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Ja se oli kylymä!

...se autotalli nimittäin, jossa Lassen-Metalli aloitti toimintansa
vuonna 1980, ihan aluksi yhden suomalaisen miehen ja yhden
venäläisen koneen voimin.
Tänään toinen heistä on ollut eläkkeellä reilut kolme vuotta ja
työskentelee omien sanojensa mukaan "

". Ja vaikka toinen heistä yhä jatkaa metallitöissä,
on firma vaihtunut toiseksi.
Oman urakkansa Lassen-Metallissa tehtyään, Lauri ja Sergei
voivatkin molemmat tyytyväisenä seurata hieman sivummalta
tämän päivän tilannetta. Se, minkä he kovalla työllään pistivät
alulle 25 vuotta sitten, elää ja voi hyvin.
Lassen-Metalli on vuonna 2005 kymmenen henkeä työllistävä
perheyritys, jonka johdossa on jo seuraava sukupolvi, ja reilun
200 neliön työtiloissakin on lämpöasteita yli kaksikymmentä.
Tämä on Lassen-Metallin tarina tähän saakka.

enemmänkin tuolla
kokkipuolella



Mervi, Lassi ja Hilkka



Se on kuule ihimisestä kiinni. Ihiminen voi tehä mitä
vaan jos se haluaa.

Vaikka Lauri Pelkonen sai ensikipinän metallihommiin jo
lapsena seppänä työskennelleeltä isältään, ei hän nuorena
haaveillut metalliyrityksen perustamisesta eikä hakeutunut alan
oppiin.
Palkkatyön makuun Lauri pääsi ihan muunlaisissa töissä:
ensimmäinen paikka noin viidentoista vanhana löytyi
Korvenkylän Arinalta supparina palkkaa hommasta sai neljä
markkaa tunnilta. Ennen kuin päätyi omalle alalleen, Lauri
työskenteli vielä muun muassa Alamäellä linja-auton
rahastajana, vartijana veljensä yrityksessä ja Oulu-yhtiöllä
täyttäjänä.
Ensimmäinen metallialan työpaikka Konepohjalta löytyi puoliso
Hilkan työtoverin kautta. Kopolla Lauri työskenteli kymmenen
vuotta ja lähes koko tuon ajan hän oli komennuksella Nokian
Kaapelitehtaalla, mikä osoittautui myöhemmin oman yrityksen
kannalta oikein hyväksi asiaksi.
Vuosikymmenen verran työ opetti vain kansakoulun käynyttä
tekijäänsä (

) ja kun Konepohjan toiminta näytti hiipuvan,
heräsi ajatus oman yrityksen perustamisesta. Ja kun työkaverit
vielä kannustivat, alkoi reilun kolmikymp pisen miehen
elämänura metallialan yrittäjänä Oulun Korvenkylässä.
Hilkka työskenteli tuolloin junassa ravintolavaunussa ja tytär
Mervi oli juuri aloittanut koulutaipaleensa.

Niistäkin kolome ensimmäistä luokkaa supistettua
kansakoulua!



Ei ollu ko pikku hitsauskone ja pikkunen rälläkkä.

Kuudes päivä kesäkuuta vuonna 1980 kaupparekisteriin
rekisteröitiin yritys nimeltä "Lassen-Metalli Ky Lauri Pelkonen".
Työnteko oman kodin lämmittämättömässä autotallissa saattoi
alkaa ja kahdeksantuntis et työpäivät unohtaa.
Ensimmäiseksi työkseen Lauri teki saunankiukaan Pentti
Logrénille omakustannehintaan ". Siitä
tulikin sellainen kiuas, että kesti 19 ja puoli vuotta, ennen kuin
sitä Lassen-Metallissa, takuun yhä voimassa ollessa, jouduttiin
ensimmäistä kertaa hieman korjaamaan...
Tuoreelle yritykselle ei ollut tiedossa valmiiksi suuria asiakkaita,
ihan aluksi työt löytyivätkin enimmäksee n naapurista tai tuttujen
kautta. Lisää täytyi hakea maakunnassa kiertelemällä, taloissa
kyselemällä ja itsensä esittelemällä.

"muutamalla markalla



Kaikki hommat, mitä alussa hankituilla hitsaus- ja
hiomakoneella saattoi tehdä, otettiin vastaan mitä tilattiin, se
tehtiin. Alkuvaiheessa työt olivat tyypillisesti esimerkiksi saunan
kiukaita, vesivaraajia, moottorikelkkojen ja traktorien rekiä,
useampaankin omakotitaloon tuli kaikki putkityöt tehtyä.
Vesivaraajat saatettiin hitsata paikan päällä umpinaisessa
tilassa levyistä kasaan, kun ei sellaista kokonaisena saanut
perille mahtumaan. Ja jos jotain ei osattu tehdä, niin se kyllä
opeteltiin. Muutamat ensimmäiset vuodet perhe eli kuitenkin
käytännössä Hilkan kotiin tuomilla tuloilla.
Tärkeä muutos tapahtui vuonna 1981, kun Nokia Kaapeli rupesi
tilaamaan Lassen-Metallilta asennustöitä. Seuraavana vuonna
yritykselle pystyttiin hankkimaan ensimmäiset sorvi ja jyrsinkone
ja Nokia Kaapelilta alkoi tulla myös koneistustöitä.
Noihin aikoihin Hilkkakin oli valjastettava niin sanotusti sorvin
ääreen. Vapaapäiv inään hän oman työn ohella työskenteli
jyrsinkoneella ja opetteli pikkasen hitsaamaankin.

Työt lisääntyivät yhä kun Nokia Kaapeli rakensi Ruskoon uuden
hallin, johon Lassen-Metallilta ruvettiin tilaamaan
koneasennuksia, ja yritykseen palkattiin pikavauhtia kolme
työmiestä lisää. Hilkka jäi metallitöistä pois.
Nokia Kaapelista tuli tärkeä asiakas, joka toi leivän taloon.
Tulevina vuosina sinne tehtiin töistä suurimmil laan lähes 100
prosenttia.

Mitä apuna saatto olla. Yötä myöten tehtiin, kahestaan
ku oltiin.



Jos ei se ilman velkaa pyöri, ni sitten lopetettaan.

Työt Nokia Kaapelille lisääntyivät koko 80-luvun tasaisesti, ja
sitä myöten myös työntekijöiden ja työkoneiden määrä.
Tuotantokone ita ja käyttökalustoa hankittiin lisää sitä mukaan
kun se oli mahdollista, parin kolmen vuoden välein.

Aina pittää uusia kalustoa. Jos on ylimääräistä ni uusia
vehkeitä. Se oli pakko jos meinasi mukana pysyä.



Lainarahaa laitehankintoihin ei käytetty, sen Lauri oli päättänyt
jo alussa. Uuden koneen saapuminen Korvenkylään oli aina
mukava hetki.
Miehiä tarvittiin sekä tekemään itse osia, että niitä
Kaapelitehtaalle asentamaan. Toiminta laajeni tasaisesti niin,
että vuonna 1988 töissä oli jo 14 henkilöä.
Työntekijöitä palkattiin lisää paljolti tuttujen suosituksesta tai
Haukiputaan ammattikoulusta. Kuhunkin hommaan palkattiin
aina yksi ammattimi es ja loput otettiin harjoitte lijoita. Sattui
välillä miehiä, joita ei työnteko kiinnostanut, mutta yleensä
onneksi hyviä. Parhaat ovat olleet Lassen-Metallissa töissä
parikymmentä vuotta.
Kiireisimmässä vaiheessa kaikki palkatut miehet olivat
asennustöissä itse firman työtilojen ulkopuolell a. Ainoastaan
Lassi teki koneistushommia autotallissa. Asennustöissä SLO
Kaapelilla Limingantullissa vuonna 1988 työnsä Lassen-
Metallissa aloitti myös Ilpo Ylikärppä, Lassen-Metallin 15:s
työntekijä.

Rakennuspu olen miehestä, joka ei aluksi erottanut pyörivää
metalliosaa paikallaan pysyvästä, alettiin pikku hiljaa koulia
metallialan ammattilaista. Parin kuukauden SLO-komennuk sen
jälkeen Ilpo siirtyi Korvenkylään Lassin avuksi ja ryhtyi
opettelemaan sorvauksen saloja Sergein napikoissa.

Olin sillon Kemissä betonielementtiteh taalla
muottikirvesmiehenä. Lassi kysy mökillä että
'kiinnostaako sulla metallihommat'? Minä vastasin että
kyllä ne kiinnostaa, mutta en oo päivääkään teheny
niitä. Lassi sitten että ei hän sitä kysynykkään vaan että
kiinnostaako ne. Ja minä vastasin että iliman muuta.



Se on yksityisyrittäjällä mahoton se työmäärä.

Kun kiihkein rakennusvaihe Nokia Kaapelilla Ruskossa loppui,
myös Lassen-Metallin työntekijämäärä vakiintui vajaaseen
kymmeneen henkeen. Periaatteessa yritys otti yhä kaikki
tarjotut työt vastaan, vaikka esimerkiksi omakotitalojen
putkitöiden tekemisestä noihin aikoihin luovuttiin. Varastohalleja
ja autotalleja rakennettiin pihalla, kun autotallissa ei tila riittänyt.

Noihin aikoihin saatiin myös tilaus, joka on yksi Laurin työuran
kohokohdista. Ouluun rakennettavaan Tietomaahan tilattiin
Lassen-Metallista kaksi tarkkuutta vaativaa työtä: pieni sähköä
tuottava vesivoimala ja laite nimeltä 'Tanssivat pallot'.

Se on yksityisyrittäjällä mahoton se työmäärä. Ei
selevinny koskaan 8 tunnin päivällä.



Yritys oli etenkin tuolloin vahvasti osa Pelkosten arkea ja perhe-
elämää: koti toimi yrityksen sosiaalitiloina, eli esimerkiksi oman
kodin keittiö toimi myös firman keittiönä.

O

Eteisessä sijaitsevassa 'toimistossa' firman hommiin mukaan
ryhtyi myös Mervi ei kuitenkaan metallikoneen vaan
kirjoituskoneen äärellä.

Tilojen laajentaminen tulikin ajankohtaiseksi tuolloin 80-luvun
lopulla. Lauri tilasi arkkitehdiltä kuvat rakennuslupaa varten,
mutta ihan ongelmitta hanke ei edennyt. Kaupunki ei myöntänyt
lupaa hallin rakentamiseen, sillä tonttia ei ollut kaavoitettu
teollisuusalueeksi. Lauri piirrätti arkkitehdilla toiset kuvat, ja tällä
kertaa lupaa haettiin autotalli/varastorakennukseksi. Niillä
rakennuslupa sitten heltisi, mutta siis täysin omin rahoin
rakennettavaksi.
Vuonna 1989 halli valmistui oman kodin viereen ja
koneistuskoneet siirrettiin uusiin tiloihin, osa toiminnasta jäi
tässä vaiheessa vielä autotalliin. Uudessa hallissa oli
työntekijöiden käyttöön myös sosiaalitilat, mikä oli iso muutos.
Myös hankintoja jatkettiin: seuraavana vuonna ostettiin sorvi ja
säteisporakone.
90-luvun alkupuoli oli yritykselle vakaata ja hyvää aikaa.
Vuosikymmenen taitteen lama ei yltänyt Lassen-Metalliin
saakka. Väkimäärä pysytteli samana ja asiakassuhde Nokia
Kaapelille takasi työt ja tulot.

ma huusholli oli firman huusholli. Siinä sitte porukalla
saman ruokapöydän ääressä.

Isä oli tehny mulle tarkasti paperille että mihin kohti
mitä kirjottaa ja kirjotuskonneella paukuttelin papereita
puhtaaksi. Semmonen alkutaival on kyllä ollu,
lapsentyylinen ihastus että 'vau saa tehdä oikeasti töitä'
ja se on vaan jääny päälle.



Mervi tuli yrityksen töihin mukaan sitä enemmän, mitä
vanhemmaksi kävi. Lukioaikoinaan 90-luvun alussa hän ryhtyi
pikku hiljaa osin hoitamaan yrityksen laskutusta, arkistoimaan
asioita ja laskemaan tuntejakin. Laurilta paperityöt jäivät
pikkuhiljaa pois, kun Mervi ryhtyi opiskeluaikanaan Torniossa
ottamaan vastuulleen myös esimerkiksi yrityksen toimistotyöt ja
Lassen-Metallin yhteydet tilitoimistoon.

'

Loppuvuonna 1996 yrityksen yhtiömuoto vaihdettiin
osakeyhtiöksi. Syntyi Lassen-Metalli Oy. Seuraavana vuonna
kun Mervi palasi Torniosta takaisin Ouluun valmiina atk-
kouluttajana, tuli hänestä myös tuoreen osakeyhtiön
toimitusjohtaja. Tuossa vaiheessa yrityksen paperihommat
rupesivat olemaan täysin Mervin hoidossa. Hän rupesi
kirjoittamaan puhtaaksi myös lomakepohjat ja tarjoukset.

Semmosta erityistä työaikaa', semmostahan ei oman
yrityksen pitämisessä oo.Sillon opiskeluaikana kun tein
niitä paperihommia niin en kai mää osannu ajatellakaan
että tein 'töitä' iltasella tai viikonloppuna, kun ne vaan
oli asioita, jotka täytyi hoitaa.

Isän ei tarvinu muuta ku jättää suttupaperi ja mää tein
sille valamiiksi kaikki laput mitä piti tehä.



Kehityksen mukana. Ehottomasti.

Keväällä 1999 Lassen-Metalliin päätettiin hankkia CNC-
automatiikkasorvi.

Tuon hankintapäätöksen myötä
ajankohtaiseksi tuli myös hallitilojen laajennus, mihin kesällä
ryhdyttiinkin. Tällä kertaa lupa laajennukseen heltisi
kivuttomasti, ja noin 70 lisäneliön jälkeen hallitila oli laajennut
220 neliöiseksi. Kaikki koneet saatiin nyt saman katon alle, ja
noihin tiloihin saapui loppuvuodesta myös uutuuttaan kiiltävä
CNC.

Siihenhän se on menossa noihin
automaattikonneisiin.

Kallishan se oli. Neljä kertaa kalliimpi kuin
manuaalikone, mutta pirun hyvä hankinta. Laatu tullee
erittä in hyvä. Kyllä meillä on etulyöntiasema
kilipailijoihin nähen.

Lassen-Metallin valikoimiin
tulivat kaarevat, kuperat, koverat
ja lähes kaikki muutkin muodot
nyt voitiin valmistaa kaikenlaiset
pienet sarjat täsmälleen mittojen
mukaan. Koneen käytön opetteli
ensiksi Ilpo, joka kymmenen
vuoden pestin jälkeen hallitsi
metallityöt suvereenisti.
Automatiikkasorvi on
osoittautunut erittäin hyväksi
hankinnaksi ja se on tälläkin
hetkellä koneista ylivoimaisesti
eniten käytössä.



Mervi ja Ilpo

Nyt riittää Lassin työsarka.

Lokakuun 25. päivänä vuonna 2001 Lauri Pelkonen täytti 55
vuotta ja jäi samana päivänä yrityksestä eläkkeelle.

Yritystä jäivät jatkamaan Mervi ja Ilpo Ylikärppä.

Mervi otti vastuulleen hallinnon puolen, ja Ilpo työnjohdon ja
tuotannon asiat. Mervihän oli vastaavat työt jo jonkin aikaa
hoitanut muutenkin, Ilpokin oli toiminut Lassin "varamiehenä"
tämän poissaollessa jo usean vuoden, joten mitään suurta
muutosta sukupolvenvaihdos ei käytännössä yrityksen
toimintaan tuonut. Lauri ei käytännön töihin tämän jälkeen enää
puuttunut, vaikka sivusilmällä asioita kertoo seuraavansakin.

Sanoin että 40 vuotta oon työtä putkeen teheny, ei
yhtään pekkaspäivää eikä kesälommaa. Ei yhtään.

Ehkä se isä joskus kysy, että pannaanko se firma
myyntiin vai mitä sille tehdään. Sannoin että mitä nää
ees kysyt, ei tietenkään panna myyntiin.

Kyllä mää täällä viikottain käyn. Ja minä tiedän mikä
mulla on homma. Se on kokkihomma. Mutta kyllä minä
tiiän kaikki tilanteet, mitä on menossa, vaikka kukkaan
ei huomaa. Oon sellanen salakuuntelija.



2000-luvun alussa koettiin yrityksessä suuri mullistus. Nokia
Kaapeli laski alihankinnat nollaan, kun kaapelimarkkinat
hiljenivät rajusti. Lassen-Metalliin varman leivän jo
parikymmentä vuotta tuonut tilaaja ilmoitti muutaman
kuukauden varoitusajalla, ettäsyksyllä ei tilauksia enää tule.
Tilanne näyttikin välillä ikävältä: työntekijöitä piti vähentää
pahimmillaan neljään.
Kadonneen asiakkaan tilalle ruvettiin kuitenkin pikaisesti
etsimään uusia: markkinointiin panostettiin aivan uudella
tavalla. Vanhoista, satunnaisista asiakkaista saatiin pysyviä, ja
myös kokonaan uusia löydettiin. Tärkeimpiä uusia asiakkaita
ovat VR, Paroc ja VAPO. Tällä hetkellä Nokia Kaapeli eli
nykyinen Draka Comteq Finland Oy:kin on taas hommissa
mukana. Se on taas Lassen-Metallin suurin asiakas, mutta ei
lähelläkään niitä lukuja kuin parhaimmillaan.
Vuonna 2005 itse työnteko Lassen-Metallissa painottuu omalle
hallille . Asiakkaan tiloissa tapahtuvat asennustyöt, mitkä olivat
80-luvun loppupuolella enemmän sääntö kuin poikkeus, ovat
lähes loppuneet. Suurin osa töistä on erilaisia koneistustöitä ja
niiden määrä kasvaa jatkuvasti.

Koko ajan pari kaveria tekkee teräsrakennep uolen töitä
eli hitsaushommaa ja tämmöstä. Muut tekkee
koneistushommia.



Mervin ja Ilpon tekemät tavoitteet Lassen-Metallin
tulevaisuudelle ovat selvät. He haluavat kehittää yritystä ja
omaa osaamistaan, sekä palvella asiakkaita koko ajan
paremmin. Viiden vuoden tavoite on saada yritykselle
lisärakennus, jossa olisi paitsi uudet tuotantotilat koneistukseen,
myös sosiaali- ja toimistotilat. Kymmenen vuoden päästä, eli
yrityksen 35-vuotis juhlien aikaan, yrityksellä suunnite llaan
olevan töissä täydet 30 henkeä.
Tämä tarinahan on vasta alussa.

Tosi mahtavalta tuntunu kun tyttö jäi miehineen
jatkamaan. On mukava aina tulla käymään, kun firma
pyörii edelleen. Mistään ei oo pitäny luopua, on
semmonen tunne. On jatkaja sille mitä on aikaan
saanut.
Sitä arvostaa kovasti.



Lassen-Metalli Oy

Alamikkeläntie 35, 90630 OULU
puhelin 08-5317386

fax 08-5317306

www.lassen-metalli.fi
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