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HAMMAS HOHTEEN PALVELUVALIKOIMA LAHDESSA TÄYDENTYY KONSERNIYHTIÖ 
LOISTO LABORATORIOIDEN OSTAESSA HAMMASLABORATORIO HAMMASSTUDION 
 
 
Hammaslääkäriyritys Hammas Hohteen kanssa samaan Hohde-konserniin kuuluva Loisto 
Laboratoriot on ostanut Hammaslaboratorio Hammasstudio Oy:n ja erikoishammasteknikko Tommi 
Laurosen liiketoiminnat Lahdessa.  
 
Hammas Hohteen hammaslääkäriasema on toiminut Lahdessa jo vuodesta 2017, tarjoten laajat 
kokonaishoito- ja erikoishammaslääkäripalvelut. Hohde-konserniin nyt liittyvä Hammasstudio 
parantaa merkittävästi kokonaisvaltaisten palveluiden saatavuutta Lahden seudulla, minkä 
mahdollistaa hammaslääkäriaseman ja hammaslaboratorion saumaton yhteistyö. Hammaslääkäri- 
ja hammaslaboratoriotoiminnat jatkavat itsenäisinä yksikköinä, joiden välillä tullaan tekemään 
tiivistä yhteistyötä erityisesti digitaalisissa palveluissa. Digitaalinen toimintamalli mahdollistaa 
erittäin tarkan, laadukkaan ja nopean kokonaisvaltaisen suun terveydenhuollon palvelun. Lisäksi 
palvelutarjonta laajenee erikoishammasteknikkotoimintaan.  
 
”Hohde Lahti on toiminut Lahdessa jo usean vuoden ajan. Olemme etsineet alueelta sopivaa 
kumppania hammaslaboratoriopuolelle ja olemme erittäin iloisia saadessamme nimenomaan 
erikoishammasteknikko Tommi Laurosen ja hänen hammaslaboratoriotiiminsä mukaan Loisto 
Laboratorioihin. Lahden palvelutarjooma tulee olemaan strategiamme mukaisesti kaiken kattava, 
jossa palveluita tarjotaan perushammashoidon ja erikoishammashoidon palveluista aina 
erikoishammasteknikkopalveluihin saakka.”, kertoo Hohde-konsernin toimitusjohtaja Ville Pesonen. 
 
Hohde tuottaa jatkossa suun terveydenhuollon palveluita kahdellatoista paikkakunnalla ja 
hammaslaboratoriopalveluita yhdessätoista toimipisteessä yhdeksällä paikkakunnalla. Yhtiön   
palvelutarjooma kattaa yleishammashoidon, erikoishammashoidon ja hammaslaboratoriopalvelut 
itse tuotettuina. Loisto Laboratoriot tarjoaa asiakkailleen parasta laatua ja palvelua sekä 
henkilöstölleen loistavan paikan työskennellä ja kehittyä. 
 
Nyt julkaistut järjestelyt tukevat Hohde-konsernin strategian mukaista laajentumista 
valtakunnalliseksi toimijaksi, ja yhtiö tavoittelee voimakasta kasvua myös tulevina vuosina. Vuonna 
2021, konsernin liikevaihdon arvioidaan ylittävän 20M€. 
 
Järjestelyjen osapuolet ovat sopineet, että järjestelyjen hintoja ei julkisteta. 
 
 
Lisätietoja:  
 
Ville Pesonen, Toimitusjohtaja, Hammas Hohde, Puh. 050 435 2831, ville.pesonen@hammashohde.fi 
 

Hohde-konserni on suomalainen yritys, joka tarjoaa kattavan valikoiman suun terveydenhuollon palveluita 
konserniyhtiöidensä Hammas Hohde Oy:n ja Loisto Laboratoriot Oy:n kautta. 

Hammas Hohde Oy on yksityinen täyden palvelun hammaslääkäriyritys, jonka yli 150 suun terveydenhuollon 
ammattilaista tarjoavat laadukasta yleis- ja erikoishammashoitoa kahdellatoista paikkakunnalla Suomessa. 
www.hammashohde.fi  

Loisto Laboratoriot Oy on kotimainen hammaslaboratorioketju, jonka tuote- ja palvelutarjooma kattaa kaikki 
hammastekniset osa-alueet. Loisto Laboratorioilla on yksitoista toimipistettä yhdeksässä kaupungissa Suomessa, ja 
yhtiössä työskentelee noin 90 hammaslaboratorioalan ammattilaista. www.loistolaboratorio.fi  


