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Ansion Sementtivalimon
työntekijämäärä
puolitoistakertaistui
Asuntotuotanto piristynyt Turun seudun ulkopuolella
PAIMIO
Maria Kesti
Pitkäikäisestä paimiolaisesta
yrityksestä, Ansion Sementtivalimo Oy:sta, kuuluu kummia uutisia: toimitusjohtaja
Ari-Pekka Ansio kertoo, että valimolla on tällä hetkellä töissä 84 henkilöä, mikä on
25 henkilöä enemmän kuin viime vuonna. 59 ihmisen henkilökunta sai siis lähes puolet lisää uusia käsipareja!
– Sijoittajat ostavat nyt kokonaisia kerrostaloja. Sitä
kautta asuntotuotanto on ollut suhteellisen hyvässä vauhdissa viimeisen vuoden ajan.
Muutenkin alalla on ollut piristysmerkkejä koko Suomessa,
ja teollisuudessakin on alettu
jonkin verran investoida, hän
taustoittaa.
Ansio kertoo, että sementtivalimon liikevaihto on viimeisen viiden vuoden ajan pyörinyt 11 miljoonassa eurossa.
Kuluvalta vuodelta odotettavissa on 12–14 miljoonan euron liikevaihto.
Kun näitä lukuja katsoo, vaikuttaisi siltä, että taantumaa
ollaan vihdoin selättämässä.
Toisaalta valimon alalla työllisyyttä pystytään ennustamaan
korkeintaan puolen vuoden
päähän, joten varmuutta mistään ei ole.

Rohkeasti markkinoille
Sementtivalimolla on Paimiossa betoniasema ja betonituotetehdas. Yritys valmistaa betonielementtejä ja ontelolaattoja sekä valmisbetonia.
– Toimitamme tuotteita Turun seudulle, pääkaupunkiseudulle ja Tampereen alueelle. Turun seudulla on pitkään
ollut hiljaista, mutta pääkaupunkiseudulle mahtuu aina tilauksia, Ansio kertoo.
Ansion mukaan Viron-tuotanto on pääkaupunkiseudulla
vähenemässä, sillä virolaisten
hintataso on noussut ja suomalaisten laskenut.
Mitä valimo voisi antaa vinkiksi muille taantumassa sinnitteleville yrityksille?
– Lähde rohkeasti hakemaan
markkinoita muualta kuin lä-

hiseudulta. Pääkaupunkiseudulla on isoja kohteita, mutta
pienillekin yrittäjille jää siellä varmasti tekemistä, Ansio
kommentoi.
Valimolla on viimeisen 20
vuoden ajan ollut 50–60 henkilöä töissä. Työvoimaa lähdettiin lisäämään syksyllä, sitä
mukaa kun urakoita voitettiin.

hiljaa yleistymässä. Kuva on
betonissa ikuinen, Ansio sanoo.
Valimo on toiminut Paimiossa vuodesta 1949. Mahtaakohan valimo pysyä Paimiossa?
– Kyllä, valituksista huolimatta, Ansio vastaa.

- Paimiossa ei ole yhtäkään laitosta tai tehdasta, jota valvottaisiin yhtä pa

Paimiossa pysytään
Ansio esittelee betonielementtituotetta, jossa ei enää ole kaikuja 1970-luvun surullisenkuuluisista elementtitaloista. Kyseessä on graafinen betoni:
betoniin on valettu valokuva.
– Tällainen on tulossa erääseen asuintaloon. Pintahidasteiden ja pesujen avulla kuva saadaan betonista esiin.
Tekniikka on suomalainen ja
ANSION SEMENTTIVALIMO OY

Graafinen betoni on nostamassa betonielementtien maineen uudelle tasolle. Tämä seinä on tulossa sementtivalimon asiakkaalle.

Naapurusto haluaisi, että tehdas suljetaan, mutta oikeudessa on tyydytty vain hiomaan lupaehtoja.Valimo sijai
alueella Lohipurontiellä 110-tien varressa. Rajanaapureina ei ole teollisuuslaitoksia.

PERTTU HEMMINKI

4H-yhdistys
sai tukea
7000 euroa
PAIMIO Sivistys- ja vapaaaikalautakunta teki päätöksensä tämän vuoden nuorisojärjestöjen avustamisesta.
Jaettavana oli 10 900 euroa, ja avustuksia haki yhteensä neljä yhdistystä.
Kaikki hakijat saivat avustusta.
Eniten varoja sai Paimion-Sauvon 4H-yhdistys, jolle myönnettiin 2500 euron
verran tukea toimintaan ja
4500 euroa palkka-avustuksiin. Partiolippukunta Kairankiertäjät sai 2200 euroa,
Paimion VPK:n nuorisoosasto 1300 euroa ja Paimion Vesaiset 400 euroa.

Matti Ranne luopuu
luottamustehtävistään
KAARINA
Perttu Hemminki
Kaarinan kaupunginvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Matti Ranne, 67, luopuu
kaikista luottamustehtävistään. Ranteelle myönnetään
virallisesti ero valtuuston jäsenyydestä Kaarinan kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa. Samassa kokouksessa
valitaan Ranteen seuraaja valtuuston puheenjohtajan nuijan varteen.
Ranteelta vapautuvan valtuustopaikan täyttää SDP:n
ensimmäinen varavaltuutettu

Riitta-Liisa Lehtonen. Piikkiössä asuva Lehtonen on
58-vuotias perushoitaja ja tulee nyt ensimmäistä kertaa kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Kaarinan kaupungin Internet-sivulla julkaistussa tiedotteessa Matti Ranne kiittää kaarinalaisia menneistä vuosista
ja toivottaa tehtäviensä jatkajille onnea ja menestystä sekä
”hyviä ja oikeamielisiä, kuntalaisten etuja ajavia päätöksiä”.
– Vetäydyn eläkkeelle kaikkien asioiden hoidosta ja toivon, että kuntalaiset ottavat itseään askarruttavissa asioissa

jatkossa yhteyttä toisiin valtuutettuihin, virkamiehiin ja kaupunginjohtajaan, toteaa Ranne tiedotteessaan.
Kuluvana vuonna Matti Rannetta ei ole nähty valtuuston kokouksissa, vaan puhetta on johtanut valtuuston
ensimmäinen varapuheenjohtaja Hannu Hurme (kok.). Viime vuoden syksyllä Ranne sai
kesken valtuuston kokouksen
sairaskohtauksen ja on siitä
lähtien ollut sivussa valtuustotyöstä.
Matti Ranteen valtuustoura on Kaarinassa vertaansa
vailla. Suurten äänimäärien

ja puoluerajat ylittävän laajan luottamuksen ansiosta hänet valittiin kerta toisensa perään Kaarinan kunnallispolitiikan keulahahmoksi. Myös
maakunnallisissa luottamustoimissaan Ranne on kautta
vuosikymmenten ollut pidetty ja arvostettu toimija.
Ranteen luottamustoimet eivät ole olleet pelkästään poliittisia. Hän on arvostanut kaikenlaisia vapaaehtoistehtäviä
ja toiminut muun muassa urheilun yleisseura Turun Toverien puheenjohtajana.

Matti Ranteen pitkä ja menestyksekäs ura Kaarinan kunnallispolitiikassa on päättynyt.

