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Vehmaan alue kehittyy Juvalla – logistiikka-alan 
keskittymä muodostumassa  
 
Juvan Vehmaaseen VT 5 tien varteen on muodostumassa logistiikkakeskittymä. Alueen 
sopivuutta, perustamisen vaatimuksia sekä potentiaalisia toimijoita on kartoitettu mm. EU-
osarahoitteisella hankkeella. Juvan kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 13.9.2021 
aiesopimuksen alueen kehittämisestä pakastelogistiikkaan erikoistuneen Saukko Groupin 
kanssa, joka perustaa uuden yrityksen Juvalle. 
 
Saukko Group muodostuu useammasta elintarvikelogistiikkaan erikoistuneista yhtiöistä ja on 
operoinut pakastelogistiikassa  35 vuotta, Suomessa, Baltiassa ja Keski-Euroopassa. - Yhtiömme 
on johtava kaupallinen elintarvikkeiden pakastaja ja  pakaste- sekä viileiden 
elintarviketuotteiden varastoija Suomessa. Saukko Groupilla on myös elintarvikkeiden kuljetus- 
ja jakeluliikennettä Suomen lisäksi ulkomailla, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Ari Saukko.   

- Saukko Groupilla on pakastamoja ja pakastevarastotoimintaa Vantaalla, Lempäälässä, 
Seinäjoella, Maskussa ja Tallinnassa sekä yhteistyökumppaneiden kautta koko Euroopassa. 
Puumalan pakastevarastotoiminnan Saukko Group on lopettanut, toteaa Saukko Groupin 
toimitusjohtaja Ari Saukko. 

 

Koska Saukko Group harjoittaa toimintaansa koko maassa, Puumalan toiminnan loputtua on 
Saukko Group etsinyt uutta toimintaa Itä-Suomeen täydentääkseen valtakunnan verkostoaan. - 
- Juva valikoitui kohteeksemme, koska Juva sijaitsee keskeisellä paikalla VT 5:n vaikutuspiirissä. 
Juvalta on myös hyvät yhteydet lähikuntiin ja Juva sijaitsee keskeisellä paikalla Etelä- Savossa 
ja myös Mikkelin välittömässä läheisyydessä. Sillä on myös paljon painoarvoa, että jo 
alustavissa neuvotteluissa koin Juvalla olevan aitoa halua kehittyä sekä tarjota mahdollisuus 
tällaiselle logistiikkahankkeelle että kehittää elintarvikkeiden tuotantoa ja valmistusta Juvalla ja 
Etelä-Savossa, tämä asia on hyvin merkityksellinen hankkeen onnistumiselle, toteaa Ari Saukko.  

Aiesopimuksen mukaisesti Vehmassan ns. Kylmäpuron alueella käynnistetään asemakaavoitus. 
Alueella on tällä hetkellä voimassa osayleiskaava, jossa ko. alue on pääosin työpaikkojen 
aluetta. Tavoitteena on, että logistiikkakeskus alueella olisi toiminnassa mahdollisimman pian. 
Projektin aloittamisaikatauluun vaikuttaa kaavoituksen eteneminen, asiakasneuvottelut ja sen 
mukainen laitoksen suunnittelu ja rakentaminen, joka kestää suunnitteluinen arviolta noin 
vuoden. 

- Ari Saukko valikoitui toimijaksi useiden kontaktoitujen logistiikka-alan yritysten joukosta, 
kertoo Juvan ja Mikkelin logistiikkakeskusten selvityshankkeen projektipäällikkö Juha 
Honkonen. – Tammikuussa 2022 päättyvän hankkeen tavoitteena on ollut selvittää  
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logistiikkakeskusten perustamisen vaatimuksia ja mahdollisuuksia Mikkeliin ja Juvalle. 
Hankkeella pyritään myös luomaan järkevä logistiikkakeskukseen liittyvä toimintaympäristö, 
josta on hyötyä koko Etelä-Savon maakunnan yrityselämälle, valottaa Honkonen hanketta.   

Honkonen iloitsee siitä, että Juvalla päästään nyt konkreettisesti valmistelemaan 
logistiikkakeskittymää aiesopimuksen myötä.  

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Saukko, puh. 0400-302 315, ari.saukko@saukko.fi, projektipäällikkö 
Juha Honkonen, p. 040 124 1442, juha.honkonen@juva.fi  

 

Ympäristöterveys hyvinvointialueelle 

Juvan kunta on valmis siihen, että vuoden 2023 alusta aloittavat hyvinvointialueet ottavat 
hoitaakseen myös ympäristöterveyden palvelut. Tällä hetkellä Juvan kunnan 
ympäristöterveyden palvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri. Yhteistyösopimus on 
ollut voimassa vuodesta 2007 lähtien. 

Etelä-Savon hyvinvointialueeseen kuuluu 12 kuntaa ja ympäristöterveydenhuoltoa niille järjestää 
kolme eri toimijaa. Palveluiden siirron edellytyksenä hyvinvointialueelle on, että kaikki 
hyvinvointialueen kunnat päättävät siirrosta tämän vuoden loppuun mennessä.  

 

Viitostie saatava valtion väyläverkon investointiohjelmaan 

Juvan kunta vaatii, että Viitostien suurimmat pullonkaulat on saatava valtion väyläverkon 
investointiohjelmaan. Mm. Leppävirta-Kuopio, Silinjärvi-Pöljä, Nerkoon kohta, Koirakivi-Lusi ja 
Hietanen-Pitkäjärvi vaativat korjaustoimenpiteitä, jotta väylä palvelisi luokituksensa mukaisesti. 
Nyt luonnoksessa investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029 on Viitostielle esitetty vain Savilahden 
sillan korjaus Mikkelissä. Muutoinkin niin Etelä-Savoon kuin koko Itä-Suomeen ei juurikaan 
hankkeita.  

Valtatie 14 Juva-Parikkala on myös poissa investointiohjelmasta, vaikka Parikkalan raja-asema 
on tarkoitus kansainvälistää päätösten mukaisesti vuonna 2024. Valtatie 14 
kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2020. 

Juvan kunta on huolissaan myös perusväylänpidon rahoituksesta, josta suurin osa on sidottu 
korjauksiin ja hoitoon. Näin ei pystytä kehittämään infraa, vaan korjausvelka kasvaa entisestään. 
On myös muistettava huolehtia alemmasta tieverkosta, mikä on elintärkeä etenkin 
alkutuotannolle, vapaa-ajanasutukselle, matkailulle sekä metsäteollisuuden tarpeille. 
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Juvan kunta korostaa, että liikennejärjestelmä on kokonaisuus. Investointiohjelmassa ei arvioida 
hankkeita kokonaisuutena, vaan liikennemuodoittain. Liikenneyhteyksien parantumisen 
myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia korostetaan kasvukeskuksien hankkeiden osalta, mutta  

Esimerkiksi Itäisen Suomeen niillä ei suunnitelman mukaan ole myönteisiä vaikutuksia 
aluetalouteen. 

- Edelleen meillä on paljon tehtävää, jotta saamme niin maakunnalle kuin koko itäiselle 
Suomelle tärkeitä liikennehankkeita vietyä eteenpäin. Lausunnoilla oleva 
investointiohjelma on suunnitelma hankkeista vuosille 2022-2029, mutta on muistettava, 
että päätökset toteutettavista hankkeista tehdään vuosittain osana valtion 
budjettikäsittelyä, korostaa kunnanjohtaja Mervi Simoska. 

 

Muut kokousasiat 

Muut kokousasiat menivät esitysten mukaisesti. 

Seuraava kokous 

Juvan kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran 4.10.2021. 

  

Lisätietoja kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202, mervi.simoska@juva.fi ja 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen, puh. 040 508 3783, 
jaakko.hanninen@suursaimaa.com 
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