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Erkki Hiltusen nuoruusvuodet

Inlook Oy:n perustaja Erkki Hiltunen
syntyi Kurkijoen kirkonkylässä äiti-
Rosan ja isä-Edvardin viidentenä lap-
sena 30.3.1937. Matkusteluun sai tot-
tua jo nuorena, kun sodan aikana oli
lähdettävä evakkoon niin monen muun
karjalaisen tavoin. Ensin talvisotaa ja
myöhemmin vielä jatkosotaa pakoon
Pieksämäen ja Haapamäen kautta
Ilmajoelle, Pattilan kylään.

Vuonna 1946 perhe muutti Jaalan
Paljakkaan pientilalle. Entinen isäntä
oli kuitenkin saattanut talon niin kelvot-
tomaan kuntoon, että hätäratkaisuna
jouduttiin majoittautumaan Voikosken
asemalla seisovaan rautatievaunuun.
Myöhemmin isän työskennellessä Kalso
Oy:n vaneritehtaalla asuntona toimi
ensin yhtiön vuokramökki ja myöhem-
min vuokra-asunto Vuohijärvellä. 

Erkki aloitti koulunkäyntinsä Siikakos-
kella siirtyen pian Vuohijärven kansa-
kouluun. Jo varhaisina vuosina hän
osoitti matemaattiset lahjansa saaden
jatkuvasti lisätehtäviä opettajan omista
kirjoista. Opettajan kannustamana van-
hemmat lähettivät Erkin Kouvolan Ly-
seon sisäänpääsykokeisiin, jotka onnis-
tuivat erinomaisesti ja Erkistä tuli Ly-
seon oppilas. Koulupäivät olivat pitkiä,
kun 30 kilometrin koulumatka piti kul-
kea junalla. Lopulta ahkera puurtami-
nen palkittiin ja Erkki sai ylioppilasto-
distuksen vuonna 1957.

Uhkarohkeutta ja urheilumieltä Erkil-
lä on ollut jo pienestä pitäen. Monet ur-
heilumuodot olivat erittäin tärkeällä si-
jalla nuoren pojan elämässä ja van-
hemmat tukivatkin urheiluharrastuksia
mahdollisuuksiensa mukaan. Kekseliäi-
syys oli myös noihin aikoihin kunnias-
sa, jotta monia urheilumuotoja päästiin
kokeilemaan.

Varusmiespalveluksen jälkeen työelä-
mä veti nuorta miestä puoleensa.
Kokemusta karttui kaupparatsuna te-
räksiä, teollisuuden tarvikkeita ja työ-
kaluja myyden ympäri Suomea. Opis-
kelut jatkuivat Liikemiesten Kauppa-
opistossa ja merkonomitutkinnon jäl-
keen muutettiin tuoreen Sirpa-vaimon

kanssa Tukholmaan insinööriopintojen
pariin, jotka Erkki vei päätökseen vuon-
na 1962. Tavoitteena oli myös vuori-
insinöörin paperit, mutta opiskelupaik-
ka jäi haaveeksi. 

Yrityksen synty

Sotakorvausten myötä kasvanut metalli-
teollisuus haki uusia markkinoita.
Osuuskassojen rahoittamana syntyi
Mekes, metallituotteiden välitysliike,
jossa kehiteltiin maaseudun metallipa-
joille tuotteita ja etsittiin niille asiakkai-
ta. Erkki Hiltunen palkattiin Mekesiin
1962 vastaamaan teollisuustuotteiden
myynnistä. Myytävää olikin laidasta
laitaan, mutta Mekesissä syntyi myös
ensimmäinen tuntuma sisäkattojen ra-
kentamiseen. Julkisia tiloja varten etsit-
tiin uusia paloturvallisia ratkaisuja ja
Järvenpään Kone Oy kehitti pursote-
tuista alumiiniprofiileista sisäkattojär-
jestelmän, joka sai hyvän vastaanoton
neitseellisillä markkinoilla.

Mekesin toiminnasta ei kuitenkaan
kokonaisuutena muodostunut kannatta-
vaa, joten se päätettiin lopettaa ja alu-
miiniprofiilien valmistus siirtyi Nokialle.
Myydyt toimitukset uhkasivat jäädä
asentamatta, jolloin Erkki Hiltunen tart-
tui tilaisuuteen. Ideoita muunkinlaisesta
yritystoiminnasta oli, mutta sisärakenta-
minen täytti hänen työpäivänsä pitkäk-
si aikaa eteenpäin. Vuonna 1967 pe-
rustettu E. Hiltunen Ky sai näin lentävän
lähdön Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan
pääkonttorin ja lentoaseman urakoi-
den vauhdittamina.

Ankara elämänkoulu ja vaihtelevat
olosuhteet ovat muovanneet Erkki Hiltu-
sesta kekseliään ja periksiantamatto-
man liikemiehen. Rohkean luonteensa
ansiosta hänellä on ollut kyky tarttua
vuosikymmenten saatossa lukuisiin
haasteisiin sekä kotimaassa että ulko-
mailla. Hän on osannut puhaltaa tii-
miinsä yhteishenkeä niin vaikeina kuin
hyvinäkin aikoina. Urheilumiehen mai-
ne on pysynyt aina näihin päiviin ja
työntekijöiden kannustamana on tullut
kokeiltua lajia jos toistakin.

KEKSELIÄÄKSI JA KOKEILUNHALUISEKSI

Erkki Hiltunen 1960-luvun lopulta 
yrityksen perustamisen jälkeen.

Vaiherikkaat ja haastavat elämänkokemukset muokkasivat

”Minua tyydyttää
paljolti se, että
olen luottanut 

ihmisiin ja 
uskaltanut antaa
heille riittävästi
sekä vastuuta 

että valtuuksia.”
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Asiakaslähtöisyys
Toimintaamme ohjaavat asiakastarpeiden huomioiminen 
sekä tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen korkea laatu. 
Haluamme ylläpitää kestäviä ja kehittyviä asiakassuhteita, 
joiden avulla pystymme luomaan tehokkaan 
ja tuloksekkaan yhteistyön. 

Ammattitaito
Inlook-konsernin tuloksellisen toiminnan tärkein tekijä on 
osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hyödynnämme ja 
yhdistämme koko organisaation laajaa ja erilaista osaamista. 
Ammatillinen kehittyminen on tärkeä osa työtämme.

Avoimuus ja yksilön kunnioittaminen
Arvostamme yksilöllisyyttä ja joustavuutta. Avoimuus, vuoro-
vaikutus ja luottamus ovat välttämättömiä taitoja matkalla 
yhteiseen päämäärään. 

Liiketoiminnan kannattavuus
Kannattavuus on Inlook-konsernissa kaiken liiketoiminnan perusta. 
Kannattava liiketoiminta varmistaa yhtiön kehittämisen ja 
siten tulevaisuuden. 

Edelläkävijyys
Pyrimme näkemään tulevaisuuteen yli asiakkaan tämänhetkisten 
tarpeiden ja uudistumaan ajan hengen mukaisesti vahvoja 
perinteitämme noudattaen.

KANTAVAT PERUSARVOT

TUNNUSLUKUJA

Yrityksen toiminnassa

Liikevaihdon kehitys 1986-2006 Henkilökunnan määrän kehitys 1986-2006

Liikevaihto 44 milj.euroa, viennin ja ulkomaan toimintojen osuus
liikevaihdosta 18,6% (8,2 milj.euroa).
Tilastokeskuksen rahanarvokertoimella vuoden 1986 liikevaihto, 46 milj.markkaa, 
muutettuna vuoden 2006 tilannetta vastaavaksi oli 12,5 milj.euroa.

Konsernin henkilöstö vuonna 2006 keskimäärin 380 henkilöä, josta
emoyhtiön palveluksessa 218 henkilöä.
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Kattoverhouksilla on ollut rakentami-
semme varhaisemmassa historiassa
vain viimeistely- tai koristelutarkoitus.
Ensimmäisiä sisäkattoja alkoi syntyä
maassamme vasta sotien jälkeen, kun
tavallisten omakotitalojen raakalautai-
sen yläpohjan alapinnalle tehtiin koo-
lausrimoitus. Siisti ja eheä kattopinta
syntyi Enso-pahvilla, Insuliitti- tai Hall-
tex-levyillä. 

Asumisen vaatimukset kasvoivat ja li-
sääntyneet vesijohtoputket, sähköt sekä
valaistus haluttiin saada katseelta pii-
loon. Näin syntyi tarve toteuttaa sisä-
eli alakattoja miten kukin siihen aikaan
verhousta nimitti.

1950-luvulla sisäkattojen rakentami-
nen oli Suomessa satunnaista ja niitä
toteutettiin lähinnä timpurien toimesta
räätälöidysti. 1960-luvulla kysyntä alkoi
kasvaa ja sisäkattoihin käytettävien ma-
teriaalien teollinen valmistus sai alkun-
sa. Samoihin aikoihin syntyivät ensim-
mäiset sisäkattojen asennusurakointiin
erikoistuneet yritykset. 

Moderneja ratkaisuja
haettiin jo alussa

Konsernin emoyhtiö perustettiin 31.3.
1967 nimellä E. Hiltunen Ky. Niihin ai-
koihin maassamme rakennettiin ensim-
mäisiä sisäkattoja. Liikeideana oli tar-

jota pääkaupunkiseudulla voimakkaasti
kasvavaan metallisten sisäkattojen ky-
syntään moderneja tuotteita ja asian-
tuntevia palveluita.

Aluksi yritys toimi kolmen työntekijän
voimin kotikonttorista käsin. Myyntityö-
tä tehtiin työmailla ja työmaakopeissa.
Nokian alumiiniprofiilien ohella asen-
nettiin rei’itettyjä kipsilevyjä ja myö-
hemmin vuorivillasta valmistettuja koti-
maisia Paraisten Kalkkivuori Oy:n Sor-
dino-levyjä. Myös arkkitehtien omiin
kehitelmiin etsittiin toimivia ratkaisuja
ja sopivia valmistajia.  

Kannatusjärjestelmiä yritettiin alussa
tehdä jopa itse, kunnes Euroopasta löy-
tyi amerikkalainen teollisesti tuotettu jär-
jestelmä. Tilausmäärät olivat suuria, jo-
ten ostojen rahoittamiseksi haettiin kil-
pailevia asennusyrityksiä jakamaan
taloudellista riskiä. Ensimmäinen T-listo-
jen toimitus oli Chicago Metallicin pin-
nakiinnitysjärjestelmä, joka tilattiin Bel-
giasta. Myöhemmin englantilaisen Don-
nin kanssa kehittyi vahvat liikesuhteet
ja tietoa kansainvälisistä trendeistä ja
markkinoista saatiin levitettyä suoma-
laisille arkkitehdeille ja suunnittelijoille
tehokkaammin. Kattolevyjä tuotiin mm.
TAP:lta Englannista ja Armstrongilta
Saksasta. Tuotteet ja osaaminen kehit-
tyivät tekemisen myötä ja hakeutuivat
vähitellen teollisemmille urille.

KOTIKONTTORISTA KANSAINVÄLISTEN URAKOIDEN 
1960- ja 1970 -luvut

T-listajärjestelmän asennus
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Kysyntä kasvaa ja
liiketoiminta vakiintuu

1970-luvun alussa sisäkattojen ja eri-
laisten järjestelmien kysyntä kasvoi tasai-
sesti. Materiaalivaihtoehdot lisääntyi-
vät eurooppalaisten valmistajien uusilla
tuotteilla. Alunperin asennusliikkeeksi
perustettu E. Hiltunen Ky ryhtyi tuo-
maan maahan alan tarvikkeita sekä va-
rastoimaan niitä. Materiaalikauppaa
käytiin asennus- ja rakennusliikkeiden,
kuntien sekä kaupunkien kanssa. 

Yhtiön ensimmäinen toimisto avattiin
Vuosaareen, Mustalahdentie 4:ään
vuonna 1972, jolloin palveluksessa oli
jo kymmeniä työntekijöitä. Kotimaan
markkinat olivat hyvällä mallilla, joten
Erkki Hiltusen huomio alkoi suuntautua
maan rajojen ulkopuolelle. Yritys oli
saanut mainetta sisäkattojen vahvana
osaajana ja asiantuntemukselle oli
käyttöä mittavissa Neuvostoliitton ja
Lähi-idän rakennushankkeissa. Neuvos-
toliiton vientitoiminta aloitettiin Nokian
toimitusten aliurakoitsijana. Lähi-idässä
ensimmäisenä kohteena oli Saudi-Ara-
biaan rakennettava yliopisto. Toimitet-
tavat urakat olivat silloisissa olosuhteis-
sa mittavia. Pelkästään Saudi-Arabian
yliopiston kattoelementit olivat yhteen-
sä 70 000 m2. Eurooppalaisten mate-
riaalitoimittajien kanssa käytiin tiiviisti

neuvotteluja ja suhteet valmistajiin
alkoivat kehittyä vahvoiksi.

Lähi-idän opetukset

Kulttuurien törmäys Lähi-idässä oli alus-
sa raju. Kadunnimiä ei ollut ja suunnis-
tus tapahtui lähinnä talojen nimien
perusteella. Suurin yllätys odotti  Jedda-
hin satamassa, jossa ei ollut kunnon inf-
rastruktuuria. Laivan purku saattoi kes-
tää kolmekin kuukautta. Maakuljetusten
kustannuksissa vallitsi kysynnän ja tar-
jonnan laki. Ne saattoivat kohota koti-
maan rahtihintoihin verrattuna kymmen-
kertaisiksi tai jopa ylikin. Muun muas-
sa näistä syistä joitakin pääurakoitsi-
joita meni konkurssiin. Vain suurimmat
yhtiöt pystyivät kantamaan tappiot.

Rakennustyömailla ja asennuksessa
ei ollut suurempia ongelmia, koska ra-
kennus- ja toimintatavat olivat euroop-
palaisia. Urakoiden viivästyminen aiheut-
ti kuitenkin tyhjäkäyntiä ja toimetto-
muutta. Tuolloin syntyi ajatus oman kont-
torin perustamisesta. Vähitellen urakoi-
ta alettiin myydä suoraan arabeille ja
suomalaisten ja eurooppalaisten ura-
koiden suhteellinen osuus väheni. Ara-
bien kanssa kaupankäynnissä oli omat
hankaluutensa. Alussa luottamuksen
hankkiminen oli kiven takana ja raho-
jen saanti saattoi toisinaan olla vaikeaa.

DEN ASIANTUNTIJAKSI

Asennettujen sisäkattojen vienti oli 1970-luvun 
puoliväliin mennessä jo yksin Saudi-Arabiaan 
200.000 m2, Irakiin 30.000 m2 ja muihin 
Lähi-idän maihin 30.000 m2. 

Kattoasennusta.

Paikallinen R-kioski.

Ruokailuhetki, pöytänä 
maan tavan mukaan lattia.
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Yritys jatkoi laajentumistaan ja tilat
alkoivat käydä ahtaiksi. Yritys sai kau-
pungilta tontin Herttoniemestä, johon
oli tarkoitus rakentaa kevytrakenteinen
konttori ja varastotila. Samaan aikaan
Varmuusrakenne Oy oli muuttamassa
Sahaajankadulta uusiin toimitiloihin
Nummelaan ja tarjosi kiinteistöään os-
tettavaksi. Vanha puurakenteinen kont-
tori ei juurikaan kiinnostanut, mutta sa-
massa yhteydessä sijainnut maalaamo
sai lyömään kaupat lukkoon. Alumiinin
maalausta ei niihin aikoihin Suomessa
juurikaan taidettu. Maalaamon muka-
na vuonna 1979 osakeyhtiöksi muutet-
tu E. Hiltunen Oy sai  Varmuusraken-
teen menetelmät omaan käyttöönsä.
Maalaustoiminta oli aluksi kannattama-
tonta, mutta muutamilla järjestelyillä se
saatiin voitolliseksi. Proofiilien jauhe-
maalaus aloitettiin ensimmäisten jou-
kossa ja E. Hiltunen Oy oli ensimmäi-
nen pitkien profiileiden teollisuusmaa-
laamo Suomessa.

Lähi-itään oma konttori

Lähi-itään perustettu konttori poiki uu-
sia urakoita tasaiseen tahtiin. Saudi-
Arabiaan sisustettiin yliopistotiloja, sai-
raalaa, ostoskeskuksia, hotelleja, viras-

toja, moskeija, öljy-yhtiöiden rakennuk-
sia ja kouluja. Irakissa toimitettiin sisä-
kattoja mm. Baghdadin konferenssipa-
latsiin, ulkoministeriön rakennukseen ja
valtavaan huvikeskukseen. Egyptissä
tehtiin sisäkattoja hotellitiloihin, Libyas-
sa ammattikurssikeskukseen ja öljy-
yhtiön pääkonttoriin, Kuwaitissa liiketi-
loihin ja Nigeriassa Suomen suurlähe-
tystöön.  

Hotelleja, kombinaatteja
ja laivoja

Lähi-idän toiminnan jatkuessa aina vuo-
teen 1984 asti, tehtiin samanaikaisesti
työtä myös Neuvostoliitossa, Baltiassa,
Puolassa sekä Ruotsissa. Neuvostoliit-
toon 1970-luvulla alkanut vienti sisälsi
sekä tunnettuja rakennushankkeita että
lukuisia yksittäisiä materiaali- ja asen-
nustoimituksia. Tunnetummasta päästä
mainittakoon mm. Hotelli Pulkovskaya
Pietarissa, Technointorg Building Mos-
kovassa, sellukombinaatti Svetogors-
kissa, kaivoskombinaatti Kostamuk-
sessa, meijeri Norilskissa Siperiassa ja
rautateiden vaunuvarikko Tosnossa. 

Puolassa sisustettiin Orbis-hotelleja
(Wrocklaw, Katowice 1980), Virossa
osallistuttiin mm. uuden suurhotellin,

MONIPUOLISEMPAA PALVELUA JA YHÄ LAAJEMPAA V
1980-luku

Siperian kaasukentälle Jamburgiin  
lähtevää sisäkattomateriaalia 

Hangon satamassa syksyllä 1988. 
Kuljetus tapahtui laivoilla 

pohjoisen jäämeren kautta.

1980 luvulla toteutettiin myös 
useita laivasisustuksia. 

Kuvassa Royal Princess.

Kullan värisistä materiaaleista 
valmistetut sisäkatot olivat 

suosittuja Lähi-idässä.
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Hotelli Olympian, rakentamiseen Tal-
linnassa (1981). Liettuassa oltiin muka-
na kunnostamassa ooppera- ja teatteri-
taloa Vilnaan (1984).

Vuosina 1982-86 tehtiin myös laivo-
jen sisustuksia sekä Suomessa että
Ruotsissa. Helsingin telakalla oli useita
urakoita ja Malmössä Jubilee-risteily-
aluksen sisustustöitä.

Tuotanto ja toiminta
laajenee kotimaassa

Vientiasennustoimintaan oli panostettu
erittäin paljon ja se tuottikin hyvin,
mutta kotimaan toiminnat olivat myös
voimakkaassa kasvussa. Varmuusra-
kenne Oy:ltä ostettujen toimitilojen yh-
teyteen päätettiin perustaa oma metal-
liosasto vuonna 1983. Tavoitteena oli
palvella asiakkaita nopeammin ja
paremmin. Aluksi investoitiin suhteelli-
sen yksinkertaisiin metallintyöstöko-
neisiin ja tuotettiin osia ja tarvikkeita
lähinnä omiin projekteihin. Myöhem-
min alan työsuojeluvaatimusten tiuken-
nuttua koneita uusittiin ja lisääntynyttä
kapasiteettia ryhdyttiin myymään myös
talon ulkopuolisille asiakkaille. 

Toiminnan laajentamista maakuntiin
harkittiin ja vuonna 1985 päätettiin

perustaa Kuopioon aluekonttori tehos-
tamaan Keski-Suomen toimintaa. Sa-
moihin aikoihin myös Helsingin toimiti-
lat olivat käymässä ahtaiksi ja  tilantar-
peiden ja sijoittumisvaihtoehtojen kar-
toitus päätettiin käynnistää. Tontiksi va-
littiin lopulta yrityksen jo hallussa ollut
kaupungin vuokratontti Herttoniemes-
sä. Sen etuna on mm. kuljetusten ja
työntekijöiden työmatkojen kannalta
keskeinen sijainti. Sahaajankatu 1:een
entisen kiinteistön tilalle rakennettiin
uusi toimitalo uusine maalauslinjoineen
ja ohutlevyosastoineen. Vuonna 1989
valmistuneen toimitalon suunnittelutyö
tehtiin omin voimin. Hanketta varten ta-
loon palkattiin oma arkkitehti vastaa-
maan talon suunnittelusta. 

Yrityksen asennustoiminnan kehityk-
sen myötä myös materiaalin maahan-
tuonti ja myynti kasvoi voimakkaasti.
Yhtiön kautta välittyi noin viidennes kai-
kista kotimaan markkinoilla käytettävis-
tä sisäkattomateriaaleista. Myös henki-
lökunnan määrä oli kasvanut tasaisesti
yhtiön työllistäessä Suomessa 1980-lu-
vun lopulla suoraan ja välillisesti noin
180 henkilöä.

MPAA VIENTITOIMINTAA

Kulkupelien valinassa on noudatettu
talouspäällikön suosituksia.

E. Hiltunen Oy:n uusi toimitalo 
ja pääkonttori Sahaajankatu 1:ssä
Herttoniemessä 1990-luvun alussa.

E. Hiltunen Oy:n pääkonttori 
1980-luvun alussa. Entinen
Varmuusrakenne Oy:n kiinteistö.
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E. Hiltunen Oy oli Euroopassa edellä-
kävijä sisäkatto-osaamisen monipuoli-
suuden ja asennusmenetelmien suhteen
ja edusti alalla parhainta suomalaista
kokemusta ja tietotaitoa. Materiaalien
tuntemus ja vaihtelevissa olosuhteissa
onnistunut yhteistyö paikallisten toimi-
joiden kanssa lisäsi vakuuttavuutta.
Yhtiön asema ja toiminta sisäkattoalan
ja sisärakentamisen veturina oli vakiin-
tunut kotimaassa. 

Vuosikymmenten vaihteessa elettiin
kuitenkin suurten suhdannevaihteluiden
aikaa. Rakennustoiminta romahti yli-
kuumentuneesta tilasta suoraan lama-
tunnelmiin ilman hallittuja välivaiheita.

Maalaamoyksiköstä
vahva tukipilari

Vaikka toiminta oli laajaa aina mate-
riaalien maahantuonnista projektivien-
tiin ja ohutlevytuotteiden valmistuksesta
teollisuusmaalaamotoimintaan, olivat
haasteet kovia laman syvimpinä vuosi-
na. Laman vaikutukset iskivät E. Hiltu-
nen Oy:öön vasta parin vuoden viiveel-
lä pitkien sovittujen urakoiden ansiosta.

Yksi näistä oli Suomen Oopperatalo.
Kauaskatseinen panostus maalaamo-

toimintaan muodostui yritykselle kullan-
arvoiseksi. Maalaamoyksikkö edusti
maassamme alumiinin maalaamisen
kärkeä ja se toimitti lamavuosina lähes
kaikki Suomen ikkunateollisuuden ja
julkisivujen profiilit. Se auttoi osaltaan
koko yhtiötä selviytymään suurista kiin-
teistä kuluista ja pitämään henkilökun-
nan työllistettynä. 

Palvelukokonaisuus
täydentyy

Lamasta huolimatta sisäkattoalaa täy-
dentäviä toimintoja kehitettiin niin koti-
maassa kuin ulkomailla. Keskeisenä ta-
voitteena pidettiin edelleen sisäkatto-
tekniikan osaamista ja siihen läheisesti
liittyvien tuotteiden ja palvelukokonai-
suuden kehittämistä. Vuonna 1993 pää-
tettiin ostaa modulirakenteisten välisei-
nien valmistukseen ja urakointiin keskit-
tyneen Seinärakenne Oy:n liiketoimin-
not. Sijoitus oli oikein ajoitettu ja pitkäl-
lä tähtäimellä kannattava. Investoinnin
ansiosta pystyttiin vastaamaan asiak-

MYLLERRYSTÄ MAAILMANTALOUDESSA JA VALTARAK
1990-luku

Sparbankin työmaalla 
Moskovassa 1996.

Sparbankin työmaa vuonna 
1996 oli suurin siihen 

mennessä tehty urakka.
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kaiden tarpeisiin kokonaisvaltaisem-
min. Palvelutarjonta täydentyi välisei-
nillä, aputöillä ja koko joukolla muita-
kin lisäpalveluita. Kehitys johti lopulta
vuonna 1999 Seinärakenne Oy:n koko
osakekannan ostamiseen. Seinäraken-
teen toimintaa on kehitetty edelleen ja
siitä on muovautunut vahva osa Inlook-
konsernin kokonaispalvelua.  

Myös Sahaajankatu 1a:ssa sijainnut
materiaalivarasto kävi epäkäytännölli-
seksi. Vuonna 1994 ostettiin Sahaa-
jankatu 5:n kiinteistö materiaalivaras-
toksi palvelemaan urakoinnin ja ulko-
puolisten asennusliikkeiden tarpeita.

Messutoimintaa ja
tytäryrityksiä

Neuvostoliiton hajoamisesta aiheutunut
viennin epävarmuus vaikutti niinikään
lamavuosien kehitykseen. Idänvienti
kuihtui vuosina 1990-1991 pieneksi
ennakkosuorituksiin perustuvaksi mate-
riaalikaupaksi, eikä näköpiirissä ollut
mitään mainittavia urakkakohteita.
Kiinnostus sisärakentamisen tuotteisiin
oli suuri, mutta maksuvalmius ja olojen

järjestäytymättömyys estivät mittavam-
man kaupankäynnin. Hiipuvaa vienti-
toimintaa itänaapurissa ja muilla lähi-
alueilla heräteltiin lukuisilla vientisemi-
naareilla, messuilla ja arkkitehtitapah-
tumilla, joita järjestettiin mm. Mos-
kovassa, Pietarissa, Tallinnassa, Riikas-
sa, Vilnassa ja Kiovassa.

Yrityksen tunnetuksi tekemisen yhtey-
dessä solmittiin runsaasti kontakteja
paikallisiin toimijoihin ja ajatus ulko-
maisten tytäryritysten perustamisesta
alkoi kehittyä. Pietarin ja Tallinnan
rakentavat yksiköt perustettiin vuonna
1994 ja Moskovan  rakentava yksikkö
vuonna 1996. Vuonna 1997 päätettiin
Tallinnan toimipistettä vielä vahvistaa
maalaamoyksiköllä. Tytäryrityksiin pal-
kattiin suomalaiset johtajat, mutta muut
työntekijät olivat paikallisia lukuunotta-
matta joitakin asentajia. Toimistojen
yhteyteen vuokrattiin myös tilat mate-
riaalivarastoille, jotka takasivat jousta-
van toiminnan kyseisten konttoreiden
alueella. Näin saatiin luotua paikalli-
sesti vakaa pohja urakoinnille ja mate-
riaalimyynnille niin Venäjällä kuin Bal-
tian maissakin.

ARAKENTEISSA

Rakennusmessuilla ja arkkitehti-
tapahtumassa Pietarissa vuonna 
1994 esiteltiin valokattoja, 
kipsilevyseiniä ja paneeleita.

Tallinnan maalaamo.

Inlook-tuotteiden Vilnan edustajan
TermoLaitin kanssa Vilnan
Messukeskuksessa 1995.
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Uudella vuosituhannella yrityksen stra-
tegiaksi valittiin toiminnan alueellinen
laajentaminen ja tehostaminen sekä
kotimaassa että ulkomailla. Toimialuei-
den kehittäminen perustuu tiiviisti pal-
velukokonaisuuksiin, jotka ovat olleet
yrityksen tukipilareita jo vuosikymmen-
ten ajan.

Konseptiajattelua
sisustusurakointiin

Sisärakentamisen kehityssuuntia on
myös seurattu kansainvälisissä projek-
teissa. Uudessa toimintamallissa pää-
urakoitsija myy projektin osia sisustus-
alan erikoisliikkeille vastaten kuitenkin
hankkeen kokonaistoteutuksesta. Tämä
malli on laajalti käytetty esimerkiksi lai-
vanrakennusteollisuudessa. Tästä syn-
tyi mm. ajatus Inlook Sisustus Oy:n pe-
rustamisesta, joka pystyisi tarjoamaan
kokonaisvaltaisia ideoita ja sisäraken-
tamisen konsepteja ”avaimet käteen”
-periaatteella. Konsepti on uusi Suo-
messa ja sen käynnistyminen on ottanut
oman aikansa. Yrityksen historia kui-
tenkin osoittaa, että monien ideoiden
kanssa on alussa tarvittu ponnistelua,

mutta lopulta niistä on kehittynyt kan-
nattavaa liiketoimintaa. Vuonna 2000
perustettu Inlook Sisustus Oy on sisära-
kentamisen palveluyritys, joka voi toi-
mia myös pääurakoitsijana. Liiketoi-
minta käsittää kaikki rakentamisen osa-
alueet suunnittelusta toteutukseen ja
valvontaan. Yrityksen vahvuus on laa-
ja-alainen asiantuntemus, joka koostuu
koko Inlook-konsernin tietotaidosta.

Nimi muuttuu ja
toiminta tehostuu

Pitkään palvellut konsernin emoyhtiön
nimi, E. Hiltunen Oy, päätettiin muuttaa
Inlook Oy:ksi vuonna 2002. Tällä
haluttiin selkeyttää ja kirkastaa yhtiön
pitkään käyttämän tuotemerkin roolia.
Uusi nimi erottuu myös kansainvälises-
sä liiketoiminnassa paremmin.

Kattavaa kotimaan organisaatiota läh-
dettiin rakentamaan perustamalla Tam-
pereen (2001) ja Turun (2002) alue-
konttorit Lounais- ja Varsinais-Suomen
sekä Pirkanmaan talousalueiden kasva-
via tarpeita varten. Toimintaa tehostet-
tiin ja järkeistettiin myös Pohjois- ja Itä-
Suomen alueilla kahdella yritysostolla.

UUDEN NIMEN MYÖTÄ KOKONAISVALTAISEEN SISÄ
2000-luku

Kuntien Eläkevakuutus, Helsinki, 
sisäkatot, järjestelmäseinät.

Kauppakeskus Sello, Espoo.

Peijaksen sairaalan laajennus,
13 000 m2 sisäkattoja.

SysOpen Digia Oyj:n  toimistotiloja.
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Oulussa ostettiin Sisärakenne Kukkola
Oy (2003) ja Joroisissa ESK Erikoissisä-
katot Oy (2005), jonka henkilökunta ja
liiketoiminta liitettiin Inlookin Kuopion
alueyksikköön.

Vuonna 2004 haettiin myös konser-
nin sisällä toiminnan tehostusta yhdis-
tämällä kaikki maalaamot ja Ohutlevy-
osasto Inlook Oy:n Teollisuuspalvelut-
yksiköksi. Vastaavasti Inlook Seinära-
kenne Oy liitettiin emoyhtiön Raken-
tamispalvelut-yksikköön. Organisaatio
saatiin merkittävästi virtaviivaisemmak-
si ja muutos poiki samalla huomattavia
säästöjä.

Maalaamotoiminta on ollut yrityksen
vahva tukipilari jo 1980-luvulta lähtien.
Toimialan kasvuodotukset käynnistivät
Vilnan (2002) ja Pietarin (2003) maa-
laamohankkeet. Myös kotimaassa teh-
tiin maalaamotoimintojen järjestelyjä
vuonna 2006. Nordic Aluminium
Oyj:n vuonna 2003 valmistunut nyky-
aikainen pystymaalauslinja liitettiin
osaksi Inlook Oy:n liiketoimintaa. Lin-
jalla voidaan maalata jopa 8 m pitkiä
profiileja. Maalaamon koneet ja lait-
teet säilyivät edelleen Nordic Alumi-
niumin omaisuutena, mutta operatiivi-

nen toiminta henkilöstöineen on Inlook
Oy:n vastuulla. Järjestely miltei kaksin-
kertaisti kotimaan Maalaamopalvelui-
den liikevaihdon ja työntekijämäärän.

Alan johtajuus
velvoittaa 

tulevaisuudessakin

Tulevina vuosina ovat rakentamisen
näkymät Suomessa ja lähialueilla erit-
täin valoisat. Sisärakentamisen markki-
noiden muuttuessa ja kasvaessa pyrkii
Inlook alansa johtavana toimijana
edelleen kehittämään omaa palvelu-
konseptiaan. Inlookin tulee myös jat-
kossa olla haluttu työnantaja, jonka
palveluksessa viihtyvät sekä nykyiset
että tulevat rakentamisen ammattilaiset.

SISÄRAKENTAMISEEN

Sammon lukio, Tampere, sisäkattoja ja seinäpanelointeja.Golf on ollut jo pitkään Inlookin ”virallinen” urheilulaji.
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EMOYHTIÖ JA 
KOTIMAISET 
TYTÄRYRITYKSET

Inlook Oy
Rakentamispalvelut
Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio

• sisäkatot
• järjestelmäseinät
• materiaalimyynti
• express-asennuspalvelut

Teollisuuspalvelut, Helsinki

• maalaamopalvelut
• ohutlevypalvelut

Inlook Sisustus Oy, Helsinki

• sisärakennusurakointi
•  Design & Build liikeideamalli

Sisärakenne Kukkola Oy
Oulu

• sisäkatot
• järjestelmäseinät
• sisärakentaminen

ULKOMAISET  
TYTÄRYRITYKSET

Inlook Eesti OÜ, Tallinna

• sisäkatot
• materiaalimyynti
• sisärakentaminen

Inlook Color OÜ, Tallinna

• maalaamopalvelut

UAB Inlook Vilnius, Vilna

• maalaamopalvelut

OOO Inlook Systems, Moskova

• sisärakentaminen 
• materiaalimyynti

ZAO Inlook, Pietari

• sisäkatot
• materiaalimyynti

OOO Color SP, Pietari

• maalaamopalvelut

www.inlook.fi
info@inlook.fi
etunimi.sukunimi@inlook.fi

Inlook Oy
Sahaajankatu 1
00880 Helsinki
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