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Ab Dalsbruks Fabrik Oy, Oy DB Marina Ab ja Kemiönsaaren kunta ovat yhdessä ostaneet Taalintehtaan  
Valsverksholmenin teollisuusalueen teräsyhtiö FNsteel Oy Ab:n konkurssipesältä. Kauppa toteutui perjantaina.

– Kunta on tehnyt pitkäjänteisesti töitä asiantuntijakonsultin avulla löytääkseen Valsverksholmenista 
kiinnostuneita investoijia ja kehittäjiä, ja sitä kautta solmiakseen kaupat. Olemme iloisia ja tyytyväisiä, mutta 
samalla myös tietoisia siitä, että todellinen työ toiminnan ja kehityksen käynnistämiseksi uusien työpaikkojen 
luomiseksi Taalintehtaalle ja Kemiönsaarelle alkaa vasta nyt, sanoo Kemiönsaaren kunnanjohtaja Anneli Pahta.

FNsteel Oy Ab:n konkurssipesä on realisoinut aktiivisesti konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta kesästä 
2012 lukien.

– Konkurssipesä on erityisen tyytyväinen siihen, että tehdasalue on nyt realisoitu ja että kauppa neuvottelut 
on käyty ammattitaitoisen, vakaan ja dynaamisen ostajatahon kanssa. Ostajalla on hyvä näkemys Taalin tehtaan 
alueen potentiaalista sekä kykyä sinänsä vaativan hankkeen läpivientiin ja koordinointiin, konkurssipesän asian-
ajaja Hannu Ylönen kertoo.

Vahva usko tulevaisuuteen
Ab Dalsbruks Fabrik Oy on uusi investointi- ja kiinteistökehitysyhtiö, jonka pääasiallisena tehtävänä on 
kehittää konkurssipesältä hankkimaansa Taalintehtaan tehdasalueeseen kuuluvaa entisen valssaamon kiinteistö-
kokonaisuutta. Yhtiön osakaspohja koostuu noin kymmenestä yksityisestä ja osittain paikallisesta sijoittajasta, 
ja myös Kemiönsaaren kunta on mukana vähemmistöosakkaana tytäryhtiönsä Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n 
kautta. Nordea on luotonantajana osallistunut hankinnan rahoitukseen ja on siten halunnut olla myötä-
vaikuttamassa tämän sekä Taalintehtaalle että koko kunnalle tärkeän hankkeen toteutukseen.

– Yhtiöllä ja sen osakkailla ja rahoittajalla on vahva usko paikkakunnan kehityspotentiaaliin sekä nyt hankit-
tujen rakennusten käyttömahdollisuuksiin. Vapaana oleviin rakennuksiin on nyt jo vuokralaisehdokkaita, sanoo 
konsultti Göran Eriksson, joka on johtanut konkurssipesän kanssa käytyjä neuvotteluja.

Tarkoituksena on välittömästi aloittaa neuvottelut irtaimistomyynnin kautta vapautuvien tilojen vuokrauk-
sesta, missä synergiaetujen ja yhteistoiminnan kautta pyritään luomaan vahvoja toiminnallisia kokonaisuuksia.

Satama avataan lähitulevaisuudessa
Alueen yhtenä tärkeimpänä myyntivalttina on rakennusmassan suorana jatkeena oleva satama, jonka  
väyläsyvyys on 8 m. Ab Dalsbruks Fabrik Oy tulee välittömästi solmimaan vuokra- ja operointisopimuksen jo 
toimivan satamaoperaattorin kanssa, minkä tuloksena alueen toimijoille voidaan jatkossa tarjota luotettavia 
merikuljetuksia ympäri vuoden.

Ab Dalsbruks Fabrik Oy toimii ensisijaisesti teollisuustilojen kehittäjänä ja vuokranantajana sekä toimivan 
ja luotettavan infrarakenteen luojana ja toimittajana.

Kehitystyön yhtenä selkeänä tavoitteena on löytää sellaisia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita, joiden 
työllistävä vaikutus on merkittävä, ja samalla pyritään ottamaan huomioon ja hyödyntämään paikkakunnan 



työvoiman monipuolista osaamista sekä vaalimaan tehtaan vahvoja teollisuusperinteitä. Yhtiö uskoo vahvasti 
tehdasalueen kehitysmahdollisuuksiin varsinkin nyt, kun Varsinais-Suomen metalli- ja meriteollisuuden kasvu-
näkymät ovat suotuisat, Eriksson kertoo.

Alueelle perustetaan iso palvelukeskus veneilijöille
Oy DB Marina Ab on ostanut Valsverksholmenin pohjoisosan, johon sisältyy muun muassa vanha teräsvalimo, 
ja se aikoo rakentaa alueelle ison palvelukeskuksen veneilijöille.

Uuden yhtiön taustavoimilla (Roger Othman, Sam Forsbom, Johan von Knorring sekä D-Marin Oy Ab) on 
laaja liiketoimintakokemus sekä syvä käsitys niin palvelujen kehittämisestä yleensä kuin veneilijöiden tarpeista. 
Alueella 30 vuotta toiminut D-Marin on veneilijöiden luottokumppani ja se keskittyy jatkossakin veneiden 
korjaukseen ja huoltoon. 

DB Marina aikoo kehittää palveluita niin veneilijöille, saaren asukkaille kuin muillekin saaristossa  
liikkuville. Tämä kauppa mahdollistaa uusia palveluja, talvi- ja kesäsäilytyspaikkojen lisäämisen sekä huolto-  
ja korjaustoiminnan kapasiteetin kasvattamisen. 

– Odottavan aika on ollut pitkä ja vihdoin kaikkien vuosien jälkeen pääsemme kehittämään palveluja 
pitkäjänteisesti, kertoo DB Marinan toimitusjohtaja ja D-Marin Oy Ab:n perustaja Roger Othman.

Kunta ostaa maa- ja vesialueita
Kunta ostaa lisäksi konkurssipesältä erikseen joitain Taalintehtaalla sijaitsevia maa- ja vesialueita. Sopimukseen 
sisältyy Valsverksholmenin ja sen infrastruktuurin kehittämisen kannalta tärkeitä alueita, kuten Tyska holmen, 
Valsverksholmenin pysäköintialue, teollisuusaluetta ympäröivä vesialue sekä Stora ja Lilla masugnsträsketin 
rantaviivoja.

Kauppaan käytetään teknisen osaston maakauppoihin jo aiemmin varaama 300 000 euron määräraha.
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VISUAALINEN IDENTITEETTI

Tunnus ja graafinen ilme viestivät Kemiönsaaren kunnan arvoja: 

avoimuutta, aktiivisuutta ja uudistumiskykyä. Päivitetty graafinen 

ilme on raikas ja leikkisä. Määriteltyä visuaalista linjaa noudatta-

malla kunnan viestinnän linja säilyy yhtenäisenä ja tunnistettavana. 

Sovitun tekstityypin käyttö tunnuksen ja värien rinnalla on olen-

nainen osa yhdenmukaista visuaalista identiteettiä. Lisäksi harkittu 

värimaailma, valittu typografia ja valmiit taittomallit helpottavat 

jokapäiväistä käytännön työtä. 
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