Mänttäläinen pumppufirma sai
osaomistajan Saksasta
Mänttä Pump Works Oy aloitti yhteistyön saksalaisen Lotzer & Mühlenbruchin
kanssa.
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Mänttä Pump Works Oy:n omistajayrittäjät Tony Hietala (vas) ja Jukka Isoniemi (oik) solmivat perjantaina
sopimuksen, jolla saksalainen Lotzer & Mühlenbruch GmbH tuli osaomistajaksi. Yrityksen toimitusjohtaja ja
omistaja Ronny Lotzer kertoo yrityksensä halunneen osaomistajuudella lähemmäksi suomalaisasiakkaita.
Yrittäjien Tony Hietalan ja Jukka Isoniemen tammikuussa perustama Mänttä Pump Works Oy, MPW, sai viime
perjantaina uuden osaomistajan saksalaisesta pumppujen ja varaosien valmistajasta Lotzer & Mühlenbruchista.
Mänttä Pump Works Oy:stä tulee yksinoikeudella Lotzer & Mühlenbruchin kumppani Suomessa. Osapuolet eivät
kerro sopimuksen arvoa, mutta saksalainen osti mänttäläisyrityksestä merkittävän vähemmistöosuuden.

– Saksalainen L&M on halunnut pitkään Suomen markkinoille. Tänään yritys tuli meidän osaomistajaksemme, ja
tämä on merkittävä investointi Mänttään, Hietala iloitsee.
Saksalaisyritys toimii globaaleilla markkinoilla. Sillä on toimipisteitä muun muassa Kiinassa, Ranskassa, Intiassa,
Indonesiassa, Italiassa, Hollannissa, Puolassa, Venäjällä, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa. Perjantaina listaan lisättiin
Suomi ja Mänttä.
– Haluamme rakentaa yhteyksiä Suomeen ja olla lähempänä asiakkaitamme, toimitusjohtaja Ronny Lotzer
perustelee kiinnostusta Suomesta.
Vuonna 1987 perustetulla L&M:llä on asiakkaanaan suuri joukko myös suomalaisia metsäteollisuusyrityksiä
ulkomailla.

Mänttään varastokin
L&M:n liikevaihto viime vuonna oli 17 miljoonaa euroa. Lotzerin mukaan työntekijöitä on 34 mutta
yhteisyritysten kautta työntekijämäärä on yli sata. Päätuotteet ovat pumput ja varaosat keskipakopumppuihin ja
keski- ja epäkeskoruuvipumppuihin. Myös pumppujen kunnossapidon osuus liikevaihdosta on merkittävä.
– Toimimme lähinnä puunjalostus-, kemian- ja elintarviketeollisuudessa, Lotzer esitteli perjantaina Mäntässä.
L&M:llä on Saksassa 70 000 artikkelin varasto, ja sen arvo on 6,1 miljoonaa euroa. Varaosavarastoja on myös
Saksan lisäksi muuallakin lähellä asiakkaita.
Tony Hietala kertoo, että myös Mänttään perustetaan varasto palvelemaan asiakkaita lyhyellä toimitusajalla.
Varasto tulee nykyiseen kiinteistöön Mustaanlahteen.
– Saksalaiskumppani merkitsee meille todella paljon. Saamme tukea pumppujen ja varaosien myyntiin
kotimaassa, ja pystymme tekemään kunnossapitoa omilla tuotteilla. Voimme toimittaa asiakkaille L&M:n
pumppuja ja varaosia moniin käyttökohteisiin.
Jukka Isoniemi kuvaa tammikuussa aloittaneen Mänttä Pump Works Oy:n kasvuodotuksia:
– L&M:n mukaantulo laajan tuoteohjelmansa kanssa auttaa hankkimaan uusia asiakkaita. Tavoitteena on myös
solmia yhteistyösopimuksia kunnossapitoalan yrityksien kanssa. Käytämme myös paikallisten yritysten palveluita
apuna.

Pitkä kokemus
Mänttä Pump Works Oy perustettiin tämän vuoden tammikuussa. Yritys toimii Mustassalahdessa Yrke
Kiinteistöjen tiloissa, joissa toimii myös Tapio Jyväsjärven Kehityssuunta Ky.
Kehityssuunta on tunnettu metalliteollisuuden alihankkija, jonka koneistuskeskuksia voidaan hyödyntää
pumppujen osien kunnostuksessa MPW:n omien manuaali- ja automaattisorvien lisänä.
Hietalalla ja Isoniemellä on pitkä kokemus pumpputeollisuudesta, Isoniemellä 1980-luvulta alkaen Serlachius
Oy:n pumpputehtaalta ja Hietalalla vuodesta 1994 alkaen.
Viimeksi miehet työskentelivät KSB Oy:n Mäntän toimipisteessä. Kun yritys muutti Keuruulle viime vuonna,
Hietala ja Isoniemi irtisanoutuivat viime joulukuussa ja toteuttivat pitkäaikaisen haaveensa yrittäjyydestä.
– Juuri pitkän kokemuksemme vuoksi uskalsimme alkaa tähän yrittäjyyteen, Hietala sanoo.
Tänä keväänä on rakennettu uuden yrityksen tuotantotiloja ja luotu asiakassuhteita. Yritys on saanut
tuotantonsa käyntiin ja on palkannut kaksi työntekijää.
– Vastaanotto asiakaskunnassa on ollut hyvä. Alalla on paljon vanhoja tuttuja, Hietala kertoo.

