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 vastinetta rahoille myös toiminnallista, 
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Ensi alkuun kaukaiselta tuntunut koronavirus muutti totutun arjen 
haasteiden kevääksi, josta mekin pääsimme osallisiksi. Varastosaldojen 
tasaisesta osituksesta sopimusasiakkaille tuli päivittäinen rutiini, jolla 
turvattiin ovi- ja ikkunatehtaiden katkeamaton tuotanto ja rakennus-
työmaiden jatkuminen. 

Pahimman jälkeen Kiina normalisoitui nopeasti ja ensimmäiset teh-
dastoimitukset sieltä ehtivät meille jo ennen eurooppalaisten tehtai-
den avaamista. Euroopassakin on jo purettu tilaussumia, mutta täällä 
kipuillaan vielä pitkien toimitusaikojen kanssa. Nyt tehtäviin myyntiti-
lauksiin on kuitenkin luvassa jo normaalit toimitusajat.

Pari vuotta sitten aloitettu projekti B2B-tilausjärjestelmästä siirtyy al-
kukesällä testausvaiheeseen ja on toivottavasti valmiina pian asiakkai-
demme käyttöön. Projektin etenemistä hidastaneet kahdensuuntaisen 
reaaliaikaisuuden haasteet on selätetty uuden yhteistyökumppanin 
avulla. Tilausjärjestelmä toimii samalla tuotekataloginamme ja sieltä 
asiakas löytää niin suositusohjehinnat kuin asiakaskohtaiset sopimus- 
hinnat.

B2B-tilausjärjestelmämme on integroituu ERP-järjestelmäämme web-
servicen avulla. Tämä mahdollistaa myös asiakkaidemme järjestelmi-
en integroinnin järjestelmäämme, jolloin tilaukset asiakkaan omaan 
järjestelmään siirtyvät suoraan meidän järjestelmäämme. Vaikka 
asiakasrajapintojen integraatiot maksavat rahaa ja vaativat lisätyö-
tä, niistä saatava hyöty tilaustenkäsittelyn työmäärässä ja virheiden 
vähentymisenä on merkittävä. Lisätietoa tästä saa minulta. B2B-tilaus-
järjestelmän jatkoksi olemme suunnitelleet B2C-verkkokauppaa, jonka 
tuotevalikoima ja sisällöt suunnataan kuluttajakauppaan.

Haasteellisen kevään vastapainoksi nyt on onneksi kesälomakausi, 
jolloin voimme ladata akkujamme ja nauttia stressittömästä arjesta. 
Tarvetta sille ennakoivat myös rakennusalan loppuvuoden haasteet 
synkkine ennusteineen. 

Kesälehdessämme kerromme mm. painovoimaisen ilmanvaihdon 
köydenvedosta koneellisen kanssa sekä tutustutamme sinut tavaran-
hankintaprosessiimme. Jutut ovi- ja ikkunahelojen turvallisuudesta, 
CE-merkinnästä sekä varastohenkilökuntamme arjesta monipuolista-
vat sisältöjä lukijoillemme.  

Rentouttavaa kesää ja mukavia lukuhetkiä Helakan parissa!

Scancerco palvelee  
koko kesän
Scancerco pitää ovensa normaalisti 
avoinna koko kesän: 
ma-pe klo 8.00-16.00
myynti@scancerco.fi
asiakaspalvelu@scancerco.fi 
puh. 040 1625 227

Kesälomakaudella miehitys on ta-
vanomaista pienempi, joten nouto-
tilaukset on hyvä tehdä ennakkoon, 
jotta ne olisivat valmiina odottamassa 
noutajaansa.
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AJANKOHTAISTA

 S
uomalaisen Työn Liitto on 
myöntänyt Scancercon Scan-
forma-sisustusoville (Evokit, 
Sesam, Sense ja Spirit) Avain-

lippu ja Design from Finland -merkit. 
Suomalaisten hyvin tuntema 

Avainmerkki on viestinyt kotimai-
suudesta jo yli 50 vuotta. Tuotteiden 
kotimaisuusaste määritellään niiden 
omakustannusarvon perusteella. 
Kaikkien tuotantoon kohdistuvien 
kustannusten lisäksi huomioidaan 
mm. konseptin alkuperä, suomalai-
nen suunnittelu ja tuotekehitys. 

Tuotteille myönnetty Design from 
Finland -merkki kertoo paitsi tuot-
teesta, jonka luomisessa muotoilu 
on ollut keskeisessä roolissa, myös 
aineettoman työn merkityksestä. 
Merkin saanut tuote edustaa suo-
malaista muotoiluosaamista, jonka 
lopputuotteena on kriteerien mu-
kaisesti käyttäjälähtöinen tuote tai 
palvelu. Suomalaiseen muotoiluun 
investoinnin lisäksi on osoitettava, 

Kotimaisuusmerkit  
Scanforma-sisustusoville

että muotoiluinvestointi on tuotta-
nut liiketoiminnallista hyötyä.

Sisustusovikonsepti ovineen on 
sisustusarkkitehti Arja Juujärven 
käsialaa. Minimalistinen Scan-
forma-sisustusoviperhe yhdistää 
esteettömyyden, esteettisyyden ja 
vähäeleisyyden, räätälöitävyyttä 
unohtamatta. Sisustusovien tuote-
konseptin suunnittelun punaisena 
lankana on ollut käyttäjälähtöisyys, 
niin hankintavaiheessa kuin tuotetta 
käytettäessä. Bulkkituotteeksi miel-
letty arjen käyttöesine on muutet-
tu asumisen laatutekijäksi tavoilla, 
jotka tarjoavat asumisen arkeen 
yksilöllisyyttä, esteettömyyttä ja 
esteettisyyttä – niin toiminnallisesti 
kuin visuaalisesti. Kaikki materiaalit, 
rakenteet ja komponentit sekä yksi-
tyiskohdat ovat konseptin mukaisia 
ja tarkoin mietittyjä. Sisustusoviper-
heen synnyssä suunnitteluosaami-
seen yhdistettiin Scancercon laajan 
toimittajaverkoston antia. 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

Evokit-ovi syntyy suomalaisena käsityönä.

Sense-pintaliukuovi on sisustusoviperheen 
uusin tulokas.

Avainlippu- ja Design from Finland merkit 
kertovat kotimaisesta muotoiluosaamises-
ta ja valmistuksesta.
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 S
uomessa on käytössä kolmen-
laisia ilmanvaihtojärjestelmiä, 
joista alun perinkin paino-
voimainen rakennuskanta on 

pitäytynyt tähän päivään asti pääosin 
joko vanhassa tutussa tai on korvan-
nut poistoilmanoton huippuimurilla. 
Uudisrakentamisessa koneellinen 
valtasi 70-luvulta lähtien jalansijaa 
nopeasti sekä tulo- että poistoilman-
vaihdon kohdalla.

Ruotsissa moderni painovoimai-
nen uudisrakentaminen on kuiten-
kin nykypäivän arkea, Suomessa 
otetaan poikkeuksellisia ensiaskelia 
vasta kokeellisin projektein. Tuoreina 
kotimaisina esimerkkeinä tästä ovat 
Oulun kaksi vuokrataloa ja Helsin-
gin Oulunkylän Käskynhaltijantielle 
valmistuva massiivitiilestä rakennettu 
kerrostalo. Lisää uusia hankkeita on 
suunnitelmissa ainakin Uudellemaal-
le. Lupaileeko tämä painovoimaisen 
ilmanvaihdon paluuta myös Suomes-
sa, sillä maailmallahan se on tähän 
päivään tuotuna hyvinkin elinvoimai-
nen järjestelmä. Vahvistavatko poik-
keukset säännön ja kuinka nopealla 
aikajänteellä? 

Jotta ei mentäisi ojasta allikkoon, 
tehdyistä muutoksista ja virheistä on 
myös otettava opiksi. Sisäilmaongel-
mat kun voivat syntyä niin hallit-
semattomasta ilmanvaihdosta, itse 
laitteista kuin rakennuksen tai sen 
käytön muutoksista. 

Perinteinen painovoimainen ilman-
vaihtojärjestelmä perustuu läpeensä 

Perinteikäs painovoimainen ilmanvaihto korvaantui 1970-luvulta lähtien nopeasti koneel-
lisella ilmanvaihdolla, mutta viime vuosina tuuli on puhaltanut taas perinteiden suuntaan. 
Elämme ajassa, jossa hybridiratkaisuin täydennetty painovoimainen ilmavaihtojärjestelmä 
haastaakin vuorostaan koneavusteisen.

hengittäviin rakennuksiin. Sittemmin 
niin saneerauksia kuin uudisrakenta-
mista on tehty uusilla rakennevaati-
muksilla. Sisäilmaongelmien taustalta 
löytyykin usein talotekninen muutos, 
jossa rakenteiden toimivuus on muut-
tunut radikaalisti remontoimisen, 
tulisijojen poistamisen, sisälle otetun 
veden ja sen käytön räjähdysmäisen 
lisääntymisen, lisälämmöneristämi-
sen, muovittamisen ja lämmitysjär-
jestelmien muuttamisen myötä, vain 
muutama tekijä esiin nostettuna.

Ongelmat on tehty 
ratkaistaviksi
Painovoimaista ilmanvaihtoa syyte-
tään ilmanvaihdon tehottomuudesta 
ja sääolojen riippuvuudesta, muttei 
kone-avusteinenkaan ilmanvaihto 
aivan ongelmatonta ole. Monimut-
kainen ja äänekäs laitteisto, tekniikan 
sähköriippuvuus ja käytön energia-
kustannukset sekä tasapainottamisen 
vaikeudet kalpenevat yksinkertaisen, 
äänettömän ja edullisesti toimivan 
luonnonmukaisen järjestelmän rinnal-
la, joka istuu myös kestävän kehityk-
sen teemaan mainiosti.

Luonnonmukaisen ilmanvaihdon 
hidas virtaus ei irrota rakenteista 
pienpartikkeleita hengitysilmaan, 
mutta koneellinen poistoilmanvaih-
to imee täysin palkein korvausilmaa 
mahdollisista rakenteiden vuotokoh-
dista. Ilmanvaihto myös muuttuu vä-
hästä, sillä jo pelkkä ilmansuodatin-

tyypin vaihtaminen tai päätelaitteen 
sulkeminen muuttaa ilmavirtojen 
määriä ja reittejä.

Koneellisen ilmanvaihdon tuloil-
man lämpötila on jo sisään tullessaan 
yleensä huoneilman lämpöistä läm-
meten sisällä edelleen. Yhdistettynä 
sisäilman alhaiseen suhteelliseen kos-
teuteen siitä aiheutuu paitsi staat-
tista sähköä, suomalaisen tutkimuk-
sen mukaan myös silmien ärsytystä, 
kuivaa yskää ja nielun ärsytystä, 
nenän tukkoisuutta sekä iho-oireita 
luonnollisesti ilmastoitua rakennusta 
enemmän1. Koneellisesti lämmitetyn 
tuloilman on todettu joissakin tutki-
muksissa sisältävän myös enemmän 
bakteereita. Luonnonmukaisessa 
ilmanvaihdossa lämpötila ja suhteelli-
nen ilmankosteus saadaan pysymään 
työskentelyolosuhteille sopivana.

 Ilmanvaihtoon liittyvä rakennus-
tekninen järjestelmä on siis paitsi 
herkkä, myös epävakaa. Ilman joh-
donmukaista ja testatusti toimivaa, 
tarkoin määriteltyä järjestelmää il-
manvaihto on täysin sattumanvarais-
ta ja hallitsematonta. Hallittu ilman-
vaihtojärjestelmä on suunniteltava 
huoneiston läpi kulkeviksi reitistöiksi 
tuloilmanoton päätelaitteista siirto-
reittien kautta poistoilmanottoon 
saakka. Siksi se pitää suunnitella 
hallittuna kokonaisuutena, vakioida 
säädöin ja ylläpitää suunnitelmassa 
määritellysti.

1 https://yle.fi/uutiset/3-10230798

ILMANVAIHTO

Moderni painovoimainen  
ilmanvaihto haastaa koneohjatun
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Vastatuulta ja 
todentamisvaatimuksia
Vaikka painovoimaista ilmanvaihtoa 
mielivien määrä kasvaa jatkuvasti, 
ammattilaisten asenteet eri ilman-
vaihtojärjestelmien välillä ovat vielä 
vahvasti totutussa koneellisessa. 
Asenteiden, joita leimaavat epäilyt 
ja tiukat järjestelmän toimivuuden 
todentamisvaatimukset, haastami-
nen ja muuttaminen on työläs taival 
ilman kotimaisia kohdekokemuksia.

Painovoimainen ja koneelliset pai-
nivat Suomessa todennäköisesti vielä 
pitkään eri sarjoissa myös rakennus-
lupavaiheessa. Ilmanvaihtojärjestel-
män voi valita vapaasti, mutta ilman 
koneellista ohjausta sen toimivuus 
on aina osoitettava laskelmin. Vaikka 
järjestelmä ja laskelmat olisivat osaa-
van LVI-suunnittelijan tekemät, siltä 
voidaan lisäksi edellyttää puolueet-
tomia ulkopuolisia tarkastuksia. Ko-
keellisissa kohteissa vaaditaan myös 
järjestelmän muuttamista koneelli-
seksi, jos ongelmia ilmenee.

 

Uuden ajan airueet Suomessa

Ensimmäinen pilkahdus asenne-
muutoksesta Suomessa oli Espoon 
Steinerkoulun uudisrakennushanke, 
jonka ilmanvaihtojärjestelmän tutki-
muslaitos VTT totesi käyttökelpoiseksi 
ja jonka Espoon rakennusvalvonta 
hyväksyi vuonna 2004. Rakennuttaja 
kuitenkin luopui (lopulta) hankkeesta.

Vuonna 2007 Tampereen kaupun-
gin hyvän rakentamisen palkinnon 
saanut Rudolf Steiner -koulu oli 
ensimmäinen suomalainen koulura-
kennus, johon toteutettiin kaupun-
gin rakennusvalvonnan hyväksy-
mä termodynamiikkaan perustuva 
ilmanvaihtojärjestelmä. Kohteessa 
raitis tuloilma ohjataan ensin ra-
kennuksesta erillään sijaitsevien raiti-
silmatornien kautta maanalaiseen 
tunneliin ja sieltä edelleen rakennuk-
sen alla olevaan raitisilmaonteloon 
(kulvertti). Sen jälkeen maalämmöstä 
lämpiävä ilma nousee pystyhorme-
ja pitkin huonetiloihin ja poistuu 
säädettävistä poistoilmaluukuista. 
Ilmanvirtausta säädetään flekteillä 
ja huonetilojen poistoilma-aukoilla 
sekä ilman lämpötilaa radiaattoreilla.

Oulussa syksyllä valmistuvassa 
painovoimaisen rakennuskokeilun 
kohteessa tavoitteena on kokeil-

la, miten perinteinen ilmanvaihto 
toimii nykyajan uudisrakennuksissa. 
Ensihaasteensa kokeilu kohtasi jo 
uskaliaan suunnittelijan löytämises-
sä, mutta projekti on edennyt hyvin, 
sillä TA-Yhtiöiden rakennuttamat 
uudet kerrostalot saavat asukkaansa 
ensi syksynä. Rakennuksissa ulkoilma 
otetaan sisään tuloilmaikkunoiden 
kautta ja poisto tapahtuu erityisiin 
poistoilmahormeihin, joita lämmite-
tään aurinkokennoilla kesäkaudella 
vedon parantamiseksi.

Avarrus Arkkitehtien painovoi-
maisella ilmanvaihdolla varustet-
tu kahden kiven massiivimuurattu 
tiilikerrostalo Oulunkylässä on osa 
Helsingin kaupungin Kehittyvä-ker-
rostalo -ohjelmaa, jossa tutkitaan 
valittujen rakenne- ja ilmanvaih-
toratkaisujen yhteistoimivuutta ja 
vaikutusta arkkitehtuuriin. Koko-
naisalaltaan 2883 brm2 suuruisessa 
hankkeessa on 29 asuntoa ja sen 
toteuttaa Jukivest Oy. Suunnitelmissa 
on mm. asuntojen väliset muuratut 
hormiseinät, ikkunoiden viereen sijoi-
tetut venttiilit ja tuulettuva yläpohja.  
Julkisivujen IV-säleiköt ovat tyyli-
käs yksityiskohta arkkitehtonisesti 
mielenkiintoisessa kokonaisuudessa. 
Hankkeen suunnitteluvaihe jatkuu 
tämän vuoden syksyyn.  Rakenta-
misen aloitus on suunniteltu ensi 
vuodelle ja valmistuminen seuraa-
valle. Hanke raportoidaan ja arvioi-
daan sekä valmistuttuaan että kaksi 
vuotta sisään muutosta. Avarrus on 
aiemmin suunnitellut mm. paino-
voimaisella ilmanvaihdolla olevia 
massiivipuisia pientaloja, esim. As Oy 
Helsingin Konstaapeli Spaakin.

 

Oppia Ruotsista ja muualta

Suomessa ilmanvaihtojärjestelmi-
en kehittäminen ja osaaminen on 
painottunut koneelliseen ilman-
vaihtoon, mutta maailmalla myös 
painovoimaista ilmanvaihtoa on 
kehitetty ahkerasti. Muun muassa 
mm. tuulta on hyödynnetty hormien 
vedon tehostajina erilaisilla hormi-
hatuilla ja lämmön talteenotto- sekä 
tuloilmalaitteista löytyy sähköttömiä 
versioita. Luonnon voimiin tukeutu-
vien modernien ratkaisujen puolesta-
puhujaksi Suomessa on noussut mm. 
Tallinnan teknisen yliopiston profes-
sori, arkkitehti Kimmo Lylykangas.

 Ensimmäinen moderni luonnonmu-
kaisella ilmanvaihdolla toteutettu 
kohde Ruotsissa on vuonna 1992 
valmistunut Kungävin Steinerkoulu 
Göteborgin kupeessa. Uraauurtava 
rakennus käynnisti modernin jär-
jestelmän voittokulun, myös maan 
ulkopuolella. Tukena hankkeissa on 
käytetty monenlaista tekniikkaa, 
joten perustellusti niitä voidaan 
nimittää hybridi-ilmanvaihdoksi. 
Moderni, eri tavoin toteutettu luon-
nonmukainen ilmanvaihto on valittu 
myös lukuisiin asuin- ja toimisto-
rakennuksiin, pientaloihin, sanee-
rauskohteisiin ja esim. Akzo Nobelin 
pääkonttoriin.

 Koneellisen ilmanvaihdon ter-
veys- ja meluongelmat ovat lisän-
neet painovoimaisen ilmanvaihdon 
käyttöä Ruotsissa esim. kouluissa ja 
päiväkodeissa. Maassa on jo yli 200 
koulua ilman koneellista ilmastointia. 
Kouluista järjestelmällisesti kerätyt 
käyttäjäkokemukset ovat selvästi pai-
novoimaisen puolella.

 Euroopan tasolla luonnonmukais-
ta ilmanvaihtoa on seurattu seitse-
män maan yhteisessä Natvent-projek-
tissa todellisissa kohteissa. Kohteina 
olivat mm. alan vaikuttajan, Rensonin 
pääkonttori Belgiassa, kattoikkuna-
valmistaja Veluxin toimitila Sveitsissä, 
Ullevalin sairaala Norjassa ja Tage 
Møller arkkitehtitoimiston rakennus 
Ruotsissa.

 Oppia moderniin painovoimaisen 
ilmanvaihdon tutkimus- ja kehittä-
mistyöhön sekä toteutuksiin on siis 
saatavilla, ne on vain etsivän löydet-
tävä. Haaste tiukkojen energiamää-
räysten ja terveysvaatimusten toteu-
tumiseen on kaikille yhteinen.
 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Arja Juujärvi 

Kungävin Steinerkoulussa toteutettiin  
ensimmäinen moderni luonnonmukainen 
ilmanvaihto.
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Tilaustuotteesta varastotuotteeksi
 

 A
siakaslähtöisesti ajateltu-
na tuotteiden varastoimi-
nen helpottaa ja nopeut-
taa käytännön asiointia, 

koska asiakas voi luottaa siihen, että 
myyjän varastoimat tuotteet saa 
nopeasti ja vaivattomasti eikä tämän 
tarvitse välittää pitkistä toimitus-
ajoista tai pitää omassa varastossaan 
suuria määriä tuotteita.

Scancercolle maahantuojana ja 
myyjänä asiakasarvon tuottaminen 
asiakaslähtöisesti, myös varastoinnin 
osalta on tärkeää. Asiakkaille tuottei-
den hankinta-, toimitus- ja varastoin-
tiprosessi varastoivan tukkukaupan 
kautta tuo säästöä henkilö- ja varas-
tointikuluissa ja toimitusvarmuutta 
sekä omaan tuotantoon että asiak-
kaiden suuntaan keskeytymättömän 
saatavuuden ja täsmätoimitusten 
ansiosta.

Tuotteiden hankinta ja tarjoaminen 
asiakkaalle on vuoropuhelua myy-
jän ja asiakkaan välillä ja perustuu 
asiakkaan haasteiden ratkaisemiseen 
ja markkinoiden tuntemukseen meillä 

ja muualla. Tarjotessa paitsi vastataan 
vallitsevaan tarpeeseen, tai mikä pa-
rempaa, löydetään markkinoille uusia 
innovatiivisia tuotteita. Asiantuntevan 
toimijan identiteetti syntyy asiakkaan 
haasteiden ratkaisemisen myötä, 
myös varastoinnin osalta.

Varastotuotteen 
määrittäminen
Varastotuotteen määritelmä ei ole 
kaikilla samanlainen. Ensinnäkin sillä 
voidaan tarkoittaa joko valmistajan 
varastossa olevaa tuotetta tai maa-
hantuojan/jälleenmyyjän varastossa 
olevaa tuotetta. Toisekseen joillekin 
myyjille tuote on varastotuote, kun 
se ehditään tilata valmistajalta tai 
tukkumyyjältä ja edelleen lähet-
tää loppuasiakkaalle muutamassa 
päivässä ja toisille tuote on varasto-
tuote vasta, kun se on aidosti myyjän 
varastossa. Lyhyt toimitusaikakaan ei 
välttämättä indikoi varastotuotetta, 
sillä toimitusaika valmistajalta myyjäl-
le voi olla hyvinkin lyhyt.

Varastointi perustuu 
ennakoihin

Scancercolla valtaosa myynnissä 
olevista tuotteista hankitaan ulko-
mailta. Myynnissä olevat tuotteet 
on ryhmitelty varasto-, sopimus tai 
tilaustuotteiksi. Näistä varasto- ja 
sopimustuotteiden varastointi pe-
rustuu ennakoihin, joten menekin 
ennakointi on ostoprosessin kannalta 
ensiarvoisen tärkeä toimenpide.

Scancercolla varastotuotteella tar-
koitetaan sellaista tuotetta, jota oste-
taan aina fyysisesti omaan varastoon 
ja joka on siten heti vaikkapa nouto-
asiakkaan saatavilla. Tilaustuotteet 
sen sijaan tilataan valmistajalta asiak-
kaan tilauksen mukaisesti. Valmis-
tajasta riippuen niillä on asiakkaalle 
tuotannosta ja Suomeen rahditukses-
ta syntyvä pidempi toimitusaika.

Scancercolla tuotteita varastoi-
daan myös nk. sopimustuotteina. 
Niissä korostuu molemminpuolinen 
ymmärrys sopimustuotteiden sito-
vasta luonteesta. Scancerco sitoutuu 
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hankkimaan ja varastoimaan nime-
tylle asiakkaalle sovittuja tuotteita 
tämän ennakoiden mukaisesti ja vas-
taavasti asiakas sitoutuu ostamaan 
kyseiset tuotteet. Sopimustuotteis-
ta hyötyvät molemmat osapuolet: 
tuotetta on aina asiakkaan saatavilla 
ja Scancerco sitoo pääomaansa vain 
tuotteisiin, joille on todellista tarvet-
ta, jolloin varastoinnin kustannukset 
pysyvät kurissa eikä turhia menoeriä 
varastoinnista pääse syntymään.

Lyhyet toimitusajat  
– faktaa vai fiktiota?
Varastotuotteissa toimitusaika 
näyttäytyy asiakkaalle lyhyenä, sillä 
tuote lähtee tälle toimitukseen heti 
tilauksen jälkeen. Todellisuudessa 
varastotuotteiden saatavuuden suun-
nittelu on alkanut jo huomattavasti 
aikaisemmin, sillä taustalla on paljon 
näkymätöntä suunnittelua ja työtä.

Useimmat helojen valmistajat 
eivät varastoi valmiita tuotteita, vaan 
tilausten toimittaminen alkaa joko 
kokoonpanolinjalta esivalmistetuista 
komponenteista tai käynnistämällä 
materiaalin jalostus aivan tuotan-
tolinjan alusta. Näin minimoidaan 
hävikkiä ja säästetään varastotarpeis-
sa ja -kuluissa. Myös valmistavassa 
päässä tuotanto ja komponenttien 
valmistus etupainotteisesti perustu-
vat asiakkaiden antamiin ennakoihin.

 

Tuotteiden valinta myynti-  
tai varasto-ohjelmaa
Tuotteiden maahantuonti ja myyn-
tiohjelmaan ottaminen saa useim-
miten alkunsa asiakastarpeista ja 

toiveista, mutta myös oman tuo-
tekehityksen myötä. Scancercolla 
ehdotukset ja perustelut uusien 
tuotteiden myyntiohjelmaan tai va-
rastoon ottamiseen tulevat nimetys-
tä tuoteryhmästä vastuussa olevilta 
henkilöiltä. Ennen ehdotuksia he 
kartoittavat mm. millaisista tilaus- ja 
tuotantomääristä on kyse, mikä on 
tuotteiden kiertonopeus varastos-
sa ja onko tuote kenties vain tietyn 
asiakkaan tarpeeseen (sopimustuote) 
vai olisiko sille kysyntää myös muilla, 
samaan aikaan tai myöhemmin. 
Ratkaisevaa on myös esimerkiksi se, 
löytyykö tuote toimittajalta kompo-
nentteina vai valmiina ja mikä on 
sen toimitusaika, minimitilauserä tai 
kustannusriskit tukkurille. Mahdol-
lisesti kyseessä on kokonaan uuden 
tuotteen suunnittelu, jolloin myös 
tuotteen kysynnän ja elinkaaren 
tuotantomäärät ja valmistukseen 
tarvittavien työkalujen kustannukset 
on kartoitettava.

Ennen tuotteen päätymistä myyn-
tiohjelmaan mietitään myös tuotteen 
markkinointia ja mahdollista tuot-
teistamisen tarvetta kuluineen sekä 
laaditaan markkinointisuunnitelma, 
jotta tuote saadaan kohderyhmän 
tietoisuuteen ja löydetään oikeat 
kanavat potentiaalisten asiakkaiden 
tavoittamiseen. Tuotevalikoiman va-
lintaprosessissa tuotevastaava esitte-
lee ehdotuksensa johtoryhmälle, joka 
tekee lopullisen päätöksen tuotteen 
kohtalosta. Kun vaaditut edellytyk-
set täyttyvät, tuote päätetään ottaa 
varastotuotteeksi.

Asema varastotuotteena ei ole 
kiveen lyötyä, vaan edellytyksien 
toteutumista seurataan jatkuvas-

ti. Tärkein mittari varastotuotteelle 
on asiakasennakoiden toteutumi-
nen, seuraavaksi kiertonopeus. Jos 
ennakot eivät pidä ja tavaraa jää 
varastoon tai niiden kiertonopeus ei 
ole riittävä, tuote siirretään tilaus-
tuotteeksi.

Scancercon varastossa on useita 
oman tuotekehityksen kautta synty-
neitä tuotteita, joille on ollut tarvetta 
markkinoilla. Osaa niistä on vuosien 
varrella muunneltu vastaamaan sekä 
markkinoiden että tuotantolinjojen 
muuttuneita käyttöprosessitarpeita. 
Innovaatioita ja teknologian ke-
hitystä hyödynnetään Scancercon 
tuotesuunnittelu käytettävissä olevin 
keinoin rakentamisen laadun paran-
tamiseksi. Myös omien tuotteiden 
kohdalla varastoinnin kriteerit ovat 
samat kuin maahantuotavien.

 

Palvelutuotteita ja 
varastopalveluja
Paitsi valmiita tuotekokonaisuuksia, 
asiakkaat tarvitsevat myös kompo-
nentteja. Scancercolla on varastos-
saan myös tuotteiden varaosia, joilla 
turvataan asiakkaalle jo aikaisemmin 
myytyjen tuotteiden mahdollisimman 
pitkä elinkaari. Osa varastoitavista 
tuotteista on myös niin sanottu-
ja palvelutuotteita, josta hyvänä 
esimerkkinä ovat tuloilmaventtilien 
erilaiset vaihtosuodattimet, joita 
valmistetaan sekä omiin että markki-
noilla oleviin yleisimpiin venttiilimerk-
keihin. Varastopalveluna Scancerco 
tarjoaa mm. tuotteiden räätälöintiä 
ja kokoonpanoa. 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Marjo Marjunen & Sofia Lorentz 

Scancercon varastoitaviin tuotteisiin kuuluvat mm. oman tuotekehityksen ovenpitkäsulkija, 
tuloilmaikkunan venttiili ja jousellinen ikkunalukko.
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Ovi- ja ikkunahelojen 
käyttöturvallisuus

 T
erveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen mukaan Suomes-
sa 90 prosenttia tapatur-
mista sattuu kotona ja 

vapaa-ajalla. Tapaturmakuolleisuus 
on Suomessa selvästi korkeampi 
kuin muissa Pohjoismaissa ja lähes 
kaksinkertainen verrattuna EU:n 
keskiarvoon. Kansallisen koti- ja 
vapaa-ajan ohjelman tavoitteena 
on vakavien ja kuolemaan johtavien 
koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vä-
hentäminen 25 prosentilla vuoteen 
2025 mennessä.

Ympäristöministeriön asetus 
rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
edellyttää rakennuksen varustelua 
sen käyttöön soveltuvilla tarkoituk-
senmukaisilla ja kestävillä turvarat-
kaisuilla ja -varusteilla. Ikkunoille ja 
oville on omat vaatimukset turval-
lisuuden osalta ja niitä toteutetaan 
myös helojen osalta.

Asuntojen kohdalla tämä tarkoit-
taa mm. sitä, että ikkunoihin ja mui-
hin aukkoihin, joissa voi olla putoa-
misen vaara, on oltava rajoittimet, 
jotka sallivat enintään 100 millimet-
rin helppokäyttöisen avautuman. 
Jollei tuuletusikkunassa ole ritilää tai 
säleikköä, on sen aukeamista rajoi-
tettava välisulkimella. Rajoitin estää 
paitsi putoamasta myös karkaamas-
ta. Varatienä käytettävän ikkunan 
rajoittimen on kuitenkin oltava aikui-
sen helposti vapautettavissa. Rajoitti-
mia käytetäänkin yleisesti siellä missä 
on lapsia ja ikääntyneitä, varsinkin 
muistisairaita.

Käyttöturvallisuus puhuttaa myös 
painikkeiden lukituksen ja peitekil-
pien osalta. Erilaisilla laitoksilla, esim. 
sairaaloilla, päivä- ja vanhainkodeilla, 
kouluilla, hotelleilla ja vankiloilla on 
erityistarpeita, jotka tulee ratkaista 
turvahelojen, kuten lukittavien pai-
nikkeiden, murtosuojasaranoiden ja 
aukipitolaitteiden avulla.  

Koska hädän hetkellä on kuiten-
kin päästävä nopeasti myös turvaan, 

samainen asetus määrää mm. vara-
teiden ja huoltoreittien tikkaiden 
sekä muiden rakenneosien käyttökel-
poisuudesta ja minimimitoituksesta. 
Turvallisuuden tulee siis toteutua 
se kä kulkua että pääsyä ehkäisevästi 
että mahdollistaen. Turvallisuus hätä-
tilanteessa edellyttää myös saavutet-
tavuutta ja päästävyyttä. Siksi luuk-
kua tai ikkunaa varapoistumistienä 
käytettäessä on vapaan aukon oltava 
korkeudeltaan vähintään  
600 millimetriä ja leveydeltään  
500 millimetriä, kuitenkin näiden 
summan on oltava vähintään  
1 500 milli metriä. Vaakasuuntaisen luu-
kun aukon on oltava vähintään  
600 x 600 millimetriä.

Rakennusosillakin on elinkaarensa 
ja niitä joudutaan korvaamaan uu-
silla. Korjaus- ja muutostyöt voidaan 
toteuttaa alkuperäistä ratkaisua nou-
dattaen vain, mikäli se ei ole turvalli-
suuden tai terveyden kannalta ilmei-
sen haitallinen, eivätkä muutokset 
heikennä rakennuksen käyttöturvalli-
suutta. Koska tuoteturvallisuus kehit-
tyy jatkuvasti, on korjaustoimenpitei-
den yhteydessä hyvä päivittää myös 
rakennusosat käyttöturvallisuudenkin 
kannalta parempiin tuotteisiin.

Ikkunat eivät ole ainoastaan luon-
nonvaloa asuntoon tuova lasiele-

mentti, vaan myös toiminnallinen osa 
asumista. Ikkunan toiminnallisuus 
syntyy heloilla, joilla kaikilla on oman-
lainen tarkoituksensa. Ikkunan käy-
tettävyys ja turvallisuus ovat tärkeitä 
ikkunan ominaisuuksia, jotka saatta-
vat jäädä liian vähälle huomiolle. 

Luotettavat ja laadukkaat ikkuna-
helat ja varusteet pidentävät merkit-
tävästi ikkunan elinkaarta ja ylläpi-
tävät asumisterveyttä, -turvallisuutta 
ja -käytettävyyttä. Ikkunan saavu-
tettavuuteen vaikuttavat ikkunan 
sijoituskorkeus ja -leveys, avautumis-
suunta ja käyttöheloihin ylettyminen. 
Ikkunaan toiminnallisuutta ja turvaa 
tuovat valittu avautumisjärjestelmä, 
saranat, lukot, painikkeet, erilai-
set verhovarjostusratkaisut, tuloil-
manoton venttiilit sekä turvahelat. 
Ikkunoiden toimivuuden ja käyttötur-
vallisuuden takaamiseksi helat onkin 
tarkastettava ja huollettava säännöl-
lisesti.

Kun ikkunoita pidetään avoin-
na huonetilojen tuulettamisen ja 
jäähdyttämisen vuoksi, kasvaa myös 
putoamisen ja karkaamisen riskit. 
Jotta pienimmät ja karkuherkimmät 
asukkaat, karvaiset ystävämme mu-
kaan lukien, olisivat turvassa myös 
tuuletettaessa, kannattaa ikkunoissa 
käyttää lukittavia tuulihakoja.

Hoppe ikkunanpainikkeista löytyy hyvä valikoima avainpainikkeita sekä sylinteri lukittei-
sia painikkeita. Vasemmalta Hoppe Tókyó avainlukituksella, sylinterilukituksella ja lapsi-
lukko asennettuna painikekilpeen.

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Juha Jokinen
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Toisin kuin usein luullaan, CE-mer-
kintä ei ole yleinen turvallisuusmerk-
ki. CE-merkinnällä varustettu tuote 
saa liikkua vapaasti EU:n alueella ja 
merkinnän saa kiinnittää vain niihin 
tuotteisiin, joita koskeva tuotelain-
säädäntö edellyttää CE-merkintää. 

CE-merkinnän kiinnittäminen ei 
yleensä vaadi testaus- tai tarkastus-
laitoksen käyttämistä eikä merkintää 
myönnä mikään viranomainen eikä 
muu kolmas taho. CE-merkintä on 
merkintä, jolla tuotteen valmistaja 
tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, 
että tuote täyttää tuotetta koske-
vien EU:n direktiivien ja asetusten 
olennaiset vaatimukset ja yhden-
mukaistetut standardit. Merkintä ei 
kuitenkaan takaa, että tuote olisi 
erityisen laadukas tai helppokäyttöi-

Scancercon patentoitu AutoLock- 
välisuljin on laadukas, helppokäyt-
töinen ja lapsiturvallinen tuote 
ikkunatuuletukseen, kun ikkunan 
sisä- ja ulkopuitteet aukeavat samaan 
suuntaan. Ikkunan välisulkimessa 
on porrastettu rajoitin, jolla ikkunan 
avautuvuutta voidaan säätää. Se 
myös ehkäisee tuuletusikkunan va-
paata liikkumista mahdollisen vedon 
ja tuulenpaineen vaihteluissa toimien 
tuulihakana. Välisulkimella tuule-
tusrako pysyy turvallisissa mitoissa 
avoimena, eivätkä ikkunan puitteet 
kolahtele toisiinsa, koska puitteet 
niputtuvat yhdeksi, toisiaan seuraa-
vaksi elementiksi. 

Kun välisulkimen lukitus halutaan 
avata esimerkiksi ikkunan pesua 
varten, vapautetaan se painamalla 
irrotusnappia ja vedetään puitteet 
erilleen. Kahden toiminnon yhtä-
aikainen käyttö tekee lukituksesta 
lapsiturvallisen. Asentamalla välisul-
kimet sekä ylä- että alapuitteeseen, 
ei ikkunaa ole mahdollista avata edes 

nen. Se ei myöskään erottele tuottei-
den paremmuutta. 

Eräissä tuoteryhmissä CE-merkin-
nän kiinnittäminen kuitenkin edel-
lyttää, että tuotteen vaatimusten-
mukaisuuden on arvioinut ilmoitettu 
laitos. Arviointi voi koskea esim. 
tuotetta ja sen ominaisuuksia, niiden 
tuotantoprosessia ja laadunvarmis-
tusta. Vasta hyväksytty arviointi 
oikeuttaa valmistajan laatimaan vaa-
timustenmukaisuusvakuutuksen tai 
joissain tuoteryhmissä suoritustasoil-
moituksen ja kiinnittämään tuottee-
seen CE-merkinnän. 

Rakennustuotteita koskevat 
tarkemmat EU-säädökset CE-mer-
kittävistä löytyvät rakennustuotea-
setuksesta (EU) N:o 305/2011 (CPR). 
Rakennustuote-asetuksen liitteessä 

CE-merkintä ei erottele tuotteiden paremmuutta

on lueteltu rakennuskohteen perus-
vaatimukset, jotka koskevat mm. 
mekaanista lujuutta ja vakautta, 
palourvallisuutta, käyttöturvallisuut-
ta ja esteettömyyttä sekä energian-
säästöä. 

Laki eräiden rakennustuotteiden 
tuotehyväksynnästä  (954/2012) 
koskee rakentamisessa käytettävien 
rakennustuotteiden hyväksymistä 
silloin, kun rakennustuote ei kuulu 
harmonisoidun tuotestandardin 
soveltamisalaan tai rakennustuot-
teelle ei ole eurooppalaista teknistä 
arviointia. Laki koskee rakennustuot-
teita, joissa ei edellä mainituilla pe-
rusteilla voida käyttää CE-merkintää. 
Suomessa CE-asioiden valvontaviran-
omainen on Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto Tukes. 

vahingossa. Näin ollen AutoLock-vä-
lisulkimen lapsiturvallisuus on taattu.

Puitteet lukittuvat takaisin yhteen, 
kun rajoittimen kuulapää työnnetään 
lukituskantaan puiteväliä pienentä-
mällä. AutoLock-välisuljin voidaan 
asentaa alas ja ylös tai vaihtoehtoi-
sesti jättää ylempi suljin pois ja kor-
vata se ohjainpultilla ja liukukiskolla. 

Autolock-välisuljin on saanut 
kiitosta sen toimivuudesta, huol-
tovapaudesta ja helppoudesta niin 
arkkitehdeiltä, asentajilta kuin ikku-
nanmyyjiltä. 

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 

TUOTERATKAISU

AutoLock – turvatuote ikkunatuuletukseen

Välisuljin estää tuu-
letusikkunan puit-
teiden liikkumisen 
tuulen vaikutuk-
sesta ja rajoittaa 
aukeamista turval-
lisuussyistä vaadit-
tuun mittaan.  

Välisulkimen edut  
loppukäyttäjälle
• erittäin turvallinen ja helppo-

käyttöinen 
• huoltovapaa 
• ei tarvitse työkaluja avattaessa 

pesuasentoon  
• puitteet niputtuvat painamalla 

ne vastakkain

Lisätietoa 
Juha Jokinen, 050 569 4200
juha.jokinen@scancerco.fi
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Oikea tuote oikeaan paikkaan 
– ehjänä ja oikeaan aikaan

 V
almistavan puutuote- ja 
talonrakennusteollisuuden 
sekä vähittäiskaupan varas-
toivana ja tukkukauppana 

Scancerco asettuu toimitusketjussa 
tuotantolaitoksen jälkeisen tuonti-
kuljetuksen ja asiakasta edeltävän 
jakelukuljetuksen väliin. Valmistajana 
ja valmistuttajana yrityksen rooli on 
tuotantoketjussa tätäkin laajempi. 

Materiaalilogistiikka on osa 
Scancercon yritystrategiaa
Scancercolla materiaalilogistiikasta 
vastaavat ostotilaus- ja varastotii-
mit, jotka yhdessä huolehtivat siitä, 
että tuotteita saadaan valmistajalta 

myös varastoi komponentteina käy-
tettäviä tuotteita valmistavan puu-
tuoteteollisuuden ja talonrakennuk-
sen sekä vähittäiskaupan tarpeisiin. 
Lisäksi yritys varastoi nk. raakamate-
riaaleja, josta Scancercolla työstetään 
lopputuotteita tarvittaviin mittoihin. 
Kuljetukseen liittyvä logistiikka han-
kitaan Scancercolla ostopalveluna. 

Varastotyön arkea

Varastointi on paitsi tavaroiden 
säilyttämistä, työnä myös materiaa-
lin erilaista käsittelyä. Sisääntulossa 
tuote-eriin tehdään vähintäänkin pis-
totarkastuksia järjestelmään kirjaa-
misen lisäksi. Purkaminen, hyllytys, 

Logistiikan toimivuudella  
on erittäin suuri merkitys  
erityisesti tukku- ja  
vähittäiskaupalle sekä 
talon raken nus teollisuudelle, 
joiden tarve komponenteille 
ja valmis  tuot teille on  
jatkuvaa. 

varastoon ja edelleen loppuasiak-
kaalle mahdollisimman laadukkaas-
ti, pienin toimituskustannuksin ja 
aikataulussa. Asiakasrajapinnassa 
toimivat myyjät ja asiakaspalvelun 
henkilökunta vastaanottavat ja siirtä-
vät materiaalilogistiikan tarvitsemaa 
tuotetietoa molempiin suuntiin. 

Scancercolle tavaraa toimitetaan 
Euroopan lisäksi, Kiinasta ja Pohjois-
maista. Logistiikka on Scancercolle 
osa yritysstrategiaa, ei pelkästään 
operatiivista toimintaa. Laaduk-
kaiden tuotteiden lisäksi tarvitaan 
asiakasta palvelevia sisäisiä ketteriä 
logistiikan palveluita, jotta kuljetus-
ketju asiakkaille olisi mahdollisim-
man toimintavarma. Siksi Scancerco 

LOGISTIIKKA
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tavaran siirtely, keräily, inventointi, 
pakkaaminen ja lähettäminen ovat 
päivittäisiä varastotehtäviä tava-
ran tullessa myydyksi. Kuljetusten 
kustannustehokkuuden lisäämiseksi 
asiakkaan erilliset tilaukset yhdiste-
tään kolleiksi ja kerätään kokonai-
siksi lavalähetyksiksi. Scancercolla 
perinteinen paperikeräily korvattiin 
viime talvena viivakoodiskannerilla, 
mutta tekniset haasteet ovat vielä 
rajoittaneet sen hyödyntämistä täys-
mittaisesti logistiikan koko toiminta-
ketjussa.

Varastotyöhön liittyy myös asiak-
kaille tarjottavia varastopalveluita. 
Scancerco esimerkiksi räätälöi tuot-
teita määrämittoihin sekä kokoon-
panee ja pakkaa niitä erikokoi siin 
tuotanto- tai jälleenmyyntiyksiköihin. 
Scancerco tarjoaa asiakkailleen myös 
rahdituksia omalla kuljetussopimuk-
sellaan siten, että asiakkaan ei tarvit-
se lainkaan huolehtia niistä. Huolin-
taan liittyvä viranomaispapereiden 
hoitaminen tuonnin ja viennin osalta 
hoidetaan ulkopuolisena palveluna. 

Vaikka varastohenkilökunnan 
arkea raskaiden tavaroiden siirtelys-
sä helpottavat trukit ja siirtolavat, ei 
kuntosalille työpäivän jälkeen enää 

Asiakas voi turvata tuotannon ja 
työmaiden tarvitsemien tuotteiden 
saatavuuden sopimuksella, jossa 
Scancerco sitoutuu hankkimaan 
ja varastoimaan tietyn määrän 
nimettyjä tuotteita ko. asiakasta 
varten. Vastaavasti asiakas sitoutuu 
ostamaan kaikki sitä varten tilatut ja 
varastoidut tuotteet. Korvamerkit-
tyjen tuotteiden määrät perustuvat 
asiakkailta saatuihin ennakoihin ja 
niiden hinnoittelu on sidottu nimen-
omaisiin ostomääriin. Erityisesti 
suurasiakkaat turvaavat tavaravirto-
jen tasaisen jatkuvuuden tuotanto-

linjoille ja työmaille korvamerkityillä 
tuotteilla. 

Ennustaminen ilman tietoa on 
riskaabelia. Koska sekä maahan-
tuojan hankinnan että ostajan on 
minimoitava taloudelliset riskit ja 
pysyttävä budjetissaan, tarvitaan 
mahdollisimman ajantasaista ja 
relevanttia tietoa tuotannon ja työ-
maiden tulevasta tuotekulutuksesta. 
Ennakoita tarvitaan sitä aikaisem-
min ja sitä pidemmälle ajanjaksolle, 
mitä pidempi on tarvittavien tuottei-
den tuotanto- ja toimitusaikataulu 
maahantuojalle. Esimerkiksi Kiinassa 

valmistettavien tuotteiden tuleva 
menekki pitää pystyä ennakoimaan 
kuusi kuukautta ennen tavaran 
saapumista Suomeen, Euroopas-
sa aikahaitari on viikosta kolmeen 
kuukautta. Päivittämällä ennakoita 
säännöllisesti tavarantoimittajan 
suuntaan, ei kummallekaan osa-
puolelle synny taloudellista me-
netystä eikä lisäkuluja kulutuksen 
muuttuessa. Scancerco suosittelee 
tuotteesta riippumatta ennakoi-
den päivitystiheydeksi asiakkailleen 
enintään kahta kuukautta. Tiheämpi 
päivittäminen on aina plussaa. 

ole tarvetta. Satojen lavapaikkojen li-
säksi pienempää varastoitavaa varten 
on puolentuhatta pientavarahylly-
paikkaa. Scancercolla lähes 1700 m2 
varastosta ja sen tarjoamista palve-
luista pitää huolta kuusi henkilöä.

Tasapainoilua kysynnän ja 
tarjonnan välillä
Varastojen pitäminen tarkoittaa liike-
taloudellista tasapainoilua kysynnän 
ja tarjonnan välillä. Ilman ensimmäis-
tä ei ole jälkimmäistä. Osa teolli-
suusasiakkaista on kustannussyistä 
ulkoistanut myös oman varastoinnin. 
Tällöin asiakas maksaa varastoin-
titapahtumista ja varastoinnista ja 
tukkukauppa huolehtii asiakkaan 
tuotteista. 

Scancercon tuotevalikoima on 
ABC-luokiteltua, jossa suurimman 
myyntivolyymin tuotteet ovat no-
peasti saatavilla. Vastaavasti hitaam-
min kiertävissä saatavuuskin on 
hitaampi.

Koska toimitusajat vaihtelevat 
suuresti, Scancerco varastoi osaa 
tuotteista yleiseen myyntiin ja osaa 
nk. korvamerkittyinä. Kun viikoittai-
set toimitukset tehtaille ja työmaille 

toimivat hyvin, tuotantoyksiköiden 
oma varastointitarve pienenee huo-
mattavasti.

Scancercon palvelu lupausta varas-
totuotteille arvostetaan asiakkaiden 
keskuudessa. Ennen puolta päivää 
tehdyt tilaukset lähtevät samana päi-
vänä, puolen päivän jälkeen tehdyt 
seuraavana arkipäivänä. 
 

suoja-alue safe area
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 Arja Juujärvi

Asiakkaalle varastointi, hinta ja ostositoumus  
kulkevat käsi kädessä

Tuotepakkaukset räätälöidään  
asiakkaiden tarpeiden mukaan.
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YRITYSESITTELY

Otlav S.p.A  
– huipputeknologiaa ja historiaa
Italialainen Otlav S.p.A valmistaa ovien ja ikkunoiden saranoita sekä niiden lisävarusteita. 
Scancerco ja Otlav ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2005 tuoden laadukkaita pultti- ja 
piilosaranoita Suomeen. 
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 I
talialainen yrittäjä Angelo Padova-
nin perusti Otlav S.p.A -yrityksen 
1956, josta lähtien perheyritys on 
valmistanut laatustandartoi tuja pult-

ti- ja piilosaranoita jo yli 2,2 biljoonaa 
kappaletta. Otlav- saranoita eduste-
taan 80 maassa ympäri maailmaa.

Huipputeknologinen 
tuotantolaitos
Otlav rakennutti pääkonttorin Italiaan, 
Santa Lucia Di Piaveen 2007. Samassa  
ra kennuksessa toimii myös huippu-
teknologialla varustettu tuotanto  laitos, 
jonka automaatiolla vä hen netään mm. 
hallinta- ja tuotantokustannuksia.

Esimerkkinä huipputeknologiasta 
ovat erityisesti Otlaville valmistetut 
automaattiset laserohjatut kuljetus-
autot, jotka kuljettavat, jakelevat 
ja noutavat tarvittavat materiaalit 
prosessointiin koneesta toiseen kes-
keytyksettä. Tuotantosykli raaka-ai-
neen saapumisesta pakkaamiseen ja 
tuotteiden toimitukseen on nopeaa, 
turvallista ja tarkkaa. 

Yritys on panostanut automaa-
tiossa vahvasti tekniikoiden sisäiseen 
kehitykseen tavoitteena toimintavar-
muus odottamattomissakin olosuh-
teissa. Automaation etuna on ollut 
myös työntekijöiden turvallisuuden 
paraneminen, sillä 1990-2008 onnet-
tomuudet laskivat 95%.

OTLAV S.p.A LYHYESTI
• liikevaihto 2018: $28,9 milj. 
• 115 työntekijää
• alan ainoa täysautoma ti soitu 

tuotanto Euroopassa
• lähes 100 patenttia
• sisaryritykset: 

Myrtus, Italia,  
- galvaaniset käsittelyt  
Samarcu, Romania 
- korkean teknologian  
  tuotantoprosessit

Historiaa ja taidetta

Santa Lucia Di Piave sijaitsee Trevi-
sionin läänissä, joka aikoinaan kuului 
Venetsian Tasavallalle. Maa säilytti 
itsenäisyyden katkeamattomasti vuo-
desta 421, yhteensä 1300 vuotta. Se 
on saavutus, mihin mikään toinen 
valtio ei ole kyennyt koko ihmis-
kunnan historian aikana. Alueen 
historian lisäksi Otlav kunnioittaa 
taidetta, mikä näkyy toimiston vä-
liovissa. Niistä jokaisen tasopinnassa 
on yhden taidehistoriasta tunnetun 
venetsialaisen mestarimaalarin teok-
sen kuva.  

suoja-alue safe area

PMS 660 blue

PMS 369 green

 Henna Mattila


