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PUNTA OY:N ASIAKASLEHTI 2020

PUNTA OY 
suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia ja kestäviä säilytyskalusteita, 
jotka parantavat tilojen toimintaa ja käytännöllisyyttä työpaikoilla, 
julkisissa tiloissa ja harrastepaikoissa. 37 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

PUNTA.fi

Kädessäs i  on vuoden 2020 as iakas-
lehtemme, joka kertoo matkastamme 
teräskaappien valmistajasta lukitus- ja jakelu- 
ratkaisujen tuottajaksi. 

Tiivistettynä vuosi 2019 jatkoi kolme 
vuotta sitten käynnistettyä kehityksen ja 
kasvun matkaa.

Siitä iso kiitos asiakkaille ja yhteis-
työkumppaneille sekä meidän omalle, 
hyvällä asenteella arjessa työskentelevälle 
henkilöstöllemme!

•  Liikevaihtomme kasvoi kolmannek-
sen, päätyen 12 M euroon.

•  Henkilöstön määrä jatkoi kasvamis-
taan, jopa nopeammin kuin liikevaih-
don kasvu. Meitä Puntalaisia on reilut 
70 henkilöä, Asennus Suomi sekä 
Hygio mukaan laskettuna bändiimme 
kuuluu jo lähes sata henkeä. Henkilö-
määrän kasvulla varaudumme tulevan 
vuoden kilpailukyvyn parantami-
seen ja hyvän asiakaspalvelun kautta 
tulevaan liikevaihdon kasvuun sekä 
osaamista lisäämällä uusiin teknolo-

giaratkaisuihin. Haemme jatkossakin 
lisää vahvistuksia kehittämään ja to-
teuttamaan asiakkaidemme tarpeita!

•  Laajensimme tuotanto- ja sosiaaliti-
loja vastaamaan kasvanutta henkilö-
määräämme sekä myös neuvottelu- ja 
toimistotiloja tuleviin tarpeisiin.

• Tuotepuolella sähköisen lukituksen 
kasvu jatkuu ja tuotteiden kehi-
tys kiihtyy entisestään. Lukitus- ja 
jakeluratkaisuistamme löytyy sopivat 
ratkaisut lähes kaikkiin asiakastarpei-
siin, aina pilvipalveluihin ja kännyk-
käohjaukseen sekä myös itsenäisesti 
IoT-ohjauksella toimiviin ratkaisui-
hin.

Odotan, että uusien panostuksien myötä 
kasvun ja kehittymisen taival yhdessä tyy-
tyväisten asiakkaiden kanssa jatkuu myös 
2020.

Ennen tämän asiakaslehden painoa, 
julkaisimme myös yrityksemme nimen 
muutoksen. Yrityksemme on toiminut 
perustajansa johdolla ensimmäiset kol-

mekymmentä vuotta, mutta nyt jo kohta 
kymmenen vuotta jatkanut uuden omis-
tajan ohjauksessa. Viime vuosina yhtiön 
liiketoiminnan painopiste on siirtynyt te-
räskaappien valmistuksesta älykkäiden lu-
kitus- ja jakelujärjestelmien toimittajaksi 
sekä palveluntuottajaksi.

Yhtiön johto on näiden muutosten 
seurauksena sekä PUNTA-brändin edel-
leen vahvistamiseksi päättänyt muuttaa 
yhtiön nimen Punta Oy:ksi, 20.1.2020 
alkaen. Yhtiön kaikki muut tiedot pysyvät 
ennallaan. 

Haluan vielä Kiittää Teitä hyvät  
Asiakkaat ja Yhteistyökumppanit kulu-
neen vuoden hyvästä yhteistyöstä sekä luot-
tamuksesta tuotteitamme ja palvelujamme 
kohtaan. 

Haastakaa meitä jatkossakin, me olem-
me täällä Teitä varten!

Terveisin, 

Tervehdys Puntalta!

Vesa
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Puntan älykäs jakeluratkaisu tarjoaa 
käyttäjilleen parempaa palvelua ja käyt-
tökokemusta. PUNTA-jakeluautomaatit 
mahdollistavat lukitus- ja jakeluratkai-
sun, jossa uusin teknologia, turvallisuus 
ja helppous yhdistyvät joustavaksi koko-
naisuudeksi. Käyttökohteita on paljon. 
Tuotepäällikkö Aleksi Haukioja kertoo, 
että käyttökohteita löytyy monipuolisesti 
kouluista ja kaupoista konevuokraamoi-
hin ja teollisuusyrityksiin. Jakelujärjestel-
mien hyödyt ja toimivuus konkretisoituvat 
muun muassa ”aukioloaikaa pidentävissä 
24/7” kioskityyppisissä osto- ja vuokraus- 
automaateissa. Lisäksi yritysten sisäisen ta-
varan ja postin jakaminen on kätevää tehdä 
automatisoidun lokeron kautta.

– Punta on brändinä monelle tuttu ja 
on hienoa huomata, kuinka monet osaa-
vat jo kysyä meiltä teknologisesti vaativia 
ratkaisuja perinteisten säilytyskalusteiden 
lisäksi. Älyratkaisut ovat integroitavissa 
kaikkiin tämänhetkisiin tuotteisiimme. 
Käytännössä erilaiset lokerot ja kaapit voi-
daan kokoon ja lukumäärään katsomatta 
ottaa jakeluratkaisukäyttöön. Yleistä on, 
että jakeluautomaatissa on erikokoisia 
luukkuja: pieniä ovia esimerkiksi avaimien, 
kirjeiden ja asiakirjojen jakoon, suurempia 
läppäreille, videotykeille ja atk-laitteille 

sekä erittäin suuria työkalujen ja suurien 
lähetysten jakamiseen. 

Käyttäjät hyötyvät älykkäistä toimin-
noista ja kontrollista. Pilvipalvelussa toi-
miva ohjelma kertoo esimerkiksi, kuka 
on ottanut lokerosta laitteen käyttöön ja 
koska se on palautettu. Myös käyttömääriä 
pystytään seuraamaan, sillä järjestelmään 
saa hälytyksen huollon tai täydennyksen 
tarpeesta.

Etuna on vahvasti moduulityylinen 
rakenne myös älypuolella, jolloin asiakas 
saa hyvin vaivattomasti käyttöönsä halua-
mansa automatisoidut ratkaisut. Järjestel-
mä rakennetaan aina käyttäjän tarpeiden 
mukaan, ja sitä voidaan mukauttaa ja kas-
vattaa tarvittaessa. Kun kokonaisuus on 
asiakastarpeen mukaisesti räätälöity eikä se 
sisällä ylimääräisiä ominaisuuksia, ratkaisu 
on automaattisesti hinta-laatu-suhteeltaan 
järkevä. 

Aleksi painottaa, että on tärkeätä teh-
dä asiakkaan arjesta mahdollisimman help-
poa ja joustavaa. Kun kaikki palvelut on 
asennettu pilvipalveluun, asiakkaan ei esi-
merkiksi tarvitse murehtia mihin mitäkin 
hallintaohjelmia ladataan, vaan ne toimivat 
nettisivun tavoin. Suurimmat edut tulevat 
manuaalisen työn automatisoinnista sekä 
tavaran jakelun ja kaluston hallinnasta.

Älykkäät  
jakelujärjestelmät  
ratkaisevat arjen  
haasteita

Tänä päivänä jakelutalous on yksi eniten kasvavista 
toimialoista. Tuotteita halutaan jakaa, lähettää,  
vuokrata, ostaa ja toimittaa yritysten 
sekä kuluttajien kesken mahdollisimman 
vaivattomasti. 

Kestävät arvot

Älyratkaisuilla kalusteiden elinkaari nousee 
uudelle tasolle kestävän kehityksen mukai-
sesti.

– Laadukkaasti valmistetut teräska-
lusteet ovat ympäristölle kiitollinen rat-
kaisu. Ne kestävät vuosikymmeniä ja ovat 
100-prosenttisesti kierrätettäviä. Pilvipal-
veluratkaisuilla kalusteet pysyvät myös 
älypuolella tulevaisuuden vaatimuksen 
mukaisina. 

Puntan innovatiivisen tuotekehitystii-
min ansiosta ratkaisuissa hyödynnetty tek-
nologia on aina muutaman askeleen edellä 
nykypäivän tarpeita. 

– Olemme jo pitkään tehneet tuotteita 
asiakaslähtöisesti, noin 50 % tilauksista on 
räätälöity asiakkaiden tarpeisiin. Olemme 
ottaneet saman asenteen myös älykkyydes-
sä ja pystymme räätälöimään älyratkaisu-
jamme yhä tarkemmin asiakastarpeiden 
mukaan. Palvelumme on kokonaisvaltais-
ta, sillä huolehdimme lisäksi asennuksista, 
järjestelmien ylläpidosta ja käyttäjän tuesta, 
Aleksi määrittelee.

Älykkään jakelujärjestelmän edut käyttäjälle:
• Käyttäjäystävällinen, arjen työtä helpottava

• Turvallisuus ja hallittavuus

• Huolettomuus ja vaivattomuus

• Pilvipalvelun mukautuvuus, käytössä aina uusin 

teknologia
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”Tilojen  
muutoksella  
tavoitellaan 

parempaa  
tekemistä,  

tehokkuutta ja 
mukavampaa 
työilmapiiriä.
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Viimeksi saneeratun hallin jatkoksi ryh-
dyttiin kesällä 2019 rakentamaan lähes 
tuhannen neliömetrin laajennusosaa. Hel-
mikuussa 2020 laajennusosaan sijoittuvat 
muun muassa sosiaali- ja toimistotilat sekä 
uusi lähettämö.

Kasvu antaa tilaa ja motivoi

Toimitusjohtaja Vesa Harilo kertoo, että 
tilojen muutoksella tavoitellaan parempaa 
tehokkuutta ja mukavampaa työympäris-
töä. Hän konkretisoi laajennustarpeen kol-
men perustellun syyn kautta.

1.   Sosiaali- ja toimistotiloissa tulivat sei-
nät vastaan, sillä henkilökunnan määrä on 
kolmessa vuodessa kolminkertaistunut. 
Henkilökuntaa on nyt yli 70. Kun Asen-
nus Suomi ja Hygio lasketaan mukaan lä-
hes 100. 

2.  Kahden hallin välinen logistiikka 
kaipasi ratkaisua. Kun uusiin tiloihin ra-
kennettiin toinen lähettämö, logistiikka 
sujuvoitui. Nyt tuotteet toimitetaan itse-
näisesti kummastakin hallista, eikä hallien 
välille tule turhia siirtoja. Tehtaalta lähtee 
valmiita kaappeja joka päivä kahden täys-
perävaunullisen kuorma-auton verran. 
Terästä tuodaan tehtaalle 30 000 kiloa vii-
kossa.

3.  Uudet tilat mahdollistavat muutoksia 
myös vanhoihin tiloihin. Toimihenkilöt 
saivat kaivattua lisätilaa, kun entiset so-
siaalitilat vapautuivat toimistokäyttöön. 
Uuteen laajennusosaan tuli sosiaalitilojen 
lisäksi työnjohdon huone, tiimitilat sekä 30 
henkeä vetävä koulutustila.

Uudet ja viihtyisät  
tilat kaikkien käyttöön

Puntalla on parin viimeisen vuoden aikana laajennettu tehdastiloja merkittävästi.  
Kahden tuotantohallin mittava saneeraus kaksinkertaisti tehtaan kapasiteetin.  
Kun tehtaan puoli saatiin valmiiksi, olikin aika levittää pöydälle uudet piirustukset  
ja aloittaa sosiaali- ja toimistotilojen laajennusprojekti.

Työnjohdon tilat ovat nyt aikaisempaa kes-
keisemmällä paikalla. Työnjohtajat Janne 
Ahlroos ja Jari Pettersson ovat tyytyväisiä 
uuteen työhuoneeseen.

Tiloissa on otettu huomioon ergono-
mia – ja kun kerran Puntalla ollaan – niin 
säilytystilat ovat asianmukaiset.

– Viimeisten viiden vuoden aikana val-
mistamamme tuotteet ovat uusien sähköis-
ten lukitusratkaisujen ansiosta muuttuneet 
melko paljon. Työssä on nyt enemmän 
vaihtelua, ja kun väkimäärä on kasvanut, 
niin työnjohdollakin on enemmän töitä. 
Töitä tehdään hyvällä fiiliksellä ja kyllä 
nämä uudet tilat motivoivat, ne ovat kai-
kin puolin toimivat ja siistit. Erityisesti 
tykätään valoisuudesta ja on kiva, kun ik-
kunoista näkee myös pihalle, työnjohtajat 
kommentoivat.

Puntan johtoryhmä: Jukka Suutari, 
Vesa Harilo, Riitta Martikainen ja 
Riku Luomaniemi.
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Yrittäjä Vertti Harjuniemi kertoo, että 
ajatus Colyseumin perustamisen takana oli 
tarjota harjoitteluun kaikki, mitä eteenpäin 
pääseminen vaatii.

– Olen valmentanut urallani tuhansia 
ihmisiä, kiertänyt luennoimassa fyysisen ja 
psyykkisen puolen harjoittelusta sekä opet-
tanut kuntosaliharjoittelun saloja. Halusin 
rakentaa paikan, jossa voin tarjota kaiken 
osaamiseni yhdistettynä laadukkaisiin väli-
neisiin ja tilaratkaisuihin. 

Tosissaan treenaaville

Colyseumissa joka ikinen elementti on 
suunniteltu vain ja ainoastaan palvelemaan 
tekemistä. Colyseumin olikin heti valmis-
tuttuaan syytä olla täydellinen, sillä siellä 
kuvattiin tosi-tv-sarja Tikissä. TV5:llä esi-
tetyn sarjan aloitusjaksossa kerrottiin, mil-
laista oli kuntosalin perustaminen. Muissa 
jaksoissa seurattiin kuntovalmennettavien 

treenejä ja kamerat tallensivat hikistä arkea 
salilla. 

– Mitä ikinä kuntosalilla teetkin, meil-
lä puitteet ovat parhaat mahdolliset, Vertti 
vakuuttaa.

Vertin kumppanina Colyseumia pe-
rustamassa oli toimitusjohtaja Miska Berg 
Century Films Oy:stä. Hän kertoo, että sa-
lin perustamisessa piti ottaa huomioon sen 
tuhannen eri asiaa sisustussuunnittelusta 
laitteiden hankkimiseen. 

– Suosittelen katsomaan Tikissä-sarjan 
ensimmäisen jakson Dplay-palvelussa. Se 
luo puitteet sarjalle. Siinä näytetään, miten 
ankeasta tyhjästä tilasta sukeutui täysveri-
nen ja tyylikäs treenipaikka.

Tyyliseikat hallussa

Tilojen sisustuksesta ja yleisilmeestä vastasi 
sisustussuunnittelija Minna Haapakoski. 
Vallitsevana on industrial-teema, selkeät 

Colyseum  
tarjoaa  
hyvinvoinnille  
motivaatiota ja tilaa

Colyseum Vantaan  
Tammistossa avaa  
kokonaan uuden maailman 
kuntosaliharjoittelulle.  
Colyseum on paikka,  
jonka jokainen elementti  
on rakennettu  
ruokkimaan kehittymistä. 
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Colyseum  
tarjoaa  
hyvinvoinnille  
motivaatiota ja tilaa

värit ja tarkoituksenmukaiset ratkaisut. 
Punaista tiiltä ja tummaa kumimattoa 
yhdistelevät pinnat tekevät vahvan vaiku-
tuksen. Koska rautaa on paljon, pehmentä-
vänä elementtinä toimivat tammiset pinnat 
ja yksityiskohdat. Tyyli toistuu myös salin 
lounge-alueella ja pukeutumistiloissa.

Karoliina Kannisto Puntan myynnistä 
kertoo, että Vertti Harjuniemellä oli selkeä 
näkemys pukuhuoneiden toiminnallisuu-
desta. Lähtökohtana oli tarjota salikävijöil-
le laadukkaat pukeutumis- ja säilytystilat, 
jotka tukevat koko tilan sisutuksellista nä-
kökulmaa. 

– Vertti kävi tehtaallamme, jolloin hän 
pääsi konkreettisesti tutustumaan puku-
kaappeihin ja vaihtoehtoihin.

– Valinta osui täyskorkeisiin kaap-
peihin, joissa on kaksi ovea päällekkäin. 
Kaappien ovet ovat laminaattia ja rungot 
on maalattu mustalla struktuurimaalilla. 
Tunnistautuminen ja lukitus toimii Gan-

tnerin RFID-lukolla ja DL Softwaren sof-
talla. RFID-lukoilla varmistetaan kaappien 
tehokas käyttö ja se, että kävijän vaatteille 
ja tarvikkeille löytyy aina vapaa kaappi.

Tilasuunnittelussa tarvittiin tarkkuut-
ta, jotta kaappeja saatiin pukuhuoneisiin 
riittävä määrä. Kaappien asennuksen hoiti 
Asennus Suomi Oy.

– Vertti oli tyytyväinen molemmissa 
pukuhuoneissa keskilattialle sijoitettuun 
PUNTA Style -penkkiratkaisuun, joka 
pehmentää sisustusta. Huomasimme hei-
dän myös tarvitsevan tuulikaappiin ken-
kätelineet. Lisäksi vastaanottotiskin taakse 
sijoitettiin korkea hyllykkö myytäviä tuot-
teita varten.

FUN-LIIKUNTAKESKUS 

Fiilistelyyn, unelmointiin  
ja nauttimiseen! 
FUN Lielahti syntyi halusta luoda nykyaikainen, laadukkaam-
pi ja hauskempi paikka tamperelaisille liikkujille. Toiveena oli-
vat modernit ja tyylikkäät kaapit, joiden toiminnallisuus tukee 
käyttötarkoitusta.

Teräksiset kaapit maalattiin mustalla struktuurimaalilla 
ja ovet varustettiin yrityksen fontin ja logon värin mukaisilla 
numerotarroilla. Kaapit varustettiin Digilockin elektronisella 
Versa Standard numerokoodilukolla. Penkkien istuintaso on 
puukuvioista laminaattia. Penkkien alustaratkaisuksi tehtiin 
toiveiden mukaisesti tyylikäs umpinainen sokkeli.

Kuvassa Vertti, Karoliina ja Riitta tehtaalla.
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Kauppakeskusjohtaja Tea Siivola kertoo, 
että Puuvilla on olemassa nimenomaan 
asiakkaita varten ja siksi asiakkaista on pi-
dettävä hyvää huolta. Asiakkaiden tavaroi-
den säilyttämisestä huolehtiminen on osa 
palvelua. Monet tulevat viihtymään ja viet-
tämään aikaa kauppakeskukseen ja silloin 
tarvitaan säilytystilaa.

– Talvella toppatakki päällä tulee kuu-
ma. Asiakkaat esittivätkin toiveita uusille 
vaatesäilytystiloille. Otimme toiveista vaa-
rin ja joulukuussa 2018 otimme käyttöön 
uuden Puntan toimittaman säilytyskoko-
naisuuden, joka koostuu vaatekaapeista 
sekä kasseille sopivista lokerikoista.

Selvät sävelet ja ratkaisu  
avaimet käteen

Tea Siivola tiesi tarkalleen millaisen säily-
tysratkaisun halusi, sillä hän teki valmiste-
lutyön huolellisesti. Hän pyysi tarjoukset 
parilta kolmelta yritykseltä. Tea Siivola 
kertoo, että Puntalla oltiin aktiivisia ja 
sieltä otettiin heti yhteyttä ja tehtiin tarjo-
us. Myyjä kävi paikan päällä, vaihtoehdot 
katsottiin, tilat mitattiin eikä tilaamiseen 
lopulta mennyt kuin hetki. 

– Arvostan sitä, että ei tarvinnut ostaa 
väkisin, vaan liikkeellä oltiin kaupanteon 
hengessä. Kaupat tehtiin saman tien, no-
peus oli meille plussaa. Myös asennus sujui 
helposti ja huomaamattomasti. Projekti ei 
työllistänyt meitä yhtään, kun kaikki toi-
mitettiin valmiina ja tehtaalla valmiiksi 
asennetut lukot toimivat heti.

Tea Siivola oli myös katsellut netistä 
esimerkkejä ja kuvia erilaisista ratkaisuista.

– Nettisivut vaikuttivat paljon pää-
töksentekoon. Puntalla oli parhaat kuvat. 

Lisäksi Puntan kanssa kaupanteko sujui 
ketterästi. Selkeä tarve ja näkemykseni siitä 
mitä halusin, saavutti vastakaikua.

RFID-lukitus säästää askelia ja 
rahaa

Nykyaikainen lukitusjärjestelmä on tärkeä 
kauppakeskuksessa, jossa päivittäiset asia-
kasmäärät ovat haarukassa 15 000 – 25 000 
kävijää.

– Perinteisten avaimien kanssa elämä 
olisi melkoista ruljanssia. Avaimet ovat 
hukassa ja uusia teetetään koko ajan, mikä 
tulee kalliiksi. Avainrumba vie myös koh-
tuuttomasti aikaa. Harmia tulee myös, jos 
asiakas varaa lokeron omaan käyttöönsä 
pitkäksi aikaa. Siksi halusimme helppo-
käyttöisen ja nykyaikaisen systeemin, joka 
toimii sirullisella kortilla.

Puuvillan kaappien ja lokerojen lukot 
ovat Safe-O-Tronic LS 300 RFID -mallisia. 
Lukko on olennainen osa kaapistoa, sillä se 
ratkaisee avaimenhallinnan ongelmat. 

Kauppakeskus Porin Puuvilla 
valittiin vuonna 2017 Suomen 
parhaaksi kauppakeskukseksi. 
Vuosittain kauppakeskuksen 
80 liikkeessä käy lähes  
6 miljoonaa asiakasta.

Kauppakeskus  
Porin Puuvillassa  
pidetään hyvää huolta  
asiakkaiden tavaroista

Karoliina 
Kannisto
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Lähtökohtana on luonnollisesti tarve tehdä ostoksia, mutta 
ostoskeskukset ovat myös suosittuja vapaa-ajanviettopaikkoja. 
Siksi käynnistä on tehtävä mahdollisimman mukava ja sujuva. 
Kun asiakkaat viihtyvät, he ovat myös valmiita käyttämään 
rahaa käyntinsä aikana. Asiakaskokemuksen merkitys on siis 
mitä tärkein, sillä ostoskeskusten menestys on asiakkaiden va-
rassa. 

Asiakaskokemukseen vaikuttaa moni seikka, kuten kes-
kuksen arkkitehtuuri, viihtyisyys, palveluiden sijoittelu ja 
asiakaspalvelun toimivuus. Kun ostoskeskuksessa on viihtyisää 
ja helppo liikkua, asiakkaalla ei ole kiire ulos.  Viihtyisyys ja 
käytännöllisyys varmistavat ostosten teon sujumisen ja lisää-
vät kuluttajan käyttämää rahamäärää. Tällä on suora vaikutus 
ostoskeskuksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Panostus nykyaikaisiin säilytyslokeroihin kannattaa, koska 
se helpottaa asiakkaiden ostosten tekoa. Säilytyksen onnistu-
minen on erityisen tärkeää silloin, kun asiakas on varannut 
enemmän aikaa käyntiinsä. Käytännölliset ja toimivat säily-
tyslokerot helpottavat ostoskeskuksessa kiertelyä ja ostosten 
tekoa, kun ylimääräiset tavarat voi jättää lokeroon.

Ulkovaatteet, pyöräilykypärät, kassit, ostokset ja muut 
kantamukset – säilytystarpeet vaihtelevat ja lokeroissa säily-
tettävät tavarat ovat moninaisia. Lyhytaikaiseen säilytykseen 
tarkoitettujen lokeroiden hallinta on kuitenkin helppoa mo-
dernien lukitusjärjestelmien ansiosta. 

– Lukitusjärjestelmissä on valinnanvaraa. Sähkölukot ovat 
helppokäyttöisiä ja ensikertalaisten tukena ovat käyttöohjeet, 
joita seuraamalla lokero on helppo ottaa käyttöön, lukko- ja 
lukitusjärjestelmäasiantuntija Jukka Suutari Puntalta kertoo.

Säilytyskalusteet  
tukevat  
asiakaskokemusta

– Avaimet eivät katoa, uusia ei tarvit-
se teettää ja illalla samaan aikaan aukeavat 
ovet estävät lokerojen jumittamisen yksi-
tyiskäyttöön.

Tea Siivola kertoo, että asiakkaat ovat 
ottaneet uuden lukitusjärjestelmän hyvin 
vastaan. He ovat löytäneet kaapit ja lokerot 
ja uskaltavat käyttää lukitusta, joka toimii 
millä tahansa sirullisella kortilla.

Karoliina Kannisto Puntalta kertoo, 
että ratkaisu rakennettiin tarkasti asiakkaan 
tekemän käyttäjäprofiilin perusteella. Vaa-
tekaapit ja pienemmille tavaroille sopivat 
lokerikot ovat kätevä kokonaisuus, jonka 
kruunaa käytännöllinen lukitusjärjestelmä. 
Karoliina on myös tyytyväinen Asennus 
Suomi Oy:n tekemään säilytysratkaisun 
asennustyöhön.

Kauppakeskus on oma maailmansa, 
jossa on oma arkkitehtuuri ja tyylinsä. Ka-
roliina kertoo, että paikan päällä katsottiin 
myös värimaailma. Kaapeissa ja lokerikoissa 
on sama punainen väri, joka on määritelty 
kauppakeskuksen brändbookissa. Oviin 
valittiin savunharmaa akryyli, joka on 
käyttäjäystävällinen ja sopii hyvin kauppa-
keskuksen tiloihin.

Kauppakeskus  
Porin Puuvillassa  
pidetään hyvää huolta  
asiakkaiden tavaroista

Puntan säilytyskalusteet  
Kauppakeskus Iso Omenassa 
Espoon Matinkylässä.
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– Osaamiseen ja teknologiaan panostaminen on tuonut 
meille merkittävästi kasvua. Olemme kulkeneet määrätie-
toisen matkan säilytyskalusteiden valmistamisesta asiakas-
lähtöisten säilytys- ja lukitusratkaisujen suunnittelijaksi. 
Kehitys on seurausta ihmisten osaamisen kasvattamisesta 
sekä uuden teknologian omaksumisen ja tietotaidon ke-
hittämisestä.

Harilo kertoo, että tuotekehitysjohtaja Jukka Suutarin  
johdolla Puntalla on panostettu osaamiseen ja tuotetunte-
mukseen niin, että asiakkaalle voidaan tarjota kaikki vii-
meisimmät lukitusratkaisut juuri sellaisena kuin asiakas 
ne tarvitsee.

– Tämän päivän teema on dynaamisuus, joka koskee 
kaikkia elämänalueita ja toimintaympäristöjä. Esimerkiksi 
koulujen oppimisympäristöt ja toimistotilojen työpisteet 
ovat kokeneet suuria muutoksia. Kehittyneet toimitilarat-
kaisut ja tilankäytön optimointi sekä näiden mukana tulleet 
arkkitehtoniset vaatimukset ovat kasvattaneet säilytyska-
lusteille asetettavia odotuksia, mitä tulee niiden ulkonäön 
lisäksi esimerkiksi toimivuuteen, siirrettävyyteen ja jousta-
vaan käyttöön. Tämän myötä lukitusjärjestelmän valinta 
pitää tehdä harkiten ja edut punniten. 

 IoT:n hyödyntäminen on tuonut paljon uutta. Ny-
kyaikaiset lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmät tarjoavat 
luotettavat kokonaisratkaisut mm. sähköiseen kulunval-
vontaan, tunnistautumiseen sekä kaap-
pien lukitusjärjestelmiin kohteissa, 
joissa käyttäjät vaihtuvat.

– Älykkäät säilytysratkaisut ja lu-
kitusvaihtoehdot ovat käytössäsi, sil-
lä meillä on kaikki mitä tarvitaan ja 
osaamme myös kertoa asiakkaillemme 
mikä sopii heille, Suutari sanoo.

Sujuvampi arki  
– helpottaa elämää 

Miksi 
äly?

Kalusteiden lukitustarpeet ovat muuttuneet 
urbaanistumisen, isojen tilojen ja suurten 
käyttäjämäärien myötä. Käyttötarkoitus ja 
-kohde edellä mentäessä myös perinteisillä 
lukitusratkaisuilla on vielä paikkansa, mut-
ta edistyneen teknologian tarjoamat mah-
dollisuudet tuovat kustannustehokkaita 
vaihtoehtoja säilytykseen sekä lokerojen ja 
avainten hallintaan.

Olipa ratkaisu kohteesta riippuen 
sitten mikä tahansa, yksi asia on varma – 
turvallisuudesta ja toimivasta lukitus- ja 
kulunvalvontaratkaisusta ei kannata tinkiä.  
Puntan tarjoamat lukitusjärjestelmät tarjo-
avat kaappeihin ja lokeroihin luotettavan 
lukituksen, joka integroituu tilojen koko-
naisratkaisuihin mm. sähköiseen kulunval-
vontaan.

Älykäs 
lukitus tuottaa  
lisäarvoa ja saa 
arjen  
sujumaan

AIKA HAKA   

Punta on  
Suomen johtava  
kalustelukitsija
Punta on nykyisellään Suomen suurin  
ja paras älykkäiden lukitusjärjestelmien  
toimittaja. Toimitusjohtaja Vesa Harilo  
kertoo, miten tähän on tultu.

Jukka
Suutari
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”Ota rohkea askel nykyaikaan

Älykkäissä lukitusratkaisuissa turvallisuus ja käytön helppous yhdistyvät joustavaksi 

kokonaisuudeksi. Kaappien lukot kommunikoivat reaaliaikaisesti, mikä mahdollistaa 

hallinnoinnin esimerkiksi pilvipalvelun kautta. Punta tarjoaa useita laadukkaita  

lukitusjärjestelmiä, joiden  ylläpitokustannukset ovat pienet.

Turvallisemman  
säilytyksen puolesta

Vesa Harilo vahvistaa, että IoT-teknolo-
giaa hyödyntävät älykkäät lukitusratkaisut 
ovat saaneet hyvän vastaanoton. Käyttö on 
helppoa ja lukot tuovat turvaa säilytettäville 
tavaroille ja säilytystilojen hallinnalle. 

– Älykkäät lukitusratkaisut ovat tehneet 
suuren palveluksen tilankäytölle ja turval-
lisuudelle. Huoli hukatuista avaimista on 
ollut jo pitkään menneen talven lumia. 

AIKA HAKA   

Punta on  
Suomen johtava  
kalustelukitsija

Avaimia ei enää tarvita. Nyt kommunikoi-
daan langattomasti. Älylukko tekee elämäs-
tä helpompaa!

Älylukkojen elinkaarihyödyt ovat kiis-
tattomat. Lukitusjärjestelmät ovat valmii-
ta laajentumaan muuttuvien tarpeiden 
mukaiseksi ja vastaamaan tulevaisuuden 
vaatimuksiin. Elinkaariedut näkyvät konk-
reettisesti kaikissa Punta-säilytyskalusteissa. 
Suomessa valmistettujen tuotteiden käyt-
töaika ei ole vuosia vaan vuosikymmeniä. 

Lukitus- 
vaihtoehdot  
kautta aikojen:

1800
Salpalukko

2000 
RFID-lukitus

1970
Mekaaninen  
numerokoodilukko

1930
Sylinterilukko

2010
Älylukitus

1990
Elektroninen  
numerokoodilukko
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Kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Tero 
Hämäläinen vastaa kiinteistökannasta se-
kä turvallisuudesta ja järjestyksestä kaikilla 
SAMK:n kampuksilla. Asemapaikkana hä-
nellä on Porin kampus, jonka pinta-ala on 
19 200 m2. Keväällä 2017 valmistuneella 
kampuksella on 4200 opiskelijaa. 

Oppimisympäristön turvallisuusvaa-
timukset korostuvat, sillä kampuksel-
la eletään ”Bring Your Own Device” eli  
BYOD-ajassa. Siksi tarvitaan lukittavat 
lokerot, joissa on USB-lataus ja virtapisto-
ke. Laitteiden lisäksi lokeroissa säilytetään 
myös muita koulutarvikkeita, koulureppuja 
ja oppilaiden henkilökohtaisia tavaroita.

– Turvallisuus ja tietosuoja ovat meille 
tärkeitä. Pyrimme luomaan opiskelijoil-
le turvallisen oppimisympäristön. Meillä 
PUNTA-lokerikot ovat osoittautuneet erit-
täin tarpeellisiksi ja toimiviksi. Oppilaille 
on mahdollista jättää tavaroita säilytykseen 
lukittuun tilaan.

Sähköisen tenttitilan yhteydessä on 
lokerikkoja, joihin opiskelijat voivat jättää 
tarvikkeet mennessään tenttitilaan. Opis-

Säilytysratkaisut  
tukevat turvallisuutta  
ja tietosuojaa  
opiskeluympäristössä

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK on noin 
6000 opiskelijan ja 400 työntekijän moni- 
alainen ja kansainvälisesti suuntautunut kor-
keakoulu. Oppilaitoksella on Satakunnassa neljä 
kampusta. Koulutusta järjestetään Porin lisäksi 
Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä.
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kelija voi valita käyttöönsä minkä tahansa 
vapaan lokeron, jossa on numeronäppäin-
lukko.

Oppilaitoksessa on yleisiä tiloja, joissa 
ulkopuoliset järjestävät tilaisuuksia ja ta-
pahtumia. Siksi yleisissä tiloissa pitää olla 
säilytystiloja myös muiden talossa kävijöi-
den käyttöön. Avoimissa tiloissa RFID-lu-
kot ovat käteviä.

Tilansäästö tulee kaupan päälle

Tilaa tarvitaan, mutta tila on kallista. Lu-
kitusratkaisu on yllättävä helpotus tilan-
käyttöön, kun kaappitilaa tarvitaan entistä 
vähemmän. Miten tämä on mahdollista?

Tero Hämäläinen kertoo, että lukitus-
ratkaisun ansiosta lokerot eivät jää henkilö-
kohtaiseen käyttöön viikkokausiksi ja aina 
löytyy vapaa lokero. Opiskelijoille lokeroi-
den käyttö on helppoa.

– Käytännössä näkee selkeästi sähköi-
sen lukituksen hyödyn verrattuna perin-
teisiin avaimiin. On siinä mielessä paljon 
helpompaa ja modernimpaa, eikä tarvitse 

”Meillä PUNTA- 
lokerikot ovat  

osoittautuneet  
erittäin  

tarpeellisiksi  
ja toimiviksi.

miettiä missä avaimia piilee. Meillä on 8 
vahtimestaria mukana koulun arjessa. Heil-
le on suuri helpotus, kun ei tarvitse selvi-
tellä kadonneiden avaimien ongelmia. Tätä 
kautta syntyy myös kustannussäästöjä.

Aikaa kestäviä ratkaisuja ja viiden 
markan historiaa

Porin Kampus on 2,5 vuotta vanha kohde, 
mutta ammattikorkeakoulun vanhemmista 
rakennuksista ja rakennuksen osista löytyy 
muistoja vuosien varrelta. Myös lokeroista 
ja näiden lukitusratkaisuista on vielä käy-
tössä useamman aikakauden kestäneitä 
juttuja. Erikoisuutena muistetaan viiden 
markan kolikolla toimivat lukot (toimivat 
euroaikana 50 sentin kolikolla), joita oli 
vielä käytössä ennen uuden kampuksen 
rakentamista – melkoinen osoitus PUN-
TA-tuotteiden kestävyydestä!

Tarja Teuri Aleksi Haukioja
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– Teemme kaikenlaisia lukkojärjestel-
mien asennustöitä. Viimeaikaisista suurista 
asennustöistä voisi mainita Triplaan tehdyn 
lukkoasennuksen. 

Monipuolistunut tehtäväkenttä edellyt-
tää osaamisen kehittämistä.

– Meillä asentajien koulutus on jatku-
vaa. Aloitamme tänä vuonna Hygion otso-
nointikaappien huollot ja asentajamme on 
nyt myös koulutettu näihin töihin. 

Toimitusjohtaja Markus Pettersson sanoo, 
että Asennus Suomi hoitaa kaiken alusta 
loppuun, avaimet käteen -periaatteella. 

– Meillä on oikeat työkalut ja tietotaito 
tehdä homma maaliin. Kun asennetaan uu-
det kaapit ja lokerot, tarvitaan mittauksen 
ja suunnittelun lisäksi aimo annos logistis-
ta taitoa ja raakaa voimaa. Kun rekka tuo 
kalustelastin pihaan, on tärkeätä, että reitti 
asennuskohteeseen on suunniteltu etukä-
teen valmiiksi.

Valtakunnallisesti toimivan Asennus 
Suomen kokoonpano- ja varastotilat si-
jaitsevat Salossa, Tampereella ja Oulussa. 
Kuljetukset asennuskohteeseen tehdään 

suoraan tehtaalta joko omalla tai yhteis-
työkumppanin kalustolla. 

– Olemme tehneet paljon Puntan kaa-
pistojen ja lokerojen asennustyötä ja siksi 
meille on luontevaa myös huolehtia huol-
losta. Aloitimme huoltopalvelun viime 
vuonna ja teemme pääasiassa vuosihuol-
toja. Lisäksi vastuullamme ovat vika- ja 
hälytyshuollot.

Kasvavana alueena Markus mainitsee 
myös sähköisten lukitusjärjestelmien asen-
nustyön. Puntan toimittamiin kalusteisiin 
lukot esivalmistellaan tuotannossa ja Asennus 
Suomen roolina on huolehtia johdotuksista, 
kytkennöistä ja käyttöönotosta kohteessa.

Asennustyö on osa pakettia

Asennus Suomi Oy tarjoaa kalusteiden ja lukitusjärjestel-
mien kokonaisvaltaista asennuspalvelua, minkä ansiosta 
asiakkaalla on huoleton olo.

Turhat pesut kuluttavat  materiaaleja, mut-
ta  vaatteita voi käsitellä  muullakin tavalla 
kuin pesemällä. Jos  vaatteissa ei ole näky-
vää  likaa, pesemisen sijaan ne  voi käyttää 
Hygio-kaapissa.  Hygio raikastaa ja desin-
fioi  vaatteista ja tavaroista  hajut sekä tau-
dinaiheuttajat.

Myyntiassistentti Janika Humu palvelee 
Hygio Oy:n vaatehuollon asiakkaita, joita ovat 
muun muassa vaatevuokraamot ja pesulat.

– Hygio on ekologinen ratkaisu, jon-
ka avulla saavutetaan säästöjä. Se ei kuluta 
vettä, kemikaaleja tai jätä jäämiä. Energian 
kulutus pienenee ja vaatteiden elinkaari 
kasvaa. Hygion käyttö palvelee näin asiak-
kaidemme taloudellisia tavoitteita ja eko-
logista ajattelua.

Janika kertoo, että varsinkin kierrätyk-
sen suosion kasvu näkyy hänelle tulleissa 
yhteydenotoissa. 

”Avaimet käteen 
-asennukseen sisältyy 

myös alkusuojaus,  
kuljetus, loppusiivous  
ja jätteiden kierrätys.

Hygiokäsittely tuhoaa 

99,9 % viruksista. 
Miten varautua koronaan  

työpaikalla?  

Lue lisää hygio.fi

Taloudellinen ja ekologinen tapa huoltaa vaatteita

– Ihmiset haluavat ostaa vaatteita yhä 
enemmän käytettyinä. Tämän myötä se-
cond hand -liikkeistä on tullut meille 
paljon yhteydenottoja. Pystymme Hygion 
avulla tukemaan ja auttamaan kierrätystä 
ja muun muassa näiden liikkeiden toimin-
taa. Hygiossa saadaan esimerkiksi käytetyt 
kengät desinfioitua ja raikastettua.

Hygio Oy toimittaa kotimaisia, emoyh-
tiömme Punta Oy:n valmistamia otsonoin-
tikaappeja eri ammattiryhmien tarpeisiin. 

Laite soveltuu kaikkien vaatteiden, jalkinei-
den ja tavaroiden, kuten esimerkiksi herk-
kien tekstiilien, juhlavaatteiden sekä työ- ja 
urheilutarvikkeiden, suojavarusteiden ja 
elektroniikan, kuten puhelimien ja tietoko-
neiden käsittelyyn.   

Hygio-kaappeja on kahta eri mallia; 
yleiskäyttöön soveltuva Hygio a40 sekä eri-
tyisesti terveydenhuollon ja pelastustoimen 
käyttöön tarkoitettu tehokkaampi Hygio 
a40 Medi. 
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Uusi ratkaisu läppäreiden  
säilytykseen ja lataukseen
Oppimisympäristöissä tekniikan on liikuttava mukana 
sinne missä oppilaat kulloinkin ovat. Kannettavien ja 
tablettien on oltava aina käsillä ja käyttövalmiita. Laittei-  
den lataamiseen ja säilyttämiseen tarvitaan  turvallinen 
ja toimiva ratkaisu.

PUNTA-latausvaunu 32 on kehitetty  erityisesti 
oppilaitosten tarpeisiin. Oppilaitosten omat laitteet on 
kätevä ladata ja  säilyttää latausvaunussa ja pyörillä va-
rustettu vaunu on helppo siirtää, sinne missä laitteita 
tarvitaan. 

Latausvaunu on tarkoitettu 32 kannettavalle tai 
tabletille. Latausvaunuun voi valita lukituksen vali-
koimastamme, myös sähköisen älylukitusjärjestelmän, 
minkä ansiosta samaa lokerikkoa voi käyttää useampi eri 
käyttäjä.

Punta-kenkäteline  
portfolio

PUNTA Style  
-kalusteet saavat olla  
esillä ja edustaa

Kun järjestyksellä ja siisteydellä on väliä, PUNTA-kenkä-
teline on todellinen monen tilan teline. Käytännöllinen 
kenkäteline sopii joka paikkaan toimistoista kouluihin, 
ja se myös kasvaa tarvittaviin mittoihin käyttökohteen 
mukaan.

Kenkäteline on valmistettu teräksestä ja pulverimaa-  
lattu. Perusväri on musta struktuurimaali, tilauksesta saa 
myös muita värivaihtoehtoja.

Vakioleveys on 1035 mm ja syvyys 400 mm. Korkeus- 
vaihtoehdot ovat 424 mm, 729 mm ja 1644 mm, ja näissä  
on 2, 3 tai 6 ja hyllyä. 

Kenkätelineissä on lisäksi kätevät kurakaukalot,  
jotka estävät alapuolella olevien kenkien likaantumisen 
ja roskien varisemisen lattialle.

PUNTA Style -sarjan kalusteiden minimalistinen design 
sekä suorat ja selkeät linjat sopivat täydellisesti pelkistet-
tyyn skandinaaviseen sisustussuuntaukseen.

Tyylikkäät PUNTA Style -sarjan pöydät, penkit ja  
naulakot toivottavat tervetulleiksi toimistoihin ja julki-  
siin tiloihin. Ne sopivat erinomaisesti aula- ja eteistiloi-  
hin, neuvotteluhuoneisiin ja pukuhuoneisiin. Kaikkiin  
tiloihin, joihin tarvitaan tyylikkäitä, siistejä ja aikaa kes-  
täviä kalusteratkaisuja.

Kalusteiden ajaton tyyli sopeutuu erilaisiin si-
sustuksiin, sillä niiden ilmettä voi varioida toiveiden 
mukaan. Kalusteiden materiaalit ovat laadukkaita ja 
tuotteet viimeisteltyjä. Teräsrungon perusväri on musta 
struktuurimaali, lisäksi tilattavissa on runsaasti muita 
värivaihtoehtoja. Perusversiossa tasot ovat laminaattia,  
premiumissa massiivipuuta ja näiden ohella saatavana 
on  myös omien toiveiden mukainen materiaaliratkaisu.

Taloudellinen ja ekologinen tapa huoltaa vaatteita

Lataa – säilytä – turvaa

Latausvaunuissamme on valinnanvaraa.  Tarjoamme ai-
kaa ja vaivaa säästävät käytännölliset ratkaisut, kannat-
taa siis tutustua lataustuoteportfolioomme. Lisätietoja  
löytyy nettisivuiltamme www.punta.fi.
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Yhteystiedot
Punta Oy
Teollisuustie 2
25460 KISKO

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

www.punta.fi

Kaisa Breilin-Brandt
kaisa.breilin-brandt@punta.fi

+358 (0)2-7221 335

Marja Pihanen
Osto- ja myyntireskontra
marja.pihanen@punta.fi

+358 (0)2-7221 325

Jaana Uusitalo
jaana.uusitalo@punta.fi 

+358 (0)2-7221 327

Tarja Teuri
tarja.teuri@punta.fi

+358 (0)2-7221 329

Juhana Haukioja
juhana.haukioja@punta.fi  

+358 (0)2-7221 334

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

Myynti

Projektimyynti

Karoliina Kannisto
karoliina.kannisto@punta.fi  

+358 (0)2-7221 324

Ilona Pettersson
ilona.pettersson@punta.fi

+358 (0)2-7221 311


