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Top
Installation
kasvaa

Huoli poliittisesta
ilmapiiristä jarruttaa
Venäjän-kaupan kasvua
Suosi venäläistä -toimien pelko rajoittaa muun
muassa suomalaisyritysten investointeja.
Olli Vesala

●●Meyerin Turun telakalla hytti-

asennuksia tekevä Top Installation
oy pitää Jokioisten Vaulammia yhä
kiinteämmin toimistonsa pääpaikkana, vaikka yrityksellä on
varasto ja neuvottelutilat myös
Raisiossa. Varsinaiset hyttiasennukset Turun telakalla ovat
kovassa kasvussa telakan hyvän
tilauskannan myötä.
Jaakko Leinonen
Jokioinen

Varsinainen syy, että Top Installation on suuntautunut yhä voimakkaammin Forssan seudulle –
vaikka varsinaiset hyttiasennukset tehdään Turun telakalla – löytyy siitä, että yrityksen omistavat
veljekset Marko ja Mikko Ranta
ovat kotiutuneet Turun seudulla vietettyjen vuosien jälkeen takaisin Forssan seudulle. Marko
on rakentanut Ypäjälle veljesten
sukutilalle omakotitalon ja Mikko on asunut Forssassa jo vuodesta 2009.
– Asia taitaa olla niin, että Forssasta ei pääse koskaan eroon.
Suur-Forssan alueella ovat niin
suku kuin ystävät. Täällä löytyvät palvelut läheltä ja nopeasti.
Seutukunnalla on hyvä elää, Mikko tiivistää.
Veljekset ovat omistaneet
vuonna 1999 perustetun Top
Installationin kokonaan vuodesta
2010 lähtien.
TOP INSTALLATION ASENTAA lai-

voihin Meyerin hyttitehtaan Piikkiössä valmistamia hyttejä. Tällä hetkellä työn alla on risteilyalus Mein Shiff 1, joka valmistuu
ensi keväänä. Lisäksi yrityksellä on sopimus hyttiasennuksista
Mein Shiff 2:een, jonka luovutus
tilaajalle on vuoden 2018 lopussa. Laivan runkoa valmistetaan
jo Turussa.
Kumpaankin risteilijään Top
Installation asentaa 633 moduu-

lihyttiä, joiden pinta-ala on 15 000
neliömetriä laivaa kohden. Neliömäärät ovat kauppakeskuskokoa.
Yritys on tehnyt tänä syksynä
pitkäaikaisen sopimuksen laivahyttien asentamisesta ja hyttien
varustamisesta sekä sisustustöiden tekemisestä Meyerin Turun
telakan kanssa.
Sopimukseen kuuluu loistoristeilijöihin Costa 1:een ja 2:een
alusta kohden tehtävät 830 hyttiasennusta sekä 18 huipputasoisen
suite-hytin asentaminen. Kummassakin laivassa hyttien lattiapinta-ala on 22 000 neliömetriä.
Veljekset laskevat, että kiireisimmät vuodet heille ajoittuvat
tilausten osalta 2020-luvun alkuun. Työtä nyt tehdyt sopimukset ja viisi optiolaivaa tuovat aina
vuoteen 2025.
MIKKO RANTA SANOO yrityksen

työllistävän tällä hetkellä 30–35
henkilöä. Hyttien/käytävien linjaus ja asennustarkkuus työskentelyssä on oltava todella korkealla
tasolla, eikä mittavirheitä sallita.
Yrityksen tehtäviin kuuluu
myös hytin sisätyöt koristelistojen kiinnityksineen ja sänkyjen,
huonekalujen ja taulutelevisioiden asentamisineen. Yritys on
ulkoistanut hyttiasennuksissa
tarvittavien teräslaipioiden auki polttoleikkaamisen ja kiinni
hitsaamisen. Näitä 2,5 kertaa 7,5
metrin kokoisia aukkoja tarvitaan
hyttien kuljettamiseen paikoilleen runkoon.
Lisäksi tehtäviin kuuluu lop-
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Marko ja Mikko Ranta sanovat, että yritystä halutaan kehittää rauhallisesti. Töitä on luvassa ainakin vuoteen 2025. Yrityksen työntekijät ovat pääosin Turun talousalueelta. KUVA: Jaakko Leinonen
pufiksaus ja -siivous. Siivoukseen
yrityksellä on oma porukkansa.
Lisää tekijöitä yritys on palkannut Turun aikuiskoulutuskeskuksen järjestämien hyttien sisustusasentajakurssien kautta. Tätä kautta on palkattu vuosittain
muutamia uusia tekijöitä.
– Me saimme vaikuttaa myös
koulutuksen sisältöön. Yhteistyö koulutuksen järjestämisessä
on toiminut, Marko Ranta sanoo.
Mikko Ranta sanoo yrityksessä uskotun aina telakkateollisuuden olemassa oloon ja kehitykseen Suomessa. Työtä hyttiasennuksissa on riittänyt jokaiselle
toimintavuodelle, vaikka joskus
tilanne on ollut nihkeä. STT

Mittatarkkuus kunniassa
Jaakko Leinonen
Raisio

Top Installation rakensi viime vuonna Tallink Megastarin tax-freemyymälän kattomoduuleja ja ramppeja kaikkiaan seitsemään kerrokseen. KUVA: Top Installation

Laivahyttien asennuksissa mittatarkkuuden on oltava kunnossa.
Top Installation omistajakaksikko Marko ja Mikko Ranta tulivat
yritykseen vuonna 1999 sisustusasentajiksi.
Mikko Ranta sanoo yrityksen
pitävän huolta, että asennukset
viedään loppuun aina hyvissä
ajoin. Tämä merkitsee sitä, että
oma urakkaosuus pyritään saamaan valmiiksi jo muutamia viik-

koja ennen lopullista määräaikaa.
Tämä antaa mahdollisuuden
tehdä rauhassa tarvittava loppusilaus. Vuosien kokemus ja kokenut henkilökunta auttavat koko
ketjun pysymistä aikataulussa.
TOP INSTALLATIONISSA ollaan tyy-

tyväisiä, että Turun telakka on
saanut Mayerista telakkaa kehit-

Kasvun pitää tapahtua
harkitun tasaisesti.

tävän isännän. Meyerin sitoutumisesta kertoo paljon se, että
merkittävien investointien lisäksi
Meyerin toimitusjohtaja Jan Meyer johtaa telakkaa Turussa.
Telakka on viestittänyt , että
Top Installation voisi kasvaa ripeämmin. Mikko Ranta sanoo, että mihinkään ripeään kasvuun yritys ei lähde mukaan, vaan kasvun
pitää tapahtua harkitun tasaisesti
ja maltilla.
Liikevaihdon veljekset laskevat
nousevan lähivuosina yli kahden
miljoonan euron.

Suuri osa Venäjällä toimivista
suomalaisyrityksistä suhtautuu tulevaisuuteen melko valoisasti. Suomalais-Venäläisen
kauppakamarin (SVKK) kyselyn mukaan reilut puolet uskoo liiketoimintansa kasvavan
itärajan takana seuraavan puolen vuoden aikana.
Kyselyn tuloksissa voisi olla roimempiakin kasvuodotuksia, jos poliittinen epävarmuus ei aiheuttaisi epäluuloa
ja varovaisuutta suomalaisyrityksissä. Varaa nimittäin vielä olisi: Venäjän-kaupan huippuvuosista ollaan esimerkiksi
vientiluvuissa vielä kaukana.
Poliittinen epävarmuus ja
sanktiot ovat nyt kyselyn mukaan suurin ongelma Venäjällä toimiville yrityksille. Aiemmissa kyselyissä esimerkiksi
ruplan kurssi ja tulliin liittyvät
ongelmat ovat olleet isompia
pulmia.
– Poliittiset kriisit tai välien
kiristyminen realisoituvat uusina kaupan esteinä tai sanktioina, selittää SVKK:n toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.
Kyselyn mukaan lähes puolet yrityksistä on huomannut
Venäjän tuonninkorvauspolitiikan ja protektionististen
toimien vaikuttavan toimintaansa. Rekolainen kertoo, että nykyään esimerkiksi julkisissa hankinnoissa venäläisyritykset saavat suoraan 15 prosentin hintaedun verrattuna

Jaana Rekolainen.
ulkomaisiin yrityksiin. Samaten julkiselle puolelle ei hankita nyt lainkaan ulkomaisia
huonekaluja.
EPÄVARMUUS NÄKYY etenkin

investoinneista pidättäytymisenä. Venäjän kohentuneesta
taloustilanteesta ja piristyneestä kaupasta huolimatta
investointeja tehneiden yritysten määrä on kyselyn mukaan
hienoisessa laskussa. SVKK:n
kevään kyselyssä neljäsosalla
vastaajayrityksistä oli investointiaikeita, nyt vain viidesosalla.
Viennissä ja tuonnissa kasvu on kyselyn mukaan selvää.
45 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo viennin lisääntyneen kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Tuontilukujen
kasvusta kertoi 35 prosenttia
vastanneista. Luvut ovat korkeampia kuin kevään kyselyssä.
Tutkimukseen vastasi 288
kauppakamarin jäsenyritystä.
Tutkimuksen toteutti puhelinhaastatteluina 13.9.–20.10.
Taloustutkimus. STT

Osuuspankilla käynnissä
sähköiset vaalit
Sami Koljonen
Lounais-Häme

OP Ryhmässä äänestetään tällä
hetkellä ympäri maata pankeille
uusia edustajistoja sähköisesti.
Osuuspankit ovat asiakasomisteisia, ja ylintä päätösvaltaa jokaisessa pankissa käyttää
sen omistaja-asiakkaista koostuva edustajisto tai osuuskunnan kokous.
Lounais-Hämeessä edustajistoa uudelle nelivuotiskaudelle

äänestetään OP Urjalassa sekä
OP Lounaismaassa, jossa on yhteensä kolme vaalipiiriä. Jokioisilla, Humppilassa ja Ypäjällä ei
ole tänä vuonna vaaleja.
Ehdokkaisiin voi tutustua
vaalikoneessa osoitteessa op.fi/
edustajistonvaalit. Samassa
osoitteessa on myös sähköinen
äänestyspalvelu, johon kirjaudutaan OP-verkkopalvelutunnuksilla.
Äänestysaika päättyy 19.11.
Tulokset julkaistaan 4.12. FL

