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HTJ voitti useita merkittäviä
toimeksiantoja
Rakennuttamiseen, projektinjohtoon ja valvontaan
keskittynyt HTJ työllistää noin 150 asiantuntijaa.
Suomen kasvukeskuksissa toimivan yhtiön
toimeksiannoista merkittävimmät liittyvät
talonrakentamiseen ja infrastruktuurihankkeisiin.
Vuotta 2021 leimasivat uudet suuret toimeksiannot
ja Sievi Capitalin tulo omistajaksi.

SIJOITUKSEN KÄYPÄ ARVO

9,3 M€
Tilanne 31.12.2021

KOHDEYHTIÖ VUODESTA

2021

OMISTUSOSUUS

92,4 %
Tilanne 31.12.2021
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HTJ on Sievi Capitalin uusin kohdeyhtiö lokakuussa 2021 toteutuneen yrityskaupan myötä.
Omistajanvaihdos näkyi HTJ:lla erityisesti hallitustyöskentelyssä ja strategiatyössä.

”Sievi Capital on meille hyvä kumppani, jonka kanssa voimme

liittyvät mm. rakennushankkeen vastaanottoon ja sujuvaan

siltojen toimeksianto on HTJ:n historian suurin projekti. Neljän

jatkaa ja vahvistaa erinomaista työtä asiakkaidemme parhaaksi.

käyttöönottoon.

vuoden aikana se työllistää 30 henkilötyövuotta.

HISTORIAN SUURIN TOIMEKSIANTO

TAVOITTEENA KASVU

Omistajuus tuo työmme tueksi myös taloudellisia resursseja”,
sanoo HTJ:n toimitusjohtaja Janne Ketola.

HTJ:llä on pitkäaikaiset asiakassuhteet ja se on toteuttanut

Janne Ketolan mukaan vuosi 2022 näyttää lupaavalta, sillä uudet

tunut henkilöstö, joka on rakennuttamisen, projektinjohdon ja

hankkeita useilla eri toimialoilla. Parhaillaan yhtiöllä on käynnissä

projektit ja laajat puitesopimukset tuovat ennustettavaa työ-

valvonnan kriittinen menestystekijä. Osaajista on kova kisa

satoja projekteja, joista suurimmat ovat hyvin ennustettavia

kuormaa talonrakennuksen ja infrarakentamiseen rakennutta-

ja uusia työntekijöitä saadaan tyypillisesti suosittelun kautta.

vuosiksi eteenpäin. Yhtiö on mukana mm. seuraavissa käynnissä

miseen ja valvontaan. Uusia osaajia haetaan jatkuvasti taloon ja

Toimitusjohtajan mukaan HTJ on saanut vuoden aikana rekry

olevissa hankkeissa: Länsimetro, Helsinki-Vantaan Terminaali 2,

henkilöstön koulutukseen panostetaan merkittävästi.

toitua taloon hyviä tekijöitä.

Kiasman peruskorjaus, Vantaan Energian lämmön kausivarasto

HTJ:n toiminnan ytimessä ovat ammattitaitoinen ja sitou

ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uudisrakennushanke, joka

YMPÄRISTÖASIAT KOROSTUVAT

Kuva: Helsingin kaupunki, WSP, Knight Architects

Ympäristöasioiden merkitys rakennustoiminnassa kasvaa

”Tavoittelemme vuonna 2022 orgaanista kasvua. Tutkimme
jatkossa myös yrityskauppamahdollisuuksia”, Ketola sanoo.

jatkuu vuoteen 2029 saakka.
HTJ:n suurin kasvu on viime vuosina tullut infrarakentamisen

jatkuvasti. HTJ onkin panostanut vahvasti kestävän rakentami-

palveluista, joissa nähdään jatkossakin merkittävää kasvupoten

sen mukaiseen toimintaan. Tästä konkreettisena osoituksena

tiaalia. Vuoden 2021 aikana HTJ voitti kaksi suurta uutta projektia,

yhtiö haki ja sai syksyllä Ralan ympäristösertifikaatin. Vuoden

Helsingin Kruunusiltojen valvonnan ja Helsinki-Vantaan lento

2021 aikana yhtiössä kehitettiin myös muita prosesseja, jotka

kenttähotellin rakennusprojektin valvontatehtävät. Kruunu

Alla vasemmalla: Pääkaupunkiseudun Kruunusillat-hankkeen
siltaurakan valvontatehtävät ovat HTJ:n historian mittavin infrahanke.
Rakentaminen alkoi lokakuussa 2021.
Alla oikealla: HTJ toimi rakennuttajakonsulttina uuden Hiekkaharjun
vesitornin rakennusprojektissa Vantaalla. Torni otettiin vedenjakelukäyttöön
toukokuussa 2021.

Sievi Capital on meille hyvä
kumppani, jonka kanssa voimme
jatkaa ja vahvistaa erinomaista
työtä asiakkaidemme parhaaksi.
HTJ:n toimitusjohtaja Janne Ketola
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