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Halikon Kumipalvelu sijaitsee 
Halikon kunnan Salaisten kyläs-
sä. Vaikka sijaintipaikka onkin sa-
lainen, on toiminta silti julkista ja 
markkinahakuista. Yrityksen pe-
rusti maanviljelijä, merkonomi 
Kalle Ketonummi keväällä 1987. 
Toimialaan hän oli perehtynyt ol-
tuaan sitä ennen 9 vuotta myyn-
tiedustajana Kumivaruste Ky:n ja 
Etola Oy:n palveluksessa Salossa. 

Myyntityön ohessa hän oli jonkin 
verran suorittanut myös kuljetin-
hihnojen liitos- ja korjaustöitä, jo-
ten alan tuntemus oli osittain tut-
tua myös tuotannon osalta.

Ostaessaan kotitilansa vanhem-
miltaan 1987 alussa, oli Ketonum-
mi jo siinä vaiheessa miettinyt, 
mahtaisiko 70 ha:n kasvintuotan-
totila jättää riittävästi katetta per-
heen elantoon, kun tilan ostosta 

aiheutuneet velatkin oli makset-
tava. Muutaman kuukauden asiaa 
harkittuaan syntyi päätös Halikon 
Kumipalvelun perustamisesta. En-
tinen navetta, rehu- ja muut varas-
totilat kunnostettiin tuotanto- ja 
varastotiloiksi ja ensimmäiset tuo-
tantokoneet ja -laitteet hankittiin 
entiseltä työnantajalta. Alkuun 
päästiin siis tutuilla koneilla.

Vuonna 1995 Halikon Kumipal-
velulle rakennettiin uusi tuotanto-
halli, jota v. 2003 jo laajennettiin. 
Nykyisin toimitilat käsittävät läm-
mintä tuotantotilaa 750 m², toi-
misto- ja sosiaalitilaa 150 m² sekä 
kylmää varastotilaa 800 m². Osa 
raaka-aineista joudutaan edelleen-
kin varastoimaan piha-alueella.

Yrityksen budjetoitu liikevaih-
to on tälle vuodelle 2 milj. euroa 
ja yrittäjäperheen lisäksi se työllis-

tää 8 vierasta työntekijää, joista 2 
toimii myynnissä ja 6 tuotannossa. 
Yritykselle on myönnetty Dun &  
Bradstreet luottoluokituslaitoksen 
toimesta AAA -sertifikaatti, jon-
ka on saanut vain 3,46 % kaikista 
Suomen yrityksistä.

Tuotanto
Halikon Kumipalvelu on teknis-
ten kumien, kuljetin- ja kiilahih-
nojen maahantuontiin ja markki-
nointiin sekä elevaattori- ja kul-
jetinhihnojen liitosvalmistukseen 
ja asennuksiin erikoistunut yhtiö. 
Yrityksen tuotteita ovat: elevaat-
tori- ja kuljetinhihnat, joista ku-
mihihnat tunnetaan tuotenimel-
lä Gummilabor sekä tehonsiir-
to- ja muovihihnat tuotenimellä 
Esbelt. Elevaattorikupit ja -pultit 
ovat merkiltään Pietro Colombo, 

Sijaintipaikka salainen

Halikon Kumipalvelu 20 v

Yritys toimii elevaattori-, kuljetin- ja kiilahihnojen 
sekä kumimattojen valmistajana ja maahantuoja-
na. Yrityksen asiakkaina ovat teollisuus, laite- ja 
konevalmistajat, maatalous- ja erikoisliikkeet sekä 
maaseutuyrittäjät.

   matti Värri

STIF ja Esbelt. Gummiring -vari-
aattori- ja kiilahihnat ovat valmii-
ta tuontitarvikkeita ja menevät va-
rastotoimituksina edelleen myyn-
tiin. Yritys suorittaa myös rum-
pujen ja metalliosien kumitus-
ta, piirustusten mukaista kumin 
leikkausta määrämittoihin sekä 
kuljetinhihnojen liitostöitä, asen-
nuksia ja myös korjauksia asiak- 
kaiden luona.

"Meidän tärkeimmät tuonti-
maamme ovat Italia, Ranska, Es-
panja ja Saksa. Jonkin verran tavaraa 
tuodaan myös Intiasta ja USA:sta", 
toimitusjohtaja Kalle Ketonum-
mi kertoo. "Sekä raaka-aineiden 
että valmiiden tuotteiden perusti-
lauksen teemme kahdesti vuodes-
sa ja niissä toimitusaika on 8–10 
viikkoa. Luonnollisesti joudumme 
hankkimaan tavaraa myös lisätila-
uksina, jolloin toimitusaika on toi-
mittajasta riippuen vuorokaudesta 
viikkoon."

"Elevaattori- ja kuljetinhihnojen 
raaka-aine toimitetaan meille 200-
300 metrin rullissa ja näiden raa-
ka-ainerullien leveydet vaihtelevat  
0,5 metristä 3,0 metriin. Paksuissa 
hihnalaaduissa saattavat rullapai-
not nousta jopa 5–6 tonniin. Ku-
mi- tai muoviaihioiden paksuus 
vaihtelee 2–20 mm ja vetomurto-
lujuutta lisäävien kangaskerrosten 
määrä aihiossa vaihtelee yhdestä 
viiteen. Pintakerroksessa käytet-
tävä materiaali valitaan käyttötar-

koituksen mukaan. Materiaali on 
valittavissa kuumuutta, kylmyyt-
tä, öljyä, pihkaa, kemikaaleja tai 
kulutusta kestävään käyttöön. Li-
säksi löytyy myös palamaton vaih-
toehto, joka on erityisen tärkeä pa-
loherkässä puunjalostusteollisuu-
dessa", Kalle Ketonummi selvittää.

Asiakkaalta saadun tilauksen 
mukaisesti raaka-ainerullasta lei-
kataan mittojen mukainen kais-
tale ja liitetään se paistamalla, kyl-
mävulkanoimalla tai mekaanisen 
liittimen avulla päättymättömäk-
si hihnaksi. Usein lopullinen vul-

kanointi jää asiakkaalle itselleen, 
koska kaikkia hihnoja ei koneen 
rakenteen vuoksi voida asentaa 
päättöminä paikalleen. "Kulje-
tinhihnojen suurin asiakasryhmä 
on kone- ja laitevalmistajat, joista 
tärkeimmäksi ryhmäksi nousevat 
klapikoneet ja kuivurien elevaat-
torit", Kalle Ketonummi kertoo. 
"Suurteollisuudelle teemme pal-
jon myös kunnostus- ja huolto-
töitä, jotka keskittyvät tehtaiden 
seisokkiaikoihin."

Gummeringin -kiilahihnat ovat 
aina valmiita tuotteita. Niiden pi-

tuudet vaihtelevat 10 cm:stä 12 
metriin ja leveydet 5–50 mm. "Ol-
laksemme toimitusvalmiita jou-
dumme varastoimaan noin 2 000 
erilaista hihnaa, joita kutakin löy-
tyy 30–50 kpl. Vastaavasti kuljetin-
hihna-aihiorullia on varastossam-
me yli 60 eri tyyppiä", Kalle Keto-
nummi kertoo. 

"Kun asiakkaina ovat koneval-
mistajat, teollisuuden kunnossapi-
to ja erikoisliikkeet on tavaraa ol-
tava varastossa heti toimitukseen. 
Päivänkin seisokki teollisuustuo-
tannossa saattaa aiheuttaa jo ar-
vaamattoman menetyksen, joten 
on selvää, että toimitusvalmius on 
yritykselle kilpailuetu", Kalle Ke-
tonummi toteaa. Raaka-aine- ja 
valmistuotevarasto sitovat pää-
omia noin miljoona euroa.

Yhtiö toimittaa myös elevaatto-
rikuppeja ja liittimiä sekä hihna-
tarvikkeita, kuten hihnakolia, reu-
navalleja, kaavarikumeja, liimoja, 
hihnapaikkoja ja hihnatyökalu-
ja. Toimialaan kuuluvat myös ku-
mimatot ja -levyt paksuudeltaan 
2–50 mm. Nekin ovat varastota-
varaa ja niistä leikataan tilauksen 
mukaisia paloja.

Osa raaka-ainerullista varastoidaan ulkona.

Toimitusjohtaja Kalle Keto-
nummi perusti omistamansa Ha-
likon Kumipalvelu Oy:n vuonna 
1987. Nyt 20-vuotiaan yrityksen 
tuotantohalli käsittää 750 m² 
tuotantotilat sekä 150 m² toimis-
to-osan. Varastotilaa yrityksellä 
on yhteensä 800 m².

Inkeriläinen paluumuuttaja Vi-
tali Filimonov liittää kuljetinhih-
nan päät toisiinsa paistamalla.
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Samalla rahalla enemmän
maaseuturahoitusta.
Maaseuturahoituksen edullisuuteen vaikuttaa moni asia. Mitä

enemmän pankilla on tietoa erilaisista rahoitusvaihtoehdoista,

avustuksista, korkotuista ja verotuksesta, sitä edullisemman rahoitus-

ratkaisun saat. Osuuspankilla on yli kaksi kertaa enemmän kokemusta

maaseutuyrittämisestä kuin kaikilla muilla pankeilla yhteensä.

Markkinointi
"Markkinointi perustuu pääasias-
sa tukkumyyntiin teollisuudelle, 
konevalmistajille ja erikoisliikkeil-
le. Suurin asiakasryhmä on kone- 
ja laitevalmistajat 50 % osuudel-
la, jälleenmyyjien osuus on 25 %, 
teollisuuden kunnossapidon 15 % 
ja maatilojen 10 %", Ketonummi 
erittelee. "Yksi markkinoinnin vah-
vuuksiamme on siinä, että tilausten 
vastaanotto ja tavaratoimitukset 
pystytään tarvittaessa tekemään 24 
tuntia vuorokaudessa."

"Markkinoinnin toimivuuden 
varmistamme hyvällä palvelulla, 
henkilökohtaisilla asiakasyhteyk-
sillä sekä ilmoittelulla Koneviestis-
sä ja Maaseudun Tulevaisuudessa. 
Myös tuotannossa pyrimme mah-
dollisimman hyvään laatuun ja toi-
mituksissa ehdottomaan varmuu-
teen", Kalle Ketonummi lupaa. Ha-
likon Kumipalvelun toiminnan ta-
keena on myös sen v. 2003 saama 
ISO 9001 -laatu- ja ympäristöserti-
fikaatti.

Kuljetinhihnojen raaka-aineaihioiden leveys vaih-
telee 0,5:stä 3,0 metriin ja paksuus 5–20 milliin. Kan-
gaskerroksia niissä on 1–5.

Tässä valmistuu klapikoneen kuljetushihnoja, viro-
laisen Madis Vaarpun hoitaessa paistokonetta.

Kiilahihnavarasto sijaitsee vanhassa navetassa.

Yritysjohtajalta vaaditaan kovaa kuntoa. Työpäivän 
päätteeksi sopiikin koneellinen kuntojumppa.


