
Sillankaiteet ovat niin olennainen 

osa ympäristöämme, että monikaan 

kulkija ei kiinnitä niihin huomiota 

ennen kuin ne puuttuvat. 

Kuopion Sorsasalossa toimiva 

Kuopion Hitsaus- ja Asennuspalvelu, 

KHAP Oy, tekee siltojen teräsraken-

teita, teräsrunkoja ja nosturirakenteita 

koko Suomeen. 

Eräs suurimpia KHAP:n työllistäjiä 

tällä hetkellä on Kallansiltojen suur-

urakka. Esimerkiksi Vuorelan liiken-

neympyrän ja kevyen liikenteen väy-

lien kaiteet on KHAP taivuttanut ja 

asentanut paikoilleen. 

Yksi KHAP:n osaamisalue on teolli-

suuden kunnossapitotyöt. Kun tehdas 

pitää seisokkia, on KHAP töissä, huol- te
ks
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tamassa nosturiratoja ja seisokkihuol-

toon liittyviä töitä.

”Olimme useita kuukausia myös 

Olkiluodon ydinvoimalan työmaalla 

tekemässä ja asentamassa teräsra-

kenteita”, kertoo yrittäjä Harri Heis-
kanen, joka on yksi KHAP:n kolmesta 

omistajasta. Muut ovat Jyrki Pikka-
rainen ja Timo Suuronen. 

Kahden miehen pajasta keskikokoi-

seksi metallialan yritykseksi Kuopion 

alueella kasvanut KHAP on toimi-

nut kymmenen vuotta Sorsasalossa. 

Vuosi sitten se muutti uuteen avaraan 

hallitilaansa katsastusaseman taakse. 

Kone- ja rakentamisinvestointiin se 

haki avustusta Pohjois-Savon ELY-

keskukselta, ja sai noin 30 prosentin 

tuen Euroopan maaseudun kehittä-

misen maatalousrahastosta. 

”Meidät ohjattiin maaseuturahoi-

tuksen puolelle, koska Sorsasalon 

teollisuusalue on kaupungin rajan 

ulkopuolella eli maaseutualueella”, 

Heiskanen selittää. 

”Avustuksen hakuprosessi oli vaa-

tiva. Kasasimme papereita lähes vuo-

den, mutta saimmekin sitten haku-

papereistamme kymppiplussan”, hy-

mähtää Pikkarainen. 

Heiskanen esittelee paksun mapin, 

jossa on muun muassa tarjouskilpai-

lujen dokumentit. Tarkkana piti olla, 

sentinkään heittoa ei saanut olla las-

kelmissa, muuten hakemus olisi tullut 

bumerangina takaisin. 

”Virkamiehet tekevät työtään 

kuten pitääkin. Meille avustus oli mer-

kittävä”, Heiskanen kiittelee. 

KHAP työllistää kahdeksan henkeä 

omistajat mukaan lukien. Sen liike-

vaihto on noin 1,2 miljoonaa euroa 

vuodessa. Tärkeimpiä asiakkaita ovat 

valtakunnalliset infrarakentajat. TYL 

Kalsium on tällä hetkellä suurin työl-

listäjä, mutta yhtä lailla yritys tekee 

alihankintatöitä myös muille yrityk-

sille. 

Yritys aikoo kasvaa hillitysti. Mark-

kinoida sen ei ole ikinä tarvinnut, eikä 

levyseppähitsareitaan lomauttaa tai 

irtisanoa. Ei edes lama-aikana. Pitkä 

ja ansiokas työ palkitsee itse itsensä.  

”Kyllä  yhteistyökumppanimme 

meidät tietävät ja osaavat ottaa yh-

teyttä”, Pikkarainen sanoo. 

Heiskanen hyppäsi mukaan 1,5 

vuotta sitten yksityissektorin palkan-

saajan pallilta 20 vuoden työn jäl-

keen. Sauma oli hyvä, kun edellinen 

omistaja Pekka Miettinen jäi eläk-

keelle, ja Heiskanen tuli osakkaaksi 

hänen tilalleen. 

”Enkä ole hetkeäkään katunut. Olisi 

pitänyt ryhtyä yrittäjäksi jo aikaisem-

min.”

KHAP:n tulevaisuus näyttää valoi-

salta. Rakentaminen ja teollisuus tar-

vitsevat yrityksen tuotteita, erityisesti 

sillankaiderakenteiden kysyntä vai-

kuttaa olevan kasvussa. Työntekijät 

tulevat suoraan ammattikoulusta ja 

kasvavat firman miehiksi. Työyhtei-

sön lupsakan ilmapiirin vaistoaa sa-

tunnainenkin kävijä. 
www.khap.fi

KHAp muotoilee
teräksestä arjen 
turvallisuutta ja sujuvuutta

KHAp OY ON SAANuT MAASEuTurAHASTON TuKEA KONE- jA rAKENTAMISINVESTOINTEIHIN.
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