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Pienestä aloittanut 
Konepaja E. Virtanen 
Oy työllistää yhdessä 
rinnakkaisyhtiönsä 
kanssa 26 työntekijää. 
Viljasiilojen luukuista 
alkanut valmistus 
keskittyy nykyisin 
levyleikkureihin ja 
särmäyspuristimiin.

   Matti Värri

Konepaja E. Virtanen Oy:n teollisuushallit 
sijaitsevat Jokioisissa. Hallituksen puheen-
johtaja Eino Virtanen esittelee.

Konepaja E. Virtanen Oy 50 vuotta

Levyleikkureita ja särmäys- 
koneita Jokioisista

Konepaja E. Virtanen Oy:n val-
mistaa Jokioisilla levyleikkureita 
ja särmäyspuristimia sekä niihin 
työkaluja ja teriä. Lisäksi yrityksel-
tä onnistuu maatalouskoneteolli-
suuden alihankintatyöt, aarpora-
us, jyrsintä, hionta ja raaka-aine-
kauppa sekä rinnakkaisyhtiö Fix-
tool Oy:n cnc-koneistustyöt. 

Yrittäjä Eino Virtanen aloitti 
koneiden korjauksen Forssan Koi-
järvellä vuonna 1961. Alkuperäi-
nen työtila oli kooltaan 100 m2. 
Neljän toimintavuoden jälkeen 
toimitilojen koko kasvatettiin kol-
minkertaiseksi ja yritykseen pal-
kattiin ensimmäiset työntekijät. 
Samalla alkoi teollinen tuotanto. 

Yrityksen ensimmäinen tuote 
oli puuvalmisteisten viljasiilojen 
pohjasuppiloiden metalliluukut. 
Pian tuotantoon tulivat myös sii-
losuppilot ja varsinaiset viljasiilot. 
Alussa tuotannossa oli myös kak-
sisiipisten traktoriaurojen kolmas 
siipi. Lisäsiipi kasvatti kynnön työ-
leveyden avo-ojan reunaan ulottu-
vaksi.

Pajalla valmistettiin myös van-
hoista kuorma-autojen alustois-
ta vetäviä traktorin perävaunuja 
ja niihin kippilavoja. Ensin kipit 
olivat mekaanisia hammasratas-
kippejä, mutta myöhemmin kipit 
muuttuivat hydrauliikalla toimi-
viksi. 

Yrityksen päätuotteita ovat jyhkeät levy-
leikkurit ja särmäyspuristimet sekä tilaus-
töinä tehtävät erikoispuristimet. Vuosittain 
näitä valmistetaan 25–30 kappaletta.
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Konepajayrittäjänä toimiva Eino Virtanen syntyi viljelijä- ja muurariper-
heeseen Forssan Koijärvellä vuonna 1932. Isänsä tavoin hänestäkin piti 
tulla ensisijaisesti muurari, mutta myös viljelijä. Eino oli kuitenkin pienes-
tä pitäen kiinnostunut koneista. Jo 13-vuotiaana hän korjasi polkupyöriä 
ja pienkoneita. Isänsä opissa hänestä kasvoi myös muurari.

Pian korjauskohteiksi tulivat myös moottoripyörät, autot ja maatalous-
koneet. Työkaluja oli hankittava lisää. Sitä edellytti jo työkohteiden moni-
puolistuminen ja korjaustöiden vaativuuden kasvu. 

Osan työkoneista ja -laitteista Virtanen valmisti itse. Teknisimmät työ-
koneet hän kuitenkin osti, useimmat niistä käytettyinä. Alkuaikojen han-
kintoja olivat muun muassa levyleikkuri, polttoleikkauskone ja kaasuhit-
sauslaitteet. Näin edellytykset oman yrityksen perustamiselle olivat vuon-
na 1961 olemassa.

Virtanen ryhtyi Koneviestin tilaajaksi, sillä häntä kiinnosti koneet ja 
tekniikka. Tuohon aikaan Koneviestillä oli tilaajille tarkoitettu opintoker-
ho, johon halukkaat saivat liittyä. Kerho järjesti tapaamisia ja tehdaskäyn-
tejä sekä kotimaassa että muualla Euroopassa. 

Opintomatkoihin liittyi aina vierailu maatalousnäyttelyssä sekä kaksi 
tai kolme tutustumiskäyntiä maatalouskoneita valmistavissa yritykses-
sä. Kotimaisista kerhotapaamisista Virtanen ei niinkään ollut innostunut, 
mutta opintomatkat Eurooppaan kiinnostivat sitäkin enemmän.

”Opintomatkat olivat minulle todella tärkeitä. Ahmin itselleni teknistä 
tietoa koneista ja konetyypeistä sekä niiden valmistuksesta ja valmistusta-
voista. Varsinkin tuotekehitys oli kiintoisaa”, Eino Virtanen kertoo.  ”Näiltä 
matkoilta opin todella paljon. Opin havainnoimaan ja oivaltamaan, mitä 
tekijöitä uuden koneen tai laitteen kehitystyössä on pystyttävä ratkaise-
maan. Opin myös johdonmukaiseen ajatteluun ja vaihtoehtoiseen suun-
nitteluun.”

”Olen edelleenkin kiitollinen Koneviestille ja sen opintokerholle. Ilman 
opintokerhon matkoja tuskin olisin päässyt koneiden kehitystyössä alkua 
pidemmälle. Siihen eivät olisi oma tieto ja yrittäjärohkeus riittäneet”, Vir-
tanen jatkaa.

 ”Opintokerhoa vastaavaan toimintaan Koneviestillä olisi vieläkin tilaus 
olemassa. Se voisi rohkaista monia nuoria yrittäjiä vaikeaksi tunnettuun 
tuotekehittelyyn.”    

Eino Virtanen on menestyvä konepajayrittäjä ja tunnettu tuote-
kehittäjä. Tämä klapikone on uniikki kappale, jonka hän suunnitteli 
ja valmisti omaan käyttöönsä. Sirkkelin terä katkaisee puun ja ko-
neen alaosaan kätketty halkomaterä pilkkoo sen pieniksi klapeiksi.

Koneviestin opintokerho kannusti yrittämään

ã

1960-luvun puolivälissä kone-
pajan tuotantoon tuli traktorei-
den ohjaamot, joista ensimmäi-
set valmistettiin yksityiselle ko-
neyrittäjälle. Tieto ohjaamoiden 
valmistuksesta kantautui myös 
Suomen Maanviljelijäin Kaup-
paan (SMK), joka tiedusteli, voisi-
ko Virtanen valmistaa ohjaamoi-
ta SMK:n myymiin traktoreihin. 
Ohjaamoita valmistettiin SMK:lle 
ja myöhemmin myös Rotaattorille 
15 vuoden ajan.

Viljasiilojen pohjasuppiloiden 
valmistus antoi vuonna 1965 Vir-
taselle kipinän suunnitella ja val-
mistaa oma särmäyspuristin. Tu-
loksena suppiloiden valmistus no-
peutui huimasti, minkä innoitta-
mana alkoi särmäyspuristimien 
jatkokehitys ja myöhemmin myös 
teollinen tuotanto. Ensimmäinen 
100 tonnin särmäyspuristin on 
edelleenkin käytössä. 

Lähes samaan aikaan särmäys-
puristimen suunnittelun kanssa 
alkoi myös peltileikkurin suun-
nittelutyö.

Koijärvi käy liian pieneksi 
Toiminnan jatkuva kasvu teki Koi-
järven toimitiloista ahtaat. Ongel-

mia oli myös sähkön saannissa: 
jännitteen jatkuva heilahtelu ja ja-
kelun katkonaisuus tekivät tuotan-
nosta epävarmaa.

Niinpä Virtanen osti vuonna 
1968 Forssan kaupungilta 6000 
neliön teollisuustontin ja raken-
nutti tontille 750-neliöisen teol-

lisuushallin. Forssaan muuton 
myötä yritys muutti nimensä  
Konepaja E. Virtaseksi. 

Kymmenen vuotta Forssaan 
muuton jälkeen tilaa kasvatettiin 
kahdessa erässä jopa 3500 neliöllä.  
Tuolloin yrityksessä toimi jo lähes 
40 työntekijää. 

Vuonna 1985 yrityksen yhtey-
teen perustettiin cnc-koneistuk-
seen keskittyvä rinnakkaisyhtiö 
Fixtool Oy. Nykyisin Fixtool on 
kokonaan Virtasen perheen omis-
tuksessa. 

Vuonna 1989 yritystoimin-
ta siirrettiin Forssasta Jokioisiin, 
Lounaissepät Oy:n hallitsemaan 
kiinteistöön. Lounaisseppien osa-
kekannan siirryttyä lähes kokonai-
suudessaan Eino Virtasen perheen 
omistukseen muutettiin yrityksen 
nimeksi Konepaja E. Virtanen Oy. 
Vanhempi liiketoiminta jatkoi toi-
minimi Koneliike E. Virtasena. 

Nykyisin Virtasella on Jokioisis-
sa seitsemän hehtaarin tontti, jos-
sa on 5000 neliötä lämmintä tuo-
tantotilaa ja 2000 neliötä kylmää 
varastotilaa.

Tuotteet ja 
tuotannollinen toiminta
Nykyisin Konepaja E. Virtasen 
päätuotteita ovat suuret levytyö-
koneet eli levyleikkurit, särmäys-
puristimet ja tilaustyönä valmis-
tettavat erikoispuristimet. Suu-
rimman särmäyskoneen puristus-
voima on 600 tonnia. Sillä taipuu 
30-millinen teräslevyn. 

Levytyökoneita valmistuu vuosit-
tain 25–30 kpl. Lisäksi Virtasen 
toimialaan kuuluu erikoistyövä-
lineiden valmistus, metalliteolli-
suuden alihankintatyöt ja huolto-
toiminta.

Konevalmistuksen kotimaisuus-
aste on lähes 90 prosenttia. Lähin-
nä hydrauliikassa ja tietojärjestel-
missä turvaudutaan ulkomaisiin 
laitteisiin. Levytyökoneet mark-
kinoidaan pääasiassa kotimaahan, 
mutta vientiäkin on. Tärkeimpiä 
vientimaita ovat Ruotsi, Viro ja 
Puola.

Särmäyspuristimien työkalujen 
osuus tuotannosta on kolmasosa. 
Suurin osa työkaluista tehdään 
maatalouskoneteollisuudelle, esi-
merkiksi Reikälevylle, Nokkako-
neelle, Pellonpajalle, Arskalle, Ra-
metille ja Keslalle. 

”Lama ei juurikaan kurittanut 
konepajan toimintaa”, sanoo hal-
lituksen puheenjohtaja Eino Vir-
tanen. 

”Suuri tilauskanta takasi täys-
työllisyyden talvikuukausille asti 
ja nyt onkin näkyvissä taas metal-
liteollisuudessa elpymisen merkit. 
Sekä levytyökoneiden että alihan-
kintatöiden tilausmäärät ovat jäl-
leen kasvussa.”

Muutokset yritysjohdossa
Yritysjohdossa tapahtuneiden 
järjestelyjen jälkeen Eino Virtasen 
pitkä ja vaiherikas ura metalli- 
teollisuusyrittäjänä jatkuu edel-
leen yritysten pääomistajana, tuo-
tekehittäjänä ja hallituksen pu-
heenjohtajana. 

Konepajan toimitusjohtajan 
tehtävät on siirretty perheen van-
himmalle pojalle Eskolle ja vas-
taavasti Fixtoolin toimitusjohta-
jan tehtävät toiselle pojalle, Ta-
piolle. Perheen nuorimmainen, 
Anne-Mari, pyörittää yrityksen 
taloushallintoa. 

Eino Virtanen laskee lujuuslas-
kelmat edelleen päässään koneen 
vierellä ja pystyy arvioimaa me-
tallilevyn painon silmävaraisesti 
hämmästyttävän tarkasti. 

Jos häneltä kysyy eläkeaikeis-
ta, saa vastaukseksi: ”Niin pitkään 
kuin muisti pelaa, tulen pysymään 
sorvin ääressä.” 

Kolmen maanviljelijän yhteisen Claas-ajoleikkurin roottorin oletet-
tu vika oli akselin vääntyminen, koska vetoremmi ei pysynyt päällä. 
Uusi roottori ajosilppuriin olisi varaosamyynnissä maksanut 11 500 
euroa. Todellinen vika oli kuitenkin akselin katkeaminen. Korjauskus-
tannukset jäivät 20 prosenttiin siitä, mitä uusi roottori olisi tullut mak-
samaan.  Kuvassa viallisen roottorin ympärillä vasemmalta lukien: vil-
jelijä Simo Hortta, markkinointivastaava Mauno Kumpulainen, yrittäjä 
Eino Virtanen sekä viljelijä Kalle Äijälä.

Tämä käsikäyttöinen ”mankeli” on valmistettu omassa pajassa jo 
kymmeniä vuosia sitten, joskin siihen on myöhemmällä iällä asennettu 
sähkömoottori ja ”Mersun” vaihdelaatikko. Kone toimii edelleen.

Konepaja E. Virtanen Oy 
ja Fixtool Oy
Kotipaikka Jokioinen 
Työllistää 26 henkilöä 
Yhteenlaskettu liikevaihto 
lähes 3 milj. euroa
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Suurimman toimitetun erikois-
puristimen puristusvoima oli pe-
räti 1800 tonnia. Levyleikkureis-

ta eniten valmistettu malli leikkaa 
enintään 12 millin levyä, mutta jä-
rein malli jo 25 mm paksua levyä. 

Oletko rakennusalalla, maanviljelijä, viheraluerakentaja?
Alasta riippumatta, vastaus on Norcar a60

www.norcar.com www.agritek.fi Oy Norcar-BSB Ab
Tehtaankatu 9

66901 Uusikaarlebyy
06-781 2800

Vahva puomirakenne
Kokoluokkansa suurimmat kaatokuormat
Erinomainen ergonomia ja käyttömukavuus
Kotimainen laatutuote


