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RULLAKOILLA 

järjestystä työskentelyyn

T

Lankapajalle kulunut vuosi on ollut menestyksekäs. 

Olemme pystyneet vastaamaan erinomaisesti asiakkai-

demme tarpeisiin: ratkaisut on löydetty, hommat saatu 

rullaamaan ja loppupäästä on löytynyt tyytyväinen asia-

kas. Esimerkiksi Norpe Oy:n kohdalla mikään muu toimit-

taja ei ole pystynyt yli 99 % toimitusvarmuuteen kuin 

Lankapaja. Tästä kiitos kuuluu osaavalle ja joustavalle 

henkilöstölle!

Kovassa kilpailussa pärjääminen vaatii jatkuvaa toi-

minnan petraamista ja ketteryyttä vastata muuttuviin 

tilanteisiin.  Hyvänä esimerkkinä on naapuriin perustettu 

ja uudistettu 1500 m2 ns. alatehdas. Sieltä löytyy mm. 

uusi Finn Power, joka on meille säätövoimaa; miehittä-

mätön tuotanto käynnistetään kun kapasiteettia tarvi-

taan. Tuotanto käynnistyi 4 viikossa, mikä kertoo teke-

misen meiningistä.

Talousuutisointi maailmalta ja kotimaasta aiheuttaa

tietysti huolenaiheita. Lankapaja aikoo jatkossakin pi tää 

jalan mieluummin kaasu- kuin jarrupolkimella, mutta mal-

tillisesti. Esimerkiksi myyntiin on rekrytoitu lisää osaavia 

ja kokeneita ammattilaisia. Tavoitteena on moni puolistaa 

asiakasrakennetta, ja saada näin uusia ratkaisumalleja 

työstettäväksi.

Lankapaja lähtee vuoteen 2012 luottavaisin mielin. 

Täytyy huolehtia siitä, että omat prosessimme ovat 

huippukunnossa, jotta pysymme mukana kilpailussa ja 

voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin kokonaisvaltai-

sesti. 

Lankapaja ja lankislainen ammattitaito 

tunnetaan laajasti – tämä velvoittaa 

meitä pysymään kehityksen kärjessä. 

Pidetään tästä kiinni myös ensi vuonna.

Iloista joulun odotusta ja 

menestystä alkavalle vuodelle!

KARI TIMGREN

Toimitusjohtaja

Lankapaja Oy

Lankapaja on toimittanut Suomen ABB:n yksikköön 

rullakoita, joiden avulla yksikön sisäistä työskentelyä 

on voitu kehittää virtaviivaisemmaksi.

- Rullakoiden käyttö on vapauttanut lattiatilaa siirto-

lavoilta, ja niiden avulla tavara liikkuu helpommin tuotan-

toon, Tero Tiainen ABB Drivesilta kertoo.

Tiaisen mukaan kehitystyötä Lankapajan kanssa on 

hyvä jatkaa.

- Rullakot ovat tehostaneet työprosesseja, mutta niiden 

kehitystyötä on jatkettava, jotta ne saadaan mahdollisim-

man hyvin soveltuviksi eri työvaiheisiin niin logistiikan 

kuin asentajan vaatimusten näkökulmasta. 

Asiakkaana

ABB Oy

ABB on globaali yritys, joka toimii Suomessa 

yli 40 paikkakunnalla.



ABLOY halusi
lähikuljetusvälineen

Asiakkaana

Abloy Oy

Abloy Oy tunnetaan johtavana lukkojen, 

lukitusjärjestelmien ja rakennushelojen 

valmistajana, ja mm. sähkölukkojen tuoteke-

hityksessä yritys on maailmankuulu. Tuotteita 

valmistetaan kahdessa tehtaassa, jotka sijait-

sevat Joensuussa ja Björkbodassa.

Kotimaassa asiakkaita palvelee yli 150 Ab-

loy-valtuutettua liikettä, ja vientiasiakkaiden 

käytössä on maailmanlaajuinen myyntikont-

tori- ja maahantuojaverkosto yli 70 maassa.

- Laaja verkosto vaatii toimivat ja tehokkaat 

logistiikkaratkaisut, sanoo logistiikka-insinööri 

Keijo Holopainen Abloyn Joensuun tehtaalta.

Yhteistyö Lankapajan kanssa alkoi runsas 

vuosi sitten syksyllä. Holopainen kiinnitti sat-

tumalta huomionsa rullakkoon, jonka avulla 

tavara liikkui kätevästi ja vaivattomasti.

Suomalainen Abloy toimittaa huipputuotteitaan kotimaan lisäksi ympäri 

maailmaa. Tehokas logistiikka on tärkeä osa toimitusketjua.  

-Rullakko vaikutti jämäkältä ja siinä oli 

Lankapajan logo; tiesin kenen puoleen 

kääntyä.

Holopaisen yhteydenoton jälkeen Lanka-

paja alkoi kehittää ratkaisuja Abloyn tarpei-

siin.

- Erityistarve oli lähtevän tavaran logis-

tiikassa tuotannosta lähettämöön. Kehitte-

limme ratkaisun, jossa tavara liikkuu lähi-

kuljetusvälineellä eli rullakolla kärryn sijasta. 

Nyt eri liiketoimintayksikkömme käyttävät 

erivärisiä rullakoita, jolloin tavaran käsittely 

on entistä nopeampaa ja tehokkaampaa, 

Holopainen kertoo. 
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Neljän vuosikymmenen aikana Lappse-

tista on kehittynyt kansainvälinen yri-

tys, joka seuraa aikaansa ja satsaa tuote-

kehitykseen.

- On tärkeätä, että kumppanimme ovat 

osaavia ja voivat antaa oman panoksen-

sa tuotteidemme jatkuvaan kehitykseen, 

logistiikan kehitysjohtaja Jukka Aho Lapp-

setilta tähdentää.

Lankapajan panos näkyy varsinkin Pan-

na-pienjalkapalloareenassa. Runsas kuusi 

met riä halkaisijaltaan oleva peliareena on 

suosittu liikuntapaikka kaikenikäisille.

Krisu on 

tuotteistamistiimin pomo

Ideat ja protot hiotaan kuntoon ja toimiviksi 

tuotteiksi osaavan tiimin käsissä.

Mitä teet Lankapajalla? 

Vedän meidän tuotteistamistiimiä. Siihen 

kuuluu muutama työntekijä - ydintiimi - 

jonka apuna hyödynnetään myös Lankiksen 

sisäistä osaamista. Itse olen ollut töissä 

täällä yhteensä seitsemän vuotta.

Tuotteistamistiimi – mitä se tekee?

Kaikki uudet tilaukset tulevat meidän 

kauttamme. Pyrimme siihen, että erilaiset 

ideat ja tuoteprototyypit kehitetään ja 

tehdään toimiviksi tuotteiksi yhdessä 

asiakkaan kanssa.

Miten kuvailisit työtäsi?

Monipuolista ja haastavaa ja samalla 

saa olla tekemisissä asiakkaiden ja myös 

muiden lankislaisten kanssa. Tämä jos 

mikä on tiimityötä.

Missä asut ja mitä harrastat?

Asun Lohjalla vaimon ja kolmen lapsen 

kanssa. Vapaa-aika kuluu pitkälti auto- 

ja moottoripyöräharrastuksen parissa. 

L
aser-laite rakentuu käytettävän tek-

nologian lisäksi pöytäosasta, joka on 

tärkeä osa laitteen käytettävyyttä.

- Vuosi sitten alkaneen yhteistyön myötä 

olemme saaneet Lankapajasta asiantun-

tevaa prosessiosaamista kehittäessäm-

me laitteen pöytäosan runko- ja peltiosan 

kokoonpanoa entistä ehommaksi, kertoo 

tuotannosta vastaava Tero Kari Valon Laser 

Oy:sta.

Karin mukaan yhteistyökumppa-

nissa on toteuduttava vähintään 

kaksi keskeistä seikkaa.

- Kun tuotetta pystytään ke-

hittämään yhdessä, niin tällöin 

voidaan parantaa kustannus-

tehokkuutta ja kehittää samalla 

laatua. Lankapajan kanssa mo-

lemmat tavoitteet ovat onnistu-

neet erinomaisesti.   

Valon Lasers Oy on kotimainen silmälasereita sekä 

laserliitäntöjä valmistava ja kehittävä yritys. Tuotteissa 

yhdistyvät huippuosaaminen ja laadukas työn jälki.

Medical – huipputuotteita maailmalle

Lankis Pro
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Rovaniemeläinen Lappset Group Oy valmistaa leikki- ja liikunta-

paikkavälineiden lisäksi piha-, puisto- ja kadunkalusteita. 

Ne tuottavat iloa miljoonille lapsille ja aikuisille yli 40 maassa.

Lappset arvostaa osaavaa kumppania

anic oy paino mondia

- Lankapaja on tuonut omaa osaamis-

taan erityisesti Pannan rakenteen yksinker-

taistamiseen ja asennettavuuteen. Myös 

tuotteen valmistusta on saatu tehostet-

tua, mikä alentaa kokonaiskustannuksia, 

Aho kertoo. 


