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Parlalta kaikin puolin kestävää parkettia 

 
Parhaillaan 70-vuotisjuhlavuotta viettävä perheyh-
tiö Olavi Räsänen Oy aloitti tuotantonsa vaneri-
pakkauksista ja kuormalavoista. 60-luku toi tuotan-
tolinjoille myös parketit, joita tytäryhtiö Parla Floor 
Oy valmistaa nykyisin. Vaneripakkausten tuotanto 
on keskitetty toiselle tytäryhtiölle Savopak Oy:lle. 
Kuormalavojen lisäksi yhtiö valmistaa mäntysaha-
tavaraa Mäntyharjulla. 
 
Ympäristön kunnioittaminen on yksi OR Groupin 
toimintaa ohjaavista periaatteista. Yhtiössä seura-
taan puumateriaalien kulkua PEFC:n alkuperän 
seurannan vaatimusten mukaisesti, mikä takaa 
tuotannossa käytetyn puuraaka-aineen olevan 
peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.  
  
PEFC-sertifikaatti jälleenmyyjien toiveena 
 
Lukkopontillisen lautaparketin valmistus aloitettiin 
vuosituhannen alussa, samaan aikaan kun parket-
tiosasto yhtiöitettiin Parla Floor Oy:ksi. Parhaim-
pana vuotena Mikkelistä on lähtenyt maailmalle 
800 000 neliötä valmista parkettia. Lisäksi tuotan-
nossa on kerrosrakenteisia mäntylattialautoja. 
 
Alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatti Parlalle 
myönnettiin vuonna 2012. ”Toive sertifiointiin tuli 
jälleenmyyjiltämme. Tuolloin sertifikaatti oli jo 
myönnetty Olavi Räsänen Oy:n valmistamille 
tuotteille, joten menettely oli tuttu. PEFC-
sertifikaatti vastasi myös EUTR:n (Euroopan puu-
tavara-asetus) tarpeisiin, jolla yritetään estää lait-
tomista lähteistä peräisin oleva puutavara EU-
alueella”, summaa Parla Floor Oy:n yksikönjohtaja Mikko Mannila syitä PEFC-sertifikaatin 
hakemiseen.   
 
Parla-lattiapäällysteiden yksi suurimmista kotimaisista jälleenmyyjistä on Väritukku Oy. Yli 
sadan Värisilmä-kauppiaan yhdessä omistama keskusliike Väritukku hoitaa ketjun yhteiset 
tuotehankinnat, tuotteiden jakelun ja varastoinnin sekä ketjun markkinoinnin ja mainonnan.  
 
 
 
 
 
 
 

Valikoimapäällikkö Kyösti Raidén esittelee 
Parlan parkettivalikoimaa Väritukun uu-
dessa Color Cafessa, Vantaalla. 
 
”Nykyisin tuotteisiin tutustuminen tapahtuu 
usein verkossa, mutta sisustusta suunni-
teltaessa asiakkaat haluavat tulla edelleen 
liikkeeseen katsomaan ja tunnustelemaan 
materiaaleja”, kertoo Raidén. 
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Vastuulliset materiaalivalinnat vastaavat kuluttajien odotuksiin 
 
Väritukun valikoimapäällikkö Kyösti Raidén on nähnyt muutoksen sekä asiakkaiden tar-
peissa että lattiamateriaalien kehityksessä vuosien varrella. Materiaalien alkuperä kiinnostaa 
vastuullista kuluttajaa. ”PEFC-sertifikaatti ja kotimaisuus olivat merkittäviä tekijöitä päätök-
sessä ryhtyä yhteistyöhön Parlan kanssa. Materiaalin alkuperä on kaiken lähtökohta – tuote-
valikoiman on vastattava asiakkaan toiveisiin”, painottaa Raidén.  
 
Internet-aikakauden asiakas on pereh-
tynyt tuotteisiin ja materiaaleihin pe-
rusteellisesti jo ennen kauppaan saa-
pumista. Asiakaspalvelijoiden on olta-
va alansa asiantuntijoita, jotta he pys-
tyvät vastaamaan asiakkaiden kysy-
myksiin – myös materiaalien alkupe-
rästä. Raidén kertoo alkuperä-
asioiden olevan vahvasti esillä myy-
jien koulutuksessa. 
 
Vuosien kuluessa vastuullinen ja lä-
hellä tuotettu puumateriaali on kor-
vannut aiemmin suosiossa olleet ek-
soottiset puulajikkeet lattiamateriaa-
leissa. ”Parketti, etenkin kotimainen, 
on suomalaisille edelleen tärkeä osa 
sisustusta”, päättää Raidén.  
  
 
 

Lisätietoja: 
 

Parla Floor Oy 

Yksikön johtaja Mikko Mannila 

mikko.mannila@or-group.fi  

puh.  020 791 9707 

  
Väritukku Oy 
Valikoimapäällikkö Raidén  
kyosti.raiden@varisilma.fi  
puh. 0500 454 092 

 
PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 
Markkinointipäällikkö Juha Uppa 
juha.uppa@pefc.fi 
puh. 045 118 9585 
 

 

Parkettilattia on edelleen suosittu valinta kodin sisus-
tuksessa, vaikka myös muiden lattiapäällysteiden 
valikoima on kasvanut.  
 
Parlan nykyinen tuotevalikoima koostuu ParlaFix-
parketeista ja kerrosrakenteisista mäntylattialaudoista 
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