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   Jussi Knuuttila

Hallituksen puheenjohtaja Emilia 
Vuorenmaan mukaan toiminta-
tapa on vastakin tarkoitus pitää ja 
parantaa.

Yritystä johti lähes 30 vuotta Paa-
von poika, Timo Vuorenmaa. Hä-
nen lapsensa Emilia ja Ville Vuo-
renmaa ottivat yhtiön haltuunsa 
isänsä kuoleman jälkeen. Kumpi-
kin on ollut mukana yrityksen toi-
minnassa hyvin nuoresta alkaen. 
Yritys ja sen erityispiirteet ovat tul-
leet hyvin tutuiksi. Myyntihaluja ei 
siten ole, päinvastoin. Emilia Vuo-
renmaa toteaa lyhyesti, että yritystä 
on tarkoitus nykyisten omistajien 
toimesta edelleen kehittää.

Paavo Vuorenmaan toiminta- 
ajatuksena oli hankkia sodasta 
toipuvalle maataloudelle kaikkea 
mitä tarvittiin. Hajottamotoimin-
nalla oli suuri merkitys. Laakeri-
kauppa alkoi 50-luvulla. Hihnat ja 
hihnapyörät astuivat valikoimiin 
seuraavalla vuosikymmenellä. Si-
tä seuraavalla vuosikymmenellä 
aloitettiin ketjujen ja hammas-
pyörien sekä muiden voimansiir-
tolaitteiden kauppa.

Omaa maahantuontia Vuoren-
maa alkoi viritellä -70 ja -80 lu-
kujen taitteessa. Tähän on panos-
tettu vahvasti siitä lähtien. Emilia 
Vuorenmaan mukaan yhtiöllä on 
pitkäaikaiseen luottamukseen ra-
kentuvat kauppasuhteet tärkeisiin 
Kiinan ja muun Kaukoidän val-
mistajiin. Yhtiö pystyy valmistut-
tamaan vaikka täysin uusia, pii-
rustusten mukaisia komponent-
teja tarpeeseen kuin tarpeeseen. 
Tämä on merkittävää palvelua 
valmistavalle koneteollisuudelle. 
Toimialana se kasvaa tällä hetkellä 
nopeimmin.

Tasaista kasvua
Menestyksen myötä ja maineen kas-
vaessa kyselyitä alkoi tulla ympäri 
maata. Ne pakottivat investoimaan 
sivukonttoreihin. 1992 perustettu 
Vaasan laakeri ja teollisuustarvike 
Oy oli ensimmäinen sivutoimipiste. 
1998 ostettiin tamperelainen Tam-
Laakeri Oy. Se on vuoden alusta 
ottanut nimekseen Vuorenmaa Yh-
tiöt Oy. Ostoon sisältyi toimipisteet 
Tampereella ja Jyväskylässä.

Myös Lapuan toimitiloja on 
kasvatettu pikku hiljaa. Nykyiset 
toimitilat valmistuivat 1990. Tuo-
rein investointi on juuri valmis-

tunut trukkivarasto. Varastojen 
kokoluokkaa kuvaa hyvin se, et-
tä trukkilavapaikkoja on yli tuhat. 
Erilaisia hihnoja sisältäviä hyllyjä 
löytyy 3,5 kilometriä.

Emilia Vuorenmaan mukaan 
yrityksen kasvu on aina ollut tasai-
sen varmaa. Se johtuu hänen mu-
kaansa toimialan luonteesta. Suu-
ret notkahdukset ja kasvuhypyt 
puuttuvat. Tällä hetkellä yrityk-
sessä työskentelee 40 työntekijää. 
Työntekijät tuntuvat myös viih-
tyvän. Porukan seniorilla on taka-
naan 37 työvuotta. Työntekijöiden 
vaihtuvuus on hyvin vähäistä.

Laakereista teollisuuden komponentteihin

Vuorenmaa Yhtiöt Oy 
60 vuotta
Lapualainen Vuoren-
maa Yhtiöt on tullut 
tunnetuksi tinkimättö-
mästä palvelustaan. So-
tien jälkeen 40-luvulla 
perustettu yhtiö hankki 
nopeasti maineen ehty-
mättömänä tekniikan 
miesten aarreaittana. 
Mainetta luonnehtii 
parhaiten vakaisen 
isännän lausahdus - jos 
ei laakeria Vuorenmaan 
Paavolta löydy, sitä ei 
ole olemassakaan.

Vuorenmaa Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Emilia Vuorenmaan mukaan yrityksen kasvu on ollut 
tasaista. Voimansiirron komponenttien kysyntä ei juuri heittele puoleen eikä toiseen, vaan kasvaa koko 
ajan. Ennen melko matalaa profiilia pitänyt yritys aikoo tulevaisuudessa lisätä näkyvyyttään. Vuorenmaa 
yhtiöt esittäytyi alihankintamessuilla Tampereen Pirkka-hallissa syyskuun lopulla.

Vuorenmaa kiitteleekin työnte-
kijöitään aivan erityisesti. Ala vaa-
tii teknisen lahjakkuuden lisäksi 
syvällistä paneutumista ja palve-
lualttiutta. Erityisesti puintiaika 
on hektistä ja vaatii työntekijöiltä 
venymistä. Viljelijät ovat oppineet, 
että Vuorenmaalta apu löytyy, eikä 
kellon kanssa olla turhan tarkkoja.

Suurin asiakaskunta on valmista-
va koneteollisuus. Erityisesti maa-
talouskonevalmistajat tuntevat 
Vuorenmaan palvelut. Yrityksellä 
on 10 ulkopuolista jälleenmyyjää 
ympäri Suomea. Heidän kauttaan 
menee toiseksi suurin tavaravolyy-
mi. Kolmantena tulee teollisuuden 
kunnossapitotuotteiden myynti. 
Viljelijäasiakkaiden osuus tavara-
virroista on noin 10 prosenttia.

Työkalujen ja kunnossapitotar-
vikkeiden kauppa alkoi 90-luvulla. 
Myös sähkömoottoreita ja taajuus-
muuttajia on nykyisin varastossa.

Tunnustusta palvelualttiudesta
Koneviestin tavoittamat yrityksen 
asiakkaat kehuivat kilvan palvelu-
alttiutta ja tuotteiden hyvää saata-
vuutta. Suunnittelupäällikkö Juk-
ka Kielinen Junkkari Oy:stä ker-
too, että Vuorenmaa Yhtiöiden 
palvelut ovat olleet normaalien 
tuotannon tarpeiden lisäksi kul-
lan arvoisia erityisesti protokonei-
den rakentamisessa. Hyllystä on 
aina löytynyt villeimmätkin laake-
rit, hihnat ja ketjut pyörineen, kun 
sellaisia on tarvittu. Myös tehtaan 
kunnossapito käyttää Vuorenmaa 
Yhtiöiden palveluja.

Terästakomo Oy:n tuotanto-
päällikkö Mika Seppelvirta pitää 
Vuorenmaa Yhtiöiden palveluja 
loistavina. He maksavat mielel-
lään siitä, että Vuorenmaa Yhtiöt 
varastoivat sähkömoottoreita, kii-
lahihnoja, kytkimiä ja laakereita, 
tavallaan Terästakomon puolesta. 
Terästakomo voi turvallisin mielin 
syventyä tuotantoon, tietäen että 
osahuolto toimii varmasti.

Maanviljelijä Jussi Knaapi Isos-
takyröstä todistaa, että Vuoren-
maa Yhtiöt ovat pelastaneet mo-
nesta kiperästä tilanteesta, varsin-
kin korjuupäivinä. Apu on aina 
löytynyt. Perunan siemenviljelys-
sä käytetään paljon monimutkai-

sia koneita. Korjuun aikana konei-
den rasitus on kova, ja silloin myös 
komponenttien pettäminen on 
riskinä. Sama koskee leikkuupui-
muria. Knaapi hämmästelee Vuo-
renmaa Yhtiöiden työntekijöiden 
palvelualttiutta. Se poikkeaa mo-
nesta muusta firmasta edukseen. 
Hänen kokemuksensa mukaan 
myös työntekijöiden tavoitetta-
vuus lähentelee sataa prosenttia. 
Hintatasokaan ei ole karannut tai-
vaisiin, vaan hinnat ovat vähin-
täänkin kohtuullisella tasolla. 
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Tämä tonnin painoinen kartio-
rullalaakeri symboloi mainiosti 
Vuorenmaa Yhtiöt Oy:n kykyä 
hankkia ja varastoida hyvinkin 
harvinaisia tuotteita.

Lapuan pääkonttoriin val-
mistui uudet tilat vuonna1990. 
Viimeisin investointi on uusi 
trukkilavavarasto, jota ollaan 
juuri ottamassa käyttöön. Varas-
totilannetta kuvaa myös se, et-
tä pelkästään erilaisille hihnoille 
on hyllytilaa 3,5 kilometriä. Joka 
puolella hyllyt notkuvat tavaraa.
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