▲ PK Puu ja Tammisto® palvelevat asiakkaitaan samalla isolla tontilla erinomaisten liikenneyhteyksien varrella Raisiossa Kustavintien liittymässä.

PK-Puu Oy avasi uuden
puuinspiraatiomyymälän
PK-Puu Oy on avannut
Raisiossa uuden puutuotteiden
inspiraatiomyymälän.
Myymälässä halutaan näyttää
ihmisille, mitä kaikkea puusta
voidaan rakentaa ja millaisia
sisä- ja ulkorakentamisen
ratkaisuja puulla voidaan
toteuttaa.
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aatalouden sivuelinkeinona harjoitetusta sirkkelisahauksesta kehittyi parissa kymmenessä vuodessa 25 henkilöä työllistävä höyläämö,
maalaamo ja rakennustarvikemyymälöiden ketju. Petri Kaskisen Vehmaan PKPuu Oy on alkuperäisen Vehmaan toimipaikkansa lisäksi perustanut Taivassaloon
ja Uuteenkaupunkiin Rautanet-myymälät.
Tämän vuoden lokakuussa Raisiossa aloitettiin uusi liiketoimintakonsepti - puutuotteiden inspiraatiomyymälä.

PERHEYRITYKSEN TOIMINTAA ON
LAAJENNETTU KYSYNNÄN MUKAAN

Yhdeksän vuotta sitten Puumiehessä oli artikkeli: Vehmaan PK-Puu Oy – Sirkkelisahurista puu- ja rakennustarvikeliikkeeksi.
Yritys on jatkanut toimintansa kehittämistä
ja liiketoiminta on kasvanut tasaisesti vuosittain. Vehmaan Pitkiskalliolla olevia tiloja
on jatkuvasti ajantasaistettu ja investointeja
tehty. Vuonna 2010 PK-Puu ryhtyi laajentamaan ja aloitti Rautanet-rakennustarvikeliiketoiminnan Taivassalossa. Vuonna 2016
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perustettiin toinen vastaava myyntipiste
Uuteenkaupunkiin.
Lokakuun 2019 puolivälissä PK Puu
perusti uuden erikoistuneen näyttelyja myyntipisteen Raisioon moottori- ja
Kustavintien liittymän tuntumassa olevan ABC-huoltoaseman viereen, Tammistocenterin pihatuotteiden myyntinäyttelyn naapuriksi.
– Aikoinaan huomasin, että pelkästään puutavaraliikkeenä kauppoja jäi tekemättä siksi, ettei ollut tarjota asiakkaalle muita tarpeellisia rakennustarvikkeita.
Niin oli luonnollista kehittää palvelua
ja tarjontaa laajemmaksi ja 2010-luvulla tuli selkeä tarve perustaa uusia palvelupaikkoja muuallekin. Taivassalo on
Kustavintien varrella helposti saariston
mökkiläisten tavoitettavissa ja Uudenkaupungin seudulla oli jo pidemmän aikaa ollut puute erikoistuneesta rakennustarvikeliikkeestä. Jonkin aikaa luonnollisesti kesti, ennen kuin uudet myyntipaikat tulivat asiakkaille tutuiksi, kertoo
Petri Kaskinen Raision toimipisteensä
työmaalla elokuussa.
PK-Puun toimipisteissä on monipuoliset valikoimat rakentamisen ja rautakaupan tuotteita. Vehmaan höyläämössä
valmistetaan ulkoverhouslautoja pohjaja pintamaalattuina. Myös listavalikoima
on kattava perinnelistoja myöden. Puutavara toimitetaan tarpeen mukaan myös
määrämittaisena. Tuotteille tarjotaan
myös kuljetuspalvelut omalla kalustolla
eteläisen Suomen alueella. Asiakaskuntina ovat niin omakotirakentajat, mökkirakentajat, rakennusliikkeet kuin teollisuuskin. Lisäksi yritys tarjoaa höyläys- ja
maalauspalveluita myös asiakkaan omille
raaka-aineille sopimuksen mukaan.

– Höyläys ja maalaustoiminta on kasvanut ripeimmin ja Vehmaan entiseen isoon
sikalarakennukseen asennetaan parhaillaan
uutta maalauslinjaa, jatkaa Kaskinen.
Liikevaihto on kasvanut tasaisen hyvin
puutavarakaupan vetämänä
PK-Puu Oy:n liikevaihto on kasvanut
tasaisesti 10–15 prosenttia vuosittain ja on
noin seitsemän miljoonaa euroa tänä vuonna. Erikoispiirteenä voi mainita, että liikevaihdosta 70 prosenttia koostuu puutavarakaupasta. Toimipisteet työllistävät kokoaikaisesti 25 henkilöä, joiden lisäksi palkataan kesäapulaisia sesonkiaikaan. Kaskisen
mukaan PK-Puukin kärsii osaavan työvoiman puutteesta, mikä tuntuu olevan varsin
tuttua monille puunjalostusta harjoittaville
pk-yrityksille.
– Voidaan todeta, että olemme tosiaan
perheyritys. Nykyisin itse hoidan Uudenkaupungin toimipistettä ja vanhin poikani
vastaa Vehmaan toimipisteen ja tuotantolaitoksen toiminnasta. Myös vaimoni on yrityksen Taivassalon toimipisteen palveluksessa. Nuorempi poika opiskelee rakennusinsinööriksi ja tytär valmistuu ensi vuonna
tradenomiksi. Molemmat tulevat yrityksen
vahvuuteen omaa koulutustansa vastaaviin
työtehtäviin, kuvailee Petri Kaskinen yrittäjyyttään.
PUUINSPIRAATIOMYYMÄLÄ

Kaskisella Raisioon sijoittumisen taustalla oli
ajatus saada näkyvä toimipaikka valtaväylän
varrelle, mistä on mainiot yhteydet sekä lähikaupunkien että -kuntien rakentajille ja
saariston mökkiläisille. Toimipaikka on aivan ABC-liikennemyymälän naapurissa ja samalla tontilla on myös Tammiston Puu Oy:n
pihatuotteiden myyntinäyttely.
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– Se saattaa tarjota synergiaetua, koska
usein piharakennuksen ostajat haluavat myös
täydentävää puutavaraa tai rakennusosia. Nyt
niitä on mahdollista saada tai tilata samalta
tontilta kotiin kuljetuksineen. Raisioon ei tule
suurta puu- ja rakennustarvikevarastoa, vaan
tilaukset toimitetaan asiakkaille tarpeen mukaan muista toimipaikoistamme. Raision toimipisteeseen tulee myös express-noutopiste,
josta asiakas voi noutaa tilaukset halutessaan,
kertoo Kaskinen uudessa toimipaikassaan.
– Raision myymälä ei ole tavanomainen
puutavara- ja rakennustarvikekauppa, vaan
sen tarkoitus on antaa asiakkaille inspiraatioita. Haluamme näyttää ihmisille, mitä kaikkea
puusta voidaan rakentaa ja millaisia sisä- ja ulkorakentamisen ratkaisuja puulla voidaan toteuttaa. Myymälässä on esillä erilaisia paneeli- ja levyverhouksia esittelyseininä ja värikartat, joista kukin haluamansa sävyt voi valita.
Myyntinäyttelytilassa voimme suunnitella ja
laskea ratkaisut, vaikka asiakkaan omien piirustuksien tai kaavioiden perusteella, toteaa
Kaskinen uudenlaisesta puumyymäläkonseptistaan.
PALVELEVILLE AKENNUSTARVIKEKAUPOILLE
TUNTUU OLEVAN KYSYNTÄÄ LOUNAIS-SUOMESSA

ARI KOSKINEN

ARI KOSKINEN

▲ Myyntipäällikkö Isto Aaltonen ja toimitusjohtaja Petri Kaskinen
myymälän avajaisissa

▲ Myymälässä on näytteillä ideoita puun käytöstä eri tiloissa.

Artikkelin kirjoittaja on tuntenut Petri Kaskisen jo vuodesta 1993 alkaen. Silloin oli
menossa Pro Gradu -tutkimuksen haastattelujakso. Petri Kaskinen oli silloin sahurin uransa alkuvaiheissa ja häntä haastateltiin 70 muun alueen piensahurin joukossa.
Kaskinen on mainio esimerkki siitä, miten
maatalouden sivuyrittäjyydestä on kovalla
työllä saatu aikaan kannattavaa liiketoimintaa, joka työllistää jo yli 20 maaseutualueen
ihmistä.
Viime vuosien kuluessa kirjoittaja on havainnut, että varsinaissuomalaisilla maaseutualueilla on tarvetta paikallisille puu- ja rakennustarvikeliikkeille ja niiden tarjoamille
palveluille. PK-Puun lisäksi myös Kosken
Rautanet lähivuosina perustanut vastaavat
toimipaikat Koski TL:n lisäksi Somerolle ja
viime kesänä Suomusjärvelle, jossa sikäläinen osuuskauppa sen palvelun lopetti.
Näiden lisäksi toimintaansa ovat kehittäneet merkittävästi Larjaman Puutavaraliike
Lähipuu®-tavaramerkkeineen sekä Tecdoma Oy höyläyspalveluineen. Tällainen kehitys on puumiehelle mukavaa seurattavaa.
Toivottavasti trendi leviää muuallekin Suomeen. ■

▲ Esittelyseinillä paneelimalleja sekä
maalausideoita. Kuva: Ari Koskinen.

MIKKO PELTOVIRTA

▲ PK Puun Uudenkaupungin toimipisteen
varasto on isossa hallissa.

RAKENNUSPUUSEPÄN TEOLLISUUDEN RATKAISUT
www.finnbaum.com
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