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Suomen teollisuus peilaa pitkälti maa-
ilmantaloutta.  Me Alu-Relecossa sääs-
tyimme kuitenkin lähes täysin laman 
notkahduksilta ja viime vuodet ovat 
olleet meillä sangen vilkkaita. Vuosi 
2017 näyttää myös kiireiseltä ja tätä 
kirjoittaessani olemme ennättäneet jo 
saada muutamia isoja projekteja pää-
tökseen. Näistä esimerkkinä Outotecin 
sekoittajat, joista lisää myöhemmin 
tässä lehdessä. Myös monia mielen-
kiintoisia projekteja on varmistunut 
loppuvuodellekin. Toukokuussa 
juhlimme henkilökunnan kanssa, 
sillä saavutimme yrityksen kaikkien 
aikojen parhaan kuukausiliikevaih-
don. Kokonaisuutena voin siis olla 
tyytyväinen Alu-Relecon tilanteeseen, 
selkeästi olemme hyvällä uralla ja nyt 
yleisesti teollisuudessa orastava nousu 
näkyy toivottavasti myös jatkossa 
meidän toiminnassamme. 

Viime ja tänä vuonna olemme kehit-
täneet toimintaamme, niin inves-
toinneilla tuotantoon, rekrytoimalla 
uusia osaajia kuin myös päivittä-
mällä yrityksen strategiaa. Edelleen 
uskon, että asiakaslähtöisyys, laatu, 
joustavuus ja erikoispinnoitteemme 
ovat vahvoja menestystekijöitä nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Toivon, että kaikki tätä asiakaslehteä 
lukevat saavat tietoa ja tunnelmia 
Alu-Relecon tapahtumista ja siitä mitä 
yrityksellemme kuuluu vuonna 2017.

Petteri Narko
toimitusjohtaja

Investointeja kiinteis-
töön ja laitteistoon

Alu-Relecon alkuvuoteen on sisältynyt parannuksia 
yrityksen Riihimäen tuotantolaitoksen laitteistoon 

ja kiinteistöön. Laitepuolella on päivitetty ja modernisoitu 
uunien ohjauskeskuksia uudella tekniikalla, mikä mah-
dollistaa entistä automatisoidumman ja monipuolisem-
man uunien käytön. Kiinteistöpuolella on investoitu mm. 
LED-valaistukseen tavoitteena saada energiasäästöjä sekä 
parempi ja samalla myös työturvallisempi valaistus tuotan-
totiloihin. 

P Ä Ä K I R J O I T U S

Uusi työntekijä 
tuotantoon

Keväällä 2017 on Alu-Relecossa on aloittanut pinta-
käsittelijänä Toni Latvala. Tonilla on pitkä kokemus 

monipuolisista pintakäsittelytehtävistä ja hän vahvistaa 
osaamisellaan tuotantotiimiä. 

Alu-Releco suuntaa 
Bulgarian markkinoille

Alu-Releco on mukana yhteistyöyrityksessä, joka 
on perustanut pintakäsittelylaitoksen Bulga-

riaan ja palvelee sieltä käsin itä-Euroopan markkinoita. 
FinCoatingSystems Bulgaria on avattu alkuvuonna 2017 
ja Alu-Releco on mukana hankkeessa tukemalla yritystä 
omalla osaamisellaan. 

BULGARIA



Outotecin Product Manager Henri 
Fredriksson lähetti keväällä 2017 
Alu-Relecolle kyselyn suuren 

turbiini- ja mikserimäärän pintakäsitte-
lystä. Ensin oli ratkaistava, mikä pinnoite 
toimisi parhaiten kohteissa, jotka olivat 
menossa kyseessä olevan vientiprojektin 
haastaviin käyttöolosuhteisiin.
 – AR330 -pinnoitteeseen pää-
dyttiin, kun selvisi sekoittajien lopulli-
nen käyttökohde, kertoo myyntipäällik-

kö Timo Ruokolainen Alu-Relecosta.
 AR330 PVDF pinnoitteen kus-
tannustehokkuus oli myös merkittävä 
tekijä. Suuressa projektissa etsittiin 
luonnollisesti myös kustannussäästö-
jä ja tämä olikin yksi ratkaiseva tekijä, 
pinnoitteiden ominaisuuksien ohella, 
lopullisessa valinnassa. 
 Määrällisesti ja fyysisestikin isoon 
projektiin tarvittiin tarkkaa suunnittelua 
ja kun kauppa oli lyöty lukkoon, istuivat 

niin ostajat, myyjät kuin itse tekijätkin 
saman pöydän ääreen. Projektipäällikkö 
Jani Aallon pitkä kokemus pääsi esiin, kun 
mietittiin miten monimuotoiset, haasta-
vat mikserit saataisiin pintakäsiteltyä ta-
salaatuisesti ja tehokkaasti.
 – Tässä projektissa myös aika-
taulu oli tiukka, myöntää Outotecin Hen-
ri Fredriksson.
 Viiden viikon aikana tuotannos-
sa pintakäsiteltiin yhteensä 75 turbiinia 

Alu-Relecolla on pitkä kokemus pintakäsittelystä monimuotoisille ja haastaville 
kappaleille, oli eräkoko lähestulkoon mikä tahansa. Kuitenkin vuoden 2017 keväällä 
tehty projekti Outotec Oyj:lle oli yksi yrityksen historian suurimmista ja samalla 
mielenkiintoisimmista kokonaisuuksista.  
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ja mikseriä. Ylityötunneiltakaan ei vältyt-
ty, mutta iso projekti kannusti tekijöitä ja 
porukkahenki osoittautui tälläkin kertaa 
loistavaksi.
 Kun ensimmäiselle turbiinieräl-
le tilattiin kyytiä, epäili rahdinkuljettaja 
näppäilyvirhettä. Täysperävaunurekka 
saatiin kuitenkin Alu-Relecon pihaan ja 
kokeneet trukkikuskit saivat yhteistyössä 
kuljettajan kanssa monimuotoiset kap-
paleet sijoiteltua rekan kyytiin. 

 Alu-Relecon ja Outotec Oyj:n yh-
teistyöllä on pitkä historia, mutta aivan 
näin mittavaa projektia ei myyntipäällik-
kö Timo Ruokolainenkaan muista aiem-
min olleen.
 – Tämä kokonaisuus on merkit-
tävä ihan Alu-Releco koko historiaakin 
peilaten, Ruokolainen toteaa. 
 Kun viimeiset mikserit oli pakat-
tu rekkaan, joka lähti viemään niitä kohti 
seuraava etappia, on työnjohtaja Henri 

Tuokon äänessä havaittavissa ylpeyttä:
 – Me hoidimme tämän projektin 
hienosti – hatunnosto kaikille tekijöille! 

Tästä on hyvä jatkaa!
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Alu-Relecolla pinnoitetaan monen nä-
köisiä ja kokoisia kappaleita useille eri 
teollisuusaloille. Monille kappaleille 

niiden suunnittelija on määritellyt pinnoi-
tusmateriaalin, monissa taas vasta käytäntö 
on sanellut mikä pinnoite on toimiva ja antaa 
suurimman hyödyn. Vaikka Alu-Relecossa 
pintakäsitellään paljon uusia, vasta käyttöön 
menossa olevia kappaleita, on iso osa kappa-
leista sellaisia, joita pintakäsitellään useita 
kertoja uudelleen.  Käytännössä valtaosa jo 
aiemmin Teflon® pinnoitetuista kappaleista 
voidaan uudelleen pinnoittaa sen jälkeen 
kun ne jo ovat palvelleet aikansa asiakkaan 
prosesseissa. Tämä tuo mukanaan useita 
hyötyjä; asiakkaan kokonaiskustannukset 
pienenevät ja ns. vihreät arvot korostuvat.  
Kun kappaleen perusmateriaalia ei tarvitse 
uusia, säästetään paitsi materiaalikuluissa 
myös ajassa. Tuotannon hiilijalanjälki on 
uudelleenpinnoituksessa huomattavasti 
pienempi, kuin tilanteessa, jolloin kappale 
tehdään alusta saakka uudelleen aina perus-
materiaalin uusimisesta lähtien. 
 Tyypillisiä useampaan kertaan pinnoi-
tettavia kappaleita ovat esimerkiksi leipomoi-
den paistopellit ja -vuoat, paperikoneiden telat 
sekä erilaiset säiliöt ja putkistot kemianteolli-
suudessa. Lista on lähes loputon ja koko ajan 
löytyy lisää kohteita paitsi Teflon®- pinnoitteille 
ylipäänsä, myös uusintapinnoituksille.  Alu-Re-
lecolla hoidetaan koko prosessi aina vanhan 
pinnoitteen poistosta uudelleenpinnoitukseen 
saakka, joten asiakaan resursseja säästetään 
myös tällä tavoin. Varsin usein asiakkaalla on 
tarve saada kappale nopeasti takaisin proses-
siinsa, ja tällöin pinnoitteen uusiminen mah-
dollistaa hyvinkin nopean toimitusajan.
 Tämän päivän yhteiskunnassa koros-
tetaan vihreitä arvoja sekä taloudellisesi jär-
keviä toimintatapoja ja tähän ajatukseen so-
pii loistavasti uudelleenpinnoitus Teflon®- ja 
fluorimuovipinnoitteilla. Ota yhteyttä ja kysy 
lisää – anna Alu-Relecon keventää Sinunkin 
yrityksesi hiilijalanjälkeä!

Uudelleen-
pinnoituksella 
kustannussäästöjä 
ja ekologisuutta

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


