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SelSel

� »Vettä säästävä
hana säästää
myös paljon ener-
giaa. Uskon että
siitä tulee
kuluttajille tärkeä
teema», Jari
Paasikivi sanoo.



�

Teksti Kustaa Hulkko Kuvat Petri Kaipiainen

Selkeä liikeidea 
ja yhden brändin
strategia ovat
Suomen parhaan
perheyrityksen,
hanavalmistaja
Oraksen menestys-
tekijöitä.

aumalainen Oras Oy täyt-
ti tänä vuonna 60 vuotta.
Syntymäpäivät huipentu-
vat pikkujouluihin.
»Henkilökunta on saanut
lahjaksi kellon – sattu-
neesta syystä Alessin»,
kertoo toimitusjohtaja,
kauppatieteen maisteri

Jari Paasikivi, 51.
Paasikivi viittaa siihen, että italialainen

maestro Alberto Alessi kuuluu Oraksen
muotoilijoiden talliin. Hänen mukaansa
Alessin nimi tukee hyvin Oraksen tuote-
merkkiä varsinkin vientimarkkinoilla,
vaikka italialainen eleganssi ei olekaan vie-
lä muuttunut massiiviseksi kassavirraksi.

Alessin tulo Orakselle ei ollut pelkkä sat-
tuma. Yrityksessä on jo pitkään ymmärretty
designin merkitys. 1960-luvulla yhteistyö-
kumppanina oli Tapio Wirkkala. Nyt Orak-
selle työskentelevät muun muassa teolliset
muotoilijat Jorma Vennola ja Kirsi Svärd.

Kranaateista putkenliittimiä
Oraksen tarina alkoi kellariverstaassa
vuonna 1945. Yrityksen perustivat Jarin
vanhemmat Erkki ja Irja Paasikivi sekä äi-
dinisä Kosti Oras, jonka nimeä yritys siis
yhä kantaa.

Sarjatuotantoon pieni konepaja siirtyi
pari vuotta myöhemmin, jolloin se hankki
raaka-aineeksi ylijäämäkranaattien kuo-
ria. Niistä ruvettiin tekemään lämpöpatte-
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elvä kuin vesielvä kuin vesi

R



reihin putkenliittimiä eli »junttureita».
»Se oli Oraksen ensimmäinen kosketus

LVI-alan kanssa. Jossakin vaiheessa hanat
tulivat kuvaan. Sitten tuli nousu kotimaan
ykköseksi, ja sen jälkeen lähdettiin kan-
sainvälistymään», Paasikivi kertoo.

Tänä vuonna liikevaihto kohoaa noin
125 miljoonaan euroon, muutamaa pro-
senttia suuremmaksi kuin viime vuonna.
Yli puolet liikevaihdosta syntyy ulkomailla
ja loput Suomessa.

Toiminnan kannattavuutta kuvaava lii-
kevoitto on vuonna 2005 noin 15 prosent-
tia. Paasikivi pitää lukua hyvänä ottaen
huomioon, että energia on kallistunut ja
hanojen tärkeän raaka-aineen messingin
hinnat ovat nousseet. Yhtiö on myös vah-
vistanut myyntikoneistoaan Venäjällä.

Oraksella on kolme tehdasta. Suurin
niistä on Rauman-yksikkö, jossa työsken-
telee noin 700 ihmistä. Puolassa tekee töi-
tä lähes 200 ja Norjassa 80 työntekijää.

»Yhteisymmärrys on tärkeää»
»Minkä tahansa yrityksen menestymiselle
tärkeintä on se, että omistajat, johto ja hen-
kilökunta toimivat yhteisymmärryksessä.
Syntyy vaikea tilanne, jos esimerkiksi toi-
miva johto haluaa kehittää yritystä ja omis-
tajat tahtovat lypsää sitä tai kaunistaa sen
luvut myyntikuntoon», Paasikivi sanoo.

Oras on saanut mainetta ikäohjelmis-
taan, jolla se kannustaa seniorityöntekijöi-
tä jatkamaan työelämässä. »Me olemme
saaneet sädekehää vähän liikaakin.»

Hän vahvistaa kuitenkin, että yhtiö pyrkii
tosissaan läpinäkyvyyteen. »Viestinnän
avoimuudessa voimme olla karvan verran

parempia kuin keskimääräinen organisaa-
tio.»

»Haluamme, että ihmiset näkevät yrityk-
sen kokonaisuutena. Mitä useampi sen
ymmärtää, sitä paremmin siihen sitoudu-
taan.»

»Esimerkiksi kun henkilöstö on huolis-
saan siitä, miten Kiina-ilmiö vaikuttaa mei-
hin, annamme avoimesti tietoa. Kiina kyllä
hermostuttaa minua itseänikin», hän sanoo.

Paasikivi on nähnyt Puolan markkinoil-
la, kuinka tehokkaasti kiinalaiset valtaavat
alimman hintaluokan hanamarkkinoita.
Muutenkin kilpailu kiristyy koko ajan.
Oraksen eurooppalaiset pääkilpailijat tu-
levat Saksasta ja Ruotsista.

»Kerron henkilökunnalle, että tässä ti-
lanteessa konsernin eri osien täytyy pelata
yhteen, kuin ne olisivat yhtä tehdasta. Rau-
malla on osaava henkilökunta ja pitkälle
automatisoitu tehdas. Mutta meidän on
osattava hyödyntää myös käsityövaltaisem-
paa tuotantoa Puolassa ja kiinalaisia osto-
komponentteja. Vain tällä tavoin tuotanto
voidaan säilyttää Suomessa.»

»Riittääkö se tulevaisuudessakin, siihen
en osaa vastata. Mutta ainakaan kukaan ei
elättele sellaista kuvitelmaa, ettei olisi Kii-
na-ilmiön uhkaa tai että työvoima kasvaisi
Suomessa», hän sanoo.

»Pois turha rönsyily»
»Liikeidean on oltava kirkkaana mielessä»,
Paasikivi tähdentää. »Sen toteuttamiseksi
tarvitaan hyvä johto, joka uskaltaa sanoa ei
eikä lähde rönsyilemään.»

Oraksen ideana on kehittää, valmistaa ja
markkinoida talotekniikan vesijärjestel-

miä ja niiden komponentteja eli hanoja ja
venttiilejä. »Me olemme osanneet fokusoi-
da eli keskittyä olennaiseen aika hyvin,
mutta vieläkin siinä on parantamisen va-
raa.»

Paasikivi sanoo, että johtamisen varsi-
nainen haaste on kehittää sellainen tuote-
valikoima, josta syntyy »volyymituotteita» –
siis tuotteita, joilla on suuri menekki.

»Me teemme saman brändin alla kaikki
tuotteet. Sillä tavoin tuotevalikoimaa ja
sen kustannuksia on helpompi hallita.»

Oraksen valikoimassa on sekä standardi-
että ylellisyystuotteita keittiöitä ja kylpy-
huoneita varten. Viime vuosina yhtiö on
tuonut markkinoille elektronisesti säädel-
täviä hanoja.

Tuotantostrategian ydinosaaminen on
Paasikiven mukaan messingin, muovin ja
elektroniikan yhdistäminen. Siinä Oras
myös erottautuu kilpailijoista. Yhtiö val-
mistaa itse kaikki strategiset komponentit.

»Muovihanoja emme kuitenkaan val-
mista. Kaikki osat, jotka ovat kosketuksis-
sa veden kanssa, ovat messinkiä.»

Mukana myös Uponorissa
Oras on samalla toimialalla eli taloteknii-
kassa toimivan pörssiyrityksen Uponorin
aktiivinen omistaja. Oraksella on
Uponorista 25 prosentin osuus.

Yrityksiä yhdistää »personaaliunioni»:
Uponorin hallituksen puheenjohtaja Pek-
ka Paasikivi, Jarin vanhin veli, toimii myös
Oraksen hallituksen puheenjohtajana.
Oraksen hallituksessa ovat myös toinen
isoveli Jukka Paasikivi ja professori Vesa
Puttonen.
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� Jari Lahtinen
käsittelee
Oraksen valimos-
sa hiekkakeerno-
ja, joiden ympäril-
le messinki vale-
taan.

� Pirkko Ranta-
Eskola tutkii ter-
mostaattihanojen
messinkirunkoja
tehtaan »kylpy-
huoneessa».

� Suomen paras yritys -kilpailun aiemmat voittajat www.suomenkuvalehti.fi



Tähän mennessä nuorin veli Jari on joh-
tanut Oras-konsernia neljä vuotta. Hän sa-
noo, että Oraksen corporate governance eli
omistajaohjaus toimii hyvin. 

»Sitä edistää sekin, että veljet ovat minua
kymmenen ja kahdeksan vuotta vanhem-
pia.» SK
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Suomen paras 
perheyritys
Oras Oy valittiin Suomen parhaaksi
perheyritykseksi seuraavin perustein:

»Oras Oy:n  toiminnassa ovat
keskeisiä perheyrityksen arvot. Ne
näkyvät muun muassa kansainvälisty-
misessä ja henkilöstöpolitiikassa, joka
kannustaa vanhenevia työntekijöitä
ennakkoluulottomasti. Tuotteet ovat
muotoilun huippua. Jatkuvuudesta on
huolehdittu ja tulevaisuutta rakennet-
tu myös investoimalla uuteen yritys-
toimintaan. Luovuus, rohkea perhe-
yrittäjyys ja länsisuomalaisuus luovat
yhtiön perustan.»

Suomen Kuvalehti järjesti Suomen
paras yritys -kilpailun tänä syksynä
ensimmäistä kertaa. Parhaaksi
kasvuyritykseksi valittiin BasWare (SK
42/2005), kansainvälistyjäksi YIT (SK
43/2005) ja työllistäjäksi Bella-Veneet
(SK 46/2005).

Raatia johti vuorineuvos MMaattttii
HHoonnkkaallaa.. Lisäksi siihen kuuluivat
toimitusjohtajat AAnnddeerrss  BBlloomm,,  MMiikkaa
IIhhaammuuoottiillaa,,  TTuuuullaa  KKaalllliioo ja IIllkkkkaa
SSeeppppäällää sekä valtiosihteeri RRaaiimmoo
SSaaiillaass ja johtaja RRiiiittttaa  VVuuoorreennmmaaaa..  �

”Kiina 
hermostuttaa
minua itseänikin”,
toimitusjohtaja
sanoo.

� Termostaattihanojen
kokoonpanossa Auli
Aalto (oik.) ja Sirkka-
Liisa Aro tekevät
yhteistyötä.

� Toimitusjohtaja Jari Paasikivi 
pysähtyy keskustelemaan 
tehdaskierroksella.
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