MAASEUDUN KONE OY
-KONSERNI

Maatalouskoneiden
uranuurtaja
Maaseudun Kone Oy-konserni on Suomen johtava
maatalouskoneiden valmistaja. Vuonna 2000 50 vuotta täyttänyt yritys on selvinnyt maatalouden murroksesta kehittämällä jatkuvasti innovatiivisia, kilpailukykyisiä tuotteita asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaan
kokemusten kuunteleminen on edelleen keskeinen
periaate yhtiön toiminnassa.
Yrityksen perusti Kankaan kylään vuonna 1950 Ville
Isosaari. Ensimmäinen teollinen tuote oli olkilietso.
Töitä tehtiin alussa viiden hengen voimin. Toiminta
kehittyi vauhdilla. Tehdaskiinteistönä toimivaa vanhaa meijeriä laajennettiin kymmenen vuoden sisällä
kuusi kertaa kunnes 60-luvun alussa muutettiin uusiin
teollisuustiloihin Ylihärmään.
Vuonna 1963 Ville Isosaari aloitti ensimmäisenä
Suomessa turvakehikkojen suunnittelun ja valmistuksen. Virike turvaohjaamon suunnitteluun tuli kun
naapurikylän nuori poika menehtyi kaatuneen traktorin alle. Myöhemmin turvaohjaamo tuli pakolliseksi
kaikkiin traktoreihin. 60-luvulla alkoi yhteistyö Valmetin traktoritehtaan kanssa.
Ville Isosaari menehtyi yllättäen 46-vuotiaana ja
hänen vaimonsa Maija joutui ottamaan ohjat käsiinsä.
Kauppaneuvos Maija Isosaaren johdolla yritys laajensi toimintaansa entisestään.
70-luvun loppupuolella toiminnot jaettiin kahdeksi
yhtiöksi. Maaseudun Kone keskittyi traktorin turvaohjaamoihin ja muusta tuotannosta vastasi Junkkari Oy.
Vuonna 1985 käytiin läpi sukupolven vaihdos ja
toimitusjohtajaksi tuli vanhin poika Jaakko Isosaari.
Vuonna 1998 toimitusjohtaja Jaakko Isosaari siirtyi
päätoimiseksi konserniyhtiöiden hallitusten puheenjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi kutsuttiin Asko
Kamppinen.

Traktorien turvaohjaamojen valmistukseen erikoistunut Maaseudun Kone on yritysryhmän emoyhtiö.
Konserniin kuuluvat lisäksi Junkkari Oy, Junkkari
Muovi Oy ja Juncar Oy. Konsernin liikevaihto on
vuonna 2000 yli 400 miljoonaa markkaa, henkilökuntaa palveluksessa on 430.
Puolassa Junkkari Oy on mukana joint venture yrityksessä Rolmaszin kanssa. Kokoonpanotehdas sijaitsee Kutnossa.
Puolan valintaan oli toimitusjohtajan mukaan useita
syitä. - Meille on tärkeää olla läsnä EU:ssa. Puolassa
ovat työvoima ja palvelut edullisia. Jakelutiet ja myyntiorganisaatio toimivat hyvin. Puola tarvitsee myös länsimaista teknologiaa ja meillä on sitä tarjota, Kamppinen
kertoo.
Junkkarin vienti on kasvanut tasaisesti. Tärkeimmät
vientimaat vuonna 2000 ovat Norja ja Ruotsi. Keskeisiä kasvualueita ovat Keski-Eurooppa ja Baltian maat.
Kaikkiaan Junkkarin tuotteita viedään yli 20 maahan.
Juncar Oy on Suomen johtava kevytperävaunujen
valmistaja.
Junkkari Muovi Oy on muovialan osaaja. Yritys
suunnittelee, valmistaa työkalut ja valaa tekniset muoviosat asiakkaiden toivomusten pohjalta. Osaamista on
laajalta alueelta. Ylihärmän yksikössä valmistetaan
mm. muotoilijoiden suunnittelemia tuotteita ajoneuvoja elektroniikka teollisuudelle. Vaasan tuotantolaitos
on keskittynyt sähkö- ja elektroniikkateollisuuden
komponentteihin.
Yrityksen kapasiteetti laajeni merkittävästi kun se
osti vuonna 1999 ABB-Tools muovitekniikan liiketoimintayksikön Vaasasta.

