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Pitelet käsissäsi Mäkelä Alun ensimmäistä painet-
tua AluNews-asiakaslehteä. Tähän lehteen olemme 
koonneet poimintoja sähköisestä uutiskirjeestäm-
me AluNewsistä, jota olemmekin jo jonkin aikaa 
julkaisseet.

Viime vuosien aikana olemme saavuttaneet 
merkittäviä etappeja. Näitä ovat olleet muun muas-
sa yhden puristinlinjamme uudistus ja monet muut 
tuotannon modernisointiin liittyvät parannukset ja 
investoinnit palveluidemme tuotteistamista unoh-
tamatta. Olemme saaneet monia uusia työntekijöitä 
ja kokemuksia matkan varrella.

Lisäksi olemme juhlineet pyöreitä vuosia: 
lehden loppupäästä löydätkin kiinnostavan koko-
naisuuden, joka kertoo Mäkelä Alun tarinaa vuosi-
kymmenten takaa.

Toivotamme mukavia hetkiä AluNewsin paris-
sa, toivottavasti se kertoo sinulle jotain uuttakin 
meistä!
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Mäkelä Alun toimintastrategiaan kuuluu ylivoi-
maisen palvelukokemuksen tarjoaminen asiak-
kaille. Jotta voimme lunastaa tämän lupauksen, 
on uudistuttava ja kehitettävä toimintaa jatku-
vasti asiakastarpeiden mukaan. 

Investoinnin rahallinen arvo on noin kolme 

miljoonaa euroa. Investoinnin ylösajo eli käyt-
töönotto tapahtuu keväällä 2019. Olemme mo-
dernisoineet Alajärven Luoma-aholle sijoitettua 
tuotantoamme viime ja tämän vuoden aikana 
yhteensä 10 miljoonalla eurolla. Uusi linjasto ja 
varasto tulevat Kuusankoskelle, Kymenlaaksoon.

INVESTOIMME  
UUDEN TEKNOLOGIAN  
MAALAUSLINJASTOON

Kurkistus  
Mäkelänmäelle

Alajärven Luoma-aholle sijoitettua tuotantoa on parin viime vuoden aikana modernisoitu  
yli 10 miljoonalla eurolla.

Haastamme huomisen on yksi Mäkelä Alun arvoista. Ensi keväänä tämä 

toteutuu jälleen uudella tavalla, kun avaamme uuden maalaamon 

Kuusankoskelle.
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Toimitetut tonnit tammi-toukokuu 2018

Volyymi, tn 8 385 8 871

Toimitetut tonnit toukokuu 2018

Volyymi, tn    1 991 2 031

Asiakkaiden tarpeita varten

Maalamoinvestointiin sisältyy myös varastointi-
valmiuksien parantuminen. Varastokapasiteetti 
kasvaa, mikä tarkoittaa asiakkaillemme entistä 
joustavampia palveluita, jotka ovat tärkeä osa 
yhtiön strategiaa. Varastointipalvelulle on entis-
tä kovempi kysyntä ja samalla toimitusvarmuu-
den odotukset ovat entistä korkeammalla. Tällä 
investoinnilla pystymme vastaamaan asiakkai-
den tarpeisiin vieläkin paremmin.

– Tehtävän investoinnin avulla kykenemme 
ylläpitämään ja parantamaan palvelukykyämme 
ja näin mahdollistamme asiakkaillemme hei-
dän oman tuotantoprosessinsa kehittämisen. 
Puhumme niin sanotusta virtautetusta tuotan-
toprosessista, johon sisältyy muun muassa va-
rastointipalvelu, mikä on osa AluServices-kon-
septiamme, kertoo Mäkelä Alun hallituksen 
puheenjohtaja Petri Mäkelä.

Investointi kasvattaa Mäkelä Alun maalaus-

kapasiteettia noin 50 %, ja investoitava linja 
edustaa alan viimeisimpiä teknologioita. Mäke-
lä Alu varautuu edelleen kasvuun; uusi maalaa-
moinvestointi tehdään tulevaisuutta silmällä 
pitäen. Investoinnin myötä myös toimitusvar-
muus paranee.

Uusi toimipaikka Kuusankoskella

Teemme nyt merkittävän avauksen myös toimi-
paikkojen suhteen, sillä maalauslinja varastoi-
neen tulee uuteen sijaintiin Suomessa: Kuusan-
koskelle.

– Tällä valinnalla parannamme palvelumme 
kattavuutta ja nopeutta. Tuotantolaitoksemme 
konttoreineen on vuosikymmeniä toiminut Luo-
ma-aholla, joten tämä on merkittävä askel. Luo-
ma-ahon toimipaikkamme työllistää lähes 300 
henkilöä. Olemme rekrytoineet Luoma-aholle 
viimeisen vuoden aikana yli 70 uutta työntekijää, 
Petri Mäkelä kertoo.

Investoinnin taustalla on rakennusteollisuu-
den markkinoiden positiivinen kehitys ja asia-
kastarpeiden kasvu.

– Missiomme on kyetä parantamaan asiakkai-
demme kilpailukykyä markkinoilla. Strategia-
namme on kyetä tarjoamaan asiakkaillemme yli-
voimainen palvelukokemus ja kyetä linjaamaan 
tuotantoprosessimme asiakastarpeiden mukai-
siksi. Investoinnit ovat välttämättömiä näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi, hän lisää.

Vuosina 2016 ja 2017 olemme investoineet tuotannon modernisointiin 10 miljoonaa euroa. Uudis-

timme muun muassa ensimmäisen, lähes 30 vuotta hyvin palvelleen puristinlinjamme. Vanha P1- 

puristinlinja korvattiin nykyaikaisella P4-puristinlinjakokonaisuudella. Uuden linjan ylösajoa tehtiin 

kesällä 2017. Vuoden 2018 aikana on investoitu muun muassa maalaamon kapasiteettiin ja  

korkeavarastoalueen toiminnallisuuteen sekä pakkaamon modernisointiin.

Myös henkilökuntaa on rekrytoitu lisää huomattava määrä: loppuvuoden 2017 ja vuoden  

2018 ensimmäisen puoliskon aikana saimme lähes 70 uutta työntekijää. 

Investoinnit ovat olleet suunnitelmallista varautumista kasvuun.

Merkittäviä investointeja  
viime vuosina

54



Tavoitteenamme on tarjota asiakkaalle ylivoi-
mainen palvelukokemus. Tätä varten olemme 
jo vuosien ajan kehittäneet palveluitamme: va-
rastointia, suunnittelua, pintakäsittelyä sekä 
logistiikkaa yhteistyössä asiakkaidemme kans-
sa. AluServices-kokonaisuus on muodostunut 
asiakastarpeiden kautta. Palveluissa korostuu 
joustavuus: niiden avulla saat juuri oikean mää-
rän oikeanlaisia alumiiniprofiileja juuri silloin, 
kun niitä omassa tuotannossasi tarvitset. Palve-
luidemme avulla pystyt siis tehostamaan oman 
tuotantosi prosesseja ja toimimaan mahdolli-
simman kustannustehokkaasti.

Palveluitamme ovat AluDesign® -alumiini-

profiilien suunnittelupalvelu, AluCoating® -pin-
takäsittelypalvelu sekä varastoinnin palvelut 
AluStorage® ja AluCallOff®. 

Uusimmalla videollamme kuvaamme  
AluStoragen® hyötyjä; katso video YouTubesta. 
Seuraahan muutenkin uutta sales makelaalu 

-kanavaamme, jonne tulemme lisäämään jatkos-
sa videoitamme enemmänkin. 

SEURAA MEITÄ  
LINKEDINISSÄ
Tule seuraamaan Mäkelä Alun sivua LinkedIniin!

Tunnetko AluServices- 
konseptimme?

https://youtu.be/WFsxIjCIteU

Uusimmalla videollamme esittelemme AluStorage® -palvelun hyötyjä. Katso video YouTube-
kanavaltamme. Linkin videoon löydät alta.
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AluVendor-ohjelmalla pystyy vaivattomasti seuraa-

maan tilauksia ja tuotannon työvaiheita. Lanseera-

simme viime vuoden loppupuolella AluVendor-mobii-

liapplikaation, jolla tilausten seuranta käy kätevästi 

puhelimen avulla. Sovellus on asiakkaillemme ilmainen.

AluVendor apissa näet tilauksesi etenemisen 

tuotannossa, mahdolliset viivästykset sekä tuotan-

toon menossa olevat tilaukset. Myös jo lähteneet alu-

miiniprofiilitoimitukset voi tarkistaa sovelluksessa.

AluVendorin kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. 

Halusimme kehittää sovelluksen, jotta tilausten seu-

ranta olisi entistä helpompaa. Kehitämme jatkuvasti 

palveluamme ja haluamme, että asiakkaamme saavat 

parasta mahdollista palvelua ja voivat näin ennakoi-

da mahdollisimman hyvin toimitukset omassa tuotan-

nossaan. AluVendor apilla profiilitoimitusten seuran-

ta onnistuu kätevästi missä ja milloin tahansa. 

Pyydä tunnukset myynnistä

Sovellukseen pitää kirjautua tunnuksilla, jotka saa 

pyytämällä Mäkelä Alun myynnistä. Sovellus on la-

dattavissa App Storessa ja Google Play -kaupassa 

ja löytyy nimellä AluVendor. Sovellus toimii iOS- ja 

Android-käyttöjärjestelmissä. 

Oma sovellus toimitusten 
seurantaan

AluVendor-appilla profiilitoimitusten seuranta 
onnistuu kätevästi missä ja milloin tahansa.

Varastointipalvelumme AluStorage® on osa AluSer-

vices-konseptiamme. Siinä alumiiniprofiilituotannon 

lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus ostaa tarvitse-

miaan lisäpalveluja. AluStorage®n hyödyt asiakkalle 

ovat mm. nämä:

• Alumiiniprofiilit varastoidaan varastossamme 

Luoma-aholla, et tarvitse omaa varastokiinteis-

töä, joten varastoinnin kustannus on pienempi.

• Varaston ylläpito ja täydennys tapahtuvat auto-

maattisesti sovitun mukaisesti.

• Mahdollisuus yhdistää pintakäsittelypalvelu  

AluCoating®iin, jolloin varastoidut profiilit toimi-

tetaan pintakäsiteltyinä.

Aikaa ja rahaa säästyy, kun varastoinnin toimenpi-

teitä on automatisoitu. AluStorage®n avulla sinun ei 

myöskään itse tarvitse tehdä investointeja omiin ti-

loihisi. Jos kiinnostuit palvelusta, ota yhteyttä myyn-

tiimme. Yhteystiedot löydät www.makelaalu.fi 

-> Yhteystiedot -> Myynti. 

Mikä varastointipalvelu?
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Decoral-pinnoite on AluCoating®-pintakäsittelykonseptimme 

näyttävä erikoisuus. Decoral-menetelmällä voidaan jäljitellä ki-

veä, puuta tai melkeinpä mitä tahansa haluttua kuviota. Täten 

se on ihanteellinen ratkaisu esimerkiksi sellaisiin kohteisiin, 

jotka kaipaavat kevyitä rakenteita mutta näyttävän näköistä 

pintaa. Esimerkiksi puurakenteet ovat luonnollisesti raskaita; 

isoissa kohteissa alumiini voi olla järkevämpi vaihtoehto. Alu-

miinia käyttämällä myös palokuormaa voidaan pienentää huo-

mattavasti.

Decoral-pinnoitetun alumiiniprofiilin ominaisuudet ovat 

samat kuin pulverimaalatulla. Pinnoite kestää hyvin aikaa ja 

suojaa alumiiniprofiilia kulumiselta. Ulkokäytössä Decoral-pin-

noitetta ei tarvitse huoltaa ja lika voidaan poistaa pinnoista 

pesemällä. Decoral-pinnoitettuja tuotteita voidaan myös kier-

rättää. Decoral-pinnoite on mahdollista tehdä maksimissaan 

6,7 metriä pitkiin alumiiniprofiileihin. Decoral-käsitellyllä pro-

fiililla on samat ominaisuudet kuin pulverimaalatulla.

Tutustu joihinkin kalvovaihtoehtoihin nettisivuillamme

www.makelaalu.fi -> Pintakäsittelyt -> Decoral.

”Decoral on oikea valinta 
kohteisiin, joissa vaaditaan 
näyttävyyttä, mutta myös lujaa 
kestoa.”

täydellinen pinnoite alumiiniprofiilin  
viimeistelyyn

Decoral

Näyttävyyttä ja 
lujaa kestoa

76



Täällä keskellä suomalaista maaseutua saam-
me nauttia puhtaasta luonnosta, mutta kan-
sainvälisenä toimijana ymmärrämme, että vas-
tuu ympäristöstä kuuluu kaikille. Siksi teemme 
ympäristön eteen töitä joka päivä, mikä näkyy 
konkreettisesti valinnoissamme. Alumiinipro-
fiileja valmistetaan Mäkelässä vihreitä arvoja 
noudattaen.

Kehityksen kärjessä hukkalämmön 

hyödyntämisessä

Hyvä esimerkki käytännön toimista on uuden 

puristinlinjamme ratkaisu, jossa jäähdytysläm-
pö on mahdollista kerätä lämpöpumppumene-
telmällä hyötykäyttöön. 

– Kaikki jäähdytysprosessissa syntyvä hukka-
lämpö kerätään veteen, josta lämpö voidaan ottaa 
talteen ja käyttää hyödyksi tehtaan lämmitykses-
sä, kertoo EHSQ-päällikkö Päivi Venesoja. Jär-
jestelmän käyttöönotto on viimeistelyvaihteessa. 

Lisäksi anodisointilaitoksellamme otetaan 
loppuvuodesta käyttöön uudet lämpöpumput, 
joiden avulla korvataan prosessin lämmöntuo-
tannossa vanha nestekaasulla toimiva höyry-

Olemme jo pitkään tehneet strategista työtä co²-päästöjen  

pienentämiseksi ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi.  

Ympäristö on meille erittäin tärkeä.

Ympäristö on tärkeä  
teema Mäkelässä
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keskus. Ratkaisun avulla korvataan nestekaasun 
käyttöä sähköllä, mikä pienentää omalta osal-
taan koko tehtaan hiilidioksidipäästöjä.

– CO2-päästöt ovat yksi mittari, jolla seu-
raamme hiilijalanjälkeämme jatkuvasti. Hiili-
dioksidipäästöjä seurataan tarkemmin kerran 
kvartaalissa. Seuraamme ihan kaikkia ilmaan, 
veteen ja maahan joutuvia päästöjä ja rapor-
toimme kaikesta ympäristöviranomaiselle ker-
ran vuodessa, hän lisää. Toki päästöjen kehitystä 
seurataan myös sisäisesti säännöllisesti: joitakin 
viikoittain ja toisia kuukausittain.

– Seuranta on jatkuvaa ja ulottuu läpi koko 
organisaation hallituksesta johtoryhmään ja 
myös tuotannon tasolle.

Vihreää sähköä 

Päästöjen pienennystavoite on vähentää vuodes-
ta 2015 vuoteen 2020 mennessä co2-päästöt kol-
mannekseen. Mäkelä Alun käyttämä sähkö on 
kokonaan vesivoimalla tuotettua, vihreää säh-

köä. Tästä meillä on todisteena myös sertifi-
kaatti, joka myönnetään kolmen vuoden välein. 
Sähkön vaihtaminen vihreään on pienentänyt 
co2-päästöjämme merkittävästi.

– Eräs tärkeimmistä tekijöistä tavoitteen 
saavuttamisessa ovat investoinnit. Uusissa in-
vestoinneissa tarkastellaankin aina energian-
kulutusta, lämmön talteenottoa ja kestävää ke-
hitystä. Myös tiivis tehdaskompleksimme ja 
alihankkijoiden läheisyys pienentävät hiilijalan-
jälkeä, Venesoja toteaa.

Myös kuljetukset Mäkelä Alulla optimoidaan 
mahdollisimman vähän ympäristöä kuormitta-
viksi.

KÄYTTÄMÄMME sähkö on 
kokonaan vesivoimalla 
tuotettua, vihreää sähköä.
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Mäkelä Alun ja unipro®-kosketinkiskojärjes-
telmien yhteistyö käynnistyi jo lähes 10 vuotta 
sitten. Kaikki sai alkunsa siitä, kun Unipro Oy 
keskitti kiskotuotantonsa Alajärvelle. Alumii-
niprofiilituotannon kumppaniksi valittiin Mä-
kelä Alu. 

– Kosketinkiskojärjestelmää tuotiin markki-

noille 2009  –   2010, jolloin yhteistyömme käyn-
nistyi. Uskoimme vahvasti, että pystymme yh-
dessä Mäkelä Alun kanssa kehittämään laatua, 
toimitusvarmuutta ja kustannustehokkuutta. 
Tämän ajatuksen eteen tehtiin töitä pitkäjän-
teisesti ja tehdään yhä edelleen, Uniprolta ker-
rotaan.

Unipro®-kosketinkiskojärjestelmien kilpailuvalttina on korkea laatu, jota kehitetään jatkuvassa 
yhteistyössä Mäkelä Alun kanssa

Tuotantoon mukautuva  
varastointipalvelu helpottaa  
arjen kiireessä
Mäkelä Alun ja Unipro®-kosketinkiskojärjestelmien yhteistyöllä on 

jo pitkät perinteet. Vuosien varrella prosesseja on hiottu yhdessä 

paremmiksi.
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Nopeat vaihtelut vaativat  

luotettavaa kumppania

Kosketinkiskot ovat volyymitavaraa, joita 
tehdään suuria määriä kysynnän vaihdelles-
sa välillä rajustikin. Kiskoja käytetään eniten 
esimerkiksi kauppojen vihannestiskeillä tai vaa-
teliikkeissä, joissa esillepanojen spottivalot on 
kiinnitetty kosketinkiskoihin.

– Sähkötuotepuolella maailma on hektinen, 
pitää pystyä nopeisiin toimituksiin ja toimit-
tajan pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Tämä 
ei onnistuisi ilman sujuvia profiilitoimituksia, 
asiakas toteaa.

Vuosien ajan Mäkelässä tehtiin unipro®-jär-
jestelmien tarpeisiin alumiiniprofiileja korkea-
varastoon valmiiksi, josta asiakas teki tilauksen 
tarpeen mukaan. Käytäntö toimikin pitkään hy-
vin.

– Jossain kohtaa toivoimme mukaan li-
sää automaatiota ja edelleen kustannustehok-
kuutta. Tässä vaiheessa kuvioihin tuli mukaan  
AluCallOff ®-palvelu, jossa automaatio huoleh-
tii, että varastossamme on aina tarvittava mää-
rä profiileja.

AluCallOff®iin on määritelty parametrit, 
joiden mukaan tilaukset tapahtuvat automaat-
tisesti.

– Tämä vähentää työtä ja seurantaa huomat-

tavasti, ettei joka erää tarvitse erikseen tilata. 
Päivittäin ilmoitamme käyttöjä AluCallOff®is-
sa, ja Mäkelä Alun tuotannossa pystytään rea-
goimaan tarvittaessa myös proaktiivisesti ja 
suunnittelemaan omaa tuotantoa. Molemmat 
hyötyvät, sanoo asiakas.

Laatua hiotaan yhdessä

Unipro®-kosketinkiskojärjestelmien kilpailu-
valttina on korkea laatu. Kiskojen muotoilu on 
huoliteltua ja laadukkuus huokuu jo asennet-
taessa.

– Panostamme jatkuvasti korkeaan laatuun. 
On tärkeää, että automaation lisäksi meillä on 
säilynyt Mäkelä Alun kanssa tiivis yhteistyö 
myös ihmisten välillä. Teemme kehitysyhteis-
työtä koko ajan taustalla, kommunikaatio pelaa 
hyvin ja olemme aina tarttuneet puolin ja toisin 
kehityskohteisiin. Sillä on pärjätty mainiosti tä-
hän asti ja varmasti jatkossakin.

 alumiiniprofiilien varastointipalvelu

Huoletonta varastointia 

AluCallOff
®
:lla

AluCallOff
®
 on asiakkaan tiloissa sijaitseva mutta 

Mäkelä Alun ylläpitämä varastointipalvelu. Palve-

lu vähentää merkittävästi asiakkaan työtä ja va-

rastointiin sitoutuvaa pääomaa. AluCallOff® ta-

kaa yrityksellesi profiilien jatkuvan saatavuuden 

ilman erillistä tilausta tai toimitusaikaa. Varas-

topääoman ja kiertonopeuden hallinta helpottu-

vat, koska järjestelmämme AluVendor® huolehtii 

palvelun piiriin kuuluvien profiilien varastotasos-

ta ja -täydennyksistä. Järjestelmän kautta pys-

tyt seuraamaan reaaliaikaista varasto- ja toimi-

tustilannetta.

”AUTOMAATIO HUOLEHTII, 
ETTÄ VARASTAOSSAMME 
ON AINA RIITTÄVÄ MÄÄRÄ 
PROFIILEJA”
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Peltisepänliike Fredrik 

Mäkelä

Alajärven Luoma-aholla synty-

nyttä Fredrik ”Reeti” Mäkelää 

kiinnosti jo lapsesta lähtien tek-

niikka. Nuorena miehenä hän 

pääsi Vähäänkyröön peltisepän-

liikkeeseen oppipojaksi. Kotiky-

läänsä palattuaan Reeti toteutti 

unelmansa omasta yrityksestä ja 

perusti peltisepänliikkeen vasta 

20-vuotiaana.

Reeti oli hankkinut tarvittavat 

työkalut: sikkikoneen, kanttisak-

set ja sirkkelisakset, joilla valmis-

tuivat myös ensimmäiset pysty-

muurin kuoret kotitalon pihalla 

kesällä 1937. Muurinkuorista tuli 

yrityksen ensimmäinen tuote, 

joita parhaimmillaan yksi mies 

valmisti neljät päivässä. Peltise-

pänliike Fredrik Mäkelä valmis-

ti myös erikokoisia maitokannu-

ja ja -vateja, ämpäreitä, kiuluja, 

nappuja, litroja, mukeja ja muis-

ta läkkitöitä.  

Läkkiastioiden valmistus 

1938–1961 

Liiketoiminta kasvoi ja sai mu-

kaansa kylän kauppiaan Ant-

ti Luoma-ahon, jonka valikoi-

miin hyvämenekkiset läkkiastiat 

olivat tervetullut lisä. Yhteisyri-

tyksellä Luoma-aho ja Mäkelä, 

läkkiastiatehdas toimittiin vuo-

sina 1938–1939, minkä jälkeen tiet 

erkanivat sopuisissa merkeissä. 

Vuodesta 1940 eteenpäin Reetin 

yritys toimi nimellä Fredrik Mä-

kelä, läkkiastiatehdas.

Reeti perusti perheen ja esi-

koispoika Esko syntyi vuonna 

1941. Samana vuonna valmistui 

perheelle oma asunto ja sen yhte-

yteen Reetin ensimmäinen oma 

verstas, johon rakennettiin myö-

hemmin lisäsiipi. Läkkiastioiden 

Mistä kaikki alkoi:  
Mäkelä Alun  
tarina

Muurinkuori ja läkkipellistä valmistettuja tarve-esineitä sekä puristimen työkaluja Mäkelän museossa. 
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ja muurinkuorien valmistus jat-

kui.

Sotavuosina, kun materiaa-

lista oli pulaa, valmistettiin Ree-

tin verstaalla myös puuastioita. 

Sotavuodet vaikuttivat muuten-

kin yrityksen toimintaan, kun 

työmiehiä kutsuttiin toinen toi-

sensa jälkeen rintamalle. Sota-

vuoden ja niitä seuranneet ky-

synnänvaihtelut vaikuttivat 

siihen, että yritys kehitti jatku-

vasti toimintaansa ja tuotan-

tosuuntia. Tuotannossa on ollut 

näinä vuosina läkkiastioiden li-

säksi lukuisia eri artikkeleja esi-

merkiksi hauleja, nastoja, uunin 

peltejä, tuhkaluukkuja, siivi-

löitä, vesi- ja öljylamppuja, las-

ten leikkiastioita, sokerisaksia, 

marjanpoimureita ja kuparisia 

koristepannuja. Naput ja muut 

peltiastiat pystyttiin jo 1940-lu-

vun lopulla galvonoimaan Luo-

ma-aholla itse.

Reeti ennusti jo 1950-luvun 

alussa, että läkkiastioiden kysyn-

tä tulee hiipumaan mutta laatu-

vaatimukset tulevat kasvamaan. 

Näin hän alkoi suunnitella pe-

rinteisten peltiastioiden rinnalle 

alumiinisia. Alumiiniastioiden 

valmistus aloitettiin painosor-

vaamalla jo 1950-luvun alussa. 

Alumiiniastioiden tuotanto kas-

voikin rajusti 1950-luvun lopulla. 

Tärkeimpiä tuotteita olivat pesu-

vadit, ämpärit, maitokannut ja 

erilaiset kakkuvuoat ja mukit. Ei-

nesvuokia valmistettiin vuodes-

ta 1963 alkaen einesteollisuuden 

käyttöön 20 000 kappaletta päi-

vässä täysin automaattisesti. En-

sikosketus alumiiniin tehtiin siis 

jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Mäkelän Peltituote Ky 

1962–1976 

Jo 1950-luvun lopulla Reeti alkoi 

tähyillä rakennusteollisuuteen. 

Ensimmäinen rakennusteolli-

suuteen liittyvä tuote oli saunan-

kiukaiden valmistus. Samoihin 

aikoihin aloitettiin myös ilmas-

tointikanavien valmistus. Myös 

erilaisia rakentamisessa tarvit-

tavia heloja, vesirännejä ja syök-

sytorvia. Reeti oli myös ensim-

mäisten joukossa kokeilemassa 

peltisten vesikattojen rakentamis-

ta, mikä vaikuttikin myöhemmin 

yrityksen seuravan tuotantosuun-

tauksen valintaan.

Kuitenkin vielä koko 60-luku 

jatkettiin erilaisten astioiden ja 

rakennustarvikkeiden tuotantoa. 

Uutta kehitystä silmällä pitäen 

yhtiön nimi haluttiin kuitenkin 

nykyaikaistaa ja yhtiömuotoa 

vaihtaa 60-luvun alussa. Esikois-

poika Esko oli kasvanut yrityksen 

mukana ja seurannut isänsä jalan-

jälkiä. Eskosta tuli perheyrityksen 

konttorinhoitaja kommandiit-

tiyhtiön aloitettua toimintan-

sa 1962. Tuotantosuunnan vaih-

tamista kokonaan peltikatteisiin 

alettiin harkita, ja Esko ajoi in-

nokkaasti asiaa. Lopulta vuonna 

1965 ostettiin ensimmäinen ko-

nesaumakone. Alumiinivuokien 

prässäyskone myytiin 1974, ja kau-

pasta saaduilla rahoilla ostettiin 

kattoprofiilikone. Mäkelän Pel-

Mistä kaikki alkoi:  
Mäkelä Alun  
tarina

1980-luvun alussa kehitettiin Yliveto- ja Ikipaanu-kattoprofiilit, 
jotka tulivat tutuksi monelle suomalaiselle.
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Ylivoimaista  
palvelua  
jo yli 80 vuotta
Mäkelä Alu on kasvanuT pienestä peltisepän 

liikkeestä suureksi, lähes 300 henkilöä 

työllistäväksi, alumiiniprofiileja valmistavaksi 

yhtiöksi. vuonna 2017 juhlistimme 80. 

toimintavuottamme

tituote teki tällöin siihenastisen 

historiansa merkittävimmän tuo-

tantosuunnan muutoksen, mikä 

merkitsi nopean kasvun alkamis-

ta. Mäkelässä ryhdyttiin valmista-

maan peltikattoja ja myös asenta-

maan niitä asiakkaille. Jo tuolloin 

tehtiin jatkuvaa kattoprofiilien 

tuotekehittelyä arkityön lomassa.

Vuonna 1977 Mäkelän Pelti-

tuote muutti yhtiömuotonsa osa-

keyhtiöksi. Samoihin aikoihin 

toteutettiin myös sukupolven-

vaihdos, ja Esko Mäkelä nimettiin 

toimitusjohtajaksi. 70-luvulla Mä-

kelässä valmistettiin teollisuus-

rakentamiseen kevytpalkkeja ja 

kehiteltiin ja valmistettiin myös 

omia peltikatetuotteita. Asiakas-

tarpeita kuunnellen kehiteltiin 

80-luvun alussa muun muassa eri-

laisia muotokatteita, kuten Ylive-

to ja Ikipaanu -peltikatteet. Eskon 

16-vuotiaan Petri-pojan työura 

alkoi Mäkelässä jo tuolloin. Pro-

fiili- ja muotokatetuotanto kehit-

tyi 80-luvulla myönteisesti, joskin 

Mäkelässä seurattiin jatkuvasti 

ajan merkkejä. Katteiden valmis-

tuksessa kilpailu oli kovaa, ja me-

nekin nousu epätodennäköistä. 

Niinpä päätettiin ryhtyä valmis-

tamaan myös julkisivukasetteja. 

Vuonna 1985 ostettiin täysauto-

matisoitu tuotantolinja, joka oli 

ensimmäinen laatuaan Suomes-

sa. 80-luvun alussa toimitettiin 

peltiä muun muassa Neuvostoliit-

toon, Kostamukseen, 6 000 kilo-

metrin pituisen kaasuputken ra-

kentamisurakkaan. Profiilipeltiä 

toimitettiin yhteensä 600 000 ne-

liömetriä. Vuosina 1984–85 vien-

tiin meni jopa 50 % tuotannosta.

Mäkelä Metalsista  

Mäkelä Aluksi

Yritysjohto näki jo 80-luvun lo-

pulla, ettei peltiprofiilivalmistuk-

sessa ollut enää ennustettavissa 

suurta kasvua. Esko oli 80-luvun 

alussa vieraillut Norjassa ja näh-

nyt siellä alumiinipuristimen. 

Alumiiniprofiilien tuotanto oli 

jo tuolloin jäänyt muhimaan ali-

tajuntaan. Uuden tuotantolin-

jan rakentaminen alkoi vuonna 

1989 vastavalmistuneeseen hal-

liin. Saksasta ostettiin valmiiksi 

asennettava linja, josta tuli Poh-

– Uskon, että 80-vuotisen his-
torian mahdollistaja on ollut 
tahtotilamme löytää asiakkail-
le semmoiset ratkaisut, että 
asiakas pärjää, toteaa halli-
tuksen puheenjohtaja, perhe-
yrityksen kolmannen polven 
yrittäjä Petri Mäkelä.

Kansainvälisellä kaupalla 
on ollut jo vuosia merkittävä 
rooli liiketoiminnan tasaiselle 
kasvulle.

– Vientimarkkinat on meil-
le tärkeä kasvun mahdollis-
taja. Meillä on erinomaisia 
kumppaneita Euroopassa ja 
tytäryhtiö Ruotsissa, Mäkelä 
sanoo.

Toimintamme on jatkuvaa 
kehittymistä. Etenkin viime 
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vuosina maailma on muuttu-
nut nopeasti, joten ennakoin-
tikykyä ja joustavuutta pitää 
löytyä.

– Paras palvelu syntyy aina 
asiakkaan tarpeesta. Tämän 
huomiointi on kaiken A ja 
O. Tiettyjä asioita pitää kui-
tenkin pystyä ennakoimaan. 
Näitä ovat esimerkiksi digi-
taalisuuden ja automaation 
tuomat mahdollisuudet. Mitä 
kaikkea uutta voimme tuoda 
asiakkaille, mitkä ratkaisut 
helpottaisivat asiakkaan ar-
kea, mitkä toisivat jousta-
vuutta ja nopeutta. Kehitäm-
me ja seuraamme jatkuvasti 
näitä asioita, Mäkelä kertoo.

Tärkeä menestystekijä 

koko yritykselle ja myös pai-
kalliselle elinkeinoelämälle 
on meidän tapamme toimia.

– Yksi missiomme on luo-
da paikallista hyvinvointia. 
Tämä tarkoittaa, ettemme 
koskaan tee lyhytjänteisiä 

päätöksiä, vaan katsomme 
tulevaisuuteen, jotta meil-
lä yrityksessä, paikallisessa 
kyläyhteisössä ja koko seu-
tukunnalla olisi jatkossakin 
hyvä tehdä työtä, asua ja yrit-
tää, Mäkelä kiteyttää.

joismaiden modernein. Tuolloin 

yhtiö toimi jo nimellä Mäkelä 

Metals, ja ensimmäiset alumii-

niprofiilit puristettiin tehtaassa 

16.12.1990. 90-luvun alussa pel-

tituotanto myytiin kokonaan 

Rautaruukille. Tämä oli kaik-

kien aikojen merkittävin tuotan-

tosuunnan muutos yhtiön histo-

riassa. Tästä eteenpäin yhtiö on 

myös tunnettu nimellä Mäkelä 

Alu Oy. Eskon poika Petri Mäke-

lä nimitettiin vuonna 1999 yhtiön 

varatoimitusjohtajaksi. Nyt Petri 

toimii hallituksen puheenjohta-

jana. 

Työntekijät kokoontuneena Mäkelä Alun 80-vuotisjuhlaan kesällä 
2017. Juhlaa vietettiin iloisissa ja rennoissa tunnelmissa.

Mäkelä Alun historianäyttely 
yhtiön 80-vuotisjuhlassa  
Helsingissä. 
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