
JUHA PUNTA OY:N ASIAKASLEHTI 2019
CABINETti
Uusi  
tehdas 
otettu 
käyttöön
Kansallis-
galleria 
Lasiovelliset lokerot 

Orion 
Arvostaa 
kotimaisuutta

PUNTA 
säätöhyllyt
Megacenterissä

Äly-  
ratkaisu 
Huutjärven kouluun

Esportin 
brändi   
näkyy pukeutumis- 
tiloissa

Hygiolta  
uusi tuote kuluttaja-
markkinoille

Tulevai-
suuden 
lukitus 

4

6

8

10

12

14

3

13



Tervehdys Suomen Salosta!
Kädessäsi on vuoden 2019 asiakaslehtemme, joka kertoo esimerkkejä 
yrityksemme asiakkaista ja yhteisistä caseista sekä oman toimintamme 
kehittymisestä, ole hyvä - lue lehti ja nauti yhteisestä matkasta!!

Haluan lyhyesti kerrata edellisen 2018 vuoden saavutukset, vaikka uusi 
vuosi lähteekin taas nollasta liikkeelle .

Vuosi 2018 oli meille hyvä kasvun ja kehittymisen vuosi. Siitä iso kii-
tos asiakkaille sekä myös meidän omalle, hyvällä sykkeellä työtä teke-
välle henkilöstölle!!
• Liikevaihtomme kasvoi kolmanneksen ja merkittävistä investoinneista 

huolimatta pystyimme pitämään myös kannattavuuden kohtuullisella 
tasolla

• Henkilöstön määrä jatkoi kasvamistaan, jopa nopeammin kuin liike-
vaihdon kasvu. Tällä varaudumme tulevan vuoden kilpailukyvyn pa-
rantamiseen ja hyvän asiakaspalvelun kautta tulevaan liikevaihdon 
kasvuun, sekä osaamista sekä resursseja lisäämällä. Haemme jatkos-
sakin vahvistuksia sekä toimihenkilö - että tuotannon tehtäviin

• Puolet tuotantotiloistamme rakennettiin 2018 aikana käytännössä 
uudestaan nykyajan tuotantotilojen vaatimuksia vastaaviksi

• Toteutettujen investointien myötä lähes tuplaantuvaa tuotantokapa-
siteettia ajettiin ylös loppuvuoden aikana, näiden osalta täyteen vauh-
tiin päästään 2019 vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

• Tuotepuolella sähköisen lukituksen kasvu jatkuu ja tuotteiden kehitys 
kiihtyy entisestään. Lukitustarjonnastamme löytyy ratkaisut kaikkiin 
asiakastarpeisiin, aina pilvipalveluihin ja kännykkäohjaukseen sekä 
myös itsenäisesti IOT ohjauksella toimiviin ratkaisuihin.

Odotan, että uusien panostuksien myötä kasvun ja kehittymisen taival 
yhdessä tyytyväisten asiakkaiden kanssa jatkuu edelleen.

Haluan vielä Kiittää Teitä hyvät Asiakkaat ja Yhteistyökumppanit ku-
luneen vuoden hyvästä yhteistyöstä sekä luottamuksesta tuotteitamme 
ja palvelujamme kohtaan. 

Haastakaa meitä jatkossakin, me olemme täällä Teitä varten!!
Terveisin, Vesa
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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

Harvinainen yhteiskuva henkilöstöstä. Kulunut vuosi on ollut työntäyteinen ja liiketoiminnan kasvu on pitänyt henkilökunnan kiireisenä.  
Rekrytointi sekä toimihenkilö- että tuotantotehtäviin tulee jatkumaan myös vuonna 2019.



Hygio-otsonointikaapit on otettu hyvin vastaan ammattikäytössä. Hygio 
a40- ja a40 Medi ovat käytössä laajasti eri ammattiryhmissä. Isoimpia am-
mattiryhmän käyttäjiä ovat pelastus-, terveydenhoito- ja turvallisuusala. 
Myös vaatehuollosta, urheilusta, varhaiskasvatuksesta ja eläinlääkinnästä 
löytyy kaappeja. Otsonointikaapit antavat asiakkaille avun vaikeasti de-
sinfioitavien tavaroiden kanssa sekä helpottaa varustehuollon prosessia.

Myynti on kehittynyt odotetusti ja uudet asiakasryhmät ensihoidos-
sa ja teollisuusmyynnissä ovat olleet aktiivisia, Jenna Metsänperä Hygio 
Oy:n myynnistä ja markkinoinnista kertoo. Teollisuusalalta löytyy paljon 
potentiaalia ja tarvetta tarjoamallemme puhdistusmenetelmälle. Teolli-
suusmyynti on lähtenyt käyntiin jälleenmyyjien kautta.

- Asiakkaamme ovat toivoneet kotikäyttöön soveltuvaa otsonoin-
tikaappia. Tuotteidemme laatu on kohdallaan ja asiakkaat tyytyväisiä. 
Markkinoiden kasvunäkymä on hyvä ja tarvetta löytyy uudenlaiselle tuot-
teelle, joten epäröimättä päätimme lähteä kasvattamaan tuoteperhettä.

- Näin alkoi Hygio C- kuluttajatuotteen kehitysprojekti, joka on ollut 
Hygiolle vuoden 2018 suurin satsaus. Tuotekehitysprojektin ympärillä on 
tehty paljon töitä niin tuotteen kehittämisessä, kuin uuden jälleenmyyn-
tiverkoston rakentamisessa, kuluttajamarkkinoinnin suunnittelussa sekä 
uusien nettisivujen tekemisessä. Tuotekehityksen tuloksena lanseeraam-
me Hygio C –tuotteen tämän kevään aikana, Jenna kertoo.

KAAPILLINEN LUONNOLLISTA  
RAIKKAUTTA
Hygio C on suunniteltu kuluttajaystävälliseksi ja kotikäyttöön sopivaksi. 
Laitteesta saa tyylikkään ensivaikutelman ja sitä on saatavana kolme-
na eri värinä, mustana, valkoisena ja rosterisena. Otsonipitoisuudet on 
huomioitu kuluttajille sopivalle tasolle ja käytettävyyteen on panostet-
tu tuomalla mm. kosketusnäyttö ja ulos vedettävät ripustimet. Suurin ja 
merkittävin uutuus on laitteen kuivausominaisuus, jolloin laite hoitaa rai-
kastuksen lisäksi myös kuivauksen. Hygio C on sovitettu kuivauskaapin 
standardiin.

Kysyttäessä mitä on suunnitelmissa Hygio C:n jälkeen, Jenna Metsän-
perä kertoo, että tarkoituksena on kasvattaa tuoteperhettä edelleen tuot-
tamalla Hygio C:stä Pro-versio ammattikäyttöön. Pro-versiossa on kor-
keammat otsonipitoisuudet ja parempi varustelutaso. Pro-malli palvelee 
kohteita, joissa käytetään kuivauskaappeja. Esimerkkinä hän mainitsee 
päiväkodit, pelastuslaitokset ja yleisesti vaatehuollon. 

Kaikki Hygio-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan kokonaan Suomes-
sa, josta merkkinä kaapeista löytyy Avainlippu-tunnus. Hygio Oy on Juha 
Punta Oy:n tytäryhtiö ja toimii samalla toimisto- ja tehdasalueella Juha 
Punta Oy:n kanssa.

Hygio Oy lähtee rohkeasti 
kuluttajamarkkinoille uudella 
tuotteella

ASIAKKAIDEN  
KUUNTELEMINEN  
ON YKSI TÄRKEIMMISTÄ 
KASVUAMME EDISTÄVISTÄ 
VAHVUUKSISTA.

Asennus Suomi Oy  
toimii 10 paikka- 
kunnalla
Asennus Suomi Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia asennuspalveluilta sekä 
yrityksille että yksityisille asiakkaille kaikkialla Suomessa. Kalustea-
sennusten tarve on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden aikana 
ja Asennus Suomi on kasvattanut kapasiteettiaan kasvavan kysynnän 
tahdissa.

Toimintaa on täysipainoisesti jo 10 kaupungissa aina Rovaniemelle 
saakka. Kuljetuskalustoa ja varastotilaa on hankittu lisää, esimerkiksi 
200 neliön halli- ja kokoonpanotila Tampereella.

Asennus Suomen palvelut saa avaimet käteen –periaatteella, jolloin 
tehdään kaikki alkusuojauksesta ja kuljetuksista loppusiivoukseen ja 
jätteiden hävitykseen. Markus Pettersson kertoo, että työtä tehdään 
paljon isojen toimijoiden, kuten Puntan ja Hexaplanin kanssa. Asen-
nus Suomi asentaa esimerkiksi kaikki Hexaplanin toimistokalusteet.

- Asiakkaan ehdoilla mennään ja silloin työnjohto on tärkeä. Apu-
nani on työnjohtaja Harri Lehtonen. Harrin työnä on katsoa, että ai-
kataulut natsaavat. Että tuotanto, kuljetukset ja asennukset menevät 
yhteen ja miehet ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Työtä suju-
voittavat myös etukäteen tehtävät mittaus- ja katselmointikäynnit, 
kun samalla käynnillä selvitetään reitit, mistä kalusteet saa tuotua 
parhaiten sisälle.

TYÖ TEHDÄÄN KUN ON SEN AIKA
Markuksen mottona on, että aamusta päivä on aina pisin.

- Mielellään aloittaisimme työt jo kuuden ja kahdeksan välillä, mutta 
asiakkaan ehdoilla tässä  mennään. Huomennakin viimeinen keikka on 
vasta puoli kahdeksan illalla, Markus miettii.

Palveluasenteesta kertoo myös se, että Markus mainitsee pienim-
män keikan olleen sähköpöydän asennuksen yksityishenkilölle. Toi-
sesta päästä puolestaan löytyy uusien pukutilojen kalustaminen yli 
2500 henkilölle.

Eteenpäin meno ja aktiivisuus näkyvät yrityksen tunnusluvuissa. 
2018 olemme nelinkertaistaneet liikevaihdon edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Eteenpäin mennään, eikä jäädä tuleen makaamaan, Markus 
muotoilee.
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Uusi tuotantolinja 
on otettu käyttöön
PUNTA Oy:n tehtaalla Kiskossa on vuoden 2018 aikana toteu-
tettu mittava investointiprojekti, joka lähes kaksinkertaistaa 
tuotantokapasiteetin. Investoinnin taustalla on voimakkaasti 
kasvanut kysyntä ja uudet asiakkuudet. Kasvua on tullut kautta 
linjan, mutta erityisesti toimitusjohtaja Vesa Harilo mainitsee 
älylukituksen sekä lataustuotteiden kaksinkertaistumisen viime 
vuonna.

- Kasvun moottoreina ovat toimineet räätälöityjen kokonai-
suuksien tuotekehitys ja toteutus yhdessä asiakkaiden kanssa 
sekä vaativien lukitus- ja latausratkaisujen toteuttaminen erilai-
siin asiakastarpeisiin. Meidän valmistetuista tuotteista noin 50 % 
on asiakkaille räätälöityjä.

Tehdasprojektin yhteydessä ylätehdas remontoitiin kokonai-
suudessaan lattiasta kattoon ja tiloihin sijoitettiin Prima Powerin 
automaattinen PSBB-tuotantolinja. Modernin 40 metriä pitkän 
tuotantolinjan myötä koko tuotanto eri vaiheineen voidaan kak-
sinkertaistaa.

Tilojen layout koki täydellisen muodonmuutoksen ja kone-
ryhmittely suunniteltiin tarkoituksenmukaiseksi. Maalaamo uu-
distettiin täysin ja levylinjalle saatiin myös lisää kapasiteettia. 
Kalusteiden kokoamiseen, varusteluun ja valmisteluun sekä kul-
jetukseen on järjestetty käytännölliset ja toimivat tilat. Tehtaan 
yleisilme on siisti ja valoisa ja erityishuomiota on kiinnitetty 
työturvallisuuteen.

YHTEISEN PONNISTUKSEN TULOKSENA 
LATTIASTA KATTOON UUSI TEHDAS
Puntan omistajat ja hallitus olivat yksimielisiä siitä, että voima-

kas kasvu vaatii vahvaa investointia tulevaisuutta ajatellen. Teh-
dasuudistusta johti Puntalla projektipäällikkönä Matti Hartonen 
ja tuotannon suunnittelusta vastasi operatiivinen johtaja Riku 
Luomaniemi. Toimitusjohtaja Vesa Harilo painottaa, että tuo-
tannon laajennusprojekti on vaatinut koko henkilöstöltä paljon 
panostusta ja venymistä laidasta laitaan. Laajennuksen myötä 
henkilökunta vahvistui syksyllä noin 20 hengellä.

Yhteistyö eri laitetoimittajien kanssa on sujunut hyvin. Useat 
yhteistyökumppanit ovat tuoneet parasta osaamistaan uudis-
tuksen suunnitteluun ja toteutukseen; Prima Powerilta tuotan-
tolinjan suunnittelusta vastasivat projektipäällikkö Tero Mattila 
ja myyntipäällikkö Mikko Fiskaali. Robotiikan toimittaneelta 
Yaskawalta projektissa oli mukana Jukka Ketonen. Lisäksi pro-
jektin eri vaiheissa oli mukana useita paikallisia yhteistyökump-
paneita, kuten Kiskon sähköputkityö Oy ja Rakennuspalvelu M. 
Oksanen.

Kokonaisuutena investointi tuo käyttöön modernin tuotanto-
linjan, jossa vihreät arvot ovat läsnä yhä vahvemmin.

- Puntalla etsitään jatkuvasti mahdollisuuksia pienentää ym-
päristövaikutuksia. Hiilijalanjälkeä on saatu pienemmäksi, kun 
kaikki valaisimet on vaihdettu ledeiksi ja tilat on liitetty kauko-
lämpöverkkoon. Lisäksi nykyaikainen tuotantolinja käyttää noin 
puolet vähemmän sähköä, Riku Luomaniemi kertoo.

Puntan tavoitteena ja tahtotilana on tarjota asiakkaille kil-
pailukykyisiä tuotteita ja palveluita, joiden valmistuksessa on 
otettu huomioon ympäristövastuu. Tässä tuotteiden käyttöiällä 
on myös suuri merkitys, sillä lujat ja laadukkaat säilytyskalusteet 
kestävät käytössä jopa vuosikymmeniä käyttäjältä toiselle.

PUNNERRUS JATKUU
Laajennuksen yhteydessä kehitetään myös yrityksen toiminta-
kulttuuria. Toimintatapoja ja käytäntöjä muokataan siten, että 
laitteet ja ympäristö ovat nykyaikaiset ja toimintakykyiset vielä 
vuosienkin kuluttua.



Matti Hartosen ajatukset ovatkin jo tulevaisuudessa. Hän 
sanoo, että punnerrus jatkuu ja uusia toimintatapoja haetaan. 
Esimerkiksi tuotannonohjausjärjestelmää kehitetään niin, että 
tuotanto tehostuu, tuotantokatkosten riski pienenee ja virhe-
mahdollisuudet minimoituvat.

Toimitusketjun täsmällisyys ja joustavuus sekä henkilökoh-
tainen palvelu ovat Puntan tunnettuja vahvuuksia. Asiakkailta 
saatu positiivinen palaute innostaa panostamaan edelleen kou-
lutukseen sekä suunnittelijoiden ja myynnin kykyyn palvella 
asiakkaita.

- Osaamisemme on säilytyskalusteiden kehityksen ja valmis-
tuksen kärjessä. Olemme jatkaneet digitaalisuuden tuomista 
työhömme ja tuotteisiimme, esimerkiksi meiltä löytyy älylu-
kituksen, pilvipalveluiden ja IOT-teknologian osaamista, joilla 
yhdistetään tuotteitamme tulevaisuuden digiverkkoihin, Vesa 
Harilo visioi.

”KAIKEN TAKANA  
OVAT ASIAKKAAT,  

JOTKA OVAT HALUNNEET  
TEHDÄ YHÄ ENEMMÄN  

YHTEISTYÖTÄ KANSSAMME.  
VASTAAMME KASVANEESEEN 

KYSYNTÄÄN UUDELLA  
TUOTANTOLINJALLA  
JA PALKKAAMALLA  

LISÄÄ OSAAJIA.”

Matti Hartonen, Vesa Harilo, Riku Luomaniemi.
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Kurkistus Sinebrychoffin  
taidemuseoon
Miten museovieras  
kokee matkansa  
museossa?
Kansallisgallerian museoyksikkö-
jä ovat Ateneumin taidemuseo, 
Nykytaiteen museo Kiasma ja 
Sinebrychoffin taidemuseo.  
Museoissa käy vuosittain noin 
700 000 vierasta. 

Sinebrychoffin taidemuseo sijaitsee Helsin-
gin ytimessä Bulevardin varrella. Sinebry-
choff-suvun kotina ja tehtaankotina toiminut 
komea rakennus on valmistunut vuonna 
1842. Museon toisessa kerroksessa on esil-
lä Paul ja Fanny Sinebrychoffin kotimiljöö 
alkuperäisine huonekaluineen ja taidete-
oksineen, miniatyyrikabinetti sekä museon 
vanhan taiteen kokoelma. Museon kokoel-
missa on Suomen ainoa Rembrandtin teos 
”Lukeva munkki”.

Sinebrychoffin museossa tehtiin isompi 
asiakaspalvelutilojen muutos kesällä 2018, 
jolloin uudistettiin kassa- ja myymälätilat 
sekä vierailijoille tarkoitetut säilytystilat. 
Museokävijöiden ulkovaatteille ja laukuille 
haluttiin osoittaa asianmukaiset säilytys-
tilat, mutta kyse on kuitenkin paljon laa-
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jemmasta kokonaisuudesta, ei vain säilytystiloista. Kansallisgallerian 
yhteistyökoordinaattori Päivi Hilska puhuu kävijäpolusta. Asiakkaan 
saapuessa museoon elämyksen on oltava yhtenäinen, kävijäpolulla kaik-
kien osa-alueiden on tuettava toisiaan ja niitä mitataan samoilla laatu- 
kriteereillä.

Päivi Hilskan työnkuva on monipuolinen sisältäen niin Ateneumin, 
Kiasman kuin Sinebrychoffin museon kiinteistöjen kehittämiseen liittyviä 
töitä.

- Asiakaspalvelutilojen muutoksen yhteydessä Sinebrychoffin museossa 
ryhdistettiin koko asiakaspolku ja -kokemus, kertoo Päivi Hilska.

TEILTÄ PUUTTUU TÄMÄ TUOTE?
Päivi Hilskalla oli selkeä näkemys millaisia säilytyslokerojen pitää olla.

- Euroopassa on paljon läpinäkyviä lokerokaappeja, olen nähnyt sel-
laisia esimerkiksi Pariisin ja Lontoon museoissa. Lasiovellisten lokerojen 
etuna on, että niihin ei jää niin helposti tavaroita kuin umpiovisiin ja kyse 
on myös turvallisuudesta. Digilukituksella varustettuna tällaiset lokerot 
ovat toimivin mahdollinen ratkaisu. 

Päivi Hilska kävi kollegansa kanssa Puntalla neuvottelemassa ratkaisus-
ta. Valmista tuotetta ei ollut tarjolla, joten ratkaisu piti kehittää yhteistuu-
min, apuna oli JKMM Arkkitehdit. Päivi Hilska toteaa, että hyvä näkemys, 
sisustussuunnittelijoiden panos ja neuvottelut Puntan suunnittelijoiden 
kanssa tuotti hedelmää.

Puntalla ei juurikaan oltu tehty tällaista ratkaisua aikaisemmin.

HESAN TYYLIKKÄIMMÄT LOKEROT!
- Olin sinnikäs, jotta saisimme mitä haluamme. Nyt meillä on vähintään-
kin Helsingin hienoimmat lokerot. Tämä oli alku hyvälle yhteistyölle. Ha-
luamme jatkaa tuotesarjaa, ja ulottaa ratkaisun Ateneumiin ja Kiasmaan, 
joissa on painetta uusia säilytystilaratkaisut. Moduulirakenteista ratkaisua 
voidaan sujuvasti modifioida ympäristön mukaan sisustukseen istuvaksi.

Kansallisgalleria haluaa tukea kotimaista työtä ja yritysmaailmaa, siksi 
aina kun on mahdollista käytetään kotimaisten valmistajien tuotteita.

- Kotimaisen yhteistyötahon etuna on, että huolto sujuu nopeasti ja 
lisäpalveluja saa tarvittaessa. Ja kuten tässä projektissa taas nähtiin, ko-

timaisen toimijan kanssa on mutkattomampaa tehdä tuotekehitystä. 
Arvostan ja käytän mielelläni kotimaista. Ratkaisusta tuli parempi 

kuin odotin. Todella positiivista! Lisäksi suunnittelu tuotti tulosta 
yllättävän nopeasti. Kahdessa kuukaudessa kaikki oli valmista, 

Päivi Hilska iloitsee.

TAIDEMUSEON  
KÄVIJÄPOLULLA  

KAIKKIEN  
OSA-ALUEIDEN  
TULEE TUKEA  

TOISIAAN

Elektroninen 
numerokoodilukko 
Axis

MITÄ JA MISSÄ
Sinebrychoffin taidemuseo

Kohteen myynnistä vastasi
Ilkka Ratamo
02-7221 330
ilkka.ratamo@punta.fi



Kymmenien 
vuosien kestävä 
asiakassuhde
Suomalaisen lääkeyhtiö Orionin tehtaat ja val-
taosa T&K-toiminnoista sijaitsevat Suomessa. 
Henkilökunta tarvitsee paljon säilytystilaa, sillä 
toimipisteissä Espoossa, Hangossa, Kuopiossa, 
Oulussa, Turussa ja Salossa työskentelee  
yhteensä yli 2700 orionilaista.

Kehityspäällikkö Esa Valli lääketuotannon paikallisjohdosta 
arvioi, että Orion on ollut Puntan asiakas jo kymmeniä vuosia.

- Kaappien kotimaisuus on meille ihan avainasia. Koska olem-
me itse kotimainen toimija, pyrimme aina löytämään kotimaisia 
vaihtoehtoja. Osa kaapeista tulee rakennusprojektien kautta, osa 
hankitaan suoraan.

Tuotanto- ja laboratoriotyöntekijöille sekä vierailijoille on 
omat vaatekaapit, joten kaiken kaikkiaan kaappimäärä on toisella 
tuhannella. Kaapeissa on ilmanvaihto ja yleisesti sylinterilukot, 
konserninen työvaatehuollosta vastaava Valli kertoo.

Orionin Mankkaan tehtaalla on myös alihankkijoiden työn-
tekijöitä, joten siellä pukukaappeihin on asennettu RFID-lu-
kot. Näitä voi käyttää Orionin henkilökortilla tai millä tahansa 
etäluettavalla kortilla, esimerkiksi bussikortilla. Sähkölukkojen 
ansiosta avaimia ei kulkeudu ulos rakennuksesta.

Puntaa löytyy pääasiassa sosiaalitilojen kaapistoina, mutta 
lisäksi Turkuun on tullut kaksi Hygion ionisoivaa kaappia.

- Punta on ollut valmis tekemään uusia ratkaisuja ja kehit-
tämään asiakaskohtaisia ratkaisuja. Erikoisuutenamme on 
Puntan kanssa yhdessä tehty innovaatio, päältä täytettävä sukka-  
automaattikaappi, Valli kertoo.

KAAPIN KÄYTTÖIÄN ON OLTAVA PITKÄ
Ekologisuus on monimuotoinen käsite, tuotannossa se tulee esiin 
tehokkaana materiaalien käyttönä ja valmiissa kaapeissa vahva-
rakenteisuutena. Esa Valli kertoo käyneensä Puntan tehtaalla ja 
nähneensä, miten tehokkaasti materiaalit käytetään hyväksi ja 
miten olematonta hukkapalatuotanto on.

- Puntan myyntivaltti on se, että tekevät kunnollista. Kaapeissa 
ainevahvuus on riittävä, mikä erottaa Puntan tuotteet muista. 
Kaapin käyttöikä on pitkä, sen pitää kestää jopa 30 vuotta.

- Toimitusajat ovat meille sopivat. Kun tilaa kohtuullisessa 
ajassa, toimitukset tulevat silloin kun on sovittu ja sovitunlaisina. 
On selvää, että esimerkiksi ruuhka-aikana ei voi olettaa, että saa 
heti. Ongelmanratkaisukyky Puntalla on hyvä ja suunnittelu-  
sekä asennuspalvelu ovat myös toimineet sovitulla tavalla. 
Suhteet ovat hyvin välittömät. Puntalla tapa suhtautua asiak-
kaaseen ja hoitaa asioita on kohdillaan. Sanoisin, että poik-
keuksellisen hyvää asiakaspalvelua!

MITÄ JA MISSÄ
Suomalaisen lääkeyhtiö Orionin  
tehtaat 

Kohteen myynnistä vastasi
Karoliina Kannisto
02-7221 324
karoliina.kannisto@punta.fi

Päältä täytettävä  
sukka-automaattikaappi.
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LÄHI- 
TAPIOLA

Henkilökunnan 
lokerokaapit LS300 

RFID-lukolla. 

PUNTA
lääkekaappi mikä 

on suunniteltu  
asiakkaiden  

tarpeiden mukaan,   
lääkkeiden jakelua  
varten. Lukko on  

elektroninen 
numerokoodilukko 

Cue.

KUOSI GYM
PUNTA-verkkokaapit  
ovat sekä moderneja  

kalusteita että käytän-
nöllisiä säilytystiloja. 
Verkkokaapeissa on 
säätöjalat ja vakio- 

varusteina hattuhylly, 
vaatetanko-  

ja –koukut sekä  
Abloy Classic –lukko.

M
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”Hyllyn  
täytyy olla 
myyvä”
Suomalainen teknisen kaupan 
erikoisliike ETRA Oy tarjoaa 
asiakkailleen kattavan vali-
koiman teollisuustuotteita ja 
palveluita. Näin myös Salon 
ETRA Megacenterissä, jossa on 
esillä laaja valikoima tuotteita 
ammattilaisten käyttöön. Tuo-
tevalikoima ulottuu kiinnitys-
tarvikkeista ja kunnossapidon 
tuotteista aina työkaluihin ja 
työvaatteisiin.

Paikallisjohtaja Vesa Mannonen laskee, 
että liikkeessä on nimikkeitä noin 15 000, 
joten järjestyksen on oltava ehdoton.

- Myymälä on juuri kokenut suuremman 
muutoksen ja siinä yhteydessä uusimme 
suuren osan myymäläkalusteista. Uusiksi 
hyllyiksi valikoituivat laadukkaat PUNTA- 
säätöhyllyt. Punta oli luonteva valinta, sillä 
vaakakupissa painoi kotimaisuuden lisäksi 
paikallisuus.

Vesa Mannonen on ollut talossa 11 
vuotta ja nykyisessä tehtävässään 7 vuot-
ta. Hänellä on varsin vapaat kädet muovata 
myymälätiloja omien näkemystensä mu-
kaan, ja Puntan konseptin avulla myymä-
län kehittäminen ja viimeistely onnistuu 
joustavasti. Hän on tyytyväinen siihen, että 
hän pääsee toteuttamaan omaa visiotaan 
siitä, minkä näköinen myymälä on.

- ETRAlla on 40 myymälää Suomessa ja 
perusvalikoima on jokaisessa sama, mutta 
jokainen myymälä on kuitenkin täysin eri-
lainen. Se on rikkaus!



Asiakkaiden tarpeet ja tuotevalikoima muuttuvat,  
hyllyjen pitää pystyä muuttumaan mukana.

MITÄ JA MISSÄ
PUNTA-säätöhyllyt ETRA  
Megacenterissä Salossa.

Kohteen myynnistä vastasi
Matti Hartonen
02-7221 331
matti.hartonen@punta.fi

TILANKÄYTTÖ JA TUOTTEIDEN  
LÖYDETTÄVYYS PARANIVAT

Myymälää ja myynnissä olevaa tuotevalikoimaa muokataan 
koko ajan Salon alueen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Rei-
lun 1000 neliön tiloista myymälätilat haukkaavat 700 neliötä. 
Mannosen ideana on järjestellä Megacenterin tilat niin, että 
kiireinen asiakas näkee jo liikkeeseen saapuessaan missä hä-
nen tarvitsemansa tuotteet sijaitsevat.

Hyvän järjestyksen ja lujarakenteisten muuntautuvien ka-
lusteiden ansiosta tavaraa on nyt hyllyissä enemmän kuin 
ennen ja ne on saatu ryhmiteltyä selkeästi tuoteryhmittäin.

- PUNTA-säätöhyllyt tarjoavat paljon erilaisia tapoja esille-
panoon. Hyvinkin erikokoiset ja –malliset, kevyet ja painavat 
tuotteet saa kätevästi ja tilaa säästäen esille ja yleisnäkymä 
säilyy siistinä.

Osa hyllyistä on toimittajan oman brändin mukaisia, mutta 
Puntan tuotteilla saatiin luotua ja vahvistettua tilojen yhte-
näistä ilmettä merkittävästi. Mannosen mukaan kokonaisuus 
toimii hyvin, kun mitoitus ja tyylit osuvat kohdilleen.

- PUNTA-säätöhyllyt on monipuolinen, se kattaa kaiken 
mitä tarvitsemme, reikälevyt, eri syvyiset umpiseinät, tilanja-
kajat, koukut jne. Säätöhyllyjen muuntautuvuuden ja helpon 
kasattavuuden ansiosta tarvittavat muutostyöt myymälässä 
saadaan tehtyä itse. Lisäosia hyllyihin saa helposti, koska 
Punta on meitä lähellä ja toimitusajat ovat joustavat.
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- Lokeroratkaisun ja älykkään lukitusjärjestelmän toiminnan 
esittely oli havainnollinen ja ymmärrettävä. Löysimme tarpei-
tamme vastaavan tehokkaan ratkaisun, Pirinen kertoo.

DYNAAMISELLA LUKITUKSELLA  
TILA HYÖTYKÄYTTÖÖN 
Uudet kaapit sijoittuvat käytännöllisesti yhdelle seinälle ja nyt 
oppilaiden tarpeisiin todellakin riittää 94 lokeroa. Pasi Pirinen 
kertoo, että tilansäästöstä on kiittäminen älykästä Vecos- luki-
tusjärjestelmää, jossa on kaksi keskitettyä lukijaa. RFID-tagia 
käytetään lukijassa, minkä jälkeen oppilaalle aukeaa vapaa 
lokero. Kaikki lokerot ovat päivittäiskäytössä, ja lukot aukeavat 
automaattisesti klo 16.

- On kuin olisi tullut lisää tilaa! Nämä lokerot eivät ole varat-
tuina tyhjän panttina, eivätkä tavarat enää unohdu vuosikausiksi 
lukkojen taa. Kun koulukirjat kulkevat oppilaiden matkassa ko-
tiin, Vecos-lukitus suorastaan edistää läksyjen tekoa.

Lokerojen väri on Pyhtään oranssi ja yksi oleellinen asia oli 
mitoitus. On tärkeätä, että mopokypärä mahtuu lokerikkoon. 
Oppilaita on ohjeistettu laittamaan kypärä lokeroon, jolloin 
vältytään kypärävahingoilta. Lisäksi kaikissa lokeroissa on la-
tausominaisuus.

Uudet lokerot ja RFID-tagilla toimiva lukitusjärjestelmä ovat 
helpottaneet työtä monin tavoin. Kouluisännän ei enää tarvitse 
lainata oppilaille latureita tai teetättää uusia avaimia.

PALVELULLE KIITETTÄVÄ ARVOSANA
Pasi Pirinen antaa Puntan myyjille, lukkoasiantuntijalle ja asen-
tajalle erityiskiitokset palvelusta. Puntalta sai myös hyvät ohjeet 
miten alustukset tehdään.

- Kun soittaa, saa aina avun ja saa keskustella ihmisten 
kanssa. Tällainen henkilökohtainen palvelu on harvinaista 
nykypäivänä, Pirinen toteaa lopuksi.

Huutjärven koulussa Pyhtäällä oppilaita on 483, 
esikoululaisista aina 9-luokkalaisiin asti. Kesällä 
koululle rakennettiin lisää luokkatilaa ja samalla 
uusittiin oppilaiden säilytystilat.

Koululla oli ennen remonttia oppilaiden henkilökohtaisten ta-
varoiden säilyttämiseen 200 isoa kaappia, joissa oli perinteiset 
Abloy-avaimet. Remontin yhteydessä vanhentunut säilytysrat-
kaisu uudistettiin ja nyt lokeroja on 94. Lokerot ovat 7-9-luok-
kalaisten käytössä, joita koululla on 155.

MITEN ON MAHDOLLISTA, ETTÄ  
VÄHEMMÄLLÄ KAAPPIMÄÄRÄLLÄ  
PÄRJÄTÄÄN PAREMMIN KUIN  
AIKAISEMMIN?

Kouluisäntä Pasi Pirinen kertoo, että idea uudistukseen saatiin 
Cabinetti-lehdestä, joka oli tarttunut apulaisrehtorin mukaan 
messuilta. Lehdessä kerrottiin, miten uusilla älykkäillä lukitus-
järjestelmillä säästetään tilaa, vaivaa ja kustannuksia.

Puntalta Ilkka Ratamo ja Jukka Suutari kävivät koululla esit-
telemässä lokero- ja lukitusratkaisua, minkä jälkeen valinta oli 
helppo tehdä.

Kouluun ratkaisu, 
jossa on älyä
Huutjärven koulussa ei  
säilytystila lopu kesken
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MITÄ JA MISSÄ
Huutjärven koulu Pyhtäällä

LK3 lokerikot latauspistorasialla

Ovissa Vecosin älylukitus, joka toimii 
RFID-tagilla, kaksi lukijaa

Kohteen myynnistä  
vastasi
Ilkka Ratamo
02-7221 330
ilkka.ratamo@punta.fi

PYHTÄÄN PLUSSAT PUNTALLE
 lokerot      lukot      palvelu

Tuotekehitysjohtaja Jukka Suutari kertoo, että lukkomaailmassa tule-
vaisuus on pilvipalveluissa ja kännykän käytössä avaimena. Suomessa 
tämä on vielä uutta, mutta Puntalta jo saatavana.

- Tällaisia älyratkaisuja on meillä jo saatavilla, mutta ei vielä kovin-
kaan paljon käytössä. Puntalta saa Vecosilla tarjolla olevan järjestel-
män. Olemme asentaneet Vecosin järjestelmän muun muassa Kuopion 
Energian toimitaloon, Haukilahden lukioon ja Ounasjoen kouluun. 
Palaute on ollut positiivista ja erityisesti on kiitetty järjestelmän käte-
vyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Uusien avainten tilaamisesta kadonnei-
den tilalle on myös päästy eroon.

PILVIPALVELUIHIN SIIRRYTÄÄN HYÖDYN JA 
HELPPOUDEN JOHDOSTA
Käyttöönotto on helppoa ja älylukituksessa hyötyä tulee erityisesti 
dynaamisesta käytöstä, kun ei tarvita henkilökohtaista lokeroa.

Vecosin käyttämän Releezme-ohjelman saa kännykkään, jolla löytää 
vapaan lokeron vaivatta. Suurissa tiloissa, joissa on paljon lokeroita, lo-
keron löytää, vaikka olisikin jo unohtanut minkä lokeron on varannut.

Pilvipalvelun hyötyjä

1. Ohjelmaa ei tarvitse asentaa omalle serverille ja huolehtia sen  
     päivityksistä: Päivitykset tapahtuvat pilvipalvelussa automaattisesti ja  
     kaikki ominaisuudet tulevat käyttöön sitä mukaa, kun Vecos niitä luo.
2. Tuki helpottuu: Mahdollisen ongelmatilanteen ratkaisu on helpompaa,  
    kun pilvipalvelussa pääsee heti tarkistamaan mikä on vialla.
3. Kustannukset: Alkuinvestointi on maltillinen, koska pilvipalvelussa ei ole  
    lisenssimaksua. Kuukausikohtainen maksu riippuu lokeromäärästä.  
    Dynaamisessa järjestelmässä kaappeja tarvitaan vähemmän.
4. Asennuksen helppous: Ei tarvitse miettiä kuka päättää mille serverille  
    ohjelma asennetaan. Esimerkiksi kunnissa ja kaupungeissa voi IT olla  
    ulkoistettu, jolloin palvelun sijoittelu voi aiheuttaa päänvaivaa.
5. Turvallisuus: Luotettava järjestelmä. Ulkomailla monet kuuluisat  
     kansainväliset brändit, kuten Deloitte, PwC ja Selfridges,  
     ovat pilvipalveluiden käyttäjiä.

- Kännykän käyttö avaimena sopii periaatteessa kaikkiin suurempiin 
kohteisiin, mutta kohteen luonne kuitenkin vaikuttaa jonkin verran 
älylukituksen käyttöön. Esimerkiksi uimahallissa ja kylpylässä kännyk-
kä ei välttämättä kulje niin helposti mukana ja avaimena kannattaa eh-
kä mieluummin käyttää etäluettavaa RFID-avainkorttia, Jukka miettii.

Puntan valikoimista löytyy laaja valikoima kalustelukkoja ja lukitus-
järjestelmiä alan johtavilta toimittajilta. Käyttötarkoitukseen etsitään 
sopiva ratkaisu asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tulevaisuuden lukitus  
hyödyntää pilvipalvelua ja
avaimena on kännykkä 

Lukitusjärjestelmien ja lukkojen asiantuntijat  
Jukka Suutari ja Aleksi Haukioja.
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Esport-ketju vaalii brändinsä tunnistettavuutta myös pukeutu-
mistiloissa. Esport Aallossa onkin samanlaiset Puntan toimitta-
mat Z-kaapit kuin pari vuotta sitten avatussa Esport Bristolissa.

- Samalla kun pyrimme maksimoimaan liikuntatilat, haluam-
me varustaa pukuhuone- ja oheistilat tehokkaasti ja toimivasti. 
Puntan Z-kaappi on meille ihanteellinen ratkaisu, kun 40 sentin 
leveyteen saadaan 2 kaappia.

Karoliina Kannisto Puntalta kertoo, että kaappien älykäs lu-
kitusjärjestelmä palvelee asiakkaita hyvin.

Sirulukolla varustetut kaapit avataan luottokortin kokoisella 
jäsenkortilla tai rannekkeella. Gantnerin patterilukitusjärjestel-
mä käyttää hyväkseen RFID-teknologiaa. Kokonaisuus kattaa 
ulko-oven, kulunvalvontaportin ja pukukaapit.

POMPPIEN PERUSKUNTOA - EXTREME ON 
ASTETTA MENEVÄMPI

Hexi Arteva kertoo, että juuri avattu Extreme Esport on uuden 
konseptin aktiviteettipuisto, joka sisältää laajan trampoliinipuis-
ton, isot kiipeilyalueet, köysiradan katon rajassa ja TV:stä tuttuja 
elämyslaitteita.

Paikka on tarkoitettu nuorille ja lapsille 7 vuoden iästä ylös-
päin. Täällä hyppiminen on erittäin sallittua, mutta liikkuminen 
on turvallista ja hauskaa, sillä toiminta on Tukesin valvomaa, 
Hexi Arteva muistuttaa. Tämä tarkoitta sitä, että turva-asiat on 
hoidettu tiukkien säädösten mukaisesti.

Elämyksiä tehostaa räätälöity yökerhotason äänentoisto, valot 
ja isot screenit. Noin 60 metrin pituisessa Manhattan siluetissa 
näkyy New York -teema. Isolla sisäscreenillä videot ja musiikki 
virittävät seikkailutunnelmaan.

Extremessä Esportin brändimusta on vaihtunut siniseen, jonka 
rinnalla on tuttu oranssi. Hohtovaloilla värimaailman voi muut-
taa sellaiseksi kuin haluaa.

Esport haluaa tarjota liikunnan ja kunnon  
kohotuksen lisäksi suuria elämyksiä.  
Treeni maistuu paremmin, kun puitteet ovat 
innostavat. Viimeisimpänä on avattu huikea
Esport Aalto, jossa mikään ei ole tavanomaista.

Esport Aalto sijaitsee upealla paikalla Otaniemessä, keskellä 
aktiivista Aalto Campusta kauppakeskus A Blocissa. Esportit 
ovat täyden palvelun premium-paikkoja ja myös Aallon brändi 
on selkeästi Esportia. 250 metrin pituisesta seinästä 200 metriä 
on lasia ja voi sanoa, että seinässä ei ole yhtään suoraa kulmaa.

Esport Aalto –kuntokeskus täyttää miltei koko yläkerran.
- Ikkunoistamme on näkymä korkeakouluaukiolle, jossa 

yhdistyy kolme korkeakoulua, Hexi Arteva sanoo. Värimaail-
mamme istuu tähän upeaan palkittuun miljööseen, joka tuo 
lisää arvokkuutta.

Esport Aallossa on 2000 m2 avaraa ja valoisaa tilaa, muun 
muassa tilava kuntosali, jonka katossa on hieno valotaideteos, 
Functional Zone -toiminnallisen harjoittelun alue, HotStudio, 
boulderointiseinä sekä monipuolinen valikoima ryhmäliikun-
tatunteja.

Pohjoismaiden  
suurimmassa sisä- 
liikuntakeskuksessa 
fiilis, palvelu ja puitteet 
ovat kohdillaan

VAU-ELÄMYKSIÄ 
JA HYVÄÄ OLOA!

14   |  CABINETti 2019



Kohderyhmän, aktiviteettien ja käytön 
mukaisesti Extreme poikkeaa Esportin 
muista liikuntakeskuksista siten, että 
täällä ei ole tarvetta suurille pukuhuo-
netiloille. Pukutilat ovat lähinnä kenki-
en vaihtoa varten. Lisäksi kahvioalueella 
on tarpeenmukainen lajitelma erilaisia 
pukukaappeja isoista kaapeista pieniin 
lokeroihin. Kaapit toimivat sisäänpääsy-
rannekkeella. Yleisellä alueella on myös 
avonaulakkoja, jotka ovat todella suosit-
tuja. Lisäksi Extremessä on asiakkaiden 
käyttöön latauskaappeja, jotka nekin 
ovat Puntan toimittamia.

PERHEYRITYKSEN TAUSTA  
YHDISTÄÄ
Esport ja Punta ovat tehneet pitkään yh-
teistyötä ja jokaisesta Esport-ketjun lii-
kuntatilan pukuhuoneesta löytyy Puntan 
kaapit. Kumpikin yritys on ponnistanut 
samantyyppisistä yritteliäistä lähtökoh-
dista, mistä on hyötyä yhteistyössä.

- Haluamme pitkäaikaisia yhteistyö-
kumppaneita sektorilta kuin sektorilta. 
Suomalaisena perheyrityksenä arvos-
tamme Puntaa ja heidän laadukkaita 
tuotteitaan ja hyvää palvelua. Ne ovat 
meille tosi isoja asioita.

Yrittäjävetoisen Esportin historia al-
koi lähes 40 vuotta sitten. Alussa oli 
pari ulkotenniskenttää, josta lähdettiin 
suunnitelmallisesti kasvamaan 5-6 isom-
massa vaiheessa. Tänä päivänä Esport on  
Pohjoismaiden suurin liikuntakeskus.

MITÄ JA MISSÄ
Esport Bristol,
Esport Aalto ja
Esport Extreme

Kohteen  
myynnistä  
vastasi
Karoliina Kannisto
02-7221 324
karoliina.kannisto@punta.fi

PUNTA siirtyi käyttämään struktuurimaalia kaapeissa ja ovissa viime kesänä 
ja tällä hetkellä jo 80 % maalataan struktuurimaalilla.

Palaute on ollut todella postiviivista, sillä struktuuripinta tuo paljon etua 
loppukäyttäjälle: Struktuurimaalilla saadaan kulutusta kestävä viimeistelty 
pinta, joka ei naarmuunnu helposti. Pinta on upean näköinen, elävä ja se tun-
tuu miellyttävältä.

- Tietyt värit ovat todella hienon näköisiä ja tuovat arvokkaan vaikutelman, 
Riku Luomaniemi PUNTAn operatiivinen johtaja kertoo. Kuvissa vaikutel-
maa on vaikea saada näkyviin, luonnossa sen hahmottaa selkeämmin. Meiltä 
saakin mallipaloja, joiden avulla saa paremman käsityksen värin luonteesta ja 
valintojen teko on helpompaa. RAL-perusvärikartan lisäksi voidaan toteuttaa 
asiakkaan omia väritoiveita. Kannattaa ottaa yhteyttä myyntiimme tässä asiassa 
ja jatkaa keskustelua, Riku vinkkaa.

Tuotannossa struktuurimaali tuo kustannustehokkuutta ja energiansäästöä. 
Struktuurimaalin peitto-ominaisuudet ovat hyvät ja sitä kuluu huomattavasti 
vähemmän kuin perinteistä maalia. Ympäristö kiittää ja lisäksi tehtaalla laitteet 
kuluvat vähemmän.

27.–28.3.2019
TA M P E R E E N M E S S U- J A U R H E I L U K E S K U S

L i i k u n n a n  j a  h y v i n v o i n n i n  a m m a t t i m e s s u t

L i i k u n t a p a i k k a m e s s u t

VA R M I S TA  PA I K K A S I  N Y T ! >> Liikuntapaikkamessut.fi
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PUNTAN OSASTO  
SPORTEC-MESSUILLA A1030  

– TERVETULOA OSASTOLLEMME!
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Painopiste on nyt 
struktuurimaaleissa
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Henkilökunta kokoontui perinteisille jouluglögeille,  

Vesa Harilo kiittää kuluneesta vuodesta ja valottaa tulevaa.

Joulutähdistä syntyy  

joulun tunnelma, sanoo  

Riitta Martikainen.

Meiltä voi kysyä lisää tuotteistamme, sinua palvelevat:  (edessä vasemmalta) Karoliina Kannisto,  Kaisa Breilin-Brandt, Tarja Teuri,  (takana vasemmalta) Matti Hartonen,  Jarmo Keppola, Jaana Uusitalo,  Ilkka Ratamo ja Vesa Harilo.

Yhteystiedot
Juha Punta Oy
Teollisuustie 2
25460 KISKO

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

Uudistetuissa tuotantotiloissa riittää valoa. ”Punta Ladies”  
antoi hyväksyntänsä tehdylle remontille.

Karoliina Kannistolla, Tarja Teurilla  
ja Juha Puntalla on hymy herkässä.


