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

Valuutat
Paljonko valuuttaa saa eurolla

Lähde: Startel/FactSet/Nordea

Wärtsilä +15.14
Tecnotree +7.05
Reka Industrial +6.88
Talenom +5.98
Huhtamäki +5.75
Valoe (T) +5.63
Verkkokauppa.com +5.60
Basware +5.10

QT Group -5.23
Kesla A -3.94
SSH Com Security -3.31
Rapala VMC -2.37
Etteplan (LP) -2.21
Biohit B -2.18
Robit -1.63
Ilkka-Yhtymä 2 -1.43

Lontoo FTSE 100 6939.79 +0.65
New York DJIA 34069.03 -0.20
Nasdaq 13983.39 +0.24
Frankfurt DAX 15319.11 +0.81
Pariisi CAC 40 6273.37 +1.01
Tokio Nikkei 29188.17 +2.38
Zurich SMI 11229.10 +0.18

Australia - dollari AUD 1,5581
Englanti - punta GBP 0,8686
Etelä-afrika - randi ZAR 17,2348
Hongkong - dollari HKD 9,3474
Japani - jeni JPY 130,3000
Kanada - dollari CAD 1,5067
Kroatia - kuna HRK 7,5718
Norja - kruunu NOK 10,0475
Puola - zloty PLN 4,5567
Ruotsi - kruunu SEK 10,1237
Singapore - dollari SGD 1,6001
Sveitsi - frangi CHF 1,1035
Tanska - kruunu DKK 7,4366
Thaimaa - baht THB 37,7700
Tsekki - koruna CZK 25,8600
Turkki - liira TRY 9,9553
Unkari - forintti HUF 363,5200
USA - dollari USD 1,2046
Venäjä - rupla RUB 91,3275
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TURUN SANOMAT  PERJANTAI 23.4.2021

O
sakekurssit nousivat Helsin-
gin pörssissä tulosjulkistaja 
Wärtsilän vanavedessä.

Ranskassa teollisuuden 
luottamus nousi odotuksia enem-
män, kun taas talouselämän 
luottamus heikkeni. Eurooppalai-
sia yhtiöitä laajasti mittaava Stoxx 
600 -indeksi oli illansuussa 0,7 

prosentin nousussa.
Helsingissä yleisindeksi OMXH 

nousi 1,2 prosenttia. Vaihdetuim-
pia yhtiöitä mittaava OMXH 25 
-indeksi vahvistui saman verran. 
Vaihtoa kertyi 635 miljoonaa euroa, 
josta vaihdetuinta eli merimootto-
reiden ja voimalaitosten valmistaja 
Wärtsilää oli 116 miljoonaa.

PÖRSSI

Startel Helsinki

Wärtsilä 
nousi lujaa

Pekka Hakanen
Turun Sanomat

Suomella on kaikki tekniset ja 
tieteelliset edellytykset pystyt-
tää kansallinen rokotetuotanto, 
mutta helppoa se ei ole. Näin 
sanoo Turussa lääkekehittäjille 
tutkimuslääkkeitä valmistavan 
Biovianin toimitusjohtaja Knut 
Ringbom.

Kiinnostus koronarokottei-
siin on kaikkialla kova.

– Meihin on oltu yhteydessä 
rokotetuotannon tiimoilta niin 
Suomesta kuin Euroopasta, 
Ringbom sanoo.

Rokotteiden valmistus kiin-
nostaa Bioviania. Mahdollisen 
tuotannon yksityiskohdista pi-
täisi kuitenkin sopia tarkasti 
lisenssinhaltijan kanssa, sillä 
Biovian on sopimusvalmistaja.

Kansallista rokotetuotan-
toa ei voi sysätä yksityisen 
yrityksen kannettavaksi, sillä 
sen tarve vaihtelee suuresti. 
Pandemia-aikana tehtaan pi-
täisi pyöriä täysillä, kun taas 
muina aikoina tehdasta vain 
ylläpidettäisiin.

Kansallisen rokotetuotannon 
aloittaminen Suomessa edel-
lyttäisi vahvaa sitoutumista 
poliittisilta päättäjiltä, mikä voi 
olla vaikeaa. Rokotetuotanto 
ajettiin aikoinaan alas poliitti-
sella päätöksellä.

Biovian on omalla alallaan 
maailman ehdotonta huippua. 
Yhtiö on esimerkiksi tuotta-
nut lääketehtaassaan vaikut-
tavia aineita, kuten viruksia 
ja rekombinanttiproteiineja, 
koronarokotetta kehittäville 
asiakkailleen. Ringbom kertoo, 
että heillä olisi valmiudet tuot-
taa esimerkiksi adenovirukseen 
perustuvia Astra Zenecan tai 
venäläisen Sputnikin vaikutta-
via aineita.

Biovian valmistaa biologisia 
molekyylejä lääkekehittäjille, 
minkä lisäksi yhtiö hallitsee 
biolääkkeiden valmistuspro-
sessit. Yksinkertaistettuna voi-
si sanoa, että Biovian toteuttaa 
käytännössä lääkekehittäjän 
ideat.

Rokotetuotanto ei käynnisty 
nappia painamalla. Ringbom 
laskee, että investointipää-
töksestä menisi 2–3 vuotta 
vaadittavien puhdastilojen ja 
lääketehdasinfrastruktuurin 
valmistumiseen ja hyväksymi-
seen. Lääketuotannossa olevil-
le tiloille, laitteille ja henkilö-
kunnan osaamiselle on tarkat 
laatuvaatimukset, jotka kaikki 
pitää täyttää ja hyväksyttää lää-
keviranomaisilla.

Tilojen rakentamisen aikana 

toki voidaan kehittää rokotteita 
ja ajaa sisään uutta työvoimaa. 
Tehdas työllistäisi arviolta noin 
100–150 työntekijää.

Ajan ja osaamisen lisäksi tar-
vitaan rahaa. Ringbom arvioi, 
että pelkästään tarvittavien 
puhdastilojen rakentaminen 
maksaisi 25–50 miljoonaa eu-
roa. Kun päälle tulevat juokse-
vat kulut ja henkilöstömenot, 
puhutaan isoista summista.

Toisaalta summat ovat pie-
niä, jos niitä vertaa esimerkiksi 
Yhdysvaltojen rokotepanostuk-
siin. Pieni lääkekehitysyhtiö 
Moderna sai yksin oman ro-
kotteensa kehittämiseen noin 
miljardi dollaria julkista tukea, 
minkä lisäksi Yhdysvallat sitou-
tui etukäteen ostamaan 100 
miljoonaa annosta 1,5 miljardin 
dollarin hintaan.

Markkinavetoisesta lääke-
markkinastaan tunnettu Yh-
dysvallat ei empinyt hädän 
hetkellä käyttää veronmaksa-
jien rahoja rokotteisiin.

Bioteknologiaan panostavalle 
Turulle on tärkeää, että tut-
kimuksen ohella kaupungissa 
on bioteknologiaan perustuvaa 
teollisuutta.

Biotekniikan hyödyntämi-
nen yleistyy rokotteiden ohella 
vauhdilla lääkkeissä. 

Tulevaisuudessa yhä useam-
pi lääke on biotekninen kuten 
virus tai rekombinanttiprote-
iini. Uusi biolääketehdas, jolla 
olisi rokotevalmistusvalmius, 
vahvistaisi merkittävästi Turun 
bioklusteria.

Rokotetehdas voitaisiin myös 
toteuttaa paikallisin voimin, 
sillä turkulainen insinööritoi-
misto Elomatic suunnittelee 
parhaillaan kahta koronaro-
kotteita valmistavaa tehdasta 
Intiaan. Elomaticilla on paljon 
lääketeollisuuteen liittyvää 
osaamista.

Pinta-alaltaan isosta teh-
taista ei kuitenkaan ole kyse. 
Biovianin virustehtaan tuotan-
toskaala on tällä hetkellä satoja 
litroja, kun koronarokotteen 
tarve olisi tuhansia litroja.

Toki valtio voisi tehdä oman 
tehtaansa, mutta sen pyörittä-
minen ja kehittäminen olisi kal-
lista ja käytännössä lähes mah-
dotonta. Viimeiseen tietoon 
perustuvaa rokotetuotantolai-
tosta ei voi tehdä naftaliiniin, 
sillä lääketiede ja tuotantotek-
nologiat kehittyvät vauhdilla. 
Sama asia pätee myös henki-
lökunnan osaamiseen.

Kaiken lisäksi olisi kansanta-
louden kannalta silkkaa hukka-
usta, jos tuotantotiloja ei voisi 
hyödyntää täysmääräisesti nor-
maaleina aikoina.

Biovian voisi 
valmistaa 
pandemia
rokotteita
Turkulaisella lääkevalmistajalla on valmiudet 
tuottaa adenovirukseen perustuvia vaikuttavia 
aineita, joita käytetään esimerkiksi 
Astra Zenecan ja Sputnikin rokotteissa.

TAUSTA

Sadan hengen 
huipputiimi

Täysi-ikäiseksi varttunut 
Biovian ylitti keväällä 
merkkipaalun, kun 
yhtiön työntekijämäärä 
saavutti sadan rajan. 

Pienestä lääkekehittäjille 
palveluksiaan tarjonneesta 
turkulaisesta asiantunti-
jayrityksestä on kasvanut 
merkittävä tekijä globaalis-
ti. Biovianin liikevaihdosta 
noin 90 prosenttia tulee 
ulkomailta.

Yhtiötä jo perustamassa 
ollut toimitusjohtaja Knut 
Ringbom kertoo, että vuo-
sien myötä yhtiön tunnet-
tuus on parantunut ja mai-
ne kasvanut. Suomalaiselle 
lääkekehitykselle on iso 
asia, että lääkekehityksessä 
tarvittavia asiantuntijapal-
veluita voi hankkia omalla 
kielellä kotinurkilta.

Tunnettuus on helpotta-
nut uusien työntekijöiden 
löytämistä. Nykyään Bio-
vianille tulee töihin osaajia 
myös isoista lääkeyrityk-
sistä ja ulkomailta. Biovian 
työllistää erittäin pitkälle 
koulutettuja huippuosaajia, 
joista on aina kova kilpailu.

Ringbom pitää työvoi-
man liikkuvuutta hyvänä 
asiana. Turussa bioalan 
ympärille on sinnikkään 
työn tuloksena syntynyt 
jo iso osaamiskeskittymä, 
joka jo itsessään ruokkii 
uutta kasvua.

Huippumodernin biolää-
ketehtaan saaminen olisi 
oiva lisä Turun biokeskitty-
mään.

Biovian pääomistajaksi 
tuli kolme vuotta sitten 
kansainvälinen pääomasi-
joittaja Keensight Capital. 
Uuden omistajan myötä 
Biovian on jatkanut kas-
vussa. Tänä vuonna yhtiö 
tavoittelee yli 20 miljoonan 
euron myyntiä.

Biovianin toimitusjohtajan Knut Ringbomin mukaan Suomessa voitaisiin tuottaa rokotteita, mutta se edellyttäisi poliittisilta päättäjiltä 
selkeää sitoutumista hankkeeseen.

Pekka Hakanen
Turun Sanomat

Huoltovarmuuskeskuksen mu-
kaan Suomen pitäisi varautua 
tuleviin pandemioihin myös 
omalla rokotetuotannolla. 

Johtaja Jaakko Pekki Huol-
tovarmuuskeskuksesta sanoo, 
että keskuksen omat resurssit 
eivät yksin riitä pandemiaro-
kotetuotannon aloittamiseen. 
Pekki laskee, että tuotantoka-
pasiteetin rakentaminen mak-
saisi 50–100 miljoonaa euroa. 
Hanke olisi toteuttavissa val-
tion ja yritysten välisenä yh-
teistyönä.

Iso hanke edellyttää valtion 
sitoutumista projektiin.

– Meidän näkökulmasta val-
tion ja sen eri toimijoiden pitää 
sitoutua yhteisesti hankkee-
seen, Pekki sanoo.

Pekki kertoo, että poikkeus-

oloja varten HVK:n toiminta-
malleihin kuuluu tuotantova-
rausten tekeminen yritysten 
kanssa. Rokotetuotannossa 
tämä tarkoittaisi sitä, että pan-
demian aikana Suomen valtio 
saisi etuoikeuden tehtaan tuo-
tantokapasiteetin käyttöön. 

Tuotantovarauksesta HVK 
maksaisi korvausta tehtaan 
omistavalle yritykselle ka-
pasiteetin kehittämisestä ja 
ylläpidosta. Pekki arvioi, että 
korvaus olisi vuosittain joitakin 
miljoonia euroja.

Valtion oman rokotetehtaan 
rakentaminen pelkästään odot-
tamaan kriisiä ei ole Pekin mu-
kaan toimiva vaihtoehto. Toi-
minnan tason ja osaamisen 
kehittäminen edellyttää, että 
laitos on mukana avoimilla 
markkinoilla.

Tuotantokapasiteetin ohella 
olennainen asia olisi saada 

rokotekehittäjien kehittämiä 
tuotteita valmistukseen. Pan-
demian aikana uusia rokot-
teita on syntynyt nopeasti, 
ja esimerkiksi maailmalla on 
kehitteillä satoja koronaroko-
tekandidaatteja.

Pekki sanoo, että rokote-
tuotannossa olisi järkevä teh-
dä yhteistyötä Pohjoismaiden 
ja mahdollisesti myös Baltian 
maiden kanssa. Näin syntyisi 
yli 30 miljoonan ihmisen alue, 
joka olisi rokotekehittäjien sil-
missä jo kiinnostava.

Pohjoismailla on myös hy-
vin samanlaiset näkemykset 
rokotteista, joten esimerkiksi 
jakelu sujuisi todennäköisesti 
hyvässä yhteisymmärryksessä. 
Myös jakelu olisi hyvien kul-
kuyhteyksien ansiosta helppo 
järjestää alueella.

Nykyiseen kriisiin omasta 
tuotannosta ei ole pikaista 
apua.

Huoltovarmuuskeskus haluaa 
aloittaa rokotetuotannon Suomessa
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Suomi maksaisi rokotetehtaal-
le korvausta varautumisesta 
pandemiatilanteeseen.

”Meihin on oltu 
yhteydessä 
rokotetuotannon 
tiimoilta niin 
Suomesta kuin 
Euroopasta.”
Knut Ringbom
Biovianin toimitusjohtaja

Liisa Enkvist
Turun Sanomat, Rauma

Raumalainen BMH Techno-
logy Oy toimittaa kolme 
jätteen murskaus- ja erot-
telulinjastoa Ssangyong 
C&E:n tehtaille Donghaes-
sa ja Yeongwolissa Etelä-
Koreassa. 

Linjat tuottavat korkea-
laatuista SRF-kierrätys-
polttoainetta (Solid Reco-
vered Fuel), jota käytetään 
sementtiteollisuuden uu-
neissa ja kattiloissa. 

Kierrätyspolttoaineen 
käyttö vähentää fossiilis-
ten polttoaineiden käyttöä 
ja lisää materiaalien uusio-
käyttöä.

Kaiken kaikkiaan toimitus 
sisältää viisi jälkimurskain-
ta, joilla on poikkeksellisen 
suuri kapasiteetti.

Donghaesta tulee yksi 
maailman suurimmista SRF-
polttoaineen murskauslai-
toksista, joka tuottaa kierrä-
tyspolttoainetta sementtite-
ollisuuden tarpeisiin. 

Laitokselle toimitetaan 
kaksi linjaa, joissa kum-
massakin on kaksi jälki-
murskainta. Linjojen yh-
teiskapasiteetti on 80 tonnia 
tunnissa.

Toimitus luovutetaan asi-
akkaalle syksyllä 2021.

BMH Technology on 
energia- ja ympäristöalan 
järjestelmätoimittaja, joka 
kehittää, toimittaa ja kun-
nossapitää materiaalinkäsit-
telyjärjestelmiä maailman-
laajuisesti. 

Yritys työllistää Raumalla, 
Porissa, Ruotsissa, Puolas-
sa, Espanjassa ja Kiinassa 
yhteensä noin 150 ammat-
tilaista.

Rauman BMH 
Technologylle 
tilaus Etelä
Koreasta

HELSINKI Euroopan keskus-
pankki (EKP) piti ohjauskor-
konsa odotetusti ennallaan 
korkokokouksessaan tors-
taina. Myös arvopaperien 
osto-ohjelmansa keskus-
pankki piti ennallaan.

Ohjauskorko pysyi 0,00 
prosentissa. Myös liikepan-
keilta peritty talletuskorko 
pysyi -0,50 prosentissa, mi-
hin keskuspankki sen viime 
vuoden syyskuussa laski. 
Maksuvalmiuslainan korko 
pysyi 0,25 prosentissa.

Korkopäätös oli enna-
koitu, sillä uutistoimisto 
Bloombergin haastattele-
mista 57 ekonomistista yk-
sikään ei ennakoinut korkoi-
hin muutosta. 

Ohjauskorko on ollut nol-
lassa jo vuoden 2016 marras-
kuusta alkaen.

Arvopaperien osto-ohjel-
mansa EKP piti ennallaan. 
Joulukuun kokouksessaan 
keskuspankki kasvatti pan-
demiaosto-ohjelmaa (PEPP) 
500 miljardilla eurolla 1850 
miljardiin euroon ja jatkoi 
sitä yhdeksällä kuukaudella 
vuoden 2022 maaliskuuhun 
saakka. 

Erääntyvien lainojen uu-
delleensijoittaminen jatkuu 
ainakin vuoden 2023 lop-
puun saakka. Startel

EKP piti 
ohjauskoron 
nollassa


