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ER-Pahvityö pakkaa asiakaslähtöisesti
Perustin yhtiökumppanini kanssa ER-Pahvityö Oy:n vuonna 1992. Kymmenen
vuotta myöhemmin lunastin koko yrityksen itselleni. ER-Pahvityön ideologia on
olla pakkaussuunnittelun ja -valmistuksen asiantuntija, joka valmistaa pahvilaatikoita, pakkaustarvikkeita, suojaustarvikkeita ja aaltopahvirullia pienille ja
keskisuurille asiakkaille. Yrityksen ydinosaamista ovat mittatilauspakkaukset.
Valmistamme pahvilaatikoita ja pakkauksia kaikkiin tarpeisiin. Pienet ja keskikokoiset sarjat ovat meidän vahvuutemme.
Vahvuutemme on erinomainen ja osaava henkilökunta. Tähän työhön ei ole
varsinaista koulutusta, joten on erittäin tärkeää, että tuotannossa on ihmisiä,
joiden oma oivallus ratkaisee ihmisten pakkaushaasteita.
Lähtökohta on kotimaisuudessa ja siksi valmistammekin kotimaisista raaka-aineista kotimaisten osaajien tekemiä ympäristöystävällisiä tuotteita.
Teemme laatikoita lukuisille kotimaisille yrityksille jälleenmyyntiin sekä vaativampia pakkausratkaisuja teollisuuteen. Toteutamme pakkauksiin myös tarvittavat sisäosat.
Kehitämme yhdessä asiakkaiden kanssa jatkuvasti uusia pakkausratkaisuja ja
-menetelmiä, jotka täyttävät entistä paremmin ne monet vaatimukset, joita
mm. pakattava tuote, jakelu ja kuluttajat asettavat.
Koska haluamme olla asiakasta lähellä, ER-Pahvityö Oy laajensi maaliskuussa
2018 liiketoimintaansa ostamalla Leppävirralla lähes 30 vuotta toimineen Well
Manpakin liiketoiminnot. Well Manpak
on myös aaltopahvijalostuksen piensarjatuotantoon erikoistunut yritys, joten
yrityskauppa vahvisti ER-Pahvityön asemaa paikallisena toimijana myös Keski- ja
Itä-Suomen talousalueella ja laajensi samalla yrityksen palvelutuotantoa.
Sekä nykyiset että uudet asiakkuudet
ovat yrityksen toiminnan elinehto. Haluamme palvella kaikkia asiakkaitamme
yhtä hyvin. Tuotteiden valinta ja suunnittelu on aina asiakaslähtöistä, joten
pystymme vastaamaan monipuolisiin
asiakastarpeisiin nopeasti ja kilpailukykyisesti.

Heikki Erkamo, Toimitusjohtaja
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Metallituote Summanen luottaa
pakkauksissa laatuun ja palveluun
Metallituote Summasen ja ER-Pahvityön yhteistyö alkoi noin 10 vuotta sitten, kun Summanen siirtyi
komponenttien valmistuksesta yhä enemmän valmiiden tuotteiden valmistukseen.
- Ero on siinä, että aikaisemmin meiltä lähti tuotteet lavoilla, nykyään yhä enemmän yksittäispakattuna, toimitusjohtaja Tanja Lunden sanoo. Ja pakattavaa Summasella on riittänyt, sillä vuonna 2017
Hollolassa toimiva Summanen osti Muuramessa toimivan Monenan liiketoiminnan.
- Monena valmistaa noin 50:tä eri tuotetta, muun muassa naulakoita ja muita säilytyskalusteita, Tanja Lunden kertoo. Monena on alansa kotimainen markkinajohtaja, ja sen tuotteet on suunniteltu
kotimaisten muotoilijoiden kanssa. Monenan kaupan myötä omien tuotteiden osuus liikevaihdosta
kasvaa.
- Olemme molemmat perheyhtiöitä ja kauppa tuli ajankohtaiseksi, kun Monenan toisen polven yrittäjä Jukka Partanen ei löytänyt jatkajaa perheen eikä suvun piiristä. Tanja Lunden on yhdessä veljensä
Toni Summasen kanssa kolmannen polven yrittäjiä Summasessa.
Tänä keväänä Summasen tuotevalikoima ja liiketoiminta kasvoi jälleen, kun yritys osti julkistilojen
kalusteisiin erikoistuneen Alastekin liiketoiminnan.
- Alastekin brändi liittyi osaksi Summasen tuoteperhettä, jolloin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemman tuotevalikoiman, Tanja Lunden sanoo. Summanen pyrkii kasvamaan ja kehittymään myös kansainvälisillä markkinoilla.
Tanja Lunden on ollut yrityksen ohjaksissa jo vuodesta 2010. Hän jatkaa rohkeasti yrityksen tuotevalikoiman kehittämistä.
- Asiakkaillemme haluamme olla entistä parempi ratkaisujen rakentaja. Siihen tarvitaan osaavia ihmisiä, toimivat tuotannon koneet ja ennen kaikkea ymmärrystä siitä, miten saadaan paras mahdollinen
lopputulos, Tanja Lunden sanoo. Laatu ja palvelu ratkaisevat myös pakkaustoimittajan valinnassa.
- Samanhenkisyys, helppous ja nopea ystävällinen palvelu, listaa Tanja Lunden, kun häneltä kysyy,
miksi he ostavat pakkaukset ER-Pahvityöltä.
- Asiakastuotteet pakataan yksilöllisesti ja huolella, siksi on tärkeää, että saamme pakkauksia juuri
sen määrän, kun tarvitsemme, hän jatkaa. Lisäksi on tärkeää, että pakkausten toimittaja ottaa huolekseen sen, että asiakas saa meidän tekemämme tuotteen ehjänä perille.
- Heikki (Erkamo) kysyy tarkkaan tuotteen tiedot, tai pyytää tuotteen nähtäväksi, jotta ER-Pahvityö voi
suunnitella laatikon juuri tuotteelle sopivaksi, Lunden kertoo. ER-Pahvityön Lahden pisteen eduksi
hän laskee myös oman kuljetuspalvelun.
- Kun tilaat tuotteet, niin saat ne suoraan yritykseesi nopeasti ja tehokkaasti, ja mikä tärkeintä, ystävällisesti, Lunden nauraa.

FAKTA
Metallituote Summanen Oy
• perustettu vuonna 1957
• vakavarainen perheyritys kolmannessa polvessa
• alihankintapalveluja, omistaa tavaramerkit Alastek
ja Monena
• henkilöstömäärä 30
• liikevaihto 3,8M € (2018)
• 3300 neliön tuotantotilat Lahdessa
• sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella
• markkina-alue Suomi, välillisesti vienti
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Team Lahti
ER-Pahvityö - Piensarjoja ja pakkaussuunnittelua Lahdessa
Lahdessa jo 25 vuotta toiminut ER-Pahvityö on aina
panostanut asiakaspalveluun. Yrityksen perustanut
toimitusjohtaja Heikki Erkamo viihtyy edelleen tuotannon töissä, vaikka tuotannossa on erittäin osaava ja palvelualtis henkilökunta. Hän haluaa tuntea
pahvin kourassaan, muistaakseen, mistä tässä kaikessa on kysymys.
- Alusta lähtien meille on ollut selvää, että luotettavat toimitukset sekä asiakaslähtöinen palvelu on
toimintamme lähtökohdat, Heikki Erkamo sanoo.
Asiakkaiden palautteet ovat tärkeitä, sekä kiitoksessa että varsinkin kritiikissä.
- Olemme ylpeitä asiakkailtamme saadusta palautteesta, jonka mukaan olemme nopea sekä varma
toimittaja. Se sisältää toisaalta myös palvelulupauksen, että olemme sitä myös jatkossa, Erkamo sa-

noo. Yli 25-vuotisen historiamme aikana ER-Pahvityö on ratkaissut lukuisia asiakkaiden pakkaus- ja
varastointipulmia.
- Kokemuksemme ja tietotaitomme avulla löydämme tehokkaat ratkaisumallit hankalaltakin tuntuviin
pakkausongelmiin, Heikki Erkamo lupaa.
- Pitkä kokemuksemme, osaava henkilökunta, luotettavat kumppanimme sekä monipuolinen konekantamme auttavat asiakasta menestymään, hän
jatkaa.
ER-Pahvityö palvelee asiakkaitaan nyt sekä Lahdessa että Leppävirralla. Ydinosaamistamme ovat mittatilauspakkaukset, brändätyt laatikot ja mallisuunnittelu.

FAKTA

Heikki Erkamo perusti silloisen yhtiökumppaninsa kanssa ER-Pahvityön
vuonna 1992. Kymmenen vuotta myöhemmin hän lunasti yrityksen kokonaan itselleen. Toiminnan
laajentuessa ER-Pahvityö osti LTM Companyn tilat 2012, jolloin tuotanto- ja varastotilaa tuli lisää
3000 + 6000 neliötä. Suuremmat varastotilat ovat mahdollistaneet varastopalvelujen tarjoamisen
asiakkaille.
Yrityksen arvot ovat kotimaisuudessa ja siksi yritys valmistaa kotimaisista raaka-aineista kotimaisten
osaajien tekemiä ympäristöystävällisiä tuotteita.

Lahden tehtaalla
on töissä 10 henkilöä.
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Markus Miettinen: tuotannon esimies

Sani Jakobson: stanssit

Tero Seppänen: remonttipahvit, liimaus

Janne Hakala: tuotannon monitoimimies, boxon ja väripainatukset, leikkurit

Juha Ahonen: mallisuunnittelut, painettavat laatikot, kaseeraukset ym.

Taito Malinen: varasto ja kuljetukset

Sirkku Varpa: liimaus

Juha Eki Ekholm: boxon, vastapaperit

Pia Kallio: toimistopäällikkö, laskutukset,
tilaukset, asiakaspalvelu

Yhteydenotot:
Puh. (03) 730 2215
erpahvityo@erpahvityo.fi

Tilaukset:
tilaukset@erpahvityo.fi

Yhteystiedot
ER-Pahvityö Oy LAHTI
Lemminkäisenkatu 5-7, 15210 Lahti

Toimistopäällikkö: Pia Kallio
pia.kallio@erpahvityo.fi
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Toimitusjohtaja: Heikki Erkamo
Puh. 0400 844 560
heikki.erkamo@erpahvityo.fi

Team Leppävirta
ER-Pahvityö Leppävirran konekanta ja palvelut monipuolistuneet
Savolaisille jo tutuksi tullut Well Manpak palasi
ikään kuin juurilleen, kun perheyhtiö ER-Pahvityö
Oy osti sen liiketoiminnot keväällä 2018.
-ER-Pahvityön ja Well Manpakin ratkaisu- ja palvelutarjoamat täydentävät erinomaisesti toisiaan.
Tarjoamme nyt asiakkaillemme toimivan palvelukokonaisuuden. Jatkuvuus ja asiakaskokemus
tullaan pitämään vahvana toiminnan keskiössä.
Näen, että yhdistyminen on positiivinen merkki
uuden toimijan tarpeellisuudesta paikallisessa toiminnassa, toimitusjohtaja Heikki Erkamo sanoo.
Samaa mieltä ovat Leppävirralla myynnistä vastaavat Virpi Pitkänen ja Jukka Parkkinen.
- ER-Pahvityöhön liittymisen myötä konekantamme on monipuolistunut. Olemme saaneet uusia
koneita omaan halliimme, ja voimme tehdä yhteistyötä Lahden toimipisteen kanssa, esimerkiksi
digipainot. Näin meillä on paremmat resurssit pal-

vella asiakkaitamme. Meidän on myös mahdollista hankkia pakkaustarvikkeita uusia kanavia käyttäen, yhteishankintana Lahden tehtaan kanssa,
Virpi Pitkänen sanoo.
- Kun olemme siirtyneet isosta ketjusta osaksi
pientä perheyritystä, se on tuonut hyvää yhteishenkeä ja uutta intoa kehittää toimintaamme, jatkaa myynnistä jo Well Manpakin aikana vastannut
Jukka Parkkinen.
- Tuotteemme ja vahvuutemme ovat samanlaisia
ER-Pahvityö Lahden kanssa, Virpi Pitkänen toteaa.
Leppävirran tehtaan vahvuudet ovat hänen mielestään yksilöllisessä arkinjalostuksessa.
- Piensarjatuotanto ja räätälöidyt pakkaukset, arkit ja kääreet, ovat myös vahvuuksiamme. Meillä
on myös joustavat toimitusajat ja kilpailukykyiset
hinnat, hän jatkaa.

Leppävirran tehtaalla on töissä 7 henkilöä.
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Johanna

Jari

Tomi

Johanna Rönkkö: liimaus ja kokoonpanopakkaukset, tässä pakkaamossa.

Joni Halinen: tuotannon työt

Jukka Parkkinen: vastuualueenaan
myynti ja asiakaskontaktit.

Jukka

Jari Eklund: kaikki tuotannon työt, tässä
stanssilla.

Miika

Tomi Tuovinen: kaikki tuotannon työt,
tässä leikkurilla.

Miika Rissanen: kaikki tuotannon työt.

FAKTA

virralle vuonna 1989.

Rolf Hellman perusti Well Manpakin Leppä-

Well Manpak on aaltopahvijalostuksen piensarjatuotantoon erikoistunut
yritys. Yritys myytiin Mercamerille vuonna 2005 ja toiminnan laajentuessa
yritykselle rakennettiin uudet toimitilat Tervonlammentielle 2008.

Virpi Pitkänen: markkinointipäällikkö,
Leppävirran yksikön esimies,
laskutukset, tilaukset, asiakaspalvelu.

Yhteystiedot
ER-Pahvityö Oy LEPPÄVIRTA
Tervonlammentie 6
79100 Leppävirta
erleppavirta@erpahvityo.fi

Joni
Virpi

Keväällä 2018 lahtelainen perheyritys ER-Pahvityö Oy laajensi maaliskuussa liiketoimintaansa ostamalla Leppävirralla lähes 30 vuotta toimineen
Well Manpakin liiketoiminnot. Näin Well Manpak palasi isosta ketjusta
jälleen osaksi perheyritystä.

Markkinointipäällikkö:
Virpi Pitkänen
Puh. 050 359 6565
virpi.pitkanen@erpahvityo.fi
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Myynti:
Jukka Parkkinen
Puh. 050 520 1834
jukka.parkkinen@erpahvityo.fi

Pakkaus varmistaa tuotteen
laadun vastaanottajalle
ER-Pahvityö järjesti pakkausnäyttelyn Lahden ProPuun
-näyttelytiloissa alkuvuodesta. Näyttely huipentui
viimeisenä perjantaina Pakkauksella on merkitystä esittelyyn. Esittelyn, tai voisipa sanoa koulutustilaisuuden piti ER-Pahvityö Oy:n toimitusjohtaja, alan pitkäaikainen toimija ja kehittäjä Heikki Erkamo.

Näyttelyssä malliesimerkit olivat ER-Pahvityön asiakkaiden tuotteita ja niiden pakkauksia. Ja vaikka tällä kertaa
tuotteet olivat suomalaisen huonekaluteollisuuden
huippusuunnittelijoiden ja tekijöiden mestariteoksia,
koskee laadukas pakkaaminen kaikkea lähetettävää
tavaraa.

- Hyvä pakkaus on informatiivinen, käytännöllinen
ja taloudellisesti optimaalisin ratkaisu. Sen mukaisesti suunnittelutyössä huomioidaan muun muassa
graafinen suunnittelu, ulkonäkö, rakenteet, materiaalivaatimukset, pakkausmallit ja lainsäädäntö, johdattelee Heikki Erkamo esittelyyn saapuneita oppilaita ja
puusepänteollisuuden yrittäjiä ja toimijoita.

ER-Pahvityöllä on tuotantoa Lahdessa ja Leppävirralla.

Heikki Erkamo
esittelee Nikarin
Perch-jakkaralle
tehdyn laatikon.
Pakkauksen
lähtökohtana on
jakkaraa valmistavan yrityksen
toiveet ja jakkaran
helppo kuljetettavuus.
Nikarin Perch
-jakkaraa myydään
ulkomaille, varsinkin Englantiin.
- Laatikossa on kantokahva, jotta asiakkaan on
helppo kuljettaa ostamansa jakkara suojattuna
suoraan kotiinsa, Heikki Erkamo esittelee.
Wesley Waltersin ja Salla Luhtaselan suunnittelema Perch-jakkara, jota valmistaa Nikari,
puhuttelee hienovaraisella, japanilaista estetiikkaa
kunnioittavalla muotokielellään.
Secto Design Octo, Atto ja Owalo pendant -valaisimet ovat Seppo Kohon suunnittelemia ja valmistetaan Heinolan Sectomossa. ER-Pahvityö on
pakannut Secton valaisimia alusta asti. Alku alkoi
lukuisien mallien tekemisellä. Kun valaisimia myydään ympäri maailmaan yli 40 maahan, on selvää,
että herkkä koivuviilusta taivutettu valaisin on
pakattava huolella. Pakkauksen sisäosia on kehitelty huolellisesti tukemaan valaisinta. Tärkeintä on
saada pakattu tuote ehjänä ja laadukkaana perille,
pakkausta myöten.
- Moni ei tule ajatelleeksi, että myös pakkaus on
käyntikortti yrityksen tuotteesta, Heikki Erkamo
muistuttaa. Siisti huolella tehty paketti antaa ymmärtää, että myös tuote on tehty huolella.
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Oma kuljetuspalvelu on asiakkaan etu

Kuljetuksista ja varastosta vastaava Taito
Malinen on liikkeessä koko päivän. Työpäivä
alkaa asiakkaiden valmiiden tilausten –
keräyslähetteiden tarkastuksella.

Kuormaa rakennetaan
keräämällä tehtaalta
valmistetut tilaukset, ja
varastosta muita tilattuja
pakkausmateriaaleja.

Asiakkaan luona kuorma
viedään sovitulle paikalleen,
joskus käytävät matkat ovat pitkiä.

Taito Malisen työhön
kuuluukin myös varaston
huolto ja järjestys.

- Päivän aluksi tehdään vähän
ajosuunnitelmaa, katsotaan
toimitusaikoja ja ajoreittejä, jotta
kuljetukset sujuisivat mahdollisimman jouhevasti ja asiakkaat saavat
tilauksensa ajoissa, Taito Malinen
sanoo.

ER-Pahvityö Oy:n Lahden kuljetusauto on ajossa päivittäin.
Varsinkin lähialueen asiakkaille tilaukset viedään päivittäin.
Kuormat ovat täysiä.
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Pienimmillekin toimijoille
laatikot toimitetaan perille.

Pahvi- ja pakkauslaatikot mittatilauksena!
Ydinosaamisemme on mittatilauslaatikoissa. Sinun
ei tarvitse suunnitella itse pakkausta tai miettiä,
mikä pakkauskoko on sopivin tuotteellesi, sillä me
autamme siinä, ER-Pahvityö lupaa.
Mittaat itse vain tuotteesi pituuden (L), leveyden (B)
ja korkeuden (H), ja kerrot meille myös pakattavan
tuotteen erityisvaatimukset ja kuljetustarpeet, sekä
haluamasi määrän ja toimitustavan.

”Kerro myös mitä
pakkauksesi sisältää,
niin me kerromme,
millainen pakkausvaihtoehto on
sinulle sopivin!”

”Stanssattu
laatikko on pakkaus,
joka pysyy kiinni
itsestään, ilman teippiä.
Varastossamme on
valmiina yli 2000 erilaista
stanssausmallia.”
Yrityksen brändi näkyy pakkauksessa

Stanssilaatikot
Stanssilaatikko on pakkausvalintasi silloin, kun tavallinen pakkaus ei riitä. Stanssaus on menetelmä,
jossa käsiteltävänä oleva materiaali viimeistellään
leikkaamalla se haluttuun muotoon. Näin pahviarkin muoto voidaan saada lähes millaiseksi tahansa.
Varastoimme kaikki käyttämämme stanssausmallit,
joten lukuisista erilaisia vaihtoehdoistamme löydät
sinäkin helposti sopivimman. Voimme valmistaa
pakkaukseen myös erilaisia sisäosia.

” Teemme myös
pieniä sarjoja ja
mallieriä, mikäli
tarpeesi niin vaatii!”
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Brändi on mielikuvien luomista ja tunteiden herättämistä, mutta useimmiten sen tärkeimpiä tehtäviä
ovat kuitenkin tunnettuuden lisääminen, myynnin
kasvattaminen ja asiakasuskollisuuden lisääminen.
Brändi viestii yrityksesi arvoja yhtä lailla sisäisesti
yrityksen työntekijöille, kuin ulospäin nykyisille ja
potentiaalisille asiakkaille. ER-Pahvityön laatikkomallit ovat kaikki personoitavissa, joko perinteisin
käsittely- ja varastointimerkinnöin tai näyttävämmällä nelivärikuvalla.

ER-Pahvityöllä on Suomessa vahva asema huonekalujen ja erilaisten teollisuustuotteiden pakkaamisessa. Tuotekehitys on suunnattu tällä hetkellä
vientituotteiden pakkaamiseen.

- Personointi tai paino voidaan toteuttaa mihin tahansa kohtaan pakkauksen pinnalla, Heikki Erkamo
sanoo.
- 2-väripainokoneella toteutamme perinteiset merkinnät ja ylivetokoneella voimme liimata neliväripainetun kartongin pahvin pintaan, Erkamo esittelee.
- Nopealla nelivärimustesuihkulla tulostamme jopa
416 pintaa tunnissa! Valokuvatasoinen grafiikka
syntyy taitetuille, liimatuille tai stanssatuille, pinnoittamattomille pahveille, hän jatkaa.

Vientipakkauksen tärkeitä ominaisuuksia ovat kestävyys, laadukkuus, pakattavan tuotteen brändäys
painamalla/ylivetämällä asiakkaan logo, tuotekuva
ym. laatikon ulkopintoihin.

Tulostimella ei ole käyttökuntoonlaittoa, joten
pienetkin haastavat tai kiireelliset työt valmistuvat
helposti, nopeasti ja lähes jätteettömästi. Erinomainen ratkaisu pakkaustesi personointiin ja brändäykseen.
Yhä parempia pakkauksia myös
vientituotteiden pakkaamiseen
ER-Pahvityö on tottunut ratkomaan asiakkaittemme
pakkaus- ja varastointipulmia.

Uutinen

- Tästä meillä on kokemusta jo yli 20 vuoden ajalta.
Tuotteemme tunnetaan korkeasta laadustaan,
turvallisuudestaan, ympäristöystävällisyydestään ja
innovatiivisuudestaan, Heikki Erkamo sanoo.

Vaihdoimme kesällä
vuodesta 2002 joka
päivä palvelleen koneen
Mac 1400, tänä kesänä
uuteen. Näin haluamme
varmistaa pakkauslaatikoiden toimitusvarmuuden myös tulevaisuudessa.
Koneen kävi meille luovuttamassa Fare Laurent
Mecan Eleciltä Ranskasta, koneen vastaanottivat
Markus Miettinen ja
Heikki Erkamo ER-Pahvityö Lahden toimimisteellä.

11

Kampanja
tulossa ja
pakkaukset
puuttuu? Meiltä
kampanjapakkaukset, lavanauhat,
tuotelavojen kuoret,
tai suunnitelma vaikkapa tuotelanseeraukseen, toistuviin
tapahtumiin tai
myymälämyyntiin.

Kaikenkokoiset
Laatikot valmiina
varastosta tai mittatilauksena.

pakkauslaatikot
pienestä rasiasta
FIN-konttiin,
painatuksella
tai ilman!

Valmistamme myös
pienet erät ja mallisarjat!

Ylivetokone, pahvin
pintaan painettu kartonki.

TEKEE PAHVISTA PAKKAUKSEN

Pyydä tarjous!
Olemme lähellä, soita tai tule käymään.
ER-Pahvityö Oy LAHTI

ER-Pahvityö Oy LEPPÄVIRTA

Lemminkäisenkatu 5-7, 15210 Lahti
Puh. (03) 730 2215

Tervonlammentie 6 , 79100 Leppävirta
Puh. 050 359 6565

erpahvityo@erpahvityo.fi • www.erpahvityo.fi

