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Skydda turvaa työpäiväsi

Henkilönsuojaimia teolli-
suuden ja rakennussektorin 
käyttöön tarjoava Skydda 

on Pohjoismaiden johtava toimit-
taja yli 30 000 suojaintuotteen va-
likoimallaan. Yritys on yli 40 vuo-
den ajan keskittynyt henkilönsuo-
jauksen ja työturvallisuuden kehit-
tämiseen. 

Skyddan kanssa samaan kon-
serniin kuuluvien brändien Guide, 
Zekler, L.Brador, Cresto ja Arbes-

ko lisäksi valikoima koostuu alan 
arvostetuimpien brändien henki-
lönsuojaimista ja työturvallisuus-
tuotteista. 

- Skydda yhdistää vuosikym-
menien kokemuksen alan tuoreim-
paan tietoon. Yhdessä asiakasyri-
tysten kanssa Skydda on mukana 
vaikuttamassa positiivisesti työtur-
vallisuusasenteisiin sekä käyttäyty-
miseen työpaikoilla, Skydda Suo-
men toimitusjohtaja Toni Schlo-

bohm toteaa.
 - Teemme jatkuvaa kehitystyö-

tä, jotta voimme tarjota parhaat ja 
edistyksellisimmät työturvallisuu-
den ratkaisut. Tästä osoituksena 
Skyddalla on ISO 9001, 45001 ja 
14 000 sertifioidut laatujärjestel-
mät, Schlobohm mainitsee.

-Pääasiallisin asiakaskuntam-
me koostuu rakennusliikkeistä ja 
teollisuudesta. Jakelukanavamme 
kattavat laajan jälleenmyyntiver-
koston, jonka kautta palvelemme 
sekä ammattiasiakkaita että kulut-
tajia. Meillä on neljä omaa Skyd-
da Store -palvelumyymälää; Hel-
singissä, Lahdessa, Tampereella ja 
Jyväskylässä. Myymälöissämme ja 
verkkokaupassa on saatavilla kat-
tava tuotevalikoima, joka muodos-
tuu sekä omista tuotemerkeistä että 
maailman johtavista tuotemerkeis-
tä. Markkinoiden laajin tuotevali-
koima huippubrändeiltä takaa sen, 
että asiakkaamme löytävät täsmäl-
leen tarpeiden mukaiset henkilön-
suojaimet ja muut työturvallisuutta 
edistävät tuotteet. 

Työturvallisuuden 
kehittäminen keskeisin 
erikoisala

-Työturvallisuuden kehittämi-
nen ja henkilöstön työkyvyn yllä-
pitäminen ovat tärkeimmät tehtä-
vämme. Tunnistamme eri työalojen 
riskit ja opastamme työvaatteiden 
ja suojainten valinnassa sekä työ-
turvallisuuden kehittämisessä. Työ-

vaiheiden ja -menetelmien muuttu-
essa ovat muuttuneet myös yritys-
ten työturvallisuuden vaatimukset. 
Uusiin haasteisiin tarvitaan ajan-
mukaisia ratkaisuja, Schlobohm 
sanoo ja jatkaa:

-Meillä on vuosikymmenien 
kokemus työturvallisuuden kehit-
tämisestä niin teollisuuden kuin ra-
kennusalan eri sektoreilla. Olemme 
yhteistyössä asiakkaidemme kans-
sa rakentaneet palveluvalikoimam-
me vastaamaan tehokkaasti ja mo-
nipuolisesti erilaisten asiakkaidem-
me tarpeisiin. 

Turvallisuustaidot 
kehittyvät kouluttautumalla 
ja taitojen ylläpidolla

-Suojaintuotteiden lisäksi Skyd-

da tarjoaa erilaisia putoamissuojai-
miin ja korkealla työskentelyyn liit-
tyviä kursseja omissa koulutuspai-
koissaan sekä tarpeen ja mahdolli-
suuksien mukaan myös asiakkai-
den luona.

-Hoidamme ammattitaidolla 
mm. putoamissuojainkoulutukset, 
pelastautumiskoulutukset, GWO-
tuulivoimakoulutukset, suojainten 
käyttökoulutukset sekä korttikou-
lutukset.Työturvallisuuskoulutuk-
sia järjestämme Cresto-koulutus-
keskuksessa Lahdessa sekä kou-
lutuspaikoissamme Helsingissä, 
Tampereella ja Jyväskylässä Skyd-
da Store myymälöiden yhteydessä, 
Toni Schlobohm kertoo.

site.skydda.fi

Työturvallisuusasiat ovat nousseet entistä tärkeämpään 
asemaan osana yritysten toiminnan kehittämistä. Hyvä 
työturvallisuus edellyttää muun muassa oikeaa asennet-
ta, vastuunottoa, opastusta sekä oikeita, ehjiä ja tarkoi-
tuksenmukaisia työvälineitä, suojaimia ja työmenetelmiä. 

”Olemme rakentaneet 
palveluvalikoimamme 
vastaamaan tehokkaas-
ti ja monipuolisesti eri-
laisten asiakkaidemme 
tarpeisiin”,Skydda Suo-
men toimitusjohtaja 
Toni Schlobohm kertoo.

SKYDDA ON OSA Bergman & Beving -konsernia, joka on 
listattu Nasdaq Tukholmassa. Bergman & Beving -konserni 
työllistää noin 1100 ihmistä Pohjoismaissa. Skydda toimii 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 

LIIKEVAIHTO ON NOIN 500 miljoonaan euroa.
-Skydda Suomi on toiminut Suomessa vuodesta 1998 
lähtien. Skydda Suomi Oy työllistää 34 työturvallisuuden 
asiantuntijaa ympäri Suomen. Päämarkkina-alueemme on 
Pohjoismaat. Vientiä meillä on yli 60 maahan, Skydda Suo-
men maajohtaja Toni Schlobohm kertoo.

Kuvalähde: Skydda Suomi
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Forssassa huhtikuussa järjestettävä FRUSH 
rohkaisee kohti kestävämpää maailmaa

F orssan Yrityskehitys Oy:n 
toimitusjohtaja Riikka Rii-
himäki uskoo tapahtuman 
herättävän aidosti kysy-

mään perinteisten ympäristövas-
tuun ja sosiaalisen vastuun ohella, 
mikä on meidän vastuumme tule-
vaisuudesta. 

– Kiertotalous on paljon enem-
män kuin kierrättämistä. FRUS-
Hissa me haluamme tuulettaa aja-
tuksia, tuoda uusia näkökulmia ja 

kunnolla ravisuttaa. Luvassa on ra-
juja avauksia ja rohkeita väittämiä, 
Riihimäki lupaa. 

Hänen mukaansa tarvitaan pal-
jon uusia ideoita, keksintöjä sekä 
uusia tapoja tehdä asioita, jotta te-
keminen muuttuu aidosti kestäväk-
si ja vastuulliseksi. Esimerkkinä 
herättelystä Riihimäki mainitsee 
Facebookin esiintulon metaversum 
ja metaverse -ajatuksen kanssa. Fa-
cebookissa viidennes työntekijöistä 

työskentelee tämän uuden tason in-
ternetin kanssa, joka yhdistää fyy-
sisen todellisuuden, netin, somen, 
pelimaailmat, virtuaalitodellisuu-
den sekä lisätyn todellisuuden. 

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

Hävikkiruokaa ja 
kertakäyttömuotia 

FRUSHin lavalle nousee useita 
puhujia ja vaikuttajia, jotka tuovat 
näkökulmaa uudenlaiseen ajatte-
luun tai kertovat omista kestävistä 
toimintamalleistaan. Yksi heistä on 
innovaattori Pekka Ketola. Keto-
la on perustanut kolme teollisuu-
den innovaatioihin keskittynyttä 
yritystä ja haastaa osallistujia kat-
somaan asioita yllättävistä näkö-
kulmista. Ketola korostaa kuinka 
tärkeää on ymmärtää, että strategi-
nen innovaatio syntyy ainoastaan 
oivalluksen ja ymmärtämisen kaut-
ta. Maailmaa muuttavat oivallukset 
syntyvät, kun oikeat ihmiset koh-
taavat oikeaan aikaan.

– Yksi innovaation tekijöistä on 
brittiläinen Tessa Clarke. Clarke on 
perustanut Englannin suurimman 

alustan hävikkiruuan jakamiselle. 
OLIO-äpillä on jo yli viisi miljoona 
käyttäjää ja alustan kautta kuka ta-
hansa käyttäjistä voi jakaa ruokaa, 
Riihimäki kertoo. 

Riihimäen mukaan vastuulli-
suutta on ennen kaikkea kyseen-
alaistaa oma tekeminen. Hän nostaa 
esille mm. halpavaatteiden suur-
kulutuksen, joiden kierrättämisen 
koetaan vastuulliseksi, vaikka se ei 
sitä välttämättä olekaan. 

Mietimmekö mitä vaatteen te-
keminen on tullut maksamaan tai 

että kuka sen on valmistanut? Tä-
hän toivotaan herättävää alustus-
ta Arman Alizadilta, joka on tv-
ohjelmiensa myötä nähnyt paljon 
kaikenlaista, mitä meille ei yleensä 
haluta kertoa. 

Yritykset jotka haluavat tulla 
esittäytymään tai näytteilleasetta-
jiksi FRUSHiin, voivat olla yhtey-
dessä suoraan Riikka Riihimäkeen 
riikka.riihimaki@fyk.fi

www.frush.fi

Jakaminen, kiertotalous, älyk-
käät ja joustavat palvelut ovat 
tuttuja sanoja visioista ja stra-
tegioista, mutta Forssan kau-

punkiseudulla ne ovat totta jo nyt. 
Meitä kaikkia uhkaa luonnonvaro-
jen loppuminen, eivätkä resurssit 
jakaudu tasaisesti. 

– Suurten kaupunkikeskusten 
keskellä sijaitsevana pienenä kau-
punkiseutuna me olemme oppineet 
elämään näiden haasteiden kanssa 
ja haluamme haastaa tulevaisuu-
den skenaariot omalla osaamisel-
lamme. Meillä toimii jo nyt ainut-
laatuisia kiertotalouden symbioo-
seja, joissa materiaalit, raaka-aineet 
ja uusiutuva energia käytetään te-
hokkaasti suljetussa kierrossa, Rii-
himäki avaa.  

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

– Olemme mukana rakentamas-
sa tulevaisuuden liikkumista, jonka 
päämääränä on yhdistää julkinen 
liikenne, yksityisautoilu ja kaupun-
kipyörät – tavoitteena sujuva arki-
päivän logistiikka. 

Forssassa ollaan järjestämäs-
sä myös julkisia palveluja uudella 
tavalla. Julkiset palvelut halutaan 
toteuttaa hyvin viestivällä ja älyk-
käällä ekosysteemillä, joka ei ole 
organisaatio-, vaan tuloskeskeistä. 

– Esimerkiksi työllisyyden pal-
velut voidaan tuottaa jatkossa te-
hokkaasti kaikkien näiden palve-
lujen parissa toimivien organisaa-
tioiden muodostamassa ekosystee-
missä, Riihimäki toteaa.  

Askeleen edellä tekoälyn 
ja ekosysteemien avulla 

Forssan seudulla on suuri määrä 
kiertotalousosaamista ja sen ympä-
rille on rakentunut ainutlaatuinen 
ekosysteemi. Osaamisen kehittä-
minen ja jatkuminen vaatii enna-
kointia ja varautumista. Tulevai-
suuden visioinnin tueksi valjaste-
taan tekoäly, joka toimii työkaluna 
muun muassa koulutuksen suun-
nittelussa. 

– Olemme antaneet omaa osaa-
mistamme ja työpanostamme eri-
laisiin tulevaisuuden työkalujen 
kehittämishankkeisiin. Sen ansi-
osta olemme mukana tulevaisuus-
työn kärjessä ja saamme työkalut 
käyttöömme ensimmäisten joukos-
sa, Riihimäki painottaa.

Uusin hanke liittyy oppivaan te-
koälyyn, jossa kehitetään uuden-
laista työkalua kunta- ja valtion-
hallinnon suunnittelutyöhön. 

– Projektissa yhdistetään ja mal-
linnetaan datatietojen avulla eri-
laisia menestyspolkuja. Tekoälyn 
avulla tietoja voidaan luokitella si-
ten, että syntyy tarkkoja alueellisia 
ennusteita ja yksittäisiin yrityksiin 
kohdistuvia tietoja muun muassa 
osaamistarpeesta ja ajankohtaises-
ta rekrytointitilanteesta, Riihimä-
ki toteaa. 

Ekosysteemit 
työympäristönä

Forssa on tunnettu ainutlaatui-
sesta kiertotalouden ekosysteemis-
tään. Nyt ekosysteemiajattelua ja 
toimintamallia ollaan tuomassa 

myös työllisyyden palveluihin.
– Ekosysteemin etuna on avoin 

vuorovaikutus, tiedonsiirto ja 
osaamisen yhdistäminen. Kun ta-
voitteet ovat yhteisiä, pitää olla 
joustava ja mukautuva, Riihimä-
ki pohtii. 

Osaavan työvoiman saatavuus 
on tällä hetkellä iso ongelma mo-
nella alalla. Se estää Riihimäen 
mukaan yritysten kasvun ja ylei-
sen kehittymisen.  

– Kiertotalous isossa perspektii-
vissä tulee muuttamaan toimialo-
ja ja työn tekemistä. Kun maail-
ma muuttuu nopeasti, myös yhteis-
kunnan rakenteita on muutettava. 
Vaikutuksia tehdään vain tekemäl-
lä asioita täysin uudella tavalla. 

Forssan kaupungissa 
on tekemisen meininki

Forssa on 35 000 asukkaan ta-
lousalueen keskus yrityselämässä 
sekä palveluissa. Forssa tunnetaan 
rakennustuoteteollisuuden, elekt-
roniikan, graafisen alan, metallin, 

elintarviketeollisuuden sekä ym-
päristöalan yritystoiminnasta ja 
osaamisestaan. Järkivihreä Forssa 
-kaupunkistrategia painottaa mo-
nipuolista elinkeinorakennetta ja 
innovatiivisia teknologiaratkaisuja 
-ympäristöystävällisyyttä ja kestä-
vää kehitystä unohtamatta.

Forssan Yrityskehitys Oy on 
Forssan seutua palveleva elinkei-
noyhtiö, joka aktiivisella otteellaan 
parantaa yrityksien toimintaedel-
lytyksiä, kannattavuutta ja kasvua 
sekä lisää seudullista elinvoimaa 
ja vetovoimaa. Se auttaa Forssan, 
Jokioisten, Humppilan, Tammelan 
ja Ypäjän yrityksiä koko elinkaa-
ren aikana, perustamisen hetkestä 
kasvu- ja rekrytoinnin vaiheeseen, 
sekä yrityksen omistajuuden vaih-
don hetkellä.

Forssan seudulla toimii kan-
sainvälistymisen suhteen eri vai-
heissa olevia yrityksiä. Osa yri-

tyksistä on jo tottunut toimimaan 
kansainvälisillä markkinoilla ja 
menestymään siellä. Toisaalta on 
paljon yrityksiä, jotka ovat vielä 
kansainvälistymisen alkutaipaleel-
la ja etsivät keinoja toiminnan ke-
hittämiseen. Riihimäki näkee, että 
Forssan Yrityskehitys Oy:n rooli 
yritysten kansainvälistymisessä on 
kokoava ja mahdollistava.

– Autamme vientikanavien ja 
kumppanien löytämisessä. Alu-
eemme yrityksillä on paljon eri-
koisosaamista, joten potentiaalia 
kansainvälistymiseen ja kasvuun 
löytyy kyllä. Kannustamme yri-
tyksiä rohkeammin lähteä mää-
rätietoisesti kansainvälistymään. 
Innovoivat, nopean kasvupotenti-
aalin yritykset synnyttävät uusia 
työpaikkoja ja mahdollistavat tuot-
tavuuden paranemisen ja nopeutta-
vat kansainvälistyessään talouden 
rakenteiden kansainvälistymistä.

Älykäs ja tehokas 
tulevaisuuden Forssa

FRUSH on Forssan Yrityskehitys Oy:n ja Hämeen 
ammattikorkeakoulun vuosittain järjestämä kier-
totaloustapahtuma.  Seuraava tapahtuma järjes-
tetään hybridinä, joten puhujia voi tulla kuuntele-
maan paikan päälle Forssan Kehräämölle tai osal-
listua tapahtumaan verkon välityksellä. 28.4.2022 
järjestettävässä FRUSHissa nähdään puhujina, 
ajattelijoina ja toimijoina mm. Arman Alizad, Tes-
sa Clarke, Salla Aura sekä Pekka Ketola. FRUSHin 
pyrkimyksenä on tomuttaa perinteiset ajatukset 
kiertotaloudesta ja vastuullisuudesta, sillä kierto-
talous on paljon muutakin kuin kierrättämistä, ei-
kä vastuullisuus saa jäädä viherpesuksi. Vuoden 
2022 FRUSH kysyy mikä on meidän vastuumme 
tulevaisuudesta?

Arman Alizad

www.fyk.fi  |  www.linkedin.com/company/forssanyrityskehitysoy
www.facebook.com/Forssanseutu
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Energiatehokas ja turvallinen 
        Päästötön uusiutuva lämmitysöljy

Edullinen asentaa, taloudellinen käyttää 

Vaihda vanha öljylämmitys

uuteen öljylämmitykseen

Lisätietoa ja säästöneuvoja:

LÄMPÖÄ 
ASUMISEEN

LEY_oljylammitys_�_syksyjatalvi_A4_020419.indd   2 2.4.2019   10.11.19
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Öljylämmityskin voi olla vähäpäästöistä!
Vähäpäästöisempää lämmittämistä uusiutuvalla öljyllä

Energia-ala on ottanut histori-
allisen vihreän loikan uusiu-
tuvan lämmitysöljyn ansios-

ta. Jatkossa uusiutuvan lämmitys-
öljyn käytöllä voidaan pienentää 
öljylämmityskiinteistöjen hiilija-
lanjälkeä merkittävästi. Siirtymi-
nen ympäristömyönteisempään 
lämmittämiseen onnistuu helpos-
ti ilman kalliita laiteinvestointeja.

Lämmitysöljyn vaihdolla 
pienempi hiilijalanjälki

Vaikka öljylämmitystä on vii-
me aikoina arvosteltu julkisuudes-
sa sekä lanseerattu tukiohjelmia, 
joilla öljykattilat pyritään poista-
maan joka torpasta, ei toimivaa öl-
jylämmitystä ole kuitenkaan syytä 
lähteä suin päin poistamaan. Vuo-
den 2021 alussa markkinoille tul-
lut uusiutuva lämmitysöljy vastaa 
päästötavoitteiden haasteisiin vä-
hentäen käyttäjän omia kasvihuo-
nekaasupäästöjä jopa 90 prosent-
tia verrattuna fossiiliseen poltto-
öljyyn.

Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana öljylämmitys on edistynyt 
huimasti. Suomessa käytettävä 
lämmitysöljy on ollut jo rikitön-
tä ja vähäpäästöistä. Nyt viimei-
simpänä öljyala on tuonut markki-
noille uusiutuvan lämmitysöljyn, 
joka on valmistettu 100-prosentti-
sesti jätteistä ja tähteistä. Tuotetta 
kutsutaan myös HVO-pohjaisek-
si lämmitysöljyksi (Hydrotreated 
Vegetable Oil). Tämä vetykäsitelty 
kasviöljy toimii täysin vastaavasti 
kuin fossiilinen polttoöljy.

Jätteet ja tähteet 
hyötykäyttöön

Tällä hetkellä Neste Oyj:n val-
mistamassa uusiutuvassa polttoöl-
jyssä hyödynnetään raaka-aineina 
paistorasvaa, elintarviketeollisuu-
den eläinrasvajätettä sekä kasviöl-
jytuotannon erilaisia jätteitä ja täh-
teitä. Yhteensä erilaisia hyödyn-
nettäviä uusiutuvia raaka-aineita 
on globaalisti jopa yli 10.

Jatkossa uusiutuvien polttoai-
neiden kehittämisen tutkimuskoh-
teita ovat muun muassa erilaisten 
öljyjen ja rasvojen jalostuspro-
sesseista saatavat rasvahappoöl-
jyt. Myös levät, jätemuovit, lig-
noselluloosa − kuten maa- ja met-
sätaloudesta saatavat tähteet, sekä 
kiinteä yhdyskuntajäte ja jäteve-
destä saatava rasva ovat tulevai-
suuden raaka-aineita.

Vaihto uusiutuvaan 
lämmitysöljyyn on helppoa

Nykyistä lämmityslaitteistoa 
ei ole tarpeen purkaa siirtyäkseen 
uusiutuvan lämmitysöljyn käyttä-
jäksi, sillä se soveltuu jo olemassa 
oleviin öljylämmitysjärjestelmiin. 
Ainoa tarvittava päivitys on öljy-
polttimen liekinilmaisimen vaihto 
uuteen. HVO-pohjainen uusiutu-
va lämmitysöljy palaa moitteetto-
masti, mutta liekin aallonpituus on 
erilainen kuin tavallisella lämmi-
tysöljyllä.

Perinteisessä polttimessa on va-
lovastustyyppinen liekinilmaisin, 
eikä se toimi täydellisesti uusiu-
tuvaa lämmitysöljyä käytettäessä. 
Päivityksessä vaihdetaan turvalli-
suustoimintoja ohjaava poltinoh-
jain digitaaliseen tyyppiin ja pala-
mistapahtumaa tarkkaileva liekin-
ilmaisin uusiutuvalle lämmitysöl-
jylle soveltuvaksi IRD- eli infra-
puna-tyyppiseksi.

Mikäli käytössä oleva öljy-
lämmityslaitteisto on suhteelli-
sen uusi, ei polttimen uusiminen 
todennäköisesti ole edes tarpeen. 
Soveltuvuuden saa selville poltti-
men valmistajalta, jolta asia kan-
nattaa varmistaa.

Suunniteltaessa öljypolttimen 
käyttöä HVO-pohjaiselle uusiu-
tuvalle lämmitysöljylle, tulee tar-
vittavat toimenpiteet teettää Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto Tu-
kesin hyväksymällä öljylämmitys-
alan liikkeellä. Pätevöitynyt am-
mattilainen tekee vaihdon käden 
käänteessä virallisen TS-14-suo-
situksen mukaisesti.

Öljypoltinhuollon yhteydes-
sä tehty asennustyö tarvittavien 
komponenttien kanssa on kustan-
nuksiltaan vain muutamia sata-
sia. Valtuutetut urakoitsijat löydät  
osoitteesta www.ley.fi.

Suomen Lämmitystieto Oy

ÖLJYLÄMMITYKSEN KUNNOSTUSVERTAILU
KUNNOSTETTU ÖLJYLÄMMITYS

Pinta-ala: 150 m2,  Energiatarve: 22 500 kWh

Energiakulutus            25 000 kWh
Öljyn kulutus                   2500 litraa
Öljyn hinta                         0,94 €/l
Käyttökustannukset      2350 €/v

   1000 € Maalämmön eduksi
14000 € Öljylämmityksen eduksi
       14  v Maalämmön osalta
        13  v Öljylämmityksen osalta

Energiakulutus           30 000 kWh
Öljyn kulutus                  3000 litraa
Öljyn hinta                        0,94 €/l
Käyttökustannukset      2820 €/v

Energiakulutus           22 500 kWh
Sähkön kulutus             7500 kWh 
Sähkön hinta                   0,18  €/kWh
Käyttökustannukset     1350 €/v

VANHA ÖLJYLÄMMITYS MAALÄMPÖ

Investointi 6000 €
Vuosihyötysuhde 90 %

Vuosihyötysuhde 75 % Investointi 20 000 €
Vuosihyötysuhde, COP 3,0

Käyttökustannuksien ero:
Investointien ero:

Takaisinmaksuaika:

Tiesitkö tämän 
öljylämmityksestä?
••  Öljylämmitys on pientaloissa 
jatkossakin laillinen päälämmi-
tysmuoto, jota ei siis ole kielletty.

••  Hybridilämmityksessä yleisim-
min ilmavesilämpöpumppu asen-
netaan öljylämmityskattilan rinnal-
le. Tämän ”vuodenaikalämmityk-
sen” ajatuksena on hyödyntää il-
mavesilämpöpumpun parhaita omi-
naisuuksia maalis-marraskuussa ja 
öljykattilan huipputehoa energiate-
hokkaasti joulukuusta helmikuulle.

••  Neste toi 1.1.2021 markkinoille 
100 %:sti uusiutuvista raaka-aineis-
ta valmistetun polttoöljyn. Nyt si-
tä on saatavilla lämmityskäyttöön 
koko maassa. Uusiutuva polttoöljy 
tukee osaltaan Suomen tavoitetta 
tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 
mennessä. Tulevaisuudessa uusiu-
tuva polttoöljy korvaa fossiilisen 
polttoöljyn lämmityksessä.

••  Olipa lämmitysöljy uusiutuvaa 
tai ei, aina tulisi muistaa laitteiden 
ja komponenttien hyvän kunnon 
merkitys. Kattila- ja poltinhuollot 
tuovat hintansa takaisin energian-
säästönä ja laitteiden pidentyneenä 
käyttöikänä.

••  Kaikissa huolto-, kunnostus- ja 
asennustöissä on tärkeää, että näitä 
töitä tekee vain Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto TUKESin hyväksy-
mä urakoitsija. Ammattilainen var-
mistaa myös, että laitteisto toimii 
parhaalla tavalla.

Kiinteistön lämmitettävä pinta-ala on 150 ne-
liömetriä ja vuotuinen energiatarve 22 500 kWh. 
Vanha öljykattila on otettu käyttöön 1980 -luvun 
alkupuolella ja kattilan vuosihyötysuhde on 75 
prosenttia. Kiinteistön vuotuinen energiakulutus 
on 30 000 kWh.

Lämmitysöljyä kuluu siis 3 000 litraa. Polttoöl-
jyn maksaessa 0,94 euroa litralta ovat lämmityksen 
käyttökustannukset 2 820 euroa vuodessa.

Kun päätetään kunnostaa ja modernisoida öljy-
lämmitysjärjestelmä, keskimääräinen investointi 
on 6 000 euroa. Uudella kattilalla vuosihyötysuh-
de paranee 90 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että 
vuotuiseksi energiakulutukseksi muodostuu 25 000 
kWh eli lämmitysöljyä kuluu 2 500 litraa.  Lämmi-
tyksen käyttökustannus on 2 350 euroa vuodessa.

Jos öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön, on 

keskimääräinen investointi 20 000 euroa. Vuosi-
hyötysuhteella COP 3,0 saadaan maasta energiaa 
15 000 kWh ja lämmityksen sähkön kulutus on  
7 500 kWh. Kiinteistön kuuluessa sähkön hintati-
lastoissa käyttäjäryhmään K2 on tilastoitu keski-
hinta 0,18 €/kWh, eli lämmityksen käyttökustan-
nukseksi tulee 1 350 euroa vuodessa. 

Vertailun tulos: Käyttökustannuksissa maaläm-
pö saa vuositasolla 1 000 euron edun. Vastaavasti 
investointikustannuksissa öljylämmityksen uudis-
taminen tulee 14 000 euroa maalämpöä edullisem-
maksi. Öljylämmityskunnostus on maksettu takai-
sin 13 vuodessa ja maalämmössä takaisinmaksu 
vie 14 vuotta. 

Lähteet: Energiavirasto, Tilastokeskus; 
lämmitysenergian keskihinta vuonna 2021.

Ilmavesilämpöpumpulla öl-
jylämmityksen rinnalla saat 
puolitettua vuotuisen energia-
laskusi. Öljykattilalla varmistat 
käyttöveden riittävyyden pak-
kaskaudella.

Uusiutuva lämmitysöljy tukee 
osaltaan Suomen tavoitetta 
tulla hiilineutraaliksi. Tulevai-
suudessa uusiutuva lämmi-
tysöljy korvaa fossiilisen polt-
toöljyn lämmityksessä.

Vertailu vanhan öljylämmitysjärjestelmän kunnostamisesta: 

Uusi öljylämmitysjärjestelmä vai maalämpö

Poltinhuolto mittauksineen on osaavan ammattilaisen tehtävä, 
mutta kattilan puhtaanapito sopii asukkaalle itselleenkin.
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Huittisten elinvoimajohtaja 
Riikka Peippo kertoo, et-
tä Huittisten sijainti on yksi 

tärkeimmistä syistä, miksi kaupun-
kiin syntyy uutta yritystoimintaa. 

– Huittisista käsin on mahdol-
lista saavuttaa Tampereen, Turun, 
Rauman sekä Porin alueet tunnis-
sa ja pääkaupunkiseudullekin pääs-
tään kahdessa tunnissa. Jos yrityk-
sen sijainnille on tärkeää, että sieltä 
pystyy saavuttamaan isommat kau-
pungit nopeasti, Huittinen on hyvä 
vaihtoehto. 

Huittinen on tunnettu 
työssäkäyntialue

Yksi sijoittumista edesauttava 
seikka on työvoiman hyvä saata-
vuus. Huittisissa on Satakunnan 
alhaisin työttömyysaste, sillä kau-
pungin työpaikkaomavaraisuus on 
yli 100 %:a. 

– Jos miettii meidän sijaintia 
työvoiman liikkuvuuden kannal-
ta, meillä käydään töissä myös lä-
hialueilta. Olemme tunnettua työs-
säkäyntialuetta. Vain puolen tunnin 
ajomatkan päässä asuu 65 000 hen-
keä ja tunnin ajomatkan päässä hui-
mat 700 000 ihmistä, Peippo toteaa. 

Työntekijöiden saatavuutta ovat 
osaltaan turvaamassa Huittisten 
useat oppilaitokset, joihin lukeutuu 
myös ammattikorkeakoulu. Huit-

tinen on seutukuntansa asiointi- ja 
palvelukeskus, jonka vireästä kes-
kustasta löytyvät todella kattavat 
julkiset sekä kaupalliset palvelut. 

Vahva ruuantuotannon ja 
elintarviketeollisuuden 
keskittymä

Peippo kertoo, että Huittisissa 
on hyvin vahva elintarvikesektori 
ja sitä kautta paljon alan yrityksiä. 

– Huittinen lähialueineen muo-
dostaa Suomen kuudenneksi suu-
rimman ruuantuotannon ja elintar-
viketeollisuuden keskittymän lii-
kevaihdollisesti mitattuna. Meitä 
on tässä kolme kuntaa vierekkäin, 
joissa kaikissa on vahvaa elintar-
viketeollisuutta ja ruuantuotantoa. 
Alueellamme on myös merkittävää 
tukku- ja vähittäiskauppaa. Yritys-
ten lukumäärä suhteessa asukaslu-
kuumme on todella suuri – meillä 
on 10 000 asukasta ja 1000 yritystä.

Peipon mukaan Huittisiin sijoit-
tuu usein logistiikkaan liittyviä tuo-
tannollisia yrityksiä. Myös erikois-
teollisuuden yritykset, joiden toi-
minnassa sijainnilla on merkitystä, 
valitsevat usein Huittisten kaupun-
gin kotipaikakseen. 

Kaupunki tarjoaa yrityksille 
henkilökohtaista palvelua

– Olemme vielä pieni kaupunki, 

joten meihin on helppoa ottaa yh-
teyttä ja meiltä saa henkilökohtaista 
palvelua. Kaavoituskin on omissa 
käsissämme, joten pystymme hy-
vin nopeasti ja joustavasti autta-
maan yrityksiä maankäytöllisissä 
asioissa, Peippo lupaa. 

Huittisten kaupunki on koonnut 
yrittäjiensä tueksi Hubi-verkoston, 
joka tulee sanoista hulluna bisnek-
seen. Hubi toimii myös solmukoh-
tana palveluille ja yhteisölliselle 
toiminnalle. 

– 15 julkista organisaatiota, kä-
sittäen yli 20 asiantuntijaa, tarjoa-
vat Hubin kautta palveluitaan alu-
een yrityksille. Meillä on vahva ja 
kattava tukiverkosto yritysten ta-
kana. Tukea löytyy mm. kehittä-
miseen, rahoitukseen, kansainvä-
listymiseen ja omistajanvaihdok-
seen. Meillä on tiivistä elinvoima-
yhteistyötä Satakunnan ammatti-
korkeakoulun kanssa, jonka puit-
teissa kehitämme aluetta yhdessä, 
niin koulutuksellisesti kuin erilai-
silla kehittämishankkeillakin. Tä-
mä avaa yrityksille paljon mahdol-
lisuuksia, Peippo huomauttaa.

Huittinen valittiin Satakunnan 
Yrittäjäaktiivisimmaksi kunnak-
si 2020 jo toista vuotta peräkkäin. 

– Miksi olemme kyseisen pal-
kinnon saaneet? Kysyimme tätä 
meidän yrittäjiltä ja he ovat nosta-

neet ykkösasiaksi meidän sijainnin, 
mutta myös yhteistyön, jota mei-
dän alueen yrittäjät tekevät paljon. 
Myös kaupunki ja yrittäjät tekevät 
keskinäistä yhteistyötä, joka on 
kirjattu myös kaupungin arvoihin. 
Kolmas tekijä on ollut elinkeino-
politiikan asema kaupungissa, jo-
ka on hyvin yritysmyönteistä, kun 
puhutaan yrityksiin liittyvästä pää-
töksenteosta, Peippo kertoo. 

Uusi alakoulu valmistuu 
vuoden 2024 alussa

– Meille on päätetty rakentaa 
uusi alakoulu, joka on käytössä 
viimeistään vuoden 2024 vuoden 
alussa. Huittisiin on aukeamas-
sa uusia asuinalueita, kuten myös 
uusia yritysalueita. Olemassa ole-
via yritystontteja löytyy mm. Joki-
levyn yritysalueelta, joka sijaitsee 
2-tien läheisyydessä, jonka lisäk-
si meillä on uusi yritysalue myös 
Valtatie 12 lähettyvillä, missä si-
jaitsevat myös elintarviketeollisuu-
den toimijat. Näiden lisäksi olem-
me kaavoittamassa myös uusia yri-
tystontteja. 

Jos kaupungin nettisivuilta ei 
löydy sopivaa yritystonttia, yksi-
tyispuolellakin on runsaasti tar-
jontaa. Peippo lupaa, että yrityk-
siä autetaan kontaktoimaan yksi-
tyisiä maanomistajia. 

Logistiikka-alan 
koulutusyksikkö ja uusia 
asuintontteja kaavoitetaan

Peippo kertoo, että Huittisiin ol-
laan rakentamassa Sataedun koulu-
tuskuntayhtymän uutta logistiikka-
alan koulutusyksikköä. 

– Sataedu on jo keskittänyt 
kaikki lähialueiden logistiikka-
alan koulutukset Huittisiin ja nyt 
ollaan rakentamassa uutta koulu-
tusyksikköä, joka sijoittuu Valtatie 
2:n laitamille. 

Huittisiin on rakentumassa myös 
viehättäviä uusia asuinalueita aivan 
keskustan tuntumaan. Tontteja on 
kaavoituksessa mm. Kuninkaisten 
sekä Sahkon alueilla. Osa uusista 
tonteista on joenrantatontteja. 

– Kun Huittisten keskustasta 
lähtee liikkeelle polkupyörällä, 
viiden minuutin ympyrän sisälle 
mahtuu lähes kaikki meidän julki-
set palvelut, joten palveluiden saa-
vutettavuus on todella hyvällä ta-
solla. Huittisissa arki sujuu ja täällä 
on hyvä elää. Samassa paketissa on 
sijainti, koulutusmahdollisuudet, 
viihtyisä asuminen, hyvät vapaa-
ajanmahdollisuudet sekä monipuo-
liset palvelut. Täältä löytyy koti jo-
kaiselle, vinkkaa Peippo. 

www.huittinen.fi

HUITTISTEN KAUPUNKI on 
tuottanut YouTubeen esittelyvi-
deoita. Useiden lyhyiden vide-
oiden kautta saa luotua hyvän 
katsauksen Huittisiin kaupun-
kina sekä alueella toimivaan 
yritysmaailmaan. ‘Hullun hyvä 
tuuri sijoittua Huittisiin’ -soitto-
lista löytyy Huittisten kaupun-
gin YouTube-kanavalta. 

Huittisten kaupunki 
Kuva: Janni H.

Huittisissa uskotaan hyvän sijainnin voimaan. Kaksi kertaa peräkkäin Satakunnan yrittäjäaktiivisim-
maksi kunnaksi valittu Huittinen panostaa aktiiviseen yhteistyöhön yritysten kanssa. Kaupungin 
monipuoliset palvelut ja lyhyet etäisyydet mahdollistavat myös arjen pyörittämisen helppouden. 

Huittinen tarjoaa optimaalisen
sijaintinsa lisäksi paljon muutakin



  Yritysmaailma 7

TamperePori

Rauma

Turku

TUNNIN 
YMPYRÄ

Helsinki

HUITTINEN

Mitä vielä epäröit? Meillä et kompastu kynnykseen - ota yhteyttä!
Elinvoimajohtaja Riikka Peippo, puh. 044 560 4203, riikka.peippo@huittinen.fi

Rasti ruutuun! Mitkä ovat sinun yrityksesi kriteerit?
 � Tilaa! Vapaita yritys- ja liiketilatontteja hyvällä paikalla?
 � Logistinen sijainti! Sijainti vilkkaiden teiden ja kasvukeskusten   

polttopisteessä! 
 � Työvoimaa saataville! Puolen tunnin säteellä asuu 65 000 ihmistä ja 

tunnin ympyrässä jo lähes 700 000.
 � Kasvata ketjua tai aloita uusi! Vilkas ja viriili keskusta tarjoaa   

liiketoimintamahdollisuuksia
 � Osaamista! Kasvava koulutuskaupunki tarjoaa monipuolista   

koulutusta työtekijöille - tarvittaessa täsmäkoulutuksena.
 � Kaupungin yrittäjämyönteisyys! Huittinen on Satakunnan    

yrittäjäaktiivisin kunta 2019 ja 2020!
 � Asiantuntemusta! Hulluna bisnekseen Hubi-verkosto on tukenasi.
 � Yhdessä! Huittisissa yrittäjien välinen yhteistyö toimii.
 � Hyvät eväät elämään! Huittinen on sujuvan elämän seutukaupunki, 

jossa kaikki viihtyvät.

Huittisissa 
hullutkin ideat 
saavat siivet!

Sijoita yrityksesi Lounais-Suomen 
paraatipaikalle Huittisiin! 
 Keskelle kaikkea: työvoimaa, koulutusta 
 ja hyviä liikenneyhteyksiä!
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Vihreä ja vireä kunta 
kirkkaiden vesien sylissä

Kaunis maaseutupitäjä Pälkäne sijaitsee 
puolen tunnin ajomatkan päässä Tampereelta 
Lahden suuntaan. Täällä maisemia hallitse-
vat suuret järvet ja laajat viljelysalat. Kylät 
rakennuksineen, peltoineen ja persoonallisi-
ne puoteineen ovat osa elävää kulttuurimai-
semaa. Pälkäneellä matkailijalle riittää näh-
tävää ja koettavaa niin kesällä kuin talvel-
la. Pälkäneellä on vahva kulttuurihistoria ja 
Pälkäneeltä löytyy runsaasti historiallisia ja 
esihistoriallisia kohteita. Pälkäneen kaunis ja 
helposti saavutettava luonto luo hyvät edel-
lytykset hyvinvointimatkailulle.

-Turvallisuus, luonnonläheisyys, liiken-
neyhteydet, yhteisöllisyys, harrastusmahdol-
lisuudet sekä hyvät ja kattavat julkiset ja yksi-
tyiset palvelut muodostavat kokonaisuuden, 
joista kokemus viihtyisyydestä syntyy, Päl-
käneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka mää-
rittelee.

Pälkäneellä asutaan 
väljästi ja luonnonläheisesti 

Pauliina Pikka toteaa, että kunnan asuin-
tonttitarjonta on tällä hetkellä erittäin hyvä 
ja monipuolinen. 

-Meillä on runsas määrä tonttivaihtoehto-
ja niin Pälkäneen keskustan Onkkaalan tun-
tumassa kuin monilla erilaisilla kylilläkin. 
Myös hintahaarukasta löytyy jokaisen lom-
pakolle sopivaa. Suurin osa tonteistamme 
sijaitsee kuntakeskuksen tai kyläkeskuksen 
palveluiden tuntumassa, mutta kuitenkin rau-
hallisessa ja maalaismaisessa ympäristössä. 
Meillä on myös paljon erittäin hyvin saavu-
tettavia tontteja esimerkiksi Lahdentien tun-
tumassa, Pikka kertoo. 

Pälkäneellä on hyvä kunnallisten ja yksi-
tyisten palveluiden varustus ja hyvät yhtey-
det joka suuntaan.

-Meillä on kohtuullisen kattava palvelu-
verkko niin varhaiskasvatuksessa kuin pe-
rusopetuksessakin. Yksiköt ovat mukavan 
pieniä taatakseen turvallisen ja laadukkaan 
oppimisympäristön. 

Pikka sanoo, että suurin huoli palveluis-
ta kunnassa kohdistuu sosiaali- ja terveys-
palveluiden saatavuuteen ja ennen kaikkea 
henkilöstön saatavuuteen niissä palveluissa. 

-Palveluiden siirtyminen hyvinvointialu-
eiden järjestettäväksi luonnollisesti huoles-
tuttaa, koska täällä on paljon hyväksi koettuja 
ja kehitettyjä käytäntöjä, joiden menettämis-
tä pelkäämme, mikäli palveluita ryhdytään 
systemaattisesti yhdenmukaistamaan hyvin-
vointialueella. Pirkanmaan kunnat ovat hyvin 
eri kokoisia ja ikärakenteeltaan erilaisia, jol-
loin on selvää, että kaikki palvelumallit eivät 
sovellu samalla tavalla kaikkiin kuntiin. Py-
rin omalta osaltani vaikuttamaan siihen, että 
pienten kuntien ääni kuuluu valmistelussa. 
Onneksi Pirkanmaalla tehdään valmistelua 
hyvässä yhteistyössä, mutta haasteet ovat silti 
merkittävät, Pikka sanoo.

Pikka toteaa, että vallitsevasta koronae-
pidemiasta huolimatta Pälkäneen tilanne on 
ollut lähes koko ajan kohtuu rauhallinen. 

-Kokonaisuudessaan olemme selvinneet 
ihan kohtuullisen hyvin. Täällä on tilaa ja 
väljyyttä ja sitä myöten riski tartunnan saa-
miselle pienempi. Toki pandemian jatkumi-

nen kuormittaa koko ajan henkilöstöämme 
ja joudumme jatkuvasti pohtimaan toiminta-
tapoja uusien suositusten ja rajoitusten poh-
jalta, Pauliina Pikka toteaa.

Yhteinen Pälkäne -hankkeessa 
luodaan ja yhteishenkeä ja 
lisätään yhteistyötä yhteisen 
edun saavuttamiseksi 

Pikka korostaa, että kunnan elinvoima 
syntyy useiden asioiden summana. 

-Elinvoimaan vaikuttavat kunnan tarjo-
amien peruspalveluiden toimivuuden ja kil-
pailukykyisyyden lisäksi kunnassa tarjolla 
olevat muut palvelut sekä vireä yrityselämä. 
Kunta ei yksinään pysty kehittämään alueen-
sa elinvoimaa ja elinkeinoelämää vaan siihen 
tarvitaan vahvaa yhteistyötä alueiden yritys-
ten ja yhteisöjen kanssa. Pälkäneellä pyrim-
me tätä edistämään muun muassa Yhteinen 
Pälkäne-hankkeen myötä sekä vuoden alus-
ta alkaneella elinkeinopoliittisen työryhmän 
toiminnalla. Tavoitteena on matala kynnys 
yhteydenottoon sekä säännöllinen vuoro-
puhelu alueen elinkeinoelämän toimijoiden 
kanssa. Olemme liittyneet Tampereen kaup-
pakamarin jäseniksi ja toivomme myös tä-
tä myötä saavamme tukea ja ideoita oman 
elinvoimamme ja elinkeinoelämän kehittä-
miseksi, Pikka kertoo ja jatkaa:  -Kunnan 
elinvoimaa edistää myös hyvä tonttitarjon-
ta niin asuin-, yritys- kuin teollisuustonteis-
sakin. Asuintonteissa tilanteemme on hyvä 
tällä hetkellä. Sen osalta aloitamme aktiivi-
sen markkinoinnin ja monipuolisen tonttiva-
likoimamme esille tuomisen. Yritystonttien 
osalta tilanteemme on sen sijaan heikompi 
ja sen tilanteen parantamiseksi meidän tulee 
pyrkiä hankkimaan uusia maa-alueita, joita 
voisimme kaavoittaa yritystoiminnalle.

Kunnan kannustava ja joustava 
suhtautuminen yrittäjiin näkyy 
myös käytännössä 

Pälkäneellä panostus jo olemassa olevien 

yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen 
ja uusien ja aloittavien yritysten tukemiseen 
on tärkeää. Kunnan kannustava ja joustava 
suhtautuminen yrittäjiin näkyy myös käy-
tännössä, muun muassa kaavoituksessa ja 
lupapolitiikassa.

-Ehdottomasti meidän tulee edistää yrit-
täjien sijoittumista Pälkäneelle sekä pyrkiä 
pitämään kiinni täällä jo olevista yrityksistä. 
Tässä on toki tärkeää, että autamme löytä-
mään alueelta sijoituspaikan yritykselle ja 
toki on hienoa, jos pystymme itse tarjoamaan 
joko sopivan tontin tai toimitilan, Pikka ker-
too ja jatkaa: 

-Kuntastrategiamme yhtenä painopiste-
alueena on elinvoiman kehittäminen, jossa 
ensisijaisia tavoitteitamme ovat yritys- ja yh-
teisötoiminnan edellytysten parantaminen, 
positiivinen muuttovirta sekä monipuolisten 
asumisratkaisujen ja –ympäristöjen edistä-
minen. 

-Edellytysten parantamisen osalta pyrim-
me edistämään sellaisia infran ja maankäy-
tön ratkaisuja, jotka tukevat yritysten pysy-
vyyttä Pälkäneellä tai edistävät sitä, että yri-
tykset valitsevat Pälkäneen kotipaikakseen. 

Pyrimme auttamaan yrityksiä tilojen löytä-
misessä sekä sellaisissa kaavamuutoksissa, 
jotka edistävät yritysten toimintaa. Elinvoi-
majohtajamme antaa yritysneuvontaa aloit-
taville yrittäjille ja auttaa heitä pääsemään 
toiminnassaan alkuun.

-Tärkeää on myös yrittäjäystävällisen il-
mapiirin luominen sekä yrittäjyyteen kasvat-
taminen jo varhain. Yrittäjyys on tällä het-
kellä hyvin läsnä opetussuunnitelmissakin 
jo varhaisesta vaiheesta alkaen ja näin ollen 
onkin tärkeää, että lapset ja nuoret saavat ki-
pinän yrittäjyyteen ja kokevat yrittäjyyden 
aitona vaihtoehtona itsensä työllistämiseksi 
tulevaisuudessa. Tässä auttaa se, että Pälkä-
neellä on ilmapiiri, jossa yrittäminen koetaan 
positiiviseksi asiaksi, yrittäjyyteen kannus-
tetaan ja siinä tuetaan, Pikka määrittelee.

Vapaa-ajan asukkaiden 
palveluiden sujuvuus tuo 
maakuntaan kilpailuetua

Yhä enenevässä määrin lisääntyvä moni-
paikkaisuus on kiinnostava ja ajankohtainen. 
Kaupungin ja maaseudun välisen vuorovai-
kutuksen tarve ja mahdollisuudet liittyvät 
myös monipaikkaisuuteen.

Pauliina Pikka sanoo, että monipaikkai-
suus asumisen näkökulmasta sävyttää mo-
nen pikkukunnan infra- ja palvelupohdin-
toja.

-Tämä on tärkeä näkökulma myös Päl-
käneellä, jossa on noin 4 200 vapaa-ajan 
asuntoa. Tämä tarkoittaa, että sesonkiaikaan 
väkilukumme saattaa tuplaantua tai jopa 
kolminkertaistua kausiasukkaiden johdos-
ta. Työn tapojen moninaistumisen johdosta 
vapaa-ajan asukkaat eivät ole enää vain ke-
säasukkaita vaan vapaa-ajan asunnon käyttö 
saattaa jakaantua tasaisemmin ympäri vuo-
den. Meillä tämä on näkynyt myös siinä, et-
tä vapaa-ajan asukkaat päätyvätkin muutta-
maan pysyviksi asukkaiksi Pälkäneelle, joko 
ostamalla uuden asunnon tai muuttamalla 
loma-asunnon ympärivuotiseen käyttöön. 
Kausiasukkaat tuovat uusia tuulia kuntaan 
ja ovat aktiivisia palveluiden käyttäjiä ja jos-
kus myös tuottajia, Pikka toteaa. 

PARASTA AIKAA
Pälkäne sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja Tampereen seutukun-
nassa. Kunta sijaitsee maakunnan rajalla ja sillä on naapurikuntia 
Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Kunnan asutus on jakautunut 
kolmeen suureen taajamaan sekä kunnan länsiosien kyliin. Kunnan 
tärkein tieyhteys on valtatie 12. Kunnan asukasmäärä on noin 6 420.

PÄLKÄNE
PARASTA AIKAA

ASUA
YRITTÄÄ JA

VIIHTYÄ

KEVÄÄÄLLÄ-2021 Pälkäneen uudek-
si kunnanjohtajaksi valittu Pauliina 
Pikka on 43-vuotias hallintotieteiden 
ja kasvatustieteen maisteri sekä kol-
men lapsen äiti. Pikka on työskennel-
lyt kunnallisella alalla 20 vuotta, josta 
reilu puolet hallinnollisissa johtoteh-
tävissä ja alkupuoliskon opettajana ja 
rehtorina perusopetuksessa. 

-TYÖNI KESKEISINÄ TAVOITTEI-
NA on Pälkäneen kunnan elinvoiman 
sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edis-
täminen. Tavoitteena on, että kunnan 
toiminta on asiakas- ja tarvelähtöistä. 
Pyrin edistämään kuntaorganisaation 
toiminnan sujuvuutta, päätöksente-
on läpinäkyvyyttä sekä kuntalaisten 
osallistamista, kunnanjohtaja Paulii-
na Pikka linjaa. 

”Pälkäneellä on ilmapiiri, jossa yrit-
täminen koetaan positiiviseksi asi-
aksi, yrittäjyyteen kannustetaan ja 
siinä tuetaan”, Pälkäneen kunnan-
johtaja Pauliina Pikka toteaa.
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Palveleva asiantuntijaliike
Vikinraitti 3, Sääksjärvi • P. 040 584 9962

www.parkettiherala.fi

• Lauta- ja mosaiikkiparketit
• Korkkilattiat, laminaatit ym.
Myös asennukset, puulattioiden hionnat ja lakkaukset.

Parkettimyyntiä ja 
asiakaspalvelua 

yli 20 vuoden vankalla 
kokemuksella!

Ilmainen
arviointi!

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

Elinvoimaa ja vahvaa yrittäjyyttä

-Ylöjärvi on elinvoimainen ja 
kehittyvä paikkakunta, jos-
sa niin työvoiman saatavuus, 
liikenneyhteydet, logistinen 

sijainti sekä toimitilamahdollisuudet ja 
tonttitarjonta ovat hyvät. Alueemme 
elinkeinotoimen tehtäviä hoitavana ta-
hona, tarjoamme toimiville ja aloittavil-
le yrityksille monipuolisia palveluita, 
joita kannattaa hyödyntää. Täällä toimii 
jo noin 3000 yritystä, joten paikallisten 
palvelujen ja tuotteiden kirjo on laaja 
ja yhteistyö yrittäjien kesken vahvaa, 
kertoo Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n 
toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki.

Ylöjärvellä on hyvä yrittää
Pieni mutta dynaaminen yli 33 000 

asukkaan kaupunki tarjoaa vahvan yri-
tystoimintaympäristön aivan Tampe-
reen välittömässä läheisyydessä, län-
tisen kehätien varrella. 

- Pelkästään viime vuoden aikana pe-
rustettiin Ylöjärvelle 238 uutta yritystä 
ja lisäksi luovutettiin 12 yritystonttia. 
Toimitilahankkeita on meillä käynnissä 
parasta aikaa useita ja viime vuonnakin 
toteutui suuria investointihankkeita, jo-
ten kehitys on ollut todella positiivista. 
Esimerkiksi 

Kolmenkulman yritysalueelle on si-
joittunut Pimara Oy, suuri logistiikka-
alan toimija. Teollisuuspuolella Lehto-
vuori Oy ja Avant Tecno Oy rakentaa 
ja laajentaa toimitilojaan, sanoo Isoläh-
teenmäki.

Vapaita yritystontteja tarjolla
Ylöjärven kaupungilla on tarjolla 

useita eri sijoittumisvaihtoehtoja sekä 
kaupalle että teollisuudelle. Yritysaluei-
ta ovat Elovainio, Kolmenkulma, Tam-
mikangas, Siltatie, Soppeenmäki, Tei-
von yrityspuisto, Teivo II ja uutena Tei-
vo III, jossa asemakaavoitus on jo aloi-
tettu. Tällä hetkellä vapaita yritystont-
teja on tarjolla ennen kaikkea Kolmen-
kulman ja Siltatien yritysalueilla.

- Tontin myyntiprosessi Ylöjärvellä 
on rakennettu joustavaksi ja tarvittaessa 
pystymme etenemään asiassa hyvinkin 
nopeasti. Haluamme tarjota joustavan 
mallin ja organisaatiomme sekä kau-
pungin avun, jotta yrityksen sijoittu-
minen Ylöjärvelle onnistuu parhaalla 
mahdollisella tavalla, korostaa lopuksi 
Isolähteenmäki.

www.ylojarvenyrityspalvelu.fi
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Ylöjärvi sijaitsee yhdellä Suomen voimakkaimmin kasvavista alueista Tampereen kaupunkiseu-
dulla. Monipuolisen ja vahvasti kehittyvän elinkeinorakenteen omaava paikkakunta tunnetaan-
kin yritysmyönteisyydestään ja vahvasta yritystoimintaympäristöstä.  Lisäksi Ylöjärven hyvä lo-
gistinen sijainti liikenteen risteyskohdassa mahdollistaa erinomaiset yhteydet joka suuntaan. 

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n 
toimitusjohtaja Timo Isoläh-
teenmäki

LIIKETILAA YLÖJÄRVEN
ELOVAINIOLLA

Sijainti VT 3 ja VT 65 risteyksessä

Elotie 2, 33470 YLÖJÄRVI
p. 0400 632 235 • jari.makela@ilokoy.fi

www.liikekeskusilo.fiKatso tarkemmin:
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YRITYSTONTTI
3-TIEN VARRELTA?

VT3n ja
pääjunaradan varrella

Soita ja kysy myös muista vapaista tonteista!


   Valmis infra ja nopeat päätökset
   Erinomaiset yhteydet:

  VT3, pääjunarata n. 5 min,
  Rauman satama 2 h, Porin syväsatama 1 h

Vt 3

Elinkeinoelämän suhdannetilanne
jatkunut varsin hyvänä

–Teollisuus jatkaa hy-
vää virettään ja kas-
vun kannalta suurin 
ongelmana on edel-

leen materiaalien saatavuus.  
Toisaalta palveluissa etenkin ra-
joituksista kärsineillä aloilla on 
tullut entisestään lunta tupaan. 
Rakentamisessa asuntojen en-
nätystuotanto on kääntymässä 
alaspäin. Suhdanne on koko-
naisuutena kypsymässä, vaik-
ka alojen tilanteet vaihtelevat-
kin varsin paljon, sanoo EK:n 
johtaja Sami Pakarinen.

–Yrityksillä tuotanto ja 
myynti ovat jatkaneet kasvuaan, 
mutta työvoiman saatavuuson-
gelmat ovat pahentuneet entises-
tään. Suhdannebarometrin vas-
taajista jo 35 prosenttia ilmoitti 
ongelmakseen ammattitaitoisen 
työvoiman saatavuuden, raken-
tamisessa peräti 52 prosenttia. 
Yrityksissä riittää haasteita, sil-
lä samaan aikaan kustannusten 
nousuvauhti on kiihtynyt voi-
makkaasti, Pakarinen toteaa.

Työllisyystoimista 
saatava lisää vetoapua

Suomen työllisyyskehitys-
tä siivittää nyt globaali nousu-
suhdanne koronapandemiasta. 
Yritysten henkilöstöodotuk-
set ovat yhä varsin myönteiset. 
Maailmantaloudessa tilanne on 
kuitenkin tasaantumaan päin ja 
jossain vaiheessa suhdanteen 
tuoma vetoapu hiipuu.

–Katse pitää nyt suunnata 
niihin työllisyystoimiin, joilla 
helpotetaan Suomen työmarkki-
noiden rakenteellisia ongelmia. 
Hallitus on päättämässä 110 mil-
joonan euron työllisyystoimista 
helmikuun puolivälissä. Vaikka 
toimien suuruusluokka on vaa-
timaton, nuokin eurot on saata-
va kasaan, EK:n toimitusjohtaja 
Jyri Häkämies sanoo.

Työllisyystoimien kiireel-
lisyyttä peräänkuuluttaa myös 
yritysten alati kasvavat ongel-
mat työvoiman saatavuuden 
suhteen. Tekijäpula tulee tule-
vina vuosina vaikeutumaan, sil-
lä työikäisten ikäluokka on pie-
nentymässä.

–Suomessa on samaan aikaan 
korkea työttömyys ja kaikkien 
aikojen vakavin pula osaavas-
ta työvoimasta, joka haittaa yri-
tysten mahdollisuuksia kasvaa. 
Meidän on rohkeasti siirryttävä 
passivoivasta työttömyysturvas-
ta kohti aktiivista Ruotsin mal-
lista työllisyyspolitiikkaa, Hä-
kämies sanoo.

Kasvu hiipuu Hämeessä
Hämeen teollisuuden, raken-

tamisen ja palvelualojen yritys-
ten suhdannearviot heikkenivät 
vuoden 2021 lopussa omikron-
variantin leviämisen myötä. 
Tieto selviää Hämeen kauppa-
kamarin ja EK:n yhteistyössä 
tammikuussa tekemästä Suh-
dannebarometrikyselystä. 

–Kasvu hiipuu Hämeessä 
pois lukien rakentaminen ja 
puutuoteteollisuus. Yritysten 
lähiajan ennusteet ovat vaisuja 
ja erityisesti matkailualla odo-
tukset ovat voimakkaasti laske-
neet, toteaa Hämeen kauppaka-
marin toimitusjohtaja Jussi Ee-
rikäinen.

Tammikuussa Hämeessä 
vastanneista yrityksistä 8 pro-
senttia odotti suhdanteiden pa-
rantuvan ja 77 prosenttia arvi-
oi suhdanteiden pysyvän ennal-
laan.

Tuotanto- ja myyntimäärät 
lisääntyivät vuoden 2021 lo-
pussa aiempien odotusten mu-
kaisesti ja tuotannon odotetaan 
kasvavan hieman myös loppu-
talven aikana. 

–Tammikuussa vastanneista 
20 prosenttia arvioi tuotannon 
määrän olevan suurempi seu-
raavan kolmen kuukauden ai-
kana, kun lokakuussa vastaava 
osuus oli 33 prosenttia, Eerikäi-
nen kertoo.

Pulaa materiaaleista, 
kapasiteetista ja 
työvoimasta 

Kuten lokakuussakin, hä-

mäläisyrityksistä 28 prosent-
tia kertoi tammikuussa kysyn-
nän olevan edelleen vaimeaa. 
Lähes viidenneksellä yrityk-
sistä oli pulaa materiaalista ja 
kapasiteetista. Kannattavuus 
on pysynyt vuodentakaisella 
tasolla ja kustannusten nousu 
on myyntihintojen nousua voi-
makkaampaa.

Hämeessä yritysten henkilö-
kunnan määrä oli kausivaihte-
lu huomioon ottaen hienoises-
sa nousussa loka-joulukuussa. 
Vuoden alussa työvoima pysy-
nee ennallaan.  

Työvoiman saatavuus heik-
kenee edelleen ja materiaalien 
toimituksissa on ongelmia, jot-
ka heikentävät näkymiä. Mark-
kinoilla on selvästi epävarma 
jakso menossa.

EK:n tammikuun Suhdannebarometrin 
perusteella suomalaisyritysten suhdan-
netilanne on jatkunut varsin myönteise-
nä vuodenvaihteen tienoilla. Erot alojen 
välillä ovat kuitenkin suuria. Kasvu hiipu-
massa Hämeessä lukuun ottamatta ra-
kentamista ja puutuoteteollisuutta. 

Hämeen kauppakamarin 
toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen 
Kuva: Pipsa Stenlund, Oakhill Oy
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Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rakentamisen 
aloitusten määrä viime vuoden tasolla

–Suurelta tuntuvaa laskuprosent-
tia selittää viime vuoden alussa 
alkanut 1,5 miljardin euron ar-
voisen Kemin biotuotetehtaan 

rakentaminen. Ilman tuota hanketta raken-
tamisen aloitusten arvo tämän vuoden ensim-
mäisellä neljänneksellä olisi 5 % pienempi 
kuin vuotta aiemmin, RPT Byggfakta Oy:n 
toimitusjohtaja Sampsa Seppälä kertoo.

RAKENNUSTYYPEITTÄIN tarkasteltuna 
kerrostalojen aloitusten arvo tämän vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä on edelleen 
suuri (1,6 miljardia euroa), mutta se on 200 
miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaava-
na aikana viime vuonna. Liike- ja toimis-
torakennusten sekä koulurakennusten aloi-
tusten arvo on tämän vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä suurempi kuin vuosi sitten. 
Sote-rakentamisen aloitusten arvot ovat tä-
män vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 

samalla tasolla kuin vuosi sitten.

KORJAUSRAKENTAMISEN ROOLI kas-
vaa: vuoden 2021 ensimmäisellä neljän-
neksellä korjausrakentamisen aloitusten ar-
vo oli 22 % kokonaisarvosta, mutta vuoden 
2022 ensimmäisellä neljänneksellä osuus on 
lähes 30 %.

MAAKUNNITTAIN LASKETTUNA raken-
tamisen aloitusten arvo nousee vuoden en-
simmäisellä neljänneksellä kuudessa ja las-
kee 11 maakunnassa. Keski-Suomessa aloi-
tusten arvo on viimevuotisella tasolla.

Rakentamisen aloitusten arvo kasvaa Ete-
lä-Savossa (+193 %), Pohjois-Pohjanmaal-
la (+178 %), Varsinais-Suomessa (+22 %), 
Etelä-Pohjanmaalla (+19 %), Pohjanmaalla 
(+7 %) ja Pirkanmaalla (+2%).

Rakentamisen aloitusten arvo pienenee 
Lapissa ( –96 %),  Kymenlaaksossa ( –84 %), 

 Satakunnassa (–82 %), Kainuussa (–73 %), 
Kanta-Hämeessä (–73 %), Keski-Pohjan-
maalla (–72 %), Pohjois-Karjalassa (–64 %),  
Etelä-Karjalassa (–27 %), Pohjois-Savoissa 
(–25 %), Päijät-Hämeessä (–21 %) ja Uu-
dellamaalla (–3 %).

– TIEDOT RAKENTAMISEN aloituksista 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ovat 
aloitusten arvon laskusta huolimatta rohkai-
sevia.  Kun näihin RPT Byggfaktan raken-
nustutkimuksen keräämiin alkavien hank-

keiden tietoihin yhdistetään edelleen matala 
korkokanta, koronan toistaiseksi suhteellisen 
vähäinen vaikutus rakentamiseen yleensä ja 
talouden suhteen hyvät luottamusindeksit, ra-
kentaminen näyttäisi säilyvän hyvällä tasol-
la tänä vuonna. Markkinaa tulee kuitenkin 
edelleen häiritsemään materiaali-, laite- ja 
työvoimapula, Sampsa Seppälä sanoo.

RPT Byggfakta julkaisee rakentamisen 
aloituksia koskevan trendiraporttinsa neljä 
kertaa vuodessa.

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

businesskangasala.fi   |  lamminrahka.fi 
kangasala.fi /asuminen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-tontit/kaupungin-tontit/

Harkitsetko muuttoa tai 
etsit yrityksellesi tonttia?

Kangasala
on monien
mahdollisuuksien 
kaupunki.

RPT Byggfaktan uusimman rakentamisen aloituksia koskevan 
kvartaaliraportin mukaan tämän vuoden ensimmäiselle nel-
jännekselle suunniteltujen rakentamisen aloitusten määrä 
on viimevuotisella tasolla, mutta aloitusten arvo laskee 32 % 
verrattuna vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aloituk-
siin. Tampereen Kannella rakennetaan vielä muutaman vuo-
den ajan. Pirkanmaalla rakennusaloitusten arvo on tämän 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaa-
vaa aikaa korkeampi. 

Pirkanmaalla rakennusaloitusten arvo on tämän vuoden ensimmäisellä neljännek-
sellä kaksi prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa korkeampi. Tampereen Kannella 
rakennetaan vielä muutaman vuoden ajan. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen
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Tampereen Sähköverkon 
toimitusjohtaja Petri Sih-
vo ennakoi, että Tampereen 
Sähköverkko ei nosta siirto-
hintojaan tänä vuonna.

- Tulevaisuudessa on pai-
netta pikemminkin hintojen 
laskuun, koska Energiaviras-
ton valvontamenetelmät ovat 
muuttuneet kesken valvonta-
kauden, Sihvo arvioi.

Tampereen Sähköverkon 
jakelualueella on sekä maa-
kaapeloitua kaupunkialuetta 
että maaseutumaista aluetta, 
jossa on parhaillaan käynnis-
sä maakaapelointihankkeita.

- Panostamme toimitus-
varmuuteen Teiskon alu-
eella vaihtamalla ilmajoh-
toverkkoja maakaapeleihin. 
Nämä toimitusvarmuusin-
vestoinnit tehdään vuoden 
2028 loppuun mennessä. To-
ki osa Teiskon verkosta jää 
ilmajohdoksi, joka on kus-
tannustehokas ratkaisu haja-
asutusalueella.

Maakaapelointi vähen-
tää ja lyhentää sähkökatko-
ja haja-asutusalueella, koska 
myrskyt ja tykkylumet eivät 

pääse vaikuttamaan sähkön 
jakeluun. Sähkömarkkina-
lain tavoitteena on, että haja-
asutusalueilla pystytään säh-
köt palauttamaan 36 tunnin 
sisällä ja taajamissa 6 tun-
nin sisällä.

Tampereen Sähköverkko 
panostaa sähköverkon ke-
hittämiseen myös kaupun-
kialueella. Tampere on ha-
lutuin muuttokohde koko 
maassa ja se näkyy kaupun-
kiympäristön tiivistymisenä 
ja asiakasmäärän kasvuna. 
Tulevaisuuden suurimmak-
si haasteeksi nähdään säh-
kön siirtokapasiteetin hal-
linta kaupunkialueella.

- Tutkimme tänä vuonna, 
mitä vaikutuksia on sähköi-
sen liikenteen yleistymisellä 
ja lämmityksen lisääntyväl-
lä sähköistymisellä. Energia-
murros lisää paineita siirto-
kapasiteetin lisäämiseen se-
kä sen tarkkaan hallinnoin-
tiin.

Valmiiksi rakennetussa 
kaupunkiympäristössä säh-
köverkon saneeraus ja laa-
jentaminen ovat vaativia ja 

kalliita toteuttaa. 
- Investointeja on erittäin 

vaikea saada kannattaviksi ja 
sitä ei mielestäni huomioida 
nykyisessä Energiaviraston 
valvontamallissa riittävästi. 
Samaan aikaan komponent-
tien hinnat ovat lähteneet 
laukalle, Sihvo kuvailee ti-
lannetta.

Tampereen Sähköverkko 
on Suomen edullisimpien 
siirtoyhtiöiden joukossa.

ETLA: T&k-verotukien kohdentaminen pienille ja 
keskisuurille yrityksille tuottaa suurimmat hyödyt

T&k-verotukia käytetään 
OECD-maissa laajalti lisää-
mään yritysten kannustimia 
investoida sekä vähentä-
mään tutkimus- ja kehitys-
toiminnan kustannuksia. 
Vuonna 2020 t&k-toimin-
nan verokannustimia tarjosi 
kaikkiaan 32 OECD-maata 
37:stä. Verotuet kattoivat yli 
puolet tutkimus- ja kehitys-
toimintaan allokoitujen jul-
kisten tukien kokonaismää-
rästä OECD-alueella.

Silti t&k-verotukimalli-
en ominaisuuksien vaikut-
tavuudesta on saatavilla var-
sin vähän tutkimustietoa. Ei 
siis ole selvää, minkälainen 
malli antaa parhaat kannus-

timet yritysten tutkimus- ja 
kehityspanostuksille ja tuot-
taa eniten esimerkiksi inno-
vaatioita.

Tuoreen Etla-tutkimuk-
sen mukaan t&k-verokan-
nustinmalli kannattaisi ra-
kentaa niin, että se painot-
tuu pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin tai suosii niitä. Sa-
malla sen tulisi luoda myös 
nuorille, tappiollisille yri-
tyksille kannusteita inves-
toida. TT-säätiön rahoitta-
massa tutkimuksessa ”The 
design of R&D tax incenti-
ve schemes and firm inno-
vation” (Etla Report 123) 
analysoidaan t&k-verotuki-
asteen ja verotukijärjestel-

män ominaisuuksien yhteyt-
tä yrityssektorin omiin tutki-
mus- ja kehityspanostuksiin 
ja innovaatiotuotoksiin tukia 
käyttäneissä maissa vuosina 
2000–2018.

Maissa, joissa on käy-
tetty pk-yrityksiä suosivia 
t&k-verohelpotuskäytäntö-
jä, ovat yrityssektorin inno-
vaatiopanostukset olleet sel-
västi muita maita korkeam-
pia. Myös aiempi tutkimus 
viittaa siihen, että yhden 
euron lisäys t&k-verotues-

sa tuottaa suurimman lisä-
yksen pk-yritysten t&k-pa-
nostuksissa, ja lisäksi suorat 
tuet täydentävät t&k-verotu-
kia. Sen sijaan isojen yritys-
ten kohdalla t&k-verotuet ja 
suorat tuet näyttäisivät kor-
vaavan toisiaan, jolloin nii-
den yhteiskäyttö ei tuota pa-
rasta tulosta, toteaa Etlan tut-
kimusjohtaja Heli Koski.

– Suurten yritysten inno-
vaatiotoiminnan kannusteet 
kannattaisi keskittää vero-
tuen sijaan tarkasti kohden-

nettuihin suoriin t&k-tukiin. 
Lisäksi verohuojennusmalli, 
joka tarjoaisi isoille yrityk-
sille vähemmän t&k-verotu-
kia kuin pk-yrityksille, tai ei 
lainkaan, vähentäisi huomat-
tavasti mallin rasitusta julki-
selle taloudelle, Koski huo-
mauttaa.

Raportin aineistoanalyy-
si viittaa siihen, että tukien 
t&k-kannustinvaikutukset 
ovat olleet suurimmat mais-
sa, joissa on käytetty hybri-
dimallia eli t&k-verohuojen-

nusmahdollisuus on perustu-
nut osin yrityksen t&k-me-
nojen kokonaisvolyymiin ja 
osin niiden lisäykseen. Hy-
bridimallin käyttö liittyy li-
säksi positiivisesti innovaa-
tiotuotokseen.

Eri verotukimallien 
ominaisuuksien 
vaikuttavuudesta ei ole 
riittävästi tietoa

Tutkimusperusteinen tie-
to verotukimallien ominai-
suuksien vaikuttavuudesta 
on yhä vähäistä eikä esimer-
kiksi verohuojennukseen oi-
keuttavien kustannuslajien 
määrittelyn merkityksestä 
ole tehty tutkimusta. Van-
kempien johtopäätösten te-
kemiseksi tarvitaan lisää yri-
tystason aineistoilla tehtyä 
tutkimusta aiheesta.

– Emme ole tutkimukses-
sa arvioineet eri t&k-vero-
tukimallien pitkän aikavä-
lin hyvinvointivaikutuksia 
tai vaikutuksia tuottavuu-
teen. Pysyvän tukimallin 
käyttöönotto edellyttääkin 
kokonaistaloudellisten vai-
kutusten arviointia eri mal-
lien välillä, Etlan Heli Koski 
painottaa.

Teksti ja kuvalähde Etla

Myynti: 
MP-Plast Oy, Vantaan Kiinnike ja Rak Oy, 
Kiinnikekolmio Oy, Ahlsell Oy, Kitakone Oy

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

MP-Plast OyMP-Plast Oy
www.mp-plast.fi 

Sähkön siirtohinta ei nouse Tampereella
Tampereen Sähköverkko investoi haja-asu-
tusalueella toimitusvarmuuteen ja kau-
punkialueella se valmistautuu energiamur-
roksen haasteisiin eli sähköisen liikenteen 
yleistymiseen, lämmityksen sähköistymi-
seen ja siirtokapasiteetin lisäämiseen.

Ratikan rakentaminen 
Tampereen keskustaan oli 
sähköverkkoyhtiölle iso 
ponnistus, sillä maan alla 
alkaa olla ahdasta.

Yritysten t&k-verokannustinmalli kannattaa ra-
kentaa niin, että se painottuu pieniin ja keskisuu-
riin yrityksiin ja luo samalla nuorille, tappiollisil-
lekin yrityksille kannusteita investoida. Tulokset 
perustuvat juuri julkaistuun Etla-tutkimukseen. 
Tukien tehokkaamman kohdentumisen lisäksi 
t&k-verohuojennusmalli, joka tarjoaisi isoille yri-
tyksille vähemmän verotukia kuin pk-yrityksille, 
tai ei lainkaan, vähentäisi huomattavasti verotu-
kimallin rasitusta julkiselle taloudelle. Ennen py-
syvän verotukimallin käyttöönottoa on kuitenkin 
tarpeellista arvioida huolella erilaisten mallien 
kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

Etlan tutkija Paolo Fornaro ja 
tutkimusjohtaja Heli Koski.



Yritysmaailma  14

työnjohtaja Joni Hilden 040 711 3318
www.pirkanmaanviemaritekniikka.fi

VIEMÄRIHUOLTOPALVELUT
Tampere & Pirkanmaa

24/7
päivystys

040 356 6664

•  Viemäreiden avaukset
•  Öljynerotinkaivojen tyhjennykset
•  Hiekanerotinkaivojen tyhjennykset
•  Rasvanerotinkaivojen tyhjennykset
•  Kiinteistöjen viemäreiden puhdistukset 
•  Juurien poistot
•  Viemäreiden kuvaukset ja raportointi
•  Sadevesikaivojen tyhjennykset 
•  Viemäreiden sulatukset
•  Sadevesikaivojen sulatukset
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Minivarastot

P irkanmaan PR-Rakennus Oy vuokraa erikokoisia varas-
toja. Vuokraamme yksityisille ja yrityksille. Minivarastot 

sopivat moneen tarpeeseen; oli kyse sitten kesäkalusteiden 
säilytyksestä tai vaikkapa venetarvikkeiden varastoinnista. 
Varastomme ovat maantasossa ja siis helppo kulkuisia. Kul-
ku on isosta nosto-ovesta ja pihat ovat asfaltoituja. Lämpi-
missä lattialämmitteisissä turvallisissa minivarastoissa on 
omaisuutesi turvassa niin säältä kun varkailta. Ota yhteyttä 
meihin niin katsomme varastointitarpeesi kuntoon.
•• muuttotilanteissa
•• elämäntilanteen muutoksissa
•• äkillisiin tila tarpeisiin (esim. tulipalo)
•• kausisäilytys

Teollisuushalli vuokraus

Rakennamme tällä hetkellä uusia laadukkaita vuokratta-
via hallitiloja Ylöjärven Hopeatiellä ja tarvittaessa myös 

muuallekin Pirkanmaalle. Hallit soveltuvat toimitiloiksi, 
toimistoksi, myymäläksi tai tuotantotiloiksi. Hallitilamme 
ovat alkaen 35 m2. Alueella toimii oma kiinteistöhuoltomme.

Yrittäjä, sijoittaja, autoharrastaja! Etsitkö varasto/
tuotantotilaa Ylöjärven Parman- alueelta?
•• varustettu omilla sähkön, lämmön sekä kylmän ja 
 lämpimän veden mittareilla
•• tilat on maalattu ja seinän alareunat vaneroitu
•• hallitilat ovat hyvin varusteltuja ja muunneltavissa 
 erilaisiin tarpeisiin esimerkiksi toimitiloiksi
•• halleihin on helppo rakentaa parvitiloja eri käyttö 
 tarkoituksiin
•• vuokrattavana on erikokoisia tiloja – tiloja voidaan 
 myös yhdistellä
•• toimiva hallitila sisältää kattavan varustuksen
•• vapaa sisäkorkeus 4.8 m
•• parven, toimiston, sosiaalitilat, jne
•• nosto-ovet käyntiovella toimivat kaukosäädöllä
•• wc/viemäri varaus
•• painepesurihanat
•• hyvät ja toimivat asfaltoidut pihat
•• valaistut piha-alueet

Myytävät teollisuushallit

Rakennamme tällä hetkellä uusia laadukkaita myytäviä 
hallitiloja Pirkanmaalle, Hallit soveltuvat varastoiksi, 

toimitiloiksi, toimistoksi, myymäläksi tai tuotantotiloiksi. 
Hallitilamme ovat alkaen 35 m2. Yhtiövastikkeet ovat vain 
1€/m2/kk, jonka veloittaa kiinteistöosakeyhtiö. Alueella toi-
mii myös oma kiinteistöhuoltomme, joten lumen auraus ja 
hiekoitus sujuu hyvin. 

Yrittäjä, sijoittaja, autoharrastaja, veneharrastaja, 
asuntoautoharrastaja! Etsitkö varasto/
tuotantotilaa Ylöjärven Parman- alueelta?
•• varustettu omilla sähkön, lämmön sekä kylmän ja 
 lämpimän veden mittareilla, joten maksat vain mitä käytät
•• tilat on maalattu ja seinän alareunat vaneroitu ja massattu
•• hallitilat ovat hyvin varusteltuja ja muunneltavissa 
 erilaisiin tarpeisiin esimerkiksi toimitiloiksi
•• halleihin on helppo rakentaa parvitiloja eri 
 käyttötarkoituksiin
•• vuokrattavana on erikokoisia tiloja – tiloja voidaan 
 myös yhdistellä
•• toimiva hallitila sisältää kattavan varustuksen, 
 löytyy myös voimavirta
•• vapaa sisäkorkeus 4.8 -5 m
•• parven, toimiston, sosiaalitilat, jne
•• nosto-ovet käyntiovella toimivat kaukosäädöllä
•• wc/viemäri varaus
•• painepesurihanat
•• hyvät ja toimivat asfaltoidut pihat
•• valaistut piha-alueet

JUKKA PASANEN
044 595 8853

TOMI RAHKO 
044 595 8854

pirkanmaan@pr-rak.fi
www.teollisuustiloja.fi

TULE KATSOMAAN

MALLIA,
ME NÄYTETÄÄN SULLE 

HALLIA

Uusi kohde:
Hiekkatie 1, Ylöjärvi, josta 

myydään 35-100 m2

www.pvc-halli.fi

FinEst-Hall Oy
Amerintie 1, 04320 Tuusula,

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

PRESSUHALLIT AMMATTIKÄYTTÖÖN

esim. 15x21x6

alkaen 878€/kk
+ alv 24%, 60 kk leasing, 

hinta yrityksille, asennettuna

Pirkanmaalle
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Huolehdi oikein  
öljyjätteestä -  
öljyä voi kierrättää 
rajattomasti
Jäteöljy, jota syntyy esimerkiksi auton öljynvaihdossa, on 
kierrätettävää materiaalia. Oikein käsiteltynä sitä voidaan 
kierrättää rajattomasti. Lisäksi luontoon joutuessaan jä-
teöljy voi pilata miljoonia litroja vettä. Öljyn kierrättäminen 
on siis paitsi ekoteko myös järkevää resurssien käyttöä.

Jäteöljyn kierrättäminen on helppoa:

Öljy on uusiutumaton luonnonva-
ra, mutta sitä voidaan kierrättää 
lukemattomia kertoja.
– Jäteöljyn kierrättäminen on 
ympäristöteko, koska sillä vähen-
netään uuden raakaöljyn tarvetta 
ja tällä saadaan vähennettyä 
öljyn tuottamisesta aiheutuvia 
hiilidioksidipäästöjä, yksikönpääl-
likkö Henri Liukkunen Lassila & 
Tikanojalta sanoo. 

Edullisin ja ympäristö- 
ystävällisin vaihtoehto

Kaikkiaan yli 90 prosenttia jäteöl-
jystä voidaan kierrättää uusiksi 
öljytuotteiksi. L&T:n tavoitteena on 
välittää tätä tietoa eteenpäin.

”Mitä enemmän saadaan jäteöl-
jyä asianmukaiseen käsittelyyn, 

Puhelun hinta kiinteän lankaverkon tai matkapuhelinverkon liittymästä on 0,084 €/puh + 0,167 €/min (sis. alv 24 %).

sitä enemmän voidaan välttää 
raakaöljystä valmistettujen voi-
teluaineiden käyttöä. Voiteluöljy 
ylipäätään ei ole mikään kerta-
käyttötuote. Se voidaan palauttaa 
rajattomasti käyttöön, mikäli 
keräys ja käsittely tehdään oikein”, 
Liukkunen selventää.

Yksi jäteöljyn uudelleenkäytön 
tärkeimmistä edellytyksistä on 
oikeanlainen varastointi, jossa 
L&T opastaa asiakkaitaan. Mikäli 
samaan keräilyastiaan päätyy 
jäteöljyn lisäksi esimerkiksi ben-
saa tai maalia, jäte-erä joudutaan 
ohjaamaan muuhun käsittelyyn, 
eikä kierrättäminen onnistu.  Myös 
keräilyastioiden oikea koko ja ke-
räysrytmin suunnittelu vähentävät 
ympäristön kuormittamista.

MAINOS

MAINOS

VASTUULLINEN

JÄTEÖLJYN KIERRÄTTÄJÄ

Lajittele jäteöljy erilleen muista jätejakeista, jotta 
jäteöljy olisi mahdollisimman hyvin kierrätettävissä.

Tilaa L&T:ltä nouto käytetylle jäteöljylle numerosta 
010 636 6031 tai oil@lassila-tikanoja.fi.

Nouto on maksuton, jos noudettavaa jäteöljyä on 
yli 800 litraa ja jäteöljy on pakattuna vähintään  
200 litran pakkauksiin.

KIERTOTALOUDESTA TOTTA

L&T on sitoutunut toimimaan 
ja tiedottamaan vastuullisen 

jäteöljyhuollon puolesta

Kaikkiaan yli 90 prosenttia jäteöljystä voi-
daan kierrättää uusiksi öljytuotteiksi. Näin 
saadaan myös vähennettyä öljyn tuottami-
sesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Jäteöl-
jyt halutaan kerätä entistä tehokkaammin tal-
teen. Muutokseen pyritään Öljyjätehuollon 
Green deal -sopimuksella, joka solmittiin 
maaliskuussa-2019 Ympäristöteollisuus ja 
-palvelut YTP ry:n ja ympäristöministeriön 
kesken. Green dealiin voivat toimijat liittyä 
antamalla oman vapaaehtoisen sitoumuksen-
sa, jossa toimija määrittelee omat toimenpi-
teensä kestävän kehityksen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Sitoumuksen avulla edesaute-
taan ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä 
edesautetaan kiertotalouden periaatteita.

Lassila & Tikanoja on ensimmäisenä ym-
päristöalan yrityksenä liittynyt mukaan Ym-
päristöteollisuus- ja palvelut YTP ry:n ja ym-
päristöministeriön solmimaan Green deal-so-
pimukseen valtakunnallisen öljyjätehuollon 
kehittämisestä.

L&T sitoutuu tarjoamaan jäteöljyn keräys-
palvelua valtakunnallisesti tavoitteenaan, että 
kaikki yhtiön asiakkailtaan keräämä jäteöl-
jy päätyy regenerointiin ja näin ollen uudel-
leenkäyttöön. L&T:n sitoumuksessa on kol-
me ydinkohtaa: uudelleen käytön lisääminen, 
tietoisuuden kasvattaminen ja oma toiminta.

L&T:n projektipäällikkö Henri Liukkunen 
kertoo, että L&T liittyi mukaan valtakunnal-
lista öljyjätehuoltoa kehittävään Green deal-
sopimukseen keväällä-2019. 

- Sitoumus on annettu viiden vuoden jak-
solle, vuoteen 2024 saakka. L&T:n oma kun-
nianhimoinen tavoite on, että asiakkailta ke-
rätyn jäteöljyn määrää kasvatetaan kymme-
nellä prosentilla vuoteen 2025 mennessä. En-
simmäisten kolmen vuoden aikana tavoite on 
jo täytetty ja tavoitetta on päivitetty tarpeen 
mukaan. Sitoumukseen kuuluu myös se, että 
L&T:n oma toiminta täyttää tietyt kriteerit. 
L&T on Suomen suurimpia kuljetusliikkei-
tä raskaan kuljetuskaluston määrällä arvioi-
taessa. Näin ollen L&T:lle on tärkeää, että 
käytössä olevaa ajoneuvokalustoa huolletaan 
huoltokorjaamoissa, joista jätteet ohjataan 
asianmukaiseen käsittelyyn. Tähän liittyen, 
L&T käyttää osassa kalustossaan uudistettua 
voiteluöljyä, jolla varmistetaan öljyn kierrät-
täminen kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

-L&T on sitoutunut jäteöljyn vastuulliseen 
keräykseen ja kierrätykseen valtakunnalli-
sesti. Kaikki L&T:n keräämät hyvälaatuiset 

öljyjätteet toimitetaan kierrätykseen. Kerä-
yspalvelut järjestetään yhteistyössä yritysten, 
jätehuoltoviranomaisten, jätehuoltoyhtiöiden 
ja kuntien kanssa.

Henri Liukkunen arvioi, että L&T kerää 
syntynyttä jäteöljyä yli 11 000 tonnia vuo-
sitasolla.

Perusöljy on voiteluaineteollisuuden 
yksi raaka-aine

-Kerromme asiakkaillemme, kuinka pal-
jon kerätty jäteöljymäärä pienentää hiilija-
lanjälkeä. Yksi uudelleenkäytön tärkeimmis-
tä edellytyksistä on oikeanlainen varastointi. 
Syntynyt jäteöljy pitäisi pystyä pitämään eril-
lään muista jätejakeista. Käytetyt öljyt saa-
daan puhdistettua prosessissa, kunhan laa-
duiltaan erilaiset jätteet pidetään toisistaan 
erillään jätteen syntypaikalta lähtien. Mikä-
li samaan keräilyastiaan päätyy esimerkiksi 
bensaa tai maalia, jäte-erä joudutaan ohjaa-
maan muuhun käsittelyyn eikä kierrättämi-
nen näin ollen onnistu.  

Myös keräilyastioiden oikea koko ja ke-
räysrytmin suunnittelu vähentävät ympäris-
tön kuormittamista, kun ajosuoritteita tarvit-
see tehdä vähemmän, Liukkunen selventää.

L&T:n tavoitteena on 
välittää tätä tietoa eteenpäin

- Opastamme asiakkaitamme jätteen syn-
typaikkaperäiseen lajitteluun. 

Mitä enemmän jäteöljyä saadaan asianmu-
kaiseen käsittelyyn, sitä enemmän voidaan 
vähentää raakaöljystä valmistettujen voite-
luaineiden käyttöä. Voiteluöljy ei ole kerta-
käyttötuote, vaan se voidaan palauttaa rajat-
tomasti käyttöön regeneroinnin kautta, mikäli 
keräys ja käsittely tehdään oikein.

Miten jäteöljyn nouto tilataan?
-Meillä on koko maan kattava keräilyjär-

jestelmä. Meillä on kymmenen vaarallisten 
jätteiden terminaalia Suomessa. Näiden ter-
minaalien kautta toteutamme koko maan jä-
teöljyn keräilyn, Henri Liukkunen kertoo.  

-Käytetyt, hyvälaatuiset jäteöljyt (öljyn 
vesipitoisuuden ollessa alle 10 %) noude-
taan veloituksetta ilman käsittelymaksuja, 
kun noudettava määrä on vähintään 2000 
kiloa. Öljyn pitää olla pumpattavissa ja sen 
lähettyville pitää olla mahdollista ajaa säiliö-
autolla. Lisäksi jätteen tulee olla pakattuna 
vähintään 200 litran tynnyreihin.

Hyvälaatuinen ja vain vähän vettä sisältävä jäteöljy voidaan regene-
roida ja käyttää teollisuudessa uudelleen raaka-aineena. Mikäli jäteöl-
jy täyttää laatuvaatimukset, sen ensisijainen hyödyntämistapa on re-
generointi eli uudelleenjalostusprosessi. Regeneroinnilla tarkoitetaan 
monivaiheista prosessia, jonka lopputuotteena saadaan puhdasta pe-
rusöljyä teollisuuden raaka-aineeksi. Suomessa jäteöljyjen käsittelyä 
toteutetaan Haminassa toimivalla regenerointilaitoksella.

Huolehdi oikein  
öljyjätteestä -  
öljyä voi kierrättää  
rajattomasti
Jäteöljy, jota syntyy esimerkiksi auton öljynvaihdossa, on 
kierrätettävää materiaalia. Oikein käsiteltynä sitä voidaan 
kierrättää rajattomasti. Lisäksi luontoon joutuessaan jä-
teöljy voi pilata miljoonia litroja vettä. Öljyn kierrättäminen 
on siis paitsi ekoteko myös järkevää resurssien käyttöä.

Jäteöljyn kierrättäminen on helppoa:

Öljy on uusiutumaton luonnonva-
ra, mutta sitä voidaan kierrättää 
lukemattomia kertoja.
– Jäteöljyn kierrättäminen on 
ympäristöteko, koska sillä vähen-
netään uuden raakaöljyn tarvetta 
ja tällä saadaan vähennettyä 
öljyn tuottamisesta aiheutuvia 
hiilidioksidipäästöjä, projektipääl-
likkö Henri Liukkunen Lassila & 
Tikanojalta sanoo. 

Edullisin ja ympäristö- 
ystävällisin vaihtoehto

Kaikkiaan yli 90 prosenttia jäteöl-
jystä voidaan kierrättää uusiksi 
öljytuotteiksi. L&T:n tavoitteena on 
välittää tätä tietoa eteenpäin.
 
”Mitä enemmän saadaan jäteöl-
jyä asianmukaiseen käsittelyyn, 

Puhelun hinta kiinteän lankaverkon tai matkapuhelinverkon liittymästä on 0,084 €/puh + 0,167 €/min (sis. alv 24 %).

sitä enemmän voidaan välttää 
raakaöljystä valmistettujen voi-
teluaineiden käyttöä. Voiteluöljy 
ylipäätään ei ole mikään kerta-
käyttötuote. Se voidaan palauttaa 
rajattomasti käyttöön, mikäli 
keräys ja käsittely tehdään oikein”, 
Liukkunen selventää.
 
Yksi jäteöljyn uudelleenkäytön 
tärkeimmistä edellytyksistä on 
oikeanlainen varastointi, jossa 
L&T opastaa asiakkaitaan. Mikäli 
samaan keräilyastiaan päätyy 
jäteöljyn lisäksi esimerkiksi ben-
saa tai maalia, jäte-erä joudutaan 
ohjaamaan muuhun käsittelyyn, 
eikä kierrättäminen onnistu.  Myös 
keräilyastioiden oikea koko ja ke-
räysrytmin suunnittelu vähentävät 
ympäristön kuormittamista.

MAINOS

MAINOS

VASTUULLINEN

JÄTEÖLJYN KIERRÄTTÄJÄ

Lajittele jäteöljy erilleen muista jätejakeista, jotta 
jäteöljy olisi mahdollisimman hyvin kierrätettävissä.

Tilaa L&T:ltä nouto käytetylle jäteöljylle numerosta 
010 636 6031 tai oil@lassila-tikanoja.fi.

Nouto on maksuton, jos noudettavaa jäteöljyä on  
yli 2000 kg ja jäteöljy on pakattuna vähintään  
200 litran pakkauksiin.

KIERTOTALOUDESTA TOTTA
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–Säästö energiakustan-
nuksissa parantaa yri-
tyksen taloudellista 
tulosta ja luo positii-

vista yrityskuvaa. Pienempi ener-
giankulutus tarkoittaa pienempiä 
päästöjä ja vähäisempää ympäris-
tön kuormitusta, jolloin syntyy yh-
teiskunnallista hyötyä ja globaa-
lia vaikutusta ilmastonmuutoksen 
hillinnässä, kertoo toimitusjohta-
ja, yrittäjä Ari Järvinen.

– Haluamme opastaa asiakas-
tamme tulevaisuuden polulle. 

Energiansäästöön pyritään 
nykyisin kaikkialla, mi-
kä on hyvä asia. Raken-
tamiseen tulee kenties 

parin vuoden päästä pa-
kolliseksi päästötodistus, 

samaan tapaan kuin ener-
giatodistus jo on. 

Energiansäästöprojekti 
etenee asiakkaan ehdoilla

Lamit.fi:n palvelumalli on vuo-
sien mittaan hiottu sujuvaksi yh-
dessä asiakkaiden kanssa. Perus-
ajatuksena on edetä asiakkaan ha-
luamalla tavalla. 

– Jos energian säästäminen, 
hiilijalanjäljen pienentäminen tai 
hiilikädenjäljen kasvattaminen 
rakennuksessa tai rakentamises-
sa kiinnostaa, meihin kannattaa 
ottaa yhteyttä, Ari Järvinen poh-
justaa.

– Jaamme energiansäästöpro-
jektin osaprojekteiksi, joiden vä-
lissä kysymme aina, haluaako asi-
akas jatkaa. Irtautumismahdolli-
suus pienentää asiakkaan riskiä.

Tavoitteista 
lämpöselvitykseen

Ensimmäinen askel on selvittää 
yhdessä tavoitteet: missä ja miten 
paljon asiakas haluaa ja voi sääs-
tää energiaa. 

– Teemme kohteessa katsel-
muksen joko käymällä paikan 
päällä tai dokumenttien perusteel-
la. Katselmuksen perusteella esi-
tämme asiakkaalle, millaisiin ta-
voitteisiin voitaisiin päästä. Tämä 
vaihe on ilmainen. 

– Jos asiakas haluaa jatkaa, 
teemme kattavan lämpöselvityk-
sen siitä, mitä käytännössä tarvit-
see tehdä asetettujen energiansääs-
tötavoitteiden saavuttamiseksi. 

Käymme selvityksen läpi yhdes-
sä asiakkaan kanssa ja varmistam-
me, että asiakkaalla on tieto siitä, 
mitä tarvitsee uudistaa tai korjata. 
Tässä vaiheessa on siis olemassa 
tavoitteet ja keinot niiden saavut-
tamiseksi, Ari Järvinen kuvailee.

Yleisiä keinoja ovat esimer-
kiksi lämpöpumppujärjestelmät 
tai hukkalämmön talteenotto – tai 
nämä molemmat yhdessä. Läm-
pöpumppujärjestelmät toimivat 
erinomaisesti sellaisissa kiinteis-
töissä, joissa energiankulutus on 
suurta. Hukkalämmön talteenot-
to kannattaa varsinkin esim. kyl-
mävarastoissa ja kaupoissa, joissa 
on ympäri vuorokauden toimivia 
jäähdytyslaitteita. 

– Myös jäähalleissa on suuri 
hukkalämmön hyödyntämispo-
tentiaali, mainitsee Järvinen.

Valvottu toteutus
Asiakkaan niin halutessa on 

seuraava askel toimijoiden ja 
hankintojen kilpailuttaminen. Sen 
jälkeen kustannus- ja sopimusra-
kenteet ovat selvillä. Jälleen täs-
sä taitekohdassa asiakas päättää, 
haluaako valita urakoitsijan. Jos 
haluaa, urakkaa lähdetään toteut-
tamaan. 

– Voimme toimia urakan valvo-
jana. Matkan varrelle hoidamme 
tarkastukset ja teemme yhteistyö-
tä projektin kaikkien osapuolten 
kanssa. Lamit.fi:n vetämät ener-
giaremontit toteutetaan avaimet 
käteen -periaatteella.

Yhteinen tilannekuva 
ehkäisee sekaannuksia

Lamit.fi:n toimintatapaan kuu-
luu, että energiansäästön ja päästö-
jen vähentämisen tavoitteet kirja-
taan sopimuksiin jo kilpailutuksen 
yhteydessä. 

– Näin sitoutetaan osapuolet 
mukaan ja taataan, että hanke to-
teutetaan sellaisena kuin asiakas 
haluaa, Ari Järvinen korostaa. 

– Huolehdimme, että prosessin 
aikana asiakas tietää koko ajan, 
mitä haluaa ja urakoitsija tietää, 
mitä täytyy tehdä asiakkaan tavoit-
teiden täyttämiseksi. Kutsumme 
tätä energiatakuuksi. Ongelmilta 
vältytään, kun kaikilla osapuolil-
la on yhtenäinen käsitys. Tarkoitus 
ei ole toimittaa mahdollisimman 

hienoja laitteistoja, vaan säästää 
energiaa ja vähentää päästöjä.

Keskustelu on 
yhteistyön perusta

Lamit.fi:n työ ei ole pelkäs-
tään teknistä, vaan oleellista on 
myös jatkuva vuoropuhelu ener-
giansäästöprojektin kaikkien osa-
puolten kanssa. 

– Aito yhteistyö on vahvuutem-
me, ja sitä asiakkaamme arvosta-
vat, Järvinen toteaa.

– Me lamit.fi:ssä olemme kaik-
ki energia-alan ammattilaisia ja in-
sinöörejä. Esimerkiksi minulla on 
yli 30 vuotta kokemusta tämän-
tyyppisestä työstä. Perehdytäm-
me uudet asiantuntijamme huo-
lella lamit.fi:n asiakaslähtöiseen 
tapaan toimia. Asiaosaamisen li-
säksi tarvitaan vuorovaikutustai-
toja ja kykyä hallita laajoja koko-
naisuuksia. 

Lamit.fi:n asiantuntemus 
on yritysten käytettävissä

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi 
vuoteen 2035 mennessä. Ari Jär-
vinen huomauttaa, että tavoitetta ei 
saavuteta, ellei energiatehokkuu-
teen kiinnitetä huomiota. 

– Nykyisin yritykset panosta-
vat hiilineutraaliuteen ja tuovat 
sen myös mielellään julki. Isoilla 
yrityksillä on isot resurssit, mutta 
jos pienempi yritys haluaa toimia 
hiilineutraalisti, on sen selvitettä-
vä koko toimintansa hiilijalanjälki 
hankinnoista tuotantoon ja mark-
kinointiin. Se on monimutkainen 
ja laaja prosessi, jossa me voimme 
osaltamme olla avuksi. Olemme 
puolueeton asiantuntijataho, joka 
ei ole kytköksissä laitevalmistajiin 

tai urakoitsijoihin.
Ari Järvisen mukaan energian-

säästö ja päästöjen vähentäminen 
kannattaisi ottaa yrityksissä hal-
tuun johdetusti ja suunnitelmal-
lisesti.

– Kaikki lähtee siitä, että yri-
tyksen johto keskustelee asian sel-
väksi ja ottaa energian säästämisen 
osaksi yrityksen strategiaa. Kes-
tävän kehityksen huomioiminen 
nostaa yrityksen markkina-arvoa. 
Lamit.fi voi olla tässä mukana.

Patentit osoituksena 
innovatiivisuudesta

Lamit.fi on perustettu vuon-
na 1995. Yrityksen nimi tulee sa-
nojen laskenta ja mittaus aluista. 
Laskennan avulla voidaan tuot-
taa tavoitteellisia suunnittelu- ja 
rakentamistoimenpiteitä, joilla 
energiankulutus saadaan kuriin. 
Mittaamalla todennetaan toimien 
onnistuminen. 

Lamit.fi on suomalainen yritys 
ja rakennusten energiatehokkuus-
suunnittelun edelläkävijä. Yrityk-
selle on myönnetty useita patent-
teja, ja haussa on uusiakin. 

– Kaikki hakijat eivät patenttia 
saa, sillä patentti edellyttää inno-
vatiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä. 
Hakuprosessit ovat pitkiä ja vaati-
via, Ari Järvinen muistuttaa.

lamit.fi
facebook.com/lamit.fi

tilaus@lamit.fi
P. 0290 303 002 (myynti)

Lämpöselvitys €€€€ talteen
Lämmityslaitevertailu. Laskem-

me ja mitoitamme kohteesi lämmi-
tysjärjestelmän energiakulujen mi-
nimoimiseksi. PILP-, maalämpö-, 
ja LTO-projektit.

Energiakatselmus
Selvittää kiinteistön merkittä-

vimmät ja taloudellisesti kannat-
tavimmat keinot energian säästä-
miseksi ja energiakustannusten vä-
hentämiseksi.

Hiilineutraali rakennus
Laskemme rakennuksen hiilija-

lanjäjen sekä hiilikädenjäljen. Näi-
den laskennan apuna käytetään ym-
päristöselostetietoja

Ympäristöseloste (EPD)
Laadimme EPD:t tuotteille ja ra-

kennuksille, esimerkiksi LEED ja 
BREEAM tarvitsevat EPD:n 
laatimista.

Energiatodistus
Laadimme energiato-

distukset koko Suomeen 
kaikenlaisille rakennuk-
sille. 

Energiaselvitys
Rakennusluvan hakemista var-

ten. Kaikille uusille rakennuksille 
sekä peruskorjaushankkeisiin, jois-
sa haetaan rakennuslupaa.

Aurinkoselvitys
Aurinkoselvityksen avulla tiedät 

oikean paneelimäärän, invertterit ja 
muut laitteet. Laskemme paikka-
kuntakohtaisesti tuoton. Kilpailu-
tamme urakkasi, joten hinta on ai-
na oikein.

Sähköautojen lataus
Yhdistämme sähköautojen la-

tauksen ja aurinkosähkön. Aurin-
kosähköllä lataat ilmaiseksi. Säh-
köautojen latauspisteiden hankinta. 
Yhteistyökumppani eTolppa.

Erikoisilmanvaihto
Suunnittelemme kohdepoistot, 

puhdastilat, keittiöilmanvaihdon 
ja rasvanpoistolaitteet. Sisäilmas-
ta tehdään puhdasta, halutessasi 
nanopuhdasta. Yhteistyökumppa-
ni Genano Oy.

Rakentaminen
Suunnittelemme rakennuksesi 

alusta loppuun. Kerrostalot, toimis-
torakennukset, jäähallit. Energiate-
hokkaasti ja elinkaari huomioiden. 
Yhteistyökumppani TilaGroup Oy.

TMA eli takaisinmaksuaika
Jos takaisinmaksuaika hank-

keellesi on alle 3 vuotta, se on jo 
liian hyvä! Joten kysy lisää.

Osakeyhtiö lamit.fi on 
keskittynyt edistämään 
rakennusten energia-
tehokkuutta. Lamit.fi 
osallistuu rakennusten 
suunnittelu-, korjaus- 
ja rakentamisprosessei-
hin tuomalla viimeisin-
tä tietoa energia- ja re-
surssitehokkuudesta, 
lainsäädännöstä ja las-
kentamenetelmistä. 

Lamit.fi on toteuttanut mm. 
näiden talojen energia- ja LVI-
SA-suunnittelun sekä hiilija-
lanjälkilaskennat. Kohteet ovat 
Sipoossa ja Espoossa. Taloissa 
on lämpöpumppujärjestelmät 
ja asuntokohtainen vesi- ja 
energiamittaus sekä automaa-
tio sisältäen palo ja murtohä-
lyttimet, sisäilman säätölait-
teet monipuolisine mittauksi-
neen. Taloista on myynnissä 
vielä vapaita asuntoja.

OLLAKSESI 
HIILINEUTRAALI, 

tarvitset seuraavia 
palvelujamme

Lisää energiatehokkuutta suurilla
säästöillä ja pienillä päästöillä 
Rakennusten energiaosaaja on lamit.fi

Energiansäästöprojektit
Selvitykset tai katselmus 

johtaa parannusehdotusten 
toteuttamiseen. Toteutamme 
hankkeesi, teemme urakkaso-
pimukset, suunnittelemme, val-
vomme urakan ja seuraamme, 
että energiansäästöt toteutuvat.
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Turpeenpoltto loppuu Tampereella

Kotimainen turve on ollut 
viime vuosikymmeninä tär-
keä polttoaine Tampereella, 
sillä Naistenlahti 2 -voima-
laitoksen kattilan tekniikka 
on vaatinut, että osa kattilan 
polttoaineesta on turvetta. 
Naistenlahti 2 on ainoa tur-
vetta käyttävä voimalaitos 
Tampereella. Vuonna 2023 
käyttöönotettava Naisten-
lahti 3 -biovoimalaitos kor-
vaa Naistenlahti 2:n. Nais-
tenlahti 3 pystyy hyödyntä-
mään biopolttoaineita ilman 
turvetta, joka lasketaan fos-
siiliseksi polttoaineeksi.

- Turpeen käyttömme 
normaalitilanteessa loppuu 
vuoden 2023 aikana, vah-
vistaa Tampereen Sähkölai-
toksen toimitusjohtaja Jussi 
Laitinen.

Turve jää Naistenlahti 3:n 
varapolttoaineeksi. Se on 

huoltovarmuusmielessä tär-
keää, sillä Sähkölaitos tuot-
taa sähköä ja lämpöä vuoden 
jokaisena tuntina, eikä tuo-
tanto saa olla riippuvainen 
vain yhdestä polttoaineesta 
ja sen saatavuudesta. Nais-
tenlahti 3:n pääpolttoaineita 
tulevat olemaan metsähake 
ja metsäteollisuuden sivu-
tuotteet.

- Poltamme kotimaista, 
uusiutuvaa metsäperäistä 
biomassaa ja tavoitteemme 
on, että se tulee sertifioiduis-
ta metsistä. Metsien hoitami-
sen yhteydessä muodostuvat 
jakeet, kuten risut ja latvuk-
set, on kokonaisuuden kan-
nalta järkevää hyödyntää te-
hokkaasti.

Metsätähteiden polttami-
nen on uusiutuvaa energiaa 
ja kaukolämmityksessä sitä 
on mahdollista hyödyntää 

erittäin energiatehokkaasti. 
Tuotantolaitoksilla energia-
tehokkuus tarkoittaa sitä, et-
tä polttoainetta kuluu mah-
dollisimman vähän ja siitä 
saadaan mahdollisimman 
paljon energiaa talteen.

Tampereen Sähkölaitos 
on sitoutunut Tampereen 
hiilineutraaliustavoittee-
seen vuodelle 2030. Se edel-
lyttää hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä ja uusiutuvi-

en energiantuotantotapojen 
lisäämistä.

- Teemme arjessamme il-
mastotekoja jatkuvasti. Hy-
vänä esimerkkinä on tulos-
sa oleva Hatanpään valtatie 
30:n kiinteistön hukkaläm-
pöjen ohjaaminen kauko-
lämpöverkkoomme asiak-
kaidemme hyödyksi, toimi-
tusjohtaja Laitinen kertoo.

Kaukolämpö on kaupun-
kien yleisin ja tehokkain 

lämmitysmuoto 
Suomessa. Se on 
kriittisen tärkeä 
osa talven energia-
huoltoa Suomessa. 
Kaukolämpö vähentää säh-
kön käytön tarvetta erityises-
ti pakkasilla ja huippukulu-
tusaikana. Ilman jatkuvasti 
hiilineutraalimpaa kauko-
lämpöä Suomi tarvitsisi läm-
mitykseen lisäsähköä, joka 
tulisi käytännössä Suomeen 

mm. Venäjältä kaasu- ja hii-
lisähkönä.

Tampereen Sähkölaitok-
sen kaukolämmöstä jo yli 
50 % tuotetaan uusiutuvalla 
energialla ja tavoitteena on 
olla hiilineutraali vuoteen 
2030 mennessä.

Tampereen Ranta-Tampellan Kaplan on nyt Suomen ensimmäinen 
RTS-ympäristöluokituksen saanut omaperusteinen asuinkerrostalo

Kestävämmällä ja energiate-
hokkaammalla rakentamisel-
la on merkittävä rooli Suomen 

ilmastotavoitteiden saavuttamises-
sa. Myös Skanska tavoittelee hii-
lineutraaliutta vuoteen 2045 men-
nessä. Matkaa tavoitteisiin siivittää 
rakennusalan itse kehittämä RTS-
ympäristöluokitus, jonka Skanska 
ottaa käyttöön kaikissa tulevissa 
asuntokohteissaan.

–Olemme todella ylpeitä siitä, 
että Kaplan on Suomen ensimmäi-
nen omaperusteinen asuinkohde, 
joka on saanut tavoittelemamme 
RTS-ympäristöluokituksen. Tämä 
on iso osa ympäristötyötämme 
ja päänavaus, jolla on merkitystä 
etenkin asiakkaillemme. Vastuul-
lamme on auttaa kodinostajia kat-
somaan tulevaan ja tekemään kes-
tävämmän asumisen valintoja. Ne 
päätökset, joita me rakennusliik-
keenä nyt teemme, kantavat hedel-
mää pitkälle tulevaisuuteen, sanoo 
Skanska Kotien myynti- ja markki-
nointijohtaja Marja Kuosma.

Ympäristövastuulliseen raken-
tamiseen ohjaava RTS-ympäris-
töluokitus on puolueeton ja ulko-
puolinen luokitusprosessi, joka ot-
taa huomioon rakentamisen koko 
elinkaaren. RTS-luokitus pitää si-
sällään rakennuksen kestävyyteen, 

kosteudenhallintaan, käytettävyy-
teen, ylläpitoon ja asumisen viih-
tyvyyteen liittyviä kriteerejä. Ta-
voitteena on ympäristövastuullises-

ti suunniteltu ja rakennettu, ener-
giatehokas ja luokiteltu rakennus.

–RTS-ympäristöluokitus on ter-
vetullut, rakennusalan itse kehittä-

mä lisävarmistus siitä, että asun-
not ovat käyttäjilleen turvallisia ja 
terveellisiä. Tavoite on nostaa suo-
malaisen rakentamisen suunnitte-
lu- ja rakennusprosessit yli lain-
säädännön vaatiman minimin koh-
ti säännönmukaista, luotettavaa ja 
asunnon ostajalle vertailukelpoista 
todennusta, kertoo tuotepäällikkö 
Petri Jaarto Rakennustiedolta.

–Kaplanin RTS-ympäristöluo-
kitus on hyvän yhteistyön, kes-

kustelun ja jatkuvan parantamisen 
ajattelun ansiota. Jaamme Skans-
kan kanssa yhteiset kehitystavoit-
teet ja jatkamme nyt hyvässä vauh-
dissa olevaa työtä muidenkin ra-
kennusalan toimijoiden kanssa, 
Jaarto jatkaa.

Ympäristöä ja tulevaisuutta 
ajatellen rakennettu

Näsijärven ja Ranta-Tampellan 
kanaalin väliin sijoittuva Kaplan on 
saanut jo ensimmäiset asukkaansa. 
Kaplanin julkisivu, terassirakenteet 
ja piha on toteutettu kulutusta kes-
tävistä materiaaleista, kuten tiiles-
tä, maatiilestä ja puukomposiitis-
ta. Rakentamisen aikaiseen suoja-
ukseen ja kosteudenhallintaan on 
kiinnitetty RTS-kriteerien mukai-
sesti erityistä huomiota.

A-energialuokitellun, 9-kerrok-
sisen talon katolle asennettujen au-
rinkopaneeleiden tuottamaa sähköä 
hyödynnetään talon yhteistiloissa 
kuten hississä ja valaistuksessa se-
kä asuntojen kylpyhuoneiden mu-
kavuuslattialämmityksissä. Lisäksi 
Kaplanissa on käytössä lämmitys-
kauden ulkopuolella toimiva lattia-
viilennysjärjestelmä, jonka kylmä-
energia tuotetaan ekologisesti Nä-
sijärvestä kaukokylmällä. Kaikki 
talon valaisimet ovat energiate-
hokkaita led-valaisimia.

Kaplanin asukkaille RTS-ym-
päristöluokituksen vaatimat rat-
kaisut näkyvät muun muassa eri-
tyisen puhtaana sisäilmana, madal-
tuneina käyttökustannuksina ja vä-
häpäästöistä liikkumista edistävinä 
ratkaisuina.

Turpeenpoltto loppuu Tampereel-
la suunniteltua aiemmin. Tampereen 
Sähkölaitoksen piti luopua turpeen-
poltosta vuoteen 2030 mennessä, 
mutta näillä näkymin se tapahtuukin 
jo vuoteen 2024 mennessä.

Skanskan rakentamalle As. Oy Ranta-Tampellan Kaplanille on myönnetty 
ensimmäisenä omistusasuntokohteena RTS-ympäristöluokitus. Kaplanin 
saama RTS-ympäristöluokitus ottaa huomioon rakennuksen energiankulu-
tuksen, hyvän sisäilman ja hiilijalanjäljen.

Naistenlahden tontilla ovat ra-
kennustyöt käynnissä samaan 
aikaan, kun Naistenlahti 2 
tuottaa kaukolämpöä ja säh-
köä pakkaspäivän tarpeisiin. 
Rakenteilla oleva Naistenlahti 
3 -biovoimalaitos korvaa yli 
40 vuotta vanhan Naistenlah-
ti 2:n vuoden 2023 alussa.
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Valkeakosken kaupunginjohtaja Minna Uschanoff:

”Valkeakoskella panostetaan 
yritysten menestymisedellytyksiin” 

Kaupunkia ympäröivä vesistö ja lukuisat 
kaupunkia halkovat sillat tekevät Valkeakos-
kesta vehreän, viihtyisän kaupungin. Täällä 
toteuttaa unelman omakotitalosta järven ran-
nalla. Ja vieläpä kävely- tai pyöräilymatkan 
päässä kaupungin keskustasta. 

Viime toukokuussa Valkeakosken uu-
deksi kaupunginjohtajaksi valittu Minna 
Uschanoff aloitti kaupunginjohtajan työt hy-
vin poikkeuksellisena aikana, jolloin kaupun-
git ja kunnat kamppailevat koronavirustilan-
teen ja sen aiheuttamien tilanteiden kanssa. 

Minna Uschanoff kertoo, että Valkeakos-
ken tilanne epidemian keskellä on tällä het-
kellä parempi kuin mitä noin vuosi sitten 
oletettiin. 

-Toki valtion koronatuet ovat olleet Val-
keakoskelle, kuten muillekin kunnille suu-
ri taloudellinen tuki, mutta lähtökohtaisesti-
kaan talous ei ole niiannut niin syvälle kuin 
luultiin, Uschanoff toteaa ja jatkaa: -Paikalli-
set yritykset ovat pärjänneet hyvin eikä kun-
nallisverotuotto ole näin ollen juurikaan hei-
kentynyt. Työllisyysluvut ovat parantuneet 
kohisten ja elämään koronan varjossa on so-
peuduttu kohtuullisen hyvin. Suurin pelko 
kohdistuu syntyneeseen hoitovelkaan sekä 
erityisesti nuorten mielenterveysongelmiin. 
Kuinka paljon meiltä on jäänyt huomaamatta 
ja hoitamatta koronan vuoksi? Myös palve-
lualan yritysten, ravintoloiden ja paikallisen 
hotellin pärjääminen yli korona-ajan huolet-
taa, Uschanoff toteaa.

Peruspalvelut kunnossa ja lähellä 
Minna Uschanoff sanoo, että kaupungin 

hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen pe-
rustan muodostavat erinomaiset palvelut.

- Meillä on terveydenhuollon kampus-
alue, mistä löytyy Tays Valkeakosken 24/7 
päivystys, upouusi 93-paikkainen terveys-
keskussairaala sekä avoterveydenhuollon 
palvelut. Lisäksi alueella on muun muassa 
useita tehostetun palveluasumisen yksiköitä. 
Koulukampuksella sijaitsevat moderni lukio, 
aikuis- ja ammattioppilaitos sekä HAMK:n 
yksikkö. Oppilaitokset tekevät tiiviisti yh-
teistyötä sekä keskenään että kaupungin ja 
yritysten kanssa. Päiväkodit ovat uusia. Rou-
kon yhtenäiskoulu kaupungin pohjoispuolel-
la otettiin käyttöön vuoden alussa ja eteläisen 
puolen yhtenäiskoulun suunnittelu on hyväs-
sä vauhdissa, Uschanoff kertoo.

Vauhtia vapaa-aikaan   
Liekö koko maassa samankokoista kau-

punkia, jossa liikuntapaikat ja palvelut yltä-
vät Valkeakosken tasolle. 

-Kaupungin kokoon nähden vapaa-aika-
palvelujen tarjonta on erinomainen; tämä lie-
nee Juuso Waldenin peruja, Uschanoff toteaa 
tyytyväisennä.

- Meidän omaleimaisten, monipuolisten ja 
laadukkaiden kulttuuri- ja vapaa-aikapalve-
luiden tarjonta on huikea: kaupungista löytyy 
useita teattereita, liikuntahallien alue, kuten 
jalkapallo-, jää-, tennis- ja padelhallit, uima-
halli, valaistuja ulkoilureittejä, musiikkiopis-
to ja kuvataidekoulu, Uschanoff esittelee.

Avainsanoja osaaminen, 
yrittäjyys ja yhteistyö

Valkeakoskella on pitkä teollinen ja kan-
sainvälinen historia. Kaupungin elinkeino-
rakenne on nykyisin kuitenkin varsin moni-
puolinen. Valkeakosken suurimmat työnanta-
jat ovat Valkeakosken kaupunki, Saarioinen, 
UPM, Valkeakosken aluesairaala ja Amcor 
Valkeakoski Oy. Kaupungin työpaikkaoma-
varaisuus on noin 94 prosenttia.

-Valkeakosken elinkeinorakenne on vii-
me vuosina monipuolistunut. Edelleen pa-
peri- ja pakkausteollisuus sekä niihin liitty-
vä alihankintatyö ovat valta-asemassa, mutta 
niiden rinnalla on muun muassa elintarvike-
teollisuutta. Suuri työllistäjä on myös pal-
velusektori nimenomaan edellä mainittujen 
hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuok-
si. Liikuntamatkailu on yksi merkittävimpiä 
kehityskohteitamme nyt ja tulevina vuosina, 
Uschanoff kertoo ja jatkaa:

-Työllisyystilanne on hyvä; pikemmin-
kin puhumme tällä hetkellä työvoimapu-
lasta. Työttömyysaste lokakuussa 2021 oli 
8,7- tähän lukuun liittyy paljon rakenteellista 
työttömyyttä, mikä on tyypillistä vanhoille 
teollisuuskaupungeille.

Valkeakoskella elinkeinoelämä ja yrittä-
minen on otettu kuntastrategiassa huomioon.

-Kaupungin konsernihallinnossa toimii 
elinkeinopalveluiden tulosyksikkö, jonka 
tehtäväalueeseen kuuluvat verkkoviestin-
tä, markkinointi, yrityspalvelut, seudulliset 
hankkeet sekä tulevaisuudessa myös työl-
lisyyspalvelut. Uusien ja aloittavien yritys-
ten tärkeimmät palvelut ovat yritys- ja ra-
hoitusneuvonta. Työntekijöiden rekrytointi 
ja siinä tukeminen tulee tulevaisuudessa ole-
maan tärkeä osa yrityspalveluita, Uschanoff 
määrittelee.

-Kaupungissa toimii elinkeinotiimi, jo-
hon kuuluu kaupungin edustajia,yrittäjien 

edustajia sekä paikallisten oppi-
laitosten edustajia. Tiimi työstää 
asioita varsin vapaasti keskustel-
len. Tapaamisiin valitaan teema, 
johon kaikki osallistujat valmis-
tautuvat omalta näkökulmaltaan. 
Useita hankkeita on saatu näiden keskuste-
lujen pohjalta liikkeelle. 

Uuden strategian laadinta on juuri käyn-
nistynyt ja se tullaan laatimaan vuoden 2023 
talousarvion pohjaksi eli hyväksytään vii-
meistään kesäkuussa 2022. Yritykset ja yh-
teistyö eri toimijoiden kesken tulevat varmas-
ti olemaan strategian keskiössä ja strategiaa 
tullaan myös työstämään yrittäjätapaamisis-
sa, Uschanoff linjaa.

Kärkihankkeena asukashankinta 
työpaikkaomavaraisuuden 
turvaamiseksi 

Uschanoff sanoo, että keskusteluissa kau-
punkiin potentiaalisten sijoittuvien yritysten 
kanssa kysymys työntekijöiden saatavuudes-
ta on noussut keskiöön. 

-Paitsi asukasmäärän kasvua tämä edel-
lyttää yhteistyötä paikallisen ammattioppi-
laitoksen (VAAO) kanssa. Kaupungin pitää 
olla houkutteleva vaihtoehto myös paikka-
kunnalle muuttoa suunnittelevien yritysten 
nykyisille työntekijöille.

Yritystontteja kaupungilla on tarjolla var-
sin hyvin -yritysten houkuttelemiseksi paik-
kakunnalle tarvitaankin muita toimenpiteitä. 
Tällaisia toimenpiteitä ovat yritysten omien 
hankkeiden edesauttaminen. Tällä hetkellä 
kaupunki on mukana mm. työperäisen maa-
hanmuuton edistämisessä. Lisäksi tarvitaan 
yhteistyötä maankäyttöön liittyvissä asiois-
sa, yhteistyötä koulutushankkeissa, sujuvan 
joukkoliikenteen turvaaminen sekä edellä 
mainittu työvoiman saatavuus.

Uschanoff sanoo, että asuintonttien aktii-
vinen kaavoitus on elinehto Valkeakosken 
kaupungin väestökehityksen turvaamiseksi. 

-Tällä hetkellä olemme myöhässä kaupun-
gin pohjoispuolen kaavoituksen kanssa: tont-
teja menisi hyvin kaupaksi, mutta myytävää 
on varsin vähän. Etelä- ja länsipuolella tont-
tivaranto on hyvä, mutta vaikka hinnat alu-
eella ovat varsin maltilliset, tonttien kysyn-
tä ei siellä ole niin vahvaa kuin esimerkiksi 

Lintulan alueella. Tämä liittyy osittain sii-
hen, että niiden mielletään olevan kauempana 
Tampereesta. Todellisuudessa ajallinen etäi-
syys taitaa olla lyhyempi, koska alueilta on 
nopea yhteys 130 -tiehen, Minna Uschanoff 
selvittää.

Kaupunginjohtaja avainasemassa 
kaupungin kehittämisessä ja 
asioiden eteenpäin viemisessä

Kauppatieteiden maisteri  Minna 
Uschanoff on ollut Valkeakosken kaupungin 
palveluksessa13 vuotta. Uschanoff on toimi-
nut Valkeakosken-vuosiensa aikana kehittä-
misasiantuntijana, talous- ja kehittämisjoh-
tajana ja vt. kaupunginjohtajana. 

Uschanoff sanoo, että lähivuosien kes-
keisiä tavoitteita ovat kaavoituksen tehokas 
edistäminen riittävän tonttivarannon turvaa-
miseksi, yritystonttien markkinointi ja sitä 
kautta elinkeinorakenteen monipuolistami-
nen, työvoiman saatavuuden turvaaminen 
niin yrityksille kuin omaankin toimintaan 
sekä uuden kunnan- siis hyvinvointialuei-
den aloittamisen jälkeisen kunnan -strategi-
an luominen ja käyttöönotto. 

-Näiden tavoitteiden alle asettuu lukuisa 
määrä toimenpiteitä ja hankkeita, joita täy-
tyy edistä, Uschanoff toteaa.

-Muutimme Valkeakoskelle vuonna 2001.
Meidän kolmilapsinen perheemme on viih-
tynyt Valkeakoskella todella hyvin, täällä on 
kaikki kaupungin palvelut lähellä, mutta kui-
tenkin luonnonkaunis järviympäristö.

Uschanoff sanoo, kaupunginjohtajan työt 
ovat todella monipuolisia ja mielenkiintoisia. 

- Työ vaatii sitoutumista ja joustavuut-
ta. Kaupunginjohtajan tehtävää lähdin ha-
kemaan, koska haluan toteuttaa käytännössä 
omia näkemyksiäni, Hyvä johtajuus perus-
tuu luottamukseen. Ihmistä motivoi hallinnan 
tunne. Vastuiden ja vapauksien, oikeuksien 
ja velvollisuuksien -niiden pitää olla oikeas-
sa suhteessa, Minna Uschanoff määrittelee 
kaupunginjohtajan toimenkuvaansa.
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Vireä ja elinvoimainen Valkeakoski on noin 20 700 asukkaan kaupun-
ki, joka tunnetaan erityisesti paperiteollisuudesta sekä monipuolise-
na opiskelu-, kulttuuri- ja urheilukaupunkina. Kaupungin sijainti Hel-
sinki-Hämeenlinna-Tampere kasvukäytävän varrella tarjoaa elinkei-
noelämälle ja yrittämiselle erinomaiset olosuhteet. 

” Yritykset ja yhteistyö eri 
toimijoiden kesken tu-
levat varmasti olemaan 
kuntastrategian keskiössä 
ja strategiaa tullaan myös 
työstämään yrittäjätapaa-
misissa”, kaupunginjohtaja 
Minna Uschanoff toteaa.
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Pirkanmaan Portti Valkeakoskella:

• Kaavoitettuja yritystontteja yli 80 ha
• Erinomainen sijainti keskellä

Suomen kasvukäytävää
• Hyvä näkyvyys moottoritielle
• Maakaasu energiavaihtoehtona
• Infra valmiina

• Jopa kymmenien hehtaarien tontteja 

 

Kaipaako
yrityksesi

 tilaa kasvaa?

 

Tutustu tarkemmin alueeseen:

www.pirkanmaanportti.fi

TAMPERE

PIRKANMAAN PORTTI

HELSINKI

RALAn uudeksi toimitusjohtajak-
si on nimitetty tekniikan tohto-
ri Kirsi Hautala. Hän aloittaa teh-
tävässä 1.4.2022 RALAa pitkään 
vetäneen Tuula Råmanin siirty-
essä eläkkeelle. 

–Haluan tehdä RALAsta kiinteistö- 
ja rakennusalan ”Sitran”, vaikut-
tavan, vastuullisen ja riippumat-

toman tulevaisuustalon, joka toimii uusien 
toimintamallien edistäjänä ja alan yhteistyön 
vauhdittajana, Kirsi Hautala sanoo. 

–RALA on ollut merkittävä toimija alan 
vastuullisuuden kasvattamisessa niin har-
maan talouden torjunnan kuin rakentamisen 
laadun parantamisen osalta. Kestävä rakenta-
minen vaatii alalta kuitenkin vielä isoa sys-
teemistä muutosta alkaen liiketoimintamal-
leista ja toimintatavoista. RALA on luonte-
va muutoksen ajuri, sillä se on puolueeton 
asiantuntija, jolla ei ole vastaavaa taloudel-
lista intressiä, viranomais- tai työmarkkina-
roolia kuin monilla muilla alan toimijoilla. 
Vahvat palvelutuotteet tukevat asiakkaidem-
me toimintaa jatkossakin. Odotan innolla, 
että pääsen tutustumaan organisaatioon ja 
tekemään yhdessä työtä alan kehittämiseksi.

Kirsi Hautalalla on vankka ja monipuoli-
nen kokemus kiinteistö- ja rakennusalan yri-
tyksistä, järjestöistä ja työryhmistä. RALAan 
hän siirtyy Rejlers Oy:stä, jossa hän on vas-

tannut rakentamisen liiketoiminnasta. Aikai-
semmin hän työskenteli pitkään eri tehtävis-
sä kansainvälisen suunnittelutoimisto WSP:n 
palveluksessa, viimeisimpänä WSP Finland 
Oy:n toimitusjohtajana. RALAn toimintaa 
Hautala tuntee entuudestaan toimittuaan ai-
emmin sekä RALAn hallituksen että arvi-
ointilautakunnan jäsenenä.

–RALAn toimitusjohtajan haku herätti 
paljon kiinnostusta ja hakuprosessissa oli 
mukana monia erinomaisia kandidaatteja. 
RALAn hallitus oli tyytyväinen hakupro-
sessiin ja yksimielinen Kirsin valinnasta. 
Hänellä on erittäin laaja kokemusta alalta 
ja erilaisissa verkostoissa toimimisesta. Kirsi 
sai meidät innostumaan hakuprosessin aika-

na entisestään niin RALAn roolista kestävän 
rakentamisen kehittämisessä kuin laadusta ja 
vastuullisuudesta rakennusalalla yleisestikin. 
Olen varma, että tämä sama innostus tulee 
näkymään niin RALAn sisällä kuin kaikil-
le sidosryhmillekin, RALAn hallituksen pu-
heenjohtaja Hanne Perälä kertoo.

–Odotan alkavaa yhteistyötä Kirsin kanssa 
innolla ja samalla haikeana Tuulan jäädes-
sä pois. Tuula ja koko RALAn organisaa-
tio ovat tehneet hyvää työtä ja tulevaisuutta 
päästään rakentamaan erittäin hyvältä poh-
jalta. Iso kiitos tästä Tuulalle ja koko RA-
LAn henkilöstölle.

Rakentamisen Laatu RALA ry:n toimitusjohtajaksi nimitetty Kirsi Hautala 

– uusi toimitusjohtaja haluaa RALAsta 
kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuustalon

• •   Kirsi Hautala. Kuva: Rejlers, Keksi, Mikael Alfors

Tekniikan tohtori, Essenin yliopisto, 
1998, diplomi-insinööri, Oulun 
yliopisto, 1993
Toimitusjohtaja, Rakentamisen 
Laatu RALA ry, 1.4.2022 ->
Toimialajohtaja, Rejlers Finland Oy, 
2020-2022, toimitusjohtaja, WSP 
Finland Oy, 2012-2019
Luottamustehtäviä mm. RIL, 
Lean Construction Institute, 
Teknologiateollisuus ja 
Energiafoorumi; SKOL:n 
arvonluonti- ja innovointiryhmän 
puheenjohtaja 2020-2021

KIRSI HAUTALA:
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MYYMÄLÄ: Autokeskuksentie 8 A 2, 33960 Pirkkala, 
avoinna: ma 8–17, ti–pe 8–16.30, puh. 020 741 8740, pirkkala@grolls.fi
TARJOUSPYYNNÖT: Pasi Pulakka, puh. 040 771 0330, pasi.pulakka@grolls.fi GROLLS.FI

Meiltä työvaatteet, jalkineet, suojaimet, painatukset ja asiantunteva palvelu. Tervetuloa!

RATKAISUJA 
AMMATTILAISILLE 
PAREMPAAN 
TYÖPÄIVÄÄN!
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–Olen aina ollut kiinnostunut sisus-
tukseen liittyvistä jutuista ja li-
säksi kaverit rohkaisivat hakeu-

tumaan alalle. Kun selasin netissä mahdol-
lisia väyliä sisustusalalle, löysin TAKKin 
tarjoaman sisustusalan koulutuksen. Hain 
koulutukseen joulukuussa 2019, vastasin 
koulutukseen liittyvään ennakkokartoitus-
kyselyyn ja pääsin haastatteluun. Aloitin 
opinnot helmikuussa 2020 ja valmistuin 
tammikuussa 2022. 

Joggerstin mukaan sisustusremontoin-
tialalla yhdistyvät kaikki hänen suosikki-
juttunsa, eli visuaalisuus, fyysinen työ, 
oma kädenjälki ja bonuksena tyytyväiset 
asiakkaat. 

– Tässä työssä pääsen flow-tilaan ja se 
on mahtavaa. 

Näyttötutkintojen kautta 
tapahtuva opiskelu tarjoaa 
arvokasta työkokemusta

– Opinnot suoritetaan näytöillä, jotka 
tehdään oikeisiin kohteisiin ja oikeille asi-

akkaille. Mielestäni näin on mahdollista 
saada hyvin autenttista kokemusta tämän 
alan työtehtävistä. Parhaassa tapauksessa 
työkohteissa on työskentelemässä muitakin 
rakennusalan ihmisiä samaan aikaan, joka 
tarjoaa oppia sekä mahdollisuuden verkos-
toitumiseen. 

Joggerst on kokenut koulutuksen näyttö-
työt sekä asiakaskontaktit erittäin hyödylli-
siksi oman tulevaisuutensa näkökulmasta. 

Sisustusremontointialalla 
vaaditaan monipuolista osaamista

Sisustusremontointialalla tarvitaan Jog-
gerstin mukaan visuaalisen silmän, käden-
taitojen ja tarkkuuden lisäksi ymmärrystä 

ja osaamista esim. työturvallisuudesta sekä 
intoa opetella uusia juttuja. 

– Oman työnsä markkinointitaidot se-
kä verkostoitumis-, asiakaspalvelu- ja vuo-
rovaikutustaidot ovat hyvin tärkeitä tässä 
ammatissa.

Sisustusalan yrittäjäksi
– Aion jatkossa tarjota pintaremontoin-

tiin sekä sisustukseen ja stailaukseen liit-
tyviä palveluita yrittäjänä. Tämän lisäksi 
haluan työllistyä osa-aikaisesti sisustusalan 
yritykseen esim. asiakaspalvelutehtäviin. 
Pelkkä yksinyrittäminen ei ole minun jut-
tuni, vaan haluan ympärilleni myös työka-
vereita. Toiveissani olisi saada yhteisöllistä 

meininkiä myös yritysku-
vioihin.

Oma aktiivisuus 
on tärkeää

Joggerst opastaa, että 
sisustusalan aikuisopin-
toja suunnittelevan olisi 
hyvä miettiä mitä haluaisi 
oppia ja hakeutua tekijäksi 
sen mukaisiin kohteisiin. 

– Omat kontaktit on hy-
vä pitää mielessä harjoitus-
kohteiden suhteen. Koulu 
on hyvä alusta harjoittelul-
le ja tekijäksi oppii vain 
tarpeeksi harjoittelemalla.

www.takk.fi

• Rakennusalan täydennyskoulutukset:  
talonrakentaja, muurari, laatoittaja,  
rakennusmaalari tai korjausrakentaja

• Huoneistoremontoija

• Rakennussiivooja

• Rakennusalan ja pintakäsittelyn osaamisen  
sekä soveltuvuuden kartoitus

• Rakennusalan kokeilujakso nuorille aikuisille:  
talonrakentaminen tai pintakäsittely

• Talotekniikan perustutkinto 
- Kylmäasennuksen osaamisala, kylmäasentaja 
- Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 
- Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja

• Taideteollisuusalan perustutkinto 
- Sisustusalan artesaani, Sisustusremontoija

Lisätiedot
takk.fi/raksa

Anne Mäkinen, sihteeri
puh. 044 7906 321, anne.makinen@takk.fi

Marko Uusitalo, koulutuspäällikkö
puh. 044 7906 330, marko.uusitalo@takk.fi

takk.fi/talotekniikka

Heikki Mahlamäki, koulutussuunnittelija
puh. 044 7906 299, heikki.mahlamaki@takk.fi

täydennä osaamistasi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi | #osaajiatöihin

Rakentamista voi opiskella työvoimakoulutuksessa, omaehtoisessa 
koulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa. Eri koulutusmuodoissa 
opintoetuudet ovat erilaiset, joten ne sopivat erilaisissa elämäntilan-
teissa oleville.

Tampereen aikuiskoulutuskes-
kuksessa (TAKK) sisustusalal-
le opiskellut Annika Jogger-
st on alanvaihtaja. Alanvaih-
don taustalla vaikutti Jogger-
stin halu tehdä jotain muuta-
kin, kuin pelkkää päätetyötä.

Kuvassa asennettua
perinnetapettia.
Kuva: Kaija Vaajala

Oikojankatu 7, 33840 Tampere 

www.karhenrakennus.fi

• Peruskorjaustyöt
• Liike- ja teollisuusrakennukset
• Julkiset rakennukset

Sisustusalalle Tampereen 
aikuiskoulutuskeskuksen kautta
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Dieselin hinnan en-
nätyksellinen nousu 
näkyy voimakkaasti 

kuljetusyritysten kannatta-
vuuskehityksessä. Vuoden 
2022 ensimmäisen Kulje-
tusbarometrin mukaan kan-
nattavuus oli heikentynyt 45 
prosentilla kuljetusyrityksis-
tä syyskuusta alkaen suorite-
alaan ja alueeseen katsomat-
ta. Harvempi kuin joka kuu-
des yritys oli onnistunut kas-
vattamaan kannattavuuttaan. 
Yritysten kannattavuusodo-
tuksien saldoluku on jatka-
nut laskua vuodesta 2018 ja 
on nyt jopa -26.

-Jos muutosta ei tapahdu, 
voi pelkästään dieselin hin-

nan nousu kasvattaa kulje-
tuskustannuksia Suomessa 
reilulla 400 miljoonalla eu-
rolla vuositasolla 2021 al-
kuun nähden. Tämän vuok-
si SKAL vaatii ammattidie-
selin pikaista käyttöönottoa, 
Anssi Kujala sanoo. 

Polttoaineiden 
hinnannousu 
tuo vaikeuksia 
myös metsäalan 
kuljetusyrittäjille

Iso osa työstä tehdään tal-
vella, jolloin myös polttoai-
neen kulutus on olosuhtei-
den takia suurempaa. Kom-
mentoi Metsäalan kuljetus-
yrittäjät ry:n toiminnanjoh-

taja Kari Palojärvi aiemmin 
Maaseudun Tulevaisuuden 
artikkelissa: 

–Kuljetusmäärät ovat al-
kaneet palautua yli 60 mil-
joonan tasolle, mikä on erit-
täin hieno asia, mutta kannat-
tavuuskehitys on järkyttävän 
huono.

Palojärven mielestä yk-
sinkertaisesta hommasta – 
metsästä puuta jalostuslai-
tokselle – on tehty kovin 
vaikeaa.

Päästövähennyskeinot 
raskaalle liikenteelle 
vain sanktio ilman 
ohjausvaikutusta  

Kuljetusbarometrin ta-
lousennusteen valossa kul-
jetusyritysten tilanne on hä-
lyttävä. Merkittävin yksit-
täinen kustannuskuormitus 
syntyy polttoaineesta. Sen 
hintaa nostavat öljyn maail-

manmarkkinahinnan lisäksi 
verotus ja päästövähennys-
perusteisesti tehdyt kansal-
liset ratkaisut, tuoreimpana 
jakeluvelvoitteen kasvu ja 
yleisimmän diesellaadun, 
parafiinisen dieselin, veron-
korotus vuoden 2022 alusta. 

Korkealla dieselin hin-
nalla ei ole tavaraliikentees-
sä päästöjä vähentävää oh-
jausvaikutusta. Toimitusjoh-
taja Anssi Kujalan mukaan 
on tärkeää huomioida, että 
Suomessa käytössä olevis-
sa raskaimmissa kuljetuk-
sissa dieselille vaihtoehtoi-
set käyttövoimat eivät ole 
mahdollisia: 

- Dieselin hinnan päästö-
vähennysperusteisista koro-
tuksista kuljetusalalle jäljelle 
jää vain rangaistusvaikutus, 
joka kaiken lisäksi heiken-
tää yritysten mahdollisuuk-
sia esimerkiksi investoida 

vähempipäästöiseen kalus-
toon, Kujala muistuttaa. 

Jakeluvelvoitteen kiristy-
minen 1,5 prosenttiyksiköl-
lä nosti dieselin hinnan en-
nätyskorkealle vuoden vaih-
teessa. Vastaavia korotuksia 
bio-osuuden määrää säätele-
vään jakeluvelvoitteeseen on 
tulossa vuosittain aina vuo-
teen 2029 saakka. Muutokset 
heikentävät kaikkien yritys-
ten investointikykyä: 

- Nyt pitää herätä hinta-
kriisiin. Jakeluvelvoitteesta 
säädettäessä ei ole osattu ar-
vioida näin mittavia vaiku-
tuksia polttoaineen hintaan. 
Tilannetta on nyt arvioitava 
uudelleen logistiikkakustan-
nusten näkökulmasta, Kuja-
la sanoo. 

Kujalan mukaan on sel-
vää, että jakeluvelvoitetta 

ei voi enää kiristää jo sää-
detystä 30 prosentista ylös-
päin, vaan nyt pitää verorat-
kaisuin lieventää sen vaiku-
tuksia dieselin hintaan. 

Ammattidiesel on 
välttämätön Suomen 
kilpailukyvylle

  Suomessa on tällä het-
kellä Euroopan toiseksi kal-
lein diesel. Vientiriippuvai-
sena pitkien etäisyyksien 
maana kustannusvaikutus 
on Suomelle erityisen voi-
makas. Kuorma-autoliiken-
teen kustannukset ovat nous-
seet lähes 11 prosenttia vii-
meisen vuoden aikana. 

Dieselin hinta heikentää 
suomalaisten kuljetusyri-
tysten suhteellista kilpailu-
kykyä verrattuna ulkomai-
siin kuorma-autoihin, joi-
den osuus tiestöllämme on 
kasvanut merkittävästi vii-
me vuosina. Ulkomaisten 
kuorma-autojen lähtömais-
sa dieselin litrahinta on jo-
pa 40 senttiä edullisempaa. 
Kun autot tulevat Suomeen 
tankit täynnä halpaa diese-
liä, kilpailutilanne on koh-
tuuton kotimaisten kuljetus-
yritysten kannalta: 

- Dieselin korkea hinta 
on muodostumassa kohta-
lonkysymykseksi suomalai-
sille kuljetusyrityksille sekä 
sen asiakkaille, kaupalle ja 
teollisuudelle. Päättäjät ei-
vät voi jäädä seuraamaan 
sivusta, kun logistiikkakus-
tannusten kasvu tuhoaa Suo-
men kilpailukykyä. Hallituk-
sen kannattaakin tehdä nyt 
nopeasti päätös ammatti-
dieselin käyttöönottamises-
ta Suomessa, kehottaa SKA-
Lin johtaja Petri Murto. 

SKAL esitti viime viikol-
la valtiovarainministeriölle 
ammattidieselin valmistelun 
pikaista aloittamista ja käyt-
töönottoa. Ammattidiesel on 
EU-lainsäädännössä oleva 
verotusjärjestelmä, jossa 
kuorma-autoihin tankatusta 
dieselistä palautetaan polt-
toaineveroja takaisin auton 
haltijalle. Tällainen järjestel-
mä on käytössä yhdeksässä 
EU-maassa. Ammattidiesel 
on mainittu myös hallitus-
ohjelmassa.  

- Ammattidieseljärjestel-
mällä on nyt kiire, SKALin 
toimitusjohtaja Anssi Kujala 
kiteyttää.

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

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

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

Yuasa-akut edullisesti: 

RATINA | LIELAHTI

Laatu.
Suorituskyky.
Luotettavuus.

Kun vaadit akultasi 
parasta!

YBX9000-SARJAN AGM 
KÄYNNISTYSAKUT

360 000 moottorin starttia 

AGM-akkutekniikka 

Tiivis, vuotamaton rakenne,  
asentovapaa 

Start-Stop -autoille

www.akkupojat.fi

Vaadi parasta myös 
hyötyajoneuvoissa. Yuasa 

tarjoaa luotettavat akut 
myös raskaaseen kalustoon!
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AUTOKORJAAMO 
M. Vänttinen Oy

www.mvanttinen.fi

Bisnode 2017

Aarporankatu 12 
33840 TAMPERE

Puh. (03) 214 2270 
huolto@mvanttinen.fi

Laaja ja monimuotoinen kuljetus-
kalustommmahdollistaa haastavatkin 
kuljetustarpeet. Oikeanlaisen kaluston
lisäksi tarvitaan osaavat ja kokeneet

tekijät. Näiden myötä syntyvät 
turvalliset ja oikea-aikaiset kuljetukset.

Tämän kaiken saat yhdestä
ja samasta paikasta - meiltä.

 www.jaakkopohjola.fi
kuljetus@jaakkopohjola.fi

p. 03 578 2200
f. 03 578 2201

TÄYDEN PALVELUN
MERCEDES-BENZ
AUTOKORJAAMO

RASKAANKAANKALUSTON HUOLLOT 
JA KAIKKI RASKAANKALUSTON 

KATSASTUSPALVELUT 

- A-jarruluvat
- D- ja DB-piirturiluvat
- Varaosat
- Movalube-rasvarit
- Hydrauliikkaletkut ja -liittimet
- Q8- ja 77-öljyt
- Rautaa pitkänä ja pätkänä
- Myynti ja asennus

Kuljetusyritysten kannattavuus-
ennusteet voimakkaassa laskussa 

– ammattidiesel on välttämätön
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry selvittää säännöllisesti Kuljetusbarometrilla alan yrityksi-
en näkemyksiä kuljetustoimialan kehityssuunnista. Vaikka odotukset liikevaihdon ja kuljetusmää-
rien kehityksen suhteen ovat vuoden takaista tilannetta myönteisemmät, alan näkymät toimin-
nan kannattavuuden suhteen jatkavat jyrkkää laskuaan. Kannattavuus on pitkällä aikavälillä ennä-
tysalhaalla, syynä monesta tekijästä johtuva kustannustason nousu ja juuri nyt dieselin räjähdys-
mäinen hinnannousu. Nyt pitää herätä hintakriisiin, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala. 

copyright Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
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T uen edellytyksenä on, 
että hankittava paket-
ti- tai kuorma-auto on 

täyssähköinen tai sen pää-
asiallisena käyttövoima-
na on kaasu. Perävaunun 
on oltava sähkökäyttöinen. 
Lisäksi ajoneuvon on olta-

va uusi ja ensirekisteröimä-
tön ja sen voi hankkia, kun 
Traficom on antanut tuesta 
myönteisen päätöksen.

–Hankintatukihakemus 
tulee tehdä Traficomille en-
nen ajoneuvon sitovaa han-
kintaa. Sitovalla hankinnal-

la tarkoitetaan tilaus-, kaup-
pa- tai pitkäaikaisvuokraso-
pimuksen tekoa, tarkentaa 
asiantuntija Antti Hänni-
nen. Hankintatukea voidaan 
myöntää yksityishenkilöille 
ja yrityksille. Jos tuen ha-
kija on yksityishenkilö, pi-
tää ajoneuvon tulla hakijan 
omaan käyttöön.

Tuen saaja sitoutuu ensi-
rekisteröimään hankittavan 
ajoneuvon Suomeen. Ajo-
neuvon pitää olla rekisteris-
sä vähintään yhden vuoden 
ensirekisteröinnistä. 

–Ajoneuvon hankki-
ja myös sitoutuu pitämään 
ajoneuvon omistuksessaan 
tai hallinnassaan vähintään 
vuoden ajan. Pitkäaikais-

vuokrattava auto sitoudu-
taan vuokraamaan ja pitä-
mään omistuksessa tai hal-
linnassa liikenneasioiden 
rekisterissä vähintään kol-
meksi vuodeksi, tarkentaa 
Hänninen.

Tuen myöntämisen edel-
lytyksenä on myös, että val-
tion talousarviossa avustuk-
sen maksamista varten va-
rattua määrärahaa on käy-
tettävissä ja että tuen tar-
koitus ja tavoitteet täytty-
vät valtionavustuslain mu-
kaisesti.

Yritykset voivat saada 
tukea useamman 
ajoneuvon hankintaan

Hankintatuki voidaan 

myöntää saman ajoneuvon 
hankintaan ainoastaan ker-
ran. Tukea voidaan myön-
tää kalenterivuoden aika-
na yksityishenkilölle yh-
teen sähkö- tai kaasukäyt-
töisen pakettiautoon ja yh-
teen kaasu- tai sähkökäyt-
töiseen kuorma-autoon tai 
perävaunuun.  

Yrityksille voidaan ka-
lenterivuoden aikana myön-
tää tukea enintään viidelle 
sähkö- tai kaasukäyttöiselle 
pakettiautolle. Lisäksi yri-
tys voi hakea tukea enintään 
viidelle kaasu- tai sähkö-
käyttöiselle kuorma-autol-
le tai perävaunulle.

PRESSUKATOKSET
AMMATTIKÄYTTÖÖN

Pulpettikattojen syvyydet:

• 6m • 8m • 12m • 15m • 18m

Esim. 

8 x 35 x 5 katos

alk. 829€/kk
60 kk leasing 
hinta yrityksille. 
asennettuna 
Pirkanmaalle 
(sis. verho-ovet)

+ alv 24%

www.pvc-halli.fi

FinEst-Hall Oy
Amerintie 1, 04320 Tuusula,

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

Risuista ja puutarhajätteistä helposti eroon:

Kuljetamme pois kaadetut pensaat 
ja erilaiset puutarhajätekasat, 

jotka nostamme kouralla kyytiin.

P. Kirstua Ky

P. Kirstua Ky  •  Pertti Kirstua  •  0400 734 549
pertti.kirstua@pkirstuaky.fi

www.kuljetuskirstua.com

• Tuomme multaa ja 
 kiviaineksia 
 HUOM! Kuorman purku 
 mahdollinen kauhalla 
 esim. aidan yli
• Vaihtolavakuljetukset
• Nostotyöt
• Puunkaato
 henkilönosturin avulla

Palvelumme sinulle:

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 ÖÖlljjyynnvvaaiihhddoott
 PPiikkaahhuuoolllloott
 AAuuttoohhuuoolllloott

YRITTÄJÄ,
HUOLLA  AUTOSI  MEILLÄ!

AAvvaaaa  yyrriittyyssttiillii  
ttooiimmiippiisstteeeelllläämmmmee  ttaaii  
kkoottiissiivvuuiillllaammmmee::  
wwwwww..ooiillppooiinntt..ffii//yyrriittyykkssiillllee

• KKiillppaaiilluukkyykkyyiisseett  hhiinnnnaatt
• HHuuoolllloott  llaasskkuuttuukksseellllaa
• MMaaaannllaaaajjuuiinneenn

ttooiimmiippiisstteevveerrkkoossttoo

LLIIEELLAAHHTTII  
EEnnqqvviissttiinnkkaattuu  55  
00440000  221166  661111  
MMaa--PPee  88--1177,,  LLaa  99--1133

HHAATTAANNPPÄÄÄÄ  
KKoollmmiioonnkkaattuu  55  
00440000  222255  333399  
MMaa--PPee  88--1177

Uuden sähkö- ja kaasukäyttöisen paketti- ja 
kuorma-auton ostamiseen tukea Traficomilta

Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatuet 
ovat osa fossiilittoman liikenteen 
tiekartan toimenpidekokonaisuutta.  
Fossiilittoman liikenteen tiekartan 
tavoitteena on kotimaan liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen 
vuoteen 2030 mennessä verrattuna 
vuoteen 2005 ja päästöjen poistaminen 
kokonaan vuoteen 2045 mennessä.

TUEN MÄÄRÄT RIIPPUVAT HANKITTAVASTA AJONEUVOSTA

Sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton 
hankintaan tukea voi saada 2 000 - 6 000 euroa.

Kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaan 
voi saada tukea 2 000 - 14 000 euroa. 

Sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan
tukea voi saada 6 000 - 50 000 euroa. 

Tuki maksetaan hankintatukipäätöksen 
mukaisesti ensirekisteröinnin jälkeen.

Uuden sähkö- tai kaasukäyttöisen 
paketti- tai kuorma-auton tai sähkö-
käyttöisen perävaunun hankintaan 
voi saada rahallista tukea Liikenne- 
ja viestintävirasto Traficomilta. Tuen 
määrä on 2 000 - 50 000 euroa riip-
puen ajoneuvosta.
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KAIVINKONEEN
TELAKENGÄT

Yli 15 vuoden aikana käyttäjien kokemusten 
pohjalta kehitetty ja testattu telakenkä

Soita ja kysy lisää!

METALLIPAJA HEIKKI ALAKORTES KY
Pajatie 10, 64900 Isojoki • 020 729 9377, 0400 721 527

janne.alakortes@rautakortes.fi

- Telakengän suuren kantopinnan ansiosta koneen aiheuttama pintapaine 
  alustaan on pieni ja tasainen.
- Pienen pintapaineen ja kitkan sekä suoran alustan vuoksi asfalttipinta ei murru 
  reunastakaan alavaunua käännettäessä.

- Telakenkä ei painu 
  pehmeälläkään (lämpötila yli 
  20 astetta) asfaltilla eikä jätä 
  jälkiä.
- Viistettyjen reunojen ja 
  matalan rakenteen ansiosta 
  kenkä ei ”koukkaa” vetorattaan 
  ja johtopyörän kohdassa eli ei 
  tee jälkiä asfalttiin kuuminakaan 
  kesäpäivinä.
- Telakengät ovat nopeat ja helpot
  kiinnittää pieniäkin töitä varten.
- Työteho kasvaa, kun ei tarvitse 
  varoa alavaunun kääntämistä.
- Kengät valmistetaan aina 
  telalappojen mittojen mukaan.

-Kaikissa raken-
nuskohteissa 
tärkeään roo-
liin nousee vas-

taava mestari, joka on järke-
vää palkata jo hyvissä ajoin 
ennen talokauppoja. Am-
mattilainen näkee kohteen 
kokematonta rakentajaa ko-
konaisvaltaisemmin ja osaa 
lukea saadut tarjoukset, jol-
loin myös yllättäviltä kus-

tannuksilta voidaan välttyä.
- Kalustoomme kuuluu 

kolme 26-tonnista kaivinko-
netta ja tarvittaessa kalustoa 
saadaan täydennettyä vuok-
rakoneilla sekä aliurakoitsi-
joiden kalustolla. Erityises-
ti tontin viimeistelyssä jou-
dutaan urakoimaan pienem-
millä koneilla. 

Lisäksi koneissamme 
on 3D-mittalaitteet ja kä-

sikäyttöisiä GPS-laitteita, 
joilla voidaan käydä etukä-
teen mittailemassa maastoja 
ja auttamassa asiakasta koh-
teen suunnittelussa, sanoo 
toimitusjohtaja Ismo Seppä. 

Pitkän kokemuksen 
omaava 
maanrakentaja

– Ajattelemme aina asi-
akkaidemme parasta. Minul-

la itselläni on yli 30 vuoden 
rakennuspuolen kokemus. 
Olemme lähteneet kehittä-
mään tätä meidän konsepti-
amme niin, että se on aina 
asiakaslähtöistä. Puhutaan 
kuitenkin monelle ihmisel-
le elämän suurimmasta pro-
jektista ja velasta, joten ha-
luamme tehdä kaikki asiat 
niin, ettei asioissa oteta mi-
tään riskejä. Pyrimme aina 
siihen, että työmme loppu-
tulos on sellainen, että seu-
raavan vaiheen tekijöiden on 
helppoa tulla tontille.

Meidän palvelumme on 
kokonaisvaltainen maanra-
kentamisen paketti, koros-
taa Seppä.

Pihasuunnitelma 
on tärkeää 
sisällyttää kohteen 
suunnitteluvaiheeseen

– Pohjatöiden aikana voi-
daan huomioida tehdyt pi-
hasuunnitelmat, jolloin voi-
daan välttyä maa-ainesten 
turhalta siirtelyltä. Jos ton-
tille halutaan pengerryksiä 
tai maisemakiviä, on piha-
suunnitteluakin käytävä lä-
pi jo heti kohteen alkuvai-
heessa. Asioita etukäteen 
huomioimalla asiakas voi 
säästää merkittäviä määriä 
rahaa hankkeen loppuvai-
heessa, kun tietyt maanra-
kentamisen työvaiheet on 
saatu tehtyä silloin, kun se 
on ollut järkevintä ja kustan-
nustehokkainta, muistuttaa 
Seppä.

Tarjousten lukeminen 
vaatii asiantuntemusta

– Tarjousten sisällöt vaih-
televat todella paljon keske-
nään, on tarjouksia joista voi 
puuttua jotain olennaista ja 
sitä kautta hinta saadaan 
näyttämään halvemmal-
ta kuin se lopulta onkaan. 
Näissä tilanteissa voi tulla 
eteen ns. epämiellyttäviä yl-
lätyksiä. Pyrimme tekemään 
tarjoukset aina niin, että ne 
sisältävät kaiken tarvittavan, 
lupaa Seppä. 

Hänen mukaansa on 
enemmänkin sääntö kuin 
poikkeus, että maanraken-
nuskustannukset ovatkin 
suuremmat kuin mitä alku-
peräinen tarjous antoi ym-
märtää.

– Tämä perustuu juuri sii-
hen, että asiakkaalla ei ole 
vastaavaa mestaria, eikä 
tarvittavia lähtötietoja tar-
jouksen pyytämiseen. Hel-
posti lähdetään pyytämään 
maanrakennustarjouksia lii-
an aikaisin, eli perustamis-
tapalausuntoja ja perusta-
miskuvia. Riskiksi nousee 
myös se, kun ei osata lukea 
maanrakentajilta saatavia 
tarjouspapereita. Juuri tästä 
syystä vastaava mestari oli-
si tarpeen jo heti hankkeen 
alkuvaiheessa. 

Seppä muistuttaa, että jo-
pa vierekkäiset tontit ovat 
yksilöitä. Maanrakentamis-
kustannukset pohjautuvat 
talotyyppiin sekä käytettä-
vään perustamistapaan. 

– Jokainen tontti on aina 
oma yksilönsä, mutta myös 
rakennuksen neliömäärä 
vaikuttaa maanrakennus-
kustannuksiin. Maanraken-
nustarjoukset kannattaakin 
kysellä vasta siinä vaihees-
sa, kun rakennuttajalla on 
vastaava mestari ja tarkat 
tiedot rakennettavasta koh-
teesta. Rakennusluvissa kes-
tää aina 3–6 kk, joten siinä 
vaiheessa kannattaa tehdä 
valinta kohteen maanra-
kentajasta. 

Maanrakentamisen yllättäviltä
kuluilta on mahdollista välttyä
Pitkän maanrakennuskokemuksen omaavan Suomen Pohjatyö Oy:n erityis-
alaa on rakennusten ja talojen pohjat, pihatyöt, kunnallistekniikka, mittauk-
set sekä katutyöt. Pohjatöitä tehdään pääasiassa omakoti- ja paritalojen ra-
kentajille, mutta isompiakin kohteita on tehty lukuisia vuosien aikana. Suurin 
osa työkohteista sijaitsee eteläisessä Suomessa Jyväskylästä alaspäin. 

Suomen Pohjatyö Oy 

www.pohjatyo.fi

• Nostopalvelut Ikaalisissa ja lähialueilla, 
 asennusnosturit 15-85 tm
• Siiviläputkikaivot ja 
 kaivojen elvytys
• Pohjaveden alennukset
• Maanrakennuspalvelut

Maanrakennuspalvelut

 Palinperäntie 35, 39500 Ikaalinen |

Maanrakennuspalvelut

 Palinperäntie 35, 39500 Ikaalinen |

Maanrakennuspalvelut

 Palinperäntie 35, 39500 Ikaalinen |

Osaamista, joka menee pintaa syvemmälle

P. 0

Mittaukset, maaperätutkimukset, 
kiviaineslaboratoriopalvelut, ympäristösuunnittelu
MAAPERÄTUTKIMUKSET
- kairaukset
- näytteenotot
- Pima-tutkimukset
- pohjavesiputkien asennukset
- pohjatutkimuslausunnot
- timanttikairaukset

Lisää tietoa netistä: www.sgmconsulting.fi

Suomen GPS-Mittaus Oy
Sammonkatu 12, 70500 KUOPIO
Puh. 0400-675 621

MAA- JA KIVIAINESLABORATORIO
(PANK)
- SFS-normien mukaiset testit päällyste-, 
  raidesepeli- ja betonikiviaineksille sekä 
  sitomattomille kiviaineksille 
- tiiveys- ja kantavuuskokeet 
  maarakentamiseen
- geotekniset laboratoriomääritykset

MITTAUSTYÖT
- kartoitukset
- rakennusmittaukset
- 3D-koneohjaukset palvelut
- laserkeilaukset ja 
  mallinnukset

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU
- maa-aines- ja ympäristöluvat
- melumittaukset
- melumallinnukset
- ympäristönäytteenotto 
  (vesi- ja maanäytteet)
- kunnostussuunnitelmat ja 
  valvonta
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Rantojen ja vesistöjen
kaivuut kelluvalla
telaponttoonikoneella.
Myös kuraproomu
käytettävissä.

Maanrakennustyöt ammattitaidolla:

Ajokaivin Oy
Jari Humalamäki  |  puh. 0400 732 877  |  www.ajokaivin.fi

Myös vesistö-
kuljetukset.

Kaivinkoneet 5,5–36 tKaivinkoneet 5,5–36 t

Väyläviraston vuosittain päivitettävä 
investointiohjelma vuosille 2022-2029 julkaistu

Investointiohjelma pitää sisällään kehit-
tämishankkeita, isoja peruskorjaushankkei-
ta ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä 
parantamishankkeita. Ohjelma sisältää myös 
ehdotukset EU:n tuella tai yhdessä kaupun-
kiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa rahoi-
tettavista hankkeista. Investointiohjelmaan 
eivät sisälly jo käynnissä olevat väylähank-
keet, tai sellaiset hankkeet, joiden rahoituk-
sesta on tehty päätökset.

–Investointiohjelman tavoitteet ja talou-
delliset raamit tulevat Liikenne 12 -suunni-
telmasta, sanoo Väyläviraston pääjohtaja Ka-
ri Wihlman.

–Investointiohjelman hankkeiden tu-
lee edistää koko Suomen saavutettavuut-
ta ja eri liikkumismuotojen kestävyyttä ja 
tehokkuutta. Lisäksi hankkeiden tulee olla 
yhteiskuntataloudellisesti tehokkaita. Nämä 
kaikki tavoitteet tähtäävät myös ilmaston-
muutoksen hillitsemiseen ja ottavat huomi-
oon liikenneturvallisuuden parantamisen, 
Wihlman lisää.

Miten investointiohjelman rahoitus 
jakautuu eri väylille?

Kahdeksanvuotisen investointiohjelman 
talouskehys on Liikenne 12 -suunnitelmas-
sa vuosille 2022-2029 on hieman yli kolme 
miljardia euroa. Rahamäärä jakautuu ohjel-
massa seuraavasti:
• Kehittämishankkeet, noin 2,3 miljardia eu-
roa.
• Perusväylänpidon parantamishankkeet, 
noin 800 miljoonaa euroa.
• Investointiohjelman ajanjaksolla 2022-
2029 voidaan sopia yhteensä noin 500 mil-
joonan euron valtion rahoituksesta seitsemäl-
le MAL-kaupunkiseudulle. Osa tästä rahoi-
tuksesta kohdistuu valtion väyläverkolle ja 
hankkeista sovitaan valtion ja kuntien väli-
sissä erikseen neuvoteltavissa sopimuksissa.

Kehittämishankkeissa suurin osa rahasta, 

1,26 miljardia euroa, on menossa Liikenne 12 
-suunnitelman mukaisesti rataverkon hank-
keisiin. Tieverkon hankkeisiin on mitoitettu 
977 miljoonaa euroa ja vesiväylähankkeisiin 
82 miljoonaa euroa.

Investointiohjelmasta 
suuria hyötyjä liikenteelle

Investointiohjelma vaikuttaa siihen, mil-
laisilla väyläverkoilla suomalaiset liikkuvat 
ja kuljettavat tulevaisuudessa. Esimerkiksi 
elinkeinoelämän kuljetusten olosuhteet pa-
ranevat niin maanteillä, rautateillä kuin ve-
siväylilläkin. Kuljetusten kustannustehok-
kuus ja ennakoitavuus ottavat harppauksen 
eteenpäin.

–Myös matkustajien matka-ajat lyhene-
vät, liikenteestä tulee sujuvampaa ja turval-
lisempaa. Lisäksi ohjelma edistää mahdol-

lisuuksia kestävien liikkumistapojen valin-
taan, sanoo toimialajohtaja Pekka Rajala 
Väylävirastosta.

Investointiohjelman suorat ilmastovai-
kutukset ovat suhteellisen pieniä, mutta pi-
demmällä aikavälillä kuljetusten tehokkuu-
den parantuminen ja mahdolliset siirtymiset 
kulkumuodosta toiseen vähentävät ilmasto-
päästöjä.

Investointiohjelman valmistelussa 
tehtiin laajaa yhteistyötä

Väyläviraston investointiohjelmassa vuo-
rovaikutus on ollut suuressa roolissa. Väy-
lävirasto on keskustellut valmistelun aika-
na sidosryhmien ja alueellisten toimijoiden 
kanssa. Lisäksi Väylävirasto sai lausuntoja 
investointiohjelmasta syksyllä 2021. Lau-
suntoja saapui yhteensä yli 260 kappaletta.

Liikenne 12 -ohjelman tavoitteet ja talou-
delliset reunaehdot sanelevat, mitkä hankkeet 
lopulta mahtuvat investointiohjelmaan. In-
vestointiohjelma on Väyläviraston näkemys 
investoinneista ja se päivitetään vuosittain. 
Hankkeiden mahdollisesta käynnistämisestä 
päättää eduskunta.

Vuosien 2023-30 investointiohjelman val-
mistelu on jo käynnistetty Väylävirastossa, 
ja sitä työstetään kevään 2022 aikana.

Väylävirasto on julkaissut ehdotuk-
sensa uusien rata-, maantie- ja ve-
siväylähankkeiden toteuttamises-
ta vuosille 2022-2029. Väyläver-
kon investointiohjelma toteuttaa 
osaltaan valtakunnallista liikenne-
järjestelmäsuunnitelmaa (Liiken-
ne 12 -suunnitelma). Investointi-
ohjelma päivitetään vuosittain.

Yksi Pirkanmaan ajankohtaisista kevään tiehankkeista on Orive-
dellä käynnistyvä valtatie 9 parantaminen Oriveden eritasoliit-
tymän kohdalla ja nykyisen ohituskaistan noin 1,7 kilometrin 
pituisella alueella.  Ohituskaistalle rakennetaan keskikaide. Eri-
tasoliittymää parannetaan ja kevyen liikenteen silta uusitaan.  

Kuva Väylävirasto
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Akaa Pointin yritysalueesta on rakentumassa vahva 
alihankinta- ja logistiikkatoimijoiden keskittymä

– Pistoraiteilta päästää nopeasti 
pääradalle. Vaikka pistoraiteet ovat 
pääasiassa puunkuormaukseen tar-
koitettuja, on alueelle sijoittuvien 
yritysten mahdollista hyödyntää 
niitä muunkinlaisissa tarpeissa, 
Akaan kaupungin elinkeinopääl-
likkö Jari Jokinen toteaa. 

Akaa Pointin yritysalueen infra 
valmistuu vielä tämän vuoden aika-
na ja tontit on jo hinnoiteltu. Alueen 
markkinointi käynnistyy virallises-
ti ensi vuoden alussa. 

– Pääsääntöisesti alueelle pyri-
tään saamaan alihankintaan ja lo-
gistiikkaan keskittyneitä yrityksiä. 
Nyt kun sinne rakentui raakapuu-
terminaali, Akaa Point on houkut-
televa kohde myös puu- tai metsä-
teollisuusalan yrityksille. Alueelle 
kaavaillaan monenlaista puunjalos-
tukseen liittyvää toimintaa. 

Viralliset avajaiset 
ensi keväänä

Jokinen kertoo, että alueelle si-

joittumista suunnittelevien yritys-
ten kanssa on jo käynnissä olevia 
neuvotteluita.

– Jonkin aikaa sitten uutisoi-
tiin, että neuvottelemme Pohjois-
Euroopan suurimman lehtipuusa-
han sijoittumisesta Akaa Pointtiin. 
Suunnitelma on edelleen olemassa, 
mutta aikataulu on hiukan viiväs-
tynyt. Alueelle sijoittuvia yrityksiä 
on tarkoitus julkistaa ensi kevään 
aikana, samalla kun pidämme alu-
een viralliset avajaiset. 

Jokinen mainitsee, että Akaa 
Pointin yritystontit räätälöidään 
yritysten tarpeiden näkökulmasta.

– Suurimmat keskusteluiden 
kohteena olleet tontit ovat olleet 
20 hehtaaria, mutta 10 hehtaarin 
kokoiset tontitkin onnistuvat vielä 
tässä vaiheessa helposti. 

Hyvä logistinen 
sijainti

– Akaa sijaitsee lähellä Tampe-
retta, Tampere-Helsinki -kasvu-

käytävällä. Toijalan rautatiease-
malta on vain pari kilometriä Akaa 
Pointin yritysalueelle. Kaikki Tu-
run junat kulkevat Toijalan rauta-
tieaseman kautta. Tampere, Turku 
ja Helsinki ovat hyvin saavutetta-
vissa raideliikennettä ajatellen. Jos 
taas ajatellaan kumipyöräliikennet-
tä, Tampere-Helsinki -moottoritie 
kulkee Akaa Pointin vierestä, kuten 
myös Valtatie 9, joten alue sijaitsee 
logistisesti erittäin hyvällä paikalla, 
Jokinen painottaa. 

Akaa Pointin tonttien hinnoit-
telu on alueen vetovoimaisuudesta 
huolimatta varsin maltillista. Tont-
tien hinnat vaihtelevat 3,5 eurosta 
7 euroon. 

– Meiltä on todella kustannus-
tehokasta hankkia tonttimaata. Li-
säksi pienten ja keskisuurten yritys-
ten mahdollista saada täällä jopa 20 
% investointitukea, joka itsessään 
toimii hyvänä kannustimena.  

Jokinen kertoo, että koska Akaa 
Point on kiinni Tampereessa, alu-

eelta löytyy paljon alihankintateol-
lisuutta. Akaassa itsessään on pal-
jon etenkin metalli- sekä muovi-
teollisuutta. 

– Työvoiman saatavuuskin on 
meillä ihan hyvällä tasolla, koska 
olemme kasvava kaupunki Tampe-
reen kainalossa. Kasvuamme edes-
auttaa myös Pirkanmaan kova kas-
vuvauhti. 

www.akaa.fi

TÄSSÄ ON POINTTIA!
Tuo yrityksesi Akaa Pointiin - kasvun keskiöön

Jalanti

Vanaja

AKAA

AKAA POINT

TA
M

PE
RE

HELSINKITURKU

Soita: puh. 040 335 6098

elinkeinopäällikkö 
Jari Jokinen

Akaa Point:

• Avainpaikka 3- ja 9-teiden risteyksessä

• Pistoraide

www.akaa.fi/elinkeinot

• Alueella toimii VR:n raakapuuterminaali

• Joustavat tonttikoot, tilaa yrityksille 180 ha

• Alueella mahdollisuus investointitukeen

Akaa Point on 180 hehtaarin yritysalue valtateiden 3 ja 
9 risteyksessä sekä Helsinki-Tampere -pääradan varrel-
la. Alueelle on valmistunut väyläviraston reilun 10 mil-
joonan euron raakapuuterminaali pistoraiteineen. Alu-
eella on jo käynnistynyt yritystoimintaa. Yritysalueena 
Akaa Point edustaa yritysten tulevaisuuden tarpeisiin 
vastaavaa kokonaisuutta.
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Kaikki tarkastajamme ovat sertifi oituja, ISO 17024 mukainen sertifi ointi 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.

”

Erikoisovet 40 vuoden kokemuksella
www.ovesta.fi

Erikoisovet yli 40 vuoden kokemuksella.
www.ovesta.fi

Erikoisovet 40 vuoden kokemuksella
www.ovesta.fi

1977 2020

Venenäyttely täydentää Asuntomessujen tarjontaa Naantalissa

Asuntomessujen venenäytte-
lyalueella tullaan näkemään laaja 
valikoima veneitä pienistä kalas-
tusveneistä isoihin matkavenei-
siin. Satama-alue edustaa koko-
naisuudessaan viimeisintä laituri- 
ja rantarakentamisen tekniikkaa. 
Venenäyttelyalue ulottuu rannal-
le, jonne on tulossa merihenkisiä 
näytteilleasettajia.

Venemessukokonaisuuden 
Asuntomessuille toteuttaa Active 
Expo Oy, joka järjestää muun mu-
assa toukokuisin Naantalin Vene-
messut Naantalin vierasvenesata-
massa. Active Expo Oy:n toimitus-
johtaja Tuomas Levannon mukaan 
Asuntomessujen satama-alue mah-

dollistaa laajan ja monipuolisen ve-
nenäyttelyn toteuttamisen.

–Messusatama on erittäin suo-
jainen ja hyvä paikka venetarjon-
taan tutustumiselle. Satamasta on 
suora yhteys Pohjois-Airistolle, ja 
väylä on juuri kunnostettu eli koe-
ajotkin ovat mahdollisia. Venealan 
yrittäjille Asuntomessut tarjoavat 
täysin uuden mahdollisuuden ta-
voittaa asiakkaita ja koska koronan 
vuoksi useita venealan tapahtumia 
on jouduttu perumaan, kiinnostus 
tätä näyttelyä kohtaan on ollut suur-
ta jo nyt, Levanto toteaa.

Timo Tirri, Asuntomessut Naan-
talissa -tapahtuman projektipäällik-
kö, on innoissaan venemessuista. 

Tirri uskoo, että venenäyttelystä 
tulee yksi lisäsyy lähteä messuil-
le. Lisäksi venenäyttely sopii täy-
dellisesti niin alueelle kuin tapah-
tuman teemoihinkin.

–Vene on luonnollinen liikku-
maväline saaristossa niin vapaa-ai-
kana kuin ammatillisestikin. Yksi 
tämän vuoden tapahtuman teemois-

ta on koti saaressa kaupungin kyl-
jessä. Koska alueella on oma sata-
ma-alue, voi Asuntomessualueelta 
kulkea jatkossa vaikkapa työmat-
kan Naantaliin tai Turkuun veneel-
lä, Tirri kertoo.

Myös Suomen Asuntomessut 
Osuuskunta pitää Asuntomessu-
jen täydentymistä venemessuilla 

erinomaisena asiana.
–Haluamme tarjo-

ta Asuntomessuvie-
raille aina jotain uutta 
koettavaa. Mikä olisi-
kaan luonnollisempaa 
tällä sijainnilla kuin 
järjestää ensimmäis-
tä kertaa tapahtuman 
yhteydessä myös ve-
nenäyttely. Messu-
jen satama-alue tulee 
olemaan Asuntomes-
sujen sydän sekä ta-
pahtumakeskus, jota 
venenäyttely täyden-

tää hyvin, iloitsee Asuntomessujen 
operatiivinen johtaja Heikki Vuo-
renpää.

Asuntomessut järjestetään 
Naantalissa, Lounatuuleksi nime-
tyllä alueella Luonnonmaan saares-
sa 15.7.–14.8.2022.

asuntomessut.fi

Naantalissa ensi kesänä 15.7–14.8. järjestettävät Asun-
tomessut tulevat olemaan samalla myös venemessut. 
Luonnonmaan saaren Asuntomessualueen omassa sata-
massa voi tutustua messukäynnin yhteydessä lähes sa-
taan eri kokoiseen veneeseen koko messujen ajan.

Ilmainen
toimitus!

Yli 80€ 
tilauksiin

Tilaa kaikki kodin valaisimet...

www.lamppukauppa.fiwww.lamppukauppa.fi
Joka kodin lamppukauppa 

jo vuodesta 2006!
Seuraa meitä

Sisävalaisimet

Kosteiden tilojen
valaisimet

Ulkovalaisimet

Vaikka suoraan kotiovellesi!
39€
(49€)

Tango
pöytävalaisin

39cm

Tarjous
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-Purkupihalla on kehitetty jo vuosia 
tehokasta rakennusosien uudelleen-
käyttöä ja sen johdosta yrityksellä 

on erittäin hyvät verkostot rakennusosien 
hyödyntämiseen. Myös Purkupihan omat 
kierrätysasemat on 
rakennettu hyödyn-
tämällä purkukoh-
teiden käyttökelpoi-
sia rakennusosia, 
joten kokemusta on 
myös rakennushank-
keen hyväksyttämis-
menettelyistä uusio-
käytettävien rakennusosien osalta. Purku-
kohde arvioidaan aina uudelleenkäytön nä-
kökulmasta ennen kuin aloitetaan varsinai-
nen purkaminen. Otamme talteen uudelleen-
käytettävissä olevat materiaalit ja ohjaamme 
joko suoraan hyödyntäjälle verkostojemme 
kautta tai Purkutori.fi:n kautta, toteaa Pur-
kupihan markkinointi- ja kehitysjohtaja Ka-
ti Tuominen. 

Monivaiheinen prosessi
Purkupäätös johtuu monesti joko raken-

teellisesta tai ilmanlaadullisesta ongelmasta. 
Tämä on hyvä huomioida myös rakenteiden 
uudelleenkäytön kannalta. 

- Purkukohteesta tehdään haitta-ainekar-
toitus usein jo ennen purkutyön kilpailutus-
ta. Kartoituksessa selvitetään mahdollisten 
haitta-aineiden laatu, määrä, sijainti ja pö-
lyävyys. Purkukartoituksessa määritellään 

myös erikoispurku-
työnä tehtävien pur-
kualueiden purkume-
netelmät. Vasta sitten 
kun haitta-ainepitoi-
set kohdat on purettu, 
päästään varsinaiseen 
purkutyöhön.

- Rakennusosi-
en hyödyntämisessä on huomioitava usei-
ta eri seikkoja, joita ovat esimerkiksi pur-
ku- ja rakennuspaikan sijainti, materiaalien 
saatavuus, purku- ja rakennusprojektien -/ 
kohtauttaminen aikataulullisesti ja sijain-
nillisesti sekä uudelleenkäytön suunnittelu. 
Uudelleenkäytettävien rakennusosien hyö-
dyntäminen tulisikin ottaa jo hyötykäyttö-
kohteen suunnitteluvaiheessa huomioon. Tä-
mä edellyttää kuitenkin riittävää tuoteinfor-
maatiota ja käyttökelpoisuusohjeita uudel-
leenkäytettävien rakennusosien osalta, jot-
ta voidaan edistää rakennus, korjaus ja pur-
kuhankkeen integraatiota toisiinsa, kertoo 
Tuominen.

Tiivistä yhteistyötä 
rakennusvalvonnan kanssa

Vaikka vanhojen materiaalien CE-merkin-
nät ovat usein puutteellisia, sen ei pitäisi olla 
este rakennusosien uudelleenkäytölle, sillä 
uudelleenkäytettävät rakennusosat voidaan 
varmentaa rakennuspaikkakohtaisesti.

- Rakennusvalvontaviranomainen voi 
edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän 
selvittävän rakennuspaikkakohtaisesti, et-
tä rakennustuote täyttää sitä koskevat olen-
naiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen kel-
poisuutta ei ole muutoin osoitettu tai viran-
omaisella on syytä epäillä, että tuote ei täytä 
olennaisia teknisiä vaatimuksia. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa tuotteita, joilla ei ole CE-
merkintää tai vapaaehtoisiin menettelyihin 
perustuvaa osoitusta, esimerkiksi tyyppihy-
väksyntää. Tällöin asiantuntija arvioi koh-
teen tiedot ja kriteerit sekä tuotteeseen liit-
tyvät vaatimukset ja antaa lausunnon siitä 
täyttääkö tuote kohteessa sille asetetut vaa-
timukset. Rakennesuunnittelija tai muu riip-
pumaton ulkopuolinen kolmas osapuoli vas-
taa lausunnon antamisesta ja sen sisällöstä. 
Rakennuspaikkakohtainen lausunto on ker-
taluontoinen hyväksyntä ja rakennusvalvon-
taviranomainen on se, joka tekee päätöksen 
asiasta, jatkaa Tuominen.

Purkupiha kierrätti entisen 
Merihallin ekologiseksi 
elementtitehtaaksi 

Helsingin Hernesaaressa Wärtsilän telak-
kahallina alun perin toimineen jättikokoisen 
Merihallin purku ja kokonaisena purettavien 
rakennusosien uusiokäyttö on hyvä esimerk-
ki kiertotalouden merkityksestä. 

- Pitkän kokemuksen alalta omaava Pur-
kupihan tiimi ei pelännyt tarttua haasteeseen, 
vaikka lähes viiden jalkapallokentän kokoi-
nen Merihalli lisärakennuksineen oli koottu 
useista eri-ikäisistä laajennusosioista. Pur-
kaminen toteutettiin tarkassa järjestyksessä 
ja missio oli selkeä: purettavien materiaalien 
elinkaarta haluttiin jatkaa niin pitkälle kuin 
mahdollista. Kun telakkarakennusten purku-
työn suunnitteluvaihe oli käynnissä, selvisi 
että samaan aikaan Kestobetonin tuotanto-
laitoksella Lahdessa suunniteltiin laajennus-
hanketta.  Vaikka Kestobetonin suunnitelmat 
olivatkin tuolloin jo loppusuoralla, niin pie-
nin muutoksin suunnitelmat saatiin muutet-
tua uusiokäytettäviä rakennusosia hyödyntä-
väksi. Lopputuloksena laajennusosa valmis-
tuikin satoja tuhansia euroja edullisemmin ja 
laitos on todennäköisesti Suomen kestävim-
min rakennettu. Telakkarakennusten elinkaa-
ri jatkuu nyt betonielementtihallina, koros-
taa Tuominen.

Materiaalien kierrätys 
tehostuu verkossa

Purkupihan hallinnoima Purkutori on 
yrityksille ja yksityishenkilöille tarkoitettu 
purku- ja rakennustavaran sekä käytettyjen 
teollisuuslaitteiden, -laitteistojen ja -konei-
den kauppapaikka verkossa. 

- Jo tälläkin hetkellä myymme Purkutori 
toimintamme kautta rakennusosia, koneita, 
laitteita ja hallirunkoja. Meidän kauttamme 
kiertää noin 2 miljoonan euron edestä ra-
kenneosia, koneita ja laitteita uudelleenkäyt-
töön sekä tietenkin betonia, joka murskataan 
ja jalostetaan uusiokiviainekseksi, kiteyttää 
Tuominen.  

Purkupihan kokemusten mukaan uudel-
leenkäytöllä on mahdollista saavuttaa sekä 
taloudellisia että ympäristöllisiä säästöjä, 
kuten esimerkiksi Merihallin ja Kestobeto-
nin projektit osoittavat. Kaikki purkukohteet 
eivät kuitenkaan noudata samaa kaavaa ja 
kokeneella purkajalla on osaamista arvioida 
milloin purkukohteen säästävät työmenetel-
mät nousevat kustannuksiltaan suuremmiksi 
rikkoviin menetelmiin nähden. 

Vahvasti kohti 
kiertotalous yhteiskuntaa

Ympäristöministeriön asettama maan-
käyttö ja rakennuslain kokonaisuudistus on 
ollut käynnissä vuodesta 2018 alkaen ja sen 
myötä rakennus- purkumateriaaliselvityksis-
tä tulisi pakollisia kaikille rakentamisluvan 
varaisille hankkeille.

- Kiertotalous ja päästöjen vähentäminen 
näkyy laissa aiempaa selvemmin. Mukana on 
myös uusia vaatimuksia, muun muassa ra-
kentamisen vähähiilisyydestä, rakennusten 
elinkaariominaisuuksista sekä rakennus- ja 
purkumateriaaliselvityksestä. 

- Uuden rakennuksen tai laajamittaises-
ti korjattavan rakennuksen vähähiilisyys ra-
portoitaisiin lupahakemukseen liitettävässä 
ilmastoselvityksessä. Tämän on tarkoitus 
kannustaa käyttämään uudelleen ja kierrät-
tämään purettuja rakennusmateriaaleja. Uu-
sien rakennusten olisi myös täytettävä vaa-
timukset pitkäikäisyydestä, muunneltavuu-
desta, korjattavuudesta sekä purettavuudesta. 

- Uusista ja purettavista rakennuksista oli-
si rakentamis- tai purkamislupaa haettaessa 
selvitettävä kaikki käytetyt ja vapautuvat ma-
teriaalit. Sähköisesti tarjolla olevat ajantasai-
set tiedot helpottaisivat rakennuksen käytön 
aikaista ylläpitoa ja huoltoa sekä lopulta ma-
teriaalien hyödyntämistä uudelleen, kun ra-
kennus tai sen osia puretaan, sanoo lopuksi 
Tuominen

 
www.purkupiha.fi

Vuonna 2003 perustettu Purkupiha oy on Suomen suurimpia pur-
kualan yrityksiä ja yksi johtavista rakennusten purkajista. Massiivi-
purkuun, haitta-ainepurkutöihin ja rakennusmateriaalien kierrättä-
miseen erikoistunut Purkupiha on raivannut tietä myös kokonaisena 
purettavien rakennusosien uudelleenkäytössä. Takana on useita on-
nistuneita uudelleenkäytön hankkeita. 

Kokonaisena purettavien 
rakennusosien uusiokäyttö 

soveltuu erityisen hyvin 
teollisuusrakentamiseen.

”

Purkamisen roolia uudisra-
kennushanketta edeltävänä hank-

keena tullaan tulevaisuudessa ko-
rostamaan nykyistä enemmän. Mitä 

korkeammassa arvossa rakennusosa 
hyödynnetään, sitä vähemmän häviää 

siihen sitoutunutta materiaalia, ener-
giaa ja työtä. Purkumateriaalien hyö-

dyntäminen on rakentamisen kier-
totalouden ydintä.

 
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!

Purkupiha Oy
Rakennusosien uudelleenkäytön 

suunnannäyttäjä 
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P. 0400 657773  •  info@terashaka.fi  •  www.terashaka.fi
Vatusentie 147, 39700  PARKANO

PURKUPALVELUTPURKUPALVELUT
metallirakenteet, tuotantolinjat, 
kuljettimet, työkoneet, muuntajat  
ja säiliöt

Palvelemme koko
Pirkanmaan alueella.

rauta- ja peltiromu, kupari, messinki, 
alumiini, rst, akut, ser-romu yms.

METALLIROMUN OSTOMETALLIROMUN OSTO

AUTOKIERRÄTYSAUTOKIERRÄTYS
autojen romutustodistukset

Suomen Romukauppiaiden Liitto ry:n 
toiminnanjohtaja Mia Nores sanoi 
haastattelussamme aiemmin, että 
metallien osalta suurimmat jätevir-

rat tulevat teollisuudesta. 
-Myös muiden alojen yritysten sekä ku-

luttajien jätteet ovat tärkeä lisä kokonai-
suuden toimivuuden kannalta ja ne tukevat 
kattavan keräys- ja käsittelyverkoston yllä-
pitämistä. Onkin tärkeää, että kaikki saavat 
jatkossakin tuoda metallijätteen haluamaan-
sa vastaanottopaikkaan. Tulevaisuudessa pi-
tää varmistaa, että jo nyt hyvin toimivaa 
metallinkeräystä ja -kierrätystä ei ainakaan 
hankaloiteta, Nores toteaa.

Kierrätys kannattaa
Nores toteaa, että tuotteiden jätestatus 

pitäisi pystyä nykyistä helpommin lopetta-
maan niin kauan kuin tuotetta voidaan edel-
leen hyödyntää.

-Kierrätystä hankaloittaa se, että usein-
kaan ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä aineita 
ja seoksia kierrätettävä materiaali sisältää. 
Kierrätykseen saapuva metalliromu sisäl-
tää käyttötarkoituksesta riippuen erilaisia 
sidosaineita, mikä voi hankaloittaa kierrä-
tystä. Sen lisäksi esimerkiksi sinkittyä ma-
teriaalia on vaikeaa kierrättää.

Näkymä on, että parin vuoden sisään tu-
lee pula metalleista. Siksi olisikin tärkeää 
eri keinoin tukea romujen kierrätystä, No-
res painottaa.

–Kiertotaloudessa syntyy mahdollisim-
man vähän hukkaa ja kerran käyttöön otet-
tu materiaali kiertää jatkossa pidempään. 
Metalleja voidaan kierrättää käytännössä 
loputtomasti. Kiertotalous tuo lisää kierrä-
tykseen liittyvää teollisuutta ja yrityksiä. Ny-
kyisin monelle on tuttua auton tai kännykän 
liisaaminen sen ostamisen sijaan. Jatkossa 
myös monet muut tuotteet voidaan hankkia 
palveluna. Myös tämä on kiertotaloutta sa-
moin kuin monet alustatalouden ratkaisut. 
Suomella on tavoitteena olla kiertotalouden 
kärkimaa. Tämä toisi mukanaan myös uusia 
investointeja, Nores arvioi.

Autokierrätys romutti kaikki ennätykset

Autojen kierrätys jatkui vilkkaana lä-
pi koko vuoden. 

”Henkilöautoja päätyi lähes jo-
kainen kuukausi kiertoon ennätys-

määrä, yhteensä 24 564 autoa edellisvuotta 
enemmän”, kertoo Suomen Autokierrätys 
Oy:n toimitusjohtaja Juha Kenraali. Joulu-
kuussa 2020 romutettujen autojen määrä oli 
poikkeuksellisen korkealla ja siihen verrat-
tuna vuoden 2021 määrä jäi jälkeen. Kui-
tenkin joulukuu 2021 oli tilastojen valossa 
kaikkein aikojen toiseksi vilkkain joulukuu.

Syynä kasvuun ovat metallien maailman-
markkinahintojen nousun lisäksi tietoisuu-
den lisääntyminen esimerkiksi valtion ro-
mutuspalkkion myötä. Lisäksi kuluttajille 
suunnattua informaatiota kierrätyksestä li-
sättiin ja parannettiin niin sosiaalisen me-
dian kanavien kuin perinteisen digi- ja pa-
perimedian kautta.  

Autokierrätys on merkittävä 
osa autokannan uudistumista

Autokannan uudistumisen näkökulmas-
ta autojen pitäisi kiertää autokannassa en-
tistä nopeammin. Autojen keskimääräinen 
romutusikä on Suomessa jo yli 21 vuotta. 

”Vastaavasti esimerkiksi muissa pohjois-
maissa romutusikä on keskimäärin 16–18 

vuotta. Tätä kohti tulisi Suomenkin ehdot-
tomasti pyrkiä”, sanoo Kenraali. 

Tuoreempi autokanta korreloi voimak-
kaasti vähäpäästöisyyden lisäksi myös lii-
kenneturvallisuuden kanssa. 

”Kierto yhdessä markkinoille tulevien 
uusien päästöttömien ja erittäin vähäpääs-
töisten autojen kasvun myötä uudistavat au-
tokantaa parhaiten”, jatkaa Kenraali.

Tuottajayhteisö vahvistaa 
kiertotaloutta ja 
asianmukaista kierrätystä

Autojen maahantuojat huolehtivat auto-
jen kierrätyksestä tuottajayhteisönsä Suo-
men Autokierrätyksen kautta. Autosta pää-
tyy kiertoon 95 prosenttia. Autosta saatava 
metalli voidaan käyttää uudestaan teollisuu-
den raaka-aineena. Tätä ennen käyttökel-
poiset käytetyt osat voidaan poimia talteen 
uudelleen käytettäviksi. 

”Hukkaan ei mene juuri mitään ja ym-
päristö kiittää”, kertoo Kenraali.

Suomen Autokierrätys seuraa tarkasti, et-
tä kierrätys toimii asianmukaisesti ja kier-
toon aikanaan päätyvät autot käsitellään 
lainmukaisesti ympäristöseikat huomioi-
den. Huolehtimalla romutettavaksi päätyvän 
auton Suomen Autokierrätyksen viralliseen 

vastaanottopisteeseen kuluttaja voi varmis-
tua siitä, ettei ikäviä yllätyksiä myöhemmin 
synny. Esimerkiksi ajoneuvoverot katkea-
vat lopullisesti vain virallisesta vastaanotto-
pisteestä saadulla romutustodistuksella. Vi-

rallinen ja järjestäytynyt toiminta ehkäisee 
myös harmaan talouden syntymistä.

Lähde ja kuva :
Suomen Autokierrätys

Suomella on tavoitteena olla 
kiertotalouden edelläkävijämaa 
Suomi on edistyksellinen kiertotalouden kehitysympäristö ja meillä 
on jo hyviä esimerkkejä arvoa tuottavasta liiketoiminnasta. Kierrä-
tys on vilkastunut sekä kuluttajien keskuudessa, että teollisuudessa. 
Metallien kierrätystä tekevillä yrityksillä on tässä avainrooli.

Mia Nores

Suomessa kierrätettiin vuonna 2021 enemmän ajoneuvoja 
kuin koskaan autoilevan Suomen historiassa. Yli 100 000 ajo-
neuvon raja rikkoutui jo marraskuussa. Koko vuonna kierrätet-
tiin yhteensä 106 388 ajoneuvoa eli kasvua oli 33 prosenttia. 
Näistä henkilöautoja oli 97 068. Tämä on 34 prosenttia enem-
män kuin vuonna 2020.
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Maahantuonti 
ja myynti:

Mäkelänkankaantie 2
49490 NEUVOTON
05-3435666 (24h)

info@hamre.fi
www.hamre.fi

CAMSO
-kumitelat hyllystä-

Kokonaistoimitus luo säästöä

Sähköinen       Sähköinen          Pneumaattinen      Hydraulinen      Ruuvivaihde    Pneumaat.

Palloventtiili       Läppäventtiili     Kiila-, levyluistivent.   Istukkaventtiili Kumiluistivent.

VAIHTOEHDOT

Kaikki vaihtoehdot voidaan varustaa:

-Rajakytkin IP65 / IP67 / IP68
 mekaaninen / induktiivinen

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

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

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

Teollisuusinvestointien odotetaan
piristyvän kuluvana vuonna selvästi

–Investointien osalta nyt 
on selkeä momentum. Kasvun 
taustalla on nyt kolme tekijää: 
pitkään jatkunut investointila-
ma, koronan tuoma talousshok-
ki sekä vihreän siirtymän tuo-
ma mahdollisuus. Kun rahoi-
tuskin on vielä investoinneille 
suotuisa, kasvupyrähdyksel-
le on aineksia. Investointien 
toteutuminen kyselyn arvioi-
massa laajuudessa olisi tärke-
ää Suomen kasvupotentiaalin 
kannalta, toteaa EK:n johtaja 
Sami Pakarinen.

Kasvu painottuu kiinteisiin 
investointeihin ja energiaan. 
Kiinteiden investointien ar-
voksi ennakoidaan tänä vuon-
na 6,8 miljardia euroa, joka on 
peräti 21 prosenttia enemmän 
kuin edellisvuonna. Tutkimus- 
ja tuotekehitysmenojen arvo 
olisi tiedustelun mukaan tänä 
vuonna 3,0 miljardia euroa ja 
kasvua viime vuoteen nähden 
olisi 9 prosenttia. Energiateol-
lisuuden investoinnit kasvaisi-
vat tänä vuonna 37 prosenttia 
ja niiden arvo olisi 3,3 miljar-

dia euroa.
Teollisuuden investointi-

asteen ennakoidaan nousevan 
tänä vuonna noin 23 prosent-
tiin. Investointiaste on viimek-
si ollut tätä korkeampi vuonna 
2012. Käyttötarkoituksen mu-
kaan tarkasteltuna 45 prosent-
tia kuluvalle vuodelle suunni-

telluista investoinneista on tuo-
tantokapasiteetin laajennusin-
vestointeja ja noin 42 prosent-
tia korvausinvestointeja.

Myös palvelu-
investoinneissa kasvua

EK:n Investointitieduste-
lussa kysyttiin nyt ensimmäistä 

kertaa myös palveluinvestoin-
tien kehitystä. Tänä vuonna 
palveluinvestointien kehitys-
tä mittaava saldoluku nousee 
14 pistettä eli suurempi osuus 
yrityksistä näkee investointi-
en kasvavan kuin vähentyvän. 
Kasvua on luvassa lähes jokai-
sella toimialalla.

–Palveluinvestointien laa-
ja-alainen kasvu tänä vuon-
na hyvä uutinen, sillä sektori 
on ottanut ison lommon koro-
nashokista. Palveluiden puo-
lella aineettomat investoinnit 
ovat kasvaneet tasaista tah-
tia. Osaavan työvoiman saa-
tavuusongelmien helpottami-
nen on akuutti ja ajaton kei-
no auttaa palveluinvestointien 
kasvua jatkossa, Sami Pakari-
nen analysoi.

Elinkeinoelämän keskus-
liiton EK:n tekemä teolli-
suuden investointitiedustelu 
on osa Euroopan komission 
harmonisoitua suhdannetie-
dustelujärjestelmää. EU ra-
hoittaa tiedustelua osittain. 
Loppuvuonna 2021 tehtyyn 
tiedusteluun vastasi noin 
500 yritystä, jotka työllisti-
vät Suomessa noin 200 000 
työntekijää. Tiedustelun luvut 
on korotettu vastaamaan kan-
santalouden tilinpidon mukai-
sia investointeja.

Ek:n johtaja Sami Pakarinen  Kuva: Robert Örthén

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan 
teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 17 prosent-
tia edellisvuoteen nähden. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo 
vuonna 2022 olisi noin 9,9 miljardia euroa. Vuonna 2021 teollisuuden inves-
toinnit kasvoivat arviolta 23 prosenttia, kun talous palautui koronakriisistä.

Tampereen Tohlopin alueen 
kehittämistä koskeva aiesopimus 
julkistettiin

27. tammikuuta, ja yksi hankkeeseen sitou-
tuneista kumppaneista on Mediapoliksen kiin-
teistön omistava Samhällsbyggnadsbolaget i 
Norden (SBB).

Tarinankerronnan ja digitaaliteollisuuden 
keskus Mediapolis houkuttelee monia luovan 
alan ammattilaisia. Päivittäin alueella työs-
kentelee tai opiskelee yli tuhat henkeä, ja yk-
si suurimmista ja tunnetuimmista toimijoista 
on Yleisradio. Nyt Yleisradio, Tampereen kau-
punki, Akun Tehdas ja kiinteistöyhtiö SBB ovat 
solmineet aiesopimuksen, jolla käynnistetään 
projekti uudenlaisen tuotantokokonaisuuden 
ja studion sekä siellä tehtävien tuotantojen ja 
toimintatapojen mallin kehittämiseksi.

–SBB:n toiminta perustuu yhteiskunnal-
listen kiinteistöjen pitkäaikaiseen omistajuu-
teen, ja kun hankimme Mediapoliksen vuonna 
2019 näimme heti mahdollisuuksia pitkän täh-
täimen kestävään kehittämiseen yhteistyössä 
kiinteistön käyttäjien kanssa. Kiinteistömme 
tilat ovat olleet erittäin kysyttyjä, ja toivom-
me uuden kansainvälisen tason studion lisää-
vän kiinnostusta entisestään niin kotimaisten 
kuin ulkomaisten toimijoiden parissa. Uuden 
studion toimintaan on jo sitoutunut useita ni-
mekkäitä toimijoita, sanoo SBB:n maajohtaja 
Arto Nummela.

–Olemme SBB:ssä asettaneet tavoitteek-
semme olla ympäristöpositiivinen koko arvo-
ketjussa vuoteen 2030 mennessä, ja tämän-
kaltaiset hankkeet ja yhteistyöt ovat tuostakin 
näkökulmasta erittäin tervetulleita. Näemme 
Mediapoliksen kehittämisessä laajoja mahdol-
lisuuksia esimerkiksi uusiutuvan energian hyö-
dyntämiseen, sanoo projekti- ja kehitysjohtaja 
Marko Määttä.

Maailmanluokan
studio Tampereelle
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Kankaan vaihtoja
teräsrunkoisiin PVC-halleihin

NYT

ENNEN

harri.moisander@finest-hall.com   |   www.pvc-halli.fi

PRESSUHALLIT AMMATTIKÄYTTÖÖN

FinEst-Hall Oy
Amerintie 1, 04320 Tuusula

Puh. 040 551 4589 

Meiltä myös uudet pressuhallit asennettuna.

Samalla voimme 
muuttaa myös esim. 
ovikokoja ja niiden 

sijoittelua.

Voimme toimittaa myös 
pelkän manttelin ja 

päädyt piirrustustus-
tenne mukaan. 

Käytämme halli-
käyttöön tarkoitettuja 

900 g/m2 2/2 
panamakankaita.

Y rittäjät tahtovat lisää digiosaamista 
ja myös vastuullisuuskoulutukseen 
halutaan panostaa laajalti, osoittaa 
tuore Yrittäjägallup. Yrittäjistä 70 

prosenttia kertoo, että ajan puute on suurin 
este osaamisen lisäämiselle. Toiseksi merkit-
tävämmäksi syyksi mainitaan rahan puute. 
Tähän kysyntään ja haasteeseen vastataan 
pääosin verkossa tapahtuvalla maksuttomal-
la Yrittäjä-akatemialla.

Suomen Yrittäjät on LähiTapiolan tuella 
perustanut maksuttoman koulutuskokonai-
suuden, jonka kursseille voivat ilmoittautua 
kaikki pk-yrittäjät.

– Korona on muuttanut monen yrityksen 
toimintaympäristöä. Moni yrittäjä joutuu 
uudistamaan liiketoimintaansa, jotta selvi-
ää koronan jälkeisessä maailmassa. Yrittäjät-
akatemia on perustettu tämän uudistamisen 
tueksi, kuvailee Suomen Yrittäjien toimitus-
johtaja Mikael Pentikäinen.

Yrittäjät-akatemiaan voivat maksutta 
osallistua pk-yrittäjät ja heidän henkilökun-
tansa.  Koulutuksien piiriin tavoitellaan 5 000 
yrittäjää. Akatemiassa on kaksi pääteemaa: 
digitaalisuus ja vastuullisuus.

Opintoja suoritetaan pääsääntöisesti etä-
nä, mutta myös lähipäiviä järjestetään. En-
simmäinen on huhtikuussa Hämeenlinnan 
Verkatehtaalla ja toinen SuomiAreenan yh-
teydessä Porissa.

– Akatemian valmentajat ovat kuin op-
pilaanohjaajia auttaen yrittäjiä valitsemaan 
koulutustarjonnasta juuri sellaisia kursseja, 
jotka lisäävät yrittäjien osaamista parhaal-
la mahdollisella tavalla, Pentikäinen sanoo.

Lisää bisnestä, lisää työpaikkoja
Akatemian mahdollistaa LähiTapiola, jon-

ka lahjoituksen avulla on palkattu valmenta-
jat ja tullaan järjestämään lähipäivät.

– Olemme nähneet läheltä koronan koh-
tuuttomatkin vaikutukset monen yrittäjän lii-
ketoimintaan, ja siksi haluamme olla mah-
dollistamassa yritysten kykyä uudistaa lii-
ketoimintaansa. Jotta suomalaiset yrittäjät 
ja yritykset menestyisivät tulevaisuudessa, 
juuri tässä ajassa relevantti koulutustarjon-
ta on tärkeää. LähiTapiolan yksi perusteh-
tävistä on turvata yritysten liiketoimintaa ja 
sen jatkuvuutta. Vain hyvinvoivat yritykset 
kaikkialla Suomessa voivat tarjota työpaik-
koja, ja työllisyys on suomalaisille yhteisen 
elämänturvan perusta, sanoo LähiTapiolan 
yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko 
Salonen.

Yrittäjät-akatemian opinnot suoritetaan 
pääasiassa verkossa Claned-alustan kautta. 
Claned Group Oy on lahjoittanut alustansa 
akatemian käyttöön reilun vuoden ajaksi. Eri 
oppilaitokset ja esimerkiksi Google lahjoit-
tavat akatemian pääteemojen alle opintoja 
ja kurssikokonaisuuksia.

– Akatemian laajasta tarjonnasta löytyy 
ihan varmasti jokaiselle jotakin riippumatta 
omasta koulutuspohjasta. Toivotamme myös 
kaikki oppilaitokset mukaan hankkeeseen, 
eli jos et vielä ole mukana, olet tervetullut, 
kertoo Yrittäjät-akatemian projektipäällikkö 
Päivi Ojala.

Tutustu Yrittäjät-Akatemiaan ja 
ilmoittaudu mukaan yrittajat.fi/akatemia

VTT rakentaa Euroopan johtavan pilotointikeskuksen 
puhtaan energian innovaatioille

U usi, digitaalisuutta hyödyntävä ener-
giainnovaatioiden tutkimus- ja tes-
tausympäristö mahdollistaa yrityk-
sille ratkaisujen skaalaamisen tuo-

tantoon aiempaa kustannustehokkaammin ja 
nopeammin. Tavoitteena on vauhdittaa puh-
taan energian sovellusten synnyttämistä sekä 
kotimaiseen käyttöön että vientiin.

- Saman katon alla mietitään esimerkik-
si liikenteen, kotitalouksien, teollisuuden ja 
energiatuotannon yhteispeliä tulevaisuuden 
energiajärjestelmässä. Rakennamme tälle 
työlle Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisen 
kestävien energiamuotojen koealustan, jossa 
innovaatioita voidaan soveltaa käytäntöön. 
Voittavien ratkaisujen kehittäminen edellyt-
tää teollisuuden, startupien ja tutkimustoimi-
joiden tiivistä yhteistyötä, jolle pilotointikes-
kus antaa hyvät puitteet, VTT:n liiketoimin-
tajohtaja Jussi Manninen sanoo. 

Tutkimusympäristö ja pilotointilaitteis-
tot mahdollistavat ratkaisujen kehittämisen 
puhtaaseen ja energiatehokkaaseen liikentee-
seen, teollisuuteen sekä rakennettuun ym-
päristöön.

- Liikenteen energiamurros tapahtuu kiih-
tyvällä vauhdilla. Sähköautot ovat jo arki-
päivää, mutta kuluttajat odottavat pitempiä 
toimintamatkoja sekä helppoa ja nopeaa la-
tausta. Lähivuosina innovaatioita tarvitaan 
akku- ja latausjärjestelmien lisäksi myös ras-

kaan liikenteen tehokkaissa ja vähäpäästöi-
sissä käyttövoimaratkaisuissa. Akku- ja vety-
polttokennoteknologioiden lisäksi myös bio- 
ja sähköpolttoaineille ja tehokkaille hybri-
diratkaisuille on tarvetta. Pilotointikeskus 
tarjoaa sekä kansallisesti että kansainväli-
sesti uusia kokeellisen tutkimuksen mahdol-
lisuuksia”, kertoo VTT:n liikennetutkimusta 
johtava Ari Aalto.

Muun muassa vetyteknologiat ovat olen-
nainen osa uutta tutkimusympäristöä. Kehi-
tettävillä ratkaisuilla saadaan merkittäviä pa-
rannuksia uusiutuvan vedyntuotannon kan-
nattavuuteen ja tuodaan elektrolyysitekno-
logia lähemmäs kaupallisia sovelluksia. Pit-
käaikaisten koeajomahdollisuuksien paran-
tamisella tähdätään teollisen soveltamisen 
parempaan hallintaan.

Digitalisaation merkitys tulevaisuuden 
puhtaassa yhteiskunnassa on kriittinen. Uu-
siutuva, sääriippuvainen primäärienergi-
antuotanto tarvitsee järjestelmältä joustoa. 
Energiajärjestelmän optimointi ja säätö vaa-
tivat jatkossa aivan uudenlaisia ratkaisuja, 
joita voidaan kehittää ja testata uudessa pi-
lotointikeskuksessa. 

Puhtaan energian pilotointikeskus 
mahdollistaa eri alojen välisen ja 
kansainvälisen yhteistyön

VTT Bioruukki on vuonna 2015 Espoon 

Kivenlahteen perustettu tutkimuskeskitty-
mä, jossa teollisuus ja pk-sektori kehittävät 
ja kaupallistavat tuote- ja prosessikonsepte-
jaan. VTT Bioruukissa syntyy esimerkiksi 
uusia metsäteollisuuden kuitutuotteita. Uusi 
puhtaaseen energiaan keskittyvä pilotointi-
keskus täydentää kokonaisuutta ja vahvistaa 
synergiaa eri alojen välillä. Uudessa raken-
nuksessa on noin 3 000 kerrosneliötä, ja sen 
laboratoriotilat ja testilaitteistot on suunni-
teltu yrityksiltä saadun palautteen ja VTT:n 
omien teknologiatiekarttojen pohjalta. 

Tutkimusympäristön digitalisointi mah-
dollistaa VTT Bioruukin kytkemisen osaksi 
laajempaa tutkimusympäristöjen verkostoa. 
Vastaavasti kumppanien tutkimusympäris-

töjä voidaan linkittää virtuaalisesti osaksi 
kokonaisuutta. Digitalisaatio myös nopeut-
taa innovaatioiden kehitysaikaa ideasta käy-
täntöön, pienentää kehityskustannuksia ja 
tehostaa kokeellisen infrastruktuurin käyt-
töä. 

- Uuden pilotointikeskuksen avulla yri-
tysten on mahdollista ottaa etumatkaa kil-
pailijoihin. Teollisuus ja pk-sektori voivat 
kehittää siellä innovaatioita entistä tehok-
kaammin ja nopeammin. Samalla vältetään 
päällekkäisten pilotointi- ja testausympäris-
töjen rakentaminen. Toivotamme niin suo-
malaiset kuin kansainväliset yritykset ter-
vetulleiksi mukaan kehittämään innovoin-
tikeskusta kanssamme, Manninen sanoo.

Liikenteen ja teollisuuden hiilineutraalius edellyttää vahvoja panos-
tuksia yritysten ja tutkimustoimijoiden yhteiseen innovointiin ja pi-
lotointiin. VTT investoi 18 miljoonaa euroa uuteen puhtaan ener-
gian pilotointikeskukseen. Tutkimus- ja testausympäristö valmistuu 
vuonna 2024 VTT Bioruukin yhteyteen Espooseen.

Yrittäjät-akatemia tarjoaa
koronan kurittamille yrittäjille

maksutonta koulutusta
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VAHVAT JA VARMAT 
TYÖKAVERISI
TOYOTAN HYÖTYAJONEUVOT

PROACE CITY Active L1 1.5D 100 4ov kokonaishinta 26 752,49 € (sis. toim.kulut 600 €). WLTP CO₂-päästöt 138 g/km ja EU-yhd. kulutus 5,3 l/100 km. PROACE L2 2.0 D 145 Automaatti kokonaishinta 
39 204,56 € (sis. toim.kulut 600 €). WLTP CO₂-päästöt 197 g/km ja EU-yhd. kulutus 7,5 l/100 km. PROACE L2 2.0 D 145 4x4 5ov kokonaishinta 48 931,94 € (sis. toim.kulut 600 €). WLTP CO₂-päästöt 
215 g/km ja EU-yhd. kulutus 8,0 l/100 km. Proace tuoteperheen WLTP CO₂-päästöt 138–215 g/km ja yhdistetty kulutus 5,3–8,0 l/100 km. PROACE EV Compact 50 kWh 5ov kokonaishinta 46 480 €
(sis. toim.kulut 600 €). WLTP CO₂-päästöt 0 g/km. HILUX Extra Cab 4WD 2.4D Active Automaatti kokonaishinta 43 867,25 € (sis. toim.kulut 600 €). WLTP CO₂-päästöt 236 g/km ja EU-yhd. kulutus 
9,0 l/100 km. Hilux-malliston WLTP CO₂-päästöt 223–248 g/km ja yhdistetty kulutus 8,5–9,5 l/100 km. TAKUU 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 6 vuotta. *Toyota Relax -turva on voi-
massa auton huoltovälin ajan (mallista riippuen 12−24 kk / 15 000−50 000 km) sen mukaan, kumpi ensin täyttyy. Huoltovälin kestävää turvan aktivointia voidaan jatkaa jopa 10 vuoteen / 160 000 km asti. Kuvan 
autot erikoisvarustein. ESIMERKKILASKELMA: Toyota Proace L2 2.0 D 145 Automaatti 39 204,56 € (sis. toim.kulut 600 €). TOYOTA EASY OSAMAKSU kk-erä 391,77 €. Rahoitusaika 48 kk. Kilometrit 60 000 km. 
Käsiraha 20 % (7 840,91 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 16 396,52 €. Korko 2,95 %. Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,65 %. Luoton 
määrä 31 363,65 €. Luoton ja kustannusten yhteismäärä 34 818,60 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

Esim.392 €/kk

Ei huolta arvon alenemisesta.

Proace L2 2.0 D 145 Automaatti
joustavalla osamaksulla

TOYOTA EASY – HELPOIN TAPA HANKKIA TOYOTA

LAAJA VALIKOIMA & 
KATTAVAT PALVELUT
Toyotan hyötyajoneuvomallisto tarjoaa 
jokaiselle jotakin. Käytössäsi on Suomen 
laajimman huoltoverkoston lisäksi mm. 
rahoitus-, vakuutus- ja kaikki rengaspalvelut. 
Tarvittaessa räätälöimme autoosi juuri 
tarpeittesi mukaiset erikoisvarusteet.

TOYOTA RELAX – JOPA 10 VUOTTA
VELOITUKSETONTA TURVAA
Kun huollatat autosi huolto-ohjelman 
mukaisesti Toyota-merkkihuollossa, saat 
autoosi kattavan Toyota Relax -turvan*
aina seuraavaan määräaikaishuoltoon asti. 
Voit huoletta keskittyä vain ajamiseen. 

Tutustu: toyota.fi/hyötyajoneuvot

Hatanpään valtatie 38
33900 Tampere
puhelin (03) 2440 111
huolto (03) 2440 3500

Automyynti: ark. 9:00 - 18:00 la 10 - 14 su suljettu
Pikahuolto: ark. 7:15 - 16:00 la 10 - 14 su suljettu
Korjaamo: ark. 7:15 - 17:00 la suljettu su suljettu
Varaosat: ark. 8:00 - 17:00 la 10 - 14 su suljettu

Elovainio, Elotie 6 (huolto ja varaosat)
33470 Ylöjärvi
puhelin (03) 2440 3600
ark. 7:15 - 17:00    la suljettu

www.toyotatammerauto.fi 
 @ToyotaTammerAuto
 @toyota_tammerauto
 @Toyota Tammer-Auto

Maarakennusalan kokonaisurakointia, 
tuntiurakointia ja konevuokrausta

Asiakkaisiin kuuluvat rakennus- ja maarakennusalan yritykset,  teollisuusyritykset, julkishallinto, valtion ja kuntien liikelaitokset 
sekä yksityiset rakentajat. Päätoimialueemme on Pirkanmaalla.

Suoriudumme ammattitaitoisesti myös erittäin vaativista  rakennuskohteista. Kaikissa työkohteissamme tavoitteenamme on korkea 
ja tasainen työn laatu, kustannustehokkaat vaihtoehtoiset  ratkaisut sekä yhteisesti sovitun aikataulun noudattaminen. 
 Pääresurssimme ovat ammattitaitoinen työnjohto, kuljettajat ja  työntekijät sekä monipuolinen ja nykyaikainen kalusto.

Ammattitaitoinen ja kokenut projektinjohto sekä nimetty työnjohto ovat aina projekteissa mukana alusta loppuun. 
Projektinjohto on aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen koko projektin ajan.

Pääurakointi: • Tiet, kadut ja väylät sekä kunnallistekniikan rakentaminen • Pohjarakennustyöt

Palvelulut ja tuotteet:  
• Infrarakentaminen • Pohjarakentaminen  •  Omakotirakentajan palvelut  • Maa- ja kiviainestoimitukset • Auto- ja konepalvelut

Turtolan Kaivin Oy
Polunmäenkatu 11, 
33720 Tampere
info@turtolankaivin.fi 
www.turtolankaivin.fi 2020

2020

Omakoti-/ ja kerrostalo pohjarakentaminen
Yhteyshenkilö:
Ville Oksanen p. 045 651 6437

Maa- ja kiviainekset
edullisesti kotiin toimitettuna
Jari Asikainen p. 040 626 6030


