
Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 22.4.2020

Kontio on moderneista ja kestävistä hirsitaloistaan tunnettu toimialan edelläkävijä. Laaksolahti -talo valittiin 
viime viikolla yleisöäänestyksessä Unelmien kodiksi 2020 (Rakentaja.fi -kanavan Unelmien koti -äänestys).

Mika Rytky Kontiotuote Oy:n
toimitusjohtajaksi

Kontiotuote Oy:n hallitus on nimittänyt Kontiotuote Oy:n toimitusjohtajaksi DI Mika Rytkyn.
Hän on aloittanut tehtävässä osa-aikaisesti 14.4.2020 samalla päättäen oman yrityksensä M-Advice 
Oy:n asiakastoimeksiantoja. Kokoaikaisesti Rytky aloittaa tehtävässä viimeistään 1.6.2020.

Rytky siirtyy Kontiotuote Oy:n palvelukseen ylemmän johdon konsultointitehtävistä Lontoosta. Aiemmin Rytky on työs-
kennellyt mm. PRT-Forest Oy:n ja Nordic Tank Oy:n konserninjohtajana, PKC Group Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä yli 
kahdenkymmenen yrityksen hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä.

“Mika Rytkyn vahva kokemus useiden yritysten vaativista johtotehtävistä ja toimiminen myös konserninjohtajana PRT-Fo-
rest Oy:ssä, johon maailman suurin hirsitalovalmistaja Kontiotuote Oy:kin kuuluu, antavat hänelle erinomaiset valmiudet 
tehtävään. Tunnemme Mika Rytkyn entuudestaan ja tiedämme hänet taitavaksi ja monipuoliseksi johtajaksi. Olemme 
vakuuttuneita, että Mika pystyy viemään Kontion entistä parempaan menestykseen.” Kontiotuote Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Tero Ylinenpää sanoo.

”Kontiotuote Oy elää haasteellista aikaa ja yhtiö tarvitsee selkeän käänteen ja uudenlaisen toimintamallin. Toisaalta yhtiössä 
on myös paljon vahvaa osaamista ja kokemusta, joiden varaan tulevaisuutta on hyvä rakentaa. Lähden innostuneena uu-
distamaan Kontiota yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja kumppaniemme kanssa”, linjaa tuleva toimitusjohtaja Mika Rytky.



Pudasjäven Hyvän Olon Keskus toteutetaan Kontion SmartLog ™ -hirrellä, joka on osoittanut olevan sekä teknisesti että kaupallisesti 
erittäin kilpailukykyinen ratkaisu julkisten rakennusten toteuttamisessa.

Lisätietoja:
Kontiotuote Oy:n tuleva toimitusjohtaja Mika Rytky, p. 040 687 8449, mika.rytky@kontio.fi 
Kontiotuote Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tero Ylinenpää, p. 0400 290 234

Kontiotuote Oy, yleisesti tunnettu Kontiona, on maailman suurin hirsirakennusten valmistaja. Kontio valmistaa ekologisia ja 
hyvän sisäilman hirsirakennuksia sekä yksityis- että julkisrakentamiseen.

Pohjoissuomalaiseen PRT-Forest-konserniin kuuluva Kontiotuote Oy työllistää reilut kaksisataa työntekijää Suomessa. 
Kontion liikevaihto vuonna 2019 oli 56,7 miljoonaa euroa. Kontio toimittaa Suomen lisäksi rakennuksia vuosittain noin 
25 eri maahan. Tärkeimmät vientimaat ovat Japani, Ruotsi ja Ranska. Kontiolla on tytäryhtiö Kontio Hus Ab Ruotsissa.

Kaikki Kontion hirsirakennukset suunnitellaan ja tuotetaan Suomessa 100% kotimaisesta puuraaka-aineesta.
Kontion käyttämä arktinen mänty on kestävien hirsirakennusten materiaali.


