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PUNTA 
suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia säilytys-, lukitus- ja jakelu-
ratkaisuja,  jotka parantavat tilojen toimintaa ja käytännöllisyyttä 
työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja harrastepaikoissa.

40-vuotias yritys on koko toimintansa ajan panostanut suomalaiseen 
laatuun ja luotettavuuteen, innovatiiviseen suunnitteluun ja designiin, 
palveluun sekä tuotteiden elinkaaren hallintaan. 

Lisätietoja www.punta.fi
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Pääkirjoitus

Teknologiayrityksillä on nyt sauma kehittää 
älykkäitä ratkaisuja ja vastata tulevaisuuden 
haasteisiin. Smart city -termiä on käytetty 
jo jonkin aikaa; Älykäs kaupunki ymmärre-
tään yleensä teknologiaan ja erilaisiin IoT- 
ratkaisuihin liittyvänä käsitteenä, mutta se 
tarkoittaa paljon muutakin. Älykäs kaupunki 
käsittää koko kaupungin toiminnan. 

Punta on kehittänyt älykkäitä ratkai-
suja lokerikkojen yhteyteen osana Smart 
city -kokonaisuutta. Smart lande puoles-
taan syntyi yrityksessämme ajatuksesta, että 
kaupunkien lisäksi myös maaseudulla tar-
vitaan digitalisoitumista. Tästä voit lukea 
tarkemmin seuraavalta sivulta.

Viime vuosien aikana liiketoimintam-
me painopiste on siirtynyt teräskaappien 
valmistuksesta älykkäiden lukitus- ja jakelu- 
järjestelmien toimittajaksi ja palvelutuot-
tajaksi. Yrityksemme arvot ovat kuitenkin 
ennallaan; ne perustuvat kehittymiseen, 
laadukkaaseen tekemiseen ja hyvään työ-
yhteisöön. 

Tämän kuluvankin vuoden aikana 
meillä Punnalla on jo tapahtunut paljon 
uutta. Myynti- ja suunnittelutiimimme 
ovat kasvaneet ja saaneet uusia vahvistuk-
sia. Meille on tärkeää, että ihmiset viih-
tyvät meillä. Uskomme tämän välittyvän 
positiivisesti asiakkaillemme saakka.

Nettisivumme ovat uudistuneet ja  
ne palvelevat entistä monipuolisemmin.  
Punta.fi -sivuilta löytyvät palvelut, yhteys- 
tiedot, chat, säilytys-, jakelu- ja lukitus- 
ratkaisut ja asiakastarinat. Myös tässä leh-
dessä kerromme ratkaisuista, joita olemme 
asiakkaillemme suunnitelleet.

Toivotan mielenkiitoisia  
lukuhetkiä lehtemme parissa,

Terveisin,

Maailma muuttuu ja Punta sen mukana

Pekka

Joka paikassa haetaan säästöjä ja tehokkuutta. Huoltosuhde muuttuu haastavammaksi, kun palvelujen maksajat  
vähenevät suhteessa palveluja tarvitseviin. Maailma muuttuu moniulotteisemmaksi niin kuin työtehtävät ja työpaikatkin. 
Samaan aikaan kasvaa tarve toimia ekologisesti, ja moni yritys ja yksityinen ihminen pyrkii ottamaan huomioon  
kestävän tulevaisuuden periaatteet.
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Punta Oy aloitti varsinaisen jakelutuottei-
den valmistuksen ja myynnin jo 2017, jol-
loin verkkokauppa alkoi kasvaa ja tarvittiin 
uusia tapoja palvella asiakkaita joustavasti. 
Paketit voi hakea jonottamatta vaikkapa 
kauppareissun yhteydessä. Samalla taval-
la myös netistä tilatut ruokaostokset voi  
hakea automaatista. 

Uudet käyttökohteet ja ekologiset 
hybridipalvelut 

Vaihtoehtona sisäratkaisuille Punta tarjoaa 
konttiratkaisun, joka sopii hyvin haja- 
asutusalueelle. Konttiin sijoitetusta lokeri-
kosta, asiakas voi poimia mukaansa ruoka- 
tilauksen esimerkiksi matkalla mökille.  
Kun lähiruuan tuottaja etsii kätevää jakelu- 
kanavaa, kontti on ekologinen ja tehokas 
tapa toimittaa tavarat asiakkaille.  Tuotta-
jan ei tarvitse seisoa torilla aamusta iltaan 
tai kuljettaa jokaista ostosta perille asti 

näinä kalliina polttoainehintojen aikoina. 
Voimme myös rakentaa ns. hybridi- 

palvelualustan, johon sekä yksityinen että jul-
kinen puoli pystyvät toimittamaan tuotteensa 
ja palvelunsa tehokkaasti ja asiakasystävälli- 
sesti. Samasta kontista voisi löytyä esim. hoito- 
tarvikeautomaatti ja luomuruokaa. 

Uudet digitaaliset ratkaisut ovat mahdol-
listaneet sen, että osa tietotyöläisistä on siirty-
nyt tekemään työtä kauemmaksi varsinaisesta 
työpaikastaan. Tarpeen mukaan etätyöläiset 
käyvät toimistossa, jossa jakelulokerikot 
auttavat heitä vastaanottamaan tai lähettä-
mään yrityksen sisäistä tai ulkoista postia. 
Vastaanottajat saavat viestin sähköpostilla tai 
tekstiviestillä saapuneesta lähetyksestä, jolloin 
turhat käynnit vähenevät.

Logistiikkaketjun kallein osa on vii-
meiset kilometrit, ns. last mile delivery. 
Viimeisten kilometrien varalle pyritään  
kehittämään tehokkaampia ja ekologisempia 
ratkaisuja. Jakelutuotteemme ovat löytäneet 

Smart city ja lande
Digitalisaatiosta on hyötyä meille kaikille ja kaikkialla.  
Siksi Punta Oy kehittää älykkäitä ratkaisuja  
lokerikkojen yhteyteen sekä Smart city- että Smart lande 
-kokonaisuuksiin. Viimeisten parin koronavuoden aikana 
ihmisiä on muuttanut pois kaupungeista ja myös etätyön  
tekeminen pienemmillä paikkakunnilla, esimerkiksi  
mökkikunnissa, on lisääntynyt. Yrityksemme on kehittänyt 
erilaisia alustoja, joiden avulla palveluja voidaan tarjota  
tehokkaasti myös haja-asutusalueella.

uusia asiakkaita ja käyttökohteita. Olemme 
helpottaneet hoitajien työtä ja vanhushoidon 
aikatauluja lanseerattuamme uusia hoito- 
tarvikeautomaatteja. Laboratorionäytteet 
voit jättää älykkääseen lokerikkoon, josta 
se hoituu eteenpäin ja molempien osapuol-
ten (hoitajien ja hoidettavien) aikaa säästyy.  
Oikeuslaitos on huomannut hallitsevansa  
todisteaineistonsa arkistointia ja siihen liit-
tyvää seurantaa paremmin jakelulokerikko- 
jemme avulla. Toimistoissa sisäisiä doku-
mentteja ja erilaisia materiaaleja säilytetään ja  
jaetaan Punta Oy:n lokerikkojen kautta. 

Räätälöinti lisääntyy

Perinteiset pukukaapit ja säilytyslokerot 
ovat myös jatkaneet evoluutiota. Perintei-
sistä salpa- ja avainlukoista on menty nu-
merolukkojen ja RFID-ratkaisujen jälkeen 
mobiiliratkaisuihin. Kätevästi mukana kul-
kevilla ”avaimilla” asiakkaat ovat helpotta-
neet kaapistojen ja lokeroiden hallintaa ja 
monet sählingit perinteisten avainnippujen 
kanssa ovat jääneet pois. Toki toimitamme 
vieläkin kaappeja, joissa on perinteiset  
lukot, koska niillekin on oma tarpeensa. 

Suurin osa säilytykseen valmistamis-
tamme tuotteista on räätälöity asiakkaan 
oman tyylin mukaisesti. Läpinäkyvillä ovil-
la, näyttävillä kuvilla tai pelkästään upeilla 
väreillä säilytystuotteista saadaan tyylikäs ja 
luonteva osa tilaa.

Lokerikot ovat kehittyneet viime vuosina 
huimasti. Kyse ei ole enää pelkistä fyysistä 
säilytyspaikoista vaan ratkaisuista digitaali-
seen liiketoimintaan, integroituneena osana 
toimitusketjua.

Toimitusjohtaja Pekka Leppälä,  
Punta Oy
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– Miettiessäni sitä, miten voisimme toi-
mittaa ruokaostokset kauempana kaupasta 
asuville, keksin, että automaatti voisi olla 
nykypäivän ihmisille sopiva ratkaisu. Ruoka- 
jakelukontti on joustava, sillä asiakas voi 
käydä hakemassa tilaamansa ruuat auto-
maatista haluamanaan ajankohtana 24/7, 
Tarja Kaartinen sanoo.

Suunnittelu käynnistyi, kun ideaa ryh-
dyttiin työstämään yhdessä Punnan kanssa. 
Projektipäällikkö Jari-Pekka Laamanen 
kertoo, että Punnalla on nykyaikainen ja eri 
käyttötarkoituksiin muuntautuva valikoima 
jakeluratkaisuja. 

– Oli hyvä, kun saatoin kertoa erilai-
sista uusista vaihtoehdoista, joita meillä on  
tarjolla sekä ehdottaa, miten lopputuotteesta 
saataisiin mahdollisesti vieläkin toimivampi. 
Yhdessä kauppiaan kanssa määrittelimme, 
mitä automaattiin pitää kuulua ja myös sen, 
mitä siihen ei tarvita. Näin räätälöityi heidän 
tarvitsemansa tuote ja löytyi paras ratkaisu. 

Kommunikaatio asiakkaan kanssa oli avoin-
ta, yhteydenpito mutkatonta ja projektin- 
hallinta selkeää. Projektin eteneminen päivi-
tettiin viikoittaisissa infoissa.

Yhteistyökumppaniksi ratkaisuun on 
valittu parasta, kotimaista kylmätekniikkaa 
toteuttava Porkka Finland Oy.

Tärkeintä on sopivuus ja helppous

Myyntipäällikkö Juhana Haukioja painot-
taa ruokajakeluun tarkoitetun automaatin 
räätälöinnissä tärkeitä perusasioita, kuten 
tehokasta ja optimoitua tilankäyttöä, helppo- 
käyttöisyyttä niin automaatin täyttäjälle  
kuin tilauksen noutajalle, automaatin sijain- 
tia sekä ruuan oikeita säilytyslämpötiloja.  
Automaatissa on erilliset lokerot pakasteil-
le, jääkaapissa ja huoneenlämmössä säily-
tettäville tuotteille.

– Automaatteja voidaan toteuttaa mo-
nella eri tavalla, joten asiakkaan kanssa  
ratkaisun ideointi ja kirkastaminen on erit-
täin suuressa roolissa toimivaa ratkaisua. 
Nykypäivän kuluttaja on entistä vaativampi 
ja aika on kortilla meillä jokaisella. Palve-
lut pitää olla saatavilla lähellä ja silloin kun 
itselle parhaiten sopii. Palveluiden sijainti 
kulkureittien ja asutuksen läheisyydessä on 
ensiarvoisen tärkeää käytettävyyden ja ym-
päristön kannalta. Ratkaisun avulla kauppias 
pystyy tehokkaasti tarjoamaan palveluitaan ja 
tuotteitaan yhä laajemmalle asiakaskunnalle. 

K-Market Pahkavuoren ja K-Mar-

ket Alhaisin kauppiaspari Tarja ja 

Sauli Kaartinen haluavat vastata 

asiakkaiden tarpeisiin ja kehittää 

uusia palveluita. Salossa Mathilde-

daliin on toivottu ruuan kotiinkul-

jetusta, mutta pitkän välimatkan 

johdosta yksittäisten tilausten 

kuljettaminen ei ole ollut järkevää. 

Ratkaisu löytyi Punnan ruokajake-

lukontista.

Ruokajakelukontti  
palvelee Mathildedalin  
asukkaita ja kesävieraita

Kauppiaspariskunta Tarja ja Sauli Kaartinen
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Plug & Play -periaatteen mukaisesti  
ruokajakelukontti on helppo ottaa käyttöön; 
kontti nostetaan paikoilleen ja kytketään 
sähköt. Automaatti toimii Punnan sähköisel-
lä järjestelmällä. Asiakas tekee ruokaostokset 
kaupan verkkokaupassa ja merkitsee nouto-
paikaksi Mathildedalin ruokajakelukontin. 
Kaupassa tuotteet pakataan verkkokauppa-
laatikoihin ja viedään automaattiin kaikkina 
arkipäivinä. Kun tilaus on valmis noudet-
tavaksi, asiakas saa oikean lokeron avaus- 
koodin sekä sähköpostilla että tekstiviestillä.

Ruokajakelukontti on vankkaa tekoa 
ja varustettu tyylikkäällä lasiseinällä sekä 

K-Marketin tunnistettavalla brändiulko- 
asulla. Kontin vierellä on asiakkaille varattu 
kaksi pysäköintipaikkaa. Koska tilauksensa 
voi noutaa mihin vuorokauden aikaan ta-
hansa, alue on myös valaistu ja varustettu 
valvontakameralla. 

Ympäristö kiittää – on vastuullista, kun 
palvelut ovat saatavilla läheltä

Ruokajakelukontti sijaitsee Mathildedalissa  
liikenteellisesti vilkkaassa paikassa osoittees-
sa Hummeltie 2, josta asukkaiden, mökki- 
läisten ja veneilijöiden on helppo pistäy-

tyä noutamassa tilaamansa ruuat. Ruoka-
jakelukontti tuo ruuat lähelle ja samalla 
helppoutta ja vapautta ihmisten elämään. Asi- 
akkailta säästyy aikaa ja polttoainekuluja, 
kun ruuan hakumatka kylän ruokajakelu- 
kontista on huomattavasti kauppareissun 
vaatimaa aikaa ja matkaa lyhyempi.

– Tämä on nykypäivän ihmiselle hieno 
ja vastuullinen palvelu. Asiakkaamme ovat 
olleet innostuneita, kun olemme kertoneet 
tästä. Punnan kanssa on ollut helppo toimia 
ja arvostan myös ratkaisun korkeata kotimai-
suusastetta, Tarja Kaartinen kiittää.

Automaatissa on erilliset lokerot sekä  
pakasteille että jääkaapissa ja huoneenlämmössä 

säilytettäville elintarvikkeille.

Mathildedalissa asuva Petteri Peltola oli  
ruokajakelukontin ensimmäinen asiakas.

Juhana Haukioja Punta Oy, K-Market kauppiaspariskunta  
Tarja ja Sauli Kaartinen, Juha-Pekka Laamanen Punta Oy



Akaan Toijalaan avattiin kesällä 2021 hyvinvointikeskus, joka kokoaa sosiaali- ja terveys- 
palvelut saman katon alle. Akaan terveyskeskuksessa toimivat muun muassa lääkärien ja 

hoitajien vastaanotot, neuvola, laboratorio, röntgen, fysioterapia ja hoitotarvikkeiden jakelu. 

Hoitotarvikeautomaatti  
laajentaa asiakaspalvelua 

Terveyskeskuksessa on kaksi Punnan hoitotarvike- 
automaattia, joista voi noutaa avaamiskoodilla tilaa-
miaan tarvikkeita samaan tapaan kuin esimerkiksi 
pakettiautomaateista. Toinen automaateista palvelee 
tilassa, johon pääsee koodilla myös virka-ajan ulko-
puolella. 

Ilkka Ratamo Punnalta kertoo, että ympäri vuoro- 
kauden käytössä oleva hoitotarvikeautomaatti tarjoaa  
palvelua, joka osaltaan turvaa asiakkaan selviytymisen  
kotona mahdollisimman pitkään. 

Nouto aina sopivaan aikaan

Itsenäisesti toimiva automaatti säästää aikaa ja vaivaa. 
Sairaanhoitaja Sari Rahikkala kertoo automaatin hel-
pottavan työtä, kun ei tarvitse erikseen sopia asiakkaan 
kanssa tavaroiden noudosta. Asiakas voi hakea paketin 
oman aikataulunsa mukaisesti lokerosta.

– Olemme saaneet asiakkailta hyvää palautetta. Kaikki 
osaavat käyttää automaattia.

Hoitotarvikeautomaatti on helppokäyttöinen jakelu- 
ratkaisu sekä lähettäjälle että vastaanottajalle: Lähetys 
luodaan järjestelmään ja tuotteet laitetaan lokeroon.  
Järjestelmä lähettää asiakkaalle sähköpostilla tai tekstivies-
tillä lokeron numeron sekä numerokoodin, jolla automaa-
tin lokero aukeaa. Lisäksi järjestelmä muistuttaa lähetyksen 
saajaa, jos pakettia ei ole noudettu määrätyn ajan kuluessa. 
Jos lähetystä ei noudeta, sen voi purkaa ja lokeron ottaa 
uudelleen käyttöön.

Ratamo kertoo, että automaatit räätälöidään käyttö-
tarpeiden mukaan. Kokonaisvaltaiseen jakeluratkaisuun 
sisältyy asennus, järjestelmän ylläpito sekä huolto avaimet 
käteen -periaatteella. 

– Automaatti voidaan sijoittaa minne tahansa, tarvi-
taan vain sähkö- ja nettiyhteys. Hoidamme kuljetuksen, 
asennuksen käyttövalmiiksi sekä käyttökoulutuksen.

”Automaatit 
räätälöidään 

käyttötarpeiden 
 mukaan.

Kohteiden myynnistä vastasi

Ilkka Ratamo
p. (02) 7221 330
ilkka.ratamo@punta.fi
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Rikosten tutkintatyöhön sisältyy todistusaineiston kerääminen, säilyttäminen ja tekninen 
tutkinta. Poliisilaitokselle saapuu tavaraa, joka ohjataan talon sisällä oikeille tutkijoille  

käsiteltäväksi todistusaineistona. Luottamukselliset todistusaineistot on pidettävä  
järjestyksessä ja tiedettävä, missä ne ovat ja kenen hallussa. 

Todistusaineiston  
jakeluautomaatti sujuvoittaa  

sisäistä logistiikkaa

Tampereen poliisi laitoksella sisäinen  
logistiikka ja todistusaineiston hallinnointi 
on ratkaistu jakeluautomaatilla. Automaatti 
sijaitsee poliisilaitoksella suljetussa tilassa, 
johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.  
Jakeluautomaatin avulla pystytään 
varmistamaan teknisen tutkinnan 
aukoton näyteketju. 

Älykäs järjestelmä kertoo 
mitä, koska, miten ja kenelle

Tavaroiden ja tiedon kulku ovat 
poliisin työssä tärkeitä. Automaa-
tin avulla pystytään osoittamaan 
kuka lähetti, mitä ja koska sekä 
kuka kyseisen tavaran nouti ja 
milloin. Jokaisesta toiminteesta 
jää sähköinen jälki, jolloin tiede-
tään tarkkaan missä materiaali on.  Lisäk-
si tavaran omistajallakin on oikeus tietää, 
missä tavara on ja että se tarvittaessa pysty-
tään palauttamaan omistajalleen. 

Kun tavara on noudettu, siitä tulee 
kuittaus ja lokero on valmis seuraavaan teh-
tävään. Näin lokeroiden käyttöaste saadaan 
maksimoitua ja tilantarve optimoitua.

Poliisilaitoksella otettiin ensin käyttöön 
isommat lokerot. Koska järjestelmä toimi  
hyvin, sitä laajennettiin pienemmillä lokeroil-
la. Niitä tarvitaan erityisesti pienikokoisille 
it-puolen todistusaineistoille, kuten känny-
köille ja tableteille.

Ilkka Ratamo Punnalta kertoo, että fyy-
sinen lokerikko on mahdollistaja. Sillä voi 
tehdä monenlaisia asioita, kun lokerikkoon 
yhdistetään elektroniikka ja äly pilvipalvelun 
muodossa. 

Järjestelmän suurimmat edut ovat hal-
linnoinnin helppous, tehokkuus ja loogi-
suus. Tavarat pysyvät järjestyksessä, mikä 
lisää luottamusta poliisin toimintaa kohtaan.  
Lisäksi oikein mitoitettu automaatti on myös 
tilankäytöllisesi tehokas.

” 
 

Järjestelmän suurimmat 
edut ovat hallinnoinnin 
helppous, tehokkuus ja  

loogisuus

Rikoskomisario  
Joni Länsipuro,  
Sisä-Suomen  
poliisilaitos.
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Punta toimitti keväällä 2021 säilytysratkaisut  

Taideyliopiston päärakennus Myllyyn. JKMM  arkkitehtien 

suunnittelema Mylly-uudisrakennus sijaitsee Sörnäisten 

rantatiellä Teatterikorkeakoulun naapurissa ja on paitsi 

kuvataiteen, myös valo- ja äänisuunnittelun sekä  

esittävän taiteen lavastuksen opiskelijoiden käytössä.

Yhteystiedot
Punta Oy
Teollisuustie 2
25460 KISKO

Puh. (02) 7221 321 
info@punta.fi

www.punta.fi

Taideyliopiston tiloihin  

räätälöidyt modernit  

säilytysratkaisut

Uusi rakennus nimettiin Myllyksi tontilla ennen 
sijainneen Helsingin Myllyn mukaan. Mylly yhdis-
tää tontin vanhat teollisuuskiinteistöt nykyaikaiseen 
huippuarkkitehtuuriin. Kokonaisuuden suunnitte-
lussa tärkeimpänä tavoitteena on ollut käyttäjien, eli 
taideopiskelijoiden ja -opettajien tarpeita vastaavi-
en tilojen luominen. Tuloksena on muunneltava ja 
joustava tilojen kokonaisuus, jossa näkyy niin taiteen 
tekemisen prosessimainen luonne kuin korttelin teol-
lisuushistoriakin. 

Punnan tuotteista räätälöitiin tiloihin sopivia mo-
dernin teollisia lokero- ja pukukaappiratkaisuja tyy-
likkäillä RFID-lukoilla viimeisteltyinä. Mattamusta 
struktuulimaali viimeistelee kalusteiden pinnan arkki-
tehtoniseen ympäristöönsä istuviksi. 

Lokero- ja pukukaapit mitoitettiin vastaamaan 
opiskelijoiden ja henkilökunnan säilytystilan tarvetta. 
Punnan kalusteita sijoitettiin kerroksien aulatiloihin 
opiskelijoiden käyttöön sekä henkilökunnan tiloihin 
tarjoamaan opettajille kaivattua säilytystilaa. Yhteensä 
Taideyliopistolle toimitettiin lähemmäs puoli tuhatta 
lokero- ja pukukaappia.

Tämän päivän kiireisen arjen tarpeita vastaamaan 
Taideyliopistoon sekä Teatteriyliopiston puolelle  
sijoitettiin PUNTA-jakeluautomaatit helpottamaan 
välineiden lainausta. Taideyliopiston jakeluautomaatti 
sijoitettiin välinevuokraamon yhteyteen ja Teatteri- 
yliopiston automaatti löytyy aulatiloista, kirjaston  
sisäänkäynnin läheltä.

Myös Taideyliopiston Kuvataideakatemian galleria- 
toiminta siirtyy uuteen rakennukseen. Lähes 750 
neliömetrin laajuiset, korkeat ja valoisat näyttelytilat 
sijaitsevat katutasossa Sörnäisten rantatiellä. Uuden 
kampuksen myötä Sörnäisistä onkin kehittymässä 
merkittävä kulttuurikeskittymä.

Kohteen myynnistä vastasi 

Kaisa Breilin-Brandt
p. (02) 7221 335
kaisa.breilin-brandt@punta.fi

”Yhteensä  
Taideyliopistolle  

toimitettiin lähemmäs 
 puoli tuhatta  

lokero- ja  
pukukaappia.


