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Astuin Kymppi Groupin toimitusjohtajan saappaisiin elokuun alussa. Tätä
ennen olen seurannut Kymppi Groupin kehittymistä ja toimintaa pitkän aikaa aitiopaikalta erilaisissa teollisuuden
tuotanto- ja projektitehtävissäni. Outokummun Tornion tehtaiden laajennusprojekteissa olin Kympille asiakkaan
roolissa jo 1990-luvulta alkaen. Oli hienoa havaita, kuinka hyvin pohjoissuomalainen pk-yritys pärjäsi jo tuolloin
kisassa. Oli tahtoa ja oikeaa asennetta.
Yhteistyö Kymppi Groupin kanssa eri
projektien myynti- ja toteutusvaiheissa
toimi hyvin jatkaessani Havator-konsernin toimitusjohtajana. Voin hyvin allekirjoittaa Kympin aktiivisen tavan toimia.
Sponsor Capitalin tulo Kymppi Groupin pääomistajaksi on terävöittänyt ja
vauhdittanut kehitystä entisestään. Haluamme olla alallamme johtava yritys,
jolle työturvallisuus ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ovat toiminnan
perusta. Näihin tavoitteisiin minun on
helppo sitoutua.
Ensimmäiset kuukaudet uudessa tehtävässäni ovat olleet hyvin mielenkiintoisia ja opettavaisia. Hyppäsin nopeasti
liikkuvaan junaan, joka on ehtinyt viedä jo eri puolille maailmaa. Tapaamani
Kymppiläiset ovat olleet alansa ammattilaisia, joihin voimme luottaa. Kymppi
Group on kasvanut vuosien myötä ulkomaankauppaa tehneestä palveluntarjoajasta aidosti kansainväliseksi konserniksi orgaanisesti sekä yritysostojen
myötä. Norjan Ågotnesissä pääkonttoriaan pitävä pintakäsittelyihin erikoistunut perheyritys Solid Vedlikehold AS

siirtyi syyskuun alusta osaksi Kymppi
Groupia. Tämä teki Norjasta kertaheitolla tärkeän osan kotimarkkinaamme. Haluan samalla toivottaa uudet
Kymppiläiset lämpimästi tervetulleiksi
yhteiselle matkallemme. Norjan markkinat avaavat kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Meillä on aidosti
mahdollisuudet tarjota laajoja kokonaispalveluita, jotka pitävät sisällään telineiden ja eristämisen lisäksi myös vaativat
pintakäsittelyt. Ensimmäiset tällaiset
yhteiset ns. ISS-projektimme ovat jo
käynnistyneet.
Ensi vuosi on Solidin 45- ja Kympin
35-vuotisjuhlavuosi. Tuona aikana molempiin perheyrityksiin on kertynyt
vahva osaaminen ja referenssit vaativista projekteista. Olemme kartoittaneet
Kympin ja Solidin parhaita käytäntöjä
ja huomanneet, kuinka paljon voimme
auttaa toisiamme olemalla avoimia, aktiivisia ja valmiita oppimaan uutta.
Tässä lehdessä kerromme lisää viimeisistä kuulumisistamme. Juttujen kautta
pääset tarkemmin tutustumaan työhömme ja kuulet viimeisistä askeleistamme erityisesti Norjan ja Suomen
työmailla.
Kiitän sekä asiakkaitamme että henkilöstöämme kuluneesta vuodesta. Nautitaan hetki joulurauhasta kukin omalla
tavallamme!

Yhteistyöterveisin
With my warmest, collaborative regards,

Jussi Yli-Niemi
Kymppi Groupin toimitusjohtaja
CEO of Kymppi Group

I took the CEO position of
Kymppi Group at the beginning
of August. Prior to this, I have followed the development and operation of the Kymppi Group in the
front row for a long time in my
various industrial production and
project tasks. I’ve played the role
of customer with Kymppi since
the 1990’s, throughout Outokumpu’s Tornio plant expansion projects. It was great to see how well
an SME from northern Finland was
already doing in the race at that
time. There were the will and the
right attitude. Co-operation with
Kymppi Group in the sales and
implementation phases of various
projects worked well when I continued as Managing Director of the
Havator Group. I can very easily
sign-up to Kymppi’s active way of
operating. Sponsor Capital’s entry
as Kymppi Group’s principal owner
has further sharpened and accelerated development. We want to be
a leading company within our industry, for whom workplace safety
and understanding of customers’
needs are the basis of all operations. For me, these goals are easy
to engage with.
The first months in my new job
have been very interesting and
instructive. I jumped on a fastmoving train that has already
taken me all over the world. The
Kymppi people I have met have
been professionals of their industry and we can count on them.
Over the years, Kymppi Group
has grown from a foreign trade
service provider to a truly international group, both organically

and through acquisition. Solid Vedlikehold
AS, a Norwegian family business
from Ågotnes, specialised in surface treatment, joined to Kymppi
Group at the beginning of September. This one move immediately made Norway an important
part of our home market. At the
same time, I would like to warmly
welcome all new Kymppi people
on our mutual journey. The Norwegian market stands wide open
to new business opportunities. We
are genuinely able to provide wide,
comprehensive services that include not only scaffolding and
insulation, but also demanding
surface treatments. Our first such
common, so-called “ISS projects”,
have already started.
Next year is the 45th anniversary of Solid and 35th anniversary of
Kymppi. During that time, both
of these family businesses have
accumulated strong expertise and
references to demanding projects.
We have mapped best practices of
Kymppi and Solid and found out
how much we can help each other
by being open, active and willing to
learn new things.
In this issue we will tell you more
about our latest news. Through
these stories you can get to know
more about our work and read
about our latest steps, especially in
Norway and Finland.
I would like to thank our customers
and employees for the past
year. Let us, each in our own way,
enjoy the peace of Christmas!
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Johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyä Suomessa sekä Norjassa.
Board of directors working in Finland and Norway.

sekä toimintatapamme. Meillä on yhteinen näkemys asiakaslähtöisestä liiketoiminnan kehittämisestä. Ostopäätös tukee strategiaamme ja täydentää palvelutarjontaamme erinomaisesti.”

todella tuoda lisäarvoa”, Janne Koskelainen jatkaa.

Vaikuttava ensitapaaminen

Sponsor Capital on kaupan jälkeen edelleen Kymppi Groupin pääomistaja. Kuten Johanna ja Janne Koskelainen sekä
Hannu Koret, myös Anved Aarbakke jr.
on nyt myös yksi konsernin osakkaista.
Lisäksi toimitusjohtaja Jussi Yli-Niemi
sekä osa konsernin toimivasta johdosta
ovat mukana vähemmistöosakkaina.

Osapuolten yhteistyö alkoi viitisen
vuotta sitten Oulun kunnossapitomessuilla. Kymppi Groupin myyntijohtaja
Janne Koskelaisen ja Anved Aarbakke
jr:n ensitapaaminen oli vaikuttava.
”Olin saanut lisätietoa BusinessOulun
kautta meitä mahdollisesti kiinnostavasta yhteistyökumppanista. Kun esittäydyimme toisillemme, näin mahdollisuudet välittömästi. Kanssakäyminen on ollut alusta asti mutkatonta”,
Janne Koskelainen toteaa.
Yhteistyötä edisti paitsi toisiaan täydentävät palvelutarjonnat, myös molempien osapuolten intressit kasvuun.
Esisopimus tehtiin nopeasti ja pienemmät yhteistyöprojektit lähtivät liikkeelle.
”Solidin kautta Norjan markkinat avautuivat meille aivan eri tavalla kuin aiemmin. Valmiiksi luoduilla asiakassuhteilla
ja suosituksilla on valtava merkitys.
Lisäksi laajensimme toimialaamme öljyja kaasuteollisuuteen, jonne voimme

Kymppi Group Oy:n
hallitus Ari Jokelainen,
Matti Virolainen ja
Vesa Korpimies.
Kymppi Group boardmembers Ari Jokelainen,
Matti Virolainen and
Vesa Korpimies.

Solid Vedlikehold
mukaan Kymppi
Groupiin

Kymppi Group jatkaa kasvustrategiaansa Skandinaviassa.
Syksyllä 2017 hankittu norjalainen Solid Vedlikehold laajentaa konsernin palvelutarjontaa
vaativiin pintakäsittelyihin.
Solidin hankinta vahvistaa
myös Kymppi Groupin asemaa
Norjan eristys- ja telinemarkkinoilla sekä kykyä palvella
asiakkaita entistäkin kokonaisvaltaisemmin.
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Vuonna 1973 perustettu Solid Vedlikehold on alkujaan norjalainen perheyhtiö, joka on erikoistunut teollisuuden,
energiatuotannon, infrarakentamisen
sekä öljy- ja kaasuteollisuuden vaativiin pintakäsittelyihin. Yhtiön perustajasukuun kuuluva Anved Aarbakke jr.
jatkaa Kymppi Groupin maajohtajana
Norjassa sekä vastaa pintakäsittelyliiketoiminnasta kansainvälisesti.

Group oli luonteva askel eteenpäin jo
historiansakin takia. Voimme tarjota asiakkaillemme todellista arvoa yhdessä.
On myös hienoa jakaa yhteiset arvot.
Uskomme vahvasti asiakaslähtöisyyteen, korkeaan laatuun ja joustavuuteen”, Anved Aarbakke jr. kertoo.

”Olemme kehittäneet perheyritystämme 45 vuotta määrätietoisesti. Kymppi

”Olemme tehneet yhteistyötä useiden
vuosien ajan. Tunnemme toisemme

Kymppi Groupin toimitusjohtaja Jussi
Yli-Niemi on samoilla linjoilla:

Omistajat sitoutuvat
kehittämiseen

”Omistajuus on meille tärkeä asia ja
kertoo sitoutumisestamme Kymppi
Groupin pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Meillä on kaikki onnistumisen edellytykset olemassa: erinomaiset palvelut, osaava henkilöstö ja paljon markkinapotentiaalia”, Janne Koskelainen ja
Anved Aarbakke jr. toteavat.
Jussi Yli-Niemi luotsaa varmoin askelin
Kympin entistäkin vahvempaa joukkuetta kohti kirkasta visiota: ”Asiakkaamme hyötyvät laajemman palvelukokonaisuuden tuomasta kustannustehokkuudesta, projektien tehostuneesta
hallinnasta ja aikataulujen pettämättömyydestä. Ja ykkösasia meille on
turvallisuus, josta emme tingi missään
tilanteessa.”

Solid Vedlikehold joins the Kymppi Group
Kymppi Group continues its growth
strategy in Scandinavia. The Norwegian Solid Vedlikehold, acquired
in the autumn of 2017, extends the
Group’s service offering to demanding surface treatment services. Solid’s acquisition strengthens Kymppi
Group’s position on the Norwegian
insulating and scaffolding markets, as
well as its ability to extensively serve
its current customer-base.
Established in 1973, Solid Vedlikehold
is a Norwegian family company specialising in demanding surface treatments for industry, energy production,
infrastructure construction and oil and
gas industries. A member of the family who founded the company, Anved
Aarbakke Jr, continues as Kymppi
Group’s Country Manager in Norway.
He is internationally responsible for
the surface treatment business.

“We have been developing our family business for 45 years, with great
determination. Kymppi Group was a
natural step forward, also due to its
history. Together we can offer real
value to our customers. It’s also excellent to share common values. We
strongly believe in customer orientation, high quality and flexibility,” says
Anved Aarbakke Jr.

The first meeting of Kymppi Group
Sales Director Janne Koskelainen and
Anved Aarbakke Jr was impressive.
“When we introduced ourselves to
each other, I immediately saw the opportunities. The relationship has been
uncomplicated since the beginning,”
says Janne Koskelainen.

Kymppi Group Managing Director Jussi Yli-Niemi agrees:

With confidence, Jussi Yli-Niemi will
definitely lead the now even stronger
Kymppi team towards a clear vision:

“We have co-operated for several
years. We know each other and the
way we work. We have a common
vision of customer-oriented business
development. The purchase decision
supports our strategy and completes
our service-offering very well.”

“Our customers benefit from the
cost-effectiveness of a broader service package, improved management
of projects, and staying on schedule.
And the top priority for us is security
– on which we do not compromise in
any situation,” says Jussi Yli-Niemi.
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ISS
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Kympin
palvelut
yhdessä
paketissa
Onko projektisi myöhässä jo lähtötilanteessa? Haastaako budjetti
töiden suunnittelua? Meneekö työmaan valvontaan liikaa aikaa ja
henkilöresursseja? Tarjoamme suomalaisena edelläkävijänä ratkaisun projektihaasteisiin. ISS-kokonaistoimitus sopii projektille kuin
projektille. Turvallista, vaivatonta ja kustannustehokasta!
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ISS tulee sanoista Insulation, Scaffolding ja Surface Treatment. Palvelu on
vaivaton tapa eristys-, teline- ja pintakäsittelypalvelujen toimitukseen yhtenä
kokonaisuutena.

hyödyntäen. Kun yksi toimija operoi teline-, eristys- ja pintakäsittelytyöt, vältytään turhilta toimittajavaihdoksilta. Yksi
ja sama projektipäällikkö vastaa siitä,
että kokonaisuus on hyvin hallinnassa.

”Kyseessä on alkujaan Norjasta liikkeelle lähtenyt palvelumalli, jonka kautta
voimme tehostaa projektien turvallisuutta, aikataulua, kustannuksia ja
valvontaa. Tuomme nyt tämän kokonaisvaltaisen palvelun kaikkien asiakkaidemme saataville”, myyntijohtaja Janne
Koskelainen kertoo.

”Useimmissa projekteissa pintakäsittely- ja eristystyöt ovat viimeisimpiä
työvaiheita. Nyt kun vastaamme koko
kokonaisuudesta, voimme hallita myös
projektin aikatauluhaasteita tehokkaasti”, Janne Koskelainen toteaa.

Yksi operoija hallitsee
kokonaisuuden
ISS-palvelun vaivattomuus ja kustannustehokkuus perustuu sekä palveluiden niputtamiseen että tehokkaisiin
työjärjestelyihin. Työt voidaan tehdä
samoja työmaalle pystytettäviä telineitä

Kymppi Group tarjoaa osaamista projektien suunnitteluun, kustannuslaskentaan ja toteutukseen tuotantolaitoksen
koko elinkaaren ajalle. ISS-kokonaistoimituksen kansainvälisestä myynnistä
vastaa Janne Koskelainen, Suomen
myynnistä Hannun Koret ja Norjan
myynnistä Anved Aarbakke jr.

Panostusta osaamisen
kehittämiseen
ISS-kokonaistoimituksen
tavoitteena
on erinomainen asiakaskokemus, mikä
edellyttää vahvaa sitoutumista koko organisaatiolta. Kymppi Group panostaa
uuden palvelun tuottamiseen kehittämällä henkilöstön moniosaamista. Koulutussuunnitelmaa viedään määrätietoisesti eteenpäin sekä Suomessa että
Norjassa.
”Panostamme henkilöstön kouluttamiseen ja työssäoppimiseen. Olemme
järjestäneet esimerkiksi Suomessa pintakäsittelykoulutusta kaikille asiakasrajapinnassa oleville. Tulemme myös
rekrytoimaan pintakäsittelyalan osaajia
erityisesti Suomeen. Norjassa keskitymme eristys- ja telineosaamisen kehittämiseen”, kehitysjohtaja Johanna Koskelainen sanoo.
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ISS – Kymppi services in one package
Is your project delayed already at
its baseline? Does the budget challenge the ability to plan work? Does
it take too much time and human
resources to control the site? As a
Finnish pioneer, we offer a fantastic
solution to many project challenges.
The ISS total delivery is suitable
for any project. Safe, effortless and
cost-effective!

Asiakaslähtöisiä ratkaisuja
Lämpö- ja kylmäeristämisen asiantuntijalla on vahva kokemus eri teollisuudenalojen vaativista kansainvälisistä
kokonaisprojekteista.
”Voimme vastata Norjan markkinoiden eristystarpeisiin monin tavoin.
Esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuuden
vaativissa kylmäeristyksissä käytämme
FoamClass-eristettä, jolla saavutetaan
erinomaiset tulokset”, eristyspalveluiden liiketoimintajohtaja Jukka Heikkinen kertoo.

Teollisuuden telinepalveluiden laatu
varmistetaan huolellisella ennakkosuunnittelulla. Koulutetut asentajat ja ensiluokkainen telinekalusto vastaavat projektien aikataulu- ja turvallisuushaasteisiin. Telinepalveluiden liiketoimintajohtaja Markku Neuvonen korostaa myös
sääsuojien merkitystä projektien toteutuksessa:
”Olemme investoineet erityisesti sääsuojiin, joiden edut ovat kiistattomat.
Voimme toimittaa ratkaisuja erilaisiin,
mittaviinkin asiakastarpeisiin.”

Kymppi Group tarjoaa pintakäsittelypalveluja kokonaisvaltaisesti.
”Tarjoamme esimerkiksi maalausta,
hiekkapuhallusta, metallisointia sekä
terästen palosuojausta. Meillä on yli 40
vuoden kokemus öljy- ja kaasuteollisuuden sekä prosessiteollisuuden haastavissa olosuhteissa toteutetuista pintakäsittelyprojekteista. Robotit hoitavat
yhä merkittävämmän osan työstä erityisesti vaativissa työkohteissa”, sanoo
liiketoimintajohtaja Anved Aarbakke jr.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja toteutetaan kokonaisuus yhdessä sovitulla
tavalla!

ISS-KOKONAISTOIMITUS
TEOLLISUUSERISTYS

TELINEPALVELUT

PINTAKÄSITTELYPALVELUT

INSULATION

SCAFFOLDING

SURFACE TREATMENT

• Lämpöeristäminen
• Kylmäeristäminen
• Palokatkot ja teräsrakenteiden
palosuojaus
• TipCheck-arviointipalvelu
• Eristysten asiantuntijapalvelut

• Julkisivutelineet
• Sääsuojat
• Telinekapasiteetti yli 300 000 m3
• Telineiden suunnittelu, asennus
ja purkaminen
• ScanClimber Snake -nostinpalvelu

• Hiekkapuhallus
• UHP Korkeapainepesu
• Maalaus
• Metallisointi
• Paloeristys
• Passiivinen paloeristys
• PTFE-pinnoitus
• Suunnittelu ja neuvonta

ISS stands for Insulation, Scaffolding
and Surface Treatment. The service is
an easy way to deliver insulating, scaffolding and surface treatment services
as a whole.
“This is a service model originally
launched in Norway, which allows us
to improve project security, schedule,
cost and control. We now bring this
holistic service to all our customers,”
says Sales Director, Janne Koskelainen.

One Operator Manages
the Whole
The ease and cost-effectiveness of
ISS’ service is based on the bundling
of services and efficient work arrangements. Work can be done using the
same scaffolding erected at the site.
When one supplier operates the scaffolding, insulating and surface treatment work, unnecessary supplier shifts
can be avoided. The very same project
manager is responsible for every aspect being well managed.
“In most projects, surface treatment
and insulation work are the last work
stages. Now that we are responsible

for the whole set, we can also manage
project’s time challenges efficiently,”
says Janne Koskelainen.
Kymppi Group provides expertise in
project design, costing and implementation for the whole life-cycle of a
production plant. Janne Koskelainen is
responsible for the international sales
of ISS’ total deliveries, Hannu Koret is
responsible for sales in Finland, and
Anved Aarbakke Jr is responsible for
sales in Norway.

Investing in Skills Development
The goal of the ISS’ total delivery is
excellent customer experience, which
requires a strong commitment from
the whole organisation. Kymppi Group
invests in the production of a new service by developing a broad range of
personnel expertise. The training plan
will be steadily supported both in Finland and in Norway.
“We invest in staff training and on-thejob learning. For example, we have arranged surface treatment training in
Finland for all employees working in
customer interface. We will also recruit specialists in surface treatment,
especially in Finland. In Norway, we
focus on developing insulating and
scaffolding skills,” says Development
Director Johanna Koskelainen.

Customer-Oriented Solutions
This expert in heat and cold insulation
has strong experience of demanding
international projects in various industries.

“We can respond to the insulation
needs of the Norwegian market in
many ways. For example, in demanding cold insulation projects in the oil
and gas industry, we use FoamClass
insulation to achieve excellent results,”
says Business Director, (Insulation services) Jukka Heikkinen.
High-quality of the industrial scaffolding service is guaranteed through
careful advance planning. The trained
installers and first-class telescopic
platforms meet the project scheduling and security challenges. Business
Director (Scaffolding services) Markku
Neuvonen also emphasises the significance of the weather covers in project
performances:
“We have invested in special weather
covers, whose benefits are undeniable.
We can deliver solutions to different,
even large-scale customer needs.”
Kymppi Group offers its surface treatment services on a global-scale.
“We offer, for example, painting, sandblasting, metallisation and steel fire
protection services. We have over 40
years of experience in surface treatment projects under challenging conditions, in the oil and gas industry and
in the process industry. Robots handle
an increasingly important part of the
job, especially in demanding workplaces,” says Business Manager Anved
Aarbakke Jr.
Interested? Please contact us, and
we’ll implement everything together,
as agreed!

ISS FULL DELIVERY
INSULATION SERVICES
• Heat insulation
• Cold insulation
• Fire stops and fire protection
of steel structures
• TipCheck evaluation service
• Expert services on insulation
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SCAFFOLDING SERVICES
• Facade stands
• Weather protection
• Scaffolding capacity over
300,000 m3
• Scaffolding planning, installation 		
and dismantling
• ScanClimber Snake hoisting service

SURFACE TREATMENT
SERVICES
• Sandblasting
• UHP high-pressure wash
• Painting
• Metallisation
• Fire insulation
• Passive fire insulation
• PTFE coating
• Planning and counselling
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Työssä jaksaminen ja siinä viihtyminen ovat nykypäivän työelämän
paineissa välillä kovilla. Alati muuttuva toimintaympäristö ja sen mukana
tuoma epävarmuus luovat keskeneräistä ilmapiiriä työpaikoille. Henkisen ja
fyysisen energian riittävyyttä koetellaan. Kuitenkin työssä pitäisi jaksaa yhä
pidempään, monestakin syystä.

T

änä päivänä yrityksissä puhutaan paljon ikäjohtamisesta ja
ikäohjelmista. Näiden ikä-alkuisten kokonaisuuksien monesti ajatellaan koskevan ainoastaan ikääntyviä ja ikääntyneitä. Kyseessä kuitenkin on koko työuran kestävä suunnitelma ja työkalu
esimiesten käytettäväksi. Työkyvyn ylläpitäminen työuran kaikissa eri vaiheissa rakentaa vankkaa perustaa työhyvinvoinnille ja
sen kehittymiselle.
Viimeksi kuluneiden vuosien aikana 55–64-vuotiaiden työllisyysasteet ovat nousseet merkittävästi. Myös jo eläköityneet
työntekijät ovat palanneet työelämään ja yli 64-vuotiaiden työelämään osallistuminen on yleistynyt nopeasti. Noin kolmannes
yli 45-vuotiaista palkansaajista on valmis jatkamaan työssään jo
vanhuuseläkeiän alarajan saavuttamisen jälkeen.
Suomen väestö on ikääntymässä ja ikääntyneiden osuus työssäkäyvistä on kasvamassa. Me suomalaiset elämme kuitenkin nykypäivänä aiempaa vanhemmiksi, mikä tarkoittaa, että työurien
pidentäminen on ajankohtainen kysymys. Työntekijän kannalta
pidempi työura voi tarkoittaa myös parempaa työeläketurvaa.
Ikäohjelmaa toteuttamalla ja tilanteeseen sopivia työkaluja
käyttämällä työkyvyn ylläpitämiselle on mahdollista saavuttaa
hyvä taso. Tulevaisuudessa työelämässä tulee olemaan yhä
enemmän ihmisiä, joiden työkyky ei ole ihan sataprosenttinen.
Työkyky voi myös vaihdella uran aikana eri kohdissa. Työkykyyn ja
työvireeseen vaikuttavat luonnollisesti yksityisen elämän ja perheen tilanne, työssä suoritettavat vuorot sekä fyysinen ja henkinen jaksaminen. Ikäohjelmassa tarkoitus on kulkea työntekijän
rinnalla koko työuran ajan.

Ikäjohtamisen keskeisimpiä havaintoja on se, että jokainen
työntekijä on oma yksilönsä. Tämä voidaan varmistaa riittävällä
ja tarpeeksi avoimella vuorovaikutuksella. Työpaikat hyötyvät sitä
enemmän, mitä eri-ikäisempää väkeä talossa on. Tällöin ikäasenteen tulee olla kohdallaan ja eri sukupolvien välisestä tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä saadaan voimaa. Työuran rakentaminen
kunkin työntekijän vahvuuksien varaan tuottaa merkittävää lisäarvoa.
Ikä voimavarana
Mitkä tekijät sitten vaikuttavat ikääntyneen työntekijän työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen? Ihanteellisin tilanne olisi sellainen, että jokaisen työntekijän henkilökohtaiset vahvuudet
voitaisiin tunnistaa ja ottaa ne huomioon siinä vaiheessa, kun
työtehtäviä laaditaan. Työhyvinvointia kumpuaa siitä, että työntekijät voivat käyttää ja kehittää kykyjään mielekkäällä tavalla. Jotta
tämä voisi olla mahdollista, erityisen olennaista on ikään liittyvien
muutosten huomiointi. Yksi muoto yhteistyön vahvistamiseen on
muodostaa työparit ja tiimit niin, että nuoremmat sukupolvet ja
ikääntyneet työskentelisivät yhdessä. Tällöin fyysisen työtehtävän
kuormittavuutta ja toisaalta kokemuksen tuomaa osaamista voidaan jakaa tiimissä tasaisemmin.
Ikäjohtamisessa esimies toimii suunnannäyttäjänä. Johtaminen lähtökohtaisesti on lähiesimiehen tehtävä ja tähän kuuluu
myös hyvästä vuorovaikutuksesta huolehtiminen. Esimies tekee
myös ratkaisevat päätökset liittyen ikäohjelmiin. Näillä toimenpiteillä varmistetaan työntekijöiden motivointi ja työyhteisön positiivinen ilmapiiri, työn tuottavuutta unohtamatta.

Ikä pelkästään ei heikennä työkykyä

Monet tekijät työhyvinvointia tukemassa

Ikääntyneen työssäjaksamiseen tulee kiinnittää huomiota, mutta
kannattaa myös tunnistaa, ettei ikä pelkästään itsessään aiheuta työkyvyn heikkenemistä automaattisesti. Sekä suomalaisista
että kansainvälisistä tutkimuksista on saatu näyttöä siitä, että
monesti henkilöstöpoliittiset linjaukset ja esimiestyön laatu vaikuttavat työkykyyn merkittävämmin kuin pelkkä ikääntyminen.
Suomessa 1980-luvulta asti kerätyt aikasarjat osoittavat, että
ikääntyneiden työkyky on pysynyt pääosin ennallaan. Mikäli työkyky on ollut laskussa, tähän vaikuttavana tekijänä on tunnistettu
yrityksessä ikääntyneitä väheksyvä henkilöstöpolitiikka.
Työhyvinvointi voidaan kokea hyvin eri tavoin riippuen monesta
eri tekijästä. Työntekijöiden luontaiset taipumukset ja persoonallisuus, osaaminen, terveys ja fyysinen kunto vaikuttavat kokemukseen, joko positiivisesti tai negatiivisesti. Esimerkiksi rakennusalalla kansainvälisesti tehty tutkimus työkyvystä osoitti, että
vaikka työkyky olisi jonkin verran heikentynyt, työn tuottavuus
pystyttiin säilyttämään ennallaan, kun omaa vaikutusmahdollisuutta työjärjestykseen tai tauotukseen lisättiin. Tuottavuus ei
siis iän myötä laske automaattisesti edes fyysisissä töissä.
Elämänhallinnan tunne työuran eri vaiheissa on sisäinen voimavara. Kun työntekijällä on tunne hyvästä hallinnasta, se luo
myönteisyyttä, aktiivisuutta, sinnikkyyttä ja avoimuutta työyhteisöön. Näihin työelämän valmiuksiin voi myös esimies kiinnittää
huomiota vaikuttamalla työyhteisön toimivuuteen ja avoimuuteen.

Työntekijän jaksamista ja työhyvinvointia tukee toimiva työyhteisö.
Kun lähityöyhteisö toimii saumattomasti, siellä on tilaa uusille ajatuksille ja ideoille sekä oppimiselle ja tiedon jakamiselle. Avoin ja
positiivinen vuorovaikutus on yksi hyvän yhteistyön peruskivistä.
Työhyvinvointia syntyy hyvästä työstä. Siihen sisältyvät vaikutusmahdollisuudet, tehtävän sisällön monipuolisuus sekä jatkuva
mahdollisuus uuden oppimiseen. Kun työn kokee hyväksi, siitä
syntyy hallinnan tunnetta, mikä taas puolestaan vähentää kuormitusta, työkyvyn alenemista ja motivaation puutetta. Työpaikan
ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä edistetään luonnollisesti työssä ja työpaikalla itsessään; autetaan toista, ollaan kiinnostuneita ja käyttäydytään arvostavasti.
Ikääntyvien ja ikääntyneiden työntekijöiden osalta työkykyä ja
terveyttä edistävien palvelujen, näistä erityisesti työterveyshuollon
rooli ja merkitys korostuu. Ennakoiva ja suunnitelmallinen työkyvyn
ylläpitämiseen tähtäävä työ on merkki siitä, että työntekijöistä halutaan pitää huolta kaikissa työuran vaiheissa. Työterveyspalvelut
ovat merkittävä rahallinen, mutta erityisesti myös henkinen tuki.
On erittäin arvokasta, että työpaikoilla luotetaan ikääntyneisiin työntekijöihin. Luottamuksen avulla vaikutetaan positiivisesti
kaikkeen, mikä tapahtuu työnantajan ja työntekijän välillä. Sillä
voidaan erityisesti vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen ja mahdollisesti jatkamaan työelämässä vielä vanhuuseläkeiän alarajan
saavuttamisen jälkeenkin. Luottamus ja hyvä vuorovaikutus liittyvät myös mahdollisuuteen vaikuttaa omiin työtehtäviinsä. Työ pysyy mielekkäänä pitkään, kun sitä saadaan muokattua työkykyyn
ja osaamiseen sopivaksi.

Vuosien yhteistyön huipentuma Norjan markkinoilla
Solid on toiminut Norjan Offshore-teollisuudessa jo 1980-luvulta lähtien. Kaupan myötä Kymppi Group voi näyttää
entistäkin monipuolisemman osaamisensa öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Petrojarl Knarr
• Käyttöönotettu vuonna 2014
• Pituus 256,4 metriä
• 100 hyttiä
• Päivätuotanto 63 000 bbl
• Öljyvarasto 800 000 bbl

”Vaikka olemme tehneet Solidin kanssa
vuosia yhteistyötä Norjassa, Teekayn
tilaus on tähänastisista mittavin yhteisprojektimme. Uskon, että kauppa syntyi kahdesta syystä. Tilaajalla on hyvät
kokemukset Solidin pintakäsittelypalveluista Norjassa. Toinen ratkaiseva tekijä on mahdollisuutemme tarjota koko
kokonaisuus yhden luukun periaatteella”, myyntijohtaja Janne Koskelainen
sanoo.

bbl=barrel, 159 litraa

Norjan maajohtaja Anved Aarbakke jr.
ja projektipäällikkö Frank Ekren.
Countrymanager of Norway Anved Aarbakke Jr
and Projectmanager Frank Ekren.
Kuva/Photo KYMPPI GROUP

Osaaminen
punnitaan
Pohjanmerellä

Öljyntuotantoalus Petrojarl
Knarr seisoo merenpohjaan
ankkuroituna Pohjanmerellä,
noin 120 kilometrin etäisyydellä Norjan rannikosta. Helikopterilla alukselle saapuva Kymppi Groupin kansainvälinen
projektiryhmä työskentelee
seuraavat kaksi viikkoa aluksella neljän viikon hengähdystauon jälkeen. Kunnossapitotyöt
onnistuvat öljyntuotannon
aikanakin, kun aloitetaan turvallisuudesta ja viritetään osaaminen huippuunsa.
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Kanadalainen öljyn ja kaasun tuottaja
Teekay tilasi Kymppi Groupilta mittavan projektin, jolla parannetaan toiminnassa olevan öljyntuotantoaluksen kestävyyttä vaativissa sää- ja lämpötilaolosuhteissa. Vuonna 2014 käyttöönotettu
alus on valmistettu Koreassa.
ISS-kokonaistoimitus sisältää aluksen
eristys- ja telinetyöt sekä pintakäsittelyt. Pohjanmeren olosuhteet lisäävät
töiden haastavuutta. Aluksella eristetään mittava määrä erilaisia laitteita,
putkistoja ja venttiilejä, ja työssä on
huomioitava korkeat materiaali- ja palonkestävyysvaatimukset. Telinetoimi-

tukset kattavat tavanomaisten kunnossapitotöiden lisäksi eristys- ja pintakäsittelytöissä tarvittavat telineet.
”Voimme tarjota monipuolista osaamista korroosion estämiseen. Pelkästään
eristettäviä venttiilejä on aluksella tuhansia. Pintakäsittelyä teemme tarkoin
M-501 standardin vaatimusten mukaisesti. Lisäksi hoidamme korkeapainepesut, putkien virtaussuuntien merkkaukset sekä pystytämme hitsausteltat”, kertoo Kymppi Groupin pintakäsittelyliiketoiminnan johtaja Anved
Aarbakke jr. projektin laajuudesta.

Aluksella tarvittavat tuhannet eristyskotelot suunnitellaan, dokumentoidaan
ja valmistetaan yksilöinä Kymppi Groupin esivalmistetehtaalla Oulussa. Asiakkaalle räätälöityjen erikoiskoteloiden
valmistus edellyttää korkeaa ammattitaitoa. Valmiit kotelot kuljetetaan ensin
Florøn satamakaupunkiin ja sieltä pienillä laivoilla öljyntuotantoalukselle.
”Kevyet kotelot valmistetaan haponkestävästä pellistä ja ne sopivat öljy- ja
kaasuteollisuuden tarpeisiin erinomaisesti. Niiden valmistaminen on erityisosaamista vaativaa ammattilaistyötä”,
Janne Koskelainen jatkaa.

Kymppi Groupilta projektissa työskentelee kaikkiaan tusinan verran eristäjiä
ja pintakäsittelijöitä. Projektipäällikkönä
toimii Frank Ekren ja eristysryhmää johtaa Raimo Saranpää.
”Aluksella on mukavat tilat kaikille työntekijöille. Hytit ovat laadukkaat ja vapaa-aikana voi harrastaa monenmoista
liikunnasta elokuviin. Myös ruokailu on
järjestetty erinomaisesti”, Raimo Saranpää kertoo.

Alus, joka pyörii paikallaan
Petrojarl Knarr on yli 250 metriä pitkä
alus, jonka tuotantoprosessi erottelee
öljyn, kaasun ja veden. Teekay vastaa
laitoksen toiminnasta kokonaisvaltaisesti. Knarr on hinattu paikalleen, sillä
se ei kulje eteenpäin moottoreilla. Kun
työskennellään keskellä merta, alukselle kuljetaan joko helikopterilla tai meriteitse. Ankkurinsa ympäri pyörivässä
tuotantolaitoksessa on myös mittavat
varastosäiliöt, jotka Shellin tankkeri tyhjentää säännöllisesti.

Työmaapäällikkö Raimo Saranpää.
Site Manager Raimo Saranpää.
Kuva/Photo KYMPPI GROUP

Työtä vuosiksi eteenpäin
Yhteistyö Teekayn kanssa alkoi tammikuussa 2017 pintakäsittelytöillä. Tämän
jälkeen mukaan tulivat myös teline- ja
eristystyöt. Projekti jatkuu toistaiseksi,
arviolta kolmesta neljään tulevaa vuotta.
”Teekay on alansa johtava toimija. On
hienoa, että olemme pystyneet lunastamaan tilaajan luottamuksen osoittamalla osaamisemme ja joustavuutemme
työmme kautta. Laatu on yhteinen tahtotila ja asia, johon olemme sitoutuneet
kaikessa toiminnassamme. Tästä on
hyvä jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä”, Janne Koskelainen ja Anved Aarbakke jr. kertovat näkemyksistään.

Expertise being measured at the North Sea
Canadian oil and gas producer
Teekay ordered a large project from
Kymppi Group to improve the sustainability of the oil tanker Petrojarl Knarr
operating in the North Sea in demanding weather and temperature conditions. The ISS total delivery includes
ship insulation and scaffolding work
with the surface treatments.
“We can provide versatile expertise in
preventing corrosion. There are thousands of valves to be insulated alone.
Surface treatment is performed accurately in accordance with the requirements of the M-501 standard. In addition, we handle high pressure washers,
piping flow markings, and set up the
welding tents,” says Anved Aarbakke
Jr, Kymppi Group’s surface treatment
business manager.

Solid has been active in the Norwegian
offshore industry since the 1980s. With
this acquisition, Kymppi Group can
show even more diversified know-how
in the oil and gas industry.
“Teekay’s order is the largest joint cooperative project we have ever had.
The customer has good experiences
of Solid surface treatment services in
Norway. In addition, we could provide
ISS total delivery on a one-stop basis,”
says Sales Director Janne Koskelainen.
The thousands of insulated boxes
required on board are designed,
documented and manufactured as
separate items at the Kymppi Group’s
prefabrication factory in Oulu.

Work for several years to come
Cooperation with Teekay began in
January 2017 with surface treatment
work. Then there were also scaffolding and insulation work. The project is
estimated to continue estimately three
to four years.
“Teekay is a leading player in its field.
It’s great that we have been able to redeem the customer’s trust by demonstrating our expertise and flexibility
through our work,” say Janne Koskelainen and Anved Aarbakke Jr.
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Combat the risk of Corrosion Under Insulation
Don’t let water take
hold of your pipes

NEW
ProRox® PS 960/970
mandrel wound pipe
sections with WR-Tech

Best in class solution
to help mitigate CUI

CUI is a major issue in the industry.
It leads to higher maintenance
costs and can cause pipe leaks
or even ruptures. According to
NACE*, water-leachable salt,
water retention, permeability and
wettability all play a major role in
mitigating the risk of CUI.
Our next generation ProRox
mandrel wound stone wool pipe
sections with WR-Tech (Water
Repellency Technology)
get to grips with CUI. They
absorb less water, dry faster, are
more durable and have a very
low water-leachable salt content.
Minimising the risk of corrosion
under insulation.

PATENT
PENDING

*National Association of Corrosion Engineers - NACE SP0198-2010 (2.1.2)

See for yourself at
rockwool-rti.com.

TECHNICAL INSULATION

OFF_1716311_RW-TI_Advertisement_CUI_190x135.indd 1

Chartek:
setting the
standards for
PFP of oil and
gas assets
international-pc.com
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Kylmäeristämistä haastavissa
olosuhteissa

Saumatonta yhteistyötä
työmaalla

Kymppi Group toimitti Röytän terminaalihankkeeseen teollisuusputkien
eristykset, telinetyöt ja sääsuojat.

Kymppi Groupin projekti alkoi tammikuussa ja päättyi elokuussa 2017.
Projektissa työskenteli eri työvaiheissa
vaihtelevasti 10–40 henkilöä.

”Teimme kaikkiaan 1,6 kilometriä kylmäeristyksiä, pystytimme sääsuojia ja
mittavia telineitä LNG-varastosäiliölle.
Kun laitoksen putkistossa virtaa aikanaan -162 asteista maakaasua, meidän
pitää varmistua lukuisten teknisten yksityiskohtien laadusta”, työmaapäällikkö Juuso Maajärvi kertoo.
Teknisesti vaativassa projektissa kylmäeristeenä käytettiin Offshore-teollisuudesta tuttua vaahtolasia, jonka käsittely on haastavaa. Muotokappaleiden
valmistaminen edellytti erityisosaamista
ja esimerkiksi niitit korvattiin teräspannoilla. Lisäksi lumi sekä kylmä ja tuulinen
kevät haastoivat töiden etenemistä.
”Käytämme työssämme erikoisliimoja
sekä tiivistys- ja kosteussulkuaineita.
Sääsuojien ja lämmittimien avulla saavutimme töihin vaadittavan 10 asteen
lämpötilan”, Juuso Maajärvi jatkaa.

Kylmäeristämisen
taidonnäyte
LNG-projektissa
Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun terminaali on
käyttöönottovaiheessa
Tornion Röytän satamassa.
Nesteytetty maakaasu, LNG,
on ympäristöystävällinen
polttoaine, jota käytetään
esimerkiksi teollisuusprosesseissa ja liikenteessä. Kymppi
Group toimitti Wärtsilän
toteuttamaan hankkeeseen
teollisuusputkistojen eristykset,
telinetyöt ja sääsuojat.

Röytän 50 000 kuutiometrin hubterminaali on osa Suomeen rakentuvaa
LNG-satelliittipisteiden verkostoa, joka
kertoo teollisuuden energiajärjestelmän
murroksesta. Nesteytetty maakaasu,
LNG, vähentää ympäristön hiukkas-, hiilidioksidi- ja typpipäästöjä. Sillä voidaan
korvata sekä teollisuuden että rekka- ja
meriliikenteen raakaöljytarpeita.

Teollisuusyritysten
yhteistyöhanke
Manga LNG:n tilaama ja Wärtsilän toimittama kokonaisuus kattoi maakaasusäiliön ohella laivojen vastaanottoase-
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man, kaasun purku- ja täyttöpisteet
sekä höyrystyslaitteistot. Manga LNG
on Outokummun, SSAB:n, Skangassin
ja EPV Energian yhteisyritys, joka hankkii ja toimittaa maakaasua omistajilleen.
Maakaasuterminaalin putkiston päässä on lastausterminaali säiliöautoille
ja junille. Suorat putket johtavat myös
Outokummun terästehtaalle sekä EPV
Energian voimalaitokselle. Wärtsilän
avaimet käteen -toimituskokonaisuus
sisälsi täydellisen purku-, varastointi- ja
uudelleenkaasutuslaitteiston nesteytetylle maakaasulle.

Kuva/Photo KYMPPI GROUP

Vaikka Kympillä on aikaisempaakin
kokemusta
maakaasuvoimalaitosten
rakentamisesta esimerkiksi Maltalta,
projekti oli uusi avaus LNG-terminaalien
rakentamiseen.
”Yhteistyö sujui mutkattomasti sekä
Wärtsilän että tilaajamme Viafinin kanssa. Projekti oli teknisesti mielenkiintoinen ja meille tärkeä avaus LNG-rakentamiseen”, Juuso Maajärvi toteaa.
Wärtsilän Mechanical Section Manager
Markku Soukka on samoilla linjoilla:
”Kokonaisuutena projekti meni hyvin
Kymppi Groupin kanssa. Vaikka kohtasimme haasteita, toiminta oli kaikin
puolin laadukasta. LNG-rakentamisen
omat erityisvaatimukset Kymppi ratkaisi
ammattimaisesti. Tältä pohjalta on hyvä
jatkaa seuraaviin LNG-projekteihin!”

A masterpiece of cold insulation – LNG project
The largest liquefied natural gas terminal in the Nordic countries is in the
Tornio Röyttä port – currently in its
commissioning stage. Liquefied Natural Gas, or LNG, is an environmentally friendly fuel used, for example, in
industrial processes and as fuel for
automobiles.
The site, ordered by Manga LNG and
supplied by Wärtsilä, covered, alongside the storage tank, the ships’ reception station, gas discharge and
filling points, and vaporisation equipment. Kymppi Group provided the
project with industrial piping insulation, scaffolding work and weather
protection.
“In the project, we made a total of 1.6
kilometres of cold insulation, we set
up weather protection and a large
scaffolding for the LNG storage tanks.
Since there will later be natural gas

flowing through the pipeline at the
temperature of -162 degrees, we have
to ensure the quality of many technical details,” says site manager Juuso
Maajärvi.
In this technically demanding project,
a foam pad, used in the offshore industry, was used as cold insulation.
This material is challenging to handle.
In addition, snow – as well as the cold
and windy spring – compromised the
progress of the work.
“With weather protection and heaters,
we achieved the required 10-degree
temperature for our work,” continues
Juuso Maajärvi.

“Co-operation went smoothly with
both Wärtsilä and our client, Viafin.
The project was technically interesting,” says Juuso Maajärvi.
Wärtsilä’s Mechanical Section Manager
Markku Soukka agrees:
“As a whole, the project went well
with Kymppi Group. Although we
faced challenges, the operations were
of a high-quality in every way. Kymppi solved the specific requirements
of LNG construction in a professional way. Based on this, it’s good to
continue with the planned future projects!”

Although Kymppi has previous experience in the construction of gas power plants – in Malta, for example – the
project was a new opening for the
construction of LNG terminals.
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YHTEISENÄ TAVOITTEENA
ASIAKKAAN MENESTYMINEN
Lemonsoft Oy:n ja Kymppi Group Oy:n yhteistyö
alkoi kesällä 2016, mutta osa yhtiöiden henkilöistä ovat tuttuja jo pidemmältä ajalta.
"Valitsimme Lemonsoftin kumppaniksemme,
koska Lemonsoftin tuote vastasi parhaiten
yhtiömme tarpeita, yhtiön koon ja
liiketoiminnan huomioiden.", kertoo Kymppi
groupin kehitysjohtaja Johanna Koskelainen
päätöksen taustoista.
"Yhteistyö Kymppi Groupin kanssa on ollut
vahvasti eteenpäin suuntaavaa koko yhteisen
taipaleen ajan. Kuten kaikissa projekteissa,
tässäkin oli omat haasteensa ja "jännittävät"
vaiheensa. Kun kaksi projektiliiketoiminnan
osaajaa yhdistää voimansa ja hakee yhteiset
toimintamallit se ottaa aikansa. Kun yhteiset
tavoitteet ja yhteinen suunta saatiin sovittua,
projekti eteni vauhdilla eteenpäin.", toteaa
Lemonsoftin myynti- ja markkinointijohtaja Jakke
Vyyryläinen.
Kymppi Group hyödyntää Lemonsoftin
toiminnanohjausjärjestelmää tällä hetkellä
kokonaisvaltaisesti talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä projektien seuraamisessa.
"Erityisesti olemme saaneet hyötyjä toiminnanohjausjärjestelmän toimivuudesta ajasta ja
paikasta riippumatta, se on hyvin tärkeää
nykyajan mobiilissa toimintaympäristössä.",
tarkentaa Koskelainen.
"Yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä asiakkaan ja
esimerkiksi tilitoimiston välillä on nykypäivää ja
tarjoaa merkittäviä hyötyjä molemmille osapuolille. Reaaliaikainen tieto antaa yritykselle par-
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haat edellytykset päätöksenteolle, koska päätökset voi perustaa dataan, ei tuntumaan.
Datan perusteella pystyy myös ennustamaan
tarkemmin.", jatkaa Vyyryläinen.
Kymppi Groupin tavoitteena on laajentaa
Lemonsoftin käyttöä myös jatkossa. "Tällä hetkellä keskustelemme kumppanien liittämisestä
Lemonhub-kanavaan ja LemonBI-ratkaisun
laajentamisesta. Olemme myös sopineet
säännöllisestä yhteydenpidosta, jotta paras
tieto uusista asioista on molemmilla osapuolilla.",
täsmentää Lemonsoftilla Kymppi Groupin
asiakkuudesta vastaava asiakkuuspäällikkö Joni
Raassina.

_____________________________________________
Lemonsoft Oy on 2006 perustettu ohjelmistotoimittaja, joka palvelee asiakkaitaan 75
asiantuntijan voimin. Yli 3500 yritystä käytää
Lemonsoftia päivittäin.
Lemonsoft tarjoaa asiakkailleen
kokonaisratkaisuja yrityksen kokonaisvaltaiseen
toiminnanohjaukseen, erityisesti teollisuuden ja
tukkukaupan toimialoille.
www.lemonsoft.fi

(1) Perustuu HP:n ainutlaatuisiin, kattaviin tietoturvaominaisuuksiin, joista ei veloiteta lisähintaa, ja PC:n kaikkien ominaisuuksien HP Manageability Integration Kit -hallintaan, kuten laitteiston, BIOSin ja ohjelmiston Microsoft System Center
Configuration Manager -hallinta. Marraskuussa 2016 tehdyssä vertailussa mukana yli miljoonan kappaleen vuosimyyntiin yltävät valmistajat, vertailussa HP Elite PC:t, joissa 7. sukupolven Gen Intel® Core® -suorittimet, integroidut Intel®näytönohjaimet ja Intel® WLAN © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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Ilkan työnjälki muistoksi asiakkaalle.
Ilkka’s landmark.
Kuva/Photo KYMPPI GROUP

Työmaapäällikkönä
Äänekoskella
Metsä Groupin biotuotetehdas
käynnistettiin 15.8.2017 Äänekoskella. Kymppi Group oli mukana tehtaan rakentamisessa
teline- ja eristysammattilaisten
voimin. Projektissa työmaapäällikkönä toiminut Ilkka
Tuulaniemi kertoo tarinan
tyypillisestä työpäivästään.
On toukokuinen aamu, kello 4.20 aamuyöllä Laukaassa Keski-Suomessa.
Ilkka Tuulaniemi herää, laittaa kahvin
tippumaan ja ottaa pikaisen suihkun.
Pian on aika startata auto ja kääntää
keula kohti Äänekoskea.
Työmaapäällikön päivä lähtee mukavasti liikkeelle autoillessa. Samalla voi jäsentää ajatuksiaan ja valmistautua väliin kovinkin hektiseen työhön. Perillä on hyvä
katsastaa työmaa ja suunnitella päivän
ydintehtävät. Kokonaisuus jäsentyy
ranskalaisin viivoin tietokoneen ruudulle.
Työnjohtajien kanssa sovitaan nuotituksesta samalla kun juodaan aamukahvit

nykyaikaisessa parakkikonttorissa. Kaikki on valmista kun työntekijät saapuvat
työmaalle kello seitsemän aikaan.

Konttorihommia ja palavereita
Kun työmaa on saatu käyntiin, on aika
siirtyä konttorihommiin. Työmaapäällikön päivä täytyy monenmoisista palavereista, joihin on tärkeä osallistua.
Puheluiden ja sähköpostien lomassa
syntyy erilaisia raportteja, laskuja ja laskelmia. Yhteisellä työmaalla on tärkeää
pitää kiinni sovituista pelisäännöistä ja
aikatauluista. Muutos pitää liikettä yllä ja
mielen virkeänä. Kaavoihin kangistunut
työmaapäällikkö ei pysyisi mukana työmaan sykkeessä.
Yhdentoista jälkeen on ruokatauon
paikka. Työmaan kupeessa sijaitseva
Pannu & Kakku tarjoaa maittavaa kotiruokaa, jolla pärjää pitkälle iltapäivään.
Tauot ovat muutenkin tärkeitä, sillä ne
auttavat palautumaan muuten niin kiireisessä työpäivässä.

Työpäivän toinen puolisko jatkuu toimistotöissä. Piipahdus työmaalla antaa
lisähappea päivään ja rytmittää tekemistä mukavasti. Kotiin lähdetään ihmisten aikoihin, kello viiteen mennessä.

Reissumies arvostaa
reissumiestä
Ilkka Tuulaniemi on nähnyt työvuosiensa aikana kymmeniä työmaita ja tuhansia työkavereita. Aiemmin ravintola-alan esimiestehtävissä toiminut mies
kokee ammattinsa ennen kaikkea palvelutehtävänä. Työn tulokset näkyvät
kitkattomana asiakasyhteistyönä sekä
työntekijöiden arvostamisena tiukoissakin tilanteissa. Äänekosken projektiakin
on tehty hyvässä yhteishengessä ammattilaisjoukon voimin.
Reissumies osaa myös arvostaa toista
reissumiestä ja ymmärtää, miltä tuntuu jättää perhe kotiin itsekseen joskus
viikoiksikin. Onneksi pian on perjantai
ja edessä kotimatka. Autossa voi kerrata viikon tapahtumat ja irrottautua
viikonlopun viettoon. Sunnuntaina takaisin ajellessa mieli kääntyy tulevaan
viikkoon. Mitähän on vuorossa seuraavaksi? Sen jos tietäisi, voisi olla, että paluumatka ei sujuisikaan niin leppoisissa
tunnelmissa.

Metsä Group biotuotetehdas Äänekoski,
käynnistettiin 15.8.2017.
Metsä Group´s bioproduction mill in Äänekoski.
Kuva/Photo METSÄ GROUP

Serving as a site manager in Äänekoski
Metsä Group’s bioproduction mill
came into operation on 15 August 2017.
Site manager Ilkka Tuulaniemi tells
about a typical day on a construction site.
It is 04:20 in the morning, in Laukaa,
Central Finland. Ilkka wakes up, turns
on the coffee machine and takes a
quick shower. Soon it’s time to head
towards Äänekoski and the new bioproduction mill site.
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Once arrived, it’s good to look at the
site and plan the main tasks of the day.
Everything is ready when the workers
reach the site at seven o’clock. The site
manager’s day is filled with a several
of meetings that are important to participate in.
After eleven, it’s time for lunch. Pannu
& Kakku catering home-cooked meals
keep you going during the long after-

noons. The second half of the day continues in the office. Hometime occurs
around five o’clock, a decent time.
Ilkka Tuulaniemi experiences his profession primarily as a service mission.
The results of this work are reflected
in the smoothness of customer cooperation and employee appreciation in
tight situations.

Henkilökuvassa

Ilkka Tuulaniemi
Mikä yhdistää ravintola-alan ammattilaisen ja Kymppi Groupin? Entäs lappilaisen tuumailijan ja asiakaslähtöisen
työmaapäällikön?
Rovaniemen maalaiskunnasta aikoinaan
Oulaisiin muuttanut Ilkka Tuulaniemi
on uskaltanut tehdä elämässään rohkeita hyppyjä. Aikaisemmin yrittäjänä
ja ravintolapäällikkönä toiminut ammattilainen kokee työnsä ennen kaikkea
asiakaspalvelutehtävänä. Siksi myös ensimmäinen työpäivä Kympillä muistuu
mieleen myönteisenä:
”Seisoin 1.6.2001 klo 13.00 Kympin Porvoon konttorin edessä ja keräsin rohkeutta työhaastatteluun. Sain mielekkään työn, jossa yksikään päivä ei ole
ollut samanlainen.”
Kokenut projektimies viihtyy reissutöissä, kun taustat ovat kunnossa. Voimaa
arkeen antavat erityisesti perhe ja kaikenlainen elämän ihmettely. Karavaanari lataa akkujaan myös luonnossa sekä
sukututkimuksen parissa.

Nimi: Ilkka Tuulaniemi
Syntymäaika ja -paikka: 20.7.1966,
Rovaniemen maalaiskunta
Kotipaikka: Oulainen
Tehtäväni Kympillä: Vaihtelee haalausmiehestä työmaapäällikön tehtäviin.
Lyhyesti sanottuna sekatyömies.
Viihdyn Kympillä: Vaihtelevan ja haasteellisen tehtävänkuvan vuoksi.
Työpäivässäni parasta on: Kun huomaa työpäivän päätteeksi edes jonkin
asian sujuneen suunnitelman mukaan.
Elämässä tärkeitä asioita ovat: Vaimo
ja lapset, koska nehän ne elämänsuolan antavat. Toki myös työ, josta saa
toimeentulon perheelle sekä riittävä
vapaa-aika.
Eksoottisin maa, jossa olen käynyt:
Viimeisin ulkomaankomennuspaikkani
Uruguay, jossa olin töissä viikkoa vaille
kahdeksan kuukautta.
Harrastukseni: Elämän filosofointi, sukututkimus ja karavaanarina kiertely.
Yksi asia, jota muut eivät tiedä
sinusta: Heh, enpä kerro, miettikööt
sitä edelleen.

Presenting the profile of Ilkka
What connects a restaurant business professional and Kymppi Group,
a Lappish thinker and a customer-oriented site manager?
Ilkka Tuulaniemi, who has moved from
the Municipality of Rovaniemi to Oulainen, has often dared to make bold
jumps in his life. A professional who
previously worked as an entrepreneur
and restaurant manager experienced
his work primarily as a customer service mission. Therefore, his first working day at Kymppi also stays in his
memory as a positive experience:
“On 1st of June, 2001, at 13:00, I stood in
the front of the Porvoo office of Kymppi and gathered my courage for a work
interview. I got myself a meaningful job
in which no day has been the same.”
Experienced project employee thrives
on work travel, when the backgrounds

Lempiruoka ja -juoma: Sisäfilepihvi ja
kunnon kermassa haudutetut valkosipuliperunat. Päälle kylmä Karhuolut ja ehkäpä toinenkin.
Mottoni: Mieti aina ennen kysymykseen
vastaamista sen aiheuttama vastakysymys.
Tulevaisuudessa Kymppi Group on:
Maailman johtavin oman alansa yritys,
joka tarjoaa asiakkaille vahvaa osaamista ja monipuolista palvelua saman
katon alta.

Tuulaniemi

support is in order. The strength for
everyday life is given by the family
and all kinds of wondering about life.
In addition to caravanning, he charges
his batteries in nature and also by doing genealogy.
Name: Ilkka Tuulaniemi
Date and place of birth: 20 July 1966,
Municipality of Rovaniemi, Finland
Domicile: Oulainen
My tasks in the company: Varies from
a hauling man to site manager tasks.
In short, I’m a mixed-job worker.
I enjoy working for Kymppi: Because
of the diverse and challenging job description and tasks.
The best thing in my work day is:
When, at the end of the day, one notices that at least something has happened as it was planned.
Important things in life are: My wife
and children, because they are the
salt and pepper of life. Also, a job that

gives the family a livelihood and
adequate leisure time.
The most exotic country I have
visited: My last foreign location,
Uruguay, where I was working for a
week short of eight months.
My hobbies: Philosophising life,
genealogy and caravanning tours.
One thing the others do not know
about you: Well, I won’t tell, keep
everyone in suspense!
Favourite food and beverage: Fillet
steak and decent garlic potatoes,
baked in cream. With a cold Karhu
beer – perhaps even two of them!
My motto: Always, before answering
a question, consider the counterquestion it will bring up.
In the future, Kymppi Group will be:
The world’s leading company in its
field, providing customers strong
expertise and versatile services all
under one roof.
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Konsernin HSEQ-tiimi
Martyna A Kuczynsa sekä Jari Aho.
Groups HSEQ team Martyna A Kuczynsa
and Jari Aho.
Kuva/Photo KYMPPI GROUP

”Minulla on hyvät asiantuntijat tiimissäni. Pyrimme tarjoamaan parhaan
mahdollisen tukemme liiketoiminnalle”,
Johanna Koskelainen jatkaa.

Luupin alla parhaat
HSEQ-käytännöt
Kymppi Group on panostanut
määrätietoiseen työturvallisuuden ja laadun kehittämiseen
vuosien ajan. Syksyllä konsernin jatkuvaan parantamiseen
saatiin mukavasti uutta näkökulmaa ja lisäosaamista. Tavoitteena on tunnistaa ja yhdistää
kahden työkulttuurin parhaat
HSEQ-käytännöt. Harkitusti
ja asiakaslähtöisesti, historiaa
arvostaen ja samalla rohkeasti
tulevaisuuteen katsoen.

Kymppi Groupin kotimarkkina laajentui Suomesta Norjaan Solid Vedlikeholdin hankinnan myötä. Kahden pitkän
historian omaavan yrityksen kulttuurin
yhdistäminen voi kuulostaa haastavalta. Alku on kuitenkin ollut lupaava, sillä
yhteinen arvopohja ja aito sitoutuminen tulevaisuuden kehittämiseen vievät
eteenpäin.

kehitysjohtajaksi siirtynyt Johanna Koskelainen.

Kympin trio toimii
asiantuntijana

Kympin HSEQ-tiimi on rakentunut uudelleen syksyn aikana. HSEQ-insinööri
Jari Aho, aloitti Kymppi Groupin
palveluksessa elokuussa. Martyna A
Kuczynsa jatkaa vastaavassa tehtävässä Norjassa.

Kymppi Groupin sisäisestä kehittämisestä vastaa syksyllä toimitusjohtajasta
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”Minun tärkein tehtäväni on varmistaa
palvelujemme jatkuva ja asiakaslähtöinen kehittäminen. Pyrin itsekin näkymään entistä vahvemmin kentällä, jotta
pysyn hereillä asiakastarpeista”, Johanna Koskelainen toteaa.

esimerkiksi ydin- ja tukiprosessien täsmentämistä ja mittareiden harmonisointia.
”Meillä on tapahtunut lyhyen ajan sisällä
paljon muutoksia. Uusi toimitusjohtajamme Jussi Yli-Niemi on vahvasti sitoutunut turvallisuuden kehittämiseen.
Lisäksi pidän tärkeänä, että konsernissamme on yhtenäiset mittarit ja tukiprosessit”, Johanna Koskelainen kertoo.

Tavoitteena yhteinen
johtamisjärjestelmä

Turvallisuus on ykkösasia

Kahden kulttuurin yhteensovittamista
viedään eteenpäin maltillisesti. On tärkeää antaa aikaa parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen sekä uudenlaisten
toimintatapojen omaksumiseen. Sertifioidut laatujärjestelmät sekä Suomessa
että Norjassa kertovat siitä, että perusasiat ovat kunnossa. Tulevaisuuden tavoitteena on kuitenkin Kympin yhteinen
johtamisjärjestelmä. Tämä tarkoittaa

Kymppi Groupin HSEQ-tiimi on aloittanut yhteistyön turvallisuusasioista.
Yhdessä on arvioitu turvallisuusjohtamisen prosessia sekä tapaturmien raportointi- ja tutkintakäytäntöjä. Turvallisuus on Kymppi Groupissa osa jokaisen henkilön arjen työtä. Johanna
Koskelainen pitää tärkeänä, että turvallisuutta viedään eteenpäin myönteisen
kautta:

”Tälläkin hetkellä meillä on menossa
konsernin laajuinen Läheltä piti -kampanja, jolla haluamme viestiä siitä, että
turvallisuus on yhteinen asia. Pyrimme
myös jatkuvasti selvittämään, miten
voisimme hyödyntää digitalisaatiota
vieläkin tehokkaammin turvallisuuden
ja laadun kehittämisessä. Siinä olemme
päässeet jo varsin hyvään vauhtiin.”
Kansainvälisen konsernin työkalut tukevat jo tällä hetkellä ajasta ja paikasta
riippumatonta työskentelyä. Asiakkaita
kun palvellaan projektissa kuin projektissa, missä ja milloin tahansa!

Kymppi Groupin viestinviejiä.
Kymppi Groups messengers.

The best HSEQ practices under the magnifying glass
Kymppi Group has invested in determined workplace safety and quality
development for years. In the autumn,
the Group’s continuous improvement
gained a nice new perspective and
additional expertise. The goal is to
identify and combine the best HSEQ
practices of the two working cultures.
Johanna Koskelainen, who has moved
from the position of CEO to the Development Director, is responsible for the
internal development of the Group.
“My main task is to ensure the continuous and customer-oriented development of our services. I also try to
make myself more visible in the field in
order to stay aware of the customers’
needs,” says Johanna Koskelainen.

The Kymppi HSEQ team was rebuilt
during the autumn. HSEQ engineer
Jari Aho started working for Kymppi
Group in August. Martyna A Kuczynsa will continue in a similar position in
Norway.

Kymppi Group’s HSEQ team has started cooperation on security matters.
Together, for example, the security
management process and accidents
reporting and investigation practices
have been evaluated.

Certified quality systems, both in Finland and Norway, tell us that the basics are in good condition. The goal of
the future is, however, a joint management system for Kymppi.

“At the moment, we are running a
group-wide, near-miss situation campaign, where we want to talk about
safety being a common issue. We are
also constantly trying to find out how
we can make digitalisation even more
effective in developing security and
quality.”

A lot of changes have taken place in
the short term at our company. Our
new Managing Director, Jussi YliNiemi, is strongly committed to developing security. In addition, I consider it
important that our group has uniform
indicators and support processes,”
says Johanna Koskelainen.

2017

23

Ketterästi myös
pienprojekteissa

Discover
opportunities in
new markets

Kasvu ei tarkoita ketteryyden menettämistä Kymppi Groupissa.
Mittavien teollisuusprojektien toteuttamisen rinnalla asiakkaille
tarjotaan palvelua, joka vastaa erityisesti pienten ja keskisuurten
projektien urakointitarpeisiin. Kokenut työmaapäällikkö vastaa
siitä, että asiakaslähtöisyys ei kärsi pienemmissäkään töissä.

Nordea Trade Portal is a toolbox for growing your
business abroad: Evaluate market potential,
find counterparts, organise shipments and set up
your business in new markets.

Teollisuuden kunnossapitokohteiden
pienet ja keskisuuret projektit ovat tärkeä osa Kymppi Groupin palvelutarjontaa. Suomessa on käynnistetty uusi palvelumalli syksyn aikana.

Sign up at nordeatrade.com and start exploring!

”Lähdimme kehittämään entistäkin
asiakaslähtöisempää palvelua erityisesti
pienille ja keskisuurille projekteille. Itsenäisellä projektiryhmällä varmistamme
myös sen, että esimerkiksi jatkuva kunnossapitotyö ei vaarannu, jos samaan
aikaan on tarvetta pienille urakoille”,
Kymppi Groupin kaupallinen johtaja
Hannu Koret sanoo.

www.nordeatrade.com

Keskitettyä projektijohtamista
Uusi palvelumalli perustuu keskitettyyn
projektijohtamiseen, jonka edut näkyvät tehostuneena tiedonkulkuna, kustannustehokkuutena sekä ketteryytenä.
Palvelun lanseerauksesta on vastannut
työmaapäällikkö Pekka Leskinen.
”Olemme hoitaneet syksyn aikana useita
pieniä ja keskisuuria projekteja Suomessa. Projektien työmaapäällikkönä olen
vastannut siitä, että asiakkaat saavat
haluamaansa palvelua oikea-aikaisesti.”

Pienprojektien laajuus vaihtelee muutamasta tuhannesta satoihin tuhansiin
euroihin ja kesto päivistä viikkoihin.
Projektipäällikkö vastaa suunnittelun ja
johtamisen lisäksi resursoinnista sekä
materiaalihankinnoista.

ISS-kokonaisratkaisu tukee
pienprojekteja
Vaikka uutta mallia on toteutettu syksyn aikana pääasiassa teollisuuden eristystöissä, ISS-kokonaisratkaisu sopii hyvin myös pienprojekteihin.
”Eristystöiden lisäksi voimme tarjota
myös teline- ja pintakäsittelytyöt kokonaisuutena. Olemme panostaneet
henkilöstömme moniosaamiseen ja raportointityökaluihin, millä edistämme
ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelyä”, Pekka Leskinen kertoo.
Johtava teollisuuden kumppani palvelee siis jatkossa entistäkin vahvempana
projektissa kuin projektissa, missä ja
milloin tahansa.
Pekka Leskinen työnohjauksessa.
Pekka Leskinen instructing.
Kuva/Photo KYMPPI GROUP

Agile also in small projects

SÄÄSUOJA- JA TELINERATKAISUT
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Pääkaupunkiseutu Itä-Suomi

Keski-Suomi
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Alongside the implementation of
large-scale industrial projects, Kymppi Group’s customers are offered a
service that is particularly responsive
to needs of small and medium-sized
projects.
“We started to develop a service
model designed especially for small
projects. With an independent project
team, we also ensure that, for example, continuous maintenance work is

not compromised if, at the same time,
there is a need for small projects,” says
Kymppi Group’s Commercial Director
Hannu Koret.
The new service model is based on
centralised
project
management,
whose benefits are reflected in enhanced information flow, cost efficiency, and agility. Site manager Pekka Leskinen has been responsible for
launching the new service.

“We have managed several small and
medium-sized projects in Finland during this autumn. In addition to industrial insulation work, we can also provide scaffolding and surface treatment
work as a whole.”
So, we, as the leading industry partner,
will continue to perform even more
strongly in any project, anywhere, at
anytime.
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Pintakäsittely pitää
vesivoimalaitokset
kunnossa
Norja on Euroopan suurin vesivoiman tuottaja. Eri puolilla
maata sijaitsevat sadat vesivoimalaitokset ovat merkittäviä sähköntuottajia. Päästöttömyyden ansiosta ne ovat myös
tärkeitä uusiutuvan energian
tuotantomuotoja. Kymppi
Groupilla on tärkeä rooli vesivoimalaitosten kunnossapitäjänä Norjan lisäksi myös
Ruotsissa.
Hydropower-voimala Norjassa.
Hydropower powerplant in Norway.
Kuva/Photo KYMPPI GROUP

Pääasiassa 1960- ja 1980-luvuilla rakennetut vesivoimalaitokset ovat tärkeä
osa Norjan historiaa. Sähköntuottajia on
maassa satoja ja useimpien laitosten
kunnossapitotarve on jatkuvaa. Esimerkiksi laitosten putkistot tarkastetaan ja
huolletaan määräajoin.

Luontoa säästävä, automatisoitu pintakäsittelyprosessi
Kymppi Group on Norjan vesivoimalaitosten pintakäsittely- ja telinepalveluiden markkinajohtaja. Tytäryhtiö Solid

Vedlikeholdilla on kokemusta yli kahden
miljoonan neliömetrin pintakäsittelystä
vesivoimalaitoksilla sekä Norjassa että
ulkomailla. Korroosion aiheuttamien
vaurioiden selvittämiseen kehitetty
FROSIO-palvelu auttaa paikantamaan
pintakäsittelytöiden tarvetta vaativissakin kohteissa.
Useimmiten kauniilla paikoilla luonnon
helmassa sijaitsevat vesivoimalaitokset
kuuluvat sekä Norjan että Ruotsin kansallismaisemaan. Erityisesti Norjassa on
paljon vesivoimaloita, joihin virtaa vesi
vuorten sisältä putkistojen kautta. On
tärkeää, että pintakäsittelytyöt voidaan
tehdä täysin päästöttömästi.
Solidin kehittämä pintakäsittelyprosessi
on nopea ja edistyksellinen. Putkien kuvaus, valaisu ja hiekkapuhallus tehdään
pääasiassa roboteilla. Tämän takia vesivoimalaitosten kunnossapitokohteet
sitovat suhteellisen vähän henkilöresursseja.

Teollisuuden vaativimpiin kohteisiin

Vesivoimalaitosten lisäksi automatisoitu pintakäsittelyprosessi sopii hyvin
myös siltojen kunnossapitoon. Myös
Suomen vesivoimaloiden patoluukut ja
vastaavat teräsrakenteet hyötyvät pintakäsittelystä.

ENERGIATEHOKKAAT
ERISTYSRATKAISUT

Surface treatment keeps
water power plants in good condition
Norway is the largest hydropower producer in Europe. Hundreds of
hydropower plants across the country are major electricity producers.
Thanks to the lack of emissions, they
are also an important form of producing renewable energy.
Kymppi Group is the market leader
in surface treatment and scaffolding
services in Norwegian hydropower
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plants. The FROSIO service, developed to detect damage caused by
corrosion, helps to locate the need for
surface treatment work in different
applications.
Mostly found in beautiful places in nature, the hydropower plants belong to
the national landscape of both Norway and Sweden. Also, for this reason,
it is important that surface treatment

Paroc on asiantunteva ja palveleva kumppanisi teollisuuseristämiseen.
Laaja tietotaito sekä vuosikymmenten kokemus teollisuuden
eristämisestä antavat osaamiseemme oikeanlaista näkemystä.

work can be done completely without
emissions.
The surface treatment process developed by Solid is fast and advanced.
The hydropower plant’s pipeline imaging, lighting and sandblasting work
is carried out mainly by robots. For
this reason, hydropower maintenance
sites require a relatively small amount
of human resources.

Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella on Suomen
metsäteollisuuden historian suurin investointi. Paroc toimi projektin
pääeristetoimittajana.

Lue lisää energia
tehokkaista teollisuus
eristysratkaisuistamme.
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