
PUNTA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2021

PUNTA.fi
4

3

Sairaala 
Nova

Sujuvat  
yhteydet ja  
suunnittelu

6 Säilytystilat 
sportti- 
kellarissa



 

PUNTA.fi 2021
Julkaisija Punta Oy 
Teollisuustie 2, 25460 Kisko, www. punta.fi 
  
Päätoimittaja:          Riitta Martikainen 
         p. (02) 7221 305  
         riitta.martikainen@punta.fi
Toimitus ja taitto:         Mainostoimisto 4D,  
       Leena Mangs ja Eija Lalli
Painopaikka ja jakelu:   Suomen Uusiokuori Oy,  
          ISSN 1795-6331
Kannen kuvassa:          Kaisa Breilin-Brandt, Ilona  
  Pettersson ja Sari Kiukkonen

PUNTA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2021

PUNTA 
suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia säilytys-, lukitus- ja jakelu-
ratkaiusja,  jotka parantavat tilojen toimintaa ja käytännöllisyyttä 
työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja harrastepaikoissa.

Lähes 40-vuotias yritys on koko toimintansa ajan panostanut suoma-
laiseen laatuun ja luotettavuuteen, innovatiiviseen suunnitteluun ja 
designiin, palveluun sekä tuotteiden elinkaaren hallintaan. 

Lisätietoja www.punta.fi

Pääkirjoitus

PUNTA.fi

Vuoden 2020 tilinpäätös on myös saatu pa-
kettiin ja yhteenvetona vuosi oli taloudellisilla 
mittareilla mitattuna meille hyvä. Koronasta 
huolimatta liikevaihtomme jatkoi kasvuaan ja 
päätyi 14.7 M€, eli kasvua edelliseen vuoteen 
noin 22 %. Rekrytoimme vuoden aikana 
useita uusia Puntalaisia ja nykyään meitä on 
jo lähes 80 henkilöä ja palveluyrityksemme 
mukaan laskettuna reilut 120 henkilöä. Tästä 
kasvusta ja uudistumisesta iso kiitos kuuluu:

• Asiakkaille, kun olette antaneet meil-
le mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa ja 
tehdä kauppaa kanssanne. 

• Yhteistyökumppaneille, joiden kans-
sa yrityksemme kasvua rakennetaan 
joustavasti eteenpäin.

• Ja tietenkin meidän omalle, hyvällä 
asenteella arjessa työtä tekevälle  
henkilöstöllemme!

Liiketoimintamme painopiste on edelleen  
jatkanut siirtymistään teräskalusteiden val-
mistuksesta kohti älykkäiden lukitus- ja 
jakelujärjestelmien toimittajaksi, sekä palve-
luntuottajaksi.

Teemme työtä edelleen, että kasvun ja uudis-
tumisen matka yhdessä tyytyväisten asiakkai-
den kanssa jatkuu myös 2021.

Haluan vielä Kiittää Teitä hyvät Asiakkaat ja 
Yhteistyökumppanit kuluneen vuoden hyväs-
tä yhteistyöstä sekä luottamuksesta tuotteita 
sekä palvelujamme kohtaan. 

Olemme tällä valmiita tuottamaan lisä- 
arvoa sinullekin, ollaan yhteydessä!

Terveisin,  

Tervehdys Puntalta!

Vesa & co

Tämänkertaisessa asiakaslehdessämme käymme läpi muutaman asiakastarinan,  
joista toivomme löytyvän vinkkejä sinullekin sekä meidän uusillekin kaupoille. 
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Meitä on helppo lähestyä nettisivujemme 
kautta, kun olemme livenä. Chatin ollessa 
aktiivinen voit jättää yhteydenottopyyn-
nön tai keskustella suoraan yhteyshenkilön 
kanssa tuotteistamme ja palveluistamme. 
Kaisa Breilin-Brandt, Ilona Pettersson ja 
Sari Kiukkonen ovat valmiina vastaamaan 
kaikenlaisiin kysymyksiin ja opastamaan 
tuotteiden valinnassa.

Puntan säilytys- ja jakelukalusteista 
sekä lukitusvaihtoehdoista löytyy 
ratkaisu hyvin erilaisiin tarpeisiin ja 
käyttökohteisiin. Ratkaisujen rää-
tälöinnissä apuna on asiantunteva 
suunnittelutiimimme, ja suunnitteli-
jamme ovat tarpeen mukaan tukena 
projektin eri vaiheissa. 

Tuotekehitysjohtaja Jukka Suutari 
vastaa Puntan suunnittelu- ja kehitystoi-
minnasta. Kokonaisuuteen kuuluvat kaapit 
ja lokerot, lukot ja lukitusjärjestelmät sekä 
jakelujärjestelmät. Hän kehottaa ottamaan 
yhteyttä jo alkuvaiheessa, jotta voidaan 
asiakkaan kanssa yhdessä suunnitella asi-
akkaan vaatimukset täyttävä sekä helposti 
toteutettava säilytys- ja lukitusratkaisu. 
Näin voidaan varmistaa, että toteutus on-

– Kehitämme chattia asiakkaan par-
haaksi, asiakkaan etua ajatellen ja arvos-
taen, Sari tuumaa.

Ilona muistuttaa painokkaasti siitä, että 
aina kannattaa ja kehtaa kysyä. 

– Ei ole niin pientä asiaa, ettei kannat-
taisi chattailla, Ilona vinkkaa.

Aukioloaikojen ulkopuolella apua saa 
älykkäältä Chatbotilta, joka ohjaa netti-
sivuilla oikean sisällön ja vaihtoehtojen 

nistuu ilman, että valmista suunnitelmaa 
pitää muuttaa myöhemmin.

Muuntuvina aikoina korostuu ratkaisu-
jen joustavuus ja palvelun ripeys. Jukka Suu-
tari kertoo, että suunnittelutiimi kokoontuu 
päivittäin ja käy läpi uusien tarjousten toteu-
tusmahdollisuudet. Nopea reagointi on tär-
keää räätälöitävissä tuotteissa, jotta asiakas saa 
heti tiedon tuotteen toteutuskelpoisuudesta. 
Iso osa tuotannosta toteutuu jo suunnitteli-
joiden kautta.

– Esimerkiksi lukitusratkaisuissa on 
paljon erilaisia vaihtoehtoja, joista valitaan 
asiakastarpeeseen sopivin. Valinta kannattaa 
tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 
jolloin rakennukseen voidaan tehdä kaikki 
tarvittavat liittymät valmiiksi. Nykyaikaisia 
älylukitusjärjestelmiä varten tarvitaan verk-
koliittymät ja pistorasiat. Konsultoimme ja 
kerromme järjestelmän ominaisuuksista ja 
mitä niillä voi tehdä niin, että järjestelmä 
toimii asiakkaan haluamalla tavalla.

Suunnitteluprosessissa pyritään asiak-
kaan kannalta parhaaseen mahdolliseen 
lopputulokseen Puntan suunnittelijat ovat 
tukena suunnittelusta käyttöönottoon ja 

Chat-palvelusta nopeisiin  
kysymyksiin nopeat vastaukset

Asiakastarve antaa suunnittelulle  
suunnan ja ratkaisee lopputuloksen

Lisäsimme asiakaspalveluumme chatin, koska näinä aikoina 
asioiden sujuminen nopeasti ja kysymysten hoitamisen  
helppous ovat aina vain tärkeämpiä.

pariin tutustumaan tuotteisiin. Chatbotin 
kautta voi lisäksi jättää lisätietopyynnön tai 
kysyä tarjousta.

– Asiakaspalvelumme palvelee edelleen 
myös puhelimitse, siitä emme tingi. Chat ja 
Chatbot ovat nykyajan vaatimusten mukai-
nen täydennys palvelupalettiimme. Viime 
vuonna käyttöön otetun palvelun nopeu-
desta onkin jo tullut kiitosta asiakkailtam-
me, Kaisa toteaa lopuksi.

tukeen saakka. Tuotepäällikkö Petri Havia 
nimeää erikoisosaamisen alueekseen säily-
tyskalusteiden lisäksi lukitusjärjestelmät. 
Muotoilija Mikko Koskinen puolestaan 
antaa vahvan panoksen erityisesti jakelujär-
jestelmien tekniseen ja visuaaliseen muo-
toiluun.

Petri Havia nostaa esille elinkaariajattelun 
ja älykkäisiin rakennuksiin tarvittavat ratkaisut.

– Säilytystilojen dynamiikka on tärkeä 
tekijä, jolla säästetään tilaa ja kustannuksia, 
jos lukitusjärjestelmän ansiosta esimerkiksi 
80-prosenttinen kaappimäärä riittää.

Mikko Koskinen kertoo, että asiakkaat 
arvostavat jakeluratkaisujen käytettävyyden 
lisäksi brändinmukaista muotokieltä. 

– Jakeluratkaisujen suunnittelussa jousta-
va palvelu sekä asiakkaan toiveiden mukaisuus 
on tärkeää. Asiakkaan toiveiden mukaisesti 
mallinnetaan lokerot sekä tehdään alustavat 
määrittelyt jakelujärjestelmään. Näiden pe-
rustella tarkennetaan speksit sekä käsitellään 
heränneet ajatukset ja kysymykset. Tämän 
jälkeen edetään protovaiheeseen, jota seuraa 
tuotanto ja toimitus. 

PUNTA chat toimii kaikilla  
laitteilla, joten apu ei ole  

koskaan liian kaukana. 
 Chattaa meille vauhdista ja 

saat vastauksen nopeasti!
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Uusi sairaala on ratkaisuiltaan tulevaisuu-
den älykäs sairaala. Arkkitehtuuriltaan 
rakennus luo tilat ja puitteet toiminnalle, 
jossa panostus viihtyvyyteen näkyy erityi-
sesti tilojen sisustuksessa ja taiteessa, joka 
on saanut inspiraationsa keskisuomalaisista 
kansallispuistoista.

Sairaalassa on henkilökuntaa noin  
2 000 ja heidän käytössään on muun muas-
sa 11 pukuhuonetta, joissa jokaisessa on 
noin 230 pukukaappia. Kaikki sairaalan 
henkilökunnan käytössä olevat pukukaa-
pit, penkit ja laukkukaapit on valittu Punta 
Oy:n valikoimista. Lisäksi Puntan puku- 
ja lokerokaappeja on muun muassa tut-
kimus- ja leikkaustilojen pukuhuoneissa, 
henkilökunnan taukotiloissa, asiakkaiden 
odotustiloissa, käytävillä ja auloissa. 

Tarja Teuri Puntan myynnistä kertoo, 
että koska kaappimäärä on suuri, kaappi-
malliksi valittiin tilaa tehokkaasti hyödyn-
tävät Z-kaapit. Yhdessä Puntan penkkien 
kanssa kaapit muodostavat pukuhuoneissa 
käytännöllisen, siistin ja selkeän koko-
naisuuden. Asiakastiloissa kaapistot ovat 
kiinteä osa sairaalan sisustusta ja ne sopi-
vat valoisaan ja raikkaaseen sisustustyyliin.

– 5000 oven kokonaisuus  
älylukituksella

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen valmistunut täysin uusi 
sairaala on ensimmäinen moneen vuosikymmeneen rakennettu keskussairaala Suomessa. 
Keski-Suomen Sairaala Novan tilat otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Sairaalassa on  

360 tutkimus- ja vastaanottohuonetta, 368 vuodeosastopaikkaa, 24 leikkaussalia ja  
10 synnytyssalia. Tavoitteena on tarjota potilaskeskeistä ja vaikuttavaa hoitoa toimivissa 

tiloissa, joissa on panostettu myös viihtyvyyteen.

Struktuurimaalilla maalattujen teräksisten 
pukukaappien pinta on helppo pitää puhtaana 

ja se tuntuu käteen miellyttävältä.

Lukitusjärjestelmän suurin hyöty on 
hallinnoinnin helppous

Kaapit eivät yksin riitä, vaan niihin tarvi-
taan toimiva ja käyttötarkoitukseen sopiva 
lukitusjärjestelmä. Sairaala Novassa kaap-
pien käyttö on pääasiassa avaimetonta: 
henkilökunnan kaapeissa on dynaaminen 
Vecos V1 -lukitusjärjestelmä ja asiakkaiden 
kaapeissa helppokäyttöiset Sinox-numero-
koodilukot. 

Vecos V1-järjestelmä on helppokäyt-
töinen, automatisoitu ja joustava sähköi-
nen lukitusjärjestelmä kohteisiin, joissa 
tarvitaan kokonaisvaltaista lukitusratkai-
sua. Sairaala on malliesimerkki tällaises-
ta kohteesta. Tuotekehitysjohtaja Jukka 
Suutari kertoo, että hän kävi Jyväskylässä 
esittelemässä Puntan lukitusjärjestelmiä 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ja pala-
verissa oli mukana myös SRV:n edustaja.

– Projekti oli hyvä siinäkin mielessä, 
että loppuasiakas oli neuvotteluissa muka-
na alusta asti ja kommunikointi asiakkaan 
kanssa toimi hyvin. Loppuasiakas osaa 
kertoa parhaiten, miten järjestelmän pitää 
toimia ja miten sitä käytetään. Sairaalaan 

oli tärkeää saada kokonaistoimitus ja lisäksi 
automatisoinnilla vältettiin turha päivittäi-
nen hallinnointityö.

Uuden sairaalan rakentamisesta vastan-
nut projektipäällikkö Jari Ilves vahvistaa, 
että Jukka Suutarin esitys oli vakuuttava ja 
hänen tarjoamansa kokonaisuus toimivin.

– Suurin Vecos-järjestelmästä saamam-
me etu on hallinnoinnin helppous. Suu-
resta asiakas- ja henkilöstömäärästä sekä 
vaihtuvuudesta johtuen vanhassa sairaalas-
sa avaimien hallinnoimisesta vastasi meillä 
kolme henkilöä. Uuden älykkään lukitus-
järjestelmän ansiosta uudessa sairaalassa on 
käytännössä lähestulkoon vapauduttu aikaa 
vievästä hallinnointityöstä. 

Sairaala Novassa käyttäjä voidaan tuoda 
järjestelmään kulunvalvonnasta ja pukukaa-
pit sekä lokerot toimivat käyttäjän omalla 
kulunvalvontakortilla. Henkilö saa ottaa 
käyttöönsä yhden pukukaapin ja laukku-
kaapin kerralla. Vecos-järjestelmässä on 
keskitetty kosketusnäytöllä varustettu lu-
kija. Käyttäjä näyttää kuluvalvontakorttia 
lukijalle, jolloin järjestelmä näyttää näytöllä 
kaapin numeron. Tämän jälkeen kaappi on 
avattavissa ovea painamalla.
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Joustavuutta monessa mielessä

Jari Ilves kertoo, että tilankäytöllisesti haas-
tavinta aikaa sairaalassa on vuoronvaihto, 
mutta dynaaminen lukitusjärjestelmä on 
poistanut tämän ongelman. 

– Puntan lukitusjärjestelmän ansiosta 
käyttäjälle on aina selvillä, mitkä kaapit 
ja lokerot ovat vapaana. Avaimeton jär-
jestelmä on meille paras ratkaisu. Tätä me 
haimmekin – dynaamista kokonaispakettia 
– kaappeja, joiden käyttö on joustavaa älyk-
kään lukitusjärjestelmän ansiosta. 

Projekti oli pitkä, koska kohde oli mit-
tava ja kappimäärät suuria. Pukukaappien 
ja lokeroiden toimitus tehtiin useammassa 
erässä lohkoittain rakennuksen valmistumi-
sen edetessä.  Asennus Suomi Oy:n työn-
johtaja Jaakko Järven mukaan toimitukset 
vaativat joustavuutta. 

– Asentajamme huolehtivat asennus- ja 
kytkentätöistä sitä mukaa kuin toimitukset 
etenivät. Tilanteesta riippuen asentajia oli 
kohteessa samanaikaisesti 4 – 10. Kaiken 
kaikkiaan toimituksia oli parikymmentä, 
mutta asennustyöt onnistuttiin suoritta-
maan sovitussa aikataulussa. Myös ICT-jär-
jestelmä saatiin toimimaan asianmukaisesti.

Sisustusarkkitehtien 
taidonnäyte 
Sisustusarkkitehti Laura Hämäläinen JKMM Arkkitehdeistä 
kertoo, että Novan projekti oli erittäin kokonaisvaltainen.

– Luotsasin 3–4 sisustusarkkitehtiä tässä projektissa, joka 
oli mittasuhteiltaan ainutlaatuinen useamman vuoden rutistus. 
Kohde oli kiinnostava ja myös henkilökohtaisesti läheinen. 
Hiukan ikäväki tuli, kun sairaala valmistui, Hämäläinen tun-
nustaa

Suunnittelussa lähtökohtana oli helpottaa käyttäjäkoke-
musta ja tehdä sairaala, jossa kävijä voisi unohtaa olevansa 
sairaalassa. Nova ei ole perinteinen sairaala, sillä kaikki ei suin-
kaan ole valkoista, vaan tiloissa on käytetty erilaisia värejä ja 
materiaaleja.

– Arkkitehtuuri ja sisustuskonsepti ammentavat rauhoit-
tavasta ja parantavasta luontokokemuksesta sekä keskisuoma-
laisesta luonnosta, kuten virtaavasta vedestä ja humisevista 
metsistä.

Säilytyskalusteita myöten yhtenäinen kokonaisuus 

Sisustusarkkitehdeiltä työ vaati huolellista suunnittelua ja nä-
kemyksellisyyttä, jotta kaikki sopi yhteen. Säilytyskalusteiden 
on toimittava osana kokonaisuutta ja täytettävä käyttäjien 
tarpeet

Säilytyskalusteiden värien ja materiaalien määrittely on 
tärkeää, jotta kalusteet sulautuvat ympäristöön. Laura Hä-
mäläinen mainitsee, että esimerkiksi sairaalan ravintolatilojen 
aulassa olevat Puntan laminaattipintaiset säilytyskalusteet istu-
vat seinien väritykseen. Lisäksi hän mainitsee yksityiskohtana, 
että myös kaappien numerointitarroilla vahvistettiin yhtenäistä 
ilmettä.

Valinnoissa painotettiin kotimaisuutta ja paikallisuutta. 
Kotimaisten ratkaisujen löytäminen oli tärkeä osa työtä.

– Tunnen Puntan tuotteet hyvin entuudestaan. Punta on 
ollut mukana myös muissa projekteissa ja olemme olleen tyy-
tyväisiä. Saimme kaikki sairaalaan tarvittavat puku- ja lokero-
kaapit Puntalta.

JKMM Arkkitehdit käyttää suurten kokonaisuuksien hal-
lintaan Tieto-mallia. 3D-malli yhteensovittaa ratkaisut talo-
tekniikkaan. Kiintokalusteet – sekä erikois- että vakiokalusteet 
– ja varusteet syötetään malliin, josta saadaan ulos määräluet-
telot ja hallitaan kokonaisuutta.
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”Modenassa  
urheiluun liittyvä 
elämä, varastointi  

ja välineiden  
huolto pyörii  

sporttikellarissa 
asunnon sijaan.
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Rakennusliike Asuva Oy:n toimitusjohtaja 
Ville Kaseva kertoo, että väljyys ja hyvät 
säilytystilat tuovat omakotiasumisen laa-
tua kerrostaloon. Lisäksi Modenan sijainti 
Kaupissa tukee aktiivista elämäntapaa. Ala-
kerrassa sijaitsee talon asukkaille pyhitetty 
tilava sporttikellari, jossa kaikille on omat 
säilytystilat urheiluvälineille

– Urheiluvälineitä ei tarvitse säilyttää 
asunnossa. Me kaikki tiedämme, kuin-
ka paljon harrastevarusteet vievät tilaa. 
Modenassa urheiluun liittyvä elämä, va-
rastointi ja välineiden huolto pyörii sport-
tikellarissa asunnon sijaan. Asukkaat ovat 
ottaneet tilan omakseen ja siitä on myös 
muodostunut luonnollinen kohtaamis-
paikka.

Yhdessä suunniteltu, upea tulos

Säilytystilat on suunniteltu asukkaan näkö-
kulmasta. Punta Oy räätälöi sporttikellarin 
säilytystilat yhteistyössä Asuva Oy:n kanssa.  

Karoliina Kannisto Puntalta kertoo, että 
suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin. Lähtö-
kohtana oli, että tilaan sijoitetaan jokaiselle 
18 asunnolle säilytystilat urheiluvälineille 
sekä suksien ja pyörien huoltopisteet.

– Tilaan valittiin erikoissyvät pariovel-
liset kaapit. Pukukaappiosa on varustettu 
hattuhyllyllä ja vaatetangolla. Hyllyosas-
tolla on neljä hyllyä, joita voi säätää säily-
tettävien tavaroiden mukaan. Kokonaisuus 
täydennettiin PUNTA Style -penkeillä ja 
seinälle sijoitetulla pienlokerokaapistolla. 

Kaseva pitää ratkaisua erityisen onnis-
tuneena niin visuaalisesti kuin toiminnal-
lisestikin, sillä kaapit ovat riittävän suuria 
ja muokattavissa säilytystarpeen mukaan. 
Lisäksi kaappien katto ja pohja on rei’itet-
ty, minkä ansiosta ilma pääsee kiertämään. 
Kaappien avaimet on sarjoitettu asuntojen 
avaimiin.

Sisustussuunnittelija Anna Tuohimaa 
on suunnitellut Asuvalla useita kohteita ja 
hän kertoo, että Modenassa tyyli syntyy 

As Oy Modena 
Sporttikellarissa on tilaa  
tavaroille ja kohtaamisille

Mitä eroa on omakotitalolla ja kerrostaloasunnolla?  
Ei välttämättä juuri mitään, ainakin kun kyseessä on As Oy Modena  
Tampereella. Talon asunnot ovat vaihtoehto tasokkaalle omakotitalolle. 

selkeillä ratkaisuilla, joilla lopputuloksesta 
tulee tyylikäs. Yhteiset tilat suunniteltiin 
arkkitehdin kanssa ja näissä musta väri tuo 
ryhdikästä fiilistä. 

– Sporttikellari on upea. Oli mahtava 
idea toteuttaa asukkaille tällainen uuden-
lainen tila, jota ei tässä mittakaavassa ole 
muualla.

Kaappien musta väritys tuo tilaan asen-
netta ja struktuurimaali on pintana miel-
lyttävä ja helppohoitoinen. PUNTA Style 
-penkkien vaalea laminaattipinta sopii hie-
nosti tilan arkkitehtuuriin. 
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Yhteystiedot
Punta Oy
Teollisuustie 2
25460 KISKO

Puh. (02) 7221 321 
info@punta.fi

www.punta.fi

Sisusta Stylella
PUNTA Style 
– Penkit ja pöydät

1.  Kestävä teräsrunko tyylikkäällä 
skandinaavisella muotoilulla. 

 Perusvärinä musta struktuurimaali.

2. Premium-versiossa massiivi- 
tammikansi. Saatavana myös  
muilla materiaaleilla.

PUNTA Style 
– Viinikaapit

1.  Tyylikkäät teräsrunkoiset  
viinikaapit rei’itetyllä teräsovella  
ja puukehyksellä.

2. Ulosvedettävät mustat laatikot 
viinipulloille sekä massiivipuisia 
kiinteitä hyllyjä laatikoille ja  
pakkauksille.

PUNTA Style 
– Eteinen

1.  Tyylikkäästi koteloitu järjestelmä- 
lukituksella varustettu lokerikko 
puunvärisillä ovilla.

2. Style-kalusteista voidaan räätälöidä 
eteistilaan sopiva kokonaisuus 
yhtenäisellä ilmeellä.


