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Kantarelli matkalla myyntiin
Minnamaria Koskela

Suurten laatuhuutokauppata-
lojen kevätsesonki lähestyy ja 
esineiden sisäänjättö on meneil-
lään. Yritykset ovat perinteises-
ti arvioineet ja vastaanottaneet 
esineitä omien tilojensa lisäksi 
pankkien ja vakuutuslaitosten 
saleissa, mutta nykyisin ne tar-
joavat myös kotikäyntejä, koko-
naisten koti-irtaimistojen arvi-
ointeja ja ns. Private Sale -tilai-
suuksia.

Henrik Kihlman ja Bukows-
kin toimitusjohtaja Christian 
Boman kiertävät parhaillaan 
eri puolilla Suomea arvioimas-
sa ja vastaanottamassa myyn-
tiin antiikkia, taidetta, taidekä-
sityötä, koruja ja hopeaesineitä. 
Kotikäynnit ovat asiakkaalle il-
maisia kuten muukin arvioin-
tipalvelu eivätkä ne sido häntä 
mihinkään.

–!Aikaisemmin olemme teh-
neet kotikäyntejä vain Helsingis-
sä. Ihmiset tuntuvat arvostavan 
sitä, että tulemme heidän luok-
seen emmekä vain istu ja odota 
kävijöitä Helsingin toimitiloissa, 
Boman kertoo.

–!Kotikäyntien etuna on se, 
että samalla kun tulemme kat-
somaan asiakkaan valitsemia 
esineitä, huomaamme usein 
muutakin kiinnostavaa. Sel-
laista, jota ei ole ajateltukaan 
myyntiin. Asiakas saattaa tar-
jota meille arvokkaina pitämi-
ään posliiniesineitä, mutta yl-
lättyy, kun kerromme vanhan 
jalkalampun olevan arvoesine, 
Kihlman kertoo.

Jyväskylää ennen Kihlman ja 
Boman ovat käyneet Vaasassa ja 
pakettiauto on jo täynnä tava-

raa. Kyydissä on muutamia öl-
jyvärimaalauksia, Alvar Aallon 
pyöreä tupakkapöytä, talonpoi-
kaissohva ja pienesineitä. Seu-
raavina viikkoina vuorossa ovat 
Tampere ja Turku, ensi syksynä 
Kuopio.

Jyväskyläläiskodeissa Bu-
kowskin edustajille esitellään 
muun muassa Kupittaan kera-
miikkaa, Arabian astioita, ho-
peisia kynttilänjalkoja, vanha 
kultasormus ja Tapio Wirkka-
lan suunnittelema Kantarelli-
maljakko. 

Keramiikkaesineillä ja pos-
liiniastioilla ei ole kysyntää 
laatuhuutokaupassa, joten asi-
antuntijat suosittelevat niiden 

myymistä huutonetissä tai pai-
kallisessa huutokaupassa, joiden 
kysyntä on erilainen ja välitys-
kulut ovat pienemmät.

Suomalainen muotoilu on 
kovassa kurssissa niin koti-
maassa kuin ulkomaillakin, 
joten design-klassikko Kan-
tarellilla on kysyntää laatu-
huutokaupassa. 

Tapio Wirkkalan suunnittele-
masta Kantarellista on olemassa 
useita versioita. Maljakon lähtö-
hintaan vaikuttaa mm. sen koko 
ja kunto, onko kyseessä uniik-
kiesine vai onko se tehty sarja-
tuotannossa. 

Kantarellista tehdään myyn-
tisopimus ja se lähtee kohti Hel-
sinkiä ja maaliskuussa pidet-
tävää design-huutokauppaa. 
Maljakon lähtöhinnaksi sovi-
taan 400–600 euroa, olisipa 
kiinnostavaa kuulla, kuinka 
korkealle sen vasarahinta lo-
pulta nousee. 

Taide ja design vetävät puo-
leensa myös taloudellisesti 
epävakaina aikoina toisin kuin 
yleensä luullaan. Pörssikurssien 
lasku ei näy laatuhuutokauppa-

talojen vasarahinnoissa. Viime 
vuosi oli taidemarkkinoilla yksi 
parhaimmista. 

Bukowskis myi viime vuoden 
aikana 70 taideteosta, joiden jo-
kaisen hinta ylitti 100!000 euroa. 
Suomalaisen modernin kuvan-
veiston hintaennätys tehtiin vii-
me vuonna, kun Laila Pullisen 
pronssiveistos ”Auringonkantaja 
II” myytiin 81!000 eurolla.

–!Haastavasta taloudellises-
ta tilanteesta huolimatta ky-
syntä laatusegmentillä on py-
synyt vakaana. Tämä näkyy 
myös huutokaupattujen esi-
neiden hinnoissa, Christian 
Boman kertoo.

Huutokauppabisnes on asian-
tuntijapainotteinen toimiala. 
Esineiden tutkiminen ja kun-
totarkastuksien tekeminen se-
kä luetteloiminen vie aikaa ja 
henkilöresursseja. Online-huu-
tokauppojen edellyttämä it-tek-
niikka, internet-sivujen ylläpi-
täminen ja päivittäminen, mai-
nonta, tilojen vuokrat – kuluja 
on paljon.

Bukowskis on ainoa suoma-
lainen huutokauppatalo, joka 

tarjoaa online-huutokauppo-
ja. Kyseessä on reaaliaikainen 
palvelu, joka mahdollistaa netin 
kautta huutamisen varsinaisen 
fyysisen huutokauppatapahtu-
man aikana. 

Palvelu on suosittua, huuta-
jia on Kaukoitää ja Yhdysvaltoja 
myöten. Online-huutokaupoissa 
sykli on nopea; yli 100 esinettä 
myydään tunnissa.

Huutokauppatalojen kulut 
katetaan provisioiden ja ns. 
huutomaksujen muodossa. 
Huutokaupan myyntiprovisio 
on 16 prosenttia (sisältää arvon-
lisäveron). 

Vasarahinnan päälle tulee 
vielä niin sanottu huutomak-
su, joka on 22,14 prosenttia (sis. 
alv:n). Huutomaksu jakaantuu 
myyjän ja ostajan kesken.

–!Huutokauppa on tavallista 
välitystä myyjäystävällisempi 
bisnes, sillä liikkeiden välitys-
prosentti, joka on yleensä 30 
prosenttia, kohdistuu yhteen 
esineeseen. Huutokaupassa 
kulut jaetaan, sillä ostaja ot-
taa kantaakseen puolet huu-
tomaksusta, Henrik Kihlman 
kertoo.

Laatuhuutokaupat: Suosio kasvaa epävakaasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

BUKOWSKIS

Pohjoismaiden markkinajohtaja
 ■ Bukowskis on Skandinavian 

johtava laatuhuutokauppatalo, 
joka järjestää kansainvälisiä va-
sarahuutokauppoja, online-huu-
tokauppoja, verkkohuutokaup-
poja ja yksityismyyntejä. Kon-
sernin liikevaihto oli viime vuon-
na noinn 500 miljoonaa kruu-
nua eli noin  59 miljoonaa eu-
roa. Yritys työllistää 120 henki-
löä, joista 20 työskentelee Suo-
messa.

 ■ Puolalainen aatelismies Hen-
ryk Bukowski perusti yrityksen 

vuonna 1870. Yritys laajensi toi-
mintansa Ruotsista Suomeen 
vuonna 1979, jolloin Helsinkiin 
perustettiin pieni myyntikont-
tori.  Nykyisin yrityksellä on huu-
tokaupat Helsingissä ja Tukhol-
massa ja kansainväliset edus-
tajat mm. New Yorkissa, Lon-
toossa, Pariisissa, Moskovassa ja 
Roomassa.

 ■ Muita merkittäviä huutokaup-
pataloja Suomessa ovat Hagel-
stam ja sen alaisuudessa toimi-
va Apollo Auctions.

”
Ihmiset tuntuvat 
arvostavan 

sitä, että tulemme 
heidän luokseen.
Christian Boman

Hopeisten kynttilänjalkojen pohjan leimassa lukee Timo Sarpaneva. 
Leiman numerokoodi kertoo, että kynttilänjalat ovat vuodelta 1961.

HUUTOKAUPPATERMEJÄ

Mitä hinnat kertovat?
 ■ Lähtöhinta on asiantuntijoi-

den antama, markkinoihin mu-
kautettu arvio kohteesta ennen 
huutokauppaa. Lähtöhinnan 
ideana on kertoa ostajaehdok-
kaalle siitä, missä hintaluokas-
sa liikutaan.

 ■ Pohjahinta on alin hinta, niin 
sanottu takuuhinta, jolla huu-
tokappa saa myydä esineen 
eteenpäin. 

 ■ Pohjahinta on salainen, sitä ei 
ilmoiteta esineen tiedoissa. Sitä 

ei aina ole määritelty vaan se voi 
olla myös nolla. Näin on usein 
ulosottoviranomaisten järjes-
tämissä pakkohuutokaupoissa, 
jolloin esineistä halutaan pääs-
tä nopeasti eroon.

 ■ Vasarahinta  eli nuijittu hin-
ta on se hinta, jolla esine läh-
tee huutokaupasta. Vasarahin-
nan päälle tulee vielä ns. huuto-
maksu ja sille laskettava arvon-
lisävero. Huutokaupan kulut ja-
kautuvat sekä myyjälle että os-
tajalle.

Huutokauppatalo Bukowskin Christian Boman (oik.) ja Henrik Kihlman kotikäynnillä Jyväskylässä. Myyntitoimeksianto tehdään Tapio Wirkkalan Kantarelli-maljakosta.

Dynaaminen 
nettihuutokauppa
Minnamaria Koskela

Bukowskis Market -niminen 
verkkohuutokauppa lansee-
rattiin Suomeen viime syksynä. 
Nettihuutokauppa on toiminut 
Ruotsissa jo vuodesta 2008 lähti-
en ja sen liikevaihto on kolmin-
kertaistunut kolmessa vuodessa.

–!Perinteinen huutokauppa on 
luonteeltaan staattinen; siihen 
valmistaudutaan huolella, mutta 
se on hetkessä ohi. Myyntipäiviä 
on yhteensä kahdeksan. Netti-
huutokauppa on auki vuoden 
jokaisena päivänä.  Mahdolli-
suudet ovat rajattomat; kauppaa 
voi käydä 365 päivänä vuodes-
sa 24 tunnin ajan, Henrik Kihl-
man kertoo.

Nettihuutokaupan valttikort-
teja ovat helppous, hauskuus 
ja mukavuus. Palvelu tarjo-
aa asiantuntijoiden arvioimia 
design-esineitä, taidetta ja an-
tiikkia verkossa ympäri vuoro-
kauden. Volyymi on suuri,  net-
tihuutokaupassa on kerrallaan 
esillä noin 2900 esinettä.

–!Bukowskis Market on Poh-

joismaiden johtava netissä toi-
miva laatuhuutokauppatalo. 
Noin 200!000 asiakasta eri puo-
lilta maailmaa vierailee Marke-
tissa kuukausittain. Mikäli esine 
on oikeanlainen ja haluttu, se 
kyllä löytää uuden omistajan, 
Christian Boman kertoo.

Nettihuutokaupan tyypillinen 
asiakas on tyyliä ja estetiikkaa 
arvostava, sisustamisesta kiin-
nostunut henkilö, joka etsii ko-
tiinsa hauskoja tai harvinaisia 
esineitä. Esineitä on eri hinta-
ryhmistä ja hakuja voi räätä-
löidä esineen luokan, hinnan 
ja myyntipaikan sijainnin mu-
kaan. Nettihuutokaupan esinei-
siin voi tutustua myös konkreet-
tisesti; Suomessa myynnissä ole-
vat  tavarat ovat nähtävillä Bu-
kowskin näyttelytilassa Isolla 
Robertinkadulla Helsingissä.

–!Vaikka olen töissä huutokau-
passa, olen itsekin haksahtanut 
tähän nettihommaan. Työpäivän 
jälkeen on mukava istahtaa alas ja 
katsoa, mitä uutta tänään on tul-
lut, Henrik Kihlman naurahtaa.

MATTI SALMI

Sampo Pankki:
Anne Ranta on nimitetty 
asiakasneuvojaksi ja Tuo-
mas Vauhkonen sijoitusasi-
antuntijaksi henkilöasia-
kasliiketoimintaan Jyväs-
kylän konttoriin. He ovat 
toimineet ennen tehtä-
väänsä assistentteina Jyväs-
kylän yritysasiakasliiketoi-
minnassa. 

Pekka Aaltonen on ni-
metty rahoituspäälliköksi 
Jyväskylän konttoriin. Hän 
toimi aiemmin samoissa 
tehtävissä Muuramen kont-
torissa.   

Brand United Oy:
Henri Salonen on nimitetty 
AD:ksi ja projektipäällikök-
si. Salosella on yli 12 vuo-
den kokemus mainosalalta 
ja vahva osaaminen Art Di-
rectorina lukuisista projek-
teista, muun muassa teolli-
suuden ja matkailun alalta. 
Salonen työskenteli aiem-
min Mainostoimisto Dot 
Design Oy:n AD:na. Salo-
sen toimenkuvaan kuuluu 
Jyväskylän toimiston joh-
taminen ja työt asiakasraja-
pinnassa.

Kati Rauhaniemi on ni-
mitetty designstrategiksi. 
Rauhaniemi on Mainos-
toimisto Dot Design Oy:n 
perustaja ja teki liiketoi-
mintakaupan yhdistyes-
sään Brand Unitediin, jossa 
jatkaa yhtenä omistajista. 
Rauhaniemi vastaa uuden 
yrityksen luovan suunnit-
telun kehittämisestä, ja toi-
mii yrityksen hallituksessa.

Fimpec Oy:
Yrityksen varatoimitusjoh-
tajaksi ja johtoryhmän jäse-
neksi on kutsuttu insinööri 

Jari Talka. Nimityksen 
myötä Fimpec Oy avaa toi-
mipisteen Lappeenrantaan, 
missä on myös Talkan pää-
toimipaikka.

Inwido Finland Oy:
FM Marko Kohvakka on 
nimitetty 12.9.2011 alkaen 
henkilöstöjohtajaksi vas-
tuualueenaan Inwido Fin-
land  -konsernin yhtiöiden 
henkilöstöhallinto, hen-
kilöstön kehittäminen ja 
koulutukseen liittyvät asi-
at. Hän toimi aiemmin 
Sappi Fine Paper Europen 
myyntiorganisaation hen-
kilöstöpäällikkönä. 

NIMITYKSET

Ranta Vauhkonen

Aaltonen Salonen

Rauhaniemi Talka

Kohvakka

MAATALOUS

Suomessa kannatetaan vahvaa 
EU:n maatalouspolitiikkaa, ker-
too Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus MTT selvityk-
sensä tuloksista. Vahva maata-
louspolitiikka suojaa viljelijöi-
tä kansainväliseltä kilpailulta ja 
hintavaihteluilta.

MTT selvitti julkista keskus-
telua EU:n yhteisestä maatalo-

uspolitiikasta Suomessa osana 
kansainvälistä tutkimusta, johon 
osallistui 10 EU:n jäsenmaata. 

Vahvaa maatalouspolitiikkaa 
kannatetaan myös isoissa jäsen-
maissa Espanjassa ja Ranskassa. 
Iso-Britannia sen sijaan haluaa 
liberalisoida maataloustuotan-
non ja kohdentaa tukia voimak-
kaammin julkishyödykkeisiin.

Suomessa kannatetaan vahvaa 
EU:n maatalouspolitiikkaa

MOBIILITEKNIIKKA

Teleoperaattori Sonera laajen-
taa 4G-verkkoaan Jyväskylään. 
Yhtiön viestinnästä ei kuiten-
kaan kerrottu vielä perjantaina, 
milloin 4G-verkko alkaa toimia 
Jyväskylässä. Ennestään Sone-
ran 4G toimii pääkaupunkiseu-
dulla, Tampereella, Turussa ja 
Oulussa. 

Teleoperaattori Elisan 4G 
puolestaan pitäisi olla saa-
tavilla yhtiön viime marras-

kuussa lähettämän tiedotteen 
perusteella yli sadalla paik-
kakunnalla useita keskisuo-
malaisia kuntia mukaan lu-
ettuina. DNA:n 4G-nopeuteen 
päästään yhtiön nettisivujen 
mukaan noin 130 paikkakun-
nalla.

4G, neljännen sukupolven 
mobiilitekniikka, on jatkoa laa-
jasti käytössä olevalle 3G-tek-
niikalle. 4G vauhdittaa esimer-

kiksi nettisurff ailua, pelaamista 
ja videoneuvotteluja mobiili-
laajakaistalla.

Sonera kertoo, että se aloit-
ti kaupalliset 4G-palvelut en-
simmäisenä Suomessa marras-
kuussa 2010. 

Elisa kertoo, että sen 4G-pal-
velut avattiin esikaupalliseen 
käyttöön vuoden 2010 alussa 
ja yrityskäyttöön joulukuus-
sa 2010.

Soneran 4G Jyväskylään
KONKURSSIT

Jyväskylän Kotihoitotiimi Oy ase-
tettiin perjantaina omasta hake-
muksestaan konkurssiin. Kotipal-
veluyrittäjä Helena Tähtinen-Ki-
vikäs kertoo, että oma sairaus ei 
antanut jatkaa työtä, eikä yhtiön 
taloustilanne ollut kovin hyvä.

Yrityksen seitsemän työnteki-
jää ovat joko perustaneet oman 
yrityksen tai harkitsevat siirty-

mistä muiden alan paikallisten 
yritysten palkkalistoille.

–!Asiakkaat tietävät tilanteen, 
ja heille olen suositellut muita 
alan yrityksiä, eli kukaan ei ole 
jäänyt tyhjän päälle, kertoo Täh-
tinen-Kivikäs.

–!Nyt on itselläni uudelleen-
kouluttautumisen paikka uusiin 
tehtäviin, hän toteaa.

Kotihoitotiimi
lopetti Jyväskylässä

Kansakunnan kerma 
asuu vuokralla 
pilkkahintaan
HELSINKI
Antti Autio / STT

Menneinä vuosikymmeninä 
suuret työnantajat omistivat 
kokonaisia asuintaloja, joita 
vuokrattiin työsuhdeasun-
noiksi yhtiön omille työnteki-
jöille edulliseen hintaan. Näin 
taattiin työvoiman saatavuus.

Nyt työntekijöille vuok-
ratut asunnot ovat historiaa 
ja talot on myyty. Työsuh-
deasuminen ei kuitenkaan 
ole jäänyt menneen maail-
man ilmiöksi, vaan se elää ja 
on voimissaan johtoportaan 
asumismuotona.

–!Työsuhdeasunnoista on 
tullut yhä useammin johta-
vassa asemassa olevien hen-
kilöiden ja kansainvälisten 
asiantuntijoiden etu, kertoo 
Vuokraturvan myyntijohtaja 
Petri Meckelborg.

Asuntoedun tuoma talou-
dellinen hyöty on merkittä-
vä. Vuokraturvan esimerkin 
mukaan Helsingin Kruunun-
haassa arvoalueella sijaitse-
van 110 neliömetrin ja neljän 
huoneen asunnon markkina-
vuokra on 2!700 euroa kuu-
kaudessa, mutta verotusarvo 
on vain 1!240 euroa kuukau-
dessa. Summaa käsitellään 
verotuksessa kuin palkkaa.

Jos asuntoedun saajan ve-
roprosentti on 50 prosenttia 
eli johtajatasoa, asumiskus-
tannuksiksi jää 620 euroa. 
Tavallinen pääkaupunki-

seudulla markkinavuokraa 
maksava ihminen saa sillä 
hinnalla 30 neliömetrin yk-
siön Vantaan Myyrmäestä.

Meckelborgin mielestä 
työsuhdeasuntojen edulli-
suuteen ei liity vilpillisyyt-
tä, vaan valtio haluaa tukea 
edullista asumista.

–!Verotusarvot ovat verotta-
jan tarkoituksella edullisiksi 
määrittämiä.

Hän myöntää kuitenkin, että 
joissakin tapauksissa järjeste-
lyissä on juridisesti tai moraa-
lisesti huomautettavaa. Asias-
ta ei kuitenkaan pidä hänen 
mukaansa tehdä yleistyksiä.

Työsuhdeasunnot nousivat 
esille Finnairin toimitusjoh-
tajan Mika Vehviläisen asu-
misjärjestelyjen yhteydessä. 
Finnair kertoi perjantaina, et-
tä kauppaan liittyvät toimet 
johtavat esitutkintaan.

Meckelborg kertoo, et-
tä Suomessa on muutamia 
kymmeniä tuhansia perhei-
tä, joilla on työsuhdeasunto. 
Vain alle 5 prosenttia kaikista 
vuokra-asunnoista on enää 
työsuhdeasuntoja.

Yksi merkillisyyksistä on 
se, että verotusarvoa lasket-
taessa Suomi on jaettu vain 
kahteen vyöhykkeeseen, pää-
kaupunkiseutuun ja muuhun 
maahan. Samankokoisen ja 
-ikäisen asunnon verotusarvo 
on siten sama esimerkiksi Tu-
run keskustassa ja Utsjoella.


