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ПРОФЕССИОНАЛ В ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè ðàçðàáîòàíû
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ àãðåãàòîâ

Ýëåêòðè÷åñêèé öåõ ïðîèçâîäèò ýëåêòðîùèòû, ñòàðòåðû,
ëîãè÷åñêèå öåíòðû, èçìåðèòåëüíóþ ñèñòåìó äëÿ

ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è òàêæå öåëûå ëèíèè

Steel Master Finland Oy ðàçðàáàòûâàåò è ïðîèçâîäèò àãðåãàòíûå ëèíèè  äëÿ
ñêëàäèðîâàíèÿ è äàëüíåéøåé òðàíñïîðòèðîâêè ãàçà è æèäêîñòíûõ âåùåñòâ

ïðåäïðèÿòèÿì ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé ïðîìûøëåííîñòè.

2 íàïðàâëåíèÿ: ìåòàëëè÷åñêîå: èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ àãðåãàòîâ,
è ýëåêòðè÷åñêîå: èçãîòîâëåíèå ñ÷åò÷èêîâ, êàáåëüíûõ ñåòåé è ñòàðòåðîâ.

Ищем представителя для сотрудничества
тел.: +358 2 437 9300  факс: +358 2 437 9350   smf@smf.fi

WWW.STEELMASTER.FI

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЛЮБОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!

ÈÙÅÌ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ È ÀÃÅÍÒÎÂ Â ÐÎÑÑÈÈ!

AGD Rakennus
Pikkutie 45, 61500 Isokyrö, Finland

arskahakki@netti.fi

Oy Honkamajat Finland Ltd
Veistämötie 6 90550 OULU FINLAND

Tel. +358 8 563 1100 Fax +358 8 563 1110
honkamajat@honkamajat.fi

www. honkamajat.fi

Honkamajat Finland Ltd экспортирует бревенчатые дома
на протяжении трех десятилетий. Около 95% нашей продукции

экспортируется в более чем 20 стран.
Хороший дизайн, аккуратная работа, первоклассный материал

из северной древесины — наши принципы в деятельности.

ÇÀËÈÂÊÀ ÏÎËÎÂ   ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎËÎÂ   ØËÈÔÎÂÊÀ   ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÏÎËÛ ÄËß ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÍÀÃÐÓÇÊÈ

Vuosaaren Lattiatyö Oy
òåë. +358-500-670979  ôàêñ  +358-9-72690778

www.betonilattiat.com     vilhunen@kolumbus.fi

www.finnaccess.fi
Êà÷åñòâåííûå è ôóíêöèîíàëüíûå
êîíòðîëüíûå ôðàìóãè
äëÿ ñòåí è âíóòðåííèõ êðûø

ƒÓÔ. ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: Finn Access Oy
Ismontie 1 A, FI-01420 Vantaa, Finland
e-mail: finn.access@kolumbus.fi

www.finnaccess.fi

— исследование подряда
— руководство планированием
— рассчет субподрядных работ
— составление договоров
— руководство работами на месте
— рассчет проекта
— новое строительство и капремонт

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СОПРОВОЖДЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Свяжитесь с нами:

Rakennuttajapalvelu Arto Palo Oy
tel. +358 50 431 5077  fax +358 9 4369 0166

arto.palo@kolumbus.fi

Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè á/ó ýëåêòðîìîòîðû,
öèñòåðíû, íàñîñû, âåíòèëè è äðóãèå ìàøèíû,

îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîöåññîðíîé ïðîìûøëåííîñòè
ïî âûãîäíûì öåíàì.  Ãîâîðèì ïî-àíãë.

www.laitetori.com

Òåë.: +358-50-3746777,
îçíàêîìüòåñü: www.laitetori.com

СБОРНЫЕ ДОМА В ПАКЕТАХ, ДАЧИ,

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

jorma.kotro@elisanet.fi

www.uudisrakennus.fi

+358 440 920 550

T
oukokuun 29. 2008 Helsingin
Arkadiankadun Uudessa
parlamenttitalossa oli kova

kokemus. Vain vuosi aiemmin tou-
kokuussa 2007 (24.–25.5.2007) oli
pidetty Pietarissa Vuoriteknisessä
yliopistossa Kioto-ilmastokonfe-
renssi. WWF Venäjän johtaja oli
kutsunut allekirjoittaneen, jotta
tekisin haastattelun hänelle mai-
nitussa tilaisuudessa.

Mies ei kuitenkaan saapunut
tällöin tapaamiseen. Soitin hänel-
le ja hän lupasi saapua parin tun-
nin kuluttua. Mies ei saapunut
taaskaan. Oli unohtanut asian.
Mainittu korkean tason tilaisuus
näyttäisi jääneen fiaskoksi myös
muilta osin, jos on uskomista Ul-
kopoliittisen instituutin touko-
kuussa 2008 järjestettävään semi-
naariin.

Venäjän päästökauppa

Vuosi sitten oli helposti havait-
tavissa osanottajaluettelosta ja
turvatoimista, että Pietarin konfe-
renssi oli korkean tason tilaisuus.
Konferenssiin osallistui Venäjän
ministereitä, Maailman pankin
johtoa, EBRD:n van de Ven, Euroo-
pan komission Jürgen Salay sekä
iso joukko saksalaisia pankkiireja,
tehtailijoita ja muita maailman

päättäjiä. Venäjällä päästökauppa
oli määrä toteutua etunenässä
Gazprompankin ja saksalaisen Al-
lianzin yhteisyrityksessä Joint
Implementation (JI) –mallin puit-
teissa: Allianz investoisi kasvihuo-
nekaasuja vähentäviin hankkei-
siin Venäjälle ja saisi Gazpromilta
päästövähennyksiä kaupattavak-
si markkinoille. Luonnonsuojelu-
järjestö WWF on eräs kumppani
tälle Euroopan suurimmalle va-
kuutusyhtiölle. Allianz ja Gaz-
prombank ilmoittivat jo 16.1.2007
yhteisyrityksensä aloittamisesta
päästökaupankäyntiä varten. Yh-
teisyritys The Carbon Trade & Fi-
nance SICAR S.A. on 50:50 –yhteis-
työyritys.

Arkadiankadun UPI-konferens-
si oli valaiseva kolmen loistavan
esitelmöitsijän tähden: Nina Tynk-
kynen, Anna Korppoo ja Jane
Dawson. Korppoo toimii Ulkopo-
liittisen instituutin vanhempana
tutkijana. Tohtori kertoi, ettei JI-
projekteja ole kaikesta huolimat-
ta hyväksytty Venäjän hallitukses-
sa. Projektit kaatuivat byrokrati-
aan ja instituution ongelmiin. Ve-
näjällä ei ole julkisen median pai-
nostusta ympäristön hyväksi. Pu-
tin itse laski jopa leikkiä, että il-
maston lämpenemisen jälkeen

venäläisten ei tarvitse ostaa enää
samalla tavalla turkkeja, vaikka lu-
pasi Venäjän hoitavan toki velvol-
lisuutensa asiassa. Ympäristö on
jäänyt sekundaariksi asiaksi ta-
louskasvun päämääriin nähden.
Asia on harmillinen myös sen suh-
teen, että Venäjältä jää saamatta
taloudellista hyötyä, jota se voisi
saavuttaa päästökaupan avulla. Se
on hyvä asia, että Gazprom on
mukana prosessissa, sillä sen vai-
kutusvallan avulla päästökaupas-
ta voi tulla jotakin.

Tohtori Nina Tynkkynen

Tuore tohtori Tynkkynen kertoi
Ympäristöpolitiikan väitöskirjan-
sa Constructing the environmental
regime between Russia and Europe
(huhtikuu 2008, Tampereen yli-
opisto) valossa, että Venäjän ja
Euroopan välistä yhteistyötä ovat
muovanneet aivan liikaa monet
uhkakuvien ja vastakkainasette-
lun määrittelyt ja toimintakäytän-
nöt. Venäjällä on suuret ekologi-
set potentiaalit.

Venäjän ja Euroopan suhdetta
on määritelty hedelmättömästi
“syntipukkina” ja “hyväntekijänä”,
“antajaosapuolena” ja “saajaosa-
puolena” sekä “opettajana” ja “op-
pilaana”.  Väitöskirjassaan Tynkky-

Talouden ja ekologian eturistiriidat
nen tutki Venäjän ja EU:n energia-
dialogin ympäristöaspekteja, Pie-
tarin ympäristöjärjestöjä, Pietarin
vesisektorin monenvälistä yhteis-
työtä, Pietarin vesisektorin ja Kuo-
lan niemimaan kaivosteollisuu-
den modernisointia, Kursk-ydin-
sukellusveneen uppoamista sekä
kansainvälistä politiikkaa ilmasto-
muutoksessa. Tutkimustaan var-
ten Tynkkynen teki myös 54 kor-
kean tason asiantuntijahaastatte-
lua. Lopputuloksena tohtori esit-
ti, että yhteistyössä tulisi noudat-
taa käytännönläheistä, alhaalta
ylöspäin kasvavaa lähestymista-
paa. Tällöin korostetaan pikem-
min konkreettisten toimijoiden
roolia ja toimintatapoja kuin tut-
tuja stereotypioita.

Taas kerran opin sen, miksi ve-
näläisillä on sananlasku, että mo-
net kadut on kivetty jo useaan
kertaan toiveilla ja lupauksilla.
Ekologiastakin on puhuttu paljon
ja kauniit konferenssit istuttu,
mutta merkittävät toimenpiteet
ovat siirtyneet, kun päätösten ta-
loudellista hyötyä ei ole voitu ly-
hytnäköisesti voittaa. Iloinen uu-
tinen on kuitenkin siinä, että oi-
kein toimiessa kadut näyttävät
tulevan kivetyiksi kaikista ikävis-
tä peloista huolimatta.

V
enäjän nopea kehitys on yl-
lättänyt asiantuntijatkin, jot-
ka ovat nähneet toistuvasti

huolia ja uhkia Venäjän kehityk-
sessä. Neil Cooper, Britannia-Venä-
jä –kauppakamarin johtaja, on äs-
kettäin arvioinut erittäin valoisasti
Venäjän kehitysnäkymiä. Sitä vas-
toin Maailmanpankki ja Kansain-
välinen valuuttarahasto kirjoit-
tavat kysymysmerkkejä Venäjän
liian nopeaksi pelätyn kasvun
tähden.

”Maailman vahvin
kansantalous”

Neil Cooper tuli Britannia-Venä-
jä –kauppakamarin johtajaksi lo-
kakuussa 2005. Kauppakamarissa
on 542 yritystä jäsenenä. Tätä en-
nen hän oli ollut yli 25 vuotta Ve-
näjällä liike-elämän johtotehtävis-
sä, mm. Kodakin Venäjän toimin-
tojen johtajana ja Fosters Brewin-
gin johtotehtävissä. Guardian-leh-
dessä 24.5.2008 Cooper kuvaili
Venäjän nopeaa muutosta anarki-
asta kulutusyhteiskunnaksi.

”1990-luvulla koettu Jeltsinin
anarkia ja shokkikapitalismi ovat
nyt ohi. Kymmenen vuotta sitten
puolet työvoimasta ei saanut
palkkaansa. Rupla romahti. Nyky-
ään venäläiset ovat Euroopan
suurimmat kuluttajat. Tänä vuon-

na he ostavat 2,5 miljoonaa autoa.
Moskova ei ole enää neuvostoai-
kojen harmaa, vastenmielinen
kaupunki”, kauppakamarin johta-
ja kuvaili muutosta.

Cooper kertoo tapaamisestaan
Robin Greffenin kanssa. Tämä si-
joitusasiantuntija oli painottanut,
että kolme vuotta sitten sijoitetun
10 000 punnan arvo on tällä het-
kellä jo 37 000 puntaa. Tämä ar-
vonkasvu ei ole tullut edes öljyn
hinnan tähden. Kauppakamarin
johtaja Cooper tekee yhteenve-
don, että Venäjä on tällä hetkellä
vahvin kansantalous maailmassa.

The Petersburg Times –lehdessä
(7.3.2008) Cooper  luonnehti uu-
den presidentin valintaa Venäjän
poliittisen ja taloudellisen tasa-
painon ja jatkuvuuden vahvista-
miseksi.  Presidentin vaali oli vah-
va myönteinen viesti ulkomaisille
sijoittajille. Cooper murehtii, että
läntisessä mediassa on Medvede-
vin persoonaa kuvattu lähinnä
marionetiksi tai matryoshkaksi,
Putinin alter egoksi.

Cooper kirjoittaa: ”Huolimatta
näistä stereotypioista, on tilaa us-
koa, että Medvedevin viranhoito
tarjoaa meille aiheen otaksua yhä
paraneviin demokratian instituu-
tioihin ja vapaankaupan mukai-

siin uudistuksiin”. Tammikuussa
2008 Talousfoorumissa Medvedev
painotti selvästi demokratian ja
vapaan kaupan periaatteita.

Venäjän liikenne kehittyy

Suomen Pankin siirtymätalouk-
sien laitoksen Bofitin viikkokatsa-
uksessa 5.6.2008 kerrotaan Maail-
manpankin ja Kansainvälisen va-
luuttarahaston varoittaneen Ve-
näjää talouden ylikuumenemises-
ta. Venäjällä on jo yli 8 %:n vuo-
tuinen talouskasvu, reaalipalkat
kasvavat työn tuottavuutta nope-
ammin, työttömyys on supistunut
alle 7 %:n ja inflaatio uhkaa kiih-
tyä.  Venäjän olisi supistettava ra-
han tarjontaa finanssi- ja rahapo-
litiikkaa kiristämällä. Tämä merkit-
sisi mm. lainan hintojen koho-
amista. Muussa tapauksessa pit-
kän aikavälin kasvuedellytykset
heikkenevät.  Maailmanpankki
sitä vastoin pistää painoa budjet-
tirahoitteisten sosiaalisten kohtei-
den ja infrastruktuuri-investointi-
en hillintään. Budjettirahoitteis-
ten investointien ongelma ei ole
Venäjällä budjetin rahoituksessa
talouden nopean kasvun ja ylijää-
män tähden, vaan ajatuksena lie-
nee, että köyhän kansan hyvin-
voinnin lisääminen nostattaa hin-
tatasoa liian paljon: venäläiset yri-
tykset menettäisivät yhä kansain-

välistä kilpailukykyään. Bofitin
katsauksessa ei analysoida Maail-
manpankin huolta.

Venäjällä ei uskota, että sosiaa-
lisiin kohteisiin ja infrastruktuuriin
tehtävät sijoitukset olisivat uhka
kansantalouden kehitykselle,
vaan päinvastoin näiden alojen
kehittymättömyys on estänyt ta-
louskasvua. Pääministeri Putinin
esitteli vuosille 2010–2015 inves-
tointiohjelman, jonka mukaan lii-
kenneinfrastruktuuria paranne-
taan ennätyksellisellä 13 500 mrd.
ruplalla (370 mrd. euroa). Bofitin
viikkokatsaus kertoo, että jo vuon-
na 2008 liikenneinfrastruktuuri-
hankkeet saavat federaatiobudje-
tista 300 mrd. ruplaa. Investointi-
ohjelmalla rakennetaan 17 000
km teitä, 3 000 km rautateitä ja yli
100 kiitorataa. Satamien vuosika-
pasiteetti kaksinkertaistetaan 450
miljoonaan rahtitonniin. Päämi-
nisteri Putinin mukaan heikossa
kunnossa oleva infrastruktuuri hi-
dastaa talouskehitystä. Kaikkia
luonnonvaroja ei voi hyödyntää
näiden puutteiden vuoksi. Sata-
mien kehittäminen aiheuttaa pai-
neita Suomen kautta kulkevan
tavaraliikenteen kilpailukyvylle.

Juha Molari

molari@kauppatie.com

Venäjällä menee jo liian lujaa?

Vuokralle tarjotaan Myyrmaninnin kauppakes-
kuksen vieressä Vantaalla sijaitseva erittäin siisti

TOIMISTO / TOIMITILA 92 m2

Sisäänkäynti katutasolta.

Hyvä sijainti.  Vuokra 1100€  / kuukausi.

Sopii konttoriksi, kampaamoksi, hoitolaksi, hammaslää-

käriasemaksi tms. Mieluummin pitkäaikainen sopimus.

Yhteydenotto suomeksi

puh. 0500-821212 tai myynti@kauppatie.com

Cдается в аренду на длительный срок помещение в
очень хорошем состоянии рядом с торговым центром

Мююрманни в Вантаа

Инфо +358-500-821212
или  myynti@kauppatie.com

Вход с улицы. Хорошее местоположение. Стоимость
аренды 1100 €/месяц. Подойдет для конторы, парикма-

херской, косметологического салона, стоматологии и пр.
Предпочтителен долгосрочный договор.

ОФИС/ПОМЕЩЕНИЕ ПОД БИЗНЕС 92 м2


