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LITTOINEN
Minnamaria Koskela

N
ämä ovat juuri niitä kuu-
luisia tuppeensahattuja 
koivulankkuja, naurah-
taa toimitusjohtaja Juk-
ka Korhonen, osoittaa 

puupinoa Huonekalutehdas 
Korhosen tehdassalissa ja jat-
kaa:

– Jalostusasteemme on alus-
ta lähtien ollut korkea. Harvas-
sa suomalaisessa huonekaluteh-
taassa nykyään puu jalostetaan 
lankuista tuotteeksi asti.

Korhosen tehtaan tuotteet 
ovat kaikille tuttuja: suurissa 
halleissa valmistetaan suomalai-
sen muotoilun klassikkoja, Alvar 
Aallon huonekaluja. Jukka Kor-
honen on johtanut Turun lähellä 
Littoisissa sijaitsevaa huoneka-
lutehdasta vuodesta 1982. 

Perheyrityksellä on takanaan 

pitkä ja maineikas historia: teh-
das täyttää marraskuussa 100 
vuotta. Sen osakekannasta noin 
99 prosenttia on suvun omistuk-
sessa, ja toiminnassa on mukana 
jo neljännen polven edustajia. 
Uudet haasteet kiehtovat, mut-
ta pörssiin yritys ei haikaile.

Isoisän jäljissä
Huonekalutehtaan tarina alkaa 
vuodesta 1910, jolloin Jukka 
Korhosen isoisä, puuseppä Ot-
to Korhonen kumppaneineen 
perusti Turkuun Huonekalu- ja 
Rakennustyötehtaan, joka val-
misti ajan hengen mukaisia tyyli-
huonekaluja porvarisperheille. 

Vuosi 1929 oli yrityksen tule-
vaisuuden kannalta ratkaiseva: 
tuolloin nuori, Jyväskylästä Tur-
kuun muuttanut arkkitehti Al-
var Aalto ja Otto Korhonen ta-
pasivat toisensa ja aloittivat pi-
an yhteistyön. 

Aikaansa edellä olevien visio-
näärien työn tuloksena syntyi 
sarja moderneja, teollisesti val-
mistettavia puuhuonekaluja.

Herrojen työnjako oli seuraa-
va: Aalto suunnitteli huonekalut 
ja Korhonen kehitti innovatiivi-
sen puuntaivutustekniikan.

Näin syntyivät Aalto-huone-
kalujen peruselementit eli mas-

siivipuusta taivutettu L-jalka, 
lamelleista tai vanerista liima-
tut taivutetut selkänojat, kon-
solit ja jouset. 

Ensimmäisiä yhteistyöhank-
keita olivat Paimion parantola 
ja Viipurin kirjasto, jotka valmis-
tuivat 1930-luvun alussa.

Paimioon suunnitellusta noja-
tuolista on muodostunut moder-
nin huonekalumuotoilun ikoni, 
jonka prototyyppejä ostetaan 
huikeaan hintaan kansainväli-
sissä huutokaupoissa.

Huonekalujen markkinoin-
tia ja myyntiä varten perustet-
tiin vuonna 1935 Artek Oy. 

Palvelupaketti
Huonekalutehdas laajensi toi-
mintaansa 1990-luvulla ja alkoi 
Aalto-huonekalujen ohella val-
mistaa muitakin design-kalustei-
ta. Yhteistyötä tehtiin mm. jul-
kitilakalusteisiin erikoistuneen 
Mobel Original Design Oy:n 
kanssa, jonka liiketoiminnan 
yritys lopulta osti vuonna 2007.

Mobel-malliston suunnitteli-

jajoukkoon kuuluvat pääsuun-
nittelija Jouko Järvisalon ohella 
sisustusarkkitehdit Vesa Dams-
ki, Pentti Hakala, Teemu Järvi 
ja Heikki Ruoho.

Viime vuosina Korhonen on 
ryhtynyt tarjoamaan palveluita 
Artekin ja Mobelin ohella myös 
muille design-huonekalualan 
yrityksille:

– Kehitämme uudenlaista toi-
mintakonseptia design-yrityksil-
le, kokonaisvaltaista pakettia, 
joka sisältää kalusteiden tuote-
kehityksen, tuotannon ja logis-
tiikan palveluita ympäristöteki-
jöitä unohtamatta. Pyrimme ver-
kostoitumaan muiden alan toi-
mijoiden kanssa, mikä on Suo-
messa haastavaa, Jukka Korho-
nen kertoo.

75 henkilöä työllistävän teh-
taan liikevaihto on noin 5 mil-
joonaa euroa. Sen tuotannos-
ta suurin osa muodostuu edel-
leen Alvar Aallon suunnittele-
mista kalusteista, joista vientiin 
menee Artekin kautta noin 30 
prosenttia.

Viennin kannalta merkittävim-
piä maita ovat Yhdysvallat, Ruot-
si, Italia, Japani ja Australia. 

Parhaillaan tehtaan valmis-
tamia kalusteita on esillä mm. 
Shanghain maailmannäyttelys-
sä: Suomen Kirnu-paviljongissa 
kävijä voi levähtää Aallon kol-
mijalkajakkaralla tai Damskin 
Object-tuolilla istuen.

Käsityöperinteet
Korhosen huonekalut valmiste-
taan suomalaisesta massiivikoi-
vusta, joka tuodaan Itä- ja Kes-
ki-Suomesta, esimerkiksi Rau-
talammilta.

Vaikka valmistusmenetelmät 
ja raaka-aineet ovat vuosien ku-
luessa kehittyneet ja useat tuot-
teet valmistetaan nykyisin tuo-
tantolinjoilla, tarvitaan tuottei-
den viimeistelyssä perinteistä 
käsityöosaamista.

Teknisesti vaativat huoneka-
lut, niin sanotut ikonihuoneka-
lut kuten Paimio-tuoli, valmis-
tetaan edelleen käsityönä yhden 
tuolin päivätahtia.

– Kovenevassa kilpailussa am-
mattitaitoinen ja laatutietoinen 
henkilökunta on menestyksem-
me tae”, toimitusjohtaja Korho-
nen toteaa.

Tehtaalla valmistetaan mas-
siivipuuhuonekaluja, taivuttei-
ta sekä pöytiä. 

Littoissa tehdään puuosat ja 
kootaan kalusteet, verhoilu tee-
tetään alihankkijalla lähistöllä 
sijaitsevassa Kuusivaaran huo-
nekaluverhoomossa niin kuin 

on tehty jo vuodesta 1914 läh-
tien.

Huonekalutehdas valmis-
taa noin 50 000 erilaista Aalto-
huonekalua vuodessa, mikä niis-
tä mahtaa olla toimitusjohtajan 
oma suosikki?

– Pidän eniten viuhkajalkajak-
karasta, jonka Aalto suunnitte-
li Tukholman messuille vuon-
na 1954. Se on yksinkertaises-
ti kaunis, kertoo toimitusjohta-
ja Korhonen.

Satavuotias Korhosen huonekalutehdas laajentaa toimintaansa.

Aaltoa jo neljä polvea
1HUONEKALUTEOLLISUUS

”Teknisesti 
vaativat, niin sanotut 
ikonihuonekalut 
kuten Paimio-tuoli, 
valmistetaan 
edelleen käsityönä 
yhden tuolin             
päivätahtia.”

KÄSITYÖTÄ  Huonekalujen valmistus on tiimityötä. Kuvassa Elina Manninen hioo ritiläpenkkiä.  Käsityöllä on edelleen merkittävä osuus etenkin niin 
sanottujen ikonihuonekalujen valmistamisessa.

ROBERT SEGER

Minnamaria Koskela

Vuonna 1935 perustettu Ar-
tek aloitti juhlavuotensa helmi-
kuussa avaamalla Tukholmaan 
oman toimiston ja näyttelytilan. 
Myös New Yorkissa Manhatta-
nilla avattiin vastikään yrityksen 
näyttelytila ja toimisto.

New York on yrityksen kan-
nalta erityisen merkittävä, sillä 
se tavoittelee näkyvyyttä koko 
Yhdysvalloissa – suurten mark-
kinoiden maassa Artekin tuot-
teet ovat tunnettuja lähinnä tai-
teilija- ja arkkitehtipiireissä, ei-

vät suuren yleisön parissa.
Artekin tuotteita on aiemmin 

ollut saatavilla vain jälleenmyy-
jien ja projektimyynnin kautta, 
joten oma, pysyvä näyttelytila 
vahvistaa tuotemerkin tunnet-
tavuutta.

New Yorkin kansainvälisil-
lä huonekalumessuilla on par-
haillaan esillä Dress the Chair 
-kampanjan tuloksena synty-
neitä tulkintoja Artekin klas-
sikkohuonekaluista, kuten ita-
lialaisen muotitalo Missonin 
ylellisillä kankailla verhoiltu 
Tankki-tuoli ja kolmijalkajak-

kara.
Milanossa Artekin markki-

noimia huonekaluja voi ihail-
la shoppailun lomassa Bouti-
que Missonissa ja Shanghaissa 
maailmannäyttelyssä Suomen 
Kirnussa.

Vuonna 1992 Artek myytiin 
sijoitusyhtiö Proventukselle, 
mutta sen pääkonttori on edel-
leen Suomessa. 

Yritys on laajentanut toimin-
taansa, ja Aalto-huonekalu-
jen ohella se markkinoi myös 
muita design-kalusteita kuten 
Knollin, Vitran ja Fritz Hanse-

nin tuotteita.
Yrityksen toimitusjohtaja-

na on vuodesta 2005 lähtien 
toiminut Mirkku Kullberg. 
Taiteellisesta johtamisesta on 
vuodesta 2004 vastannut brit-
timuotoilija Tom Dixon, joka 
on myös osakkaana yritykses-
sä.

Artekilla on nykyisin kak-
si selkeästi erilaista brändiä, 
Artek ja Tom Dixon, joilla on 
omat identiteetit ja mallistot. 
Tiivistä yhteistyötä tehdään 
tuotekehittelyssä, logistiikassa 
ja markkinoinnissa.

75-vuotias Artek näkyy maailmalla

  Aallon kuuluisa kolmijalkajakkara muotitalo Missonin kankaalla 
verhoiltuna.

Islannissa pieleen meni liian moni asia. Yhteiskunnan valuvika
oli poliitikkojen, yritysmaailman ja median liian läheiset suhteet.
Ajatuspaja e2:n johtaja Karina Jutila vieraskolumnissaan, Maaseudun Tulevaisuus 23.7.
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NIMITYKSET
ELÄKELIITON KESKI-SUOMEN PII-
RI RY:

Toiminnanjohtajaksi on va-
littu kasvatustieteiden maiste-
ri, luokanopettaja Eeva Karju-
la Helsingistä. Hän aloittaa uu-
dessa toimessaan 2. elokuuta.

RAVINTOLA PÖLLÖWAARI:
Pöllöwaarin keittiön vuoro-

mestariksi on nimitetty 1.8. al-
kaen Mari Moilanen.

DELTA AUTO OY:
Uudeksi johtajaksi on nimitet-

ty kauppatieteiden maisteri Jyrki 
Kupila (46). Kupila siirtyy Del-
tan palvelukseen Oy BMW Suo-
mi Ab:stä, jonka toimitusjohta-
jana hän on toiminut vuodes-
ta 2006 lähtien. Kupila aloittaa 
työt 1. syyskuuta.

Koko kaupunki 
Kankaalle
Maalais- tai ur-

baanin legendan 
mukaan radion 
maamiehen 

tietolaarissa nimimerkki Paa-
lutinko turhaan kysyi, saako 
naapurin tontille rakentaa. 
Myös Jyväskylässä Kankaan 
tehtaan alueelle tuntuu 
olevan menijöitä ja ideoita 
enemmän kuin sinne mahtuu.

Kankaan alueelle on tähän 
mennessä julkisuudessa eh-
dotettu ainakin keskussairaa-
laa ja messukeskusta. Kuten 
hyvin tiedetään, kumpikin 
kaupungissa jo on.

Humisevan harjun viisi-
vuotissuunnittelukomitean 
alajaosto ehdottaa Kankaan 
alueelle konserttitaloa (sillä 
sitä kuuluu ehdottaa kaikkiin 

mahdollisiin paikkoihin, 
kun asiasta ei kuitenkaan 
kyetä päättämään), uutta 
pesäpallostadionia, keskuspy-
säköintitaloa (Kirkkopuiston 
parkkihallin sijaan), MM-
rallin kaupunkierikoiskoetta, 
teknologiakeskusta, satamaa 
(Tourujokea tosin pitäisi 
leventää ja kanavoida), 
kauppahallia, kauppatoria, 
kaupungintaloa, kumppa-
nuustaloa, Jyväskylän neljättä 
Prismaa ja neljättä Citymar-

ketia, SuomiPop-festivaalia, 
pilvenpiirtäjää, jättimäistä 
kirpputoria ja luonnonsuoje-
lualuetta.

Vai miten olisi Mini-
Jyväskylä? Siellä esiteltäisiin 
Jyväskylää pienoiskoossa. 
Idean voi ottaa Ähtärissä, 
jonka eläinpuiston vieressä 
toimi Mini-Suomi 1980-
luvun lopulta 2000-luvun 
alkuvuosiin saakka. Paikan 
ideana oli esitellä Suomea 
pienoiskoossa.

VAIN HARVALTA huoltoasemalta 
saa huoltoa, mutta mikä ero on 
huoltoasemalla ja päivittäis-
tavarakaupalla? Humisevan 
harjun satunnaista vakinai-
sempi avustaja huomasi tällä 
viikolla, että vain jälkimmäi-
sestä paikasta saa vaihteisto- ja 
ohjaustehostinöljyä.

Asiakas meni luottavaisesti 
sellaiselle huoltoasemalle, 
jossa autotarvikkeita vielä on 
jokin verran tarjolla, muttei 
ollut asiakkaan tarvitsemaa 
öljyä. Iso ruokakauppa, joka 
myy paljon muutakin, puo-
lestaan yllätti monipuolisella 
tarjonnallaan.

JYVÄSKYLÄN Valon kotikent-
tä Kuokkalan Yrttisuolla tun-
netaan nykyään vitsikkäästi 
Parkki-Areenana, vaikka 
nimenomaan parkkipaikkoja 
alueella on vähän. Keski-
viikkona Valon ja Kirittärien 
pelin aikana jaettiin runsaasti 
parkkisakkoja, kun kaupun-
gin pysäköinninvalvonta 
näytti ydinosaamistaan.

Olisi syytä muuttaa kentän 
nimeä. Parhaiten sopisi 
Pysäköinninvalvonta-areena.

jorma.rahkonen@
keskisuomalainen.fi 

Humiseva 
harju
Jorma Rahkonen

”Vai miten 
olisi Mini-Jy-
väskylä? Siellä 
esiteltäisiin 
Jyväskylää pie-
noiskoossa. ”

  Karjula

TAKSILIIKENNE

Kustannukset
ja hinnat nousivat
Tilastokeskuksen mukaan 
taksiliikenteen kustannukset 
nousivat vuodessa 3,3 pro-
senttia. Invataksiliikenteen 
kustannukset kohosivat 3,2 
prosenttia ja sairaankuljetuslii-
kenteen 3,3 prosenttia.

Kustannukset laskivat alku-
vuonna 2009, mutta lähtivät 
pian sen jälkeen jälleen nou-
suun. Kokonaiskustannusten 

nousuun vaikuttivat erityisesti 
polttoaineiden kallistuminen se-
kä palkkakustannusten kasvu.

Tilastoa käytetään kuvaa-
maan hintapaineita taksi- ja 
sairaankuljetusliikenteen alalla.

Taksiliikenteen enimmäis-
hinnat nousivat heinäkuun 
alussa keskimäärin 4,1 pro-
senttia ja invataksiliikenteen 
hinnat 3,5 prosenttia.

ERICSSON

Asiakkaat empivät
vielä uusia sijoituksia
Maailman suurin verkkolaite-
valmistaja Ericsson jäi toisella 
neljänneksellä odotuksista. Yh-
tiön liikevoitto jäi 5,3 miljardiin 
kruunuun, kun markkinoilla 
oli odotettu 5,8 miljardia.

Myynti hupeni viime vuo-
desta kahdeksan prosenttia.

Ericssonin mukaan monet 
asiakkaat empivät talouden 
taantuman jälkeen vielä uusia 

sijoituksia. Myös viime vuoden 
komponenttipula rassasi Erics-
sonia kuluneella neljänneksellä.

Toimitusjohtaja Hans Vest-
bergin mukaan komponentti-
pula näyttää pitkittyvän, mikä 
viivästyttää Ericssonin toimi-
tuksia. Yleisesti näkymät ovat 
kuitenkin lupaavat ja Ericsson 
tulee kasvamaan markkinoita 
nopeammin, hän vakuutti.

Rakennuskonserni YIT on 
kasvattanut tilauskantaansa ja 
näkee asuntokaupan ja -raken-
tamisen jatkuvan suotuisana 
sekä Suomessa että Venäjällä. 
Yhteenlaskettu tilauskanta on 
kasvanut alkuvuodesta kah-
deksan prosenttia.

Suomessa oli asuntoja raken-
teilla kesäkuun lopulla runsaat 
4 200, yli kaksinkertainen mää-

rä viime vuoteen verrattuna. Yli 
70 prosenttia on myyty. 

Venäjällä valmistuu loppu-
vuonna viime vuotta enemmän 
uusia asuntoja.

Huollon ja kunnossapidon 
osuus YIT:n liikevaihdosta on 
noussut jo yli 40 prosenttiin. 
Lisää kasvua tälle alalle tuo 
saksalaisen kiinteistöpalvelu-
yhtiö Caverionin osto.

Rakentaminen piristyy
Suomessa ja Venäjällä

YIT

HELSINKI
Virvamaria Toikka

Suomalaiset ovat koko heinä-
kuun ostaneet tavallista ke-
sää enemmän jäätelöä. Nest-
lèn myyntijohtaja Pekka Heli-
nin mukaan tavanomaista läm-
pimämpi heinäkuu on korotta-
nut jäätelömyynnin kaksinker-
taiseksi normaalista.

– Nyt on ollut jopa neljä tai 
viisi kertaa vilkkaampaa kuin 
sadekesänä, Helin kertoo.

Ingmanin toimitusjohtaja Pe-
ter Ingman toivoo menneiden 
neljän superviikon lisäksi aina-

kin yhtä helteistä viikkoa lisää.
– Jos sellainen tulee, myyntim-

me on turvattu loppuvuodeksi, 
Ingman lisää.

Suomalainen syö edelleen jää-
telöä keskimääräistä eurooppa-
laista enemmän. Viime vuonna 
suomessa myytiin jäätelöä asu-
kasta kohden noin 13 litraa.

Helin pitää selvänä sitä, miksi 
suomalaiset ovat jäätelön suurku-
luttajia. Jäätelöä ostetaan pakasti-
meen varastoon, mikä eroaa esi-
merkiksi baltialaisten tavoista.

– Ja meillä jäätelö tehdään ker-
masta eikä kasvisrasvasta kuten 
taas Etelä-Euroopassa. 

Heinäkuu piristi
jäätelön myyntiä


