Metallipaja Nieminen Oy – 30 vuotta päälirakenteita
Miika Nyrö
Jämsäläinen Metallipaja Nieminen Oy on erikoistunut raskaan kaluston päälirakenteiden valmistukseen ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta yrityksen perustamisesta.
Päälirakenteiden valmistuksen ohella MPN on viimeiset kaksi vuotta
tehnyt varaosakauppaa ja tänä keväänä se on avannut hydrauliikkapisteen, josta saa liittimet ja hydrauliikkaletkut.
Yritys sijaitsee Jämsässä, osoitteessa Rahtarikatu 10, valtatie 9:n
(Tampere–Jyväskylä) tuntumassa.
Tuotantohallissa on tilaa 660 neliötä. Vuonna 2006 valmistuneen laajennusosan korkeus on 7,4 metriä.
Tämä mahdollistaa kapelliratkaisujen testaamisen sisätiloissa. Hallissa
on myös kaikki päälirakenteiden valmistamisessa tarvittavat koneet ja
laitteet sekä Demagin 5 tonnin radio-ohjattu kattonosturi ja raskaan
kaluston pilarinosturit.
Metallipajan toiminta sai alkunsa vuonna 1980, kun Erkki Nieminen aloitti metallialan työt yrittäjänä.
Vuonna 1999 toteutettiin sukupolvenvaihdos ja tänä päivänä yrityksen
toimintaa vetää Erkin poika Kari
Nieminen. Metallipaja Nieminen
Oy:lle lanseerattiin viime vuonna
MPN-logo, josta yritys tullaan jatkossa tunnistamaan. Niemisen lisäksi yritys työllistää suunnitteluinsinöörin, neljä metallialan ammattilaista sekä useita alihankkijoita.
Päälirakenteet mittatilaustyönä ammattitaidolla
Metallipaja Niemisen tunnetuimmat
tuotteet ovat rahtilavat ja nousukapellit / kääntökatot sekä jalkalavat ja -laitteet ja puutavara-autot.
Kaikki päälirakenteet valmistetaan
mittatilaustyönä ja ne ovat muunneltavissa asiakkaan käyttötarpeiden
mukaan. Pitkän kokemuksen ja aktiivisen kehitystyön ansiosta päälirakenteet ovat toimintavarmoja, korkealaatuisia ja viimeisteltyjä. MPN:n
palvelu on joustavaa.
Uusien päälirakenteiden valmistuksen lisäksi MPN tekee muutostöitä sekä korjaa ja huoltaa käytettyjä kuormatiloja. Esimerkiksi kuormatilojen leveyttä koskevan lakimuutoksen tultua voimaan, on
MPN:llä kavennettu kaikkiaan noin
kolmisenkymmentä päälirakennetta,
joukossa muutama hakeyhdistelmäkin. MPN:n asiakkaita ovat maan
johtavat perävaunutehtaat, kuormaautoliikkeet, kuljetus- ja maansiirtoliikkeet sekä vakuutusyhtiöt.
Jatkuvaan toiminnan kehittämiseen MPN:llä on kannustanut pitkät ja luottamukselliset asiakassuhteet sekä myönteinen asiakaspalaute. Yrityksellä on kanta-asiakkaita

Internet-osoite:
www.metallipajanieminen.fi

Toimitusjohtaja Kari Nieminen esitteli uutta FinnPower 20 hydrauliletkujen valmistuskonetta. Uusi Hytarin tuotteiden jälleenmyyntipiste palvelee paikkakunnan auto- ja koneyrittäjiä.

ympäri Suomen. Asiakkaat ovat
MPN:llä tärkeässä roolissa uusien rakenteiden suunnittelussa ja edelleen
kehittämisessä. Viime vuonna ulkopuolisella teetetty asiakastyytyväisyystutkimus toikin pelkästään positiivista palautetta.
Yrityksen palveluksessa olevien
nuorten motivoituneiden ja ammattitaitoisten asentajien kouluttaminen
ja kehittäminen on avainasemassa
Metallipaja Nieminen Oy:ssä. Työskentelyolosuhteita halutaan jatkuvasti parantaa. Viime vuoden lopulla tuotantotiloihin asennettiin muun
muassa uudet tehokkaat savunpoistoimurit.
”Vuoden alusta meille on palkattu auto- ja konetekniikan insinööri Jere Värelä. Hänen työnkuvaansa kuuluu tuotteiden suunnittelu 3D-suunnitteluohjelmalla ja Trailerwin-rekkalaskennalla, joten painojakaumat ja nosturin vakavuuslaskennat saadaan laskettua asianmukaisesti”, kertoo toimitusjohtaja Kari Nieminen. Suunnittelutyön ohessa Värelä hoitaa myös raskaan kaluston varaosa- ja hydrauliikkamyyntiä.
Viime vuonna MPN osallistui
30-vuotisen historiansa aikana ensimmäistä kertaa alan ”messuille”
Power Truck Show’ssa, mikä toi heti tilauksia, joten tänäkin vuonna
tuotteita tullaan näkemään Alahärmässä.
Hydrauliikkapiste
palvelemaan
Jämsän alueella
Tänä keväänä MPN on avannut uuden hydrauliikkapisteen, mikä on
tervetullut lisäpalvelu Jämsän alueelle. ”Toimimme AVS-Group konser-

niin kuuluvan Hytar Oy:n jälleenmyyjänä”, kertoo toimitusjohtaja
Nieminen.
Hydrauliikkaletkujen valmistukseen MPN on hankkinut uudet
FinnPower-letkuntekokoneet. Letkuja on varastossa kattava valikoima
eri käyttöpaineille. Muita hydrauliikkatarvikkeita on noin 300–400
nimikkeen perusvarasto. Varastoa
täydennetään jatkuvasti omien ja asiakkaiden tarpeiden mukaan, sillä
kaikkiaan Hytar Oy:n tuotenimikkeitä on yli 8000.
Kuorma-autojen ja perävaunujen varaosia on varastossa muun
muassa sähköosat ‒ erilaiset valot,
johdot, pistokkeet, jarruosat ‒ jarrukellot, jarruhihnat ja -palat sekä kaikki lavaosat ‒ lokasuojat ja vetokidat.
Myös renkaita myydään jonkin verran. Kaikki mitä ei löydy suoraan varastosta, saadaan tilaamalla suoraan
maahantuojalta päivän varoitusajalla.
Edellä mainittujen lisäksi Metallipaja Nieminen Oy maahantuo ja
myy koneistukseen liittyviä tarvikkeita ja työkaluja.

Tällä hetkellä MPN ‒ Metallipaja Niemisen hyllyssä on 300 – 400 erilaista
hydrauliikkakomponenttia ja valikoima täydentyy jatkuvasti.

MPN ‒ Metallipaja Niemisen asentajat
Jarkko Jokinen ja Juha Pärnäjärvi hitsaamassa vetoauton sivu- ja kattoaukeavan kapellikuormatilan runkoa.

Asentaja Juhani Pynnönen kaventamassa kuormatilaa lainmukaisiin mittoihin. Lakimuutoksen tultua voimaan,
on MPN ‒ Metallipaja Niemisen hallissa kavennettu jo kolmisenkymmentä
kuormatilaa.

Metallipaja Nieminen Oy:lle lanseerattiin viime vuonna MPN-logo, josta yritys tullaan jatkossa tunnistamaan.
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