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Mäki-Reini Oy

Isokyröläisen Mäki-
Reinin metalliverstaan 
1960-luvulla alkanut 
tarina kertoo  yrittä-
jän mukautumisky-
vystä ja kekseliäisyy-
destä.  Heinähisseistä 
alkanut metallinjalos-
tus on vuosien saatossa 
muuttunut kysynnän 
mukaan.

   Visa Vilkuna

”Heinähissien valmistus tyssä-
si paalaajien tuloon. Silloin ir-
toheinän käsittely jäi lähes ko-
konaan pois. Seuraava tuote oli 
kylvökoneiden täyttöruuvit ja 
nestepeittauslaitteet”, muistelee 
yrityksen perustaja Jorma Mäki-
Reini yrityksen alkuaikoja.

Vuosien saatossa pajalta on läh-
tenyt niin lietelannan ilmastinlait-
teita kuin kouralla varustettuja re-
hutalikkojakin. 

Mäki-Reinin tuotteet on aina 
markkinoitu Reini-nimellä suo-
raan loppukäyttäjille. Näin välikä-
det on saatu karsittua pois, ja tuot-
teiden hinta on pysynyt kilpailu-
kykyisenä. Paja on tehnyt jonkin 
verran tilaustyönä tuotteita myös 
muilla nimikkeillä.

 Suoravetoinen sen olla pitää
”Siirtoruuvin tekemisessä on omat 
niksinsä, vaikka itse laite näyttää 
yksinkertaiselta. Me olemme luot-
taneet aina suoravetoiseen tek-
niikkaan, eli moottorin ja ruuvi-
akselin välissä ei ole remmivetoa, 
ainoastaan jonkin verran kulma-
vaihteluita myötäävä kytkin”, sel-
ventää Mäki-Reini.

Hydraulimoottorilla pyörivät 
ruuvit tarvitsevat toimiakseen yl-
lättävän pienen tuoton. Jorman 
mukaan ainoat ongelmat ovat tul-
leet liian suuresta öljyn virtaukses-
ta. Jyvät eivät kunnolla ehdi ruu-
vin matkaan, jos kierroksia on lii-
kaa.

Toinen pääperiaate Reini-siirto-
ruuveissa on jatkottomuus. Ruu-
vin on oltava yhtä putkea, jotta se 

Tällä litteällä suutinputkella voi työnnellä ja hämmentää sitkeää lantaa. Litteän putken päästä tuleva 
lantasuihku saa iskostumat hyvin liikkeelle, näyttää Tapio Mäki-Reini.

Sinkitystä teräslevystä valmistettu jämerä runko ja vaihdettava sii-
vikko ovat uppopumpun laadun ja käytettävyyden kannalta tärkeitä. 
Pumpun rungossa on terävä viiste, joka leikkaa pumpattavassa nes-
teessä olevia olkia ja muita pitkiä kuituja. 

Täyttöruuvissa oleva nokka napauttaa pyörähtäessään nylonrul-
laa, joka on kytketty peittauslaitteen annostelijaan. Ruuvin alkupääs-
sä oleva annostelija varmistaa, että peittausaine ehtii sekoittua ennen 
kuin jyvät poistuvat ruuvista.

Juha Ala-Vaino on koonnut uppopumppuja ja siirtoruuveja jo pit-
kään. Huolellinen työ takaa, ettei reklamaatioita tule.

Pumppuja 
ja täyttöruuveja

toimii tehokkaasti ja luotettavasti.
Reinin siirtoruuveilla hoituu 

myös viljan peittaaminen. Ruuvin 
kyljessä olevan levyn tilalle asen-
netaan peittausainetta syöttävä 
yksikkö, joka saa annostelukäskyn 
sisäspiraaliin asennetusta korok-
keesta. 

Pyöriessään koroke naputtelee 
peittauslaitteessa olevaa vipupyö-
rää, joka annostelee aineen siirto-
ruuvin sisälle. Sama periaate toi-
mii sekä nesteellä että jauheella.

Pumput päätuotteeksi
Mäki-Reinin päätuotteeksi on rei-
lun 20 vuoden aikana noussut eri-
laiset hydraulimoottorilla toimi-
vat pumput. Olipa pumpattava ai-
ne lietelantaa, rakennusmonttujen 
kuravettä tai ihan puhdasta vettä, 
työ hoituu tehokkaasti ja yksin-
kertaisesti. 

Järeimmät Reini-pumput myy-
dään rakennustyömaille. Kaivin-
koneiden tehokkaalla hydraulii-
kalla, joka tuottaa jopa 300 litraa 
minuutissa, neste saadaan siirty-
mään reilun 20 m3:n minuutti-
vauhtia. 

Nykytraktorin tyypillinen, rei-
lun 100 litran hydrauliikkatuotto 
mahdollistaa pumpulle 10 kuuti-
on minuuttituoton. 

”Olemme kehittäneet lietteen 
sekoittamiseen varsin mukavan 
menetelmän. Pumpulta lähtevän 
letkun toisessa päässä on puo-
lentoista metrin mittainen litis-
tetty ja sinkitty rautaputki. Tämä 
mahtuu ritiläpalkkien väleistä lie-
tekuiluun. Samalla kun putkella 
voi hämmentää ja tökkiä paakku-
paikkoja, sen päästä tulee ponte-
va lantasuihku. Tämä yhdistelmä 
saa sitkeimmänkin mullinlietteen 
liikkeelle”, esittelee Tapio Mäki-

Reini helposti siirrettävää sekoi-
tinyksikköä.

Vientiä viritellään
Viime aikoina Reini-uppopumput 
ovat niittäneet mainetta myös ul-
komailla. Neljä ihmistä suoraan 
työllistävä yritys on aloittanut 
viennin Venäjälle. Hanke on aloi-
tettu suomalaisen yhteistyöyrityk-
sen kanssa. 

Mäki-Reinit kävivät esittele-
mässä pumppuja Lyonin messuil-
la tarkoituksena löytää ulkomaa-
lainen myyjä. Jorman ja Tapion 
mukaan laajentumisen kanssa on 
kuitenkin otettava kyllin rauhalli-
sesti, jotta ei tule ikäviä yllätyksiä.

Reini-pumppuja on mennyt kii-
tettävä määrä Vapolle turvesoiden 
palovaunujen lastauspumpuiksi. 
Uutuutena Tapio Mäki-Reini esit-
telee pientä pesupumppua, jolla 
saa 12 baarin paineen ja 1000 lit-
ran minuuttituoton. Säiliövau-
nuun asennettuna tai uppopump-
puna se on oivallinen apu esimer-
kiksi asfalttipihojen pesussa.  

Neljä vuotta sitten laajennetun 
tuotantohallin kapasiteetti alkaa 
olla käytetty. Uutta laajennusta-
kin suunnitellaan, mutta Tapio 
Mäki-Reini uskoo, että toiminta 
pidetään jatkossakin kannattava-
na verkostoitumalla ja käyttämäl-
lä maalaisjärkeä.

”Omalla tuotekehityksellä ja 
käyttämällä paikallisia alihankin-
tayrityksiä voidaan riskejä pienen-
tää ja tuotantoon saada jousta-
vuutta. Kun katselee hieman ym-
pärilleen, niin huomaa runsaas-
ti eri alojen osaajia, joiden kanssa 
töitä jakamalla niin tuotekehitys 
kuin markkinointikin saavat uu-
sia ulottuvuuksia.” 
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