Armas Puolimatka lukeutui suomalaisen rakennusteollisuuden suuriin
hahmoihin.

RAKENNUSTOIMISTO
A. PUOLIMATKA OY
Puolimatka on rakentamisen ja rakennustuotantoon
liittyvän teollisuuden monialayritys, joka sai alkunsa
1947, kun Rakennustoimisto A. Puolimatka perustettiin. Yhtiön ympärille on kasvanut konserni, jonka
toiminta kattaa koko talonrakennustuotannon ja sen
tarvitseman rakennusosa-, kaluste- ja metalliteollisuuden tuotantoketjun. Se on myös merkittävä vientiyritys.
Puolimatka on Suomen neljänneksi suurin rakentaja
ja sen teollisuus on alansa monipuolisin Pohjoismaissa. Asuntotuotanto muodostaa noin yhden kolmasosan. Toimintansa aikana Puolimatka on rakentanut
noin 90 000 asuntoa. Kaksi kolmasosaa kohdistuu
julkisten rakennusten, toimisto- ja liiketilojen sekä
teollisuuslaitosten rakentamiseen.
Puolimatka-yhtiöiden vuotuinen kokonaislaskutus
on yli kolme miljardia markkaa ja ne työllistivät noin
6 600 henkilöä.
Konsernin kotimainen rakennustoiminta tapahtuu
A. Puolimatka Oy:n ja Oulun Rakennus Oy:n toimesta.
Yhteinen vuosilaskutus on n. 2,5 miljardia ja henkilöstömäärä 4 500. Yhtiöt rakentavat vuosittain noin
2 000 000 m3.
Puolimatkan koko teollisuuden liikevaihto on lähes
1 000 miljoonaa ja se työllistää 2 700 henkeä. Se toimii
Parma Oy:n alaisena. Parma Oy:n puuteollisuus on
suomen suurin erikoisovien ja -ikkunoiden tuottaja.
Betoniteollisuuden muodostavat julkisivuelementti- ja
ontelolaattatehtaat sekä betoniteknologian kehitysyksikkö Parma Engineering Forssassa. Metalliteolli-
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suuden tuotteita ovat märkätilaelementit kuten kylpyhuoneet sekä teräselementit kuten laivahytit, metallijulkisivut ja Parmanent-monitoimitilat. Parma-elektroniikka valmistaa elektroniikkatuotteita teollisuudelle.
Parma Oy vastaa itsenäisesti omista vientiprojekteistaan ja tuoteviennistään.
Tuotantoelementti Oy valmistaa Parma Oy:n alaisena
puisia teollisuus- ja maataloushalleja sekä erilaisia
puuelementtejä.
Yhtiön konepaja Oulussa valmistaa teräsrakenteita
ja -halleja sekä Vapor-energialaitteita.
Myös kalusteteollisuus toimii Parma Oy:n alaisena.
Liikevaihto on yli 250 miljoonaa ja henkilömäärä 750.
Parma-, Petra-, Tawastia, Domino- ja Cumulus -keittiö- ja erikoiskalusteet sekä Metsola-kesämökkikalusteet ja lasten ja nuorten kalusteet valmistuvat
Forssassa, Kaarinassa, Tampereella ja Nastolassa.
Fincoil-teollisuus Oy:n tuotanto-ohjelmaan kuuluvat höyrystimet, lauhduttimet, erikoisilmastointikojeet
ja lämmönsiirtimet. Liikevaihto on yli 100 miljoonaa
ja henkilöstöä 300 Vantaalla, Mikkelissä ja Hollolassa.
Puolimatkalla on pysyvä edustaja Moskovassa ja
aluetoimistot Libyassa, Espanjassa ja Hongkongissa.
Neuvostoliitto on konsernin suurin vientimaa. Parhaillaan toimitetaan Siperiaan asuinkyliä, rakennetaan
Moskovan Olympiahotellia ja saneerataan Eremitaasin
teatteria Leningradissa.
Puolimatka Internationalilla on rakennuskohteita
käynnissä Libyassa, Espanjassa ja Kiinan Kansantasavallassa.
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Rakennus- ja kalusteteollisuuden tärkeimmät alueet
ovat muut Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa. Kylmätekniikka ja ilmastointia viedään Pohjoismaihin, Keski-Eurooppaan, Iso-Britanniaan ja Kaakkois-Aasiaan.
Yrityksen osti Hankkija tammikuussa 1985.
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