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� »Yhtiö voi kasvaa strategisten 
valintojensa ansiosta, vaikka toimiala 
ei kasvaisikaan. YIT:n liikevaihdon
keskimääräinen vuosikasvu kymmenen
vuoden aikana on ollut noin 19 
prosenttia», Reino Hanhinen sanoo.
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YIT kasvaa Pietarin ja Moskovan asuntorakentamisen

markkinoilla kovempaa vauhtia kuin Suomessa.

Vuorineuvos REINO HANHINEN kertoo, että seuraava 

aluevaltaus voi olla Ukrainan Kiova. �
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O
n kirpeä syysaamu Helsingin Ka-
tajanokalla.Asunto Oy Helsingin
Stanssin rakennustyömaalla mie-
het ahkeroivat ja sähköporat jyri-
sevät. Harjakorkeudessa olevan
talon kattoterassilta avautuu hui-
kaiseva näköala merelle.

Vuorineuvos Reino Hanhinen, 61, kantaa
rakennusmiehen kypärää luontevasti.Hän ei
olekaan rakennuksella ensi kertaa. Debyytti
tapahtui jo vuonna 1967, Jyväskylän–Petäjä-
veden tietyömaalla.

Hanhisella on yritysjohtajana huippu-
miehen maine.Hän on vetänyt YIT-Yhtymää
jo lähes kaksi vuosikymmentä. Tänä aikana
rakennusyhtiö on käynyt läpi rajun muodon-
muutoksen. Siitä on tullut pörssiyhtiö ja kan-
sainvälinen palveluyritys, joka toimii nyt
myös Venäjällä, Baltiassa ja Skandinaviassa.

YIT kannattaa hyvin.Sijoitettu pääoma an-
toi kesäkuusta 2004 kesäkuuhun 2005 lähes
22 prosentin tuoton.

Liikevaihto oli viime vuonna kolme mil-
jardia euroa, melkein kuusi kertaa niin suuri
kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.Tavoit-
teena on edelleen kymmenen prosentin kas-
vu. Sitä ei voi saavuttaa Suomen kypsillä
markkinoilla.

Lännen asuntobrändi
Venäjälle

YIT:n tytäryhtiöt toimivat paikallisesti kah-

deksassa maassa. Viime vuonna YIT aloitti
Venäjällä useampia asuntoja kuin Suomes-
sa. »Luomme länsimaista asuntobrändiä
Venäjälle ja Baltiaan», Hanhinen sanoo.

Pietarissa on rakenteilla talo, jonka YIT
tekee valmiiksi länsimaisten kriteerien mu-
kaisesti. Se on kuitenkin vielä poikkeus.
»Yleensä Venäjällä uusi asunto myydään
niin, että se jätetään niin sanotusti raaka-
pinnoille. Ostaja hoitaa itse tapetoinnin ja
keittiökalusteet.»

Venäjän markkinat ovat valtavat. Yksin
Pietarin asuntotuotanto on yhtä suuri kuin
koko Suomen, 30 000 asuntoa vuodessa.

»Markkinaosuutemme on yhä häviävän

Suomen paras 
kansainvälistyjä
� YIT valittiin Suomen parhaaksi kansain-
välistyjäyritykseksi seuraavin perustein:

»YIT on suomalainen rakennusyhtiö,
joka on nopeasti laajentunut monipuolisek-
si palvelualan yritykseksi. YIT:n kansainvä-
listyminen on huikea ja monipuolinen tari-
na, joka liittyy sekä länteen että itään. Kas-
vua on ollut muun muassa Venäjällä ja
Ruotsissa sekä orgaanisesti että yrityskaup-
pojen välityksellä. Kansainvälistyminen on
tapahtunut ajan hermolla omistuksen arvoa
parantaen. YIT on kyennyt kansainvälisty-
mään ja kasvamaan säilyttäen jatkuvasti
hyvän kannattavuutensa.»

Suomen Kuvalehti järjestää Suomen
paras yritys -kilpailun tänä syksynä ensim-
mäistä kertaa. Siinä valittiin myös paras
kasvuyritys (SK 42/2005), työllistäjä ja per-
heyritys, jotka SK julkistaa loka–marras-
kuun aikana.

Raatia johti vuorineuvos Matti Honkala,
jonka lisäksi siihen kuuluivat toimitusjoh-
tajat Anders Blom, Mika Ihamuotila, Tuula
Kallio ja Ilkka Seppälä sekä valtiosihteeri
Raimo Sailas ja johtaja Riitta
Vuorenmaa. �� Suomen suurimman rakentajan tunnus

kohoaa Helsingin taivasta vasten.

� YIT on myös merkittävä tie- ja vesirakentaja. Dataporari Raimo Kleemola (oik.) ja remonttimies 
Petri Vesamäki työskentelevät Savion rautatietunnelissa Vuosaaren satamaradan työmaalla.
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pieni. Muita länsimaisia rakentajia ei juuri
ole.»

Hanhinen arvioi, että YIT on pärjännyt
Venäjällä luotettavuutensa ansiosta.

»Kaikki tietävät Moskovassa, kuka sanee-
rasi Metropolin ja Tretjakovin gallerian.»

Laajentuminen muihin venäläisiin suur-
kaupunkeihin kiinnostaa, samoin Ukrainan
suunta. »Pidemmällä tähtäyksellä asunto-
tuotanto Kiovassa voi olla mielenkiintoinen
vaihtoehto.»

Takana
värikäs historia

YIT synnytettiin vuonna 1987 Perusyhty-
mästä,Vestosta ja Yleisestä Insinööritoimis-
tosta.Vuonna 1995 YIT osti Huberin, ja uu-
sin yritysosto oli vuonna 2003 ABB Building
Systems.

Toimialan laventaminen rakentamisesta
palveluihin, kiinteistötekniikkaan ja teolli-
suus- ja verkkopalveluihin oli osa YIT:n roh-
keaa kasvustrategiaa, josta yritys päätti
vuonna 1994 laman vielä jatkuessa.

»Rakentamisen määrä vaihtelee, mutta
palvelut tuovat vakaata kassavirtaa», Han-
hinen selittää valintaa. Kiinteistötekniikan
osuus liikevaihdosta oli viime vuonna suu-
rempi kuin rakentamisen.

Yritysosto ABB:ltä oli YIT:n suuri harp-
paus kiinteistötekniikkaan. Samalla yh-
tiö hankki vahvan markkina-aseman
Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.
Niissä konserni ei rakenna ollen-
kaan, koska rakentamisen markki-
nat ovat siellä niin ahtaat.

»Kiinteistötekniikka» tarkoittaa
Hanhisen mukaan kaikkea tekniikkaa,
jota rakennusten sisällä on: lämpö-,
vesi-, ilmastointi-, tieto- ja turvatekniikkaa ja
sen hoitamista ja kunnossapitoa.

»Kiinteistötekniikka on paikallista palve-
lutoimintaa, esimerkiksi Norjassa olemme
käytännöllisesti katsoen joka vuonon peru-
kassa. Nämä työpaikat eivät lähde Kiinaan
globalisaation mukana.»

Tärkein haaste:
henkilökunta

Tulevaisuuden tärkein haaste on Hanhisen
mielestä henkilöstön motivoiminen.

»Meidän kulttuurissamme painottuu jat-
kuva oppiminen ja kehittäminen. Ihmiset pi-
tää saada ymmärtämään, että  he ja vain he
tietävät, miten toimintaa parannetaan. Sitä
ei voi tulla pääkonttorista kalvoilla näyttä-
mään.»

YIT:llä on yhteensä 21 000 työntekijää.
Ydinongelmiin kuuluu myös työvoiman
saannin turvaaminen tulevaisuudessa.

»Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja kil-
pailemme väestä muidenkin toimialojen
kanssa», Hanhinen sanoo. �

YIT kantaa sosiaalista
vastuuta Pietarissa

Kun anoppi tarvitsee sydänleik-
kausta tai poika opiskelupaikkaa,
pietarilainen YIT:n työmies tietää,

mistä apua saa. Hän tulee silloin Juha Vätön
luo.Vättö toimii Pietarissa YIT:n tytäryhtiön
ZAO Lentekin toimitusjohtajana.

»Viimeksi eilen yksi työnjohtajistamme
tuli puhumaan lähisukulaisen sairaudesta.
Aina löytyy joku järjestely; vaikkapa laina,
jota saa maksaa vähitellen takaisin»,Vättö
kuvaa YIT:n yhteiskunnallisen vastuun
toteutumista Pietarissa.

Vättöä voisi luonnehtia nykyaikaiseksi
patruunaksi, eikä hän pane nimitystä pahak-
seen; tuolla nimellä häntä oma väkikin vä-
lillä kutsuu.

»Kun auttaa, niin kiitollisuus kyllä näkyy»,
hän tietää.

Korkeatasoinen mutta kallis sairaanhoito
on usein tavallisen työntekijän ulottumatto-
missa. On helppo ymmärtää, mitä sairaan
lapsen hoitoon saaminen vanhemmille
merkitsee.

»Työntekijämme peilaavat omia olojaan
tuttaviensa tai naapureiden työpaikkoihin 
ja ovat ylpeitä omastaan.»

Yhteiskuntavastuu on Vätön mukaan
suorastaan tunnuslauseena hänen johtamas-
saan yrityksessä. Se ulottuu ohi oman talon
väen myös yhdistysten ja yhteisöjen
tukemiseen. Se näkyy lahjoituksina invalidi-
järjestölle tai urheiluseuralle taikka avustuk-
sena lastensairaalan leikkaussalin rakenta-
miseen. Kumppaneina on sekä suomalaisia
että paikallisia organisaatioita ja kansainvä-
lisiä yrityksiä. �

T e rt t u  H ä r k ö n e n

Lue lisää YIT:stä Pietarissa:
www.suomenkuvalehti.fi.

� Juha Vättö
johtaa YIT:n
tytäryhtiötä
Zao Lentekiä.

� Katajanokalla YIT rakentaa parastaikaa kahden talon – Helsingin
Svingin ja Helsingin Stanssin – kokonaisuutta. Niitä yhdistävä 
katos painaa valmiina 45 tonnia.
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