Warkop laajentaa saunanlauteisiin
Tavallisesti Warkopin ovet ja
lauteet myydään jakelukanavien
kautta. Mutta nyt kuukauden ajan
uusia tuotteita esitellään ja myydään
varkautelaisille tehtaalla Nikkarintie
6:ssa. Varkaudessa Warkopin sauna
tuotteita myyvät Agri-market,
Rautia-Varkaus ja Rakennuslevy
Pöyhönen.
Saunasta on tullut kodin
sisustamisen keskipiste
Rakentaminen ja kodin sisustaminen on vuosien mittaan muuttunut.
Nykyisin käytetään entistä valmiimpia rakenneosia, joiden valmistus on
siirtynyt työmaalta tehtaisiin. Näin
se on tehokkaampaa, edullisempaa
ja lyhentää rakennusaikaa. Vielä
muutama vuosi sitten sauna tehtiin
paikanpäällä löylyhuoneeksi. Nyt
saunasta tehdään näyttävä kodin
kylpylä. Se suunnitellaan yksityiskohtia myöten. Saunaan käytetään
uusia puulaatuja, lasitiiliä ja tunnelmavalaistusta yms. Saatetaanpa
saunaan pistää kovaäänisetkin
musiikin kuunteluun. Warkopilla
on seurattu saunojen kehitystä.
Niinpä saunanovien valmistuksen
rinnalle lauteiden valmistuksen

aloittaminen oli itsestäänselvyys.
Tehtaassa valmistetuissa saunanlauteissa näkyy puusepäntehtaan laatu.
Ne ovat loppuun suunniteltuja
ja tuskin sen kalliimpia kuin itse
rakennetut. Warkopin valmislauteet ovat helppo ja nopea asentaa.
Asentamiseen ei tarvita erityisiä
välineitä ja homma onnistuu niin
mieheltä kuin perheenemännältäkin. Laudepakkauksessa on mukana
kaikki, istuin, jalkaritilä, selkänoja,
kaide, väliritilä ja kiinnitystarvikkeet. Puumateriaaleina käytetään
tervaleppää ja kuusta. Valmislauteita on kolmea määrämittaa, 160,
190 ja 220 cm. Työmaalla ne vain
katkaistaan sopivaan mittaan. Valmislauteista voidaan rakentaa myös
kulmalauteet.
Ovien valmistusta
80-luvulta lähtien
Jo parikymmentä vuotta Warkop
on valmistanut saunan ja hirsitalon ovia. Nykyisin ovia lähtee
maailmalle vuosittain n. 30 000
kpl. Merkittäviä ovien käyttäjiä
ovat talotehtaat, rakennusliikkeet ja
hirsitalojen valmistajat. Puumerkki
hoitaa jakelua ja varastoi Warkopin
ovia eri puolilla suomea tukkuvarastoissaan. Kotimaan myynti
on merkittävin. Osa ovista menee
välillisesti vientiin valmissaunojen
ja hirsitalojen mukana.
Warkopin saunanovimallistossa

Tuotantopäällikkö Sami Kontturi ja puuseppä Martti Svärd tarkastelevat oviautomaatin toimintaa.
on erilaisia puu- ja lasiovia. Saunanovet ovat muuttuneet muodin
mukana. Joskus muoti on suosinut
umpinaisia tai lasiaukollisia ovia.
Muotivillityksistä kauhein oli tai
on kokolasinen saunanovi, eli
pelkkä saranoitu lasi. Koko lasisessa
saunanovessa pahinta on, että lasi
särkyy pienestäkin reuna kolhusta
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Warkop viimeistelee Nikkarintiellä saunanlaudetehdasta,
josta ensimmäiset lauteet on jo
toimitettu asiakkaille. Tavoitteena on valmistaa vuosittain 5000
laudetta. Se antaa työtä viidelle
henkilölle.

ja sitten tuhannet lasinpalaset ovat
pitkin saunan lattiaa. Näistä kokolasiovista tulee valituksia jatkuvasti
”särkyi itsestään”. Todellisuudessa
alku lähtee pienestä reunalohkeamasta, joita syntyy perheen
kulkiessa ovesta edestakaisin. Vasta
reklamaatiovaiheessa asiakas vaihtaa
saunanoven, jossa lasin ympärillä
on puukehys. Ne ovat hieman
kalliimpia, näyttävämpiä mutta
ennen kaikkea turvallisia. Moni
saattaa kysyä, miksi ihmeessä asiakkaat sitten valitsevat kokolasioven?
Siinäpä se - johtuuko se kaupan
markkinaviestinnästä, kokolasiovesta on tullut kauppaketjujen halpa
kampanjatuote.

insinöörejä sekä henkilökuntaa
toimistoon, ruokalaan ja kiinteistön
hoitotehtäviin. Tälläkin hetkellä
joukkoon etsitään puuseppää,
maalaria ja kahta vaihetyöntekijää.
Oppisopimuskoulutus saattaisi olla
hyvä vaihtoehto joillekin henkilöille
kouluttautua puualalle. Warkop
poikkeaa monesta yrityksestä siinä, että työntekijöiden valinnassa
etusija annetaan vajaakuntoisille ja
pitkäaikaistyöttömille. Warkopilla
tiedetään, että vajaakuntoisuus ei
ole työeste – tärkeintä on löytää
jokaiselle sopiva tehtävä.
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Merkittävä työnantaja
Warkopin puusepäntehtailla,
Nikkarintiellä työskentelee 50
henkeä erilaisissa tehtävissä. Tehdas tarvitsee monenlaisia osaajia,
vaihetyöntekijöitä, puuseppiä,

Tervaleppä ovi
on näyttävä
ja turvallinen
valinta.

Puuseppä Luzius Zurbuchen viimeistelee Espooseen lähteviä lauteita

