
Näkökulmat Uutiset TS2 Verkossa Tänään

 6Verkkolehti ts.fi
 6Videot tstv.fi
 6Näköislehti epaper.ts.fi
 6Sivustot verkossa: TS Ruoka,  

TS Koti, TS Hyvinvointi,  
TS Saaristo, TS Futis ja TS Kiekko

TORSTAI
22. MARRASKUUTA

2018 viikko 47

Keskinäisen työeläkeva-
kuutusyhtiö Elon kon-
kurssihakemus Domus 
Yhtiöt Oy:lle ei yhtiön 
markkinointi- ja viestin-
täpäällikkö Sonja Aro-
hongan mukaan vaikuta 
Loimaan ikkunatehtaan 
toimintaan. Arohonka 
kertoo, että tehtaalla pyö-
rivät lomautukset, jotka 
tyypillisesti ajoittuvat 
loppuvuoteen ja johtu-

vat rakennustoiminnan 
hiipumisesta joulun alla.

Domus sai alkuvuodesta 
uuden omistajan Lontoo-
seen rekisteröidystä Do-
mus Lux Group Limited 
-yhtiöstä. Itävaltalaisen 
Mirko Kovatsin yhtiö osti 
90 prosenttia Domukses-
ta, ja järjestelyjen jälkeen 
hänelle siirtyi 99 prosent-
tia yhtiön osakkeista.

Turun Sanomien keski-
viikkoiltana sähköpostit-
se tavoittama Kovats to-
tesi lyhyesti, että yhtiön 
talousahdinkoon haetaan 
ratkaisua ensi viikolla.

– Voin ainoastaan sanoa, 
että saamme ratkaisun en-
si viikolla, hän sanoo.
UUTISET 11

Turkulaiset pääsevät ensi 
vuonna ihmettelemään il-
man kuljettajaa kulkevaa 
robottibussia. Joukkolii-
kennepalvelujohtaja Sirpa 
Korte kertoo, että sellai-
nen tuodaan kokeiltavaksi 
luultavasti Kupittaalle.

Aluksi robottibussi lii-
kennöisi muusta liiken-
teestä erillään. Myöhem-
min se liittyisi osaksi muu-
ta liikennettä. Suomessa 
robottibussia on käytetty 
Vantaan vuoden 2015 

asuntomessuilla sekä Hel-
singissä ja Tampereella.

Tekeillä on myös ke-
hittämisohjelma, joka 
mullistaisi sähköbussien 
määrän. Korte heittää ar-
vion, jonka mukaan kym-
menen vuoden päästä 
Föli-liikenteessä voisi olla 
pari sataa sähköbussia. 
Tällä hetkellä Fölillä on 
kuusi sähköbussia, jotka 
liikennöivät ykköslinjaa 
satamasta lentokentälle.
UUTISET 4

Viime vuosina 
on aika paljon 
keskusteltu 

siitä, ovatko kunnat 
liiaksi korostaneet 
hintaa julkisissa  
ruokapalveluissa.”
PÄÄKIRJOITUS 2

Paimion parantolan kauppa 
sähköistyy, kun tarjouskilpa 
lähenee loppuaan.

Joukko parantolan tule-
vaisuudesta huolestuneita 
kansalaisvaikuttajia lobbaa 
omistajaksi yleishyödyllistä 
säätiötä, mutta pelkää sai-
raanhoitopiirin myyvän raha 
edellä.
UUTISET 6 7

Kalle Samoojalla vahva luotto
lyöntiinsä Euroopan kiertueella
Ura Basket pysäytti Pyrinnön tykit RUOKA 25

Domuksen 
omistaja lupaa 
ratkaisuja pian
Konkurssihakemus 
ei yhtiön 
mukaan vaikuta 
Loimaan ovi- ja 
ikkunatehtaan 
toimintaan.

Kupittaalle tulee
robottibussi
ensi vuonna

Varsinaissuomalaisten te-
ollisuusyritysten toiveet 
toteutuivat, kun Turku–
Toijala-ratayhteys nousi 
keskiviikkona pääväylien 
joukkoon. Liikenne- ja 
viestintäministeri Anne 
Bernerin (kesk) antaman 
asetuksen mukaan rata-
osuus sisällytetään rau-
tateiden runkoverkkoon.

Käytännössä jatkossa 
ratayhteyden kunnos-
sapito on ykkösluokkaa, 
jonka lisäksi väylältä 

poistetaan tasoristeyksiä.
Tällä hetkellä yksistään 

Yaran Uudenkaupungin 
tehtaalta kulkee Toijalan 
kautta lastia noin 800 000 
tonnia vuodessa, seitse-
mänä päivänä viikossa, 
joten asema pääväylänä 
helpottaa junatavaralii-
kennettä merkittävästi.

Päätös saattaa mahdol-
listaa myös matkustaja-
liikenteen lisäämisen Tu-
run ja Tampereen välillä.
UUTISET 5

Teollisuus
ilahtui pääväylä
asetuksesta

Paimion Parantolan
tarjouskilpa lopuillaan

UUTISET 10

Kuntaliitto valitsi 
johtajakseen Karhusen

TYÖNHAKIJAT JA -ANTAJAT
KOHTASIVAT REKRYEXPOSSA 
Turun Messukeskuksessa järjes-
tetyssä Rekryexpossa oli liikkeellä 
muun muassa työmarkkinoille 
pian valmistuvia opiskelijoita, 
työnhakijoita ja työnantajia. 
Katso haastatteluja osoitteessa 
tstv.fi
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Keskustelu sukupuolista on 
käynyt viime vuosina kuu-
mana. Usein puhe kääntyy 
joko vitsailuksi tai kuoleman-
vakavaksi teoretisoinniksi. 
Maiju Ristkari ja Nina Suni 
pyrkivät kirjassaan Sukupuo-
lena ihminen avaamaan kovin 
monimutkaiseksi käynyttä 
aihetta.
TORSTAI 20

KAIKKI EIVÄT
OLE TYTTÖJÄ 
TAI POIKIA

URHEILU 26

URHEILU 27

Leivo
jouluksi
pipari
kalenteri

Viidennen sukupolven mat-
kapuhelinverkko eli 5G alkaa 
virallisesti rakentua Suomeen-
kin jo runsaan kuukauden 
päästä.

Yksinkertaisimmillaan sillä 
voidaan nopeuttaa tietoliiken-
nettä ruuhkautuneimmissa 
verkoissa tai alueilla, joihin ei 
ole saatu valokuitua.

Teollisuusautomatiikassa 5G 
mahdollistaa koneiden välisen 
lähes viipeettömän keskuste-

lun. Sitä on ryhdytty jo hyö-
dyntämään Uudenkaupungin 
autotehtaalla. 

Nokia kehittää sen avulla 
satamiin itseohjautuvia kont-
tinostureita.

Villeimmät sovellukset ovat 
vielä näkemättä

– Maailmassa on taas käyn-
nissä tekninen murros, sum-
maa Telesten toimitusjohtaja 
Jukka Rinnevaara.

Yhtiö on yhdessä Nokian 

kanssa kehittämässä niin sa-
nottuja älykkäitä lyhtypylväitä. 
5G:n kantama on suhteellisen 
lyhyt, joten tukiasemia tarvi-
taan tiuhaan. 

Katuvaloista ne saavat val-
miiksi sähköä. 

Älypylväiden tuleviksi käyt-
täjiksi odotetaan myös itseoh-
jautuvia autoja.

Telesten osuus on älypylväi-
den valvontaverkon ja niihin 
mahdollisesti rakennettavan 

näyttötaulun rakentaminen. 
Ensimmäisiä pylväitä on tar-
koitus pystyttää aitoon ympä-
ristöön Espoossa ensi vuoden 
loppupuolella.

Teleste on tähän saakka 
tullut tunnetuksi Euroopan 
suurimpana kaapeli-tv-verk-
koteknologian toimittajana ja 
kaupunkivideovalvontaverkko-
ratkaisujen toimittajana. 

Esimerkiksi Pariisin terrori-
isku pari vuotta sitten selvisi 

Telesten toimittaman valvon-
taverkon ansiosta.

Ruotsissa on innostuttu Te-
lesten kehittämästä turvapy-
säkistä. 

Se on bussipysäkki, jonka ah-
distelua pelkäävä voi aktivoi-
da kännykällään hälyttämään 
apua, minkä lisäksi pysäkin 
valot kirkastuvat ja turvaka-
merat välittävät valvomoon 
kuvaa tilanteesta.

– Ruotsin liikenneviran-

omaisten kanssa on käyty kes-
kusteluja, ja ensimmäiset pi-
lottihankkeet toteutetaan ehkä 
ensi vuoden aikana, Rinnevaara 
kertoo.

Perinteinen videovalvonta 
on muuttumassa hänen mu-
kaansa tilanneverkoiksi, joissa 
käytetään keinoälyn apua tilan-
teiden analysoinnissa. Toimi-
tukset Helsingin metroon al-
kavat ensi vuonna.
TALOUS 14

Tukiasemia lyhtypylväisiin
33Teleste on mukana Nokian hankkeessa, jossa 5G-verkon tukiasemia aiotaan sijoittaa lyhtypylväisiin.
33Älypylväisiin saa valvontakameran, sääaseman ja autojen latauspisteen.

Teknologiayhtiö Telesten tuotteet valmistetaan pääosin Littoisissa.

Rekryexpo keräsi kolman-
nen kerran Lounais-Suomen 
työnantajat ja työnhakijat sa-
man katon alle Turun Messu-
keskukseen. Työpaikoista ja 
työmahdollisuuksista syntyi 
keskiviikon tapahtumassa 
hyviä keskusteluja. 

Rekrytointitapahtuman 
taustalla on alueen poikkeuk-
sellisen hyvä työtilanne. 

Lokakuussa Varsinais-
Suomessa oli avoinna 3 985 
työpaikkaa, kertoo tuorein 
Työllisyyskatsaus.
UUTISET 9

Puhetta työstä ja 
työn hakemisesta

Rekryexpossa oli noin 60 työnantajaa kertomassa työpaikoistaan.

TS/JARI LAURIKKO



Nousijat, Suomi, % Laskijat, Suomi, % Maailman osakemarkkinat

Valuutat
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Lähde: Startel/FactSet/Nordea

1222,061,1409 62,90-0,1489117,77

Efore +11,53
Outokumpu +6,54
Raisio Oyj Vaihto-os +6,39
Neo Industrial +6,22
QPR Software +5,25
Nurminen Logistics +5,15
Huhtamäki +4,35
Aspocomp Group +3,94

Asiakastieto Group –6,81
Trainers’ House (T) –6,16
P-Karjalan Kp (LP) –3,91
Revenio Group –3,82
Basware –3,51
Digia –3,44
Robit –3,25
Cramo –3,10

Lontoo FTSE 7052,59 +1,51
New York DJIA 24602,59 +0,56
Nasdaq Composite 7022,45 +1,64
Pariisi CAC 40 4973,92 +1,00
Frankfurt DAX 11245,76 +1,62
Tokio Nikkei 21507,54 –0,35
Sao Paulo 86883,56 –1,16
Zürich SMI 8836,98 +0,77

Australia - dollari AUD 1,5725
Englanti - punta GBP 0,8911
Etelä-Afrikka - randi ZAR 15,9020
Hongkong - dollari HKD 8,9361
Japani - jeni JPY 129,0400
Kanada - dollari CAD 1,5144
Kroatia - kuna HRK 7,4318
Norja - kruunu NOK 9,7290
Puola - zloty PLN 4,2995
Ruotsi - kruunu SEK 10,3143
Singapore -dollari SGD 1,5663
Sveitsi - frangi CHF 1,1341
Tanska - kruunu DKK 7,4617
Thaimaa - baht THB 37,5930
Tsekki - koruna CZK 26,0020
Turkki - liira TRY 6,0888
Unkari - forintti HUF 321,6300
USA - dollari USD 1,1409
Venäjä - rupla RUB 75,0963
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H
elsingissä osakekurssit nousi-
vat vahvasti tiistain laskupäi-
vän jälkeen. Vahvimmin nousi-
vat teräsyhtiöiden osakkeet.

Helsingin yleisindeksi OMXH 
nousi 0,8 prosenttia 9 117,77 pis-
teeseen. Vaihdetuimpia osakkeita 
kuvaava OMXH25 nousi 0,9 pro-
senttia. Vaihtoa kertyi 442 miljoo-

naa, josta vaihdetuinta eli Nokiaa 
(+0,2%) 74 miljoonaa.

Tiistaina 5,5 prosenttia vajonnut 
teräsyhtiö Outokumpu kohosi 
keskiviikkona 6,5 prosenttia. Kil-
pailija SSAB:n B-osake kallistui 2,2 
prosenttia.

Teräsyhtiöt vahvistuivat myös 
muualla Euroopassa.

PÖRSSI

Outokumpu  
otti takaisin
Startel Helsinki

Timo Anttila
Turun Sanomat, Kaarina

Telesten tehtaalla Littoisissa 
on ollut hyvä hyörinä päällä 
jo jonkin aikaa. Yhtiö julkisti 
toissa viikolla osavuosikatsauk-
sen alkuvuodelta, ja oikeastaan  
kaikki nupit viittasivat vahvasti 
koilliseen. 

– Maailmassa on taas käyn-
nissä tekninen murros. Vii-
dennen sukupolven langat-
toman matkaviestinverkon 
5G:n käyttöönoton lisäksi 
kaapeliverkoissa on käynnissä 
samanlainen tekniikan murros. 
Me olemme Euroopan johta-

vana kaapeliverkkoteknologia-
yhtiönä vahvasti mukana tässä 
muutoksessa, Telesten toimi-
tusjohtaja Jukka Rinnevaara 
kertoo.

Kyse on siitä, että kaapeli-
verkoissa siirrytään hajautet-
tuun verkkotekniikkaan, jolloin 
kaapeliverkon teknisiä omi-
naisuuksia liitetään verkkoon 
vasta lähellä loppukäyttäjää, 
eikä kaapelioperaattorin ser-
verihallissa. 

Tällöin kaapelioperaatto-
ritkin käyttävät signaalia pe-
rille viedessään paljon samaa 
runkoverkkotekniikkaa kuin 
teleoperaattorit televerkkoja 
operoidessaan. 

Matkaviestinverkonkin sig-
naali viedään aina kuituverk-
koon mahdollisimman nope-
asti tukiasemasta.

– Käytännössä tämä tar-
koittaa, että verkkotekniikka 
yhdentyy. Tämä tuo mahdolli-
suuksia meille verkkoteknolo-
gian toimittajana, sillä operaat-
torit haluavat hallita vallitsevaa 
infraa, ja sitähän pitää rakentaa 
lisää, johtaja Ilkka Ritakallio 
Telesten tutkimusosastolta 
kertoo.

Tällä hetkellä moni pää eri puo-
lilla maailmaa käy kuumana 
siitä, mitä esimerkiksi vuoden 
vaihteen jälkeen kuluttajille au-

keava 5G-verkko tai pikemmin-
kin 5G-verkon mahdollistama 
teknologia tarkoittaa.

Suomessakin erilaisissa yri-
tysten yhteenliittymissä asiaa 
mietitään ja usein Nokian joh-
dolla. 

Teleste on mukana Lux Tur-
rim -nimisessä hankkeessa. 
Nimi on latinaa ja tarkoittaa 
suomeksi valopylvästä. Alan 
piireissä nimi on jo väännetty 
muotoon tekninen joulukuusi.

– Kyse on älykkään lyh-
typylvään konseptista. 5G-
verkon perustaajuudeksi on 
määritelty 3,5 gigahertsiä, ja 
se tarkoittaa, että signaalin 
kantama on suhteellisen lyhyt 
ja siirryttäessä suuremmille 
5G-taajuuksille on kantama 
vieläkin lyhyempi. Se taas tar-
koittaa, että tarvitaan useita 
tukiasemia. Miksi niitä ei lai-
tettaisi katujen valopylväisiin, 
joihin jo tulee sähkö valmiiksi 
ja tukiasemista voisivat myös 
hyötyä esimerkiksi 5G-verkkoa 
hyödyntävät itse ajavat autot, 
jos sellaisia joskus tulee, Ilkka 
Ritakallio miettii.

Telesten osuus älykkäässä va-
lopylväässä on valvontaverkon 
ja mahdollisen näytön rakenta-
minen. Ensimmäiset pylväät on 
jo pystytetty koealueella No-
kian Campuksella Espoossa ja 
lisää on tulossa.

Teleste on tähän saakka tullut 
tunnetuksi Euroopan suurim-
pana kaapeli-tv-verkkoteknolo-
gian toimittajana ja kaupunki-
videovalvontaverkkoratkaisu-
jen toimittajana. Esimerkiksi 
Pariisin terrori-isku pari vuotta 
sitten selvisi nopeasti Telesten 
Pariisiin toimittaman valvon-
taverkon tehokkuuden takia.

Nyt tuotekehityksessä on is-
tuttu ahkerasti mietintämyssy 
päässä ja ensimmäiset tulokset 
ajatustyöstä ovat tulossa näky-
viin. Ruotsissa on innostuttu 
Telesten kehittämästä turva-
pysäkistä. Se on bussipysäkki, 
jonka ahdistelua pelkäävä voi 
aktivoida kännykällään hälyt-
tämään apua, minkä lisäksi py-
säkin valot kirkastuvat ja turva-
kamerat välittävät valvomoon 
kuvaa tilanteesta.

– Ruotsin liikenneviran-
omaisten kanssa on käyty 
keskusteluja ja ensimmäiset 
pilottihankkeet toteutetaan 
ehkä ensi vuoden aikana, Rin-
nevaara kertoo.

Videovalvontaratkaisujen 
verkkopuolella tekniikka muut-
tuu Rinnevaaran mukaan niin, 
että verkkoja pitäisi oikeastaan 
kutsua tilanneverkoiksi, joissa 
käytetään vahvasti keinoälyn 
apua tilanteiden analysoinnis-
sa. Esimerkiksi Helsingin me-
troon on tulossa ensimmäinen 
tällainen tilannekuvajärjestel-
mäverkko. Sen toimitukset al-
kavat ensi vuonna.

– Olemme myös ensi kertaa 
pyrkimässä vakavasti Yhdys-
valtain markkinoille kaape-
liverkkoteknologian kanssa. 
Verkkoteknologian murros on 
käynnissä, ja se antaa mahdol-
lisuuden murtautua maailman 
suurimmalle markkinalle. Ei 
ole varmaa, että se onnistuu, 
mutta mahdollisuudet ja pa-
nostuksemme ovat merkit-
tävät, toimitusjohtaja Jukka 
Rinnevaara miettii.

Teleste näkee mahdollisuuksia 
uusissa verkkoteknologioissa
Turkulainen teknologiayhtiö Teleste aikoo ottaa 
osansa 5G:n tuomista uusista mahdollisuuksista. 
Yhtiö on mukana Nokian johtamassa hankkeessa, 
jossa muun muassa valopylväistä tehdään 
tukiasemia, valvontapisteitä ja sääasemia.

Telesten kaikki valmistus on Suomessa ja pääosin Littoisissa. Kirsi Helenius työssä koneladontalinjalla, jossa ladotaan komponentteja piirilevylle.

Älykäs katuvalopylväs
Sääasema (Vaisala)

Katuvalot (Ensto) 

5G-tukiasema 
(Nokia)

180/360 asteen 
panorama-
valvontakamera 
(Teleste)

Komposiittitanko 
(Exel Comsites)  

 Ilmanlaadun-
mittari (Vaisala)Tarvikelaatikko 

(Nokia, Exel)

Sähköauton laturi

Yhdyslaatikot 
liitettäville 
laitteille (Nokia)

Tolpan 
näyttöpääte
(Teleste)

Lähde: Lux Turrim 5G TS/AJ

TS/JARI LAURIKKO

Timo Anttila
Turun Sanomat, Kaarina

Suomalaisten 5G-verkkojen 
avaamiseen on aikaa enää muu-
tamia kuukausia. Nokia Bell 
Labs -tutkimuskeskuksessa 
työskentelevä Mikko Uusita-

lo sanoo yllättäen, ettei ajatus 
pitkän kantaman 5G-verkosta 
ole lainkaan hullumpi.

– Yhdysvalloissa yksi operaat-
toreista virittää 5G-verkkonsa 
600 megahertsin taajuudelle. 
Signaalin kantama on pidempi, 
mutta kyllä nopeus hidastuu 
myös 5G:ssä etäisyyden kasva-

essa. Se jää silti nopeammaksi 
kuin 4G-verkko, Uusitalo sa-
noo.

Hänen mukaansa on laiteval-
mistajien ja operaattorien asia, 
miten 5G-verkkoja ryhdytään 
hyödyntämään. Suomalaiset te-
leoperaattorit ovat luvanneet 
avata 5G-verkkoa muun muassa 
sellaisille asuinalueille, joille ei 
valokuitua ole tähän mennessä 
rakennettu tai voinut rakentaa. 
Siellä se antaisi kodeissa käy-
tettyihin mobiililaajakaistoihin 
lisää nopeutta, kun 4G-verkot 

alkavat jo ruuhkautua.
Laitevalmistajista muun 

muassa Samsungin odotetaan 
esittelevän ensimmäisen 5G-
kännykkänsä maaliskuussa. 
Myyntiin saattaa tulla Galaxy 
S10:n lisäksi muitakin 5G-pu-
helimia.

Uusitalo sanoo olettavansa, että 
5G-verkkoja rakennetaan Suo-
messakin useille eri taajuuksil-
le, vaikka Suomessa aloitetaan-
kin kansainvälisestä päätaajuu-
desta 3,5 gigahertsistä.

– Yhdysvallat on pisimmällä 
5G:n käyttöönotossa kansain-
välisesti. Euroopassa pisimmäl-
lä ovat Suomi, Ruotsi ja Italia. 
Aasiassa Etelä-Korea ja Kiina 
ovat pidemmällä kuin Japani, 
joka tilasi ensimmäisenä 5G-
verkon. Oletan, että Japanin 
verkkokin on täysin käytössä 
Tokion olympialaisiin mennes-
sä vuonna 2020, hän sanoo.

Uusitalon mukaan 5G:n kai-
kista standardeista ei vielä ole 
täyttä yksimielisyyttä. Tiekart-
ta standardeista sopimiseen on 

kuitenkin olemassa ja kun kaik-
ki on selvää, 5G:n kaikki käyttö-
mahdollisuudet selviävät.

Suurin hyöty 5G-tekniikasta 
ja lähes viipeettömästä konei-
den välisestä keskustelusta ote-
taan teollisuusautomaatiossa. 
Esimerkiksi Uudenkaupungin 
autotehtaalla 5G-tekniikkaa 
on ryhdytty hyödyntämään 
tänä vuonna. Äskettäin Nokia 
ilmoitti tekevänsä kehitysyh-
teistyötä Kalmarin kanssa sa-
tamien itseohjautuvien kontti-
nosturien kehittämisessä. 

Nokiakin mietti,  
mitä 5G:llä tehdään

Liisa Enkvist
Turun Sanomat, Laitila

Laitilalaisen Amitec Oy:n 
toimitusjohtaja Pasi Kus-
min on irtisanoutunut. 
Kusmin nimitettiin Ami-
tecin toimitusjohtajaksi 
vasta viime maaliskuussa. 
Toimitusjohtajan tehtä-
vää hoitaa väliaikaisesti 
omien töidensä ohella 
Harri Mononen. Hän 
oli aikaisemmin Amitecin 
toimitusjohtaja, mutta 
siirtyi Amitecin kansain-
välisten liiketoimintojen 
johtajaksi, kun yhtiöön 
löytyi toimitusjohtajaksi 
Pasi Kusmin. Nyt Amite-
ciin on jälleen haussa uusi 
toimitusjohtaja.

– Kusmin lähti omasta 
aloitteestaan. Yhtiössä 
on ollut melko rankkoja 
aikoja, kertoo Mononen.

Hänen mukaansa Amite-
cilla on ollut haastavia 
vaiheita taloudellisesti. 
Liikevaihtoa yritys on 
tehnyt melko tasaises-
ti viime vuosina, mutta 
viime vuonna yhtiö teki 
tappiota lähes 600 000 
euroa liikevaihdon olles-
sa runsaat 17 miljoonaa 
euroa. 

– Kieltämättä tässä on 
ollut jopa hetkiä, jolloin 
on pohdittu sitä, että sel-

viääkö yritys tästä vai ei. 
Nyt on kuitenkin vahva 
usko siihen, että voimme 
jatkaa entisen kaltaiseen 
malliin, Mononen sanoo.

Amitec on perheyhtiö ja 
Monosen mukaan omis-
tajat ovat olleet valmiita 
rahoittamaan yhtiötä. 
Haasteita tuo omavarai-
suusaste, joka on varsin 
matala eli kaksi prosent-
tia.

Monosen mukaan vii-
me vuoden tappio joh-
tui yhdestä suurehkosta 
projektista kotimaiselle 
asiakkaalle. Projekti oli 
erilaisten viivästysten 
takia tappiollinen.

– Sen sijaan Algerias-
ta saamamme kuuden 
miljoonan euron tilaus 
oli erittäin kannattava 
ja meidän historiam-
me suurin putkiurakka. 
Kohdemaa ei ollut aivan 
yksinkertainen, mutta 
hanke onnistui hyvin, 
kertoo Mononen. 

Hänen mukaansa tu-
levaisuus näyttää nyt lu-
paavalta. Uusia tilauksia 
on saatu yritykselle täy-
sin uudelta toimialalta, 
laivanrakennuksesta. 
Yhtiön asiakkaat ovat 
aikaisemmin löytyneet 
lähinnä elintarvike- ja 
prosessiteollisuudesta.

– Teemme Turun tela-
kalla rakenteilla oleviin 
risteilijöihin ruostumat-
tomasta teräksestä kai-
teita ja muita rakenteita, 
Mononen kertoo.

Amitecilla on 118 työn-
tekijää.

Amitecin  
toimitusjohtaja 
irtisanoutui
Laitilalaisen 
teknologiayrityksen 
talousvaikeudet johtivat 
Pasi Kusminin lähtöön 
firmasta. 

RUOTSI Ruotsalainen huo-
nekalukonserni Ikea aikoo 
ruotsalaislehti Sydsvenska-
nin mukaan vähentää maa-
ilmanlaajuisesti 7 500 työn-
tekijää. Yksin Ruotsista on 
lehden mukaan lähdössä 
650 työpaikkaa, joista 500 
Skånesta. Suomessa Ikea 
tiedottaa käynnistävänsä 
organisaatiouudistuksen, 
joka voi johtaa 33 ihmisen 
irtisanomiseen. Muutokset vaikuttavat 160 työnte-
kijän toimenkuvaan.

Asiasta aloitetaan yhteistoiminaneuvottelut Ikea 
Suomen Espoon palvelutoimiston logistiikassa, henki-
löstöhallinnossa ja kiinteistöosastolla sekä yksiköiden 
henkilöstöosastoilla. TS

Sydsvenskan: Ikea vähentää 7500 
työpaikkaa – Suomesta ehkä 33

TURKU Keskon Oyj ja Oriolan Oyj viime vuoden 
maaliskuussa perustama terveys-, kauneus- ja hy-
vinvointiketju Hehku-kauppa Oy ei ole saavuttanut 
sille asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita. Tästä 
syystä Hehku-kauppa suunnittelee toimintansa mah-
dollista lopettamista. Kauppa on päättänyt aloittaa 
koko henkilökuntaansa koskevat yhteistoimintaneu-
vottelut liiketoiminnan mahdolliseen päättämiseen 
liittyen. Yt-neuvottelut koskevat noin sataa henkilöä. 
Hehku-kauppaan kuuluu 19 myymälää, verkkokauppa 
ja yhtiötoiminnot. Turun seudulla myymälöitä on 
Skanssissa, Länsikeskuksessa ja Myllyssä. 

Oriola kirjaa kuluvan vuoden Hehkuun liittyen 
12–15 miljoonan euron kulukirjauksen liiketulokseen. 
Hehkuun liittyvät vaikutukset ja mahdolliset tulevat 
kulut esitetään Oriolan liikevoittoa oikaisevissa eris-
sä. Kirjaus alentaa Oriola-konsernin osakekohtaista 
tulosta noin 0,06–0,07 euroa. TS

Hehku-kauppa laittamassa 
lapun luukulle, yt:t alkavat


