
10

perjantai 12. joulukuuta 2014  LOVIISAN SANOMAT 

Renessanssi-ihminen 

KosKenKylä ”Olen suomalainen yk-
sityisyrittäjä, (taide) valokuvaaja, ex-
äänitutkija, joka on ajautunut sydä-
mensä palosta tekemään valokuvia 
ja monenlaista muutakin itselleni, 
ja samalla kaikille muillekin laatua 
vaativille ja käsityötä arvostaville.”

Näin kuvailee itseään 43-vuotias 
helsinkiläinen, KAR Oy:n toimitus-
johtaja Klaus A J Riederer yrityksen 
kotisivuilla.

Hän siirsi yritystoimintansa Hel-
singin Lauttasaaresta Koskenkylään 
viime toukokuussa.

– Lauttasaaressa minulla oli pit-
kään liian pienet tilat kivijalassa.

Sieltä hän sai lähteä putkiremon-
tin tieltä.

Uudet toimitilat ovat konkurssiin 
päätyneessä Stefansin leipomossa 
Koskenkylän ytimessä.

Tiloja hän etsi kaksi vuotta.
– Kriteerit olivat sellaiset, että riit-

tävästi tilaa ja vesikin olisi siinä vie-
ressä. Se ei sitten ihan toteutunut. 
Kaikkea ei voi saada.

Tilaongelma ratkesi Huutokaupat.
com -sivustolla käynnin jälkeen. Ra-
kennus oli myynnissä - ja halpa.

●● Valokuvaaja, tekniikan tohtori, huippuluokan  
audio-osaaja ja melkoinen jokapaikan höylä.

UUsi yRittäjä. Klaus A J Riederer on siirtänyt toimitilansa Koskenkylään Stefansin leipomon entisiin tiloihin. Taustalla yrityksen värikkäät mainostekstit. KuVA: KlAuS A J RiedeReR

sanottua

Kriteerit olivat  
sellaiset, että  
riittävästi tilaa.
Klaus a J RiedeReR
KAR Oy, tOimitusjOhtAjA

– Huutokaupoistahan mä olen 
muutenkin kaiken romuni haalinut.

Riederer kertoo toiminnan alka-
neen Koskenkylässä tarkalleen 23. 
toukokuuta, jolloin kauppakirjat 
tehtiin.

laaja-alaista yrittämistä
Syksyn mittaan rakennuksen sei-
nään on ilmestynyt mainos, jos-
sa kerrotaan yrityksen tarjoamista 
palveluista.

Lista on hengästyttävän pitkä.
Kuvanvalmistusta, skannausta, 

graafista alaa, valokuvausta, auto-
teippausta ja monenlaista suunnit-

telua. Siinä pieni pintaraapaisu toi-
menkuvasta.

Käynti miehen kotisivuilla lisää 
hengästymistä, sillä referenssejä 
on paljon.

Riederer sanoo, että nykymaail-
massa yrittäjän on oltava moniosaa-
ja.

– Käytetetään termiä renessanssi-
ihminen.

Hänen kanssaan jutellessa käy no-
peasti selville se, että mies on kiin-
nostunut lähestulkoon kaikesta. On-
gelmat on tehty ratkaistaviksi.

investoinnit poikimaan
– Mä olen investoinut eniten tietyn-
laisiin laitteisiin ja olisi tosi kiva, et-
tä ne toisivat rahaa firmaan.

Rahaa on uhrattu muun muassa 
kuvantuotto- ja kuvanvalmistuslait-
teisiin.

– Digitointia ja massadigitointia.
Riederer kertoo tehneensä Kansal-

lisarkistolle mikrofilmien digitoin-
tiurakan.

– Mä rakensin tyhjästä mikrofil-
min skannaussysteemit. Mä menin 
laitteen rautaan kiinni ja tein sellai-

sia asioita, joita kukaan muu ei tee 
maailmassa.

Urakassa hän ei omien sanojensa 
mukaan ehättänyt juurikaan nuk-
kua, paitsi kun digitointiprosessi 
sen salli.

Hän tarjoaa asiakkailleen myös tu-
lostusta ja vedostusta.

– Niissä mulla on investointeja ja 
osaamista. Sitä olen tehnyt pitkälle 
toistakymmentä vuotta.

– Mulla on aika paljon ollut asiak-
kaita, jotka eivät tiedä mitä he ha-
luavat.

– Sitten kun he ovat nähneet mi-
tä olen tehnyt, niin he ovat olleet 
kerralla myytyjä, mutta eivät kaik-
ki, vaan silloin on ollut ongelmia jo 
hommia aloittaessa.

Hän on juuri hankkinut myös digi-
painon, senkin huutokaupasta.

Halvalla tietenkin, sillä hän tun-
nustaa olevansa pihi.

Sen vuoksi yritys on voinut tehdä 
kauppoja ilman velkaa.

Mutta mikä ajoi yrittäjäksi?
– Verottaja.
Työteliäs ja ahkera mies teki mui-

ta töitä äänitutkijan töiden ohella ja 
sivukuluista syntyi vääntöä verotta-
jan kanssa.

Hän sai neuvon yrityksen perus-
tamisesta ja totesi ajatuksen järke-
väksi.

Valokuvataidetta ja...
Lisäksi Riedererin käsissä on synty-
nyt myös muun muassa valokuva-
näyttelyitä ja uusmediaa.

CV:hen on kirjattu yhteensä kolme-
toista valokuvanäyttelyä. Paperissa 
mainitaan, että näyttelyvedoksia on 
esillä maailmanlaajuisesti lukuisis-
sa yrityksissä ja yksityisissä kokoel-
missa.

Kaikki valokuvatyöt ovat valoku-
vaajan itsensä vedostamia käyttäen 
analogista ja digitaalista tekniikkaa.

Eikä uutteruus rajoitu pelkkään 
kuvaamiseen.

Listaan voi lisätä tehdyt artikke-
lit painettuihin ja sähköisiin medi-
oihin.

Parhaillaan työn alla on uusien toi-
mitilojen lämmitysjärjestelmän kor-
jaaminen.

Myös leipomokoneet odottavat 
putsattuina ja eihän sitä tiedä jos pi-
an tarjolla on kaiken muun lisäksi 
Riederer-limppua, Lasun Unelmaa 
on jo tehty. Se on muuten jäätelöä.

Mitä vain voi tapahtua, sillä onhan 
mies hakenut Kiasman johtajankin 
paikkaa.
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