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Exel Composites on valittu Better Shelterin partneriksi tilapäisten asumusten 
rakentamiseksi YK:n pakolaisjärjestön avustamille perheille 
  
Exel Composites on valittu yhteistyökumppaniksi hankkeeseen, jonka avulla parannetaan 
pakolaisten elämänlaatua uudenlaisten väliaikaisten asuinrakennusten avulla. UNHCR eli YK:n 
pakolaisjärjestö on tilannut ensimmäiset 10.000 moduulitaloa ruotsalaiselta sosiaaliselta yritykseltä 
Better Shelteriltä. 
 
YK:n pakolaisjärjestön eli UNHCR:n, Better Shelterin ja IKEA-säätiön ainutlaatuinen yhteistyö on 
johtanut täysin uudenlaisen, yleisesti käytössä olevia telttoja turvallisemman ja kestävämmän 
asumuksen kehittämiseen pakolaisperheiden tarpeisiin ympäri maailmaa. Better Shelter on 
nonprofit-organisaatio Housing for All –säätiön tuella perustettu yritys, jonka rahoittajana toimii 
IKEA-säätiö. Better Shelterin tavoitteena on tarjota arvokkuutta ja turvallisuutta väkivallan, 
aseellisten konfliktien, vainojen ja luonnonkatastrofien vuoksi kotinsa menettäneille miljoonille 
pakolaisille. 
 
Rakennus koostuu keveästä komposiittivahvisteisesta teräsrungosta, katto- ja seinäpaneeleista, 
lattiasta sekä aurinkoenergiajärjestelmästä. Erityistä huomiota on kiinnitetty kuljetusvolyymiin, 
helppoon kokoonpanoon, hintaan, turvallisuuteen ja mukavuuteen. Rakennuksen oletettu käyttöikä 
on kolme vuotta. Prototyypit on testattu pakolaisleireillä Etiopiassa ja Irakissa. 
 
Exel Composites, joka on yksi keveiden ja kestävien komposiittiratkaisujen johtavista toimittajista 
maailmassa, on valittu yhteistyökumppaniksi komposiittiosien kehittämiseksi ja toimittamiseksi 
pakolaistaloon. Sopimuksen arvoa ei julkaista. 
 
“Tänä vuonna noin 10.000 pakolaisperheelle toimitetaan Better Shelter –asuinrakennus. Tämä on 
vasta alkua. Jatkamme Better Shelterin ja muiden ratkaisujen kehittämistä pakolaisten 
auttamiseksi. Innovatiivisuus on suurin vahvuutemme”, Better Shelterin perustaja Johan Karlsson 
sanoo. 
 
“Olemme nöyrin, mutta samalla iloisin mielin mukana näin tärkeässä projektissa, joka auttaa 
miljoonia hädänalaisia ihmisiä, jotka elävät huonoissa olosuhteissa kaukana kotoa. Hanke on 
erinomainen esimerkki keskeisimmistä arvoistamme; innovaatiosta ja kestävästä kehityksestä”, 
Exel Compositesin myynti- ja markkinointijohtaja Kari Loukola toteaa. 
 
Lisätietoja:  

Exel Composites Oyj, Kari Loukola, myynti- ja markkinointijohtaja, puh. 040 50 40 755, email 
kari.loukola@exelcomposites.com  



 
Lisätietoja ja kuvia: 

http://bettershelter.org/press/  
   

 
Better Shelter lyhyesti 
Better Shelterin missiona on kehittää ja toimittaa innovatiivisia asumisratkaisuja miljoonille kotinsa 

konflikteissa ja luonnonkatastrofeissa menettäneille ihmisille niin alhaisilla hinnoilla, että mahdollisimman 
monet voivat hyötyä niistä. Better Shelter on sosiaalinen yritys. Yrityksen tuotot investoidaan yritykseen tai 

jaetaan hyväntekeväisyysorganisaatio Housing for All –säätiölle, joka omistaa yrityksen. Better Shelter 

tunnettiin aiemmin nimellä Refugee Housing Unit. Kesäkuuhun 2013 saakka se toimi Ruotsin teollisen 
muotoilun säätiön (SVID) tytäryhtiönä. 
 

UNHCR lyhyesti 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virasto perustettiin vuonna 1951. Se tunnetaan 

myös nimellä YK:n pakolaisjärjestö. Järjestö johtaa ja koordinoi kansainvälisiä toimia pakolaisten 
suojelemiseksi ja pakolaisongelmien ratkaisemiseksi maailmanlaajuisesti. Sen päätarkoitus on turvata 

pakolaisten hyvinvointi ja oikeudet. Järjestö myöntää pakolaisstatuksen. Pakolaisille taataan mahdollisuus 
palata kotiin, integroitua oleskelumaahan tai sijoittua kolmanteen maahan. Järjestö auttaa myös valtiottomia 

henkilöitä. 

Kuudessa vuosikymmenessä YK:n pakolaisjärjestö on auttanut kymmeniä miljoonia ihmisiä aloittamaan 
elämänsä alusta. Tällä hetkellä järjestö avustaa lähes 34 miljoonaa pakolaista 8.600 henkilön voimin yli 125 

maassa. 

IKEA-säätiö lyhyesti 
IKEA-säätiön tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten olosuhteita maailman köyhimmissä yhteisöissä 

rahoittamalla kokonaisvaltaisia ja pitkäaikaisia hankkeita, jotka saavat aikaan merkittäviä ja pysyviä 

muutoksia. Säätiö työskentelee strategisten yhteistyökumppanien kanssa soveltamalla innovatiivisia 
lähestymistapoja tavoitteena saada aikaan mittavia tuloksia neljällä lapsen elämän osa-alueella: paikka, jota 

voi kutsua kodiksi, terveellinen alku elämälle, laadukas koulutus ja riittävä toimeentulo. Säätiön rahoittamien 
hankkeiden piirissä on ollut jo noin 100 miljoonaa lasta. 

 
Exel Composites lyhyesti 

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, 

valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa 
ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten 

kumppanuuksien avulla. Vuonna 2014 Exel Compositesin liikevaihto oli 79 miljoonaa euroa ja sen 
palveluksessa oli 450 henkilöä. 


