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Vantaalainen Powdertech erottuu jauhemaalien toimittajakentässä
kaiken kattavalla tuotepaletilla, osaajien vankalla tietotaidolla sekä
rohkeudella kokeilla uutta.
Teksti: Mia Heiskanen

Powdertech Oy on vuonna 2005
perustettu jauhemaalien ja maalaustarvikkeiden edelläkävijäyritys.
Perheyrityksen perustajan, Kari Uusitalon lähes 30 vuoden kokemus
jauhemaaleista ulottuu aina vuoteen
1990. Vuosien varrella yhden miehen
yrityksestä on kasvanut kahdeksan
työntekijän asiantuntijayritys, joista
kaksi työskentelee Baltian maiden
myynnistä vastaavassa Tallinnan

tytäryhtiössä.
– Jauhemaalaus on oma taiteenlajinsa, jossa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvitaan
uusinta tietoutta ja parhaimmat
tuotteet, Uusitalo toteaa.

Jauhemaalattu tuote
uunista ulos!
Yhtiön asiakaskunta koostuu pää-

osin alihankintaportaassa toimivista
yrityksistä, jotka tekevät jauhemaalipinnoitusta valmistavalle portaalle
sekä yrityksistä, jotka valmistavat ja
pinnoittavat tuotteita. Jauhemaalauksen lopputuotteita ovat tyypillisesti kodinkoneet, rakennustuotteet,
metallikalusteet, raskaskalusto, ajoneuvot jne..
– Uuni on jauhemaalauksessa
ratkaiseva tekijä. Jauhemaali ruiskutetaan metallin pintaan jauheena,
jonka jälkeen se laitetaan uuniin,
jossa jauhemaali sulaa ja kovettuu
valmiiksi tuotteen pintaan. Siksi
isoja, kiinteitä rakennelmia ei voi
maalata jauhemaalilla, sillä ei ole
olemassa niin isoa uunia, johon
maalattavat kappaleet mahtuisivat,
Uusitalo selventää.

Kokeilukulttuurin
puolestapuhuja
Powdertechin tekijöiden asennetta
leimaa innovatiivisuus ja halu kokeilla uutta.
– Tiimimme ammattitaito on niin
vankalla pohjalla, että se antaa tekijöille siivet lähteä rohkeasti mukaan
myös erilaisiin kokeiluhankkeisiin.
Olemme koko olemassaolomme ajan
tuoneet myös aktiivisesti markkinoille uusia tuotteita.
Powdertechillä on lisäksi tekni-

nen palvelu, joka auttaa asiakasta
tarvittaessa. Esim. uunin lämpötilamittaus, kappaleen kalvonpaksuus,
kiiltoasteet ja ripustustekniikka /
maalaussuojaus suunnittelu. Siksi asiakkaan ongelma on kyettävä
ratkaisemaan nopeasti, ja siinä osaajamme ovat ammattilaisia.

parasta, tuoterepertuaarimme on
niin laaja, että se kattaa jauhemaalien lisäksi ripustinkoukut, telineet
ja maalaussuojat (Epifatech Ab),
maalinpoistoaineet ja tekniset mittavälineet, joita asiakas maalauksen
ympärille tarvitsee. Näin asiakkaalla
on käytössä koko paletti näppärästi
yhden luukun kautta.

Parhaiden päämiesten
tuotteet ja osaaminen
Laadukkaat tuotteet ovat toki kaiken lähtökohta ja yhtiön päämiehet
Sherwin-Williams ja ST Powder
Coatings ovatkin jauhemaalauksen
ykköstekijöitä maailmassa.
– He kouluttavat osaajiamme
jatkuvasti alan ja tuotteiden viimeisimpiin virtauksiin, jotka me
jaamme asiakkaillemme. Ja mikä

www.powdertech.fi

Salonkikelpoista ja ympäristöystävällistä maalituotantoa
Harva maalivalmistaja voi ylpeillä referenssilistalla, josta löytyy lukuisten kotimaisten restaurointikohteiden lisäksi
mm. Versaillesin palatsi ja Louvren taidemuseo. Kiinnostus kauvatsalaisen Uula Color Oy:n ympäristöystävällisiä
tuotteita kohtaan kasvaakin nyt jatkuvasti.
Vanha sanonta muistuttaa, että jossain vaiheessa sitkeys aina palkitaan.
Lausahdus pätee hyvin Uula Coloriin, joka on jo pitkään panostanut
pellavaöljypohjaisten maalien tuotannossaan ympäristöystävällisyyteen,
muovittomuuteen ja hengittävyyteen
ja sitä kautta puurakenteen hyvinvointiin.
Yksi tämän pitkäjänteisen tuotekehitystyön hedelmä on täysin päästötön
iNTO ja iLONA- sisämaalituoteperhe, joka kuuluu rakennusmateriaalien
parhaaseen M1-päästöluokkaan.
– Maaleissa ei ole haitallisia orgaanisia yhdisteitä, ne ovat muovittomia ja hengittäviä. Sen lisäksi
sisämaalien hajuttomuus, helppo
maalattavuus ja nopea kuivuminen
ovat tärkeitä tekijöitä. Terveys- ja
ympäristöseikkoja on alettu viime
vuosina arvostaa entistä enemmän
myös ammattimaalarien keskuudessa, Uula Colorin liiketoimintajohtaja
Sari Uunila kertoo.

Pitkän polun kautta
ranskalaispalatseihin
Uula Colorin maalit sopivat perinne- ja uudisrakennuksiin, sisustamiseen ja entisöintiin. Yrityksen
tuotevalikoima kattaa laajasti kaikki
sisä- ja ulkomaalaukseen tarvittavat
tuotteet. Vuonna 1978 perustetun
yrityksen pitkäjänteinen tuotekehitys
on tuottanut näyttäviä asiakkuuksia

UULA COLOR OY

”Maaleillamme
maalatussa
talossa on hyvä
hengittää,
sisäilma pysyy
terveenä eikä
maalarikaan
altistu vahvoille
kemikaaleille.”
Sari Uunila,
liiketoimintajohtaja

ja referenssikohteita paitsi kotimaassa
myös Suomen rajojen ulkopuolella.
Uulan Pellavaöljymaali on valikoitunut Ranskan historiallisesti tunnettujen arvokohteiden eli Versaillesin
palatsin ja Louvren taidemuseon
restaurointimaaliksi. Vuonna 2013
käynnistynyt restaurointiprojekti on
ollut yritykselle työläs, mutta myös
palkitseva prosessi.
– Kävimme läpi todella tiukan

tuotevertailun ja laaduntarkkailun,
jonka myötä maalimme valikoitui
parhaimmaksi. Tärkeimmäksi valintakriteeriksi nousi laadukkain tuote,
jota oli mahdollista sävyttää aidoilla
pigmenteillä, konservaattorien sekä
vaativien arkkitehtien värimäärittelyjen mukaisesti, Uunila selvittää.
Tulevaisuus näyttää sekin valoisalta. Yhteistyö ranskalaisasiakkaiden
kanssa jatkuu, uusia arvokohteita

on tulossa jälleen lisää ja kiinnostus
ympäristöystävällisiä maalivaihtoehtoja kohtaan kasvaa markkinoilla
jatkuvasti.
– Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että emme
kuormita tuotteillamme luontoa.
Maaleillamme maalatussa talossa
on hyvä hengittää, sisäilma pysyy
terveenä eikä maalarikaan altistu
vahvoille kemikaaleille. Eli kaikki
ovat tyytyväisiä.

• Kauvatsalainen perheyritys,
perustettu 1978
• Valmistaa sisä- ja ulkomaaleja uudisrakennus- ja entisöintikohteisiin
• Tunnetuimmat tuotemerkit
sisämaaleissa iNTO ja iLONA.
Ulkomaaleissa Uula Keittomaali, Roslagin Mahonki ja
Uula Pellavaöljymaali.
• Oma verkkokauppa uula.fi
• Liikevaihto 1,6 miljoonaa
euroa
• Vientiä mm. Hollantiin, Eestiin, Ruotsiin ja Ranskaan
• Työntekijöitä 12 -14
• UULA COLOR OY
Yttiläntie 265,
32920 KAUVATSA
010 8200 020 (arkisin klo 8-16)
uula@uula.fi

