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PK Puu Oy:n puuinspiraatiomyymälä 

Tammiston myyntinäyttelyalue Raisiossa 

P K Puu Oy avasi syk-
syllä 2019 Raisioon 
uudenlaisen puu- ja 
rakennustarvikeliik-

keen. Toimipaikka on aivan 
ABC –liikennemyymälän 
naapurissa ja samalla tontil-
la on myös Tammiston Puu 
Oy:n pihatuotteiden myyn-
tinäyttely. Liikkeet sopivat 
hyvin toistensa naapureiksi. 
Tammistocenterin asiakkaat 
usein tarvitsevat valmiiden 
tuotteiden ohella täyden-
täviä rakennustarvikkeita ja 
PK Puun asiakkaat saattavat 
hyvinkin innostua ostamaan 
pihatuotteita.  
Raisiossa ei ole suurta puu- 
ja rakennustarvikevarastoa, 
vaan tilaukset toimitetaan 
asiakkaille tarpeen mukaan 
muista PK:n toimipaikoista. 

Painekyllästettyä tavaraa on 
tontilla kyllä melkoinen vali-
koima. Raision toimipiste on 
express –noutopiste, josta 
asiakas voi noutaa tilaukset. 
Raision myymälä ei ole tavan-
omainen puutavara- ja raken-
nustarvikekauppa, vaan sen 
tarkoitus on antaa asiakkaille 
inspiraatioita. Siellä ihmiset 
voivat nähdä, mitä kaikkea 
puusta voidaan toteuttaa. 
Myyntinäyttelytilassa voidaan 
suunnitella ja laskea ratkai-
sut, vaikka asiakkaan omien 
piirustuksien tai kaavioiden 
perusteella. 
 Liiketoiminnan kehittyminen 
Vuonna 2010 PK –Puu ryhtyi 
laajentamaan liiketoimintaan-
sa Vehmaan toimipisteestään 
ja aloitti Rautanet -rakennus-
tarvikeliiketoiminnan Taivas-

salossa. Vuonna 2016 perus-
tettiin toinen vastaava myynti-
piste Uuteenkaupunkiin. Loka-
kuun 2019 puolivälissä PK Puu 
perusti uuden erikoistuneen 
näyttely- ja myyntipisteen 
Raisioon moottori- ja Kusta-
vintien liittymän tuntumassa 
olevan ABC –huoltoaseman 
viereen, Tammistocenterin pi-
hatuotteiden myyntinäyttelyn 
naapuriksi. 
Höyläys ja maalaustoiminta 
on kasvanut ripeimmin ja 
Vehmaan entiseen isoon si-
kalarakennukseen asennet-
tiin vuodenvaihteessa uusi 
maalauslinja ja Raksakas Oy 
on rakentamassa Vehmaan 
tuotantoalueelle pian valmis-
tuvan ison puutavaravaraston 
siellä jo ennestään olevien 
lisäksi. ■

S uomen suurin puis-
ten piharakentei-
den ja kalusteiden 
valmistaja Tammis-

ton Puu Oy perusti uuden 
myyntinäyttelyn Raisioon kol-
misen vuotta sitten. Alue va-
littiin, koska se sijaitsee näky-
vällä paikalla valtatie 8 moot-
toritien osuudella Kustavintien 

liittymän vieressä ja aivan 
paikallisen ABC liikennemyy-
mälän naapurina. Tunnetusti 
Kustavissa ja lähialueilla on 
Suomen mittakaavassa hyvin 
paljon kesäasukkaita ja mök-
kiläisiä niin saaristossa kuin 
rannoillakin.  
Aluetta on kehitetty koko ajan 
ja näytteillä on jo melkoisen 

runsas valikoima Mökkejä, 
paviljonkeja, saunoja, varas-
toja, leikkimökkejä ja jäteka-
toksia. Lisäksi runsas valikoi-
ma useimmiten järeitä pihaka-
lusteita, kuten penkki-pöytä-
ryhmiä, keinuja, terasseja, 
aitoja, siltoja, kukkalaatikoita 
ja pihalaattoja. Raaka-aine 
kalusteissa on enimmäkseen 
kotimaista kyllästettyä män-
tyä. Painekyllästetyt tuotteet 
ovat helposti maalattavissa, 
jos vihreä- tai ruskeasävyiset 
eivät silmää miellytä. Tammis-
ton Puun kaikki pihatuotteet 
löytyvät hintoineen nettisivuila 
tammistocenter.fi. Myyntinäyt-
telyssä on hyvä käydä tutus-
tumassa tuotteisiin ”luonnos-
sa”. Ihan kaikkia tuotteita ei 
näyttelyalyalueella ole varas-
tossa, mutta kaikkia tuotteita 
on nopeasti saatavissa yrityk-
sen Hinnerjoen tehtaalta. Ke-
säaikaan Tammiston rekka-au-

to käy täydentämässä varas-
toja sekä toimittamassa tilat-
tuja tuotteita Raisioon 
noudettavaksi. 
 
Tammiston taustaa 
Tammiston Puu aloitti lähes 30 
vuotta sitten kolmen hengen 
voimin kuormalavojen toimit-
tajana Euran paperitehtaalle. 
Muutama vuosi aloittamisen 
jälkeen paperitehtaan yhteyk-
sien kautta tuli Japanista kyse-
lyjä myös kuormalavojen saa-
miseksi Suomesta. Firman 
vetäjä Markku Heinonen totesi, 
että kyllä niitä voidaan toimit-
taa, mutta kannattavuus on 
kysymysmerkki. Hän esittikin 
ajatuksen puisten pihalaatto-
jen toimittamiseksi ja siitä avau-
tui nopeasti kasvava markkina. 
Vuosien kuluessa tuotevalikoi-
ma ulottui kattamaan lähes 
kaikki puiset piharakentamisen 
tuotteet ja yritys kasvoi Suo-

men merkittävämmäksi piha-
rakenteiden toimittajaksi. Kas-
vun taustalla oli myös hyvä 
kysyntä vientimarkkinoilla. 
Tammisto jatkoi kasvamistaan 
ja muutaman viime vuoden 
aikana yhtiöstä on tullut 150 
henkeä työllistävä konserni. 
Tammisto Groupiin kuuluvat 
nykyisin UPM:ltä ostettu Au-
reskosken jalostamo, jossa on 
viisi höyläyslinjaa sekä ehkä 
Suomen tehokkain ja pisin 
maalauslinja. Lisäksi yhtiö osti 
Metsäliitolta Kolhon kyllästä-
mön sekä Kaskisten höylää-
mön, jossa on kolme höyläys-
linjaa sekä koneellinen 
lujuuslajittelulinja.  
Näin Tammisto on jo merkittä-
vä yksityinen puunjalostaja 
Suomessa. Pari vuotta sitten 
Aureskosken ja Kolhon laitok-
sissa kehitettiin uusi tuote – 
Kivipuu. Se on kvartsilla ja 
muilla luonnollisilla aineilla 

käsitelty puu, joka on ja tulen-
kestävä. Sitä on jo käytetty 
muun muassa Riian laululavan 
penkkien istuinlankkuina. Lau-
lulavalla on 20 000 istuma-
paikkaa ja penkit suunniteltiin 
ja valmisteltiin yhteistyössä 
salolaisen Piiroinen Oy:n kans-
sa. Lisäksi Helsingin Olym-
piastadionin katsomoiden si-
säkattoihin asennettiin kivipui-
set maalatut rimat sisäkattojen 
pintaverhoiluiksi.  
Kivipuu on hyvä raaka-aine 
esimerkiksi terasseihin, laitu-
reihin ja ulkoverhoiluihin omi-
naisuuksiensa puolesta. Se on 
itse asiassa luonnonmukaises-
ti fossiloitu puu. Sitä ei myös-
kään tarvitse pintakäsitellä, 
koska se muuttuu auringon 
valonsäteiden vaikutuksesta 
kauniin harmaaksi melko no-
peasti. Tuotteesta voi käydä 
kyselemässä näyttelyalueella 
tai Internet -sivuilla. ■

Tammistocenterin myyntinäyttely ja sen 
Takana PK Puun inspiraatiomyymälä. 

PK Puun myymälästä pieni yksityiskohta. 

Tammistocenteriin on tänä keväänä pystytetty useita 
uusia mökkejä ja viikolla 22 on valmistumassa kaksi 
lisää. 


