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Investoinnit 

vauhdittavat 

kilpailukykyä
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K
uljetus- ja siirtokustannukset vievät yrityksiltä 

paljon aikaa, lisäävät kustannuksia ja vaativat 

jatkuvaa kehittämistä.

-Kun asiakkaiden pitää puristaa toimintaansa kus-

tannustehokkaaksi, niin logistiikan osalta rullakot ovat 

hyvä ja toimiva ratkaisu, Lankapajan myyntijohtaja Sami 

Oksanen sanoo. 

Lankapajan liiketoimintayksikkö on erikoistunut ke-

hittämään yritysten ulkoista ja sisäistä logistiikkaa. 

Kuljetus- ja jakelurullakoilla on pystytty tehostamaan 

erityisesti tekstiili- ja pesulateollisuuden toimintaa, ja 

lavakaulus- ja hyllystöritilät ovat toimineet varastorat-

kaisuina. Ne lisäävät myös työturvallisuutta.

Rullakot voivat olla yrityksen sisäisessä käytössä 

tavaran liikuttelussa, ja niiden avulla voidaan vähentää 

myös aikaa vieviä välivaiheita esimerkiksi lastauksessa 

ja muissa siirroissa. 

-Säästetään aikaa ja euroja, lisäksi kaaos manage-

ment vähenee, Oksanen painottaa.  

Rullakoilla on mahdollista 

parantaa teollisuuden ulkoista 

ja sisäistä logistiikkaa. 

Logistiikka kuntoon

RULLAKOILLA 

DHL on osa maailman 

suurinta logistiikkayritystä

DHL Supply Chain suunnittelee asiakkaansa kanssa toimitusketjun 

tehostamista rullakkoratkaisulla. Rullakon käytöllä pyritään 

nopeuttamaan tavarankäsittelyä DHL:llä ja asiakkaan tuotannossa. 

Supply Chain-liiketoiminnot suunnittelee ja rakentaa asiakaskohtaisesti 

räätälöityjä toimitusketju- ja informaatiologistiikan ratkaisuja yrityksille 

yli 50 maassa.

T

Kulunut puolivuotiskausi on sujunut Lankapajassa 

ennakoitua paremmin.

Viime vuoden lopussa ja vielä alkuvuonna näytti siltä, 

että tilauskanta ei kehity odotusten mukaisesti, mutta 

kevättalven mittaan meillä on ollut hyvä tahti päällä, 

mikä näyttäisi myös jatkuvan. 

Kuluvana vuonna liikevaihto nousee noin 15 miljoo-

naan euroon, joten kasvua viime vuoteen verrattuna on 

noin 15 %. Lisäksi työntekijöitä on rekrytoitu tuntuvasti 

lisää viime kuukausina aikana. Tällä hetkellä meitä 

lankislaisia on jo lähes 130.

Tästä kaikesta kuuluu iso kiitos osaaville työn-

tekijöillemme. Lankislainen ammattitaito ja yhteishenki 

on se kova ydin, joka vie meitä yhdessä eteenpäin. 

Suomessa on jo vuosia puhuttu siitä, että työt 

valuvat halpamaihin, ja teollisuuden alihankinta on 

auringonlaskun ala. Näin ei tarvitse olla: Lankapaja on 

malliesimerkki kovasta ammattitaidosta, ponnekkaasta 

kilpailukyvystä ja joustavuudesta reagoida muuttuviin 

asiakastarpeisiin. 

Mitä kokonaisvaltaisemman ja tehokkaamman pro-

sessin voimme asiakkaalle tarjota, sitä parempia

 ja haluttavampia kumppaneita me lankislaiset olemme 

myös jatkossa.

Tämä vaatii jatkuvia investointeja uusiin koneisiin ja 

laitteisiin, ja lähiaikoina alkaakin Lankapajan nykyisten 

tilojen laajennus. Ensi kesään mennessä meillä on 

käytössä 2000 m2 uutta tilaa. 

Uudenaikaiset ja entistä laajemmat 

tuotantotilat pitävät Lankapajan kiinni 

kehityksen kärjessä. Tästä hyötyvät 

asiakkaat ja tätä kautta myös 

me lankislaiset.

Aurinkoista ja 

rentouttavaa kesää!

KARI TIMGREN

Toimitusjohtaja

Lankapaja Oy

D

s

D

t

n

S

r

y

aitteisiin, ja lähiaikoina alkaakin Lankapajan nykyisten

ilojen laajennus. Ensi kesään mennessä meillä on 

käytössä 2000 m2 uutta tilaa. 

Uudenaikaiset ja entistä laajemmat 

uotantotilat pitävät Lankapajan kiinni 

kehityksen kärjessä. Tästä hyötyvät 

asiakkaat ja tätä kautta myös 

me lankislaiset.

Aurinkoista ja 

entouttavaa kesää!

KARI TIMGREN

Toimitusjohtaja

Lankapaja Oy

ystä

i kk k t i it k tj



P
örssiyritys Tulikivi Oyj on Pohjois-

Karjalasta maailmalle ponnistanut, 

maailman suurin lämpöä varaavien 

tulisijojen valmistaja. Yrityksellä on neljä 

tuoteryhmää: tulisijat, sauna, sisustus ja 

astiat. 

-Eri tuotteiden valmistaminen vaatii 

suun nittelun lisäksi monipuolista alihan-

kintaa. Yhteistyökumppaneissamme ar-

vostamme teollista prosessiosaamista 

ja kustannustehokasta otetta, Tulikiven 

sauna-tuoteryhmän liiketoimintajohtaja 

Christian Kraft sanoo.

Osaaminen tuotekehityksen ajurina 

Tulikiven saunakiukaat edustavat alan 

huippua muotoilultaan ja myös teknisiltä 

ominaisuuksiltaan. Yritys panostaa jatku-

vaan kehittämiseen: oma tutkimuslabora-

torio sijaitsee Pohjois-Karjalan Juuassa.

-Oma tuote- ja tutkimuskehitys auttaa 

meitä pysymään kehityksen kärjessä kil-

pailuilla markkinoilla, mutta myös alihan-

kinnan on tuettava tätä tavoitetta, Kraft 

korostaa. 

Tulikivi Oyj 

- Helsingin pörssissä noteerattu yritys. Pääkonttori Pohjois-Karjalan Juuassa, 

- Neljä tuoteryhmää ovat tulisijat, sauna, sisustus ja astiat.

- Liikevaihto lähes 60M€, josta viennin osuus noin puolet. 

- Työntekijöitä noin 500.

- Louhokset Juuassa, Kuhmossa ja Suomussalmella

- Vientitoimintaa ympäri maailmaa. Tytäryritykset ulkomailla Saksassa, 

Venäjällä, USA:ssa.

Osaava kumppani 

on TULIKIVEN mieleen
Maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja 

arvostaa yhteistyökumppaneissaan ennen kaikkea 

prosessiosaamista ja kustannustehokkuutta. 

Yhteistyö Lankapajan kanssa 

alkoi syksyllä 2010.

-Yhteistyökumppanin valintaa tukivat 

yrityksen hyvä maine pitkäaikaisena 

alan toimijana, mutta myös se, että 

Lankapaja on pystynyt alusta asti tuke-

maan tuotekehitystä omalla prosessi-

osaamisellaan. Johdon ja henkilöstön 

ammattitaidolla on ollut mahdollista 

haastaa erilaiset ratkaisut, jotka tuo-

vat aitoa lisäarvoa loppu tuotteeseen 

ja tätä kautta myös liike toimintaan, 

Kraft kertoo. 

Kotimaisuus lisäbonus

Tulikivellä on kotimaassa tehtaita

Juuan lisäksi Heinävedellä, Suo-

mus salmella, Espoossa ja Taivas-

salossa. Yrityksessä arvoste-

taan suomalaista osaamista.

-On hyvä, että myös yh-

teistyökumppani on lähellä. 

Se tehostaa toimitusketjua 

ja muutakin kanssakäymis-

tä eli mahdolliset ongelma-

tilanteet voidaan ratkaista 

nopeasti, Kraft toteaa. 

Asiakkaana

Tulikivi Oyj



Lankapaja Oy  

Kalkkimäentie 2, 03100 Nummela

tel  + 358 9 819 0020  

fax + 358 9 809 1229

email: info@lankapaja.fi

www.lankapaja.fi

Ota Lankapajasta mittaa

Lankapaja edustaa parasta kotimaista metallialan alihankintaa ja prosessitekniikan osaamista 

yli 75 vuoden kokemuksella. Yritys tarjoaa asiakkailleen täyden palvelun one-stop-shop- tuote-

konseptin mm. vähittäiskaupalle, yritysten logistiikkaratkaisuihin, laitevalmistajille sekä erilaisiin

teknologia- ja innovaatioprojekteihin. Tuotantotilamme sijaitsevat Vihdin Nummelassa. 

Ota yhteyttä ja tule tapaamaan meitä lankislaisia paikan päälle.

Irlantilainen Tom on 

hitsausosaston pomo

Tarinan mukaan irlantilaisen saa pysymään 

Suomessa kaksi asiaa: tärkein on tietysti 

perhe ja toinen on hyvä olut.

Mikä sai sinut tulemaan Suomeen? 

Olen aiemmin tehnyt hitsausalan töitä 

ympäri maailmaa, mm. Australiassa, ja 

Suomeen päädyin kahdeksan vuotta sitten. 

Taustalla se tavallinen tarina, eli rakastuin 

suomalaiseen naiseen – nykyiseen vaimooni 

- ja muutin hänen perässään tänne. 

Mitä teet Lankapajalla?

Olen hitsausosaston työnjohtaja. Vastaan 

siitä, että työn jälki on korkeatasoista ja 

projektit pysyvät aikataulussa. Osastolla 

työskentelee 17 ammattilaista, ja valtaosa 

meistä on ulkomaalaisia: brittejä, puolalaisia, 

virolaisia, latvialaisia.

Onko sinulla harrastuksia?

Vapaa-aikaa menee perheen ja kalastuksen 

parissa. Asumme ja viihdymme Lohjalla, 

josta löytyvät monipuoliset vapaa-ajan 

viettomahdollisuudet puuhastella 7- ja 

5-vuotiaiden pojan ja tytön kanssa. 

Entä suomalainen olut ja jalkapallo?

Toinen maistuu paremmin eikä se ole 

jalkapallo...hehee. Oluista pidän Karhusta, 

ja suosikkijoukkueeni on Liverpool. 

K
un halutaan pärjätä kilpailussa, niin 

investoinnit uusimpaan teknologiaan

ja jatkuvaan koulutukseen ovat avain-

tekijöitä. Tuorein miljoonainves-

tointi on italialaisvalmisteinen 

Salvagnini- taivutusautomaatti, 

jonka avulla voidaan valmistaa 

pienemmätkin sarjat. 

-Ohjelmat ovat koneessa val-

miina, aikaa vieviä teränvaihtoja ei tarvitse 

tehdä ja koneella voidaan ajaa jopa yli kah-

den metrin kappaleita, levyosaston esi-

mies Matti Sannikka kiteyttää Salvagninin 

ominaisuudet.

Italialaisvalmisteinen Salvagnini-taivutusautomaatti lisää nopeutta 

ja tehoa prosessituotantoon. Uusinta investointia on Matti Sannikan 

ja Miikka Karjalaisen mukaan ilo käyttää.

Salvagnini taivuttaa tehokkaasti

Tehokkuus tuo myös lisää nopeutta, 

jolloin tuotantokapasiteettia pystytään 

kasvattamaan.

-Voimme reagoida asiakkaiden 

tarpeisiin entistäkin lyhyemmällä 

toimitusaikataululla, joka on meille 

selkeä kilpailuvaltti.

 Ohjelmoija Miikka Karjalaisen 

mielestä Salvagninilla on monia 

etuja sen nopeuden lisäksi.

-Perehtyminen koneen käyttöön sujui 

ongelmitta, ja käytännön työssä Salvagni-

ni on osoittautunut maineensa veroiseksi. 

Työn jälki on tarkkaa, ja sillä pystyy työs-

kentelemään erittäin monipuolisesti vaati-

vissakin prosesseissa.   

”  AINOASTAAN

    PITSAN- 

     VALMISTUS 

     PUUTTUU. ”

Miikka Karjalainen ja Matti Sannikka ovat tyytyväisiä 

uuteen italialaisvahvistukseen.

Lankis Pro
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