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Hakola ui rohkeasti vastavirtaan
Kotimainen huonekaluvalmistaja uudistui rohkeasti: Hakola avaa oman verkkokaupan,
tuo markkinoille nuorten suomalaisten muotoilijoiden suunnittelemia tuotteita ja
laajentaa toimintaansa samaan aikaan kun muut supistavat
Kotimaisen huonekaluvalmistaja Hakolan uudistus yhdistää jo käsitteeksi muodostuneen
jurvalaisen puuseppäosaamisen ja modernin suomalaisen designin. Perheyritys Hakolassa on
kokemusta huonekalujen valmistamisesta jo yli 50 vuoden ajalta.
Viime vuosikymmenet huonekalualalla ovat olleet Suomessa synkkiä. Pilviä taivaalle ovat
tuoneet etenkin isoissa huonekaluhalleissa myytävät tuontihuonekalut, joiden massatuotantoa
vastaan pienten verstaiden on ollut vaikea lähteä hintakilpaan. Huonekalutehdas toisensa
jälkeen pohjanmaalla ja muualla Suomessa on joutunut laittamaan lapun luukulle.
Sukupolvenvaihdoksen myötä Hakolassa mietittiin samaa – pistääkö lappu luukulle vai siirtääkö
tuotanto halvempiin maihin? Molemmat tuntuivat huonoilta vaihtoehdoilta. Olisi sääli heittää
hukkaan vuosikymmenien hieno työ, eikä omasta tuotannosta luopuminenkaan tuntunut oikealta
vaihtoehdolta.
Niinpä Hakolassa päätettiin jatkaa laatuhuonekalujen valmistusta, tukea suomalaista
työtä ja puuseppäperinteen jatkumista Pohjanmaalla. Yhdistämällä nuorten lahjakkaiden
suunnittelijoiden näkemys ja jurvalaisten puuseppien osaaminen, syntyy varmasti jotain
mitä osataan maailmalla arvostaa. Hakola tekee yhteistyötä useiden tulevaisuuden
suunnittelijalupausten, kuten Studio HH:n Henri Halla-ahon ja Hinni Soinin, sekä Anni Pitkäjärven
kanssa.
Hakola Sofas&More -konsepti tekee huonekalujen ostamisesta mahdollisimman helppoa ja
vaivatonta. Hakola Sofas&More -konseptin ytimenä on kattava verkkosivusto, joka tarjoaa
asiakkaalle virtuaalisen showroomin, mahdollisuuden tutustua tuotteisiin kattavan tuotetiedon,
tarinoiden, kuvien ja videoiden avulla. Hakolan verkkokaupasta tilaaminen on tehty helpoksi,
asiakas saa tuotteen kotiinsa ilman toimituskuluja 2 viikon kuluessa.
Hakolan kaikkia tuotteita yhdistää helppohoitoisuus ja hyvä laatu. Kaikissa sohvissa, yhtä
vuodesohvaa lukuun ottamatta, on irrotettavat päälliset, jotka helpottavat puhtaanapitoa.
Lisäksi verhoilukankaiksi on valittu vain parhaita, hyvin kulutusta kestäviä ja vesipestäviä
kankaita. Sohvien rungot ovat massiivipuuta ja vaneria ja tulevat paikallisilta puusepiltä
lähialueilta.

Kuten Hakolan uusi ”Sofas&more”-slogan antaa ymmärtää, on Hakola uuden konseptinsa myötä
muutakin kuin sohvia. Mallisto tulee käsittämään muitakin kodin huonekaluja ja sisustustuotteita.
Esimakua tästä antaa Studio HH:n kanssa tekeillä oleva tuolimallisto, Salla-Maaria Syväsen
sisustustekstiilit ja Anni Pitkäjärven ihastuttava Lempi-hylly.
Hakolan täysin uudenlainen sisustuksen verkkokauppa avataan 31.8.2015. Uuden konseptin
mukaiset shop-in-shopit avataan syksyllä Kodin Ykkösissä ja lisäksi Hakola avaa oman
showroomin Helsinkiin syksyn kuluessa.
Uusi konsepti ja mallisto lanseerataan Helsinki Design Weekin L3 muotoilumakasiinissa 9.12.9.2015 ja Habitaressa 9.-13.9.2015
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Kuvapankki:
https://www.dropbox.com/sh/bdhdind8797c6kk/AACCdw_FCZD4jYiWGHW9OgWma?dl=0
Valokuvat: Juha Mänty
Hakola Oy on perheyritys, joka on toiminut Etelä-Pohjanmaalla, Jurvassa vuodesta 1993. Huonekaluja on
kuitenkin valmistettu jo vuodesta 1963, jolloin Eero Hakola perusti EH-Kaluste Oy:n. Eeron poika Jari perusti
Hakolan, joka työllistää tällä hetkellä viisi työntekijää, sekä lukuisia alihankkijoita Etelä-Pohjanmaan alueella. Tällä hetkellä Jarin tytär, muotoilija Annaleena Hämäläinen on ottamassa ohjia käsiinsä. Hakolan päätuote on tähän asti ollut verhoillut kalusteet, mutta nyt mallistoa laajennetaan muihinkin sisustustuotteisiin.
Tuotteiden jälleenmyynti Anttila Kodin1 sekä oma verkkokauppa.

