
”Nykyaikainen tehdas, joka arvostaa  
käsityötä,” luonnehtii Screen House Oy:tä 
toimitusjohtaja Tommi Hiimos. Yritys  
valmistaa teollisia painotuotteita Turussa. 

Laadun pohja luotiin jo 30 vuotta sitten. Suuret asiakkaat, 
kuten Nokia, vaativat alihankkijoiltaan tinkimätöntä laatua. 
Tämä pakotti Screen Housen hiomaan tuotanto- ja laa-
tuprosessinsa huippuun. 
”Volyymit olivat hurjia. Tuotannossa oli muun muassa kän-
nyköiden logotarroja, ja painomäärät olivat pari miljoonaa 
viikossa. Koko prosessin tuli toimia ja laadun olla priimaa 
alusta loppuun,” Hiimos kertoo.
Yksi perustajista oli innovatiivinen konesuunnittelija, ja hä-
nen räätälöimänsä laitteet ovat omiaan etenkin suurille 
painosmäärille. Ne toimivat edelleen moitteettomasti uu-
dempien rinnalla. 

SILKKIPAINO ON TEHTAAN SYDÄN
Screen Housessa valmistetaan teollisia painotuotteita, ku-
ten käyttöpaneeleita, muovi- ja eristekalvoja sekä sähköisiä 
yhdistelmärakenteita. Silkki- eli seripaino on tehtaan ydin. 
Asiakasta palvelevat tehokkaat paino- ja stanssausmene-
telmät. Lisäksi vahvaa osaamisalaa ovat laserleikkaus ja 
-kaiverrus.
Tehtaan työlista on monipuolinen.
”Olemme usein asiakkaan viimeinen oljenkorsi – meidän
puoleemme käännytään, kun muissa painoissa on nostettu
kädet pystyyn. Kapasiteettimme taipuu edelleen hyvin suu-
riin painosmääriin ja taitomme haastaviin tehtäviin.”

VAATIVIEN ASIAKKAIDEN KELPO KUMPPANI
Screen Housen asiakaskunta on hyvin laaja. 
”Sähkö- ja elektroniikan ammattilaitteiden valmistajat ar-
vostavat kestävyyttä ja laatua. Teemme esimerkiksi kaava-
kytkimiä ja käyttöpaneeleita. 

Yrityksellä on myös vahva perinne lääketeollisuuden ali-
hankkijana.  
”Sairaala- ja lääketeollisuuden asiakkaat vaativat hyvin tark-
kaan dokumentoitua prosessia. Tämä on meillä hyvin hal-
lussa.”
Screen House on 3M-konsernin konvertteri eli sopimustoi-
mittaja. 
”Teemme haasteellisia töitä, esimerkiksi hyvin arvokkaiden 
erikoisteippien leikkausta. Esimerkkinä vaikka läpiliimattu, 
vahva vaahtoteippi, jolla voisi vaikka talon rakentaa.”

MUKANA JO SUUNNITTELUSSA
On asiakkaan etu, että Screen House on mukana suunnit-
telussa jo mahdollisimman varhaisessa proto- ja suunnit-
teluvaiheessa. 
”Suunnittelemme ja valmistamme mallit sekä valitsemme 
yhdessä asiakkaan kanssa sopivimmat tuotanto-, varastoin-
ti- ja logistiikkaratkaisut. Useimmat asiakkaamme ovatkin 

Nokian alihankkijuus loi lujan laadun

SCREEN HOUSE  
ON VAATIVIEN  

PAINOTÖIDEN ÄSSÄ 

Screen House Oy:n toimitusjohtaja Tommi Hiimos.





ottaneet meidät yhteistyökumppaniksi, joka toimii tuoteke-
hityksen apuna ja toimittaa joustavasti sekä isompia että 
pienempiä sarjoja ja tarvittaessa useita versioita,” Hiimos 
kertoo.
Screen House tunnetaan joustavuudesta ja toimitusvar-
muudesta. 
”Kaikki valmistamiimme tuotteisiin liittyvä työ tehdään tääl-
lä Turun tehtaallamme, mikä on monelle asiakkaalle tärkeä 
arvo.”

MAAILMALTA SUOMEN TURKUUN
Tommi Hiimos aloitti uransa Nokian insinöörinä, ja tie vei 
suunnittelijan vuosiksi maailmalle. Hiimos toimi myös ame-
rikkalaisen puolijohdevalmistajan myyjänä. Screen Houselle 
Hiimos siirtyi yrityskaupan myötä kolme vuotta sitten.
”Korona-aika loi uutta kysyntää. Teimme esimerkiksi run-
saasti antivirus- ja bakteerikalvoja. Kokonaisuutena liike-
vaihto kuitenkin putosi, mutta nyt ollaan taas oikealla, kas-
vun tiellä,” Hiimos iloitsee.
Yrittäjäksi siirtyminen vaati paljon uuden opettelua.
”Tehtaan haltuunottoa ovat helpottanut asiantuntevat, hy-
vät työntekijät. Asiakaspuolella taas on paljon vanhoja tut-
tuja muun muassa entisiä radiokomponenttiasiakkaitani.”

DIGILOIKKA LISÄSI TEHOKKUUTTA
Hiimoksen ensitehtävä yritysjohdossa oli hallinnon digiloik-
ka. Iso investointi sai kehittämisrahaa Business Finlandilta. 
”Aiemmin yrityksen kirjanpito tehtiin käsipelillä ja kirjanpitä-
jälle kuskattiin kottikärryllinen kuitteja. Laskutkin tehtiin käsin. 
Digitalisointi karsi turhaa työtä ja tehosti toimintaa. Nyt las-
kutus ja muu hallinnollinen työ sujuu nopeasti ja tarkasti.”
Myös varastokirjanpito uusittiin. 
”Ennen piti käydä silmämääräisesti tarkistamassa, paljonko 
tavaraa on hyllyssä. Nyt viivakoodijärjestelmän myötä käy-
tössä on nykyaikainen, tehokas sähköinen järjestelmä.”
Uusia aluevaltauksiakin on tiedossa: Hiimoksen kotipaikka-
kunnalle Espooseen avataan myynti- ja markkinointitoimisto.

SÄHKÖN HINTAAN SAATAVA HELPOTUSTA
Materiaalihintojen nousu koskettaa tasapuolisesti kaikkia 
alan toimijoita, mutta sähkön hinta valvottaa Hiimosta. 
”Sähkön heiluva hinta ja eriarvoiset sähkösopimukset aset-
tavat yrittäjät eriarvoiseen asemaan. Nyt yrittäjät on jätetty 
ihan yksin, joten valtiovallan ja päättäjien pitäisi tulla vas-
taan,” Hiimos tiukkaa.
Screen Housessa koneet kuluttavat paljon sähköä ja ratkai-
suja pitää pian tehdä.

HYVÄ HENKI JA AMMATTITAITO
Hiimos kehuu työntekijöiden ammattitaitoa. 
”Konevaltaisessa tehtaassakin vaaditaan tarkkaa käsityötä. 
Esimerkiksi kaikkea tarkkuusliimausta ei voi koneella tehdä. 
Kun liima-arkin pitää osua kymmenesosamillilleen, tarvi-
taan tarkkaa ihmiskättä,” Hiimos valaisee.
Screen Housessa työntekijöiden vaihtuvuus on hyvin pientä. 
”Arvostan osaajiamme. Tehtaassa on keskusteleva ilmapiiri 
ja hyvä henki.”
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