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–Isämme perusti pajan vuon‑
na 1958 ja kun tulin armeijasta 
4.1.1983, niin heti seuraavana päi‑
vänä aloitin itsekin pajatyöt, ker‑
too Jarmo Uusimäki yritykses‑
tään ja ammatinvalinnastaan.

Tätä nykyä Jarmo hoitaa yritys‑
tä yhdessä veljensä Keijon kans‑
sa. Työnjako on selkeä, Keijo vas‑
taa tuotannosta ja Jarmo keskittyy 
myyntiin ja markkinointiin. Kei‑
jo aloitti teräsmiesuransa hieman 
Jarmoa aiemmin. Konepajan Ja‑
ke tuotemerkin syntyhistoria on 
helppo päätellä vastuumiesten 
etunimistä.

Metsään on menty
Pitkän historian aikana Lappajär‑
ven Itäkylässä on tehty monenlai‑
sia koneita ja laitteita, mutta vii‑
meiset 15 vuotta pääasiallisena 
tuotteena on ollut nosturisovit‑
teiden ja metsävarusteiden teke‑
minen. 

–Me teemme sovitteita lähes 
kaikkiin traktoreihin. Uuden mal‑
lin kohdalla on traktori aina saa‑

tava  pajalle suunnittelun avuksi. 
Tottakai mittapiirustuksista näkee 
melko paljon, miten rakenteet on 
tehtävä. Nykykoneiden hydrau‑
liikan ja elektroniikan monipuo‑
lisuus letkuineen ja johtoineen 
vaatii kuitenkin ensimmäisen so‑
vitteen räätälöintiä paikan päällä, 
kertoo Jarmo Uusimäki.

Usein traktoriin tulee muutakin 
kuin pelkkä nosturisovite. Etu‑
kuormaaja, alaterä, keulapumppu 
ja etunostolaite aiheuttavat omat 
haasteensa varusteiden yhteen‑
sovittamiselle. Mutta tähän men‑
nessä yhteensovittamisessa ei ole 
tullut seinää vastaan, vaan aina on 
ratkaisu löytynyt. Tuotekehitys‑
tä tehdään koko ajan, mutta myös 
niin sanotusti "pakon edessä", kun 
uusi traktorimalli tulee pajalle so‑
vitteiden asennukseen. 

Suorat kontaktit asiakkaaseen
Jaken sovitteita ja etunostolaitteita 
myyvät niin paikalliset konekaup‑
piaat kuin tehdaskin. Ottipa asi‑
akas yhteyttä mihin tahansa, niin 

asia tulee aina autetuksi.
–Tarkalla ja jämäkällä hinnoit‑

telulla pidämme asiakkaat saman 
arvoisessa asemassa, ostavatpa he 
Jaken täältä tehtaalta tai joltakin 
traktorikauppiaalta. On tärkeää, 
että asiakasta ei pallotella paikas‑
ta toiseen ja hinta on sama osto‑
paikasta riippumatta. Samalla pe‑
riaatteella myös jälleenmyyjät ovat 
kaikki "samalla viivalla", selventää 
Jarmo Uusimäki Jake ‑tuotteiden 
myyntikanavia.

Suorat kontakti asiakkaisiin aut‑
tavat myös tuotekehitystä eteen‑
päin ja nopeuttavat ongelmien 
ratkaisua. Systeemi on pelannut 
jo 25 vuotta ja siitä aiotaan pitää 
kiinni jatkossakin.

Melkoinen osa tuotannosta me‑
nee vientiin, vaikka varsinaisia 
vientiponnisteluita ei olla tehty. 
Kontaktit ovat tulleet kotimaisten 
koneviejien ja ‑tuojien välityksel‑
lä. Pääasiallisina vientialueina ovat 
Pohjoismaat ja Baltia, myös Puola 
ja Saksa ovat olleet nousussa vii‑
me aikoina. 

Lappajärven Itäkylässä toimiva Uusimäen Kone-
paja on erikoistunut traktoreiden nosturisovittei-
den ja metsävarusteiden tekemiseen. Valikoimas-
sa on myös jämerät, erityisesti puskukäyttöön 
soveltuvat etunostolaitteet.

   Visa Vilkuna

Myyjästä ostajaksi
Jarmo Uusimäki kertoo yrityk‑
sen tehneen aikoinaan myös ali‑
hankintaa muille metallialan yri‑
tyksille. Toiminnan laajentuessa 
alihankinnan tekemisestä muille 
luovuttiin ja tätä nykyä Uusimäen 
Konepaja ostaa melkoisesti erilais‑
ten komponenttien valmistusta lä‑
hialueen yrittäjiltä.

–Yrityksemme on ollut koko 
ajan vaatimattomassa, mutta va‑
kaassa kasvussa. Tuotantotiloja on 
laajennettu pariin otteeseen. Hit‑
saamolaajennus valmistui vajaa 
kymmenen vuotta sitten ja uusi 
maalaamo otettiin käyttöön muu‑
tama vuosi sitten. 2000‑luvulla ti‑
lat ovat lähes nelinkertaistuneet, 
kertoo Jarmo.

Rakenneterästen hinnannousu 
on aiheuttanut omat ongelmansa 
yrityksen toimintaan, mutta pal‑
jon työtä vaativien sovitteiden te‑
ossa raaka‑aineen osuus ei ole eri‑
tyisen merkittävä. Teräksen hin‑
nasta saa hyvän käsityksen, kun 
Jarmo kertoo pajan lattialla pilk‑
komista odottavan 30 milliä pak‑
sun ja 2,5 x 6 metrisen Weldox ‑le‑
vyn hinnaksi lähemmäksi 10  000 
euroa.  

–Vaikka kuinka pyrimme tie‑
tokoneohjelmilla optimoimaan 
komponenttien polttoleikkauk‑
sen, hukkaprosentti nousee hel‑
posti yli kolmenkymmenen joh‑

tuen kappaleiden monimuotoi‑
suudesta, harmittelee Jarmo.

Plasmaa ja pulveria
Alle 15 milliset levyt leikataan hie‑
nosädeplasmalla, missä sähköinen 
valokaari ja siihen syötetty happi 
leikkaavat levyn siististi ja nope‑
asti halutuiksi kappaleiksi. Levyn 
paksuuden kasvaessa polttoleik‑
kaus muuttuu perinteisemmäksi. 
Kalliin asetyleenin korvaa taval‑
linen propaani, jonka palamisen 
yhteydessä syntyvä vesi ei poltto‑
leikkausta häiritse. 

Polton jälkeen osat teräshiek‑
kapuhalletaan ennen kokoonpa‑
nohitsausta. Toinen puhallus teh‑
dään valmiille komponentille en‑
nen jauhemaalausta. Kansan suus‑
sa tätä maalausta kutsutaan polt‑
tomaalaukseksi, koska pulveri su‑
latetaan metallin pintaan 190 as‑
teen lämmössä. 

Maalijauhe ruiskutetaan kappa‑
leiden pintaa käsiruiskulla ja jau‑
heen kiinnipysyminen varmiste‑
taan jopa 80 kilovolttiin nouseval‑
la jännitteellä.  Uusimäen Konepa‑
jan uuni on teholtaan 250 kW ja 
energianlähteenä on propaani.

Valmiit tuotteet niputetaan 
trukkilavoille odottamaan kul‑
jetusta asiakkaalle. Alle kymme‑
nen prosenttia sovitteista asenne‑
taan tehtaalla, loput asiakkaiden ja 
huoltoliikkeiden toimesta.

Vaikka levyn leikkaamisen suunnittelisi kuinka tarkasti, alle 30 huk-
kaprosentin ei tahdo millään päästä.

Plasmaleikatun teräksen leikkausjälki on erittäin siisti. Paksum-
missa kappaleissa leikkaus tapahtuu propaanin ja hapen yhdistelmäl-
lä ja automaatti takaa sielläkin, että leikkauspinta on hyvälaatuinen.

Jarmo Uusimäki on kehittänyt 
vientiä harkiten. Pikku hiljaa laa-
tutuotteet ovavt löytäneet tiensä 
Pohjoismaiden ulkopuolellekin.

Traktoriin tuleva metsävarustus vaatii paljon työtä. Kuvan polttoai-
nesäilö on sieltä vaativimmasta päästä.

"Pulverimaalauksessa" osat ripustetaan telineeseen ja jokaiseen 
osaan kiinnitetään sähkönjohdin jännitteen saamiseksi ruiskun ja 
kappaleen välille.

Keijo Uusimäki vastaa tuotantopuolesta. Ja ihan mukavasti on 
miehen jalka noussut, sillä yritys on kasvanut kaiken aikaa.

Hallitun kasvun uralla
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Jake 50 vuotta


