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Folmer sijoittaa Selka-lineen 

Folmer Equity Fund I Ky:n ja yritysjohdon omistama Riihimäen Metallikaluste Oy kehittää 
toimintaansa ja laajentaa palvelujaan hankkimalla kotimaisen julkitilakalusteiden 
valmistaja Selka-line Oy:n. 

Yrityskaupan kohteena on koko Selka-linen osakekanta. Nastolassa toimiva, vuonna 1985 perustettu Selka-line on 
laadukkaiden kotimaisten julkitilakalusteiden valmistaja ja komponenttitoimittaja. Selka-linen liikevaihto vuoden 
2011 tilikaudelta oli hieman yli 2 Meuroa. Yrityskaupan yhteydessä Riihimäen Metallikalusteen omistusrakenne 
säilyy muuttumattomana.  

”Selka-line tunnetaan erittäin korkealaatuisista tuotteista ja designista. Yrityksellä on vankka markkina-asema 
Suomessa, tavoitteenamme on myös kansainvälisen kaupan lisääminen” Folmerin toimitusjohtaja ja osakas Sami 
Tuominen sanoo. ”Kahden ammattitaitoisen organisaation osaamisten yhdistyminen vastaa kotimaisiin ja 
kansainvälisiin asiakastarpeisiin ja luo kilpailuetua yrityksille”, Folmerin pääomasijoitusjohtaja ja osakas Johanna 
Marin lisää. 

Yrityskaupan myötä Selka-line vahvistaa erityisesti myynnin ja markkinoinnin, tuotannon, henkilöstön, sekä 
talouden toiminta-alueitaan. Selka-linen toimitusjohtaja Ismo Räty toteaa yhteistyöstä: ”Odotamme uudelta 
omistajalta tukea tuotteidemme markkinoinnin ja myynnin edistämisessä. Henkilöstön osaamisen jatkuva 
kehittäminen ja organisaation kilpailukyvyn takaaminen ovat meille liiketaloudellisesti merkittäviä haasteita, joissa 
voimme yhteistyössä onnistua. Erityisesti tuotanto-osaamisessa meillä on Riihimäen Metallikalusteen kanssa hyvin 
paljon annettavaa toisillemme omilta erikoisosaamisalueiltamme”. Riihimäen Metallikalusteen toimitusjohtaja Timo 
Tanni lisää: ”Selka-linen tuote- ja palveluvalikoima täydentää Riihimäen Metallikalustetta erittäin hyvin. Yhdessä 
yritykset pystyvät toimittamaan huomattavan suuria projektitoimituksia niin julkitiloihin, juniin kuin risteilyaluksiinkin”. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Toimitusjohtaja Ismo Räty, Selka-line Oy, puh 050 307 9562, ismo.raty@selka.fi 
 
Toimitusjohtaja Timo Tanni, Riihimäen Metallikaluste Oy, puh 040 544 3986, timo.tanni@rica.fi 
 
Osakas, toimitusjohtaja Sami Tuominen, Folmer Management Oy, puh 040 708 4905, sami.tuominen@folmer.fi 
 
Osakas, pääomasijoitusjohtaja Johanna Marin, Folmer Management Oy, puh 040 533 9115, 
johanna.k.marin@folmer.fi 
 
 
Selka-line Oy on kotimainen julkitilakalusteita valmistava yritys. Yhtiön tuotannon osa-alueita ovat mm. laiva-, 
hotelli-, ravintola- ja kahvilakalusteet sekä muut julkitilakalusteet. www.selka.fi 
 
Riihimäen Metallikaluste Oy on kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä tuote- ja palveluratkaisuja suurteollisuudelle sekä 
julkis- ja pk-sektorin toimijoille tarjoava projektitoimittaja. Yhtiön tuotantoon kuuluvat mm. juna- ja erikoisistuimet, 
auditoriokalusteet sekä lämmitysjärjestelmät. Lisäksi Ricalla on huolto- ja varaosatoimintaa. www.ricaseats.com 
 
Folmer Management Oy on kotimaisiin pk-yrityksiin keskittynyt pääomasijoittaja. Folmer Management Oy tukee 
kohdeyritysten kasvua, kehittymistä ja arvonnousua yritysjohdon kumppanuuteen pohjautuvalla toimintatavalla. 
Rahaston suurimmat sijoittajat ovat Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja työeläkeyhteisöjen yhdessä perustama 
Kasvurahastojen Rahasto Ky, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, VR Eläkesäätiö, Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto Sitra, Ammattiliitto Pro, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sekä Bankpension. www.folmer.fi   
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