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UUTISET4

PUHALTAMALLA TULOS. Turkulaisessa Tepcompissa eletään jännittäviä hetkiä. Yri-
tys on tällä viikolla alkanut valmistaa koronan puhallustestereitä. Odotukset uuden-
laisen, Suomessa kehitetyn laitteen suhteen ovat kovat.

– Laitteen nanosensorit tunnistavat ihmisen hengitysilman koostumuksen, kun lait-
teeseen puhalletaan. Laite paritetaan kännykän kanssa, joka ottaa yhteyden pilvipal-

veluun. Pilvipalvelussa algoritmi vertaa näytettä ja lähettää analyysin tuloksen takai-
sin puhelimen kautta laitteelle, kertoo Tepcompin toimitusjohtaja Pekka Leppälä.

Vastaus saadaan jo muutaman sekunnin päästä. Elektroniikka-asentaja Pasi Bi-
feldt Tepcompilta näyttää kuvassa miten koronapuhallustestilaitetta käytetään. 
TALOUS 10

Virusmuunnosten mää-
rä koronatartunnoista 
on Varsinais-Suomessa 
jo 70 prosenttia. Turussa 
virusmuunnosten osuus 
koronatartunnoista on 
korkeampi. Tartuntamää-
rissä tehtiin tällä viikolla 
ennätys.

– Meillä on nyt tosi 
kysymyksessä ja koro-
nakoordinaatioryhmä ko-
koontuu torstaiaamuna 
käsittelemään tilannetta, 
sairaanhoitopiirin johta-
jaylilääkäri Mikko Pietilä 
kertoo.

Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri antoi 
keskiviikkona lausun-
non Lounais-Suomen 
aluehallintovirastolle 
tartuntatautilain pykälän 
58g käyttöönotosta. 

Pykälän käyttöönotto 
mahdollistaisi sisätilo-
jen sulkemisen asiak-
kailta ja osallistujilta 
väliaikaisesti mahdolli-
simman pian. 

Sairaanhoitopiirin 
lausunnon mukaan epi-
demiologinen tilanne 
on sellainen, että tilojen 
sulkemisen mahdollis-
tava pykälä otettaisiin 
käyttöön koko maakun-
nan alueella.

Avi on luvannut pää-
töksen tilojen sulkemi-
sesta torstaina.
UUTISET 5

Perustuslakivaliokunnan 
lausunto ravintoloiden 
väliaikaista sulkemista 
koskevasta lakiehdotuk-
sesta valmistui keski-
viikkona. Valiokunnan 
lausunto on yksimielinen.

Lakiin ehdotetaan li-
sättäväksi uusi pykälä, 
jonka mukaan ravitse-
misliike ja siihen kuulu-
vat sisä- ja ulkotilat on 
pidettävä suljettuina asi-
akkailta laajalle levinneen 
vaarallisen tartuntatau-

din aikana niillä alueilla, 
joilla se on välttämätöntä 
tartuntataudin leviämi-
sen estämiseksi. Säännös 
ei koske henkilöstöra-
vintoloita eikä ruoan tai 
juoman myymistä ravin-
tolasta muualla nautitta-
vaksi.

Perustuslakivaliokunta 
antaa lausuntonsa edus-
kunnan talousvaliokun-
nalle, joka laatii asiasta 
mietinnön.
UUTISET 5

Monen  
seurakunnan 
talous on jo 

ajautunut veitsen 
terälle. Tässä  
tilanteessa on  
luonnollista,  
että kirkko etsii  
säästöjä myös  
kiinteistöistään.”
PÄÄKIRJOITUS 2
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Uunipuuro on  
täydellinen välipala

URHEILU 13

Turun tartunnat kasautuvat
33Kuluneen vuoden aikana 

koronavirustartunnat ovat 
kasautuneet erityisesti 
Varissuon ja Pääskyvuoren 
postinumeroalueelle. Siellä 
tehtiin kuukausikohtainen 
ennätys joulukuussa, jolloin 
tartuntoja oli 251.

33Tartuntojen keskittymiseen 
vaikuttavat monet tekijät,  
sanoo tartuntataudeista 
vastaava ylilääkäri Jutta 
Peltoniemi. Tartuntoja on  
enemmän niillä alueilla, joissa 
ihmisillä ei ole mahdollisuutta 
tehdä etätöitä.

33Myös virusmuunnokset 
voivat keskittyä alueille, joissa 
on valmiiksi paljon tartuntoja. 
Virusmuunnokset ovat kuitenkin 
levinneet niin laajalle, että nyt 
jo 70 prosenttia tartunnoista on 
niitä.

Koronan puhallustestejä valmistetaan Turussa

Tartuntojen 
määrä nousee 
vauhdilla
Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri 
puoltaa yksityisten 
tilojen sulkemista.

Ravintoloiden
sulkuaie etenee

Viime aikoina runsaan 
kritiikin kohteeksi joutu-
neen Koronavilkku-sovel-
luksen viiveet herättävät 
huolta. 

Tällä hetkellä viive tar-
tunnan saaneen oireiden 
alkamisesta koodin syöt-
tämiseen sovellukseen 
on 1,9 päivää. THL:n tie-
donhallintajohtaja Aleksi 
Yrttiaho pitää tilannetta 

kuitenkin hyvänä. 
Sen sijaan koodin syöt-

tämisen ja altistumisil-
moituksen välillä oleva 
viive saattaa sekin venyä 
pitkäksi. 

Näin kävi varsinais-
suomalaisessa perheessä, 
jossa ilmoitus tuli vasta 
2,5 vuorokauden päästä 
koodin syöttämisestä.
UUTISET 6

Altistumis- 
ilmoitusten viive 
kummeksuttaa

HYMYILEVÄ TAPPAJA 
Kaunis mutta viheliäinen vierasla-
ji keltalammikki valtaa Aurajokea. 
Luonto Plus -ohjelman arkistovi-
deoilla tutkaillaan keltalammikke-
ja Haunisten altaalla ja Aurajoes-
sa. Katso jaksot ts.fi
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Valokuvaaja Jouni Saaristo on 
asetellut Raision kaupungin-
kirjaston Aulagalleriaan harvi-
naisia Ruisrock-kuvia. Yksit-
täisten kuvien sijaan Saaristo 
päätti luoda Ruisrock 1974–83 
-valokuvanäyttelyyn kollaaseja. 
Yhden vuoden kuvista muo-
dostuu keskimäärin kym-
menen kuvan kokonaisuus. 
Artistit suhtautuivat kuvaajaan 
1970-luvulla myötämielisesti. 
MENOT 21

HARVINAISIA 
RUISROCK-KUVIA 

RUOKA 20

TS/MARTTIINA SAIRANEN

Verkkoon siirtynyt Turku Jazz 
Festival tarjoaa lähipäivinä 
kattauksen kotimaisen jazzin 
kärkinimiä. Esimerkiksi kont-
rabasson soittoon erikois-
tunutta Kaisa Mäensivua 
voi kuulla lauantaina yhdessä 
trionsa kanssa.Uuden trion 
kokoonpano poikkeaa hieman 
tavanomaisista jazzpumpuis-
ta. Mäensivun basson sekä 
Joe Perin rumpujen lisäksi 
yhtyeessä musisoi turkulai-
sille varsin tuttu vibrafonisti 
Severi Pyysalo.
KULTTUURI 17

Turku Jazz Festival  
soi verkossa

Maailman tangokuninkaana 
voidaan pitää 44-vuotiaana 
lento-onnettomuudessa 
kuollutta argentiinalaisen 
tangon luojaa Carlos Garde-
lia. Kansallisesta idolista ehti 
tulla kansainvälinen tähti.
TORSTAI 15

Tango tenhoaa  
tummuudellaan 

Jouni Saariston ottamat kuvat ovat vuodelta 1974 (vas.) ja oikealla 
1975.

MM-hiihtojen  
koronakupla  
puhkesi



Nousijat, Suomi, % Laskijat, Suomi, % Maailman osakemarkkinat

Valuutat
Paljonko valuuttaa saa eurolla

Lähde: Startel/FactSet/Nordea

Valoe (T) +15.94
Tulikivi A +10.80
Dovre Group +6.98
Lehto Group +6.11
Finnair +4.54
Honkarakenne B +3.84
Nurminen Logistics +2.99
Soprano +2.78

QT Group -5.23
KONE -4.09
Tecnotree -3.76
Bittium -3.49
Enedo -3.46
Musti Group -3.29
Neste -2.89
Incap -2.75

Lontoo FTSE 100 6663.32 +0.75
New York DJIA 31529.97 +0.44
Nasdaq 13277.75 -0.61
Frankfurt DAX 14072.02 +0.23
Pariisi CAC 40 5828.15 +0.32
Tokio Nikkei 29559.10 +0.51
Zurich SMI 10750.61 -0.62

Australia - dollari AUD 1,5455
Englanti - punta GBP 0,8635
Etelä-afrika - randi ZAR 18,0073
Hongkong - dollari HKD 9,3452
Japani - jeni JPY 128,8100
Kanada - dollari CAD 1,5234
Kroatia - kuna HRK 7,5805
Norja - kruunu NOK 10,2451
Puola - zloty PLN 4,5336
Ruotsi - kruunu SEK 10,1250
Singapore - dollari SGD 1,6041
Sveitsi - frangi CHF 1,1064
Tanska - kruunu DKK 7,4362
Thaimaa - baht THB 36,5660
Tsekki - koruna CZK 26,1380
Turkki - liira TRY 8,9009
Unkari - forintti HUF 363,7500
USA - dollari USD 1,2048
Venäjä - rupla RUB 88,8857

 TORSTAI 4.3.2021  TURUN SANOMAT10

Talous Taloustoimitus
02 269 3171, ts.talous@ts.fi
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H
elsingin pörssissä pääosa osak-
keista laski keskiviikkona. Vaih-
tokärjessä Neste, Nokia, Kone 
ja Fortum halpenivat, mutta 

Outokumpu kallistui. Myös muualla 
Euroopassa osakemarkkinat luisuivat 
ja laaja eurooppalainen Stoxx 600 
-indeksi oli illalla heikentynyt 0,2 
prosenttia. New Yorkissa osakkeet ha-

kivat suuntaa kaupankäynnin alussa.
Helsingissä yleisindeksi OMXH ale-

ni 0,6 prosenttia 11 340,10 pisteeseen. 
Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH 25 
luisui 0,2 prosenttia.

Vaihtoa kertyi 582 miljoonaa euroa, 
josta vaihdetuinta eli polttoaineval-
mistaja Nestettä oli 67 miljoonaa 
euroa.

PÖRSSI

Startel Helsinki

Vaihtokärki 
painui

Liisa Enkvist
Turun Sanomat

Turkulaisessa Tepcompissa on 
jännittävät hetket, kun yritys 
alkaa valmistaa koronan pu-
hallustestereitä. Odotukset uu-
denlaisen, Suomessa kehitetyn 
laitteen suhteen ovat kovia.

– Laitteen nanosensorit tun-
nistavat ihmisen hengitysilman 
koostumuksen, kun laitteeseen 
puhalletaan. Laite paritetaan 
kännykän kanssa, joka ottaa 
yhteyden pilvipalveluun. Pilvi-
palvelussa algoritmi vertaa näy-
tettä ja lähettää analyysin tulok-
sen takaisin puhelimen kautta 
laitteelle, kertoo Tepcompin 
toimitusjohta Pekka Leppälä.

Vastaus saadaan jo muuta-
man sekunnin päästä. Se kertoo 
onko testattavalla koronatar-
tunta vai ei.

Tekniikan takana on tamperelai-
nen Deep Sensing Algorithms 
(DSA) -yhtiö, joka on kehittä-
nyt laitteen. Mittaustarkkuutta 
on tutkittu laajoissa testeissä 
Hollannissa ja Espanjassa.

– Me olemme prosessissa 
enemmän kuin alihankkija, 
teemme tätä täyden palvelun 

pakettina eli hoidamme laitteen 
valmistuksesta alusta loppuun 
saakka; tuotannon, testaukset, 
pakkaukset ja logistiikan. Lisäk-
si saamme käyttää tätä laitetta 
referenssinä, joka on melkoisen 
poikkeavaa, Leppälä iloitsee.

Tepcompille DSA:n tilaus oli 
loistava tilaisuus, eikä sen saa-
minen ollut itsestäänselvyys. 
Viime vuosi oli yritykselle han-
kala, kun sen suurin asiakas, 
Hella AG päätti loppuvuodes-
ta 2019 siirtää tuotantoa omille 
Romanian tehtailleen. Turussa 
saksalaisyritykselle valmistet-
tiin ajoneuvojen led-ajovaloja.

Vuoden tilaukset hävisivät 
savuna ilmaan. Sen päälle tuli 
vielä korona.

– Jouduimme irtisanomaan 
siinä tilanteessa. Keväällä teim-
me kuitenkin uhkarohkean 
päätöksen investoida uuteen 
tuotantolinjaan. Me olem-
me myös saaneet jo aiemmin 
lääketieteellisten laitteiden 
valmistuksen mahdollistavan 
sertifikaatin. Uskon, että nämä 
kaksi asiaa toivat meille tämän 
tilauksen, Leppälä tuumaa.

Maailmanlaajuinen kiinnos-
tus laitetta kohtaan on ollut 
suurta. Puhallustestereitä on jo 
ennakkoon kyselty kymmeniä 

tuhansia. Tepcompille valmis-
tus tarkoittaa sen nykyisen 15 
miljoonan euron liikevaihdon 
huomattavaa kasvua ja useiden 
henkilöiden palkkaamista sekä 
uudelle linjalle että toimisto-
puolelle.

– Laite on vaativa valmistetta-
va ja prosessissa tarvitaan muun 
muassa erilaisia kaasuja. Haas-
teena on löytää laitteen vaa-
timia komponentteja, sillä ne 
ovat osittain samoja, joita käyte-
tään muun muassa sähköautoja, 
5G- ja Iot-laitteita valmistavassa 
teollisuudessa, jotka ovat olleet 
suuressa kasvussa viime aikoina, 
Leppälä kertoo. 

Markkinat laitteelle ovat 
valtavat. Ja vaikka korona saa-
taisiin aisoihin, pystytään pu-
halluslaitteella tulevaisuudessa 
tunnistamaan myös muita va-
kavia sairauksia, kuten syöpää.

– Voisi sanoa, että se toimii 
samalla tavalla kuin koiran ne-
nä, Leppälä vertaa. 

Leppälän mukaan muualla maa-
ilmassa on ollut samantyyp-
pisten laitteiden kehittelyä, 
mutta markkinoille saakka ne 
eivät ole päässeet. Varsinaista 
kilpailijaa markkinoilla ei ole.

Tuotantoa Tepcomp pystyy 
nostamaan aina tarpeen mu-
kaan. 

– Aloitamme ehkä 500 lait-
teella viikossa. Tämän vuoden 
aikana laitteita aiotaan saada 
ulos linjoilta jo viisinumeroisia, 
ehkä kuusinumeroisia määriä, 
Leppälä kertoo.  

Koronan puhallustestin  
valmistus alkoi Tepcompissa
Uudesta tuotteesta odotetaan 
maailmanmenestystä. Testi 
antaa vastauksen sekunneissa.

TAUSTA

Turussa useita 
koronatestien 
valmistajia

■■Turusta on lyhyessä ajassa 
tullut erilaisten korotestien 
kehityksen kehto.

■■Arcdia valmistaa antigeeni-
pikatestejä. Analyysiin tarvi-
taan yhtiön Maripoc-laite.

■■Perkin Elmer Wallac on 
myynyt jo yli 20 miljoonaa 
PCR-koronatestiä, pääosan 
ulkomaille

■■Abacus Diagnostica 
valmistaa ja myy mm.PCR-yh-
distelmätestiä, joka paljastaa 
reilussa tunnissa influenssa-, 
rs- ja koronavirustartunnan. 

Elektroniikka-asentaja Yen Nguyen pakkaa valmista puhalluslaitetta.

Toimitusjohtaja Pekka Leppälä seuraa koronapuhallustestien val-
mistusta Tepcompilla Turussa.

Vastaus syntyy pilvessä
Liisa Enkvist
Turun Sanomat

Puhallustesti perustuu sii-
hen, että hengitysilman tietyt 
biomarkkerit ovat tyypillisiä 
koronaviruksen aiheuttamille 
muutoksille kehossa. 

Uloshengityksessä ne pur-
kautuvat keuhkoista ilmaan ja 
laitteen nanosensorit mittaa-
vat eri pitoisuudet. 

Laite välittää mittaustulok-
sen puhelimen välityksellä pal-
velimelle, joka vertaa tulosta 
koronapotilailta saatuihin tu-
loksiin.

– Koska vastaus saadaan 
muutamissa sekunneissa, on 
laiteelle valtavasti käyttöä vaik-
kapa lentokentillä, satamissa 
ja rajavalvonnassa. Näytettä ei 
tarvitse analysoida laboratorio-
olosuhteissa, se tekee siitä hy-
vin erilaisen muihin verrattu-

na, Leppälä kertoo.
Laitetta kehittänyt tam-

perelainen Deep Sensing 
Algorithms (DSA) -yhtiö on 
saanut sertifioinnin, joka on 
takuu testerin toimintavar-
muudesta. 

Tepcompissa on tätä ennen 
valmistettu laitteen testisar-
joja. 

Prototyyppejä on tehty noin 
sata kappaletta. Myyntikanavat 
maailmalle on jo avattu.

Jenni Honkanen
Turun Sanomat,  
Sastamala

Sastamalassa toimiva, 
etenkin paljuista tunnettu 
Kirami laajentaa tehdas-
tilojaan, joissa se valmis-
taa saunoja. Yritys perusti 
loppuvuodesta Sauna Fac-
toryn, jossa se valmistaa 
vientimarkkinoille suun-
niteltuja saunoja.

Kysyntä on yrityksen 
mukaan kasvanut niin 
nopeasti, että tehdasta 
laajennetaan jo muuta-
man toimintakuukauden 
jälkeen.

– Ostimme marraskuus-
sa omien toimitilojemme 
naapurista 500 neliön 
hallin, johon keskitimme 
saunojen valmistuksen. 

Saunojen kysyntä Euroo-
passa on kuitenkin osoit-
tautunut niin suureksi, 
että meidän on jälleen 
pakko laajentaa, jotta 
pystymme vastaamaan 
kysyntään, kertoo Kira-
min toimitusjohtaja Mika 
Rantanen tiedotteessa.

Nyt yritys on vuokran-
nut Sastamalasta reilun 
1 100 neliön teollisuushal-
lin, jossa se pintakäsitte-
lee ja esikokoaa vientisau-
nojen osia. Investoinnin 
arvoksi yritys kertoo 
50 000 euroa.

Uudessa yksikössä 
työt alkoivat maaliskuun 
alussa. Viisi ihmistä en-
nestään työllistäneen 
Sauna Factoryn listoille 
rekrytoidaan viisi uutta 
työntekijää.

Myös paljujen valmis-
tus jatkuu Sastamalassa. 
Viime vuonna Kirami kol-
minkertaisti jo työnteki-
jämääränsä 67 ihmiseen 
ja kaksinkertaisti palju-
tuotantonsa, kun kysyntä 
ryöpsähti koronavuoden 
aikana.

Paljujätti Kirami 
laajentaa myös 
saunatehdasta
Henkilöstömääränsä 
viime vuonna 
kolminkertaistanut 
yritys palkkaa 
Sastamalaan jälleen 
väkeä.

Timo Pihlava tiivisti paljua Sastamalassa Kiramin 
tehtaalla. Viime vuonna paljujen kysyntä nousi rajusti, 
mutta myös saunat tekevät kauppansa.

TS/ARI-MATTI RUUSKA

Startel
Helsinki

Rakennusalan suunnit-
telu- ja konsulttiyhtiö 
Sitowise suunnittelee lis-
tautumista Nasdaq Helsin-
kiin. Yhtiö aikoo järjestää 
listautumisannin, joka 
koostuu osakeannista ja 
osakemyynnistä.

Sitowise kertoo tiedot-
teessaan, että suunnittelee 
noin 75 miljoonan euron 
osakeantia ja osakemyyn-
tiä, jossa eräät yhtiön 
osakkeenomistajat myyvät 
osakkeitaan. Osakeannis-
ta saatavia varoja yhtiö 
aikoo käyttää velkojensa 
takaisinmaksuun ja kas-
vustrategian tukemiseen 
yritysostot mukaan lukien.

Yhtiön suurin osak-
keenomistaja on nyt In-
tera Fund III. Tiedotteen 

mukaan sen on tarkoitus 
myydä osakkeitaan, mut-
ta jäädä silti omistajaksi.

Listautumisen mahdol-
lista aikataulua Sitowise 
ei tiedotteessaan kerro.

Sitowisessa työsken-
telee yli 1 900 eri alojen 
asiantuntijaa, joiden teh-
tävänä on yhtiön mukaan 
suunnitella entistä kes-
tävämpiä ja älykkäämpiä 
elinympäristöjä. Yhtiö on 
kasvanut viime vuosina 
nopeasti ja se toimii pää-
asiassa Suomessa, Ruot-
sissa, mutta myös Virossa 
ja Latviassa.

Viime vuonna konser-
nin liikevaihto oli noin 
160 miljoonaa euroa ja 
liikevoitto 18,3 miljoonaa 
euroa. Sitowisen tavoit-
teena on kasvattaa liike-
vaihtoa yli kymmenen 
prosenttia vuodessa yri-
tysostot mukaan lukien. 

Sitowise harkitsee 
listautumista pörssiin

TURKU POP Pankki kertoo, että sen nimissä on lähetetty 
huijaussähköposteja. Niissä kehotetaan asiakasta siir-
tymään verkkopankkiin viestissä olevan linkin kautta. 
Viesteissä ollutta linkkiä ei pidä aukaista. Pankit eivät 
lähetä asiakkailleen linkkejä tekstiviestitse tai sähkö-
postitse, joten paras tapa välttää huijauksia on jättää 
klikkaamatta auki epämääräiset linkit ja tiedostot. TS

POP Pankki varoittaa 
kalasteluviesteistä

TS/MARTTIINA SAIRANEN
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