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ã Karjuportin lukitusmekanismin 
laatikko pitää sisällään tuotekehittelyn 
salaisen hedelmän.

ã Viimeisin emakkokarsina on 
yhdistelmä omaa häkkiä ja ulkomaisia 
materiaaleja.

ã

Ransucolta löytyy runsaasti varaosia 
eri tarpeisiin. Kuvassa yhteitä ja yhdistäjiä 
vesilinjoihin.

Karjuporttia ohjataan  emakon 
takaa. Ransucon omalle 
 tuotteelle on helppo povata 
menestystä.

Kalustevalmistajana ja maahan-
tuojana toimiva Ransuco Oy 
on pysynyt kehityksen kärjessä 
markkinoimalla oikeita tuottei-
ta. Alun perin T:mi H. Rantasen 
nimeä kantanut firma aloitti toi-
mintansa vuonna 1969. Osakeyh-
tiönmuotoon siirryttäessä nimi 
muuttui Ransuco Oy:ksi vuonna 
1996. 

Karjatalousalalla 20 vuotta toi-
minut Jorma Piiparinen etsi pit-
kään sopivaa yritystä, kunnes 
yrittäjyyshaave toteutui Ransu-

Kotieläinkalusteiden 
valmistaminen on kil-
pailtu ala, jossa ei ole 
kovin montaa koti-
maista toimijaa enää 
jäljellä. Ransuco Oy on 
yksi aallonharjalla py-
synyt perinteikäs yritys, 
jonka toimialaa ovat 
sikalat, navetat sekä 
hevos- ja lammastilat. 

   Hannu Koivisto 

Pieni ja joustava
Yritys: Ransuco Oy

con  yrityskauppana vuoden 2010 
lopussa. Firman toinen perusta-
ja, Risto Rantanen, toimii edel-
leen työnjohtajana ja ”pelaavana 
valmentajana”. Työntekijät siirtyi-
vät uuden yrityksen palvelukseen 
kuin vanhoina perheen jäseninä. 
Yrittäjäpari Maija ja Jorma Pii-
parisen lisäksi henkilökuntaa on 
kymmenen.

Maahantuontia ja  
omaa tuotantoa
Ransuco toimii erityisesti sika-
la- ja navettakalusteiden tekijänä. 
Yksi toimiala ovat myös metallite-
ollisuuden alihankintatyöt. Myös 
maahantuontiedustuksia on lisät-
ty viime aikoina runsaasti, viimei-
simpänä näistä Egebjergin sika-
lakalusteet. Egebjergin nerokasta 
porsaspesää esiteltiin Koneviestin 
numerossa 4/2013. 

Oman tuotannon viimeisin hel-
mi on karjuportti, joka asenne-
taan tiineytysosaston käytävälle. 
Portti avataan ja lukitaan emakon 
karsinan takaa. Näin karju voi-
daan pysäyttää halutun kiimaisen 
emakon kohdalle kiimantarkkai-
lun ajaksi. Portti on yksinkertai-
nen ja nerokas keksintö, jota ku-
kaan ole markkinoille aiemmin 
kehittänyt. Sikaloissa on porteista 

hyviä kokemuksia. Karjukäytävän 
portteja toimitetaan lisää tänä ke-
väänä ennen kylvöjä. 

Isotkin kokonaisuudet onnistuvat
Ransucon varastossa on iso mää-
rä jokapäiväistä nippeliä isoihin 
ja pieniin korjaustarpeisiin. Vara-
osia löytyy vesilinjoihin, liemiput-
kistoihin ja karsinarakenteisiin. 
Osa Ransucon asiakkaista käyttää  
vuodesta toiseen yhden kalustajan 
tavaraa, koska saatavuus on lähellä 
ja tavara on helppo asentaa tutuil-
le mitoituksille.

Ransuco on toimittanut myös 
isoja kokonaisuuksia, kuten Snell-
manin uuden teurastamon kalus-
teet. Myös Atrian Kauhajoen nau-
tateurastamon uusi laajennus oli 
yksi Ransucon suurimmista ka-
lustekaupoista.

Pienen yrityksen pitää taittua 
moneen erikokoiseen haastee-
seen.  Joustavuutta lisää yhteistyö 
asennuspalvelu Asvatec Oy:n Jari 
Valtosen kanssa. Hän tuntee fir-
man tuotteet ja asiakkaiden tar-
peet pitkältä ajalta. Suomalainen 
kalustetoimija pysyy ajan henges-
sä mukana, kun se yhdistää omaan 
osaamiseensa paikallisen toimi-
tusvarmuuden ja kansainvälisen 
kehityksen. 

ã Jorma Piiparinen pyörittää menestyvää yritystä, joka satsaa myös omiin innovaatioihin.


