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Kyrötekniikalta päänavaus Venäjälle
■■ Lämpö- 

laitoksia valmis-
tavalla yrityksellä 
positiivista pai-
netta kattilassa

PÖYTYÄ/Kyrö
Marika Timonen

Kyrötekniikka Oy:ssä on tehty 
merkittävä päänavaus Ve-
näjälle. Vuosi sitten yrityk-
sessä hierottiin kaupat bio-
lämpölaitoksesta venäläisen 
JSC Izberdeevsky elevatorin 
kanssa. Viime viikolla yrityk-
sestä lähti laitoksen ensim-
mäinen kuljetus kohti Tam-
bovia. Laitos tulee tuotta-
maan viljanlajittelujätteistä 
lämmintä vettä ison maati-
lan lämmitykseen. Kauppa 
on Kyröntekniikka Oy:lle en-
simmäinen merkittävä ul-
komaankauppa. Se syntyi 
yrityksen väelle suureksi yl-
lätykseksi ensimmäisissä yh-
teisissä neuvotteluissa.

–Ostajat olivat käyneet tu-
tustumassa laitokseen mei-
dän asiakkaalla Suomen Vil-
java Oy:llä Korialla. He oli-
vat tutkineet asiaa laajasti 
ja todenneet, ettei vastaavia 
laitoksia ole tarjolla, tuo-
tannosta vastaava Juha To-
riseva kertoo kaupanteon 
taustoista.

Yritys on tehnyt Tamboviin 
lähtenyttä laitosta vastaavia 
laitoksia kotimaan markki-
noille yli 200. Matkaan lähte-
neen laitoksen erikoisuus on, 
että myös sen kattila on Ky-
rötekniikan omaa tuotantoa.

–Tämä on meille uutta, että 
teemme tämän kokoluokan 
kattiloita, Toriseva kertoo.

Lämpölaitos on myös tes-
tattu ja koeajettu Kyrössä. 
Lämpölaitosten valmistus 
vaatii kuitenkin oman työn li-
säksi oman alansa asiantun-
tevaa alihankintaa. Venäjälle 
lähteneen laitoksen automa-
tiikasta huolehti loimaalai-
nen ja putkitöistä Huittisista 
kotoisin oleva yhteistyö-
kumppani. Sähkötöistä vas-
tasi Kyrön Sähkö Oy.

–Tämä on tällaista verkos-

totyötä, kaupanteossa mu-
kana ollut Jyrki Rintanen 
toteaa.

Myös laitosten lastaami-

nen ja kuljetus vaatii yhteis-
työkumppaneita. Ylileveinä, 
-pitkinä ja -korkeina lämpö-
laitokset vaativat erikoiskul-

jetuksen.
Laitoksen asennustöihin 

Venäjälle ja ylösajoa valvo-
maan lähtee toimitusjohtaja 
Juha Eskolan lisäksi muu-
tama muukin yrityksen työn-
tekijä. Vielä ei ole tarkalleen 
tiedossa, milloin laitos saa-
daan käynnistettyä. Kuljetuk-
sen oletetaan olevan perillä 
kahden viikon päästä siitä, 
kun se tiistaina lähti Vuo-
saaren satamasta ensin ro-
ro-aluksella kohti Pietaria ja 
sieltä Moskovaan maatullat-
tavaksi. Moskovasta lämpö-

laitos matkaa vielä 460 kilo-
metriä kaakkoon kohti Tam-
bovia.

–Lämpökeskukset räätä-
löidään aina asiakkaalle. Tä-
män suunnittelussa meni 
pari kuukautta ja tekemisessä 
puoli vuotta, Toriseva kertoo.

–Kaupan arvo on kolmas-
osa meidän vuoden liike-
vaihdosta, Eskola puolestaan 
paljastaa.

Hitsareita haussa
Yrityksellä on tällä hetkellä 
runsaasti töitä. Työn alla on 
parhaillaan kaksi Pohjan-
maalle isoille puutarhoille 
lähtevää lämpölaitosta.

–Tilanne on muuttunut oi-
keastaan tämän vuoden puo-
lella. Meillä on tällä hetkellä 
paras tilauskanta koskaan, 

Toriseva toteaa.
Hyvä työtilanne näkyy 

myös työvoimatarpeena. 
Akuutti tarve on vähintään 
kahdelle kokeneelle hitsa-
rille, sillä korona säikäytti 
kaksi liettualaishitsaria takai-
sin kotimaahansa. Muutoin 
korona ei vielä ole yrityksessä 
näkynyt.

–Kattilamme ovat paine-
laitteita, joten suotavaa olisi 
vankka hitsauskokemus. Ku-
ten alalla sanotaan ”luokat 
pitäisi olla ajettuna”. Raken-
nehitsareitakin tarvitsemme, 
Toriseva sanoo.

Kesätöitäkin Toriseva roh-
kaisee yrityksestä hakemaan, 
vaikka koronan vuoksi ei var-
maa kesätyötä uskallakaan 
luvata.

Meillä on tällä  
hetkellä paras tilaus-
kanta koskaan.

Juha Toriseva

Kyrötekniikan valmistamaa biolämpölaitosta lastattiin rekan kyytiin torstaina. Avuksi tarvittiin nosturia. Kyröstä lämpölaitos matkasi Vuosaaren sata-
man, Pietarin ja Moskovan kautta Tamboviin isolle maatilalle.

KALLE RAHKASUO

Kyrötekniikasta lähti biolämpölaitos kohti Venäjän Tam-
bovia. Kauppa on yritykselle merkittävä päänavaus ulko-
maankauppaan. Jyrki Rintanen ja Juha Toriseva ikuistivat 
historiallisen hetken.
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Eläkkeensaajat kehottaa esimerkillisyyteen
KORONA
Eläkkeensaajien Keskusliitto 
kehottaa kaikkia ikäihmisiä 
suhtautumaan koronaviruk-
seen ja sen uhkaan suurella 
vakavuudella.

Tämänhetkisen tiedon 
perusteella yli 70-vuotiaat 
henkilöt ovat muita alttiim-
pia saamaan vakavan ko-
ronavirusinfektion. Vaaraa 
voivat erityisesti iäkkäillä 
lisätä sairaudet, jotka mer-
kittävästi huonontavat keuh-
kojen tai sydämen toimintaa 
tai elimistön vastustuskykyä.

–Eläkkeensaajia edusta-
vana järjestönä EKL ottaa 

suurella kiitollisuudella vas-
taan valtioneuvoston tavoit-
teen, jonka tarkoituksena on 
suojata nyt erityisesti yli 70–
vuotiaat henkilöt koronavi-
rustartunnalta. Ikäihmisillä 
on selkeästi nuoria suu-
rempi riski saada taudista 
vakavia, sairaalahoitoa vaa-
tivia oireita ja tätä ei tieten-
kään kukaan toivo, sanoo 
Eläkkeensaajien Keskus-
liitto EKL ry:n puheenjoh-
taja Simo Paassilta.

Toimintaohjeena yl i 
70-vuotiaat on nyt velvoi-
tettu pysymään erillään 
lähikontakteista muiden 

ihmisten kanssa mahdol-
lisuuksien mukaan eli ka-
ranteenia vastaavissa olo-
suhteissa. Heitä kehotetaan 
välttämään lähikontakteja ja 
liikkumista kodin ulkopuo-
lella, koska ne lisäävät tar-
tuntariskiä. 

Mikäli on välttämätöntä 
käydä itse kaupassa, aptee-
kissa tai terveysasemalla 
tai muutoin asioida, se olisi 
hyvä tehdä silloin, kun muita 
asiakkaita on liikkeellä vä-
hän. Etäisyyttä muihin ihmi-
siin on pidettävä vähintään 
metrin verran.

–Meidän kaikkien on nyt 

otettava tämä, jopa kuole-
maan johtava tartuntariski, 
huomioon ja omalla toimin-
nallamme estää tautia leviä-
mästä. Itsemme suojaamalla 

suojelemme samalla myös 
omia läheisiämme ja toi-
mimme esimerkkinä nuo-
remmille sukupolville, jat-
kaa puheenjohtaja Paassilta. 

–Valtioneuvosto julkai-
see tarkat toimintaohjeet 
70–vuotiaille siitä, miten 
koronavirustartuntaa tu-
lee välttää. Kehotan kaik-
kia noudattamaan annet-
tuja ohjeita tarkasti. Kukaan 
meistä ei taatusti halua sitä, 
että maahan joudutaan ju-
listamaan ulkonaliikkumis-
kielto sen takia, ettei nämä 
pehmeämmät keinot tepsi, 
päättää Simo Paassilta.

Mikäli on välttämä-
töntä käydä itse  
kaupassa, apteekis-
sa tai terveysase-
malla tai muutoin 
asioida, se olisi hyvä 
tehdä silloin, kun 
muita asiakkaita on 
liikkeellä vähän. 

Pöytyä 
kokoustaa 
sähköisesti
PÖYTYÄ
Pöytyän kunnanhallitus 
pitää kokouksensa koronae-
pidemian takia sähköisesti 
toukokuun loppuun asti. 
Kunnanhallitus suosittelee, 
että muutkin kunnan toimi-
elimet siirtyvät sähköiseen 
kokoustamiseen.

Pöytyällä on tekniset 
valmiudet järjestää toimi-
elinten sähköiset kokoukset 
kuntalain edellyttämällä 
tavalla. Kunnanhallitus piti 
ensimmäisen sähköisen ko-
kouksensa maanantaina. 


