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Pahvilaatikoita tarvitaan aina, mutta valmistajan pitää monipuolistua ja tarttua
uusiin mahdollisuuksiin tuottaa vielä parempia ja personoidumpia laatikoita asiakkaille. Entistä näyttävämpiä pakkauksia voi käyttää paljon muuhunkin kuin kuljettamiseen. Nyt tehdään kuljetuslaatikoiden lisäksi myös pakkauksia promootiotuotteisiin. Myös pakkausten personointi eli brändääminen on lisääntynyt.
Viime vuosina ER-Pahvityö on investoinut koneisiin, joiden avulla pakkausten personointi onnistuu paremmin.
Meillä on nyt todella kattava valikoima koneita, joiden avulla pakkauksiin saadaan
4-väripintaa tai - painatusta. Ensimmäinen 2-värinen flexopainoavauskone hankittiin jo vuonna 2009, ja sillä onnistuu isojenkin pintojen painatus aina 2800 x 2200
mm asti. Leppävirralle tuli 4-värinen flexopainoavauskone vuonna 2013. Painatusten laatuvaatimusten kasvaessa investoitiin monien vaiheiden jälkeen ruotsalaiseen ylivetokoneeseen v. 2015. Sillä pystymme liimaamaan pahvin pintaan off-set
painetun paperin. Ylivetokoneen maksimikoko on 1650 x 1300 mm. Kone on ruotsalaista alkuperää, muutaman vuoden välillä Ranskassa palvellut ja täysin tehdaskunnostettu. Nyt olemme pystyneet yhdistämään aaltopahvin pintaan painoarkin.
Toimitusten muuttuessa vieläkin nopeammaksi olemme halunneet olla edelläkävijöitä aaltopahvin digitaalipainatuksissa. Digitaalinen pakkaustulostin Xante Excelagraphix 4800 hankittiin 2017 ja heti perään hankittiin WUTEK Q x 2000, tehtaan
toinen digitaalinen tulostin.
Kuuntelemme, mitä asiakkaat tarvitsevat ja vastaamme kysyntään. Pakkausten personointi on yhä useammalle asiakkaalle arkipäivää. Kun aloitin 26 vuotta sitten,
yritys palveli oikeastaan vain huonekalutehtaita. Nyt niiden osuus on enää runsaat
10 prosenttia ja teemme pakkauksia paljon teollisuuselektroniikkaalle, valaisimien
valmistajille ja design-tuotteille. Käytännössä pakkaamme mitä vaan.
Pakkaukset jalostamme pääosin Stora Enson aaltopahvista. Se on kotimaista ja laadukasta, sekä ympäristöystävällistä. Ammattitaitoinen henkilökunta on aaltopahvin
jatkojalostustehtaan menestyksen merkittävä osa. Uskon täysin omaan henkilökuntaani. Jos viidelle kilpailevalle yritykselle annettaisiin samat koneet ja aineet kuin meille, niin voittaisimme varmasti jokaisen.
Pahvityökin on mutkan kautta myös vientiyritys, sillä tuotannosta noin
70 prosenttia päätyy vientituotteiden ympärille.
ER-Pahvityö on tyypillinen pienyritys, jossa vallitsee perheenomainen
tunnelma. Ainakin siihen me pyrimme yhdessä. Kynnys keskustella
kaikesta on matala. Työntekijöitä on tällä hetkellä 20 ja liikevaihto
noin 4,1 miljoonaa euroa.

Heikki Erkamo, Toimitusjohtaja
ER-Pahvityöllä käy paljon vieraita, tässä entinen yhteistyökumppani, nyt jo ansaittuja eläkepäiviä viettävä Tapio
Tuominen, Eco Displayn entinen toimitusjohtaja.
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Puttipajan ensimmäiset ekokynttilät
markkinoille ER-Pahvityön pakkauksessa
Ensimmäiset Puttipajan kynttilät löysivät tiensä koteihin 40 vuotta sitten.
Terttu Kilpinen valmisti jokaisen kynttilän erikseen käsityönä ja näin syntyi kynttiläresepti, jonka huolella
muovattu kaava kantaa vielä tänäänkin. Nyt markkinoille on lanseerattu täysin ekologinen kasvipohjainen
Olivia -kynttilä, johon ER-Pahvityö teki lahjalaatikon.
tilätehtaassa syntyneessä kynttilässä. Ympärivuotisista kauppapaikoista on siirrytty verkkokauppaan ja
keskusliikkeiden tukkumyyntiin. On meillä näin joulun sesongin aikaan myymäläpaikkoja Jyväskylässä
Seppälän Prisman vieressä ja muutamassa muussa
kauppakeskuksessa, Terttu sanoo. Oma tehtaanmyymälä on tehtaan yhteydessä.

Puttipajan tarinan juuret ovat omistajansa Terttu Kilpisen lapsuudessa, jolloin hänen äitinsä, posliinimaalauksen opettaja ja taitava käsityöihminen, valoi vanhojen kynttilöiden lopuista uusia kynttilöitä. Alkuun
Tertun ei ollut ollenkaan tarkoitus ryhtyä käsityöläiseksi, vaan hän opiskeli fysioterapeutiksi. Kynttilöitä
hän valmisti kotonaan lähinnä harrastuksenaan eri
tilaisuuksiin.

- Olen ylpeä kotimaisesta kynttilästä, jonka on tehnyt
meidän ammattitaitoinen Puttipajamme väki, en voisi
kuvitella kenenkään muun tekevän niitä paremmin,
hän kehuu.

- Valmistimme kynttilöitä jäälyhtyihin, kuten meidän
häihimme, Terttu Kilpinen kertoo. Kerran hän valmisti kynttilöitä myyntiin kerätäkseen rahaa opintomatkalle. Valmistuttuaan hän työskenteli muun muassa
reumakodissa, jossa reumapotilaille annettiin parafiinilämpöhoitoa

Persoonallinen laatukynttilä ansaitsee laadukkaan
laatikon. ER-Pahvityön ja Puttipajan yhteistyö on alkanut jo aikoinaan ER-Pahvityön Leppävirran toimipisteen kanssa silloin, kun se oli Wellman Pak 1990-luvulla. Silloin tilattiin kuljetus- ja myyntilaatikoita kuuden
kappaleen tuoksukynttilöille. Laatikoita tarvitaan tukkumyyntiin muutenkin. Mutta yhä useammin laatikko
on personoitu valmis lahjapakkaus. ER-Pahvityö Oy
pystyy toimittamaan piensarjoina personoituja pienpakkauksia asiakkaan tarpeen mukaan. Laatikoihin
saa painatuksen omasta aineistosta ja tilata voi laatikoita täsmälleen niin monta, kuin yritys tarvitsee.

- Olin kotona oppinut ottamaan kaiken talteen, joten
keräsin talteen kaikki ylimääräiset parafiinit ja valmistin niistä kynttilöitä, hän kertoo. Vuonna 1976 kesälomareissulla puoliso Hannu ehdotti kodin oheen
oman kynttiläpajan perustamisesta, joka ansiosta
Terttu saattoi jäädä kotiin Lotta -vauvan kanssa. Ensimmäinen asiakas oli naapurin myyntiedustaja rouva.
- Hän ostikin koko erän asiakaslahjoiksi, ja siitä alkoi
varsinainen kynttiläpajayrittäjyyteni. Tein fysioterapeutin töitä ja kynttilöitä yhtä aikaa monta vuotta.
Niiden kynttilöiden tuloilla saimme maksettua esimerkiksi asuntolainamme korot, hän muistelee. Kun
Kelan asiakkaat eivät enää itse saaneet valita fysioterapeuttiaan 1994 muutoksen aikaan, sai kynttilöiden
valmistus yhä enemmän sijaa ansiotyössä.

- Tämä on tärkeää, näin saamme personoitua myös
ainutlaatuisten tuotteidemme pakkausta, Terttu sanoo. Uusin laatikko on ekologisille vegekynttilöille valmistettu kahden kynttilän laatikko.
Puttipajassa kävi: Tuula Uitto, teksti ja kuvat

- Kodin työhuone jäi liian pieneksi ja vuonna 1978
vuokrasimme tilat Haukkalan vanhasta navetasta.
Vuonna 1995 Puttipajasta tuli osakeyhtiö ja paja
muutti Vaajakoskelle 2000, jossa se tällä hetkellä sijaitsee.
Tällä hetkellä Puttipajan töissä on ollut jo toisen polven yrittäjä, tytär Anna.

Personoituja laatikoita
tarpeen mukaan
Tällä hetkellä perheyrityksen kynttilöiden antamasta
valosta vastaavat kynttilämestarit, tuoksumestari ja
kruunumestari. Käsityön leima näkyy jokaisessa kyntTerttu Kilpinen esittelee täysin ekologisen kasvipohjaisen
Olivia -kynttilän, johon ER-Pahvityö on tehnyt lahjalaatikon.
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Korkean teknologian laitevalmistaja
tarvitsee kestävät pakkaukset
Laatupakkauksia laatukoneille

Bierkühl Oy Mikkelistä valmistaa korkealaatuisia tuotteita
juomateollisuudelle. Pohjoismaiden johtavana laitevalmistajana Bierkühl Oy:n tuotteet tunnetaan suomalaisesta innovatiivisesta osaamisesta ja laadusta. Asiakkaana ovat juoma-alan
johtavat toimijat ja panimot Suomessa ja ulkomailla. Yritys perustettiin laman aikana 1992, mutta laman kourissa kampailevassa Suomessa oli meneillään todellinen keskiolutbaarien
buumi.

Tuotannon koneet ja laitteet ovat uudenaikaisia ja uutta teknologiaa tukevia.
- Olemme aina panostaneet laatuun jokaisessa kohdassa,
kuten materiaaleissa, tuotantovälineissä ja henkilökunnan
ammattitaidossa, Sikanen sanoo. Yritys on muun muassa
hankkinut ensimmäisen tietokonepohjaisen CNC-ohjatun putkentaivutusautomaatin jo vuonna 1995. Laserleikkauskone
hankittiin tuotantoon vuonna 2007. Oma tuotekehitys ja ajanmukaiset menetelmät, laitteet ja ohjelmistot takaavat laadukkaat ja kestävät tuotteet.

- Vaikka menekki oli tuolloin hyvä, kävivät Suomen markkinat vuosien varrella pieniksi ja kasvua haettiin ulkomailta jo
tuolloin, kertoo tuotepäällikkö Sirkka Sikanen. Vientialueina
ovat Pohjoismaiden ja Venäjän lisäksi Keski-Euroopan maat
sekä Lähi-Itä. Olutbuumin hiipuessa vientiin kanavoidaan yhä
enemmän yrityksen toisen tuotantolinjan tuotteita.

Markkinoille lanseerattujen ilmanlaadun parantamiseen tarkoitettujen tuotteiden menekkiin uskotaan kovasti, sillä korjausrakentamisen kasvu jatkuu voimakkaana kotimaan lisäksi
ulkomailla.

- Toimimme aiemmin sopimusvalmistajana kanavapuhdistukseen ja pölyttömään saneeraukseen tarkoitettujen koneiden
laitevalmistajana noin 15 vuoden ajan, Sirkka Sikanen kertoo.
Noin neljä vuotta sitten aloitettiin Bierkühl Oy:n oma BOS
Cleantec – tuoteperheen suunnittelu ja valmistus, joka on tarkoitettu uudistus- ja korjausrakentamisen yhteydessä tarvittavaan tilojen alipaineistamiseen.

- BOS Cleantec luotettavia ja helppokäyttöisiä alipaineistajia ja
kanavapuhdistuskoneita mene tällä hetkellä Saksaan, Puolaan,
Hollantiin, Englantiin, Belgiaan ja Italiaan. On erittäin tärkeää,
että koneet menevät ehjänä perille. Pakkausten toimittajaksi
valikoitui ER-Pahvityö.
- Käytimme Leppävirran tehtaan palveluja jo silloin, kun se oli
WellmanPak, Sikanen muistaa. Uusimpien pakkausten suunnittelu tehtiin yhdessä Heikki Erkamon kanssa. Jokaisen tuotteen yksilöllisiin mittoihin suunniteltu pakkaus tukee laadukasta BOS®-brändiämme.

- Laitteita käytetään ilmanlaadun parantamiseen ja puhdistamiseen rakentamisen ja
saneerauksen yhteydessä, Sikanen
esittelee. VTT:n testaamat alipaineistajat soveltuvat myös asbestityöhön, kun käytetään hyväksyttyjä suodattimia. Lisäksi BOS
tuoteperheeseen
kuuluvat
myös IV-kanavien puhdistuskoneet ja niiden oheistuotteet.

- Toimitusjohtaja Heikki Erkamo ER-Pahvityöltä kävi meillä tutustumassa pakattavaan tuotteeseen ja ottamassa mitat eri
tuotteista, Sikanen kehuu. Näin saatiin koneille pakkaus, joka
suojaa laitteita aina toiselle puolelle Eurooppaa asti.
-Lisäksi on tärkeää, että voimme personoida pakkaukset painattamalla niihin oman logomme, Sikanen jatkaa. ER-Pahvityön etuna hän pitää myös sitä, että pystytään tilaamaan pakkauksia aina oman tarpeen mukaan.

Tuotepäällikkö Sirkka Sikanen
esittelee alipaineistajan suodatinpäätyä.

Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Yli 2000 m²:n tuotanto- ja varastointitila sekä jauhemaalamo sijaitsevat Mikkelissä Pellonlaidassa.
Yritys on lähettänyt markkinoille vuosien varrella yli 30 000 liitäntäjohdon omaavaa laitetta.

BosCleantec pakkauksia lähdössä maailmalle.

BosCleantec yksiköitä
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Kimmo, Sami ja Jari aloittivat ER-Pahvityöllä
Kun Kimmo Rahikainen ja Sami Lindqvist kuulivat Lahden ER-Pahvityöllä auki olevista
paikoista kaveriltaan, he soittivat heti Heikki Erkamolle. He olivat työkavereita jo Padasjoen Mailatehtaalla, ja olivat kiinnostuneet uusista haasteista ja tuotannollisista
töistä.
Tapaaminen poiki heti jatkoa ja molemmat aloittivat elokuussa Lahden tehtaan
tuotannossa.
- Koeaikana, jonka kesto on neljä kuukautta, molemmilla on mahdollisuus
näyttää kyntensä ja kykynsä, Sami sanoo. Uutta opeteltavaa on paljon, mutta
miehet ottivat ennakkoluulottomasti haasteen vastaan.
Kimmo, joka ollut pitkään myös Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yksilövalmentajana, kaipasi fyysistä työtä.
- Tykkään tehdä fyysistä työtä, se pitää ukon kunnossa, Kimmo nauraa. Vaikka uutta
opeteltavaa on ollut jonkin verran, se ei ole intoa lannistanut.
- Totta kai tässä on uuden oppimista paljonkin, mutta täällä on hyvä porukka ja aina saa apua,
kun kysyy, Kimmo kehuu. Kimmon vastuualueeseen kuuluu Solarcon ja 2-väripainokoneen käyttö. Kaksiväripainokoneella toteutetaan normaalia suuremmat 2-väriset kuvat, grafiikat ja
pakkausmerkinnät suoraan pakkauslaatikon pintaan.
Tuotannon hyvää henkeä kehuu myös Sami. Hänen vastuualueenaan on WOOK
Il puoliautomaattinen tasostanssi. Padasjoen Mailatehtaalla hän ehti olla kolme
vuotta ja sitä ennen Padasjoen kunnan vapaa-ajan ohjaajana 17 vuotta. Vieläkin
Samin voi löytää Padasjoen uimahallista tuuraamasta valvojaa silloin tällöin.
- Kyllä tänne on sopeutunut todella nopeasti, mukavaa porukkaa, Sami kehuu.
Kehuja saa myös yrittäjänä ja paikan pomona toimiva Heikki Erkamo.
- Heikki johtaa porukoitaan edestä, eli on itse niin paljon tuotannossa, että
tietää, mitä porukka tekee ja osaa siksi hyvin asettua myös heidän asemaansa,
Sami toteaa. Lisäksi hän kehuu Heikin tapaa olla läsnä ja saavutettavissa. Se ei ole
mitenkään itsestään selvää tämän kokoisissa yrityksissä.

Malisesta Matkaliniin – Jarista uusi kuski
Taito Malisen jäätyä eläkkeelle syksyllä tarttui kuljetusrekan ohjaimiin Jari Matkalin.
Gerflorin varastoa hoitanut ja vuodesta 1988 tavarankuljetustöitä tehnyt Matkalin on
vastannut ER-Pahvityö Oy:n Lahden tehtaan kuljetuksista nyt muutaman kuukauden. Hänen vastuualueenaan on Malisen tapaan valmistuneiden tilausten
kuljetus asiakkaille ja varaston huolto. Jari Matkailnin vankka kokemus alalta sai
Heikki Erkamon vakuuttumaan rekrytoinnista. Porukkaan Jari sopeutui ennätys
nopeasti ja työ tuntui ensi päivistä lähtien omalta.
- Varaston hallinta on uudelle aina haaste jonkin aikaa, mutta siitäkin on selvitty, nauraa Jari iloisesti. Hän tykkää tehdä itsenäistä vastuullista työtä, joka on
tärkeä asiakaspalvelun muoto ER-Pahvityöllä. Jari Matkalin viihtyy ER-Pahvityö
Oy:n kuljetushommissa.
Asiakkaille menee valmiita tuotelavoja useita päivässä. Käytännössä rekka on ajossa
Lahden ympäristössä koko ajan, Jari sanoo.
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Aaltopahvi
Aaltopahvi on uusiutuvista materiaaleista
tehty ja 100 % kierrätettävä tuote
Aaltopahvi on ollut huippusuosittu pakkausmateriaali jo yli 100 vuotta, aina keksimisestään lähtien. Se on itseasiassa maailman suosituin pakkausmateriaali ja erinomaisilla, monipuolisilla ominaisuuksillaan paikkansa ansainnut. Perusraaka-aine eli puu on todellista luomua, sillä se valmistuu aurinkoenergialla. Aaltopahvin etuja on taas esimerkiksi keveys yhdistyneenä lujuuteen ja
kestävyyteen.
- Se suojaa tuotteita luotettavasti, mutta ei nosta kuljetuksen bruttopainoa, esittelee Heikki Erkamo. Hintaetua koituu myös siitä, että aaltopahvi on nopeaa ja helppoa työstää.
- Meillä ER-Pahvityölläkin esimerkiksi räätälöinti tuotteen yksilöllisten tarpeiden mukaan onnistuu pienemmissäkin pakkaussarjoissa, hän jatkaa. Ja koska aaltopahvia voi painaa melkein kaikilla
painomenetelmillä, voidaan suunnitella siitä juuri niin näyttäviä pakkauksia kuin asiakas haluaa.

Aaltopahvin kierrätysaste korkea
Aaltopahvi on parhaiten kierrätetty pakkausmateriaali. Vientipakkauksenakin ongelmaton, koska
aaltopahvilla on kaikkialla kattavat talteenottojärjestelmät ja kierrätys toimii.
- Aaltopahvin raaka-aineet ovat uusiutuvia luonnonvaroja: puusta ja uusiokuidusta valmistettuja
kartonkeja sekä tärkkelystä, Erkamo esittelee. Puu sitoo ilmakehän hiiltä ja puukuidusta valmistetut tuotteet voidaan kierrättää useaan kertaan ja elinkaarensa päätteeksi polttaa energiaksi.
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- Aaltorakenteen ansiosta sen luja ja monikäyttöinen materiaali saadaan aikaan jo pienellä ainemäärällä, jolloin jätettä syntyy vähemmän jo tuotannon alusta alkaen, hän jatkaa. Aaltopahvipakkauksia suunniteltaessa rakenteet optimoidaan, jotta haluttu tulos syntyy mahdollisimman
pienellä pahvimäärällä.
- Kaikki tehtailla syntyvä hylky toimitetaan kierrätykseen. Uusiokuidun käyttö on kasvanut, mutta
Suomessa käytetään ensikuitua Keski-Eurooppaa enemmän ilmaston ja raaka-aineen paikallisuuden vuoksi, hän toteaa.
Aaltopahvitehtaiden päästöt ilmaan, veteen tai ympäristöön ovat hyvin vähäiset, koska kartongit
tulevat tehtaalle valmiina rullina tai arkkeina ja tehtaat käyttävät vesipohjaisia painovärejä.
- Jätteitä ja päästöjä pyritään kuitenkin edelleen vähentämään. Alalla on käytössä EMAS- ja ISO
14001 -ympäristöstandardeja. Kaikki valmistajat toimivat määriteltyjen yrityskohtaisten ympäristömääräysten mukaisesti, Heikki Erkamo painottaa. Aaltopahvin kierrätysaste on korkea kaikkialla
maailmassa ja aaltopahvi on maailman suurin uusiokuidun käyttökohde.
Länsi-Euroopassa keräyspahvia (OCC= Old Corrugated Containers) käytetään eniten aaltopahvin
raaka-aineena. Suomessa keräyspahvia käytetään yleisimmin hylsykartongin raaka-aineena. Hylsykartonki on yksi metsäteollisuutemme vientituotteista ja lujaa hylsyä tarvitaan myös kartonki- ja
paperirullien ytimeksi. Suomen ja muun Euroopan metsävarat kasvavat jatkuvasti enemmän kuin
niitä käytetään. Vain kasvava puu sitoo ilman hiilidioksidista hiilen rakennusaineekseen ja vapauttaa hapen. Prosessin energialähteenä on aurinko. Lahoavasta puusta hiili vapautuu hiilidioksidina
takaisin ilmaan. Painotuotteiden ja pakkausten sisältämä hiili kiertää tuotteisiin sitoutuneena ihmisen palveluksessa. Hiilen kierto on noin 100 prosenttia.

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen
Lainsäätäjä asettaa pakkauksille omat vaatimuksensa. Lisäksi kierrätettävien materiaalien suosiminen vaikuttaa yhä
enemmän myös yrityskuvaan. Aaltopahvin monipuolisista
ominaisuuksista olikin jo maininta, mutta aaltopahvin variaatiomahdollisuuksia on tuhansia.
- Kartonkityypit, aallonkorkeudet, neliöpainot, Erkamo luettelee. Pakkaukset voidaan suunnitella tuotteen mittojen
ja tarvittavien suojausominaisuuksien mukaan. Näin myös
raaka-aineen käyttö voidaan minimoida. Aaltopahvisten
pakkausten rakenne- ja ulkoasusuunnittelu sekä tuotanto
toteutetaan kehittyneillä tietokoneohjatuilla laitteilla ja koneilla, jolloin asiakkaalle saadaan parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto
Lähde: Suomen Aaltopahviyhdistys ry
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Suomessa jopa
99 % käytetystä
aaltopahvista
päätyy hyötykäyttöön eli
kierrätykseen
tai energiaksi.

Erikoispakkaukset ja
Aaltopahvi on painokelpoinen useilla eri painatusmenetelmillä, kuten flexolla, silkki-, digi- tai offsetpainolla. ER-Pahvityö on myös investoinut digipainokoneisiin viime vuosina.
- Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja auttaa heitä
personoimaan pakkaukset omalla brändillään, Heikki Erkamo esittelee. Tällä
hetkellä ER-Pahvityön tuotannosta löytyvät flexopaino, Xante -digitaalinen
painokone ja WUTEK 4-väripaino.
- Xantella nelivärin grafiikka syntyy pinnoittamattomalle taitetulle, liimatulle
tai stanssatulle aaltopahville, Heikki Erkamo sanoo. Tulostimella ei ole käyttökuntoonlaittoa, joten pienet ja haastavatkin työt valmistuvat helposti ja
nopeasti. Tulostimen maksimitarkkuus on 1600 x 1600 dpi, maksimileveys
on 121,9 cm ja maksimipaksuus on 15,9 mm.
Painettuun aaltopahviin on turvallista pakata designtuote, tai teknologian viimeisimpiä uutuuksia, sillä
aaltokerros toimii tehokkaana iskunvaimentimena
kuljetuksen rasituksissa.
- Aaltopahvi suojaa kolhun, pudotuksen ja tärinän
vaurioilta eri kuljetusmuodoissa, Heikki esittelee.
Lämmöneristyskykyinen aaltopahvi on aaltokerroksessa olevan ilman ansiosta.

Tähkästä tuoppiin ja pahvipakettiin
Pienpanimo- ja erikoisoluen tarjonta ja myynti kasvavat kuohuen. Kuluneen vuoden aikana kasvu on ollut noin 15 prosenttia. Kuluttajat arvostavat erityisesti
tuotteen takana olevaa tarinaa ja paikallisuutta. Suomessa pienpanimoksi määritellään tuotantolaitos, joka
valmistaa vuodessa enintään 15 miljoonaa litraa olutta.
Tarinaa ja paikallisuutta voi korostaa teettämällä tuotteilleen persoonalliset paketit, jotka toimivat erinomaisina lahjapakkauksinakin.
ER-Pahvityö tarjoaa erinomaisia pakkausratkaisuja pienpanimoille ja viinitiloille.
- Valikoimastamme löytyvät valmiit pakkaukset kaiken kokoisille olut- ja viinipulloille, esittelee Heikki Erkamo.
- Painamme pakkaukset logolla tai tekstillä, näin tuotteenne brändi välittyy
heti asiakkaille, suunnittelija muotoilija Juha Ahonen ER-Pahvityöltä jatkaa.
Pakkauksia saa painettuna ja painamattomana, ja juuri sellaisen määrän, jonka asiakas tarvitsee. Painetut pakkaukset toimivat mainiosti lahjapakettina
tupaantuliaisissa, syntymäpäivillä ja vaikkapa joulumuistamisena.
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painetut tuotteet
Ympäristöystävällinen osasto pahvista
Puuviesti teetti Jyväskylän Puumessujen osaston ER-Pahvityön tupla-aaltopahvista. Aaltopahvilevyillä personoitiin
osaston seinät, ja luotiin ”pahvi-ikkunoilla” tunnelmaa.
Messuosaston rakenteet olivat kevyitä kuljettaa ja helppo
asentaa. Messujen jälkeen pahviset seinämät on helppo
hävittää, ellei halua käyttää seinämiä uudelleen. Erinomainen vaihtoehto on teettää messuosasto tai promotiotilaisuuteen rakenteita pahvista. Nykyaikainen digipainotekniikka antaa personointiin hyvät mahdollisuudet.
Teksti ja kuvat: Tuula Uitto

Puuviestin messuseinät on tulostettu 2-aaltoiselle pahville.
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Mika käy töissä kolmena päivänä viikossa
Monissa yrityksissä on paljon
töitä, jotka sopivat osatyökykyisille. Tuettu työllistäminen ja työtoiminta on
tarkoitettu
työkyvyttömyyseläkkeellä oleville
henkilöille, jotka ohjautuvat palveluun vammaispalvelujen
kautta.
Työkyvyttömyyseläkkeellä
oleva kolmekymppinen Mika
Mäkitalo tuli töihin Lahden
Avainsäätiön kautta.
- Mikan tie töihin lähti tällä
kertaa työnantajasta Heikki
Erkamosta, joka otti meihin
yhteyttä ja kysyi, olisiko meillä tarjota töihin ketään,
joka voisi auttaa tuotannon sellaisissa prosessitöissä, joita väistämättä tulee, joihin ei tarvita välttämättä suurta osaamista vaan enemmänkin aktiivisuutta,
kertoo Avainsäätiön työhönvalmentaja Pasi Savitie.
- Olen sitä mieltä, että osatyökykyisille olisi paljon
töitä, joita he voisivat tehdä, jos yrittäjät tarttuisivat
tähän mahdollisuuteen rohkeammin, Heikki Erkamo
ER-Pahvityöltä sanoo. Tuetussa työtoiminnassa asiakkaalle etsitään hänen toiveitaan ja osaamistaan
vastaava työtoimintapaikka yrityksestä tai julkiselta
sektorilta. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan pientä kannustinrahaa
ja korvataan työmatkoihin liittyvät kustannukset. Mikan kohdalla on kuitenkin toisin. Heikki Erkamo halusi palkata Mikan heti oikeasti töihin, kun koeajan
jälkeen kävi ilmi, että Mika suoriutuu erinomaisesti
hänelle suunnatuista tehtävistä.

Osatyökykyisten potentiaali
kannattaa hyödyntää
Työtoiminnan tarkoituksena on mielekkään toiminnan lisäksi kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia tuettuun työllistymiseen. Tukena toimii työhönvalmentaja, joka on säännöllisesti yhteydessä asiakkaaseen ja
työnantajaan sekä on apuna kaikissa työllistymiseen
liittyvissä asioissa.
- Työhönvalmentaja on ikään kuin linkki työllistettävän ja työnantajan välissä, Pasi Savitie sanoo. Vaikka
osatyökyinen olisikin palkattu töihin ilman työllisyystukea, ovat työhönvalmentajan tuki ja säännölliset
käynnit usein tarpeen koko työsuhteen ajan. Pasi
Savitie on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja lähihoitaja.
- Viimeksi olen suorittanut työn ohessa työvalmentajan erikoisammattitutkinnon, valmistuen joulukuussa
2015. Pasi Savitien mielestä osatyökykyisten potentiaali kannattaa hyödyntää.
- Avain-säätiössä työhönvalmennuksen asiakkaitani
ovat osatyökykyiset henkilöt sekä TE-toimiston työnhakijat, jotka ovat pääsääntöisesti yli 30-vuotiaita,
Pasi Savitie sanoo.
- Parhaat onnistumisen kokemukset saan työstäni
silloin, kun olen voinut auttaa asiakasta löytämään
juuri hänelle sopivan työelämäratkaisun, hän jatkaa.
Lisätietoja: www.avainsaatio.fi
Teksti ja kuva: Tuula Uitto

- Mikalle räätälöitiin työsopimus, jossa hän sitoutuu
tulemaan töihin tiistaina, keskiviikkona ja torstaina,
ja työpäivän pituus on kuusi tuntia, Erkamo sanoo.
Mika Mäkitalo ollut monissa työharjoitteluissa ja kouluttautunut logistiikan ja varaston ammattilaiseksi
Järvenpään Invadilisäätiön koulutuskeskuksessa.
- Koulutus oli hyvin työelämälähtöistä ja räätälöitiin
hänelle siten, että hän pystyi suorittamaan loput
opiskeluista näyttötutkintoina työpaikalla, Pasi Savitie sanoo.

Toimitusjohtaja Heikki Erkamo, Mika Mäkitalo ja Pasi Savitie, ovat löytäneet yhdessä parhaan tavan työllistää Mika.
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UUTISIA

Laatu fokuksessa
Me ER-Pahvityöllä pidämme ensiarvoisen tärkeänä sitä, että
asiakas saa aina tilauksensa mukaiset, korkealaatuiset tuotteet. Tämän toteutuminen vaatii, että jokaisessa työvaiheessa tarkistetaan, onko tuotteesta tulossa tilatun mukainen.
Vaikka tämä toimintatapa onkin meillä jokapäiväinen rutiini, olemme ottaneet sen loppuvuotena erityisen tärkeäksi
seurantakohteeksi molemmissa toimipisteissä. Lokakuun
alusta joulukuun loppuun asti tuotantotöiden mukana kulkee laatutarkastuskortti, johon jokaisen työvaiheen tekijä
kuittaa, että työ on hänen käsistään lähtiessä ollut joka suhteessa sellainen kuin pitää. Kun tuote on valmis ja pakattu,
täytetty tarkastuskortti kiinnitetään lavan kylkeen. Se toimii
samalla viestinä asiakkaalle: nämä henkilöt ovat tehneet laatikkosi! Jos asiakkaalla on tilauksesta huomauttamista, hän

voi ottaa kuvan tarkastuskortista ja lähettää sen meille, jolloin pääsemme nopeammin selvittämään ongelmaa.

Tarkastuskortissa on jokaisen
tilauksen käsittelijän puumerkki.

Tutustumassa Lahteen
Jari Eklund ja Miika Rissanen Leppävirran tehtaalta olivat
kaksi päivää tutustumassa Lahden tehtaaseen ja Leppävirralle tuleviin koneisiin.
- Leppävirralle on lähdössä muutaman viikon kuluttua
WOOK IL vaakastanssi ja tigel pikkustanssi. On hyvä, että
Jari ja Miika pääsevät tutustumaan koneisiin jo vähän etukäteen, Heikki Erkamo sanoo. Muutenkin ER-Pahvityöllä
suositaan vaihtoja. Joskus omiin työtapoihin voi löytää uusia
niksejä, kun näkee, miten toinen tekee töitä.

- On hienoa, että pojat lähtivät kokeilemaan pariksi päiväksi
työntekoa täällä, näin porukka tulee tutuksi ja samalla he tutustuvat ehkä erilaisiin työtapoihin, Erkamo jatkaa. Vaihtoa
suositellaan myös toisin päin ja Lahdesta on jo Leppävirralla
käytykin.

Heikki ja Sani opastavat Leppävirralta
tullutta Jaria raporteissa Lahden tehtaalla.
Miika ja Tero liimaavat laatikoita. Miika on
tullut tutustumaan ER-Pahvityölle Lahteen.
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YLIVETO / KASEERAUSKONE
Yliveto/kaseerauskoneella pystymme liimaamaan pahvin pintaan painetun
kartongin. Näin saat pakkauslaatikon helposti oman yritysilmeesi mukaiseksi.
Ylivetokoneen maksimikoko on 1650 x 1300 mm.

Huipputekniikka

PAKKAUSTESI
personointiin!

Digitaalinen
pakkaustulostin
Xanté Excelagraphix 4800
Tällä tulostimella ei ole käyttöönkuntolaittoa,
joten pienetkin haastavat ja kiirreeliset työt
valmistuvat helposti ja lähes jätteettömästi.

Brändäämme pakkauslaatikoita
lukuisille kotimaisille yrityksille.

Hyvää Joulua!
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

