
Tavoitteena on saada yhteiskunta pyörimään, vaikka tuotteiden laatu 
voi muuttua.  

– Raaka-ainehuolto on muuttunut yhä haasteellisemmaksi muun 
muassa globalisaation myötä, muistuttaa Alexej von Bagh. 

Raaka-ainehuolto on viime vuosina keskittynyt muutamien suur-

tKalervo Nieminen

tPrahassa (lokakuu 2005) 
seuraavat hallituksen jäsenet:
Jouni Rouru (vas.), 
Camoplast Finntrack Oy
Kim Gran, 
Nokian Renkaat Oyj
Pertti Pouru, 
Hydnum Oy
Kalevi Vuorisalo, 
Teknikum Yhtiöt Oy
Ensio Lempiö, Hyvinkään Kumi Oy.
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yritysten käsiin. On useita raaka-aineita, joita valmistaa ja markkinoi 
enää vain yksi tai kaksi tehdasta koko maailmassa. Tämä tekee huol-
tovarmuuskysymyksistä entistä tärkeämpiä, sillä jo suhteellisen pieni 
selkkaus voi saada koko järjestelmän sekaisin. 

– Muovi- ja kumipoolin työ on edelleenkin erittäin tärkeää.
Huhtikuussa 2011 perustettiin Teollisuussektori, johon muovi- ja 

kumipoolikin kuuluu. Teollisuussektori ei suoraan ohjaa pooleja vaan 
se on lähinnä keskustelu- ja benchmarkingfoorumi. Teollisuuspoolit 
toimivat itsenäisesti. Tehtäviä poolille riittää, sillä kumituotteita tar-
vitaan useissa kohteissa myös kriisin aikana. 

– Muovi- ja kumipooli tulee mukaan elintarvikehuoltoon ja ener-
giateollisuuteen, tiivisteisiin, letkuihin, kuljetuspuolella on rengas-
huolto ja rautatiellä rata. Terveydenhuollossa letkut ja putket, Petri 
Ahola-Luttila hahmottelee kumiteollisuuden ulottuvuuksia mahdol-
lisen kriisin aikana.  

– Kumilla on keskeisiä tehtäviä, jotka säilyvät. 

Kokousmatkoja ja yötyöryhmiä

Kumiteollisuuden kansainvälistyessä kontaktit kansainvälisiin or-
ganisaatioihin ovat yhä tärkeämpiä suomalaisille kumialan yrityksil-
le. Kumiteollisuusyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Lennart 
Doepel rakensi suhteita Pohjoismaihin, Eeva Franck vei hallituksen 
tutustumaan Brysselin päätöksentekoon. 

Kumiteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat viime vuosina voimakkaas-
ti kansainvälistyneet tai kansainvälistymässä ja siksi ne pitävät kan-
sainvälisen tiedon välittämistä yhtenä yhdistyksen tärkeimmistä teh-
tävistä. Kumiteollisuus ry muodostaa luontevan keskustelufoorumin, 
sen kautta avautuu mahdollisuus saada tietoa sekä muiden yritysten 
kokemuksista että eri maiden lainsäädännöstä ja Euroopan Unionin 
määräyksistä. Yhteydet toimialajärjestöjen välillä auttavat etenkin al-
kuvaiheessa, kun yritykset luovat verkostojaan.  

qRyhmäkuvassa Teknikumin 
Kiinan-tehtaalla (syyskuu 

2010) on seuraavat henkilöt:
Cary Kilpinen, 

Teknikum (Suzhou) 
Technology Co., Ltd, 

General Manager,
Raimo Kilpiäinen, 

Kemianteollisuus ry, 
apulaisjohtaja,

Mikko Valle, 
Hyvinkään Kumi Oy, 

toimitusjohtaja,
Jukka Korpela, 

Teknikum Yhtiöt Oy, 
johtaja, 

Kim Gran, 
Nokian Renkaat Oyj, 

vuorineuvos,  
Vesa Vihavainen, 

Teknikum Yhtiöt Oy,
toimitusjohtaja,
Martti Aromaa, 
Reka Kumi Oy, 

toimitusjohtaja,
Tuula Rantalaiho, 
Kumiteollisuus ry, 

toimitusjohtaja,
Timo Laurila,  

Stowe Woodward Finland Oy, 
Site Manager.
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Yhdistys on myös kokoustensa yhteydessä järjestänyt tutustumis-
matkoja tehtaille, ensimmäinen oli syyskokousmatka Trelleborgiin 
vuonna 2002. Stowe Woodward Finland Oy oli 2000-luvun puolivä-
lissä laajentunut Ruotsiin. Suomen tehtaan toimitusjohtaja Kalervo 
Nieminen toimi paitsi Suomen, myös Ruotsin tehtaan toimitusjohta-
jana. Kalervo Nieminen isännöi Kumiteollisuus ry:n kokousta ja sa-
malla tutustuttiin tehtaaseen. 

Nokian Renkaiden Venäjän tehtaan kehitystä Vsevolozhkissa, Pie-
tarin lähellä on käyty seuraamassa kolme kertaa – ensimmäinen mat-
ka tehtiin vuonna 2004, kun tehtaan peruskivi oli juuri muurattu. Sa-
malla matkalla vierailtiin myös Fazerin leipätehtaalla. Vuonna 2005 
käytiin Prahassa Finpron vieraina ja tutustuttiin Mitasin rengasteh-
taaseen.

Seuraava vierailu Pietariin vuonna 2007 jäi kaikkien osallistujien 
mieleen. Matkaohjelma oli tiivis ja kiinnostava, uusia näköaloja saa-
tiin kosolti ja kuultiin rengastehtaan tulevaisuuden näkymistä. Noki-
an Renkaat Oyj:n tehtaan lisäksi tutustuttiin myös Fordin autoteh-
taaseen. 

Kotimatka alkoi pietarilaisessa liikenneruuhkassa ja jotta dele-
gaatio ehtisi junaan, opas joutui ottamaan yhteyttä asemalle, missä 
junan lähtöä viivästytettiin muutaman minuutin verran. Kun bussi 
saapui rautatieaseman ovelle, kumilaisten oli juostava melkoinen mat-
ka omaan vaunuunsa – mukana myös seurueen vanhimmat, Lennart 
Doepel ja Pekka Unkila. Kun vaunuosastoon vihdoin päästiin, Ensio 
Lempiö kaivoi povitaskustaan konjakkipullon esiin ja antoi sen kier-
tää.

– Harvoin on konjakkiryyppy tullut niin tarpeeseen, muistelee Ka-
levi Vuorisalo.

Kolmannen Venäjän matkan aikana syksyllä 2009 tutustuttiin nyt 
jo toimintansa vakiinnuttaneeseen rengastehtaaseen. Vuonna 2010 

tNokian Renkaiden tehdas 
Vsevolozhskissa.
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uKumiteollisuus ry:n vuo-
den 2010 lopussa väistynyt 
varapuheenjohtaja, Stowe 

Woodward Finland Oy:n Site 
Manager Timo Laurila ja vuo-
den 2011 alussa aloittanut va-
rapuheenjohtaja, Reka Kumi 

Oy:n toimitusjohtaja Martti 
Aromaa (vas.).

vierailtiin Kiinassa, Teknikum-Yhtiöt Oy:n tuotantolaitoksessa Shang-
hain lähellä Suzhoussa ja Trelleborgin tehtaalla Wuxissa. Teknikum 
Oy toimi Kumiteollisuus ry:n isäntänä ja Suomen paviljongin materi-
aalitoimittajana Kiinan maailmannäyttelyssä Shanghaissa. 

Vuoden 2011 kevätkokouksen paikaksi on valittu Puola, ohjelmas-
sa on tutustuminen Reka-Kumin toimipisteeseen. 

Matkojen anti on muutakin kuin vain tutustumista tehtaisiin. Vi-
rallisen ohjelman jälkeen on tilaisuus vapaamuotoisiin keskustelui-
hin.

– Meillä on ollut tapaamisia, joita me kutsumme yötyöryhmäksi. 
– Me olemme tehneet tutkimusretkiä jäsenyrityksien toimintaan 

– näillä matkoilla meillä on ollut mahdollisuus keskustella asioista 
myös vapaamuotoisesti, ei ainoastaan kokouksen puitteissa. 

– Nämä keskustelut ovat olleet varsin hyviä ja kattavia; niiden avul-
la on hoidettu myös strategiatyöskentely, kertoo Kim Gran. 

2011
• Hallituksen kevätkokous 

Puolassa, Poznanissa.
• Vi-Su Oy eroaa. 

• Viron rahayksiköksi tulee 
euro. 

• Pohjois-Afrikan maiden 
levottomuudet ja vallansiirrot. 

• Japanin tuhoisa 
maanjäristys ja ydinvoimala-

onnettomuus. 
• Prinssi Williamin ja Kate 

Middletonin häät. 
• Puolueiden voimasuhteet 

muuttuvat 
eduskuntavaaleissa.
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Kumiteollisuuden historia Suomessa on yli sadan vuoden mittai-
nen. Sadan vuoden pituisessa tarinassa on avainsanoja, jotka toistu-
vat yhä uudelleen. Osaaminen, ammattitaito, laatu. Jokaisena histori-
an jaksona ne ovat nousseet esiin, aina yhtä tinkimättömästi. 

Suomen kumiteollisuus toimii alalla, jossa vallitsee kova kil-
pailu ja jossa pääasiakasryhmä, ajoneuvoja valmistava teolli-
suus, on vaativa ostaja. Käytännöllisesti katsoen kaikki kumite-
ollisuuden käyttämät raaka-aineet tuodaan Suomeen, ja tuotan-
nosta viedään kaksi kolmasosaa. Alan työntekijöiden palkkataso 
on koko 2000-luvun ajan ollut koko teollisuuden keskimääräistä 
palkkatasoa korkeampi. Kuitenkin ala on säilynyt elinvoimaise-
na ja työllistää noin 2200 henkilöä. Kilpailukyvyn takaavat tuot-
teiden korkea laatu, oikeisiin markkinoihin panostaminen, hen-
kilöstön osaaminen ja motivaatio sekä toimiva yhteistyö yritysten 
sisällä.

Kumiteollisuus ry:n esittely verkkosivuilla 2011

Kumi on tulevaisuuden ala – mutta millaisen tulevaisuuden? Mikä 
on Kumiteollisuus ry:n rooli jatkossa, kun rakenteet muuttuvat ja ai-
kaisemmin kotimarkkinoita palvellut teollisuus kansainvälistyy? Säi-
lyvätkö kumialan työpaikat Suomessa? 

Kumin ominaisuudet ovat ainutlaatuiset 

Elastomeeritekniikan professori Jyrki Vuorinen tuntee kumin ma-
teriaalina. 

– Kumi on insinöörin näkökulmasta hyvin tekninen materiaali, 
sillä on ainutlaatuiset ominaisuudet, monissa tapauksissa sille ei ole 
korvaavaa materiaalia.  

– Kumi on monesti hyvin hankalissa paikoissa – tutkijan kannalta 
ajatellen ja meille tulee koko ajan paljon selvitystöitä kumiosien käyt-
töön, raaka-aineen käyttäytymiseen liittyen. 

– Kumilla on materiaalina hyvin positiivinen kaiku. 
Kumi on harvinainen materiaali, jota ei läheskään täysin tunneta 

ja Jyrki Vuorisenkin mukaan Suomessa on puutetta kumialan osaa-
jista. Kumiteollisuudessa on päteviä ammattilaisia, mutta siinä teolli-

8. Kumiteollisuus 
kohti tulevaa
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suudessa, joka käyttää kumia tai kumista valmistettuja komponentte-
ja, osaamisvaje on selkeä. 

– Kyselyjä tulee tiheään tahtiin, halutaan saada lisää tietoa kumiosi-
en käyttäytymisestä ja kysyjinä ovat henkilöt, jotka eivät ole kumialan 
ihmisiä, vaan asiantuntijatehtävissä teollisuudessa. Mukana on isoja 
konepajoja, Metso, Wärtsilä, jotka käyttävät tuotteissaan kumia. 

– Halutaan tutkia materiaaleja, tehdä materiaaleja. Samalla kehi-
tetään alaa.

– Erilaisia tiivisteitä, letkuja ja niin edelleen - meiltä tullaan ky-
symään, löytyykö Suomesta puolueetonta tietoa asiasta. Uskon, että 
tässä yliopistolla on merkittävä rooli. 

Kumi on joustava materiaali, johon on helppo sekoittaa muita ma-
teriaaleja. Näin voidaan räätälöidä uusia sovelluksia ja saada aikaisek-
si uudenlaisia yhdistelmiä. 

– Oma professuurini ovat yhdistelmämateriaalit, eli ei pelkästään 
elastomeerit. Kumien ja muovien yhdistäminen erilaisiin materiaa-
leihin. 

– Kumi on aina nokiseostettu, perinteisesti, autonrenkaissa on eri-
laisia vyörakenteita, letkuissa on erilaiset vahvikkeet – eli yleensä ku-
mi on tuotteissa mukana muihin materiaaleihin yhdistettynä.  

Jyrki Vuorinen luettelee materiaalien ja niiden uudenlaisten yhdis-
telmien käyttöalueita.  

– Esimerkiksi tärinänvaimennus, aktiivinen ja passiivinen. 
– Kumia käytettäessä voi olla kyse suojaavista pinnoitteista, mu-

kavamman käyttötuntuman saamisesta, iskunkestävistä rakenteista, 
keveydestä. 

– Sekä tietysti se, että pitää pystyä tekemään halvemmin menetel-
min. 

Tutkijoilla on hyvin kiinteä yhteys kumiteollisuuden kanssa, yhteis-
työtä on paljon. Tärkeitä kontaktipintoja ovat myös Kumi-instituutin 
järjestämät tapaamiset.

Tutkimus kilpailukykyä turvaamassa

Tulevaisuuden rakenteiden on myös tutkijan mielestä oltava kil-
pailukykyisiä myös hinnaltaan. Suomessa valmistettavien tuotteiden 
pitää syntyä mahdollisimman automaattisesti prosessissa, sillä silloin 
säilytetään hintakilpailukyky. 

– Meillä pitää myös olla sellaista osaamista, että toinen ei voi ottaa 
meidän tekemää kappaletta ja todeta, että onpa fiksu idea, teenpä tä-
män vähän halvemmalla.

– Olen puhunut siitä, että meillä pitäisi olla korkean informaatiosi-
sällön materiaaleja, joita ei kovin yksinkertaisesti voisi kopioida. Vaik-
ka esineitä ei tehtäisikään itse, vaan alihankkijoilla, niin osaaminen 
on meillä. Bisnes ei häviä Suomesta.

– Erikoisuutta pitää ymmärtää, mutta samalla pitää ymmärtää, et-
tä jos maailma muuttuu, muutokseen on sopeuduttava. Jos pyritään 
olemaan parhaita menneen maailman tapahtumissa, se on vaarallista, 
pitää herkästi uskaltaa kuunnella. 

pTeknikum-Yhtiöt on 
toimittanut ilmanvaihto-

järjestelmien tärinänesto-
rakenteet Suomen Expo 

2010-paviljonkiin, Kirnuun.
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– Itse insinöörinä mietin, pitäisikö insinöörien ymmärtää taloutta. 
Mistä konseptien laadukkuus tulee? Miten me suomalaiset voimme laa-
jentaa insinööriosaamista niin, että siitä tulee maailmanlaajuista bisnes-
tä?

– Kansainvälisyys on normi, toiminta ei pysy Suomen rajojen sisäpuo-
lella eikä kilpailukaan. 

Uutta osaamista tarvitaan, sillä maailmassa on iso joukko ihmisiä, 
joita pitää auttaa - paikan päällä. Ihminen muuttuu hitaammin kuin ym-
päristö, muutosvastarintaa tulee olemaan aina.  Tutkimuksessa energia 
on tällä hetkellä iso asia, samoin puhdas vesi – josta suomalaisilla on 
kokemusta. 

Jyrki Vuorinen tiivistää ajatuksensa yhteen lauseeseen: kumilla on po-
sitiivinen maine materiaalina.

Kansainvälistyminen tukee suomalaisia työpaikkoja

Suomalaiset kumitehtaat ovat Nokian Renkaat Oyj:tä lukuun otta-
matta pieniä – ne voidaan luokitella pk-teollisuuteen. Suurin yrityksistä, 
Nokian Renkaat on sekin maailmanlaajuisesti tarkasteltaessa pieni, eri-
koistunut tuotantolaitos. 

Pienuus voi olla myös voimavara. Teknikum-Yhtiöt Oy:n teollisuus-
neuvos Kalevi Vuorisalo korostaa laadun ohella joustavuutta. Laatu on 
hyvä, tehtaat ovat kannattavia ja hyvä kannattavuus mahdollistaa tuo-
tannon kehittämisen.

– Joustavuus on etu, meillä on pienet yksiköt ja kaikki ovat joustavia. 
– Suomessa eletään kulttuurissa, jossa voi tehdä hitosti töitä. Kansan 

koulutustaso on korkea.
– Meille tärkeät markkinat, vahvat taloudet ovat lähellä. Ruotsi, Sak-

sa, Venäjä. 
Kumiteollisuus ry:n puheenjohtaja, vuorineuvos Kim Gran uskoo suo-

malaiseen tuotantoon, mutta ei pidä sitä itseisarvona. Tuotannon pitää 
olla kannattavaa. Suomalaisuuden täytyy merkitä myös lisäarvoa. Kim 
Gran korostaa osaamisen merkitystä rengastehtaan toiminnassa.  

– Nokian-tehdas on teknologia- ja tuotekehityskeskus, joka vastaa 
prosessien kehittämisestä; ei ainoastaan tuotantoprosessien- vaan myös 
markkinointi- logistiikka-, talousjärjestelmä- ja IT-prosessien kehittämi-
sestä. Nokialla on näissä asioissa paras osaaminen.

– Valmistamme renkaita Suomessa myös tulevaisuudessa, mutta Suo-
men tehtaan osuus pienenee edelleen. 

– Tehtaan rooli ja painoarvo ovat muuttuneet; Suomen rengastehdas 
on enemmän kehityskeskus kuin varsinainen massatuotantolaitos. 

Kumiteollisuuden yritysten rooli on muuttunut, kun kaikkia mahdol-
lisia käyttötarpeita palvelevasta kotimarkkinateollisuudesta on edetty 
erikoistuneeseen tuotantoon ja erikoisosaamiseen. Nokian Renkaat on 
esimerkki siitä, miten kotimaan myynnin ja viennin osuudet ovat muut-
tuneet radikaalisti. Suomen osuus myynnistä on alle 15 prosenttia, kun 
se 1970-80 -luvulla oli 90 prosenttia myynnistä. Samantapainen kehitys 
on mahdollinen ja todennäköinen muissakin suomalaisissa kumialan 
yrityksissä. 
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Kansainvälistyminen kuuluu suomalaisen kumiteollisuuden selviyty-
misstrategioihin. Tuotteista yhä suurempi osa tehdään vientimarkkinoil-
le, joko suoraan tai vientiin tarkoitettujen erikoistuotteiden komponen-
teiksi. Tässä kilpailussa laatu on ratkaisevan tärkeä tekijä. Kun liiketoi-
minta muuttuu globaaliksi, tuotantoa hajautetaan yhä voimakkaammin 
eri maihin. Asiakkuuksien uudenlainen hallinta vaatii prosesseiltakin 
uudistumista.

Kaikki kehitystrendit korostavat osaamisen merkitystä. Kumiteollisuus 
ry:n tärkeimpänä tulevaisuuden tehtävänä on osaamisen ja koulutuksen 
kehittäminen. Suomalaiset yritykset kilpailevat maailmanlaajuisten suur-
yritysten kanssa omalla, tiukasti rajatulla segmentillään ja menestyvät 
erikoistumisensa ansiosta.  

Jäsenyritysten arvostama edunvalvoja

Kumiteollisuus ry on Kemianteollisuus ry:n itsenäinen jäsenliitto. It-
senäinen asema on historian aikana ollut joitakin kertoja vaakalaudalla, 
mutta Kumiteollisuus ry ei ole suostunut sulautumaan muihin järjestöi-
hin ja jäsenyritykset ovat olleet omalle toimialajärjestölleen uskollisia. 
Kumiteollisuus ry:n jäsenyyttä arvostetaan, sillä yhdistys koetaan luotet-
tavan tiedon kanavaksi. 

Yhdistykseen kuulumisen tärkein hyöty on useimpien jäsenyritysten 
mielestä kumialan työvoimapoliittinen edunvalvonta. Kun työehtosopi-
musneuvottelut hoidetaan itsenäisesti, alan erityispiirteet tulee riittävästi 
huomioitua. Työvoimapoliittisen edunvalvonnan merkitys on korostunut 
erityisesti kumiteollisuuden rakennemuutoksen jälkeen. 

Toinen yhtä tärkeänä pidetty toiminnan osa-alue on elinkeinopoliit-
tinen edunvalvonta. Elinkeinopolitiikka ja etenkin tulliasiat työllistivät 
yhdistystä sen ensi vuosina todella paljon. EU:n myötä tulliasioista ei ole 
enää keskusteltu yhtä säännöllisesti kuin aikaisemmin, elinkeinopoliit-
tisen edunvalvonnan painopistealueina ovat olleet vaativat, kuminoen 
polkumyyntiepäilyn kaltaiset erityiskysymykset, joita nousee esiin har-
vemmin, mutta jotka voivat pahimmillaan rapauttaa koko alan toimin-
taedellytyksiä. 

Kun Suomen ja Euroopan Unionin suhteista keskustellaan, jäsenis-
tö pitää tärkeänä sitä, että Kumiteollisuus ry:n edustajat ovat korkeissa 
luottamustehtävissä elinkeinoelämän järjestöissä ja kykenevät näin välit-
tämään ajantasaista tietoa jäsenyrityksille.

Elinkeinopoliittiseen edunvalvontaan kytkeytyy myös REACH-lainsää-
däntö, jonka määräysten noudattaminen on tärkeä osa kilpailukyvyn säi-
lyttämistä. Lain edellyttämien aineistojen laatiminen edellyttäisi pieniltä 
yrityksiltä paljon vaivannäköä. Kumiteollisuuden yhteistyön ja yhteisten, 
keskitettyjen linjausten ansiosta nämä velvoitteet voidaan täyttää moit-
teettomasti. Samalla suomalainen kumiteollisuus pystyy esiintymään yh-
tenäisesti. Tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, mutta oleellisten 
faktojen poiminen eri kanavien välittämästä tiedon paljoudesta on sa-
malla muuttunut työlääksi. Kumiteollisuus ry pystyy järjestösuhteidensa 
ansiosta tiedottamaan jäsenistölleen kattavasti kaikista Euroopan Unio-
nin lainsäädännön muutoksista ja tuotteisiin liittyvistä säädöksistä. 
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Yritykset arvostavat koulutusyhteistyötä, jossa Kumiteollisuus ry:n on ot-
tanut aktiivisen roolin. Pätevästä, ammattitaitoisesta henkilökunnasta on 
pulaa. Alalle kouluttautuminen merkitsee laajojen asiakokonaisuuksien hal-
lintaa, työ on kaikilla tasoilla muuttunut vaativammaksi. Kumialan ammat-
tilaisilta edellytetään paitsi kemian ja materiaalien tuntemusta, myös koneis-
tus-, automaatio- ja mittalaiteosaamista. Osaamista, joka asettaa haasteita 
koulutukselle. 

Kumiteollisuus ry:n tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu osaavan työvoiman 
turvaaminen ja valmentaminen kumiteollisuuteen, peruskoulutuksesta aina 
yliopistotasolle asti. Koulutuspoliittiset linjaukset tarkentuivat Lasse Kurki-
lahden puheenjohtajakauden aikana, Kim Granin aikana koulutuksen ke-
hittämistä on jatkettu, sillä osaaminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi 
menestystekijä. Vuoden 2008 lama heikensi hetkeksi kumialan työllisyyttä, 
uusimmat ennusteet ovat optimistisia ja kasvunäkymät hyviä. Ammattilaisia 
tarvitaan. 

Lainsäädännöllisen tiedon merkitys on viime vuosina korostunut. EU-
jäsenyyden myötä suomalaisten on toiminnassaan osattava ottaa huomioon 
myös Brysselistä annettavat säädökset, jotka koskevat mm. raaka-aineita ja 
tuoteturvallisuutta. 

– Sekä jaostojen, mutta erityisesti toimitusjohtajan rooli on erittäin tärkeä 
näiden asioiden hoitamisessa, korostaa Kumiteollisuus ry:n puheenjohtaja 
Kim Gran. 

– Yhdistys on olemassa yritysten tarpeita varten. Jäsenyritykset määrittä-
vät sen, millaista toimintaa yhdistykseltä halutaan. 

– Yhteistä historiaa on paljon, yhdistys on muuttanut muotoaan. Itsenäis-
tyminen on ollut hyvä asia, se on antanut mahdollisuuden erilaisille poluille, 
jokainen on hakenut oman erikoistumisensa.  

Kumialan julkinen kuva on myös Kumiteollisuus ry:n vastuulla. Alaa kos-
kevan tiedon löytyminen internetistä on perusedellytys, Kumiteollisuus ry:n 
sivuilla on kattava ja hyvin jäsennelty tietopaketti kumiteollisuudesta Suo-
messa. Kumiteollisuus ry huolehtii kumiteollisuuden näkyvyydestä talous-
elämän foorumeilla. Eric Alenius muistetaan tulliasioiden hallitsemisesta, 
Eeva Franck toimi taitavana lobbarina, Tuula Rantalaihon kaudella asian-
tuntemus ja osaaminen on korostunut. Toimintamuodot ovat muuttuneet, 
aina on osattu valita ajan henkeen parhaiten sopiva toimintastrategia. Ta-
voitteet ovat kestäneet aikaa ja ne on jokainen aikakausi omalla tavallaan 
saavuttanut. 

Mahdollisuudet alan sisäiseen dialogiin ovat tietotekniikan ansiosta pa-
rantuneet, mutta aidon kanssakäymisen syntymisen edellytys ovat yhä hen-
kilökohtaiset tapaamiset. Kumiteollisuus ry on omien tapahtumiensa ja 
työryhmiensä ohella ollut mukana tukemassa Suomen Kumiteknisen Yhdis-
tyksen toimintaa ja kehittämässä Kumi-Instituuttia.  Suomen kumiväelle on 
luotu uusia, avoimeen tiedonkulkuun kannustavia kohtauspaikkoja. Kumite-
ollisuus on tehtävässään onnistunut, sillä on kokoaan suurempi painoarvo.

Monet yhteiskunnan kehityskulut ovat vaikuttaneet Kumiteollisuus ry:n 
toimintaan, yhdistys ei koskaan ole ollut irrallinen saareke. Alkuvuosina oli 
tärkeää, että kumialan vaikuttajilla oli foorumi, jossa voitiin tavata ja keskus-
tella ajankohtaisista asioista. Keskustelu on siirtynyt tietoverkkoihin ja yhte-
ydenpito muuttunut entistä mutkattomammaksi. Silti kumialan päättäji-
en välinen vuorovaikutus on edelleenkin avainasia. 
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Lopuksi

Kumiteollisuus ry on saavuttanut kunnioitettavan 50 vuoden iän. 
Kuten käsillä olevasta teoksesta ilmenee, näihin vuosikymmeniin on 
mahtunut hyvin monenlaisia tapahtumia sekä maailmalla, Suomessa 
että alan yrityksissä. 

Teollisuuden järjestö ei ole itseisarvo sinänsä, vaan se on olemassa 
jäsenistöään varten. Sen työhön ja tuloksiin vaikuttaa hyvin paljon 
jäsenistön sitoutuneisuus ja toisaalta se, että jäsenet vaativat yhdistyk-
seltään paljon. Kumiteollisuus ry:n hallitus on ollut kautta vuosikym-
menten sitoutunut, ja yhdistyksessä toimivat jaostot ovat paneutuneet 
antaumuksellisesti aihealueensa asioihin. 

Teollisuusliiton toimintaa voisi kuvata tiimalasimallia käyttäen. 
Ulkopuolisesta maailmasta ja sidosryhmiltä kerätään ja poimitaan 
alaan vaikuttavaa tietoa, joka sitten muokataan mahdollisimman hel-
posti omaksuttavaan muotoon ja jaetaan harkitusti edelleen jäsenis-
tölle. Prosessi kulkee myös toiseen suuntaan eli alaan liittyvää tietoa 
kootaan jäseniltä ja jaetaan edelleen ulkopuolelle. 

Tärkeä tehtävä on myös alan etujen valvominen erilaisissa lainsää-
däntöhankkeissa ja alan imagon edistäminen eri foorumeilla. 

Pieni organisaatio on hyvin riippuvainen monista muista toimijois-
ta. Kumiteollisuuden tapauksessa tällaisia ovat muiden alojen teolli-
suusliitot sekä teollisuutta edustava keskusjärjestö. Eikä sovi unohtaa 
työehtosopimusneuvotteluissa pöydän toisella puolella istuvia palkan-
saajajärjestöjä. Yhteistyö kaikkien näiden kanssa on ollut kautta vuo-
sikymmenten hyvää ja tuloksellista ja jatkuu sellaisena varmasti myös 
eteenpäin. Kansainvälisesti EU-tason organisaatio ETRMA tekee 
korvaamattoman tärkeää työtä alan etujen valvomiseksi Brysselissä ja 
vaikuttaa osaltaan siihen, että kansallisilla, usein pienillä yhdistyksil-
lä, on ajantasaiset tiedot alan toimintaan vaikuttavista asioista EU-
tasolla ja laajemminkin.

Suomen ja koko maailman kumiteollisuudella on edessään mielen-
kiintoiset ajat. Vaikka käytetyt tuotantoprosessit ovat perusteiltaan jo 
kauan tunnettuja, asiakkaiden vaatimukset kehittyvät, ja raaka-aine-
pohjassa saattaa tapahtua huomattaviakin muutoksia. Ensimmäiset 
bioteknologiset menetelmät kumin valmistamiseksi puuraaka-ainees-
ta on jo patentoitu maailmalla, ja myös muita raaka-ainelähteitä tut-
kitaan innokkaasti. Tällaisessa kehityksessä mukana pysyminen on 
tärkeää Suomen kumiteollisuuden mahdollisuuksille menestyä kovas-
sa maailmanlaajuisessa kilpailussa. Alan yhdistyksellä on roolinsa tä-
män menestymisen edistämisessä.

Helsingissä toukokuussa 2011
Tuula Rantalaiho
toimitusjohtaja
Kumiteollisuus ry

50

Löytyykö Tuu-
lan kuvaa tä-
hän?
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FP FinnProfiles Oy 

FP FinnProfiles Oy on johtava kumi-, silikoni- ja TPE-profiilien 
tuottaja Suomessa. Yrityksellä on laaja materiaalivalikoima ja toimin-
taa tukee oma jatkojalostusosasto. Tuotteiden pääkäyttäjiä ovat ovi- 
ja ikkuna-, hyötyajoneuvo-, teknologia- ja rakennusteollisuus. LTC-si-
likonista valmistetaan tuotteita paloturvallisiin kohteisiin, joita ovat 
esimerkiksi laivat, junat ja palo-ovet. Suoran viennin osuus on noin 
30 %, tuotteista noin puolet päätyy asiakkaiden kautta ulkomaisille 
markkinoille. 

FP  FinnProfiles Oy on perheyritys. Vuonna 2004 omistus siirtyi 
kokonaan Mäki-Lahnan perheelle. Toiminta on aloitettu jo Nokia 
tekniset tuotteet Oy:n aikana, kumiteollisuuden rakennemuutoksen 
yhteydessä yritys itsenäistyi nimellä Vammalan Muotokumi Oy. Ni-
mi vaihtui yritysostojen ja kansainvälistymisen myötä FP FinnProfiles 
Oy:ksi vuonna 1999.

FP FinnProfiles Oy:n tehtaat sijaitsevat Sastamalassa ja Iissä. Iin 
tehdas on aikaisemmin toiminut OT-Silikon-nimisenä. Molempia teh-
taita on laajennettu ja uudistettu, tavoitteena ovat jalostusarvoltaan 
pitkälle viedyt tuotteet. Tuotantolaitoksissa on yhteensä 10 tuotanto-
linjaa, henkilöstön määrä on yli 50. Toimitusjohtaja on Jukka Mäki-
Lahna. 

Kumiteollisuusyhdistykseen FP FinnProfiles Oy liittyi vuonna 
1999. 

Kumiteollisuus ry:n hallituksessa FP FinnProfiles Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Eero Mäki-Lahna on ollut vuodesta 2000 alkaen, ensin 
varajäsenenä, 2001 alkaen jäsenenä. 

Lisää tietoa yrityksestä verkko-osoitteessa www.finnprofiles.com

Hexamer Oy 
Hexamer Oy valmistaa silikonikumituotteita teollisuuden ja sairaa-

loiden käyttöön. 
Yritys on perustettu vuonna 1982 ja sen kotipaikka on Lieto. Täl-

lä hetkellä toimitaan  Liedon Ilmarisissa. Hexamer Oy:n tuotannos-
ta noin 12 % menee vientiin. Toimitusjohtajana toimii Jaakko Rent-
to, myyntipäällikkönä Sari Laihonen sekä tuotantopäällikkönä Kalle 
Laaksonen. Henkilöstöön kuuluu yhteensä 16 ammattilaista.

Kumiteollisuus ry:n jäseneksi Hexamer Oy on liittynyt vuonna 
2007. Toimitusjohtaja Jaakko Rentto on ollut hallituksen varajäsen 
vuonna 2010 ja hallituksen jäsenvuoden 2011 alusta.

Lisää tietoa yrityksestä verkkosivuilla www hexamer.fi 

Kumiteollisuus ry:n 
jäsenyritykset 2011
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Hydnum Oy 
Hydnum Oy kehittää, tuottaa ja markkinoi lähinnä hyötyajoneuvo-

teollisuudelle ääneneristysmattoja, jotka toimivat myös korkealuokkai-
sina sisustuselementteinä.

Tehdas on perustettu nykyiselle paikalleen Muhokselle vuonna 
1976, silloin Oy Nokia Ab Kumiteollisuuden yksikkönä. Nykyisille 
omistajille yritys siirtyi syksyllä 1990. Omistajan vaihduttua tuotevali-
koimaa karsittiin ja vuonna 1992 päätettiin keskittyä hyötyajoneuvo-
jen mattoihin.

Perusta tämän päivän toiminnalle on luotu 1990-luvun alussa, jol-
loin kehitettiin nyt tuotannossa oleva, RIM-teknologiaan perustuva 
polyuretaanimatto.Vuonna 1995 Hydnum Oy käynnisti polyuretaani-
mattojen sarjatuotannon em. teknologialla ensimmäisenä maailmas-
sa. 

Kovaan kansainväliseen kilpailuun Hydnum Oy vastaa jatkuvalla 
teknologian ja tuotantomenetelmien parantamisella yhteistyössä laite- 
ja materiaalitoimittajien sekä eri tutkimus- ja koulutuslaitosten kans-
sa. Toiminta on asiakkaiden tuotekehitystarpeisiin sitoutuvaa. Asiak-
kaina ovat maailman johtavat hyötyajoneuvojen valmistajat ja tuotan-
nosta menee 99 % vientiin. 

Toimitusjohtajana toimii Erkki Mäkäräinen. Työntekijöitä on lähes 
60.

Hydnum Oy liittyi Kumiteollisuus ry:n jäseneksi vuonna 1991. 
Lisätietoja yrityksestä löytyy verkko-osoitteessa www.hydnum.com 
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Metso Minerals Finland Oy 

Metso-konserniin kuuluva Metso Minerals Finland Oy valmistaa kul-
jetinhihnoja, öljyntorjuntapuomeja ja kumilevyjä. Yhtiö on erikoistunut 
kaivos- ja maarakennusalan laitteisiin. 

Metso Minerals Finland Oy:n tuotanto keskittyy Kalkun tehtaalle, 
jonka on perustanut Tammer Tehtaat Oy. Vuonna 1970 Oy Nokia Ab 
osti Tammer Tehtaat Oy:n ja Kalkun tehtaalla jatkettiin kuljetin- ja voi-
mansiirtohihnojen sekä lumikelkkojen telamattojen tuotantoa. 

Nokia-konsernin luopuessa kumiteollisuudestaan hihnatehtaan omis-
tajaksi tuli Trelleborg AB, jonka yhdestä divisioonasta muodostettiin Sve-
dala Ab, joka puolestaan laajeni yritysostoilla kaivos- ja maarakennusalan 
teknologiakonserniksi. Metso-konserni osti koko Svedalan syyskuussa 
2001, ja liitti sen osaksi kaivos- ja maarakennuslaitetoimintojaan. Nyky-
ään tämän noin 10 000 ammattilaista käsittävän liiketoimintasegmentin 
nimi on Metson Kaivos- ja maarakennusteknologia, ja Kalkun toiminnot 
ovat osa sen Services-liiketoimintalinjaa. Kalkun yksikössä työskentelee 
90 ammattilaista. Metso-konsernissa työskentelee noin 28 500 henkeä yli 
50 maassa ja sen liikevaihto on noin 5,6 miljardia euroa (2010).

Kumiteollisuus ry:n jäseneksi Metso Minerals Finland Oy liittyi vuo-
den 2006 alusta. 

Lisätietoa yrityksestä verkkosivuilla www.metso.com

Hyvinkään Kumi Oy 

Hyvinkään Kumi on perustettu vuonna 1933. Alkuvuosina tehdas 
tuotti kumikorkoja ja levykumia suutareiden tarpeisiin. Tehdas oli pie-
ni ja siinä oli viisi työntekijää: valssaaja, meistaaja, viimeistelijä ja kaksi 
prikottajaa. 

Kun Mauri Welander vuonna 1958 tuli tehtaan johtajaksi, hän alkoi 
kehittää toimintaa ja teknisen kumin osuus alkoi kasvaa. Mauri Welan-
derin seuraajista Ensio Lempiö teki mittavan uran yhtiön palveluksessa.

Hyvinkään Kumi toimii nykyään Hyvinkään Sahanmäessä noin 50 
työntekijän voimin. Yhtiö on pitkään ollut Welandereiden suvun omis-
tama perheyhtiö. Kyllikki Welander on ollut suvun pääedustaja hallitus-
työskentelyssä. Hallituksen puheenjohtajana toimii nykyisin Olli Laintila 
ja yhtiön toimitusjohtajana Mikko Valle.

 Hyvinkään Kumin päätuotteita ovat teollisuusasiakkaille räätälöidyt 
tekniset kumituotteet. Tuotanto perustuu yhtiön itse kehittämiin kumi-
materiaaleihin. Tärkein kuluttajille suunnattu tuoteryhmä ovat Marwe-
merkkiset rullasukset. Viennin osuus on ohittanut kotimaan myynnin 
arvon.

 Hyvinkään Kumi Oy tuli Kumiteollisuusyhdistys ry:n jäseneksi sen 
perustamisvuotena. Kumiteollisuusyhdistykseen liittyminen oli aikanaan 
osoitus Mauri Welanderin avarakatseisuudesta. Ensio Lempiö on ollut 
yhdistyksen pitkäaikaisin hallituksen jäsen, Mikko Valle jatkaa perinnet-
tä.

Lisätietoja yrityksestä verkkosivuilla  www.hyvinkaankumi.fi
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Nokian Renkaat Oyj 

Yrityksistä, jotka kumiteollisuuden rakennemuutoksen jälkeen siir-
tyivät itsenäisinä yrityksinä Kumiteollisuusyhdistyksen jäseniksi, Nokian 
Renkaat Oyj on suurin. Se on myös ainoa jäsenistä, joka on listautunut 
pörssiin. Nokian Renkaat jatkaa Suomen Kumitehdas Osakeyhtiön jo 
1930-luvulla aloittamaa rengastuotantoa ja on  Kumiteollisuus ry:n pe-
rustajajäsen. 

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa henkilöautonrenkaita, raskai-
ta renkaita ja kuorma-autonrenkaita vaativiin pohjoisiin olosuhteisiin. 
Ydintuotteita ovat henkilöautojen talvirenkaat ja metsäkoneiden ren-
kaat. Yhtiö on valitsemissaan vaativissa ja kapeissa tuotesegmenteissä 
markkinajohtaja päämarkkina-alueillaan Pohjoismaissa ja Venäjällä.  
Nokian-merkkisiä renkaita myydään yli 50 maassa.  

Yhtiöllä on tehtaat Nokialla, Suomessa sekä Pietarin lähellä Venä-
jällä. Konserniin kuuluu myös Vianor-rengasketju, joka tekee tukku- ja 
vähittäiskauppaa Nokian Renkaiden päämarkkinoilla. Ketjuun kuuluu 
yli 800 toimipistettä yli 20 maassa. Nokian Renkaiden menestystekijöitä 
ovat erikoistuminen, ammattitaito ja innovatiivisuus. Nokian Renkaat 
Oyj on maailmanlaajuisesti noin 3500 ammattilaisen työpaikka. 

Nokian Renkaat Oyj on ollut näkyvästi mukana myös Kumiteollisuus 
ry:n toiminnassa. Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut yhdistyksen pu-
heenjohtajana ja tärkeissä luottamustehtävissä sillä on vahva edustus. 

Lisätietoja yrityksestä verkko-osoitteessa www.nokiantyres.com

OT-kumi Oy 

OT-Kumi Oy valmistaa ja myy erikoistiivisteitä ja profiileja teollisuu-
den ja rakennusalan tarpeisiin. Omalla tuotesegmentillään se kuuluu 
Suomen johtaviin valmistajiin. 

OT-Kumi Oy:n tärkein liiketoiminta-alue ovat asiakaskohtaiset pro-
fiilit. Profiilit suunnitellaan alusta lähtien yhteistyössä asiakkaan kans-
sa. Valmistusohjelmassa on myös standardiprofiileja, joita toimitetaan 
lyhyellä toimitusajalla, asiakkaiden kulloinkin tarvitsemia määriä. Tuo-
tannossa käytetään korkealuokkaisia ja testattuja materiaaleja. 

OT-Kumin tuotteiden päämarkkinat ovat Venäjällä, Virossa, Liettu-
assa, Valko-Venäjällä ja Norjassa. Parhaat kasvumahdollisuudet ovat Ve-
näjällä ja Baltiassa.

Tehdas sijaitsee Iissä, Oulun pohjoispuolella. OT-Kumin palvelukses-
sa on 22 ammattilaista.  

OT-Kumi Oy aloitti toimintansa vuonna 1989 yhdellä EPDM -ku-
min tuotantolinjalla. Ensimmäisiä asiakkaita olivat suomalaiset ikkuna- 
ja ovitehtaat. Alkuvuosien jälkeen tuotantoa on laajennettu eri materi-
aaleihin ja tuotantokapasiteettia kasvatettu. Asiakkaita on saatu raken-
nus-, metalli- ja kulkuvälineteollisuudesta.  Tehtaan pinta-ala 2500 m2 
ja suulakepuristimia on käytössä jo 11 kpl. 

Kumiteollisuus ry:n jäseneksi OT-Kumi Oy liittyi vuonna 2008. 
Lisää tietoa yrityksestä verkkosivuilla www.ot-kumi.com
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Reka Kumi Oy 

Rentto Oy:n oman kumitoiminnan katsotaan alkaneen vuon-
na 1955 kenkien kumipohjatuotannolla Hyvinkäällä. Vuonna 1970 
Rentto Oy osti vuonna 1964 perustetun Teollisuuskumi Oy:n ja ken-
käteollisuuden materiaalien rinnalle tulivat muottipuristustekniikalla 
valmistettavat teollisuuden kumikomponentit. 

Aurassa oli 1920-luvulta toiminut Renton nahkatehdas, joka 
26.2.1975 paloi pahoin. Tehdas rakennettiin uudelleen ja se muutet-
tiin Auran Kumitehtaaksi. 1980 alkoi vienti Ruotsiin. 1980-luvun lo-
pulla keskityttiin alihankintateollisuuteen ja Auran 
tehdasta laajennettiin. Vuonna 1992 Rentto Oy:n 
Auran kumitehtaasta tuli Reka Rubber Oy ja 1998 
nimi muutettiin Reka Kumi Oy:ksi.

Vuonna 2000 Reka Kumi Oy osti raumalaisen 
Muotokumi Oy:n. Vuonna 2001 aloitettiin yhteis-
työ kahden thaimaalaisen yksikön kanssa outsour-
cing-periaatteella. Tämä toiminta on laajentunut 
Kiinaan, Intiaan ja Turkkiin.

2004 alusta perustettiin Reka Rubber Polska 
Sp.z.o.o, Puolaan, Dopiewoon ja 2006 kumiletku-
jen tuotanto siirrettiin Puolaan.

Päämarkkinoina ovat Pohjoismaat, Keski-Eu-

Profmer Oy 

Profmer Oy on 1984 perustettu polyuretaanimuovien osahankin-
taan erikoistunut yritys. Vuodesta 1993 tehdas on toiminut Naantalis-
sa. Tuotantotiloja on laajennettu vähitellen nykyisiin lähes 2000 m2:n 
mittoihin. 

Tuotevalikoimaan kuuluu satoja erilaisia tuotteita, käytössä on 23 
valukonetta ja ajanmukaiset laitteet ja ohjelmistot työkalujen valmista-
miseen. Profmer Oy työllistää yhteensä noin 30 taitavaa alan ammat-
tilaista. 

Profmer Oy:n asiakkaina on sekä pieniä että isoja yrityksiä useilta 
eri teollisuuden aloilta. Suurin osa asiakkaista toimii ajoneuvo - ja ko-
nepajateollisuudessa sekä laite- ja instrumenttiteollisuudessa. Profmer 
Oy on tunnettu korkealaatuisista tuotteistaan.

Muottityökalujen valmistus kuuluu Profmer Oy:n huippuosaami-
seen. Muottien valumallit valmistetaan jyrsimällä. Asiakkaan tuotteis-
ta voidaan tehdä 3D-mallinnukset ja luonnosvaiheessakin olevaa tuo-
tetta voidaan visualisoida, jolloin lopputuotteen ulkonäkö on helppo 
hahmottaa. Lisäksi oma raaka-ainetuotanto tarjoaa useita mielenkiin-
toisia mahdollisuuksia.

Kumiteollisuus ry:n jäseneksi Profmer Oy liittyi vuonna 2008. 
Lisää tietoa yrityksestä verkkosivuilla www.profmer.com

qKumiteollisuus ry:n edustajia 
Reka Rubber Polskan tehtaalla 
Dopiewossa Puolassa kesäkuus-
sa 2011. Vasemmalta lukien toi-
mitusjohtaja Jukka Mäki-Lahna, 
FP FinnProfiles Oy; hallituksen 
puheenjohtaja Pertti Pouru, 
Hydnum Oy; apulaisjohtaja Raimo 
Kilpiäinen, Kemianteollisuus ry/
Kumiteollisuus ry; toimitusjohta-
ja Martti Aromaa, Reka Kumi Oy 
sekä toimitusjohtaja Mikko Valle, 
Hyvinkään Kumi Oy
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rooppa ja Englanti. Viennin osuus on 60 %.
Reka Kumi Oy:n palveluksessa on 200 ammattilaista, 80 henkilöä 

Auran tehtaalla ja 120 Puolassa. Nykyään Reka Kumi Oy:llä on myyn-
tikonttori Saksassa. Vientiä on yli 30 maahan. 

Asiakkaina ovat raskas kulkuneuvoteollisuus, konepajateollisuus ja 
laivanrakennusteollisuus. Tuotteina ovat muottiin valettavat tekniset 
kumikomponentit, jäähdytin- ja ilmaletkut, raskaat profiilit ja räätä-
löidyt asiakastuotteet.

Yrityksen toimitusjohtajana toimii Martti Aromaa, Auran tehtaan 
tehtaanjohtaja on Timo Wrang ja Dopiewon tehtaan tehtaanjohtaja 
Pekka Härkki. 

Rentto Oy liittyi Kumiteollisuusyhdistyksen jäseneksi vuonna 1984, 
kun kumista tuli yhtiön tärkeä toimiala. Heikki Rentto valittiin halli-
tuksen jäseneksi. 

Kumiteollisuus ry:n luottamustehtävissä Reka-Kumi Oy:n edustus 
on ollut näkyvä. 

Toimitusjohtaja Juhani Hernelahti (1992–2001) ja Martti Aromaa 
(2001–) ovat olleet mukana Muovi- ja Kumipoolissa ja  Kumi-instituu-
tin hallituksessa. Martti Aromaa on ollut EK:n Pk-yritysvaltuuskun-
nassa ja vuoden 2011 alusta lähtien Kumiteollisuus ry:n hallituksen 

Stowe Woodward Finland Oy 

Telapäällystykset ovat kuuluneet Oy Nokia Ab Kumiteollisuuden 
Teknisen kumin tuotanto-ohjelmaan. Telaosasto aloitti Nokialla, mut-
ta se siirrettiin 1935 Savion tehtaalle, minne nykyinen tehdasrakennus 
valmistui 1972. Nokian aikaan tehdas oli Stowe Woodwardin lisens-
sinhaltija. Nokia myi telapäällystysliiketoiminnan, josta muodostettiin 
vuonna 1988 itsenäinen yritys, Stowe Woodward Finland Oy, joka 
nykyään kuuluu Xerium Technologies Inc. konserniin

Stowe Woodward Finland Oy on erikoistunut paperikone-, teolli-
suus- ja kirjapainotelojen päällystyksiin sekä Clupak-mattoihin. Se on 
toiminnallisesti osa Stowe Woodward Europe -organisaatiota. Tehtaan 
telavienti suuntautuu lähialueille ja tärkeimpiä asiakkaita ovat suoma-
laiset, pohjoismaiset ja venäläiset yritykset. Clupak-mattojen markki-
na-alue on globaali. Tehtaan paikallistason toiminnasta vastaa Plant 
Manager Juha Niemi.  

Henkilöstön määrä on 62 henkilöä. 
Kumiteollisuus ry:n jäseneksi Stowe Woodward Finland Oy liittyi 

pian yrityksen perustamisen jälkeen 1988, aikaisemmin edunvalvonta-
asiat oli hoidettu Oy Nokia Ab:n kautta. Yrityksen edustus Kumite-
ollisuus ry:ssä on ollut näkyvä. Toimitusjohtaja Kalervo Nieminen ja 
hänen seuraajansa Site Manager Timo Laurila ovat olleet hallituksen 
jäseniä, Timo Laurila myös varapuheenjohtajana ja EK:n aluejohto-
kunnan jäsenenä. Timo Laurila on ollut koulutusjaoston puheenjoh-
taja sen perustamisesta vuoteen 2010 asti.  

Lisää tietoja yrityksestä verkko-osoitteessa 
www.xerium.com/stowewoodwardfinnish
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Teknikum-Yhtiöt Oy
Teknikum-Yhtiöt Oy ja sen tytäryhtiöt: Teknikum Oy, Teknikum-

Sekoitukset Oy, Teknikum Kiinteistöt Oy, Toy-Tek GmbH (Saksa), 
OOO Teknikum (Venäjä), Teknikum Suzhou Technology Co. Ltd. 
(Kiina) ja Teknikum N.A. (Kanada) muodostavat Teknikum-konser-
nin, joka työllistää n. 420 henkeä. 

Teknikumin kotimaan tuotantolaitokset sijaitsevat Sastamalan kau-
pungin alueella, Vammalassa ja Kiikassa, sekä Keravalla. Teknikum-
konserni  on viime vuosina kansainvälistynyt voimakkaasti. Letkuja 
valmistetaan Venäjän tehtaalla ja Kiinan Suzhoussa on aloitettu muot-
tituotteiden valmistus. Yrityksellä on myös myyntikonttori Saksassa.  

Teknikum Oy
Teknikum Oy jatkaa Oy Nokia Ab Teknisen kumin perinnettä ja 

kuuluu Kumiteollisuus ry:n perustajajäseniin. Teknisten kumituottei-
den valmistus aloitettiin samaan aikaan, kun kumiteollisuus Suomessa 
käynnistyi. Itsenäisenä yrityksenä Teknikum Oy on toiminut vuodesta 
1989 alkaen. Vuoden 2008 lopussa siihen fuusioitiin v. 1960 perustet-
tu Kumijaloste Oy (Kiikka), joka ennen fuusiota oli Teknikum-Yhtiöt 
Oy:n tytäryhtiö ja Kumiteollisuus ry:n jäsen. 

Teknikum Oy:n tuotanto on erikoistunut kulutus- ja korroosiosuo-
jaukseen, nesteiden käsittelyyn ja asiakaskohtaisiin polymeeriratkai-
suihin. Asiakkaina ovat kaivokset, energia-ala, prosessiteollisuus sekä 
koneenrakennuksen ja terveydenhoitoalan laitevalmistajat. Joustava 
tuotanto- ja tuoteteknologia mahdollistaa laadukkaat asiakaskohtaiset 
ratkaisut. Tutkimuksella ja tuotekehityksellä on toiminnassa merkittä-
vä osuus. Asiakassuhteet ovat pitkiä.        

 Teknikum Oy on liittynyt Kumiteollisuusyhdistyksen jäseneksi 
vuonna 1989, heti yrityksen itsenäistymisen jälkeen. Teknikum Oy:n 
silloinen toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen jäsen teollisuusneu-
vos Kalevi Vuorisalo on toiminut yhdistyksen hallituksessa ja luotta-
mustehtävissä. 

Lisää tietoa yrityksestä verkkosivuilla www.teknikum.com 
 

Suomen Rengastehdas Oy 
Suomen Rengastehdas Oy on perustettu vuonna 2004. Yrityksen 

toiminnalla on pitkät perinteet, sillä se jatkaa Nokian Renkaat polku-
pyöränrengastehtaan liiketoimintaa Lieksassa. 

Suomen Rengastehtaan tuotevalikoimaan kuuluu useita erikoisren-
kaita vaativaan käyttöön, erityisesti maasto-, talvi- ja retkipyöräilyyn. 

Suomen Rengastehdas Oy työllistää noin 60 ammattilaista Lieksas-
sa ja Nokialla. 

Kumiteollisuus ry:n jäseneksi yritys liittyi vuoden 2005 alussa. 
Lisätietoja yrityksestä ja sen tuotteista verkko-osoitteessa 
www.suomityres.fi
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Teknikum-Sekoitukset Oy
Teknikum-Sekoitukset Oy toimii Keravalla, Saviolla. Toiminnalla 

on pitkät perinteet, alkuaan sekoitusosasto toimi 1935 perustetun Sa-
vion Kumitehtaan yhteydessä.  Vuonna 1974 valmistui Saviolle uusi 
sekoitushalli. Sekoitustehdas toimi Oy Nokia Ab:n muiden tehtaiden 
alihankkijana, se toimitti kumisekoituksia mm. kaapelitehtaan ja No-
kian muiden kumitehtaiden tarpeisiin.

 Kun Oy Nokia Ab luopui kumiteollisuudestaan, Savion sekoitus-
tehtaasta muodostettiin itsenäinen yritys osaksi Teknikum-konsernia. 
Vuonna 1990 tehtaan nimeksi tuli Teknikum-Sekoitukset Oy ja se liit-
tyi Kumiteollisuusyhdistyksen jäseneksi. 

Teknikum-Sekoitukset Oy valmistaa kumisekoituksia, joita tehtaat 
käyttävät tuotantonsa raaka-aineina. Sekoitusten menekki on siksi si-
doksissa kumialan suhdanteisiin.

 Asiakaskunta on viime vuosina monipuolistunut, mukaan on tul-
lut suurten tehtaiden rinnalle pieniä, erikoistuneita kumialan yrityk-
siä. Erikoiskumilaatujen osuus sekoitusten valmistuksessa on korkea. 
Sekoituksia tehdään asiakkaiden tai itse kehitettyjen reseptien pohjal-
ta. Haluttaessa sekoitukset kalanteroidaan asiakkaan haluamiin mit-
toihin.

 Lisää tietoa yrityksestä verkkosivuilla www.teknikum.com 

Trelleborg Industrial Products 
Finland Oy 

Trelleborg Industrial Products Finland Oy valmistaa elastisia kom-
ponentteja sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle, läpivientiratkaisuja ja 
tiivisteitä.

Osana globaalia Trelleborg-konsernia Suomen yksikkö on erikois-
tunut TPE-, muovi- ja nestesilikonituotantoon. Pääosa Trelleborg In-
dustrial Products Finlandin tuotannosta on alihankintaa, mutta yritys 
tunnetaan myös maailmanlaajuisesti omista Multigate- ja Singlegate 
-tuoteperheistään. 

Trelleborg Industrial Products Finland Oy on aikaisemmin toimi-
nut Mar-Con Polymers Ltd -nimisenä ja Trelleborg-konserniin se on 
kuulunut vuodesta 2006 alkaen. Tehdas toimii Sastamalassa. Tehtaan 
palveluksessa on 75 ammattilaista. 

Kumiteollisuus ry:n jäseneksi yritys liittyi vuonna 2008. 
Trelleborg Industrial Products Finland Oy:n toimitusjohtaja Aapo 

Nurmi on Kumiteollisuus ry:n hallituksen varajäsen. 
Lisää tietoa yrityksestä verkkosivuilla 
www.trelleborg.com/fi/Mar-con
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V.A.V. Group Oy

V.A.V. Group Oy valmistaa suulakepuristettuja profiileja ja letkuja 
silikonikumista ja TPE:stä ja jatkojalostaa niitä kehiksi, renkaiksi ja 
erilaisiksi paljetiivisteiksi teollisuuden tarpeisiin. 

Silikonikumista valmistetaan FIRE X -palotiivisteitä laiva- ja juna-
teollisuuteen, kemikaaleja kestäviä HT60ST profiileja paperi- ja mas-
sateollisuuteen sekä öljyä ja merivettä kestäviä tuotteita mm. offshore-
teollisuuteen. Ikkuna- ja oviteollisuuden tiivisteet ovat suurin ja tär-
kein tuoteperhe, jossa automaattisesti asennettavien tiivisteiden osuus 
kasvaa. 

Noin 20 % tuotannosta toimitetaan suoraan vientiin. Kun välilli-
nen vienti huomioidaan, viennin osuus on noin puolet. Vientiin pa-
nostetaan jatkuvasti ja sen osuus on tasaisessa nousussa.

Yrityksen palveluksessa on 9 ammattilaista, jotka kaikki ovat avain-
henkilöitä. Vaikka yritys on uusi, osalla henkilöstöä on vuosikymme-
nien kokemus alalta.

V.A.V. Group Oy on rekisteröity 4.5.2005. Vuoden 2005 aikana 
yritykselle hankittiin toimitilat, tuotantovälineet ja henkilöstö, ja toi-
mitukset asiakkaille alkoivat joulukuussa 2005. Tuotantolaitos on Iis-
sä Oulun lähellä hyvien kulkuyhteyksien päässä Oulusta. 

Lisää tietoja yrityksestä verkkosivulla www.vav-group.com
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Liitteet ja lisätiedot

Kumiteollisuusyhdistys ry:n ja Kumiteollisuus ry:n 
hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1961 -

Vuodet   puheenjohtaja  varapuheen-
      johtaja
1961 - 1974  Lennart Doepel  Jarl Hohenthal
1975 - 1977  Lennart Doepel  Väinö Richter
1978 - 1979  Lennart Doepel  Pekka Unkila
1980 - 1981  Pekka Unkila  Hans Björkell
1982 - 1983  Pekka Unkila  Olli Kivekäs
1984 - 1986  Pekka Unkila  Ensio Lempiö
1987 - 7.6.1990  Raimo Tanttu  Ensio Lempiö
7.6.1990 - 1994  Lasse Kurkilahti  Ensio Lempiö
1995 - 2000  Lasse Kurkilahti   Kalevi Vuorisalo
2001 - 2007  Kim Gran   Pertti Pouru
2008 - 2010  Kim Gran   Timo Laurila
2011 -   Kim Gran   Martti Aromaa

Kumiteollisuusyhdistys ry:n ja Kumiteollisuus ry:n 
hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Varsinaiset jäsenet

Alhopuro Ensio  1968 - 1973
Arjas Olavi   1974 - 1976
Aromaa Martti  2003 -
Björkell Hans  1968 - 1982
Carlander Kurt  1969 - 1970
Doepel Lennart  1961 - 1979
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Gran Kim   2000 -
Hernelahti Juhani  1988 - 2001
Hohenthal Jarl  1961 - 1974
Kivekäs Olli  1977 - 1984
Koskimäki Erkki  1988 - 1989
Kurkilahti Lasse  1988 - 2000
Lahtinen Martti  1994 - 2000, 2004
Laukka Esa  1970 - 1973
Laurila Timo  2008 - 2010
Lempiö Ensio  1973 - 2000, 2002 - 2006
Linnolahti Kalle  1973 - 1987
Mattila Juhani  2000 
Mäki-Lahna Eero  2001 -
Molin Knut   1961 - 1968
Nieminen Kalervo  1988 - 2003, 2005
Nylund Claes-Åke  1969 - 1970
Polón Helge  1961 - 1967
Pouru Pertti  1991 - 
Ravila Jussi  1968 - 1972
Rentto Heikki  1984 - 1988
Rentto Jaakko  2011 -
Richter Väinö  1961 - 1977
Rouru Jouni  2006 - 2008
Salmenkallio Ensio  1961 - 1962
Tanttu Raimo  1986 - 1990, 2001 - 2002
Tiusanen Keijo  1983 - 1985
Tuunanen Reijo  1980 - 1987
Unkila Pekka  1978 - 1986
Valle Mikko  2009 -
Welander Mauri  1963 - 1969
Vihavainen Vesa   2010 - 31.5.2011
Vuorisalo Kalevi  1986 - 2009

Varajäsenet

Aromaa Martti  2002
Huhtinen Arto  2005 -
Lahtinen Martti  2001
Laurila Timo  2006 - 2007
Lempiö Ensio  2001
Mustonen Martti  2003
Mäki-Lahna Eero  2000
Nieminen Kalervo  2004
Nurmi Aapo  2010 -
Rask Juhani  2006 - 2009
Rentto Jaakko  2010
Rouru Jouni  2005
Tanttu Raimo  2000
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Arvonimellä palkitut kumialan vaikuttajat
Vuorineuvoksen arvonimen ovat kumiteollisuuden yritysten 
palveluksessa ollessaan saaneet: 

Antti Antero, Suomen Gummitehdas Oy:n tekninen johtaja,  
insinööri (1870–1942, 21. vuorineuvos 21.3.1930).

Eino Henrik Liljeroos, Suomen Gummitehdas Oy:n teknillinen johtaja,  
insinööri (1882–1977, 55. vuorineuvos 14.3.1945).

Torsten Westerlund, Suomen Gummitehdas Oy:n toimitusjohtaja,  
diplomi-insinööri (1888–1963, 67. vuorineuvos 9.9.1948).

Kaarlo Ensio Salmenkallio, Suomen Kumitehdas Oy:n toimitusjohtaja, 
diplomi-insinööri (1900–1985, 110. vuorineuvos 18.3.1960).

Onni K. Rentto, Rentto Oy:n toimitusjohtaja, Reka Oy:n toimitusjohtaja, 
Teollisuuskumi Oy:n toimitusjohtaja , 
diplomi-insinööri (1906–1997, 174. vuorineuvos, 23.6.1975).

Kim Gran, Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja, 
diplomiekonomi MBA (1954- ), 294. vuorineuvos, 11.6.2010).

Muita arvonimillä palkittuja

Vuorineuvoksen arvonimellä on palkittu myös Nokian Renkaiden toimitusjohtajana toi-
minut ekonomi Lasse Kurkilahti (1948- ), 282. vuorineuvos 1.12.2006. Arvonimen saa-
dessaan hän oli Kemira Oy:n pääjohtaja. 

Kumiteollisuus ry:n pitkäaikainen hallituksen jäsen, Teknikum-Yhtiöt Oy:n toimitusjoh-
taja insinööri, ekonomi Kalevi Vuorisalo (1945- ) sai teollisuusneuvoksen arvonimen 
25.11.2005. Hän on itsenäisyyden ajan 416. teollisuusneuvos. 

Vuoden Kumiteknikko 

Kun Suomen Kumitekninen Yhdistys SKY-FGF ry vuonna 1990 täytti 10 vuotta, Kumiteol-
lisuusyhdistys halusi kunnioittaa yhteistyöjärjestöään lahjalla. Lahjan muodoksi valittiin 
tunnustuspalkinto, joka jaettaisiin vuosittain kumialalla mittavan työpanoksen tehneel-
le ammattilaiselle. Vuoden Kumiteknikon valitsee syyskokouksessaan Kumiteollisuus 
ry  ja palkinto luovutetaan jossakin sopivassa tilaisuudessa. 

Vuoden Kumiteknikko saa merkiksi tunnustuksesta plaketin. Palkinto on hyvin arvostet-
tu, sillä se on oman alan osaajien antama tunnustus. 

1990  Eero Lamusuo 
 Laboratorion päällikkö, Hyvinkään Kumi Oy 
1991  Veikko Somerla 
 Tehtaanjohtaja, Teknikum-Sekoitukset Oy 
1992 Veli Nikkari
 Nokian Renkaat Oyj
1993 Aino-Riitta Joutsen
 Reka Rubber Oy 
1994  Timo Laurila 
 Materiaalipäällikkö, Stowe Woodward Finland Oy
1995 Timo Jokinen 
 Tuotantojohtaja, Teknikum Oy
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1996  Jorma Tyvén 
 Tuotantopäällikkö, Camoplast Finntrack Oy 
1997  Raimo Perkiö 
 Tuotekehityspäällikkö, Nokian Renkaat Oyj 
1998  Pentti Eromäki 
 Tuotesuunnittelija, Nokian Renkaat Oyj 
1999 Antero Juopperi
 Tuotekehitysjohtaja, Nokian Renkaat Oyj 
2000 Antti Niemi 
 Tuotekehityspäällikkö, Teknikum Oy
2001  Martti Autio 
 Kehityspäällikkö, Nokian Renkaat Oyj 
2002  Eeva Syvälahti 
 Materiaali- ja logistiikkapäällikkö, Teknikum Oy
2003  Sirkka Hagman 
 Henkilöstöjohtaja, Nokian Renkaat Oyj
2004  Nokianvirran koulu, Nokia 
 Älysaapasprojekti 
2005  Esa Eronen 
 Tekninen johtaja, Nokian Renkaat Oyj 
2006  Hannu Vesterinen 
 Myyntipäällikkö, Kumijaloste Oy 
2007  Pertti Turunen 
 Pääkemisti, Teknikum-Yhtiöt Oy
2008  Timo Laurila 
 Site Manager, Stowe Woodward Finland Oy 
 Ensimmäisen suomenkielisen kumialan oppikirjan kirjoittaja 
2009 Mauri Hiitelä 
 Teknisen asiakaspalvelun päällikkö Nokian Renkaat Oyj
2010 Jukka  Tuominen 
 Hallintopäällikkö, Teknikum-Yhtiöt Oy

Suomen Gummitehtaan valmistama Oluthaarikan alusta



120 LIITTEET JA LISÄTIEDOT

Lähde- ja 
kirjallisuusluettelo 
Suomen vuosisata, toim. Kristiina Andreasson ja Vesa Helin, Tilastokeskus, Jyväskylä 
2000 ISBN 951-727-676-1. 

Martti Häikiö: Nokia Oyj:n historia 1-3, Edita Oyj, Helsinki.  
2001 ISBN 951-37-3467-6.

Jorma Kallenautio: Suomi kylmän rauhan maailmassa, Suomen ulkopolitiikka Porkka-
lan palautuksesta 1955 Euroopan Unionin jäsenyyteen 1995, Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran toimituksia 1042, Vammala 2005.   
ISBN 951-746-741-9.

Tapani Mauranen: Hopeasiipi, sata vuotta Helkamaa. Otava Helsinki, Keuruu 2005. 
ISBN 951-1-19964-1. 

SARVIS Muovia vuodesta 1921, kirjoittajina Kristiina Koivuniemi ja Tauno Tarna. Julkaisi-
ja Emil Aaltosen säätiön teollisen kulttuurin tutkimusrahasto. 
Vammalan Kirjapaino Oy 2004.  
ISBN 952-99351-0-2.

Markku Mansner: Suurlakosta Euroopan Unioniin, wVuosisata työnantajatoimintaa., 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Helsinki 2007. 
ISBN 978-952-212-002-1.

Muutamia tavallisimpia tauteja niiden ehkäiseminen ja hoito, Aikain Vartija r.y., 
Hämeenlinna 1927. 

Mika Pantzar: Kuinka teknologia kesytetään, Kulutuksen tieteestä kulutuksen taitee-
seen. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki1996. 
ISBN 951-31-0870-8.

Ilkka Seppinen: Ahdinkoajan varalle, Taloudellinen puolustusneuvosto ja puolustusta-
loudellinen suunnittelukunta huoltovarmuuden kehittäjänä 1929-1955-1995. Helsinki 
1996, Oy Edita Ab. 
ISBN 951-53-0648-5.

Jukka Seppinen: Suomen Efta-ratkaisu yöpakkasten ja noottikriisin välissä. Suomen 
Historiallinen seura, Helsinki 1997, painopaikka Saarijärvi. 
ISBN 951-710-052-3.

Suomalaisen arjen historia - Hyvinvoinnin Suomi. 
Weilin+Göös 2008.
ISBN 978-951-0-29298-4.

Heikki Ylikangas: Suomen historian solmukohdat. WSOY, Helsinki 2007.
ISBN 978-951-0-32864-4. 
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Emäntälehti, julk. Marttaliitto ry. Vuosikerrat 1908 ja 1936. 

On ETRMA’S track! Annual Activity Report 2009–2010.

Suomalaista kumiteollisuutta käsittelevää kirjallisuutta 

60 vuotta kumia 1898-1958, kuvateos, toim. Göran Wichmann, Antero Lammi. Suomen 
Gummitehdas Osakeyhtiö, Frenckellin Kirjapaino Oy (ei painovuotta).

Elastomeerien mahdollisuuksia, Nokia Tekninen Kumi. (painovuosi tod. näk. 1986).

Viktor Hoving,: Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö 1898-1948, Suomen Gummitehdas 
Osakeyhtiö, Frenckellin Kirjapaino Oy, Helsinki 1948.

Martti Jaatinen: Suomalaisen polkupyöränrenkaan kuusi vuosikymmentä. Polkupyö-
rän ulko- ja sisärenkaan 60-vuotistaival. Kirjapaino Öhrling, Nokia 1985.

Kumi, Kumin ja Suomen kumiteollisuuden historia, toim. Ritva Palo-oja ja Leena Will-
berg. Tampereen museoiden julkaisuja 42, Tampereen museot, Kumiteollisuusyhdistys 
ry. Hämeen kirjapaino Oy, Tampere 1998. 
ISBN 951-609-065-6.

Timo Laurila: Kumitekniikka, Lyhyt johdatus kumitekniikan perusteisiin. Opetushallitus, 
Edita Prima 2007. 
ISBN 978-952-13-3445-0.  

Raimo Lovio: 70 yhteisen kamppailun vuotta Nokian Kumityöväen Ammattiosasto 1914-
1984.  Tampere 1984, Nokian Kumityöväen Ammattiosasto r.y.  
ISBN 951-99535-3-1.

Ritva Palo-oja - Leena Willberg: Kumi. Tampereen kaupungin museolautakunnan jul-
kaisuja 13, Tampereen kaupungin museot – Pirkanmaan maakuntamuseo, moniste, 
Tampere 1982. 

Yrjö Raevuori: Kumiteollisuus Oy 1928-1958, Tilgmannin kirjapaino, Helsinki 1958. 

Pekka Ruusukallio: 50 vuotta suomalaisia autonrenkaita 1932-1982, Tampereen Kirja-
paino Oy, Tampere 1982. 
ISBN 951-99381-0-9.

Olli Sampola: Savion Kumitehdas 1935-1985 sanoin ja kuvin. 
(painovuosi tod.näk.1985).

Arkistolähteet 

Lennart Doepelin hallussa oleva kirjeenvaihto vuosilta 1961-1966.

Esa Järvinen: Tammer Tehtaat Oy. 70 vuotta hihnan valmistusta 1916–1986. Historiikki 
koottu vuonna 1986, uudelleen kirjoitettu 2006. Moniste, Metso Minerals Finland Oy.

Kumiteollisuusyhdistyksen arkistomateriaali  1961 – 1999
Pöytäkirjat, vuosikertomukset, kirjeenvaihtoa 

Tuula Rantalaihon arkisto 1999 -  
Pöytäkirjat, vuosikertomukset, kirjeenvaihtoa 
Kumiteollisuus ry, Helsinki 
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Kumiteollisuus ry:n arkisto vuosilta 1961-1998 
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKA, Mikkeli 
15.-16.9.2010
17.-18.11.2010

Haastattelut

Lennart Doepel  6.7.2010
Raili Nuortila 21.7.2010
Marja-Liisa Kemppi 12.8.2010
Reijo Vainikka 16.8.2010
Pekka Unkila 18.8.2010
Kalevi Vuorisalo ja Pertti Pouru 3.9.2010
Ensio Lempiö 5.10.2010
Kalervo Nieminen 14.10.2010
Anneli Reinikka puhelinhaastattelu 22.11.2010  
Lasse Kurkilahti 9.12.2010 
Petri Ahola-Luttila 15.12.2010
Erkki Koskimäki puhelinhaastattelu 10.12.2010
Jyrki Vuorinen 4.1. 2011
Tuula Rantalaiho 11.1.2011
Timo Vallittu 12.1.2011
Sirkka Hagman 18.1.2011
Altti Korpela  18.1.2011
Kim Gran 18.1.2011
Kalle Hanhi puhelinhaastattelu  17.1.2011 
Alexej von Bagh puhelinhaastattelu 22.2.2011
Timo Laurila 28.2.2011
Raimo Kilpiäinen 1.3.2011
Pekka Vuorela 1.3.2011
Raimo Tanttu puhelinhaastattelu 7.3.2011 
Veikko Somerla 28.3.2011

Vuosien 2010 ja 2011 aikana käytettävissä olleet verkkosivut

Kumiteollisuus ry 
Kumi-instituutti 
Huoltovarmuuskeskus
Kumiteollisuus ry:n jäsenyritykset 
Suomen kansallisbiografia / Arvonimellä palkitut

Kuvalähteet
  
ELKA (Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto)
Kumiteollisuus ry:n jäsenyritysten arkistot ja www-sivut
Kuvapankki iStockphoto
Liisa ja Timo Laurilan arkisto
Museokeskus Vapriikki, Tampereen kaupunki
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Tuula Rantalaihon arkisto


