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Tavoittaa alueesi yrityspäättäjät

bZ4X Active kokonaishinta 48 894 € (sis. toim.kulut 600 €), energiankulutus 145 Wh/km, CO₂-päästöt 0 g/km. Sähköinen toimintamatka jopa 511 km. Energiankulutus 160 Wh/km, CO₂-päästöt 0 g/km. Sähköinen toi-
mintamatka jopa 466 km. bZ4X-malliston energiankulutus 145−179 Wh/km, CO₂-päästöt 0 g/km ja sähköinen toimintamatka jopa 416−511 km. Sähköajokantama ja sähkönkulutus on mitattu WLTP-standardin mukai-
sesti kontrolloidussa ympäristössä. Toteutuneet arvot saattavat poiketa mitatusta. Sähköajokantamaan ja sähkönkulutukseen vaikuttavat ajotapa sekä muut tekijät mm. lämpötila, tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon 
kunto, varustelu, kuorma ja matkustajien määrä. TAKUU 3 v/100 tkm, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 v. Säännöllisesti huollettujen sähköautojen akkutakuu 8 v/160 tkm kun akun heikentyminen alle 70 %:iin al-
kuperäisestä kapasiteetista ja EV-järjestelmän takuu 5 v/100 tkm. TURVA Sähköautojen ajoakuille myönnetään 10 v/1 milj. km kattava Toyota-määräaikaishuollon aktivoima EV-akkuturva. Kuvan auto erikoisvarustein. 

Ennakkotilaa bZ4x 
NYT ja pääset 
nauttimaan 
sähköautoilusta
jo  syksyllä!

TÄYSIN UUSI, 
TÄYSIN 
SÄHKÖINEN

Toyota bZ-sähköautoperheen ensimmäinen tulokas 
on nyt tilattavissa. Täysin uusi Toyota bZ4X on tilava 
ja näyttävä crossover, joka on saatavilla erittäin 
kyvykkäällä nelivetojärjestelmällä. 
 
Tilaa Toyota bZ4X nyt, niin varmistat autosi toimituk-
sen syksyksi 2022. Toyota bZ4X -mallisto alk. 48 894 €. 

Lue lisää toyota.fi ja tilaa omasi nyt meiltä.

Hyödynnä valtion
 

hankintatuki. 
Vuoden Toyota jälleenmyyjä Suomessa

Lämpöpakettitarjous
voimassa koko 

henkilöautomallistoon.

 

Kallantie 11, puh 017 364 22 11
Automyynti ma-pe  klo 8-17, la 10-14.

Huolto, varaosa- ja rengasmyynti:
 ma-pe 7.30-17.

 Pikahuolto ma-pe 7.30-15.30
Perheyrittäjyyttä vuodesta 1961

 

Kallantie 11, puh 017 364 22 11. 
Automyynti ma-pe  klo 8-17, la 10-14.

Huolto, varaosa- ja rengasmyynti: ma-pe 8-17.  
www.kuopionautokauppa.fi   
info@kuopionautokauppa.fi

 
Yritysmyyjämme:
Antti Hirvonen 044 368 2217
Jaakko Ruotsalainen 044 368 2218

 2000 €
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T oyota bZ4X on tilava, muka-
va crossover, johon saatavil-
la oleva nelivetojärjestelmä 

erottaa sen muista. Nelivetoisissa 
malleissa on erilliset, 80 kW:n te-
hoiset sähkömoottorit etu- ja taka-
akseleilla ja kehittynyt nelivedon 
ohjaus mahdollistaa erilaiset ajo-
ohjelmat erilaisille ajoalustoille. 

Toyotan lähes 25 vuoden koke-
mus sähköistettyjen voimalinjojen 
kehittämisestä ja valmistamisesta 
näkyy myös bZ4X:n korkeajänni-
teakussa. Jopa 10 vuoden tai 240 
000 ajokilometrin jälkeen korkea-
jänniteakun suorituskyvyn voidaan 
odottaa olevan 90 % tasolla uuteen 
verrattuna. Ajokantama täyteen la-

datulla akulla on parhaimmillaan 
jopa yli 500 kilometriä riippuen 
mallista ja varustetasosta. Auton 
kulutus tulee asettumaan etuvetoi-
sissa malleissa varusteista riippuen 
14,5-16,7 kWh/100 km-välille. Ne-
livetoisilla vastaavat lukemat ovat 
16,0-17,9 kWh/100 km. bZ4X on 
ensimmäinen Toyotan malli, jossa 
käytetään nestejäähdytteistä kor-
keajänniteakkua. Auton suoritus-
kyky on turvattu myös alhaisissa 
lämpötiloissa. 

Täyssähköautolle kehitetty 
alustarakenne

Toyota bZ4X on ensimmäinen 
malli, joka valmistetaan erityisesti 

täyssähköautoille kehitetylle e-TN-
GA-alustarakenteelle. Täysin uusi 
alustarakenne mahdollistaa useita 
erilaisia kokoluokkia sekä vetota-
poja. Matala korkeajänniteakku si-
joittuu ajoneuvon lattian alle muo-
dostaen osan korirakennetta.

Matala painopiste, optimaalinen 
painojakauma ja korin korkea vään-
töjäykkyys takaavat nautinnollisen 
ja tarkan ajettavuuden, erinomaiset 
sisätilat ja turvallisuuden.

Hammerhead-keula 
uhkuu voimaa

Mallin puhdaslinjainen, sulava 
ja samalla voimakas ulkodesign 
tuo esiin sekä täyssähköauton et-
tä crossover-mallin ominaisuuksia. 
Olennainen osa bZ-mallisarjaa on 
keulan hammerhead-muotokieli, 
mataline valoineen ja kulmia ko-
rostavine linjoineen. Sivusta su-
lava ja korkeudeltaan matala pro-
fiili kertoo uuden alustarakenteen 
tuomasta matalasta painopisteestä. 
Isot, kulmiin sijoitetut pyöräkotelot 
suurine vanteineen kielivät auton 
crossover-luonteesta. Takana muo-
toilu korostuu kulmiin ja koko leve-

yden kattavaan takavalopaneeliin.
Sisätilojen mukavuus ja tilavuus 

on saavutettu pehmeillä, kudotuilla 
pinnoilla ja satiininkiiltoisilla yksi-
tyiskohdilla. Avaruutta voidaan li-
sätä saatavilla olevalla panoraama-
katolla. Matala mittaristo luo tilaa 
ja parantaa näkyvyyttä ulos autosta.

Pitkä akseliväli mahdollistaa 
luokkansa johtavat jalkatilat kai-
kille matkustajille. Myös tavarati-
la on suuri. Kiitos säädettävän ta-
varatilan, pohjan tilaa on jopa yli 
450 litraa.

Hevosvoimat ja vääntö 
kiihdyttävät nopeasti

Etuvetoinen bZ4X on varustet-
tu erittäin herkästi reagoivalla 150 
kW:n sähkömoottorilla. Se tuot-
taa 204 hevosvoimaa ja 265 Nm:n 
väännön, jolla 0–100 km/h -kiih-
dytys sujuu 8,4 sekunnissa. Huip-
punopeus on rajattu 160 km/h. Ne-
livetomallin suurin teho on 217,5 
hevosvoimaa ja huippuvääntö 336 
Nm. Se suorittaa kiihdytyksen 
0–100 km/h 7,7 sekunnissa. Kaik-
ki suorituskykyarvot vahvistetaan 
lopullisella tyyppihyväksynnällä.

Järjestelmä mahdollistaa täys-
sähköautoille tyypillisen ajotyylin 
vain yhtä poljinta käyttäen.

Steer-by-wire -ohjaus
Toyota bZ4X on ensimmäinen 

Toyotan tuotantomalli, johon on 
saatavilla steer-by-wire -ohjaus. 
Järjestelmä poistaa mekaanisen 
yhteyden ohjauspyörän ja etupyö-
rien väliltä. Elektronisesti ohjattu 
järjestelmä ohjaa etupyöriä tarkasti 
kuljettajan aikeiden mukaisesti tar-
joten samalla enemmän jalkatilaa ja 
helpomman kulun autoon ja sieltä 
pois. Perinteinen ohjauspyörä on 
korvattu One Motion Grip -ohjai-

mella, joka vähentää tarvittavien 
ohjausliikkeiden määrää. Laidas-
ta laitaan -liike vaatii vain 150 as-
teen käännöksen ohjaimesta.

Mekaanisen yhteyden poistues-
sa poistuvat myös ei-toivotut vä-
rinät ohjaimesta, mutta kaikki tar-
peellinen tieto tien pinnasta voi-
daan silti välittää kuljettajalle. Oh-
jauksen toimintaa voidaan myöskin 
säätää vapaammin eri ajo-ohjelmi-
en mukaisesti.

Uuden sukupolven 
Toyota Safety Sense

Uusi bZ4X on aina varustettu 
uusimmalla, kolmannen sukupol-
ven Toyota Safety Sense -turval-
lisuusjärjestelmällä. Järjestelmän 
tutkan ja kameran toimintasädettä 
kasvattamalla kaikkien toimintojen 
suorituskykyä on lisätty. Uusia toi-
mintoja ovat mm. vastaantulevan 
ja eteen ilmestyvän liikenteen huo-
mioiva Pre-Collision -järjestelmä, 
matalien nopeuksien kiihdytysvah-
ti sekä hätäjarruavustus.

Uutuudet koeajettavissa 
heinäkuussa 

Uusi mallisto saapuu Suomeen 
heinäkuussa. Ennakkotilauksen 
tekemällä designiä ja tehokkuut-
ta huokuva Toyota bZ4X on mah-
dollista saada ajoon jopa tuleva-
na syksynä. Uuden auton voi saa-
da käyttöönsä myös Toyota Easy 
Yksityisleasingillä. Auton vuokra-
aika on 2–4 vuotta ja ennalta sovit-
tu kuukausierä sisältää muun mu-
assa huollot, korjaukset ja kahdet 
renkaat.

Lisätietoja: toyota.fi 
paikallinen jälleenmyynti: 
kuopionautokauppa.fi 

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

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

SIVUNVALMISTUS:
Joensuun Kustannus Oy, Yritysmaailma 
Annika Käyhkö, ilmoitus.annika@yritma.fi

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

ILMOITUKSET:
Jukka Keinänen puh. 044 561 6902 keinanenjukka@gmail.com
Rauno Härkönen puh. 050 374 6278 rauno.harkonen@yritma.fi
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Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma, markkinointirekisteri, puh. 050 374 6284 
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Täyssähköinen Toyota bZ4X 
ajettavissa pian myös Kuopiossa

Toyotan bZ-mallisarjan (Beyond Zero) ensimmäinen 
malli bZ4X saadaan heinäkuussa Suomeen. Kyseessä on 
täyssähköinen crossover, jossa on uusi e-TNGA-alustara-
kenne. Mallissa on satsattu avariin ja tilaviin sisätiloihin 
ja puhtaaseen ja sulavaan muotoiluun. Korirakentee-
seen integroitu korkeajänniteakku mahdollistaa pitkän 
ajokantaman lisäksi matalan painopisteen, erinomaisen 
painojakauman, turvallisuuden, ajomukavuuden ja ajo-
dynamiikkaa edesauttavan jäykän korirakenteen.
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Savon Kilpi Oy

Laadukasta näkyvyyttä jo 40 vuoden kokemuksella

Vuodesta 1982 saakka toiminut yritys on 
panostanut jatkuvaan kehitystyöhön sekä am-
mattitaitoiseen henkilökuntaan. 

- Käytössämme on kilpituotannon kärki-
merkit ja laadukkaat raaka-aineet. Olemme 
kilpailukykyisiä omalla tuotantoalalla laadun 
siitä kärsimättä. Annamme valmistamillem-
me tuotteille pitkän takuun tuotekohtaises-
ti. Henkilökuntamme on myös pitkänlinjan 
ammattilaisia ja heidät on erikoiskoulutettu 
vaativiin tuotannon eri tehtäviin. 

- Laajasta valikoimastamme löytyy sopi-
vat ratkaisut liikennemerkeistä kilpiin sekä 
kyltteihin. Pystymme toteuttamaan myös rää-
tälöityjä tilaustöitä juuri asiakkaan toiveiden 
ja tarpeiden mukaan, sanoo Savon Kilpi Oy:n 
toimitusjohtaja Arto Pesonen.

Virallinen liikennemerkkien 
valmistaja 

Savon Kilpi on pitkänlinjan valmistaja lii-
kennemerkeissä. Kaikki tuotteet ovat mää-
räysten mukaisesti CE- merkittyjä tuotteita.  

- Laadun varmistus on järjestetty niin, et-
tä kaikki tuotantoprosessit, kuten metallien 
työstö, pintakäsittelyt, painotyöt, tulostukset 
ja graafiset työt tehdään hyväksyttyjen me-
netelmien mukaisesti. Kaikille töille on laa-
tukriteerit ja hyväksytyt standardit.

-Liikennemerkkien, kilpien, kylttien ja 
valmistaminen on varsin tarkkaan säännelty 

ala. Me otamme työssämme huomioon vi-
ranomaisten määräykset ja ohjeet. 

Liikennemerkkien valmistamisessa tapah-
tuneiden muutosten myötä pystymme teke-
mään CE-merkittyjä, standardin EN 12899-1 
määrittelemiä liikennemerkkejä, kertoo Pe-
sonen. 

Asiakkaita ympäri Suomea 
Savon Kilvellä on laaja asiakaskunta, jo-

ka koostuu muun muassa yrityksistä, julki-
sen hallinnon yksiköistä, koulutusorganisaa-
tioista, taloyhtiöistä sekä yksityisistä kan-
salaisista.  

- Meillä on asiakkaita Helsingistä Iva-
loon. Asiakkaiden kautta tuotteitamme me-
nee jonkin verran myös ulkomaille. Tuottei-
den ulkoasusta vastaavat yleensä arkkitehdit 
ja suunnittelijat, mutta esimerkiksi liikekilpiä 
suunnittelemme itsekin, jos asiakkaat niin 
haluavat. Emme ole mainos- tai suunnittelu-
toimisto, mutta voimme tarjota asiakkaillem-
me myös suunnitteluapua, sanoo Pesonen.

ISO 14001-ympäristö-sertifikaatti 
vahva merkki vastuullisuudesta

Ympäristöystävällisemmin tuotettujen 
palvelujen ja tuotteiden kysyntä kasvaa jat-
kuvasti. Ympäristöjärjestelmästä on monen-
laista hyötyä. Se antaa ulkoista uskottavuut-
ta sekä vahvistaa yrityksen mainetta ja ima-

goa vastuullisena toimijana. Savon 
Kilpi kuuluu ympäristöasioissa alan 
edelläkävijöihin. Yritykselle onkin 
myönnetty arvostettu ISO 14001 
-ympäristösertifikaatti ensimmäise-
nä alan urakoitsijana Itä-Suomessa. 

- Yrityksemme sitoutuu edelleen 
systemaattisesti kehittämään ympä-
ristöasioiden hallintaa ja ympäris-
tönsuojelutoimien tuloksellisuutta, 
korostaa Pesonen.

ISO 14001 on maailman tunne-
tuin ympäristöjärjestelmämalli, jo-
ka auttaa organisaatioita sekä pa-
rantamaan ympäristönsuojelunsa 
tasoa että osoittamaan ympäristö-
asioidensa hyvää hoitoa. 

- Meidän tulee tunnistaa tuotteit-
temme, toimintojemme ja palvelui-
demme ympäristövaikutukset ja 
selvittää lakisääteiset velvoitteet ja 
huolehtia niiden täyttämisestä sekä 
asettaa ympäristötavoitteet ja seura-
ta niiden toteutumista. Meidän pitää 
varata resurssit ylläpitämään henki-
löstön osaamista, ohjata prosesseja 
ja toimintoja muun muassa varau-
tua ympäristöriskeihin ja onnetto-
muustilanteisiin. Tarkkailemme ja 
seuraamme ympäristövaikutuksia 
ja ennaltaehkäisemme ympäristö-

vahinkoja ja estämme niiden toistumisen. 
Me myös arvioimme toimintamme tuloksia 
ja parannamme käytäntöjämme, luonnehtii 
Pesonen yrityksensä toiminnasta.

Kevyitä ja edullisia 
komposiittimerkkejä 

Alumiinista ja muovista valmistetut kom-
posiittimerkit ovat olennainen osa Savon Kil-
ven tuotevalikoimaa. Ne ovat suunniteltu 
muun muassa työmaille.

-Merkit on valmistettu komposiittilevystä. 
Kolmekerroksiset alumiini- muovi- alumiini 
-merkit on helppo asettaa ja siirtää esimerkik-
si erilaisilla työmailla. Merkit ovat virallisia, 
mutta kuitenkin tarkoitettu lähinnä väliaikai-
seen käyttöön, Levyjen erinomaisen kemial-

lisen ja sään keston ansiosta ne kestävät ul-
kokäytössä vaihtelevissa olosuhteissa vuosia. 
Levyissä on lisäksi polyesteripinnoite, joka 
takaa niiden erinomaisen soveltuvuuden tu-
lostukseen, selvittää Pesonen.

Laadukkaat merkit 
käyttäjille edullisimpia 

Suomessa lämpötilaerot ja sään vaihtelut 
ovat suuret. Valmistusprosesseissa on otet-
tava hinnan lisäksi huomioon myös kestä-
vyys ja laatu. 

- Laadukas kyltti kestää, säästöt tulevat si-
tä kautta. Heikkolaatuisia merkkejä on vaih-
dettava ja korjattava usein. Varsinkin julki-
sen puolen kilpailutuksissa ja hankinnoissa 
tämä on erittäin tärkeää. Jos hankintahetkellä 
halvin vaihtoehto on lyhytikäinen, kustan-
nukset siirtyvät kunnossapitopuolelle, tote-
aa Pesonen. 

Tasaista kasvua ja 
uusia investointeja

- Viime vuosien aikana olemme investoi-
neet tuotantotekniikkaan huomattavia mää-
riä.

Olemme hankkineet muun muassa uu-
den tulostimen, joka on hyväksytty liiken-
nemerkkituotantoon sekä kapasiteetiltään 
tehokkaampia leikkureita. Lisäksi laadun 
varmistamiseksi olemme hankkineet lami-
nointitekniikkaa.

- Uuden tekniikan avulla olemme mer-
kittävästi pystyneet lisäämään tehokkuutta 
tuotantoomme ja kestävyyttä tuotteisiimme. 
Uudistusten myötä olemme pystyneet lisää-
mään myös työpaikkoja tuotannossa.

www.savonkilpi.fi

Uuteen tuotantotekniikkaan on investoitu mittavasti viimeisten vuosien aikana.

Kuopiossa toimiva Savon Kil-
pi Oy on kilpi- ja opastelan eri-
koisliike ja virallinen liikenne-
merkkejä valmistava yritys, jo-
ka viettää tänä vuonna 40-v 
juhlavuottaan. Äskettäin laa-
jennetut, Kisällinkujan reilun 
1000m2 tuotantotilat yhdistet-
tynä uusiin laitteisiin sekä tek-
nologiaan takaavat jatkossakin 
korkean laadun aina raaka-ai-
neesta valmiiseen tuotteeseen. 
Tuotantokapasiteettia löytyy 
yksittäisestä tuotteesta myös 
tuhansiin kappaleisiin. 

Kisällinkujan tiloissa toimii myös myymälä sekä 
varasto, jossa laaja määrä valmiita kilpiä ja opas-
teita erilaisiin käyttökohteisiin.
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RASKAAN KALUSTON OSAAMISTA

POWER

ATOY DIESELHUOLTO korjaa kaikkien dieselajo-
neuvojen ruiskutusjärjestelmät autoista veneisiin, 
kuorma-autoista työkoneisiin ja maansiirtokoneista 
traktoreihin. 

Perinteisten suuttimien ja syöttöpumppujen lisäksi 
Dieselhuollossa on mahdollista koestaaja korjata 
myös pumppusuuttimet ja CommonRail- järjestelmät. 
Korjaamo palvelee niin yritys- kuin yksityisasiakkaita

ATOY DIESELHUOLTO
Huolto: 010 2328 503
Sähköposti:
dieselhuolto.kuopio@atoy.fi 
Hakalahdentie 13, 
70460 KUOPIO
Avoinna ma-pe 8.00-16.00

KUOPION ATOY AUTOHUOLTO löytyy Kuopion 
Kolmisopesta. Kattavat autohuolto- ja korjauspalvelut 
kaikille automerkeille tehdään valmistajien 
ohjeiden mukaisesti, myös pakettiautoille. Huollon 
jälkeen auton takuu pysyy voimassa.Huollon ajaksi 
tarjoamme aina veloituksettoman sijaisauton.

Aivan uutena palveluna meillä on aloitettu henkilö- 
ja pakettiautojen automaattivaihteistojen 
öljynvaihtotyöt, huuhtelulla. 

ATOY REKKAHUOLLOLLA on Kuopion Kelloniemessä 
pitkä historia raskaankaluston huoltojen ja 
korjausten erikoisosaajana. Merkkiedustuksiimme 
kuuluu MAN, DAF, VDL ja Faymonville. 

Korjaamollamme huollamme ja korjaamme myös 
raskaankaluston perävaunuja. Atoy Rekkahuolto 
huoltaa ja korjaa myös raskaankaluston 
ilmastointijärjestelmät, kylmä- ja lämmityslaitteet, 
perälautanostimet sekä erikoisajoneuvojen erilaiset 
lisävarusteet ja lisälaitteet.

AUTOHUOLTO KUOPIO
KOLMISOPPI
Puhelin: 010 2328 507 
Sähköposti: 
kolmisoppi@atoy.fi 
Kolmisopentie 18,
70780 KUOPIO 
Avoinna ma-pe 7.30-17.00

ATOY REKKAHUOLTO
Huolto: 044 3643 300
Varaosat 044 3643 310
Päivystys Kuopiossa: 
044 3644 333
Sähköposti: kuopio@atoy.fi 
Hakalahdentie 13, 
70460 KUOPIO
Avoinna ma-pe 8.00-16.30

www.atoyautohuolto.fi
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Koronaepidemian lisäksi 
kaupungin elinvoimaa 
haastaa kaupan murros, 

joka siirtää palveluita verk-
kokauppaan ja suuriin, kau-
pungin ydinkeskustan ulko-
puolisiin keskittymiin. Ra-
vintola- ja kahvilapalvelut 
korvaavat osittain vähittäis-
kauppaa. Kuopiossa ravinto-
loiden määrä on aiemmasta 
kasvusuunnasta kääntynyt 
laskuun koronavuosien ai-
kana 2020–2022.

Keskustan elinkeinora-
kenteen monipuolisuus on 
ollut yksi suojaava tekijä. 
Myös Kuopion keskustan 
asukasmäärä on kasvanut 
merkittävästi viime vuosi-
na, mikä osaltaan selittää 
keskustan elinvoimaisuutta. 
Keskusta-alueen viihtyvyy-
den kehittäminen painottuu 
tulevaisuudessa. 

Lisäksi Kuopion keskus-
tan elinvoimaa vahvistavat 
asemanseudun kehittämi-
nen, sähköavusteiset kau-
punkipyörät, kävelykadut, 
Snellmanin puisto, Valkei-
senlammen alue, torinalus-
pysäköinnin laajennus, toi-
miva joukkoliikenne, täy-
dennysrakentaminen kes-
kustan ympäristössä ja kes-
kustassa.

Kuopion vahvuutena 
tiivis ydinkeskusta

Menestynyt kaupunki-
keskusta on monen teki-
jän summa, johon vaikut-
taa keskeisesti yksityisen 
ja julkisen sektorin toimin-
nan tehokkuus sekä yhteis-
työ keskeisten kaupunkike-
hityksestä vastaavien kiin-
teistönomistajien, sijoittaji-
en ja muiden yhteistyökump-

paneiden kesken.
Kuopiossa elinvoimaluku 

nousi 2,3 % vuodesta 2021, 
johtuen lauantaina avoin-
na olevien liikkeiden mää-
rän kasvun ja tyhjien liike-
tilojen määrän vähenemisen 
yhteisvaikutuksesta. Ravin-
toloiden määrä Kuopion kes-
kustassa väheni neljällä yk-
siköllä - tämä poikkeaa en-
nen koronaa vaikuttaneesta 
yleisestä kasvusuuntaukses-
ta. Kuopiossa on tällä het-
kellä toista vuotta peräkkäin 
kymmenestä suurimmasta 
laskennassa mukava olevas-
ta kaupunkikeskustasta vähi-
ten tyhjää liiketilaa suhtees-
sa liiketilojen kokonaismää-
rään, eli 7,43 % kaikista lii-
ketiloista (ka. 12 %).

Kuopion keskustan vah-
vuutena on tiivis ydinkes-

kusta, joka yhdistää asu-
misen ja palvelut. Kuopion 
keskusta tunnetaan torista, 
jossa on myös kaupallisen 
keskustan keskipiste. Vartin 
keskusta -mallista puhutaan, 
kun tarkoitetaan n. kilomet-
rin sädettä, jonka kävelee 15 
minuutissa. Kuopiossa var-
tin keskusta tarkoittaa torilta 
katsottuna halkaisijaltaan 2 
km mittaista kehää Valkei-
senlammelta satamaan ja 
Kuopio-hallilta Kuopion-
lahdelle.  

Investoinnit tukevat 
kehitystä

Kaupunkikeskustojen 
asukasmäärä on kasvanut 
yli 100 000 asukkaan kau-
pungeissa 12 %, ja Kuopio 
on tässä kehityksessä hyvin 
mukana. Kuopiossa vartin 

keskustan asukasmäärä oli 
vuonna 2020 17 400 asukas-
ta. Vartin keskustan asukas-
määrä on kasvanut viimei-
sen 10 vuoden aikana 2000 
asukkaalla (+13 %). Kuopi-
on keskustan vahvuutena on 
myös viihtyisyys sekä katta-
vat julkiset ja kaupalliset pal-
velut. Kaupunkia ympäröi-
vät järvenrannat yhdistyvät 
vihervyöhykkeinä kaupun-
gin puistoihin.

Jäntevä kaupunki hidas-
taa ilmastonmuutosta. Var-
tin keskustoissa asuu kes-
kimäärin 6 690 as/km2 (yli 
100 000 asukkaan kaupungit 
v. 2020).

– Tästä näkökulmasta ta-
voitteeksi voisi asettaa 8 000 
as/km2 Kuopion ydinkes-
kustassa. Kaupungin raken-
tuessa jäntevästi arkietäisyy-
det lyhenevät, joukkoliiken-
ne toimii ja sähköavusteinen 
liikkuminen vahvistuu. Vii-
saat kaupungit tiivistyvät li-
sä-, täydennys- ja korotusra-
kentamisella vähentääkseen 
liikkumisetäisyyksiä, visioi 
Kuopion apulaiskaupungin-
johtaja Pekka Vähäkangas.

Investoinnit keskustaan 
tukevat kaupungin kestä-
vyyttä ja hillitsevät ilmas-
tonmuutosta. Asiakasvirto-
jen vahvistajia ovat esimer-
kiksi isot ruokakaupat, per-
soonalliset kivijalkaliikkeet, 
vetovoimaiset ketjuliikkeet, 
elämykselliset ravintolat ja 

kahvilat sekä muut moni-
puoliset arjen ja vapaa-ajan 
palvelut, kuten oppilaitok-
set, uudenlaiset kirjastot, 
vetovoimaiset taidemuse-
ot, tapahtumapuistot ja suu-
ret monitoimiareenat lähellä 
keskustan keskipistettä.

Kuopiossa on juuri val-
mistumassa uusi Taidelu-
kio Lumit, joka muodostaa 
Musiikkikeskuksessa toi-
mivien oppilaitosten kanssa 
keskustan taidekampuksen. 
Pääkirjaston ja Kuopion mu-
seon yhteenliittymä, Kantti, 
yhdistää kaksi merkittävää 
kulttuurilaitosta lähes mil-
joonan vuosittaisen kävijän 
kortteliksi. Vuonna 2014 
uudistettu kaupunginteat-
teri on myös monipuolinen 
tapahtuma-areena, joka tuo 
elävyyttä kaupunkikeskus-
taan. Keskustaan on helppo 
saapua uudistuneen aseman-
seudun ja joukkoliikenteen 
avulla sekä yksityisautoilla 
suoraan torin alle.

Kaupungin kymmenen 

viimeisen vuoden aikana 
tekemät investoinnit ovat 
tuottaneet tulosta. Lisäksi 
merkittävä ja pitkäjänteinen 
yhteistoiminta virkamiesten, 
päättäjien sekä yritysten ja 
yhdistysten kanssa on todet-
tu toimivaksi. Kuopion kes-
kustankehittämisyhdistys on 
hoitanut toritoimintaa ja tuo-
nut joustavuutta kehittämis-
hankkeisiin.

– Menestynyt kaupunki-
keskusta on monen tekijän 
summa, johon vaikuttaa kes-
keisesti yksityisen ja julkisen 
sektorin toiminnan tehok-
kuus sekä yhteistyö keskeis-
ten kaupunkikehityksestä 
vastaavien kiinteistönomis-
tajien, sijoittajien ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kes-
ken, tiivistää Kuopion kau-
punkikeskustan kehittämis-
yhdistyksen toiminnanjohta-
ja Tilla Martikainen.

Teksti- ja kuvalähde 
Kuopion kaupunki

Niemi Kuopio
Kartanonkatu 4
70700 Kuopio

Kotimuutot, yritysmuutot, 
palvelut omatoimimuuttajille,
paketointi- ja suojauspalvelut, 

lyhyt- ja pitkäaikaisvarastoinnit,
vanhojen asiakirjojen ja muiden 

tietoaineistojen turvatuhoamiset,
kaikki tämä tietysti aivan normaalisti: 

kerkeästi ja valppaasti.

Pyydä edustajamme ilmaiselle arviokäynnille:
puh. 020 554 5680  |  myyntikuopio@niemi.� 

Niemen® uusi normaali:
se vanha tuttu vanha normaali.

KAIKKI PALVELUMME
pyörivät täysillä.

Tee nyt se mikä jäi 
keväällä tekemättä!

Kuopion kaupungin keskusta pärjäsi jälleen elinvoimalaskennassa
Kuopion keskustan elinvoima on säilynyt koronavuosien aikana suu-
rista kaupungeista parhaiten ja jopa kasvanut vuoden 2021. Elin-
voimalaskenta perustuu EKK ry:n käyttämään menetelmään, jonka 
avulla seurataan elinvoiman kehittymistä Suomen kaupunkikeskus-
toissa. Kuopio pärjäsi hyvin 37 kaupungin vertailussa ja siksi aineis-
ton julkistamispaikaksi valittiinkin 27.5.2022 Kuopio. 

Kuopio on panostanut viimeisen kymmenen 
vuoden aikana muun muassa keskustan 
kulttuuri- ja liikuntapaikkoihin:
• Teatterin peruskorjaus ja laajennus 2014
• Musiikkikeskuksen talotekninen peruskorjaus 2019
• Taidelukio Lumit 2022
• Kuntolaakson uima- ja jäähalli 2020
• Kantti: Kuopion Museon peruskorjaus ja 
 laajennus 2021–22

Kuopio pärjäsi hyvin EKK:n kaupunkikeskustojen elinvoimalaskennassa ja siksi ai-
neisto julkistettiin Kuopiossa 27.5.2022. Mualimannavan fiiliksiä ovat aistimassa 
Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikai-
nen (vas.), Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, Posetiivari-Pasanen 
ja keskustojen elinvoimatutkija Martti Wilhelms. 
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Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus 2022

Yleiskorotus
1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukau-

den alusta lukien työsuhteessa olevien työntekijöiden palkko-
ja korotetaan 17 sentin yleiskorotuksella. Kuukausipalkkoja 
korotetaan 29,24 eurolla tai suhteessa työaikaan. Työehto-
sopimuksen sentti- ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1,7 % 

Urakkapalkka ja työaikakirjanpito
Tekstiä jäsenneltiin uudestaan ja tarkennettiin vastaamaan 

voimassa olevaa tulkintaa, jotta pykälä olisi helpommin lu-
ettavissa ja ymmärrettävissä. Takuupalkkakohtaan tuli uusi 
määräys ja rajaus. Tarkoitus on ohjata työnjohtoa käyttämään 
direktio-oikeuttaan, ts. määräysvaltansa puitteissa antaa li-
säperehdytystä, puuttua työsuorituksiin ja antaa palautetta, 
kun siihen on aihetta. Tällä tavoin työntekijöitä kannuste-
taan suoriutumaan ja ansaitsemaan paremmin urakkapalk-
kaa maksettaessa. 

Urakkapalkan maksamisen perimmäinen tarkoitus on ai-
na ollut tuottavuuden ja ansiotason parantaminen. Tähän asti 
sääntö on ollut, että vaativuusryhmän mukainen tuntipalk-
ka on taattu, jos alle puolet työntekijöistä on saavuttanut 
urakkapalkkatason. Silloin oletuksena on, että olosuhteet 
tai työjärjestelyt ovat vaikuttaneet heikkoon työtulokseen. 
Tämä sääntö on edelleen voimassa, ja tarkastelujakso kes-
kimääräisesti toteutuneen tuntipalkan laskennassa on edel-
leen koko työkausi.

Lisäksi työehtosopimukseen on kirjattu uusi määräys, jon-
ka mukaan työntekijälle, joka ei henkilöön liittyvistä syistä 
saavuta urakkapalkkatasoa, maksetaan takuupalkkana pe-
rehdytysajan palkkaa. Urakkatyövauhtia määriteltäessä tar-
kastellaan kaikkien työntekijöiden keskimääräistä työtulos-
ta tunnissa. Työnantajalla on myös velvollisuus perehdyttää 
työntekijää ja huomauttaa ongelmista. Uuden määräyksen 
myötä on mahdollista sopia työntekijän kanssa perehdytys-
ajan tuntipalkan maksamisesta koko urakkatyökaudelta, jos 
työntekijä kehotuksista huolimatta ei kykene pysymään työn-
antajan määrittelemässä normaalissa urakkatyövauhdissa.

Urakkahinnoittelun oikeellisuuden todentamisen ja nor-
maalin urakkatyövauhdin määrittelemisen helpottamiseksi, 
kirjattiin voimassa olevat tulkinnat sopimustekstiin. Urak-
kahinnan tarkistaminen ja muuttaminen työkauden aikana 
on työnantajan keino mahdollistaa urakkapalkkatason saa-
vuttaminen. 

Lisäksi työehtosopimukseen kirjattiin työaikalain vaati-
mus työaikakirjanpidon pitämisestä myös urakkatyössä. Ai-
noa tapa osoittaa urakkatyön hinnoittelun oikeellisuus on 
työaikakirjanpidon ja työtuloksen avulla tehtävät laskelmat. 
Sen vuoksi tarvitaan tiedot jokaisen työntekijän päivittäisistä 
työtunneista ja työtuloksista. Niiden avulla voidaan laskea 
yksittäisen työntekijän keskimääräisesti toteutunut tuntipalk-
ka urakkatyössä koko urakkatyökauden ajalta.

Urakkataksa lasketaan siten, että vaativuusryhmän palkka 
+ 20 % jaetaan normaalilla urakkatyövauhdilla. Työvauhdin 
määrittely tehdään etukäteen, yleensä edellisten vuosien ko-
keneiden poimijoiden keskimääräisiin tuloksiin perustuen. 
Esimerkiksi, mansikan poiminnassa voidaan laskea seuraa-
van kaavan mukaisesti: Vaativuusryhmä 1. 9 euroa/tunti + 
20 % = 10,80 euroa/tunti. Työvauhti 10Kg/tunti. Näin ollen, 
suosituspalkka kuluvana vuonna on 10,80/10 = 1,08 euroa/kg. 

Vaativuusryhmät
Yrityksen omaa vaativuusryhmittelyä on dokumentoita-

va ja pyynnöstä esitettävä työntekijälle. Suosittelemme jat-
kossakin, että käytätte MTA:n laatimaa työsopimuspohjaa, 
johon kirjataan työtehtävän vaativuusryhmä jo työsuhdetta 
solmittaessa. Jos vaativuusryhmää työtehtävistä johtuen täy-
tyy muuttaa työsuhteen aikana, muutos todennetaan esim. 
päivitettyyn työsopimuk-seen tai muutosajankohdan palk-
kalaskelmaan.

Ammattitaitolisä
Ammattitaitolisäjärjestelmästä sovittiin jo vuonna 2014. 

Yrityskohtainen käyttöönotto on kuitenkin ollut puutteellis-
ta. Sen vuoksi neuvotteluissa sovittiin nyt vaihtoehtoisesta 
järjestelmästä, joka tulee sovellettavaksi siinä tapauksessa, 
ettei työnantaja laadi omaa ammattitaitolisäjärjestelmää. Am-
mattitaitolisän määrittelyyn lisättiin tarkennuksia ja suosi-
tus siitä, että ammattitaitolisän suuruus käy ilmi palkkalas-
kelmasta silloin, kun se ensimmäisen kerran määritellään ja 
silloin kuin sen suuruus muuttuu. Ammattitaitolisän mää-
räytymisperusteet on selvitettävä työntekijälle kirjallisesti.

Uutta ammattitaitolisästä:
Ellei työnantaja laadi 1.9.2022 mennessä työpaikkakoh-

taista järjestelmää työntekijöiden ammattitaitolisän määrit-
tämiseksi, eikä ole selvittänyt sen perusteita, kriteeristöä ja 
porrastusta työntekijöille, seuraava järjestelmä astuu voimaan
• ammattitaitolisän vähimmäistaso on 5 %
• ammattitaitolisää tulee korottaa suoritetusta alan 
 ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta pysyvästi 
 vähintään + 1 % per tutkinto
• ammattitaitolisää tulee korottaa vähintään + 1 % 
 joka 3. palvelusvuoden alkaessa 

Aiemmat työsuhteet samalla työnantajalla huomioidaan 
yhteenlaskettuina palvelusvuosia laskettaessa. Ammattitai-
tolisän korottaminen joka 3. palvelusvuoden alkaessa tulee 
sovellettavaksi 1.9.2022 alkaen niiden henkilöiden kohdal-
la, joiden työsuhteessa kyseinen määräaika on täyttynyt tai 
täyttyy.

Tasoitusjärjestelmää, eli keskimääräistä säännöllistä työ-
aikaa, sovelletaan suunnittelemalla työvuorojen pituudet 
etukäteen työvuoroluetteloon ja laatimalla työaikasuunni-
telman koko tasoitusjaksolle. Tasoitusjärjestelmää voidaan 
ottaa käyttöön työnantajan yksipuolisella päätöksellä, kunhan 
työsopimuksissa on sovittu 40 tunnin viikoittaisesta työajas-
ta (ei voida soveltaa 37,5 tuntiseen työviikkoon eikä muihin 
osa-aikaisuuksiin). Työnantaja on vastuussa siitä, että työ-
aika todellisuudessa tasoittuu 40 tuntiin viikossa, enintään 

52 kalenteriviikon aikana ja tuntilaskelmaa kutsutaan tun-
tipankiksi, eli tämä ei vaadi kirjallisen työaikapankkisopi-
muksen tekemistä.

 Työaikapankissa säästetään erilaisia lisiä ja korotusosia 
jms. palkalliseksi vapaa-ajaksi myöhemmin annettavaksi. 
Tätä järjestelmää voidaan soveltaa kaikkiin työsuhteisiin, 
myös lyhyisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Työaikapankin 
soveltaminen vaatii ensin paikallisen kirjallisen sopimuk-
sen tekemisen ja MTA jäsenyyden. Työaikapankkiin voidaan 
muuntaa mm. ylityöt, pyhätyön korotusosia ja lomaltapa-
luuraha palkallisiksi vapaatunneiksi, sovitulla tavalla myö-
hemmin pidettäviksi.

Työaikapankin käyttö on kuitenkin eri asia kuin keski-
määräisen säännöllisen työajan soveltamista tunti-tunnista 
periaatteella 40 tuntiseksi per viikko keskimäärin. 

Ylityö ja enimmäistyöaika 
Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää 

keskimäärin 48 tuntia viikossa kuuden kuukauden ajanjak-
son aikana (26 viikkoa x 48 = 1.248 tuntia). Enimmäistyö-
aika sisältää kaikki mahdolliset työtunnit yhteenlaskettuna. 
Ylityö säilyy käsitteenä palkanmaksussa ja lasketaan kuten 
ennenkin, eli työviikko voi tietenkin käytännössä ylittää 48 
tuntia. Keskimääräistä työaikaa soveltamalla voidaan tämän 
lisäksi yksittäisinä viikkoina etukäteen suunnitella huomatta-
vasti enemmän työtunteja kuin 48 tuntia viikossa, eikä tämä 
ole silloin ylityötä vaan tunti-tunnista maksettavaa säännöl-
listä työaikaa. Kaikki tehdyt työtunnit lasketaan kuitenkin 
yhteen puolivuosittain edellä mainitun säännön mukaisesti.

Työehtosopimuslisätyö - vaatii MTA jäsenyyden 
Työpaikalla voidaan paikallisesti sopia 172 tunnin lisä-

työmahdollisuudesta ilman ylityön korotusosia. Sopimisen 
edellytyksenä on, että työpaikalle on valittu luottamusmies ja 
sopimus lisätyöstä tehdään hänen ja työnantajan välillä kir-
jallisena. Ellei luottamusmiestä ole, paikallisen sopimuksen 
käyttöön ottaminen edellyttää, että Teollisuusliitto ja MTA 
ovat hyväksyneet paikallisen sopimuksen sisällön ja käyt-
töön ottamisen. Osa-aikaisten osalta tunneista voidaan so-
pia suhteessa työaikaan. Lisätyön käyttöönotto työpaikoilla 
vaatii työnantajan jäsenyyttä Maaseudun Työnantajaliitossa 
koska paikallinen sopiminen edellyttää aina liittoon järjestäy-
tymisen. Muutoin työehtosopimus velvoittaa yleissitovuuden 
takia kaikkia työnantajia vähimmäisehtojen suhteen, mutta 
suurin joustoista saavutetaan vain järjestäytymisellä liittoon. 

Vuosiloma 
Muistakaa määräaikaisten työsuhteiden lomakorvauksen 

maksusta, ettei prosenttiperusteista lomakorvausta saa mak-
saa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Alle vuoden 
työsuhteessa lomakorvauksen määrä on 12,5 % työansiosta.

Suojavaatetus 
Työturvallisuuslain mukaan hankittavat suojavaatteet tu-

levat vakituisen työntekijän omaksi työsuhteen ajaksi, mutta 
palautetaan työnantajalle työsuhteen päättyessä. Määräaikai-
sille työntekijöille pitää vain varata tarpeelliset suojavaatteet 
käyttöön työpaikalla.

Työehtosopimuksen soveltamiskysymyksissä ottanette ys-
tävällisesti yhteyttä Maaseudun Työnantajaliiton neuvonta-
palveluun, puh. 09-725 04500

Vaativuusryhmien vähimmäistuntipalkat ja 
ammattitaitolisän vähimmäistaso ovat 1.2.2022 
lukien seuraavat:
Vaativuus- Ammattitaitolisän  Taulukkopalkka sis.
ryhmä  vähimmäistaso (4 %)  ammattitaitolisän (4 %)
€/h €/h  €/h
1 9,00 0,36  9,36
2 9,43 0,38  9,81
3 9,92 0,40  10,32
4 10,43 0,42  10,85
5 10,95 0,44  11,39

Maaseudun Työnantajaliiton ja Teollisuusliiton välisten neuvottelujen tuloksena Maa-
seutuelinkeinojen työehtosopimukseen on tullut muutoksia 1.2.2022 alkaen. Yleissi-
tova Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus on voimassa 31.1.2023 asti. Yleissitovana 
työehtosopimuksena kaikkia vähimmäisehtoja tulee noudattaa kaikissa maaseutuelin-
keinojen yrityksissä ja kaikilla maatiloilla. Työehtosopimusratkaisu sisältää palkankoro-
tusten lisäksi vallitsevien tulkintojen kirjaamista työehtosopimusten palkkauskohtaan 
sekä kaksi uutta tekstikohtaa.

www.tyonantajat.fi    |   puh. 09 7250 4500

Maaseutuyritt äjälle asiantuntevaa
palvelua työsuhdeasioissa
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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. 

Yrityksillä tarve lähes 1000:lle ICT-osaajalle 
seuraavan viiden vuoden aikana

Pohjois-Savon elinkeino-
elämä nosti ICT:n, digi-
taalisuuden ja ohjelmisto-

alan osaamisen ja osaajat yh-
deksi tärkeimmäksi maakunnan 
kehittämisen kärjeksi. Nyt Poh-
jois-Savon liiton rahoituksel-
la Savonia-ammattikorkeakou-
lun DigiCenterNS:ssa toteutettu 
ICT- osaajatarvekysely vahvis-
taa yritysten näkemyksen.  

ICT-osaamisessa nähdään 
huomattavia liiketoimintamah-
dollisuuksia. Yrityksen palkkai-
sivat heti 655 ICT-osaajaa, seu-
raavan 2-3 vuoden aikana 220 
ja 5 vuoden sisällä 120 osaajaa. 
Tämä tarkoittaa lähes 1 000 ICT-
osaajaa seuraavan 5 vuoden si-
sällä. Merkittävää on, jos ohei-
nen osaajatarve pystytään ratkai-
semaan lähivuosina (2-3 vuoden 
aikana), 35 prosenttia yrityksis-
tä uskoo peräti yli 20 prosentin 
liikevaihdon kasvuun ja 29 % 
vastaajista 10-20 prosentin lii-
kevaihdon kasvuun.

– Pohjois-Savon yritykset us-
kovat vahvasti, että ICT- osaa-
miseen kehittäminen tuo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja 
kasvua. Onkin äärimmäisen tär-
keää vastata tähän tarpeeseen. 
Tarvitsemme ehdottomasti lisää 
opiskelijapaikkoja ja uusia kou-
lutussuuntia kaikille koulutusas-
teille sekä muita mahdollisuuk-

sia kehittää ja päivittää osaamis-
ta. Houkuttelemme niin ICT-yri-
tyksiä kuin osaajia. Pohjois-Savo 
onkin seuraava piilaakso, Kuo-
pion alueen kauppakamarin toi-
mitusjohtaja Kaija Savolainen 
korostaa.

Tärkeimmiksi osaamisaluiksi 
nousevat nyt digitalisointi, pil-
vipalvelut ja ohjelmistokehitys. 
Kun osaamistarvetta ennakoi-
daan seuraavan 5 vuoden pää-
hän, kärkeen nousevat digitali-
soinnin lisäksi tekoäly ja virtu-
aalitodellisuus.

– Panostamme merkittäväs-
ti monipuolisten ICT-osaajien 
kouluttamiseen alueen tarpei-
siin. Tietotekniikan insinööri-
koulutuksen rinnalla aloitamme 
ensi vuonna tietojenkäsittelyn 
tradenomikoulutuksen, minkä 
avulla kaksinkertaistamme tut-
kintokoulutuksen volyymin. 
Lisäksi laajennamme Savonian 
koodarikoulun, CodeAcademyn, 
tarjontaa entistä joustavammak-
si ja kattavammaksi.  Koodauk-
sesta ja ICT-osaamisesta laajem-
minkin kiinnostuneille on jatkos-
sa tarjolla laaja kirjo osaamista 
syventäviä tai laajentavia mo-
duuleja, kertoo koulutusjohtaja 
Esa Viklund Savonialta.

Teksti- ja kuvalähde 
Kuopion Kauppakamari

Pohjois-Savon yritykset näkevät ICT-osaamisessa ja palveluissa merkittä-
viä liiketoimintamahdollisuuksia. Osaajatarve on korkea: yritykset palkkai-
sivat heti yli 650 ICT-osaajaa ja kokonaisuudessa seuraavien 5 vuoden ai-
kana lähes 1 000 ICT-ammattilaista. 64 prosenttia vastaajista uskoo yli 10 
prosentin liikevaihdon kasvuun, jos ICT-osaajatarve saadaan täydennettyä 
seuraavien 2-3 vuoden aikana.
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Päätytuotteen investoinnit vahvistavat
yrityksen asemaa alansa eturivissä

– Aloitimme tuotannon 
uudella päädynvalmistuslin-
jastolla viime syksynä. Uusi-
en koneiden ansiosta olem-
me voineet laajentaa tuote-
valikoimaamme. Valmistet-
tavien tuotteiden koko on 
nyt suurempi ja pinnanlaa-
tu edistyneempää aiempaan 
verrattuna, kertoo Saarijär-
ven Päätytuote Oy:n toimi-
tusjohtaja Anni Kinnunen.

– Voimme nyt tehdä vah-
vempia ja halkaisijaltaan 
suurempia päätyjä. Vanhem-
malla laitekannalla pääsim-
me 3,5 metrin halkaisijaan, 
uusilla koneilla pystymme 
tekemään halkaisijaltaan 
3,5–5,5-metrisiä päätyjä. Sa-
malla ainevahvuus kasvoi 30 
millimetriin.

– Ohuet, kirkkaat tuotteet 
ovat aina haastavia valmis-
tettavia, mutta uusilla lait-
teilla pystymme tekemään 
niitäkin laadukkaasti ja luo-
tettavasti, Kinnunen kuvai-
lee.

Entiset koneet ovat Pääty-
tuotteella edelleen käytössä 
uusien rinnalla. Monipuoli-
nen laitekanta helpottaa tuo-
tannon läpimenoa. 

– Nykyisellä konekannal-
la voimme säädellä koneille 
koituvaa kuormitusta tilan-
teen mukaan.

Erikoistunut 
kokonaistoimittaja

Päätytuote tarjoaa me-

tallin kylmämuovausta eri-
laisiin muotoihin asiakkaan 
tarpeisiin räätälöidysti. Val-
mistusmenetelmiä ovat esi-
merkiksi painosorvaus ja ka-
lottipuristus, sekä monimuo-
toisiin tuotteisiin syväveto-
puristus. Materiaaleina voi-
daan käyttää kaikkia muo-
kattavissa olevia metalleja. 
Pääsääntöisesti kyseeseen 
tulevat erilaiset teräslaadut, 
kuten happoiset rosterit ja 
mustat painelaitelevyt.

Päätytuotteen ydinosaa-
mista ovat muodoltaan ku-
perat tuotteet, joita yri-
tys valmistaa kaikenlaisiin 
käyttötarkoituksiin, kuten 
paineastioiden ja säiliöiden 
osiksi. 

– Asiakkaiden projekteis-
sa tarvitaan usein monen ko-
koisia tuotteita. Me pystym-
me vastaamaan tällaiseenkin 
tarpeeseen kattavasti, olem-
me kokonaistoimittaja, Anni 
Kinnunen luonnehtii.

Asiakaskuntaa on mm. 
kuljetustekniikassa, energia-
alalla sekä elintarvike-, sel-
lu-, ja konepajateollisuudes-
sa. Esimerkiksi kuljetustek-
niikan tarpeisiin yleisiä val-
mistettavia artikkeleita ovat 
säiliökuljetusautojen päädyt.

– Me hallitsemme pääty-
jen valmistamisen, joten mo-
nesti asiakkaan on järkevintä 
ulkoistaa se osa-alue meil-
le. Meillä on paljon pitkä-
aikaisia asiakkuuksia, jotka 

ovat alkaneet yleensä siten, 
että olemme ensin valmis-
taneet päätytuotteita tilauk-
sesta. Tästä on ollut luonte-
vaa siirtyä vakiintuneeseen 
päätyjen valmistuksen ali-
hankintana, jolloin asiakas 
voi keskittyä omiin tuotan-
nollisiin vahvuuksiinsa.

Päätytuotteen 
osaaminen 
on asiakkaan 
käytettävissä

Päätytuotteen yrityskult-
tuuri on asiakasta kunnioit-
tava. Anni Kinnusen mukaan 
kunnioitus onkin yksi Pää-
tytuotteen tärkeimmistä ar-
voista.

– Kunnioitamme sekä toi-
siamme työyhteisössä että 
kaikkia asiakkaitamme. Tär-
keintä on palvella asiakasta 
hyvin. Haluamme, että asia-
kassuhde kestää ja kehittyy, 
ja pyrimme tekemään oman 
osamme asiakkaan menes-
tymisen puolesta. Hoidam-
me työmme niin hyvin kuin 
osaamme, ja pidämme sen, 
mitä lupaamme.

Yrityksen henkilöstö on 
ammattitaitoista ja tehtäviin-
sä kouliintunutta. Metallis-
ten päätyjen valmistus kyl-
mämuovauksella on spesifi 
ala, joka vaatii kokemusta ja 
erikoisosaamista.

–  Meillä on töissä huip-
puporukka. Useilla työnte-
kijöillä on pitkä työsuhde 
ja sitä kautta karttunutta ko-
kemusta. Henkilöstön ikäja-
kauma on hyvä. On tärkeää, 
että pystymme olemaan luo-
tettava ja turvallinen työn-
antaja.

– Melko pienenä toimi-

jana voimme palvella asiak-
kaitamme joustavasti ja ottaa 
huomioon kunkin asiakkaan 
erityistarpeet. Olemme saa-
neet asiakkailta arvostusta 
myös nopeista toimituksista.

Toteutustapa 
tarpeen mukaan

Yksi Päätytuotteen vah-
vuuksista on kyky löytää 
täsmälleen asiakkaan tar-
peeseen sopiva tekninen to-
teutustapa. 

– Osaamisellamme var-
mistamme, että tuotteista tu-
lee sellaisia kuin asiakas ha-
luaa. Pidämme huolen myös 

siitä, että tuotteet ovat stan-
dardien mukaiset, Anni Kin-
nunen korostaa. 

– Meillä on suunnitte-
luosaamista myös itselläm-
me, mutta yleensä valmis-
tamme osia asiakkaan laa-
jempiin kokonaisuuksiin, 
jolloin suunnittelutyön on 
tehnyt asiakas.

Päätytuote täyttää laatu-
sertifikaatin ISO 9001:2015 
ja painelaitedirektiivin PED 
2014/68/EU vaatimukset.

– Sertifikaatit on nykyai-
kana oltava, jos aikoo val-
mistaa tällaisia tuotteita luo-
tettavasti, Kinnunen toteaa.

Jatkuvaa 
kehittämistyötä

Saarijärven Päätytuote 
on perustettu 1980-luvun 
lopulla perheyritysryppään 
osaksi. Myöhemmin Pääty-
tuote profiloitui omaksi yh-
tiökseen ja keskittyi nimen-
omaan päätyjen valmistami-
seen. 

Anni Kinnunen tuli mu-
kaan perheyrityksen toimin-
taan 14 vuotta sitten. Tänä 
aikana Päätytuote on kes-
kittynyt ydinosaamiseensa 
ja kehittänyt toimintaansa 
määrätietoisesti. 

– Päätös investoida ni-
menomaan päätyjen valmis-
tuksessa tarvittaviin laittei-
siin on strateginen valinta, 
jolla haemme kasvua ja va-
kautta. 

– Vuosien saatossa olem-
me kehittäneet tuotantotiloja 
ja -prosesseja, laitteita sekä 
henkilöstön osaamista. Mat-
ka on ollut pitkä, ja kehit-
tämistyö jatkuu edelleen – 
yrityksen kehittäminen on 
ikuinen projekti, Kinnunen 
huomauttaa.

Viimeisimpänä kehitys-
kohteena on ollut tekemi-
sen järkeistäminen Lean-
tyyppisesti. 

– Investointien ohella 
olemme vieneet eteenpäin 
tuotantoprosesseja. Olem-
me esimerkiksi miettineet 
uusiksi hallin toimivuut-
ta virtausten ja siisteyden 
kannalta. Tuotannon kehit-
tämishankkeeseen kuuluu 
myös tuotannonohjausjär-
jestelmän käyttöönotto, jo-
ka on loppusuoralla. 

– Meillä on menossa ke-
hittämishankkeita myös au-
tomaation saralla. Olemme 
pohjustaneet automaation 
lisäämistä tekemällä tutki-
mus- ja kartoitustyötä auto-
maation mahdollisuuksista, 
mainitsee Anni Kinnunen.

Vastuullisuus 
on tärkeää

Päätytuote kierrättää kai-
ken tuotannossa ylijäävän 
teräksen. Myös pahvi ja puu-
jäte kierrätetään. Muovipak-
kauksia käytetään mahdolli-
simman vähän. 

– Huomioimme toimin-
nassamme ekologiset nä-
kökulmat ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteet. Vastuulli-
suus ja ympäristöarvot ovat 
meille tärkeitä, Anni Kinnu-
nen sanoo.

Yhteiskuntavastuuta yri-
tys kantaa olemalla muka-
na auttamassa vähävaraisia 
ja muita heikossa asemassa 
olevia. Auttamiskohteet va-
litaan vuosittain. 

”Päätytuotteen uudella päädynvalmistuslinjastolla on mahdollista tehdä aiempaa 
suurempia ja pinnanlaadultaan tasokkaampia tuotteita”, kertoo toimitusjohtaja Anni 
Kinnunen. 

Saarijärven Päätytuote Oy on investoinut 
voimakkaasti kärkitoimintaansa eli kuperi-
en metallituotteiden kylmämuovaukseen. 

paatytuote.com  |  info@paatytuote.com  |  010 841 2400 (vaihde)
facebook.com/paatytuote  |  linkedin.com/company/saarijärven-päätytuote-oy/
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– Tällaisessa tilanteessa on en-
tistä merkityksellisempää huomata, 
että koneen tai sen osan korjaami-
nen uudenveroiseksi lyhyellä toi-
mitusajalla ja kilpailukykyisellä 
hinnalla on erittäin varteenotettava 
vaihtoehto uuden tuotteen hankki-
miselle, korostaa Hydroline Servi-
ces -liiketoiminnasta vastaava Ant-
ti Kerppilä.

Luotettavaa palvelua 
epävarmoinakin aikoina

Hydroline Services huoltaa ja 
kunnostaa hydraulisylintereitä 
osana hydraulisylintereitä valmis-
tavan Hydroline Oy:n palvelutar-
jontaa. Huollon toimipisteet sijait-
sevat Siilinjärven Vuorelassa sekä 
Hämeenlinnassa.

Antti Kerppilä kertoo, että Hyd-
roline Services pystyy palvelemaan 
edelleen ripeästi maailman myller-
ryksistä huolimatta. 

– Seuraamme jatkuvasti varasto-
tilannettamme ja arvioimme, mitä 
materiaaleja on syytä pitää hyllys-
sä. Esimerkiksi tiettyjä kromattuja 
sylinterin männänvarsia ja putkia 
pidämme aina varastossa, jotta pys-
tymme auttamaan asiakkaitamme 
nopeasti.

– Toimitusaikojen ennakoimat-
tomuus on aiheuttanut painetta 
kasvattaa varastojamme. Vuosien 
kokemuksella olemme pystyneet 
arvioimaan materiaalien ja osien 
tarvetta ja siten optimoimaan va-
rastointia.

Asiakas saa Hydroline Service-
siltä kustannus- ja aikatauluarvion 
ennen työtä ja työn valmistuttua ra-
portin siitä, mitä on tehty. 

– Huollamme ja kunnostamme 
kaikkien valmistajien hydraulisy-
lintereitä. Annamme työllemme ta-
kuun, Kerppilä toteaa.

Asiakas päättää
Antti Kerppilä korostaa, että asi-

akas päättää, kuinka edetään: kor-
jataanko vai ei.

– Asiaan vaikuttaa tietenkin hin-
ta. Pienen ja yksinkertaisen sylinte-
rin korjaaminen ei välttämättä ole 
taloudellisesti järkevää, suuren tai 
muuten erikoisemman sylinterin 

korjaaminen sen sijaan usein on. 
Toinen tärkeä tekijä on aika. Suh-
teellisen yleisenkin uuden sylinte-
rin toimitusaika valmistajalta voi 
olla useita kuukausia, jolloin rik-
koutuneen sylinterin korjauttami-
sesta tulee perusteltu vaihtoehto. 

– Jos asiakas päättää korjaut-
taa sylinterin, hankimme tarvitta-
vat osat ja tarvittaessa koneistam-
me ne. Hitsaustöitä yleensä tarvi-
taan putken ja varren korjauksissa, 
hitsaukset teemme omassa hitsaa-
mossamme. Kokoonpanon jälkeen 
jokainen korjattu sylinteri koepon-
nistetaan testipenkissä.

Räätälöityä 
sylinterivalmistusta

Kasvavana Hydroline Service-
sin palveluna on uusien, asiakkaalle 
räätälöityjen sylintereiden valmis-
tus. Antti Kerppilän mukaan koko-
naan uuden sylinterin valmistus voi 
tulla kyseeseen, jos entinen on niin 
huonossa kunnossa, että sen korjaa-
minen ei kannata. 

– Tai sitten asiakas haluaa meil-
tä suoraan uuden, hänen tarkoi-
tuksiinsa räätälöidyn sylinterin tai 
muutamia sylintereitä. Sellaisia, 
joita ei valmiina ole tarjolla ”kau-
pan hyllyltä”, ja joissa tarvittava 
kappalemäärä on niin pieni, että 
teolliset valmistajat eivät voi niitä 
ottaa valmistaakseen. 

– Hydroline Services tarjoaa 
kilpailukykyisen vaihtoehdon sy-

linterin valmistukseen. Tarvitsem-
me ainoastaan mitat ja vaadittavat 
suoritusarvot. Hydroline Service-
sin oman suunnitteluosaamisen li-
säksi voimme hyödyntää Hydroli-
ne Oy:lle kymmenien vuosien aika-
na kertynyttä sylinterivalmistuksen 
tietotaitoa. 

3D-skannaus 
tuottaa tarkat mitat 

Hydroline Servicesillä on lait-
teistot ja ohjelmistot hydraulisylin-
tereiden ja muidenkin kappaleiden 
3D-skannaukseen. 

– Ehjästä sylinteristä saadaan 
3D-skannerilla suoraan koneis-
tukseen käyvä malli. Jos kysees-
sä on sylinteri, josta on jokin osa 
hajonnut korjauskelvottomaksi, 
voimme ottaa koko sylinteristä 
mitat 3D-skannerilla ja täydentää 
valmistukseen tarvittavaa malli-
kuvaa rikkoutuneen komponentin 
osalta Hydroline Servicesin omalla 
suunnittelulla. 

– Mallinnusdokumentit asiakas 

saa halutessaan itselleen, Kerppi-
lä lisää.

Kohti kumppanuutta
Hydroline Servicesin asiakas-

kunta ulottuu maa- ja metsätalous-
yrittäjistä ja pienistä koneyrityksis-
tä aina Suomen suurimpiin maan-
siirtoyrityksiin ja kaivosteollisuu-
den toimijoihin. 

– Kasvava sektori on teollisuus, 
varsinkin terästeollisuus. Metsäte-
ollisuudessa asiakkaitamme ovat 
paperi- ja selluyhtiöt sekä mekaa-
nisen metsäteollisuuden yritykset 
ja laitokset. Energia-alalta palve-
luitamme käyttävät mm. voimalai-
tokset, listaa Antti Kerppilä.

– Meillä on useiden asiakkaiden 
kanssa Hydroline Servicesin koko 
historian mittainen yhteistyösuhde. 
Pyrimme asiakkaidemme kanssa 
kumppanuuteen, joka tukee hei-
dän ydintoimintaansa parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Nopeasti ja luotettavasti
Hydroline Servicesin periaattei-

ta ovat palvelun nopeus ja luotet-
tavuus. 

– Asiakkaissamme on paljon 
perheyrityksiä, joiden leipä on kiin-
ni siitä, että koneet toimivat, Antti 
Kerppilä muistuttaa. 

– Hydroline Servicesin molem-
missa toimipisteissä, Siilinjärvellä 
ja Hämeenlinnassa, toimintatavat 
ovat yhtäläisen tehokkaita ja jär-
jestelmällisiä. 

Hydroline Servicesillä on laa-
dun (ISO 9001), työterveyden ja 
työturvallisuuden (ISO 45001) ja 
ympäristön (ISO 14001) sertifi-
kaatit.  

– Ammattitaidon suhteen tilanne 
on hyvä, sillä meillä työskentelee 

Hydrolinen sylinteritehtaan puolel-
ta tulleita henkilöitä, joilla on vah-
va halu ja kyky ratkaista eteen tule-
via ongelmia. Kohteiden skaala on 
hyvin laaja yhdellä kädellä nostet-
tavista sylintereistä neljän–viiden 
tonnin jättiläisiin, kertoo Kerppilä.

Elinkaaritehokkuutta 
ennakoivalla 
kunnonvalvonnalla  

Uudenlainen palvelumuoto 
Hydroline Servicesillä on hyd-
raulisylinterin ennakoiva kunnon-
valvonta eli LEO (Lifecycle Effi-
ciency Online). Se on järjestelmä, 
jonka avulla saadaan kerättyä dataa 
hydraulisylintereiden toiminnasta 
ja kunnosta. LEO-dataa voidaan 
käyttää hyödyksi kunnossapidon 
ja huollon suunnittelussa.

– Ennakoiva kunnonvalvonta 
helpottaa asiakkaan prosessien te-
hostamista. Voimme asentaa vaik-
kapa kaivoksen kaivinkoneeseen 
LEO-mittausantureita, joiden tuot-
tamaa informaation perusteella kul-
jettaja pystyy optimoimaan työs-
kentelyään polttoainetta ja koneen 
kulumista säästäväksi suhteessa 
mahdollisimman hyvään tehok-
kuuteen, Antti Kerppilä kuvailee.

– Lisäksi LEO löytää asiakkaille 
aidosti ratkaisuja ongelmiin. Esi-
merkiksi eräällä asiakkaalla rik-
koutui epätavallisen suuri määrä 
hydraulisylintereitä. Asensimme 
LEO-järjestelmän ja keräsimme 
dataa koneiden eri käyttötilanteis-
ta ja olosuhteista. Data-analyysin 
perusteella löysimme asiakkaalle 
tiettyjä rikkoontumista edistänei-
tä tekijöitä, jotka asiakas pystyi 
eliminoimaan työskentelytapoja 
muuttamalla ja säästi siten selvää 
rahaa.

Hydroline Services – ja taas toimii!

Hämeenlinna
Konepajantie 9
+358 3 345 4320
service_hml@hydroline.fi

Vuorela, Siilinjärvi
Katekuja 9, ovi S1
+358 17 265 7090 
service@hydroline.fi

hydrolineservices.fi

Viruspandemia on pitänyt koko maailmaa ot-
teessaan jo yli kaksi vuotta, ja tänä keväänä Eu-
roopassa on syttynyt sota. Poikkeuksellinen ai-
ka on aiheuttanut yritystoiminnalle vaikeuksia, 
kun materiaalien ja komponenttien saatavuus 
on vaikeutunut ja toimitusajat pidentyneet. 

3D-skannaus 
meneillään.
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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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Econosto on jo 30 vuoden ajan ollut sprinkleriammattilaisen palveleva 
yhteistyökumppani. Meiltä saat tuotteet niin suureen kuin pieneenkin 
projektiinne, lähelle ja kauas.

Sammutusjärjestelmissä usein käytettyjä tuotteitamme ovat muun 
muassa läppäventtiilit, palloventtiilit, varoventtiilit, paineenalentimet, 
pohjaventtiilit, paljetasaimet, suodattimet ja takaiskuventtiilit.

Tuotevalikoimastamme löydät laadukkaat tuotteet 
eri materiaalivaihtoehdoilla. 
Asiantunteva ja omistautunut henkilökuntamme 
on valmis etsimään sinun kohteeseesi 
sopivimman ratkaisun. 

Laadukkaat	venttiilit,	lisälaitteet	ja	mittarit	takaavat	
sammutusjärjestelmän	moitteettoman	toiminnan.

Kymen 
Teollisuuskoneistus Oy
• Perinteiset koneistuspalvelut
• Höyläys (10300 x 2200 x 1500) 
• Sorvi (Ø2000 x 4000)
• Sorvi (Ø760/1000 x 10000)
• Metalliruiskutus 
• Kenttäkoneistukset asiakkaan luona
• Kunnossapitokoneistukset

www.kyteko.fi

Puh. (05) 321 2334

Moreenitie 3, 
45200 KOUVOLA

ville.varhomaa@kyteko.fi

Pohjois-Savon liikevaihto ja vienti
ylsivät viime vuonna ennätyksiin

Keskuskaupunki Kuopio ke-
hittyi vahvasti ja vientite-
ollisuuden menestys nos-
taa edelleen Sisä-Savon ja 

Ylä-Savon seutuja. Merkittävin 
viennin kasvuala oli mekaaninen 
metsäteollisuus mutta myös ter-
veysteknologia osoitti hyviä lu-
kuja. Palkkasumma ja työllisyys 
kohenivat ja työvoiman kysyntä 
jatkuu vilkkaana.

Pohjois-Savon liikevaihdon 
ja viennin arvot v. 2021 
korkeampia kuin koskaan 
aikaisemmin

Pohjois-Savon liikevaihto 
kääntyi 8,4 % kasvuun. Vuon-
na 2021 Pohjois-Savon kaikkien 
toimialojen yhteenlaskettu alv:n 
alainen liikevaihto oli 14,6 mrd. 
€. Luku on korkeammalla tasol-
la kuin kertaakaan 15 v. seurannan 

aikana 2006–2021.
Vertailun vuoksi koko maassa 

liikevaihto kasvoi 10,6 %, mut-
ta nousu tapahtui edellisvuoden 
-4,2 % liikevaihdon laskua vasten. 
Pohjois-Savo lähti koronakriisiin 
vahvoista asemista ja monipuoli-
sesta elinkeinorakenteesta johtu-
en koronapandemian vaikutukset 
maakunnassa kokonaisuudessaan 
maltillisiksi, vaikka arviossa on-
kin otettava huomioon palvelualo-
jen vaikeudet.

Pohjois-Savon vienti 
vahvassa kasvussa

Vuonna 2021 Pohjois-Savon 
vienti kasvoi yhteensä 16,8 %, mi-
kä vastaa hyvin koko maan lukua. 
Vuonna 2020 vienti heikkeni Poh-
jois-Savossa vähemmän (3,2 %) 
kuin koko maassa (7,8 %). Vien-
nin arvo kasvoi vuonna 2021 368 

milj. € ja tämäkin arvo on kor-
kein koko 15 v. seurantakaudella. 
Samalla aikavälillä Pohjois-Savon 
vienti on kasvanut (3,5 %) koko 
maan vientiä paremmin (1,3 %). 
Pohjois-Savon osuus koko maan 
viennistä on noussut viimeisen 
seitsemän vuoden aikana.

Vienti kasvoi vuonna 2021 voi-
makkaasti kaikilla seuduilla Var-
kauden seutua lukuun ottamatta. 
Sisä-Savon seudulla vienti kasvoi 
eniten 62,9 %, Kuopion seudulla 
kasvu oli 30,5 % ja Ylä-Savossa 
24,0 %. Viime vuonna Pohjois-Sa-
von viennistä 34 % syntyi Kuo-
pion seudulla, 25 % Ylä-Savossa, 
25 % Varkauden seudulla ja 14 % 
Sisä-Savossa. Pitkällä ajanjaksolla 
Ylä-Savo on vahvistanut asemaan-
sa vientivetoisena seutuna, sillä se 
on kaksinkertaistanut vientinsä 
10 vuodessa. Vuonna 2021 vien-
ti nousi eniten Sisä-Savossa, jopa 
62,9 %, ja saavutti uuden huippu-
tason. Sisä-Savon viennin pitkän 
aikavälin kasvu (7,8 %) on korkein 
Pohjois-Savon seuduista.

Toimialoista korostuu etenkin 
puutuote- ja huonekaluteollisuu-
den toimiala eli mekaaninen met-
säteollisuus. Alan vienti kasvoi 
Pohjois-Savossa v. 2021 59,5 % ja 
pitkällä aikavälillä 15,8 %. Mekaa-
nisen metsäteollisuuden kasvuun 
vaikuttaa merkittävästi raken-
nusalan korkeasuhdanne, joka on 

nostanut materiaalien hinnat kor-
kealle. Toinen v. 2021 korkeaan 
kasvulukuun vaikuttava tekijä on 
edellisvuoden heikko kehitys (-1,6 
%). Pohjois-Savon vahva vientia-
la metalliteollisuus puolestaan säi-
lytti asemansa -0,5 %:n viennin 
muutoksella.

Pitkällä aikavälillä nopeimmin 
kasvava toimiala on Kuopion seu-
dulle keskittynyt terveysteknolo-
gia. Viime vuonna sen vienti kas-
voi 25,2 % ja sitä edellisenä vuo-
tena 17,2 %. Alan vienti on lähes 
kaksinkertaistunut 10 vuodessa ja 
on nyt 36 milj. €. Pohjois-Savossa 
kasvua on ollut pitkällä aikavälil-
lä keskimäärin 7,5 % vuodessa ja 
koko maassa 5,1 %.

Palkkasumma kasvoi ja 
työttömyys väheni

Palkkasumma kääntyi vuon-
na 2021 kaikkien toimialojen tar-
kastelussa 5,2 % kasvuun. Työlli-
syysaste nousi edellisvuoden 69,1 
%:sta 70,9 %:iin ja työttömyysas-
te aleni 13 %:sta 10,9 %:iin. Sekä 
työllisyysaste että työttömyysas-
te ovat hieman alhaisemmat kuin 
koko maassa (72,3 % ja 11,4 %). 
Nuorten työttömien määrä on pe-
räti 27 % alhaisempi kuin vuosi sit-
ten. Aleneviin työttömyyslukuihin 
vaikuttaa työvoiman vilkas kysyn-
tä Pohjois-Savossa. Avoimia työ-
paikkoja oli Pohjois-Savon TE-

toimistossa vuoden 2021 aikana 
40 % edellistä vuotta enemmän.

Kehitysnäkymät 
ja haasteet

Työvoiman kysyntä Pohjois-
Savossa on siinä määrin kova ja 
väestönkehitys maltillista, että 
myös talouden tulevaan kasvuun 
vaikuttaa työvoimapula. Vaikka 
koronapandemian vuonna 2020 
aiheuttamasta kriisistä on selvit-
ty ja viruksen yhteiskunnallisiin 
vaikutuksiin löydetty keinoja, on 
huomioitava, ettei pandemia ole 
lopullisesti ohi. Kielteisin kehi-
tyskulku vuonna 2022 on ilman 
muuta Ukrainan sota, jolla on mo-
nenlaisia ja vaikeasti ennakoitavia 
talousvaikutuksia.

Pohjois-Savon aluetalouden 
vahvuus maailmanpolitiikan ja 
-talouden epävarmuuden oloissa 
on monipuolinen elinkeinoraken-
ne, joka mahdollistaa sopeutumi-
sen ja joustavuuden. Turvallisuus- 
ja huoltovarmuusnäkökohtien ko-
rostumiseen ja vihreän siirtymän 
edellyttämiin infrastruktuurien 
uudistamiseen liittyy maakunnan 
kannalta merkittäviä mahdolli-
suuksia. Niihin tarttumiseen pyr-
kii Pohjois-Savon liitto päivittäi-
sessä työssään löytämään välineitä 
ja tilaisuuksia.

Tekstilähde Pohjois-Savon liitto

Pohjois-Savon talous kääntyi vuonna 2021 kas-
vuun. Koronapandemian talousvaikutukset 
alueella ovat koko maata vähäisemmät ja vii-
me vuonna tilanteeseen pystyttiin sopeutu-
maan edellisvuotta paremmin. Pohjois-Savon 
liikevaihto ja vienti ylsivät 15-vuotisen seuran-
tajakson ennätyksiin ja maakunnan osuus koko 
maan viennistä nousi. 
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Teknologiateollisuuden kasvu hidastuu, mutta jatkuu vielä

Tiedot perustuvat Tek-
nologiateollisuus ry:n 
kyselyyn, jolla tiedus-

teltiin sodan vaikutuksia 
vientiyritysten liiketoimin-
taan. Kyselyyn vastasi 580 
teknologiayritysten toimi-
tusjohtajaa.

Sota on kasvattanut dra-
maattisesti yritysten epä-
varmuutta ja liiketoiminnan 
riskejä. Peräti 85 prosenttia 
teknologiateollisuuden teol-
listen toimialojen yrityksistä 
ilmoittaa, että materiaalien ja 
raaka-aineiden saatavuus on 
heikentynyt edelleen sodan 
alkamisen jälkeen. Lähes 
sama määrä yrityksiä arvioi 
tilanteen jatkavan heikenty-
mistä lähikuukausina. Eri-
laiset tuotantohäiriöt ovat-
kin todennäköisiä vuoden 
edetessä.

Kannattavuus 
notkahtaa, 
investointeja jäihin

Kustannusten jyrkkä 
nousu heijastuu yritysten 
kannattavuuteen. Peräti 53 

prosenttia yrityksistä arvioi 
kannattavuutensa heikenty-
vän kuluvana vuonna verrat-
tuna viime vuoteen.

Myös monen yrityksen 
investointisuunnitelmat ovat 
menneet uusiksi. Kyselyyn 
vastanneista yrityksistä 20 
prosenttia on laittanut in-
vestointisuunnitelmia jäihin, 
ja viisi prosenttia yrityksis-
tä on perunut investointeja 
kokonaan.

Tuotantomäärän laskua 
ennakoi 23 prosenttia vastaa-
jista. Henkilöstövaikutuksil-
takaan ei vältytä. Yrityksis-
tä 17 prosenttia kertoo, et-
tä henkilöstöä joudutaan lo-
mauttamaan tai irtisanomaan 
sodan suorien tai epäsuorien 
vaikutusten takia. Huojenta-
va on kuitenkin tarjouspyyn-
tökyselystä saatu tieto, että 
kysyntä oli vielä huhtikuussa 
kohtalaisen hyvällä tasolla.

– Yritysten väliset erot 
ovat tällä hetkellä valta-
via. Osa yrityksistä tekee 
erinomaista tulosta, ja osa 
kamppailee kannattavuu-

tensa kanssa. Epävarmuus 
taloudessa on kaiken kaik-
kiaan erittäin suurta, mutta 
onneksi kaikkein pahimmat 
uhkakuvat eivät ole toistai-
seksi toteutuneet, sanoo joh-
taja, pääekonomisti Petteri 
Rautaporras.

Vauhtia 
investointilupiin, 
vientirahoitus kuntoon

Teknologiateollisuuden 
toimitusjohtaja Jaakko Hir-
vola korostaa, että ulkoisen 
epävarmuuden keskellä on 
tehtävä itse mitä voidaan. 
Esimerkiksi Nato-päätök-

sellä voidaan hillitä maaris-
kiä, josta yritykset kantavat 
yhä suurempaa huolta.

– Myös kehysriihessä teh-
ty päätös investointilupien 
vauhdittamisesta on oikea ja 
tärkeää saada pikaisesti käy-
täntöön ja koskemaan kaik-
kia toimialoja. Ei ole kerta 
kaikkiaan varaa siihen, että 
miljardien investointihank-
keet makaavat vuosikausia 
lupajonoissa. Kun investoin-
tiympäristö on sodan ja sen 
seurausten takia yhä vaati-
vampi, vireillä olevista in-
vestoinneista on pidettävä 
sitäkin tiukemmin kiinni, 

Hirvola tähdentää.   
Hirvolan mukaan valtio-

vallan pitäisi satsata entis-
tä määrätietoisemmin myös 
vientirahoitukseen, jotta yri-
tykset löytävät nopeasti uu-
sia markkinoita Venäjän kau-
pan tilalle.

– Vuosikausia on puhut-
tu vaikeudesta saada rahoi-
tusta pieniin vientikauppoi-
hin. Suomalaiset yritykset 
ovat ulkomaisia kilpailijoi-
taan heikommassa asemassa, 
sillä useiden maiden vienti-
takuulaitokset ovat jo aloitta-
neet suoran luotonannon. Ti-
lanteesta kärsivät erityisesti 

pk-yritykset, mutta ongelma 
koskee myös suurempia yri-
tyksiä, joilla on tarvetta alle 
20 miljoonan euron rahoi-
tukseen. Nyt vihdoin on an-
nettava Finnveralle tarvitta-
vat valtuudet, Hirvola pai-
nottaa.

Terästulleja purettava, 
lisää ohjeistusta 
pakotteisiin 

Pula rakaa-aineista ja ma-
teriaaleista on valtava. Te-
räksen saatavuuteen tulee 
puuttua nopeasti myös EU-
tasolla, sillä teräspula on va-
kava ongelma lukuisille tek-
nologiayrityksille.

– On syytä purkaa teräs-
tullit teräslaaduilta, joiden 
pula uhkaa lamaannuttaa 
terästä käyttävien yritysten 
toimintaa. Puute teräkses-
tä koskettaa yrityksiä niin 
Suomessa kuin koko Euroo-
passa, sanoo johtaja Matti 
Mannonen.

Mannonen toivoo lisää 
selkeyttä myös Venäjän 
vastaisiin pakotteisiin. Vi-
ranomaisille tarvitaan lisää 
resursseja ohjeistukseen ja 
neuvontapalveluihin, jotta 
yksityiskohtien viidakosta 
selviää virheittä. 

Teksti- ja kuvalähde 
Teknologiateollisuus ry  

”Vireillä olevista inves-
toinneista on pidettävä 
entistä tiukemmin kiin-
ni”, Teknologiateolli-
suuden toimitusjohtaja 
Jaakko Hirvola korostaa.  

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on heiken-
tänyt huomattavasti teknologiayritysten tilan-
netta ja näkymiä, mutta kasvu jatkunee kulu-
vana vuonna sodasta huolimatta. Suuri mää-
rä yrityksiä kuitenkin ilmoittaa, että liikevaihto 
supistuu, kannattavuus heikkenee, investoin-
teja lykätään ja lomautuksiakin on tulossa.
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Vientiteollisuudessa 
kesätöitä yhä 
useammalle

Etäopiskelujaksojen jäl-
keen kesätyö- tai harjoitte-
lupaikka voi olla nuorelle 
erityisen tärkeä. Vientite-
ollisuudella on suuri rooli 
nuorten työllistämisessä, ja 
tulevaisuudessakin tarvitaan 
runsaasti työvoimaa.

– Olemme erittäin ylpei-
tä siitä, että yritykset tänäkin 
kesänä pystyvät tarjoamaan 
kesätyöpaikkoja. Erityisesti 
toivomme, että monella nuo-
rella on mahdollisuus saada 
ensimmäinen oman alan ke-
sätyöpaikka. Kemia on tule-
vaisuuden ala, jossa oikeas-
ti pääsee pelastamaan maa-
ilmaa, kertoo Hanna Hyy-
ryläinen Kemianteollisuus 
ry:stä.

Kesätyöpaikkojen mää-
rässä ennakoidaan tänä 
vuonna kasvua verrattuna 
esimerkiksi vuoteen 2021, 
jolloin vientiteollisuus työl-
listi noin 22 000 kesätyönte-
kijää. Myös kansainvälisten 
opiskelijoiden työllistymistä 
pyritään parantamaan.

– Teknologiateollisuus ry 
on käynnistänyt Palkkaa kv-
opiskelija -haastekampan-
jan, joka kannustaa yrityk-
siä palkkaamaan vähintään 
yhden kansainvälisen opis-
kelijan vuoden 2022 aika-
na. Kampanjalla levitämme 
alamme kansainvälisyys- ja 
monikulttuurisuusosaamista 
sekä kampitamme myös itse 
osaajapulaa tarraamalla kiin-
ni kansainvälisiin osaajiin, 
jotka opiskelevat jo Suomes-
sa, Teknologiateollisuus ry:n 
Leena Pöntynen sanoo.

Vientiteollisuus tarjoaa 
merkityksellistä työtä

Vientiteollisuuden paris-
sa tehdään merkityksellistä 
työtä: alan yritykset luovat 
pohjan suomalaisen hyvin-
voinnin rakentamiselle sa-
malla kun ne kehittävät luon-
non ja ilmaston kannalta kes-
tävämpiä innovaatioita. Alan 
yritysten verotulot kattavat 
merkittävän osan hyvinvoin-
tipalveluihin tarvittavista tu-
loista. Suoraan ja välillisesti 
vientiteollisuus työllistää yli 
miljoona suomalaista.

– Metsäteollisuuden pa-
rista löytyy inspiroivia ja 
monipuolisia urapolkuja ja 
työtehtäviä. Nuorille kesä-
työt ovat hyvä tapa tutustua 
vientiteollisuuden yrityk-
siin ja niiden tarjoamiin työ-
mahdollisuuksiin sekä oppia 

hyödyllisiä työelämätai-
toja tulevaisuutta varten, 
toteaa Venla Kaplas 
Metsäteollisuus ry:stä.

Teksti- ja kuvalähde: 
Teknologiateollisuus

LUOTETTAVA JA TUNNETTU SÄÄDIN 
TURVAA KÄYTTÖKOHTEESI JATKUVAN TOIMINNAN.

ECONOSTO OY   |   Lukkosalmentie 1, PL 1330, 70421 KUOPIO, Finland   |  Tel. +358 (0)17 262 3555  |  www.econosto.fi

Omavoimaiset
LÄMPÖTILANSÄÄTIMET
pitävät prosessien
lämpötilan tasaisena.

Omavoimaiset
PAINEENALENTIMET
höyrylle, vedelle, öljylle ja ilmalle
säätävät käyttöpaineen
prosessille sopivaksi.

Uutta teknologiaa edustavat ja kehityksen kärjessä olevat säätimet 
erilaisiin käyttökohteisiin suoraan varastosta. Kaikki vaihtoehdot 
voidaan lisäksi varustaa sopivalla sähkötoimilaitteella. 

Katso laaja venttiili- ja 
säädinvalikoimamme
skannaamalla oheinen koodi.

Vientiteollisuus tarjoaa
kesätyöpaikan yli 24 000 nuorelle
Keskeiset vientialat – kemian-, metsä- 
ja teknologiateollisuus – tarjoavat tule-
vana kesänä arviolta yli 24 000 nuorelle 
kesätyöpaikan eri puolilta Suomea.
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Thermokynnys Oy

Thermokynnyksellä tuotantotilojen 
energiatehokkuutta

- Thermokynnys asenne-
taan oven kohdalle, jolloin 
oven alareunan tiiviste si-
joittuu kynnyksen lämpö-
katkon kohdalle. Tällä saa-
daan monia hyötyjä: läm-
pövuoto pienenee ja vähen-
tää betonilattiaan sijoitetun 
vesikiertoisen lattialämmön 
jäätymisriskiä, joka myös 
säästää energiaa. Oventii-
visteen tiiveys kynnykseen 
estää tuulella lian pääsemi-
sen sisätilaan.

Thermokynnys standardi-
tuotteita ovat: HD, HD plus, 
HD HEAT, HD Plus HEAT, 
sekä LITE.

Meillä on myös tarjota 
asennussarja ja reunavahvi-
kerauta kuumasinkittynä tai 
haponkestävänä teräksenä 
käyttökohteiden ja olosuh-
teiden mukaisesti. Teemme 
myös räätälöityjä kynnysrat-
kaisuja asiakkaiden erityis-
tarpeiden mukaisesti, kertoo 
yrittäjä Tero Laatunen.

Käytännönkokemuksen 
kautta tuotteen 
kehitystyöhön

Thermokynnys Oy:n yrit-
täjä sekä innovatiivisen kyn-
nyksen kehittäjä - insinöö-
ri Tero Laatunen on itsekin 
kokenut rakennusalan am-
mattilainen. Idea energiate-
hokkaasta kynnysratkaisus-
ta kehittyi oman tietotaidon 
kautta.

- Rakennustyömailla liik-
kuessani olen havainnut au-
totallien ja hallien ovien to-
teutuksessa puutteen. Tilojen 
betonilattia ulottuu yleensä 
oven kohdalla suoraan ulos 
asti ja sen reunassa on tyy-
pillisesti vahvikkeena hiili-
teräksestä valmistettu kul-
maprofiili. Tällainen ratkai-
su kuluttaa energiaa ja tulee 
käytössä usein ajan mittaan 
tukiraudan ruostumisen ja 
betonin lohkeilun takia epä-

siistin näköiseksi. Valmista 
kynnystuotetta, joka poistai-
si lämpövuotoa ja olisi siisti, 
ei löytynyt markkinoilta. Tä-
tä kautta alkoi Thermokyn-
nyksen suunnittelutyö. ”Pro-
totyypit” valmistettiin omaa 
autotallia tehdessä.

- Toimintaa on nyt takana 
viitisen vuotta ja yrityksen 
patentoituja eristekynnyksiä 
on myyty lukuisiin eri koh-
teisiin ympäri Suomea.  Oma 
kehitystyö ja asiakkailta saa-
dut palautteet ovat vauhdit-
taneet tuotteen myyntiä mer-
kittävästi. Yrittäjänä olen 
tyytyväinen, kun asiakas on 
kokenut tuotteen toimivaksi 
ja energiatehokkaaksi, toteaa 
Laatunen.

Thermokynnys 
kaikkiin kohteisiin

- Thermokynnys on ke-
hitetty katkaisemaan tehok-
kaasti kylmäsillan ulos ja 
säästämään energiaa.

Se kestää erinomaises-
ti raskaankin kaluston yli-
ajamisen ja pysyy käytössä 
siistinä. Oven ja lattian ra-
japinnasta tulee tiivis. Kyn-
nys soveltuu käytettäväksi 
myös erilaisten oviratkaisu-
jen kanssa ja parantaa niiden 

toimivuutta. Lisäksi se suo-
jaa lähelle asennettuja vesi-
kiertoisia lattialämpöputkia 
jäätymiseltä ja estää tehok-
kaasti oven tiivisteen jääty-
misen, varmistaen samalla 
oven häiriöttömän toimin-
nan kylmissä olosuhteissa.

- Esimerkiksi, Thermo-
kynnys HEAT toimivuutta 
ja sähkönkulutusta on tes-
tattu asiakaskohteen varas-
tohallin nosto-ovessa, sata-
maolosuhteissa Torniossa. 
Sähkönkulutus lämmitys-
kaudella 2021–2022 oli noin 
1000 kWh. Perinteiseen su-
lanapitojärjestelmään verrat-
tuna säästö oli 90 %. 

- Thermokynnys on edul-
linen ja valmis tuote, joka on 
helppo asentaa paikalleen. 
Asiakkaan halutessa hoi-
damme avaimet käteen-toi-
mituksena myös oven, ovi-
aukon ja vaurioituneen lat-
tian korjaukset. Tarjoamme 
myös kynnysten asennuspal-
velua saneerauskohteisiin.

Meihin kannattaa ottaa 
yhteyttä, niin kerromme li-
sää, korostaa lopuksi Laa-
tunen.

www.thermokynnys.com

www.thermokynnys.com

Thermokynnys on vankkarakenteinen ja 
energiatehokas teollisuuden, paloasemien, 

puhtaiden tilojen, konehallien, varastojen ja 
autotallien patentoitu kynnysratkaisu.

Thermokynnys Oy, Tero Laatunen
050 3546311, tero.laatunen@thermokynnys.com

®

Thermokynnys on vankkarakenteinen ja energiatehokas teollisuuden, pa-
loasemien, puhtaiden tilojen, konehallien, varastojen ja autotallien pa-
tentoitu kynnysratkaisu. Se muodostaa yhdessä ajoluiskan ja hallin lat-
tian kanssa lujan rakenteen, jossa tehokas lämpökatko estää kylmäsillan 
muodostumisen lattiasta ajoluiskaan. Kynnysratkaisua pystytään sovelta-
maan niin uusissa rakennuksissa kuin saneerauskohteissa. Mitoituksessa 
on otettu huomioon tunnetuimpien ovivalmistajien vaatimukset.

Mallisto on laajentunut 
käyttökohteiden mukaisesti

Thermokynnys HD on 
valmistettu kuumasinkitys-
tä hiiliteräksestä. Siisti ja ku-
lutusta kestävä ratkaisu so-
veltuu useimpiin kohteisiin.

Thermokynnys HD-plus 
on valmistettu haponkestä-
västä teräksestä. Kokonais-
taloudellinen ratkaisu so-
veltuu vaativiin kohteisiin, 
joissa edellytetään erityistä 
korroosio- ja kulutuskestä-
vyyttä.

Thermokynnys Heat on 
automaattisesti ohjattu jär-
jestelmä, joka tarjoaa perin-
teisiin lämmitysratkaisuihin 
verrattuna merkittävän kus-
tannussäästön virran kulu-
tuksessa. Thermokynnys 

Heat on saatavana lisäva-
rusteena sekä Thermokyn-
nys HD- että Thermokyn-
nys HD-plus -malleihin.

Thermokynnys LITE 
on huomaamaton, kevyesti 
kuormitettujen oviaukkojen 

kynnys.
Reunavahvikerauta on jo-

ko kuumasinkitty tai hapon-
kestävä teräs. Sitä voi käyt-
tää yhdessä Thermokynnys 
HD:n kanssa tai ainoastaan 
reunavahvikkeena.

”THERMOKYNNYS on erinomainen tuote, jonka 
avulla sähkönsäästäminen on mahdollista. Esimer-
kiksi hallimme kokonaissähkönkulutus saatiin ale-
nemaan thermokynnykset asentamalla 2–3 % per 
kynnys. Meillä on mittaukset kaikissa kynnyksissä. 

Thermokynnyksessä onkin rakenne, joka katkai-
see kylmyyden tulon sisälle, säästäen tehokkaasti 
myös sisälämmityskuluissa. Meidän kynnykset ovat 
ruostumatonta terästä, räätälöidysti mitoitettu 6 met-
riä leveisiin oviin, 30 000m2 hallirakennuskomplek-
sissa. Niistä tulee sisään yli 100 tonnia painavia ajo-
neuvoja yli kynnysten, jättämättä jälkeäkään. Se ker-
too paljon Thermokynnyksen kestävyydestä”. 

Asiakas Kalevi Kuokkanen, 
Kake Container Oy - Tornio 

Thermokynnys sopii erinomaisesti sekä uudisrakentamis- että saneerauskohtei-
siin, joissa on nosto-, kippi-, tai taiteovi. Sen rakenne koostuu vankasta kynnyspro-
fiilista, lattian vahvuuden mukaan mitoitetusta tehokkaasta lämpökatkosta ja lattian 
sekä ajoluiskan raudoitukseen kiinnitettävistä tartunnoista. Thermokynnys asenne-
taan oven kohdalle, jolloin oven alareunan tiiviste sijoittuu kynnyksen lämpökatkon 
kohdalle. Tämä takaa oven tiivisteen varman toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Kynnys reunavahvikkeella

”
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Tämän päivän ratkaisut, huomisen 
innovaatiot, tulevaisuuden tekijät

Kunnossapito on pal-
veluliiketoimintaa 
ja työtä tietojär-
jestelmien parissa. 

Alan huippuosaajia tarvi-
taan niin yrityksissä kuin 
niiden verkostoissa. Riittä-
vätkö Suomessa alan am-
mattilaiset teollisuuden tu-
levaisuuden tarpeisiin?

Kunnossapidon 
ammattilainen 
ratkaisijan roolissa

Suomessa kunnossapi-
don tehtävissä työskente-
lee useita kymmeniä tu-
hansia ihmisiä teollisuu-
dessa. Kun mukaan laske-
taan infrastruktuurin kun-
nossapito, määrä nousee 
jopa 200 000 henkilöön.

- Kunnossapidon ope-
tukseen, tutkimukseen ja 
koulutukseen ei panos-
teta, vaikka tarvetta olisi 
koulutuksen kehittämiselle 
vastaamaan tulevaisuuden 
tarpeisiin. Kunnossapitoa 
ei seurata omana alanaan, 
vaikka työn ydin on sama 
teollisuudesta riippumatta. 
Alan arvostus ja ymmär-
rys sen merkityksestä ei-
vät ole käytäntöä vastaa-
valla tasolla, Kunnossapi-
toyhdistys Promaint ry:n 
toiminnanjohtaja Jaakko 
Tennilä toteaa.

Kunnossapitoyhdistys 
Promaint ry on riippuma-
ton, voittoa tavoittelema-
ton tuotantotehokkuuden, 
omaisuudenhallinnan ja 
kunnossapidon asiantunti-
javerkosto, jonka päämää-
rä on nostaa suomalaisen 
teollisuuden kilpailukyky 
ja yhteiskunnan rakentei-

den tehokkuus maailman 
parhaiksi.

Kunnossapito 
tarjoaa hienoja 
uramahdollisuuksia 

-Kunnossapidon syste-
matiikka ja problematiikka 
ovat suhteellisen samanlai-
set tehtaasta riippumatta, 
joten alan ammattilaiset 
voivat toimia useilla eri 
teollisuuden aloilla, Ten-
nilä määrittelee.

Osaavan työvoiman 
saanti kunnossapidon teh-
täviin on tällä hetkellä 
haaste. Työvoiman saan-
ti heikkenee jatkuvasti. 
Osaajille on kysyntää muu-
allakin kuin teollisuudes-
sa. Esimerkiksi sähköpuo-
lelta valmistuneita kysy-
tään myös rakennusalalla, 
mikä aiheuttaa pulaa am-
mattilaisista teollisuudes-
sa. 

Nuorisoasteen koulu-
tuksessa vaihtoehdot kun-
nossapidon opiskeluun 
ovat niukat, ja aina koulu-
tus ei pysy nopeasti muut-
tuvan alan tahdissa. Koulu-
tuksen tiivis yhteys työelä-
mään ja kehittyviin yrityk-
siin on välttämätön, jotta 
alalle tulijoiden osaaminen 
vastaa yritysten tarpeisiin.

- Huolena on, saadaan-
ko teollisuuteen jatkossa-
kin riittävästi ja riittävän 
nopealla aikataululla kun-
nossapidon osaajia ja pai-
kallista palvelua, Tennilä 
sanoo.

 
Kunnossapito 
on teknologiaa

-Robotiikkaa, digita-

lisaatiota, big dataa, 3D-
tulostusta. Teknologia on 
kaikkialla, teknologia on 
kehitystä. Teollisuuden 
kunnossapidossa innova-
tiiviset ratkaisut ja tekno-
logian mahdollistavat työ-
kalut auttavat jalostamaan 
tiedon hyödylliseksi ja tu-
loksekkaaksi tekemiseksi. 
Teollisuuden kunnossapi-
to onkin teknologian avul-
la ottanut edistysaskeleita 
etenkin seurannassa, enna-
koinnissa ja ongelmakohti-
in reagoimisen nopeudes-
sa. Se on tuonut tehok-
kuutta, vähentänyt huol-
toseisokkeja ja parantanut 
kilpailukykyä. 

 -Teollisuuden kehitty-
minen ja uudet osaamis-
vaatimukset muuttavat 
kunnossapitoa. Mieliku-
va alan tehtävistä ei vält-
tämättä enää aina vastaa 
todellisuutta. Suuri osa 
työstä edellyttää nykyään 
tietojärjestelmien sujuvaa 
käyttöä ja organisaatioiden 
välistä yhteistyötä. Kun-
nossapito on myös pitkäl-
ti palvelua ja vientitoimin-
taa. Monilla suomalaisilla 
yrityksillä on miljardiluo-
kan liikevaihto juuri pal-
veluliiketoiminnassa, jo-
ka tuottaa pitkäjänteises-
ti. Suomessa on huippu-
osaamista kunnossapidon 
toimintamallien konsep-
toinnissa.

Tennilä sanoo, että esi-
merkiksi prosesseista ke-
rättävään dataan perustu-
va ennakoiva kunnossapi-
to on todellinen kasvuala. 

-Tämän liiketoiminnan 
arvo on moninkertaistunut 

Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja yhteiskunnan rakenteiden tehok-
kuutta on kehitettävä jatkuvasti. Raja perinteisen kunnossapitäjän ja tuotan-
tohenkilöstön välillä on häipymässä, ja kunnossapito kiinnostaa yhä useampaa 
henkilöä sekä tuotannollisissa että palveluyrityksissä. 

YHDISTYKSEN 50-VUOTIS-
JUHLAVUOSI 2022

TEHDASPALVELUYHDISTYKSEN perustava ko-
kous pidettiin 28.1.1972. Sitä seuranneen 50 vuo-
den aikana yhdistyksen nimeä on päivitetty pari ker-
taa -aluksi Kunnossapitoyhdistykseksi ja sitten ny-
kyiseen nimeen.

-YHDISTYKSELLÄ ON OLLUT monta seikkailua ja 
kokeilua vuosien varrella. Olemme varmasti jättäneet 
pysyvän jäljen alallemme ja vaikuttaneet toimintojen 
kehittymiseen julkaisujen, koulutuksien ja tapahtu-
mien muodossa. Tärkeimpänä saavutuksena haluam-
me kuitenkin nostaa esille osaajien verkoston, jonka 
olemme pystyneet luomaan kansallisesti ja kansain-
välisesti. Tästä - osin jo aikuistuneesta, osaltaan jopa 
vanhentuneesta- verkostosta olemme saaneet energi-
an toteuttaa omaa tehtäväämme, Kunnossapitoyhdis-
tys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä 
määrittelee.

”Prosesseista kerättävään dataan perustuva ennakoiva 
kunnossapito on todellinen kasvuala. Tämän liiketoimin-
nan arvo on moninkertaistunut viime vuosina. Kunnossa-
pidon alalle onkin tullut aktiivisia uusia toimijoita ict-maa-
ilmasta, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnan-
johtaja Jaakko Tennilä kertoo.

Kuvalähde: Kunnossapitoyhdistys Promaint

Sähkökierto 1   |    70900 Toivala   |     toivalanmetalli.fi

viime vuosina. Kun-
nossapidon alalle on-
kin tullut aktiivisia uu-
sia toimijoita ict-maa-
ilmasta. Henkilöiden 
osaamisen kehittämi-
sen lisäksi tärkeä ke-
hittämisen kohde on 
yritysten välinen yh-
teistyö ja pitkälle ver-
kottuneet toimintamal-
lit. Ne yritykset pärjää-
vät, jotka saavat oman 
liiketoimintansa kehit-
tämiseen terävimmän 
mahdollisen osaami-
sen. Tarvitaan korkeaa 
osaamista niin yrityk-
sen sisään kuin yhteis-
työkumppaneiden ver-
kostoon, Jaakko Tenni-
lä linjaa.
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Volman tuotteiden saatavuudesta 
vastaavat Tilatukku Finland Oy:n 
kaksi Helsingin varastoa sekä 
Tampereella sijaitseva varasto. 
Yhtiöllä on myös myymälät sekä 
Helsingin keskusvaraston että 
Tampereen varaston yhteydessä. 
Tuotteita myydään myös edelleen 
Volman jälleenmyyjille, joita on 
Suomessa jo useampia. Tuotteita 
saa jo mm. muutamasta Rautanetin 
toimipisteestä.

– Varastoinnin kapasiteetti kas
vaa entisestään kesäkuussa. Tällä 
hetkellä pystymme varastoimaan 
noin 60 000–70 000 neliötä, mutta 
kesäkuun vaihteeseen mennessä  
varastokapasiteettimme kasvaa 
noin 100 000 neliöön, joten tuotetta 
on hyvin saatavilla ja saamme tava
raa tehtaalta omille varastoillemme 
useampana päivänä viikossa, toi
mitusjohtaja Tomi Pirinen toteaa.  

Volma on valmistettu 
luonnonkipsistä

– Vaikka kipsilevy on aina kipsi
levyä, Volman tuote poikkeaa hie
man kuitenkin muista kipsilevyistä 
siinä, että tuote on valmistettu 
puhtaasta luonnonkipsistä. Volman 
tehtaalla on omat kipsilouhokset, 
joten se kykenee hyvin omavarai
seen kipsilevytuotantoon. 

Volman kilpailijat valmistavat 
tuotteensa kierrätyskipsistä, jota 
saadaanmm. hiiliteollisuuden tuot
tamasta ylijäämästä. 

Pirinen mainitsee, että Volman 
kipsilevy täyttää loistavasti samat 
normit, kuin muutkin markkinoilla 
olevat tuotteet. 

Nopeat toimitukset
– Olemme tehneet Volman kip

silevytoimituksia kohta neljä kuu
kautta. Asiakkaitamme on innos

tanut erityisesti tuotteen helppo 
saatavuus, nopeat toimitukset sekä 
hyvät logistiikkaketjut. Olemme 
panostaneet vahvasti paikalliseen 
logistiikkapuoleen ja asiakkaiden 
hyvään palveluun. Tampereen ja 
Helsingin lisäksi meillä on koko 
Suomen kattava yhteistyökump
paniverkosto, jonka kautta voimme 
jaella tavaraa hyvin joustavasti. Li
säksi käytettävissämme on tehtaan 
omat rahdit suoriin tehdastoimi
tuksiin. Tehdastoimitukset saadaan 
asiakkaalle todella nopeasti tehtaan 
omalta varastolta.

Pirinen kertoo, että Tilatukku 
tekee tiivistä yhteistyötä jälleen
myyjien ja rakennusurakoitsijoiden 
kanssa. 

– Olemme luoneet hyvää yh
teistyö jo nyt monen suuren suo
malaisen rakennusliikkeen kanssa 
Volman kipsilevyihin liittyen.

Tilatukku 
toimittaa 
kaikki 
väliseinä-
rakenteet

– Kipsilevy
jen mittapoli
tiikka on ihan 
vas taava kuin 
kilpailijoillakin. 
Ennen Volman maa
hantuonnin ja myyn
nin aloittamista, olemme 
ehtineet myymään jo pitkään 
kilpailevien merkkien kipsilevyjä. 
Tiedämme aika tarkasti, minkä 
tyyppistä kipsilevyä Suomessa 
halutaan ostaa. 

Pirinen mainitsee, että Volman 
kipsilevyt ovat vain yksi Tilatukun 
tuotteista, mutta tämän lisäksi yh
tiön kautta löytyvät kaikki muutkin 
väliseinärakentamisen tuotteet. 

– Meidän oma tuo
temerkkimme REUF 
käsittää alakatto ja 
väliseinärankajärjes
telmät. Myös näiden 
osalta meillä on isot 
varastot Helsingissä ja 
Tampereella. Myym
me myös URSA:n vä
liseinävillat. 

Alakattomateriaa
leissa Tilatukku Fin
land Oy on Suomen 
suurin tukkujakelija. 

–  K ä y t ä n n ö s s ä 
ottaen aika pitkälle 
Eurooppaan täytyy 
mennä, että löytyisi 
sellainen tuote, jonka 
kanssa emme tekisi 

yhteistyötä. Toimimme todella 
monen suomalaisen valmistajien 
ja maahantuojien jälleenmyyjä
nä. Tuomme Euroopasta erilaisia 
alakattomateriaaleja, kuten akus
tiikkavilloja, metallialakattoja ja 
puurimaelementtejä, Pirinen listaa.  

Toimintaa jo vuodesta 2005
Tilatukku Finland Oy:n nykyinen 

ytunnus on perustettu jo vuon
na 2005 ja juuret johtavat Selog 
Oy:hyn. Tomi Pirinen perusti Ti
latukku Oy:n vuonna 2018 isänsä 
Hannu Pirisen kanssa. 

– Kasvettiin kovaa vauhtia vuo
den aikana, silloin Selog Oy, eli 
nykyinen Tilatukku Finland Oy, 
oli Suomen suurin tukkujakelija. 
Vuonna 2019 yhdistyttiin Selogin 
kanssa fuusioitumisen kautta ja 
2020 keväällä päätettiin ostaa 
suuren suomalaisen sijoitusyhtiön 
Panostajan koko osakekanta pois 
ja jäimme näin ihan puhtaasti yksi
tyisyrittäjien varaan, Tomi Pirinen 
avaa yhtiön historiaa loppuun. 

Volma haastaa kipsilevyjen 
valtamerkit

Suomeen on rantautunut lisää vaihtoehtoja kipsilevymarkkinoille. Tilatukku Finland Oy:n 
maahantuomat ja myymät Volma-kipsilevyt tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon 
alan suurtoimijoiden tarjoamille tuotteille. Volman luonnonkipsistä valmistetut 
kipsilevyt ovat laadukkaita ja erittäin hintakilpailukykyisiä. 

Aitoa 100 % luonnonkipsiä. Ei hiiliteollisuuden ylijäämää.
Valitse luonnollinen, valitse Volma!

www.tilatukku.fi • www.volma-suomi.fi • www.reuf.fi

Toimitusjohtaja Tomi Pirinen



  Yritysmaailma 17Yrittäjän matkassa14 Yritysmaailma

Volman tuotteiden saatavuudesta 
vastaavat Tilatukku Finland Oy:n 
kaksi Helsingin varastoa sekä 
Tampereella sijaitseva varasto. 
Yhtiöllä on myös myymälät sekä 
Helsingin keskusvaraston että 
Tampereen varaston yhteydessä. 
Tuotteita myydään myös edelleen 
Volman jälleenmyyjille, joita on 
Suomessa jo useampia. Tuotteita 
saa jo mm. muutamasta Rautanetin 
toimipisteestä.

– Varastoinnin kapasiteetti kas
vaa entisestään kesäkuussa. Tällä 
hetkellä pystymme varastoimaan 
noin 60 000–70 000 neliötä, mutta 
kesäkuun vaihteeseen mennessä  
varastokapasiteettimme kasvaa 
noin 100 000 neliöön, joten tuotetta 
on hyvin saatavilla ja saamme tava
raa tehtaalta omille varastoillemme 
useampana päivänä viikossa, toi
mitusjohtaja Tomi Pirinen toteaa.  

Volma on valmistettu 
luonnonkipsistä

– Vaikka kipsilevy on aina kipsi
levyä, Volman tuote poikkeaa hie
man kuitenkin muista kipsilevyistä 
siinä, että tuote on valmistettu 
puhtaasta luonnonkipsistä. Volman 
tehtaalla on omat kipsilouhokset, 
joten se kykenee hyvin omavarai
seen kipsilevytuotantoon. 

Volman kilpailijat valmistavat 
tuotteensa kierrätyskipsistä, jota 
saadaanmm. hiiliteollisuuden tuot
tamasta ylijäämästä. 

Pirinen mainitsee, että Volman 
kipsilevy täyttää loistavasti samat 
normit, kuin muutkin markkinoilla 
olevat tuotteet. 

Nopeat toimitukset
– Olemme tehneet Volman kip

silevytoimituksia kohta neljä kuu
kautta. Asiakkaitamme on innos

tanut erityisesti tuotteen helppo 
saatavuus, nopeat toimitukset sekä 
hyvät logistiikkaketjut. Olemme 
panostaneet vahvasti paikalliseen 
logistiikkapuoleen ja asiakkaiden 
hyvään palveluun. Tampereen ja 
Helsingin lisäksi meillä on koko 
Suomen kattava yhteistyökump
paniverkosto, jonka kautta voimme 
jaella tavaraa hyvin joustavasti. Li
säksi käytettävissämme on tehtaan 
omat rahdit suoriin tehdastoimi
tuksiin. Tehdastoimitukset saadaan 
asiakkaalle todella nopeasti tehtaan 
omalta varastolta.

Pirinen kertoo, että Tilatukku 
tekee tiivistä yhteistyötä jälleen
myyjien ja rakennusurakoitsijoiden 
kanssa. 

– Olemme luoneet hyvää yh
teistyö jo nyt monen suuren suo
malaisen rakennusliikkeen kanssa 
Volman kipsilevyihin liittyen.

Tilatukku 
toimittaa 
kaikki 
väliseinä-
rakenteet

– Kipsilevy
jen mittapoli
tiikka on ihan 
vas taava kuin 
kilpailijoillakin. 
Ennen Volman maa
hantuonnin ja myyn
nin aloittamista, olemme 
ehtineet myymään jo pitkään 
kilpailevien merkkien kipsilevyjä. 
Tiedämme aika tarkasti, minkä 
tyyppistä kipsilevyä Suomessa 
halutaan ostaa. 

Pirinen mainitsee, että Volman 
kipsilevyt ovat vain yksi Tilatukun 
tuotteista, mutta tämän lisäksi yh
tiön kautta löytyvät kaikki muutkin 
väliseinärakentamisen tuotteet. 

– Meidän oma tuo
temerkkimme REUF 
käsittää alakatto ja 
väliseinärankajärjes
telmät. Myös näiden 
osalta meillä on isot 
varastot Helsingissä ja 
Tampereella. Myym
me myös URSA:n vä
liseinävillat. 

Alakattomateriaa
leissa Tilatukku Fin
land Oy on Suomen 
suurin tukkujakelija. 

–  K ä y t ä n n ö s s ä 
ottaen aika pitkälle 
Eurooppaan täytyy 
mennä, että löytyisi 
sellainen tuote, jonka 
kanssa emme tekisi 

yhteistyötä. Toimimme todella 
monen suomalaisen valmistajien 
ja maahantuojien jälleenmyyjä
nä. Tuomme Euroopasta erilaisia 
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puurimaelementtejä, Pirinen listaa.  
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Hannu Pirisen kanssa. 
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oli Suomen suurin tukkujakelija. 
Vuonna 2019 yhdistyttiin Selogin 
kanssa fuusioitumisen kautta ja 
2020 keväällä päätettiin ostaa 
suuren suomalaisen sijoitusyhtiön 
Panostajan koko osakekanta pois 
ja jäimme näin ihan puhtaasti yksi
tyisyrittäjien varaan, Tomi Pirinen 
avaa yhtiön historiaa loppuun. 

Volma haastaa kipsilevyjen 
valtamerkit

Suomeen on rantautunut lisää vaihtoehtoja kipsilevymarkkinoille. Tilatukku Finland Oy:n 
maahantuomat ja myymät Volma-kipsilevyt tarjoavat kilpailukykyisen vaihtoehdon 
alan suurtoimijoiden tarjoamille tuotteille. Volman luonnonkipsistä valmistetut 
kipsilevyt ovat laadukkaita ja erittäin hintakilpailukykyisiä. 
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www.tilatukku.fi • www.volma-suomi.fi • www.reuf.fi

Toimitusjohtaja Tomi Pirinen
Tehtaan kattomyynti

Uusi tehdas Kuopion 

Päivärannassa 

VARPUKUJA 1  • 040 865 1147

Tilaa kattopaketti suoraan uudelta kattopeltitehtaaltamme kestopelti.fi

KESTO-lukkosauma
Soveltuu uudiskohteisiin ja saneeraus- 
kohteisiin. Laadukas kotimainen  
raaka-aine ja paikallinen valmistus.

KESTO-suoraprofiilit
Suoraprofiilipellit määrämitoin 
valmistettuna kotimaisesta 
raaka-aineesta.

Peltituotteet ja tarvikkeet 
nopeastija edullisesti suoraan 
tehtaalta tai pihaan toimitettuna.

Kattopellit • Kattotikkaat
Lumiesteet • Vesikourut • Peltilistat

KESTO-tiilikuvio
Tiilikuvioidut kattopellit suoraan 
Kuopion tehtaalta.

Tilaukset ja tarjouspyynnöt: myynti@kestopelti.fi · 020 728 1608
www.kestopelti.fi

www.ppmaalaus.fi

Sinkopuhallus, esikäsittelypesut, 
pohjamaalaus ja pintamaalaus 

yhdellä ratakierroksella.
Ota yhteyttä!

Tuotantopäällikkö Jani Laukkanen
+358 (0)50 431 2885  |  jani.laukkanen@ppmaalaus.fi

TÄYDEN PALVELUN 
JAUHEMAALAAMO VIEREMÄLLÄ

Viestintäohje  
rakennerahastohankkeille

Viestintäohje  
rakennerahastohankkeille

www.karrak.fi

KUOPIO
Puh. 017 263 2671

Tehdaskatu 16, 
70620 Kuopio

JOENSUU
Puh. 013 737 3300

Länsikatu 15, 
80110 Joensuu

• Arkkitehtisuuunnittelu
• Rakennesuunnittelu
• Rakennuttaminen ja valvonta
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Näyttävät design-portaat 
sisä- ja ulkotiloihin
Asiakkaan toiveiden mukaan valmistetut metallirunkoiset sisä- ja ul-
koportaat kruunaavat tilan käytännöllisyydestä ja turvallisuudesta 
tinkimättä. Taitotuotteen koko tuotanto on CE-merkittyä ja tuotteet 
valmistetaan Suomessa voimassa olevien rakentamismääräysten 
mukaan. Yhtiön tarjontaan kuuluvat myös yksilöllisesti suunnitellut 
terassi- ja parvekelasitukset sekä lasikatteet.

–T ämän ajan ilmiönä ovat asiak-
kaat, jotka miettivät hyvin tar-
kasti mitä portaaltaan haluavat. 
Porraskaupassa on tullut nyt ai-

empaa enemmän toteutukseen liittyvää yksi-
löllistä ideointia asiakkaan suunnalta. Meillä 
on varsin hyvät valmiudet toteuttaa asiak-
kaiden suunnalta tulevia villejäkin ideoita, 
taitotuotteen toimitusjohtaja Perttu Heiska-
nen kertoo. 

Suosituimmat kaideratkaisut 
seuraavat sisustustrendejä

Kaideratkaisujen osalta ihmiset seuraile-
vat Heiskasen mukaan kulloinkin voimassa 
olevia sisustustrendejä, jonka seurauksena 
suosituimmat kaidemallit vaihtelevat suh-
teellisen nopealla syklillä. 

– Hetki sitten meni todella paljon ruostu-
mattomia osia, mutta nyt käytetään taas ene-
nevissä määrin värikkäiksi maalattuja osia, 
jotka sopivat sisustukseen. 

Portaiden valaistus on 
tullut jäädäkseen

Heiskanen mainitsee, että portaiden va-
laistusratkaisuiden kysyntä on jatkuvasti hy-
vällä tasolla. Portaiden valaistus voidaan to-
teuttaa valaisemalla askelmat tai käsijohteet. 

– Yleisin tyyli on asentaa askelman etu-
reunaan koteloitu ledinauha, jossa on yleen-
sä opaalikannella varustettu alumiinikotelo, 
joka hajottaa valoa tyylikkäästi. Tarjolla on 
myös pistemäisiä ratkaisuita. Portaiden va-
laistuksessakin on vain mielikuvitus rajoit-
tamassa erilaisia toteutusmahdollisuuksia.

Heiskanen muistuttaa, että olennainen 
osa ledeillä toteutettavaa porrasvalaistusta 
on himmennin, koska himmeimmätkin ledit 
ovat todella kirkkaita. 

– Himmentimen ansiosta porrasvalais-
tuksen tehokkuutta saadaan säädettyä por-
taattomasti.

Askelmavaihtoehtoja runsaasti
Askelmissa käytetään Heiskasen mu-

kaan pääsääntöisesti eurooppalaisia puula-
jeja, joista yleisin on koivu. Paljon kysyttyjä 
puulajeja ovat myös tammi, saarni ja pyökki. 
Tarjolla on erikoisempiakin puulajeja. 

– Julkiskohteiden porrasaskelmiin toimi-
tamme pääsääntöisesti vinyylipintoja, sillä ne 

kestävät aitoa puupintaa paremmin jatkuvaa 
kulutusta. Noin kuusi milliä paksu vinyyli-
lankku liimataan puisen askelmarungon pin-
taan. Samalla materiaalilla voidaan toteuttaa 
tilan muutkin lattiat, jolloin kokonaisuudesta 
saadaan yhtenäinen. Vinyylillä päällystetyn 
askelman etureunaan tulee kulmalista, joka 
toimii samalla liukuesteenä. Askelmapintaan 
voidaan myös jyrsiä pinnoitemateriaalin pak-
suutta vastaava syvennys, jolloin perusas-
kelmapintaa jää hiukan näkymään reunoilta.

Heiskanen kertoo, että askelmien pinnoi-
tukset ovat nostamassa päätään myös yksi-
tyispuolella. 

Portaiden toimitukset hoidetaan kohteen 
aikataulun edellyttämällä tavalla. Mikäli ky-
seessä on tarkasti aikataulutettu kohde, val-
mistetaan mittojen mukaiset portaat jo etu-
käteen ja asennus hoidetaan heti kun se on 
mahdollista. 

Monipuoliset lasiliikkeen  
palvelut Varkauden alueella

Vuonna 2007 perustettu Taitotuote Oy on 
toiminut lasitustuotteiden kanssa tiiviisti heti 
toimintansa alusta lähtien, mutta pari vuotta 
sitten Taitotuotteen rinnalle perustettiin puh-
taasti lasituksiin erikoistunut lasiliike. 

– Meillä on lasiliikkeen puolella koko
ajan peruslasit varastossa, lisäksi varastos-
ta löytyvät laminoidut lasit, peilit, erilaiset 
muovit, akryylit ja polykarbonaatit. Valikoi-
ma täydentyy viikoittain, joten kaikki lasi-
tuotteet saadaan asiakkaalle varsin nopeas-
ti. Käymme tarvittaessa myös asentamassa 
lasituotteet. Meiltä lähtee viikkotasolla aika 
paljon lasia mm. yrityksille, jotka valmista-
vat erilaisia tuotteita lasista. Parhaimmillaan 
saamme toimitettua varastolaatuiset lasit jo 
muutamassa tunnissa. Peruslasien lisäksi va-
likoimistamme löytyvät kattavasti lämpölasit 
sekä karkaistut turvalasit. 

Lasiliikkeemme kautta saa myös alumii-
ni- ja alumiinilasiovet sekä palo-ovet. Meiltä 
saa myös erikoisempia laseja, kuten älylase-
ja, Heiskanen mainitsee.  

Älylasit tarjoavat uusia  
mahdollisuuksia sisustukseen 
ja tilojen käyttöön

Älylasissa kirkkaan karkaistun tai nor-
maalin lasin väliin laminoidaan älykalvo, 

joka pidetään kirkkaana sähkövirran avus-
tamana. Kun lasiin johdettu sähkövirta kat-
kaistaan,  lasien välissä oleva älykalvo akti-
voituu ja lasi muuttaa väriään. Erilaisia väri-
vaihtoehtoja on tarjolla tällä hetkellä vaalea, 
harmaa ja musta. Älylasia voidaan integroida 
vaikkapa WC:n ja kylpytilojen lasiseiniin, 
jolloin näköeste saadaan aktivoitua tarvit-
taessa.

– Näköesteohjaukset voidaan liittää esim. 
saunan kiukaan ohjaukseen, jolloin näköes-
te aktivoituu, kun sauna on päällä. Älylasiin 
voidaan laittaa myös lisäkatkaisin pesutiloi-
hin, jolla näköeste saadaan aktivoitua vaikka-
pa suihkun ajaksi. Tarjolla on muitakin hyvin 
mielenkiintoisia lasituotteita, kuten piilopei-
lilaseja, joita on mahdollista hyödyntää si-
sustuksessa hyvin monipuolisesti. Jatkossa 
älylaseille ja muillekin lasituotteille on tar-
koitus järjestää erillinen tila, missä tuottei-
siin pääsee tutustumaan käytännössä, Heis-
kanen mainitsee. 

Terassilasituksen saa  
asennettua helposti itsekin

– Viime vuonna terassilasituksia toimitet-
tiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Teras-
silasituksiin liittyvä sesonki on ollut tyypil-
lisesti alkukesä ja kesä, mutta viime vuon-
na lasituksia tuli paljon toimitukseen vielä 
joulukuun puolivälissä. Terassilasituksia voi-
daan tehdä hyvin myös talvella. 

Heiskanen kertoo, että lasituksia käydään 
asentamassa asiakkaan kohteisiin lasiliik-
keen toimesta, mutta erityisesti puitteellisten 
liukulasitusten asentaminen onnistuu helpos-
ti ja nopeasti lähes jokaiselta kotinikkarilta. 

– Puitteelliset liukulasitukset on helppoa
asentaa itsekin. Ensin asennetaan ylä- ja ala-
kisko samaan linjaan. Tämän jälkeen noste-
taan luukut paikoilleen yksitellen, viimeisenä 
asennetaan U-profiilit lasituksien päätyihin, 
joihin lasitus sulkeutuu. Mikäli asennusauk-
ko on siisti ja tarkka, eivät kiskot tarvitse 
erillistä peitelistoitusta lainkaan. 

Puitteellisten liukulasien lisäksi saatavilla 
on myös puitteetonta.

– Puitteettomat terassilasitukset ovat pak-
sumpaa karkaistua lasia ja näin ollen se on 
puitteellista vaihtoehtoa kalliimpi ratkaisu. 
Toimitamme myös parvekelasitukset. 

Meiltä saa kaikki tuotteet avaimet käteen 
-toteutuksin. Käymme tarvittaessa myös mit-
taamassa asiakkaan kohteen, jolla voimme
varmistaa tuotteen täydellisen yhteensopi-
vuuden.

Yhteystiedot:
Taitotuote Oy
Perttu Heiskanen
p. 040 5383 990
perttu.heiskanen@taitotuote.fi

www.taitotuote.fi

Taitotuote on valmistanut asiakkaan tilauksesta mm. linja-autopysäkkejä. Mallistosta 
löytyy myös aurinkoenergiaa hyödyntäviä sähköpolkupyörien latauskatoksia.

Toimittamamme lasilattia ja tolpaton lasi-
kaide. Lasilattiassa käytetään yleisesti kar-
kaistua ja laminoitua lasia 3*10mm.

Tuotantoilojen toimistoon johtava porras 
tolpattomalla lasikaiteella ja 1200 mm kul-
kuleveydellä.

Saunan seinä on toteutettu optiwhite-lasilla, joka on oksidipuhal-
lettu ja nanopinnoitettu. Pinnoite estää satiinipinnan kastumista 
ja lasin muuttumista laikukkaaksi kosteuden vaikutuksesta.
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Talonrakennusteolli-
suus ry, Itä-Suomen 
aluepäällikkö Kimmo 

Anttonen sanoo, että mate-
riaalipula on rakennusalalla 
iso ongelma.

-Rakennusalan toimin-
taympäristö on kriisin 
myötä muuttunut merkittä-
västi. Toimitusketjut ovat 
venyneet valtavan pitkik-
si. Suunnittelun aikataulut 
ovat muuttuneet ja tilaajil-
la on isot kustannuspaineet. 
Urakoitsijat tekevät paljon 
töitä sen eteen, että löytävät 
toteutuskelpoisia ja hinnal-
taan kilpailukykyisiä tuot-
teita markkinoilta, Anttonen 
kertoo ja jatkaa:

-Muun muassa teräspula 
uhkaa rakennustyömaita ja 
myös lattiamateriaalien, ku-
ten parketin saatavuudessa 
on isoja toimitusvaikeuk-
sia. Ennen Ukrainan kriisiä 
Venäjältä tuotiin parkettia 
suuria määriä. Kun jo ko-
ronan aikana on puhuttu 
paljon huoltovarmuudesta, 
niin nyt tässä muuttuneessa 
tilanteessa on syytä pohtia 
entistä enemmän huoltovar-
muuden merkitystä ja koti-
maisten toimitusketjujen 
painoarvoa myös rakenta-
misen osalta.

Lähiöitä pitää kehittää 
nykyistä vahvemmin

Tällä vuosikymmenellä 
Kuopion elinvoimaisuutta 
ovat vauhdittaneet muun 
muassa nopeasti kasvanut 

asuntojen uudistuotanto. 
Anttonen korostaa, et-

tä myös lähiöiden vetovoi-
masta on pyrittävä huoleh-
timaan ja perinteisiä lähi-
öitä pitää kehittää aktiivi-
semmin.

- Hyvinvointiyhteiskun-
nan pitää tukea lähiöitä. 
Meidän kansallisomaisuus 
on kiinni rakennetussa ym-
päristössä eikä se koske pel-
kästään uudisrakentamista 
vaan myös lähiöitä, joita ei 
saa päästää rappeutumaan. 
Lähiöihin kannattaa inves-
toida sekä julkisesti että yk-
sityisesti. Yhdessä asukkai-
den, palvelujen tuottajien ja 
muiden toimijoiden kanssa 
on etsittävä kestäviä ratkai-
suja käyttäjälähtöisiin ke-
hittämis- ja peruskorjaus-
hankkeisiin, Anttonen sa-
noo.

Tietoa ja valmiuksia 
työturvallisuuden 
kehittämiseen

Rakennusteollisuus RT 
ry:n mukaan rakennusala 
on onnistunut parantamaan 
turvallisuutta merkittävästi 
viime vuosina. Vakavat ta-
paturmat ovat reilusti vä-
hentyneet ja rakennusala 
on onnistunut pudottamaan 
kaikista toimialoista tasai-
simmin tapaturmataajuut-
taan. Työturvallisuus vaatii 
edelleen jatkuvaa kehittä-
mistä, johon jäsenyritykset 
ovat sitoutuneet.

Rakennusteollisuus RT 

tekee järjestelmällistä työtä 
turvallisuuskulttuurin ja toi-
mintatapojen kehittämisek-
si muun muassa järjestämäl-
lä työturvallisuuskilpailuja 
ja -kampanjoita 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 aikaansaa-
miseksi edellytetään, että 
työt tehdään turvallisesti, 
oikeita työtapoja, valmista-
jien asennusohjeita ja stan-
dardeja noudattaen. 

Kimmo Anttosen mu-

kaan työturvallisuuden var-
mistaminen edellyttää sel-
keää vastuiden tunnistamis-
ta ja näistä vastuista huoleh-
timista. - Turvallinen työs-
kentely on suunnitelmallista 

ja perustuu ennakolta hyvik-
si todettuihin käytäntöihin. 
Suurimmat kehittämiskoh-
teet ovat kaikkien asenteissa 
ja tunnollisuudessa. Asiakas 
on nostettava rakennusalalla 
keskiöön ja työturvallisuus 
on merkittävä osa sitä. Par-
haatkaan ohjeet ja määrä-
ykset eivät auta, jos niitä ei 
noudateta, Anttonen muis-
tuttaa.

Riistaveden 
lähipalvelukeskus 
tukee kestävän kasvun 
strategiaa

Itä-Suomen paras ra-
kennusalan yhteistyöhanke 
palkitsi äskettäin käynnissä 
olevan Riistaveden koulun 
työmaan Kuopion alueen 
parhaana rakennusalan yh-
teistyöhankkeena.

Riistavedelle rakenne-
taan kokonaan uusi koulu-
rakennus, johon tulee ala-
koulu ja yläkoulu. Samaan 
yhteyteen rakennetaan kir-
jasto ja nuorisotilat.

- Palkitsemisen yhtey-
dessä painotimme koulura-
kennuksen muuntojousta-
vuutta. Rakennuksesta on 
tulossa lähipalvelukeskus, 
joissa on myös muita pal-
veluita. Tänä päivänä pyri-

tään saamaan rakennusten 
käyttöaste korkeammaksi. 
Jo ympäristötavoitteiden-
kin näkökulmasta meidän 
on käytettävä rakennuksia 
tehokkaammin, Anttonen 
selvittää.  

Työelämän arvopohja 
keskiöön

Rakennusalan vetovoi-
maisuuden lisääminen nuor-
ten keskuudessa on alan tär-
keimpiä päämääriä sekä tä-
nä päivänä että tulevina 
vuosia. Vaikka naistyönte-
kijöiden määrä rakennuk-
silla lisääntyykin, niin silti 
ala on yhä selkeästi mies-
valtainen. 

Anttonen nostaakin esil-
le sukupuolten välisen tasa-
arvon.

-Myös rakennusala pyr-
kii olemaan omaa alaan-
sa kohti tasa-arvoa ja ve-
tovoimaisuutta vievä or-
ganisaatio. Tavoitteina on 
myös naisten osaamisen ja 
arvostuksen lisääminen ra-
kennusalan piirissä. Alal-
le kaivataan arvopohjaista 
keskustelua. Meidän ala tar-
vitsee feminiinistä viisautta 
ja naisia pitäisi saada enem-
män alalla, Kimmo Antto-
nen määrittelee.
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Näyttävät design-portaat 
sisä- ja ulkotiloihin
Asiakkaan toiveiden mukaan valmistetut metallirunkoiset sisä- ja ul-
koportaat kruunaavat tilan käytännöllisyydestä ja turvallisuudesta 
tinkimättä. Taitotuotteen koko tuotanto on CE-merkittyä ja tuotteet 
valmistetaan Suomessa voimassa olevien rakentamismääräysten 
mukaan. Yhtiön tarjontaan kuuluvat myös yksilöllisesti suunnitellut 
terassi- ja parvekelasitukset sekä lasikatteet.

–T ämän ajan ilmiönä ovat asiak-
kaat, jotka miettivät hyvin tar-
kasti mitä portaaltaan haluavat. 
Porraskaupassa on tullut nyt ai-

empaa enemmän toteutukseen liittyvää yksi-
löllistä ideointia asiakkaan suunnalta. Meillä 
on varsin hyvät valmiudet toteuttaa asiak-
kaiden suunnalta tulevia villejäkin ideoita, 
taitotuotteen toimitusjohtaja Perttu Heiska-
nen kertoo. 

Suosituimmat kaideratkaisut 
seuraavat sisustustrendejä

Kaideratkaisujen osalta ihmiset seuraile-
vat Heiskasen mukaan kulloinkin voimassa 
olevia sisustustrendejä, jonka seurauksena 
suosituimmat kaidemallit vaihtelevat suh-
teellisen nopealla syklillä. 

– Hetki sitten meni todella paljon ruostu-
mattomia osia, mutta nyt käytetään taas ene-
nevissä määrin värikkäiksi maalattuja osia, 
jotka sopivat sisustukseen. 

Portaiden valaistus on 
tullut jäädäkseen

Heiskanen mainitsee, että portaiden va-
laistusratkaisuiden kysyntä on jatkuvasti hy-
vällä tasolla. Portaiden valaistus voidaan to-
teuttaa valaisemalla askelmat tai käsijohteet. 

– Yleisin tyyli on asentaa askelman etu-
reunaan koteloitu ledinauha, jossa on yleen-
sä opaalikannella varustettu alumiinikotelo, 
joka hajottaa valoa tyylikkäästi. Tarjolla on 
myös pistemäisiä ratkaisuita. Portaiden va-
laistuksessakin on vain mielikuvitus rajoit-
tamassa erilaisia toteutusmahdollisuuksia.

Heiskanen muistuttaa, että olennainen 
osa ledeillä toteutettavaa porrasvalaistusta 
on himmennin, koska himmeimmätkin ledit 
ovat todella kirkkaita. 

– Himmentimen ansiosta porrasvalais-
tuksen tehokkuutta saadaan säädettyä por-
taattomasti.

Askelmavaihtoehtoja runsaasti
Askelmissa käytetään Heiskasen mu-

kaan pääsääntöisesti eurooppalaisia puula-
jeja, joista yleisin on koivu. Paljon kysyttyjä 
puulajeja ovat myös tammi, saarni ja pyökki. 
Tarjolla on erikoisempiakin puulajeja. 

– Julkiskohteiden porrasaskelmiin toimi-
tamme pääsääntöisesti vinyylipintoja, sillä ne 

kestävät aitoa puupintaa paremmin jatkuvaa 
kulutusta. Noin kuusi milliä paksu vinyyli-
lankku liimataan puisen askelmarungon pin-
taan. Samalla materiaalilla voidaan toteuttaa 
tilan muutkin lattiat, jolloin kokonaisuudesta 
saadaan yhtenäinen. Vinyylillä päällystetyn 
askelman etureunaan tulee kulmalista, joka 
toimii samalla liukuesteenä. Askelmapintaan 
voidaan myös jyrsiä pinnoitemateriaalin pak-
suutta vastaava syvennys, jolloin perusas-
kelmapintaa jää hiukan näkymään reunoilta.

Heiskanen kertoo, että askelmien pinnoi-
tukset ovat nostamassa päätään myös yksi-
tyispuolella. 

Portaiden toimitukset hoidetaan kohteen 
aikataulun edellyttämällä tavalla. Mikäli ky-
seessä on tarkasti aikataulutettu kohde, val-
mistetaan mittojen mukaiset portaat jo etu-
käteen ja asennus hoidetaan heti kun se on 
mahdollista. 

Monipuoliset lasiliikkeen  
palvelut Varkauden alueella

Vuonna 2007 perustettu Taitotuote Oy on 
toiminut lasitustuotteiden kanssa tiiviisti heti 
toimintansa alusta lähtien, mutta pari vuotta 
sitten Taitotuotteen rinnalle perustettiin puh-
taasti lasituksiin erikoistunut lasiliike. 

– Meillä on lasiliikkeen puolella koko
ajan peruslasit varastossa, lisäksi varastos-
ta löytyvät laminoidut lasit, peilit, erilaiset 
muovit, akryylit ja polykarbonaatit. Valikoi-
ma täydentyy viikoittain, joten kaikki lasi-
tuotteet saadaan asiakkaalle varsin nopeas-
ti. Käymme tarvittaessa myös asentamassa 
lasituotteet. Meiltä lähtee viikkotasolla aika 
paljon lasia mm. yrityksille, jotka valmista-
vat erilaisia tuotteita lasista. Parhaimmillaan 
saamme toimitettua varastolaatuiset lasit jo 
muutamassa tunnissa. Peruslasien lisäksi va-
likoimistamme löytyvät kattavasti lämpölasit 
sekä karkaistut turvalasit. 

Lasiliikkeemme kautta saa myös alumii-
ni- ja alumiinilasiovet sekä palo-ovet. Meiltä 
saa myös erikoisempia laseja, kuten älylase-
ja, Heiskanen mainitsee.  

Älylasit tarjoavat uusia  
mahdollisuuksia sisustukseen 
ja tilojen käyttöön

Älylasissa kirkkaan karkaistun tai nor-
maalin lasin väliin laminoidaan älykalvo, 

joka pidetään kirkkaana sähkövirran avus-
tamana. Kun lasiin johdettu sähkövirta kat-
kaistaan,  lasien välissä oleva älykalvo akti-
voituu ja lasi muuttaa väriään. Erilaisia väri-
vaihtoehtoja on tarjolla tällä hetkellä vaalea, 
harmaa ja musta. Älylasia voidaan integroida 
vaikkapa WC:n ja kylpytilojen lasiseiniin, 
jolloin näköeste saadaan aktivoitua tarvit-
taessa.

– Näköesteohjaukset voidaan liittää esim. 
saunan kiukaan ohjaukseen, jolloin näköes-
te aktivoituu, kun sauna on päällä. Älylasiin 
voidaan laittaa myös lisäkatkaisin pesutiloi-
hin, jolla näköeste saadaan aktivoitua vaikka-
pa suihkun ajaksi. Tarjolla on muitakin hyvin 
mielenkiintoisia lasituotteita, kuten piilopei-
lilaseja, joita on mahdollista hyödyntää si-
sustuksessa hyvin monipuolisesti. Jatkossa 
älylaseille ja muillekin lasituotteille on tar-
koitus järjestää erillinen tila, missä tuottei-
siin pääsee tutustumaan käytännössä, Heis-
kanen mainitsee. 

Terassilasituksen saa  
asennettua helposti itsekin

– Viime vuonna terassilasituksia toimitet-
tiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Teras-
silasituksiin liittyvä sesonki on ollut tyypil-
lisesti alkukesä ja kesä, mutta viime vuon-
na lasituksia tuli paljon toimitukseen vielä 
joulukuun puolivälissä. Terassilasituksia voi-
daan tehdä hyvin myös talvella. 

Heiskanen kertoo, että lasituksia käydään 
asentamassa asiakkaan kohteisiin lasiliik-
keen toimesta, mutta erityisesti puitteellisten 
liukulasitusten asentaminen onnistuu helpos-
ti ja nopeasti lähes jokaiselta kotinikkarilta. 

– Puitteelliset liukulasitukset on helppoa
asentaa itsekin. Ensin asennetaan ylä- ja ala-
kisko samaan linjaan. Tämän jälkeen noste-
taan luukut paikoilleen yksitellen, viimeisenä 
asennetaan U-profiilit lasituksien päätyihin, 
joihin lasitus sulkeutuu. Mikäli asennusauk-
ko on siisti ja tarkka, eivät kiskot tarvitse 
erillistä peitelistoitusta lainkaan. 

Puitteellisten liukulasien lisäksi saatavilla 
on myös puitteetonta.

– Puitteettomat terassilasitukset ovat pak-
sumpaa karkaistua lasia ja näin ollen se on 
puitteellista vaihtoehtoa kalliimpi ratkaisu. 
Toimitamme myös parvekelasitukset. 

Meiltä saa kaikki tuotteet avaimet käteen 
-toteutuksin. Käymme tarvittaessa myös mit-
taamassa asiakkaan kohteen, jolla voimme
varmistaa tuotteen täydellisen yhteensopi-
vuuden.

Yhteystiedot:
Taitotuote Oy
Perttu Heiskanen
p. 040 5383 990
perttu.heiskanen@taitotuote.fi

www.taitotuote.fi

Taitotuote on valmistanut asiakkaan tilauksesta mm. linja-autopysäkkejä. Mallistosta 
löytyy myös aurinkoenergiaa hyödyntäviä sähköpolkupyörien latauskatoksia.

Toimittamamme lasilattia ja tolpaton lasi-
kaide. Lasilattiassa käytetään yleisesti kar-
kaistua ja laminoitua lasia 3*10mm.

Tuotantoilojen toimistoon johtava porras 
tolpattomalla lasikaiteella ja 1200 mm kul-
kuleveydellä.

Saunan seinä on toteutettu optiwhite-lasilla, joka on oksidipuhal-
lettu ja nanopinnoitettu. Pinnoite estää satiinipinnan kastumista 
ja lasin muuttumista laikukkaaksi kosteuden vaikutuksesta.

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 
Savon alueelle
(sis. verho-ovet)

+ alv 24%

Pulpettikattojen syvyydet:

• 6m • 8m • 12m • 15m • 18m

Ukrainan kriisillä merkittävät
vaikutukset materiaalivirtoihin

Ukrainan kriisin vaikutukset rakennus-
alalla liittyvät tällä hetkellä kustan-
nustason ja erityisesti materiaalien ja 
energian hintojen nousuun sekä toimi-
tusketju- ja logistiikkahäiriöihin. Näillä 
on vaikutuksia muun muassa rakennus-
tuotteiden ja varaosien saatavuuteen. 

MAANRAKENNUS
- Piha-alueiden ja rakennusten pohjaukset
SALAOJITUKSET
- Talojen sekä kiinteistöjen salaojien
 uudistaminen ja sokkelin kosteuseristykset
VIHER- ja KIVITYÖT
- Kivi- ja nurmialueiden pohjaustyöt
- Kivien ja siirtonurmien asennukset
MUUT PALVELUMME
- Remonttipalvelut
- Roska/jätelavojen vuokraus ja kuljetukset
- Kiinteistöjen talvihoidot
- Vuokraamme kalustoa myös ilman kuljettajaa

KYSY TARJOUS 044 766 9142 tai 044 086 8254
H. Raatikainen Oy  I   Mestarinkatu 16, 70700 Kuopio 

 posti@h-raatikainen.fi    I  www.h-raatikainen.fi 
KYSY TARJOUS 044 766 9142 tai 044 086 8254

KYSY TARJOUS 
044 766 9142 tai 044 086 8254

 PAIKALLINENPAIKALLINEN

Kimmo Anttonen
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Karjalan Betoni Oy 

KAARIHALLIT 

Katso 
lisää koti-sivuiltamme!

HELPOSTI KASATTAVAT JA PURETTAVAT

SEINÄELEMENTIT
Valmistamme ja toimitamme nopeasti kasattavia ja tarvittaessa 

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

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

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

Meiltä myös katokset ja

Yrittäjäntie 1, 40950 MUURAME
Puh. 040 541 0730  |  0500 999 271  |  myynti@mp-plast.fi

Raskaille kuormille
10 000 kg
•	koko	80x120	mm
	 -	 paksuudet	3,	5,	8,	
	 	 10	ja	15	mm
•	koko	50x80	mm
	 -	 paksuudet	3,	5,
	 	 10	ja	15	mm

Ontelolaatat kuormille 4000 kg
•	koko	50x80	mm
		-	paksuudet	3,	5,	10	ja	15	mm

ELEMENTIN 
ASENNUSPALAT

www.mp-plast.fi

Myynti: 
MP-Plast Oy, Kiinnikekolmio Oy,
Ahlsell Oy, Kitakone Oy

MP-Plast OyMP-Plast Oy

Taideyliopiston Mylly on Vuoden 2021 Betonirakenne

T aideyliopiston uu-
si rakennus Mylly 
palkitaan Vuoden 
2021 Betoniraken-

teena yksilöllisestä ja taita-
vasta arkkitehti- ja rakenne-
suunnittelusta sekä laaduk-
kaasta rakennuttamisesta ja 
toteutuksesta, jossa betonil-
la on näkyvä rooli yksityis-
kohtia myöten. 

”Sekä peruskorjatut van-
hat että uudet betoniraken-
teet ja -pinnat ovat raken-
nuksessa laajalti esillä. 
Valmistunut kokonaisuus 
on kiinnostava esimerk-
ki kestävän, arkisen beto-
nisen tuotantorakennuk-
sen muuntojoustavuudesta 
taideopetuksen ja kulttuu-

rin käyttöön ainakin seu-
raavaksi sadaksi vuodeksi, 
jossa uusi toiminta on nähtä-
vissä ja koettavissa. Raken-
nus on helposti lähestyttävä 
avara julkitila näyttelytiloi-
neen ketään pois sulkemat-
ta, mutta se tarjoaa myös 
yksityiset tilat taiteen teke-
miselle”, kiittää tuomaristo.

Myllyssä yhdistyy uudis-
rakentaminen ja vanhojen 
suojeltujen osien peruskor-
jaaminen. Kuvataideaka-
temian päärakennuksena 
toimiva Mylly muodostaa 
saman korttelin vanhojen 
maamerkkirakennusten ja 
viereisen Teatterikorkea-
koulun rakennuksen kans-
sa Taideyliopiston uuden 

Sörnäisten kampuksen, jo-
ka tuo kuvataiteen, teatterin 
ja tanssin yhteen kortteliin. 

Tontilla ennen sijainneen 
Helsingin Myllyn mukaan 
nimensä saanut uusi veis-
toksellinen rakennus on 
arkkitehtuuriltaan rouhea ja 
ammentaa aiheita sekä käyt-

tää materiaalipaletin entisen 
teollisuusalueen historiasta. 

”Valmistunut rakennus-
kokonaisuus on hyvä esi-
merkki julkisesta rakenta-
misesta, missä monipuo-
lisella betonin käytöllä on 
aikaansaatu kestävää ja laa-
dukasta rakentamista, jossa 

pitkä käyttöikä ja muunto-
joustavuus ovat olleet jo 
suunnittelun lähtökohtina. 
Rakennuskokonaisuus on 
arkkitehtonisesti, kaupunki-
kuvallisesti ja historiallises-
ti arvokas ja osoitus kestä-
västä betonirakentamisesta. 
Tilat ovat valmiit, kun tai-

deyliopistolaiset muokkaa-
vat niistä ajan ja tarpeiden 
mukaan itsensä näköisen”, 
kiittää tuomaristo.

Taideyliopiston Myllys-
sä on uutta rakentamista  
10 923 m2 ja vanhaa säi-
lytettyä 1776 m2, yhteensä  
12 699 m2.

–Palkittu rakennus edustaa uudenlaista 
rohkeata tarkoituksenmukaisuuden arkki-
tehtuuria. Uusi estetiikka lähtee kestävyy-
destä ja siitä, että yhdellä materiaalilla, 
tässä tapauksessa betonilla, luodaan tilat, 
tekstuurit ja rakennetaan samalla runko 
tulevaisuuden sallivilla jänneväleillä. Kun 
muotit on purettu – se on siinä – kerralla 
tehty tuleviksi ajoiksi – rouhea kasvualus-
ta taiteen iduille – ja samalla itsessään vä-
kevä, kiteyttää Kimmo Lintula, arkkitehti 
SAFA, tuomariston perustelut.

••  Taideopiston Mylly  Kuva: Hannu Rytky
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Betonirakenteiden monipuolinen ammattilainen

oiminta kattaa 
kaikki työmaalla 
tapahtuvat beto-
nirakentamiseen 

liittyvät työt; muottityöt, 
raudoitukset ja betonoin-
tityöt. Laajemmissa urak-
kakohteissa voimme tehdä 
myös elementtiasennuksia 
paikallavalukohteiden yhte-
ydessä, kertoo toimitusjoh-
taja Jussi Hukka ja jatkaa:

- Asiakkaamme arvosta-
vat sitä, että he saavat pal-
velun kokonaisuutena yh-
deltä toimijalta. Se on sekä 
urakoitsijalle että tilaajalle 
parempi ja kustannustehok-
kaampi, että kokonaisuutta 
hoitaa yksi urakoitsija. 

Kokonaisvaltaista 
betonirakentamista

-Toteutamme muottityöt 
puutavarasta tai Peri-muotti-
järjestelmillä kohteesta riip-
puen. Oli kyseessä sitten an-
turamuottityöt, tai koko ra-
kennuksen rungon muot-
tityöt, ammattitaitoiselta 
muottiporukaltamme nämä 
onnistuvat ongelmitta, tote-
aa Hukka.

- Pystyrakenteiden beto-
noinnit toteutamme omana 
työnä. Myös vaakaraken-
teiden raakavalupintojen be-
tonoinnit onnistuvat omilta 
muottimiehiltä. Vaativam-
pien vaakarakenteiden be-
tonoinneissa käytämme näi-

hin erikoistuneita alihankki-
joitamme. Lisäksi kohteiden 
raudoitustyöt sujuvat mei-
dän kokeneilta raudoittajil-
tamme. Suuremmissa hank-
keissa käytämme yhteistyö-
kumppaniverkostoa, jolloin 
pystymme takaamaan hank-
keen mutkattoman läpivien-
nin. Voimme toteuttaa rau-
doitustyöt materiaaleineen 
tai pelkkänä asennustyönä, 
selvittää Hukka.

Itä-Suomessa 
rakennusalan näkymät 
jatkuvat hyvinä

- Toimipaikkamme si-
jaitsee Joensuun Ylämyl-
lyllä, josta käsin palvelem-
me asiakkaita betoniraken-
tamisessa myös ympäri Suo-
men. Asiakaskuntaan kuuluu 
rakennusliikkeet, yritykset 
sekä yksityisasiakkaat.

Hukka toteaa, että viime 
vuodet ovat olleet rakenta-
misessa vilkkaita niin Joen-
suun kuin Kuopionkin seu-
dulla. 

-Näemme Savon ja koko 
Itä-Suomen alueen meille 
sopivaksi ja erittäin poten-
tiaaliseksi markkina-alu-
eeksi nyt ja tulevaisuudes-
sa. Olemme olleet mukana 
lukusissa kohteissa ja vauhti 
tuntuu pysyvän samana.

Tulevista kohteista Huk-
ka mainitsee muun muassa 
Kuopion Yliopistollisen sai-
raalan Psykiatriatalon pai-

kallavalurunkourakan.
-Pääurakoitsijana KYSin 

hankkeessa toimii Raken-
nustoimisto K. Tervo Oy, 
ja me toteutamme alihan-
kintana paikallavaluraken-
teet. Lisäksi menossa olevia 
kohteita Kuopiossa alueella 
on muun muassa Skanskalle 
urakoitava pysäköintihallin 
perustusurakka sekä Pohjo-
la Rakennus Oy:lle tehtävä 
kerrostalon perustus- ja run-
kourakka. 

Vahvaa 
rakentamisen taustaa

Hukka kertoo, että vaikka 
Savo-Karjalan Betoniraken-

ne on melko uusi yritys, niin 
heiltä löytyy vahvaa raken-
tamisen taustaa.

- Meidän toinen yritys, 
Savo-Karjalan Eristys ja Sa-
neeraus Oy on pohjoiskarja-
lainen perheyritys, jolla on 
40 vuoden vahva kokemus ja 
ammattitaito rakennusalalla. 
Yritys toimii erilaisten uu-
disrakentamis- ja korjausra-
kentamisurakoiden pääura-
koitsijana.

Savo-Karjalan Betonira-
kenteen strategiana on alusta 
asti ollut tarjota asiakkaille 
tehokas ja kestävä tapa eri-
laisten betonirakenteiden 
suunnitteluun ja rakentami-

seen. 
- Tämän päivän betonira-

kentaminen on vaativaa toi-
mintaa, joka edellyttää kor-
keaa ammattitaitoa. Vahva 
operatiivinen tausta rakenta-
misen puolelta antaa yrityk-
selle erinomaisen ymmärtä-
misen rakentamisen ja beto-
nirakentamisen haasteista ja 
ratkaisuista. Kokemuksem-
me ja osaava henkilökun-
tamme, kokeneet muotti - ja 
raudoitusalan ammattilaiset 
ovat menestyksemme avain-
tekijöitä sekä palvelumme 
laadun tae, korostaa Hukka.

www.skbr.fi

Muottityöt

SAVO-KARJALAN 
BETONIRAKENNE

SKBR.FI

Raudoitustyöt

Betonointityöt

Elementtiasennukset

Ota yhteyttä: 
jussi.hukka@s-kes.fi
040 537 8248 

Savo-Karjalan Betonirakenne on betonira-
kentamiseen erikoistunut yritys, joka tarjo-
aa asiakkailleen hankkeiden läpivientiin ko-
konaisvaltaisen urakoinnin avaimet käteen 
periaatteella. Yritys työllistää tällä hetkellä 
kaksi työnjohtajaa ja 14 betonirakentamisen 
ammattilaista. Päätoimialuetta on Itä-Suomi.

-T

Savo-Karjalan Betonirakenne Oy
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Mitos Oy, Teollisuustie 11, Kangasniemi • 010 526 1690 • info@mitos.fi

KAIKKI OMINAISUUDET YHDESSÄ TUOTTEESSA!

NOPEAA SUOJAUSTA KAIKILLE 
PINNOILLE JA LATTIOILLE!

LATTIASUOJAT KOVAAN KÄYTTÖÖN!
KAIKILLE LATTIAPINNOILLE

4 X NOPEAMPI KUIN KOVALEVY!

Jälleenmyynti rautakaupat ja 
hyvinvarustellut alan liikkeet!

Katso video 
YouTube -sivultamme! 
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Kuukivi Betoni Oy aloit-
taa tekemään huippuny-
kyaikaisilla CNC koneilla 
laadukasta ja mittatark-
kaa harjateräksen taivu-
tusta eli raudoitteita en-
tisen mosaiikki ja luon-
nonkivi porrastuotannon 
lisäksi. Raudoitteita teh-
dään omaan tuotantoon 
sekä rakennusliikkeille ti-
laus työnä.

- Kuukivi Betoni rakentaa 
osaamisellaan ja monipuo-
lisella tuotevalikoimallaan 
suunnittelijoiden ja raken-
nuttajien kanssa ympäristöä, 
jossa päivittäin liikumme ja 
toimimme. Lähtökohtana on 
kokonaisuus, jossa erilaiset 
yksityiskohdat tukevat toi-
siaan. Ammattirakentajien 
ja pienrakentajien tarpeisiin 
valmistetut betoniporrasrat-
kaisut ja raudoitteet ovat yri-
tyksen erikoisosaamista. Be-
tonituotannon yksiköt sijait-
sevat Ylämyllyllä ja Viinijär-
vellä.  Uusi raudoitustehdas 
käynnistetään nyt kesäkuus-
sa Ylämyllyllä, kertoo toimi-
tusjohtaja Pertti Mutanen

Tuotteiden 
korkea laatu ja 
ympäristövastuu

- Tuotantomme sai vuon-
na 2016 Inspecta Sertifioin-
ti Oy:n tuotehyväksyntälain 
varmennustodistuksen, joka 
täyttää laadunvarmistuksen 
laadunvarmistusasiakirjojen 
TR 61:2014 vaatimuksen CE 
ja FI merkintäoikeus. Kuu-
kivi Betonilla on myös voi-
massa oleva ympäristölupa, 
korostaa Mutanen.

- Jatkuvasti muuttuvat 
normit ym. määräykset ai-
kaansaavat sen, että meidän 
on pysyttävä mukana alan 
kehityksessä. Jatkuvalla 
kouluttamisella varmistam-
me sen, että viimeisin tieto 
ja osaaminen betoniasioissa 

on aina asiakkaidemme käy-
tettävissä.

Nykyään yrityksessä 
työskentelee 18 ammatti-
laista ja asiakaskunta muo-
dostuu pääosin rakennus-
liikkeistä. Asiakkaat ja yh-
teistyökumppanit arvosta-
vat sitä, että olemme osal-
listuneet aktiivisesti myös 
kohteiden suunnitteluun ja 
neuvottelemme suunnitteli-
joiden kanssa toteutettavista 
ratkaisuista, jatkaa Mutanen.

Voimakas kehitys 
näkyy työn jäljessä

- Olemme toteuttaneet 
noin 300 rakennuskohtee-
seen portaita ympäri Suo-
mea, esimerkiksi kerrosta-
loihin, kouluihin, teollisuus-
kiinteistöihin ja vanhusten 
palvelutaloihin. Viime aikai-
sia julkisia kohteita, joihin 
olemme toteuttaneet porras-
ratkaisuja ovat muun muas-
sa Mantsilan koulu Lappeen-
rannassa, Seinäjoen keskus-
sairaala, Kouvolan uusi sai-

raala eli Ratamo-keskus, 
Business Garden Jyväsky-
lässä, Tampereen kirjasto-

talo ja Kuopiossa Savilah-
den kampus.

Lisäksi toteutamme Kuo-

piossa rakenteilla ole-
vaan NCC:n urakoi-
maan OP Pohjois-Sa-
von uuteen toimita-
loon porrasratkaisut, 
sanoo Mutanen.

Mutasen mielestä 
yrityksen tulevaisuuden nä-
kymät ovat hyvät. 

- Yrityksen kehitystyö jat-
kuu. Olemme erikoistuneet 
portaisiin ja porrashuonei-
siin ja tulemme kehittämää 
tätä toimintaa edelleen esi-
merkiksi uusilla malleilla. 
Syksyllä 2019 meille valmis-
tui uusi, tilava tehdas, jon-
ka puitteissa olemme pysty-
neet monipuolistamaan tuo-
tantoamme. Lisänä tähän nyt 
myös uusi raudoitustehdas.

- Viimeisin tekniikka, am-
mattitaito, palvelu ja ennen 
kaikkea laatu ovat ne perus-

tekijät, jotka ovat olleet yri-
tyksen toiminta-ajatuksena 
yrityksen perustamisesta 
lähtien. Meillä on vakiintu-
nut asiakaskunta ja yritys ai-
koo jatkossakin rakentaa tu-
levaisuutensa hyväksi koe-
tulla reseptillä: työtä tehdään 
ahkerasti ja tehokkaasti ke-
vyellä organisaatiolla. Tuot-
teiden laadusta ja toimitusten 
täsmällisyydestä ei tingitä. 
Näin toimien syntyvät kes-
tävät asiakassuhteet, jotka 
ovat menestyksen paras tae.

www.kuukivibetoni

KUUKIVELTÄ  
MYÖS  
RAUDOITTEET.

Kuukivi Betoni oy / Raudoite
Ylämyllyntie 31, 80400 Ylämylly

raudoite@kuukivibetoni.fi
puh. 044 239 5367

www.kuukivibetoni.fi

Ota yhteyttä

Vuorisentie 847,
73200 Varpaisjärvi

toimisto@savonbetonilattiat.fi
Puh. 0400 278 328 Jari Marin

www.savonbetonilattiat.fi

BETONILATTIAT
AMMATTI-
TAIDOLLA!

SAVON
BETONILATTIAT OY

Kuukivi Betoni

Asiantuntemusta raudoitteisiin
ja porrasvalmistukseen

Kuukivi Betonin konekanta soveltuu erinomaisesti myös porrasaskelmien hiontaan 
ja muotoiluun. Yrityksen vankka kokemus luonnonkiven jalostuksesta antaa erin-
omaiset mahdollisuudet vastata mosaiikkibetoniportaiden lisäksi myös graniittipor-
rasaskelmien valmistukseen kilpailukykyisellä hinnoittelulla.

Yli 20 vuotta yri-
tystoimintaa taka-
na olevalla Kuukivi 
Betonilla on vankka 
osaaminen betoni-
portaista raudoit-
teisiin. Uusi raudoi-
tustehdas valmistuu 
kesäkuussa Ylämyl-
lylle, Pohjois-Karja-
laan. 

MEIDÄN VARAAN 
RAKENNETAAN!

• Kiinnityslevyt
• Peruspultit
• OPK -pilarikengät
• SSK -seinäkengät
• PBOK -ontelolaattakannakkeet
• RR -nostoankkurit
• SLS -liikuntasaumat
• PL -parvekeliitokset
• Betonointikalusto

- Mittatilaustuotteet
- Vakiotuotteet

Tehtaantie 8, 60100 
Seinäjoki 020 728 8350
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AITOJA 
PUUAITOJA!

LASKE AITASI HINTA
www.kruunuaita.�

050 368 9797 ◆
Maa- ja kallioporauksen 
suomalainen sydän – 
kaikkialla maailmassa.

Tervetuloa osastollemme A45

FURTHER.
FASTER.

robitgroup.com

Hyvinkään lentokenttä 5.–7.9.2019 

Laadukkaat Niftyliftit nyt meiltä!
Hinattavat 
henkilönostimet 

Sovi 
esittely 

ja koeajo!

www.js-multiservice.com 

Kuukulkijat 

Tela-alustaiset 
henkilönostimet
JS-Multi Service Oy on aloittanut 17.6.2019 
henkilönostimia valmistavan englantilaisen 
Niftyliftin maahantuojana. Niftylift on 
maailman suurin yksityisomistuksessa oleva 
henkilönostimia valmistava yritys. 

Koko Niftyliftin laaja nostinvalikoima on 
saatavilla kauttamme ja ensimmäiset mallit 
uudistuneesta konesarjasta ovat nähtävillä 
tiloissamme Helsingissä. 

MYYNTI: Sami Tainio 050 3267 834
info@js-multiservice.com

Mallisto laajasti saatavana myös hybridiversiona.

JS-Multi Service Oy Uusi osoite: Laattakiventie 5, 04300 Tuusula

Kiinteistöverouudistus uhkaa
johtaa kohtuuttomiin korotuksiin

Hallituksen esitys kiinteistöverotuksen ar-
vostusperiaatteiden uudistamisesta on lausut-
tavana tällä hetkellä. Keskeisimpänä muu-
toksessa on maapohjan verotusarvon mää-
rittelyn uudistaminen. Uudistuksen koko-
naisvaikutusta kiinteistön verokuormaan on 
kuitenkin mahdotonta arvioida, koska maa-
pohjien yksityiskohtaisia hintakarttoja ei ole 
julkistettu. Verotusarvojen määritykseen liit-
tyy myös huomattavia epävarmuustekijöitä. 
Pahimmillaan ne voivat johtaa tilanteeseen, 
jossa verotusarvot ovat kiinteistön markkina-
arvoa korkeammat. 

– Kiinteistövero on kiinteistön merkittä-
vin yksittäinen kuluerä, ja on kohtuutonta, 
että lainsäädännöllä luodaan niin kiinteistö- 
ja rakentamisalaan kuin koko yhteiskuntaan 
merkittävää epävarmuutta yli vuoden ajaksi. 
Kiinteistöjen kustannukset ja tuotot eivät ole 
yhteiskunnalle yhdentekeviä: Elinkeinotoi-
minnalle ja vähittäiskaupalle toimitilat ovat 
merkittävä kuluerä, ja tuotoilla on oma roo-
linsa niin eläkemenojen rahoituksessa kuin 
yksityishenkilöiden sukanvarressa, kertoo 
johtaja Miika Kotaniemi Raklista.

Hallitusohjelman mukaan kiinteistövero-
uudistus ei saa johtaa kohtuuttomiin muu-

toksiin kenenkään kiinteistöverossa. Raklin 
teettämän vaikutustenarvioinnin mukaan yk-
sittäisten kiinteistöjen kohdalla uudistus voi 
johtaa huomattavaan nousuun maksettavan 
veron määrässä.

– Tämä voi johtaa kiinteistön arvon las-
kuun, sekä lisätä vuokralaisten kustannuksia, 
sillä osassa kiinteistöjä vuokralainen maksaa 
kiinteistöveron osana hoitovuokraa, toteaa 
Kotaniemi.

Erityisen pahalta uudistus näyttää kauppa-
keskustoimialan kannalta, sillä valtiovarain-
ministeriön laskelman mukaan rakennukses-
ta maksettavan kiinteistöveron määrä kasvai-
si keskimäärin 56 prosenttia.

Kohtuuttomien korotusten välttämistä on 
uudistuksessa tavoiteltu säännöllä, joka mää-
rää vuosina 2024–2026 kiinteistöveron nou-
sulle 30 prosentin vuosittaisen katon, jonka 
ylittävä osa siirtyy seuraavalle vuodelle. Täl-
lainen nousu maksettavassa kiinteistöverossa 
on kiinteistönomistajan näkökulmasta täysin 
kohtuuton. Rakli esittääkin, että kiinteistöve-
ro saisi tilanteesta riippumatta nousta enin-
tään 15 prosenttia vuodessa.

Tekstilähde Rakli ry

Juuri lausunnoilla oleva kiinteistöverouudistus uhkaa johtaa koh-
tuuttomiin korotuksiin yksittäisten kiinteistöjen kohdalla. Samalla 
lainsäädännöllä luodaan kiinteistö- ja rakentamisalalle suurta epä-
varmuutta, sillä maapohjan verotusarvon määrittelyn hintakartat on 
tarkoitus julkaista vasta vuoden 2023 aikana. Raklin mielestä kiin-
teistöverouudistus tulee palauttaa valmisteluun siihen saakka, kun-
nes veron vaikutuksia voidaan aidosti tarkastella. 
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Olemme palveleva konevuokraamo moneen tarpeeseen. 
Jos emme ehdi vastata asiakkaan puheluun, soitamme aina takaisin. 

Martikaisen Konevuokraamo Oy nimestään huolimatta myös myy laatutuotteita. 

Tervetuloa tutustumaan ja asioimaan kanssamme!

PÄIVYSTYS

24/7 SOITASOITA

0400 418 2080400 418 208

Martikaisen konevuokraamo on asiakkaan autotalli

Leppälammentie 1,
70420 KUOPIO

Puh. 017 465 3011
ma-pe klo 7.30-16.30
la klo 9.00-13.00www.martikaisenkonevuokraamo.fi

0,9-2,7t

VUOKRAKONEET JA LAITTEET ELÄMISEN ERI VAIHEISIIN

Sivakkalava OySivakkalava Oy
Kertakäyttöiset 

kuormalavat, puupakkaukset 
ja lavakaulukset

Puhdistamontie 1, 73500 JUANKOSKI
Puh. 040 583 5682

toimisto@sivakkalava.fi • www.sivakkalava.fi

KULJETUKSIA TÄYSPERÄVAUNUILLA
FIN-, EURO- ja KERTALAVAT

Savon

Kuormalava Ky

Lehtoniementie 7, 74140 IISALMI
savon@kuormalava.inet.fi

P. 0400 571 457, 0500 571 457

Savon Kuormalava Ky
Lehtoniementie 7, 74140 IISALMI

savon@kuormalava.inet.fi • www.savonkuormalava.fi

P. 0400 571 457, 0500 571 457
KULJETUKSIA TÄYSPERÄVAUNUILLA

FIN-, EURO- ja KERTALAVAT ja
MUUTTOKULJETUKSET.

RÄNNIMESTARIT
SAUMATONTA TAKUUTYÖTÄ TIKA-TUOTTEILLA
• sadevesijärjestelmät    • tikkaat
• lumiesteet     • kattoturvatuotteet
• hoitosillat     • ym. alan tarvikkeet
Petri Sopanen                  Jyrki Pullinen
050 344 8336  rannimestarit@surffi .fi   050 341 0013

Materiaalikustannusten nousu kirittää 
taloyhtiöiden remonttipäätöksiä

Nousu lämmitys-, energia- ja ma-
teriaalikustannuksissa aiheuttaa 
paineita sekä hoitovastikkeisiin 

että remonttien toteuttamiseen taloyh-
tiöissä. Isännöintiliiton maaliskuun lo-
pulla tekemässä kyselyssä 87 % vastaa-
jista ilmoitti hoitovastikkeiden olevan 
nousussa.

Yleisimpänä syynä hoitovastikkei-
den nousupaineelle nähtiin pääasiassa 
lämmitys- ja energiakustannusten nou-
su, jonka nimesi syyksi 89 prosenttia 
vastaajista. Yli 68 prosenttia vastaajista 
kertoi korjauskustannusten nousun ai-
heuttavan nousupainetta vastikkeisiin, 
ja runsaat 26 prosenttia vastaajista il-
moitti syyksi kiinteistöhuollon kustan-
nusten nousun. Myös esimerkiksi hal-
linnon kustannusten kasvu mainittiin 
kyselyssä.

Remonttien päätöksenteolle 
painetta

Tällä hetkellä materiaalikustannus-
ten nousu vaikuttaa myös niin, että ta-
loyhtiöiden voi olla vaikea saada urak-
katarjouksia riittävän pitkällä voimas-
saoloajalla. Päätöksenteko taloyhtiöi-
den remonteissa vaatii yhtiökokouksen 
päätöksen.

– Materiaalikustannusten nousun ja 
vaikeasti ennakoitavan Euroopan tilan-
teen vuoksi urakoitsijoiden tarjousten 
voimassaoloajat tuntuvat olevan varsin 
lyhyitä. Käytännössä kun yhtiökokous 
on päättänyt toteuttaa remontin tietyllä 
euromäärällä, mutta tarjouspyyntö on jo 
ehtinyt umpeutua, voidaan rumba jou-
tua aloittamaan alusta, sanoo Isännöin-

tiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja 
Tuomas Viljamaa.

– Remonttien toteuttaminen vaatii 
siis tällä hetkellä tavallistakin enem-
män suunnitelmallisuutta ja päättäväi-
syyttä. Yhtiökokouksessa hallitukselle 
voidaan antaa myös tarjouskierroksel-
la saatuja tarjouksia hieman korkeam-
mat lainannostovaltuudet, mikä helpot-
taa hallituksen toimintaa kustannusten 
noustessa, Viljamaa sanoo.

Maaliskuun lopussa toteutettuun ky-
selyyn vastasi 131 isännöitsijää. Vastaa-
jajoukko hallinnoi kaikkiaan 2584 ta-
loyhtiöitä, joissa on noin 40 000 asuin-
huoneistoa.

Teksti- ja kuvalähde Isännöintiliitto

Kiinteistökustannusten nou-
su näkyy sekä hoitovastikkei-
den nousupaineena että re-
monttien toteuttamisessa. 
Isännöintiliiton tekemässä 
kyselyssä 87% isännöitsijöis-
tä ilmoitti hoitovastikkeiden 
olevan nousussa. Materiaa-
likustannusten nousu laittaa 
painetta nopealle päätök-
senteolle yhtiökokouksissa.
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040 1787 383 / 040 1787 384

Työkoneiden
kenttähuoltoa

WWW.KONETERAPIA.COM

040 1787 383 / 040 1787 384

Työkoneiden
kenttähuoltoa

WWW.KONETERAPIA.COM

Työkoneiden
kenttähuoltoa
040 178 7383 • 040 178 7384 • 040 178 3329040 178 7383 • 040 178 7384 • 040 178 3329

• Rivi- ja jakajapumput
• Ruiskutussuuttimet, 
 myös commonrail
• Commonrail ja VP pumput
• Pumppusuuttimet
• DPF pesut
• Varaosat

Dieselkorjaamo
Kuopiossa

KUOPION AUTO-DIESEL OY
Mestarinkatu 6, 70700 Kuopio

Puh: 044 7638 400 / Jukka Mankinen
dieselmoottori@gmail.com

www.dieselmoottori.fi

Avoinna arkisin 

8.00 – 16.30
(tai sop. mukaan)

Kotimainen kuljetusala tarvitsee
tavoitteellista EU-vaikuttamista

Suomen Kuljetus ja Lo-
gistiikka SKAL ry:llä on 
pitkät perinteet alan puoles-
ta tehtävässä EU-vaikutta-
mistyössä. Kädenjälkemme 
löytyy monesta ratkaisusta, 
joilla on torjuttu Pohjois-
maille haitallisia muutoksia 
EU-lainsäädännössä. Yk-
si tärkeimpiä oli painavien 
ajoneuvoyhdistelmien, ns. 
moduulien, kiellon estämi-
nen rajat ylittävässä liiken-

teessä vuonna 2014. Muutos 
olisi heikentänyt Suomen 
kilpailukykyä. Tuoreempia 
esimerkkejä on Suomen 
FF55-pakettiin joulukuus-
sa 2021 ottama kanta, jolla 
käytännössä estetään diese-
lin ja bensiinin verotasojen 
harmonisointi EU:n ener-
giaverodirektiivissä.

- Pienenä maana Suo-
men on hyödynnettävä te-
hokkaasti saatavilla olevaa 

asiantuntijatietoa ja tehtävä 
yhteistyötä, johon logistiik-
ka-alan järjestökenttä osal-
listuu. SKALilla on ollut ja 
on siinä oma vahva roolinsa, 
SKALin puheenjohtaja Ja-
ni Ylälehto kuvaa.

Ylälehdon mukaan syr-
jäisenä ja pitkien etäisyyksi-
en EU-jäsenvaltiona meidän 
on oltava erityisen valveil-
la säädösmuutosesityksis-
sä ja käytävä yksityiskoh-
datkin läpi tarkkaan. SKA-
Lin näkökulmasta Suomi on 
saavuttanut vahvan aseman 
EU-pöydissä verkostoitu-
malla ja tuottamalla vaiku-
tusarviointitietoa.

Päästövähennys-
tavoitteet ja 
polttoaine-
kustannukset 
vastakkain

Kuljetus- ja logistiikka-

yritysten merkittävimpiä 
haasteita ovat yhä monimut-
kaisemmiksi ja haastavim-
maksi muodostuvat päästö-
vähennyskeinot. Diesel on 
nykyteknologian valossa ai-
noa soveltuva käyttövoima 
Suomessa yleisissä pitkissä 
ja painavissa ajoneuvoyh-
distelmissä, jotka kuljetta-
vat tavaraa pitkiä etäisyyk-
siä tuotantolaitoksilta ja va-
rastoilta eteenpäin. Dieselin 
käytön sanktioiminen EU-
tasolla olisi Suomelle koh-
talokasta. Ilman toimivaa ja 
kohtuuhintaista logistiikkaa 
kilpailukykymme rapautuu:

- Tällä hetkellä olemme 
veitsenterällä kustannus-
vertailussa. Venäjän käyn-
nistämä sota on tuonut mu-
kanaan energiakriisin, joka 
ei ota laantuakseen. Siksi-
kin on äärimmäisen tärke-
ää, että EU:n FF55-ilmas-
topaketti ei lisää elinkeino-
elämän taakkaa entisestään, 
muistuttaa toimitusjohtaja 
Anssi Kujala. 

SKALin päivittäisestä 
EU-vaikuttamistyöstä Brys-
selissä vastaa edunvalvon-
tatoimisto FinMobility ry. 
FinMobility toimii lähellä 
EU-päätöksentekoelimiä 
ja edustaa merkittävää jouk-
koa kotimaisia liikenteen ja 
infran etujärjestöjä. Suomi 
pystyy tarjoamaan EU-kes-
kusteluun parhaita käytän-
töjä esimerkiksi kansallis-
ten energiatehokkuusohjel-
mien käytöstä:

- Paljon on saavutet-
tu, mutta nyt on erityisen 
paljon liikennettä koske-
via aloitteita käsittelyssä ja 
valmistelussa, ja päästövä-
hennystavoitteet hallitsevat 
keskustelua. Lähtökohtam-
me on, että lisäkustannuk-
sia ja hallinnollista taakkaa 
suomalaiselle logistiikalle 
on vältettävä, sanoo Fin-
Mobilityn toimitusjohtaja 
Pasi Moisio.

Noin 70 prosenttia kuljetusalaa sitovista laeista säädetään 
EU-tasolla. Suomen tulee olla tarkkana EU-päätöksenteos-
sa, sillä maamme kilpailukyky Euroopan päämarkkinoiden 
reuna-alueella perustuu kuljetuksien ja logistiikan toimi-
vuuteen. SKALin keskiössä verotus, päästövähennyskeinot 
ja kilpailukyky markkinoilla.

SKALin päätavoitteet 
EU-vaikuttamisessa:

•• Bensiinin ja dieselöljyn verokohtelua ei tule 
 yhtenäistää.
•• Ammattidieseljärjestelmän käyttömahdollisuus 
 on säilytettävä.
•• Päästövähennysten kustannuksia ei tule tasata 
 EU-jäsenvaltioiden kesken sosiaalisin perustein, 
 jolloin Suomi maksaisi kehittymättömämpien 
 maiden kustannuksia.
•• EU:n päästökauppaesityksen kustannus- ja 
 päästövähennysvaikutuksista Suomeen 
 tarvitaan lisää tietoa.
•• Uusiutuvan energian sääntelyssä mitään 
 energialähteitä tai käyttövoimia ei tule suosia 
 toisten kustannuksella.
•• Uusiutuvia ja synteettisiä kaasu- ja nestemäisiä 
 polttoaineita hyödyntävä polttomoottori tulee 
 nähdä vähäpäästöisenä ratkaisuna etenkin 
 raskaissa kuljetuksissa. 
•• Kestävyyskriteerit täyttävien uusiutuvien 
 polttoaineiden raaka-ainevalikoimaa ei tule 
 tarpeettomasti rajoittaa.
•• Suomessa sallittu ja käytössä oleva kalusto 
 (mitat ja massat) on huomioitava.
•• Suomen ilmasto-olosuhteet ja pitkät 
 kuljetusetäisyydet on huomioitava.
•• Uusiutuvat polttoaineet on huomioitava 
 päästövähennystavoitteiden 
 laskentaperiaatteissa.
•• Raskaimpien kuorma-autojen hankintahintoja ei 
 tule nostaa suhteessa muihin.
•• Raskaimpia kuorma-autoja (4-akseliset ja 
 suuremmat) tulee voida valmistaa ja myydä 
 keskimääräisen CO2-laskennan ulkopuolella 
 ilman sakkomaksupelkoa.
•• Suomen on voitava säilyttää nyt käytössä olevat 
 kuljetuskaluston mitat ja massat ilman 
 muutoksia.
•• Rajat ylittävä liikenne: EU-naapurimailla tulee 
 säilyä oikeus päättää kahdenvälisesti rajojensa 
 ylittävien kuljetusten mitoista ja 
 massoista yhteisten nimittäjien mukaisesti 
 (bilateraalisopiminen).
•• Ulkomainen liikenne: Ns. kabotaasirajoitus 
 yhdistettyjen kuljetusten maaosuudella on
 säilyttävä jatkossakin.
•• Kaikkia kuljetusmuotoja on kohdeltava 
 tasavertaisesti. Rautateitä ei tule suosia 
 rahoituksessa.
•• Kuorma-auton ajokortin yleinen ikäraja tulee 
 laskea 18 vuoteen.

Kaikki kolarikorjaus- ja maalaustyöt, 
maalaukset myös raskaalle kalustolle!

Puhdistamontie 6, 73500 Juankoski Puh. 0400 170 702  
www.hkautomaalaamo.fi 

Kaikki kolarikorjaus- ja maalaustyöt, 
maalaukset myös raskaalle kalustolle!

Puhdistamontie 6, 73500 Juankoski Puh. 0400 170 702  
www.hkautomaalaamo.fi 

Kaikki kolarikorjaus- ja maalaustyöt, 
maalaukset myös raskaalle kalustolle!

Puhdistamontie 6, 73500 Juankoski Puh. 0400 170 702  
www.hkautomaalaamo.fi 
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Aiemmin keväällä teh-
dyssä selvityksessä todetaan, 
että liikenneinfrastruktuuri-
hankkeita on perinteisesti 
ajateltu hyvinä suhdanne-
politiikan keinoina. Selvi-
tyksen mukaan liikenneinf-
rastruktuurin rakentaminen 
ei kuitenkaan yleensä lisää 
valtakunnallisesti työllisyys-
astetta muun muassa siksi, 
että maa- ja vesirakentamis-
alalla on ennemminkin niuk-
kuutta kuin ylitarjontaa työ-
voimasta.

Edelleen selvityksessä 
todetaan, että maa- ja vesi-
rakentamisen työllisyys on 
ollut melko vakaata eri suh-
dannetilanteissa, mikä joh-
tuu pitkällä aikavälillä suh-
teellisen tasaisesta julkisten 
infrastruktuuri-investointien 
ja infrastruktuurin kunnossa-
pidon volyymistä.

Selvityksen johtopäätök-
senä puolestaan todetaan, et-
tä liikenneinfrastruktuuri-in-
vestointeja ei ole perusteltua 
tutkia suhdannepoliittisina 
keinoina, ja siksi nykyistä 

parempi tieto investointien 
nettotyöllisyysvaikutuksis-
ta ei ole päätöksenteon kan-
nalta tarpeellista.

Valtioneuvoston julkaisu-
sarjan ja selvityksen tavoit-
teena on tuottaa näkökulmia 
ajankohtaisiin yhteiskunnal-
lisiin kysymyksiin ja poliit-
tisen päätöksenteon tueksi.

-    Kun ensin suhdanne-
poliittisin keinoin on onnis-
tuttu tasaamaan maa- ja ve-
sirakennusalan kapasiteetin 
käyttöä verraten tasaiseksi, 
on hämmentävää, kun johto-
päätös on, ettei suhdannepo-
litiikalla olisi ollut vaikutuk-
sia alan kokonaistyöllisyy-
teen. Jos matalasuhdantees-
sa ei olisi tehty investointeja, 
alalla olisi varmasti ollut nyt 
toteutunutta enemmän työt-
tömyyttä, väittää Koneyrit-
täjien Peltola.

Selvitys ei tarkastele ei-
kä siten myöskään kiistä sitä, 
että infrastruktuurin raken-
taminen edellyttää julkisen 
investointimenon lisäystä, 
mikä vaikuttaa taloudessa 

kokonaiskysyntään ja työl-
lisyyteen. Välillisten vaiku-
tusten seurauksena koko-
naiskysynnän lisäys on ta-
loudessa tutkitusti suurem-
pi kuin alkuperäinen meno-
lisäys.

IMF:n  tu tk imuksen 
(2014) mukaan infrainves-
tointien bruttokansantuote-
osuuden yhden prosenttiyk-
sikön nousu kasvattaa brut-
tokansantuotetta lyhyellä 
aikavälillä (toteutusvuon-
na) 0,4 prosenttia ja pitkällä 
aikavälillä (neljä vuotta to-
teutuksesta) 1,5 prosenttia. 
Bruttokansantuotteen kas-
vu pienentää julkisen velan 
BKT-osuutta.**

-    Nyt selvityksen lukijal-
le pahimmillaan syntyy kä-
sitys, että infrastruktuuri-in-
vestoinnit eivät olisi yhteis-
kunnallisesti kannattavia in-
vestointeja, kun tarkastelus-
sa käytetään kyseenalaista 
näkökulmaa, sanoo Peltola

Teksti- ja kuvalähde 
Koneyrittäjät ry

Mestarinkatu 3
70700 KUOPIO
Puh: 0440 396 396

Kolmisopentie 7
70700 KUOPIO
Puh: 0440 395 395

www.raskaankalustonpesula.fi

Jatkokatu 1, 
15230 LAHTI
Puh: 0440 394 394

Lisätietoja:
Usko Nivamo
Puh. 0400 597 819

Palvelemme:
arkisin klo  6.00-22.00
lauantaisin 6.00-22.00
Myös sopimuksen mukaan

    Parcat 
Sortimo ajoneuvokalusteet 
Hyötyajoneuvovarustelut 
Alihankinta työt 
Tarvike myynti 

 
 

 
 
   

 

 

  Yhteystiedot: 

  Parcat 
   

  Puh:050 361 0570 Jorma / 0500 274 449 Pasi 

  www.parcat.com 

> Sortimo ajoneuvokalusteet
> Hyötyajoneuvovarustelut
> Alihankintatyöt
> Tarvikemyynti

Parcat
050 361 0570 Jorma • 0500 274 449 Pasi

www.parcat.com

Maahantuonti 
ja myynti:

Mäkelänkankaantie 2
49490 NEUVOTON

05-3435666 (24h)
info@hamre.fi
www.hamre.fi

CAMSO
-kumitelat hyllystä-

Tietyöt eivät ole työllisyystöitä
Teitä ja ratoja ei rakenneta sen vuoksi, että maarakentajilla olisi töitä, vaan jotta yh-
teiskunnan muu toiminta tehostuisi ja yhteiskunnan muut osa-alueet toimisivat. Tä-
mä maalaisjärkinen perustotuus hämärtyy keväisessä Valtioneuvoston kanslian sel-
vityksessä ” Liikenneinfrastruktuurihankkeiden rakentamisaikaiset vaikutukset työl-
lisyyteen”, sanoo Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.
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facebook.com/OyKendallAb @kendallsuomi #JosKoneSaisiValita

JOS KONE
SAISI VALITA.

facebook.com/OyKendallAb @kendallsuomi #JosKoneSaisiValita

Kendall on huippulaadukas 
öljy. Käytännössä todettu, 
että laakeri pysyy kunnossa.
Ilkka Iso-oja
West Coast Aluminium / Himanka

Öljyt pitää moottorin puhtaana 
myös pitkillä vaihtoväleillä
Heinilä Eero
Heinilän Korjaamo / Panelia

Hyvät tuotteet kaikkiin 
autoihin. Hyvät hinnat.
Kristian Sandell
Zebrabil Ab / Mariehamn

JÄLLEENMYYJÄT RAUMALLA Myllymäenkatu 5
P. 040 520 4534

Hakunintie 7
P. 02 555 211

”Olemme käyttäneet Scanioissa 
Kennoco Eurosynth XHP 10W-40 
-moottoriöljyä jo useamman vuoden. 
Mitään muuta en suosittele, tuote on loistava, 
vahvat koneet tarvitsevat vahvaa voitelua. 
Luotettavuus öljyä kohtaan on 100 %. 
Ja toimitukset pelaavat erinomaisesti.”

Mikko Rautiainen, Savon Raskashuolto

Jari Haavisto
040 162 2336  |  jari.haavisto@kendall.fi 

Meli Valo
044 552 6782  |  meli.valo@kendall.fi 

Oy Kendall Ab
Vilkuntie 2, 26100 Rauma
02 8387 1100  |  kendall@kendall.fi 

Kennoco (KENdall NOviol COmbination) on 1980-luvulla 
suunniteltu voiteluainemerkki, jonka valmistuksessa 
otetaan huomioon etenkin eurooppalaiset 
laatuvaatimukset ja erityiskohteet. Kennoco-
tuotteiden valmistuksessa käytetään eurooppalaista 
huippuosaamista, joten se täydentää erinomaisesti 
yhdysvaltalaista Kendall-voiteluaineiden valikoimaa.

www.kendall.fi 

Ota yhteyttä:

Kesän 2022 päällystystöiden sesonki aloitettu

T yöt alkoivat Pohjois-Sa-
von ELY-keskuksen lii-
kennevastuualueella ku-
luvalla viikolla Kuopion 

moottoritiellä ramppien jyrsintä-
töillä Leväsen, Savilahden ja Kel-
loniemen eritasoliittymien alueil-
la. 

Päällystyskohteiden kuivatuk-
sen parantamistöitä on tehty koh-
teilla Mt 423 Fuurtti ja Mansikka-
mäki - Pertunmaa, Mt 479 Punka-
harju - Hiukkajoki - Purujärvi, Mt 
554 Raiskio - Kivimäki sekä Mt 
534 Vuorilahti - Kivimäki. Touko-
kuun aikana on tehty myös valta- 
ja kantateiden päällysteiden reikä-
paikkauksia.

Valtatien 5 Juva - Joroinen 
leventäminen aiheuttaa 
haittaa liikenteelle

Kohdetta Vt 5 Juva - Joroinen 
levennetään 27,8 km matkalta. Ny-
kyinen päällysteleveys on 7,6 m ja 
päällyste levennetään 9,0 m levyi-
seksi. Levennystyön ja uudelleen 
päällystyksen kokonaiskustannuk-
set ovat noin 3,5 M€.

Kohteella on tehty kevään mit-
taan puustonpoistoa tiealueelta ja 
kaapeleiden siirtäminen on käyn-
nistynyt. Maanrakennustyöt aloi-
tetaan kuivatuksen parantamisel-
la kesäkuun puolivälissä ja kalli-
oleikkausten avartamislouhinnat 
heinäkuun puolivälissä.

Heinäkuun alkupuolella aloite-
taan nykyisen päällysteen sivukal-
tevuuden parantaminen jyrsimällä 
ja tasausmassoilla. Heinä-elokuun 
vaihteessa alkaa levennyksen vaa-
tima reunanaukaisu, täyttö raken-
nekerrosmateriaaleilla ja päällys-
täminen.

Uuden kestävän SMA-kulu-
tuskerroksen päällystäminen al-
kaa elokuussa. Päällystystöiden 
on suunniteltu valmistuvan syys-
kuun loppupuolella. Kohteelle tu-
lee myös tiekaiteita.

Töiden toteuttaminen aiheuttaa 
haittaa yleiselle liikenteelle. Oji-
tus- ja louhintatöiden aikana lii-
kenne ohjataan lyhyellä matkaa 
yhdelle kaistalle ja räjäytysten ai-
kana se pysäytetään kokonaan. Si-
vukaltevuuden parantamistöiden, 

reunanaukaisu- ja täyttötöiden se-
kä kulutuskerroksen päällystämi-
sen aikana liikenne ohjataan yh-
delle kaistalle, jolloin käytössä 
on saattoauto. Sivukaltevuuden 
parantamistöiden edetessä koko 
tieosuudelle asetetaan 80 km/h 
nopeusrajoitus. Nopeusrajoitus 
100 km/h palautetaan vasta pääl-
lystystöiden jälkeen tiemerkintä-
töiden valmistuttua.

Kesäkuun aikana 
päällystystöitä tehdään 
seuraavilla kohteilla

Etelä-Savossa päällystyöt alka-
vat 8.6. noin 8 km pituisella mt 423 
Mansikkamäki - Pertunmaa koh-
teella. Samalla tiellä päällystetään 
myös noin 2 km pituinen kohde mt 
423 Fuurtti. Näiden kohteiden on 
arvioitu valmistuvan 15.6.

Viikon 24 lopulla Pertunmaalla 
päällystetään vielä Mt 15076 Hon-
kaniementie noin 3 km matkalla.

Pohjois-Savossa päällystetään 

alussa mainittujen moottoritien 
ramppien lisäksi noin 3 km pitui-
nen Mt 551 Tervon varalaskupaik-
ka. Töiden on suunniteltu alkavan 
6.6. ja valmistuvan 10.6. Kohteen 
Mt 551 Varalaskupaikka - Tervo, 
pituus noin 2,5 km, suunniteltu 
päällystysajankohta on 16.–17.6.

Kohteen Mt 554 Raiskio - Ki-
vimäki, pituus noin 14 km, suun-
niteltu päällystysajankohta on 
20.6.–4.7.

Valtatiellä 5 Varkaus - Leppä-
virta työkohteen päällystystöiden 
on suunniteltu alkavan 20.6. ja val-
mistuvan 4.7. Kohteen pituus on 
noin 17 km. Kohde jatkuu 26,6 km 
pituisella osuudella Leppävirta - 
Humalajoki, jonka päällystystyöt 
alkavat edellisen kohteen jälkeen 
5.7. Kokonaisuudessaan lähes 44 
km yhtenäisen osuuden Vt 5 Var-
kaus - Humalajoki päällystystyöt 
valmistuvat heinäkuun loppuun 
mennessä.

Vt 5 välillä Varkaus - Huma-

lajoki päällystystyöt tehdään yö-
työnä pääsääntöisesti kello 18.00–
06.00 välisenä aikana.

Pohjois-Karjalassa päällystys-
työt alkavat 13.6. noin 6,5 km pi-
tuisen kohteen Mt 504 Ulla - Outo-
kumpu päällystystöillä. Outokum-
mussa päällystetään 17.–20.6. vä-
lisenä aikana myös noin 2,5 km pi-
tuinen Mt 5030 Outokummuntie.

Hyödyllistä tietoa
Tänä kesänä päällystystöitä 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
L-vastuualueella tekevät Asfalt-
tikallio Oy ja Peab Industri Oy.

Päällystystyöt Itä-Suomes-
sa 2022, sisältää yleisaikataulun 
myös myöhemmin alkaville koh-
teille (vayla.fi)

Vuoden 2022 päällystystyökoh-
teet on esitetty alla olevasta lin-
kistä aukeavassa kartassa: https://
paallysteet-itasuomi.sito.fi/julki-
nen/link/jEJ1n

ELY-keskus toivoo tienkäyttä-
jiltä malttia sekä liikennejärjeste-
lyjen noudattamista. Pidetään huo-
li työ- ja liikenneturvallisuudesta, 
sillä uudesta päällysteestä on pi-
dempiaikainen hyöty, kuin töistä 
aiheutuvasta hetkellisestä haitasta.

ELY-keskus tiedottaa päällys-
tystöiden etenemisestä lisää alu-
eittain kesän mittaan.

Teksti- ja kuvalähde 
Ely-keskus

Kesän 2022 päällystystyöt Pohjois-Savon ELY-
keskuksen liikennevastuualueella ovat alka-
neet. Kesän vaativin ja kallein kohde löytyy val-
tatieltä 5 Juvan ja Joroisten väliltä, jossa tien 
päällysteleveyttä kasvatetaan yli metrillä.
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Toukokuussa ensirekis-
teröidyistä henkilöautoista 
12,5 prosenttia oli täyssäh-
köautoja ja 20,2 prosenttia 
ladattavia hybridejä. Diese-
lautojen osuus oli 9,0 pro-
senttia. Täyssähköautojen 
osuus on tänä vuonna ensi-
rekisteröidyistä autosta ollut 
13,3 prosenttia ja ladattavi-
en hybridien 20,0 prosenttia.

Uusia pakettiautoja re-
kisteröitiin toukokuussa 
856, joka on 26,6 prosenttia 
vähemmän kuin viime vuo-
den toukokuussa. Pakettiau-
toja on ensirekisteröity tänä 
vuonna 4 632, joka on 22,8 
prosenttia vähemmän kuin 
viime vuoden tammi-tou-
kokuussa.

Kuorma-autoja ensirekis-
teröitiin toukokuun aikana 
308, joka on 2,0 prosenttia 
enemmän kuin viime vuoden 
toukokuussa. Kuorma-auto-
jen rekisteröinnit ovat tänä 
vuonna jääneet 10,1 pro-
senttia viime vuoden tammi-
toukokuun rekisteröinneistä. 
Raskaita vähintään 16 tonnin 
kuorma-autoja on tänä vuon-
na rekisteröity 1 024, joka 
on 3,8 prosenttia vähemmän 
kuin viime vuoden tammi-
toukokuussa.

Käytettyjen henkilöau-
tojen kauppaa käytiin tou-
kokuussa viime vuotta vä-
hemmän, mutta myös käy-
tettyjen autojen kaupassa ero 
viime vuoteen kapeni maa-
lis-huhtikuuhun nähden. Au-
toliikkeiden kautta kulkeva 
käytettyjen henkilöautojen 
myynti väheni noin 5 pro-
sentilla ja koko käytettyjen 
autojen kauppa noin 8 pro-
sentilla viime vuoden touko-
kuuhun verrattuna.

Komponenttipula 
jarruttaa 
autotuotantoa ja 
rekisteröintejä ympäri 
Eurooppaa

Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainaan heijastuu myös 

autoteollisuuteen. Kompo-
nenttipulan ja Venäjän Uk-
rainassa aloittaman hyök-
käyssodan on arvioitu vä-
hentävän tänä vuonna glo-
baalisti autotuotantoa yh-
teensä 2–3 miljoonalla au-
tolla. Globaalin autotuotan-
non arvioidaan vuonna 2022 
jäävän hieman yli 80 miljoo-
naan autoon ja vuonna 2023 
noin 90 miljoonaan autoon, 

kun ennen pandemiaa vuon-
na 2018 autoja tuotettiin noin 
94 miljoonaa.

– Ensirekisteröinnit ovat 
vähentyneet koko Euroopas-
sa, mutta erityisesti Pohjois-
maissa. EU-alueella ensire-
kisteröinnit jäivät tammi-
huhtikuussa 14,4 prosenttia 
viime vuoden tasoa alem-
mas. Tanskassa rekisteröin-
nit ovat jääneet 23,8 prosent-
tia ja Ruotsissa 18,7 prosent-
tia viime vuoden tasostaan, 
kertoo toimitusjohtaja Pek-

ka Rissa Autoalan Keskus-
liitosta.

Kriisitilanne nostaa muun 
muassa öljyn, maakaasun ja 
sähkön hintaa ja luo pitkä-
aikaista epävakautta ener-
giamarkkinoille. Ukraina 
on tärkeä teräksen ja mag-
nesiumin sekä monien mui-
den autoteollisuuden raaka-
aineiden ja komponenttien 
tuottaja.

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

lijohteiden valmistuksessa 
tarvittavan neon-kaasun ja 
johdinsarjojen tuotantoon. 
Venäjältä ja Ukrainasta läh-
töisin olevien raaka-ainei-
den saatavuus on sotatilan-
teen ja pakotteiden seurauk-
sena heikentynyt olennaises-
ti. Tuotanto-ongelmat, kom-
ponenttipula, raaka-aineiden 
ja energian hinnan nousu ja 
heikentynyt saatavuus sekä 
kuljetuskustannusten kasvu 
heijastuvat myös autojen 
tuotantokustannuksiin.

– Toimitusketjut eivät ole 
vielä toipuneet pandemiasta 
ja Kiinan heikentynyt pan-
demiatilanne luo uusia tuo-
tantokatkoksia. Komponent-
tipulan ja pahimpien tuotan-
tokatkosten on ennakoitu 
hellittävän vuoden kolman-
nen ja viimeisen kvartaalin 
aikana, mutta tilauskannas-
ta vain osan arvioidaan eh-
tivän rekisteröintiin kuluvan 
vuoden aikana, kertoo toimi-
tusjohtaja Tero Kallio Au-
totuojat ja -teollisuus ry:stä.

Wallin Diesel Oy
Puh. 0400 539 212
www.wallindiesel.fi

VAIHTOMOOTTORIT
Teollisuus- ja ajoneuvoversiot

VAIHTEISTOT
MERCEDES

IVECO

SCANIA

ZF

EATON

RENAULT

VOLVO

CATERPILLAR

MERCEDES

RENAULT

SISU

SCANIA

DEUTZ

MAN

IVECO

DAF

VOLVO

CUMMINS

CATERPILLAR

www.konehuoltoon.fi
www.ustuonti.fi

Toimitamme joka päivä alkuperäisiä 
varaosia koko Suomen alueelle.  
Tilaa sinäkin! Raskaskonehuoltomme 
auttaa koko Etelä-Suomen alueella.  
Osoite Savonrinne 2, 08500 Lohja

HUOM! 
Uusi www-osoite!

Pumput, ajo- ja 
kääntömoottorit, 
sylinterit, tiiviste-
sarjat, moottorit 
kaivureihin suoraan 
maahantuojalta. 

KYSY LISÄÄ: 
041 535 5189, Lohja

Doosan/Daewoo, Volvo,  
Samsung, Hyundai, Kobelco, 

Komatsu, JCB, Hitachi, Caterpillar

Vanha Jyväskyläntie 8, PIEKSÄMÄKI
puh./fax (015) 341 490, gsm 040 501 4792

JR DIESEL
T:mi Jorma Ritvanen

* DIESEL-LAITEHUOLTO
* dieselmoottorikorjaukset
* ruiskupumppujen korjaukset
* diesel varaosat

Uusien autojen rekisteröinnit elpyivät hieman toukokuussa

AJONEUVOVARUSTELUT

Ota yhteyttä niin suunnitellaan teille sopiva ratkaisu!
010 328 6040   |   sales@titec.fi

Titeciltä saat nyt myös hyötyautovarustelupalvelut!

Onko työkalut ja tavarat autossa sekaisin? Me autamme! 
Hyvin suunnitellussa autovarustelussa voimme katsoa 
jokaiselle työkalulle ja tarvikkeelle omat paikkansa. Toimivalla 
hyötyautovarustelulla säästät aikaa, rahaa ja hermoja. 
Tyylikkäät ja toimivat autokalusteet antavat myös asiakkaalle 
ammattitaitoisemman kuvan yrityksesi toiminnasta.
Edustamme laadukkaita Sortimo ja Work System autokalusteita.

Titec Oy varustelee yrityksesi ajoneuvot laadukkaasti
Titec on luotettava ajoneuvojen lisälaitteiden myyntiin ja 
asennukseen erikoistunut yritys. Meiltä saat mm. laadukkaat 
taksituotteet, lisävalot, paikantimet, peruutuskamerat, alkolukot 
ja monet muut lisävarusteet ajoneuvoihin. 

Toukokuussa rekisteröitiin 7 941 uutta henki-
löautoa, mikä on 20,3 prosenttia vähemmän 
kuin viime vuoden toukokuussa. Tänä vuon-
na uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yh-
teensä 36 105, joka on 22,8 prosenttia vähem-
män kuin viime vuoden tammi-toukokuussa. 
Vaikka toukokuun rekisteröinnit jäivät selvästi 
normaalia alemmas, ero kapeni hieman tou-
kokuussa, sillä maalis-huhtikuussa eroa edelli-
seen vuoteen syntyi 27–28 prosenttia. Touko-
kuun aiempia kuukausia parempi rekisteröin-
titilanne ei vielä kerro pitkäaikaiseksi muo-
dostuneen komponenttipulan lievenemises-
tä, vaan enemmänkin Venäjän hyökkäysso-
dan aiheuttamien välittömien komponenttien 
saatavuusongelmien tasaantumisesta. Uusien 
henkilöautojen tilauskanta on edelleen kas-
vanut, sillä uusien autojen kysyntä on hyväl-
lä tasolla ja asiakastilaukset rullaavat selvästi 
viiden vuoden keskiarvoa korkeammissa luke-
missa. Tilauskannan ennakoidaan purkautu-
van vaiheittain vuoden 2023 aikana.
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Purettava kauppakeskusrakennus 
tarjolla uusiokäyttöön edullisesti 

Purkupiha vastaa purka-
misen lisäksi kierrätettävän 
rakennuksen kuljetuksista 
ja siirroista.

Kokenut yhteistyö-
kumppani, rakennuslii-
ke Tekson on käytettävis-
sä kaikissa rakennuksen 
uudelleen pystyttämiseen 
liittyvissä töissä, asiakkaan 
valinnan mukaan joko osit-
tain tai kokonaan avaimet 
käteen -periaatteella.  

Teksti: 
Kristiina Vahvaselkä

 
Hallin rakentajille 

Runkotarvikkeet  Siltanostureita 
Harja-/pulpettikattotuolit     0,5tn – 25tn  
Teräslevy/RHS-ristikoita      Nosturirataa 

 

Palkit   Tekniikka 
HEB, HEA, IPE ym. IV-laitteistoja, hydraulipumppuja, 

     sähkömittaritauluja   

Kierre-/suoria portaita Fe-levyä 
Vahvuudet 3-12mm, nipuissa edullisesti 

Lattarautaa/Pyöröterästä 
1000kg erissä, edullisesti   

Muuta tavaraa 
RST IBC-kontteja (ongelmajäte) 1m3, edullisia RST-, Fe- ja lasikuitusäiliöitä, 
puhaltimia, trukkihyllyjä, hoitotasoritilää,  
kumimattoja suojaukseen, sähkömoottoreita, kuljetinmattoa, ym. 

 

Tekniikka
IV-laitteistoja
Sähkökeskuksia

Myydään uudelleenkäytettäviä rakennusosia

Runkotarvikkeet
Harja- ja pulpettikattotuolit
Teräslevy/RHS-ristikot
Pystypilarit
Fe-palkistoja

Siltanostureita
0,5tn – 40tn
Nosturiratoja

Halleja ja katoksia
useita eri kokoja 100 - 2000 m2

Hallin rakentajille

Kysy 
lisää!

Espoonlahteen tilapäiskäyttöön rakennetun kauppakeskus Pikku-
laivan purkutyöt ovat käynnissä. Suomen ensimmäisen pop-up-
kauppakeskuksen pinta-ala on noin 11 000 neliömetriä ja puret-
tava rakennus on mahdollista hyödyntää monin eri tavoin. 

Kierrätettävän rakennuksen hinta 
on noin puolet alkuperäishinnasta

Pikkulaiva sopii raken-
nuksena monenlaiseen käyt-
töön. Sen jänneväli on suuri, 
yli 20 metriä.   Rakenteissa 
on käytetty liimapuupalkke-
ja, julkisivussa Paroc-seinä-
elementtejä ja ikkunalasit 
ovat murronkestävät.

Rakenteensa ja materiaa-
liensa osalta rakennus sopii 
erinomaisen hyvin esimer-
kiksi kaupaksi, toimistora-
kennukseksi, teollisuushal-
liksi tai maneesiksi.

– Ensisijaisena tavoittee-
namme on löytää rakennuk-
selle yksi tai kaksi ostajaa, 
toteaa Tuominen.

Mikäli rakennus pää-
dytään viipaloimaan pie-
nempiin kokonaisuuk-
siin, sen voi toteuttaa  
11 x 1 000 neliömetrin osina.

Toukokuussa käynnisty-
neet purkutyöt saadaan pää-
tökseen kolmen kuukauden 
aikana.

Massiivipurkuun ja ra-
kennusmateriaalien kierrät-
tämiseen erikoistunut Purku-
piha purkaa parhaillaan hie-
man yli hehtaarin suuruista 
kauppakeskus Pikkulaivaa 
Espoossa.

– Pikkulaiva on alun pe-
rinkin rakennettu kierrätys-
käyttöön, kertoo Purkupihan 
markkinointi- ja kehitysjoh-
taja Kati Tuominen.

– Vastuullisesti toteutet-
tu rakennus voidaan siirtää 
jopa yhtenä kokonaisuutena 
uudelle omistajalle. Käytetty 
rakennustekniikka mahdol-
listaa sen, että purkaminen 
onnistuu ehjänä.

Purettavan Pikkulaivan 
kierrättäminen uuteen käyt-
tötarkoitukseen tuo ostajalle 

selviä säästöjä: rakennuksen 
hinnaksi tulee noin puolet 
sen alkuperäisestä hinnasta.

Hyväkuntoinen rakennus sopii moneen käyttöön

Onko Pikkulaiva sinulle
sopiva rakennus? 
OTA YHTEYTTÄ PURKUPIHAAN!

Rakennuksen kuljetukset ja uudelleen kasaamiset 
hoituvat tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella

Tartu 
tilaisuuteen!

Pikkulaivan purkutyöt kestävät 
maksimissaan kolme kuukautta.

Purettava kauppa-
keskus sopii hyvin 
esimerkiksi kau-
paksi, toimistora-
kennukseksi, teolli-
suushalliksi tai vaik-
kapa maneesiksi.

Purkurakennuk-
sen ikkunalasit 
ovat murronkes-
tävää materiaalia.

Pikkulaiva varmisti alueen palveluiden saatavuuden 
viiden vuoden ajan samalla kun Citycon rakennutti 
uuden ja suuremman kauppakeskuksen Espooseen.

Kysy lisätietoja 
asiantuntijaltamme:

Jaakko Thomander 
puh. 050 534 9419
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Suomen Romukauppiai-
den Liitto ry:n toiminnanjoh-
taja Mia Nores sanoo, että 
metallien osalta suurimmat 
jätevirrat tulevat teollisuu-
desta. 

- Kuluttajien jätteet ovat 
tärkeä lisä kokonaisuuden 
toimivuuden kannalta ja ne 
tukevat kattavan keräys- ja 
käsittelyverkoston ylläpitä-
mistä. On tärkeää, että kulut-
tajilla on mahdollisuus tuo-
da romut eli kierrätysmetal-
lit haluamaansa vastaanotto-
paikkaan, jotta mahdollisuus 
ansaita materiaalilla säilyy. 
Kierrätysmetalli eroaa mo-
nesta muusta kierrätysja-
keesta siinä, että sillä on ra-
hallinen arvo, Nores toteaa.

Kierrätysmateriaalin 
laatu ratkaiseva tekijä 
sen kierrätettävyydelle 

- Romusta eli kierrätys-
metallista puhuttaessa kyse 

on uuteen käyttöön mene-
västä raaka-ainesta, jolloin 
markkinat määrittävät myös 
hinnan. Kierrätysmateriaalin 
laatu on ratkaiseva tekijä sen 
kierrätettävyydelle. Kun toi-
mitetaan materiaaleja jatko-
käsittelyyn romupihoille ja 
kierrätyslaitoksiin, voidaan 
parantaa kierrätysmateriaa-
lin laatua ja samalla myös 
sen arvo nousee.

Joustavuutta 
viranomaistyöhön

Nores toteaa, että lain-
säädäntö ja eri määräykset 

tiukkenevat koko ajan. Tä-
mä tarkoittaa, että yrityksil-
lä pitää olla yhä tarkemmat 
tiedot materiaaleista, niiden 
ominaisuuksista ja turvalli-
sesta käytöstä.

- Lainsäädäntö tai sen tul-
kinta voi kohdella kierrätys-
materiaaleja jopa tiukemmin 
kuin vastaavaa neitseellistä 
raaka-ainetta. Iso osa lain-
säädännöstä perustuu edel-
leen perinteiseen lineaarita-
louteen (ota – käytä – hävitä) 
ja on siksi jäänyt ajastaan jäl-
keen. Huonoimmillaan sää-
dökset ohjaavat kierrätysma-

teriaaleja pois kierrätyksestä 
esimerkiksi poltettavaksi tai 
loppusijoitukseen. Onneksi 
lainsäädäntökin muuttuu, 
vaikka muutos tuntuu kier-
totalouden parissa toimivalle 
kovin hitaalta. Mutta muu-
tos tapahtuukin säädös ker-
rallaan.

Lähtökohta pitäisi ol-
la, että kierrätettyjä raaka-
aineita ei kohdella yhtään 
neitseellisiä raaka-ainei-
ta tiukemmin. Jos eroa on, 
sen pitäisi ennemminkin ol-
la kierrätysraaka-aineen hy-
väksi, Nores toteaa ja jatkaa:

- Ympäristölainsäädän-
tö ja työturvallisuuden ke-
hittyminen asettaa painetta 
myös viranomaistyön ke-
hittämiseen. Asiat muuttu-
vat nopeaan tahtiin ja myös 
viranomaisen tulisi kehit-
tää toimiaan nopeammak-
si. Edelleen ympäristölu-
van saaminen voi kestää jo-
pa vuosia. Se on aivan liian 
kauan nykyisessä nopeasti 
muuttuvassa maailmassa ja 

voi hidastaa tarpeettomasti 
vaikkapa energiatehokkuu-
sinvestoinnin käyttöönottoa.

Kierrätysala 
työllistää

Nores sanoo, että kierto-
talouden koulutukseen on 
ohjattu melko hyvin rahoi-
tusta.

- Toivottavasti panostuk-
set jatkuvat, sillä muutos 
ei tapahdu hetkessä. Myös 
Suomen Romukauppiaiden 
Liitto ry on ollut edesautta-
massa sitä, että logistiikan 
perustutkinnon alle on saatu 
materiaalinkäsittelijän suun-
tautumisvaihtoehto. Edel-
leen ollaan kuitenkin tilan-
teessa, että alalle ei ole riit-
tävästi koulutusta vaan usein 
jää yrityksen tehtäväksi kou-
luttaa itse työntekijänsä.

- Vaikka monet prosessit 
automatisoituvat, yritys ei 
pärjää ilman osaavaan hen-

kilöstöä. Työvoiman saata-
vuus alalla on haastava ja ala 
yleisesti kärsii työvoimapu-
lasta. Tulevaisuudessa työ-
paikkoja syntyy kierrätys-
alalle selvästi enenevissä 
määrin. Työvoimapula tulee 
jarruttamaan alan kehitystä, 
jos siihen ei löydy ratkaisua, 
Nores arvioi.

-Metalleja voidaan kier-
rättää käytännössä ikuisesti. 
Kiertotalous tuo lisää kier-
rätykseen liittyvää teolli-
suutta ja yrityksiä. Nykyi-
sin monelle on tuttua auton 
tai kännykän liisaaminen sen 
ostamisen sijaan. Jatkossa 
myös monet muut tuotteet 
voidaan hankkia palveluna. 
Myös tämä on kiertotalout-
ta samoin kuin monet alusta-
talouden ratkaisut. Suomella 
on tavoitteena olla kiertota-
louden kärkimaa. Tämä toi-
si mukanaan myös uusia in-
vestointeja, Nores korostaa.

Romun noudot ja ostot 
Kaatopaikantie 316.

Noudot nosturiautolla.
Puh. 0400 910 606

www.metallivalitys.fi

Metallivälitys Räsänen Oy
Varasto: Kuopio, Kaatopaikantie 316

P. 0400 558943  •  info@terashaka.fi  •  www.terashaka.fi
Vatusentie 147, 39700  PARKANO

Vanttitie 5, 70460 Kuopio
Puh. 040 485 8098 • kuopio@terashaka.fi

www.terashaka.fi
P. 0400 657773  •  info@terashaka.fi  •  www.terashaka.fi

Vatusentie 147, 39700  PARKANOwww.pvc-halli.fi

FinEst-Hall Oy
Amerintie 1, 04320 Tuusula,

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

PRESSUHALLIT AMMATTIKÄYTTÖÖN

esim. 15x21x6

alkaen 1098€/kk
+ alv 24%, 60 kk leasing, 

hinta yrityksille, asennettuna

Savon alueelle.

Suomella on tavoitteena olla kiertotalouden edelläkävijämaa
”Kuluttajien jätteet ovat 
tärkeä lisä kokonaisuu-
den toimivuuden kannal-
ta ja ne tukevat kattavan 
keräys- ja käsittelyver-
koston ylläpitämistä”,    
Suomen Romukauppiai-
den Liitto ry:n toiminnan-
johtaja Mia Nores toteaa.

Suomi on edistyksellinen kier-
totalouden kehitysympäristö 
ja meillä on jo hyviä esimerk-
kejä arvoa tuottavasta liike-
toiminnasta. Kierrätys on vil-
kastunut sekä kuluttajien kes-
kuudessa, että teollisuudessa. 
Kierrätystä tekevät yritykset 
ovat tässä avainroolissa.
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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.

”
Hydraulisylinteri rikki ja kone seisoo?

Me autamme nopeasti!

Osaava huoltopalvelumme jatkaa käytetyn 
hydraulisylinterin elinkaarta uuden 
hankintaa edullisemmin ja nopeammin.

Vuorela
+358 17 265 7090
Katekuja 9, Ovi S1
70910 Vuorela
service@hydroline.fi

www.hydrolineservices.fi   service@hydroline.fi

Hämeenlinna
+358 3 345 4320
Konepajantie 9
13300 Hämeenlinna
service_hml@hydroline.fi

Teemme hydraulisylinteristäsi toimintakuntoisen 
alkuperäisestä valmistajasta riippumatta!

Ja taas toimii!


