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Alkusanat
Tämän juhlavuoden sisällöksi on valittu kestävä kehitys ja visuaaliseksi teemaksi puun vuosirenkaat. Tämän valinnan takana on yhtiön muutama vuosi sitten
tekemä päätös nostaa ympäristöasiat yhtä tärkeiksi
kuin kannattavuus. Kannattava liiketoiminta on pitkällä
tähtäimellä välttämätöntä, jotta voidaan toimia; kestävä
kehitys on samoin pitkällä tähtäimellä välttämätöntä,
jotta voidaan toimia.
Ympäristöasiat ja tuhlauksen välttäminen ovat olleet meille alusta asti tärkeitä, mutta aina on mahdollista parantaa ja toisaalta teknologian kehitys tuo ulottuville uusia mahdollisuuksia. Muutama vuosi sitten
olemme siirtyneet tehtaan lämmityksessä öljystä uusiutuviin polttoaineisiin. Tämä mahdollistui kaupungin kaukolämpöverkon laajentumisen myötä. Lämmön talteenottoa on myös parannettu, matkustusta korvattu uuden
teknologian tuomilla etäkokouksilla, kierrätysmateriaalin käyttöä entisestään lisätty ja viimeksi on pienennetty
valmistettavien tuotteidemme elinkaaren aikaista energiankulutusta ja ryhdytty lisäksi käyttämään puukompo-

siitteja tuotteiden rakenteissa. Tuotteiden pitkä käyttöikä, luotettavuus ja huollettavuus ovat olleet lähtökohtiamme aivan yhtiön alusta alkaen.
Jokaisella yksilöllä on oma arvomaailmansa, samoin
yrityksillä, joille sen tietenkin määrittelevät siellä toimivat ihmiset. Luonnon ja ihmisten kunnioitus nousee Genelecin ihmisten arvomaailmasta. Huolimatta teknologian kehityksestä ja suurista saavutuksista esimerkiksi kasvinjalostuksen saralla, ihminen on riippuvainen
luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, sieltähän jokapäiväinen leipämme tulee. Luonnon kiertokulku näkyy
ympärillämme joka päivä. On muokattava maa, kylvettävä, lannoitettava, kasteltava, torjuttava rikkaruohoja
ja vasta lopulta päästään korjaamaan satoa. Samalla
pitkäjänteisyydellä olemme rakentaneet koko liiketoimintaamme.
Uskomme, että monet asiakkaistamme ja käyttäjistämme arvostavat sitä, että tietävät, missä ja millaisissa
oloissa tuotteet on valmistettu ja minkälaiset asiat ja
periaatteet niiden taustalla vaikuttavat.

				Ilpo Martikainen

Foreword
The theme of this anniversary is sustainability, visually expressed as the annual rings of a tree. This selection is based on the decision we made some years
ago to raise environmental issues to equal importance
as profitability. Profitable business in the long term is a
must for us to operate, sustainability on the long term is
equally a must for us to operate.
Environmental issues and avoiding waste have been
important to us right from the beginning, but there are
always ways to improve, and on the other hand, technology development also brings new possibilities.
Some years ago we switched the factory heating from
oil to biofuels. This became possible with the expansion of the district heating network in Iisalmi. We have
improved heat recovery systems, replaced part of our
travelling by remote meetings, and further increased
the use of recycled and recyclable materials. Our latest
actions focus on the reduction of electricity consumption during the product life cycle and the application of

wood composites to the product structures. Long life
cycle, reliability and serviceability have been the starting points from the very beginning of Genelec.
Each individual person has his or her own set of
values and the same is true for companies. Respect
of people and nature is based on the values of the
Genelec people. Regardless of the great progress of
technology and fine achievements, for example, in the
field of plant breeding, man is solely dependant on nature and its diversity for our everyday bread. The natural cycles surround us every day. Soil has to be cultivated, sown, fertilized, irrigated, weeded and finally we
will get harvest. The same long-term thinking is inseparable from the building of our company.
We believe that many of our customers and users
find value in knowing where and in which conditions the
products are built, and what kinds of principles affect
the decisions behind them.

				Ilpo Martikainen
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“Vaikka toimintamme on kasvanut, niin silti tarkoitus ei
ole panna pystyyn 200 hengen tehdasta. Mielestämme
noin 20 henkilöä olisi sopiva koko tämän tyyppiselle yritykselle.”
				
				
Ilpo Martikainen
Suamaton savolaenen-lehti maaliskuussa 1981

“Although our operations have grown, we don’t intend to
have a factory of 200 employees. We think about 20 people is enough for this kind of company.”

Genelec Oy on alusta lähtien keskittynyt ensisijaisesti
aktiivisten tarkkailukaiuttimien suunnitteluun ja valmistamiseen. Täysin tuntemattomasta yrityksestä on 35 vuoden
aikana tullut oman alansa markkinajohtaja ja suhteellisen
tuntemattomasta aktiivisen kaiuttimen konseptista puolestaan vallitseva ratkaisu.
Vanhoja haastatteluja lukiessa muodostuu kuva nuorista, innostuneista kavereista, joille nuoruuden harrastuksesta tuli aikuisiän leipätyö. Heidän mieleensä ei näyttänyt juolahtavankaan se mahdollisuus, että Genelec kasvaisi niin merkittäväksi ja menestyneeksi kuin se nyt on, ei
myöskään se työmäärä, joka olisi edessä. Alusta asti mukana olleet ovatkin jälkiviisaasti todenneet, että mikäli olisi
tehty markkinatutkimus tai kysytty ulkopuolisilta, kannattaako tällainen yritys, vastaus olisi ollut suora ”ei”.
1976 Ilpo Martikainen oli ostanut vanhemmiltaan kotitilansa Lapinlahdelta, Pohjois-Savosta. Tämä vahvisti yrittäjyyden todennäköisyyttä elämänurana, koska paluumuutto
Helsingistä olisi aikanaan edessä. Genelec Oy syntyi vastauksena YLE:n esittämään kysymykseen ja ajoitus oli kyseiseen elämäntilanteeseen otollinen. YLE rakensi uutta
radiotaloa Pasilaan ja Juhani Borenius, YLE:n akustikko,
tiedusteli akustiikan jatko-opiskelijakavereiltaan, josko
nämä osaisivat suunnitella aktiivisen tarkkailukaiuttimen.
Ilpo Martikainen ja Topi Partanen selvittivät, mikä moinen
laite on ja esittelivät prototyypin kahden viikon kuluttua.

From its beginning Genelec Oy has concentrated mainly
on designing and manufacturing active speakers. During
the last 30 years a company that was completely unknown
has become the market leader in its field, and the quite unknown concept of the active speaker has become a generally accepted solution.
When reading old interviews one gets a picture of
young, enthusiastic men, whose hobby of youth becomes
a job in adulthood. It seems that it didn’t cross their minds
that Genelec could grow to be as significant and successful as it is today, nor did they realize the workload ahead
of them. The founders have now said that had they done
market research or asked some outsider, whether this was
worth trying the answer most definitely would have been
“no”.
Ilpo Martikainen had bought his home farm in Lapinlahti,
Northern Savo in 1976. This made entrepreneurship as a
career more probable, since a return from Helsinki would
likely happen in the future. Genelec Oy was founded as
the answer to a question raised by YLE and the timing was
favourable when considering the conditions at hand. Finnish Broadcasting Company, YLE, was building a new radio house in Pasila. Juhani Borenius, who worked for YLE
as an acoustician, asked his friends at a postgraduate
acoustics seminar if they could make an active monitoring
speaker. First Ilpo Martikainen and Topi Partanen asked

				
Ilpo Martikainen
March 1981, Suamaton savolaenen-magazine
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yötä? Vuosien aikana on huomattu, kuinka yrityksen kaukaisen ja tuntemattoman kotipaikan voi käytännön haasteista huolimatta muuttaa vahvuudeksi. Tehtaan nykyinen
kaunis sijainti Poroveden rannalla, luonnon äärellä, ihastuttaa vierailijoita kerta toisensa jälkeen, ja antaa myös työn
tekemiseen sopivaa rauhaa kaukana melskeestä.
Yrityksen alkutaival oli YLE:n tilauksella turvattu. Kun
työntekijöitä oli 4, riitti 340 kaiuttimen tilaus työllistämään
heidät vuodeksi. Avainhenkilöillä oli siis vuosi aikaa pohtia, keksiä, suunnitella ja toteuttaa asioita, joilla yritys pyörisi useammankin vuoden. Tuli tilaisuus aloittaa saliääniurakointi. Toinen mahdollisuus ilmeni korroosionestolaitteiden
valmistuksessa erään kurssikaverin aloitteesta.
Korroosionestolaitteita käytetään esimerkiksi maakaasuputkien ulkopuolen ja merivesiputkien sisäpuolen suojaukseen. Genelec Oy toimitti katodisen suojausjärjestelmän
mm. Loviisan ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmän merivesiputkistoon. Tästä liiketoiminnasta luovuttiin 1983.
Urakointia oli toiminnasta parhaimmillaan puolet. Kaiutinjärjestelmiä urakoitiin moniin teattereihin (mm. Kansallisteatteri, Rovaniemen ja Kuopion kaupunginteatterit), Moskovan uuden kardiologisen sairaalan kongressisaliin, Moskovan sirkukseen, toimitettiinpa YLE:lle kaksi äänitysautoakin. Viimeiseksi urakaksi jäi Tampere-talo ja viimeinen laitetoimitus meni Madridin Kuninkaalliseen Oopperaan.
Mielenkiintoinen urakka oli 1984 Virossa Kohtlajärvelle
perustettu tallinnalaisen stereolaitetehtaan kaiutinyksikkö,
jonne Genelec Oy toimitti kaiutinelementtien tuotantolinjan ja suunnitteli tuotteet. Tehtaan rakentaja oli lahtelainen
StarckJohann-Telko Oy yhteistyössä Saloran kanssa. Kaiken kaikkiaan urakan arvo oli 60 miljoonaa markkaa, Genelec Oy:n osuus siitä 5,5 Mmk. Sami Muilu vietti vajaan vuoden Virossa asennusten, koulutuksen ja käyttöönoton yhteydessä.

Kaiutin oli puutteineenkin niin lupaava, että YLE kiinnostui toden teolla. 1978, kahden vuoden ja huomattavasti perusteellisemman kehitys- ja suunnittelutyön kuluttua, ensimmäinen kaiutin, S30, oli valmis ja yritys sen valmistamiseen perustettu.
Helsingistä muutettiin kotiseuturakkauden ja aiemmin
mainitun tilakaupan ajamina Savoon. Ensimmäisinä muuttivat Olli Ketola, Ilpo Martikainen ja Sami Muilu. Ritva Leinonen aloitti 1978 syksyllä ja Topi Partanen seuraavan
vuoden tammikuussa. Akustiikkasuunnitelusta kiinnostunut Ari Varla tuli kesäharjoittelijaksi 1980. Yrityksen kotipaikaksi tuli Iisalmi kehittyneen puhelintekniikkansa ansiosta:
Iisalmi oli eteläisin silloisen kehitysaluejaon I -vyöhykkeen
kaupunki, jossa oli automaattinen puhelinjärjestelmä, naapurikunnissa oli vielä kampipuhelimet ja keskusneidit. Ensimmäiset tilat olivat Satamakadulla, kerrostalon kellarissa
oli tilaa 300 m2. Ilpo asui saman talon kolmannessa kerroksessa ja jossain vaiheessa muut asukkaat valittivat öisestä
puukenkien kopseesta rappukäytävässä.
Tuotteita meni heti vientiin. Kansainvälisyyden ja viennin
mahdollisuus ja välttämättömyys kävivät selväksi jo vuonna
1977, kun Ilpo osallistui OIRT:n kuuntelukokeeseen Budapestissä. Reissu antoi tarvittavan perspektiivin: yleisradioita
löytyy ympäri Eurooppaa ja suunta Suomen rajojen ulkopuolelle on luonnollinen tie. Itse asiassa ensimmäinen erä
kaiuttimia toimitettiinkin Italiaan, sitten vasta YLE:lle. Kansainvälisyys on ollut vahva osa Genelecin yritysidentiteettiä aivan alusta alkaen. Sille, että yritys sijaitsi kaukana Helsingistä, ei annettu turhan paljon painoa. Useissa tuon ajan
haastatteluissa yrityksen avainhenkilöt korostavat sitä, että
vientimarkkinoilla on aivan sama, onko yritys etäisesti tutulta kuulostavasta Helsingistä vai täysin tuntemattomasta
Iisalmesta. Kaukainen sijainti osattiin kääntää eduksi eksotiikan voimalla. Kukapa ei haluaisi nähdä lunta tai yötöntä
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what it was and two weeks later they had the first sample.
The prototype was far from perfect but promising enough
to raise some serious interest. In 1978, after two years of
a bit more thorough research and development work, the
first speaker, the S30, was ready and the company for
manufacturing it was founded. The company moved immediately from Helsinki to Iisalmi, in the center of Finland.
Olli Ketola, Ilpo Martikainen and Sami Muilu were the first
ones to move, Ritva Leinonen started working in September 1978 and Topi Partanen in January 1979. Ari Varla,
later responsible for acoustic design, came as a summer
trainee in 1980. Savo is the area where Topi and Ilpo had
spent their childhood. Iisalmi was chosen because of its
highly developed, automatic phone system: the phone set
had a dial ring instead of cam and operator lady. The first
facilities were in Satamakatu, 300 m2 in the basement of
an apartment building. Ilpo lived in the same building and
at some point other residents were complaining about the
noise they heard every night: Ilpo going home while wearing clogs.
The first order went to Italy, the second to YLE. Internationality and the necessity of exporting became evident
1977. Ilpo took part in a listening test by OIRT in Budapest.
The trip gave perspective: broadcasting companies exist around Europe and going abroad is a natural road. Internationality has been a strong part of the company identity right from the beginning. The fact that Genelec was located far away from the capital didn’t bother the founders.
In many interviews they emphasize how the export customers really don’t care whether the products come from
Helsinki, of which they vaguely remember hearing, or from
Iisalmi, of which they have definitely never heard. Besides,
who wouldn’t want to see such exotic things as snow or
the midnight sun? As years have passed by it has become

obvious that despite the challenges it can also be strength
to be located in the middle of nowhere. The beautiful lake
Porovesi and nature is a wow-factor for visitors time after
time. Location also gives peaceful setting for work, away
from the loudest noise.
There were four people working in the company at the
time and so YLE´s order for 340 pieces gave work for one
year. It also gave one year’s time to explore other options
to keep the company running. Opportunity knocked and
they started doing sound reinforcement contracting.
Another opportunity knocked when an old university
friend suggested manufacturing cathodic protection systems. These systems are used for prevention of corrosion,
for example in natural gas pipes or pipes that carry seawater. As an example of this business the cathodic protection
of the seawater pipes of the cooling system in Loviisa´s
nuclear power plant was delivered by Genelec Oy. This
part of the business was sold in 1983.
At its best, sound reinforcement contracting was half of
the business. Genelec Oy installed many drama theatres
in Finland (among others the National Theatre, city theatres of Rovaniemi and Kuopio, etc.), the congress hall of
the new cardiologic hospital in Moscow, the Moscow Circus and even two recording vans for YLE. The last contract
job was Tampere Hall and the last audio system supplied
went to the Royal Opera in Madrid.
One quite interesting contract job was in Kohtlajärvi,
Estonia in 1984. A Tallin stereo factory was founded and
Genelec Oy delivered the production line and the products
for its speaker department. The builder of the factory was
StarckJohann-Telko Oy in cooperation with Salora. In all it
was worth 60 million Finnish marks and Genelec’s share
was 5.5 million. Sami Muilu spent just under a year in Estonia helping with the installation and training.
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Ulkolähetysautoa asentamassa Sami Muilu ja Heikki Juntunen (takana) /
Installing a recording van, Sami Muilu and Heikki Juntunen (rear)

Topi Partanen, Ari Varla ja Sami Muilu poseeraavat akustisessa mittaushuoneessa
1987 / posing in the acoustic measurement chamber in 1987

Tehtaan rakennustyömaata talvella 1985 /
Factory building site in winter 1985

Siamäk Nagian ja Ilpo Martikainen ihastelevat uutta kaukolämpöputkea
biolämpölaitokselta/Siamäk Naghian and Ilpo Martikainen admire the new district
heating line from the biofuel plant
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Urakoinnin lopettaminen 1989 oli tärkeä ja ratkaiseva päätös yrityksen jatkon kannalta. Ennen päätöstä
tehtiin huolellinen identiteettitutkielma. Millainen yritys
Genelec Oy on ja millainen se haluaa olla: urakointiyritys vai kaiutinvalmistaja? Näistä vaihtoehdoista piti valita. Urakointi oli taloudellisesti tuottavaa, lopettaminen
ei siis perustunut kannattamattomuuteen, vaan osin
tunteeseenkin. Genelec Oy halusi identifioitua nimenomaan valmistajaksi.
Kaiuttimille oli kysyntää alusta alkaen, se näkyi
vuosi vuodelta kasvavissa tuotantomäärissä ja henkilökunnan lisäämisessä. Vuonna 1980 Genelec Oy
valmisti noin tuhat kaiutinta. Merkittävimpänä saavutuksena pidettiin pääsemistä Saksan Liittotasavallan
markkinoille. 1981 Genelec Oy toimitti tarkkailukaiuttimet ZDF:n uusiin tarkkaamoihin Mainziin.
Satamakadun tilat olivat auttamattomasti liian pienet ja jo vuonna 1981 yritys toimi useassa eri paikassa.
Työntekijöitä oli 9 ja liikevaihto 3,3 Mmk. Kaipuu väljemmille vesille oli suuri. Uusia toimitiloja etsittiin, samoin mahdollista tonttia, jolle voisi rakentaa tehtaan.
1983 kaupungin virkamiehet osoittivat tontin Poroveden rannalta, Luuniemeltä. Se oli ihanteellisesti sijoittunut sekä maisemansa että hiljaisuutensa vuoksi: järvi
vieressä, suurten maanteiden melu ja sähköradan häiriöt kaukana. Yksi taustatekijä yrityksen kotipaikan valinnassa oli aikoinaan ollut myös hiljaisuus. Kaukana
metelistä voi ajatella hiljaisia ajatuksia, ja Luuniemellä
tämä ajatus konkretisoitui entisestään. Joidenkin Ylellä
työskentelevien mukaan Genelecillä oli syvien metsien
kaihoisa soundi.
Kaupunki omisti maat ja selvitys tontin vuokraamisesta alkoi. Vuokraaminen ja rakentaminen olivat kuitenkin kiven takana. Vastustusta nousi, sillä ymmärret-

The decision to quit the sound reinforcement business in 1989 was crucial for the future of Genelec Oy.
Before making it, it was time to do some serious soul
searching. What kind of a company was Genelec Oy
and what did it want to be: a contractor or a speaker
manufacturer? These were the choices. From a financial point of view there was no need to put an end to
the contracting. Still, with a bit of intuition the decision
was made: Genelec Oy wanted to be known as a manufacturer.
There was high demand for Genelec speakers right
from the beginning: the production quantities were
growing every year as well as the number of employees. In 1980 Genelec Oy produced about 1000 speakers. The most remarkable achievement at that time
was reaching the market of Federal Republic of Germany. In 1981 Genelec Oy delivered active monitors to
ZDF’s new control rooms in Mainz.
The facilities in Satamakatu were far too small and
in 1981 the company was placed in many different locations. There were nine employees and a turnover of
3.3 million Finnish marks. There was a great longing for
better facilities. The company searched for either a new
factory or a lot where one could be built. In 1983, the
town pointed a lot next to lake Porovesi in Luuniemi.
Its location was ideal: the view was amazingly beautiful, there were no big, noisy roads nearby so it was
quiet, with no disturbance from electric railroads. One
argument when choosing location in 1978 had also
been silence. Far away from noise one can think silent
thoughts and in Luuniemi this wish became even more
concrete. Some people from YLE had described that
Genelec had the wistful sound of deep forests.
The land was owned by the town and it was time to
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tävästi muutamat kaupunginvaltuuston jäsenet näkivät tehtaan rakentamisen kauniille paikalle olevan pois
kaupunkilaisilta. Ranta haluttiin kunnostaa virkistyskäyttöön, sen lisäksi ison tiilirakennuksen järven rannalla ajateltiin rumentavan maisemaa ja pilaavan koko
kaupungin imagoa.
Asiasta väännettiin kättä toista vuotta. Genelec oli
jo muuttamassa pois, lähikunta Lapinlahti oli luvannut
järjestää yritykselle paikan. Viimein Luuniemen tontti
vuokrattiin 50 vuodeksi ja ehdoksi asetettiin 15 työntekijän työllistäminen viiden vuoden kuluessa. Pohjatyöt
tehtiin tammikuussa 1985 ja harjannostajaiset pidettiin
4.7. Rakennusalaa oli 701 m2 ja kerrosalaa 890 m2.
Tuotanto kolminkertaistui jouluun mennessä ja työntekijöitäkin oli jo 17. Yritys siis saavutti heti kaupungin sille asettamat päämäärät. Kaupunginvaltuuston

pelko edustussaunan riehakkaasta käytöstä jäi katteettomaksi, ja harva arvaa rakennuksen tehtaaksi ensi näkemältä.
Tehtaan valmistumisen jälkeen sitä on ehditty laajentaa jo neljästi. Ensimmäinen laajennus otettiin käyttöön
maaliskuussa 1993. Tuotanto sai lisätilaa 840 m2. Toinen laajennus aloitettiin 1997. Laajennuksen tieltä Genelec Oy siirsi kaupungin omistamaa Uiton majaa noin
sata metriä. Uudet tilat olivat valmiit saman vuoden lopulla. Kolmas laajennus tehtiin kesällä 2001 jolloin tuotekehitystilat kolminkertaistuivat ja piirilevyosasto siiryi
omiin tiloihinsa, ja neljäs kesällä 2005. Viimeinen laajennus toi lisätilaa tuotannon ohella muun muassa koulutuksen käyttöön. Suuri muutos tehtiin lämmitysjärjestelmässä, kun koko tehtaan lämmitys muutettiin kaukolämpöön vuonna 2009.

Vahvistinlaboratoriota Satamakadulla vuonna 1979 /
Amplifier lab in Satamakatu in 1979

Muutetaan Satamakadulta 1985. Pakkaamassa vasemmalta / Moving from
Satamakatu 1985. From left Aila Rantala, Hannu Martiskin (selin / behind him),
Vadim Konradi (Austin, Texas), Ritva Mäkäräinen ja Valma Multamaa
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find out whether they would rent it out. It was more difficult than anyone could have guessed. It was of course
understandable that there were people in the town
council who thought that building a factory in such a
nice area is not fair to the local residents. Their wish
was to use the area as a park. The construction drawings were criticized: such a building would ruin the view
when looking from the lake and the whole image of Iisalmi would suffer.
It took a couple of years to make the agreement.
Genelec Oy was ready to move away from Iisalmi. A
small village nearby, Lapinlahti, had promised some
land for the company. Finally the Luuniemi contract
was signed. The land was rented for 50 years on the
condition that the company would have 15 employees
within five years. The foundations were laid in January

Mirva Holopainen asentamassa vahvistimen
piirilevyä / assembling amplifier board

1985 and the topping-out party took place on the 4th of
July. The building area was 701 m2 with a floor space
of 890 m2.
The production tripled by Christmas and there were
17 employees. Genelec Oy immediately reached the
goals that Iisalmi had set. The town council’s fear of using the sauna and fireplace room for wild parties never
came true, and not many people guess, when seeing
the building for the first time, that it is actually a factory.
There have been four expansions since then. The
first expansion was finished in March 1993. The production line got some 840 m2 of extra space. The second expansion began in 1997. Genelec Oy moved
the so-called Uiton maja, a cabin owned by the town,
about 100 meters so that there was space to extend
the factory. The new facilities were ready by the end

Helka Honkanen ja Kari-Pekka Sirkka kokoonpanemassa 8030A:ta 2008 /
Helka Honkanen and Kari-Pekka Sirkka assembling 8030A in 2008
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Helsingin toimisto, joka perustettiin vuonna 1993,
muutti keväällä 2013 Arabiaan, vanhaan, tunnelmalliseen puutaloon. Vuosien jälkeen Helsingissä työskentelevät geneleciläiset ovat saaneet vastaavaa kauneutta
työympäristöönsä kuin upea Porovesi Iisalmessa.
Suuntautuminen vientiin oli alusta asti selvää
ja sen osuus tuotannosta on kasvanut tasaisesti.
Vuonna 1980 viennin osuus oli 20%, vuonna 1984
80%, 1990-luvun aikana se nousi aina 95% tasolle ja
2000-luvun alussa tasaantui 90% hujakoille. 2010-luvulla kotimaan markkinat ovat tasaisesti kasvaneet vuosien aikana, ja vienti on ollut noin 80%. Ensimmäiset
vientimaat olivat Italia, Pohjoismaat, Saksan Liittotasavalta, Hollanti, Itävalta ja Englanti. Vuonna 1986 alkoi
yhteistyö japanilaisen Otaritecin kanssa. Genelec Oy:n
juhliessa 10-vuotissyntymäpäiviään maahantuojia oli

12 maassa, vuonna 1993 45:ssä, ja nykyään Genelec
Oy:n tuotteita myydään jo yli 60 maassa. Samalla, kun
vienti on kasvanut, tuotteiden kotimaisuusaste on pysynyt 80 prosentin tienoilla.
Varsinaisena läpimurtona voidaan pitää Hampurin
77. AES -messuja 1985. Siellä esiteltiin 1022A, joka oli
huima menestys. Sen lisäksi Genelec Oy oli siihen aikaan ainoa valmistaja maailmassa, jolla oli kokonainen kaiutinperhe: Biamp 1019A, yleistarkkailukaiuttimet
S30 ja 1022A sekä musiikkitarkkailukaiuttimet 1024B ja
1025A. Genelec Oy:n lehdistötiedotteessa kerrotaan,
kuinka Hampurin messuilla liikkui huhu näyttelyn varsinaisesta tarkoituksesta: se olikin täydellisen Geneleckaiutinperheen esittely.
Vuonna 1985 tuotannossa oli 12 kaiutinmallia. Aktiivisten kaiuttimien lisäksi tehtiin saliääni- ja passiivi-

Messuosasto Hampurissa 1985 / Stand in Hamburg 1985

Tres Hombres
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of 1997. The third expansion was completed in summer 2001 and fourth in autumn 2005. In addition to production area the last expansion includes more premises for training and quality listening. The most recent
change was in 2009 when the whole heating system
was changed to district heating.
During spring 2013 the Helsinki office, which was
founded 1993, moved to Arabia, a district in Helsinki.
The office is now in an old wooden building which has
a unique atmosphere. After many years our people in
Helsinki now have similar beauty around them as the
marvellous lake Porovesi in Iisalmi.
The export of speakers was clear from the very beginning and its share has grown over the years. In
1980 it was 20%, in 1984 80% and in the 1990’s it
peaked to 95% but settled to around 90% in 2000’s.

Topi Partanen, Ari Varla, Sami Muilu ja Ilpo Martikainen aulakokouksessa 1987 / Topi Partanen, Ari Varla, Sami Muilu ja Ilpo
Martikainen having a corridor meeting in 1987

Since 2010 the Finnish market has steadily grown and
export has been around 80%. The first export countries
were Italy, the Nordic countries, the Federal Republic of Germany, the Netherlands, Austria and Great Britain. Cooperation with Otaritec Corp. in Japan started
in 1986. When celebrating the 10th anniversary the
marketing area was 12 countries, in 1993 Genelec Oy
had distributors in 45 countries and nowadays there
are sales in more than 60 countries. At the same time
as the export trade has been growing, the degree of
domestic added value of the products has remained
around 80%.
A breakthrough for Genelec was the 77th AES convention in Hamburg in 1985. The 1022A was introduced and it was a nice success. At that time Genelec
Oy was the only manufacturer in the world who had a

Genelecin henkilökuntaa kahvitauolla 2003. Vasemmalta / Genelec employees having coffee. From left Heikki Kortelainen, Paula Ruotsalainen,
Sanni Partanen, Ari Varla, Juha Heikkilä, Darren Rose ja Marko Rönkä
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tyksen kasvaessa systemaattisempaan ja organisoidumpaan työntekoon. Voittopuolisesti insinöörimäinen
näkökulma vaihtui laajakatseisempaan lähestymiseen,
jossa asiakkaan tarpeilla ja kokemuksilla oli yhä suurempi merkitys. Sen lisäksi haluttiin auttaa käyttäjää
kouluttamalla ja tarjoamalla mittaus- ja käyttöönottoapua. Iloisiksi tulivat senkin Etelä-Afrikkalaisen studion
insinöörit, jotka ilmoittivat ongelmasta Iisalmeen ja saivat seuraavana päivänä tehtaan miehen studioonsa.
90-lukua rytmittivät uusien tuotteiden suunnittelu ja
markkinointi. Kokonaan uusi ja kirkkain helmi oli 1991
esitelty 1031A, sittemmin vuosikymmenten merkittävimmäksi alan laitteeksi nimetty tuote. Muita yhdeksänkymmentäluvulla ilmestyneitä kaiuttimia ovat mm.
1030A, 1032A, 1029A, 1037A, 1038A ja alabassokaiuttimet (subwooferit) 1091A, 1092A ja 1094A. Vuonna
1996 käynnistettiin tytäryhtiö Genelec, Inc. Bostoniin
vastaamaan alati kasvavien USA:n markkinoiden tarpeisiin. Markkinointiviestintä uudistettiin perusteellisesti, ja perheyritys Genelec Oy vakiinnutti asemansa
johtavana aktiivikaiutinvalmistajana.
Myös 2000-luvun alkuvuodet tarjosivat haasteita.
Tuotteilla on oma elinkaarensa ja hyvätkin tuotteet uusitaan aika ajoin. Esimerkkeinä tästä ovat patentoitujen 7000-sarjan LSE™ -alabassokaiuttimien suunnittelu sekä maineikkaan kaksitiekaiutinsarjan tärkeimpien
mallien korvaaminen uudella, suorituskyvyltään yhä
paremmalla 8000-sarjalla. Viimemainittu sarja käsittää kuusi mallia, joista osa on aiempia selvästi pienempiä. Digitaalitekniikka ja ohjelmistot ovat myös tulleet
voimakkaasti mukaan uusiin tuotteisiin. Näissä kaiuttimissa on paljon edistyksellistä teknologiaa, ja ohjelmistot ovat mahdollistaneet älykkyyden rakentamisen tuotteeseen siten, että kaiutin tunnistaa akustisen ympä-

sia Hi-Fi-kaiuttimia kotimarkkinoille. Passiiviset Biway
1050A ja Triway 1051A olivat tuotannossa 1980-1982,
1049A:n tekeminen aloitettiin 1988. Passiivisista HiFikaiuttimista on sittemmin kokonaan luovuttu. Vuonna
2013 tuotannossa on noin 30 aktiivista perusmallia ja
niistä lukuisia versioita eri sovelluksiin ja eri markkinaalueille.
Urakoinnin loputtua Genelec Oy keskittyi pelkkiin aktiivisiin kaiuttimiin, ja näin yrityksestä tuli viimein se,
mistä se parhaiten tunnetaan. Tuosta yrityksen toimenkuvan muuttumisesta alkoi myös tiettyjen toimintamallien muutos. Laadun, joka itsestään selvästi liittyi kaiuttimiin, haluttiin kattavan koko yrityksen toiminnan. Kaikkien osa-alueiden piti kasvaa samassa tahdissa, ja lisääntyvää vastuuta jaettiin koko joukolle.
Tapahtui normaali yrityksen kasvuun liittyvä järjestäytyminen, missä vastuun ottaminen ulotettiin läpi
koko organisaation. Asennemuutokseen meni useita
vuosia. Laatujärjestelmän systemaattinen rakentaminen aloitettiin 1997 palkkaamalla laatupäällikkö Seppo
Aho ja laatimalla mittarit siitä, mikä oma suorituskykymme on. Kun tosiasiat ovat selvillä, on parannustoimiin ryhtyminen helpompaa ja yhdessä aikaansaatu
kehitys kaikkien nähtävissä. Rehellisen ja ansaitun ylpeyden tunteminen tehdystä työstä ei ole mitätön asia.
Se antaa mielekkyyden koko tehtävälle. Hyvät työntekijät kaikilla alueilla, tuotekehityksessä, tuotannossa, toimistossa, markkinoinnissa ja myynnissä, ovat ehdoton edellytys Genelec Oy:n menestykseen. Idea ja visio voivat olla kuinka hyviä tahansa, mutta jos niitä toteuttamaan ei löydy kunnon ihmisiä, jäävät ne idun asteelle. Yhtiöllä on ollut suuri onni saada mukaansa vuosien varrella työstään innostuneita työntekijöitä.
Alun pioneerihenkisestä työskentelystä siirryttiin yri-
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whole family of speakers: Biamp 1019A mini monitor,
broadcasting monitors S30 and 1022A and music monitors 1024B and 1025A. Genelec’s press release tells
that there was a rumour going around at the exhibition: that the purpose of the AES convention was just to
show the perfect Genelec speaker family.
By 1985 Genelec was producing 12 speaker models. Sound reinforcement and passive Hi-Fi speakers
were also manufactured for the domestic market. The
passive Biway 1050A and Triway 1051A were in production in 1980-1982 and the production of the small
1049A began in 1988. Production of passive Hi-Fi
speakers was discontinued long ago. In 2013 there are
about 30 basic active models in production and numerous modifications and versions of them for different applications and geographic areas.
After finishing sound reinforcement contracting
Genelec Oy concentrated solely on active speakers
and so it finally became what it is known for: The active
monitoring company. The change in the company’s line
of business also started a process in its working practices. The quality, which was self-evident in the products, needed to be present in all areas of the Genelec
organization.
As the company grew, the responsibilities needed
to be shared and the whole operation properly organized. It took a few of years to change attitudes but it
was certainly worth it. Our Quality Manager Seppo Aho
was hired in 1997 to start the systematic building of
the quality system. Metrics to analyze our factual performance were created first. It is easy to start improvement actions based on known facts and the results
of mutual efforts are visible to everyone. It is a great
strength to be proud of what one does. Good employ-

ees, in R&D, production, office, marketing and sales,
are the key element to Genelec’s success. One can
have a great idea and vision, but without good people to make it concrete, it is worthless. Genelec Oy has
been very lucky to have such enthusiastic employees
during the years.
As the years have gone by and the company has
grown, its working practices have naturally changed.
From a pioneering spirited workshop it has, through
many phases, become systematic and organized. The
way of thinking primarily from an engineer’s point of
view has changed into a more broadminded approach,
where the customers’ needs, expectations and experiences have a much bigger role. Genelec Oy also
wanted to help the end users by training and providing
help in calibration and installation. There is a tale about
some engineers in a studio in South Africa who called
the headquarters in Iisalmi to talk about some problems. The next day they got a visitor from the factory.
The 1990’s was a time for establishing the position as the leading manufacturer of active monitoring
speakers. New products were designed, the brightest
pearl perhaps being the 1031A in 1991, which nowadays is regarded to be the most important product of
the 90’s in the pro audio business. The 1031A was followed by 1030A, 1032A, 1029A, 1037A and 1038A,
and subwoofers 1091A, 1092A and 1094A. Genelec,
Inc. was activated in 1996 in Boston to respond to the
ever growing need of the market in the USA. The marketing was reformed completely, and family enterprise
Genelec Oy was the leading manufacturer of active
speakers.
The first years of the 21st century also presented
challenges. Products have their life span and even
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uuteen tilanteeseen, koska tietoa saa muualtakin. Genelec Oy on uusinut verkkosivustonsa säännöllisesti ja
tarjoaa sitä kautta käyttäjille laajaa palvelua, maahantuojille on sivustoilla oma alueensa. On nähtävissä, että
sähköinen kaupankäynti ja tiedonhaku verkosta edelleen lisääntyvät, vastaavasti esitemateriaalin käyttö vähenee.
Käytettävyys ja koko toiminnan suuntaaminen ekologiseen vastuuseen ovat tulevaisuuden itsestään selviä
odotuksia muilla teollisuuden alueilla, miksi ei siis myös
audioalalla. Muutaman vuosikymmenen kuluttua tullaan
varmaan ihmettelemään monia nykyisiä toimintamalleja, joista monia varmaan silloin pidetään tuhlauksena.
Genelec on nostanut omassa toiminnassaan ekologisuuden yhtä tärkeäksi mittariksi kannattavuuden rinnalle. Taloudellinen menestys ei voi tarkoittaa loputonta
luonnonvarojen tuhlaamista, ja pitkäikäiset ja laadukkaat tuotteet vähentävät omalta osaltaan turhaa kulutusta. Samalla pohdinta energiatehokkuudesta ja materiaalivalinnoista sekä työskentelytavoista yksi tae siitä,
että tuotteet voidaan edelleen valmistaa Iisalmessa.

ristönsä ja sen jälkeen säätää itsensä tilaan sopivaksi.
Älykkäät kaiuttimet (Smart Active Monitoring) ovat sementoineet Genelecin aseman uuden kaiutinteknologian edelläkävijänä.
Kuluttajapuolelle suunnatut G- ja F-sarjat julkistettiin
vuonna 2012. Genelecin käyttö kotiympäristössä jatkaa
koko ajan kasvuaan. Tuotteissamme yhdistyvät hyvä
äänentoisto ja kaunis muotoilu, joten ne on helppo
asettaa kotiin, hienoiksi esineiksi muiden joukkoon.
Vuonna 2013 julkistettiin uusi M-sarja. Tämän tuoteperheen kotelo on valmistettu kotimaisesta puukomposiitista. Tuotteet on suunnattu erityisesti uransa alkuvaiheessa oleville musiikintekijöille. M-sarjassa yhdistyvät Genelecin laatu, muotoilu ja ympäristöystävällisyys
ennennäkemättömällä tavalla tuotteiksi, jotka ovat yhä
useampien ulottuvilla.
Suuri muutos on ollut vahva ja selkeä markkinoiden
ja tuotteiden segmentointi. Muuttuvat markkinat vaativat reagoimista ja oman identiteetin pohtimista. Mihin suuntaan yritystä halutaan viedä? Mitkä asiat muodostavat yhtiön ytimen, josta tulee pitää kiinni? Segmentointityö on vahvistanut näkemystä ammattilaistuotteilla rakennetusta vahvasta pohjasta. Vaikka Genelec on nykyään tuttu näky monessa kodissa ja julkisissa tiloissa, ovat ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet
ja ratkaisut niidenkin taustalla. Laatu ja ammattilaisuus
määrittelevät Genelecin niiden käyttäjäkunnasta riippumatta.
Jakeluteiden logiikka on muuttunut nopeasti. Tieto
haetaan verkkosivuilta ja fyysinen tuote edullisimmasta
paikasta. Verkkofoorumit jakavat nopeasti käyttäjien
omia kokemuksia. Tämä on asettanut maahantuojat
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good products need renewals. Good examples are the
design of the patented LSE™ -series of subwoofers
and the replacement of most of the famous two-way
series with a new, still improved 8000 series. The 8000
series comprises already six models, some of which
are clearly smaller than their predecessors. Also digital signal processing and software control are present
in new products, and their role is growing. These monitors have lots of advanced technology, and new software enables building intelligence in to a speaker. A
speaker recognizes its environment and adapts to it.
These monitors with intelligence (Smart Active Monitors) have cemented Genelec´s position as a pioneer of
new speaker technology.
The G and F series were published in 2012 and are
directed to home users. Having Genelec speakers at
home is a growing trend. Genelec products have both
good sound and beautiful design, so it is easy to find a
place for them at home among other stylish objects.
2013 saw the launch of the new M series. Its enclosure is made of Finnish wood composite. This series
is directed especially at the younger generation of musicians. The M series combines Genelec quality, design and environmental-friendliness in products in an
unforeseen way and these products are reachable for
more people.
One big change has been a strong and clear segmentation. The everchanging markets need active reacting and at the same time there is a need for deep
identity analyses within the company. Which roads to
take? What is the core of Genelec never to be lost?
The segmentation work has strengthened the roots
in professional audio business. Even though Genelec
speakers are a familiar sight in many homes and pub-

lic spaces their history and solutions come from the
professional models. Quality and professionalism define Genelec products regardless of where they are being used.
Also the distribution logic has rapidly changed. Product information is downloaded from the web and physical product is purchased where it is most economical.
Web forums share rapidly user experiences. This has
set distributors to a new and different position, as they
are no more the only source of information. Genelec
Oy has renewed its website frequently and offers comprehensive services to users. It is easy to see that electronic business and information sharing is increasing
while the role of hardcopy brochures is shrinking.
Usability and environmental responsibility are selfevident expectations in other industries and pro audio cannot be any different. After some decades, current ways of working may be wondered about and possibly even regarded as wasteful spending. The environment is as important for Genelec as profitability. Financial success cannot mean endless waste of natural
resources, and products which last for decades mean
less useless waste. At the same time constant pondering of energy consumption, material choices and working methods are one guarantee of keeping production
in Iisalmi.
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DI Mikko Tuomi otti hänen paikkansa myynnin johtamisessa vuonna 2010. Myös tuotannossa pisimpään olleet työntekijät alkavat jäädä eläkkeelle. Pitkäaikainen
tuotantopäällikkö Väinö Iso-Markku jäi eläkkeelle syksyllä 2012 ja hänen tilalleen löytyi pitkän uran elektroniikkatuotannon parissa tehnyt DI Piia-Riitta Bergman.
Psykologian lisensiaatti Jukka Antikainen aloitti henkilöstöjohtajana tammikuussa 2011. Yhtiötä voi onnitella
siitä, että kuhunkin tehtävään on löytynyt erinomainen
jatkaja. Meneillään on siten inhimilliseen elämään kuuluva kiertokulku, jossa uudet henkilöt vuorollaan tuovat
yhtiöön oman panoksensa ja kokemuksensa. Samalla
yhtiö sopeutuu muuttuvaan ympäristöön, arvioi omaa
toimintaansa ja kehittää uusia toimintamalleja.
Ensimmäiset kymmenen vuotta olivat aikamoista
opettelua ja henkiinjäämistaistelua. Seuraavien kymmenen vuoden aikana toiminta systematisoitui ja tuotevalikoima laajeni. Kolmas vuosikymmen toi uusia ja uudistettuja tuotteita ja uutta teknologiaa, ja aloitti uuden
sukupolven tuomisen yhtiöön. Neljännen vuosikymmenen alku on tuonut omat haasteensa muuttuvien markkinoiden ja jatkuvasti kehittyvien kilpailijoiden muodossa. Genelecillä mietitään jatkuvasti, kuinka toimia
siten, että toiminta ja tuotanto säilyvät Iisamessa. Jo
alussa periaatteiksi otetut näkemykset, hyvät tuotteet,
hyvä asiakaspalvelu, tehokas toiminta ja hyvät jakelukanavat ovat osoittautuneet kestäviksi ratkaisuiksi, joiden pohjalta on hyvä jatkaa kehittymistä. Genelecin arvot usko, innostus, rehellisyys, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus ovat asioita, jotka olosuhteiden muutoksista
huolimatta pysyvät ja ohjaavat toimintaa. Ilon tuominen
lähimmäisen elämään on hyvä periaate muuallakin kuin
liike-elämässä.

”Kun riittävän uteliaasti etsii elämän merkitystä, voi
joutua Savoonkin”
				
Siamäk Naghian
			
30.9.2007 Savon Sanomat
2000-luvun puolivälissä alkanut avainhenkilöiden
vaihtuminen on jatkunut 2010-luvulla. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä alkuperäiset avainhenkilöt alkoivat siirtyä sivuun päivittäisestä johtamisesta.
Topi Partanen jäi eläkkeelle syksyllä 2005 ja hänen tilalleen tuli TkT Siamäk Naghian, jolle persialainen runous on arkipäivää ja tekniikka lähellä sosiaalipsykologiaa, ongelmanratkaisua ja vuorovaikutusta. Veikko Hyvönen siirtyi pitkäaikaisista markkinointipäällikön tehtävistään toimitusjohtajaksi vuoden 2006 alussa. Systemaattisena ja loogisena ajattelijana tunnettu Veikko paneutui yhtiön johtamiseen ja kehittämiseen syvällä antaumuksella, kunnes sovitusti lähti toteuttamaan muita
unelmiaan vuonna 2011. Siamäk siirtyi toimitusjohtajan
paikalle syksyllä 2011 ja luotsaa yritystä vahvalla näkemyksellään. Ritva Leinosen jäätyä eläkkeelle kesällä
2006 uudeksi talouspäälliköksi tuli Iiris Komulainen,
joka Tansaniassa viettämiensä vuosien jälkeen sanoo katsovansa maailmaa avartunein ja levollisin mielin. Johtava akustikkomme Ari Varla jäi eläkkeelle 2008
ja menehtyi vaikeaan sairauteen saman vuoden syksyllä. Hänen pelipaitansa roikkuu yhä katosta tuotekehityksen tiloissa. Arin työtä jatkaa fyysikko Jussi Väisänen, joka jo muutaman vuoden ajan oli ollut hänen lähin työtoverinsa. 20 vuotta kansainvälisen myynnin johtajana ollut Lars-Olof Janflod, yksi rakastetuista ruotsalaisistamme, siirtyi myynnin puolelta markkinoinnin
ja PR:n luotsaajaksi. Intohimoinen musiikinharrastaja,
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“When you are curious enough about searching for
the meaning of life, you may end up in Savo”
				
Siamäk Naghian
		
30.9.2007 Savon Sanomat
In the beginning of the 2000’s the original key personnel started to step aside from the daily management and this has continued in the 2010´s. Topi Partanen retired in autumn 2005 and was followed by
Dr.Tech. Siamäk Naghian, to whom Persian poetry is
ordinary and who regards technology close to social
psychology, problem solving and interaction. Veikko
Hyvönen, our long time marketing manager became
Managing Director in the beginning of 2006. Known
as a systematic and logical thinker, Veikko concentrated on managing and developing the company with
passion until he pursued his other dreams in 2011 as
planned. Siamäk became the Managing Director in autumn 2011 and he is piloting the company with strong
vision. Ritva Leinonen retired in summer 2006 and Iiris
Komulainen came to look after finances. After her years
in Tanzania Iiris looks at the world with a broadened
and peaceful mind. Our leading acoustician Ari Varla
retired in 2008 and passed away after a serious illness
later that year. His jersey is still hanging from the ceiling in R&D. His closest colleague for several years,
physicist Jussi Väisänen continues his work.
Lars-Olof Janflod, one of our beloved Swedes
was the head of Sales for almost 20 years. He is now
the head of Genelec Marketing and PR. MsT Mikko
Tuomi, a passionate music hobbyist has been leading the sales team since 2010. Also the eldest friends
in production are soon to retire. Our production man-

ager for long time, Väinö Iso-Markku retired in autumn 2012 and MsT Piia-Riitta Bergman, who already
has a long career in electronics production, is now our
new production manager. Lic.A. (Psych.) Jukka Antikainen joined the Genelec team as HR Director in January 2011. Genelec is to be congratulated for finding
excellent resources for each position. Ongoing circulation belongs to human life, where each of us have our
time and new personnel will bring their input and experiences. Simultaneously the company adapts to the
changing environment, assesses its own performance
and develops new ways of operation.
The first ten years were basically a struggle to stay
alive. The next ten years were spent expanding the
product range and systematizing company operations.
The third decade was the time of bringing new and renewed products and technologies and starting the generation shift of the personnel. The challenges of the
fourth decade have been the changing markets and
constantly developing competitors. We have to observe
and consider all the time how to organize our operation in such a way that we can stay in Iisalmi. Genelec
Oy has learned from its experiences, both good and
bad, and the principles of good products, good customer support, efficient operation and good distribution
have proven their value and form a solid foundation for
further development. Genelec´s values belief, enthusiasm, honesty, respect and justice are the soil, which
remains and guides the operation regardless of the
changes in the world. Bringing joy to your neighbour´s
life is a good principle even outside business life.
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Siamäk Naghian

Iiris Komulainen
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Lars-Olof Janflod

Mikko Tuomi
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Laatupäällikkö Seppo Aho / Quality Manager

Maire Lappalainen

Aki Mäkivirta, Mr. DSP

Jenni Mehtonen

Mari Primetta ja / and Seija Katainen
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Piia-Riitta Bergman vastaa tuotannosta / manages production

Arto Juntunen

Jukka Antikainen, henkilöstöjohtaja / HR Director

Keijo Nissinen ja / and Jussi Väisänen
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Clifford Pereira, miehemme Mumbaissa /
our man in Mumbai

Pekka Nissinen

Antti Tuomela

Helsinki team: Sami Mäkinen, Anders Nyman, Tomi Hassinen, James Gallacher, Andrea Milana, Nina Engbert, Mika Niilonen

Markus Kahelin
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Saija Luontama

Stockholm team: Jarmo Masko, Lars-Olof Janflod, Sten Olsson, Patrick Lundin

Juha Holm

Kyösti Janatuinen

Aki Säisä, Ari Kattainen ja / and Birgitta Honkanen
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Noa Eskelinen

Ilkka Rissanen

Tommi Paavilainen

Minna Kaikkonen testaa / testing

Riitta Eskelinen käsinladonnassa /
inserting components

Markku Kulomaki

Jaakko Nisula
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Jouni Rossinen

Juho Väisänen

Jukka Latva-Hakuni

Kari Pehkonen

Jussi Kääriäinen
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Markku Syrjäpalo

Anne Tissari

Pekka Moilanen

Teemu Peltokangas
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Jani Väisänen

Markku Mykkänen

Markku Sinisalo

Sirkka Kopeli

Juha Urhonen

Sanna Rönkä, Anne Martikainen, Minna Hukkanen
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Edistyksellisiä ratkaisuja
Advanced solutions

“(...) Sellaista ei saa mistään valmiina.”
				
				

Topi Partanen
Hifi-lehti 8/95

Suuntainteknologia

Aktiiviperiaate

Diffraktio on eräs äänen säteilyyn vaikuttava ilmiö.
Siitä on kysymys esimerkiksi silloin, kun kaiutinkotelon
terävä reuna, maskikehys, kaiutinelementin asennusaukko tai joku muu ns. akustinen epäjatkuvuuskohta
toimii sekundäärisenä äänilähteenä. Diffraktion välttämiseksi tällaiset epäjatkuvuudet tulee poistaa niin kaiutinkotelosta kuin asennusympäristöstä, tai vaihtoehtoisesti estää äänen säteily epäjatkuvuuksien suuntaan. Vuonna 1985 julkistettu 1022A oli yhdistelmä molemmista. Epäjatkuvuuksien välttämiseksi kotelo oli
pyöreäkulmainen ja suuntakuvion hallitsemiseksi keskiääni- ja diskanttielementtien edessä oli huolellisesti muotoiltu suuntain. Tämä oli Genelec Oy:n suuntainteknologian DCW™:n (Directivity Control Waveguide™) alku. Kyseessä on monimutkainen ja huolellisesti mitoitettu pinta, joka voidaan suunnitella niin, että
kaiuttimen suuntakuvio on laajalla taajuusalueella vakio. Suuntain pienentää myös säröä ja lisää kaiutinelementin herkkyyttä. Yhdessä kaikki suuntaimen edut
aistitaan parempana stereokuvana ja luonnollisempana
toistona.

Aktiivikaiuttimessa äänipöydästä, tallentimesta tms.
lähteestä saatava matalatasoinen äänisignaali jaetaan
ensin jakosuotimella yleensä kahteen, kolmeen tai neljään kaistaan. Koska signaalitaso on matala ja teho
pieni, jako voidaan tehdä elektronisin komponentein
hyvin tarkasti ja samalla esimerkiksi oikaista kaiutinelementtien vasteita, korjata niiden herkkyyseroja, rakentaa ylikuormalta suojaavia tai huonevastetta korjaavia
piirejä jne. Näiden toimien jälkeen kukin taajuuskaista
vahvistetaan erikseen omalla tehovahvistimella ja syötetään suoraan vastaavaan kaiutinelementtiin. Tämä
perusperiaate on ollut tunnettu jo kauan, mutta sitä pidettiin lähinnä erikoisuutena kunnes Genelec Oy aloitti
toimintansa vuonna 1978.
Edistyksellisten radioyhtiöiden ulkopuolinen maailma
suhtautui alkuvuosina aktiivikaiuttimiin vastahakoisesti.
Vähitellen kokousesitelmät, tuote-esittelyt, koulutustilaisuudet, messut ja muu julistustoiminta aktiiviperiaatteen eduista alkoi kantaa hedelmää. Vuonna 1989 julkistettu suuri malli 1035A ja vuonna 1991 julkistettu pienehkö 1031A merkitsivät käännekohtaa koko ammattiaudiotoiminnassa: aktiiviperiaatteesta tuli 90-luvulla
tarkkailukaiutinten vallitseva rakenneratkaisu. Vähitellen muillakin alan sektoreilla, erityisesti sali- ja muusikkokäytössä aktiiviperiaatteeesta on tullut yleinen.
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“(...) There is no place where you can buy
such a thing.”
				
Topi Partanen
				
Hifi-magazine 8/95

Directivity Control Waveguide™

Active Monitor Technology

One of the important phenomena affecting the
sound radiation of a loudspeaker system is called diffraction. It means that acoustical discontinuities, such
as sharp cabinet edges, typical grilles and some driver
mounting methods act as secondary sound sources.
Ways to avoid diffraction effects are to remove any discontinuities in the speaker itself, or minimize the effect
of discontinuities by limiting the sound radiation only
to the desired direction. In 1985 the 1022A combined
both by shaping the cabinet edges appropriately and
by controlling the directivity. This was the birth of the
DCW™ (Directivity Control Waveguide™) technology,
which controls the dispersion of the emitted wavefront
in a predictable way. This specially curved, rigid surface fitted in front of the drive unit can be dimensioned
for constant directivity, and with a large waveguide the
control may extend down to low midrange frequencies.
The DCW™ technology also reduces driver distortion,
improves sensitivity and provides uniform frequency response in a wide listening window. All of these aspects
greatly enhance stereo imaging and the overall fidelity
of a monitoring system.

In an active speaker system the audio input signal is first divided with a crossover network into typically two, three or four frequency bands. The filtering is
done with a low level signal, which brings many advantages in terms of accuracy, equalization and system total performance, and also makes it easy to realize response adjustments, protection circuitry, etc. Once the
signal is properly filtered, each frequency band is amplified by a dedicated power amplifier and fed directly
to the respective loudspeaker driver. This principle itself
has been known for decades but it was treated more
like a curiosity until Genelec started introducing it to the
industry in 1978.
In the early years, despite the interest from advanced broadcast companies, customers were reluctant to buy a complete active system. Over time, however, intensive presentations and seminars around
the world have demonstrated to end-users the undeniable advantages of this principle. The release of the
large 1035A in 1989 and smallish 1031A in 1991, and
the success of these products, marked the wide acceptance of the active philosophy by the whole pro audio industry. Over the years it has resulted in a total
change of the monitoring paradigm. Gradually the active principle has got accepted also in other pro audio
segments, especially in sound reinforcement and instrument amplification.
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Koteloteknologia
Kaiutinkotelon rakentaminen poikkeaa täysin soitinrakennuksesta. Kun jousisoittimen puukotelon tulee
vahvistaa kielten värähtelyä mahdollisimman paljon, on
kaiutinkotelon puolestaan oltava mahdollisimman hiljaa. Kaiken äänen tulisi lähteä vain kaiutinelementistä.
Perinteisesti kotelomateriaalina on käytetty MDF-levyä
ja sen helppo työstettävyys ja muut ominaisuudet sopivat hyvin kaiutinkoteloihin. Genelec Oy:n käyttämissä
koteloissa käytetään eri paksuisia MDF-levyjä, sisäisiä
jäykisteitä ja tukia, joiden tehtävänä on minimoida haitalliset resonanssit. Vuodesta 1979 lähtien on käytetty
myös rakenteita, joissa vaimennuskerros on laminoitu
kahden MDF-levyn väliin.
Vuonna 1985 julkistettu kaarevalinjainen 1022A oli
tehty lasikuidusta ja siinä oli runsaasti sisäisiä jäykisteitä. 1022B meni entistä pitemmälle, se oli tehty kevyestä polyuretaanivaahdosta. Sen seinämissä oli tiiviit
pintakerrokset ja kevyt, huokoinen ydin.

Pintaliitoslinja / SMD assembly machinery

Valutekniikat soveltuvat parhaiten koteloihin, joiden
valmistusmäärät ovat suurempia. Muovin sijasta 1029A
tehtiin painevaletusta alumiinista, josta voidaan tehdä
ohuita ja jäykkiä seinämiä. Alumiini on myös hyvä materiaali lämmön johtumisen kannalta, ja se on tehokas
suoja sähköisiä häiriöitä vastaan. Vuonna 2004 esitellyn 8000-sarjan kotelot on tehty painevaletusta alumiinista ja muoto minimoi diffraktion.
Patentoiduissa LSE™-spiraalikoteloissa käytetään
uudenlaista rakennetta. Muotoillun metallirainan ja
MDF:n yhdistäminen osoittautui hyvin tehokkaaksi ratkaisuksi, joka paransi sekä akustista suorituskykyä että
tuotteen estetiikaa.
Vuonna 2003 alkanut puukomposiittien tutkimus sai
ensimmäisen käytännön sovelluksensa vuonna 2013
esitellyn M-sarjan myötä. Puolet komposiitin koostumuksesta muodostavat puukuidut. Valmistusprosessin
vaatimat aineet, väripigmentti ja puukuidut yhdistyvät

8030B:n tuotantoa / Assembling 8030B. Leonid Geimonen, Päivi Tauriainen ja /
and Arto Lämsä
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Enclosure Technology
Speaker enclosure manufacturing is just the opposite of building string instruments: the instrument body
must strengthen the vibration of the strings, while the
speaker enclosure should not radiate at all. From the
early days the most utilized cabinet material has been
wood, plywood, chipboard and MDF – medium density
fiberboard. The acoustical properties, the robustness,
the cost and the easy machining of MDF make it an attractive material for speaker enclosures. A large variety
of MDF thicknesses are used in Genelec enclosures
and additional internal cross-bracing stiffen outer cabinet panels and minimize resonances and ringing. Since
1979 some enclosure panels have been made by laminating a damping layer between two MDF sheets.
In 1985 the complicated, stiff 1022A cabinet was
made of fibreglass, which was a good solution to
achieve smooth, curvy shapes over the entire enclosure. The 1022B went a bit further. The stiff and light-

weight enclosure was moulded from polyurethane
foam, which has the benefit of dense skins and a porous core. The enclosure had integral stiffening ribs.
Various moulding techniques become attractive in
smaller enclosures with higher quantities. Instead of
more common plastics, diecast aluminum was chosen for the small 1029A. In addition to good mechanical and acoustical behavior, it offers good electromagnetic shielding and excellent thermal properties. The
8000 series enclosures introduced in 2004 are also
made of aluminum and the shape is optimized for minimizing diffraction.
With the patented LSE™ series subwoofers again a
different approach to enclosure design has been used.
The mixture of sheet metal and MDF proved to be very
efficient, providing improved acoustical performance as
well as elegant aesthetics.
The research work on wood composites that we

Johtosarjoja / Wire harness

Ismo Katainen ja / and 7050B
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toisiinsa polymeerin avulla. Materiaalista syntyvä luja ja
akustisesti erinomainen kotelo valmistetaan ruiskuvalumenetelmällä. Alumiinin tapaan kotelon muoto voidaan
optimoida diffraktion minimoinnin ja halutun suuntaavuuden mukaan.

kaiuttimet (Smart Active Monitoring), joissa digitaalinen
signaalinkäsittely ulottuu huonevasteen mittaukseen ja
säätöön kaiuttimen sisäisen toiminnan optimoinnin lisäksi. Kaiuttimet voidaan kytkeä ohjausverkkoon, mitata automaattisesti kunkin kaiuttimen huonevaste ja
optimoida se kuuntelualueelle.

Huonevasteen säädöt

Spiraalikotelo (LSE™)

Aallonpituuteen nähden pienen kartion säteilemät
matalat taajuudet leviävät ympäriinsä. Jos säteilyavaruutta, siis sitä tilaa, mihin säteily tapahtuu, rajoitetaan, energiatiheys rajoitetussa tilassa kasvaa. Säteilyavaruuden puolitus nostaa äänenpaineen kaksinkertaiseksi. Siis, kun kaiutin sijoitetaan yhden pinnan luo,
esimerkiksi keskelle suurta seinää, kasvaa äänenpaine
6 dB. Kahden pinnan, esimerkiksi seinän ja lattian rajaamassa tilassa lisäys on 12 dB ja kolmen pinnan rajaamassa nurkassa 18 dB. Huonevasteen säädöt ovat
tarpeen tämän tyyppisten ilmiöiden takia.
Jo 70-luvulla pohjoismaisten radioyhtiöiden vaatimuksissa (N12-B) huonevasteen säätöjä edellytettiin ja
ensimmäisessä tuotteessa (Genelec S30) oli kaksi säätöä bassoille ja yksi keski- ja yksi diskanttialueelle. Tämän jälkeen säädöistä on tullut kehittyneempiä ja säätömahdollisuuksia on enemmän. Isoissa kolmitiemalleissa on bassojen, keskialueen ja diskantin tasonsäädöt, basson ja diskantin kallistussäätö ja bassoleikkuri.
Jopa kaikkein pienimmässä 6010A:ssa on bassovasteen säätö ja pöytäpinnan aiheuttamaan korostuman
kompensointisäätö. Oikeiden säätöarvojen asettamiseksi on kehitetty ohjelmisto, joka laskee halutut arvot
huonemittauksista. Uusinta tekniikkaa edustavat äly-

Bassotoistoon on kaksi yleistä pääperiaatetta: umpikotelo ja refleksikotelo. Genelec Oy on päätynyt jälkimmäiseen. Siinä kaiutinelementti säteilee äänen suoraan
muilla, paitsi kaikkein matalimmilla taajuuksilla, joilla
säteily tapahtuu refleksiputkesta. Kun sellaisen äänen
voimakkuus on suuri, on refleksiputken kautta tapahtuva ilman liike suurimmillaan. Virtausnopeuden kasvaessa lisääntyvät häiriöäänet, ja sen vuoksi putken poikkipintaa laajennetaan. Tämä puolestaan lisää putken
pituutta, jolloin sen mahduttaminen koteloon on vaikeaa.
Genelec LSE™- spiraalikoteloissa refleksiputki ja
kotelon vaippa tehdään yhdestä ohuesta metallirainasta, joka taivutetaan spiraalin muotoon ja kiristetään
kahden päätypalan väliin. Elementti kiinnitetään toiseen
päätyyn ja refleksiputki muodostuu spiraalin kierrosten
väliin. Koska putkesta saadaan halutun pituinen vaikkapa käyttämällä useampia kierroksia, voidaan putken
poikkipintaa kasvattaa ja minimoida siten virtausnopeus ja siitä johtuvat häiriöäänet ja häviöt. Tämä yksinkertaisen nerokas, patentoitu idea parantaa bassotoistoa ja pienentää säröä.
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top compensation controls. Special software has been
developed to optimize the control settings according to
on-site acoustic measurements. The newest developments utilize digital signal processing and an advanced
algorithm called AutoCal™ in adjusting the speakers to
the room response. The Smart Active Monitoring series
represents the newest technology, where digital signal
processing extends beyond optimization of the system
internal functions to measuring the room response and
adapting the speaker to its environment. Speakers are
connected to a control network and their individual responses are automatically measured and optimized to
the listening area.

started in 2003 got its first practical application with the
M series in 2013. Half of the composite is wood fibres.
Fibres, pigment, flame retardants, UV protection and
other substances needed in the manufacturing are finally melted together with a polymer and the sturdy,
acoustically excellent and well damped enclosure is
manufactured using the injection moulding technique.
Like with aluminium, the enclosure shape can be optimized for minimized diffraction and desired directivity.

Room Response Controls
At low frequencies, where the wavelength is long in
relation to the speaker cone, the radiation is omnidirectional. Limiting the radiation space seen by the speaker
increases the energy density in the limited space.
Every halving of the radiation space doubles the sound
pressure level. When a speaker is placed against one
large solid boundary the theoretical low frequency amplitude gain is 6 dB. Close to two boundaries the amplitude gain is 12 dB, with three boundaries it will be
18 dB. Room response controls provide adjustments to
compensate for the change of the frequency response.
The requirements issued by the Nordic Broadcasting companies in the late 70’s (N12-B) actually implied
an active speaker that should have room response
controls. So, already the first S30 had bass, midrange
and treble level controls, and a bass roll-off control.
This was the initial step and over the years the room
response controls have become more refined. Today
large three way-systems have bass, midrange and treble level, bass roll-off and bass tilt as well as treble tilt
controls. Even the smallest 6010A has bass and desk-

Laminar Spiral Enclosure™
There are two main types of low frequency enclosures, closed and vented (reflex). Genelec has chosen to use vented designs. In a vented box the sound
is emitted to the listening room through the vent at the
lowest frequencies and from the driver cone at all other
frequencies. When the sound level is high and frequency low, there is a lot of air movement in and out
of the enclosure through the vent. If the vent area is
small, the air velocity becomes high and it will cause
problems. To reduce the air speed, the area should be
large but then the vent becomes long, and it is difficult
to fit it into a small enclosure.
In the Genelec LSE™ series subwoofers the enclosure is made from a strip of sheet metal, which is
bent to a spiral. The vent is formed between the rounds
of the strip. The length of the tube can be as long as
needed, matching the SPL output and the air flow re-
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Suojapiirit

Simulointi ja suunnittelu

Suojaustoiminnot ovat tarpeen vahvistimen tai kaiutinelementin suojaamiseksi ylikuormitukselta, käyttö- tai
muilta virheiltä. Normaalikuuntelussa niiden olemassaoloa ei huomaa.
Nykyään kaikissa Genelec-kaiuttimissa on ylilämpösuojaus jokaista elementtiä varten. Vahvistimen lähtösignaalista simuloidaan jatkuvasti puhekelan lämpötilaa ja jos turvallinen raja ylittyy, signaalitasoa alennetaan.
Suojaus on sitä tärkeämpi, mitä suurempi vahvistinteho on käytettävissä. Suurimmissa 1035B- ja 1036Amalleissa suojaustoimintoja on useita: pehmytkäynnistys verkosta otettavan syöksyvirran rajoittamiseksi,
muuntajan ja vahvistinten lämpösuojaus, tasajännitevikasuojaus, oikosulkusuojaus ja elementtien lämpösuojaus.

30 vuotta sitten suunnittelu oli hyvin erilaista kuin
nykyään. Käytettävissä oli erillispuolijohteita ja jalallisia komponentteja. Suunnittelu oli työlästä ja aikaa vievää, piirilevyt suunniteltiin teippaamalla, koska edullisia
tietokonepohjaisia ohjelmistoja ei ollut käytettävissä.
Myös piirien toiminnan mallintaminen ja simulointi oli
harvinaista, laskenta käsin ja edistynein taskulaskimin
sitäkin yleisempää.
Nykyään suunnittelu on muuttunut radikaalisti tehokkaiden tietokoneiden ja ohjelmistojen ansiosta. Niin
mekaniikka, elektroniikka kuin akustiikkakin voidaan simuloida etukäteen ennen kuin yhtään prototyyppiä on
tehty. 3D-mallinnus näyttää kappaleen luonnollisen tuntuisena, pikamallit konkretisoivat valitut ratkaisut ja antavat mahdollisuuden hyvin lopullisen tuntuisten mallikappaleiden kokeiluun. Sen lisäksi, että tuotteiden tulee
mielellään ylittää käyttäjien vaatimukset ja odotukset,
niiden tulee täyttää myös kansainväliset turvallisuus- ja
häiriöstandardit. Digitaalitekniikan tultua kaiuttimiin on
ohjelmistojen suunnittelusta ja ylläpidosta tullut toiminnan olennainen osa. Ympäristötekijät ovat nousemassa
niille kuuluvaan arvoon, mikä johtaa uusiin rakenneratkaisuihin.
Periaate on kuitenkin säilynyt samana koko ajan:
suunnitella korkealaatuisia ja erittäin pitkäikäisiä tuotteita vaativille asiakkaille.
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Simulation and design

quired for each specific model. The vent is situated at
the perimeter of the enclosure and has no acute angles. The radius of the spiral being variable, the vent
area also changes along the tube length avoiding any
tube whistling and chuffing. The spiral is tightened between two thick flat MDF panels, which form front and
rear of the enclosure. This simple but groundbreaking, patented idea provides improved low frequency response, high efficiency, low distortion and elegant design.

30 years ago electronic design was quite different
from what it is now. In those days, only discrete transistors and through-hole-mounted components were generally available. The design process was labour intensive, with no personal computers for circuitry and PCB
design, circuit simulation or documentation.
Nowadays, the design process has changed radically with powerful computers and CAD programs. Almost anything, were it electrical, mechanical or acoustical, can be simulated accurately before building any
real prototypes. 3D modelling shows the components in
a very natural way and rapid prototyping enables testing almost final samples. As well as designing products that exceed user requirements, international safety
and EMC standards and other national requirements
must be met. Most of the components used today are
available in surface mount packages and are placed
on PCBs by automatic machines to improve consistency and quality. With digital technology embedded in
speakers, software design and maintenance have become an essential part of our activities. The value of
environmental factors is finally increasing and it will
lead to new construction principles.
Over the years, the electronic design philosophy
has remained the same - to make high quality and long
lasting products for demanding customers.

Protection Circuits
The protection function is needed to prevent amplifier or loudspeaker driver unit damage, caused by incorrect use of the system, or in fault situations. In normal listening conditions the circuitry is not activated
and it has no effect on sound quality.
Nowadays all Genelec speakers include loudspeaker driver thermal protection circuits for each
driver. The outputs of the power amplifiers are applied
to a special circuit that simulates the temperature of
the driver voice coils in real time. The protection circuit compares the scaled output of the simulations to a
limit, and if necessary, reduces the signal level of the
system to prevent thermal overload of the drivers.
The larger the system, the more critical the protection function is, because of the very high power output
of the amplifier. The largest Genelec monitors, 1035B
and 1036A have the most comprehensive set of protection functions, including soft-start, thermal protection of
transformer and power amplifiers, DC fault protection,
short circuit protection, and driver thermal protection.
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Vahvistimia / amplifier boards

7050B:n spiraaleja / 7050B Spirals

Pintaliitoskomponentteja / Surface mount components

Pintaliitoskomponentteja ladontakoneessa /
SMD components in the insertion machine feeders
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Bassojen ohjaus

Bass Management

Hyvälaatuisen monitiekaiuttimen kaistanleveys on
yleensä riittävän suuri täyttämään myös monikanavaisen ohjelman vaatimukset.
Kuuntelutiloissa on kuitenkin usein vaikeaa saada
aikaan tasaista bassotoistoa, jos samaa matalaäänisignaalia toistetaan esimerkiksi viidestä pisteestä, joita ei
ole valittu huoneen ominaisuuksien mukaan. Tähän tarjoaa apuaan bassojen ohjaus (Bass Management). Aktiivisten suodinten avulla kustakin kanavasta erotetaan
matalien äänten osuus ja ohjataan se erilliseen alabassokaiuttimeen, jolle puolestaan voidaan etsiä huoneessa paras mahdollinen paikka. Tapauksesta riippuen voi alabassokaiuttimia olla useampikin ja niiden
paikat voidaan optimoida. Monikanavaiseen toistoon
kuuluva LFE-kanava ohjataan sekin samaan alabassokaiuttimeen.
Kokonaisuudessaan tämän toiminnon tarkoituksena
on varmistaa, että kaikkien kanavien matalia taajuuksia
voidaan tarkkailla luotettavasti. Monipuolinen ja huolellisesti eri käyttötarkoituksiin suunniteltu bassojen ohjaus on ollut kaikissa monikanavakäyttöön tarkoitetuissa alabassokaiuttimissamme 1092A:sta alkaen.

With multichannel audio, professional and consumer
speakers must be able to reproduce the full frequency
spectrum from each channel. Multi-way quality speaker
systems can usually reproduce a very wide bandwidth.
However, in most listening spaces, it is difficult to
achieve consistent low frequency response from multiple full-range speakers, as the low frequency driver
positions cannot be optimized to the room. One solution to this acoustical problem is to employ a so-called
‘Bass Management System’. Using active electronic filters and crossovers, the low frequency information can
be extracted from each main channel and routed to a
single subwoofer. Low frequencies then originate from
a source that can be placed in the optimum position in
the room. Depending on the space and desired performance, a second (or even more) linked subwoofer can
also be used. Furthermore, the LFE (the .1) channel
can also be monitored via the subwoofer and added to
the low frequency content of the main channels.
Therefore, the main goal of ‘Bass Management’ is to
ensure that the entire audio bandwidth of all channels
can be accurately monitored. From the early 1092A
all Genelec multichannel subwoofers have a proprietary built-in bass management system that provides the
customer with a complete solution for low frequency
monitoring.
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Koaksiaalielementti

D-luokan vahvistimet

Basso- ja diskanttielementtejä on rakennettu samankeskisesti yhteen runkoon jo 40-luvulla, mutta käytännön ongelmat ovat olleet kuuluvia akustisten epäjatkuvuuksien ja diffraktion takia. Vuonna 2009 julkistettiin
uuden keskialueen ja diskantin toistoon tarkoitetun koaksiaalielementin, jossa tähänastiset akustiset ongelmat
on ratkaistu. 8260A:n patentoitu koaksiaalielementti on
orgaaninen ja saumaton osa suuntainrakennetta. Taas
astuttiin aimo askel pitkällä tiellä kohti täydellistä äänentoistoa.

Energiatehokkuuden parantaminen on johtanut hakkuriperiaatteen käyttöön monissa teollisuuselektroniikan sovelluksissa jo 70-80-luvuilla. Vähitellen tämä teknologia on kypsynyt sovellettavaksi myös vaativiin kaiutinvahvistimiin. M-sarjassa hyödynnetään D-luokan
vahvistimia täysimittaisesti.

8260A:n koaksiaalinen keskialue/diskanttielementti / Coaxial MF/HF driver in the 8260A
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Coaxial Driver

Class D Amplifier

Low and high frequency drivers have been built coaxially in the same basket already since the 40’s but
the practical compromises have been audible due to
acoustical discontinuities and diffraction. In 2009 was
introduced a novel coaxial mid- and high frequency
driver, where all current acoustical problems were
solved. This patented driver was first applied in the
model 8260A, where it forms a seamless, organic part
of the waveguide. Once again a nice leap towards perfection.

The need to improve energy efficiency led to switchmode operation in many heavy industrial applications
already in the 70’s and 80’s. Gradually this technology
has matured also for demanding audio power amplifiers. The M series utilizes these high efficiency amplifiers in all channels.

D-luokan tehovahvistimen jäähdytystarve on minimaalinen / Class D amplifiers minimize the need for heat dissipation
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Tuotteita vuosien varrelta
Some products over the years

S30

S30D

1978

2001
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Topi Partanen
		
28.6.1998 Iisalmen Sanomat

“In this business, one’s knowledge is never complete. There is always something new to find and
learn.”
				
Topi Partanen
		
28th of June 1998 Iisalmen Sanomat

Alku

The Origin

S30 oli ensimmäinen Genelec-kaiutin. Se suunniteltiin vastaamaan Pohjoismaisten radioyhtiöiden esittämiä vaatimuksia radio- ja televisiotyössä käytettävälle yleistarkkailukaiuttimelle. Yhtäaikaisesti luonnosteltiin kaksi muuta mallia: toisen maksimiäänenpainetaso oli S30:een verrattuna 6 dB alhaisempi ja alarajataajuus terssin korkeampi, toisen äänenpainetaso oli
vastaavat 6 dB korkeampi ja alarajataajuus terssin matalampi. Genelec Oy:n ensimmäisessä mallissa oli monia, vuonna 1978 harvinaisia ominaisuuksia: sen lisäksi, että se oli aktiivikaiutin, sen bassovahvistimen
lähtöimpedanssi oli negatiivinen, diskanttivahvistimen
kaistanleveys oli suuri, kaiuttimessa oli huonevasteen
säädöt ja nauhadiskantti. Vuonna 1990 esiteltiin S30B.
Siinä oli tehokkaammat vahvistimet ja nauhadiskantin
suuntaavuutta oli parannettu. Vuonna 1992 S30C korvasi molemmat mallit. Vahvistimet oli uusittu ja keskiäänielementti ja diskantti rakennettu yhteen. Digitaalinen versio S30D julkistettiin vuonna 2001. Siinä nauhadiskantin taajuusvaste yltää aina 50 kHz:iin, samalla
alarajataajuutta laskettiin 35 Hz:iin. S30 siirtyi historiaan vuonna 2006 oltuaan tuotannossa eri versioina 28
vuotta.

The S30 was the first Genelec product. It was designed to fulfill the requirements of Nordic Broadcasting companies set in their recommendation (N12-B) for
a general purpose broadcast monitor. Simultaneously
with the S30, two other models were drafted: one for 6
dB lower SPL and 1/3 octave higher LF cut-off, and another for 6 dB higher SPL and 1/3 octave lower LF cutoff. The S30 incorporated many unique features at the
time: the woofer amplifier output impedance was negative for improved driver control, the tweeter amplifier was a very fast design, the room response controls were included as well as the ribbon tweeter for
the best sound quality. A parallel version S30B with a
higher power amplifiers and a waveguide for the ribbon
tweeter was introduced in 1990. The S30C with new
amplifiers and a MF/HF mounting plate replaced them
both in 1992, and the S30D in 2001. The latest revision
D utilizes the extended response of the ribbon tweeter
up to 50 kHz. Simultaneously the LF cut-off was lowered to 35 Hz. Having been in production for 26 years
in different versions S30 went to history in 2006.

“Tällä alalla ei ole koskaan valmis, aina on opittava
ja etsittävä uutta.”
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1030A

1019A
1980

1994
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Mini

Minimonitor

1019A:n suunnittelu aloitettiin vuonna 1977 rinnan
S30:n suunnittelun kanssa. Tavoitteena oli pieni (kategoria C) tarkkailukaiutin, joka eroaisi S30:stä vain maksimiäänenpaineen ja alarajataajuuden osalta. Toiston tulisi olla yhtä neutraali ja tarkka. Vahvistinkytkentänä käytettiin S30:n laajakaistaista diskanttivahvistinta.
1019A tuli tuotantoon vuonna 1980 ja säilyi käytännössä samanlaisena aina vuoteen 1994, jolloin 1030A
korvasi sen. Menestyksekäs 1030A on pienempi, lähtöteholtaan suurempi ja suuntaavuudeltaan DCW™:n
ansiosta parempi. 1030A korvautui vuonna 2004 mallilla 8040A, jonka suoritusyky on edelleen parempi. Samana vuonna esitelty 8030A vastaa läheisesti alkuperäistä 1019A:ta.

The design of the 1019A started in 1977. The aim
was to design a small (Category C) broadcast monitor,
which would differ from the S30 only in terms of SPL
and LF cut-off, but share the same neutral reproduction
characteristics. It used the very fast amplifier topology
of the S30 tweeter amplifier. The 1019A came into production in 1980 and remained virtually unchanged until 1994. Its successor 1030A offers smaller size, higher
output power and more controlled directivity with the
use of the Directivity Control Waveguide™ (DCW™). In
2004 the 1030A was replaced by 8040A with improved
performance. Introduced in the same year, the 8030A is
pretty close in performance to the original 1019A.

55

1024A

1038A

1979

1992

56

Rovasti

The Dean

1024A kuului Pohjoismaisten radioyhtiöiden luokituksessa kategoriaan A, se oli “musiikkitarkkailukaiutin”. Stereokuvan symmetrisyyden vuoksi elementit sijoitettiin kotelon keskiviivalle. Kaiuttimen muodolla pyrittiin vähentämään diffraktiota ja elementtien asennustason porrastuksella minimoimaan aikatason eroja. Hieman pönäkästä ulkomuodosta johtuen monet asiakkaat
kutsuivat sitä leikkisästi rovastiksi. Vuonna 1985 tuotantoon tuli 1024B. Sen pintaliitostekniikalla tehdyt päätevahvistimet olivat tehokkaammat ja basson ja keskialueen elementtien mahdollisuudet haluttiin hyödyntää
täysin. Uusi versio, 1024C, ilmestyi vuonna 1990. Siinä
oli Genelec Oy:n oma, 1035A:ta varten kehitetty keskiäänielementti. 1024C:n korvasi vuonna 1992 täysin
uusi tuote, 1038A. Sen suorituskyky ja etenkin suuntaavuus olivat paremmat. Keskikanavasovelluksiin
1038A:n voi saada matalana, horisontaalisena versiona
1038AC. Uusien bassoelementtien myötä julkaistiin ensimmäiset revisiot 1038B ja 1038BC vuonna 2003.

The 1024A was a N12-B Category A system, a music monitor, as it was called at that time. For stereo
symmetry the drivers were placed at the centreline of
the cabinet. The shape was created to minimize the diffraction effects and stepped front baffle was to compensate for time delays. The slightly stocky outlook inspired some friends to call it “Dean.” To fully utilize the
LF/MF driver capacity, the revision 1024B in 1985 used
a much higher power amplifier with SMD technology in
the driver module. The revision 1024C from 1989 included the proprietary Genelec midrange driver, which
was developed for the 1035A. A totally new design, the
1038A came into production in 1992, and it replaced
the 1024C with improved performance, especially in
the scope of directivity control. The 1038A is available as a shallow horizontal version 1038AC for centre
channel applications. The 1038A had its first revision to
1038B and 1038BC due to woofer changes in 2003.
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Musiikkitarkkaamoihin

Control Room entry

1025A sai alkunsa iltapalan ääressä käydystä keskustelusta Saksan maahantuojan kanssa Brightonin
IBC-näyttelyssä vuonna 1982. Isojen tarkkaamoiden
uppoasennuksiin tarkoitettu kaiutin puuttui, ja siltä vaadittavia ominaisuuksia listattiin ja hahmoteltiin lautasliinaan niin kuin ennen tupakkiaskin kanteen. Vahvistinmoduleita oli entuudestaan saliääniurakointiin suunnitelluissa vahvistimissa, 1024A:sta löytyi isoja 380 mm
kaiutinelementtejä ja sopiva keskiäänisaihio. Siispä
vain toimeksi ja Eindhovenissa 1983 esiteltiin 1025A.
Vahvistintehoa oli kunnioitettavat 1 kW, joka saatiin neljästä identtisestä 250 W modulista. Kaksi näistä syötti
kahta 380 mm bassoelementtiä, yksi oli varattu keskiäänikalotille ja viimeinen oli diskanttikanava. Uudistettu versio 1025B esiteltiin 1986, siinä oli vain yksi diskanttielementti aiemman kahden asemasta. Tuote poistui, kun 1035A esiteltiin. Vuonna 1995 asiaan palattiin
uudelleen. Haluttiin tehdä iso tarkkailukaiutin, joka olisi
edullisempi kuin lippulaiva 1035B. Seurauksena syntyi 1039A, siinäkin on kaksi 380 mm bassoelementtiä,
uusi DCW™, omaa tuotantoa oleva keskiääninen ja kalottidiskantti. Vahvistin suunniteltiin uudelleen käyttäen
mahdollisimman paljon standardimoduuleita. 1039A on
ollut tuotannossa muuttumattomana vuodesta 1995.

In a restaurant in Brighton during the IBC exhibition in 1982, the first Control Room Monitor 1025A was
drafted on a napkin with the German distributor of the
time. Such a product was missing from the Genelec
line. Due to the power amplifiers that had been designed for sound system contracting work, 250 W amplifier modules were readily available. It was decided to
use four of them to create 1 kW of total power in a separate rack-mounted amplifier pack. The woofers were
identical to those used in the 1024A, the soft dome
midrange driver had a larger magnet. The tweeter
range was divided into two bands for improved power
handling. The 1025A was introduced at the AES convention in Eindhoven in 1983. The revision B from
1986 used a single tweeter. The 1025A was discontinued after the introduction of the 1035A in 1989. In 1995
Genelec Oy returned to the subject again, as there was
a need for a somewhat smaller and more economical
product than the flagship 1035B. The 1039A was composed around dual 380 mm woofers, new DCW™ with
the proprietary midrange driver and a new amplifier, using standard Genelec modules. It has been unchanged
in production since 1995.
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Hallitun suuntaavuuden periaate

Directivity Control

1022A oli muodoltaan huomattavasti 1024A:ta kehittyneempi. Ensimmäiset luonnokset tehtiin vuonna 1983
ja kaiutin tuli tuotantoon vuonna 1985. Kotelon pyöreillä
muodoilla haluttiin minimoida diffraktio. Säteilyominaisuuksien vakioimiseksi elementeille suunniteltiin huolellisesti muotoiltu suuntain. Kaarevien pintojen ja sisäisten jäykisteiden ansioista kotelon seinämien ominaistaajuudet olivat korkeita, ja elementit kiinnitettiin joustavasti koteloon, jotta mekaanisen värähtelyn siirtyminen koteloon voitiin estää. Taajuusvaste mahtui ±0,75
dB rajoihin ja tulos oli akustisesti erinomainen. Lasikuidusta tehdyn kotelon muoto herätti tunteita: ääripäinä olivat ihastus ja inho. Uudistetun mallin suunnittelu aloitettiin vuonna 1986 yhteistyössä Heikki MetsäKetelän suunnittelutoimiston kanssa. 1022B tuli tuotantoon vuonna 1988. Se oli tehty RIM-tekniikalla (kovaintegraalivalu) ja siinä käytettiin nauhan sijasta kalottidiskanttia. Molemmista malleista tuli historiaa 1994,
vaikka kaipaavia kommentteja kuulee edelleen. Vuonna
1992 tilalle tuli 1037A, muodoltaan sovinnaisesti suorakulmainen. Uudistettu versio, omalla keskiäänielementillä varustettu 1037B, ilmestyi vuonna 1995. Uusi bassoelementti antoi aiheen versioon 1037C vuonna 2003.

The 1022A represented a radical development from
the shape of the 1024A. The first drafts made in 1983
finally led to production in 1985. The aim was to eliminate diffraction by making the cabinet rounded, and to
control the directivity, the drivers were recessed in a
carefully formed waveguide. Curved surfaces and internal stiffening ribs made the enclosure wall eigenfrequencies high. Mounting the drivers to the enclosure
with vibration isolators eliminated mechanical coupling
of the driver to the enclosure. The result was acoustically breathtaking with the typical pressure response
falling into a ±0.75 dB window. The cabinet was made
from fibreglass and the unusual shape raised several
comments, extremes being pretty widely apart. In 1986
a redesign was started with Heikki Metsä-Ketelä’s design office, and the 1022B came into production in
1988. It was made with RIM technology (reaction injection moulding) and used a dome tweeter. The 1022A
and B passed into history in 1994 with many people
still missing them. In 1992 the conventionally shaped
rectangular 1037A came into production. The Genelec
midrange driver was incorporated in revision 1037B
from 1995 onwards and a woofer upgrade in revision
1037C from 2003.
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Voimaa ja erottelukykyä

Loud and Clear

1035A tuli ajankohtaiseksi, kun sitä edeltäneen
1025A:n vahvistinteho, sinänsä suurelta kuulostava
1 kW, ei ollut riittävä. Tavoite oli suunnitella markkinoiden suuriäänisin ja pienisäröisin tarkkailukaiutin, ja toiveita sellaisesta kaiuttimesta oli esitetty niin Iso-Britanniasta kuin Japanistakin, josta pitkän iltapäivän muistiinpanot lautasliinalle palvelivat alustavina vaatimusmäärittelyinä. Suunnittelu aloitettiin mittaamalla äänenpainetaso rumpalin korvan vieressä; soittajathan
usein haluavat kuunnella tarkkaamossa soittoaan luonnollisella voimakkuudella. Mallin suunnitteluun käytettiin vuosi 1988. Varsin lyhyessä ajassa kehitettiin suuritehoinen ja erittäin pienisäröinen keskiäänielementti,
suuri DCW™, kehittyneemmät kaiutinelementtien suojapiirit ja uusi 3 kW vahvistin. 1035A esiteltiin 1989 ja
siitä tuli nopeasti hyvin suosittu sekä Iso-Britanniassa
että Japanissa. Mallista tehtiin kaksi pienempää versiota, joista 1034A jo samana vuonna ja malli 1033A
vuonna 1990. Vahvistinkehikot ja pääteastemoduulit
ovat identtisiä ja vaihtokelpoisia mallien kesken. Vuoden 1993 lopulla tuli tuotantoon 1035B, jonka bassoelementit olivat uudet. Vuonna 1998 puolestaan 1034A
suunniteltiin kokonaan uudelleen: uudet bassoelementit, uusi diskanttielementti, uusi DCW™ ja uusi kotelo.
Vahvistin on sentään peräisin 1039A:sta.1033A päästettiin historian lepoon vuonna 2000. Vuonna 1997 kehitettiin 1035B:stä uusi lippulaiva, 1036A, jonka muut
ominaisuudet ovat samat, mutta alarajataajuus on 19
Hz. Sen saavuttamiseksi tarvittiin suurempi kotelo ja
kaksi 460 mm bassoelementtiä.

The need for the 1035A became obvious when the
1 kW of amplifier power in the 1025A was not sufficient. The target was to design the loudest and cleanest control room monitor on the market, as there had
been request to that direction from the UK and Japan.
A pile of napkin notes created on a long afternoon in
a Japanese restaurant served as preliminary requirement specification. The design started by recording the
actual SPL at a drummer’s ear, since musicians often
want to hear their playing at its natural volume in the
control room. A lot of work was needed in 1988 to design this new monitor: a high output low distortion midrange driver, a new 3 kW amplifier, a large DCW™, improved driver thermal protection and amplifier diagnostics had to be developed. The 1035A was introduced in
1989 and it soon became very popular in both the UK
and Japan. It was quickly scaled down to the 1034A
in 1989 and to the 1033A in 1990, all using identical
amplifier modules. New woofers appeared in revision
1035B at the end of 1993. In 1998 the 1034A was redesigned to become the 1034B. A new enclosure, new
woofers, a new tweeter and a new DCW™ were developed while the amplifier came from 1039A. The 1033A
was discontinued in 2000. Based on the 1035B the
new flagship 1036A was developed in 1997. Its other
features are identical to 1035B except its 19 Hz LF cutoff, which in turn implied the use of a larger enclosure
and dual 460 mm woofers.
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Modernien 2-tiekaiuttimien äiti

The Mother of modern two-way monitors

Vuoden 1990 lopulla pitkäaikainen asiakkaamme
aina vuodesta 1978 lähtien, RAI Italiasta, kertoi tarvitsevansa uusia kaiuttimia: 1019A oli pieni ja S30 kallis. Asiasta keskusteltiin Pariisin AES-messuilla maaliskuussa 1991. He kertoivat tarvitsevansa näyteparit toukokuun kahdeksanteen päivään mennessä. Ensimmäiset näyteparit 1031A:ta toimitettiinkin pyydettynä aikana ja tuote esiteltiin yleisölle Lontoon Metropolis Studiolla kesäkuussa. 1031A:ssa on useita samoja piirteitä kuin suurissa tarkkailukaiuttimissa: riittävän isot vahvistimet, neliönmuotoinen DCW™ ja kaksi
refleksiaukkoa. Kaiuttimen suorituskyky olikin ennennäkemätön suhteessa sen kokoon. Kun tuote esiteltiin ensimmäistä kertaa USA:ssa, etsivät ihmiset esittelyhuoneesta piilotettua alabassokaiutinta. 1031A:sta tuli nopeasti standardi, johon muita vastaavia kaiuttimia verrattiin. Isoveli, 1032A, kehitettiin vuonna 1992. Sen 250
mm:n bassoelementti, isommat vahvistimet ja suurempi
kotelo tarjoavat enemmän pontta matalilla taajuuksilla.
Myös DCW™ on isompi ja sen ansiosta suuntaavuus
entistäkin parempi. 1031A jäi monien kaipausten saattelemana historiaan vuonna 2006 korvauduttuaan mallilla 8050A.

At the end of 1990 Italian Broadcasting RAI, a longterm customer since 1978, informed Genelec of their
need for new monitors. The 1019A was small and the
S30 was expensive. Discussions during the AES convention in Paris in March 1991 revealed that RAI
needed the samples by May 8th. The first 1031A samples were delivered at the requested time and the product was introduced to the public at Metropolis Studios in London in June. The 1031A used several features similar to the large control room monitors: powerful amplifiers and hence high output, a square DCW™
and dual reflex ports. The performance was unforeseen for the size and in the first demonstration in the
USA customers were looking around the demo room
for a hidden subwoofer. The 1031A soon became a reference against which others were compared. The bigger brother 1032A was developed in 1992. The 250
mm woofer, bigger amplifiers and larger enclosure offer higher output and lower LF cut-off. The DCW™ is
also larger with still improved directivity control. Missed
by many the 1031A was discontinued in 2006 and replaced with the 8050A.
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Pieni ihme
Italian ja Ranskan maahantuojat sanoivat vuoden 1994
maahantuojakokouksessa, että markkinoilla oli selkeä tarve
pienemmälle tuotteelle. He luonnostelivat tuotteen yhdelle
A4-arkille ja asettivat sille myös markkinahinnan. Siitä alkoi
1029A:n todellinen suunnittelu. Koska 1029A oli oleva pieni
ja tarkoitus oli markkinoida sitä myös ammattilaismarkkinoiden ulkopuolelle, pidettiin ulkonäköä tärkeänä. Teollisen
muotoilun yritys E&D Design muotoili tuotteen. 1029A oli
ensimmäinen Genelec-kaiutin, joka tehtiin painevaletusta
alumiinista. Sen etuina ovat mm. hyvät lämpöominaisuudet,
hyvä suojaus sähköisiä häiriöitä vastaan ja ulkoiseen kokoon nähden suuri sisätilavuus. Samalla suunniteltiin kaiuttimeen sopiva alabassokaiutin 1091A, jossa käytettiin hyväksi 1029A:n vahvistinta. 1029A oli tuotannossa vuodesta
1996 vuoteen 2006. Teknisesti korvaava tuote on 8030A,
joka tuli markkinoille 2004. Uusi 7050A alabassokaiutin korvasi 1091A:n 2002.

Äänen ja muodon liitto

1029A
1996

6040A eroaa suuresti tavallisesta kaiutinmuotoilusta.
Sen painevaletun alumiinikotelon edut ovat samat kuin
1029A:n kohdalla kerrottiin. Samaan tapaan kuin 80-luvun
alussa 1022A:n kohdalla, haluttiin nytkin suunnitella yleisimmistä akustisista kompromisseista vapaa kaiutin. Pyöreät muodot minimoivat diffraktion ja suuntaavuus on tarkoin hallittu. 6040A:n suunnittelussa on akustisten ominaisuuksien lisäksi ollut tärkeänä osana estetiikka. 6040A:n
teollinen muotoilu on Harri Koskisen käsialaa. Tuote on esitelty useissa kansainvälisissä design-julkaisuissa ja se sai
Fennia Prize -kilpailussa kunniamaininnan vuonna 2003.
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Small Marvel
During the distributor meeting in 1994, Italian and French
distributors voiced a clear need for a smaller product. They
sketched it on one A4 page and even set the target price.
This triggered the design of 1029A. Due to the nature of the
product, an industrial design company, E&D Design, was
hired. The 1029A was the first Genelec product made of
diecast aluminum, which offers, among other benefits, large
internal volume in relation to the external size. The design
process included also a matching subwoofer, 1091A, which
was made utilizing the amplifier side of the 1029A enclosure. The 1029A came to production at the end of 1996 and
was discontinued ten years later. The replacing product is
the 8030A, which was introduced in 2004. The new 7050A
subwoofer replaced the 1091A in 2002.

Study of sound and form
The 6040A represents a radical departure from the conventional speaker shape. It has the benefits that diecast
aluminum offers in terms of volume efficiency, EMC shielding and thermal conductivity. In this study Genelec has
taken the liberty of forming the product to be free from common acoustical compromises, just as was done 20 years
ago with the 1022A. Aesthetic aspects have been equally
important in the 6040A and the stand is an integral part of
the product. The industrial design by Harri Koskinen has
raised a lot of positive attention. The 6040A has been presented in several international design publications, and it
was awarded with an Honorary Mention in the Fennia Prize
design contest in 2003.
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8020A
2006

6010A
2008

8000-sarja

8000 Series

Pitkien keskustelujen ja monien mallikappaleiden jälkeen tulimme tulokseen, että 1031A:n ja 1030A:n uusien versioiden suunnittelu on aloitettava puhtaalta
pöydältä. Erittäin hyvien ja suosittujen tuotteiden korvaaminen uusilla ei ole aivan helppoa. Uusien teknologioiden kehitys ja 6040A:sta saadut kokemukset antoivat tähän kuitenkin tilaisuuden ja tavoitteeksi asetettiin
”kaikenlaisten epälineaarisuuksien minimointi”. Akustisen suorituskyvyn optimoinnin ja Harri Koskisen teollisen muotoilun yhteistyönä syntyneet 8030A, 8040A ja
8050A esiteltiin vuonna 2004 ja sen jälkeen sarjaan on
tullut jo kaksi pienempää mallia lisää. Pian ensiesittelyn jälkeen esiteltiin myös samoihin koteloihin rakennetut mallit, joissa digitaalisen signaalinkäsittelyn lisäksi
on ohjausverkko ja automaattinen huonevasteen säätö.
Asetetut tavoitteet epälineaarisuuksien minimoinnissa
saavutettiin ja tuoteperhe on saanut runsaasti kiitosta
ja palkintoja. Viimeisin tuote sarjaan on vuonna 2009
esitelty kolmitierakenteinen 8260A. Tämä superlatiivien
kaiutin on voittanut kaikki mahdolliset ammattiäänentoiston tunnustukset.

After long discussions and several prototypes concerning renewal of the 1031A and the 1030A, the only
realistic conclusion was to start from fresh. Replacing
extremely good and popular products is not easy. However, new technologies and benefits of the 6040A were
very encouraging and “minimizing all kinds of nonlinearities” was set as the design target. Optimized acoustic performance combined with industrial design by
Harri Koskinen set the shape of a new monitoring product line, the 8000 series, and models 8050A, 8040A
and 8030A were ready in 2004 to replace the famous
1031A, 1030A and 1029A, respectively. Since 2004 two
smaller models have been added to the series. Versions with digital processing, network control and automatic acoustic calibration were launched soon after the
analogue versions. The targets concerning minimized
nonlinearities were well met and the 8000 series has
got a lot of acclaim and several industry awards. The
newest addition to this series is the coaxial three-way
8260A from 2009. It is really a system of superlatives,
as it has won all possible pro audio awards.
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5040A
2008

Bassoja

Subwoofers

Ensimmäiset alabassokaiuttimet 1092A ja 1094A
tehtiin vuonna 1994. Niitä seurasi 1029A:n kanssa yhdessä suunniteltu 1091A vuonna 2006. Nämä korvautuivat vuonna 2002 kokonaan uuden 7000-sarjan
LSE™ -malleilla. Digitaalitekniikkaa, ohjausverkkoa ja
automaattista huonevasteen säätöä (AutoCal™) hyödyntävät 7200-mallit tulivat markkinoille 2005. Uudenmuotoinen pieni 5040A esiteltiin 2008 ja se voitti muotoilustaan Fennia Prizen 2009.

The first active studio subwoofers, the 1092A and
the 1094A were made in 1994 and followed by 1091A,
the matching sub for stereo pair of the1029A in 1996.
These were replaced by the 7000 series LSE™ subwoofers in 2002. New versions utilizing digital signal processing, network control and automatic calibration AutoCal™ arrived in 2005. The small 5040A, introduced in 2008, represents a new shape and style,
which was later applied to other subwoofers. It won the
Fennia Prize design award in 2009.
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HTS4B
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AOW312
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AIW25
2006

Kotiteatterijärjestelmät

Home Theatre Systems

2000-luvun puolella Genelec Oy kehitti sarjan tuotteita ennen kaikkea Yhdysvaltain laajoille kotiteatterimarkkinoille. Mallisarjassa on noin 20 tuotetta, jotka on
suuniteltu erityisesti näihin sovellutuksiin.
Neljä kaksitekaiutinmallia, 6020A, HT206, HT208 ja
HT210, eroavat ammattikäyttöön tehdyistä malleista
epäsymmetristen tuloliittimien, kaukokäynnistyksen ja
tulosignaalilla käynnistymisen osalta.
Uppoasennettavia kaksitemalleja on kolme, AIW26,
AIW25 ja AIC25. Vuonna 2006 kehitettiin suurempiin
kotiteattereihin malli AOW312, joka litteän muotoilunsa
takia sopii ahtaisiinkin paikkoihin. Näiden vahvistinmodulit ovat erillisiä.
Alabassokaiuttimet HTS3B, HTS4B ja HTS6 on
suunniteltu monikanavajärjestelmien LFE-kanavan toistoon. Kaikissa on sisäänrakennettu elektroniikka huonekorjaimineen, suojapiireineen ja päätevahvistimineen.

At the turn of the millennium Genelec Oy entered
especially the USA home theatre market and created
a dedicated Custom Install product line that includes
about twenty specific models.
The four two-way models 6020A, HT206, HT208
and HT210 differ from their pro counterparts in terms of
connectivity, remote start and signal sensing features.
The other two-way models AIW26 and AIW25 are
mountable in walls and the AIC25 in ceilings. Their amplifiers are separate modules. The three-way AOW312
was developed in 2006 for large theatres. Due to slim
design it is easy to mount on walls and behind perforated screens. The active home theatre subwoofers
are specially designed for high quality 5.1 channel systems. The HTS3, HTS4 and HTS6 all have integrated
electronics that contain active crossover filters, precise
tone controls, driver overload protection circuits and
power amplification.
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G- ja F-sarjat

G and F series

Kotikäyttäjille suunnatut G- ja F-sarjan kaiuttimet tulivat markkinoille 2012. Niissä on erityisesti otettu huomioon helppokäyttöisyys esimerkiksi liitännöissä ja automaattisessa nukkutoiminnossa. Suorituskyvyltään Gsarja pohjautuu 8000-sarjan ammattilaistuotteisiin ja Fsarjan takana ovat valikoidut 5000-sarjan mallit. Kotikäyttäjiltä on saatu myönteistä palautetta korkeatasoisesta muotoilusta.

Tailored to home listening, the G and F series were
launched in 2012. They have been designed to be easily connected to home systems and they include an automatic stand-by mode for energy saving. From a performance point of view the G series is based on the
8000 series pro products, and the F series on selected
models from the 5000 series. Feedback has been extremely positive for both sound and design.

M-sarja

M series

Pyrkimykset palvella laajempaa asiakaskuntaa,
luoda ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja yksinkertaistaa valmistusprosessia johtivat vuonna 2009 pohdintaan, voisiko asiat jälleen kerran ratkaista toisin. Kaiutinkoteloita on aina tehty puusta ja puu on uusiutuva
luonnonvara, jota Suomessa riittää, mutta miten sen
voisi yhdistää muotoilun vapauteen ja helppoon valmistettavuuteen? Monesti asiat kypsyvät hiljalleen ja yhtäkkiä ratkaisu olikin valmiina. Genelec oli osallistunut
puukomposiittien tutkimusprojekteihin Joensuun Yliopistossa jo vuodesta 2003 alkaen ja vähitellen materiaali oli kypsä myös kaiutinkoteloihin. Läpivärjätyssä
puukomposiitissa on puolet puuta ja siitä syntyy akustisesti hyvä kotelo, joka on ulkonäöltään valmis tullessaan muotista. Puukuidut muodostavat elävän pintakuvion ja jokainen kotelo on yksilöllinen. Refleksiputket
syntyvät samassa prosessissa. Elektroniikkakin pantiin uusiksi käyttäen D-luokan vahvistimia, joiden hyötysuhde on hyvä.
Ensimmäisinä esiteltiin mallit M030 ja M040 vuonna
2013.

Genelec´s attempts to serve a wider customer base,
create environmentally friendly solutions and simplify
the manufacturing process led in 2009 to pondering
whether things could, onge again, be done differently.
Wood has been the traditional material for speaker enclosures and this renewable natural resource exists in
abundance on Finland, but how it could be combined
with freedom of forms and easy manufacturability? Often things mature gradually and suddenly the solution
was there. We had participated in wood composite research at University of Joensuu since 2003 and gradually the material was ready also for speaker enclosures. Half of the coloured composite is wood and it
makes a good speaker enclosure, which is ready when
coming out of the mould without further surface treatment. Wood fibres create a living surface texture, which
is individual in each unit. Reflex ports are formed in the
same process. The electronics were also redesigned to
use highly efficient class D amplifiers.
M030 and M040 were introduced in 2013.
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Haasteita ja saavutuksia

Challenges and achievements

”Ratkaisevaa on oikean kumppanin löytäminen ja tämän yhteistyön vaaliminen.”
			
		

Veikko Hyvönen
10.2.1995 Iisalmen Sanomat

Genelec Oy:n aloittaessa toimintansa aktiivinen kaiutin ei ollut itsestään selvä vaihtoehto tarkkailukaiutinmarkkinoilla. Aktiivisen kaiuttimen hyvien puolien tuominen laajan asiakaskunnan tietoisuuteen ja hyväksymäksi on vaatinut sitkeää tiedotuskampanjaa. Hiljalleen
julistustyö on tuottanut tulosta ja se näkyy niin kilpailijoiden määrässä, tuotteiden laadussa kuin aktiivisten
kaiuttimien näkyvyydessäkin.
Kilpailun kiristyessä ja eri valmistajien tuotteiden laadun parantuessa tarvitaan pysyvän aseman saavuttamiseksi muutakin kuin erinomaiset tuotteet: markkinointi, yrityksen suhde asiakkaaseen ja yhteistyökumppaneihin nousevat entistäkin merkittävämmiksi alueiksi.
Genelec Oy on painottanut tässä kilpailussa rehellisyyttä, luotettavuutta, pysyvyyttä ja tiedon jakamista.
Pysyvyydestä ja luotettavuudesta kertoo esimerkiksi
varaosien saatavuus usein vielä kymmenen vuotta mallin tuotannon loputtua, puhumattakaan siitä, että tuotteet valmistetaan kestämään vuosia.
Asiakkaille asennettujen kaiutinjärjestelmien mittaus- ja kalibrointipalvelu ja koulutusseminaarien pitäminen ovat olleet parhaimpia ja kiitetyimpiä tapoja sekä
jakaa tietoa että auttaa asiakasta. Satunnaista mittaus-

palvelua suurille järjestelmille on ollut jo toiminnan alkuvuosista, mutta vuonna 1997 kalibrointityöhön panostettiin toden teolla. Työhön otettiin ensin yksi työntekijä,
jonka suurin haaste oli luonnollisesti suunnitella sellainen järjestelmä, jolla kaikennäköiset kaiutinasennukset erilaisissa tiloissa pystyttäisiin mittaamaan ja niiden
käyttö optimoimaan mahdollisimman hyvin. Vuosien aikana tehty mittaus- ja kalibrointityö kattaa satoja studioita. Vuoden 2001 lopusta lähtien Genelec Oy on oman
mittauspalvelunsa lisäksi kouluttanut maahantuojiensa
henkilökuntaa mittaamaan asiakkaidensa studioita.
Näitä Genelecin kaiuttimiin erikoistuneita tuotespesialisteja on jo useita kymmeniä ympäri maailmaa.
Uusiin älykkäisiin kaiuttimiin ja ohjelmistoihin sisältyvä mittausjärjestelmä mahdollistaa kaiuttimien ja huoneiden kalibroinnin myös itse. Tämän lisäksi järjestelmä antaa paljon tietoa huoneen akustisista ominaisuuksista.
Genelec-seminaarien aiheita ovat mm. ääni fysikaalisena ilmiönä, ihmisen korva ja äänen aistiminen, kaiuttimien suunnittelun teknologia, kaiuttimien sijoittaminen, tarkkaamon akustiikka, kaiuttimien sijoittaminen
monikanavajärjestelmissä jne.
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“It is crucial to find the right partner and to cherish
this co-operation.”
				
Veikko Hyvönen
		
10th of Feb 1995 Iisalmen Sanomat
that would work in all kinds of facilities. From the end
of 2001 Genelec Oy has also been training its distributors’ staff to be able to measure rooms for their customers. Nowadays there are tens of these Genelec product
specialists all over the world.
The new intelligent monitors and the software include a measuring system, which enables the end user
to measure his room by himself. The system also gives
a lot of information about the room’s acoustics.
During the years Genelec Oy has measured and
calibrated hundreds of studios. The topics of the seminars have been those such as sound as a physical
phenomenon, the human ear, monitor design technology, placement of monitors, control room acoustics etc.

When Genelec Oy was founded the concept of active speakers was not self-evident in the field of monitoring. Explaining their benefits and making them well
known and accepted among customers has been a big
challenge. Over time the preaching has been successful. It shows in the competition and the amount of competitors. The quality is higher and one can see lots of
active speakers all around.
As the competition gets tougher and quality better
there are other things that bring a permanent position:
marketing and relationships with customers and partners make a difference. The Genelec way has been
honesty, reliability, constancy and sharing essential information. The usual ten year spare parts supply after
the discontinuation of a product and the fact that products are made to last are indicators of reliability and
constancy.
The acoustical measurement service and acoustical seminars have been the best and most appreciated way of helping customers. Genelec Oy has occasionally calibrated larger systems since the early years
but in 1997 it began to improve. The first task was to
create a systematic and reliable measurement system
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Maahantuojat
Genelec Oy:n tuotteiden markkinoinnista vastaa
useimmissa vientimaissa paikallinen yritys, valtuutettu
maahantuoja. Pätevät ja aktiiviset maahantuojat ovat
Genelec Oy:lle aivan yhtä tärkeitä kuin omat työntekijät. Sopivien maahantuojien etsiminen, kouluttaminen
ja yhteistyön ylläpitäminen maksaa itsensä takaisin molemmille osapuolille. Tässä ennen kaikkea ammattiaudioalan tunnetuimpiin persoonallisuuksiin kuuluva LarsOlof Janflod on suhteiden luomisen taidoillaan tehnyt
todella suuren työn.
Ensimmäisten maahantuojien valinta oli suhteellisen
sattumanvaraista. Siitä huolimatta vanhimmat maahantuojat ovat vuodelta 1980. Aivan samalla tavalla kuin
muutkin yrityksen työskentelytavat ovat tarkentuneet
ja systematisoituneet vuosien varrella, myös maahantuojien ominaisuuksiin ja valintaan kiinnitetään nykyään erittäin paljon huomiota. Tilanne on muuttunut siltä-

kin osin, että enää Genelec Oy:n ei tarvitse pitää valitsemilleen kandidaateille myyntipuheita, vaan halukkaat
tietävät itse tulla tarjoamaan yhteistyötä. Valmiiksi hyvää ja tunnettua merkkiä on mukavampi myydä.
Maahantuojien perinteinen rooli on muuttunut viimeisten vuosien aikana verkkokaupan ja sosiaalisen median myötä. Tietoa ja vertaistukea haetaan entistä enemmän internetistä, samoin ostaminen on siirtynyt ja siirtymässä entistä enemmän verkkokauppoihin.
Paikallinen huolto ja markkinointi ovat luonnollinen osa
maahantuojan roolia, mutta haasteena on löytää kustannustehokas tapa toimia. Samalla täytyy miettiä uusia tapoja tavoittaa asiakkaita, jotka tekevät ostopäätöksiä jossain aivan muualla kuin konkreettisessa kaupassa.
Jos yhteistyökumppanilla on tekemisessä sama
pohjavire kuin Genelec Oy:llä eli rehellisyys, innostus,

Oikealla herra Nagao vierailemassa Rock-On-kaupassa /
Nagao-san (right) visiting dealer Rock-On

Kurssin käyneitä tuotespesialisteja Amsterdamissa /
Product specialists finished training in Amsterdam 2009
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The distributors
The marketing and selling of Genelec products
throughout the world is mostly done by local authorized
distributors. As well as good employees it is important
to have a good and satisfied distribution network. Finding suitable distributors, training them and maintaining
co-operation pays off for both parties. One of the best
known pro audio personalities, Mr. Lars-Olof Janflod
has done a great job with his networking skills.
Choosing the first distributors for Genelec Oy was
quite a random process. Still the longest relationships
date back to the beginning of the 1980’s. Nowadays
it is as organized as the other working practices, with
Genelec Oy paying close attention to the distributors’
qualities before selecting them. The situation has also
changed in the sense that there is no need for Genelec
to give sales speeches to chosen candidates, but those
who want to be Genelec distributors contact the com-

pany. It is easier to sell a good brand that is already
known.
The traditional role of distributors has changed during recent years because of web shops and social media. People seek information and peer support from the
internet and purchasing is being done more and more
online. Local service and marketing are a natural part
of the distributor role, but the challenge is to find a cost
effective way of working. At the same time there needs
to be new ways of reaching the customers, who make
their decisions elsewhere than in shops.
If the distributors have the same values as Genelec
Oy, honesty, enthusiasm, belief, justice and respect, it
is natural to have a relationship based on interaction
and listening to one another.
One goal for Genelec Oy is to make such products and offer such co-operation that it is a joy to be a

Aurinkoinen maahantuojapäivällinen Frankfurtin messuilla 2011 /
Sunny distributor dinner at Pro Light + Sound, Frankfurt 2011

Toimitusjohtaja Siamäk Naghian ojentaa palkinnon Karl-Heinz Schaakille 2012 /
Managing Director Siamäk Naghian awards Karl-Heinz Schaak in Frankfurt
2012
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Lehdistöä ja musiikkikauppiaita Englannista ja Venäjältä kokoamassa
8020A:ta / Dealers and press from UK and Russia assembling 8020A

Ja jälkiruoaksi on Kainuun
leipäjuustoa / Traditional
Kainuu cheese being prepared
for dessert

Lehdistöä ja musiikkikauppiaita Englannista ja Venäjältä koulutuksessa auditoriossa /
Dealers and press from UK and Russia participate training in auditorium

Tämä maisema tehtaan takapihalla on elämys monille ulkomaalaisille vierailijoille /
This scenery behind the factory surprises many foreign visitors

Samat vierailijat ihastelemassa 1034B:tä /
Same visitors and 1034B
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usko, oikeudenmukaisuus ja kunnioitus, on helppo lähteä rakentamaan vuorovaikutukseen ja toistensa kuuntelemiseen perustuvaa yhteistyötä.
Genelec Oy:n tavoitteena on tehdä sellaisia tuotteita ja tarjota sellaista yhteistyötä, että maahantuojalle
on ilo olla nimenomaan Genelec Oy:n yhteistyökumppani. Myös maahantuojilla on paljon annettavaa yritykselle. Heidän välityksellään saadaan kosketus kuhunkin markkina-alueeseen ja tietoa siitä, millaisia tuotteita
kulloinkin tarvitaan ja miten tuotteitamme pitäisi kehittää. Tätä tietoa kuunnellaan herkällä korvalla, ja Genelec Oy:n malleista useampikin on suunniteltu jonkun
maahantuojan kuvaaman tarpeen perusteella.

Genelec distributor. It is not a one way street, though.
The distributors have a lot to give back to the company,
especially a contact with end user and an understanding of their product needs. Genelec Oy has more than
one speaker model that was designed after distributors
gave a tip.
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Takarivissä / Back row Paul Stewart, Jim Ciardelli, Bart LoPiccolo, John Conard
Eturivissä / Front row Alan Conzo, Will Eggleston, Lisa Kaufmann; Lon Aguiar

Kiinan tytäryhtiön Beijing Genelec Audio Co.Ltd:n väki Joulupukin luona / China subsidiary Beijing
Genelec Audio visiting Santa Claus. Feng Hanying, Jack Wu, Santa Claus, Qu Lu, Helle Yang
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Genelec, Inc.
Genelec, Inc. perustettiin 1989 työkaluksi mahdollisia tulevia tarpeita varten. Tarve ilmenikin Bostonissa
tammikuussa 1996. USA:n markkinat tarvitsivat asiakkaista aidosti välittävän ja kiinnostuneen jakelijan. Aviopari Lisa Kaufmannin ja Will Egglestonin ruokapöydän
äärestä yritys on ehtinyt muuttaa jo useampaan otteeseen. Tytäryhtiön alku oli vähintäänkin haasteellinen.
Edellisen maahantuojan jäljiltä syntyneen tilanteen purkaminen oli ensimmäinen ja tärkein asia. Samalla piti
hahmottaa asiakaskunta ja uudistaa suhteet vähittäismyyntiverkkoon.
Näin Genelec, Inc.:in Will Eggleston kuvaa tytäryhtiön toimintaa vuonna 2013:
”Ensi silmäyksellä vaikutamme samanlaiselta maahantuontiyritykseltä kuin kaikki muutkin, yhdellä suurella poikkeuksella: Genelec on ainoa merkki, jota
myymme. Toimimme USA:n markkinoilla ja olemme
vahvan brändin ja Suomessa tehtävän työn jatke Yhdysvalloissa. Näin on ollut aina tammikuusta 1996 asti.
Suomi ja Genelec ovat ainutlaatuisia ja niitä tulee edustaa yhtä ainutlaatuisella tavalla.
16 vuoden aikana Genelec, Inc. on kasvanut kotoa
käsin pyöritettävästä, kahden hengen yrityksestä 10
henkeä työllistäväksi yritykseksi, jolla on toimisto myös
Los Angelesissa. Toimitiloissamme Natickissa, Massachusettissa, on suuri varasto, täydelliset huoltotilat ja
akustinen mittaushuone, sekä 100 m2 demotila sekä
kaiuttimien kuuntelukokeisiin että asiakkaiden koulutustilaisuuksiin.

Genelec, Inc.
Genelec, Inc. was founded in 1989 as a tool for possible future needs. The need appeared in Boston in
January 1996. The market in the USA needed someone who would truly care and be interested in the customer. From Lisa Kaufmann´s and Will Eggleston´s dining room table Genelec, Inc. has moved many times.
This is how Will Eggleston sees Genelec, Inc. now,
2013.
”At first glance Genelec Inc. might not be viewed
much differently than most other independent distribution companies, except for one major difference;
Genelec is all we do. As a subsidiary our life revolves
around being an extension of the strong brand values and efforts in Finland to the US market we serve.
This approach to our daily business is the way it’s been
since day one in January of 1996. Finland and Genelec
is unique in the world and as such should be represented uniquely as well.
Through its 16 year path Genelec Inc. has grown
from 2 employees operating out of their house to a total today of 10 including a Western Area office located
in the Los Angeles area. The facility in Natick, MA has
a large warehouse, a complete service/repair area with
an acoustic measuring chamber, and a large 10,000
cubic foot dedicated demo room capable of evaluating
loudspeakers as well as to serve as a training center
for both reps and dealers.
Genelec Inc. focuses its daily activities on 3 key areas;
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Kiina

Toimintamme kulminoituu päivittäin kolmeen osaalueeseen: tuotteiden myynti, tuotetietouden jakaminen
ja tuotekoulutus sekä ammatti- että kotiteatterimarkkinoille.
Tärkeä osa menestyvänä maahantuojana toimimista on ylläpitää varastoa kaikenlaisten tilauspyyntöjen varalle, koskivatpa nämä pyynnöt esimerkiksi 15-20
vuotta vanhan tuotteen diskanttielementtiä, seinätelineitä tai suuria uppoasennettavia kaiuttimia.
Tuotetietous on äärimmäisen tärkeää, koska taustallamme on 35 vuotta ammattilaiskäytön perinnettä.
Tämä koskee tilanteita ennen ja jälkeen kaupan. Pidämme tärkeänä, että sekä loppukäyttäjät että diilerit
tietävät mikä tuote laajasta tarjonnastamme on paras
juuri heidän tilaansa ja käyttötarkoitukseensa. Tämä on
erityisen tärkeää asennuspuolella, jossa vaatimukset
ovat usein yhtä kovat kuin ammattikäytössä.
Tuotetuki on osa toimintaamme kauppojen jälkeen.
Asiakkaamme edustavat monenlaisia tyyppejä, joten
erilaisia kysymyksiäkin tulee päivittäin. Usein tilanteet
muuttuvat nopeasti ja niihin täytyy reagoida heti. Pyrimme ymmärtämään ja muistamaan, miltä asiakkaasta
tuntuu, kun puhelu tai sähköpostien vaihto on ohi. Tuhansia kaiuttimia kulkee varastomme läpi vuosittain, joten jotkut päivät saattavat olla aika kiireisiä.
Onnittelemme lämpimästi 35-vuotiasta Geneleciä, ja
olemme ylpeitä, että Genelec, Inc. on ollut mukana lähes puolet tuosta ajasta!”

Ensimmäistä kertaa Kiinassa ja Japanissa käytiin
vuonna 1986. Sopivat maahantuojat löydettiin ja yhteistyö molempien maiden kanssa alkoi samana vuonna.
Vuonna 2013 siitä on 27 vuotta. Yksi varhaisimmista
yhä käytössä olevista Genelecin kaiuttimista Kiinassa
taitaa olla 1038A-pari CRC:ssä (China Record Corporation). Alun perin kaiuttimet olivat messuilla ja sieltä
CRC ne osti. On uskomatonta, että yli 25 vuoden jälkeen ne toimivat yhä.
Viime vuosien aikana tapahtuneen kehityksen ja
markkinoiden avautumisen myötä Genelec Oy perusti Pekingiin vuonna 2002 edustuston, joka muutettiin
vuonna 2006 tytäryhtiöksi. Tytäryhtiö on vastuussa alueen markkinointitoimista ja asiakaspalvelusta, ja sillä
on enemmän tilaa ja joustavuutta rakentaa ja kehittää
jälleenmyyntiverkostoa ja asiakaspalvelua, sekä tehdä
brändiä tunnetuksi. Varsinainen myynti tapahtuu erillisten vähittäismyyjien toimesta. Kiinan markkinoilla tärkeimpiä asiakkaita ovat olleet valtiolliset radio- ja TVyhtiöt, mutta nykyään myös yksityiset kaupalliset studiot ovat suosittuja, ja kotiteatteri saattaa olla seuraava
kirkas tähti. Hong Kongin alueella on luonnollisesti paljon yksityisiä studioasiakkaita.
Kiinan tytäryhtiössämme työskentelee tällä hetkellä
neljä valloittavaa henkilöä, Feng Hanying johtaa toimintaa, Helle Yang huolehtii maahantuonnista, Jack Wu on
myyntipäälikkö ja Qu Lu markkinointipäällikkö. Heidän
intohimonsa, määrätietoisuutensa toiminnan kehittämisessä ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat käsin kosketeltavissa.
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Product sales and availability, Product knowledge,
and Product education support for both Professional as
well as the AV Custom Install markets.
As part of being a successful distributor, Genelec
Inc. must have inventory to support all types of purchase order requests, be it a tweeter from a product
made 15 or 20 years ago, mounting accessories, or
large soffit mounted main monitors.
With such a strong 35 year professional heritage to
maintain, product knowledge is paramount to service
both before as well as after the sale. We value the importance of being sure end users and dealers know
which product from our wide offering is best suited for
its customers in consideration of both the space where
the products will be used, to what they will be used for.
This is especially important for the Custom Installation
business where residential demands are often just as
severe as any professional installation.
Lastly product support is the follow-thru after the
sale is made. With so many different types of customers, no doubt there are questions from day to day. Often time is critical when things become unpredictable.
Our focus is to keep the presence of mind to consider
what the customers feelings will be once the phone
call or email exchange is over. With thousands of units
passing through our warehouse doors every year,
some days can be quite busy.
We warmly celebrate Genelec’s 35th Anniversary,
and for us at Genelec Inc., we too are proud to have
been there with them for almost ½ that time!”

China
The first visit to China and Japan was in 1986. Suitable distributors were found and distribution in both
countries was started during the same year, in 2013 it
is already 27 years. Some of the earliest Genelec monitors in China, which are still working, may be a pair
of 1038As, in CRC, China Record Corporation. Those
monitors originally came for a trade show, and were
then bought by CRC. It is amazing that they are still
working well after more than 25 years.
Due to the development during recent years and the
opening of the market in China, Genelec Oy founded
a Representative Office in Beijing in 2002, which was
changed to subsidiary in 2006, nowadays called BGA.
The subsidiary is responsible for marketing efforts and
customer support in the area. The subsidiary has more
space and flexibilities to develop a dealer network, promote the brand, support customers and so on. The actual sales are made by separate dealer companies.
The most important customers in the Chinese market have been state-owned broadcast and TV companies, but nowadays also private commercial studios
have become popular and home theater might be the
next rising star. Naturally in Hong Kong there are plenty
of private studio customers as well.
Now BGA has four mesmerizing members, Feng
Hanying as National director, Helle Yang as Supplier
Chain Supervisor, Jack Wu as Senior Sales Manager,
and Qu Lu as Marketing Specialist. Their passion, determination and way of working together is so obvious
that one can almost touch it.
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Maine ja kunnia

Fame and honor

Tuottava Idea 1981
(Nuorkauppakamari ry ja Kauppalehti)
Vuoden yrittäjä 1988
(Iisalmen kaupunki, Iisalmen yrittäjät ry ja Iisalmen
Osuuspankki)

Productive idea, 1981
(The Junior Chamber of Commerce and
Kauppalehti)
Company of the year 1988
(The Town of Iisalmi, The Entrepreneurs of Iisalmi
and The Cooperative Bank of Iisalmi)

Vuoden yrittäjä 1989
(Pohjois-Savon maakunnallinen yrittäjäpalkinto, Savon
yrittäjät)

Company of the year 1989
(The Northern Savo area company prize,
The Entrepreneurs of Savo)

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto 1990

The National Business Award, 1990

Valtakunnallinen vientiveturi 1993

The National Award for Export, 1993

Tasavallan presidentin vientipalkinto 1995

The President’s of Finland Award for Export, 1995

Kultainen avain 1999
(Suomalaisen työn liitto ja MTV-3)

The Golden Key, 1999
(The Union of Finnish Labour and MTV-3)

Vuoden yritysjohtaja 2005 tj Ilpo Martikainen
(Osuuspankki ja Kauppalehti)

The Executive of the Year 2005 for Ilpo Martikainen
(Okobank and Kauppalehti)

Tekniikan tohtori h.c. 2008 hpj Ilpo Martikainen
(Teknillinen Korkeakoulu)

Doctor of Science in Technology H.C. 2008
for Ilpo Martikainen
(Helsinki University of Technology)

Salibandypuulaakin Iisalmen mestaruus
Genelec Oy:n joukkueelle 2003, 2006 ja 2008

1st Prize of Floorball Hobby Cup for Team Genelec
in 2003, 2006 and 2008
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Palkitut tuotteet / Product Prizes & Awards
1993

TEC (Technical Excellence & Creativity)
Award for the model 1038A

2001

EQ Exceptional Quality Award for 1029.LSE 		
PowerPak 5.1 Monitoring System

1995

Professional’s Choice Award for the model 		
1031A - Producer Version

2001

PAR Excellence Award for the 1029.LSE
PowerPak 5.1 Monitoring System

1996

EQ Blue Ribbon Award for the 1029A/1091A 		
Monitoring System

2001

EQ Exceptional Quality Award for
1029.LSE PowerPak 5.1 Monitoring System

1995

TEC Award for the model 1030A

2002

1996

TEC Award for the model 1039A

EQ Blue Ribbon Award for the LSE Active
Subwoofer Series

1996

PAR Excellence Award for the 1029A/1091A 		
Monitoring System

2003

EQ Blue Ribbon Award for the 7073A Active
Subwoofer

1997

BE Radio NAB Pick Hit Award for the 		
1029A/1091A Monitoring System

2003

TEC Award for the 7070A Active Subwoofer

2005

Remix Technology Award - 8130A

1997

Musician Magazine Editor’s Pick Award for the
1029A/1091A Monitoring System

2005

TEC Award for the 8050A Monitoring System

1999

PAR Excellence Award for the 1036A Main 		
Control Room Monitoring System

2006

Musik Messe International Press Award for
the 8050A Monitoring System

2000

Musikmesse International Press Award (MIPA)
for the 1031A Monitoring System

2006

PAR Excellence Award for the 7050B LSE
Active Subwoofer

2000

TEC Award for the 1036A Main Control Room
Monitoring System

2006

Mix Certified Hit Top Ten Technology Award
Musikmesse - Genelec 8200 DSP Series

2000

PAR Excellence Award for the 1093A Active 		
Subwoofer

2006

PAR Excellence Award for the 8200 DSP
Series Monitoring System
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Tec Awards

Musik Messe International Press Awards
(MIPA) for the 8260A , 2011

90

2006

Mix Certified Hit Top Ten Technology Award
Musikmesse - Genelec 8200 DSP Series

2009

TEC Award for the 6010A and 5040A Desktop
Audio System

2006

PAR Excellence Award for the 8200 DSP
Series Monitoring System

2009

2007

Best Audio Innovation Award for 8200/7200 		
DSP Systems - Digital Studio Magazine

2009

2007

Keys Magazine Readers Award for 8240A

PAR Excellence Award for 8260A
following 12th AES Convention - PRO Audio
Review
Top-20 hits of AES 2009 Show for 8260A - Mix
Magazine
Technical Excellence & Creativity Award for
8260A

2007

TEC Award for the 8200/7200 DSP Series
Monitoring Systems

2010

Keys Magazine Readers Award for 8040A
1029.LSE PowerPak 5.1 Monitoring System

2008

Musik Messe International Press Award
(MIPA) for the 8240A DSP Monitoring System

2010

8260A Gear of the Year 2010 by Audio Media
- outstanding & innovative product released

2008

TEC Award for the SE DSP Monitoring
System

2010

8260A winner of Monitoring category in the
Resolution Award

2009

Fennia Prize 2009 Grand Prix awarded to the
5040A active subwoofer

2011

Musik Messe International Press Awards
(MIPA) for the 8260A

2009

Radio World Magazine’s “Cool Stuff” Award
for the 6010A Active Loudspeaker
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2010

Brändi
kaisissa tuotteissa ja toimintatavassa. Kyse on pikemminkin juuri rakentumisesta kuin määrätietoisesta rakentamisesta. Vaikka on tehty paljon tietoisia ratkaisuja lähtien jo mainitusta logon kirjasintyypistä, ei brändin rakentaminen ole suoraviivaista puuhaa. Kyse ei
ole siitä, mitä me ajattelemme itsestämme vaan kuinka
muut meidät näkevät. Tästä näkemyksestä vahva todistus oli Genelecin sijoittuminen kolmenkymmenen arvostetuimman radio- ja tv-tuotemerkin joukkoon vuonna
2012 (BBS Brand Opinion Leader League Table 2012).
Yrityksen brändi on vahva, koska perusta ja identiteetti ovat vahvoja. Kun työntekijät voivat olla ylpeitä
työpaikastaan, on toimintakin yhtenäistä. Tällöin myös
ulkopuolisille muodostuu selkeä kuva yrityksestä ja sen
brändistä.

Tuotteen markkinoinnissa on kyse myös mielikuvien
markkinoinnista. Genelec Oy:n nykyisellään vahva visuaalinen identiteetti on muotoutunut vuosien aikana.
Alussa tehtiin vain kaiuttimia ja resurssien suuntaaminen markkinointiin ei ollut ensimmäinen prioriteetti. Logon kirjasintyyppi, joka tietenkin valittiin perustamisen
aikaan ja jota mietittiin pitkään ja hartaasti, viestii samasta selkeyden ja puhtauden päämäärästä, joka asetettiin kaiuttimillekin.
Vuonna 2003 yritys palkkasi oman graafisen suunnittelijan tuottamaan materiaalia ja huolehtimaan visuaalisen ilmeen pysyvyydestä. Myös messuosastot eri
puolilla maailmaa ovat visuaaliselta ilmeeltään yhtenäisiä, messuthan ovat erittäin näkyvä ja tärkeä osa markkinointia.
Genelecin brändi on rakentunut vuosien aikana ja
sen perusta on nimenomaan luotettavissa ja ensiluok-

6010A, 8020B, 8040A, 8050A

Älykaiuttimet / SAM /
Smart Active Monitors
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Segmentointi / Segmentation

The Brand
Marketing products always means marketing mental images. Genelec Oy’s currently strong visual identity has been formed over the years. In the beginning
the focus was mainly on speakers and the first priority
wasn’t to use resources for marketing. The font in the
logo, which was of course chosen after long and thorough consideration, expresses the goal of clarity and
purity, the same goal as with the speakers.
In 2003 a graphic designer was hired to produce
print material and take care of the visual identity in all
contexts. Also the demo rooms and stands in exhibitions need to be visually uniform as they are an extremely visible, important part of marketing.
Based on reliable and top class products the
Genelec brand has gradually grown over the years.
The question is essentially of growing instead of systematic brand building. Regardless of many conscious

choices, starting from the logotype, the brand work is
not very straightforward. The question is not what we
think about ourselves but about how others will see us.
A strong proof of this is our position among the 30 most
respected brands in 2012 (Big Broadcast Study: Brand
Opinion Leader League Table 2012).
The Genelec brand is strong, because the basis and
identity are strong. When employees can be proud of
their job, we all work in unison, which gives a very clear
picture about the company and brand.

ISE show 2011, Amsterdam

Pro Light + Sound 2013, Frankfurt
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Herbie ja hiiri
Genelec Oy:n oma mainonta yhtenäistyi ja muuttui
muuhun ammattikaiutinmainontaan verrattuna radikaalisti vuonna 1993, kun mainossuunnittelijaksi palkattiin
Herbie Kastemaa. Vakavahenkisyyden ja faktalistojen
tilalle haluttiin jotain kevyempää ja hauskempaa, sellaista, jota katsellessa ihminen voi hetken levähtääkin.
Tyypillisten tuotekuvien paikalle tuli aktiivisesti maailmaa tarkkaileva hiiri, jonka seikkailut osataan jo yhdistää yritykseen.
Herbien mainokset erottuivat huutomerkkinä muusta
audioalan mainonnasta olematta kuitenkaan räikeitä
tai mauttomia. Hiiri, keiju ja kissa, heidän maailmansa
ja seikkailunsa ovat olleet ratkaisevasti luomassa Genelecin yrityskuvaa, ilman Herbien mainoksia yrityskuvamme olisi aivan toinen, todennäköisesti tavanomaisempi. Niiden poikkeava lähestymistapa ja osin unenomainen tunnelma korostivat Genelecin erilaisuutta,

rohkeutta ja kyllä, huumorintajua. Ne vetosivat ihmisten
tunteisiin, mielikuvitukseen, satuja kuuntelevaan lapseen, eivät ammatilliseen minään, joka pyrkii tekemään
päätöksiä rationaalisin perustein. Ihminen ei ole pelkkää älyä ja tietoisia päätöksiä, vaan paljon enemmän.
Jollain tapaa mainokset kertovat myös Genelecillä vallitsevasta ihmiskäsityksestä ja arvomaailmasta. Ihminen on kokonaisuus, eikä hänen eri puoliaan voi arvottaa eri tavoin. Mainokset toteuttivat osaltaan Genelecin
päämäärää tuottaa asiakkaille iloa, ja samalla ne tekivät myös kaiuttimista ja niiden ominaisuuksista inhimillisempiä. Kaikki tämä ilman sanoja ja selityksiä, kuvien
välityksellä. Herbien mainoksissa tuntuu kiteytyvän jotain oleellista Genelecistä. Genelec ei ole pelkästään
teknologiayritys, vaan se sijoittuu teknologian ja taiteen
risteykseen, ja hiiri-mainokset kuvaavat tuota paikkaa
täydellisesti.

Herbie Kastemaa, 1993

Herbie Kastemaa, 1994

94

Herbie and The Mouse
Genelec Oy’s own advertising became uniform and
radically different from other monitoring speaker advertising in 1993 when Herbie Kastemaa was hired. Instead of seriousness and boring lists of facts Genelec
wanted to have something lighter and funnier. Something that would even give a moment of rest to people. Typical pictures of products were changed into a
mouse that actively monitors the world. Nowadays the
mouse’s adventures are connected to Genelec.
Herbie´s ads were strikingly different from anything
else in the pro audio magazines without being tasteless
or flashy. The Mouse, the Fairy and the Cat, their adventures in their surreal world have been crucial for the
Genelec image. Without them the image would most
certainly have been much more ordinary. Herbie’s unorthodox visual approach and dreamlike atmosphere
emphasized Genelec’s uniqueness, courage and mys-

terious sense of humour. Instead of the rational professional making conscious decisions based on facts,
these ads, actually pieces of art, appeal the emotions,
imagination and the child inside us listening to fairy
tales. Human being is much, much more than plain intelligence and rational decisions. In some way these
art ads tell also about the Genelec values and how human beings are seen at Genelec. Man is a whole and
the different sides cannot be valued differently. These
ads fulfilled Genelec´s goal to bring joy to customer´s
life, and at the same time they gave more human approach to the monitors and their features. All this without words, just with images. Herbie’s ads seem to crystallize the essence of Genelec. As often said, Genelec
is not only a technology company but it is at the crossroads of art and technology. The mouse ads express
perfectly this position.

Herbie Kastemaa, 1998

Herbie Kastemaa, 2000
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Tulevaisuus
The Future

“Pitkällä tähtäimellä menestyvät todennäköisimmin
ne, jotka riittävässä määrin investoivat (...) tulevaisuuteen yleensä.”
			
Ilpo Martikainen
		
14.3.1980 Iisalmen Sanomat
telmän myyminen kannattavat, huolimatta siitä, tuleeko
järjestelmä kotiin vai studioon. Laadun ja kestävyyden
merkitys ei muutu, vaikka sovellusalue muuttuisikin.
Paras tapa vastata kilpailuun on tehdä edelleen parempia tuotteita kuin muut siten, että parannuksista on
todellista hyötyä asiakkaalle. Uusien, parempien ja kestävien ratkaisujen julkituominen on kuitenkin äärimmäisen vaikeaa. Genelec Oy:n uudet parannukset voivat
osoittautua sen entisiin innovaatioihin nähden ylivoimaisiksi vasta vuosien kuluttua. Parannushan on aina
parannus, ylivoimaisuus mukava lisä. Uusien ratkaisujen löytäminen vaatii panostusta tuotekehitykseen ja
asioiden perusteellista pohtimista ja tutkimista monelta
eri kantilta. Genelec Oy on onnistunut olemassaolonsa
aikana tuottamaan monia kestäviä ratkaisuja, joten tämän perinteen jatkuvuutta voi pitää todennäköisenä.
Hintakilpailun paineessa kannattaa luottaa siihen,
mihin asiakkaammekin ovat oppineet luottamaan. Genelec tarkoittaa parasta mahdollista saatavilla olevaa äänentoistoa ja uusia, mutta harkittuja ratkaisuja,
jotka kestävät ja jäävät merkkipaaluiksi muillekin. Genelec Oy aloitti toimintansa onneksi vaativien radioja tv-sovellusten parissa. Näistä juurista on edelleen
hyvä ponnistaa. HD-lähetyksiin kykenevät ulkolähetysautot edustavat nykymaailmassa todella vaativaa sovellusta, kun sama yhtenäinen studioäänen laatu pitää
kyetä toteuttamaan tien päällä ja kyseessä on ainutlaa-

Työ aktiivisten kaiuttimien maailmassa ei ole vuosien varrella vähentynyt, sen luonne on vain muuttunut. Seuraavat vuodet tuskin ovat sen helpompia kuin
menneetkään ja tuleviin haasteisiin täytyy vastata jatkuvasti.
Pääasia, perusteellinen äänen ymmärtäminen ja
mahdollisimman hyvien kaiuttimien tekeminen, on pysynyt ja pysyy samana vuosien vieriessäkin. Sen rinnalle nousee uusia haasteita, jotka syntyvät mm. ympäristötekijöistä, kasvavasta kilpailusta ja jakelukanavien
sekä markkina-alueen rakenteellisista muutoksista. Genelec Oy on vastannut tiukkaan kilpailuun luottamalla
hyviksi havaittuihin perusasioihin. Ne tiivistyvät laatuun,
joka koskee tuotteita ja koko yrityksen toimintaa, ja välittämiseen, jonka piiriin mahtuvat niin omat työntekijät, yhteistyökumppanit kuin asiakkaatkin. Näillä keinoilla ja aktiivisella tuotekehityksellä Genelec Oy on pitänyt, vahvistanutkin asemaansa markkinoilla. Asiakkaan kuuntelemisen merkitystä voi tuskin liikaa korostaa. Koko yrityksen alku ja monet tuotteet ovat suoria
vastauksia asiakkaiden kuvaamiin tarpeisiin.
Mainitut periaatteet pysyvät riippumatta siitä, millä
alueilla Genelec Oy toimii. Koti- ja kuluttajamaailma,
jotka suuresti eroavat ammattilaispuolesta, tarjoavat
uusia ajattelu- ja lähestymistapoja. Äänenlaatu, joka on
Genelecin suurin vahvuus, sekä asiakkaan tarpeiden
ymmärtäminen ja jokaiselle asiakkaalle sopivan järjes-
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“In the long run those who invest enough (...) in the
future in general are most likely to succeed.”
				
Ilpo Martikainen
14th of March 1980 Iisalmen Sanomat
Work in the field of active monitoring has not decreased over the years, it has only changed. The coming years will probably not be any easier than the past,
and the new challenges need to be answered continuously.
The complete understanding of sound and the design of the best possible speakers have been the main
purpose of Genelec Oy and it is going to remain the
same. Other challenges come with environmental aspects, growing competition and the structural changes
of the business. Genelec Oy has responded to the
competition by relying on its basic principles. In short
the principles are quality, which is part of the products
and the whole company, and caring, which involves the
employees, partners and customers. Genelec Oy has
maintained, even strengthened its position by keeping
to these principles and carrying out dedicated research
and development work. Listening to the customer can
hardly be overemphasized. The very beginning of the
company and several of its products are direct responses to needs described by customers.
The principles are the same regardless of the business areas in which Genelec Oy is working. The home
and consumer markets, being greatly different from
the professional market, offer new ways to think and
approach challenges. Pursuing sound quality, which

is Genelec’s biggest strength, listening to customers’
needs and selling the best system to each of them are
worth the effort. It doesn’t matter whether the system
is for the home or for the studio. Business areas might
change but quality doesn’t.
The best way to compete is still to make better products than others do and bring value for the customer.
However, it is extremely difficult to make new, better
and lasting solutions. It might take years for the new innovations of Genelec Oy to prove superior compared to
its previous solutions. Though improvement is always a
fact, superiority is a nice bonus. Finding new solutions
means investing in the research and development work
and considering all possible aspects of the problem at
hand. Genelec Oy has succeeded in producing many
durable solutions over the years, so it is quite certain
that this tradition will go on.
Under the pressure of price competition it is best
to rely on the same issues on which our customers
have learned to trust. Genelec means the best possible sound quality, and new but well considered solutions that last and become standards for others as well.
Luckily Genelec Oy started with demanding broadcast
applications. The current HD-standard OB-Vans represent the toughest possible requirements, as the multichannel studio sound quality has to be available on the
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Topi Partanen Satamakadullla 1983 /
Topi Partanen in Satamakatu in 1983

Ilpo Martikainen ja Triway 1051A 1980 /
Ilpo Martikainen and the Triway 1051A in 1980
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Ritva Leinonen Satamakadulla
1984 / Ritva Leinonen in
Satamakatu in 1984

Perheyrityksen toinen sukupolvi / Next generation of the family enterprise
Maria, Mikko ja / and Juho Martikainen
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tuisten musiikki-, urheilu- ja muiden tapahtumien välittäminen. Vuoden 2008 katsauksen* mukaan yli 2/3
näistä autoista on varustettu Genelecin tarkkailukaiuttimin, mikä on vahva luottamuslause tuotteidemme laadulle ja luotettavuudelle. Genelec ei koskaan ole pyrkinyt olemaan halpa, mutta aina koko hintansa arvoinen.
Pelkkä hinta ei ole kestävä kriteeri, toisin kuin hinnan ja
laadun suhde, joka toki muuttuu vuosien varrella teknologian kehittymisen ja halpenemisen myötä.
Koko ajan kiristyvä kilpailu pakottaa tarkastelemaan
ja tehostamaan alati yrityksen työskentelytapoja. Paras tapa lisätä tuottavuutta on miettiä, mitä voi jättää tekemättä ja keskittyä pelkästään siihen, mikä lisää tuotteen ja toiminnan arvoa asiakkaalle. Tehokkuuden vaatimusten edessä on kuitenkin ensin pidettävä huoli ihmisistä ja heidän jaksamisestaan. Yrityksen sisäisellä
kulttuurilla on suuri merkitys työntekijöiden hyvinvoinnille. Huolenpito voidaan osoittaa konkreettisilla tavoilla, kuten pitämällä huolta työilmapiiristä, järjestämällä ihmisille yhteisiä hetkiä ja kannustamalla kaikkia
esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin. Esimiesten antama aika ja huomio on tärkeä työilmapiiriin vaikuttava tekijä, samoin kuin henkilökunnan suhtautuminen toisiinsa ja esimiehiin. Genelecin yhtenä vahvuutena on perheenomaisuus, joka on säilynyt yrityksen
kasvusta ja menestyksestä huolimatta. Genelec on monin tavoin vielä pieni yritys. Matala hierarkia, vain tarpeellinen byrokratia, työkaverin nimen tietäminen ja yhteiset harrastukset, etuisuudet, jotka koskevat kaikkia
työnkuvasta riippumatta, nämä kaikki asiat vaikuttavat
siihen, millainen työpaikka Genelec on. Toinen vahvuus
on työntekijöiden syvä sitoutuminen yritykseen. Pitkät
työurat Genelecillä ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Se auttaa yrityskulttuurin ja -identiteetin siirtymi-

sessä tuleville sukupolville. Tämä puolestaan on yksi
elinehto yrityksen säilymisen kannalta. Pohjimmiltaan
työyhteisön hyvinvoinnissa on kysymys ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja siitä, että kaikki ihmiset
tietävät, mitä heiltä odotetaan.
Kokonaan uusia haasteita on nähtävissä ympäristöasioiden myötä. Kertakäyttökulttuuriin on väistämättä
tulossa muutos, tuotteiden poisheittämisen sijaan korjaus, huolto ja muu ylläpito nousevat tärkeiksi ja luovat uusia työpaikkoja. Energian kallistuminen muuttaa
kulutustottumuksiamme ja energiankäytön minimointi
koko tuotteen elinkaaren aikana tulee tärkeäksi. Luotettavien ja pitkäikäisten tuotteiden valmistajana Genelec
Oy voi suhtautua tällaiseen kehitykseen toiveikkaasti.
Genelecin historiaa sävyttää hyvin pitkälle usko siihen, että mihin tartutaan, se on tehtävissä. Tämä usko
on yhä vahva. Pitämällä tasapainon tehokkuuden ja
mukavan työnteon, nuoruuden ja kokemuksen sekä uusien innovaatioiden ja aiemmin tunnettujen tosiasioiden välillä voidaan suunnata kohti seuraavia juhlavuosia, olivat ne sitten viiden, kymmenen tai kolmenkymmenenviiden vuoden kuluttua.

* High Definition OB Vans in EMEA (2008)
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road in broadcasting unique live events. According to
a study* from 2008 more than 2/3 of these vans have
Genelec monitors. This is a very strong statement for
Genelec total quality and reliability.
Genelec has never wanted to be cheap but always
worth the money. Mere price is not a durable criterion,
unlike the ratio of price and quality, which naturally is
changing with emerging new and lower cost technologies.
Competition gets tighter all the time and forces
Genelec to check its routines and improve efficiency.
The best way to improve productivity is to analyse the
ways of working and eliminate waste, i.e. to focus the
work on adding value to the offering for the customer.
Although confronted with the demand of being productive, the first task is to take care of the people and their
well-being. The company culture has a lot to do with
it. Caring can be seen in tangible ways such as taking
care of the working environment, having time together
and encouraging people to participate in cultural events
and sports. Management time and interest affect the
working climate as much as the interaction and attitude
of employees to each other and to the management.
One of Genelec´s strengths is a family feeling, which
exists still despite the growth and success. In many
ways Genelec is a small company. Low hierarchy, only
the needed bureaucracy, knowing the names of fellow
workers and their mutual hobbies, benefits which include everyone: all of these things make Genelec what
it is. Another strength is highly committed personnel.
Long careers are the rule more than the exception at
Genelec. This ensures the transition of the company
culture and identity to new generations and is one of
the vital conditions for the longevity of any company.

Environmental aspects pose totally new challenges.
The throwaway culture is likely to change and servicing, repairing and other similar activities will bring new
employment opportunities. High energy prices will
change our consumption practices and minimizing the
energy consumption during the whole product life cycle will become important. As a manufacturer of reliable
and durable products Genelec Oy welcomes this kind
of development.
Genelec´s history is mainly covered with a trust that
what we start doing is doable. When there is a problem, we can solve it. This trust is true also today. By
keeping the balance between efficiency and enjoyable working, youth and experience, new innovations
and proven facts, Genelec Oy can look forward to new
anniversaries whether they are in five, ten or thirtyfive
years.

* High Definition OB Vans in EMEA (2008)
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