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Päivi Parkun kädenjälki näkyy varas-
tossa. Paikka kaikille ja kaikki paikalleen!
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25 vuotta 
perunakoneiden 
puolesta

Pekomat Oy tuo maa-
han lähes kaikkia nos-
tokoneiden kulutus-
osia.

   Visa Vilkuna

”Pekomat-nimi on ollut käytössä 
vuodesta 1984 alkaen, mutta en-
nen sitäkin välitimme perunako-
neiden mattoja sekä tuki, taitto- ja 
vetopyöriä perunannostokonei-
siin. Isäni aloitti toiminnan maa-
talouden sivussa, kun omaan pe-
runannostokoneeseen piti hank-
kia matto. Matto oli varaosana 
lähes uuden koneen hintainen”, 
muistelee hämeenlinnalainen 
Antti Parkku yritystoiminnan al-
kuvaiheita.

”Vantaiden mallit vaihtelevat 
vuosittain sen verran paljon, et-
tä niitä pitäisi olla niin valtava va-
rasto. Tämän lisäksi ne ovat mel-
ko kalliita hankittavia, joten mo-
ni viljelijä hitsailee ja sepittää nii-
tä omatoimisesti”, tietää Antti ker-
toa. 

Mitoilla vaan ei numeroilla
Mattojen ja pyörien kauppaa käy-
dään varaosanumeroiden asemas-
ta mittojen mukaan. Monet osat 
sopivat useampiin paikkoihin, 
jolloin millimitta on hyvä tietää. 
Eikä muutaman millin heitto tu-
kipyörän halkaisijassa aiheuta pit-
kän nostomaton toimintaan min-
käänlaista ongelmaa.

”Onpa joskus asiakkaalta tul-
lut soitto, että hän ei tiedä konees-
taan muuta kuin värin. Pienellä li-
sätiedustelulla siinä pääsee jyvälle 
mahdollisesta koneen merkistä ja 
mallista. Vielä kun saa asiakkaan 
tarttumaan mittaan, onnistuneen 
varaosakaupan edellytykset alka-
vat olla kasassa”, kertoo Parkku.

Onnistumisprosentti varaosa-
mittauksissa ja toimituksissa lä-
hentelee sataa. Toisinaan asiakas ei  
halua tarttua mittaan, vaan milli-
määrät arvioidaan silmällä. Silloin 
osumatarkkuus ei yleensä ole toi-
vottu. 

Pekomat Oy:n omistaa Antti 
yhdessä veljensä kanssa, joka tosin 
ei työskentele yrityksessä.  Kesäl-
lä Antin vaimo Päivi jäi pois edel-
lisestä päivätyöstään ja keskittyi 
täysipainoisesti Pekomatiin. Vil-
kaisu yrityksen hyllyihin ja laati-
koihin kertoo naisen kosketukses-
ta: kaikki on siististi hyllytettynä, 
pienemmätkin osat ovat tarkasti 

Salaojien huuhtelulaitteelle on suomalaispelloilla käyttöä. Sään-
nöllinen ojien huuhtelu säästää ikäviltä yllätyksiltä, tietää Antti Parkku 
kokemuksesta.

Matot ovat hyllyissä, joista ne on näppärä ottaa trukilla alas. Käsivoimin mattoja ei kannata yrittää liiku-
tella, sillä nostomatto painaa lähemmäksi sata kiloa ja varsimatto reilusti yli sata kiloa.

omissa laatikoissaan ja tunnistela-
put ovat näkyvästi esillä.

Nimikeitä Pekomatin varastossa 
on yli 600, joka on Suomen mitta-
kaavassa melkoinen määrä. Varas-
ton kattavuudesta kertoo sekin, et-
tä tilaukset pystytään lähettämään 
98-prosenttisesti Hämeenlinnan 
varastolta. Vain pariin prosenttiin 
tarvitaan jatkotilaus osien valmis-
tajalta.  

Vakaata toimintaa
Pekomatilla luotetaan vakaas-
ti suomalaiseen perunanviljelyyn 
euroaikanakin. Suomen ainutlaa-
tuiset viljelyolosuhteet tarjoavat 
tulevaisuudessakin merkittävän 
kilpailuedun. 

Yrityksen toiminnalla on kol-
me tukijalkaa, jotka ovat osoit-
tautuneet tukeviksi. Ensinnäkin 
perunakoneisiin ei tarjota halvin-
ta mahdollista varaosaa. Laatu ja 
osien kestävyys tutkitaan huolella.

Toinen tärkeä seikka on kilpai-
lukykyiset hinnat. Pekomat tuo 
myymänsä tuotteet Hämeenlin-
nan varastolle keskieurooppalai-
silta valmistajilta ilman välikäsiä. 
Täältä osat toimitetaan suoraan 
asiakkaalle joko Kaukokiidon tai 
Matkahuollon välityksellä. Jos ti-
laus tulee Pekomatille kello 13.00 

mennessä, toimitus on peril-
lä kaikkialla Suomessa seuraavan 
päivän aikana.  

”Laatua edullisesti ja nopeasti. 
Siinä se on tiivistettynä Pekoma-
tin yritysfilosofia”, tiivistää Päivi 
Parkku. 

  Yrityksen edullisen hintatason 
mahdollistaa osaltaan kevyt ja te-
hokas organisaatio. Antin ja Päi-
vin kokemuksella tilaukset ja toi-
mitukset sujuvat rutiinilla. Vuosit-
tainen liikevaihto on ollut jo jon-
kin aikaa 350 000 euron paikkeilla 
ilman alv:tä.

Parkkojen varaosayritys lähti 
liikkeelle omasta tarpeesta, ja sa-
ma syy oli myös koetuonnin aloit-
tamisessa. Sieger-huuhtelulaitteita 
on tuotu maahan jo 15 vuotta.

”Meidän peltomme ovat sel-
laista maalajia, että salaojat vaa-
tivat säännöllistä huuhtelua. Sii-
nä koneita tutkiessani huomasin 
markkinaraon huuhtelulaitteille. 
Koneita menee tasaisesti ja mel-
kein aina ostajana on viljelijöiden 
muodostama porukka.”

Yhteistyö ja keskustelu asiak-
kaan kanssa ovat onnistumisen 
perusedellytykset. Antti ja Päivi 
Parkun mukaan suomalaisten vil-
jelijöiden kanssa on mukavan sel-
väpiirteistä asioida. 
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Pekomat Oy

KUROTTAJATTIEHÖYLÄTKUORMAAJAT

Hyödynnä Michelin Radial -renkaan teknologia!

KUROTTAJATTIEHÖYLÄTKUORMAAJAT

14.00 R 24    990 €
17.5 R 25 1 175 €
20.5 R 25 1 890 €
23.5 R 25 2 470 € 

EUROMASTERILTA
K A M PA N J A H I N N O I N !

Hinnat alv. 0%  Tarjoushinnat voimassa 30.11.2009 asti. 

Meiltä myös henkilö-, paketti- ja kuorma-auton renkaat. A M M AT T I N A  R E N K A AT

YMPÄRIVUOTINEN, LAMELLOITU RENGAS

ERINOMAISET TALVIPITO-OMINAISUUDET

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

ERITTÄIN HYVÄ AJOMUKAVUUS


