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HRKKONEVUOKRAAMOT
puh 020 778 9069
Vajossuonkatu 5
TURKU
vuokraus@hrk.fi
www.hrk.fi

VUOKRAA

1975 perustettu suomalainen perheyritys

Koneet ja laitteet rakentamisen eri vaiheisiin.
Katso koko kalustotarjonta: www.hrk.fi

Soita ja pyydä tarjous!

*Kuormaajat
  *Minikaivurit

*Hiomakoneet
    *Jyrsimet
       *Pesurit
         *Pumput
           *Imurit

*Henkilönostimet
55 metriin asti

*Telineet

P. 040 517 0561
info@turkutalo.fi  • www.turkutalo.fi 

- Vesivahinkopäivystys, kuivaukset

- Huoneistoremontit

- Hajunpoisto, otsonoinnit,
  desinfi oinnit

- Kylpyhuoneremontit

- Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
  ja raportoinnit

- Vesivahinkokartoitukset,
  seurantamittaukset, raportoinnit

- LVI-asennukset ja tarvikemyynti

P. 040 517 0561
info@turkutalo.fi • www.turkutalo.fi

Remontit taloyhtiöille. Vakuutusyhtiöille.
Kuluttajille.

Lifa Air Type I:
30 kpl    18€

Lifa Air Type IIR:
20 kpl    15€ 
50 kpl   26€ 
100 kpl  49€

Alv sis. hintaan.
Toim.kulut alle
150€ til. +10€. 
Nopea toimitus.

50 kpl    24€
100 kpl  45€ 
OSTA ja TILAA: 
www.oursafety.fi 
fastia@fastia.fi 
puh. 050-5865631

Valmistaja

KIRURGISET SUU- JA 
NENÄSUOJUKSET
Valmistettu SUOMESSA terveysalan EN 14683 
standardin mukaan. Suodatusteho, puhtaus ja 
hengitettävyys ovat korkeinta laatua. 
Tarkemmat tuotetiedot kotisivuillamme. 
Type 1 myös värillisenä. Kotimainen FFP2 
maski myös saatavilla, katso www.�p2.fi 

- Suojaa itseäsi

 ja muita! -
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Löydä kotisi

AURANMAAN LATTIATYÖAURANMAAN LATTIATYÖ

KAIKKI BETONILATTIOIDEN VALUTYÖT

VILLE  050 520 3902 • TAPIO  050 300 7484

Ota rohkeasti yhteyttä!

P uutuotteitten valmistajia ja 
puurakentajia rassaa parhail-
laan raju materiaalien hinnan-
nousu. Joillakin sahatavara-
sektoreilla  hinnat ovat nous-
seet jopa 50-100 prosenttia 
aikaisemmista. Etenkin niille, 
jotka ovat tehneet urakkaso-

pimuksia tai myyneet kesäasuntokokonaisuuksia tule-
vaan kesään aikaisempaan hintatasoon luottaen ovat 
nyt vaikeuksissa.

Puun hinnannousu heijastuu myös suurempiin raken-
nuskohteisiin. Monissa tapauksissa puurakenteisten 
kerrostalojen urakoitsijat ovat jo hakeneet lupaa muut-

taa puuruko betoni- tai teräsrakenteiseksi. Varsipuu 
r.y:n yli 30-vuotinen työ puurakentamisen edistämiseksi 
on nyt osin valumassa hukkaan. On vahinko, jos maa-
ilmanmarkkinoiden  -lähinnä Yhdysvaltojen aloittama 
raju koronaelvytysmiljardien tuki-  kysynnän kasvu 
johtaa siihen, että puurakentaminen jälleen kerran
näivettyy metsien ja puutuotantojen Suomessa.

Myös monet muut rakennusmateriaalit alkavat olla ns. 
kiven alla. Etenkin omatoimirakentajat ovat jo huolis-
saan, kun tilattua materiaalia ei työmaalle tule ajoissa, 
ja hinnat vain nousevat. Myös urakoitsijoille tavaran-
saannin viivästymisetovat paitsi hankalia nostavat myös 
kustannuksia. Kun samaan aikaan asuntomarkkinoilta 
sanotaan, että ylikuumenemista ei ole, on syntynyt 

ristiriita jota
ekonomistit nyt pohtivat. Seurauksista ei vielä tiedä 
kukaan, mutta muutama alan historiaa tutkinut on jo 
todennut, että edessä saattaa olla äkillinen kuplan 
puhkeaminen. Se johtaisi etenkin nyt kiihtyvään tahtiin 
potettujen suurten asuntolainojen ottajien tilanteen 
synkkenemiseen.  Velkaa on otettu ja otetaan kun 
luotetaan, että korkotaso pysyy minimissä. Välttämättä 
tämä ei päde kovinkaan pitkään.

Menossa yhä oleva massiivinen elvytys ei ratkaise 
tulevaisuutta. Sen ratkaisee nyt maltti. Ikävä kyllä, puu-
raaka-aineen nousevaan hintaan ei malttikaan nyt 
auta. 

Rakentamisen hintataso nousee
materiaalihintojen kasvun myötä

– Monilla asuinalueilla isoissa 
ja keskisuurissa kaupungeissa 
asuntojen voimakas kysyntä 
on nostanut jopa kohtuutto-
masti hintoja lyhyellä aikavä-
lillä. Hintakehitys tulee kuiten-
kin rauhoittumaan koronasta 
päästyämme ja kuluttajien 
mielenkiinnon siirryttyä aina-
kin hetkeksi muuhun kuin 
omaan asumiseen ja kotoi-
luun, sanoo Sp-Kodin toimi-
tusjohtaja Jukka Rantanen. 

– Saatamme tilastollisesti 
nähdä jopa tilapäistä hinnan-
laskua, myös nyt kuumina 
käyvissä yksittäisissä kaupun-
ginosissa esimerkiksi Helsin-
gissä ja Espoossa.

– Asunnon kovaan hintaan 
ostaneiden kannattaa varau-
tua tiettyyn hinnantarkistuk-
seen alaspäin, jos he aikovat 
myydä asuntonsa seuraavien 
kahden vuoden aikana. Voi 
kestää hetken ennen kuin 

yleinen hintakehitys saavuttaa 
taas sen hintatason, mitä asun-
noista on nyt maksettu.

– Hurjat hinnannousut 
ovat tapahtuneet mikrosijain-
nillisesti eli tietyillä asuinalu-
eilla paikkakuntien sisällä. 
Sellaisilla vetovoimaisilla alu-
eilla, joihin on kohdistunut 
poikkeuksellisen kovaa kysyn-
tää ja joissa tarjontaa ollut to-
della vähän. Näillä alueilla 
asunnoista maksetaan enem-
män kuin pyydetään, ja ostaja 
löytyy usein jo ennen ensim-
mäistä näyttöä, Rantanen jat-
kaa. – Ylikuumentuneilla alu-
eilla ovat liikkeellä ostajat, joilla 
on taloudessa enemmän peli-
varaa ja mahdollisuuksia sijoit-
taa asumiseensa enemmän. 

– Maailman avauduttua 
ihmiset eivät ehkä ole valmiita 
enää investoimaan uuteen 
kotiin ja asumiseen yhtä pal-
jon kuin nyt, vaan haluamme 
käyttää rahaa ja aikaamme 

enemmän muuhun elämässä, 
sanoo Säästöpankkiryhmän 
pääekonomisti Henna Mik-
konen. – Jatkossa monien 
siirtyessä etätöistä ainakin 
osaksi viikkoa takaisin työpai-
koilleen, lisäneliöiden ja ko-
dinvaihdon tarve saattaa hie-
man hellittää.

Hinnat rauhoittuvat 
tarjonnan kasvaessa
– Myytävien uusien ja vanho-
jen asuntojen määrä oli Etuo-
vessa alimmillaan viime tam-
mikuussa. Nyt tarjonnan mää-
rä on pikkuhiljaa lähtenyt 
nousemaan. Tämäkin rauhoit-
taa hintojen nousua, sanoo 
Rantanen.

– Myös uudiskohteiden 
tarjonnassa on tapahtunut 
merkittävää nousua. Viime 
kesäkuusta joulukuuhun myy-
tävien uudiskohteiden määrä 
laski peräti 41,9 prosenttia. 
Maaliskuussa uusia asuntoja 
oli Etuovessa myynnissä 11 
364 kappaletta, mikä on jo 
78,9 prosenttia enemmän kuin 
joulukuussa.

– Vastoin Rakennusteolli-
suuden vuodentakaisia karu-
jakin ennusteita, rakennuttajat 
ovat rohkaistuneet aloitta-
maan uusien kohteiden suun-
nittelun ja rakentamisen, ja ne 
ovat myös käyneet hyvin kau-
paksi, kertoo Rantanen.

– Merkittävää on sekin, että 

myytävien kohteiden mark-
kinointiaika on lyhentynyt 
huomattavasti puolessa vuo-
dessa. Etuoven tilastojen mu-
kaan viime syyskuussa mark-
kinointiaika oli keskimäärin 78 
vuorokautta, kun maalis- ja 
huhtikuussa se on ollut 41 vuo-
rokautta, Rantanen kertoo. 

– Entistä useampi Suomen 
kaupungeista on nyt kauppa-
määrissä plussalla. Pk-seudun 
ja sen kehyskuntien ulkopuo-
lella vanhoja asuntoja myytiin 
tammi–huhtikuun aikana peräti 
32,9 prosenttia enemmän kuin 
vuosi sitten samana ajankohta-
na. Pk-seudulla kasvua on ollut 
23,9 prosenttia ja kehyskunnis-
sakin 27 prosenttia. Maaliskuu 
oli huippukauppakuukausi kaik-
kialla, erityisesti vanhoissa 
kerros  talo asunnoissa.

– Myös asuntojen hintake-
hitys on ollut positiivista lähes 
kaikissa kaupungeissamme 
helmi–huhtikuun aikana ver-
rattuna vuodentakaiseen. Esi-
merkiksi Turussa neliöhinnat 
ovat nousseet 7,8 prosenttia, 
Tampereella 12,6 prosenttia ja 
Oulussa 13,5 prosenttia. Kai-
kissa isoissa kaupungeissa, 
Helsinki pois lukien, neliöhin-
nat ovat nousseet 5,5 prosent-
tia, kertoo Rantanen. – Helsin-
gissäkin neliöhinnat ovat nous-
seet vuoden ensimmäisen 
kvartaalin aikana 7,4 prosenttia. 
Pelkästään maaliskuussa neliö-
hinnat nousivat pk-seudulla 6,5 
prosenttia vuo den  takaisesta.

- Uskon, että koronasta 
päästyämme asuntokauppa 
hiljenee hetkeksi. Tarjonta li-
sääntyy ja myyntiajat kasvavat 

jälleen. Jo tämä tulee rauhoit-
tamaan hintakehitystä, ennus-
taa Rantanen. – Uniikeissa 
kohteissa ja suosituimmilla 
asuinalueilla hinnat pysyvät 
korkeina tapahtuipa kokonais-
markkinassa mitä tahansa. 
Kaupunkien sisällä alueiden 
erot voivat säilyä isoina. 

Suomen asuntomarkkinoilla ei ole 
riskiä ylikuumenemisesta
Suomessa asuntomarkkinat eivät ole ylikuumenemassa, vaikka asuntojen hintataso on 
vahvistunut koko Suomessa ja tietyillä alueilla hinnat ovat nousseet melko rajustikin 
kuluneen vuoden aikana. Koko maan mittakaavassa asuntojen hintojen kehitys on ollut 
Suomessa selvästi rauhallisempaa kuin muissa Pohjoismaissa.
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UKIN UKIN 
SÄHKÖTYÖ OYSÄHKÖTYÖ OY

Harri Mäkinen | UUSIKAUPUNKI

Sähköasennukset 
ja -tarvikkeet

Myös aurinkosähköjärjestelmät

www.ukinsahkotyo.fi

Toimin myös saaristossa!

050 540 0860

USKOMATON TARINA
BONK

VUODESTA 1893

Aukioloajat ja pääsylippujen hinnat
www. bonkcentre.�  tai 050 3399 094

SILTAKATU 2, 23500 UUSIKAUPUNKI

UUDENMAANKATU 13, TURKU
02-5332975, 0407310975
info@festartdesign.fi 
festartdesign.fi 

festart
OSTETAAN

Alvar Aallon 
vanhoja huone-

kaluja, valaisimia 
sekä lasiesineitä.

Viikinkikylä Cuccula
Elämysmatkailua ja juhlapaikka Pyhärannassa

050 5253 006/040 5605 650
yhteys@cuccula.�  • www.cuccula.� 

Komein ja laajin on kuitenkin 
syyskuun 4.-5.9. järjestettävä 
Uudenkaupungin Vanhat Ta-
lot-näyttelykokonaisuus. Täl-
löin pääsee tutustumaan paitsi 
ulkoa myös talojen sisältä 
puurakennuksiin ja pihoihin, 

jotka ovat yhä asuttuja ja käy-
tössä. Tällaisia kokonaisuuksia 
muualla Suomessa ei ole esil-
lä, koska yleiemmin kohteet 
ovat kokonaan jo museoituja. 
Tähän tapahtumaan jokaisen 
puualan ammattilaisen olisi 

syytä tutustua, ja mm. Varsipuu 
ry:ssä on keskusteltu jo ryh-
märetken tekemisestä.

Myös Ugin Pakkahuoneen 
Puupaatei 14.8. on tapahtuma 
joka kannattaa huomioida. 

Tämäkin näyttely on maassa 
harvinaisuus. Puukäsityön 
taitajat ovat olleet ihastuneita 
tapahtumaan aikaisempina 
vuosina.

Ja jos aikaa jää kesällä, on 
viisasta käydä myös tutustu-
massa Uudenkaupungin 
alueen kahteen ainutlaatui-
seen puukirkkoon. Pyhämaan 
uhrikirkko on puukirkko, joka 
on rakennettu vv. 1642-1650, 
ja erityisesti kirkon sisäkaton 
ja kaikki seinät peittävät kirk-
komaalaukset ovat valtakun-
nallisestikin ainutlaatuisia. 
Pyhämaan kirkonkylään pää-
see autolla, sensijaan jos ha-
luaa nähdä saman ikäkauden 
toisen uniikin puukirkon, on 
kuljetus saatava veneellä. 
Putsaaren piilokirkko on ra-
kennettu 1600-luvulla ja 
omassa lajissaan idyllinen 
pieni kirkko on todella vahva 
kokemus. Vanhat puukirkot 
osoittavat myös, että oikein 
hoidettuna puu on todella kes-
tävä rakennusmateriaali.

Uudessakaupungissa kan-
nattaa vierailla. Myös puura-
kenteiset rantamakasiiniravin-
tolat tarjoavat kesällä parasta 
mahdollista viihtyisyyttä ja ruo-
kaa kaikille kesämat kailijoille.

Uusikaupunki tarjoaa 
puurakentajille
alan historiamatkoja 
kesäkaudella
Uudenkaupungin puukaupunginosat ovat jo itsessään mielenkiintoisia lähilomailun 
tutustumiskohteita kesällä. Myös kesämuseokohteita puurakentamisen historiasta 
kiinnostuneille löytyy, sekä Wahlbergin museotalo että merimiehenkotimuseo ovat oivia 
kohteita vanhan rakennus- ja asumistavat tutkimiseen.
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Metsien hävitys erityisesti 
vuoristossa on aiheuttanut 
pahoja ongelmia, kuten 
tulvia sekä maanvyörymiä. 
!960 ja 1970 lukujen suur-
ren hakuubuumin jäljet nä-
kyvät edelleen, koska hak-
kuusopimuksissa ei edel-
lytetty uusien puiden istut-
tamista. Paikallisissa 
olosuhteissa ja hedelmälli-
sessä maaperässä esimer-
kiksi mahonki kasvaa tukki-
puun mittoihin jo 30 – 40 
vuodessa. Laittomt hakkuut 

silti ovat jatkuneet, mutta tä-
män työmaan esimies kertoi 
lupien olevan kunnossa.

Moottorisahaa lukuun 
ottamatta perinteiset 
menetelmät ovat 
käytössä

Varjossa lämpötila työmaal-
la oli auton mittarin mukaan 
32 astetta Celsiusta. Suo-
malaisella tuli hiki pelkäs-
tään katsellessa. Sitkeästi 

paikalliset metsurit kuiten-
kin käyttivät Stihlin 91 sen-
tin laipalla varustettuja 
moottorisahojaan vaikeilla 
jyrkkärinteisillä ja tiheäkas-
vuisilla työpaikoillaan. Puut 
kaadettiin rinnettä pitkin 
alaspäin kohti serpentiini-
mäisiä ajoteitä. Sitten puut 
katkottiin noin kolmimetri-
siksi tukeiksi. Tukit sitten 
sahattiin samalla sahalla 
järeiksi lankuiksi ja parruik-
si. Tuotteet sitten vedettiin 
reen ja köysien avulla ajo-

väylän viereen. Vetojuhta-
na käytettiin Carabao -här-
kiä. (Carabao on filippiiniläi-
nen vesipuhveli, jota kautta 
historian on käytetty myös 
maataloustöissä. Mitään kii-
rettä ei pidetty. Se on troop-
pisessa ilmastossa hyvin 
ymmärrettävää.

Lankut ja parrut sitten 
myöhemmin kuljetetaan 
kuorma-autoilla lähimmille 
pikku jalostuslaitoksille, 
missä yleensä pyörösahoin 
ne pilkotaan lopputuottei-

den vaatimiin mittoihin. 
Retkellämme emme yhtään 
poiskuljetuksia nähneet. 
Itse asiassa aika paljon tei-
den vieressä lojui jo hyvin-
kin harmaantuneita järeitä 
parruja. Mahonki lienee niin 
kestävä puulaji, että se voi 
lojua maassa pitkäänkin 
pilaantumatta.

Hieman surullisin mielin 
työmaan taaksemme jätim-
me. Jotenkin tuntuu vääräl-
tä, että aikoinaan maailman 
eturivin puutavaran vienti-

maihin kuuluneessa maas-
sa metsänhoitoa ei oikeas-
taan koskaan ole suunni-
teltu ja aikoinaan hakatut 
metsät ovat jääneet hun-
ningolle. Tosin viimeisten 
vuosien aikana maassa on 
käynnistetty metsityshank-
keita, mutta niillä voidaan 
ajan oloon korvata vain 
murto-osa menetetyistä 
arvokkaista sademetsistä 
jalopuineen.

Tropiikin mahonkisavotta

Carabaon reki ja taustalla näkyy millaista jälkeä hakkuulla saadaan aikaan. Naiset myös osallistuvat metsätöihin vaikka carabaon ohjastajina. Kuten kuvasta 
näkyy, että lankku kerrallaan tuotteet tien viereen rinteestä noudetaan.

Metsuri sahaa tukista järeitä lankkuja. Yleinen dimensio on 15x50 cm.

Halkaisijaltaan noin 80 cm mahonkikantoja tien 
sivussa.

Huhtikuun lopulla jutun kirjoittaja törmäsi vuoristoajelullaan paikalliseen metsurityömaahan 
Filippiinien Negros saaren Buenos Airesin luonnonpuiston alueen vieressä paikalliseen 
savottatyömaahan. Siellä oli käynnissä mahonkipuiden kaato ja sahaus. Yleisesti ottaen 
jalopuiden kaataminen on nykyään kiellettyä maassa. Suurena syynä on se, että 1900 -luvun 
kuluessa maan 70 prosentin metsäpeite hupeni peräti niinkin alas kuin 20 prosenttiin.
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on lounais- ja varsinaissuomalaisten mekaanisen puualan yritysten 
yhteistö ja yhteistyöverkosto. Varsipuu ry toimii yhdistyksenä, joka 
tarjoaa mm. lujuuslajittelukoulutusta rakennustuotteitten CE-mer-
kintähankkeille, höyläys- ja muutakin alan koulutusta tarjoushinnoin. 
Yhdistys ei pyri tuottamaan voittoa vaan toimii omakustannuspohjalta.

Yhdistys on järjestänyt erilaisia messu- ja markkinointitapahtumia ja 
osallistunut yhteisosastoin myös rakennusalan messuille useissa maan 
messukeskuksissa. Yhdistys on vetänyt muutaman yrityksen EU-kehit-
yshanketta ja voi avustaa tietotaidolla myös alan yritysten markkinoin-
tiponnisteluja, tuottamalla mm. (kohtuullista maksua vastaan) markki-
nointimateriaaleja, lehtiuutis- ja tuotetiedotetekstejä yritysten käyttöön. 
Yhdistys tuottaa myös alan uutistiedotteita omille nettisivuilleen.

Yhdistyksen vuosimaksu on tällä hetkellä eur 40,00 + alv 24 %.
Lisätietoja netissä www.varsipuu.fi

PUUSSA ON HYVÄT SYYT ALAN YHTEISTYÖLLE

VARSIPUUVARSIPUU

- Lähdin innokkaasti perusta-
maan uutta liikettä omien ko-
kemusteni ja alan tuntemuk-
sen perusteella. Epäilysten 
sijaan totesin, että varmasti 
joskus harmittaisi, jos en olisi 
tähän ryhtynyt tilaisuuden 
auettua. Salon Puutavara Oy:n 
perustivat vuonna 1963 kos-
kilainen Raunion Saha ja sa-
lolainen Mikko Kesälä. Siis 
koskilainen aloitti ja taas kos-
kelainen jatkaa puutavarakaup-
paa, kertoo Tomi Meller liikkeen 
perustamisen taustoista.

- Vanha yhteistyökumppani, 
Aureskoski Oy:n ja Tammiston 
Puu Oy:n omistaja Markku 
Heinonen, Artukaisten Starkin 
eläkkeelle jäänyt johtaja Ari 
Koskinen sekä kokenut puu-

tavaran yritysmyyjä rakennus-
insinööri Pentti Jaakola olivat 
mukana kannustamassa liik-
keen perustamisessa. Päivit-
täistä toimintaa pyörittävät 
Meller, Jaakola ja Jussi Kesälä, 
jatkaa Meller.

Salon seutu on nousemassa 
Nokian poismenon jälkeisestä 
taantumasta ja perusteilla ole-
va akkutehdas tuo lisää kaivat-
tuja työpaikkoja. Näin on odo-
tettavissa myös rakentamisen 
piristyminen, mikä on muuten-
kin osittain pandemian aiheut-
taman omatoimisen nikkaroin-
nin ansiosta lisääntynyt oike-
astaan kaik kialla. 

- Harrastajarakentaminen 
on selvästi lisääntynyt. Ny-
kyään se on helpottunut hy-

vien työvälineiden saatavuu-
den ansiosta ja netistä löytyy 
helposti ohjeita ja videoita eri 
rakennelmien tekemiseen, 
tietää Meller. 

Puutavaraa riittää 
ja asiakaspalveluun 
satsataan
Joissakin tiedotusvälineissä 
on kerrottu, että tällä hetkellä 
rakennuspuutavaraa ei ole 
saatavilla riittävästi. Se saattaa 
erheellisesti vaikuttaa kieltei-
sesti rakentamista suunnitte-
leviin mahdollisiin asiakkaisiin 
seudulla.

- Meillä on varastossa riit-
tävästi puutavaraa. Myös pai-
nekyllästetyn puutavaran kas-
vaneeseen kysyntään olemme 

varautuneet varastojamme 
täydennettäessä. Yhä suosi-
tummiksi tulleiden sisäver-
houstuotteiden kysyntään 
pystymme vastaamaan uusim-
millakin malleilla, lupaa Tomi 
Meller.

Salon Puu ja Levy panostaa 
hyvään asiakaspalveluun ja 
tuotevalikoimaan. Puutuottei-
den ohella liike tarjoaa myös 
muita rakentamisessa välttä-
mättömiä tuotteita, leikkaus-j 
a kuljetuspalveluita ja tarvit-
taessa myös asennuspalvelui-

ta yhteistyökumppaniensa 
avulla. Yritysmyynnin lisäämi-
nen on niin ikään liikkeen ta-
voite, ja siitä vastaa kokenut 
yritysmyyjä Pentti Jaakola.

- Asiakkaat haluavat ny-
kyään yhä enemmän asennus-
valmiita tuotteita. Siihen py-
rimme vastaamaan. Mielestäni 
hyvä esimerkki asennusval-
miista tuotteesta on Tammis-
ton portaiden rakentamiseen 
tarkoitettu reisilankku. Saha-
tavaran jalostajien kannattaisi 
kehittää muitakin vastaavia 

tuotteita jälleenmyyjille, antaa 
Tomi Meller vihjeen tavaran 
toimittajille.

- Jos myymälän valikoima 
ja palvelu eivät ole asiakkai-
den mieleen, siirtyvät he hel-
posti nykyään kovassa kas-
vussa olevaan verkkokaup-
paan, toteaa Meller kauppias-
kokemuksensa perusteella 
lopuksi.

Salossa puutavaran myynti jatkuu

Tomi Meller ja Pentti Jaakola poseeraavat tavarapihalla juuri saapuneiden uusien 
puutavarapakettien vieressä Salon Meriniityn toimipaikassaan.

Vuodesta 1963 samalla paikalla toiminut Salon Puutavara Oy 
on myyty koskelaiselle Tomi Mellerille. Mellerillä on vankka 
kokemus alasta. Hän on toiminut vuodesta 2005 Rautanet 
Koski Oy:n ja sittemmin myös Someron ja Suomusjärven 
Rautanet-kauppojen toimitusjohtajana. Mellerillä on 
rakennusmestarin koulutus ja kokemusta rakennustöistä 
timpurina ja nuorempana jopa sirkkelisahauksesta. Puu on 
hänelle mieluisa rakennusmateriaali. Yrityksen nimi vaihtui 
Salon Puu ja Levy Oy:ksi.

Turun lentokentän lähelle 
Aerotielle nousee pääosin 
puurakenteinen, lähes 
5000-neliöinen toimisto- ja 
tuotantorakennus. Rakennut-
tamisesta ja toteutuksesta 
vastaa turkulainen Raken-
nus-Salama ja suunnittelusta 
Eero Lundén Lunden Archite-
cture Companylta. Rakennuk-
sen tuleva käyttäjä on turku-
lainen korkean teknologian 
vientiyritys DCA Instruments 
Oy.

Uudiskohde koostuu toi-
misto-osasta ja tuotantohallis-
ta. Tuotantohallin kaikki kan-
tavat rakenteet on suunniteltu 
puurakenteisiksi ja sen julki-
sivun verhoilu on Siperian 
lehtikuusta. Tuhatneliöisen 
toimisto-osan sekä pysty- että 
vaakarakenteet toteutetaan 
puurakenteisina ja julkisivu-
verhoiluna on pääosin lasi.

DCA Instruments Oy laa-
jentaa toimintaansa ja yli tup-
laa uudisrakennuksen myötä 
nykyiset toimitilansa sekä 
palkkaa lisää korkean tekno-
logiaosaamisen omaavaa 
henkilökuntaa. Tuotanto kat-
taa myös korkean tason suun-
nittelun ja suuntautuu satapro-
senttisesti vientiin.

Puurakentamisen 
suurhankkeet uniikkeja
Toimitusjohtaja Jori Salamalla 
on runsaasti kokemusta puu-
rakentamisen suurhankkeista. 
Rakennus-Salaman valmiita 
puukohteita ovat esimerkiksi 
Turun Pernoon toukokuussa 
2019 valmistuneet puukerros-
talot ja saman alueen 
päiväkoti.

Oman haasteensa puura-
kentamiseen tuo markkinoilla 
olevien vaihtoehtojen määrä.

Puurakentamisen suur-
hankkeissa ei ole käytettävissä 
yleisiä standardidetaljeja tai 
niin sanottua “business as usu-
al” -mallia, kertoo Salama, ja 
jatkaa:

“Kaikilla toimijoilla on omat 
järjestelmänsä ja suunnittelun 
sekä toteutuksen mallit ovat 
edelleen osin kehitysvaihees-
sa. Viranomaistenkin työtä 
helpottaisi, jos toteutusratkai-
sut eivät aina olisi uniikkeja 
silloin, kun toimija ei aiemmin 
ole toiminut kyseisessä 
kaupungissa.”

Toisaalta kehitystyöhön ja 
tutkimukseen ollaan pakotet-
tuja panostamaan, eikä sitä ole 
rakennusalalla Salaman mu-
kaan koskaan tehty liikaa.

Rakennuslupa kaupungilta 
tuli kohtuullisessa aikataulus-
sa, mihin rakennuttaja on 
tyytyväinen.

 
Puurakentamisosuuden
tavoitteet korkealla
Puurakentaminen on Suomes-
sa kasvussa, mutta edelleen 
volyymiltaan pientä. Turkulai-
nen 44-vuotias Rakennus-Sa-
lama Oy on kokeneena julkis-
ten rakennusten toteuttajana 
myös merkittävä puurakenta-
misen suurhankkeiden 
osaaja.

Suomi pyrkii lisäämään 
puurakentamisen osuutta mel-
ko kunnianhimoisella ohjel-
malla. Ympäristöministeriön 
syksyllä 2020 julkaisemien 
tavoitteiden mukaan puura-
kentamisen osuuden pitäisi 
olla 45 % kaikesta uudisraken-
tamisesta jo vuonna 2025. 
Näihin talkoisiin tarvitaan mu-
kaan myös yksityistä rakenta-
mista, mistä Rakennus-Sala-
man uudiskohde on hyvä 
esimerkki.

Puurakentamisen osuuden 
lisäämisen tavoitteena on ra-
kentamisen hiilidioksidipääs-
töjen vähentäminen.

Turkuun nousee tuhansien neliöiden 
puurunkoinen ja puuverhoiltu tuotantorakennus
Aerotielle rakennettavat tuotantotilat ensimmäisiä modernin 
puurakentamisen suurhankkeita Turun seudulla.
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Talonrakentamisen alueelli-
nen suhdannekatsaus osoit-
taa rakennusalan toimijoiden 
olevan kohtalaisen tyytyväisiä 
lähimenneisyyteen ja niin 
ikään katsovan toiveikkaina 
myös tulevaan. Ennen koro-
nakriisiä aloitetut hankkeet ja 
työmaiden pysyminen auki 
pitivät Satakunnan rakentami-
sen kelpo vauhdissa koko 
koronavuoden ajan. Niin ra-
kennuttajat, suunnittelijat kuin 
urakoitsijatkin odottavat 
töidensä määrän kasvavan 
edelleen kevään ja kesän ai-

kana talvikauteen verrattuna. 
Odotukset perustuvat etenkin 
korjausrakentamisen kas-
vuun, sillä lupakehityksen pe-
rusteella uudisrakentaminen 
näyttäisi hidastuvan.

Satakunnan seudulla asun-
torakentamisen reilua pudo-
tusta tasapainotti muu talon-
rakentaminen, jossa aloitusten 
määrä kasvoi 42 prosentilla. 
Kirkkaaseen voittoon aloitus-
ten kasvussa kirivät maatalou-
den rakennushankkeet. Teol-
lisuus- ja varastorakentami-
sessa nousua oli 29 prosentin 

verran, liike- ja toimistoraken-
tamisessakin kolme prosent-
tia. Julkiselle palvelurakenta-
miselle kävi huonommin, sillä 
saralla aloitukset vähenivät 
vajaalla kolmanneksella. Tosin 
useampia suuria julkisia hank-
keita on käynnistynyt tai vielä 
käynnistymässä tämän vuo-
den puolella. Niiden myötä 
tilastokäyrät näyttävät muuta-
man kuukauden päästä täysin 
erilaisilta.

”Satakunta on maakuntana 
melko pieni, joten yksittäiset 
suuret rakennushankkeet 

saattavat aiheuttaa suhdan-
nelukemiin suuriakin hyppäyk-
siä ja notkahduksia. Kuitenkin 
meno markkinoilla on ollut 
tosiasiallisesti tasaisempaa ”, 
toteaa Talonrakennusteolli-
suuden Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan aluepäällikkö 
Markku Leppälehto.

Ennakkotietojen mukaan 
Satakunnassa aloitettiin viime 
vuonna 374 asunnon raken-
taminen. Määrä on 42 prosent-
tia vuodentakaista pienempi. 
Samoissa laskulukemissa oli 
myös uusien rakennuslupien 

määrä. Pientalorakentami-
seen ennakoidut huimat nou-
sut eivät näy vielä viime vuo-
den tilastoissa; omakotitalojen 
aloitukset vähenivät kahdek-
salla prosentilla. Asuinkerros-
talohuoneistoja aloitettiin pe-
räti 70 prosenttia vähemmän 
ja miltei yhtä paljon vähenivät 
myös niille myönnetyt luvat. 
Vanhojen kerrostaloasuntojen 
hinnat laskivat Porissa viime 
vuoden aikana 3,7 prosenttia.

”Vaikka Satakunta on kärsi-
nyt viime vuosina väestökados-
ta, niin peli ei silti ole vielä me-

netetty. Satakunta on vahva 
teollisuusmaakunta, ja uudet 
avaukset uusiin teknologioihin 
parantavat tilannetta entises-
tään. Vielä kun maakunnan 
toimijat alkaisivat puhaltaa yh-
teen hiileen, jotta maakunnan 
veto- ja pitovoima saataisiin 
kuntoon. Asiat eivät korjaannu 
itsestään, tekoja tarvitaan”, sum-
maa Markku Leppälehto julkais-
tessaan työuransa viimeisen 
suhdannekatsauksen

Koronavuosi kolhi Satakuntaa 
pelättyä vähemmän – rakennusalaa 
kannatteli etenkin korjaustoiminta
Satakunnan miljardin euron rakennusmarkkina työllisti vuonna 2020 keskimäärin 7 850 henkilöä. Notkahdus 
vuodentakaiseen oli poikkeusolosuhteet huomioiden varsin maltillinen; alan työllisyys seudulla heikkeni vain 
vajaalla 400 hengellä. Rakentajia piti pinnalla etenkin korjausrakentaminen, mutta uudisrakentamisenkaan tahti 
ei ainakaan vielä viime vuonna hyytynyt, sillä erilaisia talonrakennustöitä aloitettiin lähes kolmanneksen verran 
edellisvuotta enemmän.

Tällä hetkellä teräskaupassa 
eletään erikoista tilannetta. 
Koronan takia terästehtaiden 
tuotantoa ajettiin alas vuosi 
sitten keväällä ja kesällä. Kii-
nan nopeaa elpymistä seuran-
neen hyvän kysynnän ja hin-
tatason nousun takia tuonti 
Eurooppaan jäi pieneksi. 
Myös konttipula ja teräskiintiöt 
ovat leikanneet tuontia. Ky-
synnän vahva elpyminen Eu-

roopassa ja tuotantokapasi-
teetin riittämättömyys ovat 
johtaneet monissa terästuot-
teissa pitkiin toimitusaikoihin 
ja historiallisen koviin 
hintoihin.

Ensimmäisen neljännek-
sen luvut olivat teräs- ja metal-
likaupassa osin ennätystasol-
la. Valssattujen tuotteiden 
toimitetut tonnit kasvoivat 
kymmenen ja pitkien tu-

otteiden reilut kolme prosent-
tia viime vuoden vastaavaan 
aikaan verrattuna. Myös bet-
oniterästen myynti oli hyvässä 
kasvussa. Tammi-helmikuun 
luvut olivat vielä maltillisia, 
mutta maaliskuussa toimitu-
sten kehitys oli jo lähes 15 %. 
Kokonaisuudessaan eu-
romääräisen myynnin kehitys 
oli kuusi prosenttia, yhtenä 
tekijänä olivat voimakkaasti 
vahvistuneet hinnat. Huhti-
kuussa terästoimitukset ovat 
edelleen kiihtyneet ja ne 
kasvoivat 15 % vuoden 
takaisesta.

Eurooppalaisten terästeh-
taiden tuotanto ei tällä het-
kellä riitä tyydyttämään kasva-
nutta kysyntää ja toimitusajat 
ovat monissa tuotteissa 
venyneet ennennäkemättömän 
pitkiksi. Monissa tuotteissa 
myydään jo marras-joulukuun 
toimituksia. Tuonti Kaukoidästä 
on pysynyt maltillisena. Hinnat 

ovat edelleen vahvistuneet. 
Kansainvälinen tutkimuslaitos 
S&P Global kertoo mm. euroop-
palaisen kuuma- ja kylmävals-
satun kelan markkinahinnan yli 
kaksinkertaistuneen vuoden-
takaisesta. Saatavuusongelmat 
jarruttanevat teräspalveluyritys-
ten myynnin kehitystä sekä 
toisella että kolmannella neljän-
neksellä. Signaalit Euroopasta 
antavat olettaa, että teräskau-
pan tilanne jatkuu nykyisen 
kaltaisena ainakin kolmannel-
le vuosineljänneksellä.

”Vaikka yhteiskunnassa 
eletään vielä pandemiarajoi-
tusten aikaa, niin teräsalalla 
– kuten monilla muilla raa-
ka-ainemarkkinoilla – kysyntä 
on tällä hetkellä yllättävän 
vahvaa. Olemme pystyneet 
palvelemaan meidän pit-
käaikaisia asiakkaitamme 
hyvin, mutta materiaalitoimit-
tajien pitkät toimitusajat ja 
rajoitettu saatavuus vaikuttaa 

jo mahdollisuuksiin osallistua 
tarjouskilpailuihin.”, sanoo 
teräspalvelujaoston uusi 
puheenjohtaja Oy Flinken-
berg Ab:n toimitusjohtaja 
Christoffer Ehrnrooth.

 
Tekninen kauppa on teol-

lisuuden ja rakentamisen tar-
vitsemien tuotteiden, kuten 
raaka-aineiden, osien, kom-
ponenttien, tarvikkeiden, 
koneiden ja järjestelmien 
maahantuontia ja myyntiä, 
sekä niihin liittyvien ratkaisu-
jen ja palveluiden toimittamis-
ta. Alan yritykset tuovat maa-
han myös kuluttajatuotteita, 
kuten moottoripyöriä, maas-
toajoneuvoja, puutarhan ja 
metsänhoidon pienkoneita 
sekä akkuja ja paristoja. 

Tekninen kauppa toimittaa 
ratkaisuja ilmastonmuutok-
sen hidastamiseksi muun 
muassa sähköistämällä liiken-
nettä, rakentamalla uusiutu-

vaa energiaa ja kehittämällä 
muovia korvaavia kestävän 
kehityksen materiaaleja. Uu-
simpaan teknologiaan pe-
rustuvat innovaatiot ja niitä 
hyödyntävät investoinnit luo-
vat kestävää kehitystä ja 
hyvinvointia.

Ala työllistää 20 000 hen-
keä, ja sen yhteenlaskettu 
myynti vuonna 2020 oli 10 
miljardia euroa.

Teknisen Kaupan Liiton 
teräspalvelujaostoon kuulu-
vat Alumeco Finland Oy, BE 
Group Oy Ab, Celsa Steel 
Service Oy, Elme Metall Fin-
land Oy, Feon Oy, Finnish Ore 
Oy, Oy Flinkenberg Ab, Out-
okumpu PSC Finland Oy, Ova-
ko Metals Oy, Polarputki Oy, 
Rautakontkanen Oy, Stén & 
Co Oy Ab ja Tibnor Oy.

Teräskaupassa voimakas käänne talven ja kevään 
aikana – tuotteiden saatavuus-ongelmat johtaneet 
hintojen voimakkaaseen nousuun

Teräs- ja metallikaupassa tapahtui vahva käänne vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Toimitetut 
määrät kasvoivat joulukuussa voimakkaasti ja vuoden viimeinen neljännes päätyi lopulta reilun prosentin 
kasvuun edellisvuodesta. Vaikka hinnat kääntyivät vuoden lopulla voimakkaaseen nousuun, jäi myynnin 
arvo reilut neljä prosenttia edellisestä vuodesta. Koko vuoden osalta volyymi oli vajaat viisi prosenttia ja 
myynnin arvo 10 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Toimitusjohtaja Markku 
Uitto, Teknisen Kaupan 
Liitto
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Elävät Kaupunkikeskustat ry:n 
elinvoimalaskennassa seura-
taan kauppojen, ravintoloiden 
ja tyhjien liiketilojen määrää. 
Turku on ollut mukana vuosit-
taisessa seurannassa vuodes-
ta 2016 alkaen. Uusimmat 
Turun keskustan tiedot kerät-
tiin huhti–toukokuussa 2021.

Turun keskustan elinvoima-
luku on 3,33. Pidemmän, vii-
meisen kolmen vuoden aika-
välin tarkastelussa, Turun 
keskustan elinvoimaluku ja 
tiiviysluku ovat heikentyneet, 
mikä johtuu lauantaisin palve-
levien kauppojen ja ravinto-
loiden määrän vähenemisestä 

sekä tyhjien liiketilojen lisään-
tymisestä. Viimeisen vuoden 
aikana keskustan elinvoima on 
kuitenkin kääntynyt nousuun, 
mikä on hyvä saavutus muu-
tostöiden keskellä ja poikke-
ukselliseen korona-aikaan.

Myös tiiviydellä on merki-
tystä keskustan elinvoiman 
kannalta. Tiivis keskusta pa-
rantaa asiakaskokemusta, pal-
veluiden saavutettavuutta ja 
joukkoliikenteen kannattavuut-
ta. Turun keskustan kaupalli-
nen tiiviysluku 4,96, joka on 
vertailun kolmanneksi korkein, 
Helsingin (7,67) ja Tampereen 
(5,31) jälkeen. Tiiviysluku mittaa 

kauppojen ja ravintoloiden 
suhteellista osuutta tutkimuk-
seen rajatun keskusta-alueen 
pinta-alasta.

- Nyt julkistetut tulokset 
antavat positiivisen signaalin 
tulevaisuuden näkymistä. 
Olemme erittäin tyytyväisiä, 
että suuret panostukset kes-
kustaan alkavat näkyä konk-
reettisella tasolla. Keskustan 
elinvoimaisuuden kannalta on 
tärkeää, että yrittäjillä on us-
koa tulevaisuuteen. Tätä kaut-
ta syntyy myös uusia inves-
tointeja keskustaan, summaa 
hankepäällikkö Kirsi Eronen 
Turun kaupungilta.

Tyhjien liiketilojen
määrä laskuun

Tyhjien liiketilojen määrä on 
kääntynyt laskuun viimeisellä 
tarkastelujaksolla. Niitä on nyt 
10 vähemmän kuin viime 
vuonna.

Yhteensä liiketiloja lasket-
tiin Turun keskusta-alueella 
olevan 1437 kappaletta, viisi 
vähemmän kuin vuotta aikai-
semmin. Laskua selittävät mm. 
liiketilojen saneeraukset ja 
yhdistymiset.

- Turun keskusta on ollut 
suurten muutosten alla jo 
muutamia vuosia. Asteittain 

alamme näkemään remont-
tien valmistumisen vaikutuksia 
keskustassa. Tästä yksi esi-
merkki on tyhjien liiketilojen 
määrän pienentyminen, Ero-
nen sanoo.

Tutkimuksessa lauantaisin 
palvelevien kauppojen ja ra-
vintoloiden katsotaan vahvis-
tavan keskustan elinvoimaa. 
Kolmen viimeisen vuoden eli 
torin remontin aikana lauan-
taisin palvelevien kauppojen 
määrä Turun keskustassa on 
vähentynyt, mutta verraten 
vähän keskustojen yleiseen 
trendiin nähden. Lisäksi elpy-
mistä on tapahtunut viimeisen 

vuoden aikana.
Toria ympäröivä kaupalli-

nen keskusta on yksi Turun 
keskustan kehittämisen toi-
menpidekohteista. Ydinkes-
kustan vetovoimaa ja kaupal-
lista elinvoimaa vahvistetaan 
yhdessä yrittäjien ja keskus-
tan muiden toimijoiden kans-
sa konkreettisilla toimilla, joita 
ovat muun muassa kaupalli-
sen ydinkeskustan konsep-
tointityö, uudistuvan Kauppa-
torin toimintasuunnitelma 
sekä Kauppahallin korttelin 
kehittäminen. 

Turun keskusta 2018 2019 2020 2021

Elinvoimaluku 3,68 3,39 3,21 3,33

Tiiviysluku  5,02 5,02 4,89 4,96

Turun keskustan elinvoima elpyy
Elävät Kaupunkikeskustat ry:n julkaiseman raportin mukaan 
Turun keskustan elinvoima on kääntynyt hienoiseen nousuun 
viimeisen vuoden aikana. Keskimäärin keskustojen elinvoimaluku 
laski 2,9 prosenttia, mutta Turussa se nousi 3,8 prosenttia. Tiedot 
perustuvat 32 kaupungin vuosittaiseen elinvoimalaskentaan.

5G-peitto täydennetään vielä 
kesän kynnyksellä kattavaksi 
Raision ja Naantalin alueella 
Raisiontieltä Turun telak-
ka-alueelle asti. Toinen ke-
vään rakentamisen painopiste 
on Kaarinassa, ja rakentami-
nen jatkuu Turussa katkea-
matta kesällä ja syksyllä.  Ra-
kentaminen on edennyt vauh-
dilla, sillä 5G-verkkoa on 
käytössä myös mm. Salossa, 
Liedossa, Loimaalla,   Pai-
miossa ja Pöytyällä.

”Turussa ja Raisiossa 
5G-verkkomme kattaa jo lä-
hes 80 %  asukkaista ja Naan-
talissa ja Kaarinassa ollaan 
lähes yhtä pitkällä, mutta nyt 
panostamme asiakastyytyväi-
syyden kehittämiseen varmis-
tamalla alue kerrallaan kun-
nollisen peiton. Nyt on hyvä 
aika viimeistellä kesäkaupunki 
Naantalin 5G-peitto, ja Kaari-
nan ja Piispanristin kasvavat 
alueet ovat toinen tärkeä pai-
nopiste”, sanoo paikallisjoh-
taja Marko Villa Telialta.

Telian 5G-rakentaminen on 
edennyt vauhdikkaasti ympäri 
Suomen, ja 5G-verkko on jo 
paljon yli kahden miljoonan 
suomalaisen käytössä. Telian 
oman verkon lisäksi 5G-raken-
taminen on käynnistynyt Poh-

jois- ja Itä-Suomessa, jotka 
kuuluvat Suomen Yhteisver-
kon alueisiin. Suomen Yhteis-
verkko rakentaa mobiiliverk-
koja Telialle ja DNA:lle.

Kattavan verkkopeiton an-
siosta yhä useammat voivat 
käyttää Telian 5G-palveluita, 
esimerkiksi kodin nopeaa 
5G-laajakaistaa. 5G-puhelin-
ten käyttäjillä verkko toimii 
sujuvasti eri puolilla Turun 
seutua. Samalla tehtävän 
4G-verkon uudistamisen an-
siosta mobiilinetti vauhdittuu 
kaikilla käyttäjillä.

Telia on ottanut käyttöön 
ensimmäiset 5G-tukiasemat 
uudella, korkeammalla 26 gi-
gahertsin taajuudella. Huip-
punopealla taajuudella on 
mitattu Itä-Helsingissä toimi-
van tukiaseman alueella jo 4,1 
Gbit/s latausnopeuksia, jotka 
lähestyvät Telian verkkotoimit-
tajan Nokian verkoissa kirjat-
tuja maailmanennätystuloksia. 
Korkeampi taajuus tuo monel-
la tavalla uudenlaista tekniik-
kaa mobiiliverkkoon siinä 
missä tähän asti rakennettu 
3,5 gigahertsin taajuus paran-
taa perinteisen mobiililaaja-
kaistan ominaisuuksia.

Rakentaminen on käynnis-
tynyt myös laajempaa maan-

tieteellistä peittoa tarjoavalla 
700 megahertsin taajuudella. 
Taajuus soveltuu erityisesti 
haja-asutusalueiden peiton 
rakentamiseen.

5G uudistaa 
palveluita kotona 
ja yrityksissä 
5G-verkko tarjoaa käyttäjille 
huippunopean ja viiveettömän 
langattoman nettiyhteyden. 
5G tulee vauhdilla puhelimiin, 
sillä jo puolet Telian myydyistä 
puhelimista on 5G-laitteita.

Kotikäytössä 5G takaa riit-
tävän kapasiteetin viihdekäyt-
töön ja etätyöskentelyyn koko 
perheelle. Yritysten käytössä 
5G uudistaa prosesseja ja 
mahdollistaa yhä suurempiin 
datamääriin perustuvia reaa-
liaikaisia palveluita. 5G:llä 
pystytään toteuttamaan entis-
tä paremmin verkkoratkaisuja 
haastaviin ympäristöihin, ku-
ten kaivoksiin, satamiin, teh-
dasalueille sekä sairaaloihin. 

Telian 5G-verkko täydentyy Turun 
seudulla kesän kynnyksellä
Telian 5G-verkon jatkorakentaminen tuo kattavan 5G-verkon Turkuun. 
Telia rakentaa vuoden 2021 aikana valikoiduille alueille kerralla 
kunnollisen 5G-peiton, ja Turku ympäryskuntineen on ensimmäisiä 
kattavasti 5G-aikaan siirtyvistä alueista.



8

ÖLJYKOLMIO OY

ÖLJYKOLMIO OY

Öljysäiliöhuoltoa jo yli 30 vuoden kokemuksella

Puhdistukset
Tarkastukset
Lasikuitupinnoitteet
Säiliöiden vaihdot
Poistopuhdistukset
Säiliöiden poistot
Myös IBC-pakkaukset

Puh. 0102 866 080 (hinta 0,0282/puhelu + 0,0595/min.) tai 
040 512 7825.

www.oljykolmio.fi

Vanhan metallisäiliön sisäpuolelle 
lasikuitupinnoituksella 10 v. takuu!

P. 0400 525 855
www.siipola.net

• vaihtolavat
• sepeliä ja multaa
• nostot ja muutot
• kaivuutyöt

Pienimuotoiset omakotitalojen 
pihamuokkaukset, salaojat, 

sadevesijärjestelmät ym.


