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Kulunut vuosi on monin tavoin ollut muutok-
sien vuosi ja muutoksien on tarkoitus jatkua 
hallitusti. Pitkään yhdessä työskennelleestä toi-
mihenkilöjoukosta useampi jäi sivuun operatii-
visesta toiminnasta. Siirtymiset loivat tilaa uusil-
le vastuunkantajille ja on ollut hienoa havaita 
tuoreiden ajatuksien ja uuden energian tuoman 
piristysruiskeen päivittäisessä toiminnassam-
me. Aiempi operatiivinen johto jatkaa hallituk-
sessamme ja tukee nykyistä johtoa muutenkin 
aina tarvittaessa. Sen osaaminen on siis säilynyt 
talossa. Uutta osaamista syntyy jatkuvasti lisää. 
Meillä on hyvä vauhti päällä ja kova into kehit-
tää ja kasvattaa yritystämme.

Takanamme on pitkä markkinoiden alamä-
ki, joka lopulta taittui ja kääntyi kasvu-uralle. 
Niukemmat markkinat on jaettu kilpaillen 
olemassaolostamme ja etsien uusia tukijalkoja 
toiminnalle. Monet yritykset pienenivät mark-
kinoiden mukana, useimmat kokivat matkan 
varrella haasteita taloudellisesti ja monet yrityk-
set luopuivat väliaikaisesti myös tarpeellisista 
investoinneistaan. Meillä Segerillä tilanne hallit-
tiin melko hyvin. Tavoiteltuihin kasvulukuihin 
ei ehkä päästy, mutta pystyimme säilyttämään 
kokomme, tärkeitä investointeja on tehty jatku-
vasti ja tulostakin on pystytty tekemään tasai-
sesti. Tästä on erinomaisen hyvä jatkaa eteen-
päin.

Pitkä alamäki markkinoilla loi alalle rajun 
hintakilpailun ja tämä kilpailu jatkuu yhä tiuk-
kana. Elinehto menestyksellemme on, että pys-
tymme jatkuvasti kehittämään toimintaamme 
organisaation kaikilla eri tasoilla. Meidän tulee 
kyetä poistamaan kaikki turha ja keskittyä vain 
asiakkaalle lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin. 
Taustamme autoteollisuudessa antaa pohjan 
suunnitella asioita etukäteen. Nopeutunut maa-
ilma ympärillämme pakottaa kuitenkin yhä 
useammin aloittamaan tuotannon nopealla ai-
kataululla, meidän tuleekin tunnistaa kehitys-
kohteita olemassa olevista prosesseistamme. 
Meidän pitää miettiä omasta tekemisestämme 
mikä on järkevää ja mikä ei, ja kyettävä kyseen-
alaistamaan kaikki turhalta tuntuva. On tär-
keää, että kehitystyössä ovat kaikki mukana ja 
työtä tehdään organisaation eri tasoilla monilla 
eri työkaluilla. 

Nopeutuva maailma vaatii myös tehokasta 
informaation käsittelyä. Meidän pitää hallita 

saamamme informaatio tehokkaasti, jotta var-
mistamme, että asiakkaamme saa tilaamansa 
tuotteen tai palvelun, ja tämän vielä nopeam-
min ja joustavammin meiltä kuin kilpailijoiltam-
me. Hinta, toimitusvarmuus ja laatu ovat useim-
miten markkinaedellytyksiä, joustavuudella ja 
nopeudella voimme erottua joukosta. Tuotan-
non ympärillä pyörii iso määrä informaatiota. 
Tuoteinformaatio, projektiaikataulut, yhteistyö-
kumppanien hallinta, tuotannon ohjeistaminen 
ja tuotannon raportoinnit muun muassa luovat 
ison informaatiomäärän, jota pitää hallita ja 
johtaa tehokkaasti tavoitteisiimme päästäksem-
me. Voimme tyytyväisyydellä todeta, että teke-
mämme tietojärjestelmävaihdos on tehostanut 
informaationkäsittelyä huomattavasti ja takaa 
kilpailukykymme tässä tärkeässä asiassa. 

Strategisesti yrityksemme pitää kyetä muun-
tautumaan markkinoiden asettamien vaati-
musten mukaisesti. Teemme parhaillaan uu-
distustyötä tällä sektorilla. Meidän tulee olla 
jatkuvasti hereillä ympärillä olevien markkinoi-
den muutoksille, kyettävä reagoimaan nopeasti 
mahdollisiin muutoksiin myös strategisesti ja 
jalkauttaa nämä muutokset tehokkaasti pro-
sessien kautta käytännön tavoitteiksi sekä toi-
menpiteiksi kaikille yrityksemme työntekijöille. 
Nopeat syövät hitaat! 

Kiitän omistajiamme luottamuksestanne ja 
tuestanne uuden organisaatiomme taustalla. 
Kiitokset uusille vastuunkantajille, olette tul-
leet hienosti mukaan joukkoomme ja hoitaneet 
uudet työnne kiitettävästi. Kiitokset myös koko 
Segerin henkilöstölle, meillä on edessä paljon 
kehittämistä ja tähän pitää keskittyä. Edetään 
suunnitelmissamme askel kerrallaan, näin 
hommat pysyvät varmasti hanskassa ja ajatus 
kirkkaana. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä 
kiitokset asiakkaillemme, teillehän me viime-
kädessä tätä hommaa teemme. Annatte meille 
jatkuvasti uusia haasteita ja pakotatte osaltanne 
meitä pysymään kehittämisen tiellä. 

Mukavaa syksynjatkoa kaikille!

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja

Controlled 
change

Hallittua 
muutosta

The past year has been a year of changes and 
the change will continue in control. Many of 
the office personnel who had been working 
together for ages, decided to “step out” off 
the daily operative functions. This made it 
possible for new bearers of responsibilities, 
and it has been great to find out how new 
and fresh ideas have given new energy to 
all of us. There has been no change in the 
company board and the board supports 
and guides the present management when 
needed, the previous knowledge has not 
gone anywhere. We are in good speed and 
we are determined to develop and make our 
company even stronger.

Behind us, there is a long period of low 
conjunction, which finally turned to growth.  
Smaller markets have been divided, there is 
competition on survival, leading to finding 
new supporting customer basis for our 
company. Many companies lost business 
during the low conjunction, many had 
economic challenges and many gave up 
investments needed. We at Seger survived 
pretty well. We didn’t meet all the growth 
estimated, but we kept the present size and 
could do the investments planned, also 
making profit.

The long low conjunction effected as hard 
price completion, which still continues.  In 
order to survive, we have to develop our 
functions in all levels of our organization. 
We have to concentrate only to issues 
essential, giving our customers what they 
need – value added. We have to process all 
information from the customer effectively, 
we have to be fast and flexible – better than 
our competitors. Product information, 
project scheduling, managing our supplies 
and partners, production instructions 
and reporting among others create a large 
amount of information, which must be 
managed and controlled effectively in order 
to reach the targets.  Our new MRP system 
taken into use last year has provided us tools 
to manage the production chain to benefit 
us and our customers.

We have to be awake at all times, in order 
to react fast to changing markets, not only in 
our present situation but also in our longer-
term strategy. Changes must be done fast 
when needed through processes to targets 
and actions.

I want to thank Seger Oy owners for 
trust and support to our new organization. 
Thank you all the new personnel who have 
joined us and performed so well.  I want 
thank also the whole personnel, there is a 
lot to do and to develop in the future which 
needs all of us. Last but not least – thank 
you, our customers – all what we do, we do 
for you!  Give us new challenges and force 
us to develop!

Kimmo Tähtinen
Managing Director

Uusissa tehtävissä on vanhoja ja uusia kasvoja, takarivi Frans Lindstén, Kimmo Tähtinen, Tomi 
Sjöblom ja  Juha Lahtonen sekä edessä Kaarina Lindroth, Taru Muotka ja Mona Holmberg.
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Kun lukee lehtijuttuja teollisuudesta, vire ja 
sävy ovat muuttuneet huomattavasti kun ver-
rataan muutaman vuoden takaiseen tunnel-
maan. Tuotteet tekevät kauppansa ja tuote-
valmistajat etsivät ponnekkaasti keinoja millä 
vastata kasvavaan kysyntään. Yksi huolenaihe 
on löytää hyvät tekijät. Kouluista valmistuu 
vähemmän tekijöitä metallipuolen töihin kun 
aiempina vuosina, toisaalla taas moni kokenut 
osaaja siirtyy eläkkeelle. 

Automaatio on, myös edellä mainituista 
syistä, vahvasti pinnalla mediassa. Teknisillä 
messuilla robotit syöttävät ja purkavat työstö-
koneita. Robotiikkaa on enemmän esillä myös 
koulutuksessa. 

Robotit eivät enää ole ”avaruusteknolo-
giaa” vaan enemmänkin vakiintunut tuotanto-
resurssi teollisuuden töissä.

CoastOnella kysyntä robotisoiduille puris-
timille alkoi kasvaa huomattavasti pari-kolme 
vuotta sitten. Työmäärän kasvu oli monella 
se ratkaiseva tekijä, joka kannusti lähtemään 
robotisoimaan, vaikka aiempaa kokemusta ei 
roboteista juuri ollutkaan. CoastOnen pienet 
särmäyspuristimet oli huomattu kentällä luo-
tettaviksi työkoneiksi, jotka kokonsa ja toisto-
tarkkuutensa puolesta soveltuvat robotisoin-
tiin mainiosti.

 Seger Oy:llä ensimmäinen robottiprojekti 
CoastOnen laitteisiin oli kierteytyskoneen ro-
botisointi. Tähän löydettiin yhteisessä pohdin-
nassa Yaskawa Finland Oy:n kanssa toimiva 
konsepti. Kun ensimmäinen projekti on tulok-
sekas, antaa se myös luottamusta muidenkin 
koneiden robottikäyttöön.

Särmäys oli vuorossa seuraavaksi. Ensim-
mäinen solu asennettiin töihin keväällä 2017. 

Kun erilaisia levyosia on paljon ja pitkiä 
sarjoja löytyy, se helpottaa koneen käyttöön-
ottoa tuotannossa. On tuotteita mistä valita.  
Kaikki tuotteet eivät muotonsa ja sarjakokon-
sa puolesta ole niitä kaikkein soveltuvimpia, 
mutta laajasta skaalasta ne löytyvät helposti. 

Kun ensimmäinen särmäyssolu alkoi olla 
kapasiteettinsa puolesta täyttymässä, alkoi 
seuraavan solun ideointi jo saman vuoden lop-
pupuolella. Tälle seuraavalle solulle haettiin 
vielä isompia sarjoja ja ulottuvuutta, ja kuinka 
ollakaan Yaskawan suunnittelussa oli työn alla 
lineaarirata, josta löytyi ratkaisu näihin tarpei-
sin. Rata mahdollistaa solulle enemmän pur-
kutilaa, mikä tarkoittaa pidempiä ajoja ja sikäli 
parempaa tehokkuutta.

Tällä hetkellä on työn alla solujen etäohjel-
moinnin käyttöönotto, jota toteuttaa Segerillä 
AJT Works Oy.

Etäohjelmoinnilla mahdollistetaan uusien 

Robotisointiprojektit pitävät 
CoastOnen kiireisenä

Robotizing projects 
keep CoastOne busy

When reading newspapers, you realize that 
hype and tone of the articles on industry have 
changed quite a lot during past few years.  
Manufacturers search for new methods in 
answering in increasing demand.  One of the 
problems is how to find personnel that can 
perform.  Less and less graduate from schools 

tuotteiden nopea ylösajo. Tuotteen robotti-
taivutus mallinnetaan tietokoneella valmiiksi 
työstöohjelmaksi, joka sitten ajetaan ylös so-
luun. Solu voi työskennellä tehokkaasti kun 
uusien tuotteiden tekemiseen vaadittava aika 
solussa on näin minimoitu. Ohjelmointityö on 
siirretty konttoriin.

Uutena kehityskohteena CoastOnen soluis-
sa on levyn taivutuskulman optinen mittaus, 
joka mahdollistaa robottisärmäyksen myös 
vaativimmille materiaaleille.

Janne Raittila,
CoastOne Oy

for metal industry and on the other hand more 
and more of those who can, are retired. Due 
to those facts mentioned, automation is one 
of the key factors to solve the problem. Today 
robotizing is not some “space technology”, but 
more or less a common production resource 
for manufacturers.

At Seger Oy the first robotizing project 
with CoastOne was robotizing screwing 
machine. This was done in co-operation with 
Yaskawa Finland. As this project was carried 
out successfully, it supports  robotizing other 
machinery the same way. Next step was 
robotizing bending machinery. The first was 
assembled in spring 2017. When this first cell 
was starting to be at full capacity, started 
planning of the next one already at the end 
of the same year. This cell needed even longer 
series, that we found on Yaskawa’s drawing 
board – a linear line, which fulfilled the 
requirements. By remote programming you 
could start new products a lot faster than 
before.

As a new developing product in the 
robotized bending, CoastOne has optical 
measuring of the parts bended in the cell, 
which makes it possible to bend even more 
demanding materials.

Janne Raittila,
CoastOne Oy

Etäohjemointiominaisuuksia esittelemässä 
suunnittelupäällikkö Timo Tamminen.

Pia Salminen ja Elisa Hurme uutta robottitaivutuskonetta oppimassa. Kouluttajana Tapani Suominen.

VALMISTAVAN  
TEOLLISUUDEN 
LUOTTOTOIMITTAJA 
KIINNITYSTARVIKKEIDEN JA 
PIENOSIEN 
HANKINNASSA
JA LOGISTIIKASSA

BUFAB Finland Oy 
Puh. 020 7931 200

www.bufab.fi
bufab.finland@bufab.com
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Lehtien otsikot ovat olleet viime aikoina usein 
USA:han ja protektionismiin liittyviä. Maailmal-
la ollaan seurattu sekavin ajatuksin muutoksia, 
joita maailman johtavat taloudet vaativat ja 
toteuttavat. Protektionismia eli oman tuotan-
non suojelemista kilpailevalta tuonnilta valtion 
suoranaisella tuella esimerkiksi tullimaksuin 
on toki ollut ennenkin. Sitä on käytetty suoje-
lemaan omaa tuotantoa, työllisyyttä ja omava-
raisuutta. Seurauksena tulee yleensä myös ne-
gatiivisia asioita kuten tuottavuuden kehityksen 
heikkeneminen kilpailun vähetessä.

Viimeksi suurimittaista protektionismia oli 
1930-luvulla. Se johti esimerkiksi Suomessa 
siihen, että omavaraisuus viljan suhteen kehit-
tyi vuoteen 1938 mennessä 40 prosentista 90 
prosenttiin. 

”Kylmän sodan” jälkeen viimeisen 60 vuo-
den aikana maailma on keskittynyt vapaan kau-
pan lisäämiseen. Se on johtanut maailman ta-
louden voimakkaaseen kasvuun. Vapaakauppa 
tarkoittaa yleensä ihmisten ja yritysten oikeutta 
käydä kauppaa keskenään vapaasti myös valta-
kunnanrajojen yli. Käytännössä se siis merkit-
see rajoitusten, kuten tullien ja tuontirajoitusten 
puuttumista kahden tai useamman valtion vä-
lillä, jolloin ihmisten keskinäiselle kanssakäy-
miselle, kaupankäynnille ja sopimuksille asete-
taan mahdollisimman vähän rajoituksia. Tästä 
on ollut ainakin tähän asti enemmän hyötyä 
kuin haittaa sen piiriin kuuluville.

Vapaakauppa-alueita on maailmassa useita. 
Euroopan talousalue on näistä suurin. Muita 
vapaakauppa-alueita ovat muun muassa Poh-
jois-Amerikan NAFTA ja Aasiassa AFTA sekä 
SAFTA. Maailman kauppajärjestö WTO on maa-
ilmanlaajuinen järjestö, jonka tehtävä on ollut 
kaupan esteiden keskinäinen vapauttaminen. 

Nyt maailma on kuitenkin suuresti muut-
tumassa. Vapaakauppa-alueiden laajentaminen 
on vastatuulessa. Kauppapolitiikka on myös 
valtapolitiikkaa. USA:n määräävä asema maail-
man johtavana valtiona on saanut kilpailijoita. 
USA:n lisäksi markkinoita haluaa hallita Kiina 
ja EU. Myös Venäjä hamuilee merkittävää ase-
maa. Kiina on suojannut omaa tuotantoaan 
ja markkinoitaan. Samanaikaisesti se on val-
lannut itselleen uusia markkina-alueita. Se on 
suuruudellaan muodostumassa määrääväksi 
maailman kauppapolitiikassa, eikä USA halua 
menettävänsä tätä asemaa. 

USA on irtisanoutumassa vapaakauppa-
sopimuksista ja suosimassa kahdenkeskisiä 
sopimuksia sanellakseen niihin ehtonsa. Eu-
rooppaa pyrkii yhä jatkamaan vapaata kaupan-
käyntiä, mutta kärsii hajaannuksesta, jota esi-
merkiksi BREXIT tuo tullessaan. EU:n ja USA:n 
vapaakauppasopimuksesta on neuvoteltu neli-
sen vuotta, mutta se ei ole toteutunut. Saman 
aikaisesti EU on solminut myös kahdenkeskisiä 
vapaakauppasopimuksia kuten 2013 Etelä-Ko-
rean ja tänä vuonna Japanin kanssa. Maailman 
suurimmat tuonti- ja vientimaat ovat Kiina, USA 
ja Saksa. USA tuo huomattavasti enemmän kuin 
vie. Kiina on maailman suurin viejä ja se koe-
taan lännessä uhaksi vapaakaupalle. 

USA:n asettamat teräs- ja alumiinitullit, sekä 
tullit muutamille muille tuoteryhmille, koskevat 
myös EU:ta. EU on asettanut vastatullit teräs- ja 
alumiinitulleille, jotta aasialainen teräs ei USA:n 
tullien takia ajautuisi EU:hun. Autoja koskevia 
lisätulleja on neuvotteluteitse onnistuttu aina-
kin viivyttämään.

Omaan toimialaamme liityyen SSAB, johon 
Suomen terästeollisuuskin nykyisin kuuluu, 
vie USA:han vain lujia erikoisteräksiä, joita ei 
valmisteta USA:ssa. Hinnat nousevat siellä ko. 

Maailmankauppa 
murroksessa?

World trade in 
turbulence? 

Headlines in media have lately been dealing 
with the US and protectionism. There has been 
mixed feelings when reading about what world’s 
leading economies demand and how they act. 
Protecting their own production, employment 
and self-sufficiency from import using customs 
fees has been the means also previously. This 
has often lead to negative issues such as failing 
productivity when there is less competition.
When thinking of the latest vast era of 
protectionism in the 1930’s, for examble in 
Finland the self-sufficiency of grain increased 
from 40% to 90%.
After the “cold war” during the past 60 years, 
the world economy has concentrated to 
increasing free trade, which has led to growth 
for everyone. Free trade means that there are 

teräksen käyttäjille ja kumuloituvat kuluttajien 
maksettaviksi.

Meille Segerillä teräs- ja alumiinitullit eivät 
liene uhka nykytuotteillemme. Pitkällä tähtäi-
mellä erityisesti uusien tuotteitten osalta pai-
kallinen kilpailu saa tullien avulla hintaedun ja 
kilpailee kanssamme entistä vakavammin.

Meille on tärkeää, että meillä on jatkossa 
vahvat ja toimivat kotimarkkinat EU:ssa. Nähtä-
väksi jää seuraako EU USA:n viitoittamaa tietä. 
Ilman EU:ta Suomi olisi yksin maailman kaup-
pamahteja vastassa. 

Toinen suuri syy kauppapolitiikan muu-
tokselle USA:ssa on pitää taloutensa kunnossa 
ja toimintakykyisenä. Nyt sen talous ja työl-
lisyystilanne ovat vielä hyvät. Sen tuonti on 
kuitenkin paljon suurempaa kuin vienti. Tämä 
epätasapaino on johtamassa tilanteeseen, jossa 
talouden käänne on lähestymässä. Eräs signaali 
siitä on se, että USA:n 2- ja 10-vuoden valtiolai-
nojen korkoero on voimakkaasti pienentynyt ja 
lähestyy 30 pistettä. Se on yhtä kertaa lukuun 
ottamatta merkinnyt viimeisen 60 vuoden aika-
na laman alkamista. Näin kävi myös 2002 te-
lekommunikaatiokuplan ja 2008 finanssikriisin 
lähestyessä. Tämän USA halunnee välttää. Tu-
levaisuus näyttää mihin USA:n nykyiset toimet 
riittävät. 

Maailman on muuttumassa. Maailma ei ole 
enää ”yksinapainen” USA:n ympärillä ja siitä 
riippuvainen vaan vallasta kilpailevat useam-
mat vahvat markkinat. Suunta kasvavaan va-
paakauppaan lienee kääntymässä kahden kes-
kiseen sopimiseen. Meidän kannaltamme EU:n 
merkitys tulee jatkossa korostumaan. Paluuta 
entiseen ei ole näköpiirissä.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja

no restrictions, such as customs fees or what you 
can import or export, between countries. This 
has been profitable for those involved with these 
trade agreements. There are several free trade 
areas, European trade area is the largest one, in 
North America there is NAFTA and in Asia AFTA 
and SAFTA. World Trade Organization, WTO, is 
the central organization dealing with reducing 
the obstacles from free trade.
Now the situation in the world trade is 
changing. Free trade areas are not expanding; 
in trade policy there is also a question of 
political power.  The US has been the leading 
country in the world economy but now also 
China and the European Union want to lead 
the markets. In addition, also Russia wants 
to have a leading position, China has already 
protected its own production and markets from 
others. When China market being so large, it 
also has a great impact on world economy, and 
being so, the US does not want to lose its position 
as the leader.
The US is resigning from the trade agreements 
and preferring mutual agreements in order 
to be able to command the conditions.  EU is 
determined to continue the free trade, but 
struggles with the idea of BREXIT. At the same 
time, EU has signed mutual agreements with 
South Korea and Japan.
The US has set customs fees for steel and 
aluminum among some other products, those 
products also imported from EU. The EU has also 
set customs fees for those materials in order to 
prevent Asian materials arriving EU.
SSAB exports to US only steel products, which are 
not manufactured in the US. Prices for products 
are going up and are cumulated into consumer 
prices.
At the moment, we at Seger don’t see the customs 
fees for steel and aluminum as a threat when 
present products manufactured are concerned.  
On the long run, especially local production in 
the countries we export, benefit the customs fees 
and compete with us more strongly.  For us, it 
is important that we have a strong market in 
the EU. Without EU, Finland would be alone 
against all others.
Another reason for changes in the US economy 
is that they want to keep their economy in good 
shape and functioning. For the moment, their 
import is bigger than their export. During the 
past 60 years, this has meant a start of regression. 
This happened during the telecommunication 
crisis in 2002, and also during the economic 
crisis in 2008.  This is what the US for sure wants 
to avoid hoping that what they do, is enough. 
The world is changing. The world economy is 
no longer around the US; there is competition 
on power within several markets.  When we are 
concerned, EU will have more effect on us than 
ever.  There is no return to what it was in the 
near future.

Lasse Vainio
Chairman of the Board
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Neljä naista ideoi ja toteutti Uudenkau-
pungin sisäänajoväylän varteen kaupungin 
virastotalon, terveyskeskuksen ja poliisilai-
toksen läheiselle pellolle, parinsadan kä-
sintehdyn hahmon kokoelman. Hahmojen 
ympärillä kierrellessäni hymähtelin ja jopa 
naureskelin ääneen monta kertaa. Hahmot 
edustivat pääasiassa eri ammattiryhmiä. 
Ammateista edustettuina olivat mm. sai-
raanhoitajat ja lääkärit, taksikuski, kirjai-
lija, grillimyyjä, automekaanikot, erilaiset 
puutarhatyöntekijät jne. Vanhat liikelogot 
kasvattivat mielenkiintoa niiden näkyessä 
veryttelyasuista, haalareiden selästä tai lip-
palakeista. Mukana oli myös perheitä, kau-
punginvaltuustoa, kesä-ukilaisia jne.

Demokatu eli kaupunkilaisten yhteinen 
”olohuone” rakennettiin keskustaan Aliselle 
kadulle korttelinmittaiseksi. Kokeilu tehtiin 
osana keskustan elävöittämissuunnitelmaa. 
Alueelle oli tuotu istumapaikkoja, suihku-
lähde, keinonurmialusta ja varusteita lasten 
leikkeihin. Heinäkuun lopusta syyskuun al-
kuun alueella oli useita tapahtumia ja run-
saasti ihmisiä myös iltaisin.

Penkeillä oli aina ihmisiä. Demokatuun 
liittyen Rauhanpuistoon oli tuotu kymmen-
kunta riippukeinua. Ne olivat haluttuja oles-
kelupaikkoja varsinkin näin hienona kesä-
nä. Puistossa vietetiin ”Taiteiden ilta/yö”. 
Oli pop-up kahvilaa, letintekijää, Stand Up 
–ohjelmaa. Myöhemmin puistossa oli mm. 
ulkoilmaelokuvateatteri. Sekin oli menestys. 
Puiston tunnelmavalaistus oli syksyn lähes-
tyessä erinomaisen hieno, jonka toivottiin 
jäävän pysyväksi. 

Torille pystytettiin lapsia ja nuoria varten 
Pumptrack-rata. Siinä lapset liikkuivat pää-

Viihtyisä Uusikaupunki
tapahtumia täynnä

This summer was something special! It 
started already in the spring when four 
ladies installed about 200 hand-made 
figures near the town hall, police station 
and health care center.  There were nurses 
and doctors, taxi-driver, writer, BBQ-sales 
person, auto mechanics, garden worker.  
Also the town council members and 
families had their own figures.

Another interesting thing was built 
in the center of the town -- “livingroom”. 
Part of the main street was covered with 
“lawn” and on it there was a water 
fountain, chairs of different kind and 
toys for children to play with. There was 
also some events during the nights. In the 
park close to the street, there were about 
ten hammocks for people to relax in. The 
first Night of the Arts was held in the park; 
there was a pop-up café, stand-up shows 
and also the first out-door cinema, we also 
had a beautiful and colorful lighting in 
the park, which people said should stay 
there! In the market place, there was a 
Pumptrack-track for children and teens.  
It was so much fun that the Town made 
a decision to purchase it so that it can be 
enjoyed also the coming summers.

Everyone enjoyed this test period of 
making the town center more lively.  The 

Uusikaupunki full of 
happenings

asiassa potkulaudoilla, ja hauskaa oli - jopa 
niin hauskaa, että kaupunki päätyi osta-
maan radan tulevia kesiä varten.

Kaupungin keskustan elävöittäminen oli 
onnistunut kokeilu. Se näkyi ja kuului po-
sitiivisesti. Useinmiten ihastuneet lausah-
dukset tulivat ulkopaikkakuntalaisilta. Kau-
punginlahden upea ranta ravintoloineen 
ja tunnelmoineen vain korostivat hyvää 
tunnetta. Uudet asiat sopivat erittäin hyvin 
Merefestin, Crusell-viikon ja iltatorin sekä 
venetsialaisten kanssa kesän ohjelmaan. 
Toivottavasti vastaavat asiat jatkuvat tulevai-
suudessakin.

Town Bay restaurants with well cared 
surroundings and lights supported the 
positive feelings.  These new ideas are a 
great addition to Merefesti, Crusell week 
and other “old” atractions in our town.  
Hopefully these “good things” happen also 
in the future.

Kesän yli oli n. 200 puettua nukkea sisääntu-
loväylän varressa kaupungintalon edustalla.

Kaupunginlahden ranta ravintoloineen
on upea paikka.

Pumptrack oli nuorison mieleen.

Rauhanpuiston iltavalaisu oli upea. Sitä 
toivottiin pysyväksi. (Kuva: Juha Hamilas)

Ulkoilmaelokuvateatteri oli vetonaula.
(Kuva: Katriina Räsänen)

Rauhanpuistossa oli kymmenkunta riippukeinua yleisesti käytettävinä.
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Seger Oy muistaa...

Pitkähkön hiljaisemman kauden jälkeen 
Ugissa on taas pöhinää myös asuntomark-
kinoilla. Vuoden 2017 alusta tämän vuoden 
syyskuun alkuun mennessä kaupunkiin on 
valmistunut yli 100 rivitaloasuntoa. Kerrosta-
loasuntoja on valmistunut tai valmistumassa 
lähes 200 sekä moduuliasuntoja otettu käyt-
töön yli 250 lehtitietoihin perustuen.

Kaupunki on toki kaavoittanut sekä teh-
nyt tonttivarauksia huomattavasti enemmän-
kin. Kaupungissa on vireillä 14 kerrostalo-
hanketta. Rivitalotontteja on varattu 10 joista 
rakenteilla on 4. Vuokra-asuntoja on tekeillä 
100 ja omistusasuntoja on alkamassa 100. 

Rakennushankkeita on siis runsaasti. 
Tämä tulisikin selkeästi tuoda esille ja kor-
jata ajatukset Ugin asuntopulasta. Sitä kun ei 
tällä hetkellä katsota olevan. Suurin ongelma 
lieneekin sopivan asunnon löytyminen. Kri-
teereinä ovat ainakin koko ja hinta. 

Uusikaupunki on ollut noususuhdantees-
sa. Työllisyys näyttää hyvältä. Rakentamis-
hankkeiden osalta onkin tärkeää huolehtia 
noususuhdanteesta pitkällä aikaväillä ja si-
ten saada sijoittajat vakuuttuneiksi tilanteen 
pysyvyydestä. Omistusasuntohankkeiden 
eteneminen vaatii myös ostajien sitoutumis-
ta hankkeisiin. Monet kaupan tehneistä ovat 
täällä jo asuvia, jotka näkevät vanhempien 
asuntojen hintojen olevan nousussa. Näin 
markkinoille vapautuu samalla myös van-
hempia edullisempia omistusasuntoja.

Seutukunnan sisällä on myös huomioita-
va, että muutkin kunnat tuntuvat aktiivisilta 
rakentamisen suhteen. Näin esim. Laitilaan 
on valmistunut toistasataa kerrostaloasuntoa. 

Samanlaista buumia rakentamiseen tus-

Construction work all 
over Uusikaupunki

After several years, there is a lot going on in 
the real estate markets. From the beginning of 
2017 up till now more than 100 townhouse 
homes and nearly 200 apartments have been 
built in Uusikaupunki.  Also, according to 
medias, more than 250 module homes have 
been built.

Ugissa
rakennetaan

Merkkipäiviä

Yhtiöllä on tapana onnitella työntekijöitään 
kahvitilaisuudella lahjan kera, kun täytetään 
50- tai 60-vuotta.

Tämän vuoden kevään aikana merkkipäi-
vää ovat juhlistaneet:
26.5. Marja Aallo 60v 
20.6. Jussi Ankelo 60v  

This year we had two persons, who turned 
60 years: May 26th Marja Aallo and 
June 20th Jussi Ankelo, so once again, 
congratulations to both of you!

This spring was the time of farewells to 
three of our employees, after several years of 
work it was time to pensioning: Pirkko Soini, 
Anna-Maija Jokela and Päivi Erkko – thank 
you for the years at Seger, enjoy the coming 
days and all the best for the future years.

Seger Oy congratulates..

Ketunkalliolle on valmistumassa jo toinen kerrostalo.

Uusikaupunki town has supported building 
by zoning land for building homes. For the 
moment, there are plans for 14 apartment 
buildings and 10 for townhouses. This should 
be made known to public in order to fix the 
idea of lack of homes.
In Uusikaupunki employment situation is at 
its peak and when building homes is con-
cerned, it should be on a long-term basis and 
also convince investors that the situation is 
stable. Many of those who have purchased a 
new home, already live here.  So, there are 
also older homes available with lower prices.
On the other hand, the attitude to move to 
town where you work, is different from the 
70’s and the 80’s.  Commuting longer is no 
problem anymore, which can also mean less 
commitment to present work when the area 
for searching new job is bigger. 

kin tulee kuin 1970-80 luvulla. Ihmiset ovat 
asennoituneet nykyisin pitempiin työmatkoi-
hin positiivisemmin. Toisaalta se merkinnee 
myös lyhyempiä työsuhteita työmarkkinoi-
den monipuolistuttua. 

Eläkkeelle

Eläkkeelle siirtyminen on usein ilon aihe ja 
toisaalta hetki, joka saa monilla mielen hai-
keaksi. Seger Oy:llä on tapana järjestää kah-
vitilaisuus, jossa muistellaan yhteistä aikaa 
yleensä positiiviseksi koetussa työympäris-
tössä mukavien työkavereiden seurassa.

Kiitokset yhteisistä vuosista, hyviä eläke-
päiviä ja kaikkea hyvää jatkossakin seuraa-
ville eläkkeelle siirtyneille Segeriläisille:
Pirkko Soini 1.5 
Anna-Maija Jokela 1.6.
Päivi Erkko  1.7.

Nimityksiä
Merkonomi Taru Muotka on aloittanut 
12.3.2018 toimihenkilönä vastaten 
kirjanpidosta ja palkkahallinnosta. 

Starting March 12, 2018, Taru Muot-
ka has started at Seger Oy, responsible 
for accounting and pay roll. 

Appointments

Pirkko Soini jäi eläkkeelle ja sai yhtiöltä lah-
jaksi vuosilinnun onnittelupuheen pitäneen 
toimitusjohtaja Kimmo Tähtisen ojentamana.
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Hydraulipuristin 
APT 200tn sai uuden 
ohjauksen ja 
peruskunnostuksen.

Keskiviikko-
iltatoreilla esiintyi
tunnettuja artisteja.

250 tn hydraulipuristin-
linja Lagan sai uuden 

voitelulaitteiston.

RoboCone G20 
oli asennuksessa

 toukokuussa.

Uuden särmäyssolun 
asennus vaatii isohkon 

layout-muutoksen.

Ylä-Himangan Seppo 
on vaihtanut venettä. 

Uusi on Beneteau First 
32SS - 9,91x3,3m 

ja syväys 1,72 
- korkeus 15m.

Pihan asfaltointi 
sai uutta pintaa 
elokuun aikana.

Merilinnuntie 1 
kiinteistö siirtyi 
maaliskuussa 
Seger Oyn 
omistukseen.

Seger Oy:n alkuvuoden 2018 tapahtumiin

Uudenkaupungin ja 
Yaran satamissa käy 

viikottain n. 12 laivaa. 
Satamasta kuljetetaan 

mm. autoja maailmalle 
ja tuodaan autonosia 

n. 1300 trailerilla.

Lattiat saivat 
pinnoitehuollon 

syyskuussa.

Alisenkadun 
sateenvarjot pääsivät 

iltapäivälehteenkin.

Kuivan kesän 
runsaat ampiaiset 
karkotettiin 
vesipussin avulla.

Hiontalaitteet 
siirtyivät omiin 
erillisiin tiloihinsa.

Hyllyjen päätyihin ja 
kiinteistön rakenteiden 

suojaamiseen 
trukkiliikenteeltä on 

kiinnitetty huomioita.

Suuritehoisia 
MF-vastushitsaus-
yksiköitä asennettiin 
huhtikuussa.

Satamaan 
rakennettiin Ugin 
ensimmäinen 
liikenneympyrä.

Robotoidun 
levytyökeskuksen 
materiaalivaunua on 
jatkokehitetty.
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