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Designtalo arvostaa
osaavaa kumppania
On monta tapaa työllistyä
Työelämässä jo pitkään mukana olleena tulee pohtineeksi
näitä tapetilla olevia työelämän tärkeitä kysymyksiä: mitä
ajattelevat nykynuoret työnteosta ja miten he kuvittelevat
siinä pärjäävänsä; ja toisaalta, mistä yritykset kaivavat
esiin parhaat työntekijät, joiden varaan rakentaa.
Ongelma on siinä, että nuorten itsensä mielestä he eivät
osaa oikein mitään, ja yritykset puolestaan syynäävät
sitä, että saako tuosta yksilöstä mitään kasvamaan saati
kehittymään.
Sanonta kuuluu, että Siperia opettaa, mutta niin opettaa
myös työelämä. Nimittäin ei ole yhtä oikeata tapaa aloittaa
työuraa, paljon on kiinni omasta asenteesta, sitoutumisesta
ja jopa sattumasta.
Lankapajan pitkään historiaan mahtuu monia työuria.
Yksi niistä alkoi lähes viisikymmentä vuotta sitten, kesällä
1964, kun 16-vuotias Terho Saari aloitti hommat. Nykypäivänä tällainen olisi varmaan työsuojelurikos, mutta
näiden vuosikymmenten aikana on kasvanut sellainen
määrä ammattitaitoa ja kokemusta, jota ei lähimarketin
hyllyltä löydä.
Toinen esimerkki: kymmenen vuotta sitten Matti Sannikka
osasi tulla kyselemään töitä. Hommat alkoivat sen verran
ripeästi, että fillari jäi konttorin eteen makaamaan kun Matille hihkaistiin, että on hommaa, jos voit heti jäädä. Kaveria
on matkan varrella soviteltu erilaisiin muotteihin, ja nykyisin
monissa työhaasteissa marinoitu Sannikka on ohutlevytuotannon tiiminvetäjä. Matti vastaa koko ohutlevytuotannon
läpimenosta kolmenkymmen osaajan esimiehenä.
Kerran taas kävi niin, että alvariinsa töitä kyselleelle
miehelle luvattiin hommia ja hän ilmestyi paikalle. Työvaatteet piti vaihtaa pukuhuoneessa, ja kun kaveria ei alkanut kuulua, mentiin hakemaan: tyyppiä ei löytynyt mistään.
Kiire pois oli niin kova, että tupakka-askikin jäi pöydälle. Se
työura ei edennyt pukuhuonetta pitemmälle.
Tekemällä oppii, haasteissa kasvaa ja
samalla jalostuu osaaminen. On arvokasta,
että henkilöstömme varaan voi
rakentaa tulevaa.
Tekemällä hyvää jälkeä kustannustehokkaasti pärjäämme myös
jatkossa. Pidetään tästä
yhdessä kiinni.
Aurinkoista kevättä!
KARI TIMGREN
Toimitusjohtaja
Lankapaja Oy

Martela tunnetaan työtilojen ja julkisen tilan
sisustusratkaisujen suunnittelijana ja toteuttajana. Valtteina ovat laadukkaat, ergonomiset ja
innovatiiviset tuotteet sekä nopea toimitus.

L

ähes 70-vuotisen olemassaolonsa aikana Martelasta
on tullut toimialansa suurin yritys kotimaassa, Pohjoismaissa se sijoittuu kolmen suurimman joukkoon.
Tuotantoa on Suomen lisäksi Ruotsissa ja Puolassa. Päämarkkinat löytyvät Itämeren alueen lisäksi mm. Norjasta,
Hollannista sekä Japanista.
Martelan Nummelassa sijaitsevan oman tuotekehitysyksikön sisustusratkaisut perustuvat ennen kaikkea korkeaan laatuun ja toimivaan ergonomiaan.

Protosta huipputuotteeksi
Ennen kuin kalustetta aletaan valmistaa teollisesti, niin sitä
ennen on käyty läpi monia eri vaiheita. Lähtökohtana on perusteellinen ja kattava suunnittelu. Tähän kuuluvat protot ja
mallit, joita myös Lankapaja tekee.
”Vaihe on tärkeä: nyt nähdään kalusteen mahdolliset
puutteet ja epäkohdat, jolloin sitä voidaan kehittää ja parannella teolliseen sarjatuotantoon sopivaksi ja lopulta huipputuotteeksi, joka täyttää Martelan laatuvaatimukset”, Martelan sourcing manager Jari Räsänen kertoo.
Nummelalainen luottaa siis paikallisosaamiseen?
”On selkeä etu, että Lankapaja on meitä lähellä”, Räsänen
naurahtaa.
”Ratkaisevaa on kuitenkin se, että heillä on moderni konekanta ja ennen kaikkea monipuolista osaamista ja ymmärrystä kalustepuolesta”. J

Asiakkaana
Helo

HELO houkuttaa kylpemään
Laadukas kiuas ja kipakka löylynpuraisu pitävät edelleen pintansa,
mutta maailman suurin sauna- ja höyrykylpyalan yritys haluaa kehittää
saunomisesta kokonaisvaltaisen elämyksen.

L

ähes sata vuotta sitten, v. 1919 perustettiin Viipuriin Karjalan Sähkö Oy,
nykyinen Helo Oy. 1980-luvulla alkaneet yritysostot ovat laajentaneet yritystoimintaa, ja nykyään Helo Group Ltd on
maailman suurin sauna-alan yritys.
Tuotevalikoimaan sisältyvät muun muassa puu- ja sähkölämmitteiset kiukaat,
niiden valvontalaitteet ja erilaiset höyrykylpylaitteet oheistarvikkeineen.

Suosio kasvaa, kilpailu lisääntyy
Saunominen on suomalaisille elävää kulttuuriperimää. Tänä päivänä saunatilojen
halutaan olevan osa aktiivista kodin sisustusta, johon myös satsataan.

”Saunassa voi aidosti viihtyä ja nauttia
viipyilevästä tunnelmasta. Tuotekehittelyssä panostamme kokonaisuuksiin: tyylikkäisiin lauteisiin, integroitaviin kiukaisiin ja erilaisiin sisustusvaihtoehtoihin,
joissa pääosassa ovat esimerkiksi kivi,
puu ja lasi”, Helo Oy:n operatiivinen päällikkö Markus Lehto kertoo.
Saunan suosio kotimaassa ja maailmalla on pysynyt tasaisena. Kuitenkin kilpailu
kotimaassa ja etenkin kasvavilla markkinoilla Venäjällä, Itä- ja Keski-Euroopassa
sekä nyttemmin myös Aasiassa vaatii
korkealaatuisia ja tyylikkäitä tuotteita –
kiukaita, erilaisia laude- ja sisustusratkaisuja - ja kustannustehokasta toimintaa.

Jatkuvaa tuotannon kehittämistä
Kilpailussa mukana pysyminen vaatii valmistajilta muutoshalua ja -kykyä. Prosessien on oltava ketteriä ja tehokkaita, ja
kaikkea ei tarvitse tehdä itse.
”Tehostimme Riihimäen tehtaan toimintaa ja prosesseja ulkoistamalla Lankapajalle suuren osan kiukaiden komponenttivalmistuksesta. Nyt tavara tulee
meille Nummelasta, ja täältä se lähtee
tukkuliikkeisiin ja jälleenmyyjille. Varastotilan kapasiteetti kasvoi huomattavasti,
joten voimme aiempaa paremmin vastata
sesonkipiikkeihin”, Lehto taustoittaa. J
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Osa kansainvälistä Tylohelo –konsernia.
Tuotantolaitokset Hangossa, Riihimäellä ja Limingassa. Konsernilla tuotantoa myös Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.
Kotimaan lisäksi yli 50 vientimaata.
Oma sauna- ja höyrykylpytuotteita koskeva tutkimus- ja kehitysohjelma mm. Riihimäellä.
Rakensi ensimmäisen prototyypin sähkölämmitteisestä saunankiukaasta vuonna 1949.
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Paletti taitaa kortit
Paletti Oy on yli 90-vuotias korttialan konkari,
joka panostaa tuotekehitykseen ja logistiikkaan.
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922 perustettu perheyritys työllistää
nykyisin lähes 150 henkilöä. Tuotantolaitos ja logistiikkakeskus sijaitsevat
Hämeenlinnassa, lisäksi yrityksellä on
kaikissa Baltian
maissa tytäryhtiöt.
Internetin ja sosiaalisen median
maailmassa kortti on säilyttänyt
hyvin asemansa
– monien mielestä jopa yllättävän
hyvin.
”Kortilla halutaan edelleen muistaa
ystäviä ja muita läheisiä merkkipäivinä ja juhlahetkinä, ja se koetaan paljon
henkilökohtaisemmin kuin vaikkapa

tekstiviesti”, Paletti Oy:n myyntipäällikkö Tuula Nieminen sanoo.
Hänen mukaansa kilpailu on tiukkaa.
Siinä pärjää vain omalla vahvalla tuotekehityksellä ja oikein
valituilla kumppaneilla.
-Kortti on myös heräteostos, jota tukee
näyttävä esillepano.
Lankapaja on ollut telinevalmistajamme jo
pitkään. Erityisesti arvostamme telineiden
suunnitteluosaamista
ja niiden toimittamista paikan päälle,
tämä vapauttaa resurssejamme varsinaiseen liiketoimintaan. J

Fillarin satulasta

tiiminvetäjäksi
Matti Sannikka aloitti aikoinaan
hommat niin nopeasti, että polkupyörä
jäi pääoven eteen.
Milloin aloitit Lankapajalla?
Kesällä 2003 kuulin, että Lankapajalla on
töitä. Polkaisin fillarilla paikan päälle ja
saman tien olin jo ns. sorvin ääressä.
Rekrytointi kävi niin äkkiä, että menopeli jäi
oven eteen, siitä täällä vitsaillaan vieläkin.
Mitä teet nykyisin?
Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon
erilaisia tehtäviä, nykyään työskentelen
levyosaston tiiminvetäjänä. Pidän huolen siitä,
että hommat sujuvat, aikataulut pitävät ja
asiakkaat saavat sitä mitä tilaavat.

Säilytysratkaisu on Ovella
Ovella Systemsin säilytysratkaisut
vapauttavat lisätilaa sekä luovat
järjestystä ja turvallisuutta sisäja ulkotiloissa.

O

vella Systems Oy:n Aarno Laukkosen painajaisuni voisi tapahtua
kerrostalon pyöräsuojassa. Ja vain siksi,
että tila on sekamelska fillareita, suksia
ja jopa autonrenkaita.
”Suurin syy on, että pyöräsuojat eivät vastaa nykytarpeita. Eri säilytysratkaisuilla on mahdollista vapauttaa
arvokasta lattiatilaa sujuvaan liikkumiseen ja lisätilaa muuhun tarkoitukseen.
Lisäksi tila pysyy järjestyksessä, mikä
puolestaan ehkäisee ilkivaltaa ja edis-

Miten vapaa-aika sujuu?
Tyttöystävän kanssa seurustellessa,
kuntosalilla ja pipo- ja katulätkää pelatessa.

tää turvallisuutta. Samat periaatteet
pätevät myös talojen pihoihin ja muihin
julkisiin tiloihin”, Laukkonen linjaa.
Ovella Systemsin tuotekehitys on sen
omissa käsissä. Materiaalina on maalattu tai sinkitty teräs.
”Säilytysjärjestelmien
käytännön
toimivuus on ykkösasia, mutta myös
muotoilu on tärkeää. Näissä luotamme
Lankapajan osaamiseen pitkäaikaisena
kumppanina”, Laukkonen sanoo. J

sisältö ja toimitus harri mäkelä consulting oy

Mikä pitää nuoren miehen metallialalla?
Firma on mennyt eteenpäin koko ajan,
ja uutta mielekästä tekemistä on tullut eteen.
Viime aikoina hankitut uudet koneet ovat
lisänneet tuotantokapasiteettia, mikä omalta
osaltaan pitää hommat haastavina. Lisäbonuksena on mukava työporukka.
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