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HAMMAS HOHDE JATKAA KASVUAAN JA AVAA UUDEN HAMMASLÄÄKÄRIASEMAN 
TURKUUN 
 
 
Hammas Hohde Oy on ostanut Kasinonkulman Hammaslääkärit Oy:n osakekannan ja Cautore 
Oy:n (erikoishammaslääkäri Olli Jurvainen) hammaslääkäriliiketoiminnan, mitkä yhdistyvät 
Hohteen avatessa Turun ydinkeskustaan kuuden hoitohuoneen uudistetun vastaanoton. Hohde 
Turku panostaa kokonaisvaltaiseen suun terveydenhuoltoon, digitaalisuuteen ja 
erikoishammaslääkäripalveluihin. 
 
Hohde-konserni on jo aiemmin toiminut Turussa kahdella Loisto Laboratoriot Oy:n 
hammaslaboratorioyksiköllä, jotka sijaitsevat lähellä nyt avattavaa uutta hammaslääkäriasemaa. 
Turun hammaslaboratoriot jatkavat toimintaansa itsenäisinä yksikköinä. Yhteistyötä 
hammaslääkäri- ja hammaslaboratoriotoiminnan välillä tullaan tekemään erityisesti digitaalisissa 
palveluissa, sillä digitaalinen toimintamalli mahdollistaa erittäin tarkan, laadukkaan ja nopean 
kokonaisvaltaisen suun terveydenhuollon palvelun. Loisto Puutarhakadun 
hammaslaboratorioyksikköön onkin avattu uusi Design Center, joka tarjoaa hammasteknisiä 
palveluita uudella tavalla digitaalisesti suunnitellen ja 3D tulostimilla sekä jyrsimillä tuottaen. 
 
”Olemme olleet Turun suun terveydenhuollon markkinassa vahvasti mukana kahdella 
hammaslaboratorioyksiköllä. Hammaslääkäriaseman avaaminen Turkuun on ollut Hohde-
konsernin suunnitelmissa jo pidemmän aikaa, joten nyt tehdyt yritysostot ja niiden kautta uuden 
toimipisteen avaus on meille strategisesti tärkeä. Nyt palaset loksahtivat hyvin kohdalleen ja 
voimme ylpeinä tuoda Turun ydinkeskustaan uusissa tiloissa toimivan ja konseptimme mukaisen 
täyden palvelun hammaslääkäriaseman. Tilat ovat parhaillaan remontissa ja avaamaan 
pääsemme todennäköisesti lokakuun alussa. Vastaamme Turun talousalueen 
erikoishammashoidon kysyntään ammattitaitoisella tiimillä ja viimeisintä teknologiaa hyödyntävillä 
laitteilla.”, kertoo Hohde-konsernin toimitusjohtaja Ville Pesonen. 
 
Hohde-konserni tuottaa jatkossa suun terveydenhuollon palveluita kahdellatoista paikkakunnalla ja 
hammaslaboratoriopalveluita kymmenessä toimipisteessä kahdeksalla paikkakunnalla. Konsernin   
kokonaisvaltainen palvelutarjooma kattaa yleishammashoidon, erikoishammashoidon ja 
hammaslaboratoriopalvelut itse tuotettuina. Hammas Hohde tarjoaa asiakkailleen vertaansa vailla 
olevaa laatua ja palvelua sekä henkilöstölleen loistavan paikan työskennellä ja kehittyä eri 
osaamisalueiden eksperttien kanssa, uusinta teknologiaa hyödyntäen. 
 
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. 
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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 toimipisteet kahdeksassa kaupungissa Suomessa, ja yhtiössä 
työskentelee noin 80 hammaslaboratorioalan ammattilaista. www.loistolaboratorio.fi  


