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PUNTA 
suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia säilytys-, lukitus- ja jakelu-
ratkaisuja,  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

Tällä kertaa asiakaslehdessämme käymme 
läpi muutaman uuden asiakastarinan sekä 
esittelemme uutta organisaatiotamme.

Liiketoimintamme painopiste on edelleen 
jatkanut vahvaa siirtymistään teräskalus-
teiden valmistuksesta kohti älykkäiden 
lukitus- ja jakelujärjestelmien toimitta- 
jaksi, sekä palveluntuottajaksi. Yrityk- 

semme kasvu ja uudistuminen on jatkunut myös henkilö- 
puolella, kun uusien rekrytointien myötä henkilömäärämme  
on jo 140 henkilöä, palveluyrityksemme mukaan lukien.
 
Olen toiminut yrityksemme pääomistajana 10 vuotta ja toi-
mitusjohtajana viimeiset 5 vuotta, mutta vuoden 2022 alusta 
yrityksemme toimitusjohtaja vaihtuu, kun Pekka Leppälä ottaa 
vastuun strategiamme mukaisesta kasvun ja kansainvälistymisen 
toteuttamisesta, yhdessä erinomaisen bändimme kanssa. Jatkan 
yrityksessä pitkän aikavälin kilpailukyvyn rakentajan roolissa ja 
hallituksen puheenjohtajana.

Kiitos teille hyvät Asiakkaat ja Yhteistyökumppanit  
kuluneen vuoden yhteistyöstä sekä luottamuksesta tuotteita  
ja palvelujamme kohtaan. 

Yhteinen matka jatkuu... Haastakaa meitä, olemme täällä  
teitä varten!

Tervehdys Punnalta ja tervetuloa asiakaslehtemme pariin!

Otan vastaan suurella innolla Punta Oy:n 
toimitusjohtajan tehtävät 1.1.2022 alkaen. 
On hieno hetki astua yrityksen johtoon  
tilanteessa, jossa tavoitteena on jatkaa kehi-
tyspolkua ja löytää uusia kasvun mahdolli-
suuksia. Minulla on yli kolmenkymmenen 
vuoden kansainvälinen kokemus business  
to business -liiketoiminnasta ja johto- 
tehtävistä. Yhdessä Punnan osaavan tiimin 

kanssa tulemme palvelemaan asiakkaita entistä tiiviimmin.
Yritys on loistavassa kunnossa. Säilytysratkaisujen osalta  

olemme Suomessa markkinajohtaja. Jakelutuotteiden markkinat 
ovat murroksessa ja kehittyvät vauhdilla. Pakettiliiketoiminta jatkaa  
kasvuaan, ruokajakelu lisääntyy ja yritysten sisäiset sekä ulkoiset  
jakelukanavat löytävät uusia muotojaan. Nämä ovat vain muutamia  
esimerkkejä siitä, mihin Punta Oy:llä on jo olemassa ratkaisuja.

Olemme kehittymässä entistä enemmän perinteisestä metalli- 
yrityksestä teknologiayritykseksi. Meidät tunnetaan säilytyskaa-
peista, lokeroista, lukitusjärjestelmistä ja jakeluratkaisuista. Näiden  
lisäksi olemme kehittäneet pilvipalvelualustan, millä hallinnoimme  
tavaravirtoja eri tilanteissa ja pystymme niiden avulla tehostamaan  
asiakkaidemme liiketoimintaa.

Kaikki tämä edesauttaa myös yhteiskuntaamme kohti fossiili-  
vapaata maailmaa. Viimeisen kilometrin kuljetukset ovat tulevaisuu-  
dessa lisääntymässä, yksittäisten toimitusten osuus on kasvussa.

Me tuomme tähän ekologisemman vaihtoehdon, joka on  
tutkimusten mukaan kuluttajille mieluisampi tapa.

Terveisin,  
Vesa 

Tapaamisiin,
Pekka Leppälä
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Projektissa Jari Bull Mentulan ja Matias 
Koistisen kanssa salia visioinut ja suunni-
tellut Olli Suominen kertoo, että paikan 
valinnassa hyvät kulkuyhteydet ja parkkitilat 
merkitsivät paljon. Lisäksi tilaan sai rustattua 
juuri sellaisen salin kuin itse itselleen haluaisi.

– Bull ja Matias tekivät laitevalinnat ja 
suunnittelivat sisustuksen alusta loppuun. 
Meillä oli vahva visio siitä mitä halusimme ja 
haimme yhteistyökumppanit, jotka pystyivät 
sen toteuttamaan. 

Kaikki laitteet on suunniteltu tavoitteel-
lisesti treenaaville ja yleisilmeeltään sali on 
sysimusta, vaikkakin kevennettynä tumman-
harmaalla teemavärillä. Salissa on verkkosei-
niä ja kaltereita ja saman maailman haluttiin 
jatkuvan pukuhuoneiden kalusteissa. Googla-
tessaan kotimaisia valmistajia ja löydettyään 
sopivan ratkaisun Olli päätyi Punnan chat-
tiin, josta alkoi yhteistyö Punnan kanssa.

– Kilpailutusta ei tarvittu, sillä Punnalta 
löytyi sopivat verkkokaapit ja lisäksi heillä 
penkkeihin suunniteltiin kaappien ovien ku-
viointia vastaavat selkälevyt.

Yhteinen tavoite oli, että tulee priimaa

– Lähdimme tekemään salia itselle ja halu-
simme parhaat mahdolliset laitteet ja ka-

lusteet tehokkaasta äänentoistosta mustiin 
wc-pyttyihin. Kun löysimme Punnan verk-
kokaappiratkaisun, se tuntui heti omalta. 
Visiomme onnistui, eikä mistään tarvinnut 
säästää. 

Suominen kehuu, että palvelu oli erin-
omaista, arvosanaksi hän antaa kiitettävän. 
Kysymyksiin vastattiin nopeasti tai etsittiin 
vastaus, jos sitä ei ollut valmiina. Projekti me-
ni kivuttomasti ja asennukset tehtiin nopeasti.

– Kun me olimme tyytyväisiä, Punta 
ei vielä ollut. Esimerkiksi pukuhuoneiden 
penkeissä oli hopeanväriset mutterit, mikä 
oli meille ihan ok, mutta Punnalla halusivat 
vaihtaa ne mustiin. Ja kyllähän siinä oli iso ero. 
Ilona Pettersson Punnan myynnistä ei voi 
muuta kuin todeta, että hyvin miehet oli-
vat ratkaisut ja sisustustyylin suunnitelleet. 

Loaded on kaikkien tavoitteellisesti  
treenaavien unelma

Otetaan vanha autokorjaamo ja rakennetaan sinne kuntosali, missä mikään ei ole  
tavanomaista. Pispalan valtatien varteen Tampereelle avattu LOADED on suunniteltu  
tosityypeille: voimailijoille, kehonrakentajille, tavoitteellisesti treenaaville salikolleille  
ja -kissoille, joille treenaaminen on iso osa elämää ja elämäntapa. 

– Tämä on oikeasti hieno sali ja olen tyy-
tyväinen, että kohteeseen haluttiin ehdotto-
man laadukkaat ja kestävät ratkaisut.

Miesten ja naisten pukuhuoneet ovat 
identtiset, niissä on mustat verkkokaapit ja 
penkkeihin räätälöidyt täysrei’itetyt verkko-
selkänojat. Lisäksi kuntosalille toimitettiin 
Punta Style -penkit sekä kenkätelineet. Punta 
Style -penkit sijoitettiin saliin treenitaukoja 
varten, ja niissä on tarkoitukseen täydellisesti 
soveltuvat keinonahkaiset istuinosat. 

– Kokemus on kiva meidänkin puolel-
tamme ja olihan se hauskaa, että heidän ei 
tarvinnut hikoilla kaappien asennuksen kim-
pussa, kun Asennus Suomi Oy hoiti asennus-
työn, Ilona virnistää.

Toteutimme palvelun, lokerikot latausmah-
dollisuudella sekä pyörien kiinnitysmeka-
nismit Turun Tiedepuistossa testattuun 
uudenlaiseen pyöräpysäköintikokeiluun. 
Tilan pysäköintiin tarjosi Turun Teknolo-
giakiinteistöt ja kokonaisuuden koordinoin-
nista vastasi Turun ammattikorkeakoulu. 
Kokeilu on osa 6Aika: Vähähiilinen liikku-
minen liikennehubeissa -hanketta.

Turun Tiedepuistossa oli lukitussa tilas-
sa kuusi pyöräpaikkaa, jotka saattoi varata 
käyttöönsä joko vuorokauden tai koko kuu-

kauden mittaiseksi ajaksi. Kunkin pyörän 
sai lukittua rungostaan sisätilaan, ja lisä-
palveluina hallinnoitavassa lokerikossa oli 
tavaroiden säilytystila, sähköpyörän akun 
latausmahdollisuus sekä lisämaksusta pyörän 
huoltamiseen tarvittava tarvikesetti.

Polkupyörien pysäköintipalvelu on 
helppokäyttöinen. Pysäköintitilan lukituk-
sen, pyörälukituksen sekä lokerikon avaa-
minen sujuu helposti omalla puhelimella. 
Palvelua ja kokonaisuutta voidaan räätälöidä 
tarpeen mukaan.

Palveluvalikoima laajeni polkupyörien pysäköintipalvelulla

Pukuhuoneissa  
on mustat  
verkkokaapit.

Matias Koistinen, Sari Kiukkonen,  
Bull Mentula ja Ilona Pettersson.
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Kaupunkiympäristötalo on iso kokonaisuus 

Yhteistyö ja toimiva  
vuorovaikutus takaa  

onnistumisen 

Punnan tuotteet  
kaupunkiympäristötalossa 

Vuonna 2020 Kalasatamaan valmistunut Kaupunkiympäristötalo kokoaa  
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan palvelut saman katon alle.  
Talo tarjoaa muun muassa rakennusvalvontaan, kaavoitukseen, ympäristöön ja 

 asumiseen liittyviä palveluita sekä tiloja kaupunkilaisten käyttöön. 

• Lähes 1000 älylukituksella  
varustettua pukukaappia

• Noin 1500 latausmahdollisuudella 
varustettua lokerokaappia  
(USB-liitäntä ja perinteinen pistoke)

• Vecos-älylukitusjärjestelmä kaikissa 
kalusteissa
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Yli 40 000 neliömetrin laajuinen Kaupunki- 
ympäristön toimialan talo on ainutlaa-
tuinen kokonaisuus, jonka suunnittelu ja 
rakentaminen vaati ketterää yhteistyötä 
Lahdelma & Mahlamäki -arkkitehtitoimis-
ton, Skanska Talonrakennuksen ja Helsin-
gin kaupungin kesken. Aito yhteistoiminta 
takasi oikeat ja nopeat päätökset niin, että 
iso rakennushanke eteni suunnitellusti. 

Karoliina Kannisto Punnan myynnis-
tä toteaa, että avoimuus ja läpinäkyvyys oli 
tuloksellista. Vuorovaikutus toimi ja kaikki 
kommunikoivat keskenään.

– Oli hienoa olla mukana toteuttamas-
sa modernia monitilaympäristöä.

Monisäikeinen ja laaja projekti loke-
rikoista aina älylukitukseen saakka

Punta toimitti kohteeseen lähes 1000 äly-
lukituksella ohjattavaa pukukaappia, noin 
1500 latausmahdollisuudella varustettua 
lokerokaappia sekä jakelulokerikon. 

Punnalta oli iso tiimi suunnittelemassa 
ja tekemässä projektia. Puku-, hylly- ja lo-
kerokaappien osalta yhteyksiä asiakkaaseen 
hoiti Karoliinan kanssa Ilona Pettersson. 
Tuotekehitysjohtaja Jukka Suutari sekä 
tuotepäälliköt Aleksi Haukioja ja Petri 
Havia puolestaan suunnittelivat älyluki-
tusratkaisun tuotteita ja toteutusta. 

Karoliina kertoo, että projektissa oli 
monta vaihetta vielä sen jälkeen, kun kaup-
pa oli saatu ja tilaus sekä suunnitelmat oli-
vat kutakuinkin selvät.

Kaupunkiympäristötalon projektissa 
oltiin kiinni koko alkuvuosi. Hektisimmäs-
sä vaiheessa työtä tehtiin päivittäin. Työn 
alkaessa tehtiin kaikki tuotannon paperit 
ja aikataulutus tuotantoon, ostotilaukset 
alihankkijoille, asentajille asennuspaperit 
sekä suoritettiin mittauskäynnit työmaalla.

– Tuotannon ohjeet avaavat tilauksen. 
Siinä pitää olla kaikki, mikä on tärkeää. 
Ohjeet tuotannolle sisältävät muun muas-
sa tiedot kaapeista, mitoituksista, ovista, 
materiaaleista ja väreistä sekä lukituksesta. 
Työnjohtajat sitten valvovat aikataulut, jotta 
kaikki menee mahdollisimmat ohjatusti läpi 
tuotannosta, Karoliina kertoo.

Kohde oli haastava mutta se oli myös 
hyvin opettavainen ja palkitseva. 

– Laajaa kohdetta tehtäessä on oltava jär-
jestelmällinen ja muistettava monen monta 
yksityiskohtaa. Esimerkiksi kaikki lokero-
kaappien rungot olivat erikoiskorkuisia ja 
räätälöity arkkitehdin toiveiden mukaan. 
Tammiviiluovissa piti ottaa huomioon, että 
puu on luonnonmateriaali, jonka värissä on 
aina persoonallista vaihtelua. Teräsrunkojen 
kohdalla taas piti miettiä akustiikkaa, Ilona 
sanoo.

Vaikka muuttuvia tekijöitä ja liikkuvia 
osia riitti, projektia määritteli tietyssä mieles-

sä kuitenkin myös helppouden tunne, joka 
syntyi hyvästä yhteistyöstä asiakaan kanssa.

– Asiakkaalta pystyi tiedustelemaan täs-
mennyksiä ja vastaukset tulivat aina saman 
päivän aikana, Ilona kiittää. 

Kohteen suuruudesta ja viimeistelyn 
tarkkuudesta kertoo myös se, että kalusteet 
asentaneen Asennus Suomen työntekijät 
olivat työmaalla viiden kuukauden ajan. 

– Kun tuli luovutuksen aika, asentajat 
kiersivät ja tarkistivat koko rakennuksen, 
eikä enää tarvinnut tehdä mitään. Kaikki 
oli valmista. Lopputulos oli monen hen-
kilön työpanoksen summa, kun otetaan 
huomioon sekin, että lukkoasiantuntijam-
me huolehtivat myös lukitusjärjestelmän 
käyttökoulutuksesta. Eikä tässä vaiheessa 
sovi unohtaa sitä isoa roolia, mikä suunnit-
telulla ja tuotannolla oli projektin taustalla, 
Karoliina miettii.

Suurissa kohteissa asiakas hyötyy kes-
kittämisestä, kun saa samalta toimittajalta 
kaikki tarvitsemansa. Ilona painottaa, että 
räätälöinti ja joustokyky ovat Punnan vah-
vuuksia. 

– Asiakas saa viimeistellyn kokonaisuu-
den, säilytyskaluste- ja lukitusratkaisut, jot-
ka palvelevat heidän tarpeitaan ja täyttävät 
myös visuaalisuuden vaatimukset.

”Työ ei lopu  
siihen, että saa 
tilauksen, siitä 
se vasta alkaa!

Lorem ipsum dolor 
is est lorem.

Sisustuksessa  
puu on  
näyttävästi  
esillä.

Kaapit mitoitettiin  
arkkitehdin  

toiveiden mukaan.
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Nopeasti kehittyvä jakelutalous on palvelu- 
alue, jonka tarvitsemiin ratkaisuihin Pun-
nalla on panostettu jo muutaman vuoden 
ajan. Punnalla tehdään ja kehitetään eri-
laisia lainaus-, vuokraus-, osto- ja säilytys- 
automaatteja. Verkkokaupan kasvu ja koro-
na on lisännyt tarvetta uusille jakeluratkai-
suille ja pakettiautomaateille. Samalla myös 
edistyksellisten ja älykkäiden lukitusratkai-
sujen tarve on kasvanut.

– Haluamme olla edelläkävijöitä jakelu-
tekniikassa ja luotettava yhteistyökumppani. 
Asiakas on meille tärkeä. Pyrimme ymmär-
tämään asiakkaiden tarpeita ja tuottamaan 
hyviä ratkaisuja joustavalla palvelulla, suun-
nittelulla ja laadukkailla tuotteilla, Matti Har-
tonen sanoo.

Punnan tuotanto, tuotekehitys, projektit 
ja lukitusratkaisut linkittyvät kaikkeen eri-
koistuotteet-tiimin tekemisiin. Projektipääl-
likkö Markku Kankaanpäällä ja suunnittelija 
Mikko Koskisella on merkittävä rooli uusien 
älykkäiden jakeluautomaattien suunnittelussa 
ja tuotekehityksessä. Käynnissä on jatkuvasti 
useita tuotekehitysprojekteja ja hankkeita.

– Työkulttuuri on avoin. Jokainen meistä 
ottaa vastuuta ja hoitaa tonttinsa, jotta on-
nistumme täyttämään asiakkaiden toiveet. 
Teemme sopimusvalmistuksena perustuot-
teita, mutta sen lisäksi projektiorganisaa-
tiossamme kehitämme erilaisia lähtöjä, jotka 
perustuvat asiakkaiden erityistarpeisiin.

Asiakas on meille tärkeä

Punnalla asiakkaan toiveita ja tarpeita kuun-
nellaan tarkalla korvalla. Päällimmäisenä on 
tahto ymmärtää asiakasta ja halu tuottaa 
myös lisäarvoa, jotta asiakas saa enemmän 
kuin odottaa.

– Olemme ketteriä, luomme uutta tek-
nologiaa ja laajennamme kapasiteettiamme 
asiakkaan tarpeiden mukaan. Suunnitte-
lemme omaa tekemistämme ja panostamme 
joustavuuteen. 

Avainasiakaspäällikkö Matti Hartonen vetää Punnan erikoistuotteiden tiimiä, joka suunnit-
telee asiakkaille räätälöityjä automaatteja ja jakeluratkaisuja. Tiimissä jokaisella on omat 

määritellyt tehtävänsä ja erikoistumisalueensa. Merja Ojala vastaa erikoistuotteiden myyn-
nistä ja niiden koordinoinnista Suomessa ja Jan Romanov ulkomailla. Harri Silvast vastaa 

huoltopalvelusta Suomessa ja Nina Rannan rooli on auttaa sekä myynnin että huollon tehtä-
vissä ja koordinoinnissa, myös ulkomailla.

Punnalla hyvä asiakaskokemus  
muodostuu siitä, että:
•  Tuotamme asiakkaan liiketoimintaan 
 lisäarvoa ja kilpailuetua
•  Teemme hyvin ja oikea-aikaisesti ne asiat, 

jotka olemme luvanneet
•  Täytämme asiakkaan odotukset,  

kehitämme tarvittaessa uusia ratkaisuja
•  Mahdollistamme yhdessä asiakkaan liike-

toiminnan tavoitteiden saavuttamisen
•  Olemme asiakkaan kumppani

PUNTA erikoistuotteet-tiimi kehittää  
innovatiivisia jakeluratkaisuja 

Matti Hartonen, Harri Silvast, Jan Romanov, 
Merja Ojala ja Nina Ranta.
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”– Teemme  
erilaisia sopimuksia,  
ja tarpeen vaatiessa 

huolto- ja  
ylläpitoprosessit  

toimivat 24/7.

Älykkäät jakelu- ja lukitusratkaisut vie-
vät Puntaa yrityksenä eteenpäin, mutta myös 
after sales -prosessilla on myös suuri merkitys 
asiakkaan tarpeiden täyttämiseen. Punta tar-
joaa asiakkaille end to end -palvelua, jonka 
merkitys korostuu tulevaisuuden asiakassuh-
teissa.

– Teemme erilaisia sopimuksia, ja tarpeen 
vaatiessa huolto- ja ylläpitoprosessit toimivat 
24/7.

Punnalla on tähän valmiiksi hiottu toi-
mintamalli, joka toteutetaan yhteistyössä  
koti- ja ulkomaisten kumppanien kanssa.
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Design-toimiston tyyliin  
sopiva säilytyskalusteratkaisu

Head of Brand & Spaces Aleksi Kuokka 
kertoo, että haussa oli kokonaisratkaisu, 
joka olisi järkevän hintainen, kestävä, 
muuntojoustava ja visuaalisesti de-
sign-toimistoon sopiva. 

– Osallistuimme itse suunnitteluun 
merkittävästi. Tiesimme mitä tarvit-
semme ja mitoitusten toimivuus on 
ratkaisevaa. Säilytämme pääasiassa muo-
toiluprojekteihimme liittyvää tavaraa, se-
kä työnäytteitämme. Materiaalikirjasto 
oli yksi funktioista, Aleksi selvittää.

Kaisa Breilin-Brandt  Punnan 
myynnistä kertoo, että Aivan Oy:n suun-

Suomen johtava design-toimisto Aivan Oy tarvitsi  
laajentuessaan uudet toimitilat ja säilytysratkaisut.  
Säilytysratkaisut tulivat Henry Fordin vanhaan  
autotehtaaseen korkeaan, yhtenäiseen hallimaiseen 
tilaan Helsingin Hernesaaressa. 

nitelmaan sisältyi teräshyllyjä, vetolaati-
koita ja pyörällisiä hyllyratkaisuja. 

Keskilattialla kalusteet jakavat tilaa, 
seinällä korkeat kalusteet vetävät mak-
simaalisesti arkistoitavaa tavaraa. Veto-
laatikot olivat toivottu lisä pienempien 
toimistotavaroiden säilytykseen sekä osa-
na materiaalikirjastoa, esimerkiksi värivi-
uhkoille ja mallipaloille. Pyörälliset hyllyt 
toimivat säilyttiminä ja projektipöytinä. 
Pyörät haluttiin muuntojoustavuuden 
vuoksi, koska muotoilutoimistossa tar-
vitaan välillä isompaa tilaa esimerkiksi 
hahmomallien rakentamiseen.

Aleksi sanoo, että Punnan kanssa 
asiointi oli erittäin miellyttävää. 

– Kalusteet maalattiin samalla sävyllä 
kuin custom-pöytämme. Saimme myös 
toivomamme pyörällisen erikoisratkai-
sun. Lopputulosta ovat ihastelleet sekä 
henkilökunta että asiakkaat. 

Kaisan mielestä oli palkitsevaa päästä 
miettimään erilaista ratkaisua ja huoma-
ta, miten perusratkaisut voivat taipua 
uusiin muotoihin. Kohde poikkesi pe-
rinteisestä, sillä yleensä varastohyllyiksi 
mielletyt teräshyllyt sijoitettiin täällä 
näkyvästi toimistoon ja maalattiin val-
koisiksi.Valkoiset teräshyllyt sopivat  

design-toimistoon.

Teräskalusteista löytyivät  
ratkaisut kaikkiin säilytystarpeisiin.


