
- Kävimme setäni kanssa katso-
massa naapurikylässä olevaa kun-
nan omistamaa tielanaa, jota tar-
vittaessa sai lainata, siis jos lana oli 
saatavilla. Siinä hänen kanssa mie-
tittiin, etteihän tuollaisen tekemi-
nen kovin ihme työ ole. Niin teim-
me lanan, jonka setäni kohta myi 
eteenpäin.

Sen jälkeen Hannu mietti tilan-
netta ja mahdollisuuksia. Muuta-
mia lanoja tuli tehdyksi ja Maa-
seudun Tulevaisuuden rivi-ilmoi-

tuksella myydyksi. Varma palkka-
työ kuitenkin houkutti ja Hannu 
meni Valmetin dieselmoottori-
tehtaalle, nykyiselle SisuDiese-
lille töihin. Työrupeama moot-
toritehtaalla venähti seitsemäksi 
vuodeksi. Koko palkkatyön ajan 
Hannu teki lanoja työn ohessa, 
mutta 20 vuotta sitten tilanne oli 
sen kaltainen, ettei palkkatyön ja 
virabelihomman yhteistyö enää 
toiminut. Oli päätöksenteon ai-
ka.

Lanalla lähdettiin liikkeelle 
Neljänkymmenen lanan tilauskir-
jan turvin Hannu heittäytyi yrittä-
jäksi, eikä ole päätöstään katunut. 
Lanat tehtiin ja toimitettiin asiak-
kaille. Seuraava mietinnän aihe 
olikin sitten toimeentulon turvaa-
minen tulevaisuuteen.

Pelkkiä lanoja Hannu teki noin 
vuoden verran, kunnes aloitettiin 
myös lumiaurojen valmistus. Yk-
sinomaan kevätsesonkiin keskitty-
vä lanakauppa ei voinut olla kan-

nattavan liiketoiminnan perusta. 
Varsin pian Hannu palkkasi en-
simmäisen metallimiehen töihin 
ja aloitti lumiaurojen valmistuk-
sen. Tuotevalikoima laajeni kuin 
itsestään, ja tällä hetkellä pajalla 
tehdään kaikkia traktorilla tehtä-
viä tienhoidon työkoneita.

- Pitkälti asiakastoiveiden mu-
kaan olemme edenneet. Lanojen 
hyvä maine ja kysyntä johtivat 
tuotevalikoiman laajenemiseen. 
Työvoimapulastakaan emme ole 

Soukkio Oy

Luopioisissa ympärivuotiseen teiden ja katujen kunnossapitoon tarvittavien koneiden ja laitteiden 
tekemiseen keskittyneen Soukkio Oy:n alkutaival on melko mielenkiintoinen.

   Visa Vilkuna

Seitsemän vuoden 
harrastuksesta tuli 
leipätyö

kärsineet, sillä olen tarjonnut tuot-
teita myyntiin vasta, kun olen var-
ma siitä, että kykenemme toimit-
tamaan tuotteen asiakkaalle lu-
paamassamme 4–6 viikon toimi-
tusajassa, tilittää Hannu Soukkio 
yrityksensä toimintafilosofiaa.

- Yhdesti on pitänyt asiakkaille 
soitella ja kertoa myöhästymises-
tä, kun viitisen vuotta sitten lent-

su kaatoi lähes kaikki sepät sängyn 
pohjalle.

Kangasalan ammattikoulun har-
joittelijoista melkoinen osa on jää-
nyt Soukkiolle töihin. Yrittäjä lu-
paakin, että hyvälle miehelle löy-
tyy aina työtä, sillä yritys kasvaa ni-
menomaan hyvien työntekijöiden 
kautta.

Arvokas asiakaspalaute auttaa 
Tienhoitokaluston lisäksi Souk-
kion pajalla korjataan lähialueen 
koneita laitteita. Metsäkärryjä, 
nostureita, hydrauliikkaputkia ja 
mitä kaikkea nyt kyläsepät yleensä 
korjaavat. Tämä toiminta yhdessä 

spesiaalien asiakastilausten kans-
sa on hyväksi yrityksen tuotekehi-
tykselle, sillä yhdessä järkeilemäl-
lä niin korjattavat tuotteet kuin 
Soukkion tienhoitokoneet saavat 
koko ajan pientä parannusta ra-
kenteisiinsa ja käytettävyyteensä.

- Polttoleikkaus- ja kanttaus-
työt ostamme alihankkijalta. Itse 
katkomme ja sorvaamme tarvit-
semamme tavaran. Hitsaus ja ko-
koonpano on sekä meillä että kah-
della alihankkijalla. Valmis tuo-
te maalataan itse, valottaa Hannu 
Soukkio yrityksen verkostoitu-
mista ja työnjakoa. 

Soukkion metallipaja ajoitti ko-
tipihassa olevassa pikkuruises-
sa autotallissa. Hannu ihmettelee 
edelleen sitä intoa, millä erittäin 
ahtaassa pajassa lanoja kasattiin. 
Tänä päivänä niin alkeellisissa ti-
loissa tapahtuvaan työntekoon ei 
millään viitsisi ruveta.

Nykyinen paja oli alkujaan na-
vetta, mutta kolmeen kertaan laa-

Kokoonpanoon lähtöä odottelevat lavapakkaukset pitävät sisäl-
lään kaikki osat, joita alihankkija tarvitsee hitsatakseen lanan ka-
saan.

Tässä minulla on vasen jalka 
vanhan ladon puolella ja oikea 
jalka on 2000-luvun alussa teh-
dyn laajennuksen puolella näyt-
tää Hannu.
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jennettuna se on nyt moderni me-
tallipaja. Viimeisin laajennus teh-
tiin vuosituhannen alussa ja ny-
kyisellä tahdilla 800 neliön tuo-
tantotilojen laajennuksiin ei tar-
vitse ihan heti ryhtyä. Yksitoista 
miestä työllistävä ja miljoonan lii-
kevaihtoon yltävä tehdas on mer-
kittävä yritys kotikuntansa ulko-
puolellakin. 

Tiet ja työt muuttuvat
Parikymmentä vuotta sitten tie-
lanat olivat melko kevytrakentei-
sia, eikä niissä ollut kuin mekaa-
nisia säätöjä. Nykyään lanakalus-
to on järeytynyt ja painoa on tul-
lut rutkasti lisää, samoin hydrau-
liikkaa.

- Yksi syy lanojen järeytymi-
seen on tiestössä. Ennen tiet olivat 
hiekkateitä, joihin pystyi kevyem-
pikin lana. Nykyään tiet tehdään 
murskeella ja suolalla tiivistäen. 
Tällaiseen tiepohjaan pitääkin olla 
jämerämpää kalustoa, ennen kuin 
maamassat alkavat liikkua, kertoo 
Hannu Soukkio.

Lisääntyvä pihojen ja teiden as-
faltointi on avannut markkinoi-
ta siipiauroille ja harjalaitteille. 
Myös liukkauden estoon on vii-
me aikoina kehitetty hiekoitus-
vaunuja ja -kauhoja. 

Seuraava suurempi hanke, jo-
hon Hannu joukkoineen kertoo 
keskittyvänsä, on "sitten kun eh-
tii" -laatikon perkaus. Siellä odot-
taa piirustuksia ja valmistusku-
via, joiden päivitys on jäänyt te-
kemättä.

- Siitähän on lähdettävä, että 
ammattimies pystyy kuvien mu-
kaan tekemään tuotteen alusta 
loppuun. Dokumentointiin on 
pystyttävä luottamaan, jotta tuo-
tannon nopeus ja tarkkuus saa-
taisiin pysymään ja paranemaan, 
tuumaa Hannu.

Oma apu paras apu
Soukkio myy kaikki valmistaman-
sa tuotteet suoraan loppukäyt-
täjälle. Alussa asiakkaina olivat 
pääasiassa tienhoitokunnat, mut-
ta nykyään urakoitsijat hoitavat 
hoitokuntienkin askareet. Melko 
usein tuotteisiin tulee asiakasrää-
tälöintiä ja muita erikoisuuksia, 
jonka takia myynti on päätetty pi-
tää omissa käsissä.

- Vaikka nämä meidän tuotteet 
äkkiseltään näyttävät selkeiltä 
käyttää, niin niihin kuitenkin tu-
lee asiakkaalta aina joitakin lisä-
toivomuksia. Kun me räätälöim-

me ja myymme laitteen, toiminta 
on sujuvaa. Suoramyynnillä pys-
tymme myös pitämään hinnan 
kilpailukykyisenä, selvittää Han-
nu Soukkio omaa myyntijärjes-
telmäänsä.

Yrityksen kehittäminen on jat-
kuvaa juoksemista parannusten 
perässä. Kun yhden asian saa kun-
toon, huomaa heti viisi muuta pa-
rannettavaa kohtaa. Mutta siinä se 
taitaa yksi yrittäjyyden salaisuuk-
sista ollakin.

- Minä tiesin, että päivät pitene-
vät, kun aloitan yrityksen pyörit-
tämisen. Mutta tuota ajan valta-
van nopeaa kulumista en oikein 
ymmärrä vieläkään. No eipähän 
ehdi ainakaan pitkästyä, heittää 
Hannu lopuksi.

Tappiterä on kallis ostetta-
essa mutta ylivoimaisen hyvä ja 
edullinen käytössä, tietää Hannu.

Siisti tehdashalli, jonka sydä-
messä on vanha heinälato.
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