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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

PUNTA.fi

– Olen innoissani, kun olen päässyt mu-
kaan Punta Oy:n toimintaan ja näen, että 
yhtiöllämme on paljon mahdollisuuksia 
onnistua liiketoimintansa kasvattamisessa 
myös kansainvälisesti. Olemme menestyjä 
Suomessa ja meillä on paljon annettavaa 
myös muilla markkinoilla.

Ilkka Wäck korostaa, että maailma 
on muutoksessa sekä ihmisten kulutus- 
käyttäytymisen että yritysten toimintamal-
lien osalta.  Kaupungistuminen on globaali 
ilmiö ja se näkyy myös meidän markki-
na-alueella. Ostaminen tapahtuu silloin, 
kun se parhaiten sopii ja helppous on valt-
tia niin toimittamisessa kuin myös tavaran 
noutamisessa.  Maailman muutos on suuri 
mahdollisuus Punnalle!

Parhaillaan eletään kuitenkin hankalaa 
aikaa niin Suomessa kuin koko Euroopassa 
ja käynnistyneestä talvikaudesta odotetaan 
haastavaa.  Venäjän aggressio, energian saa-

Punta mukana  
maailman muutoksessa!

 
Pääkirjoitus

Automaattimme varustetaan niihin kehitetyillä 
ohjelmistoratkaisuilla, jotka voidaan liittää 
suoraan asiakkaan omiin järjestelmiin. Py-
rimme jatkuvalla kehittämisellä helpompaan 
käyttöönottoon ja miellyttävämpään käyttäjä- 
kokemukseen. 

Tässä lehdessä kerromme, mitä olem-
me yhteistyössä Postin kanssa toimittaneet 
tavallisten pakettiautomaattien lisäksi. Esi- 
merkiksi Technopolis pystyi tehostamaan 
toimintaansa uudella konseptilla – parasta 
on, että palvelu asiakkaalle parani myös. Lo-
kerikkoja voidaan käyttää hyvinkin erilaisissa 
ratkaisuissa sekä sisätiloissa että ulkona: nou-
to, osto, lainaus, säilytys, palautus – tuntuu 
siltä, että mahdollisuudet ovat rajattomat.

Jakelutaloutta palvelevilla lokerikoilla on 
parhaassa tapauksessa myös hiilijalanjälkeä 
parantava vaikutus. Jo pakettiautomaattien 
osalta vaikutus voi olla jopa 30 %:n luokkaa. 
Asiakkaalle voidaan toimittaa paketteja 24/7 
ja asiakas voi noutaa toimitukset haluamal-
laan ajalla. Säästöä syntyy turhien käyntien 

ja toimitusten vähenemisestä. Kaikki siis 
säästävät.

Yrityksellemme on tullut täyteen 40 
toimintavuotta ja olemme merkittävä 
työnantaja alueella. Olemme kehittyneet 
entistä enemmän kohti teknologiayritys-
tä, silti unohtamatta juuriamme. Säilytys- 
kaappi- ja lokeroratkaisumme valmiste-
taan aina kestävälle metallirungolle. Ovi-
en materiaaleina on erilaisia vaihtoehtoja 
metallista laminaatteihin ja täyspuisiin rat-
kaisuihin. Työskentelemme usein yhdessä 
arkkitehtien kanssa. Jokaisen kohteen osalta 
asiantuntijamme arvioivat niihin 
parhaan mahdollisen lukitus- 
ratkaisun.

Toivotan antoisia ja inspiroi-
via lukuhetkiä lehtemme parissa!

Terveisin,

Myymme ja kehitämme ratkaisuja parantaaksemme  
yritysten tehokkuutta ja palveluja

Pekka

Älykkäiden lokeroiden, automaattien, markkinat kasvavat kansainvälisesti noin 12 % vuodessa. Mutta kuka lokerikkoja 
oikein tarvitsee ja mihin? Julkisella puolella esimerkiksi terveydenhoito, oppilaitokset ja poliisi. Toimistot, teollisuus, 
vähittäiskauppa, logistiikka ja niin edelleen. Tässä vain joitakin esimerkkejä, sillä lista olisi loputon! 

tavuus ja edelleen vaivaava pula kompo-
nenttipuolella vaikuttavat miltei kaikkeen 
toimintaan. Inhimillinen hätä Ukrainassa 
asettaa meidän haasteemme omaan asemaan, 
mutta tilanne on vaikuttanut myös Pun-
nan toimintaan. Perusliiketoimintamme 
on kuitenkin edelleen kaavussa myös tämän 
vuoden aikana.

– Taantuma ja talouden tiukempi ai-
ka on sellainen vaihe, jossa hyvät toimijat 
pystyvät tulemaan esiin ja ottamaan otetta 
markkinasta. Punta on varma ja luotettava 
toimija, joka pystyy viemään toimintaansa 
vahvalla otteella eteenpäin.  Me rakennamme 
tulevaisuutta ja palaamme meille tyypilliseen 
toimintaan, Ilkka Wäck sanoo.

– Näen, että omalla osaamisella ja am-
mattitaidolla pystymme ottamaan mark-
kinoita. Punnasta ollaan kiinnostuneita 
Euroopassa. Paras tapa kehittyä on solmia 
merkittäviä kumppanuuksia ja toimia yhdes-

sä asiakkaidemme kanssa. Kumppanuuksilla 
opitaan ja yhdessä voitetaan. 

Voima on ihmisissä

Onnistuminen edellyttää suunnitelmallista ja 
määrämittaista toimintaa, mutta ratkaisevaa 
on kuitenkin yhteinen tahto ja into.

– Voima on meissä. Onnistuminen 
tehdään yhdessä ja siihen tarvitaan meitä 
kaikkia. Kuulen mielelläni henkilökunnan 
ja asiakkaiden ajatuksia. Minulta tulee löy-
tymään aina aikaa henkilökunnan ja asiak-
kaiden tapaamiseen.

Lopuksi Ilkka Wäck vetää yhteen Pun-
nan kolmikannan, josta syntyy menestyvä 
kokonaisuus. Ensiksi tulevat ihmiset ja yhtei-
nen tekeminen, sitten modernit ajassa olevat 
tuotteet ja asiantuntevat palvelut.

Punta Oy:n hallituksen puheenjohtajana aloittanut Ilkka Wäck on täynnä 
tarmoa tullessaan mukaan  Punta Oy:n tiimiin. Hän lupaa tuoda mukanaan 
eri toimialoilla kertyneen parhaan osaamisensa liiketoiminnan kehitys- ja 

strategiahankkeista sekä hallitustyöskentelystä. 

Punta Oy:n hallituksen puheenjohtaja

ILKKA WÄCK

• Aktiivinen, työstään innostunut ja ihmisiin 
suuntautunut asioiden kehittäjä.

• Intohimona liiketoiminnan kehittäminen, 
nauttii yhdessä onnistumisesta.

• Kokenut hallitusammattilainen, pitkä ura 
ja kokemus kehitys-, muutos- ja strategia-
hankkeiden läpiviemisestä eri yhtiöissä, 
mm. Iltalehti, ALMA-media, PMI, Sonera 
ja Teliasonera sekä Eniro.

• Faros Finland, partneri ja omistaja.
• Koulutus: Kasvatustieteen maisteri, execu-

tive MBA.
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Saapuvan postin  
automaatti  

palvelee  
yrityksissä  

ja yhteisöissä

Punnan älykäs saapuvan postin lokerikkoratkaisu otettiin ensimmäisenä käyttöön  
Postin pääkonttorissa Postintaipaleella. Pilotoinnin jälkeen räätälöitiin ratkaisu  

Technopoliksen kampuksen käyttöön.

Postin Postipalvelut-yksikkö huolehtii saapuvan postin, muun 
muassa kirjeiden ja pakettien, jakelusta yrityksille. Palvelua kehi-
tetään ja järkeistetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden 
perusteella. Koronan tuomat haasteet antoivat sysäyksen miettiä 
sitä, miten saapuvan postin jakelua voitaisiin edelleen järkeistää.

Postipalveluiden strategia- ja tuotekehitysyksikössä työskentelevä 
Business Development Manager Ilari Puputti vastaa Postipalve-
luiden uusista palveluista. 

– Työskentelen innovaatioiden parissa ja niihin minulla on palo. Pää- 
konttorimme oli hyvä paikka testata ketterästi kehittämäämme 
uutta Yritysposti Premiumia, saapuvan postin ratkaisua. Tämän 
jälkeen Technopolis innostui ratkaisustamme. Heillä oli konkreettisia 
haasteita, joita lähdimme nopeasti ratkaisemaan. 

Ilari Puputti laskee, että Technopoliksen tiloissa toimii useita 

Matti Hartonen (vas.)  
ja Ilari Puputti.

kymmeniä yhteisöjä, joita automaatti palvelee. Uusi automaatti on 
tärkeä osa Postin kokonaisratkaisua heille.

– Technopoliksella ollaan tyytyväisiä palveluun. Käyttäjäkyselyssä 
on saatu hyvää palautetta, automaatti palvelee hyvin heidän asiak-
kaitaan. Ratkaisua on myös kehitetty edelleen niin, että kirjepostin 
lisäksi palvelun kautta hoidetaan myös pakettien automaattinen 
hyllytys.

Jakelu saa puhtia Punta-teknologiasta

Punnan avainasiakaspäällikkö Matti Hartonen kertoo, että Yritys- 
posti Premium-palvelussa ratkaisu pohjautuu standardoituihin 
Punta-lokerikkoihin (koot S, M, L ja XL) ja niihin liitettävään 
moderniin Punta Technologiaan. 

Kokonaisratkaisussa posti lähtee jo jakelukeskuksesta 
oikeaan lokerikkoon. Yrityksen tiloissa Posti tai asiakkaan 
postitushenkilöt / aulapalvelu hyllyttää postit suoraan 
henkilöiden tai tiimien lokerikkoihin. Lähetyksen vastaan-
ottaja saa saapuneesta lähetyksestä tiedon tekstiviestillä tai 
sähköpostilla. Näin perinteisten postitusosastojen tarve 
yrityksissä vähenee, jolloin yritys voi suunnata resursseja 
ydintoimintaansa.

Ilari Puputin mukaan Punta Technology vastaa hyvin 
tarpeisiin, on monipuolista ja sovellettavissa monenlaisiin 
palveluihin.

– Uskon uutta tehtäessä yhteiskehityksen voimaan. 
Henkilökohtaisesti koen, että olemme luoneet Punnan 
kanssa hyvän kehitysekosysteemin. Punta on helposti 
lähestyttävä yhteistyökumppani. Arvostan idearikkaut-
ta, sitä että ideoita voidaan heittää ilmaan ja sparrata. 
Ongelmanratkaisu on avointa ja yhteisenä tavoitteena 
on saada asiakas tyytyväiseksi.

Lisäksi Ilari Puputti kokee, että Punnan järjestelmien 
toiminta on stabiilia, teknisiä tai muunlaisia häiriöitä ei 
juuri esiinny.

Punta käyttää parasta teknistä tietotaitoa älykkäiden 
ja ympäristöystävällisten jakeluratkaisujen kehittä-
miseen ja valmistamiseen. Järjestelmä on avoin ja 

skaalattavissa kaikille asiakkaille. Ratkaisut tukevat 
langattomia järjestelmiä ja ovat loppukäyttäjille 

sujuvia käyttää.

Yhteistyötä Postin kanssa vuodesta 2017

• Yhteistyö Postin kanssa Suomessa alkoi 2017, 
ensimmäisen automaatin toimitus kesäkuussa.

• Huoltopalvelusopimus solmittiin 2018.
• Tavaranhankinta- ja huoltopalvelusopimus Itella 

Ou:n kanssa 2019, ensimmäiset automaatit toi-
mitettiin Baltiaan tammikuussa.

• Punta perusti Paigaldus Baltia Ou:n. 

Useita yhteistyöhankkeita

• PPDH-lukko 2019.
• Ulkoautomaatin lanseeraus 2020.
• Automaattitrailerin lanseeraus 2022.
• Postin BOX kansainvälisten palkintojen tilan 

moduuliautomaatit 2020.
• Saapuvan postin Premium-palvelun  

Punta Technologyn lanseeraus.
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Merivesikylpylä Allas Sea 
Pool on elävöittänyt Helsin-
gin rantaviivaa kauppatorin 
läheisyydessä vuodesta 
2016. Risteilyaluksen  
törmättyä altaan ranta- 
laituriin tammikuussa 2022 
syntyi äkillinen tarve pää- 
rakennuksen vauriokorjauk-
selle ja uudistuksille. Kaudel-
le 2022 avattiin väliaikaiset 
saunatilat ja pukuhuoneet 
kelluvalle allastasolle. 

Kelluva keidas keskellä Helsinkiä sai  
merelliseen tyyliin sopivat pukukaapit

Kaikkea ei tarvitse omistaa, sillä jakamistalous on tämän päivän trendi. 
Vuonna 2020 perustettu tamperelainen Lainappi tarjoaa innovatiivisen 

kodintavaroiden vuokrauspalvelun kuluttajille ja yrityksille. Lainapin kautta 
ihmiset voivat vuokrata tavaraa muilta ja muille, helposti ja turvallisesti. 

Lainapissa voi ottaa tai antaa tavaroita 
vuokralle helposti ja riskittömästi

Operatiivinen johtaja Emilia Alatalo kertoo, 
että toiminnan jatkaminen törmäyksen jäl-
keen vaati ripeitä toimenpiteitä. Rakennus- 
projekti lupineen toteutettiin nopealla 
syklillä, vaikka näyttävä sijainti kaupungin 
sydämessä asetti tarkat vaatimukset kelluville 
saunoille. 

– Tämä oli aikamoinen projekti. Väli- 
aikaisten sauna- ja pukuhuonetilojen ra-
kentaminen allastasolle oli vaativa prosessi. 

Lainappi yhdistää palvelun ja fyysisen tuot-
teen: Tavaroiden vuokraaminen tapahtuu 
ilmaiseksi ladattavalla mobiilisovelluksella. 
Punnan lokerikot puolestaan toimivat fyysi-
senä alustana. Suosituimmat kategoriat ovat 
työkalut, urheilu- ja vapaa-ajantarvikkeet, 
siivous- ja puutarhatarvikkeet sekä elekt-
roniikka. Lokerikkoja löytyy nyt Helsingistä 
ja Tampereelta useasta sijainnista.

Lainapin toimitusjohtaja Antti Moilanen 
kertoo, että lokerikko-konsepti syntyi Helsin-
gin Kaupungin Liikenteen innovaatiokilpailun 
myötä. Fyysistä lokerikkoratkaisua haettiin 
tutkimalla eri toimijoita sekä Suomessa että 
ulkomailla. 

– Punta tuli hauissa vastaan. Otettiin 
yhteyttä, istuttiin alas ja lähdettiin rakenta-
maan. Keskustelimme yhteyshenkilön, Ilkka 
Ratamon, kanssa eri mahdollisuuksista toteu-

” 
 

Punnan 
automaatit 

toivat  
fyysisen  
alustan  

Lainapin 
mobiili- 

sovellukselle.

Kohteen myynnistä vastasi

Karoliina Kannisto
p. (02) 7221 324
karoliina.kannisto@punta.fi

Kohteen myynnistä vastasi

Ilkka Ratamo
p. (02) 7221 330
ilkka.ratamo@punta.fi

Kelluvalle tasolle rakennettaessa oli otettava 
huomioon todella monia asioita teknisen 
toteutuksen puolesta.  

Uusien pukuhuoneiden kaappien va-
linnassa oli luontevaa kääntyä Punta Oy:n 
puoleen, sillä päärakennuksen pukuhuo-
netiloissa on entuudestaan Punnan kaapit.

– Meillä on hyvät käyttökokemukset 
Punnan kaapeista. Ne ovat toimivia, laaduk-
kaita ja tyylikkäitä. VKZ-kaapit ovat mallina 
sellaiset, jotka sopivat meille. Niillä saadaan 
rajalliset tilat hyödynnettyä tehokkaasti.

Tyylipuhtaat pukuhuoneet

Allas Sea Poolissa on saunoja ja niihin 
liittyviä pukuhuoneita kolme: yksi mie-
hille, yksi naisille ja yksi sekakäyttöön. 
Studio Puisto Arkkitehdit Oy:n sisustus- 
suunnitelmalla saunoihin ja pukutiloihin 
luotiin harmoninen puun, mattalasisten 
ovien ja maalattujen pintojen sävymaailma. 
Ulkoa päin kelluvat saunatilat muistuttavat 
perinteistä suomalaista mökkisaunaa.

Pukuhuoneissa Punnan teräksisten 
VKZ-pukukaappien murrettu meren- 
vihreä sävy 7006FT täydentää merellisen 
tunnelman. Kaapit on kiinnitetty seinille, 
eikä niissä ei ole jalustaa. Näin kaappien 

alustat on helppo siivota. Struktuurimaali-
pinnan ansiosta myös ovet pysyvät siisteinä.

Karoliina Kannisto Punnan myynnistä 
teki projektin alusta alkaen tiivistä yhteis-
työtä sisustusarkkitehti Tuula Vitien kans-
sa. Karoliina sanoo, että on mukavaa, mitä 
aikaisemmassa vaiheessa pääsee mukaan 
suunnittelemaan.

– Kokemuksemme erilaisista kohteista 
on oiva perusta tulokselliselle yhteistyölle, 
kun pystymme tuomaan esille uusia ideoita 
ja ratkaisuja.

Emilia Alatalo kertoo, että Allas Sea Poo-
lin kaikessa toiminnassa vastuullisuusasiat 
painavat vaakakupissa paljon.

– Käytämme mahdollisimman paljon 
kotimaisten toimijoiden palveluita. Silloin 
tiedämme, että palvelu on nopeaa ja teho-
kasta. Punnan kanssa toimituksiin ja asen-
nuksiin liittyvät työt ovat sujuneet.

Asiakkaat pitävät Allas Sea Poolin tiloista 
ja kokonaisilmeestä. Kauniista tiloista on 
saatu paljon positiivista palautetta. 

Väliaikaisten tilojen turvin toiminta 
on sujunut hyvin sillä välin, kun päära-
kennuksen remontointi jatkuu. Remontin 
valmistuessa kesäksi 2023 monipuolisen 
tapahtumakeitaan tilat palvelevat uudella 
puhdilla. Uima-altaat, kahvila- ja teras-
sipalvelut, Seagrill-ravintola ja erilaiset 
yritystapahtumat sekä Allas Live keikat 
houkuttelevat Allas Sea Pooliin yli 800 000 
kävijää vuodessa. 

tukselle. Loimme luovasti yhdessä kokonaisuu-
den tarpeeseemme. Punta pystyi välittämään 
ammattitaitoista tukea ja yhteistyö oli sujuvaa 
ja ystävällistä.

Maailma muuttuu ja Punta on  
trendissä mukana

Ilkka Ratamo Punnan myynnistä kertoo, että 
perinteiset lokerikot ovat saaneet aivan uusia 
käyttökohteita.

– Teemme asiakaslähtöistä tuotekehitys- 
työtä, jossa trendin aallonharjalla on lokeroi-
den ja softan yhdistäminen. Lainapissa heidän 
ja meidän softat kommunikoivat keskenään 
halutulla tavalla.

Jakelutuotteiden myyntipäällikkö 
Juhana Haukioja kertoo, että Punnan 
tärkeä palvelualue löytyy nopeasti kehitty-

västä jakelutaloudesta. Viimeisintä lukko-
teknologiaa hyödyntävät lokerikot taipuvat 
mitä moninaisimpiin innovatiivisiin käyttö- 
ideoihin.

– Jakeluratkaisuihimme kuuluvat erilai-
set automaatit, lainaus-, vuokraus, osto- ja 
säilytysautomaatit. Ei ole olemassa aluet-
ta, jota ei voisi parantaa jakelupalvelulla. 
Älykkäillä jakeluratkaisuilla voimme tuoda 
tuotteet käyttäjien ulottuville turvallisesti 
ja vaivattomasti.
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Kohteiden  myynnistä vastasi 

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

Nykytaiteen museo Kiasma avattiin perus-
korjauksen jälkeen 7.4.2022. Kiasma on osa 
Kansallisgalleriaa ja se esittää, kerää ja tekee 
tunnetuksi nykytaidetta. Lisäksi Kiasmassa 
järjestetään esityksiä ja tapahtumia.

Finnish Design Shop avasi Turussa verkkokaupan uuden logistiikkakeskuksen  
yhteyteen ensimmäisen oman showroomin vuonna 2021. Punta toimitti  

toimipisteen henkilökunnan pukuhuoneisiin räätälöidyt kalusteet.

Näyttävät lokerikot  
uudistuneessa 
Kiasmassa

– Logistiikkakeskuksen sisustusarkkitehtuuri on Studio 
Joanna Laajiston käsialaa. Avarassa ja korkeassa show- 
roomissa puuelementit, betonipinnat ja luonnonvalo luovat 
vaikuttavan tunnelman. Kahdeksan metriä korkeat ikkuna- 
seinät tuovat luonnon osaksi sisätiloja, kertoo Showroom 
Manager Maija Rasila.

Samaa kaunista ja laadukasta tunnelmaa haluttiin myös 
henkilökunnan pukuhuonetiloihin. Pukuhuoneisiin valit-
tiin tilaa säästävät Punta VKZ-pukukaapit, joissa voidaan 
säilyttää myös pitkiä takkeja. Lukitusjärjestelmäksi valittiin 
RFID. Ilmeeltään tilaan sopivat, eleettömät, mustat lukot 
ovat erikoismallistosta.

Kaisa Breilin-Brandt Punnan myynnistä kertoo, että 
suunnitelmaa muokattiin yhteistyössä arkkitehdin kanssa. 

– Sijoitimme huoneen keskelle kookkaan massiivi- 
puisen premium-tason Style-penkin, joka sopii täydellisesti 
skandinaaviseen arkkitehtuuriin. Seinälle kiinnitettyjen 
pukukaappien alle laitettiin uudenlainen ”riippuva” kenkä- 
teline, jonne kengät saadaan siististi. Ratkaisu helpottaa 
merkittävästi siistijöiden työtä.

Punnan tyylikkäät ja käytännölliset LK4-lokerikot lasiovella muo-
dostavat aulatilaan näyttävän säilytyskokonaisuuden. Avajaisissa 
kävijöitä oli 1500, ja lokerot olivat heti kovassa käytössä. Helppo- 
käyttöiset numerokoodilukolliset lokerot saivat kiitosta ja nopeuttivat 
asiakkaiden tavaroiden jättöä sekä noutoa. Lasiovelliset lokerikot 
ovat paitsi tyylikkäät, myös käytännölliset, sillä lasioven ansiosta 
tavarat eivät unohdu niihin niin helposti.

– Kiasmassa jatketaan samaa linjaa kuin Ateneumissa, johon 
toimitimme aikaisemmin lasiovellisen lokerikkoratkaisun. Tuottei-
den laatu, toimivuus ja asennuksen sujuvuus olivat siis asiakkaan 
tiedossa jo uutta suunniteltaessa. Haastetta Kiasmassa toi vanhan 
narikan ja uusien säilytyskalusteiden yhteensovittaminen. Mutta 
tässäkin voi todeta, että kun hyvin suunnitellaan, niin ratkaisu 
toimii ja näyttää hyvältä, Kaisa Breilin-Brandt kertoo.

Lukot toimivat käyttäjän valitsemalla 4-numeroisella koodilla, 
joten mekaanista avainta ei tarvita. Tämä tuo merkittävää säästöä 
ylläpitokustannuksiin. Punnan VKP- ja VK2-kaapeilla kalustettiin 
myös henkilökunnan pukuhuonetilat.

Showroomin henki jatkuu pukuhuoneissa
Finnish Design Shop
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Yhteystiedot
Punta Oy
Teollisuustie 2
25460 KISKO

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

www.punta.fi

Myynti

Tarja Teuri
Myynti, tiimin esimies
p. (02) 7221 329
tarja.teuri@punta.fi

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

Jonna Saarni
Myynti
p. (02) 7221 350
jonna.saarni@punta.fi

Annariina Aalto
Myynti
p. (02) 7221 354
annariina.aalto@punta.fi

Aki Vilmunen 
Myynti
p. (02) 7221 355
aki.vilmunen@punta.fi

Sari Pettersson
Myynti
p. (02) 7221 358 
sari.pettersson@punta.fi

Ilkka Ratamo
Myynti, vienti, jakeluratkaisut
p. (02) 7221 330
ilkka.ratamo@punta.fi

Karoliina Kannisto
Myyntipäällikkö, projektit
p. (02) 7221 324
karoliina.kannisto@punta.fi

Juhana Haukioja
Myyntipäällikkö, jakeluratkaisut
p. (02) 7221 334
juhana.haukioja@punta.fi

Merja Ojala
Projektikoordinaattori
p. (02) 7221 310
merja.ojala@punta.fi


