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Par būvniecības nozari Somijā:
Somijas ekonomikā un tautsaimniecības nozarēs pēc ilgāku gadu recesijas ir
novērojama stabila izaugsme. Būvniecības nozare ir šobrīd viena no straujāk
augošajām nozarēm Somijā. Kategorijas, kurās arī nākamajos gados gaidāma
izaugsme ir dzīvojamo ēku renovācija un civilā inženierija.
Lielākie būvniecības uzņēmumi Somijā












YIT, kotēts Somijas biržā (http://www.yitgroup.com)
Skanska Talonrakennus, daļa no Skanska Group (http://www.skanska.fi)
NCC Building, daļa no NCC grupas (http://www.ncc.fi)
SRV, Somijas biržā kotēts būvniecības uzņēmums (https://www.srv.fi/en)
Lemminkainen (lielākie
īpašnieki Pentti
ģimene, Peab
Ab)
(http://www.lemminkainen.com)
Destia (http://www.destia.fi/en/home.html)
Lujatalo (http://www.lujatalo.fi)
Peab, pieder Zviedrijas PEAB AB (http://www.peab.fi)
Consti Yhtiöt, kotēts Somijas biržā. Specializējies uz renovācijas būvdarbiem
(http://www.consti.fi/en)
HARTELA (http://www.hartela.fi)
A-Insinöörit (https://www.ains.fi/en/)

Asociācijas
Būvniecības nozares uzņēmumi ir apvienojušies Somijas Celtniecības konfederācijā,
kas apvieno vairāk kā 2500 biedrus ar 15 miljardu apgrozījumu un vairāk kā 58
tūkstošus darba ņēmējus celtniecības nozarē un ir uzskatāma par galveno nozares
asociāciju. Celtniecības nozares profesionāļi var pievienoties arī Somijas
Celtniecības arodbiedrībai.
Somijas Celtniecības konfederācijā apvienojušās arī nozaru asociācijas, no tām
lielākās: Celtniecības materiālu asociācija – apvieno 100 celtniecības materiālu
ražotājus Somijā.
Infrastruktūras uzņēmumu asociācija – apvieno vairāk kā 1500 uzņēmumus, kuru
apgrozījums ir 4.5 miljardi eiro un nodarbināto skaits pārsniedz 16 tūkstoši eiro.
Somijas Celtniecības federācijas biedrus var atlasīt šeit (informācija tikai somu
valodā). Vairāk par asociāciju ŠEIT.

Aktuālie projekti






Metsä Fibre, daļa Metsä Group, būvē jaunas paaudzes bioproduktu
rūpnīcu Äänekoski. Tās ir vēsturiski lielākās investīcijas meža nozarē Somijā.
Celtniecības darbus nodrošina vairāk kā 100 vidēja lieluma uzņēmumi.
Helsinkos tiek īstenoti divi lieli infrastruktūras projekti. Abi sevī ietver gan
dzelzceļa/ metro staciju un tirdzniecības centu būvi, tāpāt projektā paredzētas
dzīvojamās
un
viesnīcu
ēkas. SRV īstento Redi projektu
Helsinku
Kalasatama rajonā. YIT īsteno Tripla projektu Helsinku Pasila dzelzeceļa
stacijas apkārtnē. Abi projekti ir īstenošanas procesā, kas turpināsies vēl
vairākus gadus.
Areva īsteno trešo Somijas atomelektrostacijas projektu Olkiluoto, kas ir viens
no dārgākajiem celtniecības projektiem Somijā.

Somijas uzņēmumu ziņas, iesaistoties projektos ārpus Somijas pieejamas ŠEIT.
Koka
nozare
Koka nozares lielākie uzņēmumi Somijā ir apvienojušies Somu Kokrūpniecības
asociācijā.
Somu
lielākās
zāģētavas
pieejamas šeit.
Lielākie koka māju ražotāji pieejami šeit.
Somijas koka būvniecības attīstības stratēģija līdz 2021.gadam šeit.
Somijā labi attīstīta vietējo koka māju būvniecība, jo somu patērētāji lielākoties
izvēlas standarta tipa ēkas no somu ēku ražotāju katalogiem. Somijā ir īpaši standarti
ēku logiem u.c. Šobrīd sabiedrībā pieaug interese arī par vairākstāvu koka ēku
būvniecību, taču pagaidām realizēti vien pāris projekti Somijā, lielākais projekta
realizētājs ir Stora Enso ar CLT sistēmām projektā Woodcity.
Lielākie būvniecības tirdzniecības tīkli Somijā:
Celtniecības ikgadējais veikalu apgrozījums Somijā ir virs 4 miljardiem eiro, 25% no
šī apgrozījuma bija saistīti ar kokmateriālu iegādi.
Somu celtniecības mazumtirdzniecības ķēdes apkalpo ne tikai privātos patērētājus,
bet arī nozares profesionāļus.
Īpaši izceļama somu patērētāju vēlme iekārtot vasaras mājiņas (tādu Somijā ir vairāk
kā 500 tūkstoši), nodrošinot būtisku apgrozījumu vasaras sezonā.
Nākamajos gados tiek paredzēts e-veikalu apgrozījuma pieaugums.
Lielākās ķēdes:
Bauhaus
K-rauta (40% tirgus)
Byygmax

Stark Suomi (20% tirgus)
Hartman
Kodinterra
Hankkija
RTV
Specializētie:
Onninen
Varisilma
Puumerkki
Motonet

Darbinieku nosūtīšana:
Lai strādātu Somijā, jābūt nokārtotai apdrošināšanai (Eiropas Savienības A1 formas vai
alternatīva apdrošināšana Somijā), kas nozīmē, ka nelaimes vai citā gadījumā izmaksas par
strādājošo uzņemas Latvija. Somijā ir obligāti jāievēro minimālās strādnieku stundas likmes.
Dažādo profesiju likmes apskatāmas angliski ŠEIT.
Informācija par ārvalstu darbinieku nosūtīšanu darbā uz Somiju celtniecības nozarēinformācija ŠEIT.

Nozares galvenā izstāde:
Finnbuild (7.-9.10.2020.)

