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AR on Alu-Releco Oy:n julkaisema asiakas- ja 
sidosryhmälehti, joka ilmestyy kerran vuodessa.

Alu-Releco Oy, Kynttilätie 10, 11710 Riihimäki
Puh. 020 741 4060, toimisto@alu-releco.fi
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Vuosi 2015 oli Alu-Relecolle erittäin 
hyvä ja menestyksekäs. Töitä oli jopa 
kiireiksi asti, mutta niin yritys kuin koko 
henkilökuntakin selätti työkuorman 
hienosti ja pystyi vastaamaan asiak-
kaidemme pintakäsittelytarpeisiin 
kiitettävästi ja ennen kaikkea joustavas-
ti. Joustavuus onkin tänä päivänä hyvin 
tärkeä ominaisuus yrityskulttuurissa 
ja toimintatavoissa ja me Alu-Rele-
cossa olemme mielestäni onnistuneet 
joustavuudessa erinomaisen hyvin ja 
se on ehdottomasti yksi yrityksemme 
tärkeimmistä menestystekijöistä. 

Vaikka hyvin mennyt vuosi luo posi-
tiivisuutta ja uskoa tulevaan, niin silti 
on hyvä kehittää yritystä ja sen toi-
mintoja entistä parempaan suuntaan. 
Me olemme kuluneen vuoden aikana 
keskittyneet mm. Venäjän tytäryrityk-
sen kehittämiseen, Riihimäen tehtaan 
energiatehokkuuteen sekä tuotekehi-
tysprojekteihin. Yhdestä mielenkiin-
toisesta projektista kerromme omassa 
artikkelissaan tässä lehdessä.

Uskon, että tämä vuosittainen katsaus 
yrityksemme toimintaan ja kuulumisiin 
antaa lukijoillemme kuvan siitä mikä on 
Alu-Relecon suunta ja minne olemme 
matkalla!

Petteri Narko
toimitusjohtaja

Energiaselvityksestä 
säästökohteita

Alu-Relecolla alkuvuodesta tehty Motiva-mallin 
mukainen energiaselvitys toi esiin useita energian-

säästökohteita, niin tuotantoa ja laitteita säätämällä kuin 
investoinneillakin. Kaiken kaikkiaan selvityksestä löydettiin 
yli 160 000 kilowattitunnin vuosittainen säästöpotentiaali. 
Toimenpiteitä tämän potentiaalin saavuttamiseksi aloite-
taan tämän vuoden syksynä asteittain. 

P Ä Ä K I R J O I T U S

Alu-Relecolla 
uudet internetsivut

Olemme julkaisseet yritykselle uudet internetsi-
vut. Sivuilta löydät tarkempaa tietoa niin yrityk-

sestä, pintakäsittelyratkaisuista kuin henkilökunnasta yh-
teystietoineen. Uudet sivut toimivat myös mobiililaitteilla 
ja tableteilla.
»   Käy tutustumassa osoitteessa www.alu-releco.fi 

Marjatta Hiltunen 
eläkelaitumille

Pitkän uran pintakäsittelyteollisuudessa ja 
Alu-Relecolla tehnyt Marjatta Hiltunen siirtyi ke-

väällä ansaitulle eläkkeelle. Marjatan aviomies, Erkki, on 
ollut jo muutaman vuoden eläkkeellä, mutta perheen lip-
pua pitää vielä Alu-Relecossa korkealla poika Marko. Toi-
votamme Marjatalle sopivan rentoja eläkepäiviä!



Petri Salonen työskentelee tuotantopäällik-
könä Kouvolan Lakritsi Oy:ssä. Lakutedas on 
haluttu työpaikka Kouvolassa ja Salonen ker-

tookin kuinka vastikään avoinna olleisiin kuuteen 
työpaikkaan tuli noin tuhat hakemusta. Ihmekös 
tuo, sillä vuonna 2015 Kouvolan lakritsi sai Kymen 
Yrittäjien maakunnallisen yrittäjäpalkinnon.
 Lakutehtaan historia juontaa juurensa 
aina vuoteen 1906, jolloin toiminta alkoi Viipuris-
sa, Papulan Vesitehdas Oy:n nimisenä. Kouvolassa 
lakritsin tuotanto aloitettiin 1945 ja nykyisin toi-
mintaa kipparoi lakutehtailija Timo Nisula. 
 – Lakritsin teko meillä on käsityötä, kertoo 
Petri Salonen ja mainitsee myös ylpeänä, että Kou-
volan lakritsi on vuonna 1995 valittu Suomen par-
haaksi. Kouvolan Lakritsilla on käytössä ns. slow-
food -menetelmä, eli ennen leikkaamista massa 
keitetään ja kypsennetään uunissa.
 Kouvolan Lakritsi Oy:n lakupöydät, pel-
lit, suppilot ja terät ovat saaneet pintakäsittelyn 
Alu-Relecossa eikä Petri Salonen piilottele tyytyväi-
syyttään, sillä makeismassat ovat melko haastavia 
materiaaleja ja pintakäsittelyn ansiosta laitteita on 
helpompi pitää puhtaana ja sen myötä kustannus-
säästöt ovat tosiasia.
 – Meiltähän löytyy useitakin erilaisia 

pinnoitusmateriaaleja nimenomaan elintarvike-
teollisuuden tarpeisiin, kertoo Marko Hiltunen 
Alu-Relecosta.
  Alu-Releco on tehnyt pinnoituksia muille-
kin makeistehtaille ja kuten Kouvolassakin tiede-
tään, huoltoseisakkien aikana nopea ja joustava 
pintakäsittely on iso apu.
 – Ja koska tosiasia on se, että ajan saatossa 
pinnoite kuluu, on tärkeää muistaa, että pintakä-
sittelyllä kappaleiden elinkaari saadaan moninker-
taistettua, muistuttaa Hiltunen.
 Kouvolan Lakritsin liikevaihto ylsi viime 
vuonna yli kolmeen miljoonaan ja viennin osuus 
on tällä hetkellä noin kolmannes ja selkeästi kas-
vamaan päin.
 – Etenkin Tanskaan meiltä menee laku-
piippuja, kertoo Salonen. 
 Alu-Relecolla tuotekehitys on aina ollut 
merkittävässä roolissa uusia ratkaisuja mietittäes-
sä. Entä miten on Kouvolan Lakritsilla? Mitä tule-
vaisuus tuo tullessaan?
 – Meillähän tehdään jo nyt lakun lisäksi 
marmeladia ja lakumakeinen on yksi lempilap-
sistani, paljastaa Petri Salonen. Yhteistyötä hän 
näkee jatkossa tehtävän mm. panimoteollisuuden 
ja jäätelön valmistuksen kanssa. 

Tuore lakritsi – voi mikä tuoksu ja mikä maku! Petri Salonen pääsee niistä 
osalliseksi joka ikinen työpäivä, mutta silti mies ei epäröi hetkeäkään, 
kun kysymys kuuluu oletko jo kyllästynyt lakritsiin. Vastaus tulee kuin 
lakupiipun suusta: ”En todellakaan ole!”
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 – Lakritsinmakuinen olut, jäätelö tai vaik-
kapa kahvi voisivat olla mielenkiintoisia hittituot-
teita. Toisaalta lakritsijauhe sopii mainiosti mm. 
leivontaan, Salonen jatkaa.
 Kouvolan Lakritsin tuotteita on saatavissa 
monissa myymälöissä ympäri maan ja taatusti 
herkullinen käyntikohde on yrityksen hiljattain 
avattu tehtaanmyymälä Kouvolassa. Petri Salo-
nen muistuttaa, että Kouvolan Lakritsin tuotteet 
ovat myös oiva yritys- tai markkinointilahja, sillä 
personoituja lakurasioita on mahdollista valmis-

taa sangen edulliseen hintaan.
 Kouvolan Lakritsi on panostanut myös 
ympäristön hyvinvointiin, sillä yritys käyttää bio-
kaasua saaden näin merkittävän vähennyksen 
hiilijalanjälkeensä.
 - Lakritsia voi siis jatkossa syödä entistä 
paremmalla omatunnolla, toteaa Petri Salonen 
ja tarjoaa taskustaan mustaa herkkua myös 
Marko Hiltuselle. Myhäillen miehet siirtyvät 
tarkastamaan miltä vastapinnoitettu lakunleik-
kausterä näyttää.
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Alu-Relecon ja nanotimantteihin eri-
koistuneen Carbodeonin yhteistyö 
alkoi jo seitsemisen vuotta sitten. Tuol-

loin Vesa Myllymäki Carbodeonista oivalsi, 
että nanotimantit yhdistettynä fluorimuoviin 
saattaisivat parantaa merkittävästi esim. PTFE:n 
ominaisuuksia. Hän otti yhteyttä Alu-Relecoon 
ja niin alkoi yhteinen tuotekehitysprojekti, jon-
ka hedelmiä päästään vähitellen poimimaan.
 – Niin mainio pinnoite kuin PTFE onkin, 
ei sen kulutuksenkestävyyden parantaminen 
entisestään ole ollenkaan huono juttu, arvioi 
Timo Ruokolainen Alu-Relecosta.
 Carbodeon ja Alu-Releco saivat omien 
testiensä ja tutkimustensa tueksi arvokasta 
tietoa myös parilta Alu-Relecon asiakasyrityk-
seltä, jotka lähtivät innolla mukaan projektiin. 
Muutamat isot vakioasiakkaat ottivat uuden, 
nanotimantein vahvistetun PTFE:n koekäyt-
töön ja tulokset ovat olleet sangen positiivisia. 
Paitsi kulutuksenkestävyydessä, myös läm-
mönjohtavuudessa ja kitkaominaisuuksissa 
havaittiin selvää parantumista entiseen. 
 – Tämä nanotimanteilla vahvistettu 
PTFE on vanhan PTFE:n tapaan myös erittäin 
monipuolinen pinnoite, se käy eri metalleille 
ja monille eri teollisuuden aloille, toteaa Ruo-
kolainen ja jatkaa: Sitten vuoden 1983, jolloin 
olen itse tullut alalle, on tämä yksi suurim-
mista innovaatioista mitä on pintakäsittelyn 
saralla syntynyt.
 – Oli hienoa, että Alu-Releco innostui 
tästä tutkimusprojektista, kiittelee Vesa Myl-
lymäki ja muistuttaa vielä että uusi Nano-PT-
FE on äärimmäisen kustannustehokas tulevai-
suuden pinnoite.
 CARBODEON on vuonna 2006 perustet-
tu yritys, jonka kehittämiä ja valmistamia nano-
materiaaleja toimitetaan ympäri maailmaa.

»  Lisätietoja löytyy osoitteesta www.carbodeon.net 

Timanttinen 
tuotekehitys-

projekti
Alu-Releco  
–  teknistä 
pintakäsittelyä 
Teflon® -fluori-
muovipinnoitteilla

Alu-Releco Oy:n liikeidea on parantaa ja var-
mistaa asiakkaan tuotteen laatu ja tuotannon 
tehokkuus soveltamalla Teflon®-ja fluorimuo-
vipinnoitteita. Toiminta perustuu pitkään 
kokemukseen ja vahvaan osaamiseen pin-
noitteiden sovelluksista eri teollisuusalojen 
käyttökohteisiin.

Yksi yrityksen isoimmista menestystekijöistä 
on pinnoitteiden laaja sovelluskenttä sekä 
toisaalta fluorimuovien erinomaiset ominai-
suudet, joita ovat muun muassa: 

•    likaa hylkivyys, tarttumaton pinta
•    hyvä korroosionkesto ja kemikaalienkesto 
•    korkea lämpötilankesto 
•    mahdollisuus uusintapinnoitukseen

Alu-Releco palvelee laajasti teollisuutta, niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yrityksen 
suurimmat asiakasryhmät ovat:

•     paperi- ja selluloosateollisuus
•     elintarviketeollisuus ja ravintolat
•     metalliteollisuus
•     kemia-, lääke- ja prosessiteollisuus



Alu-Releco Oy, Kynttilätie 10, 11710 Riihimäki
Puh. 020 741 4060,  toimisto@alu-releco.fi, 

www.alu-releco.fi

Teknistä pintakäsittelyä Teflon®- ja muilla 
fluorimuovipinnoitteilla teollisuudelle.

Alu-Releco Oy
Perustettu 1992 

Henkilökuntaa 15
perheyritys

Tytäryritys Venäjällä, Pietarissa


