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Teema
Maaseudun Tulevaisuus

METSÄNOMISTAJA

PS-420SC Erinomainen 
yleis-/farmarisaha! 
Easystart, kevyt ja kestävä 
magnesiumvalurunko, ketjun 
kiristys sivulta. 13”/33 cm.
42 cm3 / 2,2 kW / 4,9 kg

alv 24%eur
399,-

A member of the Group

alv 24%eur
599,-

alv 24%eur
799,-

Katso jälleenmyyjät www.makita.� 

Tehokkaat, edistykselliset ja luotettavat ammattilaisen 
moottorisahat kevytkäynnistystoiminnolla. 

Molemmista malleista on saatavilla 
myös ammattilaisten arvostamat 
lämpökahvaversiot.
PS-5105CH   649,-  eur alv 24%
PS-6100H      899,-  eur alv 24%

61 cm3 / 3,4 kW / 6 kg
PS-5105C PS-6100
50 cm3 / 2,8 kW / 5,4 kg

Ainoana
yli 100 vuoden kokemuksella.
Asiantuntijuus. Korkea laatu. Joustavuus. 
Tuottavuus – sinulle.

Pyydä tarjous
Wikar OyAb/Kronos
Guy Clärk 0500 667697
guy.clark @kronos.fi
www.kronos.fi

ILMOITA 
UUDESSA
VIIKON-
VAIHDE-

LEHDESSÄ!

100 vuotta

Kysy meiltä
lisää.
Soita

020 413 2321

Toimitusjohtaja Jarmo Uusimäki esittelee traktorin tuppisovitetta Tuppisovitteen liitoskohta lukitusmuttereineen on pyörän navan vieressä yläviistossa.

Uusimäen Konepajalla tehdään 
töitä tiiviiseen tahtiin. Tärkein 
tuote ovat tuppisovitteet, joi-
den avulla traktoriin voidaan 
liittää esimerkiksi metsätöissä 
tarvittava kourakuormain. Vas-
taava onnistuu myös maatila-
kaivurin, puomimurskaimen 
sekä kappaletavaranosturin 
osalta.

Tuppisovite on lappajär-
veläisyrityksen oma tuote, jon-
ka veljekset Jarmo ja Keijo 
Uusimäki toivat markkinoille 
vuonna 1987.

”Idea tuli metsäurakoitsijal-
ta, joka oli tyytymätön aiemmin 
käyttämiinsä sovitteisiin. Hän 
kysyi onnistuuko meiltä sen 
kehittäminen toimivampana 
ratkaisuna, sillä edelliset eivät 
olleet pysyneet paikoillaan”, 
Jarmo Uusimäki kertaa.

Veljekset ryhtyivät pyynnön 
saatuaan suunnittelemaan tuo-
tetta, valmista tuli muutamassa 
viikossa.

”Siitä homma lähti etene-
mään. Nyt olemme Suomen 
ainoa tuppisovitteiden valmis-
taja. Valikoimassamme on pa-

rikymmentä eri mallia, jotka 
jalostuvat usean sadan erilaisen 
tuppisovitteen kavalkadiksi, sil-
lä jokainen traktorimalli vaatii 
juuri omanlaisensa tuotteen.”

Tuppisovittimien kehittely vaa-
tii jatkuvaa suunnittelua, sillä 
vuosittain markkinoille tulee 
uusia konemalleja. Uusimäen 
veljesten lisäksi suunnittelu-

työtä tekee kolme työntekijää.
”Traktoreiden mallisto elää 

jatkuvasti ja meidän on pysyt-
tävä mukana. On selvää, että 
tuotteen on oltava toimiva ja 

kestävä, se ei onnistu ilman 
vankkaa panostusta. Kuunte-
lemme myös tarkoin käyttäjiltä 
tulevaa palautetta”, Jarmo Uu-
simäki sanoo.

”Nykyään on kiinnitettävä 
huomioita myös sovitteen ul-
konäköön, sillä sen on istuttava 
kokonaisuuteen. Neliskantti-
nen ratkaisu ei todellakaan riitä 
takavuosien tapaan.”

Lappajärven Itäkylästä lähtee 
metsätöissä käytettäviin trak-
toreihin myös alustan pans-
sarointeja. Ilman niitä jäävät 
metsätyöt helposti kesken.

”Nykyisissä traktoreissa 

on niin paljon automatiikka 
ja hydrauliikkaa, että pohja-
panssari on metsätöissä vält-
tämättömyys. Usein asiakkaat 
hankkivatkin samalla kertaa 
panssaroinnin ja tuppisovit-
teen”, Jarmo Uusimäki kertoo.

Yrityksen tuppisovitteista ja 
panssareista yli puolet menee 
ulkomaanvientiin pariinkym-
meneen maahan. Eniten vien-
tiä on Saksaan, Baltian maihin, 
Puolaan ja Ruotsiin. Merkittä-
vää kasvua Konepajalla odote-
taan Englannista.

”Siellä traktorikaluston käyt-
tö metsätöissä on vasta alussa. 
Sikäläinen homma on nytkäh-

tänyt kunnolla eteenpäin parin 
viime vuoden aikana, mikä on 
näkynyt selkeänä kasvuna tila-
uksissa.”

Pohjalaisyritys joutui pari vuot-
ta sitten huijausyrityksen koh-
teeksi, kun Dubaista haluttiin 
tehdä tuppisovitekauppaa.

”He ottivat yhteyttä säh-
köpostilla, ja pääsimmekin 
kauppoihin. Pian ostaja ilmoit-
ti heiltä lähteneen maksuksi 
erehdyksessä 62 300 euron 
arvoinen sekki. Pahoitellen 
virhettään hän pyysi palaut-
tamaan ylimääräiset reilut  
56 000 euroa.”

Uusimäki haistoi palaneen 
käryä, mutta lupasi palauttaa 
rahat maksun tultua.

”Tavaraa ei edes aiottu val-
mistaa ennen maksua ilmes-
tymistä. Seuraavaksi tuli kui-
tenkin soitto pankista, sillä 
ostaja oli lähettänyt sekin Nor-
dean pääkonttoriin Helsinkiin. 
Siinä ei ollut kuitenkaan katet-
ta.”

”Vaikka katetta ei löytynyt 
halusi mies myyntihinnan ylit-
tävän summan takaisin. Homma 
päättyi lopulta niin, ettei tava-
roita koskaan tehty ja katteeton 
sekki jäi muistoksi firman arkis-
toon”, Uusimäki nauraa.

Traktorimallien 
muuttuminen  
pakottaa yrittäjän 
jatkuvaan  
suunnittelutyöhön.

TOMI OLLI

Uusimäen konepajan tuppisovitin  
yhdistää traktorin ja kourakuormaimen

JYRKI TERVO

Uusimäen konepajan JAKE-tuppisovite mahdollistaa esimerkiksi 
energiapuukouran kiinnittämisen traktoriin.

”Traktoreiden 
mallisto elää  
jatkuvasti ja  
meidän on  
pysyttävä 
mukana.”


