YOUR QUALITY – OUR PASSION

INSINÖÖRIOPISKELIJAN
UNELMASTA
KANSAINVÄLISEKSI
LAATUOSAAJAKSI
Lainisalo Oy:n tarina alkoi vuonna 1990, kun muuan nuori insinööriopiskelija rahoitti
opiskelujaan ja nuorta perhettään tekemällä töitä auto- ja teollisuusmaalaamoille oman
toiminimen turvin. Yrityksen nimi oli tuolloin Maalaus-Lainisalo.
Eräässä työhaastattelussa puhe kääntyi työnantajaa vaivanneeseen ongelmaan
tuntemattoman maalin kanssa. Kukaan alihankkijoista ei ollut onnistunut saamaan
maalia toimimaan, ja alkoi jo olla kiire. Haastattelija kysyi, josko insinööriopiskelija
uskoisi pystyvänsä ratkaisemaan maalin ongelman. ”Totta kai”, kuului vastaus, ja niinpä
insinööriopiskelija vietti unettoman viikonlopun erilaisten testien ja kokeiden parissa, ja
maanantaiaamuna ongelma oli kuin olikin ratkaistu. Mutta eivät työt tähän loppuneet.
Yllättäen molemmat yrityksen palveluksessa olleet maalarit joutuivat samanaikaisesti
jättäytymään pois, ja niinpä koko suuri maalausurakka siirtyi insinööriopiskelijan harteille.
Työ tuli hoidettua, ja onnistuneen rupeaman myötä pohja uralle oli luotu. Pian insinööriopiskelijalla olikin jo viisi omaa alaista, ja opinnot saivat jäädä oman yrityksen kasvaessa
ja työmäärän lisääntyessä.
Nuoren insinööriopiskelijan Pertti Lainisalon yhden miehen yrityksestä on vajaassa
kolmessakymmenessä vuodessa kasvanut yli 100 ammattilaista työllistävä konserni,
jonka vahva rakennus- ja teollisuusmaalausosaaminen tunnetaan niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin. Nyt mukana yrityksen toiminnassa on jo seuraava sukupolvi, niin johtoportaassa kuin työntekijäpuolellakin. Innostus alaa kohtaan ja halu tehdä laadukasta
työtä asiakkaiden moninaisten toiveiden mukaan räätälöiden ovat Lainisalon menestyksen salaisuus.
Jatkossa Lainisalo Oy sisaryrityksineen suuntautuu yhä voimakkaammin kansainvälisille
markkinoille johtotähtenään laatu ja päämääränään aina ylivertainen asiakaskokemus.

Perustettu
vuonna
Työntekijöitä
noin
Liikevaihto
euroa vuodessa

1990
120
12 milj.
PÄÄTOIMIALAMME:
Elektroniikkateollisuus
Autoteollisuus
Sotateollisuus
Meriteollisuus
Rakennusteollisuus
Medical-teollisuus

Lainisalo Oy HELSINKI
Lainisalo Rakennusmaalaus Oy HELSINKI
Lainisalo Oy ÄHTÄRI
Lainisalo Industrial Painting OÜ TALLINNA
Lainisalo Powder Painting OÜ TALLINNA

pulveri- ja märkämaalaus
rakennusmaalaus
märkämaalaus
märkämaalaus, robotiikka ja kokoonpanotyöt
pulverimaalaus ja kokoonpanotyöt

LAATU, LAATU JA LAATU
Lainisalolla kaikki tekeminen pohjautuu lean-ajatteluun:
teemme oikeita asioita oikein. Pysymme valppaina ja
poistamme arvoa tuottamattomia hukkatekijöitä siellä,
missä palvelumme syntyvät. Kokeilemme myös ennakkoluulottomasti uusia tapoja tehdä työtä ja otamme toimiviksi
osoittautuneet uudistukset välittömästi käyttöön.

ÄHTÄRI

HELSINKI
TALLINNA

Kannamme vastuun parhaan laadun ja ylivertaisen asiakaskokemuksen edellytysten takaamisesta. Onneksi ympäriltämme löytyy kumppaneita ja samanhenkisiä toimijoita,
joiden kanssa kehitämme palveluamme kasvavien vaatimusten mukaisesti, unohtamatta toimivaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa!
Kaikille toimipisteillemme on myönnetty ISO 9001:2015 ja
ISO 14001:2015 -sertifikaatit.

HALUATKO TIETÄÄ ENEMMÄN?
Tulemme mielellämme kertomaan, miten olemme ratkaisseet
materiaaleihin, menetelmiin ja prosesseihin liittyviä ongelmia.
Kerromme, miten ratkaisujamme voisi soveltaa yrityksenne
liiketoimintaan.

PALVELUMME HELSINGISSÄ
Haluamme tarjota Suomen parasta teollisuuden pintakäsittelypalvelua kaikenkokoisille
yrityksille. Meiltä saat samasta toimipisteestä niin märkämaalauksen ja pulverimaalauksen
esikäsittelyineen kuin tuotekehitys- ja asiantuntijapalvelutkin.
Tuotekehitysyksikkömme toimii itsenäisenä yksikkönään. Käytössämme on oma laboratorio, jossa teemme tarvittavat testit ja kokeet jalostaessamme pintakäsittelyprosesseja
ja -menetelmiä asiakkaidemme tarpeisiin. Meillä on kolme Frosio Level III -tarkastajaa.
Kolmessa erillisessä maalaamossamme pystymme vastaamaan mitä moninaisimpiin
asiakastarpeisiin. Olemme erikoistuneet maalaamaan metalleja ja muoveja, mutta
kaikki muutkin materiaalit saavat meillä laadukkaan ja toimivan pinnan. Pinnoitamme
eri materiaaleja sekä automaattilinjoillamme että käsityönä.
Osaava henkilökuntamme, nykyaikainen kalustomme ja suuri kapasiteettimme
takaavat aina parhaan ratkaisun eri pintakäsittelytarpeisiin.
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Manuaalinen jauhemaalaamo kahdella maalauspisteellä
Manuaalinen märkämaalaamo pienosille ja ESD-maalauksille
Power and Free -märkämaalauslinja kahdella maalauskaapilla
Kiillotus- ja viimeistelytila
Hiomo
Suljettuja maalauskammioita 2 kpl, isoille kappaleille 3 000 x 1 500 x 1 500 mm
Silkkipaino ja lasermerkkaus
Jauhemaalauslinja 3 000 x 300 x 1 100 mm
Raepuhalluskaappeja 2 kpl pienosille
Märkämaalauslinja pienosille
Suolasumu- ja olosuhdekestävyystestit
Pintakäsittelyn laadunvarmennustestit

PALVELUMME ÄHTÄRISSÄ
Vuonna 2009 toimintansa aloittanut Ähtärin toimipisteemme sijaitsee Inhan tehtaan
tiloissa vajaan kymmenen kilometrin päässä kaupungin keskustasta.
Olemme erikoistuneet maalaamaan alumiiniveneitä (Buster ja Yamarin), joiden kemiallinen esikäsittely suoritetaan Oxilan kemialla. Teemme tiloissamme myös veneiden
teippausta yhteistyössä Suomen Erikoisteippi Oy:n kanssa. Käsittelemme vuosittain
noin 2 000 venettä.
Käytössämme on maalauslinja niin pienille kuin suurillekin osille. Maalattavien osien
maksimikoko on 7500 x 3000 x 2000 mm ja suurin mahdollinen paino 1 000 kg.
Lisäksi meillä on erillinen maalauskammio kuljetettavia osia varten.
Huolellinen ja laadukas työmme takaa alumiiniveneille kestävän ja korroosiolta
suojaavan pinnoitteen, joka on myös helppo hoitaa.

PALVELUMME VIROSSA
Aloitimme vuonna 2016 toimintamme Tallinnassa, missä meillä on kaksi toimipistettä.
Työllistämme Tallinnassa noin 20 alan ammattilaista, joista osa on siirtynyt Suomen
toimipisteistämme. Motivoitunut ja ammattiylpeä henkilökunta on onnistumisemme avain.

LAINISALO INDUSTRIAL PAINTING OÜ

LAINISALO POWDER PAINTING OÜ

Märkämaalaamomme palvelee erityisesti teknologiateollisuuden järjestelmätoimittajia,
muovi- ja konepajateollisuutta. Käytössämme on moderni märkämaalaamo, ja myös
silkki- ja tampopainotyöt kuuluvat palveluihimme. Tavoitteemme on olla Baltian alueen
johtava teollisuusmaalaamo.

Pulverimaalaamossamme toteutetaan sekä suuren kapasiteetin automaattimaalauksia
että pieniä, käsin tehtäviä maalaustöitä. Käytössämme on ITW Gema -automaattimaalaamo
14 pistoolilla. Automaatti sisältää tehokkaan jauheentalteenottojärjestelmän, joka
mahdollistaa 98-prosenttisen jauheen hyötysuhteen. Automaattilinjalla on 5-vaiheinen
Surtec 609 -esikäsittely. Saatavilla on myös laaja valikoima erilaisia esi- ja jälkikäsittelypalveluita sekä pakkaus-, kokoonpano- ja logistiikkapalveluita.

Perinteisen teollisuusmaalauksen lisäksi käytössämme on robottimaalauslinjasto (neljä
maalausrobottia, prosessin pituus 155 m). Maalattavat sarjat voivat olla myös pieniä,
esimerkiksi muutamia satoja kappaleita, mikä mahdollistaa monipuolisen ja nopean
palvelun. Teemme toimipisteessämme myös tuotekehitystä ja tuotantomenetelmien
testaustyötä. Metallituotteille käytämme 4-vaiheista bonderite-esikäsittelyä.

LAINISALO RAKENNUSMAALAUS OY
Helsingin Konalassa toimiva Lainisalo Rakennusmaalaus Oy toteuttaa niin pienet kuin
suuretkin sisä- ja ulkomaalausprojektit luotettavasti ja ammattitaidolla. Asiakkaitamme
ovat suuret rakennusliikkeet, ja työmaamme sijaitsevat pääosin Etelä-Suomessa.
Tarinamme alkoi vuonna 2007, kun emoyhtiömme palvelukseen tuli itävaltalaissyntyinen
koristemaalaukseen ja entisöintiin erikoistunut maalarimestari Gebhard Troyer. Hän
kokosi ympärilleen joukon erikoisosaajia tekemään vaativaa entisöinti- ja koristemaalausta
erikoiskohteissa, kuten useilla loistoristeilijöillä.
Gebhard Troyerin jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen palkattiin maalarimestari Ilkka Hautala.
Yritys alkoi saada jalansijaa rakennusyhtiöiden maalaus- ja tasoitusprojekteissa, ja
liikevaihto kasvoi huomattavasti. Yrityksen nykyinen nimi Lainisalo Rakennusmaalaus
Oy otettiin käyttöön vuonna 2015.
Nyt palveluksessamme työskentelee noin 50 ja 10-20 alihankkijan työntekijää. Toimintamme kasvaa maltilla, ja keskitymme työssämme ensiluokkaiseen laatuun ja työmaiden
ammattimaiseen johtamiseen. Meillä työskentelee pääosin kotimaista työvoimaa.
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Väriä elämän kaikkiin tarpeisiin.

ESIMERKKEJÄ REFERENSSEJÄMME
METROPOLIA MYLLYPURON KAMPUS
Maalaus ja tasoitustyöt, 2017–2019
Tilaaja YIT Rakennus Oy
KAISANIEMEN ALA-ASTE, HELSINKI
Sisäpuolen maalaus ja tasoitetyöt, 2014–2015
Tilaaja YIT Rakennus Oy
KAUPUNKIKIRJASTO OODI
Maalaus ja tasoitus, 2017–2018
Tilaaja YIT Rakennus Oy
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU/HÄMEENTIE 135
Julkisivun rappaus ja maalaus, sisäpuolen maalaus ja tasoitetyöt,
2017–2018
Tilaaja Lemminkäinen talo Oy / YIT Talo Oy

Coating Tech Oy
puh. +358 (0)207 798 790
Pakkalantie 27 A, 01510 Vantaa

www.lainisalo.fi

www.coatingtech.fi

HELSINKI
Lainisalo Oy
Valuraudantie 5–7, 00700 Helsinki
Manager Martin Finell, puh. +358 40 3576490
finland@lainisalo.fi
Lainisalo Rakennusmaalaus Oy
Ruosilankuja 3 A, 00390 Helsinki
Manager Ilkka Hautala +358 400 869882
ilkka.hautala@lainisalo.fi

Kustannustehokkaat
ratkaisut jauhemaalausprosessiin

TALLINNA

• www.jssuomi.fi

Lainisalo Industrial Painting OÜ
Peterburi tee 66/70, Tallinn 11415, Estonia
Manager Juuso Lustre, puh +358 40 3562079
estonia@lainisalo.fi
Lainisalo Powder Painting OÜ
Ämma tee 78 B, Iru küla, Harju maakond 74206, Estonia
Product manager Marek Reinsalu, puh +372 58585106
estonia@lainisalo.fi

 Ripustuskoukut ja -telineet
 Maalaussuojat
 Lämmönkestävät teipit
www

 Erikoisratkaisut
 Jauhemaalit

