


Kun Lauri Kristo suunnitteli ensimmäiset 
portaat veljensä kellarissa, ei hän tien-
nyt yksittäisen projektin kasvavan jonain 
päivänä Suomen suurimmaksi porrasyri-
tykseksi. Tänä päivänä teräsportaita ja 
kaiteita valmistava Grado Design on koti-
maassaan alan trendien suunnannäyttäjä, 
jota muut valmistajat seuraavat perässä.

Gradon takana on tuotekehitysinsinööri 
Lauri Kristo ja hänen muotoilijavaimonsa 
Elina Kristo. Gradon tarina saikin alku-
kipinän yli 10 vuotta sitten heidän opis-
keluaikanaan, kun pariskunta teki tuote-
suunnittelua yhteisessä työharjoittelussa. 

Meidän tarinamme – Intohimona portaat
Ajatus omasta yrityksestä alkoi vähitellen 
muotoutua ja lopullinen askel oli Laurin 
omalta veljeltä saatu toimeksianto. Sopi-
via portaita ei tuntunut löytyvän uuteen 
kotiin, joten Lauri päätti auttaa veljeään. 
Portaiden muotokieli oli tuolloin jämäh-
tänyt 1990-luvulle, eikä niiden ulkoasuun 
panostettu. 



Persoonallisempia portaita kaipaava jou-
tui etsimään näitä pitkän kaavan kautta, 
ja teräsportaat olivat alalla jotain täysin 
uutta. Veljelle suunnitellut portaat herät-
tivätkin pian kiinnostusta myös muissa, 
ja tilauksia alkoi tulla lisää. Tänä päivänä 
Pirkkalassa toimiva Grado työllistää yli 20 
henkilöä.

Suomalainen työ ja ammattiosaaminen 
ovat Gradolle ensisijaisen tärkeitä. Vaik-
ka tulevaisuuden suunnitelmissa onkin 
kansainvälistyminen, on alusta lähtien 
selvää, että tuotanto pidetään kotimaas-
sa.

“Design ei merkitse meille vain 
ulkonäköä, vaan se on myös 
käytännöllisyyttä. Haluamme  
kehittää moderneja ja ajattomia 
tuotteita laatutietoisille  
asiakkaille. Teemme läheistä  
yhteistyötä monien eri arkkiteh-
tien ja talosuunnittelijoiden  
kanssa.”
 
Kaikki Gradon portaat suunnitellaan ja 
valmistetaan Suomessa. Verstas ja toi-
mistotilat sijaitsevat Pirkkalassa, Tampe-
reen kupeessa. Yrityksellä on showroo-
mit Helsingissä ja Tampereella. 

Meidän tarinamme – Intohimona portaat



Ainutlaatuisen LEIJU-portaan valaistut askelmat tulevat 
suoraan seinästä. Pelkistetyn moderni porras näyttää 
leijuvan ilmassa, eikä siinä ole näkyvää runkoa, eikä 
kiinnikkeitä.



Upeat valaistut askelmat ja niiden muotoja seuraava 
sahalaitainen teräsrunko tekevät KIDE-portaasta 
erottuvan ja tyylikkään sisustuselementin.  
Moderni KIDE-porras sopii monenlaisiin sisustustyyleihin, 
ja on kotonaan niin hirsi- kuin kivitalossa.



Laadukkaat ja kestävät 
portaat ovat meille kunnia-asia. 
Huolella suunniteltu, valmistettu  
ja huollettu porras kestää vuosikymmeniä.”

“



Teollisuushenkinen LOFT-porras on yksi Gradon 
suosituimmista porrasmalleista. Portaan viimeistelty ilme 
yhdessä massiivipuuaskelmien kanssa luo kotiin kutsuvan 
lämmintä tunnelmaa.



Gradon uusi showroom avautuu syksyllä 
2021 Haagaan, vanhan Tiili-Elannon his-
toriallisiin tiloihin. Aikoinaan tässä Kaup-
palantie 2:n punatiilisessä rakennukses-
sa toimi Osuusliike Elannon myymälä. 
Elintarvikemyymälä palveli alueella asu-
neita ihmisiä rakennuksen alakerrassa 
vuosikausia. Rakennuksessa toimi muun 
muassa liha- ja leikkelemyymälä. Tiili-
Elanto onkin ollut alueen maamerkki jo 
vuodesta 1927 lähtien.

Rakennuksen takana on aikansa arvos-
tettu arkkitehti Väinö Vähäkallio (1886–
1959), joka suunnitteli lukuisia teollisuus- 
ja liikerakennuksia niin Helsinkiin kuin 
muuallekin Suomeen. Hän suosi julki-
sivuissa usein tummaa punatiiltä, joka on 
myös Tiili-Elannon tunnusmerkki. Raken-
nus oli vuosia tyhjillään, mutta saa nyt 
täysin uuden elämän showroomina. 

Historian havinaa uudella showroomilla
Isolla showroomilla on esillä kaikkien por-
rasmallien lisäksi myös käsijohdemallit ja 
puunsävyt. Lämpimästi tervetuloa tutustu-
maan kodin kauneimpaan kalusteeseen!
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