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Tavoittaa alueesi yrityspäättäjät

SÄHKÖLLÄ KEVYEMMIN 
JA PIDEMMÄLLE

LEADER FOX NEBA 2 .890 €
Yksi parhaista kaupunkipyöristä, mitä markkinoilla 

tarjolla. Nebasta saatuja kommentteja: Erittäin 

vakaa ajettava - kaunis - pehmeä, hyvä satula - 

vahva moottori - hyvä ajoasento.  Pyörää 

saatavana punaisena sekä mustana. 

APACHE TATE  Lasten pyörä 
ERÄ NYT  TARJOUSHINTAAN 1 .290 € 
(Norm.  1 .490 €)  

Tällä pyörällä perheen nuorimmiltakin pidemmät 

matkat taittuvat helposti. Kantama jopa 110 km ja 

meno äärimmäisen helppoa ja mukavaa.

LEV IT  MUAN MX630 over  2 .649 €
Suosituin maastopyörämallimme, eikä syyttä. 

Pyörä, jossa hinta-laatusuhde ei voisi enää 

paremmin kohdata! Muan on pyörä, joka soveltuu 

kaikenlaiseen ajoon, tieajosta maastoon, valintasi 

mukaan. Myös varusteltuna.

MYYMÄLÄ:

Kaltimontie 5

80100 JOENSUU

AVOINNA

MA-PE 10 - 17

HUOM!

Kauttamme myös 

työsuhdepyörät

SOITA!

0400 199 0880400 199 066

LISÄÄ PYÖRÄMALLEJAMME MYYMÄLÄSSÄ 

JA VERKOSSA: www.sahkopyorakauppa.com
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TE-palveluiden asiantuntijat vierailevat yrityksissä
Tarjolla tietoa palveluista ja apua työntekijöiden löytämiseen

–Koska meitä on tänä vuonna kak-
si henkilöä enemmän kuin viime 
vuonna, pystymme tavoittamaan 

suuremman määrän maakunnan yrityksiä, 
kertovat asiantuntijat Sari Juka, Katja Pip-
puri, Tiina Pakarinen ja Mona Teräs Poh-
jois-Karjalan TE-palveluista.

– Yrityksissä ei välttämättä tiedetä, et-
tä TE-palveluista tehdään yrityskäyntejä. 
Yleensä käynti sovitaan meidän aloittees-
tamme, mutta meidät voi toki kutsua käy-
mään. Se olisi oikein mukavaa.

Kuulumiset ja tarpeet
Työnantajakäynnillä tehdään yleensä pal-

velutarpeen kartoitus. Keskiössä ovat yrityk-
sen rekrytointi, toiminnan kehittäminen ja 
henkilöstön kouluttaminen.

– Toki myös yleiset kuulumiset ja tulevai-
suuden näkymät jutellaan. Lisäksi kuuloste-
lemme, voisiko yritys hyödyntää sidosryh-
mäverkostomme kautta avautuvia palveluita 
ja yhteistyömahdollisuuksia. Muutosturvaa-
kin voimme käydä läpi, Sari Juka ja Tiina 
Pakarinen kertovat.

– Olemme olleet mukana esimerkiksi kun-
tien, niiden kehitysyhtiöiden ja YTYÄ! – Yh-
teistyöllä tuloksiin -hankkeen Mitä kuuluu? 
-kampanjassa, jossa eri toimijoiden asiantun-
tijat ovat aktiivisesti yhteydessä yrityksiin ja 
kysyvät yritysten kuulumisia.

Työnantajakuva vaikuttaa 
hakijamääriin

Katja Pippuri ja Mona Teräs toteavat, et-
tä työvoiman löytäminen on yrityksissä tällä 
hetkellä vakava haaste.

– Mitä kauemmaksi Joensuusta mennään, 
sitä vaikeampaa on saada ammattitaitoisia 
työntekijöitä. Toisaalta on myös yrityk-
siä, jotka pystyvät työntekijöitä löytämään. 
Olemme yrityksissä keskustelleet työnanta-
jakuvasta. Miten työnantaja itse voisi vaikut-
taa omaan tunnettuuteensa ja siihen, miten 
innokkaasti avoimiin työpaikkoihin haetaan?

– Tuttu kommentti yrityksissä on, et-
tä ”kaikkihan meidät tietää”, mutta asia ei 
välttämättä ole niin.

IMAGO-valmennus
IMAGO on maksuton valmennuspalvelu 

Suomessa toimiville yrityksille, jotka halua-
vat kehittää työnantajakuvaansa, rekrytoin-
tiosaamistaan ja monimuotoisuutta tukevia 
johtamistaitoja. 

– IMAGO-valmennusta on syksyllä tar-
jolla myös pohjoiskarjalaisille yrityksille yh-
dessä pohjois- ja eteläsavolaisten yritysten 
kanssa, kertoo Sari Juka. 

– Yksi ryhmä on jo täynnä, mutta jos osal-
listujia riittää, järjestetään toinen ryhmä. 
IMAGO-valmennuksesta kiinnostuneiden 
kannattaa ottaa yhteyttä sähköpostiosoittee-
seen imago@te-toimisto.fi. Valtakunnallis-
ta IMAGO-hanketta koordinoi Pirkanmaan 
TE-toimisto.

IMAGO-valmennukset ovat suunnattu 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
johdolle ja HR:lle sekä muille avainhenki-
löille. IMAGO-valmennuksissa ei ole toimi-
alarajoituksia, ja ne sopivat myös julkisen 
sektorin työnantajille.

– Valmennus koostuu kolmesta erillises-
tä webinaarista, joiden aihepiirit ovat vahva 

työnantajamielikuva, osaajamarkkinointi se-
kä onnistunut rekrytointiprosessi, Sari Juka 
ja Katja Pippuri kertovat.

Piilotyöpaikat näkyville 
ja yritys esiin

Työnantajakäynneillä pyritään selvittä-
mään myös ns. piilotyöpaikkoja. 

– Usein ensimmäinen reaktio yrityksessä 
on, että rekrytointitarvetta ei ole, mutta kun ti-
lannetta tarkemmin mietitään, paljastuu, että 
rekrytointitarvetta saattaakin olla joko jo tällä 
hetkellä tai lähitulevaisuudessa syntymässä, 
Tiina Pakarinen ja Mona Teräs kuvailevat.

– Joskus on tilanteita, joissa yrityksen olisi 
itse asiassa jo pitänyt laittaa työpaikkailmoi-
tus, mutta sen laatimiseen ei ole ollut aikaa 
tai se on tuntunut hankalalta. Tässäkin asiassa 
me TE-palveluissa voimme yrityksiä auttaa.

TE-palveluiden asiantuntijat muistuttavat, 
että yksi hyvä väylä työmahdollisuuksista 
tiedottamiseen ja yrityksen esittelemiseen on 
TE-live. Se on työllisyyttä ja työelämän koh-
taantoa edistävä rekrytointi- ja tiedonjakoka-
nava, joka on toiminut Pohjois-Karjalassa jo 
reilun vuoden. TE-live sisältää studiosta tu-
levia suoria lähetyksiä, joita voi katsoa myös 
jälkikäteen tallenteina.

Osatyökykyiset ihmiset ovat 
motivoituneita työntekijöitä

Osatyökykyiset ihmiset ovat toistaisek-
si harmillisen vähälle huomiolle jäänyt työ-
voimavara. Katja Pippuri huomauttaa, että 
osatyökykyisen osaaminen on aina henkilö-
kohtaista täsmäosaamista riippuen siitä, mit-
kä tekijät osatyökykyisyyteen vaikuttavat.

– Yritys voi kartoittaa, mitä mahdollisia 
työtehtäviä siellä olisi osatyökykyisille. Heil-
lä on yleensä asenne kohdallaan ja hyvä mo-
tivaatio. Osatyökykyisen työllistämisessä on 
huomioitava, että rekrytoitava henkilö pystyy 
tehtävät hoitamaan. 

Osatyökykyisen henkilön työllistävää 
työnantajaa TE-toimisto voi tukea usealla ta-
valla, kuten työolosuhteiden järjestelytuella. 
Jos tarvitaan työkaveri tukemaan osatyöky-

kyistä, järjestelyä voidaan tukea rahallises-
ti. Myös osatyökykyisen henkilön palkkaus-
kustannuksiin voi saada 50 % palkkatukea.

– Palkkatuki on yksi ratkaisu, joka yrityk-
sissä usein unohtuu tai jota ei tunneta. Lisäk-
si palkkatuki ja työllistämisen kuntalisä voi-
vat olla yhdisteltävissä, Sari Juka mainitsee.

Kansainvälisen rekrytoinnin ja 
kielikoulutuksen ratkaisut

Kansainväliseen rekrytointiin TE-toimis-
to tarjoaa EURES-palvelun (European Emp-
loyment Services), jolla voi tavoittaa am-
mattitaitoista työvoimaa EU:n jäsenmaista.

– Jos työnantajalla on valmius ottaa vas-
taan ulkomaisia työntekijöitä, työpaikkail-
moitus kannattaa kääntää englanniksi ja jul-
kaista EURES-palvelussa. Menettely on hy-
vin yksinkertainen, ja autamme ilman muuta 
prosessissa eteenpäin, Sari Juka sanoo.

– Mikäli työntekijöitä tarvitsee kouluttaa 
suomen kieleen, onnistuu se kätevästi Rek-
ry- ja TäsmäKoulutuksella. Työpaikkasuo-
mi-koulutuksessa keskitytään yrityksessä tai 
toimialalla tarvittavaan ammattisanastoon. 
Yhdessä Rekry- tai TäsmäKoulutuksessa voi 
olla mukana useita yrityksiä.

Rekry- ja TäsmäKoulutus ovat yhteishan-
kintakoulutuksia, joiden rahoitukseen osal-
listuvat sekä ELY-keskus että työnantaja. Eri 
koulutusmuotoja käytetään, kun yrityksessä 
tarvitaan uusia osaajia (RekryKoulutus), tai 
kun nykyisen henkilöstön osaamista kehite-
tään (TäsmäKoulutus), tai henkilöstön muu-
tostilanteissa (MuutosKoulutus). Koulutus 
räätälöidään aina yrityksen tarpeita vastaa-
vaksi. 

Vinkkejä ja viestinvientiä
TE-toimiston yrityspalveluiden asiantun-

tijat tuntevat paikallisen yrityskentän ja yri-
tyksiin kytkeytyvät sidosryhmät hyvin, joten 
yritys voi saada heiltä arvokkaita vinkkejä 
esim. verkostoitumiseen ja erilaisten rekry-
tointikanavien hyödyntämiseen.

– Teemme tiivistä yhteistyötä ELY-kes-
kuksen kanssa. Viemme yrityksiin tietoa 
ELYn kehittämispalveluista. Kansainvä-
listymisessä yrityksiä auttaa Team Finland 
-verkosto, jonka jäsenten palveluihin osaam-
me yrityksiä opastaa. Team Finlandin jäse-
niä ovat TE-toimistojen ja ELY-keskusten 
lisäksi mm. Finnvera ja Business Finland. 
Kumppaneitamme ovat myös esimerkik-
si yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset ja lukuisat 
hankkeet, kertovat Sari Juka, Katja Pippuri, 
Tiina Pakarinen ja Mona Teräs.

Kuunteleminen 
on tärkeää

TE-palveluiden asiantuntijoihin saa yhte-
yden soittamalla työnantaja- ja yritysasiak-
kaiden puhelinpalveluun p. 0295 043 183, tai 
jättämällä viesti te-palvelut.fi-sivuston kaut-
ta. TE-palvelut-sivustoa ollaan vähitellen 
korvaamassa uudenlaisella Työmarkkinato-
ri.fi-työelämäpalvelulla. Verkkopalveluihin 
kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella. 

– Yrittäjien kanssa keskustellessa tärkein-
tä on kuunteleminen, sitä yrittäjät arvostavat. 
Autamme tunnistamaan ongelmat ja esitte-
lemme vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi. 
Käyntiämme varten ei tarvitse olla mitään 
erityistä tarvettakaan, vaan voimme yhdes-
sä pohtia, millaisia kehittämiskohteita yri-
tyksessä saattaisi olla. Pystymme tarjoamaan 
ulkopuolisen näkökulman. Palvelumme ovat 
työnantajille maksuttomia.

– Monesti käyntimme jälkeen yrittäjä sa-
noo, että tervetuloa uudestaan.

Asiantuntijat Mona Teräs, Katja Pippuri ja Tiina Pakarinen Asiantuntija Sari Juka

Pohjois-Karjalan TE-pal-
veluilla on tänä vuonna 
enemmän resursseja työn-
antajakäyntien tekemiseen 
kuin aikaisempina vuosina. 

tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/
toimistot.te-palvelut.fi/pohjois-karjala
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”Business Joensuuhun voi ja kannattaa ottaa yhteyttä yrittäjän 
taipaleen kaikissa vaiheissa”, korostaa toimitusjohtaja Tomi Haring

– Kun vastaanotin työni, 
oli ajatuksenani päästä mah-
dollisimman nopeasti tutus-
tumaan paikallisiin yrityk-
siin, yhteisöihin ja muihin si-
dosryhmiin kaikilla toimin-
ta-alueemme paikkakunnilla 
eli Joensuussa, Polvijärvel-
lä, Outokummussa, Heinä-
vedellä ja Ilomantsissa, se-
kä Kontiolahdella ja Lipe-
rissä, joissa tuotamme osan 
yrityspalveluista. 

– Olen tavannut yrittä-
jiä heidän omissa tilois-
saan. Osan yritystapaami-
sista olen sopinut itse, osas-
sa yrityksistä olen vieraillut 
kutsuttuna. Yritysvierailut 
ovat olleet hyviä ja valaise-
via, vastaanotto on ollut po-
sitiivinen, Haring toteaa.

– Yrittäjien lisäksi olen 
tavannut paljon eri sidos-
ryhmien ja yhteistyökump-
paneiden, kuten oppilaitos-
ten, rahoittajien ja edunval-
vojatahojen, edustajia. 

Pohjois-Karjalassa 
on ainutlaatuista 
osaamista

Tomi Haring on asunut 
Pohjois-Karjalassa vuodes-
ta 1993, joten maakunta on 
periaatteessa tullut tutuksi, 
mutta siltikin yrityskentällä 
on tullut vastaan positiivisia 
yllätyksiä.

– Olen saanut tutustua 
yrityksiin, joiden olemassa-
olosta en etukäteen tiennyt. 
Maakunnassamme on ainut-
laatuista osaamista, joka kes-
tää kansallisen ja kansainvä-
lisen vertailun. 

Kriisien keskellä 
vahvaa luottamusta 
tulevaisuuteen

Yritykset ovat joutuneet 
toimimaan yli kaksi vuotta 
koronapandemian myller-
ryksessä, ja 24.helmikuuta 

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. 
– Sodan alkaminen Ukrai-

nassa tarkoitti monille maa-
kunnan yrityksille pahim-
millaan kymmenien prosent-
tien leikkausta liikevaihtoon 
yhdessä yössä, Tomi Haring 
kuvailee.

– Tilanteesta huolimatta 
valtaosassa yrityksistä val-
litsee käsinkosketeltava po-
sitiivisuus, mikä on ollut ilo 
huomata. Ilmapiiri on sellai-
nen, että kyllä tästäkin sel-
vitään. Rehellisyyden nimis-
sä on todettava, että kaikis-
sa yrityksissä näkymät eivät 
ole yhtä luottavaiset, mutta 
tapaamistani yrittäjistä suuri 
enemmistö katsoo optimisti-
sesti tulevaisuuteen, eikä ole 
heittänyt tai heittämässä kir-
vestä kaivoon.

Ennakkoluulottomia 
ratkaisuja

Tomi Haringin mukaan 
yritykset ovat lähteneet et-
simään uudenlaisia ratkai-
suja esimerkiksi logistisiin 
ongelmiin ja raaka-aineiden 
saatavuuteen. 

– Nämä ongelmat ovat 
tietyillä toimialoilla vai-
vanneet jo pidemmän aikaa. 
Korona aiheutti komponent-
tipulaa, joka on osittain pa-
hentunut viimeisimpien kuu-
kausien aikana.

– Toiminta-alueemme 
yritykset ovat tottuneet sii-
hen, että asiakkaita on etsit-
tävä kauempaa, myös koti-
maan rajojen ulkopuolelta. 
Tähän toimeen on nyt tartut-
tu entistä ponnekkaammin.

 Yksi pohjoiskarjalaisten 
yritysten valttikortti ja erot-
tautumistekijä on ollut rajan 
läheisyys ja Venäjä-osaami-
nen. Tomi Haring kertoo, että 
yritykset ovat kääntyneet no-
peasti uuteen suuntaan.

– On ryhdytty aktiivisesti 

etsimään uusia markkinoita 
ja kehittämään omaa toimin-
taa. Esimerkiksi erilaisia di-
gitaalisia työkaluja on koro-
nan vuoksi otettu käyttöön jo 
aiemmin. Toiminnan kehit-
tämisen moodi on ollut käyn-
nissä pidempään, ja sota Uk-
rainassa on sitä entisestään 
kiihdyttänyt. 

Yhteistyöllä pärjätään
Vaikeat ajat tiivistävät yh-

teistyötä yritysten välillä ja 
alueellisesti muutoinkin. To-
mi Haring painottaa sisäisen 
ja ulkoisen yhteistyön tärke-
yttä. 

– Maakuntana Pohjois-
Karjala on kohtalaisen pie-
ni, ihmiset tuntevat täällä toi-
sensa. Tämä seikka mahdol-
listaa niin halutessamme ai-
don maakunnallisen yhteis-
työn, joka tuottaa yhteistä 
hyvää.

– Yhteistyön edistämises-
sä näen Business Joensuulla 
olevan keskeisen roolin, kos-
ka me toimimme läheisesti 
yritysten kanssa, ja koska 
meillä on laaja sidosryhmä-
verkosto kunnista oppilai-
tosten ja rahoittajien kautta 
muihin kumppaneihin, Ha-

ring sanoo. 
– Business Joensuu on 

solmukohdassa oleva tär-
keä hubi, jolla on sekä omaa 
osaamista että yhteyksiä 
muihin osaajiin. Yksi kes-
keisistä tehtävistämme on-
kin saada yritysten toimin-
taedellytyksiin vaikuttavat 
tekijät toimimaan jouhevasti 
samaan suuntaan.

Apua kasvuun ja 
kansainvälistymiseen

Business Joensuu auttaa 
yrityksiä peruspalveluidensa 
kautta. Skaala alkaa aloitta-
ville yrityksille tarkoitetuis-
ta palveluista, ja paletin toi-
sesta päästä löytyvät omis-
tajanvaihdoksiin liittyvät 
palvelut. 

– Erityisesti tällaisina ai-
koina tarvitaan panostuksia 
kasvuun ja kansainvälisty-
miseen. Näissäkin asioissa 
asiantuntijamme voivat yri-
tyksiä auttaa. 

– Tiivistän mielelläni Bu-
siness Joensuun yrittäjän po-
lulle tarjoamat palvelut sa-
napariksi ”rinnalla kulke-
minen”. Sitä tarvitaan, kun 
käydään kohti uutta ja tun-
tematonta.

Lähellä yrittäjää
Yksi keskeinen Tomi Ha-

ringin tavoite on saada vie-
tyä Business Joensuun toi-
mintaa lähemmäksi asiakas-
ta eli yrittäjää. 

– Yrittäminen on yksi-
näistä puuhaa, kun yrittäjän 
on keskityttävä arjen pyö-
rittämiseen. Siihen rinnalle 
tarvitaan Business Joensuun 
kaltaista kanssakulkijaa, eh-
kä joissakin tilanteissa jopa 
unilukkaria tai haastajaa, jot-
ta yritys osaa ottaa tarvittavia 
askeleita eteenpäin ja kehit-
tää toimintaansa määrätie-
toisesti.

– Toivon, että yrittäjät 
kokevat meidät helposti lä-
hestyttäväksi kumppaniksi, 
johon voi ja kannattaa ottaa 
yhteyttä yrittäjän taipaleen 

kaikissa vaiheissa. 

Mistä osaavia 
tekijöitä?

Pula osaavasta työvoi-
masta vaivaa yrityksiä lä-
hestulkoon kaikilla toimi-
aloilla. Tilanne on otettu 
yleisesti puheeksi myös To-
mi Haringin yritysvierailuil-
la ja muissa keskusteluissa 
yritysten edustajien kanssa.

– Ammattitaitoisten työn-
tekijöiden saatavuus on ta-
petilla nyt ja varmasti myös 
lähitulevaisuudessa. Se on 
iso, yhteinen haaste, johon 
ratkaisuja voidaan hakea esi-
merkiksi veto- ja pitovoima-
tekijöiden vahvistamisesta, 
koulutuksen järjestämises-
tä ja työperäisestä maahan-
muutosta. Kaikki keinot on 
otettava käyttöön.  

Ennakoivalla otteella
– Reilut kaksi vuotta sit-

ten tuskin kukaan osasi en-
nustaa, mitä tuleman pitää. 
Tulevaisuutta ei voida tar-
kasti ennustaa, mutta sen 

verran voitaneen sanoa, että 
se maailma ja sellainen elon 
olo, johon olemme pitkään 
tottuneet, tulee muuttumaan, 
pohtii Haring. 

– Nopeat ja voimakkaat 
muutokset tarkoittavat meil-
le alueellisena elinkeinotoi-
mijana sitä, että meidän on 
hyvin tarkkaan seurattava ja 
pyrittävä ennakoimaan asi-
akkaidemme tarpeita, jot-
ta pystyisimme vastaamaan 
niihin hyvissä ajoin. Kun yri-
tys tarvitsee apua, vasteajan 
tulee olla lyhyt ja ratkaisujen 
täytyy löytyä nopeasti.

– Business Joensuun tu-
lee olla edeltä kulkija, näki-
jä, joka osaa yhdistellä tie-
toa ja siten pystyy auttamaan 
yrityksiä kouluttamalla, val-
mentamalla ja valistamalla.

Business Joensuu 
on asiantuntija-
organisaatio

Tomi Haring muistuttaa, 
että Business Joensuu tarjo-
aa monipuolisesti palveluja 
ja laaja-alaista näkemystä.

– Meillä työskentelee rau-
taisia ammattilaisia, todelli-
sia moniosaajia. 

– Minulla oli ilo tava-
ta miltei kaikki henkilö-
kuntamme jäsenet lounaan, 
lenkin tai muun aktiviteetin 
parissa jo ennen kuin viral-
lisesti aloitin toimitusjohta-
jana. Oli helpompi tulla or-
ganisaatioon, kun olimme 
voineet hieman tutustua toi-
siimme jo etukäteen.

Business Joensuu Oy
Länsikatu 15

80110 Joensuu
Business-päivystys 
puh. 010 419 8011
Ma – pe klo 9 – 17

info@businessjoensuu.fi
businessjoensuu.fi

Business Joensuu tarjoaa palvelut 
yrityksille, yrittäjille ja sijoittajille 

BUSINESS JOENSUU TOIMII seitsemän kunnan, 120 
000 asukkaan ja 6 500 yrityksen seudulla. Yhtiö tarjoaa 
palveluita yritysten käynnistämiseen, kasvuun ja kan-
sainvälistymiseen, investointeihin ja sijoittumiseen, se-
kä Joensuun Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluita. 

LISÄKSI BUSINESS JOENSUU TUOTTAA eri toimi-
alojen kasvu- ja kilpailukykyohjelmia, jotka luovat yri-
tyksille parhaat edellytykset toimia Joensuun alueella.

TOMI HARING ON TEHNYT suurimman 
osan työurastaan kansainvälisen liiketoi-
minnan parissa. Ennen Business Joensuun 
toimitusjohtajuutta hän toimi hyötyajo-
neuvojen varaosiin erikoistuneen Närhi 
Oy:n toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän 
työskenteli teollisuuden parissa Warkaus 
Works Oy:n (Andritz) ja Waratah OM 
Oy:n toimitusjohtajana, sekä mm. Perlos 
Oyj:n, Lite-On Mobile Oyj:n ja Oy Medix 
Biochemica Ab:n palveluksessa. 

JOENSUUHUN TOMI HARING TULI 
vuonna 1993 aloittaessaan yliopistossa 
fysiikan opiskelun. Koulutukseltaan Ha-
ring on fysiikkaan erikoistunut filosofian 

lisensiaatti ja laskentatoimeen erikoistu-
nut kauppatieteiden maisteri. Vuosituhan-
nen vaihteessa jatko-opintojensa aluksi 
hän työskenteli vuoden verran Saksas-
sa, Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnbergin yliopistossa. Tämän 
jälkeen Tomi Haring on viihtynyt hyvin 
Pohjois-Karjalassa. Perheeseen kuuluu 
vaimo ja kolme lasta, joista vanhin on jo 
muuttanut pois kotoa.

KUINKA KUVAILISIT ITSE ITSEÄSI?
– No, minä olen ihan vaan Tomi, hän 

naurahtaa.
– Haluan olla helposti lähestyttävä ja 

aito ihminen muiden ihmisten joukossa.  

Pohjois-Karjalaan kotiutunut
kansainvälisen liiketoiminnan osaaja

Business Joensuun toi-
mitusjohtaja Tomi Haring 
lähdössä yritysvierailulle.

Business Joensuun toimitusjohtajana maa-
liskuun puolivälissä aloittanut Tomi Haring 
on työnsä alkukuukausina ehtinyt tutustua 
jo n. 80 yritykseen ja yrittäjään. 
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Karjalan Erämessut – Karelian Outdoor 17-19.6.2022

Paraatipaikalla Pohjois-Karjalassa 
- luonnon keskellä mutta niin lähellä!

OHJELMALAVA
** Metsästyskoiranäytös
** Suomen Vahvin mies Mika Törrö
** Fillarimummon matkatarinat 
 Suomi- Espanja - Rauni Hietanen
** Kari Kuronen, Suomen Humppakuningas 2016 
 viihdyttää

LUENTOSALI (MEDIAKESKUS)
** Eräkino - metsästysaiheiset elokuvat (sisältö ja 
 aikataulut lähiaikoina)
** Riistakosteikon perustaminen - Mika Piiroinen (la)
** Kotivara ja varautuminen - Pohjois-Karjalan Martat

MUUTA OHJELMAA
** Rajakoiranäytös
** Testaa ja koeaja FatBiket - Kontiolahti Outdoor
** Testaa ja koeaja sähköpolkupyörät 
** Jahtinaiset ry: Esittelyssä naisten erä- ja 
 metsästysasut (la-su)
** Hyvän mielen polku
** Erilaista ammuntaa (Simway-, EKO- ja jousiaseet)
** Moottorisahaveistäjä Markku Leppänen
** Tunturikerho Kumpen retkeilyinfo - retkeilyvälineet 
 esittelyssä
** Pölkyistä klapia kirveellä
 - aamu- ja iltapäivällä puolen tunnin näytös ja 
 opastus. Kirveen varressa halonhakkuun 
 Suomenmestaruuden neljä kertaa voittanut 
 mottimestari Antti Ticklén

OHJELMAA LAPSILLE - Tunturikerho Kumpe
** Lasten luontopolku 
** Keppihevosrata
** Tikkupullan paistoa
** Kädentaitoja nuorimmille

LISÄKSI
** Hepokankaan Höppänä ja Metsätontut 
 viihdyttävät lapsia

KARJALAN ERÄMESSUT
17.-19.6.2022

Portit auki 10-17

www.karjalaneramessut.blogspot.com

Kontiolahden AH-stadionilla

Erämessuilla on Pohjois-
Karjalassa 35 vuotta 
vanhat perinteet. Nii-

tä on vietetty Kolilla, Jo-
ensuussa, Nurmeksessa ja 
Lieksassa. Nyt uutena paik-
kana tänä vuonna on Kon-
tiolahden Ampumahiihtos-
tadion.

Messut järjestettiin en-
simmäisen kerran jo 80 -lu-
vulla Lieksan Nurmijärvel-
lä, silloin vielä Karjalan 
Eränäyttely nimellä. Pian 
tapahtumanimeksi vakiin-

tui Karjalan Erämessut, jol-
laisena niitä Kolin kansallis-
maisemassa järjestettiin aina 
vuosituhannen vaihteeseen 
saakka. Kaksi viimeistä vuo-
sikymmentä tapahtuma tun-
nettiin Kolin Erämessuina.  

Tänä vuonna messupäivät 
ovat 17-19.6.2022 ja portit 
ovat avoinna klo 10-17. Tä-
män kesän messuohjelma oli 
valmiina jo vuoden 2020 erä-
messuille, tällä hetkellä oh-
jelmaa päivitetään vielä 
ajankohtaisilla teemoilla. 

Kun pandemian sekä siihen liittyvien rajoi-
tustoimien osalta pilkahti valoa näköpiiriin, 
Karjalan Erämessut toteutuvat vihdoinkin 
tulevan kesänä Kontiolahden Ampumahiih-
tostadionilla. Alkujaan erämessut suunnitel-
tiin järjestettäväksi jo kesällä 2020. 

TYÖPAJAT ALUEELLA    
** Opastusta luonnossa liikkujalle - Pepe Forsberg
**  Mitä pakkaan mukaan vaellukselle? - Pepe Forsberg
** Tulen tekemisen perusteet kipinäraudalla - Mikko 
 Kettunen
** Luonnossa liikkujan turvallisuus - Mikko Kettunen
** Kuinka toimin onnettomuustilanteessa?
** Turvallinen melonta ja vesiretkeily - Erästely
** Koukku sormeen vesillä, erämaassa miten toimin? 
 - Eräpalvelu Kontiometso
** Onki, viehekalastajan minimiturvavarusteet
** Vetouistelijan turvallisuus
** Miten toimin ongelmatilanteessa?
** Tule katsomaan koukun irrotusta ihosta ja 
 kuuntelemaan vinkit siihen
** Opastusta verkkokalastukseen, vetouisteluun, 
 jigikalastukseen

Alueella messuravintola anniskeluoikeuksin
Juontajana ja messuisäntänä Renne Karppinen
Messujen avaajana kansanedustaja Hannu Hoskonen
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—Kyllä se on aistittavis-
sa, että työyhteisöissä on 
kaivattu iloista yhdessä te-
kemistä. Juttu lentää ja tun-
nelma on rento, sanoo liikun-
taan ja ulkoiluun painottuvia 
tyhy-päiviä ympäri Pohjois-
Karjalaa järjestävän Kontio-
lahti Outdoorin Mika Okko-
nen.  

Okkonen on viime päi-
vinä ennättänyt opastamaan 
asiakkaita melonnassa, jou-
siammunnassa ja läskipyö-
räilyssä. Maasto-ohjaamisen 
lisäksi mies häärii keittiössä 
tai ulkotulien äärellä ateria-
valmisteluissa.  

—Rento ja hauska lii-
kunta, hyvä seura sekä läm-
min ruoka, linjaa Okkonen 
useimpien tyhy-ryhmien toi-
veet päivän ohjelmaksi.  

Itä-Suomen suurimpiin 
ulkoliikunta-aktiviteettien 
tarjoajiin kuuluva Kontio-
lahti Outdoor ennakoi koro-
na-ajan päättymistä jo vuosi 
sitten ja investoi uusiin ak-
tiviteetteihin, kuten ryhmä-
työtaitoja hauskalla tavalla 
koettelevaan matalaharjoi-
terataan.    

—Työyhteisöissä on per-
soonia hyvin monipuolises-
ti. Siksi myös aktiviteetti-
tarjontaa on oltava laajalla 
skaalalla, Okkonen sanoo.      

Kirahveja ja karhuja 
Joensuun keskustassa   

Valtion talous- ja henki-
löstöhallinnon palvelukes-
kus Palkeet kokoontui tou-
kokuussa henkilöstöpäivään 
ensimmäistä kertaa sitten 
vuoden 2015.  

Palkeilla työskentelee 
noin 650 talous- ja henki-
löstöhallinnon ammattilais-
ta viidessä eri toimipisteessä 
ympäri maan. 

 —Olimme suunnitelleet, 
että tapaamme jo vuonna 
2020 ja juhlistamme kym-

menvuotista taivaltamme. 
Kovasti odotettu tapaami-
nen toteutui nyt, pari vuot-
ta myöhemmin, sanoo ta-
louspalvelut-yksikön johta-
ja Minna Korpela.  

Joensuun keskustaan ko-
koontunut, liki 500 henki-
lön porukka aloitti yhteisen 
ohjelmansa puistojumpalla. 
Joukko hajaantui jalan liik-
kuviin pienryhmiin ja kier-
si Pielisjoen rantojen rasti-
pisteille.   

Rasteilla ryhmät muun 
muassa pelasivat kyykkää 
ja rakensivat itsestään pat-
saita, joiden tuli muistuttaa 
karhuja, kirahveja tai muita 
villieläimiä.  

Korpela korostaa, että 
henkilökohtaiset kohtaami-
set kollegoiden kesken oli-
vat isossa roolissa virallisen 
ohjelman ohella.  

—Päivä onnistui yli odo-
tustemme, ja palaute oli erit-
täin positiivista. Järjestämi-
nen kannatti. Päivän aikana 
vaihdettiin monet kuulumi-
set, tarinat ja hymyt. Tee-
maksi valittu “yhdessä!” to-
teutui mainiosti, ja positiivi-
nen tunnelma kantaa nyt ar-
jessa eteenpäin. 

Korpela myöntää, että jär-
jestelyt myös jännittivät.   

—Suunnittelu käynnis-
tyi jo vuotta aiemmin. Lähes 
viidensadan henkilön liikku-
minen ja siirtymät vaativat 
tarkkaa suunnittelua ja or-
ganisointia. Ammattilaisten 
panos päivän onnistumisessa 
oli hyvin merkittävä.  

Tyhyä pienissä 
porukoissa 

Tyhy-päivätoiminta ei 
keskeytynyt täysin korona-
aikanakaan.  

Pohjois-Karjalassa maa-
kunnalliselle Siun sote -kun-
tayhtymälle ja Joensuun kau-
pungille ateria-, laitoshuol-

to- ja siivouspalveluja tuot-
tava, yli 500 henkilön Polkka 
oy löysi ratkaisun tyhy-päi-
vätarpeeseen venyttämällä 
kalenteria ja pienentämällä 
ryhmiä. 

—Ajattelimme, että tiimit 
voisivat tehdä yhdessä jotain 
kivaa 5-10 henkilön ryhmis-
sä, henkilöstösuunnittelija 
Henna Hukkanen sanoo. 

Ratkaisu oli lopulta yk-
sinkertainen.  

Työntekijät kokoontuivat 
pienissä ryhmissä ja valitse-
minaan päivinä Kontiolah-
den ampumahiihtostadionil-
le. Suuren henkilöstömäärän 
myötä vaihtoehtoisia päiviä 
oli tarjolla pitkä liuta kahden 
kuukauden aikana.   

Kahden tunnin ohjelmak-
si sai valita fatbike-pyöräi-
lyä, ekoaseammuntaa, met-
säjumppaa, alaköysirataa, 
frisbeegolfia tai maasto-
hiihto-opetusta ensilumen-
ladulla.  

Henkilökunta antoi työn-
antajan joustavasta järjeste-
lystä erittäin positiivista pa-
lautetta.  

—Moni pääsi kokeile-
maan lajeja, joita ei välttä-
mättä koskaan osaisi muuten 
lähteä kokeilemaan. Oli hie-
noa kuulla, kuinka mukavaa 
ja vähän jännittävääkin oli 
hypätä esimerkiksi fatbiken 
selkään ensimmäistä kertaa 
ja huomata, miten mahtava 
kokemus se oli.  

Tyhy-toiminta vauhdissa koronan jälkeen 

“Päivä onnistui yli odotustemme” 
Työyhteisöjen pitkään pannassa olleet ja monen 

kaipaamat tyhy-päivät ovat taas käynnissä.   

Vinkit onnistuneeseen
tyhy-päivään 

Kysyimme Kontiolahti Outdoorin Mika Ok-
koselta, mitä on hyvä huomioida, kun suun-
nittelee tyhy-päivää. Tässä konkarin vinkit:
1. JOKAISELLE JOTAKIN 
Meitä on moneen junaan, ja kaikille sopivaa yhteistä 
ohjelmaa voi olla hankala löytää. Jos kaikki ryhmän 
jäsenet eivät voi osallistua samaan aktiviteettiin, yh-
teistä aikaa voi järjestää esimerkiksi ruokailuhetken
yhteyteen. Muista, että päivän tavoitteena on henki-
lökohtaisen hyvinvoinnin lisäksi kehittää yhteishen-
keä ja yhteisötaitoja. 

2. KYSY KOLLEGALTA  
Suosi arjesta irti olevia aktiviteetteja – sellaisia, joita 
ei tule itse harrastettua päivästä toiseen. Etenkin 
jos ideat ovat vähissä, kysy vinkkejä avoimesti oman 
työyhteisön jäseniltä. Näin saat erilaisia ideoita ja 
pääsette rakentamaan päivää yhdessä heti ensimet-
reiltä alkaen. 
 
3. AVAUDU AJATUKSISTASI  
Kun hankit tyhy-päivän ohjelmaa oman talon ulko-
puoliselta palveluntuottajalta, kerro rohkeasti omis-
ta toiveistanne. Ohjelmapalvelutalot voivat usein 
räätälöidä standardituotteitaan, jotta palvelupaketti 
saadaan teidän näköiseksenne.     

Virkistyspäivänä voi testata vaikka suosit-
tuja fatbikeja eli läskipyöriä, joita harvalla 
tulee kokeiltua omalla vapaa-ajallaan. 

Kuva: Polkka oy.

”Wau! Huikea Yhdessä!-päivä. Ei moitteen sijaa missään”, oli 
yksi palaute Palkeiden pitkään odotusta henkilöstöpäivästä.

Kuva Krista Asikainen/Kontiolahti Outdoor.

Lähes 500 osallistujaa jumppasi Kontiolah-
ti Outdoorin johdolla, kun valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet 
järjesti henkilöstöpäivän Joensuussa.

Kuva Krista Asikainen/Kontiolahti Outdoor.
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-Uskomme, että sähkö-
pyörät ja kaikki pyö-

räilyyn liittyvä on hyvä lääke 
kiireiseen elämänrytmiim-
me. Sähköpyöräily tekee 
liikkumisesta helpompaa 
kaupunkialueella, on mu-
kava vapaa-ajan viettotapa 
ja edistää hyvinvointiamme 
kokonaisvaltaisesti.

Tuomme EU:n alueel-
la valmistettuja sähköpyö-
riä varmistaaksemme no-
peat toimitukset ja takuiden 
toimivuuden. Sähköpyörät 
jokaiselle ja jokaiseen ma-
kuun, tielle, maastoon, lu-
melle tai työmatkalle, sa-

noo Maarit Nuutinen Säh-
köpyöräkauppa.comista.

Laadukkaat merkit 
Keski-Euroopasta - 
Leader Fox ja LEVIT   

- Haluamme tarjota asiak-
kaillemme luotettavia, hinta-
laatusuhteeltaan erinomaisia 
sähköpyöriä. Leader Fox ja 
LEVIT ovat saavuttaneet 
vahvan suosion Keski-Eu-
roopan makkinoilla. Kysees-
sä on perinteikkäät valmista-
jat, joilla on vuosikymmeni-
en kokemus eri tarkoituksiin 
soveltuvista polkupyöristä, 
ja useamman vuoden ajalta 

kokemusta myös sähköpyö-
rien suunnittelusta, tuotanto-
mallien valmistuksesta sekä 
kokoonpanosta.

- Olipa kyseessä rauhal-
linen kaupunkipyöräily tai 
vauhdikas maastopyöräily, 
meidän mallistomme kat-
taa ne ja kaiken siltä väliltä. 
Asiakkaitamme ovat yksit-
täiset kuluttajat aina suuriin 
yritysasiakkaisiin. Hyvänä 
esimerkkinä voimme nostaa 
Konevuokraamo Vatupassin 
työntekijöilleen hankkimat 
sähköpyörät, jotka saimme 
luovuttaa nyt kesäkuussa, 
kertoo Nuutinen.

Työsuhdepyöräily 
kasvattaa suosiotaan 
monesta syystä

Hallituksen tavoitteena 
on lisätä pyöräilyä vuoteen 
2030 mennessä 30 prosent-
tia. 1 200 euroon asti vero-
vapaaksi muuttunut polku-
pyöräetu voi tuoda pyöräi-
levälle työntekijälle satojen 
eurojen hyödyn vuositasol-
la. Suurimpana hyötynä on 
kuitenkin työntekijän terve-
yttä ja hyvinvointia edistävä 
vaikutus.

- Työsuhdepyörä tuo mer-
kittäviä etuja niin työnanta-
jalle kuin itse työntekijäl-
le. Työnantajalle työsuhde-
pyörä ei ole kulurasite, koska 
se tulee yleensä työntekijän 
palkan osaksi tai halutessa 
palkan päälle. Työsuhdepyö-
rää ei ole myöskään tarkoi-
tettu pelkkiin työmatkoihin, 
vaan myös vapaa-aikaan. Se 
onkin tehokas tapa motivoi-
da henkilökuntaa pitämään 
huolta omasta kunnostaan, 
edistäen samalla hyvin-
vointia ja työssäjaksamista. 
Vaikka sähköpyörän ominai-
suudet mahdollistavat mu-
kavamman pyöräilykoke-
muksen, sen antama kuor-
mittavuus ja kunnon kohot-
tavuus vastaavat lähes taval-
lista pyöräilyä. Itse asiassa 
sähköpyöräily motivoi teke-
mään pidempiä lenkkejä ul-
koilmassa ja jopa pidemmän 
pyöräilykauden ajan. Lisäksi 
se on ekologinen vaihtoehto, 
ja sen kokonaiskustannukset 
jäävät nykyisten polttoaine-
kustannuksienkin takia kau-
as autoilusta. Sähköpyörällä 
liikkuessa ei myöskään tar-
vitse huolehtia parkkipai-
koista tai parkkimaksuista.  
Lisäksi sähköpyöräily on 
imagokysymys; yrityksen 
merkki puhtaamman ympä-
ristön merkityksestä, linjaa 
Nuutinen ja jatkaa:

- Pyörien kysyntä onkin 
kasvanut kovaa vauhtia. Va-
rastostamme löytyy suoraan 

monia malleja ja paljon li-
sää on tulossa syys-loka-
kuulle asti.

Sähköpyörän hankkimi-
nen työsuhdepyöränä on 
useissa tapauksissa halvem-
paa työntekijälle kuin ostaa 
itse pyörä kaupasta. Suosi-
tuksi on tullut leasingrahoi-
tus yritysten hankinnoissa 
ja osamaksurahoitukset yk-
sityishankinnoissa. Yksityi-
sille suunnatuissa osamaksu-
rahoituksissa on useita vaih-
toehtoja, mutta mainitsemi-
sen arvoinen on yrityksen 
käyttöön räätälöity 12 kk tai 
24 kk tasaerä osamaksuvaih-
toehto, joka on 0% korolla. 

- Rahoitusleasingiä käy-
tetään paljon työsuhdepyö-
rien osalta. Se tarkoittaa 

sähköpyörien vuokraamis-
ta, mutta työntekijä saa tai 
voi lunastaa pyörän omaksi 
vuokrakauden päätyttyä vain 
1% jäännösarvolla pyörän 
hankintahinnasta. Yhteistyö-
kumppanimme leasingrahoi-
tuksissa on Nordea Tukira-
hoitus mutta asiakkaan halu-
tessa, teemme myös yhteis-
työtä muidenkin rahoitusyh-
tiöiden kanssa.

- Kannattaa tulla käy-
mään meillä täällä paikan-
päällä, Joensuun Kaltimon-
tie 5 osoitteessa. Keromme 
mielellämme lisää eri vaihto-
ehdoista ja hyödyistä. Pyöriä 
saa myös testata ja jos mie-
leinen löytyy, pyörän voi 
saada mukaan vaikka heti, 
toteaa Nuutinen.

PYÖRÄEDUN MAKSAMINEN RIIPPUU työnte-
kijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta. Etu voi-
daan tarjota palkan päälle, jolloin työnantaja maksaa 
sen, tai sitten etu voidaan sisällyttää nykyisen palkan 
osaksi. Kummassakin tapauksessa polkupyöräetu on 
tuloverovapaata aina 1200 euroon saakka vuodessa.

TYÖSUHDEPYÖRÄN KOKONAISHINTAA ei ole 
määritelty. Usein kuitenkin leasingyhtiöiden vuokra-
aika määrittää, miten kallis pyörä voidaan hankkia 
työsuhde-etuna.

VEROETUA EI VOI HYÖDYNTÄÄ vanhalla pyörällä 
tehtyihin työmatkoihin. Uusi työmatkapyöräetu kos-
kee tavallisia ja sähköavusteisia (maksimissaan 25 
km/h ja 250 w) polkupyöriä. Tätä nopeammat moot-
torilla varustetut ja mopoksi rekisteröitävät polku-
pyörät eivät ole edun piirissä.

Työsuhdepolkupyörän 
veroetu

Sähköpyöräkauppa.com Finland Oy  

Sähköpyöräilyllä merkittäviä etuja 
– Olisiko aika jättää

auto kotiin? 

Joensuulainen Sähköpyöräkauppa.com Finland Oy on vuonna 2017 pe-
rustettu sähköpolkupyörien myyntiin keskittyvä erikoisliike, joka maahan-
tuo ja jälleenmyy laadukkaita Keski-Eurooppalaisia LEVIT ja Leader Fox 
– merkkisiä sähköpyöriä kaupunkiin, maastoon, työmatkaan ja vapaa-ai-
kaan. Työsuhdepyörien myynti on yrityksen yksi voimakkaimmin kasvavis-
ta palvelukonsepteista, johon se vastaa hyvällä teknisellä asiantuntemuk-
sella, nopeilla toimitusajoilla ja erittäin kilpailukykyisillä hinnoilla.

Pyörä käyttöön heti edullisella rahoituksella

Sähköavusteiset pyörät houkutte-
levat ihmisiä vaihtamaan autosta 
pyörään myös pidemmillä mat-
koilla. Työsuhdepolkupyörän han-
kinnasta vastaa työnantaja, mutta 
pyörä on tarkoitettu työntekijän 
henkilökohtaiseen käyttöön ja 
sillä voi ajella työmatkojen lisäksi 
myös vapaa-ajalla.

Sähköpyöräkauppa tarjoaa yrityksille työsuhdepyö-
riä heidän kattavasta varastostaan. Malleja on jokai-
sen makuun ja tarpeeseen, citypyöristä maastoon. 

TYÖSUHDEPYÖRÄHANKINNOISSA OTA YHTEYS YRITYSMYYNTIIN: 
Maarit Nuutinen p. 0400 199 088 tai maarit@sahkopyorakauppa.com

www.sahkopyorakauppa.com
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SISU FISHING –ONNISTUNEITA
KALASTUSREISSUJA YMPÄRI VUODEN

AMMATTILAISTEN TOTEUTTAMIA  KALASTUSOHJELMA-
PALVELUITA KAIKEN TASOISILLE HARRASTAJILLE.
•  monipuolisia kesä- ja talvikalastusmatkoja
•  saariretkiä   •  kalastuskursseja 

+358 45 271 9106
info@sisufi shing.fi 

sisufi shing.fi 

TYHY PÄIVÄT
myös isommille
ryhmille

jigikalastusta, 
vetouistelua sekä 
talvella suurhauen 
täsmäkalastusta ja 
pilkkiretkiä
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Kyselytutkimuksen mukaan 65 % suo-
malaisista matkailee tulevana kesänä ko-
timaassa, vaikka matkustusrajoitukset ul-
komaille ovat keventyneet. Matkustusha-
lukkuus kotimaassa on pysynyt korkeana 
ja jopa kasvanut kaksi prosenttiyksikköä 
edellisestä vuodesta. 

Yli kolmasosa suomalaisista odottaa 
tänäkin kesänä kotimaanmatkailulta eni-
ten luontoa ja kauniita maisemia. Lisäk-
si matkailijoita houkuttelevat kotimaas-
sa muun muassa lähiseutujen retket, ta-
pahtumat ja elämykset kaupunkikohteis-
sa. Ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen 
kotimaan matkakohteiden tarjonta, myös 
kulttuurin ja tapahtumien osalta, on kun-
nolla auki. 

Suomalaiset haluavat tukea 
paikallisia matkailuyrittäjiä

Matkailu Suomessa nähdään juu-
ri nyt helppona, edullisena ja Venäjän 
hyökättyä Ukrainaan myös turvallisena 
vaihtoehtona. Nuoremmat, 18–34-vuo-
tiaat, matkailijat arvostavat edullisuutta 
enemmän. Yli 65-vuotiaille suomalaisil-

le puolestaan turvallisuus on tärkeämpi 
kotimaanmatkailun puolestapuhuja kuin 
muissa ikäryhmissä.

”Kotimaassa matkaillaan myös siitä 
syystä, että suomalaisilla on aito halu 
tukea paikallisia matkailualan yrittäjiä. 
Kotimaanmatkailu on vastuullista pait-
si ympäristön, myös suomalaisen työn 
tukemisen näkökulmasta. Jokaisella ko-
timaanmatkalla on vaikutusta matkailu-
yritysten elinvoimaisuuteen”.

Polttoaineen hinnannousu 
vaikuttaa matkakilometreihin

Konkreettisesti polttoaineen hinnan-
nousu ei välttämättä vähennä matkojen 
määrää, mutta vaikuttaa siihen, kuinka 
kauas matkustetaan. Suomalaiset kerto-
vat tekevänsä yhä harkitumpia matka-
suunnitelmia, välttävänsä pitkiä automat-
koja ja etsivänsä kohteita yhä lähempää 
tulevana kesänä. Moni matkailija aikoo 
myös suosia kulkuvälineenä junaa. 

”Lähilomat ja ekologinen liikkuminen 
ovat sekä kotimaanmatkailun trendi että 
taloudellinen valinta tänä kesänä”.

Suomalaisilla intoa matkailla
kotimaassa pandemian jälkeenkin

Kuva: Virpi Kylmälä

Kotimaanmatkailun 
ykkössivusto tarjoaa 
vinkkejä lähilomiin

Viime kesänä matkailualan toimi-
joiden yhteismarkkinointi 100 syytä 
matkailla Suomessa -kampanjan kaut-
ta siivitti kotimaanmatkailun ennätys-
lukemiin, kun kotimaisten yöpymisten 
määrä heinäkuussa 2021 oli historian 
korkein. Kotimaan kohteiden vetovoi-
ma jatkuu tutkimuksen tulosten mukaan 
tänäkin kesänä.

”100 syytä matkailla Suomessa -kam-
panja on erinomainen tapa tuoda aluei-
den suosikkikohteita ja piileviä helmiä 
esille. Yhteistyö mahdollistaa laajem-
man näkyvyyden ja kampanjan merkitys 
ja tunnettavuus kasvaa vuosi vuodelta”. 

Aluerajat ylittävän yhteistyön kaut-
ta kampanja on onnistunut innostamaan 
suomalaisia matkailemaan kotimaan 
kohteissa ja viime vuonna 100syytä.fi 
-sivustolla vieraili noin 530 000 yksit-
täistä kävijää. Kuudetta vuotta toteu-
tettavassa kampanjassa on mukana 120 
kohdetta ympäri Suomea. Aktiivinen 
kampanja-aika kestää toukokuun alus-
ta syyskuun loppuun, mutta kampanja 
kokoaa kotimaan kohteita myös talven 
yli sivustolla ja sosiaalisessa mediassa.

Lähde: 100 syytä matkailla Suomessa 
kampanja, Suoma ry ja goSaimaa

Enemmistö suomalaisista aikoo matkailla kotimaassa tänäkin kesä-
nä, selviää tuoreesta 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan ja 
Suoma ry:n teettämästä kyselytutkimuksesta. Kotimaanmatkailuun 
innostaa helppous, edullisuus ja halu tukea paikallisia yrittäjiä, mutta 
toisaalta matkasuunnitelmiin vaikuttaa polttoaineen hinnannousu. 
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HOTELLI JA HOSTELLI PIELINEN 
sijaitsee Pielisen läheisyydessä, erityisen kauniiden 
maisemien keskellä, Kolin ja Patvinsuon kansallispuistojen 
sekä Ruunaan retkeilyalueen välimaastossa. 

Hotellissa on 17 savutonta huonetta, joihin mahtuu 1–3 
vierasta, ja hostellissa on 11 huonetta, kukin 1–3 hengelle. 

Aamiainen tarjoillaan joka aamu hotellin asiakkaille, illallisen 
saa ennakkovarauksesta. Hotellissa on saunat, uima-allas 
sekä pelialue. Alueella on leikkipaikka ja trampoliini.

Yrityskauppa voi olla tie kasvuun

Omistajanvaihdokset ovat 
yhä useamman pk-yri-
tyksen kasvun lähde. Jo-
pa 41 prosenttia Finn-

veran vuonna 2021 rahoittamis-
ta omistajanvaihdosyrityksistä 
tavoitteli vähintään 10 prosentin 
vuosikasvua seuraavien kolmen 
vuoden ajan. Aikaisemmin kovaa 
kasvua tavoittelevien osuus on ol-
lut noin kolmannes.

Viime vuonna rahoituksen hy-
vä saatavuus ja positiiviset talous-
näkymät toimivat ajureina erityi-
sesti teollisuuden ja liike-elämän 
palveluiden yrityskaupoissa, ker-
too omistajanvaihdoksiin erikois-
tunut aluepäällikkö Elisa Sippo-
nen Finnverasta.

Kasvaako yrityskaupalla vai 
puhtaalta pöydältä?

Yrityskauppa voi olla inves-
tointi esimerkiksi koneisiin, lait-
teisiin tai työntekijöihin, asiakas-
kunnan kasvattamiseen tai uu-

teen markkina- tai tuotealueeseen. 
Kannattaa pohtia, mitä maksaisi 
pystyttää liiketoiminta nollasta ja 
kuinka kauan veisi kartuttaa riit-
tävä asiakaskunta, jotta investoin-
ti kattaa kulunsa ja tuottaa jotain 
omistajilleen. Kasvuhakuiselle 
yritykselle yrityskauppa voikin 
alkaa näyttää kannattavalta vaih-
toehdolta, Sipponen sanoo.

Tässä Elisa Sipposen vinkit 
onnistuneen yrityskaupan val-
misteluun:
1. Oikea hinta?

Yrityskaupassa arvonmääritys 
ja kauppahinnan rahoittaminen 
ovat merkittävä osa onnistunut-
ta yrityskauppaa. Liian korkeaksi 
osoittautunut kauppahinta ja lai-
nan määrä voi viedä yrityksen kas-
savirtoja ja painaa tulosta pitkäksi 
aikaa eteenpäin.

2. Määrittele tavoite
Määrittele yrityskauppasi ta-

voite. Onnistunut yrityskauppa 
on paitsi onnistunut haltuunotto, 
myös yrityskaupan tuoma lisäar-
vo yrityksellesi. Onnistumista on 
vaikea arvioida, mikäli tavoitetta 
ei ole määritelty.

3. Katse haltuunottoon
Yrityskaupassa sopivan osto-

kohteen löytyminen, myyjän hin-
tapyynnön ja ostajan maksuhalun 
kohtaaminen, rahoitus ja allekir-

joitettu kauppakirja ovat vain puo-
li ruokaa. Lisäksi on syytä kiin-
nittää huomio yritystoiminnan on-
nistuneeseen haltuunottoon siten, 
että kaupalle asetettuihin tavoittei-
siin päästään. Kuinka esimerkiksi 
avainhenkilöstö otetaan huomioon 
ja asiakkaiden pysyvyys varmis-
tetaan?

4. Minimoi riskit
Joskus asiat voivat vaikut-

taa paremmalta kuin ne todelli-
suudessa ovat. Asiantuntijoiden 
hyödyntäminen sekä yritystoi-
mintaan ja sen kauppaan liitty-
vien riskien ja mahdollisuuksien 
huolellinen läpikäynti ennen yri-
tyskauppaa auttavat välttämään 
tämän sudenkuopan. Ostokoh-
teeseen tutustumiseen kannattaa 
käyttää aikaa.

Teksti- ja kuvalähde: Finnvera

Yrityskauppa eli toisen yrityksen ostaminen 
voi olla houkutteleva vaihtoehto oman yritys-
toiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. 
Finnvera rahoitti vuonna 2021 yrityskauppoja 
eniten kymmeneen vuoteen, 174 miljoonalla 
eurolla. Erityisesti kasvua tavoittelevien yritys-
ten osuus yrityskaupoista oli nousussa.

Yritysten omistajanvaihdoksiin erikoistunut Finnveran aluepäällikkö Elisa Sipponen
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Kauppakatu 17 B, 3.krs, 80100 Joensuu
puh. 0500 188 605, fax 013 318 013

toimisto@tiimi-perinta.fi
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Olemme 
muuttaneet 

Kauppakadulle!Joensuun seudulla palveleva
perintätoimisto

Rekkatie 3, 80100 Joensuu
puh. 0500 188 605  •  toimisto@tiimi-perinta.fi

www.tiimi-perinta.fi

Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen: 

”Tämä on edunvalvonnan ennätysvuosi”

Toivasella on koke-
musta maakunnal-
lisen ja alueellisten 
kehittämisyhtiöi-

den johtamisesta yli kah-
denkymmenen vuoden ajal-
ta. Hän on toiminut Kai-
nuun edun toimitusjohtaja-
na (1999–2020), toimitus-
johtajana Snowpolis Oy:ssä 
2010–2014, johtajana Entre-
yrittäjyyshankkeessa 1998–
1999 sekä yrittäjyysasioiden 
projektipäällikkönä Kainuun 
liitossa 1994–1998. Koulu-
tukseltaan Toivanen on yh-
teiskuntatieteiden maisteri 
(YTM) ja eMBA. Hän on 
myös Itävallan kunniakon-
suli.

Pandemia ja sota
Ensimmäisistä kuukau-

sistaan toimitusjohtajana 
Antti Toivanen toteaa, että 
valppaana on pitänyt olla.

– Varmaankin tulee edun-
valvonnallisesti ennätysvuo-
si. On ollut niin paljon yri-
tysten kokonaisliiketoimin-
taan, toiminnan kehittämi-
seen ja tulevaisuuden näky-
miin olennaisesti vaikuttavia 
asioita. 

– Koronan suhteen huole-
na on ollut, millaisia sulku-
ja Pohjois-Karjalaan tulee, ja 
miten haitat saadaan taklat-
tua. Sitten alkoi sota Ukrai-
nassa. Se on iso haaste var-
sinkin suuremmille yrityk-
sille, mutta haastetta on ryh-
dytty kohtaamaan rohkeasti.

– Yrityksille komponent-
tien saanti ja hinta, energian 
hinta ja logistiset ongelmat 
ovat nousseet asioiksi, jotka 
vaativat meiltä edunvalvon-
taa. Esimerkiksi pelkästään 
Saimaan kanavan kautta teh-
tyjen kuljetusten korvaami-
nen maaliikenteessä vaatisi 
52 500 rekka-autoa, Toiva-
nen havainnollistaa.

Reppu selässä 
maailmalle

Venäjän kaupasta jää Poh-
jois-Karjalan osalta nyt saa-
matta vuositasolla 100 mil-
joonaa euroa. Laskennalli-
sesti se tarkoittaisi noin 1 
000–1 300 työpaikkaa. 

– Isku on merkittävä, 
mutta onneksi yritysten ti-
lauskirjat olivat sen verran 
täynnä, että tilanne ei ole 
aivan täydellinen katastrofi, 
jos komponentteja saadaan. 
Sota Ukrainassa on vaikut-
tanut myös siten, että jo ai-
kaisemmin haasteellisena ol-
lut logistiikka on entisestään 
vaikeutunut.

– Vaikeuksiin suhtautu-
minen on täällä loistavaa: 
karjalainen kauppamies läh-

tee reppu selässä maailmalle 
etsimään uusia markkinoita 
sekä uusia kanavia tuoda ja 
viedä, Toivanen kuvailee.  

 – Tapahtuu iso siirtymä, 
fokus siirtyy Eurooppaan se-
kä Amerikan ja Aasian mark-
kinoille. Pitkään on tehty 
hyvää yhteistyötä Venäjän 
kanssa, ja pitkän itärajan lä-
heisyys on ollut alueen yri-
tyksille merkittävä voimava-
ra. Se on nyt poistunut tois-
taiseksi. 

Antti Toivanen korostaa, 
että Ukrainan sota on todella 
ikävä ja surkea tapahtuma. 

– Ukrainassa on jo alet-
tu korjata tuhoja. Jälleenra-
kentamiseen tarvitaan tava-
raa myös Pohjois-Karjalasta. 

Pandemian, Ukrainan so-
dan ja talouden suurvaltojen 
välisten jännitteiden vuoksi 
globaaleja tuotantoketjuja 
yritetään muuttaa enemmän 
lokaaleiksi ympäri maail-
maa. 

– Protektionismi nostaa 
päätään sekä Yhdysvallois-
sa että Kiinassa. Esimerkik-
si USA:ssa panostetaan nyt 
omavaraisuuteen piisiruissa.

Kasvavia aloja ja 
huippuosaamista

Viime vuosi oli COVID-
viruksesta huolimatta hyvä 
kasvun vuosi Pohjois-Karja-
lassa. Esimerkiksi puun sa-
haus, metsäbiotalous, luovat 
alat, tietojenkäsittelypalve-
lut ja kaivostoiminta kas-
voivat huomattavasti. 

– Näillä aloilla oli kasvua 
yli 20 %, puun sahauksen lii-
kevaihto kasvoi peräti 48,5 
% edellisvuoteen verrattuna. 
Huikeita lukuja ottaen huo-
mioon, että COVID-epide-
mia oli päällä, Antti Toiva-
nen huomauttaa.

– Olen käynyt kiertämäs-
sä maakunnan yrityksis-
sä. Aivan huippuosaamis-
ta! Esimerkiksi äskettäin 
eräässä firmassa kerrottiin, 
että heidän tuotteidensa ky-
syntä on niin kovaa, etteivät 
he tällä hetkellä markkinoi 
tuotteitaan.

Pohjois-Karjalan vahvo-
jen alojen näkymät eteenkin 
päin ovat positiiviset.

– Metsä- ja biosektori on 
tehnyt hyvää tulosta. Jos raa-
ka-ainetta ei saada ulkomail-
ta, on käytettävä kotimaista 
materiaalia, mikä tietää ra-
han jäämistä tänne, mainit-
see Toivanen.

– Myös muoviteollisuus 
on päässyt kovaan kasvuun 
korona-aikana. Täällä on 
vahvaa erikoisosaamista 
mm. lääke- ja terveystek-
nologian muovituotteisiin. 

Terveysteknologian ja -tuot-
teiden kysyntä on nousussa 
globaalisti, vaikka COVID 
näyttää Euroopassa toistai-
seksi hellittävän.

HHJ-koulutukset ovat 
suosittuja

Pohjois-Karjalan kaup-
pakamarin koulutukset ja 
jäsenpalvelut pyörivät jat-
kuvasti. Antti Toivasen mu-
kaan kevään 2022 aikana on 
ollut joka viikko yli 2 000 
osallistujaa verkossa järjes-
tetyissä tilaisuuksissa, kuten 
etäaamukahveilla ja Ukrai-
nan sodan vaikutuksia käsit-
televissä tietoiskuissa. 

– Hyväksytty hallituk-
sen jäsen -koulutuksilla on 
ollut todella hyvä imu. Kun 
maailmalla on mullistuksia, 
yrityksissä pyritään uudista-
maan hallitustyöskentelyä ja 
ottamaan siihen mukaan eri 
osa-alueiden, kuten ulko-
maankaupan osaajia. HHJ-
koulutus pyörähtää seuraa-
van kerran käyntiin syys-
kuussa.

Hallitukset töihin 
Pohjois-Karjalassa

Maaliskuussa kauppaka-
mari käynnisti Hallitukset 
töihin Pohjois-Karjalassa 
-hankkeen, jossa on mukana 
jo lähes 30 yritystä. Yritykset 
läpikäyvät ensin analyysin, 
jossa kartoitetaan liiketoi-
mintaa ja hallituksen osaa-
miskapeikkoja.

– Mukana olevien yri-
tysten tilannetta tarkastel-
laan strategisessa mielessä 
ja mietitään, millä tavalla 
yrityksen kannattaisi uudis-
tua. Tällaisessa maailmanti-
lanteessa hallituksen osaa-
misen lisääminen on olen-
nainen asia, korostaa Antti 
Toivanen.

– Ulkopuolinen näkökul-
ma, jollaisen hanke tarjoaa, 
avaa usein silmiä huomaa-
maan uudenlaisia mahdolli-
suuksia.

Työnantajat 
koulutuksen tukena

Mielenkiintoinen Poh-
jois-Karjalan kauppakama-
rin hanke on myös Työnanta-
jat koulutuksen tukena. Sen 
yhtenä tavoitteena on yri-
tysten työantajakuvan, rek-
rytointivalmiuksien ja nä-
kyvyyden kehittäminen eri-
laisten valmennusten avulla. 
Toisena tavoitteena on luo-
da yritysten ja oppilaitosten 
välille pysyvä toimintamal-
li, joka vahvistaa toimijoi-
den yhteistyötä. Tarkoituk-
sena on edistää osaavan työ-
voiman saatavuutta Pohjois-
Karjalassa.

– Työnantajat koulu-
tuksen tukena -hankkeessa 
yrittäjät ja yritysten edusta-
jat ovat keskustelleet opet-
tajien kanssa siitä, millaista 
tulevaisuuden työelämä voi 
olla ja millaisia työntekijöi-
tä tulevaisuudessa tarvitaan, 
Toivanen kertoo.

– Pula osaavista työnteki-
jöistä on suuri. Asia on tul-
lut esille kaikissa yrityksis-
sä, joissa olen käynyt. Vii-

mesyksyisen kauppakama-
rin kyselyn tulosten mukaan 
pohjoiskarjalaisista yrityk-
sistä 70 % koki pulaa osaa-
vasta työvoimasta ja 70 % 
koki työvoimapulan rajoitta-
van kasvua ja liiketoimintaa.

Ponnistuspohjaa 
kansainvälistymiseen

Pohjois-Karjalan kauppa-
kamari toteuttaa vuosittain 
yritysten kansainvälistymis-
tä edistävän Global Steps® 
-kehittämis- ja valmennus-
ohjelman. Ohjelmassa luo-
daan yritykselle tai tuotteelle 
kansainvälistymisstrategia. 
Lisäksi perehdytään mm. 
kansainväliseen liiketoi-
mintaympäristöön, markki-
nointiin, rahoitukseen, juri-
diikkaan sekä lukuisiin yri-
tysesimerkkeihin.

– Kansainvälistyminen 
on yritykselle iso askel, jo-
hon tarvitaan apua. Seuraa-
va Global Steps® -koulutus 
käynnistyy syksyllä. Ilmoit-
tautuminen on käynnissä, 
vinkkaa Toivanen.

Viestiä päättäjille
Kauppakamarin tärkeä 

tehtävä on kertoa päätök-
sentekijöille yritystoimin-
nan kehittämisen keskeisis-
tä pullonkauloista ja yritys-
kentän toiveista.

– Tällä hetkellä tapetilla 
on Siun Sote, jossa tullaan 
ottamaan yritysten tarjoamat 
palvelut laajalti käyttöön. 
Maakunnalle olisi parasta 
lääkettä, jos yritykset pääsi-
sivät aidosti mukaan kehit-
tämään palveluita, Toivanen 

sanoo.
– Olemme jo ryhtyneet 

tuomaan tiettyjä teemoja 
esille ensi kevään eduskun-
tavaaleja varten. Yksi teema 
Pohjois-Karjalassa on osaa-
minen ja innovaatiokyky. 
Toivomme, että koulutuksen 
attraktiivisuutta pystytään li-
säämään ja siten tuottamaan 
ammattitaitoisia työntekijöi-
tä. Toinen teema on logistiik-
ka, eli raideliikenteen kehit-
täminen, pääväylien kunnos-
sapito ja lentoliikenteen tur-
vaaminen.

Antti Toivanen kertoo, 
että kauppakamarin välittä-
män viestin saama vastaan-
otto on myönteinen.

– Sanomisemme otetaan 
vakavasti. Alueemme päät-
täjät haluavat viedä eteen-
päin tulevaisuuden kannal-
ta tärkeitä asioita, mistä heil-
le kiitokset. 

– Kauppakamarin yh-
teistyö esimerkiksi kuntien, 
maakuntaliiton, päättäjien ja 
muiden sidosryhmien kans-
sa on päivittäistä ja sujuvaa. 
Pohjois-Karjalassa puhalle-
taan yhteen hiileen. Maakun-
nan sisäinen yhteistyö on tär-
keää, mutta erittäin oleellis-
ta on myös yhteydenpito esi-
merkiksi ministeriöihin. Pe-
rintönä aiemmalta työuralta-
ni minulla on hyvä verkosto 
virkamies- ja valmistelupor-
taaseen sekä kansallisella et-
tä EU-tasolla.   

– Tavoitteemme on, että 
Pohjois-Karjala olisi entistä-
kin parempi paikka yrittää, 
toimitusjohtaja Antti Toiva-
nen tiivistää.

Pohjois-Karjalan 
kauppakamarin 
toimitusjohtaja 
Antti Toivanen

pohjoiskarjalankauppakamari.fi
pohjoiskarjalankauppakamari.fi/facebook

pohjoiskarjalankauppakamari.fi/twitter

Antti Toivanen aloitti Pohjois-Karjalan kauppa-
kamarin toimitusjohtajana virallisesti lokakuun 
2021 alussa, vaikkakin hän oli jo syyskuun ajan 
”TET-jaksolla” tutustumassa uuteen työhönsä.
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Lämpimästi tervetuloa 
ekokampaamoomme.

PALKINNOT KAIKKIIN HETKIIN

www.palkintonurkka.fi

VERKKOKAUPASTA TAI 
KIVIJALKAMYYMÄLÄSTÄ
tilaukset@palkintonurkka.fi
Puh. 045 845 1933
Lukkotie 9, Joensuu

MITALIT,
POKAALIT

PALKITSEMIS-
TUOTTEET

KAIVERRUS-
PALVELU

Vältä lomallelähtöpaniikki 
– 5 vinkkiä parempaan loman aloitukseen

Kaiken ei tarvitse 
olla valmista loman 
alkaessa

Moni tuntee painetta saa-
da mahdollisimman paljon 
aikaiseksi ennen kesäloman 
alkamista. On ymmärrettä-
vää, ettei keskeneräisiä töi-
tä haluta jättää päivystävän 
työkaverin tai kesäharjoitte-
lijoiden harteille. Osa aika-
rajoista voi kuitenkin olla it-
se asetettuja, joten niitä voi 
myös itse lähteä purkamaan.

– Olisi hyvä luopua 
ajatuksesta, että kaiken täy-
tyy tulla valmiiksi ennen lo-
maa. Jotkut mieltävät, että 
loma tuntuu ansaitulta vas-

ta, kun on sen alkaessa hy-
vin väsynyt. Nämä ajatukset 
johtavat helposti hektiseen 
työtahtiin ennen lomaa ja 
siihen, että loman alku ku-
luu valtavasta väsymyk-
sestä toipumiseen. Tällöin 
työstä irrottautumiseen ja 
virkistäytymiseen jää vä-
hemmän aikaa, hyvinvoin-
tiasiantuntija Hanna-Kaisa 
Raninen sanoo.

Kesäloman tuoma yh-
täjaksoinen, pidempi pa-
lautumisjakso on Ranisen 
mukaan tärkeä terveyden 
ja työssä jaksamisen kan-
nalta.

Aloita lähdön 
suunnittelu hyvissä 
ajoin

– Jos loma on heinäkuus-
sa, lomalle lähtöä tulisi val-
mistella jo hyvissä ajoin ke-
säkuussa. Ettei kävisi niin, 
että lyö viimeisenä päivä-
nä hanskat tiskiin ja asiat 
jäävät kesken, jolloin työ-
asiat pyörivät mielessä pi-
dempään. Valmisteluun liit-
tyy työtehtävien jakaminen 
ryhmiin sen mukaan, missä 
vaiheessa niiden olisi hyvä 
olla loman alkaessa, Rani-
nen neuvoo.

Osa töistä voi olla mah-
dollista saada valmiiksi en-
nen lomaa. Toiset tehtävät 
siirtyvät sijaiselle, jos lo-
mittaja on käytettävissä. 
Kolmas paketti sisältää töi-
tä, jotka on hyvä hoitaa en-
nen lomaa sellaiseen pistee-
seen, etteivät ne jää vaivaa-

maan mieltä. Neljännet voi-
vat jäädä kokonaan loman 
jälkeiseen aikaan. Näistä 
kaikista voi tehdä oman to 
do -listan.

– Kaikissa töissä täl-
lainen paketointi ei ole mah-
dollista, mutta jos on, siihen 
on hyvä paneutua hyvissä 
ajoin, Raninen ehdottaa.

Neuvottele töiden 
jakamisesta

Jos loman lähestyessä 
näyttää siltä, etteivät kaik-
ki välttämättömät työtehtä-
vät valmistu kohtuullises-
sa työajassa ennen lomaa, 
Raninen suosittelee kes-
kustelua esihenkilön kans-
sa. Esihenkilön tehtäviin 
kuuluu ottaa kantaa töiden 
tärkeysjärjestykseen ja aut-
taa tarvittaessa niiden dele-
goinnissa tai siirtämisessä. 
Jos kysymys on asiakkaalle 

tehtävästä työstä, sille voi 
olla mahdollista neuvotella 
lisäaikaa. Jos töitä siirtyy si-
jaiselle tai kesätyöntekijäl-
le, on varattava aikaa sijai-
sen ohjeistamiseen.

Valmistele paluu jo 
ennen lomaa

On palauttavan loman 
merkki, jos töihin palates-
sa on vaikea muistaa, mis-
tä pitäisi aloittaa. Raninen 
neuvoo kirjaamaan ensim-
mäiset työt ja muut muistet-
tavat jo ennen lomaa muis-
tilapulle tai vihkoon, joka 
jää odottamaan työpöydäl-
le. Näin ne eivät kuormita 
mieltä loman aikana.

– Lomaltapaluuseen pä-
tee käänteisesti sama kuin 
lomalle lähtöön. Viimeiset 
päivät ennen lomaa ja en-
simmäiset päivät sen jäl-
keen olisi hyvä jättää ta-

vallista väljemmiksi, jotta 
yllättäville asioille ja so-
peutumiselle jää aikaa. Lo-
mavastaajan viestissä voi 
luvata vastaavansa sähkö-
posteihin esimerkiksi kah-
den viikon sisällä lomalta 
paluusta. Kaikkea ei tarvit-
se luvata hoitaa heti, hän 
kannustaa.

Järjestä loman alkuun 
jotakin palauttavaa

Ranisen mukaan on ta-
vallista, että työasiat pyöri-
vät päässä vielä loman alku-
päivinä. Se ei ole vaarallista, 
mutta palautumisen kannal-
ta on hyvä, jos ajatukset on-
nistuu vähitellen siirtämään 
muualle.

– Tätä on hyvä miettiä jo 
ennen lomaa: mikä minua 
auttaa irrottautumaan? Mi-
tä juuri nyt kaipaan ja tar-
vitsen? Moni ratkaisee asi-
an vaihtamalla maisemaa, 
mutta lomatunnelmaan voi 
päästä muillakin tavoin, 
kuten tapaamalla ystäviä 
tai syventymällä dekkari-
pinoon, hän sanoo.

Sama loma ei sovi kai-
kille. Riippuu muun mu-
assa kuormituksen tasosta, 
minä verran toimintaa ja 
tapahtumia lomalla kaipaa. 
Yhdestä Raninen kuitenkin 
varoittaa: lomasta, jonka ai-
kana täytetään vain toisten 
odotuksia. Alkavana kesä-
nä tapahtumia riittää joka 
sormelle, joten on tärkeää 
osata sanoa ei myös kivoille 
asioille, jos niitä on liikaa.

Lähde ja lisätietoja 
Auntie Solutions Oy

Lomallelähtöpaniikki on monille tuttu. Viimeisinä päivinä ennen kesälomaa 
työtahti kiihtyy, stressi kasvaa ja paniikki valtaa helposti mielen. Auntien asian-
tuntija Hanna-Kaisa Raninen antaa viisi vinkkiä, joiden avulla lomalle lähtö su-
juu entistä hallitummin ja palautuminen talven rasituksista alkaa sujuvammin.

Wahlforssinkatu 8
80100 Joensuu
niina.liljestrom@gmail.comTilaa verkkokaupasta

kengät, laukut ja tarvikkeet

   www.kenkaevita.fi    www.kenkaevita.fi 

Kauppakatu 25, 80100 Joensuu
p. 040 8604 992  |  kenkaevita@hotmail.com

040 5348138 

Kauneuden hoitoa,
hierontaa, jalkahoitoa

Suvantokatu 12, 80100 Joensuu

Lahjakortit 
meiltä!
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– Siitä tietää, että kesä on alka-
nut, kun katujuna kulkee kaupun-
gilla. Katujuna alkaa olla jo ret-
roa: moni on käynyt sen kyydissä 
lapsena tai nuorena, ja nyt käyttää 
junassa omia lapsiaan, JIPPO ry:n 
toiminnanjohtaja Timo Tahvanai-
nen kertoo.

– Katujuna on ikoninen juttu. 
Ihmiset alkavat keväällä kysellä, 
että milloinka katujuna on tulossa 
liikenteeseen, kertoo JIPPO ry:n 
johtokunnan jäsen Jenni Toppi, 
joka vastaa jäätelökioski- ja ka-
tujunatoiminnasta.

JIPPO Express aloitti liiken-
nöinnin 6. kesäkuuta, kehnojen 
säiden vuoksi pari päivää aiottua 
myöhemmin. Ajelut jatkuvat tänä 
vuonna 7.8. saakka. Junan lähtö-
paikka ja pääteasema on Torika-
dulla Vapaudenpuiston Carlsonin 
puoleisessa kulmassa sijaitseva 
jäätelökioski, joka myös on JIP-
PO ry:n ylläpitämä.

Katujuna lähtee jäätelökioskin 
pysäkiltä tasatunnein. Keskustas-
ta reitti vie kohti kesäistä Jokiase-
maa, jossa katujuna pitää 20 mi-
nuutin tauon. 

– Jokiasemalle voi jäädä pidem-
mäksikin aikaa ja hypätä sitten uu-
den JIPPO Express -vuoron kyy-
tiin. Paluumatkalla keskustaan ju-

na pysähtyy Taitokorttelissa, ker-
too Timo Tahvanainen.

Mainos katujunassa 
huomataan

JIPPO Express -katujuna on 
myös liikkuva mainospaikka. Ih-
misille hymyn huulille tuova ve-
kotin on mainio mainosalusta. Ka-
tujunan asiakkaita ovat pääasias-
sa matkailijat ja lapsiperheet, ja 
lisäksi näkyvyyttä tulee matkan 
varrelta. Junan reitti kulkee to-
rilta Rantakadun, Papinkadun ja 
Länsikadun kautta Jokiasemalle 
ja takaisin.

– Katujuna on hyvin suosittu. 
Kauniina kesäpäivinä meillä on ih-
misiä jonoksi asti. Reitti kulkee 
sellaisten paikkojen ja alueiden lä-
pi, joilla liikkuu runsaasti ihmisiä, 
joten juna mainoksineen saa pal-
jon huomiota, Jenni Toppi toteaa.

Jätski tai junamatka 
palkinnoksi?

Katujunassa on kolme vaunua, 
joissa on erikokoisia mainospaik-
koja. Muutamia paikkoja on vielä 
vapaana katujunan eri vaunuista. 
Mainospaikoista kiinnostuneiden 
kannattaa tiedustella ajantasaista 
tilannetta Timo Tahvanaiselta (050 
5622 066, timo.tahvanainen@jip-

po.fi). 
Timolta voi tiedustella myös 

katujuna- tai jäätelölippuja yri-
tyskäyttöön. 

– Katujunamatka tai jäätelö on 
kiva tapa esimerkiksi henkilökun-
nan huomioimiseen, Tahvanainen 
sanoo. 

– Tai vaikka arpajaispalkinnok-
si. Samalla tulee tukeneeksi urhei-

luseuramme toimintaa, Jenni Top-
pi lisää.

Katujuna myös 
tilauskäyttöön  

Koko katujunan voi vuokrata 
myös tilausajoon samalle reitille, 
jota se normaalistikin ajaa. Katu-
junan kyyti on omintakeista ja tun-
nelmallista.

– Pari tuntia katujunan kanssa 
kesäisissä kaupunkimaisemissa on 
hyvä lähtökohta mieleenpainuval-
le tapahtumalle yrityksen henkilö-
kunnalle, sidosryhmien edustajille 
tai mille tahansa ryhmälle, Timo 
Tahvanainen kuvailee. 

Jäätelökioski työllistää 
nuoria

JIPPOn jäätelökioski avautui 
tuttuun tapaan vappuna. Tarjolla 
on Ingmanin jäätelöä, Joensuussa 
paahdettua Unison-kahvia ja mui-
ta virvokkeita. Jäätelökioskilta saa 
myös liput katujunaan. 

JIPPO ry:lle katujuna ja jääte-
lökioski tuovat tarpeellisia tuloja. 
Jenni Topin mukaan katujunan ja 
jäätelökioskin taloudellinen merki-
tys on huomattava. 

– Seura saa niistä tasaisesti tu-
loja koko kesän ajan. Viime kesänä 
meillä oli kaksikin jäätelökioskia, 
mutta kävelykadun kioskin myynti 
ei vastannut odotuksia, joten luo-
vuimme siitä.

Jäätelökioski työllistää muuta-

mia paikallisia nuoria joka kesä.  
– Tällä hetkellä jäätelökioskissa 

on työntekijöitä kuusi, mutta yksi 
heistä jää kesän aikana pois, joten 
loppukesä mennään viidellä työn-
tekijällä. He ovat lukioikäisiä tai 
vastavalmistuneita nuoria, Jenni 
Toppi kertoo.

Timo Tahvanainen muistuttaa, 
että nuorten työllistäminen on ur-
heiluseuralle hyvä tapa kantaa yh-
teiskuntavastuuta.

– On hienoa, että voimme palka-
ta paikallisia nuoria töihin.

Jäätelökioskilla ja katujunalla 
on säävaraus. Lisätietoa katuju-
nan toiminnasta voi katsoa katu-
junan nettisivuilta: jippo.fi/katuju-
na. Tuoreimmat tiedot kioskin auki-
oloista ja katujunan liikennöinnistä 
päivitetään Facebookiin: facebook.
com/Jippokatujunajakioskit. 

jippo.fi
jippojuniorit.fi

toimisto@jippo.fi
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JIPPO ry pyörittää Joensuun keskustassa kesäi-
sin liikennöivää katujunaa. JIPPO Express on tär-
keä osa kaupungin kesäistä tunnelmaa ja matkai-
lijoille mieluisa palvelu.

JIPPO Express -katujuna tuo hyvän fiiliksen. Kuva: Mikko Kalavainen / Fotomikko  

Jäätelökioski palvelee vapusta elokuulle. Kuva: Mikko Kalavainen / Fotomikko

Kesä on alkanut, kun JIPPO Express kulkee kaupungilla
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Unison Brewing sai alkunsa, 
kun sen yrittäjäporukka os-
ti syksyllä 2020 toisen joen-

suulaisen pienpanimon, Joenbruu 
Beer Companyn liiketoiminnan 

ja alkoi tekemään olutta Unison 
Brewing Company -nimellä. Pa-
nimo Honkavuoren yritys osti tä-
män vuoden helmikuussa. Honka-
vuoren panimolla on aloitettu val-

mistamaan myös Unison Brewing 
Companyn juomia aiempaa isom-
massa mittakaavassa. 

- Olemme saaneet erittäin hyvän 
vastaanoton ja tarkoituksenamme 

on maltillisesti laajentaa toimintaa. 
Honkavuoren juomista suosituim-
mat pysyvät valikoimassa oma-
na tuotemerkkinään ja niiden rin-
nalle tulee uusia Unison Brewing 
juomia. Tänä keväänä on kehitetty 
4 uutta olutta, ja vuoden loppuun 
mennessä saamme 1-2 uutta lisää. 
Resepteistä ja tuotekehitykses-
tä yhtiössä  vastaa muun muassa 
Olutpostissa toimittajana toiminut 
Joni Sormunen, jolla on suuri into 
ja kokemus tästä työstä.

- Panimolla toimii vieläkin olut-
puoti, joka palvelee tuttuun tapaan 
ympäri vuoden keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 12–17. Lisäksi juo-
miamme on saatavilla muutamista 
alueemme ravintoloista, S- ja K-
ryhmän marketeista sekä Alkois-
ta, kertoo yrityksen toimitusjohtaja 
Tomi Piipponen.

Laadukkaita juomia luontoa 
säästäen

- Panimomme toimii ympäris-
töystävällisesti tuulivoimalla ja 
valmistamme olutta aina hiilija-
lanjäljen huomioon ottaen. Laa-
dukkuus on oluen valmistuksessa 
ensisijaisen tärkeää ja pidämme 
huolen siitä, että pullotettu olut on 
aina yhtä korkealuokkaista. Pani-
molla on oma 3,5-hehtaarin met-
säpalsta, johon tuotannosta synty-
neet päästöt sidotaan. Tuotantoka-
pasiteetti on parhaimmillaan 100 
000–150 000 litraa vuodessa, lin-
jaa Piipponen.

Oluita jopa omalla etiketillä
Unison Brewing tarjoaa mah-

dollisuuden tilata heidän juomiaan 
myös asiakkaan omalla etiketillä. 

-  Teemme tilausoluita tuotan-
nossamme olevista oluista ja sii-
dereistä. Toteutamme etiketit asi-
akkaan toiveiden mukaisesti tai 
asiakas voi suunnitella etiketin it-
se valmiille etikettipohjalle. Olut 
on toimitusvalmis 2–6 viikossa ti-
lauksesta. Periaatteena on, että mitä 
enemmän asiakas tilaa, sitä edulli-
semmaksi oman oluen yksikköhin-
ta tulee.

- Verkkosivuillamme on esitel-
ty juomavalikoimaamme. Meihin 
kannattaa ottaa myös yhteyttä, niin 
kerromme mielellämme lisää, tote-
aa Piipponen.

www.unisonbrewing.fi

Unison Brewing Company si-
jaitsee Joensuussa, Raatekan-
kaalla. Panimon yhteydessä 
palvelee myös Olutpuoti.

Unison Brewing Company on voittanut oluillaan palkintoja niin Suomessa kuin kansain-
välisissä kilpailuissa. Unison Brewing Companyn Luomu Pils 5,0 % on juuri valittu Olut-
postin ja K-Juomatutka -myymälöiden yhteiseen kampanjaan - 10 parasta lager-olutta. 

Unison Brewing Company Oy 

Laatuoluita- ja siidereitä hiilineutraalisti 
Pohjois-Karjalan sydämestä 

Unison Brewing Company Oy on Joensuulainen pienpanimo , jonka erikoisuutena ovat kotimaisista maltaista 
Pohjois-Karjalan maaperän suodattamaan pohjaveteen valmistetut oluet ja siiderit. Valmistusprosessi tapahtuu 
hiilineutraalisti sitomalla oluen tuotannosta aiheutuneet päästöt omaan hiilensidontaa varten hankittuun met-
sään. Kotimaassa ja kansainvälisissäkin olutkilpailuissa menestyneitä juomia tuotetaan tuulivoimalla. 

Kuvassa vasemmalta Tomi Piipponen, Miska Kämäräinen, Tomi Suti-nen ja Joni Sormunen (Unison Brewing Companyn Aapo Gröhn puut-tuu kuvasta) ja Panimo Honkavuoren aiemmat omistajat Ville Vuorio ja Jani honkanen.



  Yritysmaailma 13

Kuurnankatu 20, Joensuu
Puh. 0290 010 160

ma-pe 9-17, la 10-14

Täyden palvelun matkailuajoneuvoliike Joensuussa.

Liity kanta-asiakkaaksi netissä tai myymälässä 
ja hyödy eduista! Liittyminen on ilmaista!

MYYNTI - VUOKRAUS -
HUOLTO - TARVIKKEET Joensuun Hautaustoimisto Vatanen

Yläsatamakatu 10, 80100 Joensuu
(013) 223 633 | ma-pe 9-17, muina aikoina sopimuksen mukaan

www.joensuunhautaustoimisto.fi 
info@joensuunhautaustoimisto

Kun suru koskettaa
Palvelemme Teitä hienovaraisesti ja sydämellä 
kaikissa käytännön asioissa mitkä liittyvät 
hautajaisjärjestelyihin. 

Kunnioitamme omaisten
ja vainajan vakaumusta ja 
toiveita. Kunnioitukseen 
kuuluu myös 
vaitiolovelvollisuus.

Kuljemme surussa kanssasi 
kappaleen matkaa.

AJANKOHTAISTA:
Siunauksia toimitetaan 
koronaviruksesta huolimatta, 
mutta seurakunnan ja valtion 
määräämin ehdoin. 

Tarkempia tietoja asiaan 
liittyen toimistoltamme. 

Hybridivaikuttaminen voi romahduttaa yrityksen toimintakyvyn 

- näillä keinoilla yritykset voivat
ehkäistä hybridivaikuttamista

Keskuskauppakamarin 
ja Huoltovarmuuskeskuk-
sen tekemä selvitys paljasti, 
että suuriin yrityksiin koh-
distunut hybridivaikuttami-
nen on lisääntynyt ja jopa 
kolmasosa suurista vastaa-
jayrityksistä (32 %) on ha-
vainnut hybridivaikuttami-
seksi epäilemäänsä toimin-
taa. Venäjä ja Kiina mainit-
tiin tuoreessa selvityksessä 
useimmiten vaikuttamisen 
takana olevana maana.

– Hybridivaikuttajal-
la on käytettävissään kol-
me toimintatapaa. Ne ovat 
informaatiovaikuttaminen, 
kybertoiminta ja fyysinen 
vaikuttaminen. Usein yri-
tyksiin kohdistuu vakoilua, 
vaikutusvallan tavoittelua tai 
pyrkimys päästä kontaktiin 
jonkun tietyn tahon kanssa, 
sanoo Vesterinen.

Selvitys paljastaa, että 
suomalaisyritysten merkit-
tävimmät heikkoudet, joita 
ulkomaiset tahot hyödyntä-
vät, ovat liika avoimuus ja 
sinisilmäisyys (67 %), kyky 
tunnistaa liiketoiminnak-
si peitelty vaikuttamisyri-
tys tai hanke yrityksen hyö-
dyntämiseksi tarkoituksena 
vaikuttaa varsinaiseen koh-

teeseen (56 %).
– Yritysjohtajilla ja yri-

tysten hallituksilla on tär-
keä rooli sen varmistami-
sessa, että yrityksen työnte-
kijät ymmärtävät kybertur-
vallisuuden merkityksen ja 
omaksuvat oikeat toimin-
tatavat. Vallitsevina aikoi-
na jokaisella työntekijällä 
siinä on tärkeä rooli, sanoo 
Keskuskauppakamarin han-
kejohtaja Panu Vesterinen.

Peräti 96 prosenttia yri-
tyksistä kaipaa hybridiuhis-
ta lisää tietoa ja koulutusta 
viranomaisilta. Keskuskaup-
pakamarin mukaan tärkein-
tä on yrityksen henkilökun-
nan kouluttaminen ja tiedon 
jakaminen työyhteisössä, 
jotta hybridivaikuttaminen 
osataan tunnistaa ja siihen 
osataan varautua asianmu-
kaisesti. Pahimmillaan hy-
bridivaikuttaminen voi ro-
mahduttaa yrityksen toimin-
takyvyn.

– Suuret yritykset ovat 
näkyviä, niillä on usein laa-
ja asiakaskunta, valtiolli-
sia asiakkaita, suhteita po-
liitikkoihin, yhteiskunnan 
infraan liittyviä toimeksi-
antoja ja muita vastavia te-
kijöitä, joiden kautta ne voi-

vat valikoitua vaikuttamisen 
kohteiksi tai reiteiksi lopul-
lisiin kohteisiin. Sinisilmäi-
syys ja liika avoimuus on nyt 
unohdettava. Pienilläkin toi-
menpiteillä yritys voi estää 
vakavimmat seuraukset ja 
varmistaa toiminnan jatku-
vuuden, sanoo Vesterinen.

Keskuskauppakamari on 
koonnut alle keinoja, joilla 
jokainen yritys voi parantaa 
omaa kykyään ehkäistä hy-
bridivaikuttamista ja varau-
tua vaikuttamisen kohteeksi 
joutumista.

1Huolehdi tietoturvasta se-
kä teknisestä että henki-

löstön osaamisesta.

2Kouluta henkilökuntaa 
tunnistamaan erilaiset 

tiedon urkintayritykset. Ker-
ro samalla, että yrityksesi voi 
olla vaikuttamisen kohteena 
esimerkiksi asiakassuhtei-
den, toimialan, omistajapoh-
jan tai viranomaisyhteyksien 
vuoksi. Yrityksen tietoa voi-
vat urkkia myös rikolliset. 

3Varmista, että yrityksen 
normaali rikosturvalli-

suus on ajan tasalla. Tarkis-
ta ohjeiden ajantasaisuus ja 
ennen kaikkea se, että hen-
kilökunta osaa toimia niiden 
mukaan.

4Kerro työntekijöille, et-
tä heidän tekemänsä ha-

vainnot ovat tärkeä osa yri-
tyksen turvallisuutta. Kyn-
nys havaintojen kertomiseen 
tulee olla matala.

5Ota väärinkäytösten il-
moituskanava käyttöön 

ja kouluta työntekijät käyt-
tämään sitä. Työntekijät ha-
vaitsevat paljon asioita, mut-
ta eivät aina tiedä, pitäisikö 
heidän ilmoittaa havainnois-
taan ja kenelle he ilmoittaisi-
vat. Mahdollisuus ilmoittaa 
anonyymisti havainnoista 
nostaa yrityksen valmiutta ja 
alentaa huomattavasti kyn-
nystä ilmoittaa epäilyistä.

6Pyri aina selvittämän uu-
sien yhteistyötahojen ja 

henkilöiden taustat.

7Selvitä, mitkä tiedot ovat 
kriittisiä yrityksen kan-

nalta ja varmuuskopioi ne. 
Testaa myös varmuuskopi-
oiden turvallisuus.

8Selvitä liiketoiminnan 
jatkuvuus, miten toimitte 

ilman tietolaitteita ja pääsyä 
verkkoon. 

9Varmista, että henki-
lökunta osaa tunnistaa 

informaatiovaikuttamisen. 
On tärkeää, että työntekijät 
osaavat olla jakamatta ja sa-
malla vahvistamatta tällais-
ta vaikuttamista. Yleensä 
informaatiovaikuttaminen 
kohdistuu kaikkiin kansa-
laisiin ja siksi yrityksen on 
hyvä varmistaa työntekijöi-
den kyky tunnistaa sitä.

10Kouluta ja ohjeista 
henkilökuntaa. Joh-

don vastuulla on liiketoi-
minnan suojaaminen ja toi-
minnan jatkuvuuden varmis-
taminen. 

Selvitys on toteutet-
tu osana LUJAT-hanketta, 
joka on Keskuskauppaka-
marin ja Huoltovarmuus-
keskuksen yhteishanke. 
Hankkeessa kehitetään pk-
yritysten toiminnan jatku-
vuutta ja kestävyyttä. Sel-
vityksen toteutti Taloustut-
kimus ja se tehtiin maalis-
huhtikuussa 2022. Selvityk-
seen vastasi 277 suomalais-
yritystä.

Maailmalla on eletty jo pitkään yrityksiin 
kohdistuvan tietojen kalasteluyritysten kul-
ta-aikaa ja vallitseva maailmantilanne voi 
pahentaa jo ennestään vaikeaa tilannetta. 
Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin Nato-hake-
musten käsittelyajan pitkittyminen voi altis-
taa erityisesti Venäjän vastatoimille hybridi-
vaikuttamisen muodossa. Pahimmillaan hy-
bridivaikuttaminen voi romahduttaa yrityk-
sen toimintakyvyn. Keskuskauppakamari on 
koonnut yrityksille kymmenen keinoa hybri-
divaikuttamisen ehkäisemiseksi.

Keskuskauppakamarin 
hankejohtaja Panu 
Vesterinen. 
Kuva: Elmo Eklund.
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–Joensuu on jo hyvin tunnet-
tu kesämatkailukaupun-
ki. Nyt otetaan enemmän 
koppia ja askelia kohti 

ympärivuotista matkailua. Meil-
lä on alueella vahva matkailu- ja 
palvelujentuottajien kenttä, jonka 
kanssa yhteistyössä lähdemme nyt 
hakemaan uudenlaista otetta talvi-
matkailun kehittämiseen. Tiedos-
sa on hyvää pöhinää ja ennakko-
luulotonta elämysmatkailuun pa-
nostamista lumen ja valon äärel-
le, kertoo projektipäällikkö Mari 
Karjalainen.

Hankkeen avulla rakennetaan 

ensi talven hiihtolomaviikkojen 
8–10 ajaksi Joensuun Laulurin-
teelle palveluiltaan monipuolinen 
talvimaailma, jolla tavoitellaan 
ensisijaisesti kotimaista matkaili-
javirtaa. Tästä saatujen kokemus-
ten myötä talvimatkailukonseptia 
kehitetään ja sen on tarkoitus jää-
dä vuosittain toteutettavaksi ja sen 
tavoitellaan muodostavan selkeän 
matkailusesongin Joensuuhun Suo-
men talvilomaviikkojen ajaksi.

–Tulemme hakemaan mukaan 
erilaisia matkailullisten palvelujen 
tuottajia tekemään yhdessä kans-
samme Laulurinteelle talvista tem-

mellyskenttää. Haaveissa on saada 
Laulurinteellä pyörimään vaikkapa 
suksivuokrausta, ruokapalveluita, 
elämysmajoitusta, esityksiä, ohjat-
tua talviliikuntaa, avantosauna tai 
sellaisia elämyksiä, mitä meille it-
sellemme ei vielä juolahda mie-
leenkään. Valtakunnallinen mark-
kinointi on tarkoitus aloittaa mar-
raskuussa. Eli sopivasti tässä kesän 
korvalla alamme rakentaa ensi tal-
vea, naurahtaa projektikoordinaat-
tori Matti Moller.

Matkailijavirtaa tullaan tavoitte-
lemaan niin ikään suurten valtakun-
nallisten kokousten sekä kansain-

välisten kongressien muodossa. 
Erityisenä tavoitteena on parantaa 
paikallisen toimijakentän valmiut-
ta toteuttaa Joensuussa nykyaikai-
sia korkean profiilin konferensse-
ja. Hankkeen on määrä aikaansaa-
da uutta yritystoimintaa tapahtuma-
tuotantoalalle.

– Alamme koota tapahtumatuo-
tantojoukkoja yhteen ja lujitam-
me siitä aikaansaavan verkoston, 
joka organisoituu hakemaan sekä 
toteuttamaan Joensuussa merkittä-
viä kongresseja. Meillä on alueella 
hyvin tapahtumatuotantojen tuki-
palveluita tarjoavia yrityksiä, ku-

ten tilojen omistajia, ravitsemispal-
veluita ja kuljetusliikkeitä, mutta 
käytännön tapahtumatoteutuksia 
tekeviä yrityksiä ei tahdo löytyä. 
Missä tahansa tapahtumatuotan-
nossa tämä käytännön järjestely-
jä koordinoiva taho on se tärkein 
lankoja käsissään pitävä toimija ja 
tämän puutetta pyritään nyt paik-
kaamaan, taustoittaa Joensuun kau-
pungin markkinointijohtaja Mark-
ku Pyykkönen.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 
noin 300 000 €, josta Pohjois-Kar-
jalan maakuntaliiton myöntämä 
EAKR-rahoitus (REACT-EU) on 
80% ja Joensuun kaupungin oma-
rahoitus 20%.

Talvimatkailun ja tapahtuma-
tuotantojen uusi kasvusuunta han-
ketta rahoitetaan osana Euroopan 
unionin covid-19- pandemian joh-
dosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa hankkeesta 
kiinnostuneille:

Projektipäällikkö 
Mari Karjalainen 
Talvimatkailun ja 

tapahtumatuotantojen 
uusi kasvusuunta

mari.karjalainen@joensuu.fi

Verkkosivut:
visitjoensuu.fi

tapahtumat.joensuu.fi
joensuuevents.fi

Joensuun kaupunki on käynnistänyt EU-rahoitteisen kehittämishankkeen, jonka avulla kasvatetaan seu-
dun matkailijamääriä talvilomakaudella sekä merkittävien konferenssien myötä. Hankkeessa rakenne-
taan Joensuuhun uusi talvimatkailun konsepti, joka kokoaa erilaisten palvelujen tarjoajat yhden valta-
kunnallisesti markkinoitavan sateenvarjon alle. Hankkeessa synnytetään myös Joensuun seudulle uut-
ta tapahtumatuotantoalan yritystoimintaa sekä kokousten ja kongressipalveluiden tuotantoklusteri, sillä 
uutta matkailun kasvua haetaan kokousten ja kongressien järjestämisestä ja niihin liittyvästä matkailusta.

Joensuu kehittää matkailua 
talviajalle sekä kokousten yhteyteen

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 
matkailu- ja tapahtumatuo-
tannon alan yrittäjien kanssa 
on hankkeessa merkittäväs-
sä asemassa. Hanke painot-
taa toimintojaan myös alu-
een elinvoiman kasvuun ko. 
aloilla ympärivuotisen mat-
kailun ja tapahtumatuotan-
non kautta. 
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Naantalin saaristoluonto tarjoaa 
asuntomessualueelle upeat puitteet

– Alue on monella tavalla kau-
nis – se on luonnonkaunis ympä-
ristö, joka tarjoilee  kulttuurimai-
semaa ja alueen ympärillä on li-
säksi golfkenttää ja merenlahtea. 
Siinä on paljon sellaisia elementte-
jä, jotka antoivat hyviä elementte-
jä kaavoitukselle, asettaen samalla 
haasteita – haasteita siinä mielessä, 
että kuinka niitä voidaan säilyttää 
ja huomioida suunnittelussa, kaa-
voitusarkkitehti Oscu Uurasmaa 
kertoo. 

Naantalin Asuntomessualueen 
suunnittelusta ja kaavoituksesta 
vastannut Uurasmaa on itse pal-
jasjalkainen naantalilainen. 

– Olen toki käynyt opiskele-
massa Tampereella ja hakemassa 
Turussa työkokemusta, mutta sit-
temmin palannut takaisin kotikau-
punkiini. Tämä on niin kiva paikka, 
että minnepä täältä lähtisi, Uuras-
maa naurahtaa.   

 
Kaavoituksen raamit 
löytyivät aluetta 
ympäröivästä 
saaristoluonnosta 

– Kohde sijaitsee saaristossa ja 
saaressa, mutta samalla se on ison 
saaren keskellä, eikä siellä ole pal-
jon rantaviivaa. Keskeisessä roolis-
sa on enemmänkin saaristoluonto, 
maastonmuotoina ja kasvillisuu-
tena, joka tulee siitä, että alue on 
ollut joskus vuosisatojen saatossa 
merenpohjaa.  

Uurasmaa kertoo, että alueelle 
tyypillistä pienipiirteistä kallion-
muotoa on huomioitu katulinjauk-
sissa sekä tonttien ja rakennusten 
sijoittelussa. Tätä kautta on saatu 
säilytettyä kauneimpia kallionmuo-
toja sekä muitakin luontoarvoja.  

– Alueelle on ominaista, että näi-
tä säilytettävä asioita limittyy ja lo-
mittuu rakennettuun ympäristöön. 
Ihmisen rakentamaa ympäristöä on 
koetettu minimoida ja saada kos-
kematon luonto mahdollisimman 
lähelle sekä katuja että rakennuk-

sia. Mielestäni tässä  on onnistuttu 
hyvin. Monilla tonteilla tuntuukin, 
että talo olisi ihan koskemattoman 
metsäluonnon reunalla.   

 
Alueella oma venesatama 
ja aurinkovoimala 

Uurasmaa yhtyy haastatteli-
jan ajatukseen, että kyseessä olisi 
maastonsa puolesta yksi mielen-
kiintoisimmista asuntomessualu-
eista tapahtuman lähihistoriassa.  

– Varmasti juuri näin, vaikka 
viimevuotinen Lohjan Asunto-
messujen aluekin oli hienosti jär-
ven rannalla. Täällä Naantalissa 
ollaan luonnon keskellä, joka on 
huomioitu vahvasti sekä suunnitte-
lu- että toteutusvaiheessa. Toivotta-
vasti tämän voi aistia myös paikan 
päällä. Uskoisin että itse alue on 
lähivuosien edeltäjiään kiinnosta-
vampi, jo siitäkin syystä, että alu-
eelle on tehty ihan uusia avauksia. 
Asuinalueen reunalle kunnostettiin 
veneilyreitti lahdenpohjukkaan ja 
rakennettiin venesatama sekä ran-
tapuisto. Rantapuiston isot katokset 
ovat aurinkopaneeleita, jotka muo-
dostavat yhdessä Naantalin Energi-
an ison aurinkovoimalan. Samalla 
kun on tehty aurinkovoimala, on 
katoksilla saatu luotua myös viih-
tyisä puistoympäristö. Katoksissa 
on yhdistetty tekniikkaa ja puisto-
suunnittelua. 

Uurasmaa jatkaa kertoen, että 
asuntomessualueen rantaviivaan 
on rakennettu venesatama ja lai-
tureita, missä myös rantapuiston 
katokset sijaitsevat. 

– Merenlahden yli tulevilla au-
ringonsäteillä on varsin esteetön 
reitti paneeleille.  

Optimaalisesti kallistetut panee-
lit tuottavat energiaa ja tarjoavat sa-
malla suojaa vapaa-aikaansa viet-
täville ihmisille. 

 
Alue tarjoilee 
monenlaisia näkymiä 

Itse asuinalue sijaitsee hiukan 

korkeamman kallion päällä, joten 
muutamista taloista on näkymät 
rantapuistoon. Alueen toisella reu-
nalla muutamista taloista on näky-
mät  lännessä sijaitsevan golfken-
tän suuntaan. Osassa taloista nä-
kymät avautuvat itään päin, jossa 
avautuu perinteinen peltomaisema.  

– On mielenkiintoista, että näin-
kin pieni asuinalue kykenee tarjoi-
lemaan hyvinkin erilaisia maailmo-
ja näkymien suhteen. Näihin kan-
nattaa ehdottomasti kiinnittää huo-
miota, Uurasmaa vinkkaa.  

 
Venesataman yhteyteen 
rakentuu Luonnonmaan 
keskeinen virkistysalue 

– Asuntomessualueen eteläpuo-
lella sijaitseva venesatama on osa 
alueelle rakentuvaa virkistysaluet-
ta. Rakentuva virkistysalue on osa 
Luonnonmaan kehitysprojektia, jo-
hon liittyen Naantalin kaupungilla 
on aika isojakin kehityshankkeita 
käynnissä.  

Uurasmaa mainitsee, että asun-
tomessualueen rantapuistosta tu-
lee yksi Luonnonmaan keskeisim-
piä virkistysalueita, jonne sijoit-
tuu monenlaisia toimintoja, kuten 
beach volley -kenttää ja vastaavia 
toiminnallisia alueita, jotka toteu-
tetaan messujen ravintolatelttojen 
poistuttua alueelta. 

– Venesatamassa on riittävästi 
venepaikkoja kaikille messualu-
een perheille, tarkoituksena ei ole 
kuitenkaan korvamerkitä niitä pel-
kästään tälle alueelle, vaan siitä tu-
lee ihan yleinen venesatama, mistä 
kaupunki vuokraa paikkoja. Aluksi 
alueelle rakentavilla ja sinne muut-
tavilla on etuoikeus venepaikkaan, 
mutta jäljelle jäävät paikat pääsevät 
jakoon muillekin halukkaille. Sa-
tamassa on yhteensä noin 60 ve-
nepaikkaa.  

Uurasmaa kertoo, että venesa-
tamaan tuleva väylä on ruopattu 
2,5 metrin syvyiseksi ja reitillä on 
voimalinja, joka rajoittaa veneiden 
maston korkeuden maksimissaan 
noin 15 metriin.  

– Kyseessä ei ole suurten venei-
den satama, vaan se on tarkoitet-
tu kohtalaisen kokoisille veneille. 

Messujen ajan alueelle kulkee ve-
sibussi, joten venereitti ei ole kui-
tenkaan ihan pieni. Vesibussi lähtee 
Turusta, saapuu Naantalin venesa-
tamaan ja ajaa päivällä Naantalin 
ja asuntomessualueen väliä. Vesi-
bussi palaa illalla takaisin Turkuun. 
Siinä on yksi mielenkiintoinen 
vaihtoehto saapua messualueelle. 
Messuille pääse toki linja-autolla-
kin, sillä kaikki Turun suunnasta 
tulevat bussit jatkavat suoraan mes-
sualueelle.  

 
Alue kaavoitusarkkitehdin 
silmin 

– Heti kun alueelle saavutaan, 
siellä nähdään katujen sijoittami-
nen, suunnittelu ja rakentaminen. 
Pienellä laatutason nostolla ja eri-
tyisesti suunnittelulla on löydetty 
kaduille todella miellyttävä ilme, 
saaristoluonnon maastomuotojen 
keskellä. Ilmettä on tuettu myös 
istutuksilla. Kun mennään raken-
nusten ja tonttien maailmaan, eri-
tyisesti rakennusten maastoon si-
joittamiseen ja sovittamiseen on 
kiinnitetty paljon huomiota. Itse 
rakennuksissa meillä on ollut pal-
jon rakennustapaohjeita, erityises-
ti talotekniikkaan ja erilaisiin pi-
hasuunnitteluihin liittyen. Alueen 

yleisilme pyrittiin saamaan riittä-
vän yhtenäiseksi, mutta kuitenkin 
vaihtelevaksi.  

Maisemat ovat muutamista koh-
teista Uurasmaan mukaan todella 
huikeita.  

– Maisemat avautuvat hauskas-
ti talojen väleistä tai jopa talojen 
läpinäkyvistä osista. Maisemaa on 
huomioitu hienosti talon rakenne-
suunnitteluun mukaan. 

Alueella on huomioitu myös 
tärkeitä luontoarvoja. Alueella si-
jaitsee mm. suojelemisen arvoinen 
suo, jonka suhteen on tehty erityis-
järjestelyitä.  

Suunnitelmia muutettiin Uuras-
maan mukaan niin, että tuo pieni 
suoalue säilyy koskemattomana, 
mutta koska rakentaminen helpos-
ti muuttaa sitä, miten vedet valu-
vat, oli siihen liittyen tehtävä jär-
jestelyitä.  

– Sadevedet ohjataan rakennus-
ten katoilta hulevesiputkistoihin 
ja putkistosta voidaan johtaa vet-
tä edelleen suoalueelle, että suon 
kosteustasapaino säilyisi siellä en-
nallaan, eikä ympäristö muuttuisi 
liikaa rakentamisen myötä.   

Asuntomessualueelta on puret-
tu yksi huonokuntoinen rakennus, 
mutta sen kivijalka ja puutarha on 
kuitenkin säilytetty. Kyseiseen 
kohteeseen on tehty leikkipuisto.  

– Siellä on vanhoja hedelmäpui-
ta ja vanhasta kivijalasta on tehty 
osia leikkipuistoon. Vanha piha-
piiri on siellä edelleen näkyvissä, 
joka on myös mukava pieni yksi-
tyiskohta.   

Uurasmaa mainitsee myös ran-
nassa sijaitsevasta “saunarivita-
losta”. 

– Rannasta löytyy neljä ran-
tasaunaa, joista yksi jää yleiseen 
vuokrakäyttöön ja kolmelle muulle 
tulee muita omistusjärjestelyitä – 
rakennusten omistajat voivat ostaa 
niistä osuuksia. Saunat ovat ihan 
venesataman vieressä ja voi olla, 
että niitä tulee sinne vielä pari li-
sääkin. Kyllä tänne paikan päälle 
täytyy tulla, että alueesta saisi kai-
ken irti, joten tervetuloa vaan, Oscu 
Uurasmaa toteaa loppuun.  

 

www.asuntomessut.fi 

Naantalin asuntomessualueen suunnittelusta vastanneen Oscu 
Uurasmaan mukaan, alue tarjosi suunnittelijalle hyviä elementtejä, 
mutta myös sopivasti haasteita.  Kuva: Maija Gylen

Naantalin asuntomessualueen lopputuloksessa näkyy 
ympäröivän saaristoluonnon kunnioitus. Naantalin 
asuntomessualue, Lounatuuli, sijaitsee luonnonkau-
niilla Luonnonmaan saarella, joka on kasvava ja kehit-
tyvä asuinalue. Alue sijaitsee  lähellä arjen ja hyvin-
voinnin palveluja, vain noin viiden kilometrin päässä 
Naantalin keskustasta. Takapihalla asukkaita tervehtii 
merellinen tuulahdus ja metsäinen kallioluonto. 

Maisemat avautuvat hauskasti talojen väleistä tai jopa talojen läpi-
näkyvistä osista. Maisemaa on huomioitu hienosti talon rakenne-
suunnitteluun mukaan.  Kuva: Oscu Uurasmaa

Asuntomessualueen rantaviivaan on rakennettu venesatama ja lai-
tureita, missä myös rantapuiston aurinkokennoilla toteutetut ka-
tokset sijaitsevat.  Kuva: Oscu Uurasmaa 
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Teokemiltä yksilöidyt vaatteet joka lähtöön

Paino- ja brodeerausyritys Ubbe Oy
aloitti Teokemin kumppanina

Työ- ja vapaa-ajan vaat-
teiden sekä suojainten eri-
koisliike Teokem sai ti-
loihinsa Pilkontielle kump-
paniksi Ubbe Oy:n, joka te-
kee Teokemille asiakkaiden 
tilaamat tekstiilien brodee-
raukset ja painatukset.

– Nyt pystymme tarjoa-
maan paitsi vaatteet myös 
niiden merkinnät saman ka-
ton alta. Ubbe Oy on alan am-
mattilainen, jolta homma hoi-
tuu nopeasti ja tasokkaasti. 
Teemme Ubben kanssa syvää 
yhteistyötä, valottavat ratkai-
sua Teokemin toimitusjohtaja 
Peter Hiltula ja myyntijoh-
taja Kari Pitko.

Kokeneet 
vaatemerkinnän 
ammattilaiset

Ubbe Oy:n taustalla on 
Jääskeläisen perheen pitkä 
kokemus tekstiilien merkin-
nästä. 

– Olemme erikoistuneet 
tekstiilien painamiseen ja 
brodeeraamiseen. Vanhem-
pamme tekivät Leijona-työ-
vaatteiden merkinnät alihan-
kintana 1990-luvun alkupuo-
lelta saakka Savonlinnassa. 
Veljen kanssa olemme ol-
leet nuoresta lähtien muka-
na työssä, joten meilläkin on 
jo pitkä kokemus alalta, ker-
too Ubbe Oy:n toimitusjohta-
ja Emil Jääskeläinen.

– Savonlinnassa teimme 
Leijona-työvaatteelle 180 
000 - 250 000 merkintää 
vuodessa. Olemme tottuneet 
n. 20 000 merkinnän kuukau-
sitahtiin. 

– Tilat täällä Teokemin yh-
teydessä ovat oikein hyvät, 
olemme veljen kanssa nii-
hin tyytyväisiä. Yhteistyö-

hön Teokemin kanssa sisäl-
tyy myös yritysten henkilös-
tön joustava työskentely mo-
lemmin puolin tarpeen mu-
kaan. Uusienkin työntekijöi-
den rekrytointi on mahdollis-
ta, Emil Jääskeläinen toteaa.

Kapasiteetti 
ei lopu kesken

Ubbe Oy on siirtänyt kai-
ken toimintansa Savonlin-
nasta Joensuuhun. Laitein-
vestointien ansiosta tuotan-
tokapasiteetti riittää isoihin-
kin tilauksiin.

– Pystymme tekemään 
merkkauksen mihin tahansa 
tuotteeseen yksittäisistä kap-
paleista tuhansiin. Uusi kuu-
sipäinen Tajima-brodeeraus-
kone tekee erittäin laadukas-
ta jälkeä, Emil Jääskeläinen 
mainitsee.

– Painatukset teemme 
siirtokuvatöinä. Siirtokuva-

tekniikka on kehittynyt sii-
nä määrin, että se on käy-
tännössä syrjäyttänyt silk-
kipainatuksen. Painoprässe-
jä on lukuisia, käytössämme 
ovat myös Teokemin entiset 
prässit.

Emil Jääskeläisen mukaan 
Ubbella on vahva graafisen 
suunnittelun osaaminen ja 
brodeerausohjelmoinnin tie-
totaito. 

– Olemme laatineet vuo-
sittain satoja uusia logoja asi-
akkaillemme. Teemme koko 
ajan uusia brodeerausohjel-
mia ja graafisia töitä, meiltä 
onnistuvat kuvastot ja uudel-
leenbrändäykset. Asiakkaal-
ta ei oikeastaan tarvita muu-
ta kuin idea, jota ryhdymme 
toteuttamaan.

Kahvilanpitäjälle 
mainio tilaisuus

Teokem siirtyi lokakuus-

sa 2021 Teollisuuskadulta 
Pilkontielle entisiin Iskun 
liiketiloihin. Rakennuksen 
tunnusmerkki on eteisaulan 
lasitorni, johon Teokem ha-
kee kahvilanpitäjää.

–  Lasiseinien ympäröimät 
valoisat tilat ovat oivallinen 
paikka kahvilalle. Sisätilaa on 
100 - 120 m2, terassikin on. 
Tältä kulmalta uupuu kahvia 
ja kevyttä lounasta tarjoava 
paikka. Meidän toimintam-
me ja asiakasvirtamme tukisi 
kahvilayrittäjän toimintaa ja 
päinvastoin. Kahvilatoimin-
nan järjestämisestä kiinnos-
tuneet voivat ottaa yhteyttä, 
Kari Pitko sanoo.

Paljon muutakin 
kuin työvaatteita 
ammattikäyttöön

Teokemin valikoiman kär-
jessä ovat korkealaatuiset ko-
timaiset tuotemerkit Sievi ja 
Dimex. Peter Hiltulan mu-
kaan mutkattomat suhteet 

päämiehiin ovat yksi Teoke-
min vahvuuksista. 

– Arvostus on molemmin-
puolista. Esimerkiksi Dime-
xin turvahupparimalli on ol-
lut kevään 2022 aikana saata-
vana vain Teokemiltä.

Kari Pitko kertoo, että 
työvaatteiden myynnissä on 
kaksi sesonkia, kevät ja syk-
sy, jolloin työnantajat tekevät 
työvaatteiden kausivaihtoja. 

– Muinakin aikoina tarvi-
taan myyntiä, joten valikoi-
mastamme löytyy työvaat-
teiden ohella myös ”parem-
paa Seppälää”, eli vaatteita 
ja asusteita toimistotyöhön ja 
vapaa-aikaan. Brodeerattuja 
ja painettuja tekstiilituottei-
ta voimme Ubbe-yhteistyön 
myötä tarjota kaikenlaisiin 
tarpeisiin ja kaikenlaisille 
asiakkaille yrityksistä urhei-
luseuroihin.

– On päähinettä, pikee-
paitaa ja teknistä paitaa, jot-
ka yhtenäisesti merkittyinä 
sopivat vaikkapa työporu-
kan festarireissulle tai ma-
ratonille. Colleget, hupparit, 
takit – kaikkea voidaan mer-
kitä. Esimerkiksi viime jou-
luna suosittuja lahjoja olivat 
nimikoidut pyyhkeet. 

Ubben Emil Jääskeläinen 
muistuttaa, kuinka logomer-
kityillä tai muulla tavoin yksi-
löidyillä työvaatteilla varus-
tettu työntekijä on työnanta-
jansa liikkuva mainos. 

– Siisteissä työvaatteis-
sa näkyvä yrityksen nimi ja 
logo jää ihmisten mieleen ja 
vahvistaa positiivista mieli-
kuvaa.  

Saneco sulautui 
Teokemiin

Teolliset kemikaalit, joista 
Teokemin tarina alkoi, ovat 
lähes kokonaan poistuneet 
valikoimasta, ja yritys on 
keskittynyt vaatteiden, jalki-
neiden ja suojainten myyn-
tiin. Tarjontaa täydentävät 
Sanecon ekologiset saniteet-
tiratkaisut, kuten vedettömät 
pisuaarit ja älykkäät käsikui-
vaimet. 

Teokem Oy osti Saneco 
Oy:n vuonna 2021, ja huh-

tikuun 2022 alussa Saneco 
sulautui Teokemiin. Sane-
con vahva brändi kuitenkin 
säilyy. 

– Saneco on yksi Teoke-
min peruskivistä. Saneco on 
ympäristöystävällisten sani-
teettituotteiden edelläkävijä, 
jonka asiakkaina on esimer-
kiksi pääkaupunkiseudulla 
monia merkittäviä tahoja. 
Sanecon tuotteiden kysyntä 
näyttää lupaavalta, kasvun 
mahdollisuudet ovat hyvät, 
Peter Hiltula kertoo.

Asiakas on ykkönen
Tuotteiden korkea laatu ja 

asiakaslähtöinen, osaava pal-
velu ovat Teokemin kantavia 
periaatteita. 

– Tarjoamme laatua työ-
maille. Pidämme tärkeänä 
sitä, että asiakkaan tarpei-
siin vastataan mahdollisim-
man nopeasti. Palvelemme 
asiakkaita tasapuolisesti ja 
joustavasti. Kertakauppojen 
sijaan pyrimme pitkiin asia-
kassuhteisiin, joita hyvä pal-
velumme toivottavasti vah-
vistaa, kuvailee Peter Hiltula.

Kari Pitko huomauttaa, et-
tä Teokem on ketjuihin kuu-
lumaton itsenäinen toimija, 
joka voi tarvittaessa reagoi-
da ketterästi.

– Jos jollekin tuotteelle on 
kysyntää ja tuote on meille 
sopiva, pystymme tekemään 
päätöksen sen ottamisesta va-
likoimiimme nopeasti.

Lokakuussa 
40 vuotta täyteen

Tänä vuonna Teokem viet-
tää 40-vuotisjuhlavuottaan. 
Yrityksen toiminta käynnis-
tyi lokakuussa 1982. Ubben 
merkitsemispalveluiden tu-
lemisessa Teokemin tarjon-
taan on mukana hieman pa-
luuta historiaan, sillä Emil 
Jääskeläisen isän yritys teki 
Teokemille vaatemerkintöjä 
jo 1990-luvulla.

– Teokemillä oli Leijo-
na-työvaatteiden edustus, ja 
hoidimme kaikki Leijonan 
logomerkinnät myös Teoke-
min asiakkaille, Emil Jääske-
läinen kertoo. 

VERKKOKAUPPA
verkkokauppa@teokem.fi

Työkengät - Työvaatteet - Suojaimet 

TEOKEM TUO LAATUA TYÖMAILLE!

Palvelemme teollisuuden kunnossapitoa, urakoitsijoita ja kauppoja. Toiminta on kasvavaa ja teemme kauppaa koko Suomen alueella.

MYYMÄLÄT

JOENSUU
Pilkontie 3
80130 Joensuu

Avoinna ma-pe klo 7.00-16.30
010 2814 930
teokem@teokem.fi

NUMMELA
Asemantie 50
03100 Nummela

Avoinna ma-pe klo 8.00-17.00
0400 137 242
nummela@teokem.fi

Teokemin kumppanina aloittanut Ubbe Oy on eri-
koistunut tekstiilien painamiseen ja brodeeraami-
seen. Kuvassa Ubben toimitusjohtaja Emil Jääske-
läinen ja uusi 6-päinen brodeerauskone.

Teokem hakee 
kahvilanpitäjää 

lasitorniin.

teokem.fi  |  facebook.com/TeokemOy/  |  instagram.com/teokemjoensuu/  |  linktr.ee/ubbeoy  |  facebook.com/ubbeoy/  |  instagram.com/ubbeoy/
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JM STEEL  Metalliteollisuuden moniosaaja

RAKENNUSPELTITYÖT  |  LASERLEIKKAUS  |  SÄRMÄYS

Raivaajantie 10, 80100 JOENSUU
puh. (013) 822 134  •  0400 375 756

www.jmsteel.fi

Putken 
leikkaus

Pihavarastot Eläinsuojat

Levyn leikkaus
UUSI LASER: Leikkauskapasiteetti 
0,2-16 mm  (teräkset, alumiinit)
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Teemme kaikki perinteiset
kiinteistöhuollon tehtävät
yli 20 vuoden kokemuksella
• kiinteistöjen huoltotyöt  
• lumityöt
• pihojen harjaukset
• siivoukset

     OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!
kt.huolto@gmail.com (Päivystys 24h)                                                                                                                             
www.talohuoltotahvanainen.fi 

Asiakaspalvelua parhaimmillaan

Vanhan ajan virkamiesmalli on Joen-
suussa heitetty romukoppaan jo ajat 
sitten. ”Napit vastakkain” -meininki 
ei nykymaailmassa enää pure. Joen-

suussa on hiottu toimintatapoja ja käytäntöjä, 
jotta rakentajille suunnatut palvelut saadaan 
joustaviksi ja lupaprosessit mahdollisimman 
suoraviivaisiksi.

On pohdittu, kuka todellisuudessa on ra-
kennusvalvonnan asiakas: onko se grynde-
ri, jonka kanssa asioidaan, vai huoneistoon 
muuttava loppukäyttäjä? Kenen etuja raken-
nusvalvonta ajaa? – Ehkä me katsomme kui-
tenkin asioita enempi yhteiskunnan näkökul-
masta, Joensuun rakennustarkastaja Jukka 
Hyttinen päättelee.

Toimintamalleja on hiottu niin, että esi-
merkiksi kohtuullisen kookkaallekin varas-
tohallille rakennusluvan voi saada viikossa. 
Keskimääräinen käsittelyaika Joensuun alu-
eella on neljätoista päivää.

Joensuun rakennusvalvonta on 
Vuoden yhteistyön rakentaja

”Yllätyksenä tuli”, hehkuttaa rakennus-
tarkastaja Jukka Hyttinen kuultuaan, että 
Joensuun rakennusvalvonta oli valittu Vuo-
den yhteistyön rakentajaksi Pohjois-Karja-
lassa 2022.

Valinnan teki Yhteistyöllä onnistunut ra-
kennushanke, ja sen Pohjois-Karjalan johto-
ryhmä. Palkitsemista ehdottivat urakoitsijat.

Erinomainen palveluasenne ja yhteistyön 
henki olivat kriteereitä, jotka vakuuttivat joh-
toryhmän palkitsemaan Joensuun rakennus-
valvonnan Vuoden yhteistyön rakentajaksi.

Johtoryhmä arvioi, että rakennusvalvon-
nan asiakaslähtöisen toimintatavan ja kehit-
tämismyönteisen ilmapiirin ansiosta Joen-
suun kaupungin houkuttelevuus investoin-
tikohteena on todettu kasvaneen. Kaupun-

gissa nähdään enemmän mahdollisuuksia ja 
ratkaisuja, kuin uhkia tai esteitä.

”Hyttisen Jukan johdolla rakennusvalvon-
nan tiimi palvelee kaupungin kasvua ja kehi-
tystä esimerkillisesti”, johtoryhmä perustelee 
valintaansa. ”Monet kasvukeskukset voisivat 
ottaa mallia.”

Kokemusta ja ammattitaitoa
Joensuun rakennusvalvonnassa työsken-

telee kymmenen henkilöä, kaikki rautaisia 
ammattilaisia. – Meillä on hyvä porukka. 
He tekevät päätöksiä kokemuksella, Hytti-
nen vakuuttaa.

Joukossa on myös yksi lakimies. Hän hoi-
taa puolet ajastaan teknisen toimiston, puolet 
rakennusvalvonnan asioita. – Sillä puolella 
työt ovat lisääntyneet.

Joensuun rakennustarkastaja painottaa 
osaavan, asioihin paneutuvan lupa-arkkiteh-
din merkitystä tai lupakäsittelijän rakennus-
valvonnassa. – Monet hankkeet kehittyvät, 
kun suunnittelija pääsee kasvotusten arkki-
tehdin tai lupakäsittelijän kanssa keskuste-
lemaan hankkeesta. Hyvät ideat eivät vält-

tämättä maksa tekijälle mitään.
Myös Jukka Hyttinen on rakennusalan 

konkari, helposti lähestyttävä, pientä huu-
moria silmäkulmassa. Ei heti uskoisi virka-
mieheksi.

Hän tuli Joensuuhun vuonna 2007. Ennen 
sitä hän oli ehtinyt hankkia laajan näkemyk-
sen rakentamisesta ja suunnittelutehtävistä. 
Lama-aikana hän vietti kolme vuotta Sak-
sassa suunnittelijana. Sen jälkeen kokemusta 
karttui rakennusliikkeen leivissä rakennutta-
jana ja projektipäällikkönä. Hyttinen uskoo 
laajasta tehtäväkirjosta olleen paljon hyötyä 
nykyisessä virassa.

”Kerralla maaliin”
Tänä päivänä viranomaiset tekevät yhteis-

työtä rakentajien kanssa. ”Rakennusliikkeet 
ymmärtävät hyvin ajan hengen. Asioita mie-
titään ennakkoon vähän enemmän”, raken-
nustarkastaja tiivistää.

Joensuussa palvelua on viety astetta pi-
demmälle. Kun monessa suuressa kaupun-
gissa rakennuslupien käsittely matelee lau-
suntoja ja lautakuntien päätöksiä odotelles-
sa, Joensuussa mutkat on suoristettu: Lau-
takunta on delegoinut kaikki lupapäätökset 
viranhaltijoille.

– Kun lautakunnan kokoukset pidetään 
yleensä kerran kuukaudessa, rakennusval-
vonta kokoontuu joka viikko. Päätöksetkin 
saadaan viikon kuluessa, Hyttinen toteaa.

Hän kertoo kaupungissa olevan käytössä 
työryhmä rakennuskatselmusmiehet (RKM), 
johon kuuluvat kaavoittajan, pelastuslaitok-
sen sekä ympäristöterveydenhuollon edus-
tajat. – Tiistaisin käymme läpi kaikki siihen 
mennessä käsittelyyn saapuneet hakemuk-
set. Normaalihankkeissa lausuntokierroksia 
ei tarvita, rakennustarkastaja selittää. Var-
sinkin yhteistyö palotarkastajan kanssa saa 
Hyttiseltä kiitosta. – Väitänkin, että palotur-
vallisuus on Joensuussa tämän takia Suomen 
huippua.

– Kun RKM:ssä käsitellään lupahakemuk-
sia, tiedämme heti, mitkä asiat ovat oleelli-
sia. Rakennusvalvonnan linja on tasapuoli-
nen kaikille. – Samoille asioille on samat 
vaatimukset ja samoista asioista tehdään sa-
mat päätökset.

– Se on koettu hyväksi systeemiksi. Ei sen 
parempaa olla löydetty, Hyttinen naurahtaa.

– Teemme ratkaisut hyvin nopeasti, sii-
nä keskustelutilanteen yhteydessä, koke-
mukseen perustuen. Lautakunnissa puoles-
taan päättäjät ovat yleensä maallikoita, jol-
loin helposti puhutaan eri asioista sekä kä-
sitteistä, joudutaan nojautumaan esittelijän 
ammattitaitoon.

– Monet ammattirakentajat arvostavat ny-
kyisin sitä, että saadessaan meiltä luvan, ra-
kentaja voi huoleti rakentaa luvan mukaises-
ti, ja luottaa siihen, ettei siihen puutu naa-
purit eikä hankkeeseen tule muitakaan estei-
tä sen jälkeen, rakennustarkastaja Hyttinen 
vakuuttaa.

Joensuussa lupakäsittelijä tekee myös työ-
maakatselmukset. Palaute tulee siten parem-
min lupakäsittelijälle, koska hän pääsee tu-
tustumaan luvittamaansa kohteeseen ja ha-

vaitsee siellä mahdolliset ongelmakohdat.
– Jos tekee pelkästään lupapäätöksiä ei-

kä käy työmaalla, ei palaute ole samanlaista. 
Luvankäsittelijän on työmaalla helppo tar-
vittaessa perustella päätöksiään ja selittää, 
mihin vaatimukset perustuvat.

Kun päätöksenteko on viranomaisilla ja 
lupakäsittelijä suorittaa työmaakatselmukset, 
luvankäsittelyprosessi lyhenee merkittäväs-
ti. Myös rakennuskatselmusmiesten jousta-
va toiminta tehostaa ja nopeuttaa prosessia.

Hyttinen kertoo, että erityisen merkityk-
selliset hankkeet tai sellaiset, joihin on odo-
tettavissa oikaisuvaatimuksia tai valituksia, 
viedään suoraan lautakunnan käsiteltäväksi.

Palokatkot oikein
Muutama vuosi sitten Joensuussa otet-

tiin suurempien rakennuskohteiden vaati-
mukseksi palokatkosuunnitelma. ”Työmaat 
ovat alkaneet tykkäämään siitä”, Hyttinen 
kehuu. ”Alkuun se herätti närää.”

– Joskus aikaisemmin käyttöönottotarkas-
tuksessa saatettiin huomata, että palo-osastoa 
ei oltu tehty oikein. Uusiksi meni. Ja siitähän 
se hälinä alkoi”, Hyttinen muistelee. ”Par-
haimmillaan jouduttiin purkamaan alakattoja 
ja tekemään ne uusiksi.

Rakentajat ovat alkaneet noudattaa pa-
lokatkosuunnitelman ohjeita eikä käyttöön-
otossa esiinny enää tämänkaltaisia ongelmia. 
Kaikki on tehty asianmukaisesti jo työmaa-
vaiheessa.

Rakennusvalvontojen käytännöt 
yhtenäisiksi

Joensuu on monen muun kaupungin ja 
kunnan tapaan mukana rakennusvalvontojen 
yhtenäisten käytäntöjen laatimisessa. Työtä 
on tehty yhdessä alan toimijoiden kanssa. 
Yhteisiä käytäntöjä kuvaavien ns. Topten-
korttien tavoitteena on mm. antaa tukea suun-
nittelijoille ja rakentajille säännösten sovel-
tamiseen, jakaa tietoa, edistää hyvää raken-
tamistapaa, ennaltaehkäistä virheitä, lisätä 
rakentamisen sujuvuutta sekä edistää yhtei-
siä käytäntöjä.

Joensuussa on toivottu suunnittelijoiden 
tutustuvan verkkosivuilla Topten-kortteissa 
kirjoitettuihin käytäntöihin ennen suunnit-
telun käynnistämistä tai rakennuslupahake-
muksen laatimista. Rakennustarkastaja Jukka 
Hyttinen kertoo korttien helpottaneen huo-
mattavasti suunnittelua, kun on voinut etu-
käteen tutustua rakennusvalvonnan tulkinta-
ohjeisiin. Rakentamisen Topten-käytännöistä 
löytyy mm. valmiita lomakepohjia liitettä-
väksi mukaan rakennuslupahakemukseen. – 
Kun on perehtynyt ohjeisiin ja noudattaa nii-
tä, voi varmistua siitä, että hakemus menee 
sujuvasti läpi, Hyttinen opastaa.

Joensuun kaupunki rakennetun 
ympäristön kehittäjänä

Joensuu on huomattu. Rakennusvalvonta 
on palkintonsa ansainnut. Byrokratian aitoja 
madaltava toiminta osana kaupungin määrä-
tietoista rakennetun ympäristön kehittämis-
tä luo positiivista kuvaa maailmalle. Suora-
viivaistettuihin lupaprosesseihin tähtäävän 
palvelukulttuurin maine on kiirinyt ympäri 
Suomen.

Kaupungin johto antaa täyden tukensa ra-
kennusvalvonnan kaupungin imagoa kohot-
tavalle toiminnalle.

– Joensuun kaupungin rakennusvalvon-
nan sujuva toiminta tarkoittaa rakennushan-
keprosessien ripeää etenemistä, joka on näky-
nyt erittäin vilkkaana rakentamisena ja alu-
eella toimivien rakennusliikkeiden arvostuk-
sena kaupunkia kohtaan, toteavat Joensuun 
kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja kau-
punkiympäristöjohtaja Ari Varonen.

Teksti: Heikki Luukkonen
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Turvatalo/ Eltamix Oy

Monipuolinen turvaratkaisujen toimittaja 
Pohjois-Karjalassa

-Meillä on pitkäaikai-
nen kokemus tur-
vallisuuden alal-
ta. Palveluajatuk-

semme lähtee siitä, että kiinteis-
töjen turvallisuuteen vaikuttavat 
ratkaisut ja yksityiskohdat huomi-
oidaan aina kokonaisuutena. Tarjo-
amme niin yksityisille kuin yritys-
asiakkaille kattavia ja laadukkaita 
turvallisuuden kokonaisratkaisuja 
asiakastoiveet huomioiden. Asian-
tuntijamme ovat täällä teitä varten, 
kertoo Eltamix Oy Turvatalon toi-
mitusjohtaja Mika Karhapää.

Turvatalo osti huhtikuussa 
Karjalan Lukko V. 
Loukiainen Oy osakekannan

Turvatalon taustalla on Kiteeläi-
nen Eltamix Oy, joka osti perinteik-
kään Karjalan Lukon

Jukka Loukiaisen jäädessä eläk-
keelle. Karjalan Lukko oli perustet-
tu vuonna 1970 ja sen liikevaihto 
pyöri lähes 400 000 eurossa vuo-
sitasolla.

–Pidämme huolta siitä, että 
Karjalan Lukon laaja asiakaskun-
ta tulee jatkossakin saamaan erin-
omaista palvelua. Karjalan Lukko 
ja Turvatalo ovat jo vuosia toimi-
neet samalla markkina-alueella, 
mutta Karjalan Lukon asiakaskunta 
on painottunut taloyhtiöihin, julki-
seen sektoriin ja yksityisasiakkai-
siin. Yrityskaupan jälkeen Karja-
lan Lukon ammattilaiset siirtyvät 
Turvatalon palvelukseen vanhoina 
työntekijöinä. 

- Tämä toteutunut yrityskauppa 
tuo meille yrityksenä synergiaetu-
ja ja ennen muuta se tuo hyötyjä 
asiakkaille, koska pystymme tar-
joamaan kattavamman palveluko-
konaisuuden myös digitalisaation 
muodossa, sanoo Karhapää.

Kiinteistöjen 
turvajärjestelmiin 
investoidaan entistä 
enemmän

Yleinen maailmantilanteen epä-
varmuus vaikuttaa meihin kaikkiin, 

tavalla tai toisella. Kodin turval-
lisuuteen halutaan panostaa siinä 
missä myös toimitilojen turvalli-
suuteen.

Turvatalon kattavasta valikoi-
masta löytyvät muun muassa Yale 
Doorman ja Yale Linus -älylukko-
järjestelmät, jotka ovat suunnattu 
vahvasti kuluttajasegmentille. Näi-
den elektronisen lukitusten markki-
naosuudet kasvavat kovaa vauhtia. 
Edut ovat perinteiseen lukitukseen 
nähden ylivoimaisia. 

- Yale Doorman ja Yale Linus on 
uuden ajan älylukko, jonka avaa-
miseen voi käyttää koodia, kulku-
tunnistetta, kaukoavainta tai äly-
puhelinta. Käyttäjän ei siis tarvit-
se olla enää huolissaan kadonneesta 
avaimesta, koska kadonnut kulku-
tunniste voidaan poistaa käytöstä 
välittömästi. Yale Doormanin au-
tomaattinen lukintatoiminto lukit-
see myös oven automattisesti sen 
suljettua. Lukon sisäänrakennettu 
hälytin ilmoittaa lukkoon kohdistu-
vista murtoyrityksistä tai jos käyt-
täjä valitsee turvatilan, saa hälytyk-
sen myös oven aukaisuista. Äly-
lukko on suunniteltu ja valmistettu 
kestämään pohjoismaisia, vaativia 

olosuhteita ja se sopii lähes kaik-
kiin suomalaisiin oviin.

- Samoin kuin Yale Doorman, 
Yale Linus -älylukko mahdollis-
taa avaimettoman kulun sekä tuo 
uudenlaista hallintaa ja helppoutta 
arkeen. Sen avulla on helppo näh-
dä, kuka ovesta kulkee ja milloin. 
Lisäksi vieraille voi antaa virtuaa-
lisia avaimia ja tarkastaa onko ovi 
avoinna vai suljettuna. 

Yale Linus –älylukko asenne-
taan nykyisen lukituksesi yhtey-
teen. Ovessa siis säilyy varakäyt-
tö nykyisellä avaimella sekä muut 
perinteisen lukituksen tutut ominai-
suudet. Ulkopuolelta ovi näyttää 
samalta kuin ennenkin, kuitenkaan 
paljastamatta sen älykkäitä ominai-
suuksia, linjaa Karhapää.

Myös paloturvallisuuden 
asiantuntija

Turvatalo pystyy auttamaan 
myös paloturvallisuuteen liitty-
vissä asioissa. Yritys on vahvasti 
profiloitunut muun muassa palo-
turvallisuus palveluihin.

- Olemme osa valtakunnallis-

ta paloturvallisuuden asiantuntija-
liikkeiden ketjua ja työskentelem-
me aktiivisesti paloturvallisuuden 
eteen. Tehtävämme on tarkastaa, 
huoltaa, raportoida ja opastaa esi-
merkiksi taloyhtiöitä ja kiinteistö-
huollon toimijoita. 

- Paloilmoitin laitteistojen ura-
koinnit ja kunnossapito, murtohä-
lytys-, valvontakamera- ja kulun-
valvontajärjestelmät sekä koko-
naisvaltaisen oviautomatiikan hal-
linta – nämä ja monta muuta pys-
tymme toteuttamaan. Mottomme 
onkin, turvallisuus ei synny sattu-
malta, toteaa Karhapää.

Turvatalo  on Abloy-valtuutettu monipuolisiin 
turvaratkaisuihin erikoistunut yritys, jonka 
ydinosaamista on lukitukseen, kulunvalvon-
taan, murtovalvontaan sekä palonehkäisyyn 
liittyvien ratkaisujen suunnittelu, toimittami-
nen ja ylläpito. Tänä keväänä Turvatalo osti
Karjalan Lukon osakekannan, jonka myötä 
palvelukokonaisuus laajeni entisestään. Toi-
mipisteet sijaitsevat Joensuussa ja Kiteellä.

Turvatalo  on Abloyn valtuu-
tettu turvatekniikka-alan yritys 
sekä Suomen Turvaurakoitsija-
liiton jäsen.

Yale Doorman ja Yale Linus - 
Avaimettomuus ei ainoastaan 
lisää turvallisuutta, vaan se 
myös tekee elämästä suju-
vampaa.

TURVATALO ON OSA kiteeläistä Eltamix-mo-
nialayritystä. Yhdistyneen Turvatalon palve-
luksessa on 10 turvallisuusalan ammattilaista. 

TURVATALO EDUSTAA turvallisuuden vahvo-
ja merkkejä ABLOY-lukituksesta muihin maa-
ilman laajuisiin turvallisuus brändeihin. Lisäk-
si se on Turvatekniikan keskuksen hyväksy-
mä paloilmoitin- ja käsisammutinliike ja toimii 
myös Elacin-kuulosuojainten jälleenmyyjänä 
Itä-Suomen alueella.

www.turvatalo.fi
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Erikoisovet 40 vuoden kokemuksella
www.ovesta.fi

Erikoisovet yli 45 vuoden kokemuksella.
www.ovesta.fi

Erikoisovet 40 vuoden kokemuksella
www.ovesta.fi

1977 2022

Maailman myllerrykset varjostavat 
korjausrakentamisen kasvuponkaisua

Taloyhtiöiden korjaushankkeis-
sa on hienoista kasvuvirettä. Noin 
joka toisella Kiinteistöliiton Kor-
jausrakentamisbarometriin vastan-
neista on tänä vuonna taloyhtiös-
sään korjaushanke. Korjaus- ja ura-
kointivaihe on näistä noin 35 pro-
sentilla yhtiöistä, ja tarjouspyyntö-
vaihe joka neljännellä. Barometrin 
osoittama vastausvuoden ilmapun-
tari on noususuunnassa, ja kaikilla 
alueilla saldoluku on nousemassa 
nollarajalle pitkästä aikaa. 

Varjoa näkymiin tuo kuitenkin 
se, että arvio ajankohtaisen talous-
tilanteen vaikutuksesta korjaami-
seen on syksyä 2021 heikompi. 
Vastaajista kuitenkin 71 prosent-
tia ilmoitti, ettei ajankohtainen 
yleinen taloustilanne vaikuta hei-
dän korjaushankkeidensa ja ylläpi-
totoimenpiteidensä toteutumiseen 
eli vireillä olevat korjaushankkeet 
toteutunevat yleisestä taloustilan-
teesta riippumatta. Huono uutinen 
on se, että lukema ei ole ollut näin 
alhainen sitten mittauksen aloituk-
sen keväällä 2014. 

Korjauksia vauhdittavat tänä 
vuonna useat seikat, joista yksi on 
koronapandemian lykkäämät hank-
keet. Ajankohtaista lisäkasvua tuo-
vat yhä yleisemmät sähköautojen 
latausjärjestelmien investoinnit se-
kä lämmitysjärjestelmiin kohdistu-
vat investoinnit. 

Barometrissa kohdistettiin huo-
miota myös mahdollisiin vaikutuk-
siin, joita koronapandemian seura-
ukset ja Ukrainan sota olisivat tuo-
neet taloyhtiöiden korjaushankkei-
siin ja talouteen.  

Putkistokorjaukset, 
julkisivut sekä latausinfra 
ja piharakenteet ovat 
kerrostalojen yleisimpiä 
korjaushankkeita 
vuonna 2022 

Kerrostaloyhtiöissä korjataan 
tänä vuonna yleisimmin vesi- ja 
viemärijärjestelmiä, julkisivuja, 
sähköautojen latausjärjestelmiä. 
Piharakenteita korjataan yleisim-
min kerrostaloyhtiöissä. Sähkö-
autojen latausjärjestelmien raken-

taminen on yleistynyt edelleen sel-
västi viime syksyynkin verrattuna. 

Rivitaloyhtiöillä piharakenteet, 
julkisivut, sähköautojen latauspis-
teet sekä vesikatto ovat yleisimpiä 
hankkeita. Myös rivitaloyhtiöissä 
yhä useampi taloyhtiö ilmoitti to-
teuttavansa sähköautojen latausjär-
jestelmiä. 

Lämmitysjärjestelmä-
hankkeiden määrä kasvussa 

Huomattava on myös se, että 
lämmitysjärjestelmään toteutetta-
vat hankkeet ovat nousseet selväs-
ti listauksessa ylöspäin viimeisten 
kahden vuoden aikana. Myös au-

rinkosähköön kohdistuu aiempaa 
enemmän mielenkiintoa ja kysyn-
tää. 

 
Sähköautojen latauspisteitä 
toteutetaan runsaasti tänä 
vuonna ja vielä pitkään 
tämän jälkeenkin 

Sähköautojen latauspisteitä ra-
portoitiin toteuttavan tänä vuonna 
noin seitsemässä prosentissa vas-
taajien yhtiöitä. Pääkaupunkiseu-
dulla lukema oli noin 12 prosenttia. 
Molemmat lukemat ovat edelleen 
kasvaneet. 

Sähköautojen latauspisteiden 
hankkeita on edelleen runsaasti 

taloyhtiössä alkavalla viisivuotis-
kaudella. Sekä kerros- että rivita-
loyhtiöiden vastaajista runsaat 40 
prosenttia ilmoitti taloyhtiössään 
toteutettavan latauspisteitä alka-
valla viisivuotiskaudella. Lataus-
pisteet ovatkin vielä pitkään ylei-
sin hanke taloyhtiöissä.  

Alkavalla viisivuotiskaudella 
sähköauton lataushankkeiden jäl-
keen seuraavaksi yleisimpiä hank-
keita ovat kerrostaloissa ulkovai-
pan kaikki korjaukset sekä putkis-
tokorjaukset. Lukitusjärjestelmi-
en uusiminen ja lämmitysjärjes-
telmään kohdistuvat hankkeissa 
näyttää olevan nyt myös kasvua 
barometrin perusteella. 

Rivitaloyhtiöissä piharakentei-
siin, julkisivuihin sekä vesikattoon 
kohdistuvat korjaukset nousevat 
seuraavaksi yleisimmiksi sähkö-
autojen latauspistehankkeiden jäl-
keen vuosina 2023-2027. 

Rahoituksen saatavuudessa 
ei isoa muutosta 

Korjauslainojen saatavuudessa 
ei tapahtunut suurta muutosta syk-
syyn verrattuna, mutta vastaajissa 
oli kuitenkin hivenen enemmän nii-
tä, jotka eivät ole saaneet joko yh-
tään tai vain yhden lainatarjouksen. 
Vastaajista 7 prosenttia ei saanut ai-
nuttakaan rahoitustarjousta. 

Lainarahoituksen saamisen ar-
vioidaan kuitenkin heikentyneen 
viimeisen puolen vuoden aikana 
viime syksyn tapaan.  

Teksti- ja kuvalähde 
Kiinteistöliitto

Kiinteistöverouudistus uhkaa johtaa kohtuuttomiin korotuksiin

Hallituksen esitys kiinteistöve-
rotuksen arvostusperiaatteiden uu-
distamisesta on lausuttavana tällä 
hetkellä. Keskeisimpänä muutok-
sessa on maapohjan verotusarvon 
määrittelyn uudistaminen. Uudis-

tuksen kokonaisvaikutusta kiin-
teistön verokuormaan on kuiten-
kin mahdotonta arvioida, koska 
maapohjien yksityiskohtaisia hin-
takarttoja ei ole julkistettu. Vero-
tusarvojen määritykseen liittyy 

myös huomattavia epävarmuus-
tekijöitä. Pahimmillaan ne voivat 
johtaa tilanteeseen, jossa verotusar-
vot ovat kiinteistön markkina-ar-
voa korkeammat. 

– Kiinteistövero on kiinteistön 
merkittävin yksittäinen kuluerä, ja 
on kohtuutonta, että lainsäädännöl-
lä luodaan niin kiinteistö- ja raken-
tamisalaan kuin koko yhteiskun-
taan merkittävää epävarmuutta yli 
vuoden ajaksi. Kiinteistöjen kus-
tannukset ja tuotot eivät ole yhteis-
kunnalle yhdentekeviä: Elinkeino-
toiminnalle ja vähittäiskaupalle toi-
mitilat ovat merkittävä kuluerä, ja 
tuotoilla on oma roolinsa niin elä-
kemenojen rahoituksessa kuin yk-
sityishenkilöiden sukanvarressa, 

kertoo johtaja Miika Kotaniemi 
Raklista.

Hallitusohjelman mukaan kiin-
teistöverouudistus ei saa johtaa 
kohtuuttomiin muutoksiin kenen-
kään kiinteistöverossa. Raklin teet-
tämän vaikutustenarvioinnin mu-
kaan yksittäisten kiinteistöjen koh-
dalla uudistus voi johtaa huomatta-
vaan nousuun maksettavan veron 
määrässä.

– Tämä voi johtaa kiinteistön 
arvon laskuun, sekä lisätä vuokra-
laisten kustannuksia, sillä osassa 
kiinteistöjä vuokralainen maksaa 
kiinteistöveron osana hoitovuok-
raa, toteaa Kotaniemi.

Erityisen pahalta uudistus näyt-
tää kauppakeskustoimialan kannal-

ta, sillä valtiovarainministeriön 
laskelman mukaan rakennuksesta 
maksettavan kiinteistöveron määrä 
kasvaisi keskimäärin 56 prosenttia.

Kohtuuttomien korotusten vält-
tämistä on uudistuksessa tavoitel-
tu säännöllä, joka määrää vuosina 
2024–2026 kiinteistöveron nou-
sulle 30 prosentin vuosittaisen ka-
ton, jonka ylittävä osa siirtyy seu-
raavalle vuodelle. Tällainen nousu 
maksettavassa kiinteistöverossa on 
kiinteistönomistajan näkökulmasta 
täysin kohtuuton. Rakli esittääkin, 
että kiinteistövero saisi tilanteesta 
riippumatta nousta enintään 15 pro-
senttia vuodessa.

Tekstilähde Rakli ry

Juuri lausunnoilla oleva kiinteistöverouudistus uh-
kaa johtaa kohtuuttomiin korotuksiin yksittäisten 
kiinteistöjen kohdalla. Samalla lainsäädännöllä luo-
daan kiinteistö- ja rakentamisalalle suurta epävar-
muutta, sillä maapohjan verotusarvon määrittelyn 
hintakartat on tarkoitus julkaista vasta vuoden 2023 
aikana. Raklin mielestä kiinteistöverouudistus tulee 
palauttaa valmisteluun siihen saakka, kunnes veron 
vaikutuksia voidaan aidosti tarkastella. 

Paine kiinteistöjen korjausrakentamiselle on kasva-
nut, selviää Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbaro-
metrista. Putkistohankkeet, julkisivuremontit, la-
tausinfran rakentaminen ja piharemontit ovat ylei-
simmät korjaushankkeet. Koronan on viivästyttä-
nyt monien korjausten toteuttamista, minkä lisäk-
si lämmitysjärjestelmä- ja latauspistehankkeet ovat 
entistä ajankohtaisempia. Samalla moni taloyhtiö 
kamppailee lainarahoituksen saatavuuden kanssa.
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ATLASPOINT OY
www.atlaspoint.fi • atlaspoint@atlaspoint.fi 

Puh. 013 - 385 8020

VUOKRAAMME 
JA MYYMME
asunnot, toimisto- 

ja työtilat sekä 
pienvarastot

SYNTYMÄVUOTESI
KOLIKOT

Nyt Suomalaiset vuosisarjat
aina vuodesta 1864 alkaen,

kaikki vuodet löytyy!
Hinnat 28 € - 1 milj. € 

KATSO
www.vuosisarjat.fi

Talonrakennusteollisuus ry, Itä-Suomen 
aluepäällikkö Kimmo Anttonen sanoo, et-
tä materiaalipula on rakennusalalla iso on-
gelma.

-Rakennusalan toimintaympäristö on krii-
sin myötä muuttunut merkittävästi. Toimi-
tusketjut ovat venyneet valtavan pitkiksi. 
Suunnittelun aikataulut ovat muuttuneet ja 
tilaajilla on isot kustannuspaineet. Urakoit-
sijat tekevät paljon töitä sen eteen, että löy-
tävät toteutuskelpoisia ja hinnaltaan kilpai-
lukykyisiä tuotteita markkinoilta, Anttonen 
kertoo ja jatkaa:

-Muun muassa teräspula uhkaa raken-
nustyömaita ja myös lattiamateriaalien, ku-
ten parketin saatavuudessa on isoja toimi-
tusvaikeuksia. Ennen Ukrainan kriisiä Ve-
näjältä tuotiin parkettia suuria määriä. Kun 
jo koronan aikana on puhuttu paljon huol-
tovarmuudesta, niin nyt tässä muuttuneessa 
tilanteessa on syytä pohtia entistä enemmän 
huoltovarmuuden merkitystä ja kotimaisten 
toimitusketjujen painoarvoa myös rakenta-
misen osalta.

Lähiöitä pitää kehittää nykyistä 
vahvemmin

Tällä vuosikymmenellä Itä-Suomen kau-
punkien elinvoimaisuutta ovat vauhdittaneet 
muun muassa nopeasti kasvanut asuntojen 
uudistuotanto. 

Anttonen korostaa, että myös lähiöiden 

vetovoimasta on pyrittävä huolehtimaan ja 
perinteisiä lähiöitä pitää kehittää aktiivisem-
min.

- Hyvinvointiyhteiskunnan pitää tukea lä-
hiöitä. Meidän kansallisomaisuus on kiinni 
rakennetussa ympäristössä eikä se koske pel-
kästään uudisrakentamista vaan myös lähiöi-
tä, joita ei saa päästää rappeutumaan. Lähiöi-
hin kannattaa investoida sekä julkisesti että 
yksityisesti. Yhdessä asukkaiden, palvelujen 
tuottajien ja muiden toimijoiden kanssa on 
etsittävä kestäviä ratkaisuja käyttäjälähtöi-
siin kehittämis- ja peruskorjaushankkeisiin, 
Anttonen sanoo.

Tietoa ja valmiuksia 
työturvallisuuden kehittämiseen

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan ra-
kennusala on onnistunut parantamaan tur-
vallisuutta merkittävästi viime vuosina. Va-
kavat tapaturmat ovat reilusti vähentyneet 
ja rakennusala on onnistunut pudottamaan 
kaikista toimialoista tasaisimmin tapaturma-
taajuuttaan. Työturvallisuus vaatii edelleen 
jatkuvaa kehittämistä, johon jäsenyritykset 
ovat sitoutuneet.

Rakennusteollisuus RT tekee järjestelmäl-
listä työtä turvallisuuskulttuurin ja toiminta-
tapojen kehittämiseksi muun muassa järjes-
tämällä työturvallisuuskilpailuja ja -kampan-
joita sekä kerää ja julkaisee tietoa työturval-
lisuuden kehityksestä.

Hyvä työympäristö on 
turvallinen ja tuottava. Tä-
mä edellyttää tapaturmien 
ennalta ehkäisemistä. Jo-
kaisen työpaikan turvalli-
suutta voidaan kehittää. Ta-
paturmat eivät tapahdu sat-
tumalta, vaan niiden takana 
on erilaisia syitä, joihin voi-
daan puuttua. 

Rakennusalan hyvän työ-
turvallisuuden aikaansaami-
seksi edellytetään, että työt 
tehdään turvallisesti, oikei-
ta työtapoja, valmistajien 
asennusohjeita ja standar-
deja noudattaen. 

Kimmo Anttosen mukaan työturvalli-
suuden varmistaminen edellyttää selkeää 
vastuiden tunnistamista ja näistä vastuista 
huolehtimista. - Turvallinen työskentely on 
suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hy-
viksi todettuihin käytäntöihin. Suurimmat 
kehittämiskohteet ovat kaikkien asenteissa 
ja tunnollisuudessa. Asiakas on nostettava 
rakennusalalla keskiöön ja työturvallisuus 
on merkittävä osa sitä. Parhaatkaan ohjeet 
ja määräykset eivät auta, jos niitä ei nouda-
teta, Anttonen muistuttaa.

Työelämän arvopohja keskiöön
Rakennusalan vetovoimaisuuden lisäämi-

nen nuorten keskuudessa on alan tärkeim-
piä päämääriä sekä tänä päivänä että tulevi-
na vuosia. Vaikka naistyöntekijöiden määrä 
rakennuksilla lisääntyykin, niin silti ala on 
yhä selkeästi miesvaltainen. 

Anttonen nostaakin esille sukupuolten vä-
lisen tasa-arvon.

-Myös rakennusala pyrkii olemaan omaa 
alaansa kohti tasa-arvoa ja vetovoimaisuut-
ta vievä organisaatio. Tavoitteina on myös 
naisten osaamisen ja arvostuksen lisäämi-
nen rakennusalan piirissä. Alalle kaivataan 
arvopohjaista keskustelua. Meidän ala tar-
vitsee feminiinistä viisautta ja naisia pitäi-
si saada enemmän alalla, Kimmo Anttonen 
määrittelee.

Kimmo Anttonen

Ukrainan kriisillä merkittävät 
vaikutukset materiaalivirtoihin

Riistaveden koulu valittiin Vuoden yhteistyöhankkeeksi Itä-Suomessa 2022

Koulun lisäksi tiloihin rakentuu 
kirjasto, nuorisotilat sekä liikunta-
tilat kuntalaisille. Työt aloitettiin 
huhtikuussa ja rakennuksen sisä-
puoliset osat valmistuvat kesällä 
2023. Piha-alueet valmistuvat syk-
syn 2023 aikana.

Jalon valittiin Kuopion kaupun-

gin/Kuopion Tilapalvelujen toi-
mesta toteuttamaan Riistaveden 
koulun rakennushanketta yhteis-
toiminnallisella mallilla. Yhteis-
toiminnallisessa kokonaisvastuu 
(KVR) -urakkamallissa tarjous-
vaiheessa valittiin kolme urakoit-
sijaa, jotka pisteytettiin Kuopion 

kaupungin määrittämin kriteerein. 
Jalon sai parhaat pisteet ja valittiin 
urakoitsijaksi.

Kuopion kaupungin kanssa yh-
teistyö on toiminut hyvin ja sen 
osoituksena hanke palkittiin Vuo-
den yhteistyöhankkeena Itä-Suo-
messa 2022. Yhteistoiminnalli-
sessa KVR-hankemallissa tilaaja 
ja urakoitsija tekevät jo suunnitte-
luvaiheessa tiivistä yhteistyötä ja 
suunnittelu- ja toteutusratkaisut 
tehdään yhdessä, jotta ne olisivat 
kustannustehokkaita ja palvelisi-
vat loppukäyttäjää mahdollisim-
man hyvin. Tällä tavalla hankkei-
ta toteutettaessa tilaaja ja urakoit-
sija istuvat samalla puolella pöy-

tää ja asioista päätetään yhdessä. 
Molempien osapuolten ollessa am-
mattilaisia on ratkaisujen ja vaih-
toehtojen hakeminen mielekästä ja 
tuottoisaa.

Jalon Rakentajat Oy:n toimitus-
johtaja Ville Kettunen kommentoi 
tunnustusta:

– Olen todella tyytyväinen saa-
mastamme palkinnosta, etenkin 
kun se myönnettiin jo ennen ra-
kentamisvaiheen aloittamista. Ar-
vostan suuresti Kuopion kaupun-
kia ja että tämän tyyppisiä uusia 
urakkamuotoja toteutetaan kau-
pungissamme. Yhteistoiminnal-
lisella mallilla toteutettaessa ura-
koitsija joutuu sitomaan tarjous-

prosessiin pääomia ns. vanhaan 
malliin verrattuna huomattavasti 
enemmän. Toisaalta siinä samal-
la myös oma organisaatio kehit-
tyy, ja se on tavallaan myös sijoi-
tus tulevaan.

– Suuret kiitokset kuuluvat 
myös omalle organisaatiolle. Jo 
tarjouskilpailuvaiheessa seurasin, 
kuinka projektissa olevat henki-
lömme olivat sitoutuneita ja innos-
tuneita hankkeesta. Ilman heidän 
työpanostaan tätä kilpailua emme 
olisi voittaneet. Toivottavasti Kuo-
pion kaupunki järjestää myös jat-
kossakin tämän tyyppisiä tarjous-
kilpailuja. Olemme mielellämme 
niissä mukana.

Jalon Rakentajat Oy:n urakoima Riistaveden yhtenäis-
koulun uudisrakennushanke on valittu vuoden 2022 
yhteistyöhankkeeksi Itä-Suomessa. Riistaveden yhte-
näiskoulu on merkittävä hanke Kuopiossa, sillä urak-
kasopimuksen mukainen projektin tavoitehinta on 
12,5 miljoonaa euroa ja koulun kokonaisala tulee ole-
maan yli 5000 neliömetriä.

Ukrainan kriisin vaikutukset rakennusalalla liittyvät tällä hetkellä kustannustason ja erityi-
sesti materiaalien ja energian hintojen nousuun sekä toimitusketju- ja logistiikkahäiriöihin. 
Näillä on vaikutuksia muun muassa rakennustuotteiden ja varaosien saatavuuteen. 
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Itä-Suomen alueelle.

Tarkistuksen yhteydessä saattaa 
ilmetä vaurioiden lisäksi puutteita. 

– Yleisimmät puutteet ovat kiin-
nityspisteet ja turvallinen kulku. 
Kulkua ei esimerkiksi ole piipul-
le saakka. Nuohoojat puhdistavat 
työnsä puolesta myös ilmastointi-
putkia ja läpivienneille on harvoin 
turvallista kulkua, sanoo kattotur-
vallisuusalan kouluttaja Pasi Saa-
rinen Vesivekiltä. 

Vuosittain nuohousalalla sattuu 
noin 60 onnettomuutta, joihin joh-
taa puutteellinen tai heikkolaatui-
nen pääsy piipulle. Nuohousalan 
keskusliiton tekemän kyselytutki-
muksen mukaan kattoturvallisuu-
dessa on usein merkittäviä puuttei-
ta. Tikkaita, kattosiltoja, suojakai-
teita ja turvaköyden kiinnityspis-
teitä ei ole asennettu välttämättä 
laisinkaan. 

– Kattoturvan suunnittelussa 
kannustan ottamaan yhteyttä am-
mattilaisiin. Työ suunnitteluvai-
heesta toteutukseen vaatii erityis-
osaamista ja korkealla työskente-
lyn ammattitaitoa, vahvistaa Mur-
tokare. 

Parannustyö alkaa 
tarkistuksesta 

Kiinteistönomistajan vastuun 
kannalta on ensiarvoisen tärkeää, 
että tikkaat, kattosillat ja muut ka-
ton kulkutiet ovat nykyaikaiset ja 

kunnossa. 
Kesällä hyvän sään aikana on 

hyvä tarkistaa katto ja sen kulku-
tiet. Myös yläpohjassa tulisi käy-
dä varmistamassa, ettei vuotovau-
rioita ole. 

Katolle tai yläpohjaan ei kuiten-
kaan tule edes yrittää kiipeillä, jos 
kiinteistöön ei ole asennettu kun-
nollisia tikkaita ja muita kattotur-
vatuotteita, tai ei ole varma omista 
taidoistaan ja kyvystään työsken-
nellä korkealla. 

Ammattilaiset saa helposti pai-
kalle ja silloin turvallisuus on taat-
tu. 

– Kattoturvan tarkistus ja suun-
nitelma sen parantamiseksi on ve-
loitukseton, sanoo Saarinen. 

Kattoturvaan liittyy paljon am-
mattitaitoa edellyttävää erityis-
osaamista. 

Rakennusvuosi 
määrittelee paljon 

Kiinteistön kattoturvallisuuden 
edellytykset seuraavat kiinteistön 
rakennusvuonna voimassa olleita 
määräyksiä. Ne määrittelevät vä-
himmäistason, ei haittaa vaikka 
vanhemmassa kiinteistössä olisi-
kin nykyaikaiset kattoturvatuotteet. 

– Nuohoojan työ on vaarallis-
ta, koska kiipeämiseen liittyy aina 
riski. Herättelemme kuluttajia ym-
märtämään tilanteen tiedottamisel-

la, mutta myös rakennusvalvonnal-
la on iso rooli, sanoo Murtokare. 

Huolestuttavana puutteena Mur-
tokare pitää uudisrakennuskohtei-
ta, joissa rakennusvalvonta ei ole 
edellyttänyt riittävän järeää katto-
turvaa. Siksi uudempienkaan kiin-
teistöjen tarkistukset eivät ole ai-
heettomia. Kattoturvan vikoihin 
kuuluu myös se, ettei sitä ole mi-
toitettu oikein. 

– Kattosiltoja ei ole välttämättä 
asennettu oikeille paikoille tai kat-
tosilta loppuu jo kaksi metriä en-
nen piippua, Saarinen antaa karkei-
ta esimerkkejä. 

Saarinen näkee työssään koh-
teita, joissa ei ole kattoturvaa lain-
kaan. Liian vanhat ja vaillinaises-
ti asennetut kattoturvatuotteet ovat 
yleisiä. Aiemmin käytössä olleet 
puiset tikkaat tai kattosillat eivät 
täytä mitään vaatimuksia ja ovat 
äärimmäisen vaarallisia. 

Ilmoitus 
pelastusviranomaisille
 on mahdollinen 

Nuohoojilla on lain mukaan vel-
vollisuus ilmoittaa vaarallisista vi-
oista pelastusviranomaisille. Katol-
le ei tarvitse kiivetä, mikäli työtur-
vallisuus ei ole nuohoojan näkökul-
mastaan riittävä. 

Tämän pitäisi osaltaan moti-
voida kiinteistönomistajia paran-

tamaan tilannetta. 
– Kattoturvan vakavista puut-

teista ilmoitetaan kiinteistön omis-
tajan lisäksi myös pelastusviran-

omaisille. Osa laiminlyönneistä 
johtuu tietämättömyydestä, mutta 
joukossa on välinpitämättömyyttä-
kin, kertoo Murtokare. 

Kattoala avuksi nuohousalan huoleen

Kattoturva-terminologiaa
• Seinä- eli talotikkaat mahdollistavat turvallisen katolle pääsyn. Ne 
ovat lakisääteiset kaikissa kiinteistöissä, joissa katolla suoritetaan nuo-
hous ja muita huoltotöitä.
• Lapetikkaat eli kattotikkaat asennetaan lappeen suuntaisesti talo-
tikkaiden jatkoksi. Vesivekin kattotikas on CE-merkitty luokan 2 mu-
kaan, eli sitä voidaan käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä.
• Kattosilta turvaa poikittaisen kulun katolla savupiipulle ja muille 
huollettaville kohteille. Vesivekin kattosilta täyttää SFS-EN 516 luokan 
2 vaatimukset, eli sitä voidaan käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä.
• Lumieste suojaa kiinteistön asukkaita ja omaisuutta katolta puto-
avalta lumelta ja jäältä. Ne helpottavat kosteudenhallintaa, kun lumi 
sulaa katolla, se ei kinostu kodin seinustoille.
• Turvakisko nopeuttaa huoltotöitä katolla. Kiskon ja sitä pitkin liik-
kuvan vaunun ansiosta vältetään vaaratilanteita lisäävät köyden ir-
rottamiset.
• Hätäpoistumistiet eli kansankielellä palotikkaat takaavat turvallisen 
varapoistumistien yläkerran ikkunoista ja parvekkeilta.

Nuohoojan ja muiden katolla huoltotöitä tekevien turvallisuus on kiinteistönomistajan vastuulla. – Näin 
runsaslumisen talven jälkeen kaikkien kiinteistönomistajien tulee tarkistaa, ettei lumi ole vaurioittanut tik-
kaita tai muita katon kulkuteitä, muistuttaa Nuohousalan keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare. 

Vesivekin veloitukseton asiantun-
tijapalvelu auttaa asiakasta rat-
kaisemaan kerralla koko ongel-
man. – Ammattitaitomme perus-
tuu siihen, että työskentelemme 
yhteistyössä useiden eri kiinteis-
töjen huoltoja tekevien ryhmien 
kanssa. Siksi tunnemme ammat-
tialojen turvallisuusvaatimukset, 
Pasi Saarinen linjaa.
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FinnBuild Highlights 
-kilpailussa etsitään 
yli 400 näytteilleaset-
tajan joukosta mielen-

kiintoisimmat keksinnöt ja 
tuotekehityksen helmet, jot-
ka
• tehostavat alan liiketoi-
mintakykyä, laadunkehi-
tystä ja turvallisuutta tai
• ekologista vastuullisuutta 
(vähähiilisyys, kiertotalous, 
biodiversiteetti) tai
• sosiaalista vastuullisuut-
ta (henkilöstö, yhteiskunta-
vastuu, rakennuksen loppu-
käyttäjät).

Ehdotus voi olla tutki-
mus- tai kehitystyöhön pe-
rustuva, alaa uudistava val-
mis tuote, palvelu tai me-
netelmä, joka täyttää kil-
pailun hakukriteerit. Suo-
men Messusäätiön myön-
tämä FinnBuild Highlights 
-pääpalkinnon 10 000 e saa-
ja julkaistaan tapahtumassa 
4.10.22.

Messukeskuksen hallit 
laajasti täyttävän ammatti-
tapahtuman näyttelyalueet 
ovat betoni, puu, rakenta-
minen, talotekniikka, infra, 
työkoneet, turvallisuus ja 
täydentävät rakennusosat. 
FinnBuild on niin kävijä-
määrältään kuin pinta-alal-
taan suurin ammattitapahtu-
mia Messukeskuksessa.

– Vallitsevassa maail-
mantilanteessa ei ajankoh-
taisista puheenaiheista ole 
pulaa, kun edellisestä Finn-
Buildistä on vierähtänyt nel-
jä vuotta. Alalla odotetaan 
tapahtumaa innokkaasti, ei-
kä vähiten iltajuhlaa, jossa 
esiintyy 5.10. Raskasta Is-
kelmää, sanoo FinnBuildin 
liiketoimintapäällikkö Jus-
si Kivikari.

SPAN-puusiltakilpai-
lu haastaa FinnBuildissä 
opiskelijat. Kilpailu on tar-
koitettu rakennustekniikan 
ammattikorkeakoulu- ja yli-

opisto-opiskelijoille ympäri 
Suomea. Kilpailutehtävänä 
on rakentaa 1,0 metrin va-
paan jännevälin silta, kun 
käytettävissä on 9 metriä 
10x10 mm rimaa, 1,5 met-
riä 10x20 mm rimaa ja 1 dl 
Erikeeperiä.

Suomen Messusäätiön 
myöntämä 5000 euron ar-

voinen stipendi jaetaan kil-
pailukategorioittain pie-
nempiin 2x1500 e ja 2000 
e osiin.

Kilpailun järjestävät yh-
teistyössä Messukeskus, 
Rakennusinsinöörit ja -ark-
kitehdit RIA ry. sekä Suo-
men Rakennusinsinöörien 
liitto RIL ry., FinnBuild-

messujen yhteydessä, jos-
sa järjestetään myös kilpai-
luun ilmoitettujen puusilto-
jen kokoaminen ja koestus.

FinnBuild on rakenta-
misen ja talotekniikka-alan 
suurin tapahtuma Suomes-
sa niin osallistuvien yritys-
ten, kävijöiden lukumääräl-
lä kuin näyttelypinta-alalla 

mitattuna. Se järjestetään 
normaalioloissa joka toinen 
vuosi. Vuonna 2018 tapah-
tumassa vieraili yli 25 000 
kävijää.

Lisätietoa: 
finnbuild.fi, LinkedIn, 
Twitter #FinnBuild 

FinnBuild Highlights 2022 -kilpailu on avattu
Suomen suurin rakennus- ja talotekniikka-
messut FinnBuild täyttää Messukeskuksen 
hallit laajasti ja kokoaa rakennusalan am-
mattilaiset neljän vuoden tauon jälkeen 4.–
6.10. FinnBuild Highlights -kilpailussa etsi-
tään näyttelyn mielenkiintoisimmat tuot-
teet ja palvelut.
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Joensuun ratapihan parantaminen etenee 
- asetinlaitetilat valmiina

Joensuun ratapihalla otetaan 
suuri teknologinen harppaus, kun 
tämänhetkiset mekaaniset liiken-
teenohjaus- ja turvalaitteet uudis-
tetaan nykyvaatimusten mukaisik-
si. Asetinlaite on tässä keskeisessä 
roolissa. Asetinlaitteet ovat tieto-

teknisiä rautatieliikenteen turva-
laitteita, jotka turvaavat junien 
liikkumisen raiteilla, sekä ohjaa-
vat vaihteita ja ratapihan opasti-
mia kauko-ohjatusti.

– Asetinlaitteet parantavat rata-
pihan toimintavarmuutta ja juna-

liikenteen turvallisuutta, sillä ne 
vähentävät inhimillisiä virheitä. 
Ne myös vähentävät henkilötyön 
tarvetta, sillä ne kääntävät vaihteet 
sähköisesti. Tällä hetkellä Joen-
suun ratapihalla vaihteet käänne-
tään vielä käsin, sanoo hankkeen 
projektipäällikkö Jetro Matilai-
nen Väylävirastosta.

Joensuussa asetinlaitteelle on 
rakennettu kaksi tilaa, jotka val-
mistuivat keväällä Joensuun ase-
malle ja Onttolaan. Rakennukset 
ovat kooltaan noin 190 ja 120 ne-
liötä. Kolmiosaisessa rakennuk-
sessa on virranjakotila, varsinai-
sen asetinlaitteen laitesali ja työs-
kentelytila. Asetinlaitetilat on ra-
kennettu betonielementeistä ja ne 
ovat täysin paloturvallisia.

Joensuun ratapihan paranta-
misessa on menossa työvaiheita, 
jotka aiheuttavat tavanomaista 
enemmän melua lähialueille.

Ensimmäinen meluava työ oli 
kaapelikourujen sahaaminen ja 
asentaminen radan viereen lau-
antain ja sunnuntain välisenä yö-
nä 4.–5.6.2022. 

Melua syntyy myös Korpi-Jaa-
konkadun läheisyydessä tehtäväs-
tä 6.6 alkaneesta paalutuksesta, jo-
ka jatkuu 17.6. saakka. Työtä teh-
dään päivisin klo 07–18 välillä.

– Melu ja pölyäminen töiden ai-
kana pyritään pitämään mahdolli-
simman vähäisinä. Erityisesti me-
lu voi kuitenkin valitettavasti ai-

heuttaa häiriötä lähialueiden asuk-
kaille, toteaa Matilainen.

Ajanmukainen ja 
toimiva ratapiha tukee 
Joensuun asemanseudun 
kehittämistä

Joensuun keskustassa sijaitse-
va ratapiha oli kunnostuksen tar-
peessa. Ratapihan kiskot, pölkyt 
ja sepelitukikerrot olivat huonossa 
kunnossa, eikä ratapihan nykyi-
nen kapasiteetti riitä kasvavalle 
junaliikenteelle. Henkilöjunalii-
kenteen Helsingistä ennustetaan 
kasvavan 12 junasta 14 junaan 
vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteet
Toimiva ja helppokulkuinen 
ratapiha
• Raiteistomallin muutoksilla ta-
voitellaan joustavampaa ja kapasi-
teetiltaan suurempaa liikennöintiä 
ja parem¬paa palvelutasoa. Uu-
distettu ratapiha mahdollistaa 
myös toimivammat matkaketjut.

Turvallinen ratapiha
• Uudet turvalaitteet ja rakennet-
tava tietokoneasetinlaite parantaa 
ratapihan turvallisuutta.

Ylläpidon ja liikenteen 
kustannuksien vähentäminen
• Junaliikenteen ja kunnossapi-
don kustannukset vähenevät 3,3 
miljoonaa euroa vuodessa.

Hankkeen sisältö
Ratapiha uudistetaan nykypäi-

vän vaatimusten ja liikennöintitar-
peen mukaiseksi. Radan rakenteet 
ja vaihteet uusitaan ja ratageomet-
riaa muutetaan toimivammaksi. 
Raiteet sähköistetään tarvittavil-
ta osin ja valaistusta uusitaan ja 
lisätään määräysten mukaisesti. 
Lisäksi kes¬kitetyille vaihteille 
tehdään vaihteenlämmitys.

Ratapihalle tehdään kokonaan 
uusi asetinlaite ja se va¬rustetaan 
moderneilla turvalaitteilla, opas-
timilla ja keskitetyillä vaihteilla. 
Asema tehdään paremmin palve-
levaksi uusimalla laiturit esteet-
tömyysvaatimusten mukaisesti.  
Tavara- ja henkilöratapihan sivu-
raiteiden K43-tyyppiset raiteet ja 
vaihteet uu¬sitaan 54E1-tyyppi-
seksi. Pääraide siirretään itäreu-
nasta länsireunaan ja uu¬sitaan 
60E1-tyyppisiksi.

Sulkulahden ratapihaa jatke-
taan etelään noin 250 metriä ja 
välittömästi Sulkulahden etelä-
puolelle tehdään uusi liikenteen-
hoitoraide, jolta otetaan yh¬teys 
Sulkulahden ratapihalle. Joen-
suu Peltolan kohdalla olevat 
puunkuormaus¬raiteet puretaan. 
Joensuu Sulkulahti ja Joensuu 
Peltola erotetaan toisistaan vaih-
dekujalla.

Teksti- ja kuvalähde: Väylä

Sorateiden kunnossapidon toimintalinjat uudistuivat

Suomen maantieverkko on 78 000 kilo-
metriä, josta sorateiden osuus on suuri, 27 
000 kilometriä. Pienemmistä liikennemääris-
tä huolimatta sorateillä on oleellinen merki-
tys sekä ihmisten sujuvaan liikkumiseen että 
elinkeinoelämän kilpailukykyyn. Sorateiden 
kunnossapidon toimintalinjojen uudistuksen 
taustalla ovat muutokset toimintaympäristös-
sä: esimerkiksi ilmastonmuutos, liikkumisen 
muutokset ja elinkeinotoiminnan alueellinen 

keskittyminen.
– Sorateiden hoidon palvelutaso pysyy 

suurin piirtein samana kuin ennenkin. Kun-
nonhallinnasta kuitenkin siirrytään kohti 
omaisuuden hallintaa, eli sorateillä tehtävät 
toimenpiteet pohjautuvat yhä enemmän tie-
toon. Lisää tietoa kerryttämällä voidaan tehdä 
entistä kustannustehokkaampia ratkaisuja so-
rateiden kunnossapitoon, sanoo maanteiden 
kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen 
Väylävirastosta.

Soratiet luokitellaan jatkossa kahteen 
luokkaan aiemman kolmen sijaan: vilkkaat 
ja verkollisesti merkittävät soratiet sekä pe-
russoratiet. ELY-keskukset esittävät soratie-
luokat Väylävirastolle, joka hyväksyy luo-
kitukset.

Soratieluokille varmistetaan jatkossakin 
hoidon perustason resursointi hoitourakoi-
den kautta. Sorateiden pintakunnon hoito ja 
perustason ylläpito eli esimerkiksi kuivatus 

ja sorastus priorisoidaan rakenteellisten kor-
jausten edelle. Rahoitusta kuitenkin kohdis-
tetaan edelleen pahan kelirikon poistamiseen 
ja suunnitelmallisemmin myös pintakeliri-
kon torjumiseen.

Kustannustehokkuus ja parempi 
kunto kulkevat käsi kädessä

Uusissa linjauksissa sorateiden tavoitele-
veys kasvaa entisestä 6 metristä perusteil-
lä 6,5 metriin ja vilkkailla teillä 7 metriin. 
Ojitusten yhteydessä ylileveät (yli 7 metriä) 
soratiet palautetaan tavoiteleveyteen, jotta 
kunnossapito on kustannustehokkaampaa 
ja tie on paremmassa kunnossa sen käyttä-
jiä varten.

Lisäksi teknisesti erittäin huonossa kun-
nossa olevia ja liikennemäärältään vähäisiä 
päällystettyjä teitä voidaan muuttaa sorateik-
si. Tällöin tie on mahdollista pitää liikennöi-
tävässä kunnossa verrattuna reikäiseen pääl-

lystettyyn tiehen.
Päällysteen korjaamista ja paikkaamista 

kannattaa kuitenkin jatkaa niin kauan, kun 
se on taloudellista ja teknisesti mahdollista. 
Toisaalta myös erittäin vilkas soratie voidaan 
päällystää, jos se on kokonaisuuden kannal-
ta paras ratkaisu.

Uusilla toimintalinjauksilla pyritään myös 
parantamaan eri toimijoiden osaamistasoa 
koulutusta tarjoamalla. Lisäksi eri työme-
netelmiä ja materiaaleja tutkitaan sekä ke-
hitetään, myös ilmastonmuutossyistä. Ta-
voitteena on myös aktiivinen vuoropuhelu 
asiakasryhmien kanssa siten, että kaikki osa-
puolet hyötyvät.

– Painorajoituskäytäntöjä yhtenäistetään 
koko Suomessa. Se helpottaa esimerkiksi 
juuri keskustelua raskaiden kuljetusten ajoit-
tamisesta eri vuodenaikoina. Rajoituksia voi-
daan myös muuttaa joustavammin tilanteen 
mukaan, Pirinen toteaa.

Sorateiden kunnossapidon toi-
mintalinjat uudistuivat touko-
kuussa, mutta tien päällä muutok-
set näkyvät enemmän vasta ke-
väästä 2023 alkaen. Uudistus vas-
taa muuttuneeseen toimintaym-
päristöön, kuten liikennevirtoihin 
ja ilmastonmuutokseen.

Vastavalmistunut asetinlaite Joensuun Onttolassa

Joensuun ratapihan parantamisessa saavutettiin tou-
kokuussa tärkeä etappi, kun asetinlaitetilat Joensuun 
asemalla ja Onttolassa valmistuivat. Asetinlaitetilat 
ovat osa kokonaisvaltaista muutosta, jolla Joensuun 
ratapiha uudistetaan nykyliikennettä palvelevaksi ja 
paremmin toimivaksi. Itse asetinlaite asennetaan ti-
loihin kesän aikana ja otetaan käyttöön syksyllä.

Kaapelikourujen asennusta
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Infra-alan ahdinko olisi käännettävissä 
alueellisen kehityksen perustaksi

– Kun talouden pyörät pyörivät 
hieman tahmeammin, investoi-
minen infraan toimii elvyttävästi. 
Mitä paremmassa kunnossa väylät 
ovat, sitä pienemmällä energianku-
lutuksella saadaan ihmiset ja tava-
rat liikkumaan.

Pitkäjänteisyyden lisäksi 
tarvitaan resursseja

Pekka Lyytikäinen muistuttaa, 
että hallitus on päättänyt valtakun-
nallisesta liikennejärjestelmäsuun-
nitelmasta vuosille 2021–2032 
(Liikenne12-suunnitelma). 

– Liikenne12-suunnitelma tuo 
liikennejärjestelmän suunnitte-
luun kaivattua pitkäjänteisyyttä 
yli vaalikausien. Pitkän aikavälin 
väyläsuunnittelua on tehty muis-
sa Pohjoismaissa jo hyvin kauan, 
puhumattakaan läntisen Euroopan 
maista.

– Parannettavaa riittää Itä-Suo-
messa. Esimerkiksi VT 9 välillä Jo-
ensuu-Kuopio on valtatieksi aivan 
onneton. Myös pitkittäisteitä pitää 
kehittää. Hyväkuntoiset väylät ge-
neroisivat alueen suotuisaa kehitys-
tä, mutta olemme jääneet rahanja-
ossa mopen osille muuhun maahan 
verrattuna. Korjausvelkaa on todel-
la paljon, varsinkin kun mennään 
kuntien keskustaajamista syrjem-
mälle.

Kunnissa infrasta 
huolehditaan

Pekka Lyytikäinen pitää roh-
kaisevana sitä, että kunnat ja kau-
pungit satsaavat infraan sen minkä 
pystyvät.

– Kunnissa on oivallettu että in-
vestointi infraan on investointi tule-
vaisuuteen. Jos yhteydet eivät toi-
mi, yritykset poistuvat, ja sitä myö-
tä lähtevät ihmiset, oppilaitokset ja 
kaikki muukin. 

– Toivottavasti rahoitus kunnis-
sa säilyy vähintäänkin nykyisellä 

tasollaan. Esimerkiksi Joensuussa 
maakuntakeskuksen sujuvasti toi-
miva infra säteilee hyvää myös ym-
päröivälle alueelle. Saavutettavuus 
ja luotettavat yhteydet ovat menes-
tyvän yritystoiminnan edellytyksiä.

Osaavat ammattilaiset 
takaavat onnistuneet urakat

Infrainvestoinnit lisäisivät myös 
alan vetovoimaa työllisyyden nä-
kökulmasta. Ammattitaitoiset teki-
jät ovat avainasemassa, kun tavoi-
tellaan työn korkeaa laatua. 

Tilaajan kannalta ratkaisevaa on 
yritysten palveluntuottokyky. Sen 
muodostavat osaava henkilöstö ja 
ajanmukainen konekanta, joiden 
turvin urakka toteutetaan suunni-
telmallisesti ja ajallaan.

– Yritysten palveluntuottokyvyn 
edistämiseksi on oltava tarjolla riit-
tävästi tasokasta koulutusta. Sen to-
teuttamiseen tarvitaan valtion ra-
hoitusta, johon INFRA Pohjois-
Karjala ry pyrkii myötävaikutta-
maan esimerkiksi alueen kansan-
edustajien kautta. Savo-karjalai-
sittain olemme samassa veneessä. 

Koulutuksen tulisi vastata 
alan ja alueen tarpeisiin

Tekninen kehitys on ollut ripeää 
esimerkiksi koneohjauksessa. Uut-
ta opittavaa tulee eteen jatkuvas-
ti, ja työmailla vaaditaan aiempaa 
enemmän laajojen kokonaisuuksi-
en hallintaa. 

– INFRA ry:llä, yrityksillä ja op-
pilaitoksilla on hyvä käsitys siitä, 
millaista koulutusta ja miten paljon 
uusia työntekijöitä alalle tarvitaan, 
Pekka Lyytikäinen mainitsee.

Koulutuksen rahoitus perustuu 
volyymeihin ja niiden odotusarvoi-
hin, joten Itä-Suomi jää tässäkin 
suhteessa huonompaan asemaan 
kuin muut alueet. 

– Olemme pyrkineet osoitta-
maan ministeriölle ja päättäjille, 
että rahoitusmallissa on Itä-Suo-
men negatiivista kierrettä voimis-
tavia epäkohtia. 

Yksi INFRA ry:n keinoista vah-
vistaa alaa on mukanaolo erilaisissa 
projekteissa. 

– EU:n rakennerahastohankkei-
den tuella olemme pystyneet hank-
kimaan esimerkiksi oppilaitoksille 
kalustoa, Lyytikäinen kertoo.

Koulutusta kehitetään 
yhdessä yritysten kanssa

Pekka Lyytikäisen mukaan 
infra-alalle nuorisoasteen koulu-
tukseen oli tänä vuonna ensisijai-
sia hakijoita tuplasti enemmän kuin 
aloituspaikkoja, joten vetovoimaa 
edelleen on. 

– Mutta onko alalla pitovoi-
maa? Olosuhteiden vuoksi ala on 
voimakkaasti sesonkiluontoinen. 
Kesäisin on hirveästi töitä, tarvit-
taisiin enemmän tasaista ympäri-
vuotisuutta.

Niukoista resursseista huolimat-
ta infra-alan opetus on Pohjois-
Karjalassa oivassa vireessä.

– Koulutusta on kehitetty yhdes-
sä yritysten kanssa, mistä hyvänä 
esimerkkinä ovat YSAOn Liperin 
toimipiste ja Riveria. Meillä on 
kumppanuussopimuksia molem-
pien oppilaitosten kanssa. 

– Alalta poistuu enemmän työn-
tekijöitä kuin uusia tulee, eläköity-
minen on voimakasta. Kuilu kas-
vaa ikään kuin korkoa korolle vuo-
sittain. Onneksi on vielä ihmisiä, 

joita kiinnostaa työskennellä käsin 
ja isoilla koneilla, ja nähdä oman 
työnsä jälki. 

Hintojen nousu ja 
saatavuusongelmat 
rasittavat alaa

Infra-ala on poikkeuksellisten 
haasteiden keskellä. Materiaalien 
saatavuudessa on ongelmia ja nii-
den hinnat ovat nousseet huimasti 
– samoin polttonesteiden. 

– Esimerkiksi teräksen osalta 
puhutaan jo tuntien aikaikkunois-
ta, kun hinta nousee, Lyytikäinen 
kuvailee.

 – Yritysten ongelmana on nous-
seiden kustannusten siirtäminen 
palveluiden tuotantoketjuun. Se 
on erittäin vaikeaa varsinkin jul-
kisissa hankinnoissa. Infrahankkei-
ta ei oikein voi tehdä talkoilla tai 
harrastuksen vuoksi. 

Lyytikäinen mainitsee, että osit-
tainen helpotus on, jos tarjouspyyn-
töasiakirjoissa kustannuksia on si-
dottu indeksiin.

– On kuitenkin muistettava, et-
tä indeksit laahaavat aina todelli-
sen tilanteen perässä. Väyläviras-
tolla ja ELY-keskuksilla on järjes-
tely, jonka kautta on hankekohtai-
sesti perustellen mahdollista saada 
huomioitua osa kohonneista mate-
riaalikuluista. 

Poliittisia valintoja
Pekka Lyytikäinen korostaa, että 

polttonesteiden, materiaalien ja va-
raosien hinnannousu yhdessä epä-

varman saatavuuden kanssa on yri-
tyksille valtava ongelma. 

– Tilanne on erikoinen ja vai-
kea. Infra- ja konetyöala käyttää 
kevyttä polttoöljyä eli löpöä, jon-
ka keskihinta on noussut vuodessa 
samaa tahtia kuin dieselöljyn, jopa 
enemmän. 

– Mitä yritys voi tehdä, jos koko-
naisurakkaan sisältyvät rakennus-
tarvikkeet, mutta niitä ei olekaan 
saatavilla tai jos niiden hinta on 
moninkertaistunut? Tiehankkeis-
sa voi pohjatyöt olla sovittuna täl-
le vuodelle ja päällystystyöt ensi 
vuodelle, mutta bitumin saatavuu-
desta vuonna 2023 ei ole minkään-
laista varmuutta, Lyytikäinen antaa 
esimerkkejä. 

– Bitumin hinta on jo karannut 
käsistä, joten samalla rahalla saa 
nyt paljon vähemmän päällystettyjä 
kilometrejä kuin aikaisemmin. On 
tehtävä vain paikkaa paikan päälle, 
ja korjausvelka kasvaa entisestään. 

Lyytikäinen huomauttaa, että 
toisinkin voisi olla. Kyse on po-
liittisista valinnoista.

– Valtio ottaa kumipyöräliiken-
teestä yli 8 miljardia euroa erilai-
sina veroina vuosittain, mutta pa-
lauttaa sektorille tuosta summasta 
vain murto-osan.  

www.rakennusteollisuus.fi/
INFRA/

– Maailmantilanteesta huolimatta positiivista on se, et-
tä ainakaan vielä infrahankkeita ei ole keskeytetty, lu-
kuun ottamatta Saimaan kanavan uudistamista. Toivot-
tavasti siihen varattu raha kohdennetaan tänne Itä-Suo-
meen, toteaa INFRA Pohjois-Karjala ry:n toiminnanjoh-
taja Pekka Lyytikäinen.

INFRA Pohjois-Karjalan toimin-
nanjohtaja Pekka Lyytikäinen. 
Kuva: INFRA ry

Kuva: INFRA ry
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05-3435666 (24h)

info@hamre.fi
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CAMSO
-kumitelat hyllystä-

Infrarakentamisen kehitystä
tuetaan miljoonilla euroilla

Vihreä rakentaminen 
on yksi monista 
merkittävistä teki-
jöistä ilmastonmuu-

toksen torjumisessa, ja siksi 
ympäristöministeriö ja Bu-
siness Finland panostavat 
vuosien 2021–2023 aikana 
yhteensä lähes 40 miljoonaa 
euroa rakennetun ympäris-
tön ilmastotyöhön. Rahoi-
tuksen lähde on EU:n elvy-
tysrahoitus.

Ympäristöministeriön 
toinen hakukierros on juu-
ri päättymäisillään ja kaksi 
on vielä jäljellä. Business 
Finlandin viimeinen, noin 
15 miljoonan euron suurui-
nen hakukierros päättyy lo-
kakuun lopussa.

Vähähiilisen rakenne-
tun ympäristön ohjelman 
tarkoituksena on tukea ra-
kentamisen tutkimus-, kehi-
tys- ja innovaatiohankkeita, 
joilla voidaan kehittää myös 

aiempaa ilmastoystävälli-
sempää infrarakentamista. 
Ympäristöministeriön pro-
jektikoordinaattori Maija 
Stenvall avaa, että tukea 
voivat hakea kaikenlaiset 
organisaatiot.

– Hakemuksen voi laittaa 
jokainen organisaatio, jonka 
hanke liittyy rakennettuun 
ympäristöön. Hakija voi ol-
la yritys, kunta, järjestö tai 
vaikka tutkimuslaitos.

Tukea myönnetään uu-
sien, vihreää rakentamista 
tukevien ratkaisujen löytä-
miseen.

– Tuen avulla voidaan 
kokeilla jotain uutta, jolla 
tähdätään rakennetun ym-
päristön vähähiilisten rat-
kaisujen kehittämiseen.

Kotimaahan hankkeita 
suunnittelevat organisaatiot 
voivat hakea tukea ympäris-
töministeriöltä. Jos organi-
saatio näkee hankkeessaan 

kansainvälistä potentiaalia 
ja haluaa tehdä innovaati-

ollaan vientiä, tuki haetaan 
Business Finlandilta.

Kehittämistarvetta 
on paljon

Suomessa ollaan mones-
sa mielessä edelläkävijöitä 
ilmastonmuutoksen torju-
misessa, mutta tekemistä 
riittää yhä. Infrarakenta-
misessa tarvitaan runsaasti 
tutkimusta ja kehittämistä 
vähähiilisyyden saavutta-
miseksi.

– Esimerkiksi tietojen-
hallinnassa ja materiaali-
pankeissa on vielä paljon 
kehittämistarvetta. Niihin 
tarvitaan vielä lisää työka-
luja, joilla saataisiin edis-
tettyä vähähiilisyyttä. Joita-
kin käytäntöjä on kehitetty 
jo pitkään, kuten uusioma-
teriaalien teknisen soveltu-
vuuden arviointia. Monesti 
kyse on käytännönläheisistä 
toimintamenetelmistä, ker-

too Väyläviraston yksikön-
päällikkö Laura Yli-Jama.

Vähähiilisyyden saavut-
tamisen tarve vain korostuu, 
sillä IPCC:n tuoreen ilmas-
toraportin mukaan ilmaston 
lämpenemisen pysäyttämi-
seksi tarvitaan entistä ra-
jumpia toimia. Lisäksi il-
mastonmuutoksen aiheut-
tamat ilmiöt vaikuttavat jo 
nyt infraan, minkä takia eri 
tilanteisiin sopeutuminen on 
tärkeää.

– Iso haaste on siinä, että 
tarvitsemme tietoa ja osaa-
mista, joilla kehitetään yh-
teistyötä ja verkostoja. Esi-
merkiksi tulvat, lämpötila-
erot ja myrskyt ovat asioi-
ta, jotka vaativat sopeutu-
mista. Miten ilmastonmuu-
tos vaikuttaa rakennusma-
teriaalien kestävyyteen ja 
rakennustapoihin, miten 
muutosten ennustettavuut-
ta voidaan parantaa ja mi-

ten rakentamisessa pysty-
tään ottamaan aiempaa pa-
remmin huomioon olosuh-
teet ja tietotarpeet, Yli-Jama 
kiteyttää.

Vähähiilisen rakennetun 
ympäristön ohjelman ta-
voitteena on edistää myös 
eri toimijoiden yhteistyötä. 
Yhteistyössä olennaista on 
oikeiden hankekumppanei-
den löytäminen. Avustusten 
lisäksi ohjelma tarjoaa ra-
kennetun ympäristön ilmas-
totyöstä kiinnostuneille toi-
mijoille alustan laajalle ver-
kostoitumiselle, yhteistyöl-
le sekä parhaiden oppien ja-
kamiselle.

– Tukimahdollisuuksiin 
voi tutustua netissä kirail-
masto.fi-sivustolla, Stenvall 
vinkkaa.

Teksti Toni Rajamäki 
Kuva Juha Arvid Helminen 

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sekto-
rin organisaatioilla on mahdollisuus saa-
da tukea Vähähiilisen rakennetun ympä-
ristön ohjelmasta, jonka avulla vauhdi-
tetaan vihreää siirtymää. 

Tukea voi hakea mikä tahansa organisaatio, kertovat ympäristöministeriön projektikoordinaattori Maija Stenvall 
ja Väyläviraston yksikönpäällikkö Laura Yli-Jama.
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Luontevaa
louhintapalvelua

vankalla
ammattitaidolla!

Puh. 044-365 8877
Löydät meidät myös Facebookista!

www.mlevyoy.fi

KiviainestoimituksetKiviainestoimitukset
ja maanrakennustyötja maanrakennustyöt
yli 50 vuoden kokemuksellayli 50 vuoden kokemuksella

KAIVINKONETYÖT • KAIKKI SORA- JA MURSKELAJIKKEET

• OMA MAANLÄJITYSLAITE • LAVETTIKULJETUKSET

• MULLAN SEULONTA JA MYYNTI

Polttoainetuki eduskuntaan 
– osumatarkkuudessa korjattavaa 

Työkoneissa käytetään moot-
toripolttoöljyä ja sen hinta 
on noussut sekä absoluutti-

sesti että suhteellisesti enemmän 
kuin dieselin. Tilastokeskuksen 
mukaan kevyen polttoöljyn keski-
hinta on ollut: 

• 1,11 €/l joulukuussa 2021 
 (diesel 1,67 €/l) 
• 1,18 €/l tammikuussa 2022 
 (diesel 1,78 €/l) 
• 1,29 €/l helmikuussa 2022 
 (diesel 1,87 €/l 
• 2,06 €/l maaliskuussa 2022 
 (diesel 2,33 €/l) 
• 1,59 €/l huhtikuussa 2022 
 (diesel 2,22 €/l) 

Työkonealoilla toimivat yri-
tykset huolehtivat muun muassa 
energia- ja metsäteollisuuden raa-
ka-ainehuollosta, liikenneväylien 
ja tietoliikenneverkkojen kunnos-
ta, vesi- energia- ja jätehuollosta, 
sekä satamien tavarankäsittely- ja 
logistiikkapalveluista. Nämä kaik-
ki ovat huoltovarmuuden kannalta 
kriittisiä toimintoja. 

Monet elinkeinoalan järjestöt 
(Koneyrittäjät, Metsäteollisuus, 
EK, SY ja Rakennusteollisuus) 
puuttuivat tukiesityksen luonnos-
vaiheessa siihen, että polttonestei-
den hinnannoususta kärsineitä ei 
kohdella yhdenvertaisesti, mutta 
muutokset jäivät eduskunnassa 

tehtäviksi. 
Luonnosvaiheessa tuen alara-

jaksi esitettiin 500 euroa, ja nyt 
lakiesitykseen tämä raja on pie-
nennetty 250 euroon. 

– On surkuhupaisaa, että luon-
nokseen tehtiin byrokratiaa lisäävä 
laajennus pienemmän tuen maksa-
miseksi, kun samalla unohdettiin 
edellä kerrotut merkittävimmin öl-
jyn hinnannoususta kärsineet, Pel-
tola sanoo. 

Yhdenvertaista kohtelua ei ole 
sekään, että urakointikuljetukset 
jätetään tuen ulkopuolelle. Ura-

kointikuljetukset ovat kuljetuksia, 
joissa yritys kuljettaa itse omaan 
työhönsä liittyviä ja työssä tar-
vittavia tavaroita tai tarvikkeita 
eikä tämä kuljettaminen edelly-
tä liikennelupaa. Urakointikulje-
tuksesta on kyse esimerkiksi sil-
loin, kun maarakennusyritys kul-
jettaa murskaamiaan kiviaineksia 
työmaalleen tai hakeyritys haket-
tamaansa metsähaketta energialai-
tokselle. 

– Polttonesteiden nopea kallis-
tuminen on vaikuttanut kaikkiin 
kuljetustoimintaa harjoittaviin yri-

tyksiin aivan samalla tavalla riip-
pumatta siitä, onko yrityksellä lii-
kennelupa vai ei. Polttoainemit-
tarilla ei raskaitakaan ajoneuvoja 
tankatessa kysytä liikennelupia, 
vaan ihan pelkkiä euroja. 

Tyypillisiä väliinputoajia olisi-
vat esityksen toteutuessa tältäkin 
osin työkone-, haketus-, turve- ja 
maarakennusyritykset. Näillä yri-
tysryhmillä on raskasta kuorma-
autokalustoa, joilla kuljetetaan 
työkoneita, haketta, turvetta tai 
maa-aineksia. 

– Tuen minimimäärän tulisi 
toimia korvattavuuden rajana, ei 
se onko toiminta vaatinut liiken-
neluvan vai ei.  Jos raja olisi 500 
euroa, se edellyttäisi käytännössä 
yli 5000 litran polttoainekäyttöä, 
jolloin tuki kohdistuisi tilanteesta 
merkittävästi kärsineisiin ja olisi 
muutoinkin kustannustehokkaasti 
toteutettavissa. 

– Polttoainetuen tulee olla syr-
jimätön ja eikä sen tule suosia ali-
hankintana suoritettavia kuljetuk-
sia, joihin liittyy korostunut riski 
harmaasta taloudesta. 

Teksti- ja kuvalähde 
Koneyrittäjät ry 

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 2. kesäkuuta 
hallituksen esityksen polttoainetuesta. Tarkoi-
tus on kompensoida Ukrainan sodan aiheutta-
maa äkillistä polttonesteiden hinnan nousua sii-
tä kärsineille yrityksille, mutta osumatarkkuus 
on huono, kun työkonepolttonesteet unohde-
taan. Kovimman hinnannousun kohteeksi jou-
tuneita ollaan jättämässä tuen ulkopuolelle.  – 
Eikö määräävää olekaan se, mitkä yritykset ovat 
kärsineet eniten, kysyy Koneyrittäjien toimitus-
johtaja Matti Peltola. 
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YSAO on yritysten luottokumppani 
infra-ammattilaisten kouluttamisessa

Nykyisin YSAOn Li-
perin yksikkö on 
profiloitunut ver-
kostorakentajien 

aikuiskouluttajaksi ammat-
ti- ja erikoisammattitutkin-
noin. Perustutkinto-opetusta 
Liperissä ei järjestetä.

Maarakennusalan am-
mattitutkinto (oppisopimus) 
verkostorakentamisen osaa-
misalalla on suunnattu infra-
alan ja kunnallisteknisten 
töiden ammattilaisille. Ta-
voitteena on itsenäiseen, te-
hokkaaseen, laadukkaaseen 
ja turvalliseen työskentelyyn 
pystyvä työntekijä. Tutkin-
non suorittanut hallitsee työ-
hönsä liittyvät piirustukset ja 
mittaukset sekä osaa tehdä 
kaivu-, täyttö-, tasaus- ja tii-
vistystyöt sekä erilaiset kai-
vanto- ja putkiasennustyöt.

Maarakennusalan am-
mattitutkinto oppisopimuk-
sella on mahdollista suorittaa 
YSAOn Liperin yksikössä 
myös muilla osaamisaloilla 
kuin verkostorakentamises-
sa, esim. maarakennuskonei-
den käytössä.

Ammattilainen voi sy-
ventää osaamistaan jatka-
malla maarakennusalan eri-
koisammattitutkintoon (op-
pisopimus), joka mahdollis-
taa vaativien töiden suoritta-
misen ja työnjohdolliset teh-
tävät. Ammattitutkinto- ja 
erikoisammattitutkintokou-
lutuksiin on jatkuva haku. 

– Meillä on selkeä jatku-
mo. Mahdollistamme opis-
kelijoillemme urapolkuja 
ammattitutkinnosta erikois-
ammattitutkinnon kautta 
työnjohtajaksi, kertoo opet-
taja Peter Torn.

Työnjohtaja 
on työmaan 
kapellimestari

YSAOn Liperin yksikön 
spesialiteettiin kuuluu infra-
alan työnjohtajien koulutta-
minen. Syventävä koulutus 
antaa infrarakentamisen ja 
-rakennuttamisen hallinnan 
taidot tarjouspyynnöstä ura-
kointiin ja hankkeen luovu-
tukseen, lisä- ja muutostöi-
hin sekä reklamaatioihin.  

Seuraava työnjohtaja-
koulutus järjestetään pää-
asiassa verkko-opintoina 
12.12.2022 – 22.06.2023. 
Lähiopetusta on neljä päi-
vää. Haku koulutukseen on 
käynnissä.

– Ensin on 3,5 kk tieto-
puolista koulutusta, sitten 
huhtikuusta juhannukseen 
oppisopimuksella käytän-
nön koulutusta, Peter Torn 
kiteyttää.

Infra-alan työnjohtajien 
Rekry- ja TäsmäKoulutuk-
siin voidaan tehdä yhteis-
hankintaesityksiä, jotka lä-

hetetään TE-toimiston ja 
ELY-keskuksen käsiteltä-
väksi. Koulutukset on tar-
koitus aloittaa 12.12.2022. 
ELY-keskuksen kilpailutus/
ohjeistus yhteishankintakou-
lutuksiin on tulossa lähiai-
koina. Asiasta voi tiedustel-
la tarkemmin Peter Tornilta. 

Rekry- ja TäsmäKoulutus 
ovat ELY-keskuksen koulu-
tuskonsepteja, jotka vastaa-
vat suoraan yritysten tarpei-
siin. RekryKoulutuksella 
yritys saa uusia, ammattitai-
toisia työntekijöitä. Osallis-
tujat ovat työttömiä työnha-
kijoita, työttömyysuhan alai-
sia tai alanvaihtajia. Yrityk-
sen maksuosuus on vain 30 
% koulutuksen kokonaishin-
nasta. TäsmäKoulutus puo-
lestaan on olemassa olevien 
työntekijöiden (myös mää-
räaikaisesti lomautettujen) 
osaamisen päivittämistä. 
Yrityksen maksuosuus on 
30–50 %. 

Tasokasta työnjohdon 
koulutusta

YSAOn tarjoama työn-
johtajakoulutus on suunnat-
tu isojen – ja miksei pien-
tenkin – kunnallisteknisten 
infrarakennusurakoiden to-
teuttamiseen. Kunnallistek-
nisen infran rakentajat teke-
vät arvokasta ja vaativaa työ-
tä, jonka on syytä olla hyvin 
johdettua.

Opettajat Peter Torn, Kari 
Pitkänen ja Jarmo Vänttinen 
toteavat, että vastaavanlaista 
työnjohdon koulutuspakettia 
ei löydy keneltäkään muulta 
kuin YSAOlta. 

– Koulutus on tasokas. 
Kouluttamassa on peräti 30 
asiantuntijaa, mukana on yh-
teistyökumppaneita ympäri 
maata. Meillä on käytettävis-

sämme todella hyvä 
verkosto. 

Työvoimapula on 
kova

Taitavien työntekijöiden 
tarve on infrarakentamisen 
alalla suuri, erityisesti seson-
kiaikoina. Yrittäjät kaipaa-
vat paitsi lisää työntekijöi-
tä, myös nykyisille työnte-
kijöille enemmän osaamista.

– Eläköitymässä on isoja 
ikäluokkia, eikä alasta kiin-
nostuneita nuoria ole vastaa-
vassa määrin tulossa korvaa-
maan poistumaa, Kari Pitkä-
nen toteaa.

Jarmo Vänttinen on huo-
mannut, että yrityksissä ei 
enää välttämättä edellytetä 
sitä, että uusi työntekijä olisi 
täysin valmis ammattilainen. 

– Vahva motivaatio riit-
tää, osaaminen järjestyy 
YSAOn kautta.

Laaja koulutuspaletti 
yritysten tarpeisiin 

Korttikoulutukset ja vaa-
dittavat pätevyydet sisälty-
vät ammattitutkintoihin, 
mutta yritys voi hankkia ne 
myös erillisinä palveluina 
YSAOlta. Yritykset voivat 
sesongin ulkopuolella, hil-
jaisena talviaikana, hyödyn-
tää YSAOn lyhytkorttikou-
lutuksia ja hankkia työnteki-
jöille päivitystä substanssi-
osaamiseen, kuten 3D-kone-
ohjaukseen, mittaustekniik-
kaan tai muoviputkien hitsa-
ukseen.

Esimerkiksi muoviput-
kien hitsauspätevyyden hy-
väksyttyjä kouluttajia ei 
Pohjois-Karjalassa ole mui-
ta kuin YSAO. Kari Pitkänen 
huomauttaa, että tämän vuo-
den alusta muoviputkistohit-
saajien pätevöintijärjestelmä 

muuttui. 
– Enää pätevyyttä ei saa 

anomalla, vaan henkilöiden 
on käytävä koulutus neljän 
vuoden välein. Tarjoamme 
nelipäiväistä koulutuspa-
kettia. 

Jarmo Vänttinen kertoo, 
että lyhytkorttikoulutukset 
pyörivät jatkuvasti.

– Niissäkin olemme yri-
tyksille tuttu ja luotettava 
palveluntarjoaja. Toimim-
me joustavasti, pystymme 
kouluttamaan esimerkiksi 
lauantaisin.

Tällä hetkellä tarpeelli-
nen koulutus on henkilöau-
ton ajokortin täydentäminen 
C-kortiksi, sillä yritykset 
ovat viime aikoina muutta-
neet pakettiautojaan kevyt-
kuorma-autoiksi. 

– Meillä C-korttikoulu-
tus sisältyy ammattitutkin-
toon. Se on yrityksille vai-
vaton ratkaisu, Vänttinen ja 
Pitkänen korostavat.

Yhdessä yritysten 
kanssa

YSAO toimii tiiviissä yh-
teistyössä yritysten kanssa. 
YSAOn koulutus on työ-
elämälähtöistä, esimerkiksi 
työnjohtajien koulutukses-
sa oppimateriaalit perustu-
vat todellisiin urakoihin. 

– Käytännönläheiset ai-
neistot ovat hyvän yritys-
yhteistyön hedelmiä. Kehi-
tämme aineistoja jatkuvasti 
eteenpäin yritysten tarpei-

den mukaisesti. Opettajat 
jalkautuvat ketterästi kentäl-
le opettamaan kädestä pitä-
en, Peter Torn kertoo.

– Olemme asiantuntija-
organisaatio, joka kou-

luttaa erittäin kus-
tannustehokkaas-

t i .  Tällainen 
kumppanuuk-

siin perustu-
va malli on 
osoittau-
tunut toi-
mivaksi. 
Emme sat-
saa omiin 
koneisiin 

ja seiniin, 
vaan kou-

lutuksen laa-
tuun, Torn lisää.

Verkko-opetus 
on tätä päivää
YSAO Liperi ei ole kaa-

voihinsa kangistunut oppi-
laitos, vaan pystyy jousta-
vasti räätälöimään koulu-
tussisältöjä yritysten tarpei-
siin. Tässä apuna ovat YSA-
On kumppaniverkoston jä-
senet, kuten INFRA ry, lai-
tetoimittajat ja monet muut 
tahot.

– Vaikka olemme pieni 
yksikkö, meillä on tällä het-
kellä kirjoilla 87 opiskelijaa 
eri puolilta Suomea. Opiske-
lijamme ovat pääsääntöisesti 
motivoituneita aikuisia, jot-
ka odottelevat linjoilla jo 10 
minuuttia ennen etäoppitun-
nin alkua, Kari Pitkänen ku-
vailee.

Peter Torn kertoo, et-
tä verkko-opetuksen kautta 
YSAO:n koulutuksiin pys-
tyy osallistumaan paikasta 
ja ajasta riippumatta.

– Käytössämme on verk-
ko-oppimisympäristö its-
learning, joka on monipuo-
linen ja helppokäyttöinen. 
Siellä ovat oppimateriaalit 
ja opettajat, sieltä löytyvät 
myös tehtävät ja niiden pa-

lautukset. Oppitunnit voi 
kuunnella jälkikäteen tal-
lenteina, jos ei livetilantee-
seen päässyt. 

– Lähiopetus onnistuu 
30 hengen luokassamme, 
johon saamme ensi syksy-
nä 86-tuumaisen interaktii-
visen kosketusnäytön. Sen 
kuvasyötteen voi jakaa myös 
verkko-opetukseen.

Vaatimustaso pysyy
YSAOn Liperin yksikön 

infra-alan opettajat kerto-
vat, että vaatimustaso pide-
tään korkeana. Jos opiskeli-
jan näyttö ei mene läpi, an-
netaan lisäopetusta. 

– Yrittäjät kyllä huomai-
sivat, jos emme pitäisi laatua 
yllä. Riman ali meneminen 
ei olisi kenenkään etu.

Torn, Pitkänen ja Vänt-
tinen korostavat, että sekä 
yrittäjän että opiskelijan on 
tärkeää saada koulutuksesta 
lisäarvoa, kuten kustannus-
tehokkuutta ja henkilökoh-
taista osaamista.

– Jos yrityksellä on kou-
lutetut työntekijät ja moder-
nit koneet, työskentely on te-
hokkaampaa ja kilpailutuk-
sissa pärjääminen todennä-
köisempää.

Opettajat voivat 
pistäytyä kylässä

YSAO Liperin infra-alan 
koulutusmalli on osoittautu-
nut toimivaksi kautta maan. 
Opettajat kontaktoivat mie-
lellään yrityksiä ja saapuvat 
kertomaan tarjolla olevista 
koulutusvaihtoehdoista pai-
kan päälle yrityksiin.

– Tavoitteemme on sel-
keä: haluamme, että yrityk-
sillä on käytettävissään am-
mattitaitoisia työntekijöitä. 
Heitä kouluttamalla tuemme 
omalta osaltamme yritysten 
pärjäämistä näinä haasteel-
lisina aikoina, toteavat Peter 
Torn, Kari Pitkänen ja Jarmo 
Vänttinen.

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO kouluttaa Liperin Ylämyllyllä infra-alan ammattilaisia. YSAO on järjestä-
nyt koulutuksia Pohjois-Karjalassa jo vuodesta 1999. Infra-alan koulutuksia YSAO järjestää myös Iisal-
messa ja Siilinjärvellä.

Peter Torn, Jarmo Vänttinen ja Kari Pitkänen opetus-
keikalla Savonlinnassa.

ysao.fi/meista/liperi/
Opettaja Peter Torn, 0400 792 825
Opettaja Kari Pitkänen, 0400 799 839
Tuntiopettaja Jarmo Vänttinen, 040 593 1290
S-postit etunimi.sukunimi@ysao.fi
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Tiemerkintätyöt ovat al-
kaneet Pohjois-Savon, Poh-
jois-Karjalan ja Etelä-Savon 
alueilla. Tiemerkintöjen yl-
läpitoon ja uusiin tiemerkin-
töihin käytetään tänä vuon-
na Itä-Suomessa noin 4 milj. 
euroa.

Uusi tieliikennelaki as-
tui voimaan kesäkuun en-
simmäisenä päivänä vuon-
na 2020. Uuden lain myötä 
aiemmin keltaisella tehdyt 
sulkuviivat ja -alueet kor-
vautuvat valkoisella. Väri-
muutostyötä on tehty jo laa-
jalti parin vuoden ajan ja tänä 
kesänä peitetään loput kel-
taiset sulkuviivat ja -alueet 
valkoisiksi. Värimuutokses-
ta johtuva siirtymäaika päät-
tyy kesäkuussa 2023.

Tiemerkintätöiden 
aikataulu

Tiemerkinnät on aloitettu 
tieverkon keskiviivojen se-
kä suojateiden ylläpitotöillä.

Tiemerkintätyö on osa 
päällystystyömaata, jossa 
noudatetaan alennettuja no-
peusrajoituksia siihen as-
ti, kunnes kohteen tiemer-
kintätyöt ovat valmistuneet 
kokonaan. Tiemerkintätyöt 
valmistuvat viimeistään kol-
men viikon kuluttua päällys-
tystyön valmistumisesta sil-
loin, kun niihin liittyy samal-
la täristävien merkintöjen te-
keminen. Uudelleenpäällys-

tyskohteella nopeusrajoitus 
on enintään 80 km/h ja kak-
siajorataisella tieosuudella 
100 km/h, kunnes tiemer-
kinnät on tehty.

Tiemerkintätöiden 
vaarallisuus

Maantieverkko on tiemer-
kitsijän työpaikka, jossa työ-
tä tehdään tieympäristön pa-
rantamiseksi. Tiemerkitsijän 
työympäristö on erittäin vaa-
rallinen, kun työtä tehdään 
liikenteen seassa. Työkoh-
teilla työ- ja liikenneturval-
lisuutta voi jokainen autoilija 
parantaa noudattamalla no-
peusrajoituksia ja muuta lii-
kenteenohjausta. Tiemerkin-
täkoneen varoitusvalot vies-
tivät autoilijoille, että vauh-
tia on syytä hiljentää ja kes-

kityttävä liikenneympäristön 
havainnointiin. Tiemerkintä-
kone ohitetaan turvallisesti 
erityistä varovaisuutta nou-
dattaen siten, että juuri teh-
dyn viivan päällä ei saa ajaa. 
Mikäli kone tekee parhail-
laan ajosuunnalle tarkoitet-
tua sulkuviivaa, ei sitä saa 
tieliikennelain mukaan ylit-
tää. Tiemerkintäkoneen kul-
jettaja antaa takana tulijoille 
tietä mahdollisuuden tullen. 

Vaahto tiellä 
varoittaa tuoreesta 
tiemerkinnästä

Maantieverkolla tiemer-
kintöjen ylläpitotyötä teke-
vä tiemerkintäkone liikkuu 
muuta liikennettä hitaam-
min. Tästä johtuen tiemer-
kintätyöstä voi hetkellises-

ti aiheutua häiriötä yleisel-
le liikenteelle. Tiemerkin-
töjä, kuten ajokaistanuolia 
ja nopeusrajoitusmerkkejä, 
tehdään yhä enemmän au-
tomatisoidulla kuorma-au-
toalustaisella työkoneella. 
Linjamerkintää tehdään hi-
taasti liikkuvalla kuorma-
autokalustolla, mutta pien-
merkintää, mm. nuolia ja 
suojateitä, tehdään edelleen 
myös käsityönä. Tulevaisuu-
dessa on tavoitteena siirtyä 

yhä enemmän automatisoi-
tuun koneelliseen merkintä-
työhön ja vähentää jalkaisin 
tehtävää työtä.

Alemmalla tieverkolla 
maalilla tehtävistä tiemer-
kinnöistä varoitetaan vaah-
tohattaroilla. Vaahto ker-
too, että tiemerkintä on vie-
lä märkää, eikä sen päälle 
kannata ajaa. Märän maa-
liviivan ylittäminen sotkee 
tien viivaston sekä ajoneu-
von. Päätieverkolla tiemer-

kinnät ylläpidetään massalla 
ja uusi merkintä on yliajet-
tavissa muutaman minuutin 
kuluttua.

Autoilijoiden tulee vält-
tää ohittamasta tiemerkin-
täautoa liian läheltä, koska 
merkintä on vielä märkää. 
Mahdollinen ohittaminen 
tulee aloittaa hyvissä ajoin 
ennen tiemerkintäauton koh-
taamista tai jäädä odotta-
maan tiemerkintäauton an-
tamaa ohitusmahdollisuutta.

MAANSIIRTOTOIMITUKSET
TÄSMÄLLISESTI PERILLE

• maansiirto- ja maanrakennustyöt
• kaivinkonetyöt
• sorajalostus ja kiviainestoimitukset
• multa- ja viheralueet, laatoitukset
• jätevesijärjestelmät, 
 vesijohdot ja viemärityöt

Huoltotie 4
80790 Kontionranta 
Puh: 0500 278 878

www.judin.fi

HUOLLAMME 
JA KORJAAMME
• traktorit
• maansiirtokoneet
• maatalouskoneet
 ja paljon muuta

MYYMME JA 
ASENNAMME
Kleen Oil
öljynpuhdistus-
järjestelmät

HUOLLAMME JA KORJAAMME

Tr-Motors
Tapio Leinonen, Kiteentie 324, Tohmajärvi p.0400 278 565

Palvelumme mm.
• sora- ja mursketoimitukset
• seulottua multaa toimitettuna
• kaivinkonetyöt 26 tn 
    telakaivinkoneella

Asiakaskuntaamme kuuluu 
julkinen sektori, kotitaloudet ja 
mökkiläiset. 

Toimitusalueemme ovat 
Liperi, Polvijärvi, Outokumpu, 
Joensuu ja Pohjois-Heinävesi

Maansiirto Karvinen on maa-ainesten myyntiin ja 
toimittamiseen erikoistunut yritys. 

Perheyrityksemme on toiminut alalla jo 50 vuotta. 

Häyrylahdentie 53 A 83100 Liperi
0500 275 130 tai 0400 382 881
www.maansiirtokarvinen.fi
myynti@maansiirtokarvinen.fi

KILPAILUVALTTIMME OVAT VANKKA 
AMMATTITAITO, LUOTETTAVUUS SEKÄ 

NOPEAT TOIMITUKSET!

Kesän tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa

Käsinmerkintäryhmä merkintätyössä.
Kuva: Maarit Kauppinen
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JPH-Maanrakennus Oy 

Luotettava teollisuus- ja
maapohjarakentamisen kumppani

-Toimintamme kulma-
kivinä ovat ammat-
titaito, kustannuste-

hokkuus ja aikataulujen pitä-
vyys. Nämä laadun elementit 
ovat ohjanneet toimintaam-
me koko historiamme ajan ja 
ne ovat toimintamme perus-
tana myös nyt ja tulevaisuu-
dessa. Yrityksemme vahvin-
ta osaamisaluetta ovat teol-
lisuus-, pohja- ja maaraken-
taminen sekä betonityöt. 
Toimintaamme ohjataan ai-
na laatujärjestelmän avulla, 
kertoo yrityksen toimitus-
johtaja Jarmo Hirvonen.

Kokemusta 
rakennusprojekteihin

Maanrakennusliike JPH-
Maanrakennus Oy tarjoaa 
asiakkailleen palvelukoko-
naisuuksia, joiden laajuus 
on räätälöitävissä jokaisen 
asiakkaan omien toiveiden 
ja tarpeiden mukaan. 

- Mielestämme asiakkaan 
kuuluu saada enemmän yh-
destä paikasta. Tarvittaes-
sa pystymme toteuttamaan 
esimerkiksi teollisuuskiin-
teistön rakennusurakan pe-
rustuksista aina harjakor-

keuteen asti. Olemme saa-
neet paljon kiitosta osaa-
misestamme ja käytämme 
ammattitaitoamme mielel-
lämme asiakkaidemme ra-
kennusprojekteissa, koros-
taa Hirvonen.

Työntekijöitä JPH-Maan-
rakennuksella on reilu 10 
henkeä, sekä lisänä tähän 
luotettava aliurakoitsijaver-
kosto. 

- Vuosikymmenien vah-
va kokemus sekä maa- et-
tä betonirakentamisesta ja 
projektien läpivienneistä 
ammattitaitoisella ja osaa-
valla henkilöstöllä mahdol-
listavat meitä tekemään vaa-
tivia kohteita muun muassa 
teollisuuden eri sektoreilla.

Vahvaa 
asiantuntemusta maa- 
ja pohjarakentamisesta

JPH-Maanrakennus mah-
dollistaa urakoiden toteutuk-
sen tilaajalle asiantuntevasti. 

- Palvelumme pitävät si-
sällään muun muassa suun-
nitelmapiirustusten läpikäy-
misen ja toteutettavuuden 
arvioinnin, konekaluston 
optimoinnin, aikataulutuk-

set, laadunvalvonnan sekä 
jatkuvan yhteydenpidon ja 
raportoinnin tilaajalle.

- Kumppanuusverkosto-
amme hyödyntäen sovitam-
me urakoitsijoiden työt ja 
laadimme aikataulutuksen 
niin, että projekti kulkee 
loppuun asti yhtenä koko-
naisuutena, toteaa Hirvonen.

Monipuolisia 
työkohteita, 
tulevaisuuden suunta 
Infrarakentamisessa

- Lukuisista kohteista esi-

merkkinä mainittakoon vii-
me vuonna Imatralla toteu-
tuneet hakesiilot sekä Savon-
linnassa K. Tervon pääura-
koiman uuden terveysase-
man maa- ja pohjatyöt.

Tällä hetkellä meitä työl-
listää Siilinjärvellä putki-
linjojen ja pumppaamoiden 
urakkatyöt. Uimaharjussa 
tehdään betonirakentamis-
ta. Muualla Pohjois-Karja-
lan alueella on pieniä maa-
rakennuskohteita.

- Tämä kesä rakennetaan 
vielä Joensuun alueella enti-

seen malliin. Rakentamissa 
on kylläkin ollut joissain ma-
teriaaleissa haasteita. Asioi-
hin on kyllä saatu ratkaisuja; 
uusia toimintatapoja ja mal-
leja kehitetään koko ajan.

- Uskon, että Infraraken-
taminen on tulevaisuudessa 
se, joka tuo lisää työpaik-
koja. Mikäli Suomi lähtee 

pyrkimään omavaraiseksi 
energiantuotannon suhteen, 
se tuo mukanaan suuria in-
vestointeja. Toivoisinkin, 
että saisimme alalle mu-
kaan lisää nuorta porukkaa, 
koska työvoimaa tarvitaan 
nyt ja tulevaisuudessa, sa-
noo lopuksi  
Hirvonen.

Vuonna 2000 perustettu, Joensuulainen 
JPH Maanrakennus Oy on perinteikäs 
maanrakennusalan ammattilainen, jon-
ka palvelukokonaisuuteen kuuluvat poh-
jarakentaminen ja perustukset, teollisuus-
rakentaminen, kunnallistekniset työt se-
kä betonityöt. Yritystä työllistävät ennen 
kaikkea teollisuuden eri toimijat, raken-
nusliikkeet sekä julkinen sektori. Vaikka 
päätoimialuetta on koko Itä-Suomi, maa-
rakennusurakoita on toteutettu Heinolas-
ta Ouluun saakka.

Voimme toteuttaa maa- ja pohjarakennusurakat joustavasti selkeinä kokonaisuuksina.

Monipuolisen tekijän ammattitaito taipuu erilaisiin kohteisiin.

JPH-Maanrakennus Oy
www.jph-maanrakennus.fi
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A jan hermolla yhdes-
sä yritysten kanssa 
Riveria on koulut-
tanut infrarakenta-

misen osaajia jo vuosia.
-Koulutus on muuttunut 

voimakkaasti, eikä oppilai-
toksessa ole jääty odottele-
maan uusia muutoksia, vaan 
toimintaa kehitetään aktiivi-
sesti yhteistyössä alan yritys-
ten kanssa vastaamaan tule-
vaisuuden osaamistarpei-
siin. Opiskelijoiden yrityk-
sissä suorittamat työssäop-

pimisjaksot ovat yrityksille 
rekrytointimahdollisuus, mi-
kä yrityksissä onkin kiitet-
tävästi pantu merkille. Mo-
tivoituneesta opiskelijasta 
voi saada hyvän työnteki-
jän, kertoo Riverian kaivos-, 
maarakennus-, ja infraraken-
tamisen alojen koulutuspääl-
likkö Aki Hankilanoja.

Yhteistyötä INFRA 
Pohjois-Karjalan 
kanssa

Hyvänä esimerkkinä kou-

lutusyhteistyöstä on se, että 
Riveria ja INFRA Pohjois-
Karjala ry solmivat kump-
panuussopimuksen tammi-
kuussa 2021. INFRA ry on 
maa- ja vesirakennusalan 
yritysten toimiala- ja työn-
antajajärjestö, jolla Poh-
jois-Karjalassa on noin 45 
jäsenyritystä. Kumppanuu-
den avulla voidaan lähteä ra-
kentamaan alan vetovoimaa 
ja lisäämään hakijoiden mää-
rää alalle.

- Kumppanuudessa sovit-

tiin muun muassa alan veto-
voiman kehittämisestä, kort-
ti- ja pätevyyskoulutuksien 
tarjoamisesta, yhteisten op-
pimisympäristöjen toteutta-
misesta sekä yhteisten tapah-
tumien toteuttamisesta alal-
la, mainitsee Hankilanoja.

Oppisopimuskoulutus 
merkittävässä 
asemassa

Käsitys Riveriasta vain 
peruskoulusta päässeiden 
pohjoiskarjalaisten nuorten 
kouluttajana on vanhentu-
nut. Esimerkiksi infraraken-
tamisen alojen opiskelijasta 
yli puolet on työikäistä ai-
kuisväestöä. 

– Yrityksissä on selkeä 
tarve osaavalle työvoimal-
le, emmekä pysty täyttämään 
yritysten tarpeita pelkästään 
alalle tulevilla nuorilla, vaik-
ka alan veto voima on yksi 
Riverian parhaista. Muut-
tuvat ja kehittyvät työme-
netelmät, koneet ja laitteet 
edellyttävät myös työnte-
kijöiden kouluttamista työn 
ohella. Tässä keskeisenä 
työkalunamme on oppiso-
pimuskoulutus, jonka uusi-
muotoinen toteutustapa pal-
velee erityisen hyvin osaa-
misen kehittämistä yritysten, 
yrittäjien, alanvaihtajien tai 
kenen vain tarpeissa, sanoo 
Hankilanoja.

Oppisopimus on määräai-
kainen sopimus työsopimuk-
sen oheen, jossa työnantaja 

antaa luvan kouluttaa työn-
tekijää työn ohessa. Koulu-
tettava voi olla uusi rekry-
toitava henkilö, jolloin kou-
lu tukee yritystä mm. pereh-
dyttämisessä tai hän voi olla 
jo työssä oleva työnteki0jä, 
jolle koulutuksen avulla han-
kitaan lisää osaamista työn 
tueksi. Koulutus toteutetaan 
monimuoto-opiskeluna (lä-
hi- ja etäopetus, työelämäs-
sä oppiminen) ja se räätälöi-
dään aina tapauskohtaisesti. 

– Oppisopimuksella voi 
hankkia ensimmäisen tut-
kinnon tai vaikka syventää 
jo hankittua osaamista am-
matti- tai erikoisammattitut-
kinnolla. Tutkinnon tai sen 
osia voi suorittaa jopa use-
ammassa yrityksessä.

– On yleistä, että valmis-
tuttuaan opiskelija työllis-
tyy yritykseen, jossa on ol-
lut työssäoppimassa. Opis-
kelijat ovat yrityksissä erit-
täin kysyttyjä, jatkaa Hanki-
lanoja.

Maanmittausalan 
perustutkintoon 
jatkuva haku

Aki Hankilanoja tuo esiin 
myös Riverian vahvaa kai-
vos- ja maarakennusalaa tu-
kevan maanmittausalan, jo-
ka kuuluu myös opetustar-
jontaan. Maanmittausalan 
perustutkintoon ja ammat-
titutkintoon haetaan jatku-

van haun kautta. Tutkin-
not voidaan suorittaa myös 
oppisopimuksella. Riveria 
onkin alan osaaja tarpeen 
paikkaamiseen, panostanut 
voimakkaasti investoimal-
la alan uusin, nykyaikaisin 
laitteisiin sekä oppimisym-
päristöihin.

- Tutkinnosta valmis-
tuu kartoittajan monipuoli-
seen ammattiin, joka vaatii 
hyvää hahmottamiskykyä 
ja matemaattista ajattelua. 
Maanmittauslaskenta perus-
tuu trigonometriaan. Maan-
mittausalan osaaja työllis-
tyy niin infra-, rakennus- ja 
maanmittausalalle, moni-
puolisiin mittaus ja kartoi-
tus tehtäviin.

- Opintojen aikana opis-
kelijalle tulevat tutuksi muun 
muassa perusmittaukset 
ja mittaustyöt, kartasto- ja 
paikkatietotyöt, inframitta-
ukset, sekä maaperä- ja ym-
päristötutkimukset. Maas-
tossa mitataan alueita taky-
metreilla ja satelliittipaikan-
timilla. Uudempaa kartoitus-
tekniikkaa edustavat muun 
muassa laserkeilaimet ja fo-
togrammetrisia menetelmiä 
hyödyntävät dronet, summaa 
Perttu Haimilahti.
- Lisätietoa tästä koulutuk-
sesta antaa opettaja 
Perttu Haimilahti, 
puhelin 050 477 7338
perttu.haimilahti@riveria.fi

RIVERIA KOULUTTAA JA KEHITTÄÄ 

infrarakentamisen osaajia 
tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Riveria panostaa yritysyhteistyöhön. Esimerkiksi Endominesin ja Suomen Gps Mitta-
uksen kanssa tehty yhteistyö on ollut hedelmällistä. Alalla on laajat yhteistyöverkos-
tot ympäri Suomen.

www.riveria.fiMonipuolisen tekijän ammattitaito taipuu erilaisiin kohteisiin.
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T eol l isuudel la  ja 
muillakin liike-elä-
män osa-alueilla on 
ollut haasteellisia 

aikoja johtuen pandemias-
ta sekä nyt Ukrainan sodan 
ympärille nivoutuvasta maa-
ilman tilanteesta. Suomi on 
pärjännyt monia kilpailija-
maitaan paremmin ja tuotan-
to on saatu pidettyä käynnis-
sä. Tästä huolimatta eri toi-
mialat ovat uusien haastei-
den edessä, joita ovat muun 
muassa inflaatio, kansainvä-
linen komponenttipula sekä 
alihankintaketjun häiriöt. 

– Suomen hyvinvoiva ali-
hankintakapasiteetti kannat-
taa pitää vitaalisena, koska 
paikallisen tekemisen mer-
kitys on korostunut entistä 
enemmän näinä aikoina. Fi-
nanssikriisistä lähtien Suo-
messa on jääty investointi-
tasoissa kilpailijamaista jäl-
keen. Nyt on entistäkin tär-
keämpää, että pysymme kil-
pailussa mukana, kun kan-
sainvälisen tilanteen johdos-
ta maailmalla on kapasiteet-
tia runsasti vapaana, Iscar 
Finland Oy:n myynnistä ja 
markkinoinnista vastaava 
Jaakko Luotonen painot-
taa. 

Suomessa teollisuuden 
investoinnit ovat olleet Luo-
tosen mukaan monissa tapa-
uksissa korvausinvestointe-
ja, joissa korvataan vain vält-
tämättömät vanhemmat osa-
kokonaisuudet uudemmilla, 

eikä niinkään panosteta itse 
tuotannon kehittämiseen ja 
tuottavuuden parantami-
seen. 

– Koneiden ja työkalujen 
valmistajilta tulee jatkuvasti 
yhä tehokkaampia ratkaisui-
ta, joita muualla maailmassa 
otetaan hyötykäyttöön var-
sin ripeästi. Suomen pitäisi 
pystyä olemaan tässä ihan 
kärkimaita ja ottamaan sitä 
kautta muuta maailmaa kiin-
ni tuotannon tehokkuudessa. 

Vasta laadukkaat 
työkalut ulosmittaavat 
tuotantolaitteiston 
täyden potentiaalin

Luotonen on pistänyt 
merkille, että kalliisiin ja te-
hokkaisiin koneisiin inves-
toitaessa, päädytään sääs-
töä hakemaan työkalupuo-
lelta, jolloin uuden koneen 
tarjoamia mahdollisuuksia ei 
saada täysimääräisesti ulos-
mitattua. 

– Tilannetta voisi verra-
ta siihen, että ostetaan uusi 
tehokas auto, mutta siihen 
asennetaan vanhan auton 
kuluneet renkaat. On tärkeää 
tiedostaa, että kaikkien tuo-
tannon osatekijöiden pitää 
olla kunnossa, jotta tuotta-
vuutta pystytään oikeasti pa-
rantamaan. 

Työkaluja yhä 
tehokkaampaan 
työstämiseen

Iscar tuo markkinoille sa-

toja uusia tuotteita vuodessa. 
Tänäkin vuonna julkaistaan 
toistasataa uutta tuoteperhet-
tä, jotka soveltuvat yhä te-
hokkaampaan työstämiseen. 

– Laadukkaiden työka-
lujen kautta, pyrimme tuo-
maan loppukäyttäjälle etua 
niin tuotantovarmuudessa 
kuin tuottavuudessakin, eli 
viime kädessä siinä viivan 
alle jäävässä summassa, eli 
paremmassa katteessa, ko-
rostaa Luotonen.

Uusi NeoLogiq-
tuotelinja tarjoaa 
entistäkin parempaa 
tuottavuutta

Luotonen kertoo, että 
NeoLogiq-tuotelinja kattaa 
käytännössä kaikki työstön 
osa-alueet: porauksen, jyr-
sinnän ja sorvauksen. Tuot-
teilla pyritään nostamaan 
asiakkaan tuottavuutta se-
kä parantamaan tuotteiden 
käytettävyyttä sekä help-
poutta.

– Ratkaisuillamme pys-
tytään työstämään laajaa 
skaalaa erilaisia materiaale-
ja, ei tarvita erillisiä työka-
lurunkoja eri materiaaliryh-
mille, vaan pystytään katta-
maan vain teräpaloja vaihta-
malla hyvin  laaja skaala eri 
työstömateriaaleja.  

Työkalun kestoikä on 
Luotosen mukaan yksi tär-
keä osatekijä, mutta yh-
tä lailla työkalun kestoiän 
hyödyntäminen niin, että si-
tä kautta pystytään paranta-
maan työstöarvoja ja nosta-
maan tuottavuutta.

– Jos voidaan vapauttaa 

tehokkaammalla työstöllä 
minuutteja tuotannosta, sil-
loin voidaan myydä vapaata 
kapasiteettia enemmän lop-
pukäyttäjälle ja sitä kautta 
asiakkaalle jää enemmän ra-
haa käteen. Työkalun pitkä 
käyttöikä ei tuo yksistään 
tuo tuottavuutta, vaan kun 
se kestää paremmin, voi-
daan tuotannon nopeutta 
kasvattaa. Korkean työstö-
arvon kanssa tästä saadaan 
ulosmitattua paras tuotto. 

Globaali tietotaito 
käytettävissä 
paikallisesti

– Meillä yhdistyy maa-
ilmanlaajuisen, maailman 
toiseksi suurimman, val-
mistajan resurssit sekä pit-
käaikainen paikallinen tun-
temus. Ymmärrämme Suo-
men teollisuuden tilanteet ja 
tarpeet paikallisesti, mutta 

pystymme samalla tuomaan 
globaalin toimija vahvuu-
det, eli olemassa olevan tie-
totaidon paikalliselle tasol-
le. Pitkäaikaiset ja avoimet 
asiakassuhteet mahdollista-
vat tuotannon kehittämisen 
yhdessä asiakkaan kanssa, 
mainitsee Luotonen.  

Iscar Finlandin paikal-
liseen toimintafilosofiaan 
kuuluu oman alansa huip-
puosaajien rekrytointi, jot-

ka pystyvät paikan päällä tai 
etänä ratkomaan asiakkaan 
ongelmia ja auttamaan oi-
keiden työkaluratkaisuiden 
löytämisessä mahdollisim-
man tehokkaasti. 

Pitkäkestoisesta 
yhteistyöstä 
suurimmat hyödyt

– Parhaat onnistumiset on 
saatu aina siitä, kun olem-
me pystyneet tuomaan asiak-
kaalle uuden tuotteen tai ko-
neen investoinnin yhteydes-
sä kokonaisvaltaisen uuden 
ratkaisun. Ratkaisun kautta  
asiakkaat pystyvät saamaan 
itselleen pitkäaikaisen tuki-
jalan omaan toimintaansa ja 
sitä kautta omiin asiakassuh-
teisiinsa. Pitkäaikaisten asia-
kassuhteiden osalta yhtey-
denpidon frekvenssi on tar-
vittaessa päivittäistä, mutta 
tavallisesti viikoittaista, to-
teaa Luotonen.

www.iscar.fi

ISCAR on alansa edelläkävijä uusien innova-
tiivisten koneistusratkaisujen kehittäjänä. 
Yrityksen tuotevalikoima kattaa lähes kaiken 
vaihtopalalla ja -kärjillä tapahtuvan lastuavan 
työstön, on sitten kysymys katkaisusta, jyr-
sinnästä, sorvauksesta tai reikien koneistuk-
sesta. Lisäksi ISCAR valmistaa laadukkaita jyr-
sintappeja ja pitimiä sekä varastoautomaati-
ojärjestelmiä. Digitaaliset palvelut ovat alan-
sa huippua ja yritys tukee asiakkaitaan Teolli-
suus 4.0:n tavoitteiden mukaisesti tuotannon 
tehostamisessa ja virheiden minimoimisessa.

Suomalaisen tuotannon kilpailukyvystä 
on pidettävä huolta

ISCAR FINLAND OY:N paikallinen osaaminen ja 
konsernin laadukkaat tuotteet antavat yritykselle 
erinomaiset lähtökohdat edistää asiakkaidensa 
tuottavuutta ja kannattavuutta. Laajan vakiotuo-
tevalikoimansa lisäksi yritys pystyy suunnittele-
maan kappalekohtaisia erikoistyökaluja asiakkai-
densa tarpeisiin sekä avustamaan asiakkaitaan 
menetelmäsuunnittelussa ja avaimet käteen -in-
vestoinneissa.

Iscar Finland Oy
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MONIPUOLINEN 
VALIKOIMA

VENTTILEITÄ 
VEDENKÄSITTELYYN

VENTTIILIT VEDENKÄSITTELYYN SUORAAN VARASTOSTA

Econosto Oy, Lukkosalmentie 1, 70420 KUOPIO
Puh. +358 (0)17 2623 555, www.econosto.fi

Vesilaitosten putkistot sisältävät paljon erilaisia 
venttiilityyppejä. Esimerkiksi kumiluistiventtiilit, 
pohjaventtiilit, läppäventtiilit, takaiskuventtiilit ja 

suodattimet ovat yleisesti käytössä.

Tarjoamme kaikenkattavan valikoiman venttiileitä 
vedenkäsittelyyn. Voimme myös varustaa 

venttiilit esimerkiksi toimilaitteella tai jatkokaralla. 
Toimilaiteventtiilien säätömahdollisuudet ovat miltei 

rajattomat ja jatkokaran kanssa venttiilin käyttö onnistuu 
myös maanalaisessa putkistossa.

KYSY AINA ENSIKSI MEILTÄ!

Pallotakaiskuventtiilit

Pallotakaiskuventtiilit ovat käytössä
mm. kunnallistekniikassa, ja niiden
tarkoituksena on estää takaisinvirtaus
putkistossa. 

Tarjoamme pallotakaiskuventtiileitä
eri kokoisina suoraan varastostamme.

Pohjaventtiilit

Pohjaventtiilit estävät veden 
takaisinvirtauksen. Sihdin koko ja 
materiaali on valittavissa käyttökohteen 
vaatimusten mukaan.

Varastomme sisältää pohjaventtiileitä eri 
sihtivaihtoehdoin erilaisiin kohteisiin.

Kumiluistiventtiilit

Kumiluistiventtiilit ovat omiaan kohteisiin, 
joissa on matala paine, ja missä venttiilin 
tulee kestää epäpuhtauksia. 

Kumiluistiventtiilit voidaan varustaa 
sähköisellä tai pneumaattisella toimilaitteella. 
Jatkokaraa hyödyntämällä venttiiliä voidaan 
käyttää myös maanalaisessa putkistossa.

Lisätietoja

Lisätietoja

Lisätietoja

Investointien vauhdittaminen vaatisi Suomessa yritysten, 
tutkimuksen ja julkisen sektorin tuloksellisempaa yhteistyötä

 Vientiteollisuuden rahoittama 
selvitys julkaistiin 7.6.2022. Selvi-
tyksessä vertailtiin Itävallan, Hol-
lannin, Ruotsin ja Tanskan malleja 
ja käytäntöjä, jotka voisivat edis-
tää pitkäjänteistä innovaatiopoli-
tiikkaa myös Suomessa.

Suomen innovaatiosysteemissä 
on kaksi keskeistä heikkoa kohtaa. 
Ensinnäkin valtion rahoitusta tar-
vitaan vivuttamaan yritysten TKI-
investointeja. Vipuvoivaa tarvitaan 
yritysten TKI-investointien vauh-
dittamiseksi. Kansallinen tavoite 4 
prosentin investoinneista brutto-
kansantuotteeseen nähden ei siis 
täyty. Toiseksi kaupallistamisen 

putki ei toimi: tutkimusta tehdään, 
mutta innovaatioista ei päästä lii-
ketoimintaan, sanoo selvityshan-
ketta johtanut Solveig Roschier 
Gaia Consultingilta.

Selvityksessä ei tunnistettu yh-
tä ylivertaista kumppanuusmallia 
ekosysteemeille, mutta löydettiin 
toimia ja käytänteitä, jotka vievät 
Suomea oikeaan suuntaan.

Uudistustarpeita neljällä 
osa-alueella

Ekosysteemeitä tukeville toi-
mille on tarvetta erityisesti rahoi-
tukseen, yhteiseen visioon, yhteis-
työn koordinointiin sekä vaikutta-

vuuteen liittyen.
·  Rahoituksen tulee olla pitkä-

jänteistä ja kohdentua innovaation 
kehityskaaren eri vaiheisiin. Siir-
tymän yhdestä rahoitusinstrumen-
tista toiseen pitää olla sujuvampi, 
jotta kokonaisuus olisi yhtenäinen.

·  Tarvitaan yhteinen visio, jossa 
huomioidaan tasapainoisesti teolli-
suuden tarpeet, riittävän kunnian-
himoinen tutkimuksellinen agen-
da ja yhteiskunnalliset vaikutuk-
set. Lisäksi on ratkaistava, miten 
visioon päästään ja kuinka sitä 
muutetaan, jos toimintaympäris-
tö muuttuu.

·  Yhteistyötä on koordinoitava 
omin voimin tai ulkopuolisen koor-
dinaattorin avulla. Mitä suurempi 
tai monimutkaisempi ekosysteemi 
tai klusteri on kyseessä, sitä tar-
peellisempi koordinaattori on.

·  Ekosysteemistä syntyvän ar-
von on oltava laaja-alaista ja mo-
ninaista. Yliopistojen, tutkimuslai-
tosten, yritysten ja yhteiskunnan 
saamat hyödyt on tehtävä näkyvik-
si ja tieto niistä on tuotava tiiviim-
min tukemaan ekosysteemien joh-
tamista ja rahoitusta.

Ekosysteemit, joissa erilaiset 
osapuolet toimivat koordinoidus-
ti tiiviissä, kaikkia kumppaneita 
hyödyntävässä yhteistyössä, syn-
nyttävät tehokkaasti uudistumis-
ta vauhdittavia innovaatioita. Ne 

ovat kestävän kasvun ja jatkuvan 
kehittymisen moottori ja keskeisiä 
Suomen kilpailukyvyn varmista-
miseksi jatkossa. Kansallinen ta-
voite TKI-rahoituksen nostami-
seksi 4 prosenttiin bruttokansan-
tuotteesta tulee saavuttaa pikaises-
ti. Ekosysteemit luovat toimivan 
alustan rahoituksen tehokkaaseen 
hyödyntämiseen, korostaa Sampo 
Ahonen Helmet Capitalista.

Rahoitusinstrumenttien 
yhteispeli saatava 
toimimaan

Suomen innovaatiojärjestel-
mässä on paljon julkisia rahoitu-
sinstrumentteja, jotka tukevat in-
novaatioiden kehittämistä ja uudis-
tumista. Tällaisia ovat esimerkiksi 
Business Finlandin Veturi-instru-
mentti ja Suomen Akatemian Lip-
pulaiva-instrumentti. Kokonaisku-
va on tällä hetkellä hajanainen ja 
eri rahoitusinstrumenttien hyödyn-
täminen vaatii laajaa perehtymis-
tä instrumenttien reunaehtoihin ja 
rajoituksiin.  

Ekosysteemien rahoituksen 
hyödyntämistä tulee sujuvoittaa 
ja ymmärrystä eri instrumenteista 
tulee lisätä.

Myös yksityisen rahoituksen 
mahdollisuudet tulee hyödyntää 
nykyistä laajemmin erityisesti kau-
pallistamisen rahoittamisessa. Sen 

sijaan, että uudistamme rakentei-
ta ja luomme uusia instrumentteja, 
pitää tarkastella kokonaisuutta ja 
saada yhteispeli eri instrumentti-
en ja osapuolten välillä toimimaan, 
kiteyttää tutkimuspäällikkö Katri 
Valkokari VTT:ltä.

Teknologiateollisuus ry:n mu-
kaan Suomessa toimivilla yrityk-
sillä on hyvät mahdollisuudet kas-
vattaa liiketoimintaansa ja globaa-
lia kädenjälkeään toteuttaen teolli-
suuden digivihreää siirtymää.

Tämä edellyttää kansainvälis-
tä verkottumista. Suomalaisen in-
novaatiojärjestelmän tulisi linkit-
tyä vahvemmin eurooppalaisten ja 
kansainvälisten toimijoiden kans-
sa, sanoo EU-teollisuuspolitiikasta 
ja innovaatioista vastaava päällik-
kö Mervi Karikorpi Teknologia-
teollisuudesta.

Toimiva yhteistyö syntyy yhtei-
sen arvolupauksen ympärille.  Suu-
ret haasteet ja kansainvälisesti kil-
pailukykyiset ratkaisut edellyttä-
vät laaja-alaista yhteistyötä, kor-
keatasoista osaamista ja verkosto-
jen hyvää johtamista, Teknologia-
teollisuuden innovaatiopolitiikan 
päällikkö Heikki Kuutti Uusita-
lo sanoo.

Teksti- ja kuvalähde 
Teknologiateollisuus

Yritysten, tutkimuksen ja julkisen sektorin 
ekosysteemit ja laaja-alainen yhteistyö innovaa-
tiotoiminnassa ovat ainoa tapa viedä läpi suu-
ria, systeemisiin haasteisiin liittyviä muutoksia. 
VTT ja Gaia Consulting selvittivät kansainväli-
sen vertailun avulla käytäntöjä, joilla ekosystee-
mit vauhdittavat kestävää kasvua ja uudistumis-
ta. Selvityksen mukaan Suomessa tarvitaan se-
kä nykyistä parempi kokonaiskuva kasvua vauh-
dittavista instrumenteista että toimijoiden tiivis-
tä yhteispeliä painopistevalintojen tekemiseksi 
ja rahoituksen vaikuttavuuden varmistamiseksi.
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AUTO- JA PIENKONEKORJAAMO

A. KAUHANEN
Kuurnankatu 31, 80130 Joensuu

Puh. 013 123 555

Palveluitamme mm:
• Henkilö-, paketti- ja 
 matkailuautojen huolto 
• Katsastushuolto 
• Pienkonehuolto ym.

Huollamme ja katsastamme
kaikki merkit ja mallit
vuosien ammattitaidolla. 

� � � � � � � � � � � � � �

ampi.� 

Puh. 013 729 1350
Kuurnankatu 30, Joensuu • myynti@ampi.� 

• VARAOSAT • KORJAAMO

Huollot, korjaukset ja varaosatHuollot, korjaukset ja varaosatHuollot, korjaukset ja varaosat

Toukokuussa en-
sirekisteröidyis-
tä henkilöautois-
ta 12,5 prosent-

tia oli täyssähköautoja ja 
20,2 prosenttia ladattavia 
hybridejä. Dieselautojen 
osuus oli 9,0 prosenttia. 
Täyssähköautojen osuus 
on tänä vuonna ensire-
kisteröidyistä autosta ol-
lut 13,3 prosenttia ja la-

dattavien hybridien 20,0 
prosenttia.

Uusia pakettiautoja re-
kisteröitiin toukokuussa 
856, joka on 26,6 prosent-
tia vähemmän kuin viime 
vuoden toukokuussa. Pa-
kettiautoja on ensirekiste-
röity tänä vuonna 4 632, 
joka on 22,8 prosenttia vä-
hemmän kuin viime vuo-
den tammi-toukokuussa.

Kuorma-autoja ensi-
rekisteröitiin toukokuun 
aikana 308, joka on 2,0 
prosenttia enemmän kuin 
viime vuoden toukokuus-
sa. Kuorma-autojen rekis-
teröinnit ovat tänä vuon-
na jääneet 10,1 prosenttia 
viime vuoden tammi-tou-
kokuun rekisteröinneistä. 
Raskaita vähintään 16 ton-
nin kuorma-autoja on tänä 

vuonna rekisteröity 1 024, 
joka on 3,8 prosenttia vä-
hemmän kuin viime vuo-
den tammi-toukokuussa.

Käytettyjen henkilöau-
tojen kauppaa käytiin tou-
kokuussa viime vuotta vä-
hemmän, mutta myös käy-
tettyjen autojen kaupassa 
ero viime vuoteen kapeni 
maalis-huhtikuuhun näh-
den. Autoliikkeiden kautta 
kulkeva käytettyjen hen-
kilöautojen myynti väheni 
noin 5 prosentilla ja koko 
käytettyjen autojen kaup-
pa noin 8 prosentilla vii-
me vuoden toukokuuhun 
verrattuna.

Komponenttipula 
jarruttaa 
autotuotantoa ja 
rekisteröintejä 
ympäri Eurooppaa

Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainaan heijastuu myös 
autoteollisuuteen. Kom-
ponenttipulan ja Venäjän 
Ukrainassa aloittaman 
hyökkäyssodan on arvioi-
tu vähentävän tänä vuonna 
globaalisti autotuotantoa 
yhteensä 2–3 miljoonal-
la autolla. Globaalin au-
totuotannon arvioidaan 

vuonna 2022 jäävän hie-
man yli 80 miljoonaan au-
toon ja vuonna 2023 noin 
90 miljoonaan autoon, kun 
ennen pandemiaa vuonna 
2018 autoja tuotettiin noin 
94 miljoonaa.

– Ensirekisteröinnit 
ovat vähentyneet koko 
Euroopassa, mutta erityi-
sesti Pohjoismaissa. EU-
alueella ensirekisteröinnit 
jäivät tammi-huhtikuussa 
14,4 prosenttia viime vuo-
den tasoa alemmas. Tans-
kassa rekisteröinnit ovat 
jääneet 23,8 prosenttia ja 
Ruotsissa 18,7 prosenttia 
viime vuoden tasostaan, 
kertoo toimitusjohtaja 
Pekka Rissa Autoalan 
Keskusliitosta.

Kriisitilanne nostaa 
muun muassa öljyn, maa-
kaasun ja sähkön hintaa 
ja luo pitkäaikaista epä-
vakautta energiamarkki-
noille. Ukraina on tärkeä 
teräksen ja magnesiumin 
sekä monien muiden au-
toteollisuuden raaka-ai-
neiden ja komponenttien 
tuottaja.

Venäjän hyökkäys Uk-
rainaan on aiheuttanut kat-
koksia muun muassa puo-

lijohteiden valmistukses-
sa tarvittavan neon-kaa-
sun ja johdinsarjojen tuo-
tantoon. Venäjältä ja Uk-
rainasta lähtöisin olevi-
en raaka-aineiden saata-
vuus on sotatilanteen ja 
pakotteiden seurauksena 
heikentynyt olennaisesti. 
Tuotanto-ongelmat, kom-
ponenttipula, raaka-ainei-
den ja energian hinnan 
nousu ja heikentynyt saa-
tavuus sekä kuljetuskus-
tannusten kasvu heijastu-
vat myös autojen tuotan-
tokustannuksiin.

– Toimitusketjut eivät 
ole vielä toipuneet pande-
miasta ja Kiinan heiken-
tynyt pandemiatilanne luo 
uusia tuotantokatkoksia. 
Komponenttipulan ja pa-
himpien tuotantokatkos-
ten on ennakoitu hellit-
tävän vuoden kolmannen 
ja viimeisen kvartaalin ai-
kana, mutta tilauskannasta 
vain osan arvioidaan eh-
tivän rekisteröintiin kulu-
van vuoden aikana, kertoo 
toimitusjohtaja Tero Kal-
lio Autotuojat ja -teolli-
suus ry:stä.

Uusien autojen rekisteröinnit
elpyivät hieman toukokuussa

Toukokuussa rekisteröitiin 7 941 uutta henkilöautoa, mikä on 
20,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Tä-
nä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 36 
105, joka on 22,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tam-
mi-toukokuussa. Vaikka toukokuun rekisteröinnit jäivät selvästi 
normaalia alemmas, ero kapeni hieman toukokuussa, sillä maa-
lis-huhtikuussa eroa edelliseen vuoteen syntyi 27–28 prosent-
tia. Toukokuun aiempia kuukausia parempi rekisteröintitilanne 
ei vielä kerro pitkäaikaiseksi muodostuneen komponenttipulan 
lievenemisestä, vaan enemmänkin Venäjän hyökkäyssodan ai-
heuttamien välittömien komponenttien saatavuusongelmien ta-
saantumisesta. Uusien henkilöautojen tilauskanta on edelleen 
kasvanut, sillä uusien autojen kysyntä on hyvällä tasolla ja asia-
kastilaukset rullaavat selvästi viiden vuoden keskiarvoa korke-
ammissa lukemissa. Tilauskannan ennakoidaan purkautuvan 
vaiheittain vuoden 2023 aikana.
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Tuoreen SKAL Kuljetus-
barometrin ennusteet kulje-
tusmääristä ja kuljetusyri-
tysten kannattavuudesta 
ovat laskussa vuodentakai-
seen tilanteeseen verrattuna. 
Ennusteet kuljetusyritysten 
kannattavuudesta ovat pu-
donneet voimakkaimmin. 
Tilanne vaikuttaa kuljetus-
yrityksiin monin tavoin, esi-
merkiksi useampi kuin kaksi 
kolmesta yrityksestä harkit-
see investointien lykkäämis-
tä tilanteen vuoksi.

Hinnannousulle 
ei näy loppua, 
polttoaineveron 
alentaminen otettava 
Suomessakin käyttöön 

Moni Euroopan maa 
on tehnyt päätöksen tässä 
poikkeuksellisessa tilantees-
sa laskea polttoaineveron 
EU:n sallimaan minimiin. 
Näin ovat päättäneet toimia 
esimerkiksi Ruotsi, Ranska, 
Espanja ja Saksa.

– Polttoaineen hinta on 
juuri nyt kääntynyt jälleen 
jyrkkään nousuun. Suomi ei 
voi jäädä seuraamaan sivusta 
ja antaa kalliin energianhin-
nan heikentää Suomen kus-
tannuskilpailukykyä. SKAL 
odottaa herkkyyttä hallituk-
selta tehdä päätöksiä tilan-
teen vuoksi. Mikäli poltto-
aineen hinta jatkaa nousu-
aan, SKAL edellyttää val-
tiolta päätöksiä polttoaine-
veron nopeaksi laskemisek-
si, SKALin toimitusjohtaja 
Anssi Kujala sanoo.

Tekijöitä nousulle on mo-
nia, mutta väistämättä juuri 
päätetty EU:n kuudes Venä-
jä-pakotepaketti näkyy öljyn 
hinnassa. Suomessa korkea 
polttoaineen hinta vaikuttaa 
jo työntekijöiden saatavuu-
teen eri toimialoilla ja ku-
luttajien kulutuskäyttäyty-
miseen.

– Vaikka jakeluvelvoit-
teen alentaminen on jo edus-
kunnan käsittelyssä, Suomen 
on nyt päätettävä valmiste-
veron alentamisesta EU-mi-
nimiin, Kujala kiteyttää.

Kuljetuskustannukset 
koko yhteiskunnan 
haaste

Yritysten positiivisissa 
liikevaihtoennusteissa hei-
jastuu kuljetustuotannon 
kustannusten raju nousu. 
Vaikka liikevaihdon näh-
dään kasvavan, on raskaan 

liikenteen määrä tieverkol-
la kääntynyt laskuun kevään 
aikana. Tilanne on haastava, 
ja 85 prosenttia vastaajista 
on käynyt keskustelua kus-
tannusnoususta asiakkaan 
kanssa. Kuljetuskustannus-
ten nousu ei ole yksin kul-
jetusyritysten haaste, vaan 
se aiheuttaa ongelmia koko 
Suomen kaupalle ja teolli-
suudelle.

Barometriin vastanneista 
68 prosenttia kertoo, että kul-
jetusyrityksen kannattavuus 
on heikentynyt alkuvuonna 
2022, ja 43 prosenttia arvi-
oi sen laskevan edelleen ke-
sän aikana. Venäjän käynnis-
tämän sodan jälkeen alkanut 
polttoainekustannusten nou-
su on ennennäkemätön. Sen 
vaikutukset ovat osuneet laa-
jasti kuljetusyrityskenttään.

Positiivista on, että perä-
ti 81 prosenttia kokee saa-
neensa asiakkaaltaan aina-
kin jossain määrin ymmär-
rystä kasvaneille kuljetus-
kustannuksille. Yhtä moni 
kuvaa keskusteluyhteyttä 
asiakkaaseen rakentavaksi. 
Konkreettisia vaikutuksia 
kuljetussopimuksiin ainakin 
jollain tasolla on saavuttanut 
68 prosenttia vastanneista. 
Joka kuudes on joutunut ir-
tisanomaan asiakassopimuk-
sia kustannusnousun vuoksi, 
ja 29 prosenttia kertoo tulok-
settomina päättyneistä asia-
kasneuvotteluista.

Polttoainetukea 
aiotaan hakea, haun 
siirtyminen syksyyn 
huolestuttaa

Lähes yhdeksän kymme-
nestä kuljetusyrittäjästä ai-
koo hakea polttoainetukea 
heti kun se on mahdollista 
ja pitää sitä hyödyllisenä yri-
tykselleen. Runsaat 60 pro-
senttia arvioi, että polttoai-
netuki tulee yrityksen tilan-
teen kannalta liian myöhään. 
Avoimissa palautteissa ilme-
nee suurta huolta tuen myö-
häisyydestä ja siitä, päätyy-
kö tuki todella eniten tarvit-
seville. Tuen esitetty määrä 
on myös hyvin pieni suhtees-
sa yritysten kokemaan kus-
tannusnousuun.

Polttoainetuki on määrä 
laittaa haettavaksi Valtio-
konttoriin, jolla on parhail-
laan pitkä jono hakuproses-
seja, ja haku uhkaa venyä 
loppusyksyyn. SKAL on 
esittänyt lausunnossaan, et-

tä on välttämätöntä löytää 
haulle nopeutettu menettely:

– Kuljetusyrityksissä ei 
voida odottaa marraskuulle, 
sillä yritykset ovat olleet tä-
män kevään jo veitsenterällä. 
Tilanne on kestämätön. Las-
kut on maksettava, jotta yri-
tystoiminta voi jatkua, muis-
tuttaa johtaja Petri Murto.

Kustannusnoususta ei ole 
selvitty ilman ulkopuolista 
rahoitusta. Monien kulje-
tusyritysten puskurirahastot 
on nyt syöty. Useampi kuin 
joka neljäs vastanneista ker-
too hakeneensa yritykselleen 
ulkopuolista taloudellis-
ta tukea, enemmistö näistä 
(35 %) pankilta. Rahoittajat 
ovat suhtautuneet hakemuk-
siin enimmäkseen suopeasti. 
Hakijoista 67 prosenttia on 
saanut tukea joko kokonaan 
tai osittain.

Vaihtoehtoiset 
käyttövoimat eivät 
vielä ratkaisu 
tavaraliikenteessä

Dieselin hinnannousuun 
yhdeksi ratkaisuksi on esi-
tetty siirtymistä vaihtoeh-
toisiin käyttövoimiin, kuten 
kaasuun ja sähköön. Se mi-
kä on mahdollista henkilö-
autopuolella, ei kuitenkaan 
ole vielä realismia raskaassa 
kalustossa. Niistä yrityksis-
tä, jotka ovat investoimassa 
seuraavan neljän kuukau-

den aikana, vain 2 prosent-
tia on investoimassa kaasuun 
ja 1 prosenttia sähköön. In-
vestoinnin käyttövoimasta 
epävarmoja on 5 prosenttia, 
ja varmuudella dieseliin on 
investoimassa 95 prosenttia.

– Ajoneuvoteknologia 
kehittyy varmasti tulevai-
suudessa ja vaihtoehtoisil-
la käyttövoimilla toimivan 
kaluston hinnat tulevat kil-
pailukykyiselle tasolle, mut-
ta yhtä lailla selvää on, ettei 
juuri tässä ajassa investoin-

ti kalliimpaan kalustoon ole 
mahdollista, toimitusjohtaja 
Kujala sanoo.

Useampi kuin kaksi kol-
mesta yrityksestä harkitsee 
investointien lykkäämistä ti-
lanteen vuoksi.

Kujalan mukaan uusis-
ta käyttövoimista kaasu on 
tällä hetkellä selkeästi suo-
situmpi raskaassa liikentees-
sä. Hän korostaa, että EU:n 
CO2-standardien uusimi-
sessa teknologianeutraali-
suus on säilytettävä ja kaa-
sun on pysyttävä keinovali-
koimassa.

– Tässä tavoitteessa täy-

si tukemme hallituksen pyr-
kimyksille puolustaa kaasua 
käyttövoimana.

SKALin 
Kuljetusbarometri 
9.6.2022

Kuljetusbarometrikyse-
lyyn vastasi 425 kuljetusyrit-
täjää. Määrä vastaa noin run-
sasta viittä prosenttia kaikis-
ta maanteiden tavaraliiken-
teen yrityksistä.  Vastaajat 
edustavat kaikkia SKAL ry:n 
erikoisjärjestöjä ja toimialo-
ja. Sähköinen kysely toteu-
tettiin noin 4 200 jäsenyrit-
täjälle 20.−30.5.2022.

Puh. 044 776 9876
info@joensuunmoottorikoneistamo.fi 

www.joensuunmoottorikoneistamo.fi 

Autohuollot
Moottoriremontit
Kardaanien kunnostukset
Koneistukset
Tasapainotukset
Ilmastointihuollot

• Raskaskalusto ja  
  työkoneet
• Kaikki turbomerkit
• Turbohuollot ja  
   muutostyöt
• Vaihtoahtimet
• Turbojen viritykset

moottoriöljyt

TURBOAHTIMET

Yrittäjäntie 3, 80230 Joensuu
puh. 0400-170799, 040-5006597

Lumitie 7, 70700 Kuopio
puh. 040-5006598, 045-1126599, 
040-7799650

FIN-Turbo Oy
www.fin-turbo.fi • info@fin-turbo.fi

Raju energian hinnannousu on vaikeuttanut kuljetusyritysten toimintaa kevään ja alkukesän 
aikana. Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat Tilastokeskuksen mukaan noin 
15 prosentin nousussa vuositasolla. Tilanteen vuoksi yritykset kertovat kannattavuutensa 
heikenneen laajasti kevään aikana. Kannattavuusodotukset alkavalle kesäkaudelle ovat his-
toriallisen synkät. Polttoaineen hinta on nyt taas lähtenyt nousuun. SKAL vaatii polttoaine-
veron alentamista monien EU-maiden tapaan.

Kustannusnousu vaikuttanut rajusti 
kuljetusyritysten kannattavuuteen
- polttoaineveroa alennettava Suomessakin
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Kaikki tarkastajamme ovat sertifioituja, ISO 17024 mukainen sertifiointi perustuu yleiseurooppalaiseen 
tarkastajien pätevyysmääritykseen TR 17207 ollen puolueeton pätevyyden varmistamis- ja 

ylläpitojärjestelmä turvallisuudesta huolehtiville ammattilaisille. Jo yli 10 000 tarkastettua leikkipaikkaa 
kertovat asiakkaidemme vahvasta luottamuksesta ja tarkastajiemme korkeasta laadusta. 

Raportistamme löydät selkeät kuvat, korjausehdotuksen ja kustannusarvion.

Leikkipaikan
turvatarkastukset
Huollot/asennukset
Turva-alustojen 
HIC-testaukset

SOITA, NIIN KERROMME LISÄÄ:
p. 0400 211 221  |  www.leikkiturva.fi

Tiesitkö,

Turvaa lasten leikit

Leikki- ja ulkokuntoilu-
paikkojen suunnittelut
Meiltä myös laadukkaat
leikki-, ulkokuntoilu- 
ja ulkokalusteet

että leikkipaikan
turvatarkastus pitää
tehdä joka vuosi?

Leikkipaikat eivät
ole vain leikkipaikkoja.

Leikkiturva suunnittelee
ja toteuttaa, leikkipaikka 

kerrallaan.”

Leikkiturva Oy on leikkipaikkojen turvallisuusasioihin 
erikoistunut yritys. Teemme mm.

”
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PRESSUKATOKSET
AMMATTIKÄYTTÖÖN

www.pvc-halli.fi

FinEst-Hall Oy
Amerintie 1, 04320 Tuusula,

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

Esim. 

8 x 35 x 5 katos

alk. 998€/kk

60 kk leasing 
hinta yrityksille, 
asennettuna 
Itä-Suomen alueelle
(sis. verho-ovet)

+ alv 24%

Pulpettikattojen syvyydet:

• 6m • 8m • 12m • 15m • 18m


