LEHDISTÖTIEDOTE 27.4.2022
Nastarakennus Oy on siirtynyt tarkkaan harkitun laajentumissuunnitelman jälkeen osaksi Puukoti Group Oy:tä. Puukoti
Group Oy on 25.4.2022 allekirjoitetulla osakekaupalla ostanut Nastarakennus Oy:stä enemmistöosuuden. Aiemmat
omistajat Aki Heikkinen ja Juha Niemelä jäävät yhtiöön merkittäviksi omistajiksi. Lisäksi yhtiöön varataan kasvua ja
avainhenkilöstöä varten omistajuusmahdollisuus. Yrityskaupan jälkeen molempien yhtiöiden toiminta jatkuu normaalisti,
Nastarakennus Oy osana Puukoti Group – konsernia. Molemmissa yhtiöissä tämä tarkoittaa aikaisempien
yhteistyösuhteiden jatkumista, niiden kehittymistä sekä tiivistymistä entisestään, sen lisäksi molemmissa yhtiöissä avautuu
paikkoja uusille avainhenkilöille.
Tällä yhteistyöllä Puukoti Group saavuttaa konsernina merkittävän jalansijan kahdella keskeisellä kasvualueella,
pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Tämän lisäksi yhtiö tutkii laajentumista keskeisiin kasvukeskuksiin. Yhtiöllä on jo
toimipiste Pirkanmaalla. Puukoti Group Oy ja Nastarakennus Oy tavoittelevat vuodelle 2023 yhteensä 70–90 Meur
liikevaihtoa ja 8–10 Meur liikevoittoa. Kauppa tukee erinomaisella tavalla konsernin kasvustrategiaa sekä tulevaa kehitystä
kasvavana, kannattavana ja taloudellisesti vakaana tulevaisuuden ekologisen rakentamisen edelläkävijänä.
Molempia yhtiöitä on kuvastanut korkea laatu, vahva rakentamisen etiikka ja kasvuhakuisuus. Tämä pitkäjänteinen toiminta
on mahdollistanut myös molempien yhtiöiden erinomaisen taloudellisen menestymisen ja aseman, jonka kaupan myötä
odotetaan vahvistuvan entisestään.
”Nastarakennus on vahva oululainen toimija, jonka brändi tulee vahvistumaan entisestään oman identiteettinsä ja nimensä
säilyttäen. Rakentaminen painottuu edelleenkin vahvasti Oulun seudulle. Yhtiö tulee jatkossa ottamaan ekologisuuden
entistä vahvemmin huomioon rakentamisessa, johon Puukoti Group antaa oman panoksensa. Puukodin vahva ekologisen
rakentamisen osaaminen tulee vahvistamaan Nastarakennuksen brändiä tulevaisuuden vastuullisena rakentajana.
Puukoti Group ja Nastarakennus tulevat yhdessä tekemään toisistaan entistä vahvemmat”, Simo Pitkälä.
”Kaupan myötä avautuu Nastarakennukselle erinomaiset lähtökohdat kasvattaa merkittävästi asuntotuotantoa Oulun
seudulla. Puukoti Group havaittiin jo ensi tapaamisella sopivaksi kumppaniksi yhtiömme jatkuvuuden kannalta, arvomme
kohtasivat erinomaisesti, molemmilla toiminnan keskiössä laatu ja tyytyväinen asiakas sekä intohimona jatkuva
kehittyminen. Lisäksi molempien yhtiöiden pitkä ja menestyksekäs historia tuo yhdistymisen myötä tuntuvia synergiaetuja,
parantaen molempien yhtiöiden kilpailukykyä sekä antaen entistä paremmat lähtökohdat toiminnan kehittämiselle”, Aki
Heikkinen.
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Puukoti Group Oy on suomalainen ekologisen kaupunkiasumisen ja teollisen puutalorakentamisen edelläkävijä. Puukoti
Group Oy liikevaihto vuonna 2021 oli 29,06 MEUR ja sen palveluksessa työskentelee 65 työntekijää. www.puukoti.fi

