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Kalervo ”Kalle” Lipsanen menehtyi vuosittaisella ruskamatkallaan 23.9.2018 Sodankylässä.  

Kalle oli syntynyt Porissa 26.12.1940 ja oli kuollessaan 77-vuotias. 

Ylioppilaaksi tulonsa jälkeen Kalle suoritti asevelvollisuuden laivastossa ja kävi Merisotakoulun. 

Opiskelu jatkui Englannissa Leicesterin Yliopistossa, josta hän valmistui tekstiili-insinööriksi.  

Valmistumisen jälkeen alkoi työura suvun omistamassa tekstiilialan yrityksessä.  

Suvun yrityksen tultua myydyksi tuli aika harkita uuden yritystoiminnan aloittamista. 

Öljyn käyttäminen oli rakennusten lämmityksessä 1970 -luvun alkuvuosina ylivoimaisesti 

suosituinta. Poltinlaitteistoja asennettiin paljon ja öljysäiliöillä oli kysyntää. 

Saksassa olivat rotaatiovaletut polyeteenimuoviset öljysäiliöt nousemassa suureen suosioon.  

Kalle kumppaneineen näki vastaavaa kotimaista tuotetta tarvittavan ja säiliöitä valmistamaan 

perustettiin Li-Plast Oy. Säiliöiden materiaaliksi valittiin nailon, jonka käyttö- ja 

rakenneominaisuudet ovat osoittautuneet oivallisiksi.   

  

Kalle toimi säiliönvalmistuksen teknillisenä johtajana ja myöhemmin toimitusjohtajana, kunnes tuli 

aika antaa päivittäiset tehtävät uudelle polvelle. Kokonaisuudessaan voidaan säiliöiden 

valmistamisen katsoa olleen Kallen mittava elämäntyö. 

Valmistuksen aloittamisesta alkaen, vuodesta 1974, on Li-Plast Oy valmistanut ainoana 

nailonsäiliöiden valmistajana runsaat 100 000 säiliötä. Näistä volyymituotetta, 1500 litran säiliötä 

on tehty noin 87 000 kappaletta. 

Vuosikymmenten mittaan on öljylämmitysala kokenut kasvun vuosia, mutta myös tappioiden 

aikoja. Näiltä ei ole välttynyt Li-Plast Oy, kuten eivät muutkaan alan yritykset. Alkuvuosien viisaat 

päätökset ovat kuitenkin auttaneet yritystä selviytymään vaikeampien hetkien yli.  

Tänäkin päivänä on Li-Plast Oy edelleen johtava säiliöiden valmistaja ja maahantuoja Suomessa.  

Syntyperäisenä porilaisena Kallella oli monia harrastuksia ja luottamustehtäviä kotiseudullaan. 

Harrastuksista mieluisimpia olivat veneily ja metsästys, - luonnossa liikkuminen yleensäkin, 

unohtamatta viihtymistä puolisonsa kanssa kesäpaikan hirsimökillä syksyn kylmiin saakka.  

 

 

 



 

 

Jäsenenä Kalle oli mukana harrastus- ja hyväntekeväisyystoiminnassa, monissa yhdistyksissä 

vuosia toiminnan vetäjänä.  

Toimeliaana miehenä hän sai aikansa riittämään myös öljylämmitysalan hyödyksi koituvissa 

tehtävissä. Kalle toimi vuosia Lämmitysenergia Yhdistyksen hallituksessa osallistuen hallitustyön 

lisäksi useiden toimikuntien, kehittämishankkeiden ja tutkimusten töihin.  

Tämä osallistuminen on siksikin ansiokasta, kun otetaan huomioon Porin ja Helsingin välinen 

etäisyys, vieläpä ankeanpuoleista kakkostietä pitkin. – Tien laatu kokemusten mukaan tuntuu 

tuplaavan kilometrien määrän. 

Muistamme Kallen joviaalin ja huumorintajuisen hahmon. Kokouksiin, toisinaan kuivakkoihin, Kalle 

toi aina hyvää tuulta ja huumoria. Näinpä saatiin kokous sujumaan mainiosti. Vastaavasta 

vaikutuksesta eräs julkisuuden henkilö toi äskettäin esille viisautenaan: jos kokouksessa ei lainkaan 

naureta, on se epäonnistunut…   

Yhteistyö alan toisten toimijoiden kanssa sujui reilussa hengessä. Saman alan yritykset nähtiin 

samoissa neuvotteluissa miettimässä yhteisiä näkemyksiä asioihin. Näissä Kalle pyrki löytämään 

luovia ratkaisuja ymmärtäen, että alan yhteinen etu on lopulta myös yksittäisen yrityksen hyväksi. 

Tärkeinä ajatuksina olivat myös öljylämmityslaitteiden ja niiden toimintojen 

turvallisuusnäkökohdat ja luotettavan toiminnan varmistaminen. 

Lämmitysenergia Yhdistyksen toimistossa muistetaan eräitä hetkiä, jolloin ovikello soi. – Kuka 

siellä olikaan, -hyväntuulinen Kalle, mukanaan paketti vastasavustettuja nahkiaisia. Niinpä 

toimistossakin päästiin maistamaan satakuntalaista perinneherkkua. 

Saattoi Kalle poiketa muulloinkin, ajankohtaisia tapahtumia kuulemassa ja juttelemassa. Nämäkin 

tapaamiset muistetaan mieluisina tuokioina.  

Vuodet ja vuosikymmenet kuluvat. Väistämättä tulee päivä, jolloin nykyisyys vaihtuu eilisiin. 

Kun on matkan päättymisen aika, voisiko meren laajuuden ja luonnon monimuotoisuuden 

omakseen tunteneen lähdön hetki olla kauniimmassa ympäristössä: ruskan värien loistaessa, Lapin 

avaran taivaan alla!      

Lämmitysenergia Yhdistys kunnioittaa Kalle Lipsasen muistoa ja elämäntyötä sekä esittää 

lämpimän osanoton läheisille. 


