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Sukupolvenvaihdos vauhdittamaan Lehtovuori Oy:n kansainvälistymistä
Suomen johtavan ympäristökalusteiden valmistajan, perinteikkään Lehtovuori Oy:n uusi
toimitusjohtaja on 1.8. alkaen kauppatieteiden kandidaatti Eero Ojanen, 26. Nykyinen
toimitusjohtaja Yrjö Ojanen keskittyy jatkossa hallitustyöskentelyyn.
Digitaalisuutta hyödyntävistä kaupunkikalusteistaan, yli 30 maahan viedyistä FinBin® -tuotteistaan ja
muotoilustaan tunnettu Lehtovuori Oy jatkaa perheyhtiönä.
Uusi toimitusjohtaja ja yhtiön merkittäväksi omistajaksi liittyvä Eero Ojanen on opiskellut
kauppatieteitä Suomen lisäksi Yhdysvalloissa ja Hongkongissa. Viime vuodet hän työskenteli yhtiön
ulkopuolella rahoitussektorilla ja liikkeenjohdon konsulttina.
– Kotimarkkina-alueemme on nyt Suomi, mutta tulevaisuudessa koko Eurooppa. Merkittävät kasvun
mahdollisuudet ovat kansainvälisillä markkinoilla, Eero Ojanen sanoo.
– Haluamme pysyä edelläkävijöinä erityisesti IOT:n yhdistämisessä korkealaatuisiin
kaupunkikalusteisiin, sillä digitaalisuus tuo kustannussäästöjä, ympäristöhyötyjä ja mahdollisuuksia
rikastaa elinympäristöämme.
Jätekuljetusten määriä voidaan vähentää jopa 80 prosenttia
Lehtovuoren uusi kärkituote on CitySolar-jäteastia, joka puristaa roskat pieneen tilaan
aurinkovoimalla ja ilmoittaa täyttymisestään jätekuljetukseen. Uutuuden yhtenä etuna on tekniikan
yhdistäminen omakotitalojen pihoilta tuttuun standardikokoiseen 240 litran jäteastiaan, jonka
tyhjennys onnistuu tavallisella jäteautolla.
CitySolar vähentää jätteiden tyhjennyskuljetusten määrän noin viidennekseen entisestä, eikä turhaa
ajoa tarvita lainkaan. Uutuuden hinta on perinteisiä jäteastioita korkeampi, mutta kuljetusten
väheneminen tuo selviä säästöjä, joiden ansiosta ”takaisinmaksuaika” on lyhyehkö.
– Kuljetuskustannukset ovat toimialalla suuri säästömahdollisuus. Myös loppuasiakkaat hyötyvät,
sillä älykkäässä roska-asiassa on aina tilaa. Markkinat ovat nyt kypsyneet ajattelemaan tuotteen
hankintahinnan sijaan koko elinkaaren kustannuksia, Eero Ojanen kertoo.
Lajitteluratkaisu Islamabadin lentokentälle
Lehtovuori Oy:n vientiasiakkaiden joukko on kasvanut tänäkin vuonna. Uusin asiakasmaa on Pakistan,
jossa Islamabadin uuden lentokentän terminaaleihin sijoitetaan Ylöjärvellä valmistettuja BermudaLehtovuori Oy
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lajitteluastioita.
Lehtovuori Oy on perustettu vuonna 1945. Design from Finland -merkin saanut yhtiö työllistää
Ylöjärven tehtaallaan ja Helsingin toimipisteessään yhteensä 40 ammattilaista. Ennuste Lehtovuori
Oy:n tämän vuoden liikevaihdosta on kuusi miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Eero Ojanen, toimitusjohtaja 1.8. alkaen
Puhelin: 050 466 3610, sähköposti: eero.ojanen@lehtovuori.fi
Yrjö Ojanen, toimitusjohtaja 31.7. saakka
Puhelin: 0500 335 568, sähköposti: yrjo.ojanen@lehtovuori.fi
Kuvatekstit:
Lehtovuori Oy jatkaa perheyhtiönä. Vetovastuu siirtyy Yrjö Ojaselta Eero Ojaselle 1.8.
Lehtovuori Oy:n uusi toimitusjohtaja Eero Ojanen, 26, on työskennellyt aiemmin rahoitussektorilla ja
liikkeenjohdon konsulttina.
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