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On taas se aika vuodesta, kun me täällä 
Alu-Relecolla teemme asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille asiakaslehteäm-
me ja samalla on hyvä hetki hetkeksi 
pysähtyä ja katsoa menneeseen vuo-
teen ja siihen mitä kaikkea se on pitänyt 
sisällään. Paljon on jälleen koettu, 
nähty ja tapahtunut ja mm. Venäjän 
tytäryrityksen kuulumisista voit lukea 
tämän lehden sivuilta. 

Me Alu-Relecossa olemme eläneet erityi-
sen, jopa historiallisen vilkasta kevättä ja 
alkukesää, joka on luonnollisesti erittäin 
tervetullutta näinä epävarmoina aikoina. 

On ollut hienoa huomata kuinka orga-
nisaatiomme ja henkilökuntamme ovat 
venyneet ja sopeutuneet kiireisiin ja vä-
lillä jopa todella isoon työkuormaan ja 
yhteistyö asiakkaiden kanssa on toiminut 
hyvin luoden edellytykset tehokkaalle ja 
joustavalle toiminnalle.  Voidaan todeta, 
että Teflon®- ja fluorimuovituotteiden ja 
niiden sovelluksilla eri käyttökohteisiin 
riittää kysyntää edelleen ja myös tulevai-
suus tällä saralla näyttää valoisalta!

Toivon, että jokainen lukija löytää tästä 
lehdestä jotain uutta ja mielenkiintoista 
liittyen yritykseemme ja toimintaamme!

Petteri Narko
toimitusjohtaja

Venäjän tytäryrityksen kuulumisia
Vaikka maailmanpoliittinen tilan-
ne Venäjällä on haastava, on tytär-

yrityksemme FinCoatingSystems Pietarissa 
saanut hyvän vastaanoton markkinoilla. 
Sekä työkuorma että tilauskirja ovat mo-
lemmat kasvaneet tasaisesti ja tällä het-
kellä näkymät ovat positiiviset. On helppo 
todeta, että kokonaisuutena tytäryrityksen 
perustaminen Pietariin ja meno Venäjän 
markkinoille ovat onnistuneet jopa yllättä-
vän hyvin. Sopiva määrä haasteita ja onnis-
tumisia rinta rinnan pitävät tämän projektin 
mielenkiintoisena jatkossakin.

P Ä Ä K I R J O I T U S

Alu-Relecossa tehtävienkiertoa
Syksyllä yrityksen organisaatiossa 
suoritetaan tehtävänkiertoa, kun 

pintakäsittelyinsinööri Henri Tuokko siirtyy 
tuotannon työnjohtajan tehtävään. Nykyi-
nen työnjohtaja, Jani Aalto, ottaa muiden 
tehtävien ohessa vetovastuun on-site pin-
noitustöistä. Sysäys tehtävien kierrätykseen 
tuli henkilöiltä itseltään, sillä näin he koke-
vat pääsevänsä omien vahvuusalueitten-
sa tehtäviin. Muutos vahvistaa toki myös 
Alu-Relecon organisaation toimivuutta ja 
jatkuvuutta.

Loppuvuodesta panostetaan 
entistä enemmän 
energiatehokkuuteen 

Alu-Releco aloittaa syksyllä ener-
giatehokkuuden selvityshank-

keen, jossa tarkoituksena on selvittää 
toimia, joilla yritys voi pienentää energian-
kulutusta ja -kustannuksia sekä vähentää 
hiilidioksidipäästöjä. Projekti toteutetaan 

lähtökohtaisesti Motiva-mallin mukaise-
na teollisuuden energiakatselmuksena. 
Toteutuksessa on mukana energia-alan 
yritys, joka on erikoistunut vastaaviin pro-
jekteihin ja omaa vahvan kokemuksen 
energiatehokkuuden kokonaisuuksista.

Henri (vas) ja Jani (oik).



Koska Talart Oy on yritys, jossa sanan-
mukaisestikin pyörät pyörivät, on 
siellä myös tuotekehityksellä tärkeä 

rooli. Senpä vuoksi, kun jokunen vuosi sit-
ten Topi Tala vieraili alihankintamessuilla 
Alu-Relecon ostolla, oli yhteistyön alulle 
lyöty niitti. Pyörätuolien tiettyihin osiin 
haettiin ensisijaisesti kitkaa pienentävää 
pinnoitetta, joka kestäisi kovaakin kulu-
tusta. Alu-Relecon myynnissä ja tuoteke-
hityksessä työskentelevä Marko Hiltunen 
toimitti Talartille koekappaleita ja kävi 
myös paikan päällä Tampereen kupeessa 
tutustumassa tämän modernin yrityksen 
tiloihin ja toimintaan. Testikappaleet toi-
mivat toivotulla tavalla ja kohta jo tehtiin-
kin pintakäsittelyä pienissä sarjoissa 
 – Pyörätuoli on sitä käyttävän ih-
misen jalat, summaa Talart Oy:n toimitus-
johtaja Topi Tala. 
 – Haimme osiin pintaa, joka paitsi 
poistaa kitkaa myös kestää kolhuja, sillä 
niitähän tulee aina, Tala jatkaa ja toteaa 
vielä että myös neutraali, tyylikäs ulkonä-
kö ja puhtaanapitämisen helppous tulevat 
kuin sivutuotteena pintakäsittelyn myötä.
 Topi Tala kiittelee Alu-Relecoa erityi-
sesti joustavuudesta ja hyvästä palvelusta.

 – Meillä volyymit eivät ole miten- 
kään valtavia, vaan tarjoamme ennen 
muuta suomalaista erikoisosaamista. Ei 
ole välttämättä itsestään selvää, että ali-
hankintayritys lähtee mukaan pienten 
yritysten toimintaan. Alu-Releco on ollut 
alusta asti innolla mukana.
  Marko Hiltunen kertoo, että vaikka 
Talart onkin omalla alallaan ainutlaatui-
nen asiakas, on Alu-Releco tehnyt pintakä-
sittelyä erilaisiin terveyspuolen apuvälinei-
siin aiemminkin.
 – Olemme pinnoittaneet mm. eri-
laisia kahvoja terveydenhuollon kalustei-
siin, Hiltunen kertoo
 – Pinnoitteen avulla tuotteista saa-
daan hygieenisempiäkin, kun puhdistus 
helpottuu, Marko tarkentaa.
  Talart Oy:n ja Alu-Releco Oy:n yh-
teistyö on nyt jatkunut muutaman vuoden 
ja tarkoitus on toki miettiä myös lisää uu-
sia käyttökohteita pinnoitteille. Talart Oy:n 
tähtäin on tulevaisuudessa tuottaa entistä 
henkilökohtaisempia ja tarkoituksenmu-
kaisempia ratkaisuja erilaisten apuvälinei-
den käyttäjille ja tässä työssä Alu-Releco 
haluaa ehdottomasti olla mukana.

Talart Oy on Kangasalla toimiva perheyritys, jonka 
päätuotteita ovat mittatilaustyönä valmistettavat pyörätuolit, 

aktiivipyörätuolit sekä autoilun apuvälineiden asennus.
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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 
uudelleen pinnoituksessa huomattavasti 
pienempi, kuin tilanteessa, jolloin kappale 
tehdään alusta saakka uudelleen aina perus-
materiaalin uusimisesta lähtien. 
 Tyypillisiä useampaan kertaan pin-
noitettavia kappaleita ovat esimerkiksi lei-
pomoiden paistopellit ja -vuoat, paperiko-
neiden telat sekä erilaiset säiliöt ja putkistot 
kemianteollisuudessa. Lista on lähes loputon 
ja koko ajan löytyy lisää kohteita paitsi Te-
flon®-pinnoitteille ylipäänsä, myös uusinta-
pinnoituksille.  Alu-Relecolla hoidetaan koko 
prosessi aina vanhan pinnoitteen poistosta 
uudelleenpinnoitukseen saakka, joten asia-
kaan resursseja säästetään myös tällä tavoin. 
Varsin usein asiakkaalla on tarve saada kap-
pale nopeasti takaisin prosessiinsa, ja tällöin 
pinnoitteen uusiminen mahdollistaa hyvin-
kin 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!

Uudelleenpinnoituksella

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
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Teknistä pintakäsittelyä Teflon®- ja muilla 
fluorimuovipinnoitteilla teollisuudelle.

Alu-Releco Oy
Perustettu 1992 

Henkilökuntaa 15
perheyritys

Tytäryritys Venäjällä, Pietarissa
Liikevaihto ~2 M EUR


