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Virtain Muovityön yhteistyö asi-
akkaiden kanssa alkaa usein me-
tallista. Metalliosaa tutkitaan, ja sa-
malla mietitään, miten osan voisi 
tehdä paremmin muovista. Muo-
viin saadaan useita ominaisuuksia, 
joita metalleista ei löydy.

”Muovi on tuttu materiaali 
vuosikymmenten takaa, mutta al-
kuaikoina teollisuudella ei ollut 
materiaaliteknologia ihan hans-

Olavi Mäkinen aloitti 
muovin ruiskuvalami-
sen Virroilla reilu 40 
vuotta sitten. Ensim-
mäinen tuote oli auton 
takalasin tiivisteen vä-
liin työnnettävä 80-lät-
kä, joka ilmaisi kuskin 
olevan ensimmäisen 
vuoden kortinhaltija. 
Vuosien saatossa 
Virtain Muovityön 
tehtaalla on valmistettu 
reilusti yli 3 000 
erilaista muoviesinettä.

   Visa Vilkuna

ã Ville Mäkisen mukaan uudella ekstruuderitekniikkaa käyttävällä 
koneella voidaan tehdä putkea, jonka halkaisija voi vaihdella 800 
millistä kolmeen metriin.

Näistä valkoisista rakeista, joiden seassa on 
muutamia mustia rakeita, tulee sulatettuna 
pikimustaa massaa.

”Muovi on rautaa”
Yritys: Virtain Muovityö Oy

kassa. Tämän takia väärää muo-
vilaatua yritettiin käyttää vääräs-
sä paikassa, mikä tahrasi turhaan 
erinomaisen materiaalin mainet-
ta pitkäksi aikaa”, Olavi Mäkinen 
muistelee.

Tuotanto jakautuu kolmeen 
päälinjaan, joista ruiskuvalu on ol-
lut alusta asti mukana. Ruiskuvalu 
on omiaan suurta tarkkuutta vaati-
vien teknisten osien valmistukses-
sa. Ruiskuvalussa on käytettävissä 
erittäin laaja raaka-aineiden vali-

koima, minkä ansiosta muovituot-
teita voidaan valaa lukuisiin käyt-
tökohteisiin.

Toinen tärkeä valmistusmenetel-
mä on puhallusmuovaus, jolla teh-
dään säiliöitä muutamasta desilit-
rasta aina 500 litraan asti. Puhal-
tamalla tehdyillä säiliöillä saadaan 
tyhjä tila tehokkaasti käytettyä. 
Esimerkiksi jäähdytysjärjestelmän 
paisuntasäiliöt tehdään traktorin 
konepeiton alle tyypillisesti puhal-
lusmuovaamalla.

Uusia investointeja
Kolmantena ja uusimpana jalos-
tusmenetelmänä on otettu käyt-
töön ekstruusiomuovaus. Tässä 
menetelmässä neliömäistä putkea 
hitsataan ekstruuderin eli plas-
tisointiyksikön avulla spiraalira-
kenteiseksi säiliöksi. Virtain Muo-
vituotteen uudella koneella voi-
daan tehdä putkea, jonka halkai-
sija voi vaihdella 800 millistä kol-
meen metriin. 

Neliömäinen iso putki on kaksi-
vaippainen, mikä antaa tuntuvas-
ti lisää varmuutta säiliökäytössä. 
Pisimmillään VMT Strong -put-
ki voi olla parikymmentä metriä. 
Kun siihen hitsataan päädyt pai-
koilleen, säiliön vetoisuus on kun-
nioitettavat 140 kuutiometriä.

Uusi investointi täydentää yri-
tyksen tuotepalettia ja on luonte-
va jatko kasvuhakuiselle kehityk-
selle. Yrityksen vetovastuuta pikku 
hiljaa ottanut Ville Mäkinen ker-
too kasvun olevan vakavaraisuu-
den säilyttämisen jälkeen seuraa-
vaksi tärkein asia.

”Nopeampikin kasvu olisi ol-
lut mahdollista, mutta emme ha-
lunneet tehdä sitä vakavaraisuu-
den kustannuksella. Meillä on 15 
henkilö töissä, ja määrä on pikku 
hiljaa kasvanut. Teemme pääasias-
sa alihankintaa. Liikevaihto on rei-
lussa 2,1 miljoonassa eurossa”, Vil-
le Mäkinen summaa.

ã

Virtain Muovityön taival alkoi 
40 vuotta sitten tällä koneella 
tehdyistä 80-lätkistä, jotka 
kertoivat muille autoilijoille 
tuoreen ajokortin haltijasta.

      Jäähdytysjärjestelmän pai-
suntasäiliöt traktorin konepeiton 
alle tehdään puhallusmuovaa-
malla.

Yhdessä asiakkaan kanssa
Valmistussarjojen pituudet ovat 
olleet muutamista sadoista muu-
tamiin kymmeniin tuhansiin. Vil-
le Mäkisen mukaan pienten sar-
jojen tekeminen onnistuu, mut-
ta kulurakenteen saaminen koh-
dalleen teettää kovasti työtä. Ul-
komaisilla messuilla vieraillaan 
useita kertoja vuodessa katsele-
massa, missä maailmalla men-
nään. Takaisin tullaan usein nöy-
ränä, kun on huomattu, että osa-
taan sitä muuallakin.

Virtain Muovityön vahvuutena 
on oma suunnittelu, tuotekehitys 
ja muottien teko. Asiakas saa ko-
konaisvaltaisen palvelun yhdellä 
ovenavauksella. Pelkkä asiakkaan 
ongelma tai idea riittää. Siitä aja-
tusta kehitetään yhdessä eteen-
päin. 

Mäkisen mukaan haastavinta 
on saada ongelmien kanssa kamp-
paileva asiakas kiinni. Tämän ta-
kia vuosien saatossa solmitut asia-
kassuhteet ja ihmiskontaktit ovat 
erittäin tärkeitä. Yritys on osal-
listunut alihankintamessuille jo 
kymmenkunta vuotta. 

”Olemme keskittyneet erikois- 
osaamiseen, sillä miljoonasar-
joina tehtävien massatuotteiden 

kanssa emme kykene kilpaile-
maan. Tuotteemme ovat myös 
isohkoja, joten rahtikustannukset 
maailman ääristä nousisivat kor-
keiksi.”

Virtain Muovityön ansiot on 
huomattu myös asiakaskunnan 
ulkopuolella. Kauppalehti myön-
si yritykselle Menestyjä 2010 -pal-
kinnon. VMT on malliesimerkki 
perheyrityksestä, joka on kehit-
tynyt esimerkillisen harkituin as-
kelin. 

Sukupolvenvaihdos on hiljal-
leen käynnissä. Vastuun ottajina 
ovat Mäkisen perheen kolme ko-
netekniikan insinööriksi ja diplo-
mi-insinööriksi opiskellutta nuo-
remman polven osaajaa. 

Lasersintraamalla voidaan valmistaa pikamalleja suoraan 
3D-tiedostosta ilman muottityökaluja. Asiakas saa jo suun-
nitteluvaiheessa käyttöönsä mallikappaleen testausta tai 
markkinointia varten. Vaalea sohjokauha on sintrattu malli ja 
punainen ruiskuvalettu tuotannossa oleva kauha.
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