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TALOUS 19
180 työpaikkaa vaarassa

Liikekeskuksen 10 miljoonan euron remontti valmis

M-real sulkee paperikoneen Äänekoskella

Vanhasta Centrumista jäi runko
TS/Timo Jerkku

Turun Sanomat
VEIJO HYVÖNEN
Perinteikäs liikekeskus Centrum Turun keskustassa on saanut uudet kasvot. Vuoden kestänyt ja noin kymmenen miljoonaa euroa maksanut mittava saneeraustyö on valmis, ja
vuonna 1969 rakennetusta tavaratalosta on käytännössä
jäljellä vain runko.
Centrumissa ovat avanneet
toimitilansa Itella, vaateliike
Dressmann, liikunta- ja hyvinvointikeskus Elixia sekä kahvila Lilin. Ravintolat Forte,
Marilyn ja Vegas ovat olleet
avoinna koko saneerauksen
ajan. Liikekeskuksen suurin
vuokralainen, muotitavaratalo
Halonen siirtyy Hansakorttelista Centrumiin maaliskuussa
2012.

Kaikki tilat
vuokrattu
Vuokrattavaa liiketilaa on kolmessa kerroksessa yhteensä
8 400 neliötä. Lisäksi sisäpihan
pysäköintilaitoksessa on lähes
90 maksullista autopaikkaa,
joista on suora käynti liikkeisiin.
– Talo on täyteen vuokrattu
”jokaista varastokoppia myöten”, sanoo kiinteistön omistavan Capman Real Estaten sijoitusjohtaja Juhani Erke.
Capman RE II -rahasto osti
Centrumin kiinteistön vuonna
2008.
– Kiinteistö oli ostohetkellä
huonokuntoinen, mutta sen
sijainti oli erinomainen. Selvitimme yhtenä vaihtoehtona
myös rakennuksen purkamista. Koska rakennuksen kantava runko oli hyväkuntoinen ja
muuntelukelpoinen päädyimme kiinteistön kokonaisvaltaiseen saneeraukseen, Juhani
Erke sanoo.

Pitkät vuokrasopimukset
Peruskorjauksessa on uudistettu julkisivun lisäksi sisätilat,
kiinteistötekniset järjestelmät,
ulkoseinät lämpöeristeineen,

Yhtiön toimitusjohtaja
Mikko Helander kertoo tiedotteessa, että Husumin tuotantolinja on yksi Euroopan
uudenaikaisimmista ja tehokkaimmista. Helanderin mukaan päällystettyjen papereiden tuotannon kannattavuus
on nykyisellään erittäin heikko.

Tulos heikkeni
M-realin tulos oli edelleen
tappiolla heinä-syyskuussa.
Tappio ennen veroja oli 29
miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin voittoa tuli 45 miljoonaa.
Liikevaihto supistui 616
miljoonaan vuoden takaisesta 662 miljoonasta.
M-realin emokonserni
Metsäliitto teki heinä-syyskuussa niukasti voitollisen
tuloksen. Tulos ennen veroja
oli 17 miljoonaa euroa, oltuaan vuosi sitten 128 miljoonaa euroa. Konserni ennakoi,
että loppuvuoden tulos jää
hiukan heikommaksi kuin
kolmannella neljänneksellä.

OP-Pohjolan
näkymät ovat hyvät
Centrumin mittava remontti on valmis ja uudet vuokralaiset Itella, Dressmann, Elixia ja Lilin ovat muuttaneet tiloihin. Suurin vuokralainen muotitavaratalo
Halonen siirtyy Hansakorttelista Centrumiin ensi maaliskuussa.

vesikatot sekä konehuoneet.
Myös autopaikoituskannet ja
ajorampit on uudelleen rakennettu.
Saneerauksen suunnittelusta on vastannut turkulainen
arkkitehtitoimisto Haroma &
Partners, ja pääurakoitsijana
on ollut Skanska Talonrakennus.
Capman on tehnyt Centrumin vuokralaisten kanssa pitkät vuokrasopimukset, mutta
tarkempia yksityiskohtia ei
kerrota julkisuuteen. Erke on
tyytyväinen vuokralaisiin, sillä
Capmanin tavoitteena oli tehdä Centrumista muodin ja vapaa-ajan keskus.

– Turun keskusta on yhä vetovoimainen kauppapaikka
varsinkin eritystavarakaupassa. Uskomme, että Centrumin
tarjonta tulee pärjäämään erittäin hyvin keskeisen sijaintinsa
ja kiinnostavan liikevalikoimansa ansiosta.

Vanhassa postitalossa ei postia
Capman on Pohjoismaissa ja
Venäjällä toimiva pääomasijoittaja, jonka hallinnoimissa
rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat. Capman
RE II -rahasto sijoittaa toimitila- ja kiinteistökehityskohtei-

siin koko Suomen alueella.
Turussa rahasto omistaa Centrumin lisäksi Stockmannin ja
kauppakeskus Skanssin kiinteistöt.
Centrumin avajaisten myötä
tehtiin myös postin historiaa,
kun Itella siirsi Turun ”pääpostinsa” vanhasta Postitalosta
Centrumiin.
Eerikinkadun ja Humalistonkadun kulmaan valmistui
Selim Savoniuksen suunnittelema Postitalo 1930-luvun
alussa, joten 80-vuotinen postin historia kyseisessä korttelissa sai nyt päätöksen. Postitalossa toimii nykyään muun
muassa Sonera.

Hevosenkengittäjä ja köydenpunoja
■ Turun Eerikinkadun ja Kristiinankadun ”Centrumin” kulman ensimmäisen
asuintalon rakensi hevosenkengittäjämestari Johan Ågren 1830-luvulla.
■ Kiinteistön toinen omistaja, köydenpunojamestari Carl Gustaf Cujander
rakensi kortteliin lisää taloja 1895.
■ Tontti siirtyi 1949 Osuusliike Tarmolalle. Alkuvaiheessa rakennuksissa
myytiin kenkiä ja asusteita. Kulmauksen matalassa puutalossa toimi
myös kahvila Kristiina.
■ Vuonna 1967 alkoi 57 000 neliön tavaratalon rakentaminen, joka valmistui
1969. Centrum oli tuolloin Suomen toiseksi suurin tavaratalo. Tiloissa
toimi lisäksi Tarmolan pääkonttori sekä ravintolat Kristiina ja Haarikka.
■ Tavaratalo muutettiin Ekamarketiksi 1988. Rakenteellisten muutosten
lisäksi julkisivua ehostettiin. Myöhemmin Ekamarketin tilalle tuli
Valintatalo.
■ Centrumin kortteliin on suunniteltu myös pysäköintitaloa sekä
kulttuuri- ja elokuvakeskusta.
■ Capman osti kiinteistön 2008. Uusi Centrumin liikekeskus avattiin
marraskuussa 2011.

Turun alueella ei irtisanomisia

Sucros oli pettymys

Nordea lopettaa
200 työsuhdetta

Lännen Tehtaat ajaa
takaa kovaa tulosta

Turun Sanomat
Nordea aloittaa noin 200 työntekijän kanssa henkilökohtaiset
neuvottelut työsuhteen lopettamisesta. Irtisanomiset eivät kuitenkaan koske Nordean Turun
aluetta.
– Turun alueella henkilöstön
luonnollista poistumaa on sen
verran, että emme joudu aloittamaan henkilökohtaista yhteistoimintamenettelyä kenenkään kanssa, kertoo Nordean
Turun alueen aluejohtaja Jan
Söderholm.
Yt-neuvottelujen alussa Nordean vähennystarve oli paljon
toteutunutta suurempi. Tuolloin pankki puhui vielä 500–
650 työntekijän vähennystarpeesta. Lopulta vähennykseksi

Helsinki (STT)
Metsäyhtiö M-real sulkee Äänekosken hienopaperia valmistavan paperikoneen. Äänekosken tehtaan henkilöstö
vähenee sen vuoksi enimmillään 180 henkilöllä.
Yhtiö kertoi aamupäivällä,
että yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on Äänekosken
paperi- ja kartonkitehtaan
koko henkilöstö. Tehtaassa
on nykyisin noin 370 työntekijää.
Keski-Suomessa sijaitsevassa Äänekosken kaupungissa on noin 20 000 asukasta. Paikkakunnalla toimii
M-realin lisäksi useita muitakin teollisuusyrityksiä.
M-realin Äänekosken tehtaalla on yksi paperikone. Jos
se suljetaan suunnitelman
mukaisesti, jäljelle jää kartonkiyksikkö. Suunnitelmaan
kuuluu myös paperin ja kartongin arkitustoimintojen
yhdistäminen.
M-real aikoo keskittää
päällystettyjen hienopapereiden tuotantonsa Husumin
tehtaalle Ruotsiin.

tulee noin 450 työpaikkaa, josta puolet toteutuu luonnollisen
poistuman kautta.

Martin ja Paimion
konttorit kiinni
Pankki tarjoaa kaikille irtisanomisuhan alla oleville henkilöille mahdollisuuden osallistua uudelleensijoittumiseen
tähtäävään valmennukseen.
Siinä työtä vaille jäävää henkilöä avustetaan ja valmennetaan uuden työpaikan etsimisessä
Jos työtä ei löydy neljän kuukauden aikana, työtä vaille jääville tarjotaan tukipaketteja.
Tukipaketin pituus riippuu siitä, kuinka kauan henkilö on

ollut pankin palveluksessa
Nordea säästää myös tehostamalla toimintaansa. Pankki sulkee Martin ja Paimion konttorin, ja siirtää niiden toiminnot
Humaliston ja Skanssin konttoreihin. Jatkossa nämä konttorit palvelevat avainasiakkaita
pääsääntöisesti ajanvarauksella. Muutokset tapahtuvat ensi
vuoden aikana.
Osa konttoreista erikoistuu
neuvonta- ja asiantuntijapalveluihin tai kassa- ja päivittäispalveluihin. Kassapalvelut keskitetään Kauppatorin, Hämeenkadun, Länsikeskuksen, Raision ja Kaarinan konttoreihin.
Tämän lisäksi niitä tarjotaan
Naantalissa ja Liedossa päivittäin kello 10–13.00.

Turun Sanomat, Säkylä
JORMA PIHLAVA
Lännen Tehtaat paransi tulostaan merkittävästi kolmannella
vuosineljänneksellä. Heinäsyyskuun liiketulos ilman kertaeriä nousi 2,3 miljoonaan
euroon, miljoona euroa vuoden
takaista vertailujaksoa paremmaksi. Liikevaihto kasvoi liki
viidenneksen.
Toimitusjohtaja Matti Karppinen on tyytyväinen toimintaan osakkuusyhtiö Sucrosta
lukuunottamatta.
– Pakaste-, kala- sekä vilja- ja
öljykasviliiketoiminta tekivät
vertailukautta paremman tuloksen. Ennakko-odotuksiin ja
vertailukauteen nähden petty-

  

  

  

  



 

 

 

myksen tuotti osakkuusyhtiö
Sucroksen heikko tulos, Karppinen sanoo.
Pitkään murheena ollut kalabisnes kääntyi voitolliseksi.
Sen liiketulokseksi merkittiin
400 000 euroa. Kehitystoimet
alkavat nyt tuottaa tulosta.
– Kalaliiketoiminnan kehittäminen ja toiminnan tehostaminen
jatkuivat suunnitelman mukaisesti Suomessa ja Norjassa. Apetit
Kala vahvisti asemiaan tuorefileja tuorelohimarkkinassa. Norjan
Fredrikstadissa tuotanto keskitettiin yhteen laitokseen.
Lännen tammi-syyskuun liiketulos oli 5,3 miljoonaa euroa.
Se ennakoi hyvää vuotta, sillä
pääosa tuloksesta syntyy perinteisesti loppuvuodesta. Viime

vuoden liiketulos nousi 8,3 miljoonaan euroon. Karppinen
uskoo, että tänä vuonna pannaan paremmaksi.
– Pakasteliiketoiminnassa
markkinointiviestintä on onnistunut hyvin. Tuoreen
brandflow -tutkimuksen mukaan Apetit on selkeästi tunnetuin pakastetuotemerkki ja kotimaisuuskampanja on kasvattanut vihannes- ja perunapakasteiden myyntiä. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa on
parhaillaan valmistumassa suurin investointi vuosiin. Uusi
pakkaamo tukee pakattujen öljyjen myynnin kasvua. Näistä
lähtökohdista on hyvä jatkaa
eteenpäin, Matti Karppinen sanoo.

792:9363

Helsinki (STT)
OP-Pohjola-ryhmän voitto
ennen veroja kasvoi runsaat
kymmenen prosenttia tammi–syyskuussa. Tulos nousi
OP-Pohjolan keskiviikkona
julkistaman osavuosikatsauksen mukaan 482 miljoonaan euroon. Erityisesti
pankkitoiminnan tulos oli
pääjohtaja Reijo Karhisen
mukaan hyvä.
Tuloskehitystä vauhditti
vahva korkokatteen kasvu ja
selvästi pienentyneet luottotappiot. Järjestämättömien
saamisten määrä pysyi alhaisena. Se oli 0,5 prosenttia
luotto- ja takauskannasta.
– Loppuvuoden tulosnäkymät ovat säilyneet vakaina ja
koko vuoden tulos ylittää viime vuoden tason, sanoi Karhinen. OP-Pohjolan riskin-

tammi-syyskuu
2011 2010
Milj. euroa (* =%)
2 367 1 771
Korkotuotot
438
482
Tulos ennen veroja
323
358
Kauden tulos
6,7
7,3
Oman pääom. tuotto*
Henkilöstö keskim. 12 750 12 410
STT

kantokyky on hänen mukaansa erittäin vahva.
OP-Pohjolan luottokanta
nousi syyskuun lopussa 59,2
miljardiin euroon ja talletukset 39,9 miljardiin euroon.
Luotot kasvoivat vajaat seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta. Talletukset lisääntyivät kolmetoista prosenttia.

Talouden epävarmuus
ei tuntunut TOP:ssä
Turun Sanomat
Turun Seudun Osuuspankki
myönsi uusia asuntoluottoja
tammi-syyskuussa 280 miljoonaa eli peräti 31 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottojen
määrä kasvoi vuodessa kymmenyksellä 1 332 miljoonaan
euroon.
TOP laskeekin vahvistaneensa asuntorahoituksessa
markkinaosuuttaan toimialueellaan. TOP:n omistama Turun Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy vahvisti myös
markkina-asemaansa.
Kaikkiaan pankki myönsi
uusia luottoja syyskuun loppuun mennessä 500 miljoonaa euroa eli viidenneksen
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Asiakkaiden talletukset
kasvoivat vuodessa 4 prosenttia 1 644 miljoonaan euroon. Henki- ja eläkevakuu-

tussäästöjen kasvu oli 6,7
prosenttia. Sen sijaan rahastojen pääomat hupenivat.
OP-Rahastojen pääomat alenivat kahdentoista kuukauden aikana 22,5 prosenttia.
Pankin tuotot kasvoivat
viime vuodesta 20 prosenttia
41,1 miljoonaan euroon. Erityisen voimakkaasti kasvoi
korkokate. Kulut kasvoivat
vain 1,2 prosenttia 27,6 miljoonaa euroon.
Pankin liikevoitto kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna ja oli syyskuun lopussa 12,6 miljoonaa euroa.Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset olivat syyskuun lopussa 10 miljoonaa
euroa ja ne olivat samalla tasolla kuin vuodenvaihteessa.
Pankin vakavaraisuussuhde oli syyskuun lopussa 14,6
prosenttia eli sama kuin 12
kuukautta aikaisemmin.
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