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ARKKITEHTUURIN
AMMATTILAINEN



VAHVAA 
PARVEKEJULKISIVU-

Riikun juuret ovat syvällä Alavuden Riikun kylällä. Sieltä kumpuaa 
pohjalainen sisu ja yrittämisen tahto. Asiakkaat ovat tottuneet luot-
tamaan Riikkuun ja sen vuoksi Riikku on kasvanut yhdeksi johtavis-
ta parvekejulkisivutoimittajista.    

ARVOT KOHDALLAAN
Rohkeus, osaaminen ja oppiminen on siivittänyt 
Riikkua kehittämään ja hiomaan niin prosesseja 
kuin tuotteitakin. Välittäminen, asiakkaiden ja 
henkilökunnan arvostus sekä yhdessä tekemi-
nen on rakentanut luottamusta ja luonut pitkiä 
suhteita. Turvallisuus ja vastuullisuus on kan-
nustanut Riikkua kehittämään työturvallisuutta 
ja toimimaan yhteisen ympäristömme parhaaksi. 
Rehtiys ja tavallisuus luonnehtii myös hyvin 
Riikun yrityskulttuuria. 

HALLITTUA KASVUA
Riikku on kasvanut voimakkaasti mutta halli-
tusti ja kannattavasti. Tärkeintä on ollut asia-
kastyytyväisyys ja projektien sujuva loppuun 
saattaminen. Tämä on kasvattanut asiakkaiden 
luottamusta ja siivittänyt kasvua. Riikun asiakkai-
na ovat kaikki keskeiset rakennusalan yritykset 
Suomessa.

KATSE TULEVAISUUDESSA
Asiakkaidemme luottamus Riikun tuotteisiin ja 
toimintaan on kasvattanut Riikusta merkittävän 
toimijan alallaan. Koko tuotantoprosessi on ajan 
mittaan hioutunut toimivaksi ja se antaakin hy-
vän perustan ottaa uusia kasvuloikkia. 

MATIAS PARVIAINEN, toimitusjohtaja

TÄSMÄLLISESTI JA AJALLAAN
Tuotanto on viritetty saumattomaksi osaksi koko-
naisketjua. Suunnittelutiedostot siirtyvät näppärästi 
automatisoituun tuotantoomme ja sieltä sovitussa 
aikataulussa asennustyömaalle. Kaiken takana on kui-
tenkin kokeneet ammattilaiset, joilta löytyy osaamista 
ja joustoa tiukoissakin tilanteissa.

KIMMO MUSTALAHTI, tuotantopäällikkö

LAADUKKAASTI JA YMPÄRIS-
TÖÄ KUNNIOITTAEN
Riikun toimintaa ohjaa ISO 14001 ympäristöser-
tifikaatti. Kierrätettävistä materiaaleista tehdyt 
tuotteet ja parvekelasituksen suotuisa vaikutus 
rakenteiden ikään ja koko 
elinkaaren aikana saavu-
tettu energiansäästö tekee 
Riikku-parvekelasituksesta 
kokonaisekologisen ratkai-
sun.

TESTATTU JA SERTIFIOITU 
TUOTE SEKÄ TOIMINTATAPA
Riikku-parkelelasitus on CE-hyväksytty ja koko 
toimintaa ohjaa ISO 9001 -laatusertifikaatti. Isois-
sa rakennusprojekteissa aikataulujen pitävyys ja 
sujuva toiminta ja mittatarkat 
tuotteet ovat tärkeitä. Näihin 
asiakkaat ovat tottuneet 
luottamaan.

RIIKKU HETER SAKKES 
I SVERIGE
Riikku toimii Ruotsissa tytäryhtiö Sakkesin kaut-
ta, joka tuli osaksi Riikku Groupia vuonna 2018. 
Aikaisemmin Riikku oli Sakkesin parvekelasien 
hovitoimittaja. www.sakkes.se

UUSIA AVAUKSIA
Riikku on laajenemassa myös
Norjaan. Siellä on juuri perus-
tettu tytäryhtiö Glassy As.

Ammattilaisten arvostama Riikku laajentaa nyt 
kotimaassa kuluttajamarkkinaan. Riiku Koti Oy on 
aloittelemassa kuluttajamyyntiä Suomessa.Riikun tuotantolaitos sijaitsee Suomen Alavudel-

la. Vuonna 2019 Riikku asensi 63,2 km parveke-
lasituksia ja parvekekaiteita 61,5 km.
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VANKKAA 
PROJEKTINHALLINTAA
ALUSTA LOPPUUN

Riikun vahva kasvu ja kehitys on perustunut kokonaisprojektin 
vankkaan hallintaan. Jatkuva tuotekehitys ja laadukkaat, kestä-
vät tuotteet yhdessä asiantuntijamyynnin, osaavan suunnittelu- ja 
kehitysorganisaation, nykyaikaisen tuotannon sekä mittatarkan 
asennuksen ja työnjohdon kanssa tekevät Riikusta halutun yhteis-
työkumppanin ammattirakentajien keskuudessa. 

RATKAISUJEN ASIAN-
TUNTIJAMYNTI JA TEKNINEN 
NEUVONTA
Jokainen rakennusprojekti on ainutlaatuinen. 
Riikku-asiantuntijamyynti on tärkeä apu suunni-
teltaessa optimiratkaisua rakennusprojektiin. Rii-
kun tuhansien erityyppisten projektien kokemus 
on asiakkaan käytettävissä. Asiantuntijamyyjä 
osaa hahmottaa tarpeen ja tarjota sopivat ratkai-
suehdotukset.

Riikun asiantuntijamyynti ja suunnittelu on tärkeä 
apu suunniteltaessa rakennusprojektiin optimaa-
lisia parvekekaide- ja lasitusratkaisuja.  

Suunnittelemme ja mitoitamme jokaisen par-
vekkeen yksilönä, työmaalta otettujen mittojen 
mukaisesti. Asiakastyytyväisyys varmistetaan 
räätälöidyllä detaljisuunnittelulla ja parvekekoh-
taisella mitoituksella. Kun pääsemme projektin 
suunnitteluun mukaan varhaisessa vaiheessa, 
mm. liittymädetaljeihin voidaan vielä vaikuttaa ja 
eri tuotteiden yhteensopivuus saadaan varmen-
nettua. 

Suunnittelun ja tuotekehityksen yhteystyö on 
Riikulla erittäin aktiivista. Saamme asiakkailtam-
me ja prosessin eri vaiheista hyviä kehitysideoita, 
joita mielellämme hyödynnämme tuotekehitys-
työssä. 

MIKA UITTO, suunnittelujohtaja

RÄÄTÄLÖITYJÄ RATKAISUJA
Riikku-parvekejulkisivujärjestelmä on joustava. 
Sen vakiokomponenteista sekä väri- ja kaidelasi-
vaihtoehdoista löytyy arkkitehtoonisesti yksilölli-
nen ratkaisu. Riikku on valmis kehittämään myös 
uusia ratkaisuja asiakkaan kanssa.

Riikku tarjoaa täyden suunnittelupalvelun lujuus-
laskelmineen. Muokkaamme tarvittaessa myös 
arkkitehti- ja rakennesuunnittelijan piirustukset 
sopimaan Riikun tuotevalikoimaan.  Riikku tekee 
aina omat kuvat parvekeratkaisuista rakennus-
määräykset huomioiden.  
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LAADUKKAASTI JA AIKATAULUSSA
Rakennuksen valmistuessa tekeminen tiivistyy ja urakoitsi-
jan luotettavuus korostuu. Siinä osaaminen punnitaan. Riikun 
koko prosessi huipentuu asennukseen ja laadukkaaseen 
lopputulokseen. 

Sekä työturvallisuus että tuotteen turvallisuus on ihan 
ykkösasia Riikulla.      

Juha Vetämäjärvi, asennuspäällikkö

TARKKA KOHDEMITTAUS
Riikku-parvekelasit ja -kaiteet tehdään millintar-
kasti jokaiselle parvekkeelle sen omilla mitoilla. 
Uudessakin rakennuksessa jokainen parveke on 
yksilö ja kohdemittauksella varmistetaan parve-
kelasituksen sopivuus ja toimivuus. Saneeraus-
kohteissa tarkan kohdemittauksen merkitys vielä 
korostuu.

Mittakäynti tehdään aina ennen lopullisia suun-
nitelmia. 

OMA TUOTANTO JA 
LOGISTIIKKA
Riikku-parvekelasit valmistetaan Alavudella. 
Tehdas on suunniteltu mittatilaustuotantoa var-
ten ja yksilölliset tuotteet menevät tuotantolin-
jalla läpi sujuvasti. Tuotteet syntyvät pohjalaisella 
tinkimättömyydellä. 

Omassa hallinnassa oleva kuljetuslogistiikka 
varmistaa oikea-aikaiset toimitukset työmaalle.

MITTATARKKA ASENNUS
Riikun parvekejulkisivut asennetaan pääosin 
omien asentajien voimin hallitusti ja ammattitai-
toisesti. Asennus sujuu nopeasti ja joustavasti. 
Asentajien vaihtuvuus on hyvin pientä joten 
kokemusta on karttunut paljon vuosien varrella. 

Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomio-
ta. 

TAKUUTYÖNÄ
Riikku antaa takuun niin tuotteille kuin asennuk-
sellekin.

KOKENUT TYÖNJOHTO
Riikun oma kokenut työnjohto pitää huolen työn 
sujuvuudesta ja asennuksen laadusta kaikissa 
työvaiheissa. Työnjohto myös pitää asiakkaan 
ajan tasalla ja se on myös aina valmis neuvotte-
lemaan muutoksista, joita saattaa ilmetä raken-
tamisen edetessä. 

PARASTA AIKAA PARVEKKEELLA



KATTAVA TUOTEPERHE

Riikku on Suomen johtavia parvekejulkisivujen projektitoimittajia. 
Toimitamme laadukkaat kotimaiset tuotteet uudis- ja saneeraus-
kohteisiin takuuvarmasti asennettuina. Riikun laajalla tuotepaletilla 
voidaan toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja. 

• PARVEKELASIT

• PARVEKEKAITEET

• PARVEKEJULKISIVUT

• PARVEKKEIDEN PÄÄTY- 

   JA VÄLISEINÄT

• TERASSILASIT

• RITILÄT

PARASTA AIKAA PARVEKKEELLA

OSANA TYYLIKÄSTÄ 
ARKKITEHTUURIA



PARVEKE-
LASITUS

PARVEKE-
KAITEET

VALO-
KATOT

TERASSI-
LASIT

MALLI 11A

MALLI 14A

MALLI 12A

MALLI 14A TOLPATON

MALLI 12A TOLPATON

MALLI 11A TOLPATON
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PARVEKE-
LASITUS

PARVEKE-
KAITEET

VALO-
KATOT

MALLI 1B 

MALLI 3B 

MALLI 3C 

MALLI 4A 



MALLI 7B 

MALLI 7D 

KAHVAT JA AVAUSMEKANISMIT 

KORISTE-
RITILÄT
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TERASSILASITUS

Avonainen terassi on parhaimmillaan kauniina kesäpäivänä kun 
ilma on lämmin ja elämä hymyilee. Suomen rikkaus on neljä vuo-
denaikaa, jotka ovat kauniita katsella, mutta joskus sade, tuuli ja 
räntä yllättävät. Terassilasitus muuntaa avonaisen terassin kodin 
uudeksi lisätilaksi. Sen sisustettavuus paranee ja viihtyvyys sitä 
myötä.  

Lasielementit liukuvat omissa kiskoissaan. Terassilasit voidaan lukita sisäpuolelta.
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Riikku-terassilasit saa kaksi-, 
kolme- ja neliraiteisena
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Terassilasielementtejä voi liu´uttaa kiskoilla portaattomasti.

TUO LUONNON 
LAHELLE



Valmistaja

RIIKKU GROUP OY 
www.riikku.fi
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