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            Osa 
         JAPA Klapikonetehtaan 
käytöstä vapautunutta 

tuotanto-, varasto- 
ja toimistotilaa.
Kiinteistöissä on vuokrattavana 
hallirakennuksia joko yhdessä 
taikka erikseen. Halleissa on 
useita nostureita. Tuotantotilat 
koostuvat useista vierekkäisistä 
halleista mitkä on tarvittaessa 
helppo jakaa osiin. 
Tilat soveltuvat myös 
esim. varastointikäyttöön. 
Alueella sijaitsee erillinen 
toimistorakennus. 

heikki.paakkari@terrapatris.fi 
Puh. 045 867 8076 
www.terrapatris.fi 

Sijainti: 
 Laitilan keskustaan n. 5 km, 
 Uuteenkaupunkiin  n. 24 km, 
 Raumalle n. 36 km ja Turkuun n. 55 km.
Ympäristö: 
 Rauhallinen aidattu tehdasalue.
Pysäköinti: 
 Laaja asfaltoitu piha-alue missä on 
 myöskin autojen lämpöpistokepaikkoja.
Palvelut: 
 Laitilan keskustan palvelut lähellä.

Vuokrataan

Kysy lisää:

Hallitilaa
Hyvien liikenneyhteyksien
äärellä, kehätien varrella

500 m2 - 7000 m2,
isot kattonosturit

Toimistotilaa
80 m2 - 400 m2,

Jousitie 4
1000 m2 - 2100 m2

+ toimisto

Tiedustelut:
0400 100 112 • topi@nkp.fi

Toimitilojen vuokrausta

Turuntie 8, Salo
Puh. 02 731 3017, 731 7791

040 584 9646 
rakennusliike@t-rauman.fi

Rakennusliike
T. Rauman Oy

Vuokrattavana salitiloja 
erisuuruisiin  kokous- ja 
juhlatilaisuuksiin lähellä 
keskustaa.

Ota yhteyttä
puh. 050 3111 828

Hyvät parkkipaikat!
Suora bussiyhteys torilta.

Vanha Hämeentie 29 Turku
www.t-talo.com

Vuokrattavana salitiloja 
erisuuruisiin  kokous- ja 
juhlatilaisuuksiin lähellä 
keskustaa.

Ota yhteyttä
puh. 050 3111 828

Hyvät parkkipaikat!
Suora bussiyhteys torilta.

Vanha Hämeentie 29 Turku
www.t-talo.com

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja 
Petri Salminen on valittu eu-
rooppalaisen pk-yrittäjien katto-
järjestön SMEunitedin johtoon. 

Valinnan teki SMEunitedin vuosikokous 
9.12.2022 Brysselissä. 

– Jatkossa pk-yrittäjyyden äänen on 
oltava EU:ssa vahvempaa ja sääntelyn 
järkevämpää. Unionin on vauhditettava 
yrittäjyyttä sekä yrittämisen ja omis-
tamisen vapautta, puheenjohtaja Petri 
Salminen toteaa. 

Salminen kisasi puheenjohtajuudesta 
romanialaisen ex-elinkeinoministeri 
Florin Jianun kanssa.

12 miljoonan 
pk-yrityksen järjestö 

Kattojärjestö SMEunitedin jäsen-
järjestöihin kuuluu noin 12 miljoonaa 
eurooppalaista pk-yritystä ja vaikutta-
mistyössään se toimii kaikkien yli 22 
miljoonan eurooppalaisen pk-yrityksen 
puolesta. SMEunitedin jäsenjärjestöjä 
ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
edustavat organisaatiot Euroopan 
unionissa. SMEunited on EU-edunval-
vontayhteistyön järjestö, joka tukee ja 
edustaa jäsenjärjestöjään eurooppalai-
sessa edunvalvonnassa. 

– SMEunitedilla on paljon työtä 
työn ja yrittäjyyden murroksessa. Tällä 
vuosikymmenellä Eurooppa kohtaa 
kasvavia maailmanlaajuisia haasteita. 
Esimerkiksi yritysten ja talouden toi-
puminen pandemiasta, digitalisaatio 
ja ilmastonmuutos haastavat Euroo-

pan kilpailukyvyn, Salminen 
sanoo. 

– Työ- ja yrittäjyysvapau-
teen liittyvä sääntely edustaa 
aikaa, jolloin ihmiset työs-
kentelivät valtaosin tehtaissa 
ja omistus oli keskittynyt. Nyt 
työskennellään pienemmissä 
yrityksissä ja globaaleissa 
verkostoissa, Salminen jatkaa. 

Historiallinen 
valinta Suomelle 

– Salmisen valinta on tärkeä 
Suomelle ja sen pk-yrityksillä. 
Suomalainen ei ole koskaan 
johtanut SMEunitedia tai sen 
edeltäjiä. Äänemme kuuluu 
nyt vahvasti EU:ssa ja Euroo-
pan kentillä, sanoo Suomen 
Yrittäjien toimitusjohtaja Mi-
kael Pentikäinen. 

– SMEunited on Suomen Yrittäjille 
keskeinen työkalu EU-vaikuttamisessa. 
Yrittäjät toimii aktiivisesti SMEuni-
tedissa, koska sitä kautta pystymme 
vaikuttamaan yrityksiä koskevaan EU-
sääntelyyn, hän lisää. 

Tällä hetkellä Salminen toimii 
SMEunitedin varapuheenjohtajana ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan puheen-
johtajana. 

– Yrittäjyyteen liittyvää sääntelyä 
ja poliittisia päätöksiä tehdään yhä 
enemmän EU:ssa. Siksi suomalaisten 
yrittäjien on oltava aktiivisesti edustet-
tuna unionin päätöksenteossa, Salminen 

toteaa. 
Salminen jatkaa edelleen Suomen 

Yrittäjien puheenjohtajana. Jyväsky-
läläinen Petri Salminen, 40, valittiin 
Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi 
liittokokouksessa syksyllä 2020. Sal-
minen on toiminut yrittäjänä kaksi 
vuosikymmentä. Hänen yrityksensä 
Salminen & Tikka Oy tuottaa myynnin 
ja johtamisen kehittämis- sekä rekry-
tointipalveluja. 

Salmisen puheenjohtajakausi alkaa 
ensi vuoden alusta ja se kestää kaksi 
vuotta. Puheenjohtajuuden jättää aktii-
viyrittäjä ranskalainen Alban Maggiar.  

Suomen Yrittäjien Petri Salminen 
Euroopan yrittäjäjärjestön johtoon
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Lehti luettavissa 
myös netissä:
www.yritma.fi
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Forssassa huhtikuussa järjestettävä FRUSH 
rohkaisee kohti kestävämpää maailmaa

Älykäs ja tehokas tulevaisuuden Forssa 
Jakaminen, kiertotalous, älykkäät ja joustavat 

palvelut ovat tuttuja sanoja visioista ja strategioista, 
mutta Forssan kaupunkiseudulla ne ovat totta jo nyt. 
Meitä kaikkia uhkaa luonnonvarojen loppuminen, 
eivätkä resurssit jakaudu tasaisesti. 

– Suurten kaupunkikeskusten keskellä sijaitseva-
na pienenä kaupunkiseutuna me olemme oppineet 
elämään näiden haasteiden kanssa ja haluamme 
haastaa tulevaisuuden skenaariot omalla osaami-
sellamme. Meillä toimii jo nyt ainutlaatuisia kier-
totalouden symbiooseja, joissa materiaalit, raaka-
aineet ja uusiutuva energia käytetään tehokkaasti 
suljetussa kierrossa, Riihimäki avaa.  

Forssassa ollaan kiinnostuneita myös siitä, miten 
ihmiset ja tavara kulkevat paikasta toiseen. 

– Olemme mukana rakentamassa tulevaisuuden 
liikkumista, jonka päämääränä on yhdistää julkinen 
liikenne, yksityisautoilu ja kaupunkipyörät – tavoit-
teena sujuva arkipäivän logistiikka. 

Forssassa ollaan järjestämässä myös julkisia 
palveluja uudella tavalla. Julkiset palvelut halutaan 
toteuttaa hyvin viestivällä ja älykkäällä ekosystee-
millä, joka ei ole organisaatio-, vaan tuloskeskeistä. 

– Esimerkiksi työllisyyden palvelut voidaan tuot-
taa jatkossa tehokkaasti kaikkien näiden palvelujen 
parissa toimivien organisaatioiden muodostamassa 
ekosysteemissä, Riihimäki toteaa.  
 
Askeleen edellä tekoälyn ja 
ekosysteemien avulla 

Forssan seudulla on suuri määrä kiertotalous-
osaamista ja sen ympärille on rakentunut ainutlaa-
tuinen ekosysteemi. Osaamisen kehittäminen ja 
jatkuminen vaatii ennakointia ja varautumista. Tu-
levaisuuden visioinnin tueksi valjastetaan tekoäly, 
joka toimii työkaluna muun muassa koulutuksen 
suunnittelussa. 

– Olemme antaneet omaa osaamistamme ja työ-
panostamme erilaisiin tulevaisuuden työkalujen 
kehittämishankkeisiin. Sen ansiosta olemme mu-
kana tulevaisuustyön kärjessä ja saamme työkalut 
käyttöömme ensimmäisten joukossa, Riihimäki 
painottaa.

Uusin hanke liittyy oppivaan tekoälyyn, jossa 
kehitetään uudenlaista työkalua kunta- ja valtion-
hallinnon suunnittelutyöhön. 

– Projektissa yhdistetään ja mallinnetaan data-
tietojen avulla erilaisia menestyspolkuja. Tekoälyn 
avulla tietoja voidaan luokitella siten, että syntyy 
tarkkoja alueellisia ennusteita ja yksittäisiin yri-
tyksiin kohdistuvia tietoja muun muassa osaamis-
tarpeesta ja ajankohtaisesta rekrytointitilanteesta, 
Riihimäki toteaa. 

Ekosysteemit työympäristönä
Forssa on tunnettu ainutlaatuisesta kiertotalouden 

ekosysteemistään. Nyt ekosysteemiajattelua ja 
toimintamallia ollaan tuomassa myös työllisyyden 
palveluihin.

– Ekosysteemin etuna on avoin vuorovaikutus, 
tiedonsiirto ja osaamisen yhdistäminen. Kun tavoit-
teet ovat yhteisiä, pitää olla joustava ja mukautuva, 
Riihimäki pohtii. 

Osaavan työvoiman saatavuus on tällä hetkellä 
iso ongelma monella alalla. Se estää Riihimäen 
mukaan yritysten kasvun ja yleisen kehittymisen.  

– Kiertotalous isossa perspektiivissä tulee muut-
tamaan toimialoja ja työn tekemistä. Kun maailma 
muuttuu nopeasti, myös yhteiskunnan rakenteita 
on muutettava. Vaikutuksia tehdään vain tekemällä 
asioita täysin uudella tavalla. 

Forssan kaupungissa on 
tekemisen meininki

Forssa on 35 000 asukkaan talousalueen keskus 
yrityselämässä sekä palveluissa. Forssa tunnetaan 
rakennustuoteteollisuuden, elektroniikan, graa-
fisen alan, metallin, elintarviketeollisuuden sekä 
ympäristöalan yritystoiminnasta ja osaamisestaan. 
Järkivihreä Forssa -kaupunkistrategia painottaa 
monipuolista elinkeinorakennetta ja innovatiivisia 
teknologiaratkaisuja -ympäristöystävällisyyttä ja 
kestävää kehitystä unohtamatta.

Forssan Yrityskehitys Oy on Forssan seutua pal-
veleva elinkeinoyhtiö, joka aktiivisella otteellaan 
parantaa yrityksien toimintaedellytyksiä, kannatta-
vuutta ja kasvua sekä lisää seudullista elinvoimaa 
ja vetovoimaa. Se auttaa Forssan, Jokioisten, 
Humppilan, Tammelan ja Ypäjän yrityksiä koko 
elinkaaren aikana, perustamisen hetkestä kasvu- ja 
rekrytoinnin vaiheeseen, sekä yrityksen omistajuu-
den vaihdon hetkellä.

Forssan seudulla toimii kansainvälistymisen suh-
teen eri vaiheissa olevia yrityksiä. Osa yrityksistä 
on jo tottunut toimimaan kansainvälisillä markki-
noilla ja menestymään siellä. Toisaalta on paljon 
yrityksiä, jotka ovat vielä kansainvälistymisen 
alkutaipaleella ja etsivät keinoja toiminnan kehit-
tämiseen. Riihimäki näkee, että Forssan Yrityske-
hitys Oy:n rooli yritysten kansainvälistymisessä on 
kokoava ja mahdollistava.

– Autamme vientikanavien ja kumppanien löy-
tämisessä. Alueemme yrityksillä on paljon erikois-
osaamista, joten potentiaalia kansainvälistymiseen 
ja kasvuun löytyy kyllä. Kannustamme yrityksiä 
rohkeammin lähteä määrätietoisesti kansainvä-
listymään. Innovoivat, nopean kasvupotentiaalin 
yritykset synnyttävät uusia työpaikkoja ja mah-
dollistavat tuottavuuden paranemisen ja nopeut-
tavat kansainvälistyessään talouden rakenteiden 
kansainvälistymistä.

Forssan Yrityskehitys Oy:n toimi-
tusjohtaja Riikka Riihimäki uskoo 
tapahtuman herättävän aidosti kysy-
mään perinteisten ympäristövastuun 
ja sosiaalisen vastuun ohella, mikä on 
meidän vastuumme tulevaisuudesta. 

– Kiertotalous on paljon enemmän 
kuin kierrättämistä. FRUSHissa me 
haluamme tuulettaa ajatuksia, tuoda 
uusia näkökulmia ja kunnolla ravi-
suttaa. Luvassa on rajuja avauksia ja 
rohkeita väittämiä, Riihimäki lupaa. 

Hänen mukaansa tarvitaan paljon 
uusia ideoita, keksintöjä sekä uusia 
tapoja tehdä asioita, jotta tekeminen 
muuttuu aidosti kestäväksi ja vas-
tuulliseksi. Esimerkkinä herättelystä 
Riihimäki mainitsee Facebookin 
esiintulon metaversum ja metaverse 
-ajatuksen kanssa. Facebookissa 
viidennes työntekijöistä työskentelee 
tämän uuden tason internetin kanssa, 
joka yhdistää fyysisen todellisuu-
den, netin, somen, pelimaailmat, 
virtuaalitodellisuuden sekä lisätyn 
todellisuuden. 

– Yksi huippupuhujistamme on 
Facebookin EU-suhteista vastaava 
johtaja Aura Salla. Odotan innolla 
hänen avaustaan vastuullisuudesta ja 
tulevaisuudesta, Riihimäki hehkuttaa.    

Hävikkiruokaa ja 
kertakäyttömuotia 

FRUSHin lavalle nousee useita 
puhujia ja vaikuttajia, jotka tuovat 
näkökulmaa uudenlaiseen ajatte-
luun tai kertovat omista kestävistä 

toimintamalleistaan. Yksi heistä on 
innovaattori Pekka Ketola. Ketola 
on perustanut kolme teollisuuden 
innovaatioihin keskittynyttä yritystä 
ja haastaa osallistujia katsomaan asi-
oita yllättävistä näkökulmista. Ketola 
korostaa kuinka tärkeää on ymmärtää, 
että strateginen innovaatio syntyy 
ainoastaan oivalluksen ja ymmärtä-
misen kautta. Maailmaa muuttavat 
oivallukset syntyvät, kun oikeat ihmi-
set kohtaavat oikeaan aikaan.

– Yksi innovaation tekijöistä on 
brittiläinen Tessa Clarke. Clarke 
on perustanut Englannin suurimman 
alustan hävikkiruuan jakamiselle. 
OLIO-äpillä on jo yli viisi miljoona 
käyttäjää ja alustan kautta kuka ta-
hansa käyttäjistä voi jakaa ruokaa, 
Riihimäki kertoo. 

Riihimäen mukaan vastuullisuutta 
on ennen kaikkea kyseenalaistaa oma 
tekeminen. Hän nostaa esille mm. hal-
pavaatteiden suurkulutuksen, joiden 
kierrättämisen koetaan vastuulliseksi, 
vaikka se ei sitä välttämättä olekaan. 

Mietimmekö mitä vaatteen tekemi-
nen on tullut maksamaan tai että kuka 
sen on valmistanut? Tähän toivotaan 
herättävää alustusta Arman Alizadilta, 
joka on tv-ohjelmiensa myötä nähnyt 
paljon kaikenlaista, mitä meille ei 
yleensä haluta kertoa. 

www.fyk.fi 
www.linkedin.com/company/forssanyrityskehitysoy 
www.facebook.com/Forssanseutuwww.frush.fi

Yritykset 
jotka haluavat 

tulla esittäytymään 
tai näytteilleasettajiksi 
FRUSHiin, voivat olla 
yhteydessä suoraan 
Riikka Riihimäkeen 

riikka.riihimaki@fyk.fi

FRUSH on Forssan Yrityskehitys Oy:n ja Hämeen ammatti-
korkeakoulun vuosittain järjestämä kiertotaloustapahtuma.  
Seuraava tapahtuma järjestetään hybridinä, joten puhujia 
voi tulla kuuntelemaan paikan päälle Forssan Kehräämöl-
le tai osallistua tapahtumaan verkon välityksellä. 28.4.2022 
järjestettävässä FRUSHissa nähdään puhujina, ajattelijoi-
na ja toimijoina mm. Arman Alizad, Tessa Clarke, Salla Aura 
sekä Pekka Ketola. FRUSHin pyrkimyksenä on tomuttaa pe-
rinteiset ajatukset kiertotaloudesta ja vastuullisuudesta, sil-
lä kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrättämistä, eikä 
vastuullisuus saa jäädä viherpesuksi. Vuoden 2022 FRUSH 
kysyy mikä on meidän vastuumme tulevaisuudesta?
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Mittavat rakennus- ja kunnos-
tustyöt on saatu päätökseen ja 
uusi Scandic Hamburger Börs 
on avannut tänään ovensa. Turun 
parhaalla paikalla torin laidalla 
sijaitseva hotelli jatkaa vuodesta 
1894 alkanutta hotelli- ja ravin-
tolatoimintaa. 

Schauman Arkkitehtien suun-
nittelema upea uudisrakennus 
vanhan jugendosan vieressä on 
jo herättänyt ihastusta ulkoasul-
laan. Scandic Hamburger Börs 
avattiin juhlavasti marraskuun 
alussa perinteisessä nauhanleik-
kausseremoniassa Turun por-
mestari Minna Arven, kiinteis-
tön omistaja LähiTapiolan edus-
taja Olli Aakulan sekä Scandicin 
toimitusjohtaja Aki Käyhkön ja 
hotellinjohtaja Mikko Henriks-
sonin toimesta. Ensimmäiset 
vieraat ovat myös kirjautuneet 
majoittumaan.

–Olemme innostuneita, että 
pääsemme tarjoamaan tälle Tu-
run historialliselle hotellipaikalle 
kolmannen elämän, kertoo Scan-
dic Hotels Oy:n toimitusjohtaja 
Aki Käyhkö avaustilaisuudessa.

–Turku on keskeinen matkailu-
kohde sekä talousalue Suomessa 
ja kiinnostaa laajasti eri matkai-
lijoita. Vapaa-ajanmatkustajille 
Turku on mielenkiintoinen koh-
de sekä myös portti saaristoon 
ja laivareiteille. Vahvan vapaa-
ajanmatkustuksen lisäksi Tur-
ku puhuttelee laajasti liike- ja 
työmatkustusta, jatkaa Käyhkö.

Suuri kysyntä ja 
kiinnostus hotellia 
kohtaan ilahduttaa 
- juhlakausi on 
täydessä vauhdissa!

Scandic Hamburger Börs 
avautuu nyt parhaaseen juhla-
kauteen. Ikonisen Vanhan Börsin 
juhla- ja tapahtumatilat yhdis-
tyvät saumattomasti moderniin 
uudisrakennukseen tarjoten juh-
lakansalle helpon siirtymän juh-
latilan ja hotellihuoneen välille.

–Olemme suorastaan häkel-
tyneitä hotellimme saamasta 
kiinnostuksesta, iloitsee hotellin-
johtaja Mikko Henriksson. 

Uusi katutason Ravintola 
Más tuo myös espanjalaisen 
tuulahduksen Turkuun Tapas-
herkkujen kera. Börs Katto -baari 
tarjoaa värikästä tunnelmaa ja 
herkullisia cocktaileja sekä upeat 
näköalat 9. kerroksesta.

Tunnelmalliset huoneet
Hotellin 272 huoneesta voi va-

lita viihtyisän standard-huoneen, 
tilavamman superior-luokan 
huoneen tai torille avautuvan 
upean kaari-ikkunallisen juni-
orsviitin.

–Huoneiden sisustusta voi 
kuvailla uusskandinaaviseksi 
tyyliksi, jossa perinteisen vaa-
lean ja pelkistetyn tyylin sijaan 
on käytetty enemmän lämpimiä 
värejä ja luotu rentoa sympaat-
tista tunnelmaa, kertoo sisustus-
arkkitehti Jaakko Puro.

Turun uusi ykköshotelli Scandic Hamburger Börs 
avasi ovensa suuren kysynnän saattelemana

Pk-yritykset suhtautuvat opti-
misesti lähitulevaisuuteen, mutta 
mikroyritysten tilanne on edelleen 
huolestuttava, tiivistää Pk-Pulssin 
tuloksia EK:n johtava asiantunti-
ja Jari Huovinen:

–Kasvuun uskotaan kaiken ko-
koisissa pk-yrityksissä, mutta 
näkymät ja varsinkin nykytilanne 
ovat selvästi heikoimmat alle 10 
henkilön mikroyrityksissä. Kyse 
on työnantajayritysten kivijalasta, 
johon korona ja rajoitukset ovat 
iskeneet kaikkein lujimmin. Tilan-
teen pitkittyessä monen toiminta-
kelpoisenkin yrityksen jatkuvuus-
näkymät ovat heikentyneet eivätkä 
nämä yritykset kestä enää laajaa 
yhteiskunnan sulkemista.

Pk-Pulssi on EK:n puolivuo-
sittain julkaisema yrittäjyysbaro-
metri. Se vetää yhteen pienten ja 
keskisuurten työnantajayritysten 
arviot nykytilasta sekä odotukset 
tulevalle vuodelle. Päämittarit 
liittyvät kysyntään, työpaikko-
jen määrään, investointeihin ja 
vientiin. Tuoreimpaan kyselyyn 
vastasi 1 043 työnantajayritystä 
loka-marraskuussa 2021.

Tilannekuva 
loppuvuonna 2021

• 32 prosenttia yrityksistä ra-
portoi kysynnän lisääntymisestä 
(17 prosenttia vuosi sitten) ja 33 
prosenttia sen vähentymisestä ku-
luvan vuoden aikana (57 prosenttia 

vuo sitten).
• Investoinnit olivat kasvaneet 

24 prosentilla ja vähentyneet 31 
prosentilla yrityksistä (14 ja 45 
prosenttia vuosi sitten).

• Työntekijämääräänsä oli li-
sännyt 24 prosenttia ja vähentänyt 
26 prosenttia (14 ja 39 prosenttia 
vuosi sitten).

• Kansainvälistä toimintaa teke-
vistä yrityksistä 25 prosenttia oli 
lisännyt ulkomaankauppaa ja 30 
prosentilla se oli vähentynyt (13 ja 
57 prosenttia vuosi sitten).

• Suomessa on viimeisimpien 
tilastojen mukaan noin 85 000 
työnantajayritystä. Niistä on alku- 
ja kasvuvaiheessa karkean arvion 

mukaan nyt noin 10 500 (9 500 
vuosi sitten) ja omistajanvaihdos-
tilanteessa 14 500 yritystä (13 500 
vuosi sitten).

Tulevaisuuden näkymät 
vuodelle 2022

• 43 prosenttia yrityksistä arvioi 
kysynnän lisääntyvän (17 prosent-
tia vuosi sitten) ja 9 prosenttia sen 
vähentyvän tulevan vuoden aikana 
(33 prosenttia vuosi sitten).

• 25 prosenttia ennakoi investoin-
tien lisääntyvän ja 19 prosenttia nii-
den vähentyvän (13 ja 41 prosenttia 
vuosi sitten).

• Työntekijämäärän kasvuun us-
koo 32 prosenttia ja vähentymiseen 

10 prosenttia yrityksistä (12 ja 26 
prosenttia vuosi sitten).

• Kansainvälistä toimintaa har-
joittavista yrityksistä 35 prosenttia 
arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän 
ja 15 prosenttia sen vähentyvän 
seuraavan vuoden aikana (22 ja 42 
prosenttia vuosi sitten).

Alueellisia huomioita
Nykytilannearviot ovat negatiivi-

simmat Länsi- ja Keski-Suomessa. 
Alueen yrityksistä 45 prosenttia 
raportoi kysynnän vähentymisestä 
ja 25 prosenttia sen lisääntymisestä 
edellisen 12 kuukauden aikana. 
Positiivisimmin nykytilannetta 
arvioitiin Pirkanmaalla, Lounais-
Suomessa ja Pohjois-Suomessa, 
joissa myönteisesti tilanteen kehi-
tystä kuvailevien osuus oli hieman 
suurempi kuin supistumisesta 
kertovien osuus.

Näkymät ensi vuodelle olivat 
positiiviset kaikilla alueilla eli 
toiminnan laajentumiseen uskoi 
suurempi osuus yrityksistä kuin 
sen supistumiseen. Merkittävin 
positiivinen muutos näkymissä 
on tapahtunut Pohjois-Suomessa, 
jossa 55 prosenttia arvioi kysynnän 
vilkastuvan ja 5 prosenttia sen vä-
hentyvän seuraavan 12 kuukauden 
aikana (14 ja 43 prosenttia vuosi 
sitten).

Pk-Pulssin vuosikatsaus: 

Yritysten näkymät ensi vuodelle myönteiset
Pk-sektorin suurempien työnantajayritysten tilanne on 
kohentunut vuodentakaisesta. Monen mikroyrityksen 
tilanne on silti edelleen haastava, toiminta supistunut ja 
kipuaminen ylös koronakuopasta työlästä. Näkymät ensi 
vuodelle ovat kuitenkin kaikissa yrityskokoluokissa posi-
tiiviset ja kysynnän, työntekijämäärän, investointien ja 
ulkomaankaupan ennakoidaan kehittyvän myönteises-
ti. Näkymiä varjostavat huoli koronatilanteen kehittymi-
sestä, yrityksiä laajasti koskettava työvoimapula ja omis-
tajanvaihdoksia jarruttava jatkajapula. Positiivisimmin 
tilannetta arvioitiin Lounais-Suomessa, Pirkanmaalla ja 
Pohjois-Suomessa.

Ek:n johtava 
asiantuntija 

Jari Huovinen 
Kuva: Ek.

Scandic Hamburger Börs
• Kiinteistön omistaja: LähiTapiola
• Uudis- ja korjausrakentaminen: YIT
• Alkuperäinen osa vuodelta 1885, laajennus 1904, uudistus 2021
• Uudisosa vuodelta 2021, pääsuunnittelija Janne Helin, Schauman Arkkitehdit
• Sisustussuunnittelu: Jaakko Puro, Puroplan
• 272 huonetta
• Restaurant & Bar Más katutasossa, 300 asiakaspaikkaa
• Kattobaari Börs Katto 9. kerroksessa, 70 asiakaspaikkaa
• Terassi Börs Pöheikkö
• 8 kokous- ja juhlatilaa
• Kuntosali ja sauna
• Pysäköintitilat 25 autolle

Hotellin 272 
huoneesta voi 
valita viihtyisän 
standard-huo-
neen, tilavam-
man superior-
luokan huo-
neen tai tämän 
kuvassa olevan, 
torille avautu-
van upean kaa-
ri-ikkunallisen 
juniorsviitin.
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– Junayhteyksiä suunnitellaan Suomessa nyt ensimmäistä 
kertaa hankeyhtiömallilla. Hienoa, että sopimukset on saatu 
allekirjoitettua ja työ pääsee kunnolla vauhtiin, sanoi Turun 
Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen aiem-
min lokakuussa. Suunnitteluvaiheessa teetetään viisi erillistä 
ratasuunnitelmaa osuuksille Espoo-Lohja, Lohja-Salo, Salo-
Hajala, Hajala-Nunna ja Nunna-Kupittaa. Näitä suunnitelmia 
edistetään rakennusvaiheeseen omina kokonaisuuksinaan.

30.11 järjestetyssä infotilaisuudessa 
esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia

Turun Tunnin Juna Oy järjesti 30.11. infotilaisuuden Hel-
singin ja Turun välisen junayhteyden (Turun tunnin juna) 
suunnittelusta. Kooste tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä 
ja vastauksista.

Miten asukkaat ja maanomistajat 
voivat vaikuttaa suunnitteluun?

Hankeyhtiö järjestää suunnittelun aikana erilaisia kuu-
lemismahdollisuuksia uuden radan vaikutusalueella asuville 
ja toimiville. Yleisötilaisuuksista ja asukastyöpajoista ilmoi-
tetaan osoitteessa tunninjuna.fi.

Milloin radan vaikutusalueella 
asuviin ollaan yhteydessä?

Hankeyhtiö on tarvittaessa suoraan yhteydessä asukkaisiin 
ja maanomistajiin sekä tiedottaa suunnittelun etenemisestä 
osoitteessa tunninjuna.fi

Missä ja milloin yleissuunnitelma
on nähtävillä?

Yleissuunnitelmasta vastaa Väylävirasto. Yleissuunnitelma 
laitetaan nähtäville tämän hetken tietojen mukaan keväällä 
2022, minkä jälkeen sitä on mahdollista kommentoida eli 
antaa muistutus. Väylävirasto ilmoittaa suunnitelman näh-
tävillä olosta. Yleissuunnitelma toimii hankeyhtiön tekemän 
ratasuunnittelun pohjana.

Miksi juuri tietyt kunnat ovat 
mukana hankeyhtiössä?

Hankeyhtiö on perustettu joulukuussa 2020. Silloin mu-
kana olevat kunnat ovat tehneet päätöksen osallistumisesta 
yhtiöön ja ratasuunnitteluvaiheen rahoitukseen. Hankeyhti-
öiden perustamisesta voi lukea lisää liikenne- ja viestintä-
ministeriön tiedotteesta. 

Miten kunnat ja kaupungit pääsevät 
vaikuttamaan suunnitteluun?

Hankeyhtiö toimii yhteistyössä yhtiössä mukana olevien 
kuntien ja kaupunkien (Helsinki, Turku, Vihti, Salo, Lohja ja 
Kirkkonummi) kanssa. Myös muita vaikutusalueella olevia 
kuntia kuullaan suunnittelun edetessä.

Millainen suoja-alue radalla on?
Radan suoja-alue valtion rataverkolla on uloimman raiteen 

keskilinjasta 30 metriä, mutta sitä on mahdollista supistaa 
tai pidentää 50 metriin.

Milloin maa-alueiden ja kiinteistöjen ostot ja
lunastukset sekä muut tilusjärjestelyt 
tulevat ajankohtaisiksi?

Valmistuvassa ratasuunnitelmassa osoitetaan lunastettavat 
alueet. Varsinaiset ostot tai lunastukset on mahdollista tehdä 
vasta radan investointipäätöksen jälkeen, eli arviolta kahden 
vuoden kuluttua. Hankeyhtiön roolista asiassa ei vielä tässä 
vaiheessa ole päätöksiä.

Miten suunnitteluhankkeen 75 miljoonan euron 
kustannusarvioon on päädytty?

Hankkeen kustannukset on arvioitu aiempien suunnit-
teluvaiheiden pohjalta. Kyseessä on arvio, joka sisältää 
pohjatutkimukset, muut tutkimukset ja varsinaisen radan 
suunnittelun. Espoo-Salo-oikoradan suunnittelukustannukset 
ovat arvion mukaan noin 60 miljoonaa euroa ja Salo-Turku-
kaksoisraiteen noin 15 miljoonaa euroa.

Miten radan rakentamisen rahoitus järjestetään?
Radan rakentamisesta ei ole vielä investointipäätöstä. 

Suunnittelun edetessä saadaan tarkempaa tietoa rakenta-
misen kustannuksista, jolloin myös hyötykustannus- eli 
hk-laskelmat tarkennetaan.  

Yleissuunnitelmassa Nunnan kohdalla uusi rata siirtyy 
lähemmäksi asuintaloja pohjoispuolelle, vaikka eteläpuolella 
olisi pelkkää peltoa. Miksi suunnittelussa on päädytty tähän 
ratkaisuun?

Hajala-Nunna yleissuunnitelmasta vastaa Väylävirasto. 
Väylävirasto tiedottaa suunnitelman nähtäville asettamises-
ta, jonka jälkeen sitä on mahdollista kommentoida eli antaa 
muistutus. Yleissuunnitelman etenemisestä löytyy tietoa 
viraston sivuilta. Yleissuunnitelma toimii ratasuunnitelman 
pohjana.

Millaiset ovat rakentamisen aikaiset päästöt ja 
miten muut ympäristövaikutukset on huomioitu?

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin perusteltu 
päätelmä valmistuu joulukuun alussa. Ympäristövaikutukset 
huomioidaan suunnittelussa.

Miksi jo olemassa olevaa 
rantarataa ei kunnosteta?

Hankeyhtiön tehtävänä on suunnitella viisi ratasuunnitel-
maa Espoosta Kupittaalle. Rantaradan perusparantaminen ei 
kuulu yhtiön toimivaltaan.

Turun Tunnin Juna -hankeyhtiössä ovat mukana valtion 
lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkko-
nummi. Merkittävänä hankkeena suunnittelulle on myönnetty 
EU:n CEF-rahoitustukea (CEF, Connecting Europe Facility). 
Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen suun-
nitteluun on myönnetty tukea yhteensä 50 prosenttia koko-
naiskustannuksista, kuitenkin enintään 37,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja ja kuvalähde: 
www.tunninjuna.fi

Turun tunnin junan suunnittelu käynnistynyt

International Innovation 
Awards (IIA) on kansainvä-
linen ohjelma, joka palkitsee 
merkittäviä keksintöjä ja 
kannustaa yrityksiä investoi-
maan innovointiin. Sofokus 
on digitaalisen liiketoimin-
nan asiantuntijakonserni, 
joka auttaa kunnianhimoisia 
asiakkaitaan menestymään 
uudessa normaalissa digitaa-
lisen sydämen ratkaisuilla. 
Better Monday® on asian-
tuntijayritysten tarpeisiin 
kehitetty kokonaisvaltainen 
työhyvinvoinnin ja organis-
minohjauksen konsepti.

–Uskomme, että asian-
tuntijatyö on globaalissa 
murroksessa, ja työhyvin-
vointi on nousemassa yh-
deksi tärkeimmistä tekijöistä 

työnantajakuvan rakentami-
sessa. Kaikki lähtee ihmi-
sistä, niin myös mallimme, 
kiteyttää Milla Heikkilä, 
Sofokuksen Chief Happiness 
Officer.

Better Monday® -konsepti 
sai alkunsa vajaat kymme-
nen vuotta sitten Sofokuksen 
omista tarpeista muuntautua 
modernisti ohjautuvaksi ja 
johdetuksi asiantuntijayri-
tykseksi. Yritys on esimer-
kiksi korvannut perinteisen 
johtoryhmän virtuaalisella 
The Expendables -päätök-
sentekofoorumilla, johon 
kuka tahansa henkilökunnas-
ta voi halutessaan osallistua. 
Sofokus tarjoaa henkilöstöl-
leen myös viikon palkallista 
LifeSaver-lomaa, jolla tais-

tellaan pandemiauupumusta 
vastaan.

–Juhlistamme IIA-kisassa 
menestymistämme julkaise-
malla ’Oppimisen Lämpö-
mittarin’, joka on käytän-
nönläheinen malli nopeuden 
ekonomian saavuttamiseen 
kasvua tavoittelevissa orga-
nisaatiossa, kertoo Teemu 
Malinen, Sofokuksen pe-
rustaja.

Oppimisen Lämpömittari 
on ladattavissa ilmaiseksi 
Sofokuksen sivuilta osoit-
teessa sofokus.com.

Teksti ja kuvalähde: 
www.turkubusiness-
region.com

Better Monday -konsepti toi Sofokukselle voiton 
kansainvälisessä innovaatiokisassa

Turun ja Helsingin välisen junayhtey-
den suunnittelu on siirtynyt Väylä-
virastolta Turun Tunnin Juna Oy:lle. 
Hankeyhtiö teettää ratasuunnitel-
mat, joiden pohjalta uusi ratayh-
teys voidaan rakentaa. Suunnitel-
mien on tarkoitus olla valmiina vuo-
den 2023 aikana.

Turkulainen digitaalisen liiketoiminnan konserni Sofokus on valittu ainoana 
suomalaisena yrityksenä yhdeksi kansainvälisen International Innovation 
Awards 2021 -kilpailun voittajista. Voitto tuli sarjassa ”Organisaatiot ja kult-
tuuri”. Kilpailun muita voittajia ovat muun muassa Vodafone Saksa, Dubain 
poliisilaitos ja MIT Hong Kong.

Better Monday on kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin ja organisminohjauksen konsepti.
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Ferry Terminal Turku (FTT) on 
Turun Sataman sekä Tallink Silja 
ja Viking Line -varustamojen yh-
teinen hanke matkustajaliikenteen 
kehittämiseksi. Tavoitteena on 
rakentaa uusi yhteinen matkus-
tajaterminaalialue varustamojen 
käyttöön. Uuden yhteisterminaalin 
arvioitu valmistumisajankohta 
on vuodenvaihteessa 2025–2026. 
Hankeen kustannusarvio on 172 
miljoonaa euroa.

Ferry Terminal Turun 
arkkitehtikilpailu 
on käynnistynyt

– Meillä on arkkitehtikilpailu 
lähtenyt liikkeelle, jossa on use-
ampi vaihe. Ensimmäinen vaihe 
siitä on nyt julkisessa kilpailu-
tuksessa. Arkkitehtitoimistoilla 
on suurta mielenkiintoa hanketta 
kohtaan ja tulemme valitsemaan 
viisi arkkitehtitoimistoa jatkoon, 
ennalta määrätyn pisteytyssystee-
min perusteella. Meille on tärkeää, 
että jatkoon valittavilla arkkitehti-
toimistoilla olisi kokemusta juuri 
tämän tyyppisistä kohteista, toimi-
tusjohtaja Erik Söderholm toteaa.  

Viisi eniten pisteitä saanutta 
arkkitehtitoimistoa pääsee jatkoon. 
Jatkokarsintojen kautta valittava 
voittaja selviää ensi vuoden puo-
lella. 

– Kun arkkitehtisuunnitelmat 
ovat valmiina, lähdemme etsimään 
kohteelle rakentajaa ja kilpailutta-
maan sitä puolta. Tavoitteenamme 
on päästä rakentamaan terminaalia 
vuonna 2023 ja sen on tarkoitus 
valmistua joulukuussa 2025. 

Söderholm mainitsee, että yhtenä 
haasteena aikataulun toteutumi-
sessa on kaavoitus ja siihen liitty-
vät mahdolliset valitukset, joihin 
liittyvistä asioista vastaa Turun 
kaupunki. 

Mittavat 
satamalaitureiden uusinnat

Turun sataman laiturit muo-

dostavat toisen merkittävän osan 
modernia satamahanketta. 

– Teemme Viking Linelle koko-
naan uuden pistolaiturin kohtaan, 
jossa oli aiemmin junalauttalii-
kennettä. Laiturin kustannukset 
kohoavat yllättävän korkeiksi, 
koska pohjassa on 60 metriä savea 
ja 20 metriä moreenia ennen pe-
ruskalliota. Myös Suomen vaativat 
ilmasto-olosuhteet aiheuttavat 
omat haasteensa rakenteille, joten 
laituri on perustettava huolella. 
Laiturihanke käynnistyy täydessä 
mitassaan ensi kesänä, Söderholm 
mainitsee.  

Viking Linen pistolaiturin val-
mistuttua, Tallink Silja siirtyy 
siihen väliaikaisesti, jonka aikana 
korjataan Tallink Siljan vanha 
laituri.

– Tallink Siljan vanha laituri on 
perustettava uudestaan ja laitettava 
nykyaikaiseen kuntoon. Samassa 
yhteydessä puramme pois alta 
vanhan 50-luvulla valmistuneen 
matkustajapaviljongin, jolla saam-
me alueelle hyvin liikkumatilaa. 
Kun laiturin peruskorjaus valmis-
tuu, Tallink Silja siirtyy omalle 
paikalleen ja Viking Line siirtyy 
käyttämään laituria terminaalin 
valmistuttua. Kaiken tämän kans-
sa yhtä aikaa rakennamme lisäksi 
matkustajaterminaalia ja siihen 

liittyviä matkustajaputkia, Söder-
holm kertoo. 

Uusi rahtikenttä hyödyntää 
laajasti digitalisaation 
mahdollisuuksia

Yhden hankkeen osista muodos-
taa Turun sataman rahtikenttä, joka 
muotoillaan uudestaan. Rahtiken-
tällä tulee toimimaan jatkossa kaksi 
varustamoa. 

– Ulosajo rahtikentältä tulee 
tapahtumaan jatkossa pohjoisen 
suuntaan, Linnan alueelle ei tule 
enää jatkossa purkautumaan lii-
kennettä. Tätä varten avataan 
vanhan Vaasantien linjaus, joka 
mahdollistaa leveän sisään- ja ulos-
ajokentän. Ulosajo tapahtuu entisen 
Schenkerin terminaalin kohdalta, 
eli nykyistä lähempää Pansiontietä.

Söderholm kertoo, että koko 
rahtikenttä digitalisoidaan, käsit-
täen digitaaliset näytöt niin hen-
kilöautoille kuin rekoillekin, joten 
alueen läpiajo sujuu nopeasti. Rah-
tikentälle tulee myös parkkipaikat 
perävaunuille. 

Terminaalin läpimenoaikoja 
ja turvallisuutta kehitetään

– Viiden vuoden kuluttua maail-
ma on eri näköinen kuin nyt, joka 
on osattava huomioida nyt tehtävis-
sä suunnitelmissa. Tulemme mene-
mään turvallisuuden osalta lähem-
mäs lentokentän turvallisuustasoa, 
unohtamatta välttämätöntä liikku-
misen sujuvuutta. Passintarkastuk-
seen ei voi olla jonoja, vaan se on 
toteutettava jollakin muulla tavalla, 
esim. kasvojentunnistuksella. Meil-
lä voi olla perjantai-iltana lähdössä 
samanaikaisesti 6000 matkustajaa, 
Söderholm toteaa. 

Uusi Viking Glory kasvattaa 
sataman rahtikapasiteettia 
merkittävästi

Viking Linen uusi laiva Viking 
Glory aloittaa liikennöinnin maa-

liskuussa. Kaikki Gloryn viikon-
loppuristeilyt on Söderholmin 
mukaan varattu täyteen aina ensi 
kesään saakka. 

– Muistaakseni Viking Linella 
on pelkästään siihen laivaan jo 
100 000 varausta. Ihmisillä on nyt 
selkeästi mielenkiintoa matkusta-
miseen. Rahtipuoli toiminut koko 
kriisin ajan todella hienosti, eikä 
siellä puolella ole ollut mitään 
ongelmaa. 

Söderholm kertoo, että Viking 
Gloryssä on lähes kaksinkertaiset 
rahtitilat verrattuna Amorellaan, 
jonka kautta Turku-Tukholma reitin 
rahtikapasiteetti tulee kasvamaan 
merkittävästi.

– 30 vuotta sitten oli sen kokoisia 
rahtialuksia, mikä on nyt Gloryn 
rahtikapasiteetti. Nyt siitä on ta-
vallaan rahti- ja matkustajalaiva 
yhdessä paketissa. Tämä on todella 
hieno ratkaisu juuri tähän Turku–
Tukholma-reitille.

Ferry Terminal Turku 
tähtää kulkemisen 
vaivattomuuteen 

– Hankkeen kautta pyrimme saa-
vuttamaan vaivatonta kulkua sekä 
henkilö- että tavaraliikenteelle. 
Varustamoiden asiakkailla pitää 
olla tunne, että tämä on juuri se 
oikea satama käyttää. 

Itse terminaali on miellyttävä 
kokemus, siitä pääsee nopeasti läpi, 
siellä on riittävästi happea ja kaikki 
eri toimenpiteet tapahtuvat sujuvas-
ti, unohtamatta turvallisuutta, joka 
tuodaan täysin uudelle tasolle.

Rahdin osalta uusi digitaalinen 
järjestelmä on erittäin tärkeässä 
roolissa, koska ihminen ei pysty 
Söderholmin mukaan hoitamaan 
kokonaisuutta riittävän täsmälli-
sesti ja tehokkaasti. 

– Lastaussuunnitelma pitää olla 
helppoa toteuttaa. Laivan perämies 
vastaa laivan lastaamisesta, joten 
hänellä pitää olla tarvittavat työ-
kalut rakentaa lastaussuunnitelma 
niin, että laiva on trimmissä. Suun-
nitelmaa tehdään pitkälti rekkojen 
painojen perusteella. Jos mukana 
on vaarallisia aineita, ne on osatta-
va sijoittaa oikeaan kohtaan laivaa.

Digitaalisen järjestelmän valinta 
on Söderholmin mukaan yhtä aikaa 
mielenkiintoista ja haastavaa. Pitää 

osata ja uskaltaa katsoa eteenpäin, 
että löydetään oikea ratkaisu viiden 
vuoden päähän. 

– Budjetissa on toki pysyttävä, 
mutta järjestelmän valinnassakin 
on onnistuttava hyvin, että satama 
on seuraavat 20–30 vuotta kil-
pailukykyinen ja asiakkaat ovat 
tyytyväisiä.  

Säännöllistä reittiä 
Gdyniaan kaavaillaan

– Pyrimme jatkossa saamaan 
satamaan muutakin liikennettä 
kuin Turku-Tukholma-välille. Toki 
unohtamatta sitä, että se on ollut 
meidän toimintamme selkäranka 
jo 130 vuotta. Olemme olleet kes-
kusteluissa Puolan Gdynia kanssa 
mahdollisesta liikennöinnin aloitta-
misesta Gdynia-Turku-välillä. Toki 
siihen tarvitaan kiinnostunut varus-
tamo hoitamaan reitin liikennöintiä. 
Yritämme tehdä reitin aloittamisen 
varustamolle mahdollisimman 
helpoksi tehtävien uudistusten 
kautta. Gdyniassakin on aivan uusi 
matkustajaterminaali, jonka ava-
jaisissa olin pari kuukautta sitten, 
Söderholm kertoo.  

Gdynian päässä on panostettu 
liikenteen sujuvaan logistiikkaan, 
joten rahtiliikenteen kanssa pääs-
tään nopeasti pääteille, eikä siellä 
ole tarvetta mennä rekoilla kaupun-
gin keskustaan. 

– Tätä samaa me olemme toteut-
tamassa täällä Turun satamassa. 
Meidän tehtävänä on rakentaa toi-
mivat edellytykset liiketoiminnalle.  

Turun satama on vielä kaukana 
normaalista, mutta liikennemäärät 
ovat tänä vuonna kasvaneet mer-
kittävästi edellisvuoden pohjalu-
kemista.  

– Olemme aika kevyt organi-
saatio, joten olemme selvinneet 
kriisin aikana yllättävän hyvin. Jos 
Helsingin satama teki viime vuonna 
10 miljoonaa tappiota, me teimme 
kuitenkin neljä miljoonaa liikevoit-
toa. Kriisin aikana huoltovarmuus-
keskuskin on tukenut tätä Suomen 
kolkkaa, eli Naantalia ja Turkua, 
joten siinä suhteessa meidän asiat 
on ihan hyvin. Toki haluaisimme 
päästä palamaan takaisin normaa-
liin, koska meidän investoinnit on 
laskettu toki sen varaan, Söderholm 
toteaa loppuun.

Turussa suunnitellaan 
tulevaisuuden 

satamapalvelua
Käynnissä oleva Ferry Terminal Turku -hanke uudistaa Turun matkustaja-
sataman nykyaikaisen, nopeatahtisen, sujuvan ja turvallisen laivaliiken-
teen vaatimukset täyttäväksi merikeskukseksi. Mittava hanke sisältää 
uuden matkustajaliikenteen yhteisterminaalin lisäksi merkittäviä uudis-
tuksia laiturirakenteisiin, kenttäalueisiin ja liikennejärjestelyihin. Mat-
kustajaliikenteen lisäksi Ferry Terminal Turku palvelee myös elinkeino- 
elämälle tärkeää Suomen ja Skandinavian välistä rahtiliikennettä. 

www.portofturku.fi
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– Turun sataman uuden laiva-
terminaalin (Ferry Terminal Tur-
ku) suunnittelukilpailut ovat nyt 
aluillaan, jonka jälkeen kohteeseen 
aletaan suunnittelemaan uutta 
terminaalia ja laituria. Terminaa-
lista on tulossa arkkitehtikilpailu 
ja laitureista on käynnistymässä 
suunnittelukilpailu. Hankintoja 
valmistellaan parasta aikaa, jonka 
jälkeen kokoonnumme projekti-
ryhmällä ja määrittelemme tilaajan 
asettamat vaatimukset, Ramboll 
CM Oy:n infraprojektinjohdon 
läntisen ja pohjoisen alueen johtaja 
Tommi Jalkanen kertoo. 

Ensimmäisen laiturin rakenta-
misen on tarkoitus käynnistyä ensi 
kesänä, joten urakka kilpailutetaan 
keväällä. 

– Terminaalin rakentaminen 
käynnistyy hiukan hitaammin 
arkkitehtikilpailun vuoksi, jonka 
rinnalla käynnistyvät myös kohteen 
suunnittelutyöt. Suunnittelutyöt tu-
levat kestämään koko ensi vuoden, 
joten varsinainen toteutusvaihe on 
käsillä mahdollisesti vasta 2023, 
Jalkanen täsmentää. 

Haasteena rakentamisen 
ja liikenteen 
yhteensovittaminen

– Olemassa olevien terminaalien 
ja laitureiden pitää pysyä käytössä 
koko rakentamisajan. Liikenteen 
ja ihmisvirtojen yhteensovitta-
minen rakentamisen aikana tulee 
olemaan merkittävä haaste. Myös 
työnaikaisten liikennejärjestelyiden 
jatkuva muokkaaminen on yksi 
keskeinen haaste, Ferry Terminal 
Turun projektipäällikkö Tommi 
Tervo kertoo. 

Kun molempien varustamoiden 
laivat tulevat saman tunnin sisällä 

laituriin, on tärkeää, että aluelogis-
tiikka toimii jouhevasti rakennus-
töistä huolimatta. 

– Koska sataman kautta kul-
kee paljon rahtia, siinä on paljon 
ajoneuvoliikennettä sekä laivojen 
saapuessa että lähtiessä.  

Tervon mukaan myös sataman 
maaperä on geoteknisesti haastava 
laiturirakentamisen näkökulmasta. 
Laitureita varten joudutaan asenta-
maan pitkät paalut, koska satama-
alueella kova pohja on syvällä.

– Muilta osin kohde on hyvin 
pitkälle normaalia laituri-, termi-
naali- ja kenttärakentamista. 

Toki projektin laajuus asettaa 
omat haasteensa. 

Laajat hankkeet ovat 
Ramboll CM Oy:lle tuttuja

– Meillä on ollut näitä isoja 
hankkeita aiemminkin. Tommi 
Tervo on vetänyt mm. meriväy-
läpuolella Rauman ja Kokkolan 
meriväydän syvennyshankkeen 
sekä viime vuonna käynnissä olleen 
Vaasan sataman matkustajalaiturin 
projektinjohtotehtävät ja laiturin 
rakennuttamisen. Meillä on tämän 
tyyppisestä rakentamisesta jo pal-
jon kokemusta, unohtamatta muita 
isoja hankkeita infra- ja kiinteis-
töaloilla. Parhaillaan meillä on 
käynnissä mm. Espoon kaupunki-
rata, joka liittyy Turunkin suuntaan 
tulevaan raideliikenteeseen, Tommi 
Jalkanen toteaa.   

Ramboll Finlandin 
ja Ramboll CM:n 
Lounais-Suomen 
toiminnot yhdistyivät

Uuden Turun yksikön kautta 
Ramboll pyrkii samaan entistä 
enemmän jalansijaa Länsi-Suo-

mesta. 
– Isoja hankkeita on tulossa 

enemmänkin ja tuulivoima on yksi 
sellainen sektori, joka laajenee 
jatkuvasti, Jalkanen toteaa. 

Turun seudulla yhdistyivät Ram-
boll Finlandin ja Ramboll CM:n 
rakennuttaja- ja valvojaresurssit. 

Uutta yksikköä lähti vetämään 
1.10. alkaen Otto Kaarto, yksikön 
päällikön roolissa. Toimintaa on 
lähdetty kasvattamaan mm. rekry-
tointien kautta. 

–  Tällä hetkellä henkilövahvuu-
temme on kahdeksan ja haemme 
koko ajan lisää tekijöitä. Yhdistim-
me Ramboll Finlandin ja Ramboll 
CM:n Lounais-Suomen toiminnot 
ja pyrimme nyt yhtenä yksikkönä 
kehittämään Lounais-Suomen toi-
mintaa, kun aikaisemmin olemme 
toimineet rinnakkain kahdessa eri 
yksikössä. Tätä kautta toimintaa 
saatiin selkeytettyä.  Tekemistä 
on riittänyt hyvin ja hankkeita on 
paljon liikkeellä, mutta toki kil-
pailukin on kohtalaisen kovaa. Py-
rimme nyt vastaamaan tällä uudella 
kokonaisuudella myös asiakkaiden 
tarpeisiin yhä kokonaisvaltaisem-
min, Infra Lounainen -yksikön 
päällikkö Otto Kaarto kertoo. 

Nyt yhden yhtiön alta löytyy vä-

hän laajemminkin rakennuttamisen 
osaamista eri osa-alueilta. 

– Aikaisemmin olemme olleet 
saman tyyppisissä hankkeissa 
keskenämme mukana – Ramboll 
Finlandin puolella ehkä enemmän 
julkisen puolen tie-, katu- ja alue-
maailmaa sekä siltoja ja puolestaan 
Ramboll CM:llä on hallussa sata-
mat, meriväylät sekä raidepuoli. 
Nyt tämä kaikki osaaminen löytyy 
yhden yksikön ja puhelinnumeron 
takaa, Kaarto toteaa. 

Yksi tärkeä asia on 
kuitenkin vielä hoitamatta. 

– Turun uuden toimiston tu-
paantuliaiset on vielä pitämättä. 
Muutimme noin vuosi sitten uusiin 
tiloihin Kupittaalle, sieltä löytyvät 
nyt kaikki Rambollin paikalliset 
palvelut yhdestä osoitteesta. Uusi 
toimisto sijaitsee osoitteessa Jouka-
haisenkatu 6:sta. Tervetuloa tutus-
tumaan, Kaarto rohkaisee loppuun.

Ramboll CM Oy valittiin Turun Sataman uuden 
laivaterminaalin projektinjohtokonsultiksi

Turun Satama hankkii Ferry Terminal Turku 
-hankkeen projektinjohdon ja valvonnan palve-
lut Ramboll CM Oy:ltä. Hankkeen keskeisin ta-
voite on rakentaa uusi yhteinen matkustajater-
minaali Viking Linen ja Tallink Silja Oy:n käyttöön. 
Uuden yhteisterminaalin arvioitu valmistumis-
ajankohta on vuodenvaihteessa 2025/2026.

www.ramboll.fi

Kuvassa vasemmalla Otto Kaarto (Lounaisen -yksikön päällikkö), keskellä Tommi Jalkanen 
johtaja (Infraprojektinjohto Länsi ja Pohjoinen), oikealla Tommi Tervo (Läntinen –yksikön pääl-
likkö, FTT-hankkeen projektipäällikkö).

Ku
va

: K
at

rin
a 

Ku
kk

on
en

, R
am

bo
ll

Ku
va

: K
at

rin
a 

Ku
kk

on
en

, R
am

bo
ll

Kuva: RambollKuva: Ramboll



Yrittäjän matkassa8 Yritysmaailma

Hepokarintie 2, 23500 Uusikaupunki
Toimisto: +358 50 420 5193
satama@ukiport.fi 
www.ukiport.fi

Kaikki palvelut
samasta satamasta

Moderni, 
tehokas ja 

tasokas satama 
Lounais-

Suomessa

IT-hankinnoissa laajalti käytössä olevat 
IT-sopimusehdot päivittyvät. Uudistu-
neissa IT2022-ehdoissa on vastuunra-
joitusehdon ajanmukaistamisen lisäksi 
valmisteltu kokonaan uudet erityisehdot 
datan käyttöön sekä sopimusmalli pien-
toimituksia varten.

IT2022-ehtokokonaisuuteen lisätyt 
datan käyttöä koskevat erityisehdot sovel-
tuvat esimerkiksi sellaiseen yhteistyöhön, 
jossa tietojärjestelmän avulla syntyy suuria 
määriä dataa ja osapuolet haluavat mah-
dollistaa tällaisen datan hyödyntämisen 
molempien osapuolten toimesta.

–Tiedon merkitys liiketoiminnassa on 
viime vuosina kasvanut ja tämä suuntaus 

näyttää jatkuvan kiihtyvällä vauhdilla. 
Tiedon eli datan hyödyntämistä koske-
villa erityisehdoilla on tarkoitus edistää 
datan käyttöä yritysten liiketoiminnassa ja 
samalla tukea tietoon perustuvien käytän-
töjen muodostumista, sanoo Keskuskaup-
pakamarin lakimies Minna-Aalto Setälä.

IT-alan yleiset sopimusehdot on luotu 
helpottamaan it-hankinnoista sopimista 
niin palveluntarjoajan kuin ostajan nä-
kökulmasta. Yleisesti käytössä olevista 
ehdoista hyötyvät erityisesti pienet ja 
keskisuuret yritykset, joilla ei ole omia 
juristeja sopimuksia tekemässä.

–Euromääräisesti pienissäkin it-han-
kinnoissa kannattaa aina huomioida im-
materiaalioikeudelliset ja datan käyttöön 
liittyvät kysymykset sekä tietoturva ja 
henkilötietojen käsittely. IT2022-ehtoja 
käyttämällä säästää merkittävästi aikaa ja 
juristipalkkioita, toteaa Aalto-Setälä.

It-sopimusehtojen taustalla ovat Keskus-
kauppakamari, Ohjelmisto- ja e-business 
ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys 
LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tie-
to- ja viestintätekniikan ammattilaiset 
TIVIA ry. Ehdot päivitetään noin kolmen 
vuoden välein ja edellinen päivitys tehtiin 
vuonna 2018 EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen vuoksi.

Suomen ja englannin kielillä julkaistujen 
ehtojen käyttö edellyttää vähintään toisel-
ta sopimusosapuolelta voimassa olevaa 
lisenssiä, jonka voi ostaa Keskuskauppa-
kamarilta osoitteesta it-ehdot.fi.

Kuva: Kimmo Penttinen.

Hintojen nousu siivitti tilaukset varsin 
vauhdikkaaseen kasvuun paperi- ja kemian-
teollisuudessa. Metalliteollisuuden tilausker-
tymä jäi sen sijaan lokakuussa laihemmaksi. 

–Pelkkään hintojen nousuun nojaava 
kasvu ei kuitenkaan tule heijastumaan myö-
hemmin Suomen bruttokansantuotteessa tai 
teollisuuden tuotannon volyymissa. Hintojen 
kallistuminen koskee myös välituotepanok-
sia, eikä se siksi kerro suoraan odotettavissa 
olevasta kotimaisen arvonlisäyksen kasvusta, 
Appelqvist sanoo. 

Ehkä vielä huolestuttavampaa Appelqvis-
tin mielestä on se, että tilausten kausitasoi-
tettu arvo laski taas suhteessa edelliseen 
kuukauteen. 

–Liian pienelle huomiolle on jäänyt se, 
että tilausten arvo on itse asiassa kulkenut 
jo useita kuukausia sivusuunnassa tai jopa 
laskussa, vaikka vuosimuutokset pysyvätkin 
edelleen plussalla alhaisen vertailutason 
takia, sanoo Appelqvist. 

Huoli teollisuuden nousutahdin 
hiipumisesta kasvaa 

Appelqvistin mukaan lokakuun tilausker-
tymä kasvattaa huolta teollisuuden nousu-
tahdin hiipumisesta. Uusien tilausten kasvu 
tyssäsi jo keväällä ja sen jälkeen on poljettu 
paikallaan. 

–Jos haluaa ajatella myönteisesti, voi kes-
kittyä siihen, että tilauskannat ovat edelleen 
hyvällä tasolla. Voidaan olla melko luottavai-
sia sen suhteen, että töitä riittää talvella teh-
taille. Silti harmittaa, että uusissa tilauksissa 
ei kuukausitasolla ole nähty kasvua enää 
pitkään aikaan. Se tarkoittaa, että tuotannon 
ja tavaraviennin kasvutahti on jatkossa väis-
tämättä hiipumassa, Appelqvist sanoo. 

Pandemian pahentuminen heikentää 
suhdannekehitystä talvella 

Teollisuustuotannon kehityksen osalta 
lokakuu sujui kohtalaisen hyvin, ja tuotanto 
pysyi toistaiseksi kasvussa. Näiltä osin lu-
kemat vastasivat odotuksia. Aikaisempina 
kuukausina saadut tilaukset purkautuvat 
tuotannon puolella asteittain. Kuukausitasol-
la teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 0,2 
prosenttia edellisestä kuukaudesta. Suhtees-
sa viime vuoden lokakuuhun teollisuuden 
työpäiväkorjattu tuotanto oli 5,5 prosentin 
kasvussa. 

Kokonaisuudessaan teollisuuden suhdan-
netilanne jatkuu edelleen kohtalaisen hyvänä, 
vaikka monet riskimittarit ovat kohonneet. 

–Koronaepidemian pahentuminen tulee 
heikentämään suhdannekehitystä talvella. 
Toistaiseksi on epäselvää, kuinka merkittä-
västi. Se riippuu paljolti maailmanlaajuisesti 

leviävän omikronmuunnoksen käyttäytymi-
sestä, Appelqvist sanoo. 

Jos epidemiatilanne entisestään pahenee, 
kohdistuu isku ensimmäisessä vaiheessa 
palvelualoille, ei teollisuuteen. Kulutuksen 
rakenteen painottuminen tavaroihin voi jopa 
tukea tehdasteollisuutta. Suomen teollisuus 
ei kuitenkaan ole ensisijaisesti keskittynyt 
sellaisten kulutustavaroiden valmistamiseen, 
joihin lisäkysyntä pääosin kohdistuu. 

–Todennäköisempää on, että suhdanteen 
heikkeneminen vaikuttaa keskimäärin nega-
tiivisesti teollisuuden tuotannon ja tilausten 
kehitykseen talvella. Jos pahimmat karikot 
vältetään, jatkuu tuotannon kasvu vielä tal-
vella, mutta uusien tilausten kasvun lässäh-
täminen tarkoittaa sitä, että nousutahti tulee 
optimistisessakin skenaariossa hidastumaan, 
Appelqvist sanoo.

Hintojen nousu siivitti teollisuuden tilaukset kasvuun
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli lokakuussa 16,0 prosenttia vii-
me vuotta suurempi. Lukemaa voi pitää siedettävänä, mutta ei par-
haalla tahdollakaan kiitettävänä. Teollisuuden tuottajahinnat ovat 
nousseet syksyllä vauhdilla, joten tilausten kasvu kertoo pelkästä hin-
tojen noususta, ei tilattujen tuotteiden määrien kasvusta, huomaut-
taa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. 

Keskuskauppakamarin 
pääekonomisti 
Jukka Appelqvist. 
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IT-sopimusehdot päivittyvät 
– nyt huomioitu 
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Keskuskauppakamarin lakimies 
Minna Aalto-Setälä. 
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–Käännämme Costa Toscanan 
mukana uuden lehden telakalla. 
Olemme kehittäneet laivanraken-
nusprosessejamme ja nyt alamme 
nähdä näitä tuloksia tämän kauniin 
aluksen myötä. Olemme laivasta 
erittäin ylpeitä ja olen vakuuttunut, 
että myös matkustajat nauttivat 
risteilyistään Costa Toscanalla 
tulevina vuosina, Meyer Turun 
toimitusjohtaja Tim Meyer sanoo.

Costa Toscana on erittäin hie-
nostunut alus, jossa on monia 
teknologioita, jotka tekevät siitä 
yhden kaikkein ympäristöystävälli-
simmistä risteilylaivoista maailman 
merillä.

–LNG:tä polttoaineenaan käyt-
tävä Costa Toscana vahvistaa 
sitoutumistamme vastuullisiin 
innovaatioihin. LNG:n käyttö 
polttoaineena on osa koko ajan 
kehittyvää ympäristövastuullisuu-
den polkua. Teemmekin jo kokeita 
myös seuraavilla innovaatioilla, 
kuten polttokennoilla ja akuilla. Ta-
voitteenamme on nollapäästöinen 
laiva, Costa Cruisesin president-
ti Mario Zanetti sanoo.

Costa Toscana on todellinen 
”älykäs kaupunki”. Laivassa on 
huipputeknologiaa, jotka on suun-
niteltu entisestään vähentämään sen 
ympäristövaikutuksia. Päivittäinen 

vedentarve tuote-
taan muuttamalla 
merivettä makeaksi 
vedeksi. Energianku-
lutus on minimoitu lai-
van muotojen suunnittelulla 
ja älykkäällä energiatehokkuus-
järjestelmällä.

–Laivan energiatehokkuus on 
saavutettu suunnittelijoidemme 
ja rakentajiemme monen vuoden 
työllä simulaation, testaamisen 
ja kokeilun avulla. Puskemme 
jokaisen aluksen suunnittelussa 
laivasuunnittelun rajoja eteenpäin, 
Tim Meyer kertoo.

Costan uusi lippulaiva on kun-

n i anoso i t u s 
T o s c a n a n a 
maakunnal le 

ja Adam D. Ti-
hanyn, laivan pää-

arkkitehdin, luovan 
työn tulos. Tarkoituksena 

on ollut tuoda Toscanan maakunta 
eloon yhdessä paikassa laivan ni-
messä, sen kansilla ja sen julkisissa 
tiloissa. Laivassa on ihastuttava 
Solemio-kylpylä, viihdealueita, 
teemabaareja, 21 ravintolaa ja 
muita ruokaelämysaluetta. Myös 
yli 2600 eleganttia hyttiä esittelevät 
italialaista tyyliä. ”Terassi meren 
yllä” –hyttikategorian hyteissä on 

tyylikäs ulkotila, jossa voi nauttia 
aamupalaa, aperitiivia ja ihailla 
maisemia.

Costa Toscanan ensimmäinen ris-
teily käynnistyy Italian Savonasta 
5. päivä maaliskuuta 2022. Viikon 
mittainen risteily vie matkustajat 
Marseihin, Barcelonaan, Valenci-
aan, Palermoon ja Roomaan. En-
simmäisen debyyttimatkan jälkeen 
alus jää läntiselle Välimerelle, jossa 
se operoi ympärivuotisesti.

Costa Toscana numeroina: Pi-
tuus: 337 m, leveys: 42 m, brut-
tovetoisuustonnit: 185 000, mat-
kustajia: 6730, miehistöä: 1646, 
liputusmaa: Italia.

Costa Toscana 
luovutettiin Meyer 

Turun telakalta

Meyer Turku luovutti joulukuun alussa Costa 
Toscana –risteilijäaluksen (180 000 bruttove-

toisuustonnia) Costa Cruisesille. Ajallaan 
tehty luovutus kertoo telakan kyvys-

tä toimia myös vaikeina aikoina.
Kuva: Meyer Turku/Lavea Media

Costa 
Toscana 

Meyerin Turun 
telakalla. 
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Alkuperäinen kesällä 2021 
käynnistetty hankinta jouduttiin 
keskeyttämään tarjouspyynnössä 
ilmenneen virheen vuoksi. Kau-
punginhallitus päätti hankinnan 
keskeyttämisestä 5.10.2021.

Hankinnan keskeyttämisen jäl-
keen tarjouspyyntöasiakirjoihin 
on tehty tarvittavat muutokset. 
Asiakirjoihin on lisätty vaatimus 
siitä, että hankkeen kriittiset teh-
tävät toteuttaa tarjouksen jättävä 
ehdokas tai ehdokasryhmittymän 
jäsenyritys itse. Kupittaan kärjen 
kumppanuushankkeessa kriittisiksi 
tehtäviksi on määritelty koko hank-
keen pää- ja arkkitehtisuunnittelu 
ja sekä infrahankkeen että Taito-
kampuksen osalta pääurakoitsijana 
ja päätoteuttajana toimiminen. Sa-
malla on kielletty alihankkijoiden 
referenssien esittäminen hankinta-
asiakirjoissa esitettyjen soveltu-
vuusvaatimusten täyttämiseksi.

Hankkeen merkitys Tiedepuiston 
tavoitteelliselle kehittämiselle on 
poikkeuksellisen suuri.

- Tämä ei ole vain kannen ra-
kennusprojekti, ei edes kannen ja 
Taito-kampuksen rakennusprojekti. 

Tämä on koko Tiedepuiston kärki-
hankkeen vahva käynnistäminen. 
Kärjestä muodostuu Kupittaan uusi 
sydän, josta alkaa kokonaisen uu-
den kaupunginosan rakentuminen, 
pormestari Minna Arve korostaa.

Tavoitteena nopea 
liikkeellelähtö ja toteutus

Kun hanke jouduttiin teknisistä 
syistä keskeyttämään, oli tilaisuus 
tarkastella myös sen sisältöä suh-
teessa uuden pormestariohjelman 
kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

- Olemme käyneet hankkeen ja 
sen osien valmistelun läpi uudel-
leen erityisen huolella. Haluam-
me vastata pormestariohjelman 
lupaukseen toteuttaa kannen alue 
siten, että se mahdollistaa Tiede-
puiston kärkihankkeen tavoitteet 
ja luo uuden, yhdistetyn Kupittaa-
Itäharjun kaupunginosan vahvan 
joukkoliikenteen- ja työpaikka-
keskittymän äärelle. Kilpailutuk-
sen vertailuperusteisiin on lisätty 
arviointikohta, jonka yhteydessä 
arvioidaan kokonaissuunnitelman 
nopeaa ja taloudellista toteutusta, 
sillä tavoitteenamme on nopeasti 

käynnistyvä ja toteutuva hanke. 
Tähän kokonaisuuteen haemme 
kumppania, pormestari Minna 
Arve sanoo.

Kupittaan kärjen kumppanuus-
hanke koostuu 1) kokonaissuun-
nitelmasta, 2) infrahankkeesta, 3) 
Taito-kampuksesta, 4) lisähankin-
tamahdollisuuksista sekä 5) uutena 
tulleesta mahdollisesta lisäkannesta 
(tilaajan optio). Optio lisäkanteen 
tarkoittaa, että kaupunki voi päättää 
teettää infrahankkeen investoin-
tivarauksella lisäkantta, jos se 
päätetään tarpeelliseksi.

Allianssin päätoteuttajan tulee 
sitoutua toimisto- ja liiketilaraken-
tamiseen osana kokonaissuunni-
telman toteuttamista. Toimisto- ja 

liiketilojen toteutunut määrä vai-
kuttaa asuinrakentamisoikeuden 
määrään.

- Marraskuussa järjestettiin 
markkinavuoropuhelu, jossa esille 
nousseita näkemyksiä on otettu 
valmistelussa huomioon. Olemme 
määritelleet valmiiksi liike- ja toi-
mistorakentamisen myyntihinnat 
sekä osittain myös palveluntuot-
tajalle tarjottavien asuinraken-
nusoikeuksien hinnat. Lisäksi 
rakennusoikeuksien myynti- ja 
toteutusaikatauluja sekä muita ra-
kennusoikeuksia koskevia ehtoja 
on lievennetty, kaupunkiympäris-
töjohtaja Christina Hovi kertoo.

Allianssiryhmittymä kilpailu-
tetaan neuvottelumenettelyllä. 

Neuvottelumenettely on valittu 
hankintamenettelyksi hankinnan 
luonteeseen ja laajuuteen liittyvistä 
syistä.

Tarjoajan tulee antaa kaupungille 
kokonaan julkinen tarjouksen liite, 
josta ilmenee kokonaissuunnitelma 
yleisellä tasolla. Kaupunki julkai-
see suunnitelman päätöksenteon 
yhteydessä.

Tavoitteena on, että hankintapää-
tös tehdään vuoden 2022 kuluessa. 
Tavoiteaikataulun mukaan infra-
hankkeen hankesuunnitelma tuo-
daan päätöksentekoon vuoden 2024 
alussa ja Taito-kampuksen ennen 
kesäkautta 2024. Hankesuunnitel-
mat hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Tiedepuiston kansihankinta päivittyi 
Kupittaan kärjen kumppanuushankkeeksi

Turun kaupunginhallitus on 7.12.2021 päättänyt käynnistää 
Tiedepuiston kannen hankinnan kokonaan uutena Kupit-
taan kärjen kumppanuushankkeena hankinta-asiakirjoihin 
tehtyjen muutosten jälkeen. Allianssiryhmittymä kilpailute-
taan neuvottelumenettelyllä. Samalla hankkeen nimi päivit-
tyi Kupittaan kärjen kumppanuushankkeeksi.

Paraisten Lillholmen saa uuden läppäsil-
lan. Harry Karlsson, 86, ja Pekka Kal-
lioniemi, 73, vierailivat työmaalla, jossa 
välineet ja tekniikka ovat kehittyneet sitten 
1980-luvun alun, jolloin he olivat rakenta-
massa alkuperäistä läppäsiltaa. Vanha silta on 
purettu, mutta urakoitsija Kreate hyödyntää 
sen ainutlaatuista betoniponttonia nyt ja 
tulevilla siltatyömailla.

Viime veneilykautena Lillholmenissa 
läppä avattiin jopa 3 300 kertaa. Ensi vuo-
den syyskuussa valmistuvasta sillasta tulee 
edeltäjäänsä pidempi ja avattava läppä on 
22-metrinen teräsläppä. 

Alkuperäisen sillan rakentamiseen osal-
listunut Pekka Kallioniemi luki työmaas-
ta Rakennuslehdestä ja sai ajatuksen tulla 
Harry Karlssonin kanssa vierailemaan paikan 
päällä.  Molemmat työskentelivät vanhan 
sillan rakentamisen aikaan valtiolla Tie- ja 
vesirakennuslaitoksen Turun piirissä; Karls-
son toimi kunnossapidon työpäällikkönä, 
Kallioniemi hänen alaisenaan.

Kaksi kantta, läppä 
kolmessa lohkossa 

Kreaten työmaapäällikkö Tero Haaramä-
ki kertoo, että avattavia läppäsiltoja tulee 
harvakseltaan rakennettavaksi.

– Läppäosuuden ja sen hydrauliikan ja 
sähköautomaation rakentaminen on yksi 
mielenkiintoisimmista työvaiheista. Siltaan 
rakennetaan myös kaksikerroksinen laitetila.

– Ei me 40 vuotta sitten edes voitu haaveil-
la tämmöisestä, Harry Karlsson henkäisee ja 
kysyy sillan kannesta; onko sitä valettu vielä 

ollenkaan? 
Tero Haaramäeltä ja projekti-insinööri Vil-

le Järviöltä tulevat vastaukset tiukkoihinkin 
kysymyksiin. Parhaillaan rakennetaan vii-
meisiä tukipilareita, joulukuussa valetaan 
ensimmäinen kansi ja alkuvuodesta toinen 
kansi. 

– Vuodenvaihteen jälkeen saapuu teräs-
läppä. 76 tonnia painava läppä toimitetaan 
kolmessa lohkossa ja täällä se kootaan ja 
nostetaan paikalleen.

Betoniponttonin uusi elämä
Alkuperäisen sillan betoniponttoni va-

lettiin Teijon telakalla vuodenvaihteessa 
1981–82. Karlsson ja Kallioniemi kertovat 
ponttonin olleen sellainen, jollaista ei Suo-

messa ollut aiemmin tehty.
– Halusimme selvittää, miten sillan läppä 

toimii betoniponttonissa. Täällä läppää ei 
rakennettu rannalle, kuten oli tapana, vaan 
suoraan ponttoniin, selittää Karlsson.

Harvinaisella betonisella ponttonilla halut-
tiin kokeilla myös sitä, miten kokonaan beto-
niponttoneista koottu silta toimisi. Vierailijat 
selittävät nykyisen työmaan työpäällikölle ja 
projekti-insinöörille ponttonien asentamista 
hieman kaarevasti ja näin tuuli ei heittelisi 
siltaa. Betoniponttonisilta jäi kuitenkin tuol-
loin vain ajatukseksi.

– Betoninen ponttoni on kuitenkin onnistu-
nut, kun se nytkin kelluu tuolla, huomauttaa 
Kallioniemi tyytyväisenä.

Lillholmenin nykytyömaalla Kreate hyö-

dyntää purkutyössä syntyviä materiaa-
livirtoja ja myös vanha ponttonisilta on 
saanut uuden elämän.  

– Käytämme betoniponttonia ra-
kennustöissä ja myöhemmin Paraisten 
seuraavalla hankkeellamme Kirjalansal-
men ja Hessundinsalmen siltaurakoissa, 
selittää Haaramäki.

Paremmat menetelmät 
ja työkalut 

Vierailun aikana konkarit muistelevat 
muitakin työmaitaan, kuten Parainen–
Nauvo-lauttayhteyden rakentamista ja 
sortunutta pengertä. 

– On teillä paremmat työkalut ja 
varmemmat menetelmät kuin meillä, 
naurahtaa kaksikko. 

Vieraiden lähdettyä Tero Haaramäki 
ja Ville Järviö pohtivat saaneensa 

perspektiiviä siihen, miten rakennusala on 
kehittynyt. 

– Monesti kuulee, että ennen oli kaikki 
paremmin, mutta nyt tuli viestiä toisinpäin. 

Lillholmenin uusi läppäsilta on jännitetty 
betoninen palkkisilta. Sillan hyötyleveys 
kasvaa 5,6 metristä 9 metriin, kokonaispituus 
on 254 metriä ja alikulkukorkeus kasvaa 6 
metriin. Pääurakoitsija on Kreate Oy, joka 
on Suomen johtavia vaativiin infrakohteisiin 
erikoistunut rakentaja. Urakan tilaajana on 
Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kreate Oy
Minna Keinänen
viestintäasiantuntija

Suomen vilkkaimman läppäsillan työmaa 
houkutteli konkarit muistelemaan Paraisille

Harry Karlsson 
(oik.) ja Pekka Kal-
lioniemi olivat ra-
kentamassa Lillhol-
menin 1980-luvun 
alussa valmistunut-
ta läppäsiltaa. Työ-
maapäällikkö Tero 
Haaramäki (vas.) 
ja projekti-insinööri 
Ville Järviö toivotti-
vat harvinaiset vie-
raat tervetulleeksi 
uuden läppäsillan 
työmaalle.
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Kokoukset
&

seminaarit

www.karen.fi

Ensi kesänä Naantalin Luon-
nonmaalle rakentuvilla Asunto-
messuilla nähdään taidokkaasti 
kallioiseen saaristomaisemaan 
istutettuja taloja. Yli 20 hehtaarin 
suuruiselle alueelle tulee niin oma 
aurinkovoimala, venesatama, kuin 
yhteinen jätepistekin. Tulevissa 
kodeissa hyödynnetään laajasti 
älytekniikkaa ja innovatiivisia 
energiaratkaisuja. Asuntomessut 
Naantalissa järjestetään 15.7.-
14.8.2021.

Asuntomessualue Naantalin 
Luonnonmaan saaressa on ristitty 
Lounatuuleksi. Messukohteita Lou-
natuuleen nousee yhteensä 35: 20 
omakotitaloa, kaksi rivitaloyhtiötä, 
paritaloja, erillistaloja, sekä loma-
asuntoja. Omistusasumisen lisäksi 
alueella on vuokra-asuntoja.

Viralliset oheiskohteet ovat esi-

merkkejä puun taitavasta hyödyn-
tämisestä: TA-yhtymän puupinnoi-
tettu asumisoikeuskerrostalo, joka 
valmistuu Naantalin keskustaan jo 
ennen messuja sekä Velkuan saaren 
upouusi hirsinen kyläkoulu.

Lounatuuleen rakentuvat pien-
talot esittelevät monipuolisesti 
saariston luontoon sopivia koteja. 
Jo rakentamistapaohjeissa on huo-
mioitu erityisesti saariston luonnon 
kunnioittaminen: rakentajat oh-
jeistettiin kaatamaan tonteilta niin 
vähän puita kuin mahdollista ja 
välttämään kallioiden tarpeetonta 
louhintaa. Useampi Naantalin 
messutaloista on perustettu osittain 
pylväiden päälle. Terassit sulautu-
vat paikoin saumatta ympäröivään 
luontoon ja ikkunoista avautuu 
metsäinen saaristomaisema.

–Mukana on tänä vuonna 12 

talotehdasta ja alueella nähdään 
useampi arkkitehdin suunnittelema 
uniikkitalo. Pientalorakentamiseen 
pääsekin alueella tutustumaan 
poikkeuksellisen laajalla skaalalla, 
toteaa Asuntomessut Naantalis-
sa -tapahtuman projektipäällik-
kö Timo Tirri.

Innovatiiviisia ratkaisuja
Alueen energiaratkaisut viitoit-

tavat tietä tulevaan. Rantapuiston 
oma aurinkovoimala tuottaa opti-
maalisissa olosuhteissa sähköä yli 
alueen oman tarpeen. Älymuunta-
mo vastaa sähkönvarastointitarpei-
siin ja monessa kodissa nautitaan 
myös maalämmöstä ja maaviilen-
nyksestä.

Yhteiset jätepisteet ovat uusi, yh-
teisöllisempi ja ekologisempi tapa 
kerätä jätettä. Alueen kaksi yhteistä 

jätepistettä toteutetaan syväkeräy-
sastioilla. Syntyvä jäte lajitellaan 
kotitalouksissa valmiiksi ja pihoille 
ei tule lainkaan jätekeräysastioita.

Naantalissa nähdään laajamit-
taisia älykotiratkaisuja. Yksinker-
taisimmillaan valaistus on hoidet-
tu älyllä, mutta monessa kodis-
sa älyllä ohjataan kaikkea ovien 
lukituksesta lämmityksen kautta 
äänentoistoon. 

Luonnonmaan saaren sijainti 
tarjoaa optimaaliset mahdollisuu-
det uudenlaiseen työn ja vapaa-
ajan yhdistelyyn: ruokatunnilla 
ehtii läheiselle golfkentälle puttia 
harjoittelemaan tai työmatkan voi 
taittaa veneillen. Lähimmät vene-
paikat löytyvät alueen ”omasta” 
venesatamasta.

–Laaturyhmän näkemien suun-
nitelmien ja alueelle valittujen 

kohteiden perusteella uskallamme 
odottaa todella upeaa tapahtumaa. 
Uudenlaiset energiaratkaisut ja 
esimerkiksi yhteiset jätepisteet 
tuottavat hyödyllistä tietoa tulevia 
rakennushankkeita ajatellen, kertoo 
Suomen Asuntomessujen operatii-
vinen johtaja Heikki Vuorenpää.

–Koko Naantali odottaa innolla 
Asuntomessukesää ja tuoreena 
kaupunginjohtajana on ollut hie-
noa päästä näkemään kuinka sau-
mattomasti esimerkiksi Naantalin 
matkailun ja Asuntomessuprojektin 
välinen yhteistyö toimii. Uskom-
me, että Asuntomessut lisää enti-
sestään Naantalin houkuttelevuutta 
matkailukohteena ensi kesänä ja 
Luonnonmaan alueen kehittämi-
selle tämä on upea alku, iloitsee 
Naantalin kaupunginjohtaja Laura 
Leppänen.

esittelee monipuolisesti koteja saaristossaesittelee monipuolisesti koteja saaristossa

Asuntomessut Naantalissa 2022

Kuva: Asuntomessut

Kekseliäästi taidetta ja uutta ra-
kennustekniikkaa kiertotalouden 
käytäntöihin yhdistävä Pyörre voitti 
sekä Paras Talo että Paras -sisustus 
äänestyksen. Villla Nordic Storiesin 
uima-allaspiha vei Paras Piha -kate-
gorian.

Asuntomessut Lohjalla 2021 -ta-
pahtuman kolme suosituinta taloa 
yleisöäänestyksen tuloksien mukaan 
olivat kierrätetystä teräksestä valmis-
tettu Pyörre, tyylikkyydestään kiitelty 
A-energialuokan betonielementtitalo 
Sensu ja moderni hirsitalo Villa Nor-
dic Stories.

Äänestäjät perustelivat Pyörteen 
valintaa muun muassa rohkeudella ja 
persoonallisuudella kauneutta unohta-
matta. Pyörteen sisustuksessa taide on 
näkyvässä roolissa.

–Pyörre on hyvä esimerkki koko ra-
kennusalaa hyödyttävistä kokeiluista, 
jotka ovat olennainen osa Asuntomes-
suja. Pyörteen saama suosio kertoo 
myös siitä, että Asuntomessujen 
kävijät ovat hyvin kiinnostuneita 

uudenlaisista ratkaisuista, Asunto-
messujen operatiivinen johtaja Heikki 
Vuorenpää sanoo.

Pyörre-talon arkkitehti Matti Kuit-
tinen piti projektia mielenkiintoisena 
haasteena, joka täydensi sopivasti 
hänen kokopäivätyötään ympäristö-
ministeriössä. Pyörre-projekti tarjosi 
myös tilaisuuden kokeilla käytännössä 
ympäristöministeriön asetusluonnosta 
rakennuksen ilmastoselvityksestä.

–Talon painosta lähes neljäkym-
mentä prosenttia muodostui kierräte-
tyistä tai uusiutuvista materiaaleista. 
Toivottavasti pian nähdään hankkeita, 
joissa mennään reippaasti tämän 
yli, Matti Kuittinen toteaa.

Omannäköisyys oli 
sisustuksessa valttia

Sisustuksessa korostuivat esteettiset 
seikat: kauneus ja tyylikkyys yhdistet-
tynä toimivuuteen ja selkeyteen. Myös 
värit ja omannäköinen rohkeus käyttää 
niitä mainittiin perusteluissa.  

Kolmanneksi äänestettiin Design-

talo Idyllin sisustus, josta ovat vas-
tanneet Mikko Toppala ja Kati 
Kokljuschkin. Sisustusta kiiteltiin ko-
dikkaaksi, rauhalliseksi ja valoisaksi.

Toiseksi tuli harmoninen, moderni 
ja laadukas Talo Sensu, jonka sisustus 
on Dima Latvalahden käsialaa. 

Ylivoimainen sisustussuosikki oli 
Pyörre, jonka persoonallinen, värikäs, 
uniikki ja rohkea sisustus äänestystu-
loksen perusteella hurmasi kävijät. 
Sisustuksen takaa löytyvät taiteili-
ja Johanna Oras, arkkitehti Matti 
Kuittinen sekä Aulis Lundell Oy:n 
toimitusjohtaja Leena Lundell.

Lohjan messukoteihin voi edelleen 
tutustua virtuaalisesti osoitteessa 
asuntomessut.fi/virtuaalimessut.

Kuva ja lähde: Asuntomessut

Pyörre Asuntomessuyleisön suosikkitalo Lohjalla
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OSTAMME PÄIVÄN HINNALLA
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alumiinit ja muut metallit.
Ravurinkatu 32, 20380 Turku

puh. 020 781 7720
Avoinna ma-pe 7.30–16.00
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LUOTETTAVASTI VUODESTA 1914
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LUOTETTAVASTI VUODESTA 1914 Kuusakoski Oy:n Turun palvelupisteen 
asiakaspäällikkö Antero Koskinen kertoo, 
että kestävän tulevaisuuden luomiseen 
Suomen suurimpana metallinkierrätystä 
harjoittavana yrityksenä Kuusakoski Oy on 
ottanut uudelleenkäytön olennaiseksi osaksi 
liiketoimintastrategiaansa kaikessa kierrätys-
toiminnassaan.  

-Kuusakoskelle vuonna 2020 toimitettujen 
materiaalien hyödyntämisaste oli Suomessa 
94,7 % ja Ruotsissa 96,0 %. Yhtiö hoitaa 
ympäristöystävällisesti ja korkealla ammatti-
taidolla myös materiaalien loppusijoituksen. 
Tämä on tärkeää huomioida, koska useim-
pien materiaalien kierrätyksestä jää jäljelle 
myös jäännösjätteitä eli rejektejä, joista pitää 
hallitusti ja ympäristö huomioiden huolehtia, 
Koskinen toteaa ja jatkaa:

- Kuusakoski tuntee kierrätyksen ja kier-
totalouden. Vastuullisuus ja kestävä kehitys 
ovat olennainen osa Kuusakosken liiketoi-
mintaa. 

Visiomme on olla asiakkaidemme halutuin 
kumppani kierrätyspalveluissa ja liiketoimin-
nan vastuullisuuden kehittämisessä. Kaikki 
toimintamme perustuu Kuusakosken arvoi-
hin, eettisiin toimintaohjeisiin ja jatkuvaan 
vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa. 
Johtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO 
9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -standardin 
mukaisesti. Osallistumme aktiivisesti toimi-
alan lainvalmistelu- ja edunvalvontatyöhön 
ja pystymme siten ennakoimaan muutoksia 
ja arvioimaan niiden vaikutuksia myös asiak-
kaidemme toimintaan. Tätä osaamista tarjo-
amme aktiivisesti asiakkaidemme käyttöön 

-neuvomme asiakkaitamme niin puhelimitse 
kuin paikan päällä ja ratkomme yhdessä 
kierrätykseen liittyviä tilanteita ja käytännön 
haasteita. Pidämme asiakkaat myös ajan 
tasalla toimialan tulevaisuuden trendeistä 
ja innovaatioista ja suunnittelemme siten 
yhdessä yhä parempaa ja tehokkaampaa 
kierrätystä, Antero Koskinen luonnehtii 
Kuusakoski Oy:n toimintaa.

Proaktiivinen kumppanuus 
asiakkaiden kanssa   

Koskinen sanoo, että Kuusakosken vahva 
materiaali- ja kierrätysosaaminen tukevat 
asiakasyritysten liiketoiminnan kehittämistä 
ja kestävää kehitystä. -Asiakaskuntaamme 
kuuluvat muun muassa teollisuus, romu-
kauppiaat ja purkuyritykset sekä kuluttajat. 
Otamme vastaan mm. rautaromun, kuparit, 
messingit, alumiinit ja ruostumattomat teräk-
set sekä rakennus- ja kierrätysmateriaaleja. 
Lisäksi meillä on käytöstä poistuvien hen-
kilöautojen vastaanotto, Koskinen kertoo ja 
jatkaa: -Toimimme myös monien sellaisten 
materiaalien vastaanottopisteinä, jotka ovat 
tuottajavastuun piirissä. Vastaanotamme ku-
luttajilta veloituksetta sähkö- ja elektroniikka 
materiaalia mm. tietokoneet, pesukoneet, 
jääkaapit, hellat, sähkölaitteet, sekä vanteet-
tomia renkaita ja akkuromua.

Kierrätyksestä materiaalihukan 
kompensaatiota

Kuusakosken Turun toimipiste sijaitsee 
Orinkedon teollisuusalueella, osoitteessa 
Ravurinkatu 32.

-Meillä on täällä oma kierrätyspiha, jossa 
keräysmateriaalit ensin prosessoidaan ja 
viedään edelleen terästehtaisiin tai laivaran-
taan, josta ne laivataan ulkomaille. Pyrimme 
jatkuvasti kehittämään sekä palveluitamme 
että prosessiemme tehokkuutta, josta asiak-
kaammekin hyötyvät. Pyrimme etsimään 
jokaiselle asiakkaalle parhaat myyntikanavat 
sekä parhaan hinnan, Koskinen selvittää. 

Kehittynyttä säteilyntunnistus-
tekniikkaa turvallisuuden 
parantamiseksi

Koskinen kertoo, että Turun Topinpuis-

tossa sijaitseva Kuusakosken osasto käyttää 
kehittynyttä säteilyntunnistustekniikkaa 
turvallisuuden parantamiseksi. – Osastolla 
on autovaa’alla säteilyportit, joilla voidaan 
havaita energiset, taikka säteilyä tuottavat 
kappaleet. Kaikki osastollemme tuleva 
materiaali kulkee porttien välistä. Samoin 
lähtevä materiaali menee kaikki porttien 
välistä. Tällä varmistamme, ettei kuormissa 
ole energisiä lähteitä taikka säteilyä, Antero 
Koskinen sanoo.

www.kuusakoski.com

Kuusakoski Oy on suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä 
ja kansainvälinen osaaja, jolla on yli sadan vuoden kokemus eri ma-
teriaalien käsittelystä. Vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat hyvin kes-
keisessä ja tärkeässä roolissa Kuusakosken toiminnassa. 

Yritysmaailma
PÄÄTOIMITTAJA/
TOIMITUSJOHTAJA:
Markku Oikarinen, 
puh. 050 374 6280
markku.oikarinen@yritma.fi

PAINO: 
Lehtisepät Oy
Pieksämäki

JULKAISIJA: 
Joensuun Kustannus Oy 
YRITYSMAAILMA
Telitie 1D, 80100 Joensuu
info@yritma.fi | www.yritma.fi

SIVUNVALMISTUS:
Joensuun Kustannus Oy, Yritysmaailma 
Tiina Holmström, ilmoitus.tiina@yritma.fi

TOIMITTAJAT:
Eini Kettunen puh. 050 374 6294 eini.kettunen@yritma.fi
Toni Valha puh. 050 531 4745 toni.valha@yritma.fi
Pasi Liimatta puh. 050 408 8457 pasi.liimatta@yritma.fi
Virpi Kylmälä puh. 045 200 5441 virpi.kylmala@yritma.fi

ILMOITUKSET:
Ani Tiirikainen puh. 046 958 6125 ani.tiirikainen@yritma.fi
Rauno Härkönen puh. 050 374 6278 rauno.harkonen@yritma.fi

OSOITELÄHDE: 
Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma, 
markkinointirekisteri, puh. 050 374 6284© Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa. 2021

Jätä juttuvinkki nettisivuillamme:
www.yritma.fi

Jutut myös netissä: 
www.yritma.fi

Kuusakoski Oy tuntee kierrätyksen ja kiertotalouden

” Taurus -mobi i l i -
leikkurilla leikataan 
materiaali terästeh-
taiden vaatimaan 
kokoon”, Kuusakos-
ki Oy:n Turun pal-
velupisteen asia-
kaspäällikkö Antero 
Koskinen kertoo.

”Autovaa’alla olevilla säteilyporteil-
la voidaan havaita energiset, taikka 
säteilyä tuottavat kappaleet”, Ante-
ro Koskinen toteaa.

Kuusakosken vastaanottopiha 
Turun Orikedolla.
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ZOOM turvallisesti ullakolle 
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Markkinoiden laajin monisäädettävien 
FONTANOT kit-portaiden mallisto jo 13 vuotta Suomessa.
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Kompact L

Lafont Lastra – kevyesti toimistoon

Porras ZEN

Lafont Fascia Magia50

EU-sertifioidut porrastoimitukset 
3 vk asennusohjeineen kaikkialle 

Suomeen samaan hintaan.
Myös mittatilausportaita 

projektikohteisiin.

Lisätarvikkeina 

lapsiturvaesteet 

& yhteensopivat 

kerroskaiteet. 

Hyvät suunnittelu-

ohjelmat. 
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Akustoivat Barrisolin paloturvalliset alakatto- ja
seinäjärjestelmät takaavat sisäilman parhaan
mahdollisen laadun kaikenlaisissa tiloissa.

ELÄMYKSELLINEN  |  TURVALLINEN  |  TERVEELLINEN  |  KORKEALUOKKAINEN  |  KESTÄVÄ  |  EU-SERTIFIOITU  |  EKOLOGINEN  |  100% KIERRÄTETTÄVÄ  |  HELPPOHOITOINEN  |  KUSTANNUSTEHOKAS 

Tutustu mallistoon ja etuihin:  www.fontanot.it

www.barrisol.fi  |  www.barrisol.com
Varmistu aina, että kyseessä on aito Barrisol-tuote.

Myös ainutlaatuisiin 3D-muotoi-
hin taipuvat sisustusratkaisut 

ovat ekologisia, pitkäikäisiä, energia-
tehokkaita, helppohoitoisia ja mah-
dollistavat upeat printattujen pinto-
jen valaisuratkaisutkin. Pintoihin voi-
daan painattaa omia kuva-aihioita.

Materiaali ei edistä bakteerikasvua 
ja on desinfioitavissa.Soveltuu erin-
omaisesti sairaaloihin, laborato-
rioihin, uimahalleihin, kou-
luihin ja korkeaa hygie-
niaa vaativiin tuotan-
to- ja julkisiin tiloihin.

Kaunis, turvallinen, terveelli-
nen, kustannustehokas, kor-

kealuokkainen ja markkinoiden 
laajin 50 kit-portaan mallisto Suo-
messa jo 16 vuotta.

EU-sertifioidut porrastoimituk-
set kolmessa viikossa kaikkialle 
Suomeen samaan edulliseen hintaan.

Myös räätälöidyt mittatilausrat-
kaisut erilaisiin projektikohteisiin.

Kauniita,
elämyksellisiä 
tiloja nopeasti,

 kustannustehokkaasti 
ja ekologisesti

Suomessa jo
 23 vuotta

Aerotielle rakennettavat 
tuotantotilat ensimmäisiä 
modernin puurakentami-

sen suurhankkeita Turun seudulla.
Turun lentokentän lähelle Aero-

tielle nousee pääosin puurakentei-
nen, lähes 5000-neliöinen toimis-
to- ja tuotantorakennus. Rakennut-
tamisesta ja toteutuksesta vastaa 
turkulainen Rakennus-Salama ja 
suunnittelusta Eero Lundén Lun-
den Architecture Companylta. 
Rakennuksen tuleva käyttäjä on 
turkulainen korkean teknologian 
vientiyritys DCA Instruments Oy.

Uudiskohde koostuu toimisto-
osasta ja tuotantohallista. Tuotan-
tohallin kaikki kantavat rakenteet 
on suunniteltu puurakenteisiksi ja 
sen julkisivun verhoilu on Sipe-

rian lehtikuusta. Tuhatneliöisen 
toimisto-osan sekä pysty- että 
vaakarakenteet toteutetaan puura-
kenteisina ja julkisivuverhoiluna 
on pääosin lasi.

DCA Instruments Oy laajentaa 
toimintaansa ja yli tuplaa uudisra-
kennuksen myötä nykyiset toimi-
tilansa sekä palkkaa lisää korkean 
teknologiaosaamisen omaavaa 
henkilökuntaa. Tuotanto kattaa 
myös korkean tason suunnittelun 
ja suuntautuu sataprosenttisesti 
vientiin.

Puurakentamisen 
suurhankkeet uniikkeja

Toimitusjohtaja Jori Salamal-
la on runsaasti kokemusta puura-
kentamisen suurhankkeista. Raken-

nus-Salaman valmiita puukohteita 
ovat esimerkiksi Turun Pernoon 
toukokuussa 2019 valmistuneet 
puukerrostalot ja saman alueen 
päiväkoti.

Oman haasteensa puurakenta-
miseen tuo markkinoilla olevien 
vaihtoehtojen määrä.

Puurakentamisen suurhank-
keissa ei ole käytettävissä yleisiä 
standardidetaljeja tai niin sanottua 
“business as usual” -mallia, kertoo 
Salama, ja jatkaa:

–Kaikilla toimijoilla on omat 
järjestelmänsä ja suunnittelun 
sekä toteutuksen mallit ovat edel-
leen osin kehitysvaiheessa. Viran-
omaistenkin työtä helpottaisi, jos 
toteutusratkaisut eivät aina olisi 
uniikkeja silloin, kun toimija ei 

aiemmin ole toiminut kyseisessä 
kaupungissa.

Toisaalta kehitystyöhön ja tutki-
mukseen ollaan pakotettuja panos-
tamaan, eikä sitä ole rakennusalalla 
Salaman mukaan koskaan tehty 
liikaa.

Rakennuslupa kaupungilta tuli 
kohtuullisessa aikataulussa, mihin 
rakennuttaja on tyytyväinen.

 
Puurakentamisen 
osuuden kasvattamisen 
tavoitteet korkealla

Puurakentaminen on Suomes-
sa kasvussa, mutta edelleen vo-
lyymiltaan pientä. Turkulainen 
44-vuotias Rakennus-Salama Oy 
on kokeneena julkisten rakennus-
ten toteuttajana myös merkittävä 

puurakentamisen suurhankkeiden 
osaaja.

Suomi pyrkii lisäämään puura-
kentamisen osuutta melko kun-
nianhimoisella ohjelmalla. Ym-
päristöministeriön syksyllä 2020 
julkaisemien tavoitteiden mukaan 
puurakentamisen osuuden pitäisi 
olla 45 % kaikesta uudisrakenta-
misesta jo vuonna 2025. Näihin 
talkoisiin tarvitaan mukaan myös 
yksityistä rakentamista, mistä 
Rakennus-Salaman uudiskohde on 
hyvä esimerkki.

Puurakentamisen osuuden lisää-
misen tavoitteena on rakentamisen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämi-
nen.

Turkuun nousee tuhansien neliöiden Turkuun nousee tuhansien neliöiden 
puurunkoinen ja puuverhoiltu puurunkoinen ja puuverhoiltu 
tuotantorakennustuotantorakennus
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Rakentaminen kasvu painottuu tämän vuo-
den lopulle ja ensi vuoden alkupuoliskolle. 

-Käänne rakentamisen näkymissä on ollut 
nopea. Aiempi epävarmuus ja heikko kysyntä 
on kääntynyt huoleen kovasta kustannuske-
hityksestä sekä materiaalien ja työvoiman 
saatavuudesta, Rakennusteollisuus RT:n 
pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo. (Lähde: 
RT:n suhdannekatsaus)

Talonrakennusteollisuus ry:n Turun alue-
toimiston aluepäällikön Katja Suovon 
mukaan myös Varsinais-Suomessa uudis-
puolella asuntotuotanto jatkuu vilkkaana 
ja korjausrakentaminen tulee entisestään 
kasvamaan.

-Lisäksi odotamme julkisen rakentamisen 
lähtevän taas nousuun, Suovo toteaa ja jat-
kaa: -Kaavoituksella on saatu useita uusia 

alueita työstettäväksi. Lounais-Suomen ta-
lousalueella on meneillään asuntotuotantoa, 
korjausrakentamista ja toimitilojen raken-
tamista. Lisäksi suunnitteilla on Turun uusi 
konserttitalo Itsenäisyydenaukiolle. 

Rakennusalalla isoimpina haasteina Katja 
Suovo näkee rakennustarvikkeiden hurjan 
hinnannousun sekä osaavan työvoiman 
puutteen. 

Rakennusvalvonnalla suuri 
vaikutus rakentamiseen

Suovo sanoo, että EK:n tuoreen yritysky-
selyn tuloksista selvisi, että lupakäsittelyn 
hitaus ja raskas byrokratia ovat muodostuneet 
Suomen vakavimmaksi investointilukoksi. 

-Viranomaispäätöstä odottavien investoin-
tien kokonaissumma on noussut varovaisen-

kin arvion mukaan vähintään 3,2 miljardin 
euron tasolle. Pysähdyksissä olevien yri-
tyshankkeiden henkilöstövaikutukset ovat  
9 000 työpaikan tasolla. Nämä ovat siis koko 
Suomen arvioita. Turussa rakennuslupakä-
sittelyn haasteet ovat aiheuttaneet sijoitta-
jien vetäytymisiä projekteista, yrityksiä on 
päätynyt valitsemaan toimitilan sijainniksi 
jonkin naapurikunnista ja onpa rakennusliike 
joutunut jopa lomauttamaan työntekijöitään, 
kun ei ole mitään arviota, milloin työmaa 
saadaan käynnistettyä. Ympäristökunnissa 
rakennusluvan saa arviolta 3-6 viikossa, 
Turussa puhutaan vuodesta ja ylikin, Suovo 
kertoo.

Kestävä ja vastuullinen rakentami-
nen tuottaa pitkäikäisiä ja energia-
tehokkaita rakennuksia ja rakenteita

Rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden 
tehtävänä on kehittää ja ottaa käyttöön 
parhaat ja kustannustehokkaimmat keinot 
rakennuksille asetettujen energia- ja ympä-

ristötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Katja Suovon mukaan kestävän rakenta-

misen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
rakennushankkeeseen osallistuvilta tiivistä 
yhteistyötä ja kokonaisuuden ymmärtämistä.

- Oleellista on tarkastella rakennuksen 
vaikutuksia koko elinkaaren ajalta. Oikean-
lainen käyttö, suunnitelmallinen huolto 
ja oikea-aikaiset korjaukset varmistavat 
rakennukselle pitkän käyttöiän, joka taas 
pienentää selvästi ympäristökuormitusta, 
Suovo määrittelee.

Käytännönläheinen koulutus luo 
hyvät valmiudet tuleville osaajille

Rakennusalan yhteinen huoli on työvoi-
man riittävyys nyt ja tulevaisuudessa. Yksi 
keino vaikuttaa asiaan on tiivis oppilaitos-
yhteistyö.

-Myös Lounais-Suomen talousalueella 
työvoimasta on pulaa. Erityisesti pulaa on 
kokeneista vastaavista työnjohtajista ja 
projektipäälliköistä, mutta myös muista 
ammattilaisista. Rakennusalan jatkuvuus eli 
koulutukseen hakijoiden riittävä määrä on 
luonnollisesti varmistettava. Yhdistyksemme 
tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa, 
yritämme näin osaltamme luoda uskoa, että 
rakennusala on hieno ja mielenkiintoinen ala. 
Koulutuksia suunniteltaessa kannattaa pitää 
mielessä myös aikuisopiskelijat: täydennys- 
ja muuntokoulutuksien tarve kasvaa, kun tek-
niikka ja meitä ympäröivä maailma muuttuu 
huimalla tahdilla, Suovo toteaa ja jatkaa: 

-Alueella on sekä nuoriso- että aikuiskou-
lutusta ja voi suorittaa niin perustutkintoja 
kuin jatko-opintoja ja muuntokoulutuksiakin. 
Kuitenkin meidän alueeltamme puuttuu 
esimerkiksi arkkitehtien/rakennusarkkiteh-
tien sekä rakennusalan diplomi-insinöörien 
koulutus. Eli parannettavaakin löytyy.

 -Jos mietitään rakennustyömaiden histo-
riaa, on mestari-oppipoika-työpareja käytetty 
pitkään, ja tämä on hyvin toimiva tapa oppia 
alalla tarvittavia käytännön taitoja. Me olem-
me kaikki erilaisia oppijoita ja siksi on hyvä, 
että myös erilaisia koulutusvaihtoehtoja on 
tarjolla, Katja Suovo toteaa.

Asuntorakentaminen lähihistorian 
ennätystasolla

Rakennusteollisuus RT:n 12.10. julkaiseman suhdannekatsauksen 
mukaan Rakentamisen suhdannekäänne on ollut nopea. Rakenta-
minen supistui viime vuonna 4 prosenttia, mutta täksi ja ensi vuo-
deksi Rakennusteollisuus RT ennakoi reilun prosentin tai parin kas-
vua. Kasvun suurin vauhdittaja on asuntorakentaminen, joka on 
noussut jälleen ennätystasolle. 

Talonrakennusteollisuus ry:n 
Lounais-Suomen aluetoimisto 
sijaitsee Turussa. Aluetoimisto 
vastaa Talonrakennusteolli-
suuden Lounais-Suomen ja 
Satakunnan piiriyhdistysten 
toiminnasta.

-Talonrakennusteollisuuden 
Lounais-Suomen piiri ry:ssä 
on jäseninä 71 rakennusalan 
yritystä. Aluetoimistolla iso 
osa työstämme on jäsenyritys-
ten edunvalvontaa: seuraamme 
ja edistämme yhteistä etua 
esimerkiksi viranomaisiin ja 
rakennuttajiin nähden, järjes-
tämme koulutusta ajankoh-
taisista asioista, neuvomme 
jäsenyrityksiä työehtosopi-
muksiin ja lainsäädäntöön 
liittyvissä kysymyksissä sekä 
pyrimme vaikuttamaan alueen 
työvoimatilanteen kehitykseen 
mm. oppilaitosyhteistyön kaut-
ta, Talonrakennusteollisuus 
ry:n Turun aluetoimiston alue-
päällikkö Katja Suovo kertoo.

Talonrakennusteollisuus ry:n Turun aluetoimiston alue-
päällikön Katja Suovon mukaan Varsinais-Suomessa 
uudis puolella asuntotuotanto jatkuu vilkkaana ja kor-
jausrakentaminen tulee entisestään kasvamaan.

”Ratapihan uusi asuinalue on isojen muutoksien kourissa. Uusien asuin-
talojen lisäksi kuvassa näkyy kuuluisa Logomon silta ja alueelle on kaa-
vailtu vielä lisää asuntoja sekä elämysareena”, Katja Suovo kertoo.

Kupittaalle rakennettu toimitilatalo.

Kuvalähde:  Rakennusteollisuus RTKuvalähde:  Rakennusteollisuus RT
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FinEst-Hall Oy 
Amerintie 1, 04320 Tuusula, 

Puh. 040 551 4589 

PRESSUHALLIT
AMMATTIKÄYTTÖÖN

  

Esim 20x30x5,6
Alkaen 1340 € / kk+ alv 24%,  60 kk leasinghinta yrityksille, asennettunaKeski-Suomeen

Esim. 20x30x5,6 
Alkaen 1510 € / kk  + alv 24%, 60 kk leasinghinta yrityksille, asennettunaTurun seudulle.

–Nyt rahoitetaan palautumista. 
Se näkyy kaupan ja toimitusten 
rahoituksen kasvuna, sekä koti-
maassa että vientikaupoissa, sa-
noo Juuso Heinilä.

Myös yritysten omistajanvaih-
dosten rahoitus on poikkeuksellisen 
korkealla, mikä on hyvä uutinen 
yrityskentän elinvoiman kannalta.

Finnveran tuore Rahoitus & 
kasvu -katsaus kertoo, että ta-
louskasvu ja elpyminen näkyvät 
lisääntyneinä tilauksina yrityksissä. 
Etenkin teollisuudessa rahoituksen 
näkymät ovat positiiviset. Huoli-
na ovat tuotannon pullonkaulat, 
kuten pula komponenteista ja yhä 
enemmän pula työvoimasta. Myös 
kustannusten nousu uhkaa yritysten 
kannattavuutta.

–Toivoisimme näkevämme pk-
yrityksiltä enemmän investointeja 
nyt kun talouden näkymät ovat 
kirkastuneet. Jotta Suomen talous 
yltää pysyvämpään, kestävään 
kasvuun, me tarvitsemme yritysten 
uusia investointeja – sekä kiinteitä 

investointeja että tuotekehitystä, 
sanoo Heinilä.

Julkisen rahoituksen rooli 
vihreässä siirtymässä 
perusteltu – hyödyttävät 
koko yhteiskuntaa

Kestävään kasvuun liittyvät 
vahvasti myös vihreät investoinnit.

Ilmastonmuutos on uhka, mutta 
toisaalta sen torjumiseen tähtäävät 
investoinnit voivat tuoda työtä ja 
kasvua Suomeen. Mahdollisuu-
teen tarttuminen näkyy jo myös 
Rahoitus & kasvu -katsauksessa. 
Finnveran rahoitusammattilaisis-
ta 61 % sanoo, että ilmasto- tai 
ympäristöratkaisuihin liittyvä lii-
ketoiminta on lisääntynyt jonkin 
verran. Reilu kolmannes arvioi, että 
liiketoiminta sektorilla on pysynyt 
olemassa olevalla tasollaan.

–Haluamme olla rahoituksellam-
me turvaamassa vihreän siirtymän 
investointeja. On tärkeää, että Suo-
mi on rahoituksen näkökulmasta 
kilpailukykyinen. Tiivistämme 

yhteistyötämme myös Euroopan 
komission kanssa, jotta voimme 
tukea käännettä kohti ympäristön 
kannalta kestävää taloutta, toteaa 
Heinilä.

Julkisen rahoituksen rooli vih-
reässä siirtymässä on Juuso Hei-
nilän mukaan perusteltu. Kyseessä 
voivat olla yksittäisten yritysten 
näkökulmasta kalliit investoinnit, 
jotka kuitenkin toteutuessaan hyö-
dyttävät koko yhteiskuntaa.

Finnvera valmis 
lisäämään suoria lainoja 
takausten rinnalla

Rahoituksen saatavuus on ko-

ronakriisin jälkeisessä tilanteessa 
pääsääntöisesti hyvä, ja yrityksiä 
kannustetaan nyt hyödyntämään 
rahoitusta innovaatioihin ja kas-
vuun. Keskustelu pankkien sään-
telyn kiristymisestä edelleen nostaa 
kuitenkin huolta kasvuyritysten 
rahoituksesta.

–Investointien rahoitus on tur-
vattava, ja on selvää, että sääntelyn 
kiristyminen vaikeuttaa pankkien 
riskinottoa. Finnvera on varautunut 
riskinjakoon yhteistyössä muiden 
rahoittajien kanssa, ja olemme 
valmiit lisäämään myös omien 
suorien lainojemme myöntämistä, 
Heinilä sanoo.

Kriisitilanteessa Finnveran rahoi-
tuksen painopiste oli pankkien lai-
noille myönnettävissä takauksissa, 
ja niillä tulee olemaan jatkossakin 
merkittävä rooli.

–Olemme kuitenkin varautuneet 
toimimaan monipuolisesti, jos kas-
vua hakevien pk-yritysten rahoi-
tukseen syntyy kapeikkoja. On tär-
keää, että toimintaympäristömme 
tukee yritysten kasvuhalukkuutta 
myös rahoituksellisesti. Suomi ei 
pysty huolehtimaan yhteiskunnan 
hyvinvoinnista, ellei yrityksiä saa-
da käyntiin, Heinilä summaa.

Lähde ja kuva: Finnvera

Finnvera hakee ratkaisuja kestävän kasvun haasteisiin 
– ”Investointien rahoitus on turvattava”

Haasteellisten aikojen jälkeen talous elpyy ja vienti ve-
tää. Yritykset eivät enää tarvitse rahoitusta koronakrii-
sin aiheuttamaan kuoppaan liiketoiminnassa, vaan pa-
toutuneeseen kysyntään vastaamiseen. Jotta päästään 
pysyvämmälle kasvu-uralle, tarvitaan uusia investoin-
teja ja kestävää kasvua, muistuttaa Finnveran liiketoi-
mintajohtaja Juuso Heinilä.

Olemme varautuneet 
toimimaan monipuo-
lisesti ja lisäämään 
myös suorien laino-
jemme tarjontaa, jos 
kasvua hakevien pk-
yritysten rahoituk-
seen syntyy kapeik-
koja. On tärkeää, että 
toimintaympäristöm-
me tukee yritysten 
kasvuhalukkuut ta 
myös rahoitukselli-
sesti, sanoo Finnve-
ran liiketoimintajoh-
taja Juuso Heinilä.
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Erikoisovet 40 vuoden kokemuksella
www.ovesta.fi

Erikoisovet yli 40 vuoden kokemuksella.
www.ovesta.fi

Erikoisovet 40 vuoden kokemuksella
www.ovesta.fi

1977 2020

Koulupolku 24
27150 Lapijoki
Puh.  02 868 0123
 040 524 0823
www.raumanerikoispuutyo.fi

Vuodesta 1981
• toimitilat
• julkiset rakennukset
• teollisuusrakennukset
• asuinrakennukset
• uudisrakennukset
• saneeraukset

• timanttiporaus ja -sahaustyöt
• purkutyöt • kuljetukset ja koneurakointi

www.urakointiruusunen.fi

”Ei työtä liian suurta
ei työmiestä
liian pientä.

Ryhmä Ahonen
hoitaa homman.”

Vuosien kokemuksella kauttamme:
• Öljypoltinhuollot ja • Putkityöt
  -asennukset • Vesi- ja ilmalämpö-
• Öljykattiloiden vaihdot   pumppujen asennukset
• Öljysäiliöiden putsaus
  sekä asennus Puh. 0400 644 955

Puh. 045 672 8092
www.tapetointiturku.fi

Yrittäjät esittää, että maan-
käyttö- ja rakennuslain koko-
naisuudistuksessa säädetään 
lupien enimmäiskäsittelyai-
ka ja turhia valituksia suit-
sitaan. 

– Useita isoja kysymyksiä 
on valmisteltava uudestaan 
ja muutettava, jotta yrittä-
jäjärjestö voi antaa tukensa 
uudistukselle, sanoo lain-
säädäntöasioiden päällikkö 
Tiina Toivonen.

– On tärkeää, että inves-
toinnit ja rakennushankkeet 
saataisiin koko maassa nope-
asti liikkeelle. Usein pitkitty-
neet lupa- ja kaavaprosessit 
sekä selkeästi perusteettomat 
valitukset ovat investointien 
jarruna. Valitettavasti säänte-
ly on uudistuksessa paikoin 
lisääntymässä ja monimut-
kaistumassa sujuvoittamisen 
sijasta, Toivonen sanoo.

Ympäristöministeriön lau-
suntokierros esitysluonnok-

sesta päättyi tänään. Yrittäjät 
esittää, että kaavoituksen 
nopeuttamista ja sujuvoit-
tamista täytyy tavoitella 
kunnianhimoisemmin.

Tällä hetkellä erilaisille 
lupaprosesseille on asetet-
tu joustavia tavoitekäsit-
telyaikoja. Ne vaihtelevat 
viranomaisittain. Ne eivät 
takaa tavoiteaikataulussa 
pysymistä.

– Pidämme tärkeänä, että 
jatkovalmistelussa asetetaan 
luville enimmäiskäsittelyai-
ka, Toivonen sanoo.

Kaavoja ja turhia 
valituksia voidaan 
vähentää

Investointihankkeiden ete-
neminen ei riipu vain lupa-
prosessin käsittelyajalle ase-
tetusta määräajasta. Yrittäjät 
esittää, että viranomaiset on 
velvoitettava ilmoittamaan 
arvionsa siitä, kuinka kauan 

kaavamenettelyn eri vaihei-
den arvioidaan kestävän.

– Sekä kaavoituksella sekä 
mahdollisilla valitusproses-
sin kestolla on merkittäviä 
vaikutuksia investointeihin, 
niiden rahoittamiseen sekä 
hankkeiden aloittamispää-
töksiin.

– Prosesseja voitaisiin sel-
keyttää myös vähentämällä 
kaavatasoja. Nyt esitetään 
uutta pakollista kaupun-
kiseutusuunnitelmaa, jota 
voidaan pitää käytännössä 
jopa uutena kaavatasona, 
Toivonen sanoo.

– Turhia asemakaavavali-
tuksia tulisi pyrkiä vähentä-
mään ja hallinto-oikeuksien 
resursseja lisäämään. Ely-
keskuksille ei pidä palauttaa 
oikeutta valittaa kuntakaa-
voista ja -luvista. Tämä li-
säisi huomattavasti byro-
kratiaa ja monimutkaistaisi 
prosesseja.

Pääurakoitsijan 
vastuu arvioitava 
huolellisemmin

Lakiin ehdotetaan lisät-
tävän rakentamisen toteu-
tusvastuu pääurakoitsijalle. 
Esitykseen on lisätty myös 
viiden vuoden vastuuaika, 
josta ei voisi sopia toisin 
edes elinkeinonharjoittajien 

kesken.
– Pääurakoitsijan vastuu 

saattaa vaikuttaa rakentami-
sen markkinoihin kielteises-
ti. Pidämme tärkeänä, että 
viiden vuoden vastuuajan 

osalta tehdään riittävät mää-
rälliset ja laadulliset pk-yri-
tysvaikutusarviot ennen kuin 
lopullinen esitys poliittisesti 
hyväksytään.

Sääntelyn sujuvoittamistavoite ei toteudu 
– maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyö on 

palautettava valmisteluun

Suomen Yrittäjien 
lainsäädäntöasioiden 
päällikkö Tiina Toivonen.
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Karjalan Betoni Oy 

KAARIHALLIT 

Katso 
lisää koti-sivuiltamme!

HELPOSTI KASATTAVAT JA PURETTAVAT

SEINÄELEMENTIT
Valmistamme ja toimitamme nopeasti kasattavia ja tarvittaessa 

helposti purettavia betonipalikkaseiniä, rakenteita ja kaarihalleja mm.
• RINNETALOJEN TUKIMUURIT  • VARASTOT • SIILOT 

• LIIKENTEEN OHJAUS • NÄKÖ- JA SUOJAMUURIT • BETONIPORSAAT
— Vain mielikuvitus on rajana —

Kun sinulla on visio, niin autamme myös suunnittelussa 
ja tarvittaessa myös toteutuksessa. Ota yhteyttä!

Meiltä myös katokset ja

Betoniin valettavat tartunta- ja kiinnitysosat

Tehtaantie 8,
60100 Seinäjoki

020 728 8350
www.semko.fi

• Betonin käsittelylaitteet
• Kevyet teräsrakenteet

Vuoden 2021 Betonijulkisivu -ark-
kitehtuuripalkinnon on voittanut 
Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy 

kohteellaan Scandic Grand Central Helsinki.
Onnistuneimmillaan uusi rakentaminen 

on vanhassa arvoympäristössä usein silloin, 
kun ajalliset kerrostumat ovat sopusoinnussa 
keskenään, kuitenkin toisistaan selvästi erot-
tuen. Scandic-hotellin laajennusosa onnistuu 
tässä esimerkillisesti: se sopeutuu hienosti 
arvokkaaseen Arkkitehti Eliel Saarisen suun-
nittelemaan Helsingin päärautatieasemaan. 
Uudisrakennus liittyy vanhaan rakennuk-
seen saumattomasti, mutta on eleettömällä 
detaljoinnillaan rehellisesti tämän päivän 
arkkitehtuuria.

Tässä tapauksessa erityisesti puhdasva-
lubetonin käyttö ympäristöstä poikkeavana 
materiaalina luo riittävän etäännyttävän ja 
mielenkiintoisen kontrastin suhteessa van-
haan. Elementtien värimaailma puolestaan 
myötäilee olevia rakennuksia. Julkisivun 
väribetoni on tarkoin sovitettu ympäröivien 
rappauspintojen sävyyn. Samoin sokke-
leiden punertavat kuorielementit jatkavat 
vanhan rakennuksen punaisesta graniitista 
tehtyä sokkelia uudella tavalla toteutettuna. 
Vanhaa graniittia muistuttavaan, hieman 
karheaan ja himmeään lopputulokseen 
päästiin, kun elementin pinta tehtiin pesube-
tonipintana, joka karkeasti hiottiin yli, jolloin 
kiviaineksen särmät hioutuivat tasaiseksi.

Julkisivun staattinen ja symmetrinen au-
kotus on klassiseen ympäristöönsä sopiva. 
Nykyarkkitehtuurissa paljon, ja usein perus-
teetta käytetyt muodikkaat kaarevat ikkunat 
toimivat tässä historiallisessa kontekstissa 

pohjakerrosta artikuloivana eleenä erittäin 
luontevasti. Ikkunalasi ja betonin ulkopin-
ta on sovitettu taitavan pelkistetysti lähes 
samaan pintaan, jolloin on vältytty turhan 
monimutkaiselta detaljoinnilta, ja saavutettu 
poikkeuksellisen kevyt ja ilmava yleisilme 
kivijulkisivussa.

Pohjoisjulkisivun betonielementtijulki-
sivua on elävöitetty sisään vedetyin rai-
doin samoin kuin vanhan osan päädyssä. 
Elementtien asennus on tehty tarkasti, sillä 
uritus ei antaisi anteeksi pientäkään mitta-
heittoa. Raidoitus harvenee julkisivun ylä-
osaa kohden ja jäsentää näin julkisivupintaa. 
Ornamentit tuovat julkisivuun pienempää 
mittakaavaa, ja elementtien pystysaumat 
on onnistuneesti sulautettu osaksi raitaorna-
mentiikkaa. Kiiltäväksi hiottu uritettu pinta 
elää kiinnostavasti päivän kierron mukaan.

Suunnittelu tapahtui kiinteässä yhteistyös-
sä betonielementtien valmistajan (Consolis 
Parma) kanssa malleja hyväksikäyttäen. 
Betoniviidakko Oy:n taiteilija Topi Äikäs 
osallistui 3D-muottitekniikan suunnitteluun. 
Tietomallinnus auttoi myös tuotantoa ja 
asennusta. Perinteisen tuotantolinjan sijaan 
elementit valmistettiin pitkälti käsityönä. 
Julkisivuissa on muun muassa kaarevia 
ikkuna-aukkoja ja erikoispintoja. Muottityöt 
olivat vaativia, ja pinnoissa oli paljon hionta-
työtä, joka oli tehtävä käsin. Väri toteutettiin 
valkosementillä ja keltaisella sekä punaisella 
kiviaineksella, ilman betonimassaan lisättyjä 
pigmenttejä. Sisäpihan kaareva osa on toteu-
tettu myös elementtirakenteisena, mutta on 
pinnaltaan rapattu.

Betonijulkisivu – arkkitehtuuripalkinto 2021 voittaja: 
Scandic Grand Central Helsinki

Palkittavat:
• Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy /  

Aleksi Niemeläinen
• Rakennuttaja: Exilion Asemahotellit Ky / Jussi Ojamo
• Reliefipinnat Betoniviidakko Oy / Topi Äikäs
• Elementtitoimittaja: Consolis Parma (Parma Oy) / Satu Parikka
• Betonijulkisivu arkkitehtuuripalkinto 2021 -kilpailun tuomariston pu-

heenjohtajana toimi arkkitehti Ville Hara ja jäseninä arkkitehti SAFA 
Sami Vikström sekä arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta Koivisto. 
Tuomariston sihteerinä toimi DI, jaospäällikkö Janne Kihula Betoni-
teollisuus ry:stä.

Kuva: Marc Goodwin

Scandic
Grand Central 

Helsinki 
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Niin Suomessa kuin maailmalla on jo 
pitempään ollut käynnissä rakennusbuu-
mi, jonka seurauksena rakennusmateriaa-
lien hinnat ovat nousseet. Kohonneet ma-
teriaalikustannukset ja saatavuusongelmat 
ovat aiheuttaneet merkittäviä haasteita 
rakennusalan yrityksille.

Suurissa rakennusprojekteissa sopimuk-
set tehdään usein paljon ennen varsinaisen 
työn aloittamista. Projektit ovat pitkiä, ja 
usein loppuhinta on lyöty ennalta luk-
koon. Materiaalikustannusten kasvu on 
tällöin rakentajalle merkittävä riski, jonka 
ottamista moni ymmärrettävästi epäröi. 
Rakennusteollisuuden kesäkuun kyselyssä 
kaikkiaan 95 prosenttia vastaajista katsoi 
kustannusnousun haittaavan asuntokoh-
teiden käynnistämistä.

Jos materiaalikustannukset jäävät kor-
kealle tasolle pidemmäksi aikaa, riskit 
kustannuksista ja epävarmuus hankkeiden 
kannattavuudesta kasvavat. Kysymys 
ei ole yhteiskunnallisesti aivan pienestä 
ongelmasta, eivätkä seuraukset lankea 
pelkästään rakennusyhtiöiden makset-
tavaksi. Hankkeiden lykkääntyessä tai 
jäädessä kokonaan toteuttamatta asuntojen 
tarjonta pahimmillaan hiipuu kysynnästä 

huolimatta, mikä voi tulevaisuudessa 
näkyä neliöhintojen reippaana nousuna.

Mikä sitten neuvoksi? Asuntojen ky-
syntä ei näytä vähenemisen merkkejä, ja 
talouden pyörät on pidettävä pyörimässä. 
On koko yhteiskunnan etu, että asunto-
tuotanto ei sakkaa eivätkä hinnat karkaa 
tavallisten ihmisten ulottumattomiin. Rat-
kaisuja etsittäessä keskeistä on, että kaik-
kia olemassa olevia rakennusmateriaaleja 
käytetään säästeliäästi ja tarpeen mukaan.

Puurakentamiseen on viime vuosina 
panostettu erityisen paljon, ja juuri puun 
hinnassa nousu on ollut voimakkainta. 
Puumateriaalin hintakehitykseen vaikut-
tavat monet ristikkäiset tekijät: Euroopan 
unionin metsästrategiassa painotetaan 
puurakentamista ja näin tekee Suomen 
hallituskin, mutta toisaalta biodiversi-
teettitavoitteiden nimissä hakkuita tulisi 
vähentää. Jotta molemmat tavoitteet 
toteutuisivat, rakentamisessa käytettävää 
puuta tulisi tuoda ulkomailta – kuten 
paljon tehdäänkin. Tällöin myös kuljetus-
kustannukset näkyvät hinnassa.

Voidaan myös pohtia, miten sääntelyn 
asettamat reunaehdot, kuten yksityiskoh-
taiset kaavamääräykset vaikuttavat asumi-

sen kustannuksiin. Puurakentamisen tuen 
osana kaavoihin on alettu määrittää myös 
rakennusten runkomateriaaleja. Koska 
kaava on pitkäkestoinen ohjausväline, 
se jäykistää rakentamista juuri nykyisen 
kaltaisessa markkinatilanteessa. Hinnan-
nousuja ei voida taittaa kilpailuttamalla 
materiaaleja, koska se vaatisi poikkeus-
luvan kaavasta.

Tärkeää olisikin, ettei sääntelyn keinoin 
kiihdytettäisi edellä kuvattua kehitys-
tä. Yhden materiaalin suosimisella on 
epäsuotuisia vaikutuksia niin hintoihin 
kuin saatavuuteen, eikä se ole myöskään 
ympäristönäkökulmasta kestävää. Vaihto-
ehtoja markkinoilla onneksi on: kotimai-
set kivimateriaalit ovat olleet tärkeässä 
roolissa Suomen rakentamisessa kautta 
historian, ja niillä pystytään vastaamaan 
kasvavien kaupunkien tarpeisiin myös 
tulevaisuudessa.

Jotta tasapaino markkinoilla säilyisi ja 
asuntotuotanto Suomessa pysyisi käyn-
nissä, tulee rakentamista katsoa kokonai-
suutena ja materiaalivalinnoissa on oltava 
riittävästi liikkumavaraa. Kysyntään täy-
simittaisesti vastaava ja kohtuuhintainen 
asuntotarjonta on koko yhteiskunnan etu.

Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila: 

”Hintojen nousua hillitään kohtelemalla 
rakennusmateriaaleja tasapuolisesti”

Lähde/lisätietoja: Jussi Mattila 
Toimitusjohtaja, Betoniteollisuus ry

Rakennusbuumin seurauksena kohonneet materiaalikustannukset ja saatavuusongelmat ovat 
aiheuttaneet haasteita rakennusalan yrityksille. Jotta tasapaino markkinoilla säilyisi ja asunto-
tuotanto Suomessa pysyisi käynnissä, tulee rakentamista katsoa kokonaisuutena ja materiaaliva-
linnoissa on oltava riittävästi liikkumavaraa.
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Tarjouspyyntöjen määrä on 
pysynyt kuitenkin hyvällä 
tasolla, mikä kertoo tuot-

teiden ja palvelujen vilkkaasta ky-
synnästä. Rekrytoinnit piristyivät 
edelleen heinä–syyskuussa, ja tek-
nologiayritysten henkilöstömäärä 
jatkoi kasvuaan.

Tiedot perustuvat Teknologia-
teollisuus ry:n tuoreeseen tilaus-
kanta- ja henkilöstötiedusteluun.

Suomalaisen teknologiateolli-
suuden suhdannetilanne on kehitty-
nyt samansuuntaisesti kuin Euroo-
passa ja maailmalla laajemminkin.

– Teollisuuden näkymiä sumen-
tavat etenkin vaikea raaka-aine- 
ja komponenttipula, kohonneet 
kustannukset sekä pula osaavasta 
työvoimasta. Kustannusten raju 
nousu voi johtaa myös yritysten 
kannattavuuden heikentymiseen, 
sanoo johtaja, pääekonomisti Pet-
teri Rautaporras Teknologiateol-
lisuudesta.

Teknologiateollisuuden yritykset 
Suomessa saivat uusia tilauksia 
heinä–syyskuussa euromääräisesti 
kuusi prosenttia vähemmän kuin 
edellisellä neljänneksellä. Yli 
puolet tiedusteluun vastanneista 
yrityksistä raportoi tilauskertymän 

supistumisesta. Tilauskertymä oli 
kuitenkin kolmannella kvartaalilla 
seitsemän prosenttia suurempi kuin 
viime vuonna samana ajankohtana.

Tilauskannan arvo oli syyskuun 
lopussa viisi prosenttia suurempi 
kuin kesäkuun lopussa ja 16 pro-
senttia suurempi kuin vuoden 2020 
syyskuussa. Telakoilla on edelleen 
suuri osuus tilauskannasta. Tällä 
hetkellä tilauskantaa paisuttavat 
myös materiaalien ja komponent-
tien saatavuudesta johtuvat toimi-
tusvaikeudet.

Teknologiateollisuuden yritysten 
henkilöstömäärä Suomessa jatkoi 
kasvua vuoden kolmannella vuo-
sineljänneksellä. Henkilöstöä oli 
syyskuun lopussa 319 000 eli reilut 
2 000 henkilöä enemmän kuin kol-
me kuukautta aiemmin.

Lisää investointeja ja 
huomiota työvoimapulaan

Teknologiateollisuuden toimitus-
johtajan Jaakko Hirvolan mukaan 
kasvukäyrän tasaantumista ei voi 
ohittaa olankohautuksella, vaikka 
taloudessa menee edelleen hyvin. 
Yksikään pysyvistä ongelmis-
tamme ei ole ratkennut koronan 
jälkeisen nousukiidon aikana.

– Suomi tarvitsee investointeja 
tutkimukseen ja kehitykseen sekä 
yhtä lailla koneisiin ja laitteisiin. 
Konkreettinen signaali suhdanteen 
jäähtymisestä on nyt saatu, ja ta-
louskasvun hidastumisesta kertovat 
myös lukuisat pidemmän aikavälin 
ennusteet. Tarvitaan lisäsatsauksia 
TKI:hin, jouhevia lupakäytänteitä 
ja toimintaympäristön kehittämistä 
kaikkinensa, jotta kaivatut inves-
toinnit päätyisivät Suomeen eivätkä 
muualle. Uusille investoinneille 
on tilausta myös vihreän siirtymän 

vuoksi, ja suomalaisilla yrityksillä 
on paljon annettavaa, Hirvola 
tähdentää.

Hirvolan mukaan TKI-rahoitusta 
pohtiva parlamentaarinen työryh-
mä on paljon vartijana. On erittäin 
tärkeää, että työryhmä löytää pit-
käjänteisen ratkaisun siitä, miten 
TKI-rahoitus saadaan tulevina 
vuosina nostettua tavoiteltuun 4 
prosenttiin bruttokansantuotteesta. 
Tästä konsensuksesta tulee myös 
pitää kiinni jatkossa hallituspoh-
jasta riippumatta.

Hirvola kiirehtii toimia myös 
kasvavaan työvoimapulaan

– Yritysten kasvua haittaava 
työvoimapula, yli seitsemän pro-
sentin työttömyysaste, väestön 
ikääntyminen ja julkisen talouden 
velkaantuminen on mahdoton 
yhtälö. Koska tähän havahdutaan 
ihan oikeasti? Työllisyystoimia 
tarvitaan kuumeisesti. Samaan 
aikaan on varmistettava osaajien 
ripeä saatavuus myös maan rajojen 
ulkopuolelta, sillä kotimaiset kädet 
eivät riitä, Hirvola muistuttaa.

Teknologiateollisuuden kysyntä edelleen vahvaa
Teknologiateollisuuden suhdannetilanne jatkuu myönteise-
nä, mutta kovin kasvuvauhti on mahdollisesti jo nähty. Alan 
yritysten tilauskertymä vuoden kolmannella neljänneksellä 
oli odotuksiin nähden pettymys. Näkymiä sumentaa eten-
kin vaikea raaka-aine- ja komponenttipula, kohonneet kus-
tannukset sekä kasvava työvoimapula.

Kuva: Teknologiateollisuus ryKuva: Teknologiateollisuus ry

Arkkitehti SAFA Juho Grönholm, joka toiminut 
Arkkitehtitoimisto ALA Oy:ssä terminaali 2:n laajen-
nuksen pääsuunnittelijana, kuvaa hanketta näin:

”Helsinki-Vantaan lentoasema on rakentunut 1960-luvulta 
alkaen vaiheittain laajeten. Kokonaisuus ei viime aikoina ole 
enää ole ollut selkeä käyttäjien näkökulmasta. Uuden sisään-
käyntirakennuksen myötä tilanne muuttuu kirkkaaksi: keskellä 
lentoasema-aluetta on tunnistettava sisäänkäyntirakennus, jossa 
on lähtöaula check-in-toimintoineen sekä saapuvien matkustajien 

palvelut. Uusi rakennus on samanaikaisesti myös matkakeskus, 
jossa kaikki matkustusmuodot laivoja lukuun ottamatta kohtaavat. 
Matkustajapolut niin junasta, busseilta, pysäköintilaitoksista kuin 
taksista turvatarkastuksen läpi porttiodotusalueelle ovat tasa-ar-
voisia, helposti hahmotettavia ja mahdollisimman suoraviivaisia.

Arkkitehdit ovat vuosikymmeniä pyrkineet ilmaisemaan ke-
veyttä ja lentämistä lentoasemahallien katoilla. Helsingissäkin 
vanhempien rakennusosien katot ovat tektonisia, kevyen oloisia ja 
lennokkaita. Uuden lähtöaulan katto leikittelee keveydellä, mutta 

poikkeuksellisesti myös raskaudella. Toiminnalli-
sestikin perustellut pitkät jännevälit ja sisääntulo-
katoksen uloke saavutetaan teräsrakenteilla. 

Taidokkaat teräsrakenteet on pääosin piilotettu 
valmiissa lähtöaulassa. Katon alapinta on suoma-
laista kuusta. Aaltoileva muoto rakentuu tasaisista, 
kaareviin muotoihin leikatuista puulevyistä. Levy-
jen reunat piirtävät korkeuskäyriä. Katto on siis 
kuin ylösalaisin roikkuva kolmiulotteinen kartta. 
Sen muodot johdattavat matkustajien katseet kohti 
matkan suuntaa, taivasta kiitoteiden päällä. 

Tässä hankkeessa on pyritty palauttamaan lento-
matkailuun seikkailun ja romantiikan tunnelmaa. 
Lentoasema voi olla suurten tunteiden näyttämö, 
jossa itketään ja nauretaan.”

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n 
laajennus on Vuoden Teräsrakenne 

- kunniamaininta Ylivieskan kirkon kellotapulille
Vuoden Teräsrakenne kuuluu merkittäviin suomalaisiin arkkitehtuuripalkintoihin. Palkinnon saa 
arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä terästä ja muita metalleja rakentamisvaiheessa oivaltavas-
ti hyödyntänyt rakennushanke. Hanke osoittaa, lentoasema voi olla suurten tunteiden näyttämö.

Teräksinen kellotapuli
Kunniamaininnalla palkittu Ylivieskan uuden 

kirkon kellotapuli muodostaa yhdessä uuden kirkon 
kanssa näkyvän maamerkin Ylivieskaan ja Kalajo-
kilaakson arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Ark-
kitehtitoimisto K2S Oy:n suunnittelema ja Nordec 
Oy:n valmistama uusi kellotapuli sijaitsee tulipa-
lossa tuhoutuneen kirkon sisäänkäynnin kohdalla 
palauttaen kellojen soinnin niiden alkuperäiselle 
paikalleen. Tapulin hahmo on veistosmainen, pää-
dyiltään terävän kolmion muotoinen ja lappeiltaan 
suora. Materiaaliksi valikoitui aikaa kestävä, kau-
niisti patinoituva COR-TEN®-teräs. Yksiaineisuus, 
geometria sekä verhoilun yksityiskohdat liittävät 
tapulin osaksi uuden kirkon kokonaisarkkitehtuuria. 

Riippumaton palkintolautakunta, jonka puheenjohtajana toimi tänä vuonna arkkitehti SAFA Pekka Salminen PES-Arkkitehdeista, 
valitsi Teräsrakenneyhdistykselle lähetettyjen ehdotusten joukosta Vuoden 2021 Teräsrakenne -palkinnon voittajaksi Helsinki-Vantaan 
lentoaseman terminaali 2:n laajennuksen. 

Korkeatasoisessa kilpailussa myönnettiin myös kunniamaininta, jonka sai Ylivieskan uuden kirkon kellotapuli.

Lähde ja kuvat: Rakennusteollisuus ry
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MURSKEET, HIEKAT

KULJETUKSET

VAIHTOLAVAT

NOSTOTYÖT

0400 931 065
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est.
1988

www.rtristimaki.fi       0400 625 248
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1988

Kotimaiset
 työsauma-
raudoitteet

www.rtristimaki.fi       0400 625 248

est.
1988

www.rtristimaki.fi       0400 625 248

est.
1988

- Halkeamakartoitukset, ym-
päristöselvitykset sekä melu- ja 
tärinämittaukset ovat olennainen 
osa meidän palvelukonseptiamme. 
Lisäksi myymme ja vuokraamme 
kolmikomponenttimittareita, joilla 
voidaan mitata tärinää kolmiaksi-
aalisesti. Tärinämittari toimitetaan 
suoraan työmaalle lähtökohtaisesti 
asennettuna. Yrityksellämme on 
myös Fisen korkeimman aa-vaa-
tivuusluokan tärinäasiantuntijan 
pätevyys. Käytämme tärinämit-
tauspalveluissa web-pohjaista 
BlastView-järjestelmää, kertoo 
aluepäällikkö Kimmo Haverinen.

Halkeamakartoituksella 
sekä ympäristöselvityksellä 
työt turvallisesti ja 
kustannustehokkaasti 

Jos räjäytys-, paalutus- tai täry-
tystyöt aiheuttavat muutoksia 
ympäröivissä kiinteistöissä, hal-
keamakartoitus toimii todisteena 
ja oikeusturvana. Insinööritoimisto 
Varsinais-Suomen Kalliotekniikka 
Oy tarjoaakin halkeamakartoituksia 
vuosikymmenien kokemuksella.

- Puhumme kaksivaiheisesta 
prosessista, jossa kiinteistöt ja 

niiden rakenteet 
tarkistetaan, tulok-
set kirjataan ja lo-
puksi räjäytystyön 
jälkeen käydään 
kohteet läpi ja kir-
jataan mahdolliset 
muutokset. 

Halkeamakartoi-
tusalueen laajuus 
määritetään aina 
tapauskohtaisesti. 
Tämä johtuu siitä, että ihmisten 
herkkä tärinäntuntemus voi aihe-
uttaa vahinkovaaran tuntemusta 
normaalia laajemmallakin alueella. 
Sama koskee myös alueita, joissa 
on maavaraisen perustamistavan 
omaavia rakenteita. Tärinän ai-
heuttamat rakennemuutokset on 
erotettava normaaleista rakennus-
materiaalien aiheuttamista muu-
toksista, joita aina myös tapahtuu 
ilmasto-olosuhteiden takia, sanoo 
Haverinen.

Ennen louhintatöiden aloittamis-
ta kannattaa teettää myös ympä-
ristöselvitys, jonka avulla voidaan 
välttyä kalliilta, työnaikaisilta 
vahingoilta. Selvitys antaa hyvän 
pohjan urakkalaskennalle.

- Eri tekijöiden huomioimi-
nen työn suunnitteluvaiheessa 
varmistaa, että louhintatyöt teh-
dään ja myös valvotaan asetusten 
ja järjestysohjeiden mukaisesti. 
Ympäristöselvitys on tärkeä osa 
työmaan turvallisuussuunnitelmaa. 
On selvää, että kaikilla rakennut-
tajilla ei ole henkilökuntaa, jonka 
kokemus ja koulutus edellyttäisi-
vät kaikkien ympäristötekijöi-
den asianmukaista analysointia ja 
raja-arvojen määritystä. Tämän 
vuoksi tehtävissä käytetään alaan 
perehtynyttä asiantuntijakonsulttia. 
Näin myös varmistetaan, että vaati-
mukset ja rajoitukset on suhteutettu 
louhintatyön kustannuksiin, jatkaa 
Haverinen.

Tärinämittaus 
BlastView-järjestelmällä 

Insinööritoimisto Varsinais-
Suomen Kalliotekniikka käyttää 
tärinämittaus- ja analyysityös-
sä kanadalaisen Instantel Inc:in 
BlastView-järjestelmää, jolla on 
ISO9000 standardin mukainen 
sertifikaatti. 

- Järjestelmässä mittaustulokset 
välitetään reaaliaikaisesti työmaan 
eri sidosryhmille internetin väli-
tyksellä. BlastView-järjestelmää 
voidaan käyttää tärinävalvonnan 
lisäksi myös räjäytysten opti-
mointiin. Räjäytysten aiheuttaman 
tärinän mittaamisella varmistetaan, 
ettei räjäytystyö riko määräyksiä 
tai aiheuta kalliita vahinkoja. Mit-
tauksessa räjäytyspisteiden lähelle 
asennetaan mittarit, jotka luetaan 
jokaisen räjäytyksen jälkeen. Tu-
lokset kootaan räjäytyspäiväkir-
jaan, ja ne voi lukea suoraan netistä 
BlastView-järjestelmämme ansios-
ta, korostaa Haverinen.

Muitakin lisäpalveluja
- Melumittaus täydentää maa-

ainesalueiden sekä rakennustyö-
maiden ympäristövaikutusten seu-
raamista. Laadimme melumittaus-
suunnitelmia ja teemme yksittäisiä 
koneiden ja laitteiden mittauksia.

- Tärinävaimennus kuuluu myös 
palveluihimme. Hyvällä tärinävai-
mennuksella voidaan pienentää 
tärinäherkkiin laitteisiin kuten tie-
tokoneisiin kohdistuvaa kiihtyvyyt-
tä jopa 90 %. Tämä tarkoittaa, että 
räjäytystyö vaativissa olosuhteissa 
voidaan tehdä kustannustehok-
kaasti. Laitteiden tärinävaimennus 
onnistuu parhaiten, kun asiantunti-
jamme valitsee käytettävät vaimen-
nuskumit ja asentaa ne paikalleen, 
toteaa lopuksi Haverinen.

Lisätietoa 
palveluistamme:

www.vskalliotekniikka.fi

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy 
palvelee monipuolisesti louhinta-, rakennus ja kaivosalaa

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy tarjoaa asiantuntevia louhinta-, 
räjäytys- ja kaivosalan konsulttipalveluja Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Yri-
tyksellä on vuosikymmenien rautainen kokemus erilaisista työkohteista, joissa on tehty 
muun muassa halkeamakartoituksia, mitattu ja analysoitu paalutus-, tärytiivistys-, liiken-
ne-, kone- ja muita vastaavia tärinöitä. 
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MULTIOIL 
Kun ammatillinen osaaminen 

ja luottamus merkitsevät.

Multioil Oy tekee ammattitaidolla raskaankaluston 
huollot ja korjaukset, kunto-ja vauriokartoitukset 
sekä varustelut niin ajoneuvoille, kuormatiloille, 

perävaunuille, työ- ja apulaitteille 
VUOSIKYMMENIEN KOKEMUKSELLA. 

Myös pakettiautot 
ovat osana arkeamme.

Eikä pelkästään tätä päivää! 
Hoidamme historiikkimallit 

asiantuntemuksella ja taidolla.

RASKAANKALUSTON AMMATTILAINEN

Komponenttipula ja pandemian 
aiheuttamat tuotannon pullonkaulat 
jarruttavat vielä ensirekisteröintejä, 
vaikka asiakastilaukset ovatkin 
olleet syksyn ja alkutalven aikana 
vakaassa kasvussa. Komponentti-
pulan ja raaka-ainemarkkinoiden 
heilahtelujen arvioidaan vaikutta-
van autotuotantoon osittain vielä 
ensi vuoden puolellakin.

Marraskuussa rekisteröitiin 6 
676 uutta henkilöautoa. Määrä 
on 9,5 prosenttia viime vuoden ja 
23,1 prosenttia viiden vuoden kes-
kimääräistä marraskuun lukemaa 
pienempi. Uusia henkilöautoja on 
marraskuun loppuun mennessä 
rekisteröity 91 953, joka on 4,2 pro-
senttia enemmän kuin vastaavaan 
aikaan viime vuonna. Uusia paket-
tiautoja rekisteröitiin marraskuussa 
908, joka jää 15,3 prosenttia viime 
vuotta ja 23,5 prosenttia viiden 
vuoden keskimääräistä marraskuun 
rekisteröintimäärää pienemmäksi. 
Uusia pakettiautoja on tänä vuonna 

rekisteröity 11 944, joka on 3,8 pro-
senttia enemmän kuin vastaavaan 
aikaan viime vuonna.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin 
marraskuussa yhteensä 275, joka 
on 6,5 prosenttia vähemmän kuin 
viime vuoden marraskuussa. Kuor-
ma-autoja on koko vuonna rekiste-
röity 3 265, joka on 4,8 prosenttia 
viime vuotta enemmän. Raskaita 
vähintään 16 tonnin kuorma-autoja 
rekisteröitiin marraskuussa 205, 
joka on 5,1 prosenttia viime vuoden 
marraskuuta enemmän. Raskaiden 
kuorma-autojen rekisteröintien 
määrä on kasvanut viime vuodesta 
5,6 prosentilla. Kevyitä alle 6 ton-
nin kuorma-autoja on marraskuun 
loppuun mennessä rekisteröity 
834, joka on 6,2 prosenttia viime 
vuotta enemmän. Keskiraskaiden 
6–16 tonnin kuorma-autojen re-
kisteröintien määrä on sen sijaan 
jäänyt 7,8 prosenttia viime vuoden 
lukemasta. Niitä on rekisteröity 
tänä vuonna 201.

Käytettyjen henkilöautojen 
kauppaa käytiin hieman 
viime marraskuuta 
vilkkaammin

Käytettyjen henkilöautojen kaup-
paa on tehty tänä vuonna lähes yhtä 
vilkkaasti kuin viime vuonna, jol-
loin koronatilanne siirsi kysyntää 
erityisesti käytettyihin autoihin. 
Marraskuussa käytettyjä henkilö-
autoja myytiin 50 792, joka on 1,0 
prosenttia viime vuoden marras-
kuuta enemmän. Noin puolet käy-
tettyjen autojen kaupasta tehdään 
autoliikkeissä ja noin puolet on 
kuluttajien välistä kauppaa.

Ladattavien autojen 
osuudet kasvussa

Lokakuun alussa takautuvasti 
voimaan astuva täyssähköautojen 
autoveron poisto on lisännyt viime 
kuukausina selvästi täyssähköauto-
jen kysyntää. Ladattavien autojen 
kysyntää ovat täyssähköautojen 
autoveron poistamisen ja malli-
valikoiman laajentumisen lisäksi 
kasvattaneet ladattavien työsuhde-
autojen kannusteet. Yhteensä 14,3 
prosenttia marraskuussa ensire-
kisteröidyistä henkilöautoista oli 
täyssähköautoja ja 23,0 prosenttia 
ladattavia hybridejä.

Tammi-marraskuussa ensirekis-
teröidyistä autoista 9,3 prosenttia 
on ollut täyssähköautoja ja 20,5 
prosenttia ladattavia hybridejä. 
Ladattavien autojen kysynnän 
kasvu on ollut nopeaa, sillä viime 
vuonna vastaavat osuudet olivat 
4,4 prosenttia ja 13,7 prosenttia. 
Autoala ennustaa, että täyssäh-
köautojen osuus henkilöautojen 
ensirekisteröinneistä kasvaa ensi 
vuonna 16,5 prosenttiin.

Verotusarvosta tehtävien vä-
hennysten lisäksi Verohallinto 
on tarkistanut ladattavien työ-
suhdeautojen käyttökustannusten 
laskentaa. Ladattavien autojen ja 
kaasuautojen käyttökustannukset 
ovat selvästi polttomoottoriautoja 
edullisemmat. Tämä otetaan huo-
mioon ensi vuoden alusta alkaen 
huomioon ladattavien autojen ja 
kaasuautojen vapaan autoedun 
käyttökustannuksista tehtävänä 
vähennyksenä.

–Vähäpäästöisten työsuhdeauto-
jen kannusteet ovat tärkeä toimen-
pide ladattavien autojen kysynnän 
lisäämisessä. Lähes neljännes 
ensirekisteröidyistä autoista on 
viime vuosina ollut työsuhdeautoja. 
Työsuhdeautokannan kautta auto-
kantaan saadaan vähän käytettyjä 

ladattavia autoja, joista on vaihto-
automarkkinoilla kasvava kysyntä, 
kertoo toimitusjohtaja Pekka Ris-
sa Autoalan Keskusliitosta.

Myös täyssähköautojen hankin-
tatuelle on tulossa jatkoa ensi vuo-
den alussa. Henkilöautojen 2 000 
euron hankintatuki hankintahinnal-
taan enintään 50 000 euron autoille 
säilyy näillä näkymin ennallaan. 
Hankintatuki laajenee myös uusiin 
sähkö- ja kaasukäyttöisiin paketti- 
ja kuorma-autoihin. Sähköautojen 
osuus uusista pakettiautoista vielä 
tänä vuonna ollut hieman yli 2 
prosenttia ja sähkökuorma-autoja 
on rekisteröity vain muutamia yk-
sittäisiä kappaleita

–Raskaan kaluston sähköistymi-
nen on vasta alkumetreillään. Ensi 
vuonna myös paketti- ja kuorma-
autojen sähköistymisen odotetaan 
nopeutuvan. Sähköpakettiautojen 
kysyntää piristävät autoveron pois-
to ja hankintatuet. Sähkökuorma-
autoille esitetty hankintatuki on 
erittäin tarpeellinen, koska niiden 
hankintahinta on vielä moninker-
tainen dieselkuorma-autoihin näh-
den, kertoo toimitusjohtaja Tero 
Kallio Autotuojat ja -teollisuus 
ry:stä.

Ladattavien autojen osuus 
henkilöautojen rekisteröinneistä kasvamassa 

tänä vuonna lähes kolmannekseen

Eduskunnan suuren valio-
kunnan lausunto EU:n ilmas-
topakettiin kiinnittää huomi-
ota Suomen kilpailukykyyn. 
Suomen juuri muodostetun 
kannan mukaan moottoriben-
siinin ja dieselöljyn verotusta 
ei tule EU-lainsäädännöllä 

yhdenmukaistaa. Kriittinen 
kanta energiaverodirektiivin 
uudistamiseen on kuljetus- 
ja logistiikka-alan kannalta 
tärkeä linjaus. Kilpailuky-
kymme ei olisi kestänyt 26 
sentin lisäveroa dieselin lit-
rahintaan, SKAL sanoo.

Kuljetusyritysten edunval-
voja SKAL toi esiin FF55-
paketin haasteita eduskunta-
käsittelyn aikana ja laatimas-
saan ohjelmassa ”Liikenteen 
päästövähennyskeinoissa 
on huomioitava kuljetus- 
ja logistiikkakustannuk-

set”. Syyskauden käsittelyn 
jälkeen Suuri valiokunta 
muodosti Suomen kantoja 
tähän ilmastopakettiin. Va-
liokunnan lausunnon mukaan 
Suomi pitää kiinni mahdolli-
suudesta verottaa dieselöljyä 
bensiiniä alemmalla vero-

kannalla ja säilyttää mahdol-
lisuuden ammattidieseliin*.

– Meille on erittäin tärke-
ää, että suuri valiokunta pitää 
keskeisinä neuvottelutavoit-
teena sen varmistamista, että 
Suomi pitkien etäisyyksien 
maana voisi säilyttää am-
mattiliikenteessä dieselöljyn 
alennetun verotason ja ottaa 
käyttöön ammattidieselin. 
Näin turvataan kansallista 
kilpailukykyämme, sanoo 
SKALin puheenjohtaja Jani 
Ylälehto.

Ylälehto on tältä osin lau-
sunnosta huojentunut, sillä 
mikäli moottoribensiinin ja 
dieselöljyn verotus yhden-
mukaistettaisiin, vaikutukset 
kuljetusalalle olisivat dra-
maattiset. Kyse on satojen 
miljoonien eurojen kustan-
nusvaikutuksesta. SKAL 
on tuottanut vaikutuksista 
laskelmat, jotka on tuonut 
julkisuuteen jo aiemmin, 
ja jotka sisältyvät järjestön 
laatimaan ohjelmaan.

SKALin toimitusjohta-
ja Anssi Kujalan mukaan 
Suomen tuleekin EU-käsit-
telyssä johdonmukaisesti 
vastustaa energiaverodirek-
tiivin bensiinin ja dieselin ve-
rotasojen pakkoyhdistämistä.

– Linjaus on todella mer-
kittävä. Koska verodirek-
tiivit vaativat jäsenmaiden 

yksimielisen hyväksynnän, 
tarkoittaa eduskunnan kanta 
sitä, että energiaverodirek-
tiivi ei voi edetä ehdotetulla 
tavalla EU-päätöksenteossa. 
Tällä kannalla taklataan riski 
26 sentin dieselin veronnou-
susta, Kujala sanoo.

SKAL myös edellyttää, 
että Suomi EU-vaikutta-
misessa noudattaa tarkasti 
eduskunnan määrittämää 
kantaa tässä asiassa.

– Kuljetusyrittäjät ovat 
juuri nyt perustellusti huo-
lissaan korkeista polttoaine-
hinnoista. Maailmanmark-
kinahintaan emme pääse 
vaikuttamaan, mutta nämä 
SKALin ajamat linjaukset 
torjuvat uusia veronkiristyk-
siä dieselin hintaan. Alalle 
tällä on suuri merkitys pitkäl-
lä aikavälillä, Kujala sanoo.

Ylälehdon ja Kujalan mu-
kaan myös kriittisyys sosiaa-
lirahastoa kohtaan on myön-
teistä. Suomen kannoissa 
näkyy aiempaa enemmän 
tavoitteena pitää kiinni kan-
sallisesta kilpailukyvystä:

– Lisäverojen keräämi-
nen kansalliselta liikenteeltä 
päästökaupalla ja varojen 
jakaminen maihin, joissa 
ei ole pidetty huolta omista 
asioista, ei istu oikein kenen-
kään oikeustajuun, SKALin 
Ylälehto ja Kujala sanovat.

SKAL: Suomi ottamassa kriittistä kantaa energiavero-
direktiiviin, kansallinen kilpailukyky varmistettava

Uusien autojen kysyntä on kasvussa, mutta rekisteröinneis-
sä se näkyy vasta ensi vuonna. Työsuhdeautojen kannus-
teet ovat tärkeä toimenpide ladattavien autojen kysynnän 
lisäämisessä. Myös paketti- ja kuorma-autojen sähköistymi-
sen odotetaan nopeutuvan ensi vuonna.
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TERVETULOA
täyden palvelun 
kotimaiselle
katsastusasemalle

Kaikkien ajoneuvojen 
katsastukset, rekisteröinnit 
ja vakuutukset meiltä 
vaivattomasti.
Myös venerekisteröinnit.

Palvelemme ma-pe klo 8-17

WP-Katsastus Oy
Tuulissuontie 34, Lieto
Puh. (02) 436 4300
www.wp-katsastus.fi

AKKUPOJAT LIELAHTI
Harjuntausta 1, 
33400 Tampere, Lielahti 
Puh. 03 3399 3900

AKKUPOJAT RATINA 
Hatanpään valtatie 20, 
33100 Tampere 
Puh. 03 215 9004

Avoinna ma-pe 8.00-16.00 - www.akkupojat.fi 

Yuasa-akut edullisesti: 

Lemminkäisenkatu 36, TURKU

Laatu.
Suorituskyky.
Luotettavuus.

Kun vaadit akultasi 
parasta!

YBX9000-SARJAN AGM 
KÄYNNISTYSAKUT

360 000 moottorin starttia 

AGM-akkutekniikka 

Tiivis, vuotamaton rakenne,  
asentovapaa 

Start-Stop -autoille

www.akkupojat.fi

Vaadi parasta myös 
hyötyajoneuvoissa. Yuasa 

tarjoaa luotettavat akut 
myös raskaaseen kalustoon!

Tuulilasit kaikkiin 
merkkeihin!

• Tuulilasit
• Taka- ja sivulasit
• Kiveniskemien 
   korjaus
• ADAS-
   tuulilasikameran kalibrointi
Teemme yhteistyötä kaikkien 
vakuutusyhtiöiden kanssa!

JM Autolasi
Puh. 040 634 6364
Kiertotähdentie 6, Turku
jmautolasiturku@gmail.com
www.jmautolasi.fiJM Autolasi

– Maantieverkon kehittämistarpeet ovat 
seuraavan 10 vuoden aikana noin 2–3 miljar-
dia euroa. Investointiohjelman rahoitusraami 
on nykyisellään riittämätön, eivätkä kaikki 
yrittäjille tärkeät hankkeet tule toteutumaan. 
Näiden tärkeiden kehittämishankkeiden 
lykkääntyminen voi lopulta koitua myös 
maakuntamme yritysten kasvun esteeksi, 
varoittelee Varsinais-Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Hanna Munter.    

– Raaka-aineiden, tuotteiden, asiakkaiden 
ja työntekijöiden sujuva liikkuminen on 
kaikelle yritystoiminnalle ydinkysymys. 
Varsinais-Suomi on vientivetoinen maakun-
ta, jossa kaikki liikennemuodot risteävät, 
joten saavutettavuuden ja hyvien liikenne-
väylien merkitys on meille erityisen suuri. 
Siihen nähden investointiohjelman rahoitus 
on täysin riittämätön, sanoo puolestaan 
Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kai-
sa Leiwo.   

Ohjelmaluonnokseen tulisi lisätä tielii-
kenteen kehittämishankkeista E18 Turun 
kehätien Naantali−Raisio, valtatie 8 Laitilan 
kiertoeritasoliittymä, valtatie 9 Lieto−Aura 
leveäkaistatien nelikaistaistus, maantie 180 
Kurkela−Kuusisto ja kantatie Salon itäisen 
ohitustien kakkosvaihe.  

Turun kauppakamarin teollisuusvaliokun-
nan puheenjohtaja, Teknologiateollisuus 
ry:n hallituksen jäsen ja Uudenkaupungin 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mauri 

Kontu on ihmeissään:  
–Tiel i ikenteen kehi tyshankkeis ta  

vt 8:n Laitilan kiertoeritasoliittymän yllät-
tävä pudottaminen listalta hämmästyttää. 
Hanke on ollut selkeä ykkönen vt 8:n vielä 
puuttuvista parannushankkeista.  

Konnun mukaan risteyksen saaminen  
eritasoliittymäksi parantaisi oleellisesti 
sekä kt 43:n että vt 8:n liikenneturvallisuutta 
ja nopeuttaisi liikenteen sujuvuutta.   

– On huomioitava, että risteystä kuormit-
taa henkilö- ja raskasliikenteen lisääntymi-
nen seudulla mm. Valmet Automotiven teh-
taan liiketoiminnan ja Uudenkaupungin 
sataman voimakkaan kasvun vuoksi, hän 
painottaa ja toivoo hankkeen palauttamista 
kehittämishankelistalle välittömästi.  

Liikenne 12 -suunnitelmasta on rajattu 
pois valtakunnallisesti merkittävät raide-
hankkeet sekä niiden rakentamisen valtion-
rahoitus. Turun kauppakamari nostaisikin 
raidehankkeiden osalta investointiohjelmaan 
mukaan Espoo−Salo-oikoradan ja Salo−
Turku-kaksoisraiteen.  

EU-rahoituksen osalta investointiohjel-
ma ei näytä lupaavalta. CEF2-ohjelmaluon-
noksen mukaan TEN-T-verkon satamien 
tieyhteydet ovat tukikelpoisia, mutta kan-
sallisen rahoituksen ollessa hyvin alhainen 
tulee myös EU:sta saatava rahoitus olemaan 
alhainen. 

Turun kauppakamari ja 
Varsinais-Suomen Yrittäjät: 

Väyläverkon investointi-
ohjelman rahoitustaso 
on täysin riittämätön

Nykyisellä rahoitustasolla useita yhteiskunnallisesti merkittäviä väylä-
hankkeita tulee jäämään investointiohjelman ulkopuolelle. Lausunto-
kierroksella aiemmin olleesta Väyläverkon vuosien 2022–2029 investoin-
tiohjelmasta puuttuu joukko Varsinais-Suomen alueelle keskeisiä hank-
keita, huomauttivat Turun kauppakamari ja Varsinais-Suomen Yrittäjät.
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Orikedon alueelta osoitteissa Varikkokatu ja Särvänkatu.

Alueen asemakaavan voit tutustua verkkosivuilla: 
turku.fi/kaavoitus/4794-2011-koroistenkaari 

Lisätietoja antaa Heikki Häkli 
puh. 050 430 4785, heikki.hakli@turku.fi

Tutustu näihin ja muihin vapaina oleviin yritys- ja 
teollisuustontteihin osoitteessa: turku.fi/tontit

Turun kaupunki luovuttaa uusia yritystontteja

Kokonaistoimitus luo säästöä

Sähköinen       Sähköinen          Pneumaattinen      Hydraulinen      Ruuvivaihde    Pneumaat.

Palloventtiili       Läppäventtiili     Kiila-, levyluistivent.   Istukkaventtiili Kumiluistivent.

VAIHTOEHDOT

Kaikki vaihtoehdot voidaan varustaa:

-Rajakytkin IP65 / IP67 / IP68
 mekaaninen / induktiivinen

-Sähköinen / pneumaattinen 
 asennoitin
 4-20 mA, 0-10V

DN 15-800 DN 25-1200 DN 15-300 DN 4-1200

ECONOSTO OY  Puh. 017 2623 555
Lukkosalmentie 1  www.econosto.fi
70420 Kuopio   info@econosto.fi

PRESSUKATOKSET
AMMATTIKÄYTTÖÖN

Pulpettikattojen syvyydet:

• 6m • 8m • 12m • 15m

Esim. 

8 x 35 x 5 katos

alk. 879€/kk
60 kk leasing 
hinta yrityksille. 
asennettuna 
Turun seudulle
(sis. verho-ovet)

+ alv 24%

www.pvc-halli.fi

FinEst-Hall Oy
Amerintie 1, 04320 Tuusula,

Puh. 040 551 4589
harri.moisander@finest-hall.com


