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Hygio-otsonointilaitteiden avulla kehitetään ympäristön 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Hygion avulla saadaan hel-
posti aikaan myös merkittäviä kustannussäästöjä.

Hygio Oy toimii puhdistusratkaisutoimittajana muun muassa pelastus- 
laitoksille. Täysin kotimaisen Hygion kehittämä toimintatapa Puhdas  
paloasema -konseptin varustehuollossa on testattu VTT:llä.

Hygion johtaja Juhana Haukioja kertoo, että pelastustyön asusteisiin 
ja tarvikkeisiin jää noen, savun sekä polttoaineiden hajuja, joita on vai-
kea saada pois vesipesussa. Nämä ovat työturvallisuus- ja terveysriski.

VTT:llä teetettyjen testien mukaan varustehuollossa käytössä ole-
villa menetelmillä saatiin poistettua vain 10 % palopelastusasujen 
PAH-yhdisteistä. Hygio -otsonointikäsittelyn lisääminen varustehuol-
lon menetelmiin vähensi PAH-yhdisteiden määrää 70 %. Laitteen avul-
la saavutetaan jopa kymmenien tuhansien eurojen vuotuinen säästö 
kustannuksissa, kun poistoon menevät tahriintuneet, mutta muuten 
käyttökelpoiset varusteet voidaan palauttaa käyttöön.

Vuonna 2014 perustettu Hygio on kehittynyt kovaa vauhtia.
- Tähyämme yhä vahvemmin ulkomaille. Vientikauppaa pelastus-

laitoskäyttöön on tulossa ja olemme solmineet uusia jälleenmyynti-
sopimuksia.

Hygion laitteita on tähän asti ollut am-
mattikäytössä; pelastuslaitosten lisäksi 
terveyden- ja ensihoidossa, poliiseilla, hoi-
va ja varhaiskasvatuksessa, vaatehuollossa 
ja urheilupuolella. Haukioja valottaa, että 
tulevaisuudessa valikoima täydentyy myös 
kuluttajapuolen laitteella.

Hygio Oy sijaitsee Kiskossa Puntan tilois-
sa, mistä syntyy logistista etua. Toimitus- 
varmuus sekä laadun seuranta on helppoa ja 
varmaa, kun vältytään viestintäkatkoksilta, 
Haukioja toteaa lopuksi.

 -turvaa pelastuslaitoksille

Hygion käyttökohteet
 Hygio a40: Vaatehuolto,  

         urheilu, poliisi, teollisuustyö

 Hygio a40Medi: terveydenhoito,  
         ensihoito, pelastuslaitos,  
         hoiva, varhaiskasvatus, eläinlääkintä

Hyvä Asiakas  
ja Yhteistyökumppani

Haluamme kiittää teitä kuluneen vuoden hyvästä yhteistyöstä sekä 
luottamuksesta tuotteitamme ja palvelujamme kohtaan. Olette anta-
neet meille lukuisia mahdollisuuksia palvella teitä ja saamamme pa-
lautteen mukaan olemme onnistuneet työssämme hyvin ja toivomme, 
että yhteinen matka jatkuu!

Laajasta valikoimastamme löytyy lähes 3000 aktiivista tuotetta 
ja 15000 komponenttia, jotka luovat pohjan arjen asiakastarpeisiin. 
Yrityksemme kasvun moottoreina ovat toimineet räätälöityjen ko-
konaisuuksien tuotekehitys ja toteutus yhdessä asiakkaiden kanssa, 
sekä vaativien lukitus- ja latausratkaisujen toteuttaminen erilaisiin 
asiakastarpeisiin, joista voitte lukea lisää tämän asiakaslehden sivuilla.

Kulunut vuosi on tuonut yritykseemme liiketoiminnan kasvun myö-
tä useita uusia ammattilaisia, niin toimihenkilö- kuin tuotannontehtä-
viinkin. Olemme jatkaneet digitaalisuuden tuomista arjen työhömme 
ja tuotteisiimme, esimerkkinä meiltä löytyy nyt jo IoT-osaamista, jolla 
yhdistetään tuotteitamme tulevaisuuden digiverkkoihin (Sigfox, LoRa, 
NarrowBand). 

Yrittäjinä haluamme edelleen tukea ja kannustaa työntekijöitä kan-
tamaan vastuuta yrityksen kehityksestä ja  asiakastyytyväisyydestä, 
jokainen oman työtehtävänsä kautta, positiivisesti työkavereita aut-
taen!

ME teemme työtä Sinua varten!
Terveisin, Juha & Vesa
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Kannettavat laitteet on kätevä ladata ja turvallista säilyttää 
PUNTA latauslokerikossa, jonka lokeroissa on pistokkeet lait-
teiden omille latureille.Tarvittaessa lokeroihin saa myös USB- 
latauspistokkeen. 

Lisäksi latauslokerikkoon on mahdollista asentaa LAN- 
lähiverkko. LAN-lähiverkkokytkennällä kannettavaan tieto- 
koneeseen voidaan tehdä esimerkiksi ohjelmapäivitykset  
koneen ollessa säilytyksessä latauskaapissa, mikä ei näin häiritse  
päivittäistä työskentelyä.

Kannettaville tietokoneille tai tableteille suosittelem-
me LK12 lokerikkoa, jossa on 12 lokeroa päällekkäin. Jos  
latauslokerikkoa käytetään oppilaskaappina, sopiva valinta on  
LK4 lokerokaappi, jossa on 4 lokeroa päällekkäin.

PUNTA latauslokerikot on helppo ottaa käyttöön kytkemällä 
liitäntäjohto pistorasiaan. Mikäli useampia latauskaappeja kyt-
ketään samaan pistorasiaan tai ryhmään, pitää ottaa huomioon 
sulakkeiden kesto.

Punta on 35 vuoden aikana 
kehittynyt vahvasti
Toimitusjohtaja Vesa Harilo kertoo, että yrityksen 35-vuotisen taipa-
leen aikana yritys on kasvanut sekä kehittynyt Suomen suurimmaksi 
teräksisten säilytyskalusteiden valmistajaksi. Liiketoiminnan paino-
piste on asiakastarpeiden ja osaamisen kasvun myötä siirtynyt yhä 
enemmän tuotteiden valmistajasta asiantuntijapalveluun ja tuottei-
den kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. 

- Aktiivisia tuotteita meillä on valikoimassa noin 3000 ja nykyisin 
noin puolet tuotteista räätälöidään projektikohtaisesti asiakkaan tar-
peisiin, tämä tarkoittaa käytännössä joka päivä uusia tuoteratkaisuja. 

Räätälöidyistä säilytysratkaisuista lähes puolet on arkkitehtien 
suunnittelemia, ulkonäöltään kohteen kokonaisuuden väri- ja materi-
aalimaailmaan suunniteltuja ratkaisuja, jolloin kalusteista on useissa 
kohteissa tullut tilojen sisustuselementtejä.

Lukot ja älylukitus ovat voimakkaasti kasvava alue, mekaanisista 
lukoista siirrytään johdonmukaisesti verkkopohjaisiin ja RFID ratkai-
suihin, joilla saavutetaan merkittäviä tila- ja kustannussäästöjä sekä 
varmistetaan parempi asiakaskokemus. 

- Meidän palveluihin kuuluu lukitusjärjestelmien suunnittelu, käyt-
töönotto ja koulutus sekä myös ylläpito. Kulman takana näkyy jo lu-
kituksen seuraavat sukupolvet IoT-lukitus, missä ohjausta, dataa ja 
käyttöä voidaan ohjata sujuvasti mobiilisti. Meiltäkin löytyy jo osaa-
mista tähän tarpeeseen sekä uusien kapeakaistan verkkoratkaisujen 
tuotekehitykseen. Meiltä saa myös säilytyskalusteiden sekä lukituk-
sen osalta täydelliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut.

Viime vuonna Puntan tehtaalla käytettiin reilusti yli miljoona kiloa 
terästä, mikä tarkoittaa valmiina tuotteina kahta täysperävaunullista 
rekkakuormaa päivässä. Erilaisia säilytyskalusteita lukituksineen val-
mistui yli 70 000. Tänä päivänä työllistämme 45 henkilöä, kasvua edel-
lisvuodesta lähes 40 %. Samassa ajassa liikevaihto on kasvanut noin 
30 %. Kasvun ajureina ovat toimineet räätälöityjen kokonaisuuksien 
tuotekehitys ja toteutus yhdessä asiakkaiden kanssa, sekä vaativien 
lukitus- ja latausratkaisujen toteuttaminen erilaisiin asiakastarpeisiin. 
Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin myös verkkokaupalla, josta löyty-
vät myydyimmät mallit nopeisiin toimituksiin.

JATKUVA KEHITTYMINEN
Yrityksemme toiminnan kehittämisessä on koko henkilökunnalla ollut 
merkittävä rooli. Meillä ymmärretään, että jokaisen pitää ottaa vas-
tuuta yrityksen tulevaisuudesta ja kehittymisestä, mikä käytännössä 
tarkoittaa samaa kuin vastuunotto omasta tulevaisuudesta ja omas-
ta kehittymisestä. Kun itse tekee työnsä niin hyvin kuin osaa, niin voi 
odottaa samaa myös työkaveriltakin, näin toimien syntyy vahva luot-
tamus yhdessä tekemiseen ja kehittymiseen. Hyvänä esimerkkinä ovat 
tehtaan pitkäaikaiset avainhenkilöt Tarja Teuri (30v) ja Pekka Pelto-
nen (35v). Kehittyminen tarkoittaa aina muutosta ja vaatii usein hen-
kilökohtaista päätöstä, jolloin asenne ratkaisee. Eli haluanko olla itse 
mukana muutoksessa vai taistelenko vastaan. Kun nöyrästi katsotaan, 
niin kaikilla meillä on kehitettävää; niin työtehtävissä, ihmissuhteissa, 
kuin omassa asenteessakin. Ja varmasti kaikki ymmärtävät muutok-
sen tarpeellisuuden, eli jatkuvalla kehittymisellä sekä tehokkaalla 
toiminnalla varmistamme omat työpaikkamme nyt ja tulevaisuudessa. 
Ymmärrämme, että tästä tuottamastamme lisäarvosta asiakkaat ovat 
meille halukkaita maksamaan tuotteiden ja palvelujen muodossa.

LED valaisee Puntan tuotantotilat
Puntan teollisuustiloissa on uudistettu valaistusta siirtymällä ledei-
hin. Ympäristön kannalta merkittävä etu on LED-valaistuksen pieni 
energiankulutus. Sähkönkulutuksen leikkaaminen merkitsee päästöjen 
pienentymistä. 

Säästöä syntyy myös pitkän käyttöiän sekä pienien käyttö- ja huolto- 
kulujen muodossa. Korkeissa halleissa valojen korjaaminen kun on 

aina oma projektinsa. Siksi investointi LED-valaisimiin maksaa itsensä  
nopeasti takaisin. 

Tuotannosta vastaava Riku Luomaniemi kertoo lisäksi, että valais-
tuksen parantamisella on tutkitusti suora yhteys tuottavuuden kasvuun 
sekä virheiden ja tapaturmien vähenemiseen. LED-valaistus luo hyvät 
työskentelyolosuhteet.

PUNTA latauslokerikko ja LAN-lähiverkko
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JUHA PUNTA OY 
suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia ja kestäviä säilytyskalusteita, 
jotka parantavat tilojen toimintaa ja käytännöllisyyttä työpaikoilla, 
julkisissa tiloissa ja harrastepaikoissa. 35 vuotias yritys on koko 
toimintansa ajan panostanut suomalaiseen laatuun ja luotettavuuteen, 
innovatiiviseen suunnitteluun ja designiin, palveluun sekä tuotteiden  
elinkaaren hallintaan. 

 Lisätietoja www.punta.fi

PÄÄKIRJOITUS

Elävä struktuuripinta  
on näyttävä
Struktuuripinta on uusi vaihtoehto jo ennestään laajaan valikoimaamme. 
Struktuurimaalilla saadaan kaappien ja ovien pintaan eläväisen röpelöi-
nen pinta, joka antaa mukavan tuntuman. Värivaihtoehtoja on runsaasti, 
sillä käytössämme olevan RAL-perusvärikartan lisäksi voidaan toteuttaa  
asiakkaan omia väritoivomuksia ja valita esimerkiksi brändin mukainen 
väri. Tyylikäs struktuuripinta täyttää sisustukselliset toiveet. Lisäksi se 
on käytännöllinen, koska pinta ei naarmuunnu helposti.
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Kuopion Energian älylukitus- 
ratkaisu kestää aikaa

– pukukaapitkin taipuvat  
erilaisiin toimintamalleihin
Kuopion Energia –konsernin uutta toimitaloa suunniteltaessa 
haluttiin kautta linjan tehdä toiminnallisuutta parantavia rat-
kaisuja, jotka ovat nykyaikaisia ja kestävät aikaa. Vuoden 2017 
lopulla valmistuneessa rakennuksessa toimii myös konsernin 
tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy sekä vuokralaisena Kuopion 
Vesi. Haapaniemen voimalaitosalueella työskentelee nyt kaiken 
kaikkiaan noin 200 henkeä, joista lähes 100 uudisrakennuksessa.

Toimistorakennuksessa työskentelee ja liikkuu hyvin erilaisia 
työtehtäviä tekevää henkilökuntaa, esimerkiksi paljon asentajia. 
Henkilökunnan erilaiset tarpeet on otettu huomioon myös puku-
huoneessa, jossa pukukaapit on ryhmitelty erilaisille käyttäjille.

Henkilökohtaiset tarpeet on otettu huomioon jaottelemalla 
pukukaapit ja niiden käyttäjät kolmeen ryhmään.

1. Dynaamiseen käyttöön tarkoitetut kaapit,  

         kun kaapin tarve on satunnaisempaa.

2. Henkilökohtainen kaappi niille, joilla on likaantuvia 

     työvaatteita.

3. Kaksi henkilökohtaista kaappia niille, jotka  

         tarvitsevan vielä enemmän tilaa työ- ja  

         vaihtovaatteille

VECOS JA RELEEZEME TAIPUU  
ERILAISIIN TOIMINTAMALLEIHIN

Toimintamalli on rakennettu Vecosin älylukituksella ja Releeze-
me-ohjelmalla. Avaimena toimii henkilön kulkukortti, johon on 
ladattu hänen tarvitsemansa käyttöoikeudet:
- avain työpaikalle

- pääsy pukukaappiin, ryhmänsä mukaisesti

- pääsy saapuvan postin lokerikkoon, osastokohtaisesti

- assistenteille pääsy kaikkien osastojen postilokerikkoon

- postinjakajalle pääsy lähtevän postin lokerikkoihin

Puntan lukkoasiantuntija Jukka Suutari huomauttaa, että  
tavallisella järjestelmällä tämän tyyppinen oikeuksien jakaminen 
ei onnistu. Vecosin älylukkoihin saadaan Releezeme-ohjelmalla 
monipuoliset mahdollisuudet jakaa oikeuksia.

- Tämä on ensimmäinen näin runsaasti erilaisia ominaisuuk-
sia sisältävä lukitusjärjestelmä, jonka olemme toimittaneet. 
Toteutimme koko paketin sisältäen myös käyttöönoton ja kou-
lutuksen. Suurimpina eroina perinteisiin ratkaisuihin Suutari 
mainitsee, sen että asiakkaan ei tarvitse ylläpitää ohjelmaa pai-
kallisella serverillä.

- Tuki voidaan hoitaa helpommin. Voidaan tehdä ylläpito- 
sopimus, jolloin asiakkaan ei tarvitse itse perehtyä ohjelmaan ja 
asetusten muuttoon.

SEN TUNTEE PÄIVITTÄIN  HELPPOUTENA
Kuopion Energia –konsernin henkilöstöpäällikkö Anne  
Paasikari kertoo, että hänen korviinsa ei ole kantautunut  
negatiivista palautetta, joten järjestelmä on toiminut hyvin.

- On todella hyvä asia, että pukuhuoneissa on erilaiset tarpeet 
otettu huomioon ja kaikille riittää säilytystilaa.

Hallinnointi on helppoa, sillä kaapit eivät jää käyttämättä. 
Erillisestä avainrumbasta on päästy eroon, eikä nykyisin siis 
enää tarvitse kantaa huolta hukkuneista avaimista ja uusien  
tilaamisesta.

- Käyttäjien lisääminen ja poistaminen on helppoa. Kaikki 
talossa toimivat käyttävät samaa järjestelmää.
Paasikari kokee myönteisenä uudistuksena myös henkilö- 
kohtaisten postilokerojen tilalle tulleet osastokohtaiset posti- 
lokerikot. Saapuvan postin lokeroita talossa on osastoille ja  
yrityksille kymmenen ja lähtevän postin lokeroita kolme  
kappaletta.

MITÄ JA MISSÄ
Kuopion Energia –konsernin toimitalo  
Haapaniemessä

100 pukukaappia (VKP), lisäksi 24 postin lokerikkoa.

Kaikki toimivat kulkukortilla,  
joihin on ladattu henkilö- 
kohtaiset oikeudet

Ovissa Vecosin älylukitus, jota ohjataan  
Releezeme-ohjelmalla

Kohteen myynnistä  
vastasi

Ilkka Ratamo,
02 - 7221 330
ilkka.ratamo@punta.fi
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Toimitukset kerros kerrokselta

Toukolassa on viidessä 
kerroksessa PUNTA 
Eloros-säätöhyllyjä
Paljonko viisikerroksiseen rakennukseen  
tarvitaan säätökalusteita? Paljon, kun
kyseessä on rakennus, jossa on tehostetun  
palveluasumisen ryhmäkotien lisäksi
runsaasti erilaisia palveluja.

Tampereen Koukkuniemen alueelle valmistuneessa 5-kerrok-
sisessa Toukolassa on neljässä kerroksissa kaiken kaikkiaan  
8 muistisairaille tarkoitettua ryhmäkotia, joihin voidaan  
majoittaa 120 ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevaa asukas-
ta. Ensimmäisessä kerroksessa on Koukkuniemeä ja Toukolaa  
yhteisesti tukevia tiloja, mm. kirjasto, kuntosali, hammashoito-
tilat, henkilökunnan tilat, yrittäjien tiloja sekä varastoja.

Tilat on suunniteltu kodinomaisiksi, toimiviksi, muunto- 
joustaviksi ja aikaa kestäviksi. Suuressa kiinteistössä näkyy arkki- 
tehdin näkökulma. Sisustussuunnitteluun ja hyviin materiaalei-
hin on panostettu niin, että tilat eivät ole laitosmaisia.

Jokaisessa kerroksessa on PUNTA Eloroksen kalusteita. Suurin 
käyttötarkoitus on vaatehuolto ja vaatehuollon tukitoiminnot.  
Varastotilaa tarvitaan paljon potilasvaatteiden kierrätyksessä 
pesuun, säilytykseen ja varastointiin. Lisäksi muun muassa keit-
tiöön, pohjakerroksen varastotiloihin ja väestönsuojiin tarvittiin 
säädettäviä tavarahyllyjä.

Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä moduulihyllyihin ja niiden 
metallipintaan, joka on helppo pitää puhtaana ja siivota.

EI TURHAA SÄÄTÖÄ TOIMITUKSISSA,  
KAIKKI SUJUI KUIN TILATTUNA
Toukolan rakennuttaja on Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 
ja pääurakoitsija Peab Oy. Työmaainsinööri Niklas Nikkanen  
kertoo, että kohteen aikataulu oli haastava, sillä kohde sisälsi 
paljon pieniä huoneita ja tekniikkaa.

Tätä taustaa vasten ei ole yllätys, että myös säätökalusteita 
valittaessa aikataululla oli suuri merkitys. Kalustetoimitukset 
tehtiin kerroksittain, aina se määrä mitä tarvittiin. Kun kuorma 
otettiin vastaan, tarkastettiin että seinäkiskoja, kannattimia ja 
hyllyjä oli haluttu määrä.

- Toimitusvarmuus oli kohdillaan. Tilaus ja toimitus sujui  
kokonaisuudessaan hyvin.

Tällaisissa kohteissa aikataulu ja toimitusvarmuus korostu-
vat entisestään. Valmistusmäärät olivat suuret, mutta toimintaa  
hiomalla Puntan tehtaalla pystyttiin varmistamaan sekä laatu 
että määrä. Valmistus ja toimitus jaettiin useisiin toimituseriin 
ja tuotteet toimitettiin ajallaan asennusten edetessä.

- Asiakas oli tyytyväinen toimitusten sujuvuuteen, kun sai 
tavarat silloin kuin pitikin, Puntan myynnistä kerrotaan.

TILA- JA JOUSTOIHME
PUNTA Eloros-seinähyllyt ovat helposti muunneltavissa ja 
laajennettavissa, jolloin käytettävissä oleva tila voidaan hyö-
dyntää käytännöllisesti ja ergonomisesti parhaalla mahdolli-
sella tavalla.

Osien valmistusmateriaali on sinkitty teräs. Kannattimet 
mahdollistavat myös puu-, melamiini- tai laminaattipintaiset 
hyllytasot. Teräsosien pintakäsittely on kestävä epoksi- pulve-
rimaalaus. Vakioväri on UV-suojattu valkoinen, muita värejä 
saa RAL-sävykartan mukaan. Maalit kehittyvät ja esimerkiksi 
markkinoille tulleiden uusien struktuurimaalien myötä teräs-
hyllyt ovat syrjäyttämässä laminaattitasoja.

Tarjouskilpailussa Toukolaan tarjottiin ensin laminaattitasoja, 
mutta loppujen lopuksi valinta kohdistui teräshyllyihin. Teräs-
hyllyjen vahvuutena on niiden edullisuus, kestävyys ja puhtaana- 
pidon helppous. Teräshyllyjen asennus on myös helpompaa 
ja nopeampaa.

Kotimaiset ja kestävät PUNTA Eloros seinähyllyt ja myymälähyllyt 
ovat muunneltavissa ja laajennettavissa helposti ja nopeasti  
moneen tarpeeseen. Laajasta varustevalikoimasta löytyvät  
tyylikkäät ja kätevät ratkaisut erilaisten tavaroiden säilytykseen.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi:
• Sairaalat ja terveysasemat   • Hoito- ja palvelukodit
• Päiväkodit ja koulut   • Virastot ja kirjastot
• Toimistot   • Marketit , -kaupat, erikoisliikkeet jne.
• Harrastetilat   • Kodit

MITÄ JA MISSÄ
Säilytys- ja varastokalusteet Koukkuniemen Toukolassa
Tuotteita on useissa kerroksissa: kellari + neljä kerrosta,   
ja kymmeniä huoneita, varasto/myymäläkalusteita ja seinä- 
säätöhyllyjärjestelmiä.

Tuotteita oli osia yhteensä 4800 kpl:
- teräshyllyjä 1650 kpl
- kannattimia 2500 kpl
–säätölistoja 450 kpl

Kuva: Arkkitehtitoimisto Sipark Oy

Kohteen myynnistä vastasi

Matti Hartonen,
02 - 7221 331
matti.hartonen@punta.fi
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Puntan kaappien ja hyllyjen asennuksista huolehtii Asennus 
Suomi Oy, jonka asennuspalvelut kattavat nimensä mukai-
sesti koko Suomen. Asennus Suomen palveluihin sisältyvät 
kalusteiden asennukset yrityksissä, arkisto- ja myymäläkalus-
teiden, keittiöiden sekä kodinkoneiden asennukset.

- Palvelemme sekä yrityksiä että yksityisiä. Meillä on pal-
jon yhteistyötä eri yritysten kanssa ja merkittäviä yhteistyö-
kumppaneitamme ovat muun muassa Punta, Hygio ja useat 
rakennusliikkeet, toimitusjohtaja Markus Pettersson kertoo.

Markus Petterssonilla on 10 vuoden kokemus asennustöis-
tä, joista 8 vuotta yrittäjänä.

- Suoritettuani sähköalan opinnot, tein ensin kaksi vuot-
ta asennustöitä, ennen kuin ryhdyin yrittäjäksi. Taustastani  
johtuen olen myös ollut suunnittelemassa Puntan latauskaap-
peja. Asennus Suomen erikoisalaan lukeutuvatkin luonnol-
lisesti myös sähkötyöt; sähköisten älylukkojen asennukset, 
huollot ja ylläpito sekä vikapäivystyspalvelu.

TYÖSSÄ TARVITAAN TAITOA JA SILMÄÄ
Asennustyössä tarvitaan moniosaajia, sillä Asennus Suomi  
palvelee avaimet käteen –periaatteella. Työhön sisältyy kaikki 
alkusuojauksesta ja kuljetuksista aina loppusiivoukseen ja 
jätteiden hävitykseen. Huolellisesta etukäteissuunnittelusta 
huolimatta vastaan voi tulla yllätyksiä, sillä kohteessa tehtä-
vien muiden rakennustöiden johdosta suunnitelmaa voidaan 
joutua muokkaamaan.

Kuljetuksen haasteellisin osuus on yleensä kohteessa, jossa  
pitää selvittää miten esimerkiksi isot kaappirungot saadaan 
vietyä sijoituspaikalleen. Tehtäessä kiinnityksiä seiniin, on 
huomioitava seinämateriaalin vaikutus. Sähköliitäntä- ja il-
manvaihtoasiat on myös ratkaistava asianmukaisesti.

-  Huolehdimme siitä,  että kalusteet asennetaan  
ka lustussuunnitelman mukaisest i  käyttövalmiiksi  
ja että ne sopivat tilaan. Kalusteet ovat nykyisin mer-
kittäviä sisustuselementtejä ja on tärkeätä, että loppu- 
tulos on sopusuhtainen, se miellyttää silmää ja arkki- 
tehdin näkemys ti lasta toteutuu. Yleensä asennus- 
vaiheessa on myös kiire, tilat on saatava tuottavaan käyttöön 
mahdollisimman nopeasti. Kokeneet asentajamme tekevät 
työn nopeasti ja vievät pakkausmateriaalitkin mennessään. 
Tilat jäävät aina siistiksi jäljiltämme, Markus vakuuttaa.

Työn valmistuttua kohteesta otetaan kuvat. Asiakkaan 
kanssa tehdään lopputarkastus ja täytetään luovutustodistus.

Kaappi auki ja kiinni kännykällä

Älylukitus ei fyysistä 
avainta kaipaa
Puntan lukitusjärjestelmä- ja lukkoasiantuntija 
Jukka Suutari kääntelee kädessään kännykkää. 
Kännykkä on keskeinen elementti Vecosin  
uuden Releezeme-lukitusjärjestelmän käytössä.

VECOS HALLINTAOHJELMAT
Vecosin järjestelmään saa SmartAccess 
tai Releezme ohjelman. Järjestelmä toi-
mii myös itsenäisesti, jolloin ohjelmistoa 
ei tarvita. Tällöin ei tosin voida rajoittaa 
käytettäviä RFID- tunnisteita eikä hallita 
lokeroita etänä.

SMARTACCESS

SmartAccess-ohjelmisto on monipuoli-
nen ja sillä pystyy helposti hallinnoimaan  
järjestelmän toimintoja. Asennetaan aina 
asiakkaan serverille tai tietokoneelle.

RELEEZME

Releezme-ohjelma tarjoaa mahdollisuu-
den pilvipohjaiseen palveluun, jolloin  
asiakkaan ei tarvitse huolehtia ohjelman 
ja serverin ylläpidosta. Linkittämällä mat-
kapuhelin järjestelmässä  hyväksyttyyn 
avainkorttiin, puhelinta voidaan käyttää  
avaimena.

Releezme-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden pilvipohjaiseen  
palveluun, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia ohjelman ja 
serverin ylläpidosta ja päivittämisestä.

Jukka Suutari kertoo, että yhtenä uutena ominaisuutena  
Releezeme-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden käyttää matka- 
puhelinta avaimena, jolloin kaapin aukaisu ja lukitseminen teh-
dään suoraan matkapuhelimesta. Tämä onnistuu, kun matka-
puhelin linkitetään järjestelmässä hyväksyttyyn avainkorttiin.

Ohjelma tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kaappi- ja käyt-
täjäryhmien oikeuksien hallintaan. Ryhmille voidaan määrittää 
oikeuksia ja automaattisia ajastuksia ryhmäkohtaisesti.

Käyttötapa ratkaisee pitkälti lukituksen valinnan. Henkilö- 
kohtaisessa käytössä olevissa kaapeissa mekaaninen lukitus  
palvelee hyvin. Yleisessä käytössä olevissa kaapeissa, joissa käyt-
täjät vaihtuvat tiuhaan, puolestaan älylukitus tuo paljon etuja. 
Tyypillisiä kohteita ovat suuret koulut, sairaalat, kylpylät ja toi-
mistot. Edut houkuttavat, mutta entä hinta?

- Älylukitusjärjestelmä on perinteistä mekaanista lukitusta 
hintavampi, mutta vaihtuvakäyttöisissä kohteissa sen edut tule-
vat selkeästi esille. Älylukitusjärjestelmän elinkaarikustannuk-
set ovat huomattavan alhaiset. Investointi voi osoittaa nopeasti 
etunsa, kun kadonneiden avaimien korvaamista ja uudelleen-
sarjoituksia ei tarvita, eikä hallinnointiin kulu aikaa ja vaivaa. 
Älylukitus tuo myös turvallisuutta, Suutari muistuttaa.

ELEKTRONINEN  
NUMEROKOODILUKKO  

– EI KOSKAAN HUKASSA

Elektroninen numerokoodilukko toimii käyttäjän valit-
semalla 4-numeroisella koodilla. Mekaanista avainta ei 
tarvita, eikä lukkoja näin ollen enää tarvitse vaihtaa huk-
kuneiden avaimien vuoksi.

Jukka Suutari esittelee mielellään Digilockin val-
mistamia lukkoja,  si l lä tämä maailman  suurin 
elektronisten säi lytyskalustelukkojen valmistaja 
on tunnettu laajasta valikoimasta ja luotettavasta 
laadusta. Kaikki lukot ovat saatavissa patentoidulla  
sähköisellä yleisavaimella. Sähköisessä yleisavaimessa on 
paristot, jolloin se avaa myös lukon, josta paristot ovat 
tyhjentyneet.

Laajasta valikoimasta löytyy sopiva lukko hyvinkin eri-
laisiin käyttökohteisiin.

Lisätoimitus Aalto ylio- 
pistolle. Puntan toimitta-
mat kaappiratkaisut ovat 
toimineet niin hyvin, että 
Aalto yliopiston laajennus-
töissä luotettiin edelleen 
Puntaan. Kaapeissa 
on lukkoina Digilockin 
AXIS-malli, joka mahdol-
listaa dynaamisen käytön 
rinnalla myös henkilö- 
kohtaiset kaapit.

SOLA 
Edullinen peruslukko,  
jota saa pystymallina  

sekä vasen- ja  
oikeakätisenä.

VERSA 
Uusi pieni malli,  

joka näyttää sopusuhtaiselta 
myös pienemmissä ovissa. 

Lukkoon voidaan ohjelmoida 
ajastuksia ja lukea käyttö-

tietoja.

CUE
Lukossa on  

moottorin ohjaama 
telki, jonka ansiosta  

lukitus ja avaus 
toimivat  

automaattisesti.

Asennus Suomi Oy 

taitaa kaapistojen ja
hyllyjen asennukset
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Klub1:n puku- 
huoneessa ei  
tarvitse stressata
Liikuntakeskuksen pukuhuoneeseen mennessä 
ajatukset ovat jo tulevassa treenissä tai
liikuntatunnissa. Pukeutumishuoneesta matka 
jatkuu saliin. Mikään ei häiritse keskittynyttä 
tunnelmaa, kun kokonaisuus on kaunis  
ja toimiva. Tällaisia mietteitä syntyy, kun  
Jyväskylässä astuu sisään vanhan kivääri- 
tehtaan ovesta Klub1 Liikuntakeskuksen  
tiloihin.

Joulukuussa 2016 Jyväskylän entisen kivääritehtaan tiloissa 
avautunut Liikuntakeskus Klub1 tarjoaa alueen liikkujille pre-
mium-tason liikuntapalvelut ja puitteet. Ketjuihin kuulumat-
toman liikuntakeskuksen perustivat paikalliset yrittäjät Päivi 
Kivimäki ja Jouni Valkonen sekä Johanna ja Jarkko Immonen.

15 vuotta liikunta-alalla eri tehtävissä toiminut Päivi Kivimäki 
kertoo, että Klub1 on täyden palvelun liikuntakeskus, jossa täh-
täimessä on kunnon kohotus ja hyvä mieli.

- Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaan ja moni-
puolisen liikuntapaikan sekä hyviä treenifiiliksiä. Rakensimme 
Klub1:stä viihtyisän treenipaikan, jossa oman kunnon kehittä-
minen on mukavaa, turvallista ja innostavaa.

KLASSINEN JA PUHUTTELEVAN TYYLIKÄS
Kivääritehtaan miljöö on ainutlaatuinen, korkea tila ja ikkunat 
tuovat tilaan valoa ja happea. Vanha ja rouhea tehdasmiljöö on 
sisustussuunnittelijalle kohteena haastava ja innostava. Alusta 
asti oli selvillä, että kokonaisuuden haluttiin edustavan klassista 
skandinaavista tyyliä ja Klub1:n omaa värimaailmaa. Harmaata 
ja liilaa, tehosteena oranssia, valkoista ja mustaa. Säväyttäviä pie-
niä elementtejä rouheissa raameissa. Tehdasmaiseen miljööseen 
sopivaa, ei missään nimessä tylsää.

Pukeutumistiloihin valikoituivat Puntan kaapit ja penkit. Päivi 
painottaa, että kotimaisuus oli erittäin tärkeä kriteeri kaappeja 
valittaessa, ja hän oli todella onnellinen, kun löysi Puntan.

- Halusimme tumman värimaailman ja vaihtoehtoja oli paljon. 
Erilaisia kaappityylejä verrattiin ja katsottiin mikä sopii tilaan. 
Jarmo Keppolan kanssa kävimme läpi vaihtoehtoja ja sieltähän 
löytyi juuri meille sopiva ratkaisu. Toimitus onnistui aikataulus-
sa, joka oli kylläkin tiukka, Päivi iloitsee.

Puusyykuvioisten kaapinovien pinta on eläväinen ja kaunis. 
Yhdistettynä mustiin penkkeihin kokonaisuus sopii miljööseen 
täydellisesti.

- Kokonaisuudesta tuli todella kaunis, kun tyyli jatkuu yhte-
näisenä läpi koko keskuksen.

Päivi korostaa myös helpon puhtaanapidon merkitystä.  

Siisteys ja puhtaus ovat tärkeitä pukeutumistiloissa. Tahratonta 
pitää olla!

- Halusimme, että tilassa on mukava oleilla ja mielestäni on-
nistuimme erinomaisesti.

Pukeutumistilat ovat todella viihtyisät ja laadukkaat, meillä on 
täällä pieniä ylellisiä yksityiskohtia ja kaunistautumispiste - ei 
siis mikään peruspukkari.

TÄHTÄIMESSÄ KUNNON KOHOTUS  
JA HYVÄ MIELI
Klub1:n asiakaskunnasta 2/3 on naisia ja naisten pukuhuone on-
kin suurempi kuin miesten puolella. Naiset on otettu keskuksessa 
hyvin huomioon, sillä ryhmäliikuntatunteja on tarjolla runsaasti.

- Asiakkaat arvostavat yksilöllistä ja asiakkaan huomioivaa 
palvelua. Meillä asiakas kokee, että on tervetullut ja pyrimme 
ilahduttamaan asiakkaita aina jotenkin yksilöllisesti. Ryhmälii-
kunta on laadukasta, ohjaajat osaavat hommansa ja ovat koke-
neita alan osaajia. Personal Trainerit ohjaavat yksilöharjoittelussa 
ja tsemppaavat asiakkaita kohti tavoitteita.

Liikkuvat vanhemmat haluavat myös lasten liikkuvan. Klub1:n 
jäsenyyteen kuuluu lastenhoito, ja tälle palvelulle onkin kova ky-
syntä. Lapsille on oma tila, jossa leikitään, kiipeillään ja tehdään 
liikunnallisia juttuja.

Henkilöstön ja laitteiden 
lisäksi Klub1:n kokonaisuu-
den täydentää toimivaksi 
suunniteltu infra. Klub1:n 
tyyli ja tasokkuus näkyy 
vastaanoton, kuntosalin ja 
ryhmäliikuntatilojen lisäksi 
myös pukeutumistiloissa.

Kaappeihin valittiin toimivat ja helppokäyttöiset Abloy-avaimet.

MITÄ JA MISSÄ
PUKUHUONEIDEN  
KAAPIT JA PENKIT

VKZ-vaatekaapit, 224 henkilölle.

Abloy-avaimet

Toimitettu syksyllä 2016

Kohteen myynnistä  
vastasi

Jarmo Keppola,
02 - 7221 334
jarmo.keppola@punta.fi
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Yhteystiedot
Juha Punta Oy
Teollisuustie 2
25460 KISKO

Puh. (02) 7221 321 
Fax. (02) 7221 320
info@punta.fi
www.punta.fi

Kun haluat lisätietoja, sinulla 
on kysymyksiä palveluistamme,  
haluat tarkempaa tietoa jostakin 
erityisestä tuotteesta ja räätälöinti- 
mahdollisuuksista tai älyratkai-
susta, ota yhteyttä. Vastaamme ja 
autamme mielellämme, etsimme  
määriteltyyn tarpeeseen juuri sen 
oikean ja sopivimman ratkaisun.

ASIANTUNTIJAMME PALVELUKSESSASI.

Puntan myyntihenkilöt  
edessä vasemmalta

Tarja Teuri 
tarja.teuri@punta.fi  
+358 (0)2-7221 329

Jarmo Keppola 
jarmo.keppola@punta.fi  
+358 (0)2-7221 334

Jaana Uusitalo 
jaana.uusitalo@punta.fi  
+358 (0)2-7221 327

Karoliina Kannisto 
karoliina.kannisto@punta.fi  
+358 (0)2-7221 324

Puntan myyntihenkilöt 
takana vasemmalta

Matti Hartonen 
matti.hartonen@punta.fi  
+358 (0)2-7221 331

Ilkka Ratamo 
ilkka.ratamo@punta.fi  
+358 (0)2-7221 330

Vesa Harilo 
vesa.harilo@punta.fi  
+358 (0)2-7221 301


