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Pirteä 25-vuotias
viettää juhlaa
työn merkeissä
 Meltex Kempeleessä 10 vuotta
 Uusi myymälä Seinäjoella avattu
 PaVe, Palo- Ja Vesitekniikka täydentämään
Meltexin valikoimaa ja teknologiaa
Tuossa muutama poiminta Meltexin alkuvuodesta. 25-vuotiaalle elämä on täynnä haasteita, mutta myös rajattomia mahdollisuuksia. Näin näen myös Meltexin tilanteen. Intoa
ja osaamista riittää ja uskon sen näkyvän
toiminnassamme!
Pyrimme täysin hyödyntämään oman tuotannon ja logistiikan tarjoamat mahdollisuudet.
Muovin työstömahdollisuus useassa toimipisteessämme mahdollistaa nopean reagoinnin
silloinkin, kun työmaalla kaikki ei sujukaan aivan suunnitellusti. Myyjiemme suora yhteys
tuotantoon ja kehitykseen mahdollistaa nopeat muutokset sekä toiminnan kehittämisen.
Monissa tuotteissamme rahdin osuus on
merkittävä ja siksi tuomme ne lähelle asiakkaitamme. Tämä tekee myös niiden valmistuksesta Suomessa järkevää. Investoimme merkittävästi kasvattaaksemme tuotantoa keskellä
Suomea. Tällä pyrimme omalta osaltamme vähentämään tuontituotteiden rekkarallia.
Lehdessä on poimintoja hienoista hankkeista, joihin olemme päässeet osallistumaan. Kiitos luottamuksesta! Toivottavasti poimitut tarinat antavat virikkeitä ja ajatuksia yhteistyömme
edelleen kehittämiseen. Haluamme jatkossakin
olla rakentamassa Suomea yhdessä ammattirakentajien kanssa, putki kerrallaan!

Pääkirjoitus

Rakentavasti
Reijo Areva
Toimitusjohtaja
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Tripla-kaapelinsuojaputket

Tässä numerossa

Meltex valmistaa kaapelinsuojaputkea nyt myös triplana, eli
kolmikerrosrakenteisena. Triplaputki on sileä sekä sisä- että
ulkopinnaltaan. Triplaputken keveys ja pituusjäykkyys helpottavat suorien kaapelikanavien asennuksia. Triplaputkia saa
TEL A- ja B -lujuusluokissa sekä koossa 110, 140 ja 160 mm.
Putkiliitosten tiiveyden takaavat tiivisteelliset kitkajatkoholkit.
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kantaa pitkälle tulevaisuuteen saakka
Keuliva mopo ei sammaloidu
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Vihdoinkin rännikaivo
säädettävällä teleskoopilla
Nyt on rännikaivon asentaminen tehty helpoksi! MX-Rännikaivopaketti
315/110-160 teleskoopilla on sakkapesällinen rännikaivo, jossa on korkeuden säätövaraa 169 mm. Näin
rännikaivon korkeus saadaan säädettyä helposti pihatäytön ja päällysteen mukaan. Kaivossa on valmiina lähtöyhde 110 ja 160 mm putkille.
Irroitettava valurautaritilä helpottaa
kaivon puhdistusta.

MX-Maalämmönkokoomakaivo
säästää asennusaikaa
Meltex on valmistanut uuden kokoomakaivon maalämpöpiirien yhdistämiseen. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitettyä MX-Maalämmönkokoomakaivoa on saatavilla kaksi mallia: 2-3-piirinen sekä 4-5-piirinen. Kaivon liitokset on
toteutettu pistoliittimin – ei hitsausta! Tämä säästää jopa
50-80 % asennusaikaa!
Kysy lisää omalta Meltex-myyjältäsi!
JULKAISIJA
Meltex Oy Plastics

PÄÄTOIMITTAJA
Reijo Areva, toimitusjohtaja

VASTAAVA TUOTTAJA
Panu Sandholm, viestintäpäällikkö

TOIMITUS ja VALOKUVAUS
Juhani Koskinen ja Osku Valtonen | Viestintäliiga Oy

ULKOASU
Mikko Leino | Suokukko Design

PAINO
Grano Oy

KANNEN KUVA
Osku Valtonen
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Muovisepän

verstaan tuotanto
kantaa pitkälle
tulevaisuuteen
saakka

Meltexin Jyväskylän tehtaan laajennus on otettu vaiheittain
käyttöön vuoden alusta. Uudelle puolelle pystytetyt kolme
tuotantolinjaa pyörivät täydellä tohinalla jo heti vuodenvaihteen
jälkeen. Samalla varastotilakin lisääntyi 1,5 hehtaarilla.

U

usi tehdasrakennus valmistui
lokakuun alussa 2017. Sen jälkeen Jyväskylän uutukaiselle
puolelle alettiin siirtää putkituotantolinjoja, joita siirrettiin vuodenvaihteeseen asti.
– Otettiin yksi täysin uusi tuotantolinja
käyttöön. Tämän jälkeen vanhalta puolelta siirrettiin yksi linja kerrallaan uuteen
halliin samalla, kun pidettiin riittävää tuotantokapasiteettia yllä, kertoo tehtaanjohtaja Tony Burman.
– Kaikki on mennyt hyvin ja suunnitelmien mukaan, eikä esimerkiksi siirtojen
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suhteen ole ollut mitään ongelmaa. Vuoden 2018 puolella ollaan jo normaalissa
tuotantovauhdissa ja tehdään koeajoja
uusien tuotteiden suhteen.
Yksi uusista tuotteista on tripla-putki, joka on rakenteeltaan kolmikerroksinen, päältä ja sisältä sileä sekä keskeltä korrugoitu putki. Yksiseinämäiseen
pvc-putkeen verrattuna tripla-putkea
on helppo käsitellä ja asentaa, sillä se
on kevyempi.
– Aikaisemmin hallin pituus ei olisi riittänyt tuottamaan tripla-putkea. Esimerkiksi kaapelinsuojaukseen käytetään

paljon tripla-putkea ja se on nyt meillä
valikoimassa, Burman sanoo.
– Myynnistä on tullut viestiä, että
sille olisi kysyntää, ja nyt pystytään
palvelemaan asiakkaita taas entistä
paremmin.
Tehtaan uudelle puolelle mahtuu kolmen jo sinne asennetun linjan lisäksi
vielä muutakin uutta tuotantoa.
– Paikkoja on vielä kahdelle tai ainakin yhdelle tuotantolinjalle, riippuen
siitä, mitä sinne laitetaan. Vaihtoehtoja on paljon ja katsotaan, mikä tukee
parhaiten nykyistä toimintaa.

Kaivotuotannolle lisää lääniä
Samalla, kun vanhoja linjoja siirrettiin uudelle puolelle, sai Jyväskylän kaivotuotanto todella hyvät tilat.
– Meltexin kaivotuotanto on kovassa
nousussa myynnin osalta, ja sen kapasiteettia on lisätty vuosien saatossa todella
rajusti. Tämä uudistus tukee myös tuota
kehitystä, kertoo tukkumyynnin myyntipäällikkö Juho Jaatinen.
– Myynnin näkökulmasta laajennus
tuo muutenkin todella isoja hyötyjä. Uusien tuotteiden saatavuus, niiden tuominen markkinoille ja tuotekehitys menevät kaikki eteenpäin, kun nyt on tiluksia
tuottaa tavaraa.
Kaivotuotannon lisääntyneiden tilojen myötä Jyväskylän tehtaalle on saatu myös mahdollisuus lisätä henkilöstöä.
– Vähän ollaan jo lisätty, mutta tilat
ovat oikeastaan tuplaantuneet ja jo se
tuo tehokkuutta. Yksittäinen tuote menee nopeammin läpi tuotannosta, Burman sanoo.
– Tänne tehdään myös entistä paremmat laboratoriotilat. Tehdään oma tuotteiden testaus helpommaksi. Nyt kun
tulee uusia tuotteita sekä enemmän laatuvaatimuksia, niin se vaatii tilaa ja oikeat laitteet.
Meltex ottaa toiminnassaan jatkuvasti
myös ympäristön ja ekologisuuden entistäkin paremmin huomioon. Päästöjä ei
tuotannosta juuri synny, ja lähes kaikki
omasta tuotannosta syntyvä jäte kierrätetään uudelleen käyttöön.

– Tulevaisuudessa on tarkoitus panostaa tuotteissamme enemmän myös talon
ulkopuolelta tulevan kierrätysmateriaalin
uusiokäyttöön, kertoo Burman.

Itse valmistettu,
kotimainen tuote
Kotimaisuus on aina ollut Meltexin toiminnassa yksi avainsanoista laadun, toimitusajan, saatavuuden ja ympäristön
lisäksi.
– Suosimme kaikessa kotimaisia toimittajia niin pitkään kuin mahdollista. Se ei
ole uutta, mutta jatkamme toki sillä linjalla. Pyrkimys on myös lisätä vientiä, joka
puolestaan lisää kotimaan tuotantoa ja
työtä, Burman sanoo.
– Ja olemme ylpeitä siitä, että myymme itse valmistettua kotimaista tuotetta,
kaivopuolella jopa kotimaista käsintehtyä
tuotetta. Pystymme olemaan suoraan yhteydessä asiakkaaseen ja räätälöimään
tuotteen täysin asiakkaan tarpeen mukaan, komppaa Jaatinen.
Mittatilauskaivojen osuus on kasvanut
Meltexin tuotannossa huomattavasti, ja
toiminnan tehostamisen lisäksi myös toimitusajat nopeutuvat niidenkin osalta.
– Se on asiakkaalle tässä hektisessä
maailmassa tärkeää. Työmaa ei saa odottaa, Jaatinen sanoo.
Kun varastokenttää on tullut viimeisen vuoden aikana 1,5 hehtaaria lisää,
niin lisääntyneen tuotannon myötä tuotetta pystytään ajamaan myös varastoon
enemmän.

– Tämä on kuitenkin kausiluontoista hommaa, niin näin varmistamme tavaran riittävyyden pitkin kautta, kertoo
Burman.
Jyväskylän tehdaslaajennuksen myötä
tuotantokapasiteetti siis kasvaa, ja Meltexin aitoa suomalaista käsityötä riittää
vastaisuudessa entistäkin enemmän.
– Kun on olemassa puusepän verstaita, niin tämä on sitten muovisepän verstas, Burman naurahtaa.
– Ja kyllä tämä Meltexin asiakkaille näkyy isona ja merkittävänä tekijänä, kun
on varmuus siitä, että nyt putki- ja kaivotuotanto riittää pitkälle tulevaisuuteen
saakka, päättää Jaatinen.

Mittatilauskaivojen osuus on kasvanut
Meltexin tuotannossa huomattavasti.

Meltex ottaa toiminnassaan
jatkuvasti myös ympäristön
ja ekologisuuden entistäkin
paremmin huomioon. Päästöjä
ei tuotannosta juuri synny, ja
lähes kaikki omasta tuotannosta
syntyvä jäte kierrätetään
uudelleen käyttöön.

Uudessa tehdashallissa valmistetaan
mm. triplakaapelinsuojaputkia.
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ei sammaloidu
Meltex Kempele 10 vuotta

Kempeleen Meltex täyttää vuonna 2018 10 vuotta.
Myymälän täyteen kymppiin on mahtunut puolenkymmentä
laajennusta, ja välillä porukalla on ollut jopa hieman
hankaluuksia saada mopon keulaa pidettyä maassa.

V
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iimeisimpänä lisäyksenä Meltex
Kempeleen tarjontaan tuli oma
kaivotuotanto, joka on pyörinyt
kesästä 2017 asti. Laajennuksen yhteydessä rakennetussa
upouudessa hallissa on kaivotuotantohommissa kolme kaveria, ja toiminnan ympärillä
hyvä pöhinä.
– Isoon tarpeeseen tämä tuli tänne pohjoiseen ja helpottaa paljon. Nyt pystytään paljon
nopeammin palvelemaan paikalliset urakoitsijat sekä ylipäätään koko Pohjois-Suomi, kertoo
Kempeleen Meltexin tuore myymäläpäällikkö
Mikael Luukkonen.
– Pystytään nopeasti reagoimaan asiakkaidemme tarpeisiin ja varsinkin kiireaikana on

www.meltex.fi

iso tekijä, että toimitusvarmuus ja -nopeus
pelaavat.
Meltex on kotimainen toimija, jonka kaivot
tehdään Suomessa, nyt myös Kempeleessä.
– Kotimaisuus on vahvuus, jota pyrimme
tuomaan entistäkin voimakkaammin esille, yhteensä yli kaksi vuotta Meltexillä ollut Luukkonen naulaa.
Mielikuva on asiakkaalla ollut ehkä joskus
aiemmin kuitenkin toinen.
– Ajoittain asiakkaamme ovat kysyneet, että
mistä kaukaa ne kaivot oikein raahataan. Nyt
siihen on helppo vastata, että tuossa ne tehdään ihan viereisessä hallissa.
Kempeleen Meltexin kaivotuotannon ykkösprioriteettina ovat mittatilauskaivot.

– Asiakastilaukset tehdään aina ensimmäisenä alta pois. Ja sitten kun on hieman rauhallisempaa, niin pystytään tekemään varastoon
esimerkiksi perusvesikaivoja ja sadevesikaivoja, sanoo Luukkonen.

Hurtti huumori yhdistää
Meltexin 10-vuotiaassa Kempeleen toimipisteessä on töissä yhteensä 15 ammattimiestä. Lisäksi kuluvan vuoden aikana väkimäärä
mahdollisesti kasvaa vielä yhdellä tai kahdella tekijällä.
Heinäkuussa 2017 myymäläpäällikön pallille istuneen Luukkosen lisäksi Kempeleen
yritysmyyntiketjuun kuuluvat myyntipäällikkö
Joonas Halmetoja sekä yritysmyyjät
Petri Jalonen ja Jukka-Pekka Rundström.
Yksi porukkaa yhdistävistä tekijöistä on selkeästi ”hurtti huumori”, sillä tämä sanapari toistuu useissa miesten parissa käydyissä
keskusteluissa.
Halmetoja on nähnyt Meltex Kempeleen
”hullut vuodet” läheltä, sillä mies tuli myymälään kesätöihin vain kuukausi sen avaamisen
jälkeen.
– 10 vuotta tulee siis itsellekin talossa täyteen. Olen ollut rakennustarvikemyyjänä, yritysmyyjänä ja nyt myyntipäällikkönä syyskuun
2017 alusta asti. Samalla olen osana mukana
kehittämässä koko Meltexin myyntiä valtakunnallisten asiakassopimuksieni johdosta, Halmetoja kertoo.
Monipuolisesti urheilua ja valokuvausta harrastavan Halmetojan mukaan vauhti on ollut
välillä melkoisen huimaa.
– Olen välillä kovasti yrittänyt saada pidettyä mopon keulaa maassa. Aika kovaa draivia
on ollut koko ajan ja muutostila päällä käytännössä kaikki 10 vuotta, eli ei ole ollut minkäänlaista "feng shui" -hetkeä välissä, nauraa mies.

10-vuotista taivalta
juhlittiin hulppeasti
Meltexin Kempeleen
yksikössä pidettiin railakkaat
10-vuotissyntymäpäiväjuhlat sekä
kaivotuotannon avajaiset maaliskuussa.

”K

utsuimme tapahtumaan Oulun talousalueen
avainasiakkaitamme sekä keskeisimmät tavarantoimittajamme. Osallistujia illassa oli noin
200 henkilöä”, kertoo seremoniamestarina toiminut myyntipäällikkö Joonas Halmetoja.
Meltex Kempeleen juhlat juhlittiin pakkassäätä uhmaten myymälän pihaan rakennetussa hulppeassa ja tunnelmallisessa 600 neliön juhlateltassa. Juhlakansaa saapui
viihdyttämään huippukoomikko Jaakko Saariluoma,
jonka show testasi jokaisen
nauruhermoja.
Lisäksi buffetissa vieraat
saivat nautiskella herkullisista
burgereista ja makeista jälkiruoista. Loppuillasta puolestaan tanssittiin ja bailattiin bilebändi Mr. Hyden tahtiin.
– Olemme saaneet tapahtumastamme paljon positiivista palautetta asiakkailtamme. Juhlien upeista
puitteista vielä suuret kiitokset
Team SimiSami Oy:lle sekä
Oulun Telttavuokraus Oy:lle,
Halmetoja päättää.

Myyntipäällikkö Joonas Halmetoja
on nähnyt Meltex Kempeleen
”hullut vuodet”, sillä mies tuli
myymälään kesätöihin 10 vuotta sitten.

Juhlien valokuvat Tuuli Nikki Photography.
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Myymälän kasvun ohessa Halmetoja on nähnyt samalla myös asiakkaiden kasvun.
– Paljon on valtakunnallisia asiakkaita, jotka
ovat Oulusta startanneet ja paisuneet kuin pullataikina ympäri Suomea. Osan kanssa on touhuttu nyt 10 vuotta ja nähty, miten johtajat ovat
olleet ennen lapiomiehiä ja nykyään melko isojakin pamppuja.
Jalonenkin on ollut Kempeleen Meltexillä jo
seitsemän vuotta. Lukkopainin ja punnusten
nostelun nimeen vannovalle miehelle ovat vuosien varrella tulleet tutuksi niin lastaus-, varasto- kuin myyntihommatkin.
– Jo vuodesta 2011 olen kasvatellut nälkää
tätä myyntityötä ja isompaa kauppaa kohtaan,
joten oli luonnollinen siirtymä hypätä mukaan
yritysmyyntiin, vuoden verran yritysmyyjänä ollut Jalonen kertoo.
– Mutta melkoista myllerrystä tämä on ollut,
laajennusta laajennuksen perään ja paljon on tapahtunut. Ei ole kuitenkaan ikinä tullut sellaista fiilistä, että olisi halunnut lähteä poiskaan.
Koko ajan tapahtuu kehitystä ja hommat menevät eteenpäin.

Marko Mikkonen vastaa
Kempeleen kaivotuotannosta.

Tupu, Hupu ja (kaksi) Lupua

Petri Jaloselle ovat vuosien
varrella tulleet tutuksi niin lastaus-,
varasto- kuin myyntihommatkin.

"Asiakkaamme ovat
kysyneet, että
mistä kaukaa ne kaivot
oikein raahataan. Nyt
on helppo vastata, että
tuossa ne tehdään
viereisessä hallissa."
-Mikael Luukkonen

Markku Pellikainen hitsaa
sadevesikaivon liitokset paikoilleen.
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Kun kyseessä on ”myyntiketju”, niin selvitetäänpäs, kuka on Saku Koivu, kuka Ville Peltonen ja
kuka Jere Lehtinen, Suomelle jääkiekon maailmanmestaruuden 1995 tuoneen legendaarisen
Tupu-Hupu-Lupu-ketjun mukaan.
– Joonashan (Halmetoja) on henkeen ja vereen myyntimies, minun mielestäni se "Ville
Peltonen", joka laukoo kiekon sinne ylähyllylle. Itselleni antaisin sen "Saku Koivun" pelinrakentajan viitan, jakelen passeja ja jätkät laukoo
maaleja, pohtii itsekin kovana kiekkomiehenä
tunnettu myymäläpäällikkö Luukkonen.
– Petri (Jalonen) on puolestaan luotettava
kaveri ja tasaisen varma suorittaja, ehkä sitten se "Jere Lehtisen" tyyppinen ketjun jäsen.
Niin kuin on myös tuoreimpana ja erittäin hyvänä lisäyksenä porukkaan saatu Jukka-Pekkakin
(Rundström).
Kempeleen Meltexin henkilökunnan pysyvyys
on ollut vuosien varrella todella hyvällä tolalla.
– Kahden vuoden aikana, kun itse olen täällä ollut, niin yhtään työntekijää ei ole lähtenyt,
mutta lisää on tullut. Ja alkuperäisiäkin on vielä
puolenkymmentä kaveria. Se kertoo mielestäni
yrityksestä ja siitä, että tämä on kaikille varmasti
mukavan haastavaa työtä, kun porukka pysyy,
Luukkonen kertoo.
Ja rekrytointikin on siis ollut kohdallaan.
– Katsotaan Mikaelin kanssa tulevissa rekrytoinneissamme yhdessä, kenellä on bootsien kärjet oikeassa kulmassa, hymyilee
Joonas Halmetoja.
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Meltex laskeutui

Seinäjoen lakeuksille
Suomi sai maaliskuun lopussa yhdeksännen Meltexmyymälänsä, kun Seinäjoen Tehtaantielle avattiin
uusi kotimainen maanrakennus- ja LVI-tukku.

S

einäjoen uutta Meltexiä lähti
vetämään Antti Lämsä, jolla
on Meltex-historiaa takanaan
jo 5,5 vuotta. Jyväskylän tukkumyynnissä vuosikaudet
työskennellyt mies ei kauaa arponut, kun
mahdollisuus myymäläpäällikön tehtäviin
tarjottiin.
– Kiekkoahan täällä ei niin paljon pelata kuin Jyväskylässä, mutta täytyy varmaan alkaa seurata enemmän tuota jalkapalloa, viittaa Lämsä viime vuosina
Suomen kentillä hyvin menestyneeseen
Seinäjoen Jalkapallokerhoon.
Uusi Meltex löysi paikkansa Pohjan
liikekeskuksesta, vuonna 2013 rakennetusta kiinteistöstä. Myymälän tontilla
on 9000 neliötä, josta katettua tilaa on
1600 neliötä.
– Vaihtoehtona oli rakentaa oma myymälä, mutta kyseinen tila sattui vapautumaan juuri sopivasti. Puitteet, liikepaikka ja toimitila ovat todella sopivat
meille, Meltexin toimitusjohtaja Reijo
Areva sanoo.
– Seinäjoki on erittäin kiinnostava
ja kasvava talousalue, jonka vireys on

todella tehnyt vaikutuksen. Lisäksi toiminnan laajeneminen Seinäjoelle oli
omalla tavallaan helppoa, koska täällä
tuntee itsensä erittäin tervetulleeksi.

Ainutlaatuinen ketju
valmistuksesta myyntiin
Meltexin putkia, kaivoja ja itse maahantuotuja rakennustarvikkeita myy Seinäjoella myymäläpäällikkö Lämsän lisäksi
yksi yritysmyyjä sekä kaksi rakennustarvikemyyjää. Meltexiltä saa toimitukset suoraan kotimaiselta valmistajalta ja
maahantuojalta – ilman välikäsiä.
– On ainutlaatuista, että meillä on koko
ketju valmistuksesta myyntiin saman yrityksen alla. Toivottavasti myös ammattitaito välittyy sitä kautta, kun valmistavan
tahon ja asiakkaan välissä ei ole välikäsiä, Lämsä kertoo.
– Tällä toimintatavalla päästään paljon lähemmäs asiakasta ja samalla asiakas pääsee lähemmäksi sitä, mistä
tavara oikeasti tulee. Tämä tekee kaupankäynnin varmasti mutkattomaksi ja
suoremmaksi.

2018

Seinäjoen uutta myymälää luotsaa
Antti Lämsä, joka muutti Seinäjoelle
Jyväskylän Meltexiltä.

Meltexin toimipisteille tuttuun tapaan,
myös Seinäjoen porukka on jo alkumetreillä hitsautunut hyvin yhteen.
– Ryhmähenki on tosi tärkeä asia jo
pelkästään siksi, että töihin on mukava
tulla. Meillä on täällä yhtenäinen porukka, ja paljon kuuluu naurua työpäivään,
hymyilee Lämsä.
Meltexillä ollaan luottavaisia, että yrityksen laaja infra- ja talonrakentamisen
sekä LVI-urakoinnin tuotevalikoima kiinnostaa Espoon, Vantaan, Tuusulan, Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja
Kempeleen lisäksi myös Etelä-Pohjanmaan alueen rakentajia.
– Uskomme vahvasti, että kotimaiselle
tuotteellemme on Seinäjoella kysyntää,
Reijo Areva päättää.
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Suomalaista käsityötä
PA-VE on nyt osa Meltexiä

Keuruulta

Vuonna 1988 Keuruulla perustettu Palo- ja Vesitekniikka PA-VE
Oy on tuttu nimi vesihuoltoalalla. Yritys fuusioitui Meltexiin
vuodenvaihteessa.

F
"Melkein jokaisesta
Suomen kunnasta
löytyy KALVI-paloposti.”
-Veli-Pekka Jantunen

10

uusion myötä mm. PA-VE:n räätälöidyt
vesihuollon tuotteet sekä perinteikkäät KALVI-palopostit ovat nyt myös
Meltexin asiakkaiden saatavilla.
– Yhteistyötä ollaan tehty Meltexin
kanssa jo pitkään ja vuodenvaihteessa tehdyn fuusion myötä ollaan kiihdytetty yhteistyötä muiden Meltex-toimipisteiden kanssa entisestään, kertoo myynti- ja kehityspäällikkö
Sami Selin Meltex PA-VE:n Keuruun tehtaalta.
Kaivoja, pumppaamoita sekä vesi- ja paloposteja valmistava PA-VE on toiminut suomalaisen vesihuollon parissa jo kolme vuosikymmentä. Moni paikallinen tuntee PA-VE:n
maineikkaalta Keuruun Kisakaarteen tanssisalilta, jonka alakerrassa yritys sijaitsi 1990-luvun puolesta välistä aina vuoteen 2008 asti.
– Aikanaan tuli vanha omistaja hakemaan
Mersulla kyytiin ja sanoi, että nyt mennään
Kisakaarteelle hommiin. Tuli siellä tanssisalin
alakerrassa kaikenlaista nähtyä, ja muun muassa Juice Leskisen kanssa tarinat vaihdettua, kertoo Veli-Pekka Jantunen, joka on ollut
PA-VE:lla töissä yli 20 vuotta.
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– Melkein jokaisesta Suomen kunnasta löytyy KALVI-paloposti.
Kisakaarteelta nykyisiin tiloihin Paanutielle on kuljettu pitkä matka. Tällä hetkellä Keuruun tehtaalla on töissä 23 henkilöä, joista
neljä liittyi porukkaan viime vuoden aikana.
– Aika paljon on toiminta vilkastunut. Viime vuonna meni jo huomattavasti enemmän tavaraa kuin aikaisemmin ja tästä vuodesta odotetaan vielä vauhdikkaampaa, Selin
sanoo.
Varsinkin KALVI-palopostit ovat melko perinteikkäitä tuotteita, sillä niitä on tehty 80-luvulta asti. PA-VE osti KALVIn 2000-luvun
alkupuolella.
– Varmaan melkein jokaisesta Suomen
kunnasta löytyy KALVI-paloposteja, se on
vanha ja tunnettu merkki, kertoo Selin.
PA-VE:n nimellä puolestaan valmistetaan
pumppaamoita ja esimerkiksi kaikkia vesihuoltolinjaan tarvittavia laitekaivoja, kuten
virtausmittauskaivoja tai ilmanpoistokaivoja.
PA-VE tekee paljon myös räätälöityjä tuotteita, eli säiliöt, putkistot ja kaikki muut tuotteet

valmistetaan juuri siten, miten asiakas ne
haluaa.
– Harvoin tulee sellaista työtä vastaan, mitä
ei pystyttäisi tekemään. Jos esimerkiksi vesilaitokset haluavat tietyntyyppisen kaivon tietynlaisella varustuksella, niin me pystymme
aina räätälöimään ne joustavasti, se on aina
ollut meidän vahvuutemme, Selin sanoo.
Meltex PA-VE:n Keuruun tehtaan kaivot,
pumppaamot sekä vesi- ja palopostit ovat
Avainlippu-tuotteita, ja ne kaikki tehdään itse
ja paikan päällä.
– Tämä on suomalaista käsityötä ja osaamista Keuruulta, Selin kertoo.

uuniin pyörimään, jolloin jauho sulaa ja valuu muotin ulkoreunoille muodostaen tasalaatuisia kappaleita, avaa Selin rotaatiovalun
toimintaa.
– Teemme Keuruulla räätälöityjä isompia
kaivoja, ja pystymme työstämään säiliöitä
aina kolmen metrin halkaisijaan saakka. Meillä on hyvät tilat ja nosturit, 2000 neliön halli ja
piha-aluetta reilusti.
Meltex PA-VE:n Keuruun tehtaan rotaatiokone ja Meltexin kaivotuotanto pyörivät viisi päivää viikossa kolmessa vuorossa, ja koneet sammutetaan vain viikonloppuisin.
– Pumppaamot ovat selkeä päätuote, niitä löytyy kaikenkokoisia ja tarpeen mukaan
myös räätälöityinä. Varastosta löytyy totta
kai myös perustuotteet, kuten vesipostit ja
ilmanpoistokaivot.
Meltexin ja PA-VE:n fuusio on tuonut lisää
innostusta ja kasvunäkymiä Keuruulle.
– Tällä on ehdottomasti ollut positiivinen
vaikutus kaikkeen tekemiseen. Näkyvissä ja
odotuksissa on voimakasta kasvua, kun toiminta laajenee ja näkymät ovat myönteiset.
Ja hallin puolellakin on otettu tämä Meltexin
fuusio kaikin puolin positiivisesti vastaan, kehuu Markus Rantala teknisestä myynnistä.
Sen lisäksi, että fuusion myötä Meltexillä
on nyt suoraan saatavilla kaikki PA-VE:n valikoiman tuotteet, niin PA-VE:n asiakkaiden
ulottuvilta löytyy totta kai myös Meltexin tuotevalikoima. Näin kaiken saa kätevästi samasta paikasta.
– Jos tehdään esimerkiksi jokin putkilinjaurakka, niin Meltexin
vahvuutena on aina ollut
toimittaa sinne putkea pitkät pätkät. Mutta linjalle
menee vähän väliä myös
erinäistä laitekaivoa ja palopostia, jotka kaikki saa
nyt sitten suoraan saman
katon alta, myynti- ja kehityspäällikkö Selin päättää.

"Fuusion myötä Meltexillä on nyt
suoraan saatavilla kaikki PA-VE:n
valikoiman tuotteet, ja vastaavasti
PA-VE:n asiakkaiden ulottuvilta
löytyy totta kai myös Meltexin
tuotevalikoima.", kertoo Sami Selin

Kaikki samasta paikasta
Fuusion myötä Meltexille saatiin myös uutta
muovin valmistustekniikkaa. PA-VE:lla kaikki
säiliöt tehdään rotaatiovaluna.
– Meillä on yli 50 eri muottia, joihin mitataan ensin polyeteenijauhoa tietty kilomäärä. Tämän jälkeen muotti siirtyy
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Grand Residence
Helsingin kaupunkiasumisen
kruununjalokivi
Helsingin keskustassa Korkeavuorenkadulla sijaitseva jykevä
seitsenkerroksinen kivitalovanhus huokuu arvokkuutta. Tuo
arvokkuus on osin iän tuomaa ja osin oman aikakautensa
arkkitehtuurista johtuvaa, mutta täydellisen remontin jälkeen
seinien sisään kätkeytyy uudenlaista arvokkuutta. Helsingin
keskusta on muuttunut merkittävästi sitten 1800-luvun lopun,
joten uusiakin ratkaisuja vaaditaan täydentämään vanhan
rakennuksen premium-luokan asumista.

V

aikka ulkokuori näyttää remontin jälkeen käytännössä
täysin samalta kuin ennen, sisältä löytyy uutta ja luksusta.
Talon neloskerroksessa oli aikoinaan marsalkka Mannerheimin työhuone,
joka talvisodan sytyttyä siirrettiin ”jonnekin
muualle”.
– Kyllähän tämä poikkeaa monellakin tapaa "normaalista" työmaasta. Esimerkiksi
kaikki kalusteet ovat asennuksineen erikoisjuttuja. Normaalisti teemme töitä toimitilaurakointipuolella julkisten kiinteistöjen parissa,
niin ei siellä tämän tason kalusteita käytetä kovin usein. Se tarkoittaa sitä, että sekä
työnjohto että asentajat käyvät yhdessä läpi
kalusteiden asennusprosessin huolellisesti,
työnjohtaja Marko Ruusuvuori kertoo.
Alun perin Grand Residence valmistui
asuinrakennukseksi vuonna 1888, mutta se
oli pitkään Suomen valtion käytössä. Vuosien
1918-2012 välillä rakennuksessa on toiminut
niin Puolustusministeriö kuin Rajavartiolaitoskin. Suomen valtio päätti vuonna 2012 tämän ainutlaatuisen kiinteistön myymisestä ja
sen palauttamisesta takaisin alkuperäiseen

asuinkäyttöön; osaksi hienointa helsinkiläistä kaupunkielämää.
Remontin painopiste on suurien arvohuoneistojen osalla, mutta mukaan mahtuu myös
ripaus kaupallisempaakin rakentamista.
– Toinen siipi on uudempi osa. Sinne tulee
huoneistohotelli, jossa on valmiiksi sisustetut
ja kalustetut asunnot, Ruusuvuori sanoo.

Muovia, uutta huipputekniikkaa ja
ripaus museovirastoa
Pari vuotta sitten käyntiin pyörähtänyt työmaa
alkaa olla loppusuoralla. Talotekniikkatöistä
vastaavan Constin nykyinen porukka on ollut
työmaalla tammikuusta 2017 alkaen, Consti
Julkisivut jo puolisen vuotta aiemmin.
– Huhtikuun loppuun suurin osa isoista töistä on saatu valmiiksi. Sen jälkeen alkaa fitting-vaihe, eli asennamme kalusteita
ja näkyviin jääviä pintamateriaaleja. Elokuussa luovutetaan ensimmäiset käyttöön ja lokakuussa lienee jo asukkaat kaikissa asunnoissa, Ruusuvuori kertaa työmaan aikataulua.
Grand Residence 21 säilyttää remontissa
kauniin ulkokuorensa ja onpa Museovirasto
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"Työmaatoimitukset ovat olleet kaiken
a ja o", kertoo Consti Talotekniikan
työnjohtaja Marko Ruusuvuori (vas).
Meltexin myyntipäällikkö Jaakko Kovaselle.

halunnut sisältäkin jotain säilyttää. Julkisivun
osalta työt ovat käytännössä valmiit ja kaunis
rakennus säteilee entisessä loistossaan kilpaa
paistavan kevätauringon kanssa. Rakennuksen
sisusta ja väliseinät menevätkin sitten isolla
kädellä uusiksi. Työ on ollut hyvin huolellista.
– Kaikki rakenteet, lattioita ja kattoja myöden on avattu.
Uuden tekemisessä on haluttu kunnioittaa
vanhaa ja arvokasta linjaa. Esimerkiksi näyttävät kaakeliuunit ja tulisijat kunnostettiin käsityönä. Toisaalta talon kellariin tulee viimeisintä
huutoa oleva parkkijärjestelmä. Keskeisen sijaintinsa vuoksi parkkitilat ovat kadunvarressa
ymmärrettävästi kiven alla, joten uudet parkkitilat tehdään talon alle.
Pysäköinnistä talon alla huolehtii parkkirobotti, joka pysäköi autot paikoin todella tiiviisti.
Pienessä tilassa voi olla parhaimmillaan neljäkin autoa päälletysten. Uudet neliöt ovat siis
todella hyvällä prosentilla käytössä.

Meltex palvelee myös muovin
ulkopuolella
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Pex-putket, hanakulmarasiat ja muoviset viemäriosat, niistä on tämä työmaa Meltexin
osalta tehty. Muoviputkea on mennyt useita
kilometrejä.
– Aina tavoittaa joko puhelulla tai viestillä,
ja tavasta huolimatta tavarat ovat työmaalla seuraavana päivänä. Viikon-kahden välein
toimituksia on tullut. Myyntipäällikkö Jaakko
Kovanen on yhteyshenkilönä Kaivokselan Meltexistä, Ruusuvuori kertoo yhteistyöstä.
Juuri työmaatoimitus saa paljon kiitosta
Ruusuvuorelta.
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– Kaivokselasta löytyy kyllä nämä viemärin
muovituotteet hyllystäkin, mutta kyllä meillä se työmaatoimitus on kaiken A ja O tämän
työmaan sujuvuuden kannalta. Aika härdelliä
tämä on tavarantoimituksenkin suhteen, kun
ei ole pihaa käytössä tavaroiden säilytystä
ja varastointia varten, vaan kaikki tavarat pitää kantaa saman tien autosta rakennukseen
sisään.
Meltexin näkökulmasta Grand Residence
on ollut tärkeä työmaa. Perinteisten muoviosien lisäksi kentälle on toimitettu myös paljon
LVI-tarvikkeita.
– Consti on iso rakentaja ja tekee paljon
vaihtelevia ja toisistaan poikkeavia projekteja. Tämä GR21 itsessään on iso kohde. Tänne olemme toimittaneet paljon LVI-tarvikkeita, joiden valikoimaa ja tarjontaa olemme
viime vuosina laajentaneet, Jaakko Kovanen
kertoo.
– Olemme siis varteenotettava kumppani myös muiden kuin muovituotteiden
toimittajana.
LVI-urakointia ja asennuksia tekevillä asiakkailla on aina sekä yrityskohtaisia että työmaakohtaisia tarpeita. Nämä voivat koskea
niin tuotteita, toimituksia kuin työmaaolosuhteita. Etenkin työmaaolosuhteet esimerkiksi
varastoinnin, aikataulujen, työmaalla asioinnin suhteen voivat olla todella tiukkoja.
Mutta riippumatta asiakkaista tai heidän tai työmaan tarpeista, Meltex vastaa
aina haasteeseen ja toimintamme mukautuu ketterästi asiakkaiden tarpeiden mukaan,
Kovanen lupaa.
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Kettuilua
Olympiastadionilla

Yksi Suomen tunnetuimmista kansallismonumenteista,
Olympiastadion, käy tällä hetkellä läpi mittavaa
kasvojenkohotusta. Uudistuksia Olympiastadion on
kokenut ennenkin, mutta ei tämän mittaluokan remonttia.

M
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eillä on täällä työmaalla
elellyt kettuperhe, joka
kävi välillä seikkailemassa katsomorakenteissakin työmiesten joukossa. Louhintatyöt taisivat sitten lopulta
säikyttää repolaiset rauhallisempaan ympäristöön, kertoo työmaan maarakennustöiden työnjohtaja Erkka Mehtälä.
Nähtäväksi jää omiiko joku tulevista
urheilijoista tai joukkueista kutsumanimensä kettuperheen mukaan. Nimittäin
aikoinaan Olympiastadionin yllä liiteli
huuhkaja, joka jätti pysyvän leiman suomalaiseen urheilumaailmaan.
Yhdet olympiakisat ja lukemattomia
muita urheilutapahtumia nähnyt stadion
on joutunut remontin aikana ja jo ennen

www.meltex.fi

sitä varsin tiukkaan syyniin. Rakenteiden kunto on pitänyt selvittää huolellisesti, jotta tulevan työn laajuus saataisiin selville. Tarkoissa tutkimuksissa on
selvinnyt huojentavia asioita.
– Siis nämä rakenteet ovat mittausten mukaan ihan uskomattoman hyvässä kunnossa! Rakentamisen laadusta tai
materiaaleista ei todellakaan aikoinaan
ole tingitty, Mehtälä kertoo ja taputtaa
kädellään betonista katsomorakennetta.
Vanhat puiset penkit ovat poissa, mutta katsomorakenteista tunnistaa edelleen
kaarteet ja penkkien paikat. Vaikka kentällä pyörii tällä hetkellä tonnien painoisia
pyöräkuormaajia ja muita maansiirtokoneita, ei voi välttyä ajatukselta, että tämä
oli (ja on edelleen) Kuningas Litmasen

valtakuntaa. Olympiastadionin henki ja
arvokkuus elävät remontista huolimatta
voimakkaana ilmassa.

Tuhansia neliöitä uutta tilaa
maan alle
Remontin myötä kaikki stadionin katsomot saavat katon ylleen. Kentän puolella kaikki tehdään uusiksi ja esimerkiksi
juoksuratojen alta on louhittu useampi
metri kalliota pois.
– Täällä on tehty aika paljon louhintoja, jotta uudet tilat saadaan siististi maan
alle. Sinne tulee mm. isot liikuntatilat koripalloa ja muita pallolajeja varten sekä
logistiikkakeskus stadionille ja liikuntatiloille. Näistä on sitten luonnollisesti
yhteys kentän huoltotunneliin, Mehtälä
kertaa.
Lisäksi maa tulee kätkemään alleen
erilaisia monitoimitiloja. Erikoisuutena
on myös uudet juoksuradat; ennen stadionin käytäville rakennetut juoksuradat
siirtyvät louhintojen myötä virallisten kilparatojen alle.
Suurin osa uudistuksista tuleekin siis
”Stadikan” ulkopuolelle tai alle. Kentän
töiden osalta ollaan tällä hetkellä noin
puolivälissä. Koko projektin osalta aikataulu valottunee tarkemmaksi vuoden
2018 aikana.
– Silloinen Lemminkäinen teki lähes
kaikki louhinnat ennen kuin me tulimme tänne reilu vuosi sitten, maaliskuussa 2017. Aikataulullisesti ollaan siinä
pisteessä, että tänä vuonna ilmoitetaan
remontin valmistumisajankohta eli se
hetki, kun Olympiastadion on remontoitu
valmiiksi ja kaikki uudistukset ovat käytössä. Suurtapahtumat stadionilla pääsevät käynnistymään loppukeväästä 2020,
kun nurmialue valmistuu.
Tällä hetkellä työmaalla rouhii seitsemän kaivinkoneryhmää ja kokonaisuudessaan työmaalla on lähes neljä sataa
työntekijää. Töitä tämä armeija paiskii
seiskasta neljään, mutta välillä illat ja viikonloputkin. Työn pitää edetä suunnitelmien ja niiden aikataulujen mukaisesti.
– Itselleni tämä on täysin eri työmaa
verrattuna kadunpätkiin mitä normaalisti
tehdään. Toisaalta perus työvaiheet ovat
ihan samoja kuin muuallakin. Itse työ on
samanlaista. Olosuhteista se ero tulee,
Mehtälä kertoo.
Vanhan stadionin suojaaminen on
tarkkaa ja työt rakennuksen lähellä on suoritettava erityisen varovasti.

Meltex toimitti Olympiastadionin alle n.
140 salaojakaivoa, 5 km salaojaputkea
sekä 6 km kaapelinsuojaputkia ja
50 000 m2 suodatinkangasta.

Maarakennuspuolella työmaa muistuttaa uudisrakentamista. Toisin on talonrakennuspuolen remontoijilla: remppaajat tekevät käsi kädessä museoviraston
kanssa, kuten tietysti kansallismonumentin kanssa pitääkin.
– Lopputulos ei muutu, saman vanhan näköinen. Museovirastolla taitaa
olla täällä henkilö käytännössä koko ajan
paikalla.

Kettuilu tuskin loppuu
valmistumisen myötä
Isolla työmaalla voi helposti kuvitella olevan ison työmaan haasteet. Paljon työvaiheita, työtä tekeviä ammattilaisia sekä
tietysti eri rakennusvaiheissa eri alihankkijoita. Hyvällä suunnittelulla työt kuitenkin sujuvat ja tavarat löytävät tiensä työmaalle silloin kuin pitääkin.
– Haastavinta täällä on ollut muiden tahojen kanssa yhteensovittaminen työvaiheiden ja 'työvuorojen' osalta. Mutta tosi
hyvin isossa kuvassa tämä on edennyt.
Meltexin valikoimasta Olympiastadionin uumeniin on valittu erityisesti salaojakaivot ja putket, kaapelien suojaputket
sekä suodatinkankaat. Tapauskohtaisesti
jotain pienempiä tarpeita on myös pystytty täyttämään.
– Käytännössä kaikkien uudislohkojen alle tulee Meltexin tuotteet. Lähinnä
maanvaraisten lattioiden alle.
Mehtälä on ollut pitkäaikaiseen yhteistyöhön todella tyytyväinen.
– Meltexin kanssa on yhteistyö sujunut
tosi hyvin. Olen tehnyt jo melkein kymmenen vuotta Meltexin kanssa, joten firma, ihmiset ja tavat ovat kyllä tuttuja. Tämän työmaan osalta Haapaniemen Toni
on ollut vastapelurina.
Välillä meillä tulee itselle kiire tilausten
kanssa, mutta hyvin on tuotteet silti löytäneet tiensä työmaalle, Mehtälä nauraa.
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Stadionin alle tulee mm.
liikuntahalli sekä huoltotiloja.

Millaisen olympiastadion Suomen
kansa sitten lopulta saa?
– Todella hienon tietysti. Harmittaa jo
vähän etukäteen, että vaikka tuo nyt remontoidaan, niin aika vähän uudet osat
näkyvät. 2020 tulee varmasti paljon puhetta siitä, että eihän tuohon tullut kuin
tuo katto päälle. Moni ei tällä hetkellä tiedä, että suurin osa uudistuksista
tulee tuonne ulkopuolelle ja maan alle.
Kaikki jää piiloon.
Lempeää kettuilua Olympiastadionin saattaa siis saada jatkossakin
osakseen.
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ESITTÄYTYVÄT
Meltexin henkilökunta on sekoitus
nuorta voimaa sekä pitkän linjan
ihmisten kokemusta. Muovitietoiset
esittäytyvät -palstalla tutustutaan
tarkemmin itse tekijöihin.

Jaakko Valkonen
laatu- ja kehityspäällikkö

K
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uinka päädyit alalle ja Meltexille?
Valmistuin keväällä 2005 Jyväskylän ammattikoulusta
koneinsinööriksi, ja syksyllä huomasin Meltexin
hakevan Jyväskylän tehtaalle kehitysinsinööriä putkituotannon sekä logistiikan
avuksi. Hain paikkaa ja tulin valituksi tehtävään. Aloitin työt Jyväskylässä joulukuussa 2005, ja vuodenvaihteessa
starttasi 13. vuosi Meltexin palveluksessa. Ja
hyvin ollaan viihdytty!
Mitä työsi pitää sisällään?
Toimin tällä hetkellä tuotannossa laatu- ja
kehityspäällikkönä, asemapaikkana Jyväskylä. Lisäksi toimin yrityksen työsuojelupäällikkönä. Nämä tehtävät pitävät sisällään hyvin laajan
tehtäväkokonaisuuden tuotteiden, tuotannon ja
työturvallisuuden kehityksen parissa. Työ sisältää mm. tuotekehitysprojekteja, tuotannon kehittämiseen liittyviä projekteja sekä tuotteiden laadun ja tuotannon laadunvalvonnan kehittämistä.
Mikä on työssä parasta?
Parasta työssäni on ehdottomasti työtehtävien monipuolisuus. Tehtävät ja työpäivät vaihtelevat suuresti, eikä mikään päivä ole koskaan
samanlainen. Aamulla voidaan uppoutua syventämään tietoutta tuotteisiin liittyvistä standardeista, ja iltapäivällä tehdäänkin käytännön
tuotetestausta kenttäolosuhteissa.
Toisena vähintäänkin yhtä tärkeänä asiana nostaisin vielä esiin mukavat työkaverit ja
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työskentelyn eri toimipisteiden meltexläisten
kanssa. Saan työni puolesta reissata Meltexin
eri toimipaikoissa, ja olen sitä kautta päässyt
tutustumaan henkilöstöön kattavasti. On ollut
mukava nähdä meltexläisten ammattitaitoinen
tekemisen meininki ympäri Suomea.
Mitä odotat Meltexin tulevaisuudelta?
Tässä on 12 vuoden aikana päässyt kokemaan Meltexin hienon kasvun monella eri
tavalla. Uskon, että Meltex tulee jatkamaan
kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa markkinoilla jatkossakin. Kasvava ja laadukas
tuotesortimentti sekä oman tuotannon että
tuontituotteiden osalta yhdistettynä motivoituneeseen henkilökuntaan antaa kasvulle vankan
perustan. Lähitulevaisuudelta odotan erityisesti Jyväskylän tuotantotilojen viimeisten rakennus- ja asennusvaiheiden valmistumista.

Jukka Hänninen
myymäläpäällikkö
Kuinka päädyit alalle ja
Meltexille?
Päädyin Meltexille vuonna 2010 vetämään Tampereen
myymälää. Olin käynyt työhaastattelussa jo pari vuotta
aiemmin ja tullut jo valituksi hommaan, mutta
silloin suunnitteilla ollut liiketila ei onnistunutkaan, ja homma meni hetkeksi jäihin. Siinä välissä Meltexille perustettiin Kempeleen myymälä. Vuoden
2010 heinäkuun lopussa puhelimeni soi, ja
käytyäni nopeasti uudessa työhaastattelussa silloisten toimitusjohtaja Marko Tuomolan ja myyntijohtaja Antti Kuukkasen luona,
päädyimme siihen, että aloitan hommat saman tien. Ensin hoidin syksyn ajan myymälän remonttia, ja marraskuussa 2010 avasimme myymälän.
Mitä työsi pitää sisällään?
Työni pitää sisällään vastuun myymälän toiminnasta kokonaisuudessaan. Asiakastyytyväisyys, henkilöstöasiat, tavaran riittävyys ja
hinnoittelu sekä talousasiat. Konkreettisesti
suurin osa työpäivästä kuluu kaupankäynnin
merkeissä.
Mikä on työssä parasta?
Työssäni parasta on mahtavien ihmisten kanssa toimiminen; niin asiakkaiden,

Tuomas Tuomi
myyntipäällikkö
Kuinka päädyit alalle ja
Meltexille?
Vuoden 2010 keväällä sain Tuusulan Meltexiltä kesätyöpaikan
rakennustarvikemyyjänä. Kesätyö sai jatkoa
ja erilaisten projektien
kautta siirryin Tuusulan
myymäläpäälliköksi vuonna
2012. Syyskuussa 2017 siirryin Kaivokselan toimipisteen yksikön päälliköksi sekä
inframyyntipäälliköksi.
Mitä työsi pitää sisällään?
Vastuullani ovat yksikön toiminnan kehittäminen sekä myynti- ja henkilöstöasiat. Lisäksi
koordinoin pääkaupunkiseudun inframyyntiä.
Mikä on työssä parasta?
Ehdottomasti työn monipuolisuus. Vastuu,
kova kasvuvauhti ja jatkuva kehitys tuovat mukanaan uusia haasteita ja tekevät työpäivästä
mielekkään. Olen kasvanut Meltexin matkassa
kohta kahdeksan vuotta, ja tänä aikana yhtiö
on saavuttanut merkittävän markkina-aseman
sekä tarjonnut aitiopaikan alalla, osana nuorekasta ja huippumotivoitunutta työyhteisöä. On
helppo työskennellä yhtiössä, kun uskoo sen
tavoitteisiin ja visioon.
Mitä odotat Meltexin tulevaisuudelta?
Oma valmistus, vahva maahantuonti ja
omat jakelukanavat tekevät ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka menestymiseen on helppo uskoa tulevaisuudessakin. Viimeaikaiset
investoinnit vahvistavat asemaamme ja luovat hyvän pohjan kannattavalle kasvulle.

TUOTEJOKERIT

henkilöstön kuin yhteistyökumppaneidenkin.
Työ on myös monipuolista; erilaisia haastavia
tilanteita tulee eteen jatkuvalla syötöllä. Nykyään kaikkialla on niin kiire, että tilanteet pitää
pystyä ratkaisemaan erittäin nopeasti; tämä
tuo mukavan pikantin lisän jokaiseen päivään.
Lankojen täytyy pysyä käsissä, kun revitään
moneen suuntaan samanaikaisesti.
Mitä odotat Meltexin tulevaisuudelta?
Odotan kasvua ja kehitystä. Pitkässä juoksussa yksikkömme visio on täydellinen maailmanhallinta kaikilla elämän osa-alueilla.

Meltex-tuotteiden
erikoiset
käyttökohteet
Yhteen tarkoitukseen voi
myydä montaa tuotetta ja yhtä
tuotetta voi myydä moneen
tarkoitukseen. Meltexin tuotteita
on myyty vuosien varrella mitä
erikoisempiin käyttötarkoituksiin.

M

eltexin putkia oli radan varrella viime kesän Neste Rallyssa. Erikoiskokeiden varrella olevilla järjestäjillä oli varoitusliput, jotka
säilytettiin kisan aikana Meltexin viemäriputkista ja
tulpista tehdyissä suojaputkissa. Hyvin pysyivät liput tallessa, kuivina ja käyttövalmiina!
Meltexin putkissa on kulkenut hule-, liete- ja sadevesien ohella mm. mäyräkoiria. Tänä keväänä putkissa on kulkenut myös palomiehiä, sillä Meltex
toimitti MTV3:lla näytettävään Suomen paras palomies -ohjelmaan miehen mentäviä rumpuputkia ja
haaraliitoksia. Putkista rakennettiin tunnelirata, jonka läpi palomiesten tuli kulkea mahdollisimman nopeasti. Lisähaastetta annettiin suihkuttamalla haarakappaleista putkiin joko savua tai vettä kovalla
paineella. Rumpuputken maksimivirtaama näytti
olevan yksi palomies minuutissa.
Miehenmentävien putkien ohella on toimitettu myös miehenmentäviä SULO-jäteastioita. Niin ikään televisiossa pyörivä Mad Cook Show -ohjelmassa nähtiin,
kuinka Madventures-miehet Riku Rantala
ja Tunna Milonoff ahtautuivat SULO-jäteastiaan hävikkiruokaa dyykatessaan.
Mikä on erikoisin kohde, johon tiedät käytettäneen
Meltex-tuotteita? Lähetä omasi info@meltex.fi
Julkaisemme parhaat palat!
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Meltex Espoo
Metsälammentie 2, 02810 ESPOO
Puh. 020 777 0060
espoo@meltex.fi

Meltex Kuopio
Kellolahdentie 21, 70460 KUOPIO
Puh. 020 777 0130
kuopio@meltex.fi

Meltex Jyväskylä
Puuppolantie 111, 40270 PALOKKA
Puh. 020 777 0050
jyvaskyla@meltex.fi

Meltex Tuusula
Kelatie 24, 01450 VANTAA
Puh. 020 777 0070
tuusula@meltex.fi

Meltex Kaivoksela
Taivaltie 2, 01610 VANTAA
Puh. 020 777 0111
kaivoksela@meltex.fi

Meltex Kempele
Kuokkamaantie 146, 90440 KEMPELE
Puh. 020 777 0080
kempele@meltex.fi

Meltex Tampere
Patamäenkatu 8, 33900 TAMPERE
Puh. 020 777 0090
tampere@meltex.fi

Meltex Turku
Kuormakatu 8, 20380 TURKU
Puh. 020 777 0140
turku@meltex.fi

Meltex Seinäjoki
Tehtaantie 4, 60100 SEINÄJOKI
Puh. 020 777 0150
seinajoki@meltex.fi

Jyväskylän tehdas
Puuppolantie 111
40270 PALOKKA
Puh. 020 777 0010

Kuhmoisten tehdas
Kokonniementie 10
17800 KUHMOINEN
Puh. 020 777 0280
kuhmoinen@meltex.fi

Valtakunnallinen tukkumyynti
Puh. 020 777 0010
myynti@meltex.fi

Sipoon tehdas
Svartbölentie 10
04130 SIPOO
Puh. 020 777 0260
sipoo@meltex.fi

Meltex PA-VE Keuruun tehdas
Paanutie 8
42700 KEURUU
Puh. 020 719 9700
info@pa-ve.fi

On mistä rakentaa

www.meltex.fi

