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Ensimmäinen työntäyteinen yhteistyövuosi Kymppi Groupin henkilöstön
ja asiakkaiden kanssa on ollut hyvin
mielenkiintoinen, väliin jopa haastava.
Henkilöstömme on hyvin sitoutunutta,
ammattitaitoista sekä palvelualtista,
mikä luo hyvän perustan Kympin edelleen kehittämiselle. Tavoitteenamme
onkin entistä tehokkaamman ja laajemman palvelukokonaisuuden tarjoaminen asiakaskumppaneillemme teollisessa eristämisessä ja telinepalveluissa niin
kotimaassa kuin kansainvälisesti.
Kuluneena vuonna merkittävä edistysaskel toiminnassamme on ollut toiminnanohjausjärjestelmän kehitys. Tällä
pyrimme siirtämään prosessejamme
digiaikaan ja sitä kautta saavuttamaan merkittävää tehostumista projektiemme suunnittelussa, hallinnassa
ja ohjauksessa. Tämä tulee näkymään
myös asiakkaillemme laadukkaana ja
täsmällisenä palveluna, ja uskoakseni
siten myös projektien läpiviennin lisääntyneenä tehokkuutena. Johanna
kertoo tässä lehdessä kehitystyöstä
tarkemmin.
Olemme myös kehittäneet telineteknologiaa yhdessä laitetoimittajan kanssa.
Ensimmäinen konkreettinen esimerkki tästä on Metsä Fibren Äänekosken
projektissa käyttöönotettu Scanclimber Snake -nostin. Scanclimberin avulla pääsemme tekemään eristystöitä
nopeasti hyvinkin monimuotoisissa
kohteissa pelkästään laitteistoa säätämällä. Vältymme samalla sekä telinei-

Parantaaksemme palveluamme olemme tänäkin vuonna investoineet uuden
teknologian lisäksi mittavasti uuteen
telinekalustoon. Suomessa olemme telinekapasiteetin osalta jo ihan kärkijoukossa.
Vuoden lähestyessä loppuaan, on aika
miettiä tulevaa. Tavoitteenamme Kympissä on edelleen toimintojen jatkuva
kehittäminen. Tällä haluamme tarjota
erinomaista palvelua asiakkaillemme.
On selvää, että jatkamme digitaalisuuden ja teknologian kehittämistä sekä
palvelutarjonnan laajentamiseksi että
prosessien tehokkuuden nostamiseksi
myös vuodenvaihteen jälkeen. Olemme
ottaneet kuluneena vuonna reippaita
askelia eteenpäin, mutta vielä on matkaa jäljellä.
Kiitokset asiakkaillemme kehittyvästä
yhteistyöstä ja omalle porukallemme
ahkeruudesta. Nautitaan hetki joulurauhasta!

Yhteistyöterveisin
With my warmest,
collaborative regards,
Ari Jokelainen
Kymppi Group konsernin
hallituksen puheenjohtaja
Chairman of Kymppi Group’s Board

The first, busy year with Kymppi Group personnel and clients
has been very interesting, at times
challenging even. Our personnel
are highly committed, professional
and willing to serve. This provides a
good foundation for further development at Kymppi. Our goal is to
provide an even more widespread
and effective set of services for our
partner customers within the industrial insulation and scaffolding
services, both within Finland and
internationally.
A significant step in our operations
this year has been the implementation of an ERP system. With this,
we aim to bring our processes
into the digital age and will, as a
result, gain significant enhancements to our processes of planning and management, as well as
an increased level of control of our
projects. We will also be seen by
our customers as offering a more
precise, higher quality service. It is
for that reason that I believe there
will also be an increased effectiveness in the implementation of each
project. In this magazine Johanna
describes the development work in
more detail.
We have also developed scaffolding technology with the equipment
supplier. The first concrete example of this is the Scanclimber Snake
hoisting device commissioned for
the Metsä Fibre Äänekoski project.
Scanclimber allows us to perform

special tasks rapidly,
even with wide-ranging objectives, simply by adjusting the equipment slightly. At the
same time, we avoid both building
or dismantling the scaffolding. The
hoisting device is also a safe way
to carry out installation work and
transport material to the target.
To enhance our services even further we have not only invested
in new technology this year, but
also in new scaffolding equipment.
Considering the scaffolding capacity, we already are in the top group
in Finland.
When the year comes to an end, it is
always time to start thinking about
the future. Our goal in Kymppi is to
develop our operations even further. With this, we want to provide
an excellent level of service to our
customers. It is also clear that we
will continue developing digital environments and technology over
the next year, both for expanding
our range of services and enhancing the effectiveness of our projects. We have taken good steps
forward this year, but there is still a
long way to go.
We would like to say thank you to
our customers for developing close
co-operation with us and for our
staff for their diligence. Let us, for
a moment at least, enjoy the peace
of Christmas!
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Scanclimberillä nopeaa
ja turvallista asennustyötä
Kymppi Group on varustautunut
Metsä Groupin biotuotetehdashankkeeseen paitsi vahvalla projektiorganisaatiolla, myös tekniikaltaan edistyksellisillä Scanclimber nostimilla. Scanclimber eroaa perinteisestä nostimesta
työskentelytasojen säädettävyyden ja
muokattavuuden osalta. Työtasot voidaan säätää mukailemaan työkohteen
pinnanmuotoja.
”Euroopassa ensimmäisenä käyttöönotettu Scanclimberin Snake -malli sopii tarpeisiimme erinomaisesti. Se on
todella nopea asentaa, mikä haastaa
tältä osin perinteiset asennustelineet”,
Kymppi Groupin liiketoimintajohtaja
Jukka Heikkinen sanoo.
Nopean
asennettavuutensa
lisäksi
Scanclimber on myös joustava ja turvallinen vaihtoehto. Materiaalin kuljettaminen asennuskohteeseen käy nopeasti,
kun erillistä tavarahissiä ei tarvita. Mitä
suurempi työkohde on kyseessä, sitä
suurempi hyöty saavutetaan.
Kuva METSÄ GROUP

Kymppi mukana
metsäteollisuuden
jättihankkeessa
Äänekoskelle rakennetaan parhaillaan Suomen metsäteollisuuden
historian suurinta investointia. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre
vastaa uuden sukupolven biotuotetehtaan rakennustöistä. Kymppi
Group on mukana jättihankkeessa teline- ja eristystöiden palveluntarjoajana.
Vuonna 2017 valmistuva tehdas tuottaa korkealaatuisen sellun lisäksi erilaisia
biotuotteita. Selluntuotannon kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa
ja sen työllistävä vaikutus on yli 2 500
biotuotetehtaan työpaikkaa koko arvoketjussa Suomessa. Kyseessä on Suo-
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men metsäteollisuuden historian suurin
hankeinvestointi, 1,2 miljardia euroa.

mattilaisten tekevän töitä toukokuulle
2017.

Kymppi Group aloitti projektin tammikuussa 2016 telinetöillä. Eristystöihin
päästiin syksyllä. Projektipalvelupäällikkö Antti Takkinen arvioi Kympin am-

”On hienoa olla osa Suomen metsäteollisuuden suurinta investointia. Meillä
on täällä projektiryhmä, joka hoitaa vastuullamme olevat teline- ja eristystyöt
ammattitaidolla”.

Vastuullinen rakennushanke
ei tingi turvallisuudesta
Biotuotetehdasta rakennetaan toiminnassa olevalle tehdasalueelle. Alueella
työskentelee sekä tehtaiden työnte-

Kuva KYMPPI GROUP

kijöitä että biotuotetehdasprojektin
työntekijöitä. Biotuotetehtaan työmaavahvuus on tällä hetkellä keskimäärin
2 500–2 600 henkilöä päivässä. Alueella tehdään myös paljon raaka-aine, materiaali- ja tuotekuljetuksia.
”Biotuotetehtaan turvallisuusjohtaminen vastaa erinomaisesti hankkeen
haasteisiin. Mekin toimittajina olemme
saaneet hyvin tietoa hankkeen turvallisuusvaatimuksista. On hyvä, että turvallisuuskokouksia pidetään säännöllisesti
ja vaarojen arviointi on jokapäiväistä
työtä” Kymppi Groupin HSEQ-asiantuntija Helena Kurkinen sanoo.

Myös Antti Takkinen näkee turvallisuuden tärkeänä. Kympin projektiorganisaatiota vahvistaa HSE-asiantuntija Veli-Matti Koivu, jonka tehtävänä on tukea
turvallisuusjohtamista työmaalla.
”Matti on minulle tärkeä aisapari. Hän
on turvallisuusasiantuntija, joka tuntee
tehdasalueen entuudestaan. Tilaajan
turvallisuusohjeiden lisäksi olemme toki
itsekin tarkkoja turvallisuusvaatimuksista. Kympin malliin esimerkiksi kuuluu,
että kypärätkin varustetaan leukaremmeillä”, Antti Takkinen kertoo.

Kymppi participates in the giant forest industry project
The largest mill investment in the
Finnish forest industry is currently under construction in Äänekoski. Metsä
Fibre, a member of the Metsä Group,
is responsible for constructing a next
generation bioproduct mill. Kymppi
Group is participating in this giant project as a service provider for scaffolding and insulation.
Kymppi Group started the project in
January 2016, with scaffoldings and
the insulation works following in the
autumn. Project Service Manager Antti Takkinen estimates that the Kymppi team’s professionals will continue
working until May 2017.
“It is great to participate in the
largest investment in the Finnish forest industry. We have here a project
group which performs the scaffolding

and insulation tasks assigned to it in a
professional manner”.

Safe and speedy installations
with Scanclimber
Kymppi Group is well prepared for
working on the Metsä Group´s bioproduct mill project, thanks to the technically advanced Scanclimber hoisting
devices. Scanclimber differs from a
traditional hoisting device by having
adjustable and modifiable working levels. In addition, the Scanclimber offers
a safe alternative to the user.
“The Scanclimber Snake model is excellent for our purposes. It is really
fast to install, and hence challenges
the traditional scaffolding”, says Jukka
Heikkinen, business director of Kymppi Group.

A responsible construction
project does not compromise
safety
The bioproduct mill is constructed on
an existing industrial site. There are
mill workers and employees of bioproduct mill project working on the
site. At the moment the number of
employees at the bioproduct mill project is 2,500–2,600 The area has also
lots of traffic.
“The safety management of the bioproduct mill lives up to the challenges
of the project in an excellent way. It is
good, that safety training is arranged
regularly and estimation of hazards is
part of the everyday work,” says Helena Kurkinen, HSEQ expert in Kymppi
Group.
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Vuoden 2017 alusta alkaen voimaan tulevan
eläkeuudistuksen keskeisenä tavoitteena on työurien pidentyminen. Jotta työuria voidaan pidentää, tarvitaan nykyistä laadukkaampaa työelämää
ja parempaa työkyvyn ylläpitoa.

TYÖELÄMÄN
LAADULLA
PAREMPAA TYÖKYKYÄ
JA PIDEMPIÄ TYÖURIA

Ihmiset elävät pidempään ja se on osaltaan syynä myös eläkeikärajan uudistamiseen. Korkeampi elinikä tarkoittaa myös korkeampaa eläkeikää ja pidempää työuraa, kertoo Työeläkeyhtiö Elon
työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Heidi Tuohimaa-Niemelä.
– Erityisen haastavaa eläkeiän nosto on raskaissa, fyysisissä ammateissa toimiville, joiden on vaikea saavuttaa vanhuuseläkkeen
nykyistä alaikärajaa. Työkyky ja sen ylläpito puhuttaa työpaikoilla,
sillä tulevaisuudessa tullaan työskentelemään vielä paljon nykyistä vanhemmaksi, Tuohimaa-Niemelä kuvailee.
Monesti ajatellaan, että mikäli työ on riittävän fyysistä, itse työn
tekeminen riittää kunnon ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Työkyvyn
ja elämänlaadun säilyttäminen on kuitenkin monen osatekijän
summa ja yhteinen tehtävä. Työntekijät jaksavat työelämässä
pidempään ja paremmin, kun työpaikoilla ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät asiat on huomioitu. Yhdessä työkyvyn ylläpidosta vastaavat työntekijät, työnantaja, työsuojelu, työterveyshuolto
sekä julkinen terveydenhuolto. On ainoastaan realistista ajatella,
että työkyky ei ole täysin sataprosenttinen työuran jokaisessa vaiheessa, mikä tarkoittaa sitä, että työpaikoilla on aina ihmisiä, jotka tarvitsevat joustoa ja suvaitsevaisuutta, jotta olemassa oleva
jaksaminen saadaan oikealla tavalla käyttöön.
Vastuu jokaisella itsellään
Työkyvyn ylläpito tulisikin nähdä kokonaisuutena, eikä yksittäisten haasteiden pintapuolisena korjaamisena. Ensisijainen vastuu
omasta työkyvystä on tietysti työntekijällä aina itsellään, muistuttaa Tuohimaa-Niemelä.
– Tähän kokonaisuuteen kuuluvat terveellinen ravinto, liikunta,
riittävä palautuminen ja oikeanlainen unirytmi. Työkykyä miettiessä tulee pitää kuitenkin kohtuu mielessä – ihmisen elämässä
on muutakin kuin työn tekeminen. Parhaimmillaan kokonaisuus
toteutuu, kun työstä saa voimaa vapaa-aikaa ja toisinpäin.
Työurien pidentyessä työntekijöiden jaksamista haastavat erilaiset asiat eri ikäryhmissä. Noin puolet työkyvyttömyyseläkkeistä
kohdistuu vanhimpaan ikäryhmään eli 55–62-vuotiaisiin. Tässä
ikäryhmässä työkykyriskit tarkoittavat yleensä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Vanhemmissa työntekijäryhmissä on tyypillistä, että
lyhyitä, muutaman päivän sairauslomia ei juuri pidetä, mutta vastaavasti pidempiä sairauslomia esiintyy muita useammin.
Fyysistä työkykyä vaativat tehtävät edellyttävätkin työn järjestelymahdollisuuksia ikäryhmästä riippumatta, jotta työuran aikana
vaihteleva työkyky ei olisi liiaksi koetuksella eivätkä tehtävät kävisi fyysisesti ylivoimaisiksi.

>

www.elo.fi

Eri tutkimuksissa on todettu, että karkeasti kaksi kolmasosaa
yli 56-vuotiaista pitää työtä tärkeimpänä osana elämänsisältöä.
Vastaavasti suurin osa, noin 70 % alle 36-vuotiaista on samasta
asiasta täysin eri mieltä. Molemmissa päissä ikäryhmiä pidetään
kuitenkin tärkeimpinä työssä jaksamisen tekijöinä työpaikan hyvää henkeä, työn mielenkiintoisuutta ja hyvää esimiestä.
Palautumiseen tulee jäädä aikaa
Työstä palautumisen tarve riippuu sekä työn rasittavuudesta,
omasta fyysisestä ja henkisestä kunnosta sekä iästä. Palautumista tarvitaan tiheämmin iän myötä, sillä se vaikuttaa väistämättä työssä jaksamiseen. Työkyvystä pystyy pitämään huolta
parhaiten, kun kuuntelee omaa kehoaan ja antaa palautumiselle
riittävästi aikaa.
Jossakin vaiheessa voi huomata, että samaa työtehtävää ei
jaksakaan tehdä enää samalla energialla kuin aiemmin. Monet
puhuvat ikävuosien tuomasta painolastista, joka on pikkuhiljaa
päässyt vaikuttamaan myös palautumiskykyyn. Työnteko rasittaa
esimerkiksi 40-vuotiasta huomattavasti enemmän kuin parikymppistä, jolloin ihmisen fyysinen toimintakyky on tutkimusten mukaan parhaimmillaan. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä nopeammin
työssä tulevat maksimisuorituskyvyn rajat vastaan. Nelikymppisenä ja sitä vanhempana palautumiseen tulisi varata jo huomattavasti enemmän aikaa. Fyysisessä työtehtävässä vaikutus näkyy
vielä konkreettisemmin.
Työssä uupumista vastaan voi kamppailla palautumisen avulla
kaikista tehokkaimmin. Hyvä palautuminen takaa sekä fyysisen
että henkisen vireyden. Ikääntyminen ei kuitenkaan ole pelkästään huono juttu. Mitä pidempään työtään on tehnyt, sitä paremmin tiedolliset taidot kuten oppiminen ja ajattelu monipuolistuvat.
Mikäli töihin on mielekästä tulla, työtehtävät ovat palkitsevia
sekä motivoivia ja työtä on sen verran kun ihminen jaksaa tehdä,
työuralla on hyvät jatkumisen mahdollisuudet eikä ennenaikaista
tarvetta pyrkiä pois työelämästä ole. Työtä on mukava jatkaa niin
kauan kuin hyvältä tuntuu.
– Jaksaminen vaatii kuitenkin ylläpitoa ja kannattaakin muistaa
panostaa omaan hyvinvointiin niin aktiivisesti kuin mahdollista.
Työstä irtautuminen vapaa-ajalla, riittävän pitkäkestoinen palautuminen, terveelliset elämäntavat ja työtehtävän muokkaus
mahdollisuuksien mukaan auttavat jo pitkälle, kiteyttää Tuohimaa-Niemelä. Tärkeintä on kuitenkin oman itsensä kuunteleminen ja hyväksyä se, että iän myötä työssä jaksamiseen tulee muutoksia. Tämä auttaa myös ratkaisujen löytymisessä.

Fuusiolla selkeyttä
yhtiörakenteeseen
Kirjoitan kuulumisiamme marraskuun
iltapäivänä pääkonttorillamme Oulussa.
Tänäänkin on aurinkoinen päivä, kuten
niin monta kertaa tänä syksynä aiemmin. Ei tietoakaan loskasta ja harmaudesta.
Myös kulunut vuosi on ollut osaltamme
kaikkea muuta kuin harmaa. Teollisuuden investointiprojektit Suomessa ja
Euroopassa ovat pitäneet meidät kiireisinä. Etenemme määrätietoisesti kohti
tavoitettamme: meidät tunnetaan yhä
laajemmin kansainvälisenä, laadukkaana ja joustavana eristys- ja telinealan
osaajana.

Täyden palvelun
teollisuuden kumppani
Olemme kehittäneet viimeisten vuosien
aikana vahvasti sekä eristys- että telinepalveluitamme. Koska näillä liiketoiminta-alueilla on synergiaa, päädyimme selkeyttämään Kymppi -konsernin
yhtiörakennetta. Käytännössä muutos
tarkoittaa Kymppi Eristys Oy:n sekä
Kymppi Teline Oy:n fuusioimista yhteen
liiketoimintayhtiöön, Kymppi Groupiin.
Käytämme markkinoinnissa edelleen
sekä Kymppi Eristys että Kymppi Teline
aputoiminimiä.
Fuusiolla halusimme helpottaa myös
asiakkaidemme asiointia kanssamme.
Kymppi Group on nyt täyden palvelun

Kuva KYMPPI GROUP

teollisuuden kumppani, joka tarjoaa
eristys- ja telinepalvelut yhdestä osoitteesta. Lisäksi Biss Insulation Oü kuuluu
yhtiöryppääseemme.
Muutaman vuoden osana konserniamme toimineen Kymppi Talotekniikan
liiketoiminta lakkaa tämän vuoden loppuun mennessä. Toisin kuin aiemmin arvelimme, emme saaneet talotekniikasta
riittävää synergiaetua konsernimme
muiden liiketoiminta-alueiden kanssa.

Liiketoiminnan
kehittäminen jatkuu
Tässä lehdessä kerromme lisää digiloikasta, joka vie palvelujamme eteenpäin
kunnon harppauksella. Ensi vuoden
alussa tuomme digitaalisuuden osaksi
työmaan turvallisuutta. Otamme käyttöön uusia sähköisiä apuvälineitä esimerkiksi vaaratilanteiden, tarkastusten
ja mittarien raportointiin. Tällä kannustamme henkilöstöämme ennakoivaan
turvallisuustyöhön asiakastyössä.
Vaikka vuoden loppuun on vielä muutama viikko aikaa, haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Kaikki merkit näyttävät nyt valoisilta,
joten tehdään ensi vuodesta yhdessä
entistäkin parempi.
Johanna Koskelainen
toimitusjohtaja

Clarity to the organisational structure through a fusion
Industrial investment projects have
kept us busy this year. Kymppi Group
is now more widely known as the leading insulation and scaffolding industry
partner.
In the autumn we merged Kymppi
Eristys Oy and Kymppi Teline Oy to
form a single business unit, Kymppi Group, which now provides all the
services at one address. However, in
marketing we still use Kymppi Eristys
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and Kymppi Teline as auxillary business names. Biss Insulation Oü also
belongs to our cluster of companies.
This replaces the business of Kymppi
Talotekniikka which will cease by the
end of this year.
In this issue we will tell you more about
digi leap, which gives our services a
giant leap forward. At the beginning
of next year we will bring the digital
system to be part of the site safety.

With this we encourage our staff to be
proactive in safety work for our client
tasks.

TIPCHECK-arviointipalvelua
nyt Kymppi Groupilta

TIPCHECK-expert service
from Kymppi Group

Kymppi Group on lisännyt tarjontaansa TIPCHECK-arviointipalvelun, jonka tavoitteena on tuotantolaitosten energia-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden lisääminen teollisuuseristämisen keinoin. EiiF (European Industrial Insulation Foundation), kouluttaa TIPCHECK-arvioijia, sekä valvoo arviointien
laatutasoa. Kymppi Group tarjoaa tällä hetkellä ensimmäisenä
palvelua Suomessa ainoana eristysurakoitsijana.

Kymppi Group has introduced an addition to their services –
the TIPCHECK expert service, which aims to improve the cost
efficiency of industrial facilities through industrial insulation.
The EiiF (European Industrial Insulation Foundation) trains
TIPCHECK evaluators, and supervises the quality of inspections. Kymppi Group offers this service in Finland as the first
insulation service provider.

Sertifioitu TIPCHECK-ammattilainen perehtyy teollisuuskohteeseen ja auttaa asiakasta arvioimaan lisäeristystarpeita, esimerkiksi putkien lämpöhäviöalueita tai taloudellista eristyspaksuutta.
Ohjelma soveltuu hyvin laitosten eristystehokkuuksien arviointiin.

A certified TIPCHECK professional familiarises themselves with
the industrial facility, and helps the customer to evaluate the
need of additional insulation, e.g. heat loss areas on piping or
economic thickness of insulation. The program is well suited to
evaluate the energy efficiency of operating facilities.

— energia- ja ympäristötehokkuutta
teollisuudelle

Merkittävää säästöpotentiaalia
Arviointiraportista käy ilmi säästöpotentiaali energiana, euroina
sekä hiilidioksidipäästöinä. Mikäli asiakas päättää toimia suosituksen mukaisesti, edut ovat merkittäviä.
”Kun arvioidaan eristämisen mahdollisuuksia säästää energiaa
esimerkiksi Euroopassa, puhutaan mittakaavaltaan miljoonien
kotitalouksien käyttämästä energiamäärästä. Hiilidioksidipäästöt
vähenevät myös merkittävästi, mikä vastaa esimerkiksi 18 miljoonan auton vuosittaista käyttöä”, Kymppi Groupin sertifioitu
TIPCHECK-arvioija Juuso Maajärvi kertoo.
TIPCHECK-osaaja on vakuuttunut uuden palvelun ylivoimaisuudesta.
”Maailmalla tehtyjen arviointien pohjalta on saavutettu merkittäviä vuosittaisia kustannussäästöjä. Lisäksi lisäeristysten takaisinmaksuajat ovat hyvin lyhyitä, parhaimmillaan ainoastaan viikkoja
tai kuukausia, Juuso Maajärvi jatkaa.
Eristys- ja telinealan edelläkävijä tarjoaa kumppanuutta, joka tuo
konkreettista lisäarvoa liiketoimintaan.

OTA YHTEYTTÄ
Kymppi Group Oy
puh. 020 188 1100
info@10e.fi

— energy and environmental
efficiency for the industrial sector

Significant saving opportunity
The evaluation reports the saving potential in the terms of energy, Euros and carbon dioxide emissions. If the customer decides
to act upon the recommendation, they get significant benefits.
“When we are talking about the energy saving possibilities
through insulation e.g. in Europe, we are talking about the
amount of energy similar to what millions of households are using.” The carbon dioxide emissions will also be significantly reduced, which corresponds to the use of 18 million cars annually”,
certified TIPCHECK evaluator Juuso Maajärvi says.
The TIPCHECK professional is convinced that the new service
is superior.
“Based on evaluations conducted around the world, significant
annual savings have been accomplished. Moreover, the payback
times of additional insulation are very short – taking only months
or weeks at their best”, Juuso Maajärvi continues.
The frontrunner of insulation and scaffolding offers a partnership
with real added value for your business.

CONTACT US
Kymppi Group Oy
phone. +358 20 188 1100
info@10e.fi

Thus at year’s end, I would like to
thank our customers, employees and
partners for the past year. All the signs
seem good now, so together shall we
make next year even better.
Johanna Koskelainen
CEO

www.eiif.org

linsovellus, jolla kirjataan tehty työ suoraan tilaukselle.
”Vihdoinkin voimme sanoa hyvästit lipuille ja lapuille, kun tieto kirjataan suoraan järjestelmään. Samalla lisäämme
ennustettavuutta ja vähennämme turhia
virheitä. Tämä tehostaa toimintaa oleellisesti”, Johanna Koskelainen jatkaa.

Yksittäisratkaisuista
yhtenäiseen palveluun
Käytännön kenttätyön lisäksi uusi
toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa
myös projektien kokonaishallintaa ja
ennustettavuutta. Projektipäälliköt voivat seurata budjetoituja ja toteutuneita
työtunteja, käytettyjä materiaaleja tai
telinekuutioita suoraan järjestelmästä.
Lisäksi ajantasainen varastoseuranta ja
selkeä hankintaohjaus tehostavat projektimateriaalien hallintaa.
uutta tekniikkaa, vaan opettelemme
samalla myös uusia toimintatapoja”, Johanna Koskelainen jatkaa.
Digiloikkaa on valmisteltu Kympin ammattilaisista koostuvassa projektiryhmässä, jonka vetäjänä toimii Johanna
Koskelainen.
Kuva KYMPPI GROUP

Asiakaslähtöisyyttä

digiloikalla

”Tämä on meille strateginen valinta ja
keino pysyä mukana liike-elämän kehityksessä. Olemme panostaneet digitaa-
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lisiin sovelluksiin muutaman viimeisen
vuoden aikana todella monipuolisesti”,
sanoo toimitusjohtaja Johanna Koskelainen.

Asiakas ja henkilöstö
kehittämässä palveluita
Ensi vuoden alkupuolella käyttöönotettava toiminnanohjausjärjestelmä tukee

liiketoiminnan eri osa-alueita. Kehittämistä on tehty asiakaslähtöisesti, henkilöstön osaamista hyödyntäen.
”Kehitystyö lähtee aina liiketoiminnan
tarpeista. Asiakkaamme ovat antaneet
meille hyvää palautetta digitalisaation
mahdollisuuksista. Myös henkilöstömme rooli palveluiden kehittämisessä on
merkittävä. Emme ota vain käyttöön

Hyvästit lipuille ja lapuille
Digiloikka tarkoittaa Kympillä merkittävää tehokkuuden lisääntymistä
erityisesti töiden suunnittelussa, kirjaamisessa ja laskutuksessa. Lisäksi pilvipalveluun siirtyminen tukee etätyöskentelyä. Jatkossa jokaisella Kympin
työntekijällä on käytössä matkapuhe-

”Olemme tarkastelleet toimintatapojamme laaja-alaisesti kehitysprojektimme aikana. Digiloikka tuo ison muutoksen toimintaamme, kun luovumme
yksittäisratkaisuista ja panostamme yhtenäiseen palveluun.”
Tulevaisuudessa Kympin toimintamallin
tunnistaa siis muustakin, kuin asentajan
kädentaidoista tai sinisistä haalareista.
Digitaalisuus on vahva osa teollisuuden
johtavan kumppanin palveluita.

Digi leap contributing to customer orientation
Kymppi Group continues to develop
their open-minded business as usual.
The electronic application will be introduced gradually at each site. The
aim of the application is to increase
customer orientation. When the operational models are clear and information is up to date, we can avoid
unnecessary delays in the delivery of
services.

Kymppi Groupissa jatketaan tuttuun tapaan ennakkoluulotonta
liiketoiminnan kehittämistä. Asteittain eri työkohteissa käyttöönotettavalla sähköisellä sovelluksella pyritään lisäämään asiakaslähtöisyyttä. Kun toimintamallit ovat selkeitä ja tieto ajantasaista,
vältytään turhilta viivästyksiltä palvelujen toimittamisessa.
Digitalisaatio, tuo työelämän päivittäinen puheenaihe, ei ole jäämässä pelkäksi sanahelinäksi Kymppi Groupissa.
Kasainvälisesti toimiva yritys jatkaa
kasvustrategiaansa ja aikoo olla alansa
edelläkävijä myös jatkossa.

”Koin tärkeänä osallistua tähän hankkeeseen vahvalla työpanoksella. Samalla kun opimme uusia toimintatapoja,

annan myös muutokselle kasvot esimerkilläni.”

“This is our strategic choice and a way
of keeping up with the development
of business life. We have diversely invested in digital applications during
the last couple of years”, says CEO
Johanna Koskelainen.

Service development
by the customer and the staff

From a single solution
to consistent services

A new ERP system will be implemented at the beginning of next year to
support many different areas of our
business.

The digi leap at Kymppi means a
significant boost of efficiency, especially in the planning, recording and
invoicing of jobs. In the future, every
employee of Kymppi will have a mobile application, which records the job
done directly on the order. In addition
to practical field work, the new ERP
also aids project management.

“The development work is always born
out of the business need. Our customers have given us good feedback
on the opportunities of digitalization.
Also, the role of our staff is significant
in the service development. We are
not only implementing new technology, but also learning about new ways
of working at the same time”, Johanna
Koskelainen continues.
The digi leap has been prepared by a
professional project group at Kymppi,
lead by Johanna Koskelainen.

In the future, you’ll be able to recognise the Kymppi way of working from
something else, in addition to our
craftsmanship or blue overalls. Digital
services are an essential part of our
service that we, as your leading industrial partner, can offer.

2016
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Kumppanina
yrityksen eri vaiheissa

Asiantuntijamme
entistä lähempänä

ratkaisuja ja pyrimme löytämään esimerkiksi sopivat sähköiset
järjestelmät kunkin asiakkaan tarpeet huomioiden”, Susanna
kiteyttää.

Tilitoimisto A. Karppinen Oy:n ja Kymppi Group Oy:n yhteinen
historia ulottuu jo yli viidentoista vuoden taakse.
”Matkan varrella yhteistyömme on muuttanut muotoaan aina
sen mukaan, mikä asiakkaan palvelutarve on ollut”, kertoo
KLT-kirjanpitäjä Ari Kallioinen. ”Vuosien saatossa olemme hoitaneet kaikkia taloushallintoon liittyviä tehtäviä – joitakin koko
yhteistyön ajan, joitakin osa-alueita puolestaan varahenkilöjärjestelmämme myötä tietyn jakson. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi äitiyslomien sijaistamiset”, hän muistelee. Tällä hetkellä
tilitoimisto hoitaa Kymppi Groupin pääkirjanpidon sekä palkanlaskennan.

MyBusiness
Digitaalinen työtila on uusi
ja sujuvampi tapa hoitaa
tilintarkastukseen, vero- ja
lakipalveluihin sekä neuvontapalveluihin liittyvät asiat.

”Pitkät, vahvalle luottamukselle perustuvat asiakassuhteet ovat
meille tärkeitä ja pisimmät niistä ovatkin lähes yhtä pitkiä kuin
koko yrityksemme historia”, Susanna ja Ari kertovat. ”Meiltä
asiakas saa omat, nimetyt yhteyshenkilöt ja kaikki taloushallintopalvelut samasta osoitteesta”, toteaa Ari.
Tilitoimisto A. Karppinen Oy on vuonna 1978 perustettu oululainen taloushallintopalveluita tarjoava perheyritys. Yritys työllistää noin 65 henkilöä ja sillä on seitsemän toimipistettä Oulun
talousalueella. Tilitoimiston asiakaskunta koostuu hyvin monenlaisista tahoista – pienistä toiminimistä ja yhdistyksistä satoja
henkilöitä työllistäviin konserniyrityksiin.

Palkanlaskennan siirtyminen tilitoimistolle on tapahtunut kuluneen syksyn aikana. ”Siirto on toteutettu hyvässä yhteistyössä
Kymppi Groupin aiemman palkkahallinnon kanssa ja muutos
on hoitunut erittäin sujuvasti”, toteaa Tilitoimisto A. Karppinen
Oy:n palkkatiimin esimies Susanna Kärenlampi.

Tilitoimisto A. Karppinen Oy on auktorisoitu tilitoimisto ja Taloushallintoliitto ry:n jäsen. Sen laatujärjestelmä on ISO9001:2008
standardin mukaisesti DNV GL:n sertifioima.

Viimeisten vuosien aikana Kymppi Groupin kasvu on ollut hyvin
voimakasta. Kasvu ja yrityksen toiminnan kansainvälistyminen
ovat tuoneet omat mausteensa myös taloushallintoon. ”Yhdessä olemme ottaneet haasteet vastaan ja yhdessä olemme pystyneet niihin vastaamaan”, Ari naurahtaa. ”Voimme olla asiakkaidemme kumppanina esimerkiksi taloushallinnon järjestelmämuutoksissa ja niiden käyttöönotossa, näin olemme toimineet
myös Kymppi Groupin kanssa”, hän jatkaa.

MyBusiness Finland

”Kymppi Groupin, kuten monien muidenkin asiakkaidemme,
taloushallinnon tehtäviä hoidamme asiakkaan omilla järjestelmillä”, sanoo Susanna. ”Toimivien yhteyksien ansiosta työskentely onnistuu myös meidän toimitiloistamme käsin ja sovimmekin aina yhdessä asiakkaamme kanssa kullekin parhaiten
sopivan toimintatavan”, hän mainitsee. ”Muutoinkin toimintamme yhtenä kulmakivenä on se, että teemme asiakaslähtöisiä

Tilitoimisto A. Karppinen Oy kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti. Susanna
ja Ari koulutustilaisuudessa SuperPark Oulussa.

PwC Suomi:
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Modernin
laitosrakentamisen
taidonnäyte Porvoossa
Lokakuussa 2016 käyttöönotettu vedyntuotantolaitos Nesteen
jalostamolla Porvoossa on taidonnäyte modernista laitosrakentamisesta. Linde Groupin pohjoismaisen tytäryhtiön, AGAn, rakentama, etäohjattava ja energiatehokas tuotantoyksikkö tuottaa vetyä
maakaasusta höyryreformointiprosessilla. Kymppi Group toimitti
rakennushankkeeseen tarvittavat eristys- ja telinetyöt.
Porvoon vetylaitos on AGAn historian suurin ja modernein tuotantoyksikkö. Prosessissa syntyvä vety käytetään Nesteen Kilpilahden jalostamolla
esimerkiksi rikittömien dieseltuotteiden
ja korkealaatuisten perusöljyjen valmistamiseen. AGA huolehtii omistamansa laitoksen operoinnista ja toimittaa
Nesteen käyttöön noin viidesosan Porvoon jalostamon tarvitsemasta vedystä.
Kansainvälisestikin merkittävän, energiatehokkaan laitoksen suunnittelusta vastasi Linde Engineering. Laitosta
operoidaan ja valvotaan Linde Groupin
valvontakeskuksesta Saksasta.

Laatua haasteellisessa
aikataulussa
Vetylaitoksen rakentaminen on mittava
hanke. Noin 100 miljoonan euron investoinnin toteutuksesta vastasivat useat
Linde Groupin tytäryhtiöt. Laitoksen
putkisto- ja laiteasennukset toimitti Caverion Industria Oy, joka tilasi hankkeen
teline- ja asennustyöt Kymppi Groupilta.

”Aloitin työsuunnittelulla Porvoossa
heti uuden vuoden alkaessa ja ensimmäinen projektimiehistö saapui paikalle
muutaman viikon kuluttua. Kenttätyö
päättyi heinäkuulla ja viimeiset paperityöt saimme valmiiksi syyskuulla 2016”,
kertoo projektin työmaapäällikkö Ilkka
Tuulaniemi.
Haasteellinen projektiaikataulu mittasi
myös Kympin ammattilaisten käytännön suunnitteluosaamista.
”Projekti käsitti kaikkiaan noin 8 000
m2 putkistoja. Laite-eristyksiä teimme n.
4 200 m2 ja lisäksi pellitimme Reformerin kattokaapin ulkovuoraukset. Haasteellisessa aikataulussa meiltä kysytään
myös teknistä suunnitteluosaamista sitä
mukaa, kun työ etenee. Olen kovin tyytyväinen projektiryhmäämme ja taitoon
tehdä laatua kireässäkin aikataulussa”,
Ilkka Tuulaniemi tiivistää teline- ja eristysalan ammattilaisten tuomaa lisäarvoa hankkeeseen.

Tour de
force of modern
facility construction in Porvoo
The Neste hydrogen production
plant in Porvoo, put into service
in October 2016, is a true feat of
modern facility construction. Constructed by Linde Group’s subsidiary AGA, this remotely controlled
and energy efficient production
plant produces hydrogen from
natural gas using the steam reforming process. The hydrogen
generated in this process is used,
for example, to produce sulfurless
diesel products and high quality
base oils.
The construction of the hydrogen
plant is an enormous undertaking,
and several Linde Group subsidiaries have been in charge of it. The
piping and equipment installations
are delivered by Caverion Industria Oy, which ordered scaffolding
and installation works from Kymppi
Group.
The challenging project schedule
really put the skills of the professionals at Kymppi to the test.
“A tight schedule requires technical
planning skills. I am very pleased
with our project team and the ability to work under a tight schedule”, says Ilkka Tuulaniemi, the site
manager of Kymppi Group.

Kuva KYMPPI GROUP
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Henkilökuvassa

Jarmo Aho
Projektipalvelupäällikkö Jarmo Aho on yksi Kymppi Groupin viimeisimmistä vahvistuksista. Aiemmin Neste Jacobsin
työmaapäällikkönä toiminut ammattilainen tietää, miten investointiprojekti tai suurseisokki hanskataan. Vuosia amerikkalaista jalkapalloa EM-tasollakin pelannut mies suhtautuu
työhönsä kilpaurheilijan pieteetillä. Työtään hän tekee periksiantamattomasti, kuitenkin samalla hyvään joukkuehenkeen
panostaen.
Vapaa-ajallaan Jarmo huoltaa itseään kuntosalilla tai luonnossa liikkuen. Aika kuluu myös Harrikalla tai asuntoautolla ajellen yhdessä avovaimon ja puolitoistavuotiaan pojan kanssa.
Kun mukaan viikonloppumatkalle otetaan vielä koira ja kissa,
muistuttaa caravan-retki lähes sirkuskäyntiä. Etelä-Suomessa
koko ikänsä asunut Jarmo on tyytyväinen elämäänsä, kun työ
ja vapaa-aika ovat sopivassa tasapainossa.
Nimi: Jarmo Juhani Aho
Syntymäaika: Runebergin päivä, 1961
Syntymäpaikka: Helsingin mlk
Kotipaikka: Askola
Kympillä töissä: 1.9.2016 lähtien.
Tehtäväni Kympillä: Projektipalvelupäällikkö. Käytännössä
vastaan operatiivisesta toiminnasta Etelä-Suomen alueella.
Viihdyn Kympillä koska: Päivät ovat vaihtelevia ja meillä on
hyvä joukkue. Hyppäsin liikkuvaan junaan, jossa mennään
eteenpäin vauhdilla.
Työssä minua motivoi erityisesti: Vastuu sekä osaavat ja
motivoituneet työkaverit.
Kansainvälisen yrityksen menestys perustuu: Strategiseen
pelisilmään. On kartoitettava maaperä ja tunnettava, mitä
pelikentällä tapahtuu.
Suomessa parasta on: Kesä ja luonto. Vuodenaikojen vaihtelu on myös rikkaus.
Elämässä tärkeitä asioita ovat: Perhe, terveys ja työ.
Lempiruokani: Maksalaatikko, mielellään rusinoilla ja hyvällä
hillolla.
Lempijuomani: AB-piimä
Mottoni: ”No hitto miks ei?”
Tulevaisuudessa Kymppi Group on: Markkinajohtaja sekä
eristys- että telinalalla.

Presenting the profile of

Jarmo Aho
Project Service Manager Jarmo Aho is one of the
latest reinforcements of Kymppi Group. He has previously served as a site manager for Neste Jacobs, and
knows how to handle an investment project or major
shutdown. This man has played American Football
at European Championship level, and the piety of an
athlete clearly shows in his work. He is relentless in
his work, which helps to contribute to the good team
spirit.
During his time off, Jarmo either takes care of himself
at the gym, or explores the surrounding nature. He also
enjoys taking a ride on his Harley, or in his campervan,
along with his partner and 18 month-old son. When the
family dog and cat join the weekend trip, the camping
trip resembles something of a circus. Jarmo has lived his
entire life in Southern Finland, and is content with his life
in which work and free-time are nicely balanced.
Name: Jarmo Juhani Aho
Date of birth: Runeberg’s day, 1961
Place of birth: Helsinki rural municipality
Place of residence: Askola
Working at Kymppi: Since September 1st 2016.
Duties at Kymppi: Project Service Manager. This
means being in charge of the operative functions in
Southern Finland.
I enjoy working at Kymppi, because: The days vary,
and we have a good team. I jumped into a moving
train, which runs fast.
In my work, I am especially motivated by: Responsibility and motivated colleagues.
The success of an international business is based
on: Having a strategic eye for the game. You need to
chart your grounds and know what happens on the
game field.
The best things about Finland are: The summertime
and nature. The changing of the seasons are also a
delight.
Important things in life are: Family, health and work.
My favourite food: Liver casserole, preferably with
raisins and good jam.
My favourite drink: AB-sourmilk
My motto: “Heck, why not?”
In the future Kymppi Group will be: A market leader
in both the insulation and scaffold business.

Kuva KYMPPI GROUP
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Vahvistusta
Etelä-Suomen
palveluihin
Kympin Etelä-Suomen joukkue vahvistui syksyn aikana. Työmaapäällikkö
Janne Mettovaara palasi takaisin entisiin tehtäviinsä muutaman vuoden
poissaolon jälkeen. Yli 25 vuotta Kym-

Caritas Työterveys
on yrityksen asialla

Kuva KYMPPI GROUP

pillä aiemmin työskennellyt eristys- ja
telinealan ammattilainen jatkaa työtään
Porvoon toimipisteessä Jarmo Ahon
organisaatiossa Etelä-Suomen alueella.
Jarmo ja Janne sekä koko Etelä-Suomen henkilöstö lupaavat asiakkaille
joustavaa palvelua tutulla Kympin toimintamallilla.

Strenghtening services in Southern Finland
Caritas Lääkärit Oy on pohjoissuomalainen terveyspalvelualan
yritys, joka on toiminut yli neljä vuotta Oulussa sekä reilut
kaksi vuotta Raahessa. Työterveyspalvelujen lisäksi tuotamme
yksityislääkäripalvelut erikoislääkärivastaanottoineen lääkärikeskuksissamme. Oulussa saman katon alta löytyy myös muun
muassa laboratorio-, röntgen- ja ultraäänipalvelut.
Vajaassa viidessä vuodessa toiminta on kasvanut kovalla
vauhdilla. Työntekijäasiakkaita on noin 9100 ja yrityksiä lähes
900. Kaiken kokoiset yritykset ovat tervetulleita asiakkaaksi.
Olemme pieni toimija, jolloin pystymme reagoimaan nopeasti
yrityksen muuttuviin työterveystarpeisiin. Kasvun myötä tunnettuus on lisääntynyt ja resurssitilanne on hyvä. Pystymme
palvelemaan myös valtakunnallisesti, koska kumppani löytyy
lähes joka niemestä ja notkelmasta. Laajennamme toimintaamme Raahen seudulla kevään 2017 aikana.

Tiivistä yhteistyötä

Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä esimiesten, johdon ja
työturvallisuusorganisaation edustajien kanssa. Ainoastaan
hyvällä yhteistyöllä saadaan aikaan vaikuttavaa työterveyshuoltoa. Työterveyspalvelulla on asiantuntijaroolinsa suhteessa
ihmisen terveyteen ja työhön. Työpaikalla tehdään kuitenkin
ne ratkaisut, jotka vaikuttavat työtehtäviin. Työterveyden on
turha suositella asioita, jotka eivät ole yrityksessä mahdollisia.
On oltava myös rohkeutta ottaa kantaa vaikeisiinkin kysymyksiin. Ei ole kenenkään etu, jos väärä henkilö työskentelee väärässä paikassa. Työntekijän terveys ja elämänlaatu voivat olla
uhattuna, ja toisaalta työnantajalle voi aiheutua ylimääräisiä
kustannuksia ja työyhteisölle ylimääräistä kuormaa tekemättä
jääneistä työtehtävistä.

Etänä paikalla

Digitaaliset palvelut ovat tulleet myös työterveyspalveluun.
Riittävän tehokkailla ja luotettavilla laitteilla pystytään kohtaamaan ja hoitamaan asiakas myös etäpalveluna. Tämä helpottaa
suuresti esim. erikoislääkäripalvelujen viemistä työpaikoille,
jotka sijaitsevat kaukana kasvukeskuksista. Vastaanottotoimintaan kuuluu aina myös kohtaaminen, vuorovaikutus kahden
ihmisen välillä. Sen turvaaminen tulee muistaa myös työterveyspalveluja kehitettäessä. On edelleen paljoin tilanteita, joissa on hyvä olla läsnä kasvotuksin ilman teknisiä apuvälineitä.

Työkyky arvioon

Caritas Työterveys pilotoi keväällä 2017 uudenlaisen työkyvyn avovalmennuksen yrityksille. Palvelun keskiössä ovat alle
40-vuotiaat henkilöt, joilla on toistuvia sairauspoissaoloja tai
paljon työterveyspalveluitten käyttöä. Jokaiselle prosessiin
osallistuvalle tehdään laaja työkykyarvio ja laaditaan henkilökohtainen työkykyvalmennuspolku, joka kestää 2 vuotta.
Valmennukseen ei käytetä useita perättäisiä työpäiviä vaan
valmennus tapahtuu kiinteässä yhteistyössä työpaikan kanssa.
Oleellista on löytää jokaiselle valmennettavalle oma henkilökohtainen polku parempaan terveyteen ja elämänlaatuun.

Pohjoista hyvinvointia rakentamassa

Caritas Lääkärit Oy:n pääomistaja on oululainen yleishyödyllinen Caritas-Säätiö. Caritas-Säätiön taustalla vaikuttaa muun
muassa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä sekä paikallisia
veteraani- ja vammaisjärjestöjä. Lisäksi osan Caritas Lääkärit
Oy:stä omistaa helsinkiläinen Diacor Terveyspalvelut Oy.
Yhteiskuntavastuu on meille tärkeä asia. Yhteiskuntavastuullisuus tarkoittaa sitä, että voitostamme menee verojen
jälkeen yli puolet vanhusten ja vammaisten asumispalveluitten
kehittämiseen sekä virkistys- ja harrastustoimintaa tukeviin
palveluihin. Lisäksi maksamme veromme Suomeen. Vuonna
2015 Suomalaisen Työn Liitto myönsi Caritas Lääkärit Oy:lle
Yhteiskunnallinen yritys –merkin.
Kymppi Group on ollut alusta alkaen asiakkaamme. On ollut mielenkiintoista seurata perheyrityksen kehitystä ja kasvua
kansainväliseksi eristys- ja telinealan huippuosaajaksi. Kymppi
Groupissa halutaan pitää henkilöstöstä hyvää huolta. Merkille
pantavaa on myös hyvä työilmapiiri, joka syntyy johdon ja
henkilöstön arvostaessa toisiaan. Myös työterveyspalvelun ja
yrityksen yhteistyötä leimaa suoruus ja välittömyys. On mukava tehdä yhteistyötä ilman pönötystä, rakentavassa hengessä.

The Kymppi team in Southern Finland was strengthened during the autumn. Site manager Janne Mettovaara
has returned to his former post after
a few year’s absence. He is a profes-

sional in the insulation and scaffolding
sector, who earlier worked at Kymppi
for more than 25 years. He will continue to work at the Porvoo area in
Southern Finland, in Jarmo Aho’s or-

ganization. Jarmo and Janne, as well
as the entire staff of Southern Finland,
promise flexible service to customers
with the usual Kymppi business model.

Kumppanisi
kuljetuksiin.

Hyvää Joulun aikaa Kymppiläisille sekä kaikille tämän lehden
lukijoille!

Paula Tuominen, toimitusjohtaja,

Caritas Lääkärit Oy
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Energiaa ja
laskettelua
Tanskan
tapaan
Kymppi Groupilla on meneillään kaksi mittavaa eristysprojektia
Tanskassa. Kööpenhaminassa rakennetaan bioenergialaitosta,
jonka päällä kaupunkilaiset voivat lasketella tai ihailla maisemia.
Kymppi on rantautunut myös Etelä-Tanskan rannikolle, Frederician
taajamaan. Puuhaketta polttavan voimalaitoksen on määrä
valmistua vuoden 2017 alkupuolella.
Babcock & Wilcox Vølund A/S on
1930-luvulta saakka toiminut tanskalainen bioenergia-alan tekninen osaaja.
Yhteistyö silloisen Kymppi Eristyksen
kanssa alkoi vuonna 2007 Ruotsissa
Bodenin kattilahankkeessa. Tämän jälkeen yhteisiä töitä on tehty säännöllisin
väliajoin. Nyt käynnissä on kaksi projektia, toinen Kööpenhaminassa ja toinen
Fredericiassa.
”Laskin, että yhteisiä projekteja on kaikkiaan kymmenkunta. Uskon, että hyvät
kokemukset johtivat myös kauppoihin
Tanskassa” Kymppi Groupin projektipalvelupäällikkö Kari Kokkoniemi kertoo.

Bioenergialaitos ja
laskettelukeskus vanhalle
satama-alueelle
Kööpenhaminan vanhalle satama-alueelle rakennetaan kahden kattilan bioenergialaitosta, Amager Bakkea. Vaikka
kohteen teknologia on huippuluokkaa,
se on mielenkiintoinen myös toisesta
syystä: energialaitoksen päälle rakennetaan sekä laskettelukeskus että näköalapaikka kaupunkilaisille.
Amager Bakke on Kööpenhaminan
kaupungin tilaama hanke, jonka rakentamisesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu. Energialaitoksen päälle tulevaan
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rakennukseen tulee kolme 1 500 metrin
pituista laskettelurinnettä kaupunkilaisten vapaa-ajanviettoa varten. Kööpenhaminalaiset voivat myös jatkossa
seurata bioenergian tuotantoprosessia
lähietäisyydeltä. Kaupungin tavoitteena onkin olla hiilineutraali vuoteen 2025
mennessä.
”Teemme hankkeen putkisto- ja laitteistoeristykset. Vaikka kohteen laajuus on
valtava, työmaalla on vain valikoidusti
toimijoita. On ilo olla heidän joukossaan”, Kari Kokkoniemi kertoo.

Kuva KYMPPI GROUP

Energy and downhill skiing the danish way
Kymppi Group has two extensive insulation projects going on in Denmark.
In Copenhagen, a bioenergy plant, on
which the citizens can ski downhill, or
just admire the views. Kymppi has also
set ashore to the southern coastline of
Denmark, to the district of Fredericia.
This plant, which burns wood chips is
scheduled to launch within the first
quarter of 2017.

Maailmaa kiertänyt ammattilainen pitää Amager Bakkea myös vaikuttavana
kohteena.
”Tämä on yksi työurani hienoimmista
kohteista. Tästä tulee valtavan hieno
kokonaisuus”, hän jatkaa.

Kymppi rantautui
Fredericiaan
Fredericia on Etelä-Tanskassa, Jyllännin
itäosassa sijaitseva satama- ja teollisuustaajama, joka on nimetty kuningas
Fredrik III:n mukaan. Kymppi Group toimittaa paikkakunnalle rakennettavaan
energialaitokseen putkistojen ja laitteistojen eristystyöt Babcock & Wilcox Vølundin tilaamana. Kohteen päätilaaja on
Dong Energy.

”Frederician hanke sopii hyvin Tanskan
valloitukseemme. Aloitimme elokuulla
ja arvioin töiden kestävän alkuvuoteen
2017”, Kari Kokkoniemi kertoo.
Vaikka projektissa riittääkin vielä tekemistä, kohteen työmaapäällikkö Raimo
Saranpää uskoo ammattilaisten osaamiseen: ”Projekti on lähtenyt jouhevasti
liikkeelle. Me teemme tämän samalla
tyylillä loppuun saakka, laatu- ja turvallisuusvaatimuksia tiukasti noudattaen.”

Babcock & Wilcox Vølund A/S has
been a Danish technological expert
of bioenergy since the 1930’s. Their
co-operation with Kymppi Eristys
started in 2007 in the boiler contract
carried out in Boden, Sweden.
“Now we have had around ten joint
projects. I believe that good experiences lead to business in Denmark”,

says Kari Kokkoniemi, the project service manager of Kymppi Group.

Kymppi goes ashore
to Fredericia

The bioenergy plant and a ski
centre at the old harbour area

Fredericia is a harbour and industrial
district located in southern Denmark.
Kymppi Group delivers insulation of
piping and equipment for the energy
plant that’s to be built in the town. The
work is ordered by Babcock & Wilcox
Vølund. The main contractor of the site
is Dong Energy.

The two boiler bioenergy plant,
Amager Bakke, will be built in the
old harbour area of Copenhagen. Although the plant represents top-notch
technology, it is also interesting for
another reason: A ski centre and a
vantage point for citizens to look out
will be built at the top of the plant.
“We deliver the pipe and equipment
insulations for this undertaking. Although the scope of the site is huge,
there are only a small selection of
operators. It is a pleasure to work
among them”, Kari Kokkoniemi says.

The Fredericia contract suits well in our
quest to conquer Denmark. We started
in August and estimate that the work
will go on until the first quarter of 2017.
The contract has run smoothly so far,
and we hope to proceed in the same
manner until the very end, Kari Kokkoniemi states.

2016
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Sosiaalitilarakentamisen
edelläkävijyyttä Raahen
Lapaluodossa
Perämeren rannalla sijaitseva Raahe tunnetaan hyvän tuulen
teollisuuskaupunkina. Viisi kilometriä kaupungin keskustasta lounaaseen sijaitsee Lapaluoto, pieni kyläyhteisö lähellä merenrantaa.
Aivan kylän pääväylän, Lapaluodon satamaan vievän yhdystien
läheisyyteen on noussut modernia tilasuunnittelua edustava
sosiaalitilarakennus. Kyseessä on Kymppi Groupin uusi palvelu
alueen teollisuuden alihankintayrityksille.
Raahen kohde on esimerkki nykyaikaisesta sosiaalitilarakentamisesta.
Kymppi Groupin rakentama ja hallinnoima 420 m2:n suuruinen rakennus tarjoaa nykyaikaiset peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat kaikkiaan noin 240 henkilölle. Sähkölukoilla
varustetussa rakennuksessa on myös
sauna ja keittiö, jossa on ruokailumahdollisuus pukukaapin vuokranneille.
”Lapaluodon sosiaalitila on uusi avaus
liiketoiminnassamme.
Ymmärrämme
teollisuuden alihankkijoiden elämää yhteisellä työmaalla. Näimme tarpeen ilmeisenä yhdessä asiakkaamme SSAB:n
kanssa ja päädyimme toteuttamaan
rakennushankkeen”, Kymppi Groupin
kaupallinen johtaja Hannu Koret toteaa.

Nopea ratkaisu vastuulliselle
työnantajalle
Konteista ja viipaleparakeista tehty
henkilöstötila on ekologinen vaihtoehto.
Käytettynä hankitut kontit modernisoitiin rakennushankkeessa vastaamaan

nykypäivän laatuvaatimuksia. Rakennuksen suunnittelussa pyrittiin myös
energiatehokkuuteen.
”Aloitimme rakentamisen toukokuussa
2016 ja jo elokuussa olimme valmiita.
Betonipilareiden päälle tehty rakennus
on nopea tapa rakentaa. Myös laajentaminen voidaan tehdä nopeasti, jos siihen ilmaantuisi tarvetta” kertoo Raahen
työmaapäällikkö Pekka Leskinen.
Myös Kymppi Groupin HSEQ-asiantuntija Helena Kurkinen näkee rakennuksen edut ilmeisenä:
”Henkilöstötilojen tulee olla varusteiltaan sellaiset, että ne edistävät työntekijöiden työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta. Raahessa nämä vaatimukset
täyttyvät erinomaisesti.”
Lapaluodon sosiaalitilat ovat valmiina
uusille vuokralaisille hyvien kulkuyhteyksien varrella. Mikäli kiinnostuit vuokraamisesta, ole yhteydessä Pekka Leskiseen.

Forerunning
staff facility
construction in
Lapaluoto, Raahe
A 420 square meter staff facility
building constructed and managed
by the Kymppi Group in Lapaluoto,
Raahe provides modern sanitary
arrangements together with dressing, eating and clothing storage facilities for about 240 people.
“The Lapaluoto staff facilities are
a new line in our business. We saw
the obvious need and we ended
up implementing the construction
project,” says Hannu Koret, Commercial Director of Kymppi Group.
A staff facility made of containers is
an ecological and energy-efficient
alternative, which can be built and
expanded rapidly.
“We started the construction in
May of 2016, and already in August
we were ready,” says Raahe Site
Manager Pekka Leskinen.
Also, HSEQ expert Helena Kurkinen of the Kymppi Group sees the
benefits of the building as obvious:
“Staff facilities should be equipped
so that they contribute to the
health and safety of the employees’
working conditions. These requirements are met very well in Raahe.”

Kuva KYMPPI GROUP
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Sääsuoja turvana
kirkonmäellä
Marraskuinen päivä on hämärtymässä Oulun kaupunginosassa Ylikiimingissä. 1786 valmistunut puinen ristikirkko
seisoo jykevästi paikallaan kirkonmäellä lumihiutaleiden putoillessa hiljalleen huurteisten puiden oksille. Yksi Oulun seudun
merkittävimmistä kirkoista ei häiriinny viereen nousseesta,
huputetusta työmaasta. Kulttuurihistoriallisesti arvokas paikka
on saamassa pihapiiriinsä seurakuntatalon, jonka talvirakentaminen turvataan sääsuojauksella.
Ylikiimingin seurakuntatalon rakentaminen on esimerkki modernista uudisrakentamisesta. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu rakennuksen tulevien
käyttäjien näkemykset. Rakentamiselle
asetetut laatuvaatimukset ovat korkeat:
tiloista halutaan tehdä paitsi monikäyttöiset, myös turvalliset ja terveelliset.
”Sääsuojaus kuuluu nykyaikaiseen uudisrakentamiseen. Sen tärkein tehtävä
on estää ulkoa tuleva kosteus rakentamisen aikana. Tällä lyhennetään rakentamiseen liittyviä kuivatusaikoja ja
ennaltaehkäistään myöhempiä kosteusvaurioita”, kertoo Kymppi Groupin
liiketoimintajohtaja Markku Neuvonen.

Ammattilaiset asialla
Ylikiimingin seurakuntatalon rakennusurakoinnista vastaa oululainen KTC
Group Oy. Rakennusurakointiin, saneeraukseen ja kiinteistösijoittamiseen
erikoistunut monialayritys tarjoaa asi-

akkailleen vaivattomia ja varmoja kokonaisratkaisuja. Kymppi Group toimittaa
kohteeseen Layherin XL -sääsuojat KTC
Groupin tilaamana.
”Sääsuojatulla työmaalla koneet ja materiaalit ovat turvassa kosteudelta, eikä
rakentaminen muutoinkaan vaaranna
seurakuntalaisten asiointia kirkossa tai
hautausmaalla. Olemme tyytyväisiä
yhteistyöhön Kymppi Groupin kanssa.
Ammattilainen tilaa mielellään palvelun
ammattilaiselta”, toteaa KTC Groupin
vastaava mestari Juha Koskela.
Ammattilaiset näkevät sääsuojien parantavan myös kohteen ympäristöystävällisyyttä. Kun materiaalit ovat suojassa kosteudelta, vähennetään niiden
hävikkiä ja jätteiden määrää. Sääsuojan
avulla rakennuskohde voidaan myös
rajata kirkonmäen muusta toiminnasta,
mikä vähentää rakentamisesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja kulttuurihistoriallisen miljöön rikkoutumista.

Weather
protection
at the congregational centre
The construction of Ylikiiminki
congregational centre is an example of modern construction. The
quality of construction standards
is of the highest level: In addition
to being versatile, the venue needs
to be safe and healthy as well.
“Weather protection is an essential element of modern construction. Its most important task is to
prevent moisture from entering
the facility during construction.
This will shorten the period for
drying during construction, and it
will also prevent moisture damage
later on”, says Markku Neuvonen,
Kymppi Group’s Business Manager.

Teollisuuden vaativimpiin kohteisiin

ENERGIATEHOKKAAT
ERISTYSRATKAISUT

The contractor of the Ylikiiminki
congregational centre is the KTC
Group Oy from Oulu. The Kymppi Group delivers Layherin XL
-weather protection to the site.

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

“Weather protection at the construction site keeps machinery and
materials safe from moisture. We
are happy with our co-operation
with the Kymppi Group. A professional likes to order the service
from another professional”, Juha
Koskela, KTC Group’s work superintendent states.

Toimitamme laadukkaat ja mittatarkat eristysratkaisut vaativimpiinkin
kohteisiin ja olosuhteisiin.

Lue lisää energia
tehokkaista teollisuus
eristysratkaisuistamme.
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Read more about energy
efficient PAROC solutions
for process industry.
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Teollisuuden johtava eristys- ja telinealan kumppani
Leading partner in industrial insulation and scaffolding

ERISTYSPALVELUT
Lämpö- ja kylmäeristäminen
teollisuushankkeissa ympäri maailman

TELINE- JA SÄÄSUOJAT
Joustavat teline- ja sääsuojaratkaisut

Keminmaa

OULU

INSULATION SERVICES

Raahe

Thermal and cold insulations
for industrial projects around the world

SCAFFOLDING
Adaptive scaffolding and
weather protections

Äänekoski

Tampere
Lappeenranta
Porvoo
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