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lusteet

kurkkivat Loferin ovelta
Sairaalakalustevalmistaja haluaa
päästä yksityiskotiinkin
RI

ITTA-LI ISA PIRTTI KOSKI

AamuLehti, Sastamala

Fakts

Henkilöauton hintainen
sairaalaleikkauspöytä on
kaukana maataloustyökaluista, joilla vammalalainen Niilo Ranni aloitti
VammalanKonepajan
vuonnal9l9.

Lojer 0y
Yritys käsittää myyntiyhtiöt
Lojer Oy:n ja Ruotsissa toimivan Medema Physio Ab:n
sekä tuotantoyhtiöt TemeLex
Oy:n, Rainer Rajata Oy:n ja
Lojer Works Oy:n.

Entinen nimi Vammatan

Nimikin on matkan varrella

Konepaja,

muuttunut. Konepajasta on tullut Lojer Oy yrityksen valmistamien merkkituotteiden, terwey-

Yhrtiitn pääpaikka on Sastamata,

denhuollon j a fi'sioterapiakalusteiden mukaan.
Muutos kuvastaa asennetta.

joonaa euroa, josta viennin
osuus 60 prosenttia,
Työntekijöitä Suomessa

Liikevailrto on noin 17 miL-

120, uLkomaitl.a noin 30.

, 'l

Toimitusjohtaja Vitle Laineen (vas.) ja tuotantopäältikkö Pekka Maarasen testissä on Lojer Oy:n uusin fysioterapian hoitopöytä.

I Markkinat

näille tuotteitle
alkavat olla erittäin
suotuisat, kun väestö
meittä ja monissa
muissa EU-maissa
ikääntyy. Vitte Laine,
", i,o

Lojer 0y:n toimitusjohtaja

Lojerin avainsana on ollut tuotekehittely.
Maatalouden työkaluista konepaja laajensi tuotantoaan kaivon käsipumppuihin, jotka so-

dan jdlkeisessä Suomessa osoittautuivat varsinaiseksi hittituotteeksi.

muissa EU-maissa ikääntyy, ar-

Kun vesijohdot syrjäyttivät

vioi toimitusjohtaja Ville Lai-

pumpputarpeet, keksittiin yhtiön johdossa sairaala- ja f'sio-

terapiakalusteet.
Laitosten hoitosiingyt ja -pöydät ovat Lojerin päätuote edelleen, mutta perässä kirivät jo

yksityiseen kotiinkin sopivat
designseniorikalusteet, joiden
avulla kodinomainen asuminen
voi jatkua pitempään.

-Markkinat niiille tuotteille

alkavat olla erittäin suotuisat,
kun väestö meillä ja monissa

Lojerin tuotekehittelyn viimeisin sana on huippumoderni
sairaalaleikkauspöytä, ioka saa-

tiin tuotantoon kolmen vuoden

Venäjä vetää

työn jälkeen.
Nyt pöydiillä haetaan Lojer-ille
aivan uusia markkinoita muun

9o-vuotisjuhlansa kunnialisi Lo-

muassa Lähi-id:istä.

jer piti opiskelijoille tarkoitetun

Tiillä hetkellä Lojerin suurin
vientimaa on Venäjä. Yritys on

ne.

seniorikalusteiden muotoilukilpailun. Suoraan valmistukseen

kelpaavaa vuodetta, yöpöytää
tai kaapistoa ei löytynyt, mutta
hyviä yksittåiisiä ideoita kyllä-

kin.

juuri avannut Moskovassa edustuston, jolta Ville Laine odottaa
paljon.
- Suomalaisilla hoitoalan ka-

lusteilla on Venäjiillä laatunsa

takia hyvä maine, Laine toteaa.
- Thlevaisuuden ajatus on, et-

tä olisimme maassa ikädn kuin

kotimarkkinoilla.

Ruotsitoisena
Toinen merkittävä vientimaa on
Ruotsi, jossa Lojer hallitsee fiisioterapiasektoria ylivoimaisesti Medema Physion kautta.
Kotimaassa yritys on markki-

najohtaja tai kakkossijalla riippuen siitd, puhutaanko sairaa-

lakalusteista vai fiisioterapiatuotteista.

