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RAUDUSPUUN INFRAPUNASAUNOILLE JÄTTITILAUS KIINASTA
Kauhajoella toimiva Rauduspuu Oy on tehnyt mittavan sopimuksen kiuassaunoissa käytettävien
infrapunalämmittimien toimittamisesta Kiinaan. Kiinalaisen jakeluyrityksen Jinan Dalu Mechanixm &
Electron CO Ltd:n sekä suomalaisen Nordic Set Green Oy Ltd:n kanssa tehty vientisopimus käsittää jo
vuonna 2014 huomattavan määrän infrapunalämmittimiä.
”Huomionarvoista tässä on se, että me pienenä mikroyrityksenä teemme sopimuksen jättimäisen, 4,1
miljardin vuosiliikevaihdolla toimivan konsernin kanssa. Kun vierailimme Kiinassa, tuotteemme herättivät
aivan uskomattoman paljon kiinnostusta”, toteaa Rauduspuu Oy:n toimitusjohtaja-yrittäjä Juhani Karainen.
Yrityksellä on noin kymmenen alihankkijaa, joista osa on ollut mukana tuotekehitystyössä. Kauppa tietää
työtä koko ketjulle.
Kaupan ansiosta Rauduspuu Oy:n liikevaihto sekä henkilökunnan määrä yli kolminkertaistuvat. Yritys
työllistää Kauhajoella tällä hetkellä neljä henkilöä, joista 2,5 työskentelee valmistuksessa. Ensi vuonna
työntekijöiden määrä kasvaa noin seitsemään.
Rauduspuu on jo tähän mennessä toimittanut Kiinaan parinsadan tuotteen erän testikäyttöön.
”Kiinassa valmistetaan myös meillä Suomessa myytäviä kuivan tilan infrapunasaunoja, mutta me olemme
tiettävästi ensimmäisenä maailmassa kehittäneet infrapunalämmittimen, joka toimii perinteisessä
kiuassaunassa”, kertoo Rauduspuun hallituksen puheenjohtaja Tuula Andersson. Hänen mukaansa kiuasta
ja infrapunalämmittimiä voidaan käyttää joko erikseen tai samanaikaisesti ns. yhdistelmäsaunana, jolloin
lauteilla voi nauttia molempien saunojen ominaisuuksista samanaikaisesti.
Paneelimalliset infrapunalämmittimet voidaan asentaa kiuassaunaan myös jälkiasennuksena.
Rauduspuu aloitti kiuassaunoihin tarkoitettujen infrapunalämmittimien tuotekehitystyön vuonna 2008, ja
yritys on tehnyt yhteistyötä TEKESin kanssa. Lämmittimet on sertifioitu Suomessa, Saksassa ja Venäjällä.
Lisäksi niillä on maailmanlaajuinen CB – tuote täyttää kansainväliset standardit.

Rauduspuu Oy
Vuonna 2001 perustettu Rauduspuu Oy erikoistui alkuvaiheessa puusisustamiseen. Yritys valmisti
massiivipuuhuonekaluja lähinnä julkisiin tiloihin. Vuonna 2006 valmistuksen painopiste siirtyi saunoihin, ja
vuodesta 2008 alkaen Rauduspuu on keskittynyt Duetto-saunaperheen tuotekehitykseen,
modulaarisaunoihin sekä kosteantilan infrasaunalämmittimiin.
Rauduspuu tekee yhteistyötä merkittävien kotimaisten toimijoiden kanssa.
Yrityksen liikevaihto tänä vuonna on noin 300.000 euroa ja vuoden 2014 budjetoitu liikevaihto ylittää
miljoona euroa.
Rauduspuu Oy:n toimitusjohtaja on Juhani Karainen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Tuula Andersson ja
myynti- ja markkinointijohtajana Veijo Turunen.
Lisätiedot: Tuula Andersson, p. 050 570 7155, tuula.andersson@rauduspuu.fi

