
Saunanlauteiden valmistus alkaa Warkopil-
la. Tavoitteena on valmistaa kymmenentuhat-
ta laudepakettia vuosittain. Sauna-asia War-
kopille ei ole uusi, sillä ensimmäiset saunan
ovet valmistettiin jo parikymmentä vuotta
sitten. Yritys tunnetaan saunanovien valmis-
tajana ympäri maata. Muutamia ovia on men-
nyt jopa maapallon toiselle puolelle, esimer-
kiksi Venetsuelaan ja Japaniin. Warkopin ovi-
tuotanto on n. kolmekymmentätuhatta kpl.
Saunanovien lisäksi Warkop valmistaa aidos-
ta puusta ovia kesämökkeihin ja luksus hirsi-
taloihin. Saunanlaude asia lähti liikkeelle asi-
akkaiden toivomuksesta. Tänään rakennus-
työmaille halutaan entistä pitemmälle jalos-
tettuja tuotteita. Saunanlaude ja saunanovi-
tuotanto tukevat toisiaan.  Molempien komp-
ponentit valmistetaan samoilla koneilla ja
valmiit tuotteet menevät samoihin kohteisiin.

Sauna - uusi olohuone

Rakentamisessa painopistealueet ovat muut-
tuneet vuosien varrella. Olohuone, isoine ik-
kunoineen, oli kodin ylpeydenaihe 70-luvul-
la. Sitten elettiin energiakriisi ja rakenteiden
lämmöneristysarvot tulivat keskustelun koh-
teeksi. Seuraavaksi keittiöt muuttivat muo-
toaan kodin työtiloiksi.  Samalla niiden ul-
konäkö on muuttunut. Nyt huomio on kiin-
nitetty saunaan. Saunasta ja pesuhuoneesta
halutaan, toimiva, viihtyisä ja viimeistelty ko-
konaisuus. Voitaneen puhua kotikylpylästä.
Valaistuksella ja sisustusmateriaaleilla luodaan
saunasta tunnelmallinen. Kuusi ja apachi ovat
väistymässä sisustusmateriaalina. Tilalle on
tullut voimakkaimmin tervaleppä.  Se on
ihanteellinen materiaali. Se on pehmeän tun-
tuinen ja lämmönjohtavuus sopiva. Lisäksi
tervalepän lämmin punaruskea väri kruunaa
saunan.

Saunan ”Valmislaude” on
kunnolla suunniteltu

Warkopin saunanlaude on hyvin suunnitel-
tu ja valmis sarjatuotantoon. Suunnittelun
lähtökohtana pidettiin, lauteiden ulkonäköä,
viimeistelyä, lauteiden toimivuutta sekä no-
peaa ja helppoa asentamista.  Lisäksi suun-
nittelussa huomioitiin tuotantoon sovelletta-
va valmistuksen tehokkuus. Aluksi tutustuim-
me valmiisiin saunoihin, tutkimme eri val-
mistajien tuotteita, käytännön kokemuksen
saamiseksi urakoimme muutaman saunan si-
sustukset ja keskustelimme käyttäjien sekä
asiantuntijoiden kanssa. Näin syntyi uusi tuo-
te, ”Warkopin valmislaude”.  Se on erinomai-
nen saunanlaude vaihtoehto. Siinä käytetään
korkeatasoista puuta ja laatu on viimeisteltyä
puusepän työtä.  Valmislauteet on muunnel-
tavissa L- tai U-lauteeksi. Sarjatuotannon an-
siosta valmislaude on hinnaltaan edullinen.
Valmislauteita on saatavana kolmena vakiopi-
tuutena joko kuusesta ja tervalepästä.  Val-
mislauteet toimitetaan valmiina pakettina,
jossa on kaikki tarvittavat osat. Lauteet sovi-
tetaan saunaan sopivaksi ja asennetaan pai-
koilleen. Työmaalla erikoisia työvälineitä ei
tarvita. Riittää aivan hyvin saha ja ruuvinvään-
nin. Asennuksessa menee aikaa tunnista kah-
teen.

Vain kannattava yritys työllistää

Warkop Oy työllistää noin seitsemänkym-
mentä henkilöä, joista ovitehtaalla on neli-
senkymmentä. Yritys on valinnut toimialan,
jossa yhdistyy työntekijöiden kyvyt ja toisaalta
kannattava tuotanto. Mottona on, että vain
kannattava yritys työllistää. Warkop sosiaali-
sena yrityksenä pyrkii tarjoamaan mielenkiin-
toisia tehtäviä henkilöille, jotka alueella muu-

toin olisivat työttömänä. Rekrytoinnissa ase-
tetaan aina etusijalle työttömät henkilöt tai
vajaakuntoiset. Vajaakuntoisuus sinänsä ei ole
työrajoite, vaan se vaatii löytämään henkilöl-
le sopivan tehtävän, jossa vajaakuntoisuus ei
ole rajoite. Ovi- ja laudetuotannossa tarvitaan
monenlaisia osaajia kuten, puualan suunnit-
telijoita, puuseppiä, vaihetyöntekijöitä, tru-
kinkuljettajia, lähettämön henkilöstöä, kor-
jausmiestä, siivojia, myyjiä, ATK-henkilöstöä,
kirjanpitäjää, kiinteistönhoitajaa ja ruokalan
henkilöstöä jne.

Varsinainen tuotannollinen työ tehdään sar-
jatyönä nykyaikaisilla koneilla. Sarjatyössä

Edellisissä numeroissa esiteltiin Warkop Oy:n tulosyksiköistä Warkop-palvelut ja Warkop-Ekotori nyt on vuorossa suurin ja vanhin toimintayksikkö, Warkop-ovet.

Warkop laajentaa
tuotantoaan saunanlauteisiin

työaika tuoteyksikköä kohden on lyhyt ja toi-
saalta työtehtävät ovat helposti opittavia. Eri-
tyistä puualan osaamista vaaditaan työnjoh-
tajilta ja muutamalta ammattimieheltä. Yri-
tyksen menestyminen tulevaisuudessa on
riippuvainen henkilöstöstä. Tärkeätä on sen
motivoituneisuus, aktiivisuus ja yhteistyöky-
ky.  Kun suuntaamme katseemme tulevaisuu-
teen, niin työstötekniikka puusepänteollisuu-
dessa tullee muuttumaan entistä enemmän
CNC-ohjattaville koneille.  Se ei syrjäytä
työntekijöiden tarvetta.  Mutta se edellyttää,
että joukkoomme tulisi ”ATK-ajan” nuoria
kasvamaan tulevaisuuden tehtäviin.

Tuotantopäällikkö Sami Kontturi esittelemässä laudemalleja.


