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Microsoft lähti, Protohouse jäi
Protohouse jatkaa protomallien tekemistä Nokian va nhassa tehtaassa
MALLEJA JOKA
LÄHTÖÖN.
Protohousen
vahvuutena on
monipuolisuus.
Yritys tekee niin
3d-printtausta,
koneistusta kuin
laserleikkaustakin.
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PROTOHOUSE FINLAND

MALLIT / Salossa vuodenvaihteessa aloittanut Protohouse Finland on yksi Microsoftin Polkuohjelmasta ponnistanut startupyritys.
– Meillä on toistasataa vuotta kokemusta protoilusta, kehaisee Protohousen toimitusjohtaja ja pääomistaja Jari Surakka.
– Ja vaikka startup-yrityksiä pidetään aina nuorten juttuina, meillä on keski-ikä 49,8 vuotta.
Protohousessa on töissä Microsoftin entisiä prototiimin työntekijöitä. Aikoinaan Nokian Salon
tuotekehityksen protopajassa oli
kaksitoista henkeä, joista nyt lähes
puolet on löytänyt uuden työpaikan Protohousesta.
– Kaikki koneet on ostettu Bill
Gatesilta ja olemme lisäksi Gatesin vuokralaisia. Meillä on vuokralla 330 neliötä ja vielä olisi vapaata tilaa vuokrattavana 119 700
neliötä.
Surakka myöntää, että koneisiin
on mennyt pitkä penni ja lainaa on
pitänyt ottaa rutkasti.
Surakan ensisijainen tavoite
ei ole kuitenkaan lyhentää lainaa
vaan saada työntekijöidensä palkat maksettua.
– Aikoinaan, kun olimme Microsoftin ja Nokian sisäinen protopaja, meidän ei tarvinnut kilpailla

hinnalla ja eikä miettiä kustannuksia. Nyt tilanne on toinen.

Vaikea markkinointi
Kaikkien vaikeinta on uusasiakashankinta.
– Klassinen nyrkkisääntö pitää
paikkansa. 50 kontaktista kaksi palaa asiaan ja yksi tilaa jotain. Kun
vielä olemme alalla uusia, meidän

pitää lunastaa paikkamme tässä
markkinassa. Markkinoinnissa on
ollut opettelemista, siinä että osaa
kuunnella asiakasta.
Protohousen vahvuutena Surakka pitää monipuolisuutta.
– Suomessa on koneistajia, printtaajia ja laserleikkaajia, mutta
ne ovat eri yrityksissä. Meillä on
kaikki samassa firmassa.

Asiakkaitakin on jo muutamia,
sekä lähellä Salossa että Tanskassa asti.
– Teemme prototyyppejä kaikenkokoisille asiakkaille. Voimme
tehdä 200 euron juttuja tai 20 000
euron malleja.
– Liikevaihtohaave on kymppitonni mieheen kuukaudessa. Sellainen sen pitäisi olla, mutta eihän
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se sitä vielä ole. Yksi uusi mies on
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