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KIRJOITTAJALTA
Tämä kirja kertoo huikeaa tarinaa yhdestä Suomen ensimmäisistä startup-yrityksistä. Teos 
ei ole perinteinen historiikki, vaan kokoelma tositarinoita, sattumuksia ja ihmisten muistoja 
yli viiden vuosikymmenen ajalta. Kirjan tarinat kerrotaan ihmisten kautta. Niiden ihmisten, 
jotka ovat olleet mukana Trestonin kehittämisessä ja yrityksen monissa käänteissä.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia, joiden kanssa olen saanut Trestonin historiasta kes-
kustella. Monia tarinoita jäi toki vielä kertomatta ja lukuisia tärkeät panoksensa antaneita 
ihmisiä on jäänyt haastattelematta. Kirjan tarinat edustakoot myös heidän panostaan.

Tarinallisen historiikin teettäminen on yritykseltä merkittävä kulttuuriteko. Yrityksen alku-
vaiheen tapahtumat ja kehittyminen vuosikymmenten myötä ovat kiinnostavaa luettavaa 
omistajien, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tuleville polville samoin 
kuin muillekin yrittäjyyden haasteista ja iloista kiinnostuneille.

Välillä oman yrityksen ja oman työpaikan tarinaa kannattaa katsella ulkopuolisen silmin. 
Silloin viimeistään huomaa, miten kiinnostava ja merkityksellinen tuo tarina onkaan.

Naantalissa lokakuussa 2020

Anne Pentti
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Treston Oy perustettiin yli 50 vuotta sitten. 
2020-luvulla suomalainen Treston on yksi 
maailman johtavista teollisuuskalusteiden ja 
ergonomisten työpisteiden rakentajista. Kolme 
neljäsosaa yrityksen liikevaihdosta tulee vien-
nistä. Trestonin tehtaat sijaitsevat Turussa ja 
Jyväskylässä ja kaikki tuotanto tapahtuu Suo-
messa. Yrityksellä on tytäryhtiöitä kuudessa 
maassa ja jälleenmyyjäverkosto kattaa yli 30 
maata. Treston Group Oy:n liikevaihto on 
2020-luvun alkaessa 45 miljoonaa euroa ja 
työntekijöiden määrä yli 250. 

Runsaan viidenkymmenen vuoden aikana 
maailma ja maailmanmarkkinat ovat muut-
tuneet valtavasti. Tuotteita ja yrityksiä on tul-
lut ja mennyt. Treston on onnistunut omalla 
suunnittelullaan ja omilla tuotteillaan vastaa-
maan markkinoiden muutoksiin läpi vuosi-
kymmenten.

”Treston taisi olla yksi ensimmäisistä 
suomalaisista startup-yrityksistä.” 
– Antero Saarto

6 | TRESTON OY – Tarina 1960-luvulla aloittaneesta startup-yrityksestä



Trestonin historia pähkinänkuoressa:

• 1969–1974: Muovi oli uusi materiaali ja 
Palaset-sisustuselementtisarja valloitti maa-
ilmaa

• 1974–1987: Öljykriisin jälkeen oli kehitet-
tävä uutta tuotantoa. Lähdettiin määrätie-
toisesti etsimään uusia toiminnan muotoja 
ja uusia toimialoja. 

• 1987: Treston pilkottiin ja myytiin neljään 
osaan. Yrityksen avainhenkilöt tulivat yrityk-
sen osaomistajiksi. MBO-kaupan jälkeen 
keskityttiin ydinbisnekseen, eli teollisuus- ja 
säilytyskalusteisiin. 

• 1987–2006: Panostusta tuotekehitykseen ja 
jakelukanaviin. Myös vientitoiminnan kehit-
tämistä jatkettiin. Keskityttiin teollisuus- ja 
säilytyskalusteiden myyntiin ammattilaisille. 

• 2006:  Toisen polven MBO-kauppa
• 2011: Alkuvuodesta Treston osti jyväskylä-

läisen Sovella Oy:n ja loppuvuodesta Tres-
tonin osake-enemmistö myytiin pääomasi-
joittajalle, Sentica Partners Oy:lle.

• 2012–2017: Kansainvälisesti yksi brändi, 
Treston. Tehtaiden uudelleenjärjestely. Yksi 
toimitusketju ja myyntiyhtiöt kunnossa.

• 2019: Treston palasi yksityiseen omistuk-
seen.

Osoita QR-koodia älypuhelimesi kameralla ja  
kuuntele Leo Saarikallion tervehdys.

LUE KOODI
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MUOVI VALLOITTI SUOMALAISET
1960-luvulla muovi oli suomalaisille uusi ja kiinnostava materiaali. Muovi alkoi nopeasti 
korvata lasin ja metallin monissa arkisissa käyttöesineissä. Muovisiin esineisiin saatiin hel-
pommin erilaisia muotoja. Materiaalin kirkkaat värit vetosivat suomalaisiin. Aikaisemmin 
esineen käytännöllisyys ja edullisuus olivat olleet tärkeimpiä ominaisuuksia, nyt haluttiin 
jotain erilaista.

Vaasan Höyrymylly, jonka juuret olivat 1800-luvulla ja 
Heikki Tavelan omistama Oy MK-Tuote Ab perustivat 
yhdessä Treston Oy:n vuonna 1969. Vaasan Höyrymylly 
halusi päästä mukaan toimialalle, jota ei koskisi hintojen 
ja valmistuskiintiöiden sääntely, kuten elintarvikealalla 
1960-luvulla. Uskottiin, että muovimateriaalilla olisi tule-
vaisuudessa lähes rajattomat mahdollisuudet. Arveltiin, 
että muoviesineiden avulla avautuisi uusia vientimahdol-
lisuuksia perinteisten puu-, paperi ja laivanrakennusteol-
lisuuden tuotteiden lisäksi.

Trestonin nimen tarina
Liikemies Heikki Tavelalla oli omistuksessaan 
monia eri alojen yrityksiä ja brändejä. Yksi eri-
tyisen hyvin menestynyt oli Noster-sillit. Tavela 
oli niin mieltynyt yrityksen nimeen, että samoista 
kirjaimista piti muodostaa uudenkin yrityksen 
nimi. Joku sitten järjesteli kirjaimet ja NOSTERista 
saatiin syntymään TRESTON. Tarkkasilmäisimmät 
huomasivat, että uusi yritys oli saanut nimeensä 
yhden ylimääräisen T-kirjaimen. SÄÄSTÖLIPPAITA

Heikki Tavelan omistama MK-Tuote oli 
1960-luvulla menestynyt suunnittelemalla ja 
valmistamalla muovisia säästölippaita pan-

keille. Yrityksessä oli työssä yli 80 ihmistä. Yrityksen ensimmäinen tuote oli 
Maapallo-säästölipas. Maapallon muotoisen lippaan tilasi Yhdyspankki, joka 
oli Tavelan entinen työnantaja. Monen muunkin maan pankit ostivat maapallo-
lippaita ja Kansallispankille suunniteltua Roope Ankka -lipasta tilasi jopa Walt 
Disney -yhtiö. MK-Tuote oli maailman suurin säästölippaiden valmistaja ja yri-
tys sai Tasavallan presidentin vientipalkinnon vuonna 1970.

Trestoniin muovitekninen osaaminen tuli MK-Tuotteen kautta. Trestonin 
erityisosaamista oli alusta lähtien muovin pintakäsittely, joka oli vielä 
haastavampaa kuin muovin puristaminen. Treston erikoistui ennen kaik-
kea suurikokoisten pintakäsiteltyjen muovituotteiden valmistukseen. 
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”Kauppaneuvos 
Johannes Paukku”

Heikki Tavela (1932-2013) oli 
liikemies ja yritysjohtaja, jota 
pidettiin vuosina 1990–1996 
televisiossa esitetyn ”Hyvät 
herrat”-nimisen poliittisen 
satiirisarjan kauppaneuvos 
Johannes Paukun esikuvana. 
Tavela toimi aktiivisesti liike- 
elämässä ja monissa luotta-
mustehtävissä. Hän oli myös 
taustavaikuttaja suomalai-
sessa mediassa, politiikassa 
ja järjestömaailmassa. Tave-
lalle myönnettiin pääkonsulin 
arvonimi vuonna 1986.
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TEHDAS TURUN JA KAARINAN RAJALLA
Trestonille löydettiin tilat Turun Skanssin alueelta, Soratieltä, Kaarinan kunnan rajalta. 
Tiloissa oli aikaisemmin toiminut säilyketehdas Marke, entiseltä nimeltään Marja ja Säi-
lyke Oy. Kiinteistö oli rakennettu vuonna 1956 ja sen omisti lähistöllä asunut Sevonin 
perhe. 1960-luvulla paikka oli Turun kaukaista syrjäkylää. Tehtaan ja Uudenmaantien 
välinen alue oli valtava kuoppa, soranottoalue, josta myös tie oli saanut nimensä. Turun 
keskustan ja rakennetun alueen laajetessa ja tieverkon levittäytyessä Soratien nimi muuttui 
myöhemmin Sorakaduksi.

Trestonin ensimmäiset tuotteet olivat autotarvikeliikkeiden käyttämiä muovisia hyllylaatikoita 
ja pientavaralaatikostoja. Yrityksen käynnistysvaiheessa toimitusjohtajaksi palkattiin Vaasan 
Höyrymyllystä Rolf Karasvirta, ja tehtävässä jatkoi vuodesta 1970 lähtien Jukka Jakonen.

Tuotantojohtajaksi palkattiin Esko Hakala.

Mersulla Turkuun

Esko Hakala oli Helsingin poikia. Hän oli nuorena 
työssä Heikki Tavelan omistamassa Konetehdas Ves-
tassa. Hakala oli myös laittamassa kuntoon toista 
Tavelan ostamaa yritystä Tikkakoskelle, jonne myös 
koko perhe siirtyi. Kun Treston perustettiin, Tavela 
ehdotti, että Esko siirtyisi Turkuun. Esko vastasi, että 
lähden, jos saan sinun ison mersusi. Ja Esko sai mer-
sun, muutti Turkuun ja tuli Trestonille työhön mustalla 
S-sarjan Mercedeksellä.

Trestoniin suunnittelijaksi tullut Ristomatti Ratia oli 
yhtä lailla nopeiden autojen ystävä kuin Eskokin. Jos-
kus Ratia ja Hakala kilpailivat, kumpi pystyi ajamaan 
nopeammin Turusta Helsinkiin. Nopeusrajoituksia ei 
tuolloin vielä ollut.

Marken tehtaan oven vieressä ollut seinäreliefi koristaa edelleen 
Trestonin toimistojen sisäänkäyntiä.
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Tehdas Marken aikaan.

Marken tehtaan tuotteiden etikettejä.
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Vas. toimitusjohtaja Jukka Jakonen, Juhani Säde 
ja tuotantojohtaja Esko Hakala tehtaan alakerran 
ruokalassa.

Vientisihteereitä kahvitilaisuudessa tehtaan avokont-
torissa. Oik. Pirkko Kotiranta.
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KIRJANPITOA YÖTÄ MYÖTEN
Sinikka Vuorela (myöh. Seeve) siirtyi vastaperustetun Trestonin palvelukseen Vaasan Höy-
rymyllystä. Kassanhoitajan työ muuttui myyntisihteerin tehtäväksi. Trestonin tuotteisiin 
tutustuminen ja myyntityön opettelu sujuivat nopeasti. 

Trestonin ensimmäisen tilintarkastuksen yhteydessä havaittiin, että ensimmäisen puolen 
vuoden ajalta kirjanpitoa ei ollut tehty lainkaan. Kaikkien mielenkiinto oli ollut muissa 
asioissa. Taiteelliset suunnittelijat olivat tehneet monenlaisia hankintoja, eikä kuitteja tai 
muita tositteita tuntunut löytyvän mistään. Kauppaopiston käynyt Sinikka hallitsi kirjan-
pidon ja taloushallinnon ja hänet värvättiin saattamaan yrityksen kirjanpito ja reskontra 
kuntoon. Palkat oli sentään saatu asiallisesti maksettua jo toiminnan alkuvaiheessakin. 
Sinikka teki töitä yötä myöten ja talousasiat saatiin järjestykseen annetussa määräajassa. 
Sinikan ura Trestonissa eteni myöhemmin kirjanpitopäälliköksi ja konttoripäälliköksi.

Trestonin alkuaikoina myynti- ja markkinointiosaston keski-ikä oli 24 vuotta. Kaikki olivat 
täynnä nuoruuden innostusta.

Vas. Sinikka Seeve, Sirkka Mäkelä, Sirkku Sorell ja Mirja Lehtonen.
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Virkistävä viskisooda
Vuoden 2019 keväällä Trestonin toimistotiloissa 
tehtiin muutoksia. Kaappeja ja komeroita tyh-
jennettiin. Erään kaapin perukoilta löytyi avaa-
maton pakkaus Johnny Walker viskiä. Vuodesta 
1969 lähtien, niin kauan kun pääkonsuli Heikki 
Tavela oli mukana Trestonin toiminnassa, piti 
keittiöstä aina ja ehdottomasti löytyä Johnny 
Walker Red Label viskiä ja soodavettä. Niiden 
sopiva sekoitus piti Tavelan vauhdissa ja terä-
vänä.

Trestonin ensimmäinen joulujuhla järjestettiin ravintolassa Turun 
Puutarhakadun varrella. Alimmassa kuvassa vasemmalla toimi-
tusjohtaja Jukka Jakonen.
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Lukuisat 1970-luvun alun kodit sisustettiin Trestonin värikkäillä 
Palaset-kalusteilla.
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4000 NELIÖMETRIN MUOVITEHDAS
Trestonin tehtaan laajennuksen suunnittelu käynnistyi ripeästi heti vuonna 1970 ja tehdas 
valmistui vuonna 1972. Modernia muovituotantoa varten tehtiin valtavan kokoinen inves-
tointi, uusi 4000 neliömetrin suuruinen laajennus, vaikka varmaa tietoa tuotteista tai edes 
soveltuvasta tuotantotekniikasta ei ollut. Sitä ei tosin ollut vielä missään päin maailmaa.
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Amerikkalainen Storehouse oli 
yksi Palaset-sarjan jälleenmyy-
jistä.

18 | TRESTON OY – Tarina 1960-luvulla aloittaneesta startup-yrityksestä



PALASET AMPAISI 
MAAILMANMARKKINOILLE
Heikki Tavela tunsi muotoilija Ristomatti 
Ratian, joka oli USA:ssa ollessaan suun-
nitellut sarjan moderneja sisustustuotteita. 
1970-luvun ensimmäisinä vuosina syntyi 
Ristomatin suunnittelema, muovisiin Pala-
set-kuutioihin perustuva tuotesarja, joka 
ampaisi maailmanmarkkinoille räjäh-
dyksen lailla. Palaset oli nuorten perhei-
den sisustuselementiksi suunnattu muovi-
kuutio. Palaset-moduuleista syntyi hyllyjä, 
pöytiä ja säilytyskalusteita ajan henkeen 
sopivasti monissa kirkkaissa väreissä. 
Palaset-tuotteiden materiaali, polysty-
reeni, oli monikäyttöistä. Sitä oli mahdol-
lista sahata ja naulata puulevyn tavoin. 
Sarjan alkuperäiset värit olivat valkoinen, 
ruskea, punainen, vihreä ja keltainen.

Muovinpuristuskoneesta tullessaan 
moduulit olivat vaalean ruskeita. Purista-
misen jälkeen moduulit siirtyivät maalaa-
moon, jossa ne maalattiin kahteen ker-
taan. Juuri missään ei Trestonia ennen 
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Kuusitoista pulloa viiniä
Sisustusarkkitehti Ristomatti Ratia oli 
miettinyt, miksi kirjahyllyjen piti aina 
olla niin muuntautumattomia. Ristoma-
tin 1970-luvun ensimmäisinä vuosina 
suunnittelemista Palaset-hyllyistä tuli 
moduulimaisia ja muuntuvia, jotta hyl-
lyt sopisivat erilaisiin tiloihin ja tarkoi-
tuksiin. Mittayksikkönä toimi 16 pulloa 
viiniä. Sen verran pulloja mahtui yhteen 
Palaset-moduuliin. 1960-luvulla meneil-
lään ollut Beatles-mania sai ihmiset 
ostamaan paljon LP-levyjä. Palasetin 
moduuli tehtiin sopivan kokoiseksi myös 
LP-levyjen säilyttämiseen.

”Tyhmä idea”
Ristomatti Ratia esitteli aluksi pahvi-
sen prototyypin. Heikki Tavela totesi 
suorasanaisesti, että idea oli tyhmä. 
Markkinointijohtaja Raimo Lehtonen 
näki prototyypissä kuitenkin menes-
tymisen mahdollisuuden. Lehtonen ja 
Ratia selostivat ja esittelivät laatikoiden 
pinottavuutta ja käytännöllisyyttä. Kun 
Tavela alkoi laskea, montako koneen-
käyttäjää tuotantolinjalle tarvittaisiin, 
arveli Ratia voittaneensa sodankäynnin. 
Tavela ymmärsi rahan päälle ja oli käy-
nyt selväksi, että uusi tuote toisi rahaa 
yritykselle.

Ristomatti Ratia ja Palaset-hyllykkö.
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ollut samassa mittakaavassa onnistuttu maalaamaan 
muovia, varsinkaan suurikokoisia esineitä. Maaliteh-
taat eri puolilta maailmaa kävivät tarjoamassa omia 
ratkaisujaan. Palaset-sarjan valkoisen värin toimittaja 
oli Tikkurilan Väritehtaat Oy. Muut värit valmisti AB 
Wilh. Becker Ruotsista.

TAITEILIJA INSINÖÖRIEN 
MAAILMASSA
Ristomatti Ratia kävi Sveitsissä Sulzer Ltd:n tehtaalla 
tutustumassa vaahdotetun polystyreenin työstämiseen. 
Insinöörien maailma oli taiteelliselle sisustussuunnitte-
lijalle ja designerille aivan jotain muuta, kuin mihin 
hän oli tottunut. Kaikessa ei voitukaan lähteä liikkeelle 
pelkästään esteettisestä näkökulmasta, vaan tuotan-
non rajoitukset piti ottaa huomioon.

TÖITÄ TEHTIIN VUOROKAUDEN 
YMPÄRI

Oli täysi työ saada tuotanto vastaamaan jatkuvasti 
kasvavaa kysyntää. Tehtaalla paiskittiin töitä vuoro-
kauden ympäri. Yövuoron aikana valmistuneet Pala-
set-moduulit lastattiin aamuvuoron alkaessa matkaan. 
Kaupaksi kävi kaikki, mitä pystyttiin valmistamaan.

Tuotantoa seurattiin ja laskukoneella laskettiin, miten 
paljon mitäkin Palaset-sarjan tuotetta tehtiin. A4-ko-
koinen tilastoraportti kirjoitettiin mekaanisella kirjoi-
tuskoneella ja lähetettiin Vaasan Höyrymyllyyn. Las-
kut kirjoitettiin samalla kirjoituskoneella, mutta väliin 
laitettiin jäljentävä kalkkeripaperi, jotta itsellekin jäisi 
kopio laskusta. Jos laskuun tuli virhe, piti jokainen 
kopio korjata erikseen. 

”Ruskea on ruma väri”
Kun tuotanto Trestonilla saatiin käyntiin, 
muovituotelinjalta tulleet Palaset-mo-
duulit olivat vaalean kellertävän rus-
keita. Ristomatti Ratian mielestä ruskea 
oli rumin mahdollinen väri. Tuotteet 
piti maalata. Ratia halusi pääväriksi 
valkoisen. Taiteilijan silmä oli tarkka. 
Kesti viikkokausia, että löytyi sellainen 
valkoinen väri, jonka Ratia oli valmis 
hyväksymään. Vielä vuosia myöhem-
min muutkin kyselivät Tikkurilan Väri-
tehtaalta ”Palaset-valkoista”. Valkoisen 
lisäksi valmistettiin muunkin värisiä, 
keltaisia, punaisia, vihreitä ja mustia 
moduuleita. Jopa tummanruskeatkin jäi-
vät mukaan tuotantoon ja nekin kävivät 
kaupaksi. Maalauslinjalla oli jatkuvasti 
enemmän työntekijöitä kuin tehtaassa 
oli muovipuristajia.

Tuotantolinjalta tullessaan Palaset-moduulit olivat 
vaalean ruskeita. Maalattuina ne olivat kirkkaan ja 
iloisen värisiä.
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SUOMEN SUURIN 
HUONEKALUVIEJÄ
Palasetin ansiosta Trestonista tuli 
yhtäkkiä parissa vuodessa Suo-
men suurin huonekaluja vievä 
yritys. Ensimmäiset erät myytiin 
Iso-Britanniaan. Habitat Designs 
oli ensimmäinen tilaaja ja Pala-
set-tuotteiden ensimmäinen jäl-
leenmyyjä. Iso-Britanniaan perus-
tettiin oma Palaset-myyntiyhtiö, 
Treston Ltd. Iso-Britannian yhtiön 
toimitusjohtajaksi nimitettiin Pertti 
O. Seeve. USA:sta kasvoi nopeasti 
tuotteiden merkittävin vientimaa. 
Palaset-tuotteita myytiin kaikkiaan 
noin 3,5 miljoonaa kappaletta.

2010-luvulla Trestonin tiloista löytyi vanha sanelukone, 
jonka sisällä oli toimiva kasetti. 
Kasetilla miesääni, joka tunnistettiin Heikki Tavelaksi, 
sanoo: ”Olen tässä lennolla New Yorkista Los Angele-
siin. 80 kontillista Palasetia on ensi vuodelle myyty”.

Pertti O. Seeve.

Sokeripalat ja 
kuohuviinipalkinto

Pertti O. Seeve, eli ”Pera” oli 
vuonna 1971 työssä Lontoossa, 
Suomen suurlähetystön kaupal-
lisena sihteerinä. Trestonin suun-
nitelmissa oli perustaa Iso-Britan-
niaan tytäryhtiö ja Heikki Tavela 
suositteli Peraa tulevan yhtiön 
johtoon. Pera oli asunut ja käynyt 
koulut Englannissa 15-vuotiaasta 
lähtien, kaikkiaan 20 vuotta, joten 
maan tavat ja kulttuuri olivat tul-
leet tutuksi. Kaupallisen sihteerin 
työssä myös liike-elämän verkostot 
olivat kasvaneet laajaksi. Sopimus 
uudesta työpaikasta syntyi, ja Pera 
hoiti Treston Ltd:n perustamisen 
Iso-Britanniaan. 

Trestonin uudet myyntihenki-
löt eri puolilta Eurooppaa pitivät 
kokoustaan Turun Seurahuoneella. 
Uudelle säilytystuotesarjalle piti 
keksiä nimi. Peran mielestä moduu-
lit olivat aivan kuin sokeripaloja 
ja hän ehdotti ”Palaset”-nimeä. 
Nimi valittiin ja Pera sai palkin-
noksi laatikollisen Elysee-kuohu-
viiniä. Palkinto nautittiin myöhem-
min Naantalin Kultainen Aurinko 
-moottorihotellissa Trestonin henki-
lökunnan tilaisuudessa.

”Palaset-sarjan nimeksi oli aluksi mietitty Cubica. 
Pertti O. Seeve keksi kuitenkin Palaset-nimen,  joka oli 
huomattavasti parempi.”
– Ristomatti Ratia

22 | TRESTON OY – Tarina 1960-luvulla aloittaneesta startup-yrityksestä



Messuilla 1970-luvun alussa. 

PITKÄ JA PÄTKÄ
”Lähetä mulle yks pitkä ja yks pätkä, tuli tilaus”. Trestonin teh-
taalla oli oma slangi, kun Palaset-tuotannosta puhuttiin. Pitkä ja 
pätkä tarkoittivat eri kokoisia moduuleita. Tehdas oli moderni. 
Yli 200 metrin mittainen kuljetinrata siirsi laatikot maalaamon 
läpi tehtaan yläkertaan, josta ne siirrettiin kuljetuksiin. Varasto 
oli Soratien kiinteistön toisessa päässä ja toimistotilat toisessa. 

Konttorihenkilökunta vei mielellään paperit itse tehtaan puo-
lelle, jotta työpäivän lomassa tuli hieman käveltyä. Se oli hyvää 
työpaikkaliikuntaa. Lisäksi oli mukavaa käydä tervehtimässä 
tehtaan puolen väkeä, jota tavallisten työpäivien mittaan tavat-
tiin harvemmin. 

Pojan annettiin yrittää
Matti Suomi oli 1960-luvun lopulla 
mennyt naimisiin ja pariskunta asui 
anoppilan yläkerrassa melkeinpä 
Trestonin aidan takana. Nuori mies 
päätti mennä kysymään töitä yri-
tyksestä. Useampikaan visiitti tuo-
tantojohtaja Esko Hakalan luona ei 
johtanut työpaikan saamiseen, sillä 
tehtaalle haettiin ammattitaitoi-
sempaa väkeä.

Viimeisellä työnhakukerralla 
Hakalan huoneessa sattui olemaan 
samaan aikaan vieras, joka kuuli 
Matti Suomen asian. ”Anna pojan 
yrittää!” kannusti vieras Hakalaa 
ja Matti pääsi työhön. Runsaat 
neljä ensimmäistä vuotta Matti teki 
töitä pistehitsaajana. Vuorotöitä 
tehtiin paljon, mutta Matin ruoka-
huolto toimi hyvin, sillä vaimo tuli 
naapurista Trestonin aidan alta 
iltaisin ja toi Matille soppaa syötä-
väksi. 

Matista tuli myöhemmin metalli-
osaston työnjohtaja ja työvuosia 
Trestonissa kertyi lähes neljäkym-
mentä.

Matti Suomi.
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Esko Hakala – vanhan 
ajan patruuna

Tuotantojohtaja Esko Hakala 
oli luonteeltaan vanhan ajan 
voimakastahtoinen patruuna, 
Heikki Tavelan tehtäväänsä 
kouluttama ja Trestonissa 
Tavelan oikea käsi. Kiivastues-
saan Esko oli niin kova kiroa-
maan, että sylki suusta lensi. 
Joskus ruokalassa myyntimie-
het saattoivat saada Haka-
lalta neuvon: ”Jumalauta 
reppu selkään ja maantielle, 
jätkä!” Purkauksen jälkeen 
hommat hoidettiin kuntoon ja 
työ jatkui jälleen normaalisti.

Tehtaan organisaatio pyöri 
Hakalan pillin mukaan. Kun 
tehtaalla alkoi nousta lakkoi-
lun uhka, Hakala otti huonee-
seensa sellaiset, joiden pinna 
näytti alkavan kiristyä. Puolen 
tunnin kuluttua ärhäkimmätkin 
työntekijät tulivat tuotantojoh-
tajan pakeilta rauhoittuneina. 
Tarina ei kerro, mistä huo-
neessa keskusteltiin tai mitä 
siellä tehtiin.

Esko Hakala oli suoraluontei-
nen ja suorapuheinen ja kertoi 
oman mielipiteensä kenelle 
tahansa. Hakalan rehellistä 
suoruutta arvostettiin ja hän 
oli aina täysin lojaali työnan-
tajalleen. Tuotantojohtaja Esko Hakala.
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38 vuoden kesätyö

Sirkku Sorell tuli Trestoniin vienti-
sihteeriksi keväällä 1972. Tarkoitus 
oli tulla töihin ainoastaan yhdeksi 
kesäksi, mutta ”kesätyö” venähti 
38 vuoden mittaiseksi. Kauppakor-
keakoulun kirjeenvaihtajatutkinnon 
jälkeen Sirkku oli opiskellut ranskaa 
ja useat muutkin kielet olivat hallin-
nassa. Kielitaidolle oli työssä paljon 
käyttöä. Sirkku otti vastaan tilauk-
set, käsitteli ja vahvisti ne, järjesti 
kuljetukset ja laati tarvittavat asia-
paperit. Yhteydenpito kansainväli-
siin asiakkaisiin hoidettiin useimmi-
ten teleksillä. Teleksi nosti yrityksen 
arvostettavuutta, sillä monilla muilla 
oli käytössään ainoastaan puhelin. 
Teleksin jälkeen siirryttiin kopioita 
välittävän telefaksin käyttöön.

Jos teleksillä lähetettyyn viestiin piti 
saada vastaus nopeasti, voi lähet-

täjä kilistää kelloa, jotta vastaanot-
taja havahtuisi viestin saapumiseen. 
Erään Saksaan lähteneen lähetyksen 
yhteydessä Sirkku kaipasi nopeaa 
kuittausta. Kellon kilistelyn jälkeen 
kirjaimia alkoi tulla ja sanoista muo-
dostui viesti ”es gibt niemand hier” 
eli ”täällä ei ole ketään”. Enpäs ole 
ennen aaveiden kanssa kauppaa 
tehnytkään, arveli Sirkku.

Aikaero Suomen ja asiakasmaiden 
välillä toi haasteita. Toisella puolen 
maailmaa oltiin parhaassa kaupante-
kovireessä juuri kun Trestonin kontto-
rin väki nautti sikeistä unistaan.

Vuonna 1978 Sirkusta tuli myyntitoi-
miston esimies ja samalla Trestonin 
toimitusjohtajan, Heikki Kiviluodon, 
sihteeri. Sirkku käänsi toimitusjohta-
jan kansainvälisen kirjeenvaihdon.

Kaukokirjoitin eli telex eli teleksi on laite, jolla lähetetään merkkimuotoisia viestejä paikasta 
toiseen sähköistä viestikanavaa pitkin. Kirjoituskoneen kaltaisella laitteella lyötiin paperinauhalle 
sokeainkirjoitusta muistuttavaa reikäsarjaa. Lähetettävä viesti tallennettiin reikänauhalle ja lähe-
tettiin kirjoittimen reikänauhalukijalta. Erilaiset reikävariaatiot vastasivat kirjainmerkkejä. Suo-
messa oli vuonna 1985 teleksi-liittymiä noin 8 500.

”Sain ostaa Trestonin osakkeen, jolloin työ tuli entistäkin mielenkiintoisemmaksi, koska tein sitä 
”omalle firmalleni”. Ja kun osingot tulivat tilille, oli se ihan konkreettinen palkinto hyvin teh-
dystä työstä.”
– Sirkku Sorell

Osoita QR-koodia älypuhelimesi kameralla ja  
kuuntele, miten Sirkku Sorell tekee kauppaa aaveen 

kanssa.

LUE KOODI
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Treston järjesti 1970-luvulla leikkimieliset urheilukisat työnte-
kijöille ja heidän perheilleen Kaarinan urheilukentällä.
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Trestonin konttoritunnelmaa 1970-luvun alussa.
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Trestonin tehtaalla 1970-luvulla.
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ÖLJYKRIISI JA VARARIKKO
Trestonin satumainen onnistumistarina törmäsi vauhdilla päin seinää, kun vuonna 1973 
öljykriisi nosti polystyreenin hinnan melkein kolminkertaiseksi. Palasetin materiaali oli yht-
äkkiä niin kallista, että hintoja oli pakko nostaa. Kauppa ei käynyt ja myynti tyrehtyi. 
1970-luvun puolivälissä Treston oli käytännössä vararikossa. 

Iso-Britannian yhtiö laitettiin jäihin. Treston Ltd:n toimitusjohtaja Pertti O. Seeve tuli Tur-
kuun Suomen yhtiön markkinointipäälliköksi vuonna 1974 ja siirtyi myöhemmin markki-
nointijohtajaksi. Työmatkat veivät vuosittain lukuisia kertoja USA:han ja maailmaa kierret-
tiin Japania ja Saudi-Arabiaa myöten. Matkapäiviä kertyi vuosittain toista sataa.

Vaasan Höyrymylly tuli kuitenkin apuun ja pelasti Trestonin fuusioimalla sen omaan kon-
serniinsa vuonna 1977. MK-Tuote luopui omistusosuudestaan.  Uudeksi nimeksi tuli Vaa-
san Höyrymylly Oy Treston. Yhtiön toimitusjohtajaksi tuli Heikki Kiviluoto. Kustannukset 
kurottiin minimiin ja uusien tuotteiden etsintä aloitettiin, jotta Palasetia varten hankituille 
tiloille ja koneille saataisiin käyttöä.
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Pomo työmatkakuskina
Konttorissa työskennellyt Arja Kan-
gas kulki vuosikaudet työmatkojaan 
toimitusjohtaja Heikki Kiviluodon 
kyydissä, koska molemmat sattuivat 
asumaan ensin Ilpoisissa ja sitten 
Kaarinassa. Kun Heikki muutti Hurt-
tivuoreen, Arja kysyi ihan tuskastu-
neena ”Millä sä nyt luulet mun kul-
kevan kotoa töihin ja takaisin?”.

Tavela sai palvelua
Tehtaalla ja konttorissa sai tupa-
koida, eikä minnekään tupakoin-
tipaikoille tarvinnut lähteä, vaan 
siinä työtä tehtäessä röökejä vedet-
tiin. Jossain vaiheessa tehtaan tiloi-
hin sijoitettiin peltipurkit ja ilmoi-
tettiin, että niiden läheisyydessä oli 
lupa tupakoida.

Heikki Tavela oli tarkka siitä, että 
tehtaalla oli siistiä. Kun Tavela 
tuli käymään, käytetyt tulitikutkin 
kerättiin lattialta peltipurkkeihin. 
Tavela toki poltteli tehdaskierrok-
sellaan, ja toimitusjohtaja Kiviluoto 
kantoi mukanaan peltipurkkia, 
johon Tavela sai karistella tuhkat. 

Muutenkin Tavela sai hyvää palve-
lua. Sattuipa niin, että Kiviluoto oli 
lomalla Tavelan tullessa käymään. 
Toimitusjohtaja tuli lomaltaan käy-
mään tehtaalle ja huolehtimaan 
Tavelan aamupaukun, viskisoodan, 
valmistamisesta.

TARKKA TOIMITUSJOHTAJA
Uudella toimitusjohtajalla, Heikki Kiviluodolla, oli koke-
musta vientitoiminnasta. Ennen Trestoniin tuloaan hän työs-
kenteli Iittalan lasitehtaalla. Heikki oli vain 33-vuotias saa-
dessaan toimitusjohtajan pestin ja jotkut pitivät häntä jopa 
riskivalintana. Heikki oli järjestyksen mies, taloudesta tarkka 
johtaja, joidenkin mielestä jopa liian tarkka. Kun yritystä 
lähdettiin nostamaan aallonpohjasta, tarkkuutta tarvittiin, 
eikä lennokkaan suurpiirteiselle johtajalle olisi ollut sijaa. 
1970-luvulla kehitettiin menestyksekäs Paternoster-työpiste 
ja elektroniikka-alaan panostaminen 1980-luvulla osoittau-
tui oikeaksi ratkaisuksi. Heikin 25 vuoden mittaisen toimi-
tusjohtajakauden aikana Treston kehittyi sellaiseksi, jona yri-
tys 2000-luvulla tunnetaan. Heikin toimitusjohtajakaudella 
Trestonilla ei ollut tappiollisia vuosia.

Heikkiä pidettiin oikeudenmukaisena ja luotettavana esi-
miehenä, jolla oli erinomainen kyky nähdä mikä oli tärkeää 
ja keskittyä juuri siihen. Merkittäviä päätöksiä Heikki halusi 
useimmiten miettiä ainakin yhden yön yli. Sosiaalisissa tilan-
teissa Heikki ei ehkä ollut omimmalla alueellaan eikä har-
rastanut small talkia. 

Sovittiin asioista sitten kirjallisesti tai suullisesti ja olivat sovi-
tut asiat suuria tai pieniä, Heikin kanssa tehdyt sopimukset 
pitivät. Trestonin kulttuuriin asettui tuleviksikin vuosikymme-
niksi tietynlainen Kiviluotolaisuus, joka tarkoitti selkeyttä ja 
toimintaa ilman kommervenkkeja. Kun asiat tehtiin kerralla 
oikein, niitä ei tarvinnut enää myöhemmin korjailla. Matka-
laskujen laadinnasta lähtien kaikki tehtiin tarkasti ja läpi-
näkyvästi. Noiden vuosikymmenten aikana tuon kaltainen 
toiminta oli yritysmaailmassa poikkeuksellista.
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KANSAINVÄLISYYS – ROHKEASTI 
MAAILMAA VALLOITTAMASSA
Treston oli startup-yritys jo yli neljä vuosikym-
mentä sitten, ennen kuin edes koko termiä 
oli olemassa. Treston tavoitteli nopeaa kas-
vua ja onnistui siinä, jopa kansainvälisesti. 
Muutamassa vuodessa maailmanvalloitus 
oli hyvässä vauhdissa. Palaset-tuoteryhmä oli 
esillä messuilla monissa maissa ja kansain-
väliset jälleenmyyjät tekivät kauppaa. Ulko-
maiset sisustuslehdet kirjoittivat innostuneita 
artikkeleja Trestonin tuotteista. Tuotteet olivat 
erityisen suosittuja USA:ssa, Iso-Britanniassa 
ja Ranskassa. Iso-Britannian markkinoita hoi-
dettiin omalla myyntiyhtiöllä.

Kansainvälinen toiminta, koski se sitten 
tuontia tai vientiä, materiaaleja tai valmiita 
tuotteita, sisältää aina maailmantalouden 
ja -politiikan muutoksista aiheutuvia riskejä. 
OPEC:in eli öljynviejämaiden järjestön ara-
bijäsenet yhdessä Egyptin ja Syyrian kanssa 
nostivat rajulla tavalla öljyn hintaa vuonna 
1973. Maiden tavoitteena oli saada Yhdys-
vallat lopettamaan tukensa Israelille, mutta 
samalla Trestonin tärkeimmän raaka-ai-
neen hinta nousi niin korkealle, että tuotanto 
ei enää ollut kannattavaa. Oli nopeasti löy-
dettävä uusia tulonlähteitä, uudenlaista 
tuotantoa ja uusille tuotteille ostajia. 

Jo 1970-luvulla Treston toimi alihankkijana 
monelle kansainvälisesti toimivalle yrityk-
selle, kuten Philips, Salora, Nokia, Asa ja 

Tunturipyörä. 1980-luvulla myyntiyhtiöt 
perustettiin Saksaan ja uudelleen Iso-Britan-
niaan. 1990-luvulla Ruotsi, Puola ja Latvia 
saivat omat myyntiyhtiönsä ja vuonna 2001 
perustettiin oma edustusto Kiinan Shang-
haihin, jotta pystyttäisiin entistä paremmin 
palvelemaan Kiinaan tuotantoaan siirtä-
neitä ulkomaisia elektroniikan valmistajia. 
2000-luvun alussa konserniin ostettiin yri-
tykset Norjasta ja Ruotsista vahvistamaan 
omaa postimyyntikanavaa. Trestonin tuot-
teita myytiin yli 40 maassa. Päämarkki-
na-alue kattoi koko Euroopan ja viennin 
osuus liikevaihdosta oli 65 prosenttia.

Maailmanpolitiikka tuli moneen kertaan 
lähelle. Etelä-Afrikkaan käynnistettiin vienti 
1980-luvulla, mutta se päättyi eduskunnan 
vuonna 1987 säätämään, rotuerotteluun 
perustuvaan kauppakieltoon. Samalla vuo-
sikymmenellä aloitettiin vientitoiminta myös 
Irakiin, jossa tilaukset tulivat pääosin valtiol-
lisilta laitoksilta. Lähes kaikkien Euroopan 
maiden lisäksi Trestonin tuotteita meni mm. 
Intiaan, Lähi-Idän maihin sekä muutamiin 
Afrikan maihin, vaikka Etelä-Afrikan mark-
kina olikin menetetty. 2000-luvulla vienti-
kohteiden joukkoon ovat tulleet mm. Dubai, 
Australia ja Thaimaa. Kiina oli pitkään Tres-
tonin strateginen alue, jossa oli oma maa-
päällikkö. Trestonin tuotteita on viety kaiken 
kaikkiaan lähes sataan eri maahan. 

Startup-yritys on yleensä 
nuori, enintään muutaman 
vuoden ikäinen innovatiivisiin 
ideoihin perustuva yritys, joka 
kehittää uusia tuotteita. Nuo-
ruuden lisäksi startup-yrityksen 
luonteeseen kuuluu nopean 
kasvun tavoitteleminen.
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Pertti O. Seeve esittelemässä Trestonin tuotteita1970-luvun alkupuolella.

Kansainvälinen toiminta tarkoittaa myös riskien lisääntymistä. Laadukkaiden tuottei-
den halpakopiointi on yksi taloudellisista ja yrityksen maineeseen kohdistuvista riskeistä. 
2000-luvun alussa Treston sai ilmoituksen, että Venäjällä oli patentoitu TPH-pöytämal-
liston kopio, joten Treston ei enää voisi myydä kyseistä mallistoa Venäjällä. Paikallinen 
venäläinen toimija oli hoitanut patentoinnin. Leo Saarikallio matkusti Venäjälle ja kävi 
myyntihistorian läpi Trestonin oman diilerin kanssa. Diileri haastoi venäläisen patentoijan 
oikeuteen ja Trestonin dokumenttien avulla todistettiin, että Treston oli vienyt TPH-pöytää 
jo Neuvostoliiton aikana. 

Kansainvälisillä markkinoilla toimivan Trestonin henkilökuntaa kannustettiin kehittämään 
kielitaitoaan. Jossain vaiheessa yhteen tehtaan huoneeseen oli tehty kielistudio, jonne sai 
työajalla tulla kuuntelemaan opetuskasetteja.

2020-luvun alkaessa Treston on ergonomisten teollisuuskalusteiden suunnittelijana ja val-
mistajana Euroopan ykkönen. Trestonin johdossa on aina ollut kansainvälisesti kokenutta 
ja kansainväliset markkinat tuntevia ihmisiä. 
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Treston Ltd:n toimitila Englannissa. 

Trestonin Ranskan tiimin väkeä. Oik. Thierry Peron. Palaset-moduuleita PUB-tavaratalon ikkunassa Tukholmassa 
kesällä 1972.
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IDEA MUOVISISTA RUUMISARKUISTA
1970-luvun lopulla Trestonin ideariihissä kehiteltiin mahdollisia tuoteideoita ja insinöö-
rien ja muotoilijoiden mielikuvituksen lennolle ei asetettu rajoja. Uusia tuotteita piti löytää, 
jotta tehdas saataisiin jälleen toimimaan täydellä teholla. Ruiskupuristettavat muoviset 
ruumisarkutkin käväisivät ideoiden listalla, mutta eivät kuitenkaan päätyneet tuotantoon. 

TELEVISIO SAI MUOVIKUOREN

Uudeksi toimintamalliksi valittiin alihankintavalmistus elektroniikkateollisuudelle. Yhtey-
det olivat ainakin osittain jo valmiina, sillä alan teollisuudelle oli aikaisemmin valmistettu 
kokoonpanokalusteita ja muovilaatikkosarjoja. Alihankintatöitä tehtiin mm. Philipsille, jolle 
valmistettiin levysoitinten ja kaiuttimien koteloita. Suurten muoviesineiden valmistuksessa 
pystyttiin hyödyntämään Palaset-valmistuksen aikaan kehitettyä edistyksellistä pintakäsit-
telytekniikkaa. Karhu-Titanille tehtiin jääkiekkomailojen lapoja. Alihankintaa tehtiin myös 
Labsystemsille, Esabille ja Nokia tietokoneille. Alihankintayhteistyön osalta suurimmaksi 
kasvoi Salora, jolle Treston valmisti Suomen ensimmäiset suuret muoviset TV-kotelot 1970-
luvun lopulla. Saksasta hankittiin kuumapainatuskoneita, jotta 
pystyttiin valmistamaan pähkinäpuiselta tai jakarandalta näyt-
tävää TV-koteloa. Myös hopean väriset tv-kuoret olivat pitkään 
suosittuja. Kun muoviset tv-kotelot tulivat markkinoille, kysyntä 
ylitti tuotantokapasiteetin. Yksittäisen 
kotelon puristusaika oli 2,5 minuuttia 
ja se oli liian pitkä aika. Vuonna 1979 
perustettu Saloplast Oy hankki sopivat 
koneet ja alkoi myös valmistaa suu-
ria TV-koteloita. Saloplastin omistaja 
Taisto Lehti osti myöhemmin  lähes kol-
manneksen Trestonin osakkeista.

Muovialan edelläkävijänä Treston pys-
tyi edelleen lisäämään osaamistaan 
ruiskupuristamisessa ja muovimateri-
aalin tuntemuksessa. Suunnittelussa 
panostettiin vahvasti laatuun, mitta-
tarkkuuteen ja tuotteiden kestävyyteen.
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Hiontaa ja tuhmia juttuja
Televisiokuorien maalaaminen 
oli tarkkaa työtä. Lähes kaikki 
maalarit olivat naisia. Tresto-
nin periaatteena on ollut, että 
palkka mitoitetaan työtehtä-
vien mukaan ja osa parhaiten 
palkatuista tehtaan työnteki-
jöistä oli maalaustyötä tekeviä 
naisia. Parhaat huippumaalarit 
Sylvia ja Sinikka koemaala-
sivat kuoria ja pyrkivät kehit-
tämään maalaustekniikkaa, 
jolla saataisiin mahdollisimman 
tasainen maalipinta. Valumien 
hiominen kovettuneesta maa-
lista hienolla hiomapaperilla oli 
työlästä ja hankalaa. 

Hiominen oli käsityötä. Viisi 
tai kuusi naista istui ringissä 
hiomassa ja kaikilla kävi suu. 
Kuka kertoi uskaliaimmat jutut 
sai parhaat naurut. Pomot oli-
vat miehiä, jotka tulivat käy-
tävää pitkin kravatit kaulassa 
tarkastamaan miten työ eteni. 
Tuhmat jutut loppuivat kuin sei-
nään, kun kravattikaula lähes-
tyi.

Myöhemmin kuoret puristet-
tiin värillisestä muovimassasta, 
joten maalaus- ja hiontatyövai-
heet jäivät pois.

PATERNOSTER 
TEHOSTI 

KOKOONPANOTYÖTÄ
Elektroniikkateollisuuden edelleen kasvaessa syntyi tarve uudenlaisille, 
Paternoster-tyyppisille työpisteille, jotka nopeuttivat kokoonpanotyös-
kentelyä ja säästivät työskentelytilaa. Tarvittavien komponenttien piti 
olla helposti ja nopeasti saatavilla, jotta kokoonpanotyö olisi tehokasta. 
Trestonin poimintalaatikot sopivat pyörivään Paternoster-työpisteeseen. 

Treston suunnitteli yhteistyössä Saloran kanssa Trescomp-tuotesarjan, 
joka oli pitkälle kehitetty kokoonpanojärjestelmä piirikorttien kokoon-
panotyötä varten. Sarjaan kuului Paternoster-työpiste eli järjestelmä, 
jossa yksi työntekijä pystyi hoitamaan kaikki työvaiheet. Jalkapoljinta 
painettaessa työntekijä sai eteensä uuden rivin poimintalaatikoita, josta 
voi ottaa seuraavaksi tarvittavan komponentin. Uudet poimintalaatikot 
vietiin vaunulla Paternosterin luo, kun edelliset laatikot olivat tyhjenty-
neet. Työpisteessä myös ergonomia oli huomioitu.

Saloran ja Finluxin TV-tehtaiden tuotanto perustui satoihin Paternos-
ter-työpisteisiin.

Muutos oli merkittävä aikaisempaan kokoonpanotyöhön verrattuna, 
jota tehtiin liukuhihnalla. Liukuhihnatyön ketjussa syntyi ongelmia, jos 
joku linjan työntekijöistä oli poissa tai jos kaikki sattuivat olemaan yhtä 
aikaa paikalla eikä kaikille ollut työpistettä hihnan varrella.

Trescomp-tuotteiden väri oli oranssi, joka oli tyypillinen 1970-luvun 
väri.

1990-luvulla Trescomp-tuotteiden design uudistettiin. Yhdessä tanska-
laisen yrityksen kanssa kehitettiin ohjausjärjestelmä, joka huolehti kom-
ponenttien oikeasta järjestyksestä. Työpisteen näyttöruutu kertoi, miltä 
hyllyltä ja mistä laatikosta seuraavat komponentit piti ottaa ja valosäde 
osoitti, mihin kohtaan komponentti asennettiin.
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Paternoster-työpisteiden suunnittelua varten tutkittiin ihmisen työergonomiaa ja liikkeitä.
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Paternoster-työpisteitä Turun TV-tehtaalla.
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Messuilla esiteltiin Trestonin valmistamaa Saloran kokoonpanojärjes-
telmää. Vas. Arja Kangas, Pertti O. Seeve ja Paternoster-työpisteen 
suunnittelija Raimo Tanttu. Saloran edustaja tekee kokoonpanotyötä.
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Kansainväliset yritykset esittelivät Trestonin Paternos-
teria omilla messuosastoillaan. Ison-Britannian edus-
tajasta Link-Hampsonista tuli 1980-luvun puolivälissä 
Treston Ltd.
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TEHDASTYÖSSÄ
Trestonin hyllylaatikostojen kehikoiden metalliosat tehtiin prässeillä. Kym-
mentä konetta oli hoitamassa yhdeksän naista. Yhteen vapaana olevaan 
koneeseen piti pystyä tekemään huollot ja tarvittavat asennukset. Tehdastyö 
oli välillä yksitoikkoista. Samaa sarjaa tehtiin aina nelisen päivää kerrallaan. 
Tavoitteena oli saada tehtyä 360 kehikkoa päivässä. Aamupäivällä neljän 
lavallisen saaminen valmiiksi onnistui hyvin. Tupakoitsijoilla oli tapana pitää 
tupakan mittainen tauko aina yhden lavan jälkeen. Ruokailun jälkeen työ-
teho alkoi iltapäivällä hiipua, ja valmiiden lavojen määrä jäi vähäisemmäksi.

Englannin puolustusministeriö oli merkittävä hyllylaatikostojen tilaaja. Tila-
tut määrät olivat suuria ja kehikoiden tekemiseen tarvittiin paljon käsityötä. 
Tarvittava kehikoiden määrä yritettiin arvioida useita kuukausia ennakkoon, 
jotta valmiit tuotteet pystyttäisiin toimittamaan tilauksen tullessa mahdollisim-
man nopeasti.

Pihalle etätöihin
Paternoster-työpisteitä teh-
täessä sattui kerran olemaan 
kaunis ja aurinkoinen kesä-
päivä. Työskentely tehdas-
hallissa tuntui ikävältä. Mie-
het lastasivat putkiniput ja 
sahat trukkilavalle ja siirsivät 
työpisteensä ulos. Se taisi 
olla 1970-luvun etätyötä.

TEOLLISUUSKALUSTEIDEN TUOTELINJA
Samaan aikaan Vaasan Höyrymyllyyn fuusioinnin kanssa, vuonna 1977, Treston osti kerava-
laisen Ergofinn Oy:n, joka oli ensimmäinen ergonomisten työpistekalusteiden valmistaja Suo-
messa. Yritys oli kehittänyt uuden moduulirakenteisen työpöytämalliston, jossa työergonomiset 
seikat oli huomioitu. Trestonilla oivallettiin tuotteen vientimahdollisuudet, ja heti 1980-luvun 
alkaessa aloitettiin uuden tehdasosan rakentaminen työpöytien tuotantoa varten. Uusi teolli-
suuskalusteiden tuotelinja käynnistettiin. Työtuolit tulivat ensimmäistä kertaa mukaan tuotan-
toon. Työtuolien osat tulivat Norjasta ja ne koottiin Trestonilla. 

Uutta tehdasosaa rakennetaan.
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Treston toimitti Siemensin Helsingin tehtaalle yli tuhat työpistettä.
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Näkkileipää ja 
koiranruokaa

Trestonin henkilökunta sai 
ostaa yrityksen tuotteita 
edulliseen hintaan. Monessa 
kodissa kirjat tai astiat oli 
sijoitettu Palaset-hyllyihin. 
Kun fuusio Vaasan Höy-
rymyllyn kanssa toteutui, 
laajentui myös henkilökun-
tamyymälän tuotevalikoima 
esimerkiksi näkkileipiin, jau-
hoihin ja erityisen edulliseen 
koiranruokaan.

Treston esitteli uutta ergonomista työpöytämallistoa NordData-näytte-
lyssä vuonna 1980.

Vuonna 1985 Treston toimitti silloiseen Neuvostoliittoon, Tallinnaan, 
Punane Ret-nimiselle radio- ja elektroniikkatehtaalle suuren määrän työ-
pöytiä. Samoissa tiloissa toimi myöhemmin suomalainen Elcoteq.
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TRESTON TYÖPAIKKANA

Trestonilaisten työurat ovat usein pitkiä. Kol-
menkymmenen vuoden yhtäjaksoinen työ-
suhde Trestoniin ei ole suurikaan harvinai-
suus. Pitkässä työurassa palkkaa ei ehkä 
pääse kilpailuttamaan muutaman vuoden 
välein, mutta Trestonilla työpaikan pysy-
vyyttä ja varmuutta arvostetaan. 

Metalliosaston työnjohtaja Matti Suomi teki 
39 vuoden työuran Trestonin palveluksessa. 
Myyntitoimiston esimies Sirkku Sorell työs-
kenteli Trestonissa 38 vuotta ja Arja Kangas 
teki Trestonin tuotteiden kotimaan myyn-
tityötä yli 35 vuotta. Teuvo Viitanen, joka 
teki yli 30 vuoden työuran Trestonilla, tuli 
alun perin hitsariksi ja toimi myös pää-
luottamusmiehenä. Henkilöstösihteeri Heli 
Orsiini tuli töihin Trestoniin aivan yrityksen 
toiminnan alkuvaiheessa ja jäi eläkkeelle 
2010-luvulla. Lukuisat muutkin työntekijät 
ovat työskennelleet Trestonilla kymmenien 
vuosien ajan.

Treston on ollut myös perheiden ja usei-
den sukupolvien yhteinen työpaikka. Teh-
taalta on löytynyt seurustelukumppaneita 
ja jopa aviopuolisoita. Arto ja Marja-Leena 
Saarisen koko 5-henkinen perhe on ehti-
nyt tehdä töitä Trestonilla, samoin Jouko 
Lenkkeri ja hänen kaksi poikaansa, Janne 
ja Juha. Trestonin esitteissä käytetään usein 
malleina oman talon väkeä. Sekä Jouko 

että Juha Lenkkeri ovat päätyneet esitemal-
leiksi, Juha jopa Kennoset-tuotteiden esit-
teen kansikuvaan.

Trestonilla on aina annettu kehittymisha-
luisille työntekijöille mahdollisuuksia siirtyä 
vaativampiin tehtäviin. Siirtymiä tehtaan ja 
konttorinkin välillä tapahtuu ajoittain.

Tulospalkkiojärjestelmä rakennettiin Tres-
toniin 1990-luvun loppupuolella. Mah-
dollisuus tulospalkkioon perustui yrityksen 
käyttökatteen kehittymiseen. Sillä varmistet-
tiin, että yrityksellä oli myös varaa maksaa 
työntekijöille enemmän palkkaa. Kun jär-
jestelmä otettiin käyttöön, oli käyttökatteen 
käsite melko vieras useille työntekijöille. 
Tulospalkkiojärjestelmä kannusti työnteki-
jöitä seuraamaan ja käsittelemään yrityk-
sen talouslukuja ja -mittareita. Yrityksen 
menestyminen kun johti omankin palkan 
kasvamiseen. Muutamana vuotena tulos-
palkkio nosti työntekijöiden palkkaa jopa 
viidentoista prosentin verran.

Erilaisten töiden palkkaluokitus paransi 
palkkauksen oikeudenmukaisuutta 2000-
luvun vaihteessa. Pitkäaikainen henkilöstö-
sihteeri Heli Orsiini oli laatimassa luokitusta 
yhdessä pääluottamusmies Teuvo Viitasen 
ja tuotantojohtaja Antero Saarron kanssa. 
Jokainen työtehtävä arvioitiin erikseen ja 
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tehtäville määriteltiin palkkaluokat. Kaikki 
eivät olleet luokitukseen tyytyväisiä ja koki-
vat oman tehtävänsä jääneen liian vähälle 
palkalle suhteessa muihin. Ratkaisuna 
ongelmaan esitettiin laajempaa työkier-
toa tehtaalla, jolloin tehtävää ja sen myötä 
myös palkkatasoa pääsisi sopivin väliajoin 
muuttamaan. Ehdotukseen ei kuitenkaan 
työntekijöiden taholta tuossa vaiheessa tar-
tuttu. Järjestelmään oltiin myöhemmin erit-
täin tyytyväisiä. Työnkierto otettiin myöhem-
min menestyksekkäästi käyttöön, jolloin 
työntekijöiden monitaitoisuus saatiin hyö-

dynnettyä. Trestonin joustava ja mukautuva 
tuotanto perustuu pitkälti juuri moniosaami-
seen ja työnkiertoon.

2020-luvun Trestonin pääosakkaat tunte-
vat yrityksensä perin pohjin pitkältä ajalta. 
Antero Saarto tuli vakituiseen työsuhteeseen 
Trestoniin vuonna 1983 ja siirtyi tuotanto-
johtajaksi 1991, joten työvuosia yrityksessä 
kertyi nelisenkymmentä. Leo Saarikallio tuli 
kolmeen kertaan töihin Trestoniin. Maail-
maa ja työelämää tuli katseltua muuallakin, 
mutta Trestoniin oli hyvä palata.

Pääluottamusmiehet tositoimissa
Pääluottamusmiehet ovat vuosikymmenten mittaan joutuneet myös tositoimiin. 
Satojen työntekijöiden joukkoon on mahtunut monenlaista epätoivotumpaakin 
yritteliäisyyttä. Jotkut ovat tehtailleet väärennettyjä sairauslomatodistuksia ja jos-
kus on selvitelty varkauksiakin. Palaset-buumin aikana osa henkilökunnasta teki 
lisätiliä myymällä henkilökuntahintaan ostamiaan muotihuonekaluja edelleen. 
Joskus pääluottamusmiehet ovat matkanneet Helsinkiin saakka työntekijöiden ja 
työnantajan välisten liittojen keskusteluihin. Trestonin hengestä kertoo, että kum-
mankin neuvotteluosapuolen edustajat ovat kulkeneet matkat samalla kyydillä.

Osa suurimmista kiistoista, joihin luottamusmiehet ovat joutuneet puuttumaan, 
ovat olleet työntekijöiden keskinäisiä, eivätkä aina ole edes liittyneet suoranai-
sesti työasioihin. Työpaikkarauhan säilyttämiseksi tämänkin kaltaisia kärhämiä 
on jouduttu setvimään työpaikalla.
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Kolmen sukupolven 
Trestonilaiset 

Satu Lehtinen on ollut työssä 
Trestonilla yli 20 vuotta. Yri-
tys oli tuttu jo ennen työuran 
alkamista, sillä Sadun äiti ja 
isoisä olivat työskennelleet 
tehtaalla jo aikaisemmin. 
Isoisä Hannes Peltoniemi 
teki aikanaan töitä kah-
dessa vuorossa muoviko-
neella ja siirtyi myöhemmin 
maalinsekoittajaksi. Sadun 
äiti Leila Lehtinen maalasi ja 
hioi televisioiden muovikuo-
ria. Sadulla oli metallialan 
koulutus, mutta vuosien mit-
taan on tullut kokeiltua lähes 
kaikki työt, mitä tehtaalla on 
ollut tarjolla. Trestonin teh-
taalla mennään sinne missä 
töitä pitää tehdä. Vanhem-
mat työntekijät perehdyttä-
vät uudempia.

Kolme polvea trestonilaisia: Antero Saarron (vas.) vieressä Leila Lehtinen, hänen tyttärensä Satu Lehti-
nen, pääluottamusmies Teuvo Viitanen sekä Leilan isä ja Sadun isoisä Hannes Peltoniemi.
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Tupakkaa ja kurkunkostuketta
1970-luvulla työelämän säännöt ja tavat 
olivat erilaiset kuin 2020-luvulla. Tres-
tonin ruokalassa sai ruuan päälle vetää 
sauhut, kunhan siirtyi vähän kauemmas 
ruokailijoista. Myös työtä tehdessä teh-
taalla ja konttorissa tupakoitiin.

Tehtaalla oli kesäaikaan kuuma. Joskus 
joidenkin iltavuorolaisten eväänä oli 
kassillinen olutpulloja. Kun työnjohtaja 
sattui ilmaantumaan paikalle ja kielsi 
oluen juomisen työaikana, miehet totesi-
vat, että ”mennään sitten kotiin juomaan 
loput”. Töitä oli kuitenkin paljon, hyvien 
työntekijöiden saaminen oli vaikeaa ja 
autot olivat tulossa aamulla noutamaan 
valmiita tuotteita. Miehet saivat jatkaa 
töitä ja kostutella kurkkuaan maltillisesti.

Joskus työntekijät jäivät pidemmäksi 
aikaa kotioloihin, kun olut maistui isom-
missakin määrin. Kovan työvoimapulan 
aikaan työntekijöitä tarvittiin ja työvoi-
maa yritettiin houkutella jopa Lapista 
saakka. Vaasan Höyrymyllyn aikaan 
yritys osti Kaarinan Hovirinnasta osan 
kerrostalon asunnoista, jotta kauempaa 
tulevien työntekijöiden perheille olisi tar-
jolla asunto.

Matti Suomi kävi kerran pakettiautolla 
noutamassa kotiin unohtunutta työnte-
kijää turkulaisesta lähiöstä. Mies saatiin 
onnistuneesti autoon, mutta matkalla 
tehtaalle Matti joutui pysähtymään 
punaisiin liikennevaloihin, ja kyytiläi-
nen pakeni vapauteen. Hänkin kuitenkin 
palasi työhön jälleen, kun pystyi aloitta-
maan vähän kuivemman kauden.

Vuonna 1980 palkittiin työntekijöitä, jotka olivat työskennelleet Trestonilla kymmenen 
vuotta. Äärimmäisenä vasemmalla Matti Suomi. Toinen oikealta Heikki Kiviluoto ja 
kolmas oikealta Arja Kangas.
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Tuotannon saunailta 1980-luvulla.

Myös Trestonin kansainväliset työntekijät ovat 
tottuneet rentoutumaan saunassa tiukkojen työ-
päivien tai vaativien neuvottelujen jälkeen. Vas. 
Mike Moore ja Martin Symons.
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Trestonin väki 
tunnetaan

Arja Kangas oli Trestonin 
messumatkalla jossain päin 
Suomea, kaukana Turusta. 
Työpäivän jälkeen hotel-
lin tanssiravintolassa tun-
tematon mies pyysi Arjaa 
tanssimaan. Tanssiessa tuli 
keskusteltua työpaikoista ja 
Arja kertoi työskentelevänsä 
turkulaisessa Trestonissa. 
”Onpas hauska sattuma, 
sillä minäkin olen asioi-
nut Trestonin kanssa. Olen 
keskustellut yhden Arjan 
kanssa, mutta se on kyllä 
aikamoinen tiukkapipo”, 
sanoi mies. Arja tuskin kertoi 
tuon lausahduksen jälkeen 
nimeään tanssikumppanil-
leen.

Arja Kangas.
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ENERGIANSÄÄSTÖÄ JA TEHTAAN LAAJENNUS 
Vuonna 1979 Antero Saarto pääsi Trestonille kesätöihin. Antero opiskeli loppusuoralla 
Åbo Akademin Kemiallisteknisessä tiedekunnassa pääaineinaan energia- ja muovitek-
niikka. 

Tuotantojohtaja Esko Hakala antoi nuoren miehen tehtäväksi energiakartoituksen teh-
taalla. 

1970-luvun alun energiakriisin jälkeen kaikki säästökeinot haluttiin ottaa käyttöön ja 
energian säästäminen oli laajalti esillä sekä teollisuudessa että kotitalouksissa. Kustannus-
tarkkuus ulottui jopa lyijykyniin ja kopioihin. Joka ikinen käyttöön otettu konttoritarvikekin 

Nuori muovitekniikka-alan insinööri Antero Saarto 1980-luvun alkupuolella.
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merkittiin vihkoon ja kulutusta seurattiin. Lämpö ja vesi olivat 
merkittävät kuluerät.

Antero suunnitteli kartoituksen ja selvitti hukkalämmön sekä 
hukkaan menevän veden määrät ja selvitti keinot energiatalou-
den parantamiseksi. Antero kulki mittareiden kanssa jokaiseen 
tehtaan kolkkaan. Koko kiinteistö tuli tutuksi. 

Kartoituksen pohjalta suunniteltiin suljettu jäähdytysvesijär-
jestelmä. Kaupungin verkostosta otetusta vedestä ei tarvinnut 
ensin maksaa juuri mitään, mutta pikkuhiljaa Turun kaupunki 
havahtui vedenkulutukseen ja alkoi vaatia maksua käytetystä 
vedestä. Jokaisesta vesikuutiosta jouduttiin maksamaan kym-
menen markan verran. Uudessa järjestelmässä kylmä vesi las-
kettiin verkostosta tankkeihin, jäähdytettiin pihalla jäähdytystor-
nissa ja kierrätettiin verkostossa. Tankit oli valmistettu laivojen 
jätevesien säilyttämistä varten, mutta ne olivat toki käyttämät-
tömiä. Vettä kului niin paljon vähemmän, että uusi järjestelmä 
maksoi itsensä takaisin kahdessa kuukaudessa. 2020-luvulla 
tankit ovat edelleen käytössä.

Samaan aikaan tehtiin toista tehtaan laajennusta metallituo-
tantoa varten. Neljän tuhannen neliömetrin laajuisen uudis-
rakennuksen energian taloudella oli suuri merkitys. Uudisra-
kennukseen hankittiin Anteron kartoituksen perusteella silloin 
erittäin moderni lämmöntalteenottojärjestelmä, jolloin poistoil-
masta saatiin otettua lämpöä talteen sisäilman lämmitystä var-
ten. Näistä vuosista lähtien Trestonilla energiatehokkuuteen ja 
energiansäästöön on kiinnitetty paljon huomiota.

LUE KOODI

Osoita QR-koodia älypuhelimesi kameralla ja 
kuuntele tarina kahdesta vesitankista.

TIETOKONEILLE TARVITTIIN PÖYDÄT
1970-luvulla Trestonissa panostettiin kevyemmän teollisuuden kalustamiseen ja muuten-
kin uusien toimialojen kehittämiseen. Vuosikymmenen lopulla tietotekniikka alkoi voimak-
kaammin vallata alaa. Treston osti ATK-Kaluste Oy:n, joka valmisti konttoripöytiä. Teollisuu-
den kalustamisesta siirryttiin myös toimistokalusteiden valmistamiseen. Treston suunnitteli 
myös kaksi omaa ATK-pöytäsarjaa. Laitteet olivat tuohon aikaan valtavan kokoisia, joten 
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niille ei ollut riittävästi tilaa tavallisilla työpöydillä. Kun laitteet vuosien myötä pienenivät, 
myös niitä varten suunniteltujen erikoispöytien tarve väheni.

Treston oli Nokian alihankkija ja valmisti 1980-luvun alussa MikroMikkojen etulevyt. 
MikroMikko oli Nokian valmistama lähinnä yrityskäyttöön tarkoitettu pöytätietokonemal-
listo.

1980-luvun alussa myös Trestonin konttoriin hankittiin ensimmäiset tietokoneet. Monet 
toimiston työntekijöistä eivät olleet koskaan moisia laitteita edes nähneet. Koulutusta lait-
teiden käyttöön ei juurikaan ollut tarjolla, vaan pikkuhiljaa töitä tehden käyttö opittiin.

1970-luvulla markkinoille tul-
leet mikrotietokoneet ja hen-
kilökohtaiset tietokoneet eli 
PC:t mullistivat alaa. Laitteita 
tuli enemmän myös yksityis-
käyttöön. Nokian ensimmäinen 
MikroMikko ilmestyi syksyllä 
1981. Kirjoituskoneet alkoivat 
korvautua tietokoneilla.

TRESTONIN KALLEIN PROTOTYYPPI

Vaikka tietokonepöydät olivat mielenkiintoista uudistuotantoa, myös raskaiden työpöytä-
sarjojen suunnittelua ja valmistusta jatkettiin. Alihankintaa elektroniikka-, kodinkone- ja 
vapaa-ajantarviketeollisuudelle laajennettiin. Muovituotteet säilyivät mukana tuotannossa. 
1980-luvulla suunniteltiin mm. muovinen jalkatuki ja lattiaritilä. 

Keskon vähittäiskaupan käyttöön tarkoitetun pienen muovisen kuormalavan suunnitteluun 
panostettiin paljon. Tarkoituksena oli, että myymäläkäyttöön suunnitellut pienet lavat voi-
taisiin myyntituotteineen nostaa kaupan hyllyille sellaisenaan ja hyllyjen täyttö olisi vaati-
nut vähemmän työvaiheita. Pikku kuormalavan prototyypistä tuli lopulta Trestonin historian 
kallein, varsinkin kun sitä ei koskaan saatu tuotantoon. Lavan jalat oli sijoitettu toiminnal-
lisuuden kannalta vääriin paikkoihin. Lavan muotti myytiin aikanaan toiselle muovialan 
sopimusvalmistajalle ja pieni osa suunnittelukustannuksista saatiin takaisin.

TRESTON SIIRTYI SOKERI-KONSERNIIN

Trestonin emoyhtiöstä, Vaasan Höyrymyllystä, tuli Vaasanmylly Oy vuonna 1981 ja seu-
raavana vuonna Suomen Sokeri osti Vaasanmyllyn. Treston siirtyi Sokeri-konserniin ja jat-
koi toimintaa itsenäisenä tulosyksikkönä. Virallinen nimi, Vaasan Höyrymylly Oy Treston, 
lyheni ja yrityksen nimi oli jälleen Treston Oy.

Sokeri-konserni koulutti aktiivisesti ja tavoitteellisesti Trestonin nuoria päälliköitä 
1980-luvulla. Sokerin suunnitelmissa oli ilmeisesti säilyttää Treston omassa konsernis-
saan. Koulutukset ostettiin Lifimiltä eli Liikkeenjohdon instituutilta, joka oli yrityselämän 
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johtoportaan täydennyskoulutuslaitos. Koulutus tuki uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
etsimistä, toiminnan hajauttamista ja useamman liiketoiminnan tukijalan hakemista. 

Sokeri-konserni omisti myös 1800-luvun lopulla perustetun metallialan yrityksen, Kasten 
Oy:n. Kasten valmisti varastohyllyjä ja Treston teki pitkään läheistä yhteistyötä Kastenin 
kanssa. Heikki Kiviluoto oli jonkin aikaa kummankin yhtiön toimitusjohtaja.

Trestonin 1980-luvun tuote-esitteitä.
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Vuonna 1985 Treston osti tamperelaisen Sarviksen kuljetuslaatikkolinjan. Linjalla tehtiin 
mm. Kennoset-laatikoita, joita valmistetaan vielä 2020-luvulla uusiomuovista. Sarvis oli 
Suomen muoviteollisuuden uranuurtaja. 

Myös Palaset-sarjaa uudistettiin ja sen tuotantoa elvytettiin uudelleen. Ristomatti Ratia 
suunnitteli uuden Palaset Design sarjan, joka sisälsi mm. lehtikoteloita ja muita kotien ja 
toimistojen säilytyskalusteita.

Taisto Ahlroos testaa laatikon kantavuutta.
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ESD JA NÄKYMÄTÖN ONGELMA
1980-luvulla Treston alkoi erikoistua ESD-kalusteisiin. Staattisen sähkön purkauksien 
ongelmat elektroniikkateollisuudessa havaittiin jo 1970-luvulla, mutta vasta 1980-luvulla 
paneuduttiin staattiselta sähköltä suojautumiseen. Tarve ESD-suojaukseen tuli asiakkailta. 
Trestonilla oli onneksi totuttu kuuntelemaan herkällä korvalla asiakkaiden tarpeita ja toi-
vomuksia, joten tähänkin tarpeeseen osattiin tarttua.

Elektroniikan komponentit ja laitteiden rakenneosat, kuten komponenttilevyt ovat herkkiä 
staattisen sähkön purkauksille ja niiden kanssa työskenneltäessä pienetkin, täysin huo-
maamattomat   purkaukset saattavat vaurioittaa komponentteja. Vikoja ei ole valmis-
tusvaiheessa mahdollista helposti huomata ja ongelmat syntyvät vasta kun lopputuote 
vikaantuu tai sen toimintaikä jää lyhyeksi. Elektroniikkateollisuuden alihankkijana Treston 
ryhtyi valmistamaan ESD-suojattuja kalusteita. Elektroniikka lisääntyi nopeasti monissa 
tuotteissa, joten ESD-suojattuja EPA-alueita rakennettiin moniin teollisuusyrityksiin ja tek-
nisiin ympäristöihin.

”Mä tunsin aina ESD:n tuoksun, kun niitä tuotteita tehtiin.”
”Miten sä voit sellaisen tuoksun tuntea, kun itse kärytit tupakkaa koko ajan?”
– Keskustelu Trestonin 1980-luvun työntekijöiden kesken

ESD-suojaus ei haise, mutta muovin puristamisesta, varsinkin kun väriä vaihdettiin, tuli 
vahva käry.

ESD (Electrostatic discharge) 
tarkoittaa sähköstaattista 
purkausta, joka tapahtuu, kun 
kaksi varautunutta kappaletta 
kohtaa toisensa. Sähköisku on 
voimakas sähköstaattinen pur-
kaus. EPA (ESD-Protected Area) 
tarkoittaa staattiselta sähköltä 
suojattua aluetta.
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Tilastotietoa Trestonista vuodelta 1986.
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JOHTAJISTA TULI OMISTAJIA
Viiden vuoden omistuksen jälkeen Suomen Sokeri 
teki linjamuutoksen ja päätti luopua Trestonista. 
1987 Treston myytiin neljään osaan. Toimiva johto 
ja kaksi muuta rahoittajaa lunastivat ydinliiketoi-
minnan Suomen Sokerilta 18 miljoonalla markalla. 
Omistajiksi tulivat toimivan johdon edustajina toi-
mitusjohtaja Heikki Kiviluoto ja tuotantojohtaja Esko 
Hakala yhteensä 40 prosentin osuudella. Rahoit-
tajina ja sijoittajina mukaan tulivat Taisto Lehti ja 
Heikki Tavela yhteensä 60 prosentin osuudella. 
Heikki Tavela neuvotteli Kansallis-Osake-Pankista 
lainan, jolle Lehti ja Tavela järjestivät vakuudet. 
Johto pääsi mukaan maksamalla miljoonan mar-
kan osakepääomasta 40 prosentin osuutensa, eli 
400 000 markkaa. Seuraavan 20 vuoden aikana 
sijoitus osoittautui erittäin kannattavaksi.

Tehdas- ja toimistokiinteistön hinnaksi muodostui 
lähes 25 miljoonaa markkaa. Näin suurta lainaa ei 
pankista olisi saatu, ja tarjouskilpailun perusteella 
rakennus myytiin Yrittäjäin Fennialle. Myyntiin liittyi 
kymmenen vuoden vuokrasopimus, johon sisältyi 
takaisinosto-oikeus. Treston käytti osto-oikeuttaan 
ja tehdaskiinteistö ostettiin takaisin vakuutusyhti-
öltä. 2020-luvulla tehdaskiinteistön omistaa erilli-
nen kiinteistöosakeyhtiö.

Uudelle Trestonille siirtyivät säilytyskalusteet, teol-
lisuuskalusteet ja Sarvikselta muutamaa vuotta 
aikaisemmin ostettu Kennoset-kalusteiden tuote-
linja. Sarviksen kuljetuslaatikkolinja myytiin Ruot-
siin Trestonin kilpailijalle, Perstorp AB:lle. Palaset 
Design -tuotelinja myytiin MK-Tuotteelle. 

Sopimusvalmistus-liiketoiminta myytiin Taisto Leh-
den puoliksi omistamalle Saloplastille.

Taisto Lehti.
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Alkuperäisen Palaset-malliston valmistus lopetettiin ja työkalut jäivät Treston 
Oy:n omistukseen. ATK-kalusteiden valmistus lopetettiin kokonaan.

Treston keskittyi entistäkin voimakkaammin ydinliiketoimintaansa eli teolli-
suus- ja varastokalusteiden myyntiin ja valmistukseen, jonka tärkeimpänä 
pääkohderyhmänä oli elektroniikkateollisuus. Myynti hoidettiin joko suora-
myyntinä teollisuudelle tai teollisuuden postimyyntiluetteloiden kautta. Myös 
perinteinen jälleenmyyjäverkosto säilytettiin.

Alkoi jälleen taloudellisesti menestyksekäs kausi ja yrityksen kassa oli hyvässä 
kunnossa. Aikaisempien vuosien kokemuksista oli kuitenkin otettu oppia 
ja talouden osalta pysyteltiin tarkkana. Kohtuuttomia riskejä ei otettu eikä 
menestyksellä paukuteltu henkseleitä. Erityisesti toimitusjohtaja Heikki Kivi-
luoto oli vaatimattoman linjan kannattaja. Ulospäin ei ollut syytä näyttää, 
miten hyvin yrityksellä meni.

Vas. tuotantojohtaja Esko Hakala, Trestonin Englannin toimitusjohtaja Martin Symons ja toimitusjohtaja 
Heikki Kiviluoto.

”Neiti” teki  
miesten eväät

Heikki Tavela oli Trestonin 
hallituksen puheenjohtajana 
legendaarinen ja vahva per-
soona. Hallituksen kokoukset 
pidettiin lähes aina Helsin-
gissä hotelli Palacen kabine-
tissa. Joskus hallitus kutsuttiin 
Tavelan kotiin Ullankadulle. 
Muutaman kerran vuodessa 
Tavela ja Taisto Lehti mat-
kasivat Turkuun Trestonille 
Tavelan suuren edustusmer-
sun takapenkillä. Tavelan 
emännöitsijä, jota hän kutsui 
neidiksi (”neiti” oli tuolloin 
65-vuotias), teki matkaa 
varten miehille hyvät eväät. 
Tavela ei täysin luottanut tur-
kulaisten ruokatarjoiluihin.
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Yrjö Kukkapuron Trestonille suunnittelemia työtuoleja.
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DESIGN
Trestonin ensimmäinen menestystuote, Palaset-sarja, oli suunnattu kuluttajille. Suuri osa 
sen menestyksestä perustui estetiikkaan eli tuotteen kiinnostavaan ulkonäköön. Tresto-
nin myöhemmässä tuotannossa funktio eli käytännöllisyys ja tarkoituksenmukaisuus tuli 
vähintään yhtä tärkeäksi tekijäksi estetiikan rinnalle. Teollisella muotoilulla tarkoitetaan 
ulkonäköä eli estetiikkaa huomattavasti laajempaa kokonaisuutta, johon myös funktio-
naalisuus ja ergonomia kuuluvat. Trestonilla esteettinen näkökulma huomioidaan parem-
min kuin useimmilla alan kilpailijoilla.

Suuri osa Trestonin asiakaskunnasta on vahvasti designiin, visuaalisuuteen ja ylelliseen 
muotoiluun suuntautunutta. Trestonin tärkeitä asiakkaita ovat mm. Louis Vuittonin sekä 
Michael Korsin laukkuja ja asusteita valmistavat yritykset sekä Chanel. Trestonin kalustei-
den suunnittelussa on aina pyritty löytämään hyvä tasapaino esteettisyyden, funktionalisti-
suuden, designin ja ergonomian välillä.

Ensimmäinen Trestonin suunnittelija oli Englannissa 
muotoilijaksi kouluttautunut Ristomatti Ratia, joka suun-
nitteli maailmanmenestykseen nousseen Palaset-tuote-
sarjan.

Teollinen muotoilija Matti Mäkinen toimi suunnittelijana 
Trestonin ostamassa Ergofinn Oy:ssä jo 1970-luvulla. 
Mäkisen erikoisalaa olivat ergonomiset työpistekalus-
teet ja kalustejärjestelmät. Mäkinen modernisoi Tres-
tonin työpistekalusteet 1990-luvun puolivälissä. Teolli-
suustyöpöytäsarjat olivat moduulirakenteisia, joten ne 
muotoutuivat asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin kohtuulli-
sin kustannuksin.

Suomen uraauurtavien teollisten muotoilijoiden Juhani 
Salovaaran, Heikki Kiisken ja Hannu Kähösen Ergo-
nomia Design ja Tapani Hyvösen Destem Design Oy 
yhdistyivät vuonna 1990 ED-Design Oy:ksi. Ajatus 
yhdistymisestä oli tullut Ristomatti Ratialta. Kaikki nämä 
muotoilijat ovat tehneet yhteistyötä Trestonin kanssa.

Trestonin suunnittelema WB-työpöytä.
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Trestonin taloushallinnossa työskennelleen Tuula Joennon sääret päätyivät Trestonin jalkatukiesitteeseen.

1990-luvun alussa Treston toi markkinoille uuden säädettävän ED-Designin suunnitte-
leman CWB/VP-pöytäsarjan. Lisätarvikkeiden suunnittelutiimissä oli mukana myös Matti 
Mäkinen, joka oli Trestonille tuttu jo Ergofinn Oy:stä. Kaikkien teollisuuskalusteiden sini-
nen väri muutettiin harmaaksi. ED-Designin elektroniikkateollisuudelle suunnittelemaa 
EP-sarjan työasemaa valmistettiin lähes kymmenen vuoden ajan. 1990-luvun puolivälissä 
ED-Design suunnitteli alumiinirunkoisen WS-työaseman, joka sekin tehtiin elektroniikka-
teollisuuden tarpeisiin. Juhani Salovaara suunnitteli myös Trestonin laatikkosarjoja.

Hannu Kähönen uudisti 1980-luvulla Trestonin hylly- ja pikkulaatikoiden ilmeen ja suun-
nitteli oman design-ottolaatikon. Yrjö Kukkapuron kanssa yhteistyössä suunniteltiin Tresto-
nin X-sarjan työtuolit 2000-luvun alussa. 

Monelle teolliselle muotoilijalle tekniset rajoitteet aiheuttivat haasteita, päänvaivaa ja välillä 
turhautumistakin. Luovassa suunnittelussa oli sopeuduttava monien tehdasvalmisteisten 
mekanismien, kuten esimerkiksi kaasujousien käyttämiseen. Hyvä ja toimiva teollinen muo-
toilu sisältää käsitteenä sekä toiminnallisuuden, kustannustehokkuuden että esteettisyyden. 

Trestonin teollisuuskalusteiden värit ovat vaihdelleet vuosikymmenten mukaan. 1970-luvulla 
kirkas oranssi oli muodikas väri ja Trestonin Trescomp-kalusteet noudattivat väritykseltään 
ajan henkeä. 1980-luvulla kalusteet maalattiin sinisiksi ja 1990-luvun väri oli harmaa. 
Seuraavina vuosikymmeninä on pysytelty pääsääntöisesti ajattomissa ja neutraaleissa 
harmaan eri sävyissä.

Monet Trestonille töitä tehneet suunnittelijat ovat saaneet lukuisia merkittäviä suomalaisia 
ja kansainvälisiä muotoilupalkintoja. 
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Taiteilijan maalaama akvarelli, josta tehtiin Trestonin joulukortit.
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Kansainvälinen myyntikokous Lapissa. Michael Junius/Treston GmbH ja Kim Lagerstedt/Kasten AB.
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Trestonin väkeä 1980- ja 
1990-lukujen taitteessa.

Vas. Leena Salmela, Hely Tuominen, Esko 
Hakala ja Anne Keski-Levijoki.

Ostaja Sinikka Sundberg ja juuri tuotantojoh-
tajana aloittanut Antero Saarto.

Varaston työnjohtaja Voitto Saarni (vas.) ja 
ylityönjohtaja Taisto Ahlroos.

Tuotesuunnittelija Kari Koivula.

Myyntitoimiston päällikkö Sirkku Sorell.

Teollisuuskalustelinjan myyntipäällikkö Timo 
Piipponen.

Ostopäällikkö Vesa Virtanen.

Aluevientipäällikkö Kimmo Ruottu ja markki-
nointipäällikkö Leo Saarikallio.
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Jarrupolkimesta  
työtuoleihin

Reijo Raatesalmi oli Trestonin 
teollisuuskalusteiden myyn-
timiehenä Helsingissä. Raa-
tesalmen poika tuli autokou-
luikään ja Reijo päätti ryhtyä 
hänen ajo-opettajakseen. 
Autoon tarvittiin ylimääräi-
nen jarrupoljin, jollainen sat-
tui löytymään Yrjö Kukkapu-
rolta. Trestonissa oli samoihin 
aikoihin mietitty oman tuoli-
malliston suunnittelua. Reijo 
järjesti Kukkapuron käy-
mään Trestonilla ja yhteistyö 
lähti käyntiin.

Yrjö Kukkapuro
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 Yrjö Kukkapuron suunnittelemaa työtuolia markkinoitiin Saksassa huomiota herättävillä kuvilla.
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MARKAN YRITYSKAUPPA
Vuonna 1989 Treston osti osan Hexaplan Oy:stä, joka oli teollisuuden postimyynnin 
uranuurtaja Suomessa. Saksan markkinoilla teollisuuskalusteita myytiin postimyyntiluet-
teloiden kautta paljon, ja arveltiin, että sama voisi toimia Suomessakin. Hexaplan oli 
tappiollinen ja kauppahinnaksi tuli yksi markka. Toki samalla Treston otti kantaakseen 
Hexaplanin lähes kolmen miljoonan markan vastuut.

Hexaplan oli hyvä tuntosarvi teollisuuskalusteiden markkinoille. Toimitusjohtajaksi nimi-
tettiin Pertti O. Seeve, joka oli menestynyt hyvin Trestonin Englannin tytäryhtiön johtajana. 
Yrityksen toiminta siirrettiin Pertin aloitteesta Turkuun, jolloin säästettiin tilojen ja hallinnon 
kuluissa. Pertin työhuone oli Turun tehtaalla ja osa varastotiloista oli Hexaplanin käytössä.

Hexaplan julkaisi kolme tai neljä kertaa vuodessa teollisuuskalusteiden myyntiluettelon, 
jota painettiin jopa yli 100 000 kappaletta ja jotka postitettiin potentiaalisille asiakkaille. 
Pertti O. Seeve laati suuren osan nasevista tuotekuvauksista. Tuotteiden myyntiä seurattiin 
sivukohtaisesti. Tuotteiden myynnin tuli kattaa sivukohtaiset kustannukset. Hexaplan laa-
jensi toimintaansa ostamalla saman alan yrityksiä Ruotsista ja Norjasta ja perustamalla 
tytäryhtiön Latviaan.

Treston luopui Hexaplanin omistuksesta vuonna 2013.

LEO SAARIKALLIO RUOTSIN 
TRESTONIIN
Leo Saarikallio tuli ensimmäisen kerran työhön Tres-
tonille vuonna 1986. Leo oli juuri valmistumassa 
Turun kauppakorkeakoulusta ja huomasi lehti-ilmoi-
tuksen, jossa haettiin vastavalmistunutta ekonomia tai 
insinööriä teollisuuskalusteiden myyntitehtäviin. Teol-
lisuuskalustelinjan myyntipäällikkönä oli Timo Piippo-
nen, joka huomasi nuoren Saarikallion analyyttisen ja 
markkinointihenkisen, mutta kuitenkin riittävän har-
kitsevan asenteen. Kaupallinen koulutustausta var-
misti valinnan. Treston teki nopean päätöksen ja Leon 
ura yrityksessä alkoi. 

Leo Saarikallio vuonna 1987.
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1980-luvun lopulla Suomen talous oli hurjassa nou-
sukiidossa ja hyville ihmisille oli tarjolla hyviä työ-
paikkoja. Leokin siirtyi taloteollisuusyrityksen mark-
kinointipäälliköksi, mutta jo vuoden pestin jälkeen 
palaaminen Trestoniin tuntui houkuttelevalta.

Toimitusjohtaja Heikki Kiviluodon kanssa oli jo aiem-
min suunniteltu oman myyntiyhtiön perustamista Ruot-
siin. Vuonna 1990 yhtiö käynnistettiin ja Leo Saarikal-
lio nimitettiin sen toimitusjohtajaksi. Saarikallion nuori 
perhe muutti Ruotsiin ja osti farmarimallisen Volvon.

Vuonna 1990 perustettiin 
myyntiyhtiö Treston AB Ruot-
siin, Täby’hyn. Vetäjinä ovat 
toimineet mm. Leo Saarikallio 
ja Treston AB:ssa pitkän uran 
tehnyt Johnny Lehmann.

Naurettava tapaaminen
1990-luvun alussa 30-vuotias Leo Saarikallio lähti johtamaan Ruotsin myyn-
tiyhtiötä. Vaimo ja vastasyntynyt tytär lähtivät mukaan. Muutaman vuoden 
mittaisen Ruotsin-komennuksen aikana perheeseen syntyi toinenkin tytär. 
Ylioppilaskirjoituksissa ruotsin kielestä oli tullut hankittua laudatur-arvosana, 
mutta käytännön kielitaidon hankkiminen myyntityötä ja neuvotteluja var-
ten vaati vielä jonkin verran pinnistelemistä. Leo neuvotteli kaupasta Nokian 
satelliittielektroniikkayksikön edustajan, Sven Olof Abrahamssonin, kanssa 
Motalassa. Tehtaan kalustetarpeet käytiin läpi ja kaikki tuntui sujuvan hyvin. 
Loppukättelyn Leo kruunasi sanomalla ostajalle ”Tack, det var löjligt att träf-
fas”. Hämmennyksen jälkeen tilanne käsiteltiin ja pieni harmittavainen sana-
virhe saatiin korjattua. Kaupat sentään syntyivät ja asiakkuudesta tuli pitkä. 

Ruotsin kielen sana löjlig 
tarkoittaa naurettavaa, äly-
töntä tai järjetöntä. Leon 
lienee ollut tarkoitus sanoa 
”…det var trevligt att träffas” 
eli tapaaminen oli mukava, ei 
naurettava.

Kauppalehti uutisoi Trestonin tytäryhtiön perus-
tamisesta Ruotsiin vuonna 1990.
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NAISET ODOTTAVAT PYSÄKILLÄ
Vuoden 1992 lopussa Leo Saarikallio muutti Ruotsista takaisin Suomeen ja asettui asu-
maan Helsinkiin. Työ oli Ruotsissakin sisältänyt paljon matkustamista ja työskenteleminen 
vuoroviikoin Turussa ja Helsingissä ei vaikuttanut erityisen hankalalta tai rasittavalta vaih-
toehdolta. Turku-päivät alkoivat bussissa, joka lähti Helsingistä aamulla ennen kuutta. 
Parin tunnin päästä Arja Kangas oli odottamassa Kaarinan keskustan pysäkillä ja Leo sai 
kyydin tehtaalle. Linja-auton kuljettaja tottui näkemään Leon säännöllisesti bussissa ja 
tiesi, että Arja odottaa häntä pysäkillä. Joskus uni maittoi matkalla liiankin hyvin. Ainakin 
kerran kuljettaja herätti Leon sanomalla ”kyllä ainakin minä nyt heräisin, kun kerran nai-
set pysäkillä odottavat”.

ANTERO SAARTO TUOTANTOJOHTAJAKSI

Tuotantojohtajaksi nimitettiin vuonna 1991 Antero Saarto, jolla oli jo pitkä historia Tresto-
nissa, ensin kesätyöntekijänä energiakartoitusta tekemässä ja vakituisena työntekijänä vuo-
desta 1983 alkaen. Antero oli ollut vuoden verran Plastbolaget i Vadstena AB:n toimitusjoh-
tajana Ruotsissa ja hankkinut tietysti farmarimallisen Volvon, kuten asiaan kuului. Energia- ja 
muovialan insinöörin koulutuksen saanut Antero hallitsi tuotannon ongelmien hahmottami-
sen ja osasi etsiä niihin ratkaisuja. Myös markkinoinnillista näkemystä oli riittävästi.

”Sinä nuori insinööri, etkös sinä sen verran saa palkkaa, 
että voisit ostaa rypistymättömän puvun? ”
– Heikki Tavela Antero Saarrolle vuonna 1991

TYÖNTEKIJÖISTÄ OMISTAJIKSI

Kymmenen vuoden kuluessa kaikki Trestonin velat oli hoidettu ja kassassa oli rahaa seit-
semän miljoonan markan verran. Yhtiöllä oli lunastuslauseke, joka mahdollisti yhden 
osakkaan lunastuksen pois, jos yhtiössä oli rahaa ja taseessa vapaata pääomaa. Treston 
lunasti Tavelan 30 prosentin osuuden. Esko Hakalan kymmenen prosentin osuuden, eli 
sata osaketta, ostivat silloiset nuoremmat avainhenkilöt vuonna 1995. Uusiksi omistajiksi 
tulivat markkinointijohtaja Leo Saarikallio sekä tuotantojohtaja Antero Saarto, kumpai-
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nenkin 30 osakkeella. Kymmenen 
osaketta ostivat markkinointipääl-
likkö Matti Löyttyniemi, joka vas-
tasi säilytyskalusteet-tuotelinjasta 
sekä osasta vientimarkkinaa, 
kotimaan myynnistä vastannut 
myyntipäällikkö Timo Piipponen, 
ostoista ja tuotannon suunnitte-
lusta vastannut ostopäällikkö Vesa 
Virtanen sekä konttoripäällikkö 
Sinikka Seeve. 

Suurimmiksi omistajiksi jäivät 
Taisto Lehti ja Heikki Kiviluoto. 
Kiviluodolla ja toimihenkilöillä oli 
yhdessä osake-enemmistö. Taisto 
Lehdestä tuli hallituksen puheen-
johtaja ja jatkossa hallituksen 
kokoukset pidettiin Turun teh-
taalla. 

Hallituksen kokouksissa nouda-
tettiin Heikki Tavelan ajoilta periy-
tynyttä tapaa, jonka mukaan 
kokousten jälkeen syötiin aina 
yhteinen lounas, jonka aikana 
puhuttiin muista kuin yritystä kos-
kevista asioista. Lounaat olivat 
rennon keveitä. Tavelan aikaan 
lounaat olivat olleet varsin pitkiä 
ja kosteitakin. Myöhemminkin 
sentään viini säilytettiin ruokajuo-
mana.

Parin vuoden päästä osakkaiksi 
tulivat myös markkinointipäällikkö 
Heikki Härmälä, laatupäällikkö 
Matti Wiggenhauser ja myyntitoi-
miston esimies Sirkku Sorell. Toimitusjohtaja Heikki Kiviluoto jäi yhdeksi Trestonin suurimmista 

omistajista vuonna 1995.
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Kuvia Trestonin Turun tehtaalta  
1990-luvulla.
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Maalaamossa.
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Leo Saarikalliosta tuli Trestonin markkinoin-
tijohtaja vuonna 1995. Koti, perhe ja vaimon 
työpaikka olivat Helsingissä. Jatkuva pende-
löinti pääkaupungin ja Turun välillä alkoi tuntua 
rasittavalta ja turhan aikaavievältä. Kun tarjolle 
tuli sopivasti toimitusjohtajan tehtävä Trestonia 
suuremman kansainvälisen hydrauliikka-alan 
konsernin Suomen tytäryhtiössä, Leo tarttui 
tilaisuuteen ja vaihtoi työpaikkaa. 

Mutta kun Trestonia katseli hieman kauempaa, 
tuntui yritys entistäkin kiehtovammalta työpai-
kalta. 

Leo oli yhteydessä Heikki Kiviluotoon ja palaa-
minen Trestoniin järjestyi. Trestonin omista-
massa Hexaplan Oy:ssä tarvittiin toimitusjohta-
jaa, sillä Pertti O. Seeve oli jäämässä eläkkeelle. 
Leo Saarikallio tuli kolmatta kertaa työhön Tres-
toniin.

Toimitusjohtaja Heikki Kiviluoto jäi eläkkeelle 
vuonna 2002 ja Leo Saarikalliosta tuli Tresto-
nin toimitusjohtaja. 

”En sulle osta enää yhtään läksiäislah-
jaa, kun koko ajan tulet ja menet!”
– Arja Kangas Leo Saarikalliolle, 
joka tuli kolmatta kertaa työhön Tresto-
niin.

Osoita QR-koodia älypuhelimesi kameralla, niin kuulet, 
miksi Leo Saarikallio tuli kolmannenkin kerran työhön 

Trestoniin.

LUE KOODI

KOLMATTA KERTAA TRESTONIIN
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Paikallislehti Turkulainen kertoi tähtiyritys Trestonista vuonna 2003.
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Turun Sanomat kertoi Trestonin kansainvälisestä menestyksestä vuonna 2005.
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LAATU
Nokian monitoritehdas Salossa oli Trestonin asiakas. Tehtaalla valmistettiin IBM:n moni-
toreja. IBM:n edustajat halusivat tulla Trestonin tehtaalle varmistamaan, kelpaako yritys 
monitorikoteloiden toimittajaksi. Trestonilla ei ollut laatujärjestelmää ja pitkään uskottiin, 
että ilman sellaista pärjättäisiin hyvin, koska kukaan ei valittanut eikä virheellisiä tuotteita 
päätynyt tilaajille. Ensimmäisen tarkastuskäynnin jälkeen IBM:n edustajat eivät aluksi kel-
puuttaneet Trestonia alihankkijakseen ja perustelivat ratkaisuaan laatujärjestelmän puut-
tumisella. Saloran kanssa oli kuitenkin tehty onnistunutta yhteistyötä ja Saloran edustajat 
puhuivat Trestonin laadun puolesta. Maalaamo robotisoitiin ja monitorikoteloiden valmis-
tus oli eräs Trestonin merkittävistä alihankintatöistä.

Tuotteiden korkea ja tasainen laatu on ollut merkittävä kilpailutekijä läpi koko Trestonin 
historian. Trestonin oli välttämätöntä ryhtyä panostamaan laatujärjestelmään, sillä alihan-
kintatuotteita myytiin monille vaativille elektroniikkateollisuuden päämiehille. Laatujärjes-
telmiä ei suomalaisessa teollisuudessa vielä kovin hyvin tunnettu, joten Treston oli tässäkin 
asiassa edelläkävijöiden joukossa.

Yrityksen prosesseihin alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota ja 1990-luvun puo-
livälissä Matti Wiggenhauser tuli Trestoniin laatimaan laatujärjestelmää. Treston sai ISO 
9001 laatusertifikaatin, joka koskee tuotekehitystä, suunnittelua, valmistusta, myyntiä ja 
markkinointia.

Tästä lähtien Trestonilla on aina ollut viimeisimmän standardin mukaiset sertifioidut laatu- 
ja ympäristöjärjestelmät.

Laatujärjestelmä kuvaa yri-
tyksen tai organisaation laatu-
toiminnan kokonaisuutta. ISO 
9001 on kansainvälisesti tun-
netuin laadunhallintastandardi, 
jonka tavoitteena on yrityksen 
toiminnan jatkuva parantami-
nen ja asiakastyytyväisyyden 
lisääminen. Sen perusraken-
teeseen kuuluu johdon vastuu, 
resurssien hallinta, prosessien 
hallinta ja mittaaminen, analy-
sointi ja parantaminen.

ISO 9001 -sertifioinnilla on 
merkittävä rooli kestävän 
liiketoiminnan toteuttamisessa, 
sillä tavoitteeksi asetettu 
virheiden vähentäminen sääs-
tää luonnollisesti myös kus-
tannuksia.

Ympäristöjärjestelmä on 
johtamisjärjestelmä, jonka 
tavoitteena on ympäristöasioi-
den huomioiminen kaikissa 
yrityksen toimintaan liittyvissä 
asioissa. Sen tavoitteena 
on minimoida organisaation 
ympäristövaikutuksia sekä 
lisätä toiminnan tehokkuutta 
ja tuloksellisuutta.
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Heikki Härmälä laati mediatiedotteen, kun Treston 
vuonna 2001 lähetti 16 kontillista teollisuuskalusteita 
Siperiaan.

Heikki Härmälä esittelee uusia tuotteita jälleenmyyjille.
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TOINEN TRESTONIN MBO-KAUPPA
Vuonna 2006 Heikki Kiviluoto ja Taisto Lehti olivat pitkien keskustelujen jälkeen valmiita 
myymään osuutensa Trestonista toimivalle johdolle. Taisto Lehti omisti osakkeet sijoitusyh-
tiönsä Odensö Oy:n kautta. Toimitusjohtaja Leo Saarikallio oli laatinut excel-taulukoihin 
melkoisen määrän erilaisia laskelmia ja ennusteita tulevaisuudesta. Niiden perusteella 
kauppa uskallettiin tehdä. Kassavarojen ja pankkilainan avulla osakkeet pystyttiin lunas-
tamaan. Kiviluoto ja Lehti eivät aluksi olleet innostuneita luopumaan tuottavasta sijoituk-
sestaan. Leo Saarikallio tunsi Heikki Kiviluodon usean vuoden ajalta hyvin ja tiesi miehen 
harkitsevaiseksi. Saarikallio kirjoitti molemmille miehille kirjeen, jossa korosti, miten ”me 
nuoret avainhenkilöt uhkaavasti vanhenemme” ja ellei sukupolvenvaihdosta nyt saataisi 
toteutettua, saattaisi aika ajaa ratkaisun ohi. Kirje tehosi ja asiassa päästiin eteenpäin. 

Uudessa omistajatiimissä olivat mukana Leo Saarikallio, Antero Saarto, Matti Löyttyniemi, 
Heikki Härmälä, Matti Wiggenhauser, Marko Könönen, Mari Virtanen ja Sirkku Sorell. 
Uusina omistajina tulivat mukaan Virtanen ja Könönen. Aikaisemmista omistajista eläk-
keelle olivat ehtineet jäädä Timo Piipponen, Sinikka Seeve ja Vesa Virtanen.

Trestonin toiminnan laajuus pysyi kaupan toteutumisen jälkeen ennallaan ja jopa kas-
voi. Kaupan jälkeiset vuodet olivat taloudellisesti erittäin hyviä, joten pankkilainaa saatiin 
vauhdilla pienennettyä.

MBO eli management buyout 
on yrityskauppa, jossa osta-
jana on yrityksen toimiva 
johto. Syitä tämän kaltaisiin 
järjestelyihin voivat olla yri-
tyksen johdon halu säilyttää 
työpaikkansa, yrityksen omis-
tajien halu luopua toiminnasta 
tai ulkopuolisen tahon aikeet 
vallata yritys ja syrjäyttää sen 
nykyinen johto. Syynä voi olla 
myös johdon tavoite hyötyä 
taloudellisesti enemmän yri-
tyksestä pelkän rahapalkan 
lisäksi.
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MATTI LÖYTTYNIEMI OLI KUIN KOTONAAN 
KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA
Matti Löyttyniemi tuli Trestonin palvelukseen vientipäälliköksi vuonna 1985. Työskentely 
ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa oli Matille tuttua aikaisemmasta tehtävästä Suo-
men Messujen palveluksessa. Matti sai monipuolisen kielitaitonsa ja erinomaiset sosiaa-
liset taitonsa hyvään hyötykäyttöön Trestonin kansainvälisissä tehtävissä. Matin hoitamat 
asiakkuussuhteet muotoutuivat pitkiksi ja luottamuksellisiksi. Matti oli kuin kotonaan eri-
tyisesti saksankielisillä markkina-alueilla. Saksalainen teollisuudelle suunnattu postimyyn-
tiyritys Schäfer Shop oli pitkään yksi Trestonin merkittävimmistä asiakkaista

HEIKKI HÄRMÄLÄ – MUSIKAALINEN TUOTEOSAAJA

Matti Löyttyniemi vastasi säilytyskalusteiden tuotelinjasta ja Heikki Härmälällä oli vastuu 
teollisuuskalusteiden tuotelinjasta. Heikki tuli Trestoniin markkinointipäälliköksi vuonna 
1996. Heikin hyvä tuoteosaaminen oli arvokasta, sillä teollisuuskalusteista rakennetaan 
kokonaisuuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan. 2010-luvulla Heikki vastasi johtoryhmän 
jäsenenä Trestonin tuotekokonaisuudesta ja oli tuotepäälliköiden esimies. Heikillä oli tär-
keä rooli myös tuotekehityksessä ja mies tuli hyvin juttuun designereiden kanssa. Heikillä 
oli paitsi silmä hyvälle designille, myös musikaalisia taitoja. Joskus myyntikokouksen päät-
teeksi Heikki istahti pianon ääreen ja irrotteli kuulijoiden iloksi kepeällä jazz-musiikilla.

MARI VIRTANEN PITI TALOUSHALLINNON LANGAT 
KÄSISSÄÄN
Mari Virtanen tuli 2000-luvun alussa Trestonille ABB Oy:n idänviennin projektien ja talous-
hallinnon parista. Sinikka Seeve sai hyvän ja tarkan seuraajan talousjohtajan tehtävään. 
Modernit digitaaliset työvälineet ja laskentaohjelmat olivat Marille tuttuja ja työt sujui-
vat niin nopeasti, että välillä Mari kävi purkamassa toimitusjohtajalle huoltaan siitä, että 
töitä ei ollut tarpeeksi. Tilintarkastusten yhteydessä Mari sai usein tilintarkastajilta kiitosta, 
koska asiat olivat tiukasti hallinnassa ja hyvässä järjestyksessä. Todelliseen tulikokeeseen 
Mari joutui vuoden 2011 Sovella Oy:n ostoneuvottelujen ja saman vuoden Sentica-kau-
pan valmistelujen yhteydessä. 5-henkisessä Trestonin johtoryhmässä Mari oli yksi merkit-
tävistä vastuunkantajista.
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Trestonin tuote-esitteissä on usein käytetty yrityksen omaa väkeä. Vas. Teppo Keskitalo ja Henna Kärkäs.
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AIKAISEMPAA ROHKEAMPI STRATEGIA
Yrityksen toimintaperiaate muuttui jonkin verran aikaisempaa roh-
keammaksi. Heikki Kiviluoto oli ollut tarkka kustannusten kontrol-
loija ja riskien välttäjä. Hyvä tulos oli ollut tärkeämpää kuin yri-
tyksen kasvattaminen. Nuorempi uusi omistajasukupolvi oli valmis 
ottamaan enemmän riskiä ja hamusi sitä kautta parempaa tulosta. 
Vuonna 2008 hallitukseen otettiin ulkopuolinen jäsen, Harri Launo-
nen. Launonen oli tehnyt kansanvälisen uran. Ulkopuolisen ammat-
tilaisen näkemykset antoivat lisää rohkeutta Trestonin toimintaan ja 
muokkasivat hallituksen kokouksia enemmän strategisen pohdinnan 
suuntaan. Arkisia ja operatiivisia asioita ei hallituksen kokouksissa 
enää käsitelty.

Kesän 2008 strategiakokouksessa yhdeksi tulevaisuuden tavoitteeksi 
kirjattiin yritysostot. Eräänä potentiaalisena yritysoston kohteena 
mainittiin Sovella Oy, joka oli Trestonin kilpailija.

2008 Treston-konsernissa työskenteli noin 180 henkilöä, joista 130 
Suomessa. Naisia ja miehiä oli suunnilleen yhtä paljon ja työnteki-
jöiden keski-ikä oli 47 vuotta. Konsernin liikevaihto oli noin 34 mil-
joonaa euroa. Viennin osuus liikevaihdosta oli 65 prosenttia.

35 PROSENTTIA MYYNNISTÄ KATOSI

Lehman Brothersin tapaus sai aikaan sen, että Trestonin myynnistä 
katosi suunnilleen yhden yön aikana 35 prosenttia vuonna 2009. 
Yhtäkkisessä tilanteessa Trestonin asiakkailla ei enää ollut rahaa 
investointeihin. Yritysostot saatiin toistaiseksi unohtaa ja sen sijaan 
keskityttiin kulujen sopeuttamiseen. Pudotus oli onneksi lyhyt ja siitä 
selvittiin melko pienin vaurioin. Vuosi 2010 oli jälleen hyvä.

Amerikkalainen, maailmanlaajuisesti toimiva investointipankki 
Lehman Brothers hakeutui syyskuussa 2008 yrityssaneerauk-
seen, mikä sai aikaan laajan kansainvälisen taantuman ja 
Euroopan velkakriisin. Vuonna 1850 perustetun pankin liike-
vaihto oli 59 miljardia dollaria vuonna 2007 ja sillä oli noin 
26 200 työntekijää vuonna 2008. 

Osoita QR-koodia älypuhelimesi kameralla ja kuun-
tele, kun Taisto Lehti kertoo Trestonin historiasta.

LUE KOODI
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SUURIIN YRITYSKAUPPOIHIN RYHDYTÄÄN
Loppusyksyllä 2010 Trestonin johto sai yhteydenoton Jyväkyläläisen Sovella Oy:n hallituk-
sen puheenjohtajalta, Risto Summalta. Sovellan pääomistajat Heikki Hilden ja Kari Lap-
palainen olivat kiinnostuneita keskustelemaan yrityskaupasta. Myös Risto Summa omisti 
pienen osuuden Sovellasta.

Trestonissa käynnistyi kiihkeä pohdinta. Sovellan osto oli mainittu aikaisemmin strategiaa 
pohdittaessa, lainoja oli saatu lyhennettyä, tulostaso oli hyvällä mallilla ja kassassa oli 
rahaa. Sekä Sovella että Treston olivat täysin suomalaisessa omistuksessa olevia suoma-
laisia yrityksiä. Tavallaan kilpailijoita, mutta kummallakin oli oma erikoistumisalueensa 
sekä tuotannossa että myynnissä. Kummallakin yrityksellä oli oma toimintatapansa eikä 
päällekkäisyyttä ollut kovinkaan paljoa. Sovellan myynti painottui projektimyyntiin ja ras-
kaampiin kalusteisiin, kun taas Trestonilla oli panostettu enemmän nopeisiin toimituksiin 
ja tuotepakkausten toimivuuteen logistiikkaketjussa. Trestonilla oli Sovellaa enemmän dii-
leri- ja jakeluverkostokauppaa. Maantieteellisestikin yritysten asiakaskunnassa oli sopi-
vasti eroja. Hankinta olisi kuitenkin suuri, Sovella Oy oli yhtä suuri kuin Treston. 

Vuoden 2011 helmikuussa, ystävänpäivänä, kauppakirja Sovellan ostosta allekirjoitettiin. 
Treston Oy osti Sovella Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä kahden vahvan yhtiön 
perinteet ja voimavarat yhdistettiin. Toimintaa jatkettiin toistaiseksi kahdella erillisellä 
brändillä, kahdella tehtaalla ja kahdella myyntiorganisaatiolla. Yhteistyö alkoi malliston 
päällekkäisyyksiä purkamalla ja yhdistämällä kilpailutuksia ostojen puolella.

PLÄKKISEPÄNVERSTAS 1800-LUVULTA

Sovella Oy:n juuret ulottuivat vuoteen 1876, jolloin pläkkiseppämestari Gabriel Wilhelm 
Sohlberg perusti verstaansa Helsingin Punavuoreen. 1900-luvulla suomalainen elintarvi-
keteollisuus alkoi kasvaa ja Gabriel Wilhelm laajensi verstaansa toimintaa peltirasioiden 
valmistukseen, joita kahvi-, makeis- ja kalateollisuus tarvitsivat. 

Peltisepänverstaasta oli tullut teollisuusyritys, perustajansa nimen alkukirjaimien mukaan 
GWS, joka alkoi 1930-luvulla valmistaa metallisia toimisto- ja työpaikkakalusteita. Kun 
toinen maailmansota päättyi ja Suomen teollistuminen kiihtyi, alkoi myös työkalusteval-
mistuksen todellinen menestys. 1950-luvulla aloitettiin myös teollisuuden kalusteiden sekä 
tehtaiden pukukaappien ja arkistokaappien valmistus. 1960-luvulla kehitettiin sarja säily-
tyskalusteita kotitalouksien käyttöön Sovella-tuotemerkillä. 
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Ensimmäisiin GWS:n peltirasioihin pakattiin mm. kahvia, makeisia ja 
kalaa.

1940-luvulla GWS:n tärkeitä tuotteita olivat pullonkorkit. GWS:n odotuksista 
huolimatta panimot eivät innostuneet oluttölkeistä, vaikka tuotteelle keksittiin 
jopa hauska nimi, ölkki.
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Keskiolut vauhditti 
GWS:n menestystä

Vuoden 1969 alussa Suo-
messa voimaan astunut kes-
kiolutlaki antoi oikeuden 
myydä keskiolutta elintarvi-
keliikkeissä ja keskioluesta 
tuli Suomen suosituin alkoho-
lipitoinen juoma. 1970-luvun 
alkaessa GWS valmisti myös 
oluttölkkejä. Kruunutulppa-
korkit ja pullonavaajat olivat 
pitkään valtava hittituote.

Jyväskylän Keljonkankaalle valmistui uusi tehdas ja GWS:n teollisuuskalus-
teiden valmistus sekä yrityksen johto siirtyivät Helsingistä Jyväskylään vuonna 
1974. Yritys keskittyi raskaamman teollisuuden kalusteliiketoiminnan kehit-
tämiseen ja muun muassa TK 75 -teollisuuskalustejärjestelmään, josta tuli 
Suomessa markkinajohtaja. GWS perusti 1980-luvulla myyntiyhtiöt Saksaan 
ja Ranskaan. Kansainvälistyminen jatkui ja 1990-luvun puolella perustettiin 
myyntiyhtiö Yhdysvaltoihin. 

Luottamusmiehen 
moninaiset tehtävät

Veli Häkkinen tuli työhön 
GWS:n hitsaajaksi 1970-
luvun lopulla ja toimi useassa 
jaksossa tehtaan pääluotta-
musmiehenä. Hankalimmat 
luottamusmiehen käsitel-
täväksi päätyneet tehtävät 
eivät suinkaan aina kos-
keneet pelkkiä työasioita. 
Monesti työpaikalla kytevien 
kiistojen takaa löytyi yksityi-
selämän kipinöintiä, kuten 
kolmiodraama, jossa kaksi 
maalaria olivat päätyneen 
riiaamaan samaa miestä. 
Joskus tehtaalla jouduttiin 
puuttumaan työntekijöiden 
liialliseen parfyymien käyt-
töön, kun vieressä töitään 
tekevältä työkaverilta oli 
vähällä henki salpautua.

NUKAHTAAKO HYVINVOIVA TYÖNTEKIJÄ?
Thierry Peron tuli työhön GWS:n Ranskan edustajaksi 1980-luvulla ja jatkoi 
työtään myös Sovellan aikaan. 2020-luvulla Peron on Trestonin Ranskan 
maajohtaja. 

Ergonomia alkoi 1980-luvun lopulla juuri nousta keskusteluun teollisuusyri-
tyksissä. Työntekijöiden fyysinen hyvinvointi työpaikalla oli kokonaan uusi 
näkökulma. Peron kiersi tehtailla ja etsi yhdessä työntekijöiden kanssa mah-
dollisuuksia parantaa työasentoja ja työn toimivuutta. Monessa yrityksessä 
työntekijät katsottiin yksinomaan tuotannontekijöiksi, joiden hyvinvoinnilla ei 
uskottu olevan arvoa yrityksen tuotannon ja tuloksen parantamisessa. Joku 
jopa arveli, että jos työntekijä tuntee olonsa työssä liian mukavaksi, hän 
alkaa nukkua työnsä ääressä.

Motorisoidut työpöydät olivat uutuus 1990-luvun alussa. Kun tavallinen 
pöytä maksoi 350 frangia, saattoi motorisoitu versio maksaa 2000 frangia. 
Ranskalaisille edullinen hinta oli tärkeä valintakriteeri. Thierry ei kuitenkaan 
puhunut asiakkailleen pöydistä, vaan pyrki miettimään työprosesseja ergo-
nomisena kokonaisuutena. Myyntimiehen työpäivän jälkeen illalla hotellissa 
Thierry piirsi työpisteiden ja työskentelylinjastojen malleja käsin. 3D-mal-
leja ei ollut kenelläkään käytössä, myös tehtaalla suunnittelupiirrokset teh-
tiin käsin. Suunnitelmat olivat aina jokaisen asiakkaan mukaan yksilöllisiä, 
vanhoja malleja ei voinut käyttää.
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VUOSIKYMMENTEN SUURIN KAUPPA
Nuori Thierry Peron sai tehtäväkseen neuvotella kaupoista suuren ranska-
laisen teollisuusyrityksen kanssa 1990-luvulla. Neuvotteluja käytiin ja vaih-
toehtoisia suunnitelmia tehtiin puolen vuoden ajan. Kun lopullinen päätös 
piti tehdä, kerättiin samaan huoneeseen johtajat jokaiselta asiakasyrityk-
sen osastolta, kaikkiaan parikymmentä ihmistä. Suurinta osaa Thierry ei 
ollut tavannut koskaan, eikä tunnelma vaikuttanut rennolta. Jännitti. Puo-
len vuoden rankan työrupeaman jälkeen oli orastava toive saada myydyksi 
parisataa työasemaa. Jokainen johtaja ilmoitti, montako työpistettä osas-
tolleen tarvitsi. Ensimmäinen tilasi kymmenen, seuraava useita kymmeniä. 
Luvut kasvoivat koko ajan ja Thierryn oli vaikeaa peitellä ällistystään, kun 
kokonaismäärä nosti kaupan suuruuden lähes kahdeksan miljoonan mar-
kan suuruiseksi. Nuori tyytyväinen 
myyntimies kutsuttiin uuden teh-
taan avajaisiin. Tilaisuudessa oli 
mukana myös Suomen suurlähetti-
läs. Vientikauppa oli merkitykselli-
nen jopa kansantaloudelle.

Kesäyön vaarat
Trestonin 2020-luvun Rans-
kan maajohtaja Thierry Peron 
kävi ensimmäisen kerran 
Suomessa vuonna 1988, jol-
loin työnantaja oli GWS. Oli 
mielenkiintoista päästä käy-
mään Jyväskylän tehtaalla, 
josta Ranskassa myydyt 
tuotteet tulivat. Keskikesän 
illalla ei uni tullut millään. Oli 
yhtä valoisaa kuin päivällä 
lounasaikaankin. Thierry 
päätti unentuloa edistääk-
seen tehdä kävelyretken jär-
ven rantaan. Iltamyöhällä 
juuri ainuttakaan ihmistä ei 
ollut liikkeellä, mutta muuta 
seuraa oli tarjolla: hyttysiä! 
Seuraavana päivänä pää ja 
vartalo olivat täynnä pure-
mapaukamia. Yksi suoma-
laisen kesäyön vaaroista oli 
tullut kerralla tutuksi. 

”Katso jääkaappiisi!”
Jouni Kirkinen tuli työhön 
GWS:lle vuonna 1990. Kun 
työpaikasta sovittiin, Jouni 
kysyi mitä kaikkea GWS 
tekee. Keskustelukumppani 
käski Jounin mennä kotiin 
ja avata jääkaappi. Kaapin 
sisältöä tutkimalla selvisi, 
että sekä sinappi että ketsup-
pipulloissa ja makaronilaa-
tikkorasiassakin oli GWS:n 
merkki. Samoin tiskipöydällä 
olevassa pesuainepullossa.

Thierry Peron (oik.) ESD-koulutuksessa Jyväsky-
lässä. Kouluttajana Pekka Horsma-aho.
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GWS julkaisi uutislehteään myös ranskankielisenä.

Osoita QR-koodia älypuhelimesi kameralla ja kuun-
tele, miten Thierry Peron teki elämänsä suurimmat  

kaupat.

LUE KOODI
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GWS:N JOHTO OSTI YRITYKSEN
Heikki Hildén tuli GWS:n palvelukseen vuonna 1983. Yri-
tystä johti Sohlbergin suku ja perheyhtiön tunnuspiirteet oli-
vat vahvasti esillä. Vuosien mittaan Heikki ehti työskennellä 
yrityksen suunnittelussa, tuotannon johdossa, myyntiken-
tällä sekä toimialajohtajana ennen toimitusjohtajaksi siirty-
mistään. Kevättalvisella Nilsiän Tahkovuoren hiihtoreissulla 
vuonna 2004 keskustelussa Risto Summan kanssa esiin 
nousi ajatus yrityksen ostamisesta. Sukuyhtiötä johti Sohl-
bergien neljäs sukupolvi eikä nuorempi väki pystynyt enää 
täysin sitoutumaan perinteisen kaltaiseen savupiipputeolli-
suuteen. Yritys ei ollut parhaassa vedossaan.

Vuoden 2004 syksyllä GWS Oy myytiin Keljonkankaan teh-
taan toimivalle johdolle. Omistajiksi tuli viisi yrityksen työn-
tekijää. Yhtiön nimi muutettiin vuonna 2007 Sovella Oy:ksi 
ja kaikki tuotteet myytiin Sovella-tuotemerkin alla.

Heikki Hildén.

Sovellan 
tuotantoa.
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TRESTONIN JA SOVELLAN TIET YHDISTYVÄT
Vuoteen 2011 tultaessa Treston ja Sovella olivat molemmat yksityisessä omistuksessa ole-
via, teollisuuden kalustamiseen keskittyneitä suomalaisia yrityksiä. Kummassakin yrityk-
sessä toimiva johto oli tullut omistajiksi. Yritykset olivat kilpailijoita, mutta hieman erilaisin 
painotuksin. Treston panosti erityisesti kevyemmän teollisuuden kalustamiseen, kun taas 
GWS Systems oli tunnettu raskaamman teollisuuden parissa. Molemmat yritykset olivat 
keskisuuria, mutta alallaan kuitenkin kansainvälisestikin tunnettuja ja arvostettuja.

Sekä Treston että Sovella olivat lähteneet kansainvälisille markkinoille. Treston jo 
1970-luvulla Palaset-tuotteillaan ja GWS 1980-luvulla.

Kahden keskenään kilpailleen yrityksen tarinat yhdistyivät 2011, kun Treston Oy osti 
Sovella Oy:n koko osakekannan ystävänpäivänä 2011. 

Iloinen kaupantekotilaisuus. Vas. Sovellan juristi Mika Ståhlberg, Sovellan hallituksen puheenjohtaja Risto Summa, Sovellan 
toimitusjohtaja ja pääomistaja Heikki Hildén, Sovellan myyntijohtaja Risto Lappalainen, Leo Saarikallio, Trestonin juristi Jussi 
Perho, Antero Saarto ja Mari Virtanen.
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SALAINEN TEHDASVISIITTI
Kauppaa oli kypsytelty jo jonkin aikaa. Jossain vaiheessa Sovellassa oli jopa harkittu Tres-
tonin ostamista. Yritysten edustajat tunsivat toisensa ja kilpailijansa tuotteet. Vuosittain 
esiinnyttiin samoilla messuilla eri puolilla maailmaa. Trestonilaiset olivat käyneet tutustu-
massa Keljonkankaan tehtaaseen sunnuntaipäivänä, jotta kilpailevan yrityksen edusta-
jien vierailusta ei tehtäisi liian hätäisiä johtopäätöksiä. Sekä myyjä- että ostajatahoilla oli 
saman tyyppinen historia ja keskinäinen luottamus kaupanteossa oli vahva.

Antero Saarto ja Leo Saarikallio palasivat Sovellan kaupan esisopimuksen 
allekirjoitustilaisuudesta autolla ja olivat niin innoissaan, 
että kotimatkalla ajoivat huomaamattaan Turun liittymän ohitse.

Trestonin ja Sovellan yhdistymisellä oli monia käytännön vaikutuksia myös asiakkaiden 
suuntaan. Teollisuuskalusteita tarvitessaan ostajayritysten edustajat selasivat useampia 
tuoteluetteloita ja yhdistelivät kalusteita tarpeittensa mukaan. Kaikki tuotteet eivät aina 
välttämättä sopineet saumatta yhteen ja myös tuotteiden toimitusajat saattoivat vaihdella 
riippuen siitä kumman yrityksen tuotteista oli kyse. Trestonin ja Sovellan yhdistyttyä tehtiin 
suuri työ tuoteluetteloiden yhdistämisessä. Asiakkaille muutoksesta tuli tuntuva hyöty ja 
kalusteiden hankinnasta selvittiin yhdellä tilauksella.

Sovella oli Trestonin tytäryhtiö neljän vuoden ajan. Vuoden 2015 alussa Treston ja Sovella 
fuusioituivat Treston-yhtiöksi, josta saakka yritys on ollut yksi maailman johtavista teolli-
suuskalusteiden ja -työpisteiden toimittajista. Tytäryhtiöitä oli kuudessa maassa: Saksassa, 
Ranskassa, Englannissa, Ruotsissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa, mutta tehtaat ja kaikki 
valmistus pidettiin Suomessa, eli Jyväskylässä ja Turussa. 

Sovella-brändi jäi kotitalouksiin ja julkisiin tiloihin myytävien säilytysjärjestelmien nimeksi. 
Kaikki tytäryhtiöt toimivat Treston-brändin alla ja kaikki teollisuuteen myytävät tuotteet oli-
vat Treston-tuotemerkkisiä.

Kaksi keskenään kilpaillutta, ergonomian pioneeria, pitkän historian tuoteorientoitunutta 
yritystä uudistui yhdeksi vahvaksi markkinaorientoituneeksi yritykseksi.

”Treston ei tuota vain kalusteita, vaan päätuote on työhyvinvointi. 
Yrityksen tuotteet ovat vuosikymmenten mittaan parantaneet 
kymmenien tuhansien ihmisten elämää”
– Thierry Peron
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Isokenkäiset
Trestonin johtoryhmän Leo 
Saarikallio, Antero Saarto ja 
Mari Virtanen kävivät Sovel-
lan Jyväskylän tehtaalla 
kertomassa henkilökunnalle 
kaupasta ja sen vaikutuk-
sista. Koko tehtaan väki oli 
paikalla. Tilaisuus oli vakava 
ja jännittävä. Informaatioti-
laisuuden lopuksi työntekijät 
saivat esittää kysymyksiä. 
Ensimmäinen kysymys oli 
”kuinka valtavan isot kengät 
teillä oikein on?”

Sovellan tehdas Jyväskylän Keljonkankaalla.

KAUPPAKAMARIN 
VIENTIPALKINTO

Tammikuussa 2011 Tresto-
nille luovutettiin Turun kaup-
pakamarin myöntämä Varsi-
nais-Suomen vientipalkinto. 
Kauppakamarin peruste-
luissa korostettiin yhtiön aktii-
vista ja ennakkoluulotonta 
viennin kasvattamista. Eri-
tyisen hyvänä asiana pidet-
tiin sitä, että viennistä huo-
limatta tuotanto oli pidetty 
kotimaassa ja Turussa.  Vas. Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Lähteenmäki, Heikki Härmälä, 

Matti Löyttyniemi, Antero Saarto, kauppakamarin puheenjohtaja Hannu Lundén ja 
Leo Saarikallio.
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OSAKE-ENEMMISTÖ SENTICA PARTNERS OY:LLE
Treston osti Sovellan helmikuussa 2011. Vuoden 2011 tulos oli siihenastisista kaikkien 
aikojen paras. Tavoitteena oli tehdä vielä lisää yritysostoja. Teollisuuskalusteiden valmista-
jien markkinat Euroopassa kaipasivat selvästi järjestelyjä. Oli syytä olla aktiivinen ostaja, 
jotta ei joutuisi muiden ostamaksi. 

Samana vuonna tapahtui toinenkin merkittävä kauppa. Pääomasijoitusyhtiö Sentica Par-
tners Oy näki uuden suuren yhtiön kiinnostavana sijoituskohteena ja osti vuoden 2011 
lopussa 60 prosenttia uudesta Trestonista. 

Sovella-kaupan yhteydessä Trestonissa arveltiin, että rahoitusta ei omin päin saataisi han-
kittua riittävästi, vaan tarvittaisiin ulkopuolinen partneri. Muutamaan pääomasijoittajaan 
oltiin yhteydessä. Rahoitus kuitenkin onnistui pankin kanssa, Sovella-kauppa tehtiin ja 
pääomasijoittajat unohdettiin. Kaupan jälkeen aiemmin kontaktoidut kolme pääoma-
sijoittajaa olivat kuitenkin uudelleen yhteydessä. Kahden kanssa neuvottelut jatkuivat ja 
lopulta yhteistyöhön päädyttiin Sentica Partners Oy:n kanssa, koska yrityksellä tuntui ole-
van eniten erityisosaamista teollisuudesta.

Päävastuun mittavista  järjestelyistä, jotka liittyivät Sovellan ostoon ja koko yhtiön osa-
ke-enemmistön myyntiin Sentica Partnersille, kantoivat Leo Saarikallio, Antero Saarto ja 
Mari Virtanen. Erityisesti talousjohtajana toimineen Virtasen panos hankkeissa oli erittäin 
suuri.

Odotukset olivat kovat. Tavoitteena oli, että pääomasijoittaja tarjoaisi välineitä, osaamista 
ja uutta panostusta johtamiseen uudessa tilanteessa. Sentica oli hyvä kumppani ja yhteis-
työ sujui hyvin, mutta samaan aikaan alkoi muutaman vuoden mittainen teollisuuden 
investointitaantuma. Organisaatiota vahvistettaessa kulut lähtivät kasvuun ja Trestonissa 
jouduttiin pohtimaan rahoituksen riittävyyttä. 
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ERGONOMIA
Lukuisissa Trestonin asiakasyrityksissä tehdään työtä, jossa komponenttien ja työkalujen 
tulee olla helposti työntekijän ulottuvilla, eikä vartaloa tarvitse taivuttaa tai käsiä kurotella. 
Työkappaleiden siirtomenetelmien tulee olla toimivat, valaistuksen pitää olla kunnossa 
ja istumis- ja seisomismahdollisuuksien tulee vähentää jännitystä, rasitusta ja epämuka-
vuutta.

Kaikki edellä mainitut asiat kuuluvat ergonomiseen työpistesuunnitteluun ja yrityksissä, 
joissa niihin kiinnitetään huomiota, on saavutettu merkittäviä parannuksia tuottavuudessa.

Treston auttaa asiakasyrityksiään kehittämään ergonomisia työympäristöjä, mikä on aina 
yritykselle kannattavaa, koska se vähentää sairaspoissaoloja ja työtapaturmia, parantaa 
työn laatua sekä tehokkuutta ja tuotantomääriä.  Hyvä ergonomia ei kuitenkaan synny 
pelkästään työpisteiden kalusteita säätämällä, vaan ergonomian kehittäminen edellyttää 
koko työprosessin tuntemista sekä etenkin työn ja työntekijän tarpeiden tunnistamista. 

Suomessa joka viides työikäinen kärsii tuki- ja liikuntaelinsairauksista, jotka eivät kuormita 
pelkästään työntekijöitä, vaan myös yrityksiä ja koko yhteiskuntaa aiheuttamalla sairaus-
poissaoloja, työkyvyttömyyttä sekä laskemalla tuottavuutta. Mukavammat ja ergonomi-
semmat työpisteet vähentävät työtapaturmia, nopeuttavat toimintaa ja lisäävät sen tark-
kuutta sekä parantavat työn tuottavuutta.

Useimpien Trestonin suunnittelijoiden erikoisalana ovat olleet nimenomaan ergonomi-
set työpistekalusteet ja kalustejärjestelmät. Trestonin valmistamista kalusteista suuri osa 
on moduulirakenteisia, joten ne muotoutuvat joustavasti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. 
Moduulirakenteisuus on myös yritykselle taloudellista, sillä kalusteet voidaan mukauttaa 
toiminnan muuttuneisiin olosuhteisiin sopiviksi.

Ergonomia on tekniikan ja toi-
minnan sovittamista ihmisille, 
ihmisen ja tekniikan välisen 
vuorovaikutuksen kehittämistä. 
Ergonomian avulla paranne-
taan ihmisen turvallisuutta, 
terveyttä ja hyvinvointia sekä 
järjestelmien häiriötöntä ja 
tehokasta toimintaa. Ergo-
nomiaan alettiin kiinnittää 
huomiota toisessa maailman-
sodassa, kun huomattiin eri 
taistelukoneiden käyttäjien 
suoritusten parantuvan, kun 
heidän ei tarvinnut olla epä-
mukavasti ohjaamossa.
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Kärppien kannattaja
Trestonin toimitusjohtajaksi tuli 
vuonna 2014 Esa Siljander, joka 
oli tehnyt uransa kansainväli-
sissä yrityksissä, viimeisimmät 
vuodet Polar Electro Oy:ssä 
ja sähkölaitteiden koteloita ja 
tarkkuuspuristettuja muoviosia 
valmistavassa Fibox Oy:ssä. 

Treston ei ollut Siljanderille mil-
lään tavalla tuttu yritys, mutta 
kun head hunterilta tuli puhelu, 
mies kiinnostui. Kun uutta toi-
mitusjohtajaa esiteltiin henkilö-
kunnalle ja medialle Jyväskylän 
tiedotustilaisuudessa, Esalta 
tivattiin, oliko hän TPS:n eli 
Turun Palloseuran vai JYP:n eli 
Jyväskylän Palloilijoiden kan-
nattaja. Pohjois-Pohjanmaan 
mies vastasi diplomaattisesti 
”Kärppien”.

Toimitusjohtaja Esa Siljander (oik.) ja USA:n maajohtaja Eric Dotson tutustumassa Genkin 
varastoon Belgiassa.

KAHDEN YRITYSKULTTUURIN 
YHDISTÄMINEN

Kahden tehtaan ylläpito oli ongelmallista. Esa Siljanderin tul-
tua toimitusjohtajaksi yrityksen toiminta ja tuotanto organisoitiin 
kokonaan uudelleen. Siljander oli tottunut liikkumaan kansainvä-
lisen liiketoiminnan parissa kuin kala vedessä ja kantoi päävas-
tuun Sovellan ja Trestonin myyntiorganisaatioiden yhdistämisestä 
kohdemaissa. Kielitaitoinen markkinointi- ja myyntiorientoitunut 
Siljander sai koko yhdistetyn organisaation näkemään tulevaisuu-
den tavoitteet yhteisinä ja puhaltamaan yhteen hiileen.

Esa Siljander.
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Myös Suomessa ryhdyttiin mittaviin muutoksiin. Aikaisemmin metalliosia tehtiin sekä 
Jyväskylän että Turun tehtaalla. Muutoksilla järkevöitettiin kahden tehtaan työnjakoa 
sekä toimintaa ja päällekkäisyydet poistettiin. Metalliosien teko keskitettiin Jyväskylään ja 
kokoonpanotyö, pakkaaminen, tuotteiden lähettäminen asiakkaille sekä asiakastoiminnot 
keskitettiin Turkuun. Tuotekehitysosastot jäivät edelleen sekä Jyväskylään että Turkuun.

Tehtaiden uudelleenjärjestely oli mittava projekti, joka vaati raskaita ponnisteluja suu-
relta joukolta organi-
saatiosta. Päävastuun 
kantoi Sari Koljo-
nen, joka oli saanut 
molempien tehtaiden 
toiminnan vastuul-
leen. Koljosen panos 
tuotannon uudelleen-
järjestelyjen yhtey-
dessä oli erittäin mer-
kittävä.

Tehtaan toimintojen 
ja prosessien yhdistä-
misen lisäksi johtoryh-
mässä tehtiin paljon 
töitä kahden yritys-
kulttuurin yhdistämi-
seksi. Yksi menes-
tyksekkäistä toimista oli ”Kuskin paikat” nimellä kulkeva projekti. Työtyytyväisyyskyselyn 
perusteella huomattiin kehityskohteita, joiden parantamiseksi kutsuttiin vapaaehtoisia 
koko yrityksestä osallistumaan Kuskin paikat -projektitiimeihin. Tiimeissä, jotka koostui-
vat niin jyväskyläläisistä kuin turkulaisista, toimihenkilöistä sekä työntekijöistä, ideoitiin 
parannusehdotuksia. Yksi ehdotus oli ”Treston tutuksi” päivät, joissa turkulaiset kävivät 
tutustumassa Jyväskylän tehtaaseen ja Jyväskyläläiset vierailivat Turun tehtaalla. Projekti-
tiimi organisoi vierailut ja hanke sai upean vastaanoton. Johtoryhmästä Arto Utriainen veti 
kokonaisuutta kuten muitakin henkilöstöpolitiikan muutoksia

Tehtaiden uudelleenjärjestelyihin liittyvät muutokset vaativat paljon resursseja. Samoihin 
aikoihin teräksen, eli Trestonin tärkeän raaka-aineen hinta nousi kuudessa viikossa hetkel-
lisesti 35 prosenttia. Vuonna 2017 yrityksen myynti kasvoi, mutta tulos horjahti.

Tuotantojohtaja Sari Koljonen esittelee tehtaan muutoksia. Hänestä oikealla Saksan ja 
Ison-Britannian maajohtaja Dirk ”Janne” Jonsson sekä talousjohtaja Arto Utriainen.
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Mirage-hävittäjiä ja 
vaatehenkareita

Trestonin tuotteet ovat tänä 
päivänä ensisijaisesti funk-
tionaalisia ja ergonomisia. 
Asiakkaiden omassa tuotan-
nossa design ja estetiikka 
ovat kuitenkin ensiarvoi-
sen tärkeitä. Louis Vuitto-
nin, Michael Korsin ja Cha-
nelin tuotteet menestyvät 
ylellisellä muotoilullaan, 
erinomaiseksi tunnetulla 
laadullaan ja näkyvällä 
brändillään. Näidenkin tuot-
teiden valmistus tapahtuu 
Trestonin työasemilla.

Esa Siljander keskuste-
lee luontevasti asiakkaan 
kanssa, olivatpa aiheena 
sitten Mirage-hävittäjät tai 
henkareiden ripustaminen 
toimivalla tavalla vaatehuo-
neeseen. Trestonin laatikostot 
ovat vilahdelleet myös James 
Bond -elokuvassa.

KATALOGIT KATOAVAT
2000-luvun edetessä digitaalisuuden lisääntyminen on vaikuttanut Tresto-
nin myyntiin ja markkinointiin. Suurten painosten tuotekatalogit ovat vähen-
tyneet ja myös niiden postitus asiakkaille on lähes kokonaan loppunut. Asi-
akkaat ovat siirtyneet verkkoon. Monikielisten tuotetietojen ylläpitäminen 
verkossa on huomattavasti nopeampaa, edullisempaa ja asiakasystävälli-
sempää kuin paperisten monikielisten luettelojen ja esitteiden tuotanto.

Digitaalisuus muuttaa myös kansainvälistä työskentelyä. Matkustaminen 
vähenee sähköisen kommunikaation mahdollisuuksien kehittyessä. Etä-
neuvottelut- ja palaverit säästävät työaikaa ja matkustamisen väheneminen 
vähentää myös kustannuksia.

Verkkokaupan kasvaminen tuo uusia mahdollisuuksia teollisuuskalusteiden 
myynnille. Suurten vaatekauppojen asiakaspalautusten käsittelyä ei helposti 
voida automatisoida, vaan työlinjastoja tarvitaan entistäkin enemmän.

Suuri osa Trestonin myynnistä ja markkinoinnista on siirtynyt verkkoon. 3D-työkalu auttaa asiakasta suun-
nittelemaan tarvittavat työpisteet.
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LEAN
Trestonin asiakkaat tavoittelevat Trestonin tuotteiden avulla  leanimpaa toimintaa omissa 
tuotanto- ja toimintaprosesseissaan. Vahva ja hyvin toteutettu lean-filosofia on merkittävä 
tulevaisuuden kilpailutekijä. 

Lean-mallissa kaikille tavaroille, jotka on todettu tarpeelliseksi prosessin kannalta, on oma 
määrätty ja mietitty paikkansa. Tässä Trestonin mukautuvat ja modulaariset työpisteratkai-
sut toteuttavat asiakkaan tarpeen helposti ja kustannustehokkaasti.

Lean-ajattelussa kaikilla tavaroilla on paikkansa. Oikea paikka on siellä, missä tavaraa 
tai työkalua käytetään. Kun työpiste pysyy siistinä ja selkeänä, työn tekeminen helpottuu. 
Aikaa ei kulu työvälineiden etsiskelyyn vaan ne ovat käden ulottuvilla ja käytön jälkeen 
aina omalla paikallaan. Kun työpisteen suunnittelussa otetaan huomioon työn sujuminen, 
tavaroille löytyy luontevasti paikat, joista ne on helppo ottaa käyttöön ja joihin ne on luon-
tevaa palauttaa käytön jälkeen. 

Parhaimmillaan Trestonin lean-ajattelulla asiakkaan tuotteiden valmistusprosessia pystyt-
tiin käytännössä järkevöittämään siten, että tuotantotiloja uudistettaessa myös työpisteet 
uudistettiin ja turhat työvaiheet poistettiin. Eräässä porvoolaisessa yrityksessä käsipelillä 
valmistetun tuotteen aikaisempi läpimenoaika oli kolme tuntia. Muutosten avulla läpime-
noaika putosi viiteentoista minuuttiin. Melko pian uudistuksen jälkeen yritykselle ilmaantui 
amerikkalainen ostajaehdokas ja kaupat syntyivät.

Lean-ajattelu on johtamisfi-
losofia, joka keskittyy tuotta-
mattomien ja turhien toimin-
tojen poistamiseen. Sen avulla 
pyritään parantamaan laatua 
ja asiakastyytyväisyyttä, 
lyhentämään tuotannon läpi-
menoaikoja ja pienentämään 
toiminnan kustannuksia. 
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2010-luvulla Treston pyrki valtaa-
maan alaa myös terveydenhoito-
alan markkinoilta.
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SAKSAN JANNE

Saksan pienteollisuudessa vallitsee edelleen suurelta osin perinteinen työpajakulttuuri. 
Teollisuustuotteita valmistetaan vanhaan tapaan, yksi ihminen yhdessä työpisteessä. Sama 
henkilö asentaa parikymmentä komponenttia ja kokoaa tuotteen. Valmistus tapahtuu sitä 
mukaa, kuin asiakkaat tilaavat tuotteita. Varsinkin pienemmissä teollisuusyrityksissä val-
mistussarjat ovat pieniä ja samasta tuotteesta saatetaan valmistaa useita keskenään hie-
man erilaisia versioita, jolloin tuotannon automatisointi ei ole kannattavaa.

Dirk ”Janne” Jonsson tuli Trestonin palvelukseen vuonna 2012 ja on Trestonin Saksan 
sekä Ison-Britannian maajohtaja. Jannen vanhemmista toinen oli suomalainen ja toinen 
saksalainen, joten kahden kulttuuri kasvattina mies istui erinomaisesti Trestonin kansain-
väliseen organisaatioon. Janne toimii käytännön apuna ja konsultoivana myyjänä omien 
vastuualueidensa yrityksille, jotka pohtivat työn tekemisen tapojen järkeistämistä. Jannen 
johdolla  Trestonin ja Sovellan saksalaiset myyntiyhtiöt ovat yhdistyneet yhdeksi ”samaan 
hiileen” puhaltavaksi tiimiksi.

2020-luvulla Saksa on Trestonin suurin vientimaa. Hampurin ja Frankfurtin konttoreissa 
työskentelee yhteensä 20 henkilöä. Saksassa valmistettujen tuotteiden tuotantokustannuk-
sista yli 80 prosenttia muodostuu palkkakustannuksista. Säästöjä on mahdollista saada 
aikaan työvoiman käytön tehokkuutta parantamalla. Treston on pystynyt tarjoamaan sak-
salaisille teollisuusyrityksille lean-ajatteluun perustuvia ratkaisuja, jolloin tuotantoa voi-
daan samalla henkilömäärällä nopeuttaa ja virheiden määrää vähentää. Trestonin työpis-
teiden modulaarisuus ja muuntautuvuus säästää tuotantokustannuksia siinäkin tilanteessa, 
että valmistettavat tuotteet vaihtuvat. Asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia, sillä vanhoihinkin 
työpisteisiin voidaan hankkia tarvittavia lisäosia, jotta toiminnot saadaan vastaamaan asi-
akkaan senhetkisiä tarpeita.
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Dirk ”Janne” Jonsson (vas.) esittelee Trestonin tuotteita messuilla Saksassa.
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Arbeitsplatz um 1920

Arbeitsplatz heute

Dirk ”Janne” Jonssonin käyttämät kuvat, 
joilla havainnollistetaan työergonomian 
vaatimusten muutoksia.
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TRESTON ”PALASI KOTIIN”
Vuonna 2017 pääomistaja Sentica Partners Oy oli hyvin lähellä luopumista Trestonin osak-
keista, mutta tuloksen romahtaminen sai aikaan Nordean vetäytymisen rahoituksesta. Oli 
pakko ottaa aikalisä ja laittaa yrityksen asiat kuntoon. Seuraavan vuoden aikana neu-
votteluja Sentican kanssa jatkettiin ja tarjouksia tehtiin puolin ja toisin. Hinnasta alettiin 
vihdoin olla samaa mieltä, mutta rahoitus piti vielä saada järjestettyä. Toimitusjohtaja Esa 
Siljander ja talousjohtaja Arto Utriainen antoivat oman merkittävän panoksensa rahoi-
tusneuvotteluissa pankin kanssa huolella laadittuine esitysmateriaaleineen ja tarkkoine 
numerotietoineen. Helmikuussa 2019 kaupat vihdoin syntyivät.

Treston ”palasi kotiin”, sillä merkittävä osa vanhoista yksityisomistajista kasvatti omistus-
osuuttaan ja toimivaa johtoa tuli mukaan omistajiksi. Mukana oli myös uusia sijoitta-
jia. Omistajilla oli halu kehittää Trestonia itsenäisenä suomalaisomisteisena teollisuuden 
kalustamisen huippuosaajana. Treston toimi kansainvälisesti yhdellä brändillä ja yhdellä 
toimitusketjulla. Myyntiyhtiöt olivat kunnossa ja tuotanto uudelleen järjestelty. Tuotannosta 
meni vientiin 75 prosenttia ja koko tuotanto oli Suomessa. Treston on toimittanut tuottei-
taan lähes sataan eri maahan ja lähes kaikkina toiminnan vuosina vienti on ollut suurem-
paa kuin kotimaan myynti. 

”Treston on varsinainen kansantalouden mallioppilas.”
– Esa Siljander

Turun Sanomien humoristisella Jäl-
kimaku-palstalla kehuttiin Trestonia 
vuonna 2019.Turun Sanomat uutisoi Trestonin kaupasta 22.2.2019.
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Kevätretkellä vuonna 2008.
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Naisten Kuntovitosella.
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Ruskaretki Teijolle.

Talviliikuntapäivä.
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JOHTORYHMÄN YHTEINEN VASTUU
Trestonin ”kotiinpaluun” jälkeen Trestonin johtamisen vastuuta on entistä laajemmin jaettu 
johtoryhmälle, jossa jokainen huolehtii toimitusjohtajan tukena omasta vastuualueestaan. 
Hallitus saa johtoryhmältä kuukausittain tarkat ja selkeät raportit, joiden avulla toimintaa 
voidaan seurata ja tulevaisuutta suunnitella.

Vuonna 2020 Trestonin strategisessa johtoryhmässä ovat: 

• Esa Siljander, toimitusjohtaja
• Sari Koljonen, tuotantojohtaja
• Arto Utriainen, talousjohtaja
• Jenni Naskali, kv tilausketjun johtaja
• Kimmo Lehti, tuotejohtaja
• Minna Lyyra, markkinointijohtaja.

Operatiivisessa johtoryhmässä ovat lisäksi mukana Jouni Kirkinen ja Teppo Keskitalo, 
jotka edustavat Jyväskylän ja Turun työntekijöitä 

Myyntiyhtiöiden vetäjät: 

• Mikko Sinipaasi, Suomi
• Stephan Widmark, Ruotsi
• Dirk ”Janne” Jonsson, Saksa ja UK
• Thierry Peron, Ranska
• Eric Dotson, USA
• Vyacheslav ”Slava” Salov, Venäjä
• Pauliina Desroches, muut vientimaat.
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• Iloinen asiakas 
Ponnistelemme asiakkaan toiveiden täyttämi-
seksi. Autamme asiakasta löytämään kokonai-
suuden kannalta parhaan lopputuloksen

• Yhdessä onnistuminen 
1 + 1 > 2. Autamme toisiamme, yhteistyö-
kumppaneitamme ja asiakkaitamme onnistu-
maan. Lyömme viisaat päät yhteen, jaamme 
tietotaitoamme.

• Rohkeus ja uskallus 
Ajattelemme isosti ja toimimme rohkeasti, riskit 
tiedostaen. Otamme vastuuta ja opimme vir-
heistä. Uskallamme ilmaista eriävätkin mielipi-
teemme.

• Tyytyväisenäkin nälkäinen 
Iloitsemme hyvistä saavutuksista. Pyrimme aina 
parempaan.

TRESTONIN NELJÄ ARVOA
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TRESTONIN ELÄKELÄISET 
TAPAAVAT
Trestonista eläkkeelle jääneet työntekijät 
viihtyvät toistensa seurassa vielä aktiivisen 
työuran päätyttyäkin. 35 vuotta Trestonilla 
työskennellyt Arja Kangas organisoi eläke-
läisten tapaamiset Raision Myllyn kauppa-
keskukseen. Trestonin eläkeläiset tapaavat 
toisiaan joka kuukauden ensimmäinen 
maanantai. Kuulumisia vaihdetaan, työ-
aikaisia tarinoita kertaillaan ja juodaan 
hyvät kahvit.  Myllyyn on helppo tulla, 
ilmaisia pysäköintipaikkoja on riittävästi ja 
ostokset voi tehdä siinä samalla.

Arjan Kangas sai läksiäishalauksen Leo Saarikalliolta  
vuonna 2008.
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Ylh. Leo Saarikallio kättelee Matti Suomea. Alh. Matti Suomen läksiäisten komea kakku.
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Heli Orsiinin läksiäiset.Teuvo Alin jäi eläkkeelle vuonna 2010. Kuvassa myös (vas.) Lisa 
Hjellman ja Jenni Naskali.

Sirkku Sorellin läksiäisissä soitettiin serenadi tuuballa. Taustalla (vas.) 
Leo Saarikallio, Timo Uronen, Heikki Härmälä ja Matti Löyttyniemi.

Tuotantojohtaja Esko Hakala jäi eläkkeelle 1990-luvun alussa.
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Trestonin eläkeläisiä tehtaalla vuonna 2020. Vas. Sinikka Seeve, Kaarina VIrojärvi, Vesa Virtanen, Kaija Lehtinen, Sirkka Mäkelä, Leo Saa-
rikallio, Sinikka Sundberg, Timo Piipponen, Pertti O. Seeve, Sirkku Sorell, Matti Löyttyniemi ja Arja Kangas.
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Minna Lyyra, Trestonin markkinointijohtaja:

TÄMÄ PÄIVÄ JA TULEVAISUUS
”Vuoden 2020 keväällä maailmanlaajuinen koronapandemia yllätti meidät kaikki. Niin myös 
Trestonin. Helmikuussa teimme myyntiennätyksen, maaliskuussa alkoivat koronarajoitteet. 
Monta kauppaa jäi sulkeutuvien koronasaranoiden taakse. Poikkeuksellisessa tilanteessa 
nousi esiin yksi Trestonin vahvuuksista: nopea mukautuminen ja muuttuvien olosuhteiden 
näkeminen mahdollisuutena. Niinpä lamaantumisen sijaan kerroimme asiakkaillemme, että 
priorisoimme terveydenhuollon laitevalmistajien tilaukset, pystymme maalaamaan tuotteet 
antibakteriaalisella maalilla ja että meiltä saa myös desinfiointivaunuja.

Yritysmaailma joutui ottamaan myös ennennäkemättömän nopean digiloikan. Uskon, että 
Trestoninkin tulevaisuus on entistä digitaalisempi. Työpisteisiin tullaan tarvitsemaan enem-
män erilaista elektroniikkaa, mittausta ja ohjausta. Työpisteiden ympäristö muuttuu, ja 
siihen integroitumiseen tarvitaan digitaalisia ratkaisuja. Jo nyt tutkimme, miten cobotit eli 
yhteistyörobotit tulevat muuttamaan manuaalisia työpisteitä. Näen, että tulevaisuudessa 
ihminen työskentelee yhteistyörobotin kanssa vierekkäin siten, että cobotti työkaverina hoi-
taa epäergonomisimmat, tylsimmät ja toistuvimmat työvaiheet. Ihminen saa keskittyä vaa-
tivampiin näppäryyttä tai soveltamista vaativiin tehtäviin.  

Elektroniikkateollisuus on kauan ollut Trestonin vahva asiakassegmentti ja tulee varmasti 
sellaisena pysymään. Sen lisäksi logistiikka- ja pakkauspuoli tulevat vahvistumaan. Maa-
ilma on globalisoitunut ja tavarat tulevat liikkumaan paikasta toiseen entistä tehokkaam-
min. Toimiva logistiikka on modernin maailman selkäranka. Ei tule olemaan yritystä ilman 
verkkokauppaa ja sen mukanaan tuomia pakkaus- ja logistiikkahaasteita. Näihinkin Tres-
tonilla tulee olemaan kestävän kehityksen mukaisia innovatiivisia, modulaarisia, skaalat-
tavia ja houkuttelevia ratkaisuja.

Globaalissa maailmassa paikallisuus tulee olemaan uusi arvo. Kansainvälistyminen on 
tähän asti tarkoittanut tavallaan suomalaisuuden häivyttämistä taka-alalle. Tulevaisuu-
dessa suomalainen ja pohjoismaalainen luotettavuus, varmuus ja turvallisuus tulevat ole-
maan arvoja, joita haluamme korostaa. 

Jalkapallotermein sanottuna, kunhan kaikki pelikentän pelaajat pelaavat kohti samaa 
maalia ja joukkueen voittoa, Treston tulee saavuttamaan myös Keski-Euroopassa markki-
najohtajan aseman teollisten työpisteiden valmistajana. Näin ennustan!”
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Minna Lyyra Chanelin tehtailla Pariisissa vuonna 2015.
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Trestonin markkinointitiimin jäseniä vuonna 2019. Vas. Katie Brannagan, Carissa Harris, Maria Kuosa, Elsa Sinjaga ja markki-
nointijohtaja Minna Lyyra. Punaisten paitojen rinnuksissa lukee ”Treston Marketing Queen”. 

Kesäjuhlat 2018.

Jouni Kirkinen etualalla 
Suomen messuilla 2016.

Tehtaalla Treston  
tutuksi -päivillä.
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Trestonin 50-vuotisjuhlia vietettiin Turussa, Harjattulan kartanolla vuonna 2019. 
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LUE KOODI LUE KOODI

LUE KOODI

Trestonin markkinointijohtaja Minna Lyyra on vuodesta 2015 lähtien kehittänyt yrityksen markkinointia ja 
myyntiä yhä digitaalisempaan suuntaan. Potentiaaliset asiakkaat saavat verkon välityksellä täysin veloi-
tuksetta arvokkaita käytännön ohjeita työnteon ergonomian parantamiseksi, lean-menetelmän toteuttami-
seksi ja ESD:n merkityksen ymmärtämiseksi.

AMMATTILAISAPUA VELOITUKSETTA
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LUE KOODI

Osoita QR-koodia älypuhelimesi kameralla ja 
katso miten Trestonin 3D-suunnittelutyökalu toimii.

Trestonin 3D-työkalu auttaa asia-
kasta suunnittelemaan tarvittavat 
työpisteet.

Työpisteen suunnittelua varten 
tarvitaan vain älypuhelin tai tieto-
kone ja nettiselain. Mitään ohjel-
mia ei tarvitse ladata eikä ohjel-
man käyttäminen maksa mitään. 
Suunnitteluohjelmassa työpiste 
muotoutuu näytölle valintojen 
mukaan ja sitä voi helposti kat-
sella monesta eri suunnasta.
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LUE KOODI

Osoita QR-koodia älypuhelimesi kameralla ja  
kuuntele Antero Saarron loppusanat tälle kirjalle.
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Trestonin 50-vuotisjuhlakuvan ikuisti Janne Heikkilä.
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KERTOMUS KANSANTALOUDEN MALLIOPPILAASTA
Tämä kirja kertoo innovatiivisuudesta ja uskalluksesta. Siitä, miten 1960-luvulla 
perustettu startup-yritys menestyy edelleen, vielä yli puolen vuosisadan ikäisenäkin.

Muovi oli suomalaisille uusi ja kiinnostava materiaali 1960-luvulla. Turkulaisessa 
Trestonissa kehitettiin 1970-luvun ensimmäisinä vuosina muotoilija Ristomatti Ra-
tian suunnittelema, muovisiin Palaset-kuutioihin perustuva tuotesarja, joka ampaisi 
maailmanmarkkinoille räjähdyksen lailla. Trestonin Palaset-moduulikalusteet toivat 
värit suomalaisiin koteihin. Muuntuviin ja värikkäisiin Palaset-moduuleihin pakattiin 
niin kirjat, LP-levyt kuin viinipullotkin.

Vuosikymmenten edetessä Trestonissa on siirrytty muovikalusteista ergonomisten 
työpisteiden suunnitteluun ja valmistukseen. 2020-luvulla yrityksen tuotannosta 
kolme neljäsosaa menee vientiin ja koko tuotanto on Suomessa. Viidenkymmenen 
vuoden aikana Treston on toimittanut tuotteitaan lähes sataan eri maahan ja lähes 
kaikkina toiminnan vuosina vienti on ollut suurempaa kuin kotimaan myynti. 

Menestys ei ole tullut helpolla, mutta rajujenkin alamäkien jälkeen uuteen nousuun 
on lähdetty uudella innostuksella ja omaan osaamiseen luottaen. Trestonin tarina 
kertoo varsinaisesta kansantalouden mallioppilaasta, yrityksestä, joka on onnistu-
nut saavuttamaan kestävän kansainvälisen maineen suomalaisella suunnittelulla ja 
Suomessa tapahtuvalla tuotannolla.
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