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Johannes Uusitalo NunnaUuni Oy:n ja Nunnanlahden Uuni Oy:n 
toimitusjohtajaksi 
 
NunnaUuni Oy:n ja Nunnanlahden Uuni Oy:n toimitusjohtajaksi on 16.5.2018 alkaen nimitetty Johannes 
Uusitalo. 
 
Johannes Uusitalolla on vahva kokemus tulisija-alalta työskenneltyään NunnaUunilla jo 18 vuoden ajan 
kehitystehtävissä. Lähes saman ajan hän on ollut mukana myös tulisijojen standardointityössä Suomen edustajana 
teknisen komitean TC 295/WG7 työryhmässä. Tänä aikana vaatimukset tulisijojen puhtaan palamisen suhteen ovat 
kiristyneet Keski-Euroopassa, joka on merkittävä NunnaUunin vientialue. ”Suomessa viranomaisilla rajoitukset ovat 
olleet luonnoksina pöydällä, mutta ne eivät ole vieläkään toteutuneet”, Uusitalo toteaa ja jatkaa: ”Viimeistään vuonna 
2022 Suomeenkin tulee vaatimukset tulisijojen päästöistä, kun EcoDesignin tiukat päästörajat tulevat voimaan.” Osassa 
Keski-Euroopan maita päästövaatimukset ovat jo EcoDesignin tasolla. NunnaUunin tulisijamallisto on testattu ja 
hyväksytty näille markkina-alueille. 
 
Myös Suomessa julkisissa keskusteluissa Uusitalo on havainnut ajoittain puhuttavan tulisijojen päästöistä. Laajempaan 
kuluttajajoukkoon tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta vaan yleisesti varaavia takkoja pidetään ominaisuuksiltaan 
samanlaisina. Kuitenkin takkojen vertailu on helppoa virallisten suoritustasoilmoitusten avulla. Asiakkaalle puhtaasta 
palamisesta olisi todellista hyötyä. Pihapiirin puhtaamman ilman lisäksi tulisijan sisäosat pysyvät puhtaampana ja näin 
takan lämmityskyky säilyy pitkään käytössä eikä nokipalon riskiä synny. NunnaUunin patentoimalla Kultainen Tuli  
-kaasutuspalomenetelmällä puu palaa lähes päästöittä. 
 
Vuolukivellä on tunnetusti hyvä lämmönvarauskyky. NunnaUunin erityisenä vahvuutena Johannes Uusitalo pitää 
tutkimuksista saatua tietoa eri vuolukivilajeista ja omasta kaivoksesta. NunnaUuni-tulisijoissa tätä tietoa hyödynnetään 
valikoimalla ainutlaatuinen, tulenkestävä vuolukivilaji tulipesään. Nykyiset NunnaUunin osaavat uunimestarit asentavat 
nämä tulipesän kivet oikein päin kuten nunnanlahtelaiset uunimestarit tekivät jo yli sata vuotta sitten. Nämä takaavat 
tehokkaan lämmön varautumisen heti tulipesästä alkaen ja näin NunnaUuni varaa kokoonsa nähden eniten lämpöä. 
 
Täysvuolukivisen NunnaUuni-tulisijan saa aidon luonnonkivipinnan lisäksi myös verhoiltuna tyylikkäillä keraamisilla 
laatoilla. 
 
”Osaava henkilöstö ja jälleenmyyjäverkosto sekä laadukas tuote ja yrityksen vakavaraisuus antavat pohjaa NunnaUunin 
johtamiseen eteenpäin haastavassa markkinatilanteessa”, sanoo Uusitalo. 
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Nunnanlahden Uuni -konserni on vakavarainen perheyritys, joka on riippumaton ulkopuolisista rahoittajista. Tulisijojen 
valmistuksesta, markkinointi- ja myyntitoiminnoista vastaa vuonna 2007 perustettu tytäryhtiö NunnaUuni Oy. Konsernin 
päätoimipaikka ja tuotantolaitokset sijaitsevat Juuan Nunnanlahdessa Pohjois-Karjalassa. NunnaUuni-tulisijoja myyvät 
valtuutetut jälleenmyyjät kautta maan. 
 
www.nunnauuni.com 


