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Pinomatic Oy:n asiakaslehti

Toivotamme kaikille
asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme

Hyvää Joulua
ja Menestystä
Vuodelle
2012!
Maximilian Riegg, Markus Rantamäki (Pinomatic Oy), Christian Germann ja Mirco Häfliger (Kistenfabrik
Stalden AG) sekä Mikko Mäkelä (Pinomatic Oy).

OLWO hankki höylälinjan
mekanisoinnin Pinomaticilta
OLWO on sveitsiläinen vuonna
1929 perustettu puutuotannon,
-kaupan ja –palvelualan yritys.
OLWO konsernilla on kaksi havupuusahalaitosta sekä yksi höyläämö. Puutavarakauppayritys mukaan
luettuna on OLWO alansa markkinajohtaja Bernin alueella. Yritys
työllistää kaikilla kolmella laitoksellaan yhteensä 140 työntekijää.
Puutavarakauppa toimii paikallisesti, mutta sahalaitos toimittaa havupuutavaraa kaikkialle Sveitsiin ja
sitä ympäröiviin maihin. Lyhenne
OLWO tulee sanoista ”Otto Lädrach AG,Worb”. Nykyään OLWO

on jo kolmannessa sukupolvessa, ja
yrityksen toimitusjohtajana on hra
Markus Lädrach.
Kistenfabrik Stalden AG on
Konolfingenissä toimiva höyläämö
ja pellettituotannon yritys. Kesällä 2011 Pinomatic toimitti Kistenfabrikille höylälinjan mekanisointilaitteet. Linja sisälsi mm.
alipainesyöttölaitteen, lajittelu- ja
nipuntekolaitteet, vanteutuskoneen
sekä ladontalaitteen nippujen valmistukseen.
Markus Lädrach kertoo: ”Tavoitteemme oli hankkia tehokas
mutta myös joustava täysautomaat-

tinen höylälinja, jolla saisi tuotettua höylätavaraa meidän puutavarakauppayrityksellemme, sekä
myös laitostavaraa sahoille. Tila
oli erittäin ahdas ja rajallinen,
joten meidän täytyi löytää räätälöidyt mekanisointiratkaisut. Pinomatic toimi erittäin innovatiivisesti
ja yhteistyökykyisesti jo projektin
kehitysvaiheessa. Pinomatic pystyi
täyttämään
vaatimukseksemme
tunnetuilla ja standardeilla ratkaisuilla, jotka yhdistettiin vakuuttaviin yksilöllisiin ideoihin parhaalla mahdollisella tavalla.”

Expobois 2012
Pinomatic osallistuu nyt toista kertaa Expobois-messuille.
Expobois 2012 järjestetään 8.2.–11.2.2012 Pariisissa, Ranskassa. Expobois on puuteollisuudelle suunnattu messu, jossa
näytteilleasettajia on reilut 300 ja vierailijoita käy yli 20000.
Pinomatic osallistuu messuille yhdessä yhteistyökumppaninsa Finnso Bois’n kanssa.

Oy Lunawood Ltd investoi
Iisalmen tehtaalle
Oy Lunawood Ltd. on vuonna 2000 perustettu Iisalmelainen
lämpöpuuta valmistava yritys. Lunawood on maailman johtava lämpökäsitellyn puun valmistaja.
Yrityksen tuotteita viedään yli 30 maahan maailmanlaajuisesti, ja yritys valmistaa lämpöpuuta yli 45 000m³ vuodessa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 15 miljoonaa euroa ja
yritys työllistää 65 henkilöä.
Lunawoodilla on omistuksessaan tytäryhtiö Lunacomp
Oy, joka aloitti keväällä 2011 lämpöpuukomposiitin tuotannon. Lunawoodin päätoimipaikka on Iisalmen Soinlahdella,
ja yrityksen toinen tuotantolaitos sijaitsee Joensuussa.
Lunawood uusii höylä- ja paketointilinjan Soinlahden tuotantolaitokselle.
Pinomatic toimittaa Lunawoodin Soinlahden tehtaalle höyläämön laitteet. Uusi linja parantaa tuotteiden laatua,
mahdollistaa tuotteiden paketoinnin ja pannoituksen, sekä
poistaa esteet lämpökäsittelykapasiteetin kasvattamiselta.
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Henkilökunta esittelyssä

Raskaan sarjan projektipäällikkö
Projektipäällikkö Tero Viertola on ollut Pinomaticin palveluksessa vuodesta 2003
saakka. Vastuualueena Terolla on erityisesti ulkomaan
projektit. Tero on kotoisin
Kauhajoen Nummijärveltä.
Nummirock on tunnettu raskaamman musiikin juhannusfestivaali,
joka pidetään Nummijärvellä luonnonkauniin järven rannalla. Tero
on ollut vauvasta asti mukana festareilla. ”Ensimmäisen juhannus-

juhlani Nummijärvellä vietin äitini
mahassa”, Tero nauraa ja kertoo
olleensa siitä lähtien mukana jokaisena juhannuksena.
Ensimmäisiä
Nummijärven
Juhannusjuhlia järjestettiin jo
1930-luvulla. 50-luvulla tapahtuma kasvoi maanlaajuiseksi,
musiikkityylinä pääosin tanssimusiikki ja suomirock. Vuonna 1987
Nummijärven Juhannusjuhlat jatkoivat nimellä Nummirock, ja tyyli
vaihdettiin rockimmaksi. Nummirockin kulta-aika oli 90-luvulla, kävijämäärien ollessa vuosittain

Kuva: Markus Helander / helan.kuvat.fi

Sonata Arctica, Nummirock 2010.

yli 20000. Esiintyjinä olivat mm.
Pantera, Slayer, HIM, Rasmus ja
satoja muita isoja bändejä. 2000luvun alussa kävijämäärät alkoivat
pienentyä ja tapahtuma päätettiin
pienentää ja keskittää pelkästään
raskaan musiikin ympärille. Kävijämäärät pyörivät nykyään 5000 –
10000 välillä.
Nummijärven Maatalousjärjestö ry:n hallitus ja erikseen nimitetty
Nummirock työryhmä hoitavat festarijärjestelyt täysin talkootyönä.
Henkilökuntaa festareilla työskentelee juhannuksena n. 400, koostuen talkoolaisista sekä palkatuista
järjestyksenvalvojista.
Teron vastuualueena järjestelyissä on markkinointi, mainosmyynti, uutisointi, yhteistyökumppanien hankinta sekä
esiintyjien hankinta. Tero myöskin päättää mitä bändejä mukaan
otetaan minäkin vuonna, ja tämä
työ täytyy aloittaa pari kuukautta edellisen tapahtuman jälkeen.
”Kyllä tämä festarien järjestäminen on täysin ympärivuotinen harrastus, koska tapahtumaa kehitetään ja visualisoidaan kokoajan”,
Tero muistuttaa.
Viertolan koko perhe on vahvasti mukana tapahtuman toteuttamisessa. ”Suurin vastuu tapahtuman toteuttamisessa on itseni
lisäksi vaimollani Marilla sekä isälläni Hannulla”, Tero kertoo. ”Isäni
kanssa olemme olleet mukana koko
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Tero ja Mari Viertola.

elämämme, ja Mari tuli mukaan
järjestelyihin vuonna 1997”. Mari
vastaa järjestelyissä talousasioista,
sopimus- ja lupa-asioista ja kaikista käytännön paperiasioista.
Tero on rokkaava nummijärveläinen henkeen ja vereen. Vaimolleen Marille Tero sanoi ”Tahdon”
syksyllä Nummijärven hiekkarannalla Metallican soidessa taustalla.
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LIGNA 2011
tunnelmia

Jani Hiula on työskennellyt Pinomatic Oy:n palveluksessa 10 vuotta. Jani tuli taloon aikoinaan sähköpuolen harjoittelijaksi, tehden muun muassa ohjauskeskuksia ja sähköistyksiä. Vähitellen Jani siirtyi
töihin huoltopuolelle, ja vastaa nykyisin Pinomaticin huolto- ja varaosatoiminnoista.

Nimityksiä
Pinomatic osallistui neljättä kertaa Ligna-messuille, jotka järjestettiin keväällä
2011 Hannoverissa, Saksassa. Osanotto
osastollamme oli runsasta ja potentiaalisia asiakaskontakteja saatiin reilusti yli
sata.
Kiitos kaikille vierailustanne osastollamme!
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Tuomo Kauppila on aloittanut työnsä Pinomaticilla 30.8.2010. Tuomo on kotoisin Jalasjärveltä
ja valmistunut Satakunnan ammattikorkeakoulusta
kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi. Tuomo tuli
taloon alun perin projektien mekaniikkasuunnittelijaksi, mutta on siirtynyt vähitellen huolto-osastomme suunnittelijaksi. Linjamuutosten suunnittelun
lisäksi Tuomo hoitaa varaosatilauksia, asiakaskäyntejä ja on mukana
huoltopuolen projektien hoidossa. Tuomo on työskennellyt aiemmin
mm. Sampo-Rosenlew Oy:llä.
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