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Piiroisen erikoisosaamiselle 
kysyntää suurten areenoiden 

katsomohankkeissa

”R iikan valtava hanke tarkoittaa 

materiaaleissa 42 kilometriä ali-

paineessa erikoiskäsiteltyä suo-

malaista mäntylankkua ja 150 

tonnia suomalaista ohutseinäputkea. Salon teh-

taaltamme lähti kaikkiaan 18 täysperävaunurek-

kaa Riikaan valmiit tuotteet mukanaan”, Piiroisen 

toimitusjohtaja Risto Piiroinen havainnollistaa 

kesällä tehtyä toimitusta.

Piiroinen suunnitteli ja valmisti asiakkaalle uu-

den ulkopenkin, jonka taittuva jalkarakenne hel-

pottaa siirtelyä ja varastointia ja jalkojen kulmat 

vaihtelevat riippuen penkin sijainnista valtaval-

la areenalla. Penkkien viivakoodit ja asiakkaalle 

toimitettu ohjelmisto lukijalaitteineen yksilöllis-

tävät penkit ja takaavat helpon huollon, varas-

toinnin ja sijoittelun. ”Olemme jo laajentaneet 

tuotteen Park Collection -mallistoksi, joka sisäl-

tää useita penkki- ja pöytävaihtoehtoja. Mallisto 

on nyt myynnissä kaikille”, Risto Piiroinen kertoo.

Ensi vuonna 70 vuotta täyttävä perheyritys 

on tehnyt lukuisia areenatoimituksia. Istuimia 

on monessa suomalaisessa jääkiekon liiga-

hallissa sekä Venäjällä useissa KHL-halleissa. 

Merkittävin referenssi Venäjällä on vuoden 2014 

Sotšin Talviolympialaisten jääkiekon päänäyt-

tämö, Bolshoi Ice Dome. Piiroisen istuimilla on 

tehty myös konsertti- ja juhlasaleja, esimerkkei-

nä Århusin musiikkitalo sekä Oslon yliopiston 

Domus Media. ”Voimme tehdä katsomon asiak-

kaillemme avaimet käteen layoutin suunnitte-

lusta paikoilleen asennukseen. Tämä on iso etu 

asiakkaillemme”, Risto Piiroinen sanoo.

Piiroinen tähtää yhä vahvemmin myös ulko-

katsomoihin. ”Uusi ulkostadionien istuinmallis-

tomme valmistuu syksyn aikana. Istuimissa on 

huomioitu ekologisuus, paloturvallisuus ja sään-

kesto. Haemme tällä suuria stadionhankkeita ko-

timaan lisäksi ympäri maailmaa”, Risto Piiroinen 

sanoo.

Yritys kehittää kilpailukykyään myös 

investoimalla tuotantoonsa 17 000 neli-

ön tehtaillaan Salossa. ”Otimme juuri 

käyttöön uuden kuitulaserin, jonka an-

siosta tarjoamme asiakkaillemme yhä 

kokonaisvaltaisempaa palvelua kompo-

nenttivalmistuksessa. Pintakäsittelyssä 

lisäämme ympäristöä säästävän kolmi-

arvoisen kromauksen kapasiteettiamme 

jopa 50 prosenttia. Monta hyvää asiaa juhla-

vuottamme kohti mentäessä, ”Risto Piiroinen 

sanoo.w

30 000 istuinpaikan toimitus 
kuuluisalle Mežaparksin laululavalle 
Riikaan ja uusi ulkostadionien 
istuinmallisto vahvistavat 
salolaisyrityksen asemaa suurten 
areenoiden katsomotoimittajana.

Sopimusvalmistusta: 
metallien pintakäsittelyt, 
metallikomponenttien 
valmistus, puuviilun 
muotopuristaminen

Julkitilakalusteet: 
irtokalusteet, 
auditoriokalusteet, 
istuimet sisä- ja 
ulkoareenoille

Uudet investoinnit: 
kuitulaser ja 
kolmiarvoisen kromauk-
sen kapasiteetin lisäys

Työllistämme noin 
100 henkilöä.
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