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Tätä kirjoittaessa Suomessa on eletty 
historiallisen kuumaa kesää ja ilok-
semme myös tilauskirjat ovat täytty-
neet kuumenevaan tahtiin niin meillä 
kuin muillakin yrityksillä Suomen 
teollisuudessa. Sama positiivinen 
tahti on jatkunut jo pidemmän ajan 
Alu-Relecossa ja vuosi 2017 oli meille 
historiallisen hyvä. Onnistuimme 
rikkomaan monta ennätystä ja raja-
pyykkiä ja siitä iso kiitos niin kaikille 
asiakkaillemme, yhteistyökumppa-
neille kuin henkilökunnallemmekin, 
joka pystyi venymään aina tarpeiden 
ja tilanteiden mukaan. Voidaan 
todeta, että Teflon®- ja fluorimuo-
vituotteilla ja niiden sovelluksilla 
eri käyttökohteisiin riittää kysyntää 
edelleen ja myös tulevaisuus tällä 
saralla näyttää valoisalta!

Mainitsemisen arvoista on myös 
investointimme tehdaskiinteistömme 
aurinkovoimalaan, jonka tavoitteena 
on saada aurinkovoimasta noin 10 % 
vuotuisesta sähköntarpeestamme. 
Tästä lisää myöhemmin tässä lehdessä 
tarkempine tietoineen ja taustoineen.

Toivon, että te tätä asiakaslehteä lukevat 
saatte tietoa ja tunnelmia Alu-Relecon 
tapahtumista ja siitä mitä yrityksellem-
me kuuluu nyt vuonna 2018!

Petteri Narko
toimitusjohtaja

Eläkelaitumille 
Alu-Relecossa 17 vuotta 
työskennellyt Seppo Olli-

kainen saateltiin juhannuksen alla 
lomien kautta eläkkeelle. Seppo 
työskenteli yrityksen tuotannossa 
erityisesti isompien kappaleiden 
pinnoitustöiden parissa. 
 – Mökillä tulee varmaan 
vietettyä aikaa ja kitaraakin ehkä 
soiteltua, totesi Seppo tulevaisuu-
den suunnitelmistaan.
 Sepon läksiäiskahville en-
nättivät myös jo aiemmin eläk-
keelle jääneet työkaverit Marjatta 
ja Erkki Hiltunen sekä Alu-Releco 
Oy:n entinen toimitusjohtaja Pekka 
Narko. Kuvassa myös Alu-Relecossa 
myynnistä vastaava Timo Ruokolai-
nen sekä nykyinen toimitusjohtaja 
Petteri Narko.

P Ä Ä K I R J O I T U S

EA-koulutusta 
henkilö-
kunnalle

Alu-Releco Oy:n koko henkilö-
kunnalle järjestettiin keväällä 

hätäensiapukoulutus. 
 – Tietenkin toivomme, ettei 
näitä taitoja koskaan tarvittaisi. Mutta 
niinhän se on, että tekeville voi sattua 
ja siksi haluamme, että valmiudet ensi-
avun antamiseen ovat olemassa, toteaa 
toimitusjohtaja Petteri Narko.
 Kuvassa defibrillaattorin käyt-
töä harjoittelevat ohjaajan opastuk-
sessa Timo Ruokolainen, Jani Aalto ja 
Markus Romppanen.
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Kun yrityksen sähkönkulutus on melkein miljoona kilowattituntia vuodessa, 
ovat kaikki ideat kustannusten pienentämiseksi tervetulleita. Ekologisuus ja 

luonnonvarojen hyödyntäminen olivat myös tärkeissä rooleissa, kun Alu-Relecon 
katolle ruvettiin suunnittelemaan aurinkopaneelien asennusta alkuvuodesta 2018. 

Alu-Releco investoi 
aurinkoenergiaan

Solarvoima Oy teki ensin Alu-Relecolle aurinkosäh-
kökartoituksen ja kilpailutuksen jälkeen Solarvoima 
myös valittiin projektin toteuttajaksi. Tekesiltä saa-

tu investointitukipäätöskin saatiin nopeasti ja paneelien 
asennus saattoi alkaa.
 Kevään aikana Alu-Relecon hallin katolle asen-
netiin 342 aurinkopaneelia. Nimellisteho tällä voimalalla 
on 92,34 kW ja sähköähän kuluu erityisesti päiväsaikaan 
tuotannon ollessa käynnissä. Voimalan tuottama sähkö 
käytetään pääosin itse, mutta loma-aikoina ja viikonlop-
puisin saattaa sähköntuotannosta osa mennä myyntiin 
valtakunnan verkkoon.
 – On mielenkiintoista seurata, miten paljon ener-
giaa aurinkopaneeleista saamme, iloitsee toimitusjohtaja 
Petteri Narko.

 – Tavoitteemme on, että saamme katettua aurin-
kosähköllä lähes 10 % koko kulutuksestamme. Näin ollen 
paneelit maksaisivat itsensä takaisin jo reilussa kymme-
nessä vuodessa
 Lämpimän ja aurinkoisen kesän jälkeen on help-
po uskoa aurinkopaneelien voimaan, mutta tutkimusten 
mukaan keskimääräisestikin Suomen säteilykertymä vas-
taa Pohjois-Saksan kertymää. Parhaat alueet meillä ovat-
kin Etelä-Suomessa. Toisaalta paneelit tuottavat kylmässä 
sähköä paremmalla hyötysuhteella. 
 – Nettisivuillamme on ajantasainen laskuri, joka 
kertoo kuinka hyvin aurinkovoimalamme tuottaa sähköä, 
toteaa Petteri Narko ja vinkkaa yhteistyökumppaneitakin 
kurkistamaan sivuille www.alu-releco.fi.

Petteri Narko Alu-Relecosta ja Lauri Hietala 
projektin toteuttaneesta Soravoima Oy:stä 
tutustumassa aurinkopaneeleihin.
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Alu-Releco Oy:n hallilla pyörähtää päivittäin eri kulje-
tusyritysten autoja tuomassa ja hakemassa asiakkai-
den pintakäsiteltäviä kappaleita. Omissa toimitiloissa 

työskentelyn lisäksi, pintakäsittelijöiden työvuosi sisältää 
myös useita työrupeamia asiakkaiden luona. Edellytämme 
aina uusiltakin pintakäsittelijöiltämme valmiutta ns. keikka-
työhön, kertoo toimitusjohtaja Petteri Narko. 
 – Näitä reissupäiviä tulee työntekijästä ja työvuodes-
ta riippuen muutamista aina kymmeniin per henkilö.
 Työrupeama esimerkiksi paperitehtaiden seisakeissa 
on lyhyt, vain muutamien päivien mittainen, mutta intensii-
vinen. Aikataulut ovat tiukkoja ja kaikkien on joustettava ja 
venyttävä tilanteiden mukaan.

 – Ennen tällaiselle isolle keikalle lähtöä tarkistetaan 
aina niin työ- kuin turvavälineetkin huolellisesti, selittää 
työnjohtaja Henri Tuokko. 
 – Jokaisella reissulla on meiltä ns. keikkavastaava, 
jolla pitää olla hanskassa niin miehitys, aikataulut kuin ma-
teriaalitarpeetkin.
 Kotimaan keikoille lähdetään useimmiten autolla, jos-
sa tunnelma on tiivis, kun matkassa voi olla jopa viisikin pin-
takäsittelijää. Peräkärryyn on pakattuna työtarvikkeet. 
 – Ulkomaan keikoille lähetämme usein edeltä työka-
lupakin ja tekijät lentävät sitten perässä, selventää Henri Tuok-
ko, näin säästämme aikaa ja sitä kautta myös kustannuksia.
 Monilla tehtailla on viime vuosina kehitetty turvalli-

Alu-Releco  
–  teknistä 
pintakäsittelyä 
Teflon® -fluori-
muovipinnoitteilla

Alu-Releco Oy:n liikeidea on parantaa ja var-
mistaa asiakkaan tuotteen laatu ja tuotannon 
tehokkuus soveltamalla Teflon®-ja fluorimuo-
vipinnoitteita. Toiminta perustuu pitkään 
kokemukseen ja vahvaan osaamiseen pin-
noitteiden sovelluksista eri teollisuusalojen 
käyttökohteisiin.

Yksi yrityksen isoimmista menestystekijöistä 
on pinnoitteiden laaja sovelluskenttä sekä 
toisaalta fluorimuovien erinomaiset ominai-
suudet, joita ovat muun muassa: 

•    likaa hylkivyys, tarttumaton pinta
•    hyvä korroosionkesto ja kemikaalienkesto 
•    korkea lämpötilankesto 
•    mahdollisuus uusintapinnoitukseen

Alu-Releco palvelee laajasti teollisuutta, niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yrityksen 
suurimmat asiakasryhmät ovat:

•     paperi- ja selluloosateollisuus
•     elintarviketeollisuus ja ravintolat
•     metalliteollisuus
•     kemia-, lääke- ja prosessiteollisuus

suuskäytäntöjä ja se vaatii ajantasaista koulu-
tusta myös alihankkijoilta. Jokaisella keikkatyötä 
tekevältä tulee löytyä työturvallisuuskortti, tuli-
työkortti ja hätäensiapukortti lompakostaan. Li-
säksi tehtailla on omat turvakoulutuksensa, jotka 
ovat edellytys tehdasalueelle pääsemiseksi. 
 – Koulutukset ottavat tietysti aikaa, 
myöntää Petteri Narko, mutta toisaalta jos nii-
den avulla vältetään yksikin tapaturma, se on 
hyvä juttu!
 Keikkatyöt ovat tekijöille ajoittain rank-
koja, mutta ne tuovat myös mukavaa vaihtelua 
hallityöskentelyyn. 

Keikkatyöt tuovat vaihtelua 

Iso osa Alu-Relecon keikkatöistä 
tehdään paperitehtaissa.



Alu-Releco Oy, Kynttilätie 10, 11710 Riihimäki
Puh. 020 741 4060,  toimisto@alu-releco.fi, 

www.alu-releco.fi

Teknistä pintakäsittelyä Teflon®- ja muilla 
fluorimuovipinnoitteilla teollisuudelle.

Alu-Releco Oy
Perustettu 1992 

Henkilökuntaa 15
perheyritys

Tytäryritys Venäjällä, Pietarissa


