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TARINA

syväkeräyssäiliöistä kylpytynnyreiksi
Yhteinen päämäärä panee pontevissa käsissä asiat tapahtumaan. Vuonna 1998 kolme pohjalaismiestä — kokenut yrittäjä ja muovinhitsauskoneen omistaja Alho, salaojaurakoitsija
Jussila ja hitsauskoneenkäyttäjä Heinonen tarvitsivat omiin
tarpeisiinsa salaojakaivoja. Heillä oli kaikki tarvittava: osaaminen, laitteet, raaka-aineet ja tuotantotilan virkaa hoitamaan Alhon maatilan korjauspaja Vähänkyrön Perkiön kylässä.

Tulevaisuutta visioimalla yrityksemme johto on aina etsinyt
uusia suuntia, tunnistanut tarpeita ja kehittänyt niitä varten toimivia ratkaisuja. Seuraava askel on monesti vaatinut
hirvittävän määrän työtä, lisäosaamista, uusia kumppanuuksia ja isoja investointeja — sekä uskallusta. Aina pohjimmaisena ovat kuitenkin olleet mahdollisuus määrätä oma suunta,
tavoitteellinen tekeminen ja taipumaton halu kokea pohjalaista ylpeyttä omistaan.

Jaetun vision ja keskinäisen kunnioituksen nimissä mieskolmikko perusti tasaosuuksin yrityksen. Maaliskuussa vuonna
1998 syntyi Plastweld Oy, jonka liikeideana oli kappaleiden
valmistus muovia hitsaamalla.

Olemme kasvaneet rotaatiovalettujen muovituotteiden
osaajaksi. Rotaatiovalu — pyöreiden pehmeiden linjojen synnyttäjä — sopii onttojen säiliöiden tuotantoon kuin Kyrönjoen
uoma vesimassojen virtaukseen. Rotaatiovalussa muovia
muovataan metallimuotissa niin, että syntyy puhdaslinjaisia
ja saumattomia muotoja. Menetelmän ansiosta muoviosat
ovat käyttäjäystävällisiä ja tarpeenmukaisia. On nautinto
käyttää kylpytynnyriä, ponttonia tai jätevesijärjestelmää, joka
ei vuoda eikä naarmuta, vaan on kestävä, kevyt ja kaunis.

Ei tarvittu ihmeitä, että määrätietoisuus alkoi tuottaa kasvua. Hyvä työn jälki ja maalaisjärki ovat olleet tärkeitä eväitä,
joiden varassa myyntityö on sujunut ja synnyttänyt uusia tyytyväisiä asiakkaita. Sana tyytyväisyydestä ja aidosta pohjalaisesta meiningistä on kiirinyt ja luonut uutta kiinnostusta.

Teemme hyvää työtä monien kumppaneiden kanssa: kehitämme uusia edistyneitä ilon aiheita ja palvelemme
yhdessä asiakkaita hyvin monilla toimialoilla. Tuotteitamme
käytetään asumisessa ja vapaa-ajan vietossa, maan- ja ympäristörakentamisessa, maataloudessa, ajoneuvoteollisuudessa, kunnallisrakentamisessa ja vesihuoltojärjestelmissä.
Yhteistyö uuttaa viisautta, joka auttaa meitä onnistumaan.
Sen ansiosta olemme onnistuneet karsimaan tuotteistamme
ja tuotannostamme pois kaiken ylimääräisen. Lopputuloksena
laatu ja hinta ovat kohdallaan.
Juuremme puskevat Pohjanmaata määrätietoisin, ympäristöä kunnioittavin ottein. Tuotamme raaka-aineet ja tarvikkeet mahdollisimman läheltä ja valmistamme tuotteet itse
Tervajoella. Lähituotettu tarkoittaa meille vähemmän päästöjä, lisää elinvoimaa alueellemme, kotimaisen osaamisen
jatkuvuutta ja työtä suomalaisille.
Olemme sitoutuneet pitämään huolen, että toimintamme takia ympäristö kuormittuu mahdollisimman vähän. Ajattelem-

me asian niin, että kantamalla vastuun ympäristöstämme me
paitsi jätämme pienemmän hiilijalanjäljen, myös annamme
puhtaamman omatunnon jokaiselle, joka on kosketuksissa
tuotteidemme kanssa.
Ennen kaikkea me olemme tervajokinen perheyritys. Kyrönjoen varren toimipaikassamme ahertaa juuri oikean kokoinen
ja näköinen joukko ihmisiä — meidän perheemme. Jokaisen
perheenjäsenen elämä on osa meidän tarinaamme ja rikastuttaa sitä kaikkine vivahteineen. Virta vie varmasti myös
toiseen suuntaan: yrityksemme historian käänteet punoutuvat perheemme elämäkertoihin ja kulkevat mukana ihmisten
matkassa. Perhe on yrityksen voima.
Markkinoiden heilahtelut ja erinäiset sattumukset ovat ajoittain koetelleet meitä, mutta pitelemätön rohkeus, määrätietoinen työ ja rehti asenne ovat vieneet aina eteenpäin.
Tänään saamme iloita kotimaisesta tuotannosta sekä sukupolvelta toiselle kestävistä asumisen, vapaa-ajan ja rakentamisen tuotteista.

Väkeä on tullut ja mennyt, mutta yksi on pysynyt: Arto Alho on
yksi kolmesta pohjalaismiehestä, jotka vuonna 1998 tarvitsivat
muovisia säätösalaojakaivoja ja panivat asiat tapahtumaan.
Alho on yrittäjä ja Plastweldin hallituksen puheenjohtaja, jolla
on vahva kyky visioida sekä rohkeus ja määrätietoisuus viedä
yritystä kohti huomista.

PERHE
Yrityksen voima

Tie hyvään kulkee monen vaiheen kautta. Yrityksemme on
patinoitunut ajan hampaissa ja kehittynyt vakaaksi vuosi
kerrallaan. Monet mielet ovat raksuttaneet hulluista ideoista
kantavia suunnitelmia ja lukuisat käsiparit ovat herättäneet
ne eloon. Tuloksena on kylpytynnyreitä, ponttonilaitureita ja
jätevesijärjestelmiä, jotka tuovat iloa monille Suomessa ja
maailmalla.
Yrityksemme historiaa on muovannut suuri joukko ihmisiä.
Jotkut ovat osuneet reitillemme toisten ohjaamina, kun taas
toiset ovat hakeutuneet luoksemme omasta aloitteestaan.
Osa on ollut perhettämme vuosia ja jotkut ovat kulkeneet
samaa matkaa vain tovin. On tärkeää muistaa, että jokainen
yksilö jättää aina oman ainutlaatuisen jälkensä kehitykseen.
Tapahtumien ketjussa jokainen yksilö, kohtaaminen ja jaettu
matka merkitsee.
Juuremme ovat Pohjanmaalla, missä perimätiedon mukaan
tavallisen tavoittelusta pukkaa ylivertaisia tuloksia. Kuten
meidän ja monen muunkin yrityksen vaiheet kertovat, maalaisjärki, sitkeä yrittäminen ja määrätietoisuus ovat ponteva
yhtälö kasvuun. Perimäisenä on kuitenkin ylpeys; paiskimme
töitä hartiavoimin ja vielä vähän lisää, jotta voimme esitellä
omaamme ylpeinä. Ylpeilyn sijaan kyse on rakkaudesta omiin
juuriin ja ihmisiin.
Meillä työskentelee juuri sopivan kokoinen työyhteisö. Pohjalaisen ylpeyden lisäksi vahvuutemme on läheisyys: olemme
yhtä suurta perhettä. Perheessä jokainen saa olla omanlaisensa ja tehdä tavallaan — yhteisen päämäärän eteen. Otamme toisemme vastaan yksilöinä, kannattelemme tiukoissa
paikoissa ja käytämme työyhteisömme hyvän energian uusiin
onnistumisiin.

Meidän vahvuutemme
Tyytyväisyys
Me luomme tilaa ilolle ja tyytyväisyydelle: Kehittämällä toimintaamme jatkuvasti varmistamme oman ja kumppaneidemme
tyytyväisyyden. Suunnittelemalla ja valmistamalla kauniita, kestäviä, turvallisia ja miellyttäviä tuotteita teemme ihmisten
asumisesta huolettomampaa ja vapaa-ajasta nautittavaa.

Tyventä ja tyrskyjä
Me kuulumme ihmisten elämään: arkeen ja juhlaan, paisteeseen ja rajuilmaan. Lunastamme paikkamme antamalla jokaiselle
tarpeen mukaan: kylpytynnyrin areenaksi juhlalle tai pakopaikaksi arjen kiireestä, laiturin alustaksi lekottelulle tai puuhastelulle, jätevesijärjestelmän ympäristön suojelemiseksi ja viihtyisyyden varmistamiseksi.

Perhe
Perhe on yrityksen voima. Työyhteisömme on kuin suuri perhe, jossa jokaisella on oma arvokas paikkansa. Aika sitoo menneet, nykyiset ja tulevat kohtaamiset osaksi perheyrityksemme tarinaa. Myös tuotteidemme käyttöön liittyy erottamattomasti voimaannuttava perhe – juridinen tai henkinen.

Tervajokinen
Synnyinpaikkamme on Vähänkyrön Perkiön kylä. Vuodesta 2000 olemme valmistaneet tuotteemme lähes alusta loppuun itse
Tervajoella. Tuotteisiimme liittyvät raaka-aineet ja osaajat tulevat pääosin lähiseudulta. Läheltä tulevat elementit juurruttavat meidät vahvasti suomalaiseen maaperään.

Pohjalainen ylpeys on rakkautta
Plastweld — ylpeästi pohjalainen. Ylpeilyn sijaan kyse on pohjalaisen rakkaudesta omiin juuriin ja ihmisiin. Siitä kumpuaa
taipumaton yrittäminen ja halu olla ylpeä omistaan. Ei tarvita kyytipojaksi ihmeitä, vaan hyppysellinen maalaisjärkeä ja määrätietoisuutta, jotta pohjalaisuus tuottaa priimaa ja tyytyväisiä ihmisiä.

Perhe – yrityksen voima. Perheyritys on tiivis yhteisö, jossa
jokaisen mestarin persoonalle ja ammattitaidolle on oma
paikkansa. Yhden innostuksesta kasvaa koko perheen yhteinen riemu! Tuotteen matkalla kohti sen oikeaa kotia jokainen
tekijä jättää tarinaan kädenjälkensä.

YHDESSÄ
Toimittajat ja yhteistyökumppanit
ovat osa arvoketjua

Rakennamme toimintaamme vahvasti visioiden, mutta
maalaisjärjen säestyksellä. Alusta alkaen olemme etsineet
täydentävää osaamista tarpeen mukaan ja mahdollisimman
läheltä. Kun Perkiön kylässä syntyi ajatus salaojakaivojen
valmistuksesta, etsimme osaajat lähiseudulta ja aloimme rakentaa tulevaisuutta yhdessä.

Pidämme kumppanuuksia yllä aktiivisesti ja ideoimme keinoja tuottaa toimitusketjun osapuolille tärkeää lisäarvoa.
Olemme onnistuneet löytämään oivaltavia toimintamalleja,
jotka tekevät meistä houkuttelevan yhteistyökumppanin ja
antavat arvoketjun toimijoille eväitä kasvattaa kannattavuutta.

Tiivis yhteistyö lähialueen tavarantoimittajien kanssa parantaa toimintakykyämme: tuotteidemme ja käyttämiemme
komponenttien kausivaihtelut ovat huomattavia, ja lähiyhteistyön ansiosta pystymme reagoimaan niihin paremmin.
Pyrimme rakentamaan toimittajiemme kanssa kestäviä strategisia kumppanuuksia, jotka mahdollistavat pidemmälle
viedyn yhdessä kehittämisen.

Toimittajamme ovat suorituskykymme ja myös ”suuren perheemme” erottamaton osa. Vuosia kestänyt tiivis yhteistyö
on kasvattanut vahvoja siteitä, joiden pohjana on osapuolten
keskinäinen osaamisen ja panoksen arvostus. Jaamme yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteiset arvot ja päämäärän: rakennamme vaihe vaiheelta tuotteita, jotka on tarkoitettu hyvinvoinnin kantimiksi ihmisille ja yhteisöille.

Tuotekehitys ja kehityskumppanit
Tuotteidemme jatkuva kehittyminen on meille kunnia-asia.
Kuuntelemme tarkasti ihmisten toiveita, tutkimme trendejä sekä seuraamme lakien ja määräysten muutoksia. Niin
saamme signaaleja ohjaamaan tuotekehitystämme.
Tukeudumme tuotekehityksessä teollisen muotoilun asiantuntijoihin. Heillä ovat hallussa parhaat työkalut ja osaaminen sekä ajurina intohimo viimeisteltyihin ratkaisuihin. Yhteistyökumppaneitamme ovat myös yliopisto ja monet muut
asiantuntijaorganisaatiot, joiden kanssa parannamme edellytyksiämme vastata ihmisten odotuksiin oikea-aikaisesti ja
oikeanlaisin tuottein.
Olemme ylpeästi pohjalainen – rakastamme juuriamme ja haluamme olla ylpeitä omistamme. Toimimalla yhdessä huippuosaajien kanssa yllämme aina piirun verran parempiin
suorituksiin kuin yksin yrittämällä. Tuloksena syntyy toimivia
ja kauniita tuotteita, joiden luomat kokemukset tuottavat ihmisille puhdasta iloa.

LÄHELTÄ

Lähituotetut raaka-aineet ja osat
Osaamisen, kokemuksen ja tarpeenmukaisen tuotekehityksen tuloksena tuotteemme ovat saaneet harkitun, kestävän
rakenteen, kauniin muodon ja viimeistellyn ulkokuoren. Kaikki turha on karsittu — kaikki tarpeellinen on hiottu parhaimpaansa. Tuotteet tuovat paljon iloa käyttäjilleen.
Mahdollisimman lähellä tuotetut raaka-aineet ja tarvikkeet
sekä pitkäaikainen, pohjalaisista juurista lähtevä suunnittelu

ja valmistus ovat meidän tapamme kunnioittaa ympäristöä.
Se on meidän piipahduksemme ajan juoksussa, jolle emme
halua emmekä voi panna kampoihin.
Kestävät ratkaisut hivelevät aisteja ja vapauttavat niin mielen kuin ruumiin nauttimaan.

Rakkaudesta suomalaiseen luontoon
Juuremme ovat suomalaisessa maassa. Suoraselkäisen kansan ohella se kasvaa suorarunkoisia, rakkaudella hoidettuja
havumetsiä. Jokainen metsän puu on kerännyt renkaita läpi
vuodenkiertojen ja kertoo niiden jännittävää tarinaa. Puu tuo
viestin suomalaisesta metsästä.
Käytämme kylpytynnyreidemme verhoiluun suomalaista
kuusta ja mäntyä. Tiedämme, että meidän tapaamme myös
metsätöissä oleva metsuri tekee työtään rakkaudesta suomalaiseen luontoon. Otamme iloisina vastaan jokaisen tehtaallemme saapuvan puukuorman ja jalostamme siitä komeita tuotteita.

Puu on upea ja kestävä luonnonmateriaali. Erilaiset pintakäsittelyt parantavat puun kestävyyttä sää- ja lämpötilavaihteluiden rasituksia vastaan. Puuosat kestävät hyvinä vuosia ja
jopa vuosikymmeniä, kunhan niistä pidetään huolta. Säännöllinen pintakäsittely säilyttää puuosien arvon, ulkonäön ja
käyttömukavuuden.
Kylpytynnyreidemme ja laituriemme puuverhous on rakkaudentunnustuksemme kotimaisen puun luonteelle!

Puhdasta, kevyttä ja turvallista muovia
Meidän tehtävämme on luoda ihmisille onnen hetkiä. Ne syntyvät tyytyväisyydestä, helppoudesta ja mahdollisuudesta pysähtyä nauttimaan. Hyviin hetkiin ei kuulu ylimääräistä huolta
eikä murhetta, joka vie tilaa mielenrauhalta ja tietoiselta olemiselta. Siksi valmistamissamme tuotteissa kulkevat sulassa
sovussa kauneus, mukavuus, kestävyys ja turvallisuus.
Valmistamme kylpytynnyreiden sisäosat, laiturien ponttonit
ja jätevesijärjestelmät puhtaasta, kierrätetystä ja kestävästä
polyeteenimuovista. Se on ominaisuuksiensa ansiosta mainio
raaka-aine tuotteisiin, jotka liittyvät läheisesti ihmisten asumiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Polyeteenimateriaalin keveys helpottaa tuotteiden käsittelyä
ja lisää käyttömukavuutta.
Polyeteeni kierrätetään suurelta osin. Ylijäämämateriaali ja
käytöstä poistuneet tuotteet myllätään uudeksi raaka-aineeksi, joka jatkaa kulkuaan takaisin tuotantoon. Käytämme toisiomateriaalia niissä tuotteissamme, joissa se on määräysten
mukaan mahdollista. Polyeteeni on maailman käytetyin muovilaji.

Polyeteeni on turvallinen niin käyttäjille kuin ympäristölle. Se
on kemiallisesti neutraali eikä reagoi muiden aineiden kanssa. Se kestää hyvin pakkasta ja iskuja, mikä on perusvaatimus
pohjoisessa ilmastossamme. Meidän leveysasteillamme luonnonvoimat ja lämpötilavaihtelut altistavat materiaalit rasitukselle ja rikkoutumiselle, joista puolestaan voi seurata monenlaista ylimääräistä huolta ja murhetta. Sitä me emme halua
kenellekään!

Kaiken kestävää metallia
Tuotteemme on tarkoitettu kestämään aikaa ja olosuhteita,
ja siksi emme tingi materiaalien laadusta. Hyväksymme käyttöön ainoastaan säätä kuin säätä ja ajan hammasta sietäviä
raaka-aineita ja komponentteja.

Tuotteidemme käytön on tarkoitus olla mukavaa ja lisätä hyvinvointia. Kamiinamme valmistetaan merialumiinista, joka
on siitä erinomainen materiaali, että se kestää hyvin meriveden suolan vaikutukset.

Kylpytynnyreiden ja laiturituotteiden metalliosat ovat ruostumatonta terästä. Suuri kromipitoisuus varmistaa sen korroosionkestävyyden ja kauniin kiillon.

Kestävyys tuo iloa jokaiselle, joka haluaa nauttia elämästä
mahdollisimman paljon - ja kukapa ei haluaisi?

TUOTTEET
Yhdistävänä tekijänä vesi

Tärpit oman kylpytynnyrin valintaan
Oman valintasi mukaan
Valikoimassamme on todennäköisesti sopiva malli juuri
sinun pihapiiriisi. Voit valita mieleisesi tyylin, koon ja varustelun sekä silmääsi miellyttävän värin. Ihanuuden kruunaavat
laadukkaat lisätarvikkeet.
Vähemmän huolta
Helppohoitoiset, kestävät ja turvalliset materiaalit vähentävät huolen ja murheen määrää ja antavat tilaa nauttia hetkestä — täysin tyytyväisenä.
Sisämaahan vai meren rantaan?
Laadukkaat merialumiiniset kamiinat kestävät meriveden
suolan vaikutuksen ja sopivat niin makean kuin suolaisen
veden alueelle.

Valmis paketti vai teetkö itse?
Valikoimassamme on sekä asennusvalmiita paketteja että
tee se itse -ratkaisuja. Valitse TSI, jos nikkarointi on sinun
juttusi tai haluat kylpytynnyrin paikkaan, jonne se on muuten
vaikeaa tai mahdotonta kuljettaa, ja valmis paketti, jos keskityt mieluummin lukemiseen, kalasteluun tai puutarhanhoitoon.
Perheyrityksen kotimaisia Avainlippu-tuotteita
Avainlippu kertoo, että PW Spa on kotimainen ja vastuullinen
valinta. Valmistamme tuotteet pääosin kotimaisia raaka-aineita ja resursseja käyttäen alusta loppuun perheyrityksessämme Tervajoella.
Tinkimätön laatu ja karsittu hinta
Tuotekehityksemme on huhkinut pitkään ja oppii jatkuvasti
uutta. Tuloksena tuotteistamme on karsittu pois jokainen
ylimääräinen särmä ja nippeli ja toimintamme on virtaviivaistettu ISO-laatu- ja ympäristöjärjestelmiä noudattaen. Jäljellä
on tehokas ydin. Ja sopuisa hinta.

Kylpytynnyrit
Suomen olosuhteisiin suunnitelluissa kylpytynnyreissämme
nautit kylpyhetkistä oman pihasi rauhassa jokaisena vuodenaikana. Tuotteet ovat laadukasta, kotimaista työtä suoraan
Tervajoelta.
•
•
•
•
•
•

Reilun kokoiset paljumme mallista riippuen 4–10 hengelle
Sisäosa saumatonta, kestävää ja helposti puhdistettavaa PE-muovia
Ulkoverhoilu kotimaista kuusta tai mäntyä
Laadukkaat, puulämmitteiset kamiinat valmistettu merivettä kestävästä merialumiinista
Pinta- ja uppoasennettavat sekä liikuteltavat mallit
Saatavilla useissa eri värivaihtoehdoissa

Kylpytynnyreiden lisävarusteet
•
•
•
•
•
•

puhdistusaineet ja -välineet
istuimien lämpöeristeet
rappuset
kannet
kamiinat ja varusteet
lämpömittarit, juomatelineet yms

Laiturit, kulkusillat ja ponttonit
•
•
•
•
•

rulla-, laatikko- ja putkiponttonit
rotaatiovalutekniikalla valmistetuissa ponttoneissa ei
ole hitsaussaumoja
laiturien kannet ja kulkusillat painekyllästetystä puusta
ponttonit ovat iskun- ja pakkasenkestävää UV-suojattua
polyeteeniä (PE)
Metalliosat ovat ruostumatonta terästä (RST)

Koottavat laituripaketit
• sis. rulla-, laatikko- tai putkiponttonit, kannen ja kulkusillan
• Laiturit sisältävät myös kaikki tarpeelliset ruuvit, tiivisteet ja prikat kasausta sekä kiinnitystä varten.
Laitureiden lisävarusteet
• pollarit
• tikkaat

Puuceet ja PW-Bio-kuivakäymälät
•
•
•

Puuvalmis, elementtirakenteinen puucee
Sisältää PW-BIO-kuivakäymäläistuimen
PW-BIO voidaan toimittaa myös erillistoimituksena

Jätevesijärjestelmät
•
•
•

Jätevesijärjestelmät omakotikiinteistöihin, mökkikiinteistöihin ja saneerauskohteisiin
Pumppaamot sade-, perus- ja jätevesille
Hiekan-, öljyn- ja rasvanerottimet
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