Vuorineuvos Paavo V. Suomisen perustama jäähdytysalan huolintaliike kasvoi ripeästi kylmäkalusteiden teolliseksi tuottajaksi.
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Toimitusjohtaja Ari Tolppanen
uskoo kansainvälistymisen
jatkumiseen.

HUURRE OY
Huurre-Yhtymä on tällä hetkellä maailman suurin
teollisten ja kaupallisten kylmävarastojen valmistaja.
Yhtiön pääpaikka on Tampereen kupeessa Ylöjärvellä.
– Meillä on kuusi tytäryritystä. Ne sijaitsevat Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Englannissa ja Länsi-Saksassa. lisäksi meillä on omat myyntikonttorit Singaporessa, Hararessa ja Moskovassa, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Ari Tolppanen.
Huurre-Yhtymän perustaja on suomalaisen kylmäteollisuuden uranuurtaja, vuorineuvos Paavo V. Suominen. Huurre lähti alkuun yhden miehen yrityksenä
vuonna 1946, Elinkeinotoiminnan Säännöstelytoimikunta antoi silloin Paavo V. Suomiselle luvan
perustaa jäähdytysalan huoltoliikkeen Tampereelle.
Huurre oli alallaan ensimmäinen itsenäinen yrittäjä
Tampereella ja ensimmäinen myös koko maassa Helsingin ulkopuolella. Ensimmäisenä toimintavuonna
yhtiön työtilat löytyivät Suomisen perheen kylpyhuoneesta.
Huurre-Yhtymän kehitys lähti ripeästi käyntiin.
Kylmäkalusteiden kehitys sai alkunsa vuosina 1948–
1950, jolloin yhtiö valmisti aikansa huippumoderneja
maidonmyyntipöytiä ja lihakylmälasikoita elintarvikemyymälöihin.
Vuonna 1961 käynnistyi Huurteen tehdas Ylöjärvellä.
Tehdasta laajennettiin ensimmäisen kerran jo parin
vuoden kuluttua. Viimeisin laajennus Ylöjärvellä oli
vuonna 1984, jolloin seitsemän tehdashallin rakennuskompleksin lisäksi rakennettiin erillinen laminaattoritehdas. Tehdasrakennusten lisäksi ovat 1980-luvulla
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valmistuneet elementtikypsentämö, pakkaustehdas,
trukkitalli, sahaamo, varastorakennuksia ja projektitoimintaa varten hankittu Huurre Engineering vuodelta
1985.
Tällä hetkellä Huurre-Yhtymällä on 550 työntekijää, joista 200 työskentelee yhtiön ulkomaisissa toimipisteissä. Liikevaihto on 350 miljoonaa markkaa, josta
viennin ja ulkomaantoimintojen osuus on peräti 75
prosenttia.
Toimitusjohtaja Ari Tolppanen kertoo, että yhtiön
tuotteet voidaan jakaa neljään eri ryhmään.
– Ensimmäisenä ryhmässä ovat ns. kotikylmiöt,
joiden valmistus aloitettiin runsaat kymmenen vuotta
sitten. Koko meidän tuotannostamme kotikylmiöt ovat
vain noin 10 prosenttia. Mallistoomme kuuluu kaksi
kylmiömallia, kylmiöpakastin-yhdistelmä sekä
viinikylmiö viinin pitkäaikaiseen säilytykseen.
Seuraavassa ryhmässä ovat kaupan- ja teollisuuden
kylmätilat, joiden valmistus aloitettiin vuonna 1965.
Yhtiön koko tuotannosta ne ovat noin 60 prosenttia.
– Teemme elementtirakenteisia kylmä- ja pakastehuoneita kaupan ja suurkeittiöiden käyttöön. Kaupan
lisäksi näitä tuotteita käytetään mm. ravintoloissa ja
sairaaloissa.
Huurre valmistaa myös kylmä- ja pakkasvarastoja
elintarviketeollisuuden käyttöön.
– Valmistimme mm. Vladivostokiin kalanpakkausvaraston, joka on pituudeltaan 280 metriä ja leveydeltään 80 metriä. Tuotteisiimme kuuluvat myös saranaja liukuovet, joita käytetään sekä teollisuuden että
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kaupan kylmätiloissa.
Kolmantena ryhmänä yhtiön tuotannossa ovat
elintarviketeknologiset projektit, joiden osuus tuotannosta on noin 20 prosenttia. Toimitusjohtaja Ari Tolppanen kertoo, että yhtiö on tähän mennessä toimittanut
yli 1000 elintarviketeknologista projektia ja kylmävarastoa 91 maahan.
– Suurin päätetty projekti on Sri Lankassa, jonne
teimme kalanjalostuslaitoksen. Projekteja on tehty ja
tehdään edelleenkin etupäässä kehitysmaihin, toimitusjohtaja Ari Tolppanen sanoo.
Projekteja valmistetaan kahdella eri periaatteella.
Koko homma voidaan tehdä alusta loppuun valmiiksi
tai sitten tavaratoimituksina, joka sisältää asennusvalvonnan.
– Olemme rakentaneet kehitysmaihin mm. teurastamoja, siipikarjankäsittelylaitoksia ja kalanjalostamoja.
Pahimmat kilpailijamme tällä alueella löytyvät Japanista, Länsi-Saksasta ja Italiasta.
Huurre on hankkinut enemmistön tanskalaisesta
projektivientiyhtiöstä Atlas-Contracting A/S:sta. Lihanja kalanjalostukseen erikoistunut yritys on nostanut
Huurre-Yhtymän kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.
Yhtiön uusin toimiala on puhdastilatekniikka. Vuonna
1982 saatiin Yhdysvalloista idea käyttää Huurteen
elementtiteknologiaa myös puhdastilojen rakentamiseen.
– Valmistamme puhdastiloja pääasiassa elektroniikka-, lääke ja biokemian teollisuudelle sekä tutkimustoimintaa harjoittaville laitoksille.
Huurre Clean Room Oy on toimittanut puhdastiloja
mm. Länsi-Saksaan ja Ruotsiin.
Yhtiö aloitti viennin vuonan 1959, jolloin myymäläkalusteita vietiin Neuvostoliittoon ja Ruotsiin. Tällä
hetkellä yhtiön vientimarkkinat löytyvät ympäri maailmaa.
– Meidän tuotevalikoimaamme ovat kapea-alaisesti
sanottuna kylmä ja puhdas, mutta maantieteellisesti
tuotteemme ovat erittäin laajoja. Uskon, että tulevaisuudessa kylmäpuolella kansainvälisyytemme kasvaa
edelleenkin ja puhdastila-tekniikkaan alamme panostaa nykyistä enemmän, Ari Tolppanen arvelee.
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