
PIKLAKSEN VERKKOKAUPASTA  38 MILJ. 
OVIMALLIA JA 200 VA RIVAIHTOEHTOA 

PIKLAS OY:N TOIMITUSJOHTAJA ERKKI  TOLVASEN JA TUOTEPÄÄLLIKKÖ JUKKA LEINOSEN  

HAASTATTELU   11.12.2015 

 

1. SINUT KUTSUTTIIN ERKKI PIKLAKSEN TOIMITUSJOHTAJAKSI V. 2013. MINKÄ KOKOISTA 

ORKESTERIA JOHDAT JA KUINKA SINUT OTETTIIN PYHÄNNÄLLÄ VASTAAN ? 

 

Orkesterin koko on 90 henkilöä ja kesäisin se nousee 115 henkilöön. Piklas Oy on osa PRT-

Forest Oy konsernia mihin kuuluu PRT-Wood Oy, Kontiotuote Oy, Mellano Oy, Lappi-Talot Oy 

ja Pyhännän Rakennustuote Oy ja Jukkatalo Oy. Ottaessani orkesterin johtamisen vastuulleni 

yhtiön liikevaihto oli v. 2012 lopussa 7,9 milj. eur ja se tulee nousemaan tämän vuoden 

lopussa 14,2 milj. euroon. 

 

Minut otettiin avoimesti vastaan ja olin heti alusta lähtien osa porukkaa. Sopeutumista on 

helpottanut ja nopeuttanut varmaankin se, että liikun tehtaalla ollessani farkuissa ja pyrin 

aina avoimesti keskustelemaan heidän kanssaan. Työntekijälle on luotava ilmapiiri, jossa hän 

uskaltaa tuoda omat mielipiteensä esille ovatpa ne sitten kielteisiä tai myönteisiä. 

 

 

2. OVI-JA IKKUNATEOLLISUUDESSA ON PALJON ERILAISIA TOIMIJOITA PIENISTÄ 

PERHEYRITYKSISTÄ SUURIIN KONSERNEIHIN. MIKÄ ON SE TEIDÄN JUTUNNE NÄILLÄ YHÄ 

KIRISTYVILLÄ KOTIMAAN MARKKINOILLA, ERKKI? 

 

PIKLAKSEN visio on olla alan halutuin toimija.  

Kotimaan ovi-ja ikkunamarkkinat ovat vuositasolla noin 400 milj. eur.  Ne jakautuvat neljään 

eri markkinasegmenttiin. Kaksi kuluttajasegmenttiä jakautuvat siten, että uudisrakentamisen 

osuus on 80 milj. eur ja korjausrakentamisen 130 milj. eur. Ammattilaisten ( rakennusliikkeet, 

saneeraajat jne. ) segmentit ovat vastaavasti uudisrakentamisessa 80 milj. eur ja 

korjausrakentamisessa 90 milj. eur. 

 

Jo pitemmän aikaa olemme suunnanneet voimavaramme kuluttajasegmentteihin ja siinä 

keskittyneet siihen, että asiakas kokee Piklaksen toimittamat ikkunat ja ovet osana asiakkaan 

itse valitsemaa sisustusta ja arkkitehtuuria. Ammattilaisille myytäessä pätevät taas eri 

lainalaisuudet. 

 

Pyrimme myös suureen toimitusvarmuuteen laadun lisäksi. 
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3. OLET MONELLA TAVALLA EDELLÄKÄVIJÄ UUDEN TEKNOLOGIAN SOVELTAMISESSA. 

ALOITETAANPA DIGITALISOINNISTA. 

MILLOIN JA MISSÄ KUULIT ENSIMMÄISEN KERRAN TÄSTÄ AIHEESTA JA KUINKA LÄHDIT 

KEHITTÄMÄÄN SEN KÄYTTÖÖNOTTOA, ERKKI? 

 

Poikani surffaili netissä noin 10 v. sitten, koska hän halusi tilata itsensä suunnittelemat, 

yksilölliset jalkapallokengät. Niihin hän halusi tietysti edustamansa legendaarisen seuran 

Lahden Reippaan värit oranssi-mustat ja monia muita hänen ideoimiaan ajatuksia. Eräs yhtiö 

oli kehittänyt sellaisen tietokoneohjelman, minkä avulla hänen haaveensa toteutui eli hän 

tilasi ja sai muutaman viikon päästä suunnittelemansa jalkapallokengät Euroopasta kotiovelle.  

 

Ajatus verkkokaupasta teollisuudessa jäi kytemään. Projektin toteuttamista varten tarvittiin 

luonnollisesti ulkopuolinen yhteistyökumppani. Valitsimme sellaiseksi Joiner Oy:n. Annoimme 

heille tavoitteeksi kehittää sellainen ohjelmisto, minkä avulla yksittäinen kuluttaja voi 

suunnitella itse omat ikkunansa ja ovensa niin väreiltään kuin sisustus-ja arkkitehtuurin 

näkökulmasta mieleisekseen. 

 

Lisäksi ohjelmiston tuli olla sellainen, että asiakkaan netissä tekemä tilaus oli syötettävissä 

suoraan uuden teknologiamme tuotantokoneiden ohjelmistojen muistiin. 

 

4. MITÄ ETUJA SE ON TUONUT LIIKETOIMINTAANNE, ERKKI? 

 

Se on luonnollisesti lisännyt valtavasti kustannustehokkuuttamme ja kannattavuuttamme. 

Järjestelmän käyttöönotto on vapauttanut ihmisiä tilauksenkäsittelystä, ostotilauksista, 

tuotannonsuunnittelusta ja myynnistä muihin tehtäviin. 

 

5. YHTIÖNNE OTTI ENSIMMÄISENÄ KÄYTTÖÖNSÄ MIKROAALTOTEKNIIKKAAN PERUSTUVAN 

PINNANKÄSITTELYLINJAN. MISTÄ ERKKI TÄMÄ PROJEKTI SAI ALKUNSA JA KUINKA 

TEKNIIKKA ON PELANNUT? 

 

Sain idean aikoinaan Awutekin Raino Heikarilta, noin neljä vuotta sitten yhdessä tekemämme 

Italian matkan yhteydessä. Silloin minulle esiteltiin tämä tekniikka ensimmäisen kerran 

laboratorio olosuhteissa Superficin tehtaalla. Sekä omat että tuotepäällikkömme Jukka 

Leinosen epäilykset tekniikan toimivuudesta todellisessa tuotannossa olivat suuret. Teimme 

kuitenkin useita testejä yhteistyössä Awutekin pinnankäsittelyasiantuntijan Ari Jokilan 

johdolla Superficillä yhteistyössä pinnankäsittelyainetoimittajamme sekä tiimimme kanssa. 

 

Pinnankäsittelylinja on pelannut todella hyvin. Sitä on ollut helppo käyttää ja se on erittäin 

toimintavarma. 
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6. INVESTOINTIOHJELMAANNE SISÄLTYI MYÖS UUSIEN CNC-TYÖSTÖKESKUKSIEN 

HANKKIMINEN. TÄMÄKÄÄN SOVELLUS EI OLLUT PERINTEINEN? VOITKO JUKKA KERTOA 

MYÖS SIITÄ TARKEMMIN? 

Kerralla valmista ilman osaoptimointeja ja mahdollisimman laaja valikoima ovat olleet 

johtavana teemana. 

Tämän ajatuksen pohjalta lähdin kehittämään ajatusta siitä, että kun työkappale, olkoonpa se 

oven tai ikkuna osa/osat, on kerran kiinnitetty, niin se tehdään mahdollisimman valmiiksi. 

CNC-työstökeskuksen varustetasoa valittaessa päädyin valitsemaan automaattipöytäratkaisun 

mikä teki mahdolliseksi yksilöllisten ovimallien valmistamisen unohtamatta sarjavalmistusta. 

Asiakkaan yksilöllisen ovitilauksen yhteensovittaminen tuotannonohjausohjelmistomme ja 

Masterwoodin CNC-työstökeskuksien ohjelmistojen kanssa vaati useamman kuukauden tiiviin 

työn Joiner Oy:n kanssa. Kerroin heille ajatukseni ja sitten projekti toteutettiin yhdessä. 

Minulle oli tärkeää myös ohjelman muunneltavuus. 

Toinen päätavoitteemme oli tehdä solumainen ratkaisu, jossa molempien CNC-

työstökeskuksien käyttö optimoitaisiin. Meillä on vain yksi käyttäjä molemmille CNC-

työstökeskuksille eli tavoite on toteutunut. Kaikkien terien vaihto eri työstöihin tapahtuu 

automaattisesti eli teriä ei vaihdeta manuaalisesti koneisiin. 

 

7. LAITETOIMITTAJANA TÄSSÄ UUDESSA INVESTOINNISSA TOIMI AWUTEK OY. KUINKA 

KONETOIMITUS MENI KOKONAISUUDESSAAN JA MITÄ YLIMÄÄRÄISTÄ LISÄARVOA SE TOI 

JUKKA? 

 

Mielestäni laitetoimittajan tärkeimpänä ominaisuutena tässä projektissa pidin alkuvaiheen 

uusien ideoiden esiintuomista, joiden pohjalta asioita sai sitten lähteä itse pohdiskelemaan. 

 

Projektitoimitus on ollut kaikilta osin sovitun mukainen. 

 

Awutekin asentajat Esko Räntilä ja Juha Harju olivat mielestäni ammattilaisia, jotka tiesivät 

mitä tekivät. 

 

Odotusarvoni uuden Superficin pinnankäsittelylaitteiden asennusaikataulusta eivät olleet 

suuret, mutta minulle oli suuri yllätys sen vaivaton käyttöönotto ja aikataulun pitävyys. 

 

Jokaisessa projektissa on aina pieniä vaikeuksia, mutta niistä selvittiin yhteistyössä Awutekin 

ja heidän päämiestensä kanssa. 
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8.  MILLAISENA NÄET ERKKI SUOMALAISEN OVI-JA IKKUNATEOLLISUUDEN TULEVAISUUDEN? 

 

Minusta on ollut ilahduttavaa nähdä että kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttaa yhä 

enemmän ja enemmän sisustukselliset ja arkkitehtoniset näkökulmat eli ikkunoista ja ovista 

tulee yhä enemmän osa ihmisten sisustusta ja talonisännän ja emännän luomaa 

arkkitehtuuria.  

Kun ikkuna-ja oviteollisuus pitää tämän mielessä, niin alan kokonaiskannattavuus tulee 

paranemaan, toteaa Erkki Tolvanen lopuksi. 


