1985
Yrityskaappausten vuosi
Yritysvaltaukset tulevat Suomeen kun SYP
kaappaa HOPin lokakuussa

TUOMO HALONEN KY
Tuomo Halonen perusti vuonna 1966 Toijalaan yrityksen, joka alkoi valmistaa pakkauskoneita. Ensimmäiset koneet perustaja valmisti autotallissaan. Nyt yritys
on laajentunut jo niin paljon, että henkilökuntaa on
yhteensä 250.
– Maidonpakkauskone oli ensimmäinen tuote, jonka
prototyypin valmistamisesta yhtiö käynnistyi, muistelee toimitusjohtaja Tuomo Halonen nyt.
Kun yritys runsaat kaksikymmentä vuotta sitten syntyi oli tarkoitus kehittää ja valmistaa teknisesti ja
taloudellisesti kilpailukykyisiä, muovia pakkausmateriaalina käyttäviä koneita elintarviketeollisuuden
käyttöön.
Tuotevalikoima on vuosien varrella laajentunut huomattavasti. Toimitusjohtaja Halonen sanoo, että nykyiset tuotteet voidaan jakaa viiteen eri pääryhmään.
– Olemme runsaan kahdenkymmenen toimintavuoden aikana rakentaneet noin 150 erilaista konetta.
Teemme tällä hetkellä koneita meijeriteollisuudelle,
muoviteollisuudelle, teurastamoille ja lihanjalostuslaitoksille. Näiden lisäksi valmistamme pakkauskoneita
kuivatuotteille ja teemme jonkin verran muovituotteita.
Tuomo Halonen Oy:n tuotannosta menee vientiin yli
90 prosenttia. Tärkeimmät vientimaat ovat tällä hetkellä Neuvostoliitto, Unkari, Kiina, Intia, Kolumbia ja
Egypti.
– Meille SEV-maihin vienti on erittäin tärkeätä.
Edellä mainittujen lisäksi viemme kyllä ympäri maailmaa, sillä olemme rakentaneet koneita noin 50 maahan.
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Yhtiön tuotannosta noin kolmasosa on meijeriteollisuuden koneita. Halonen Oy tunnetaan kansainvälisillä markkinoilla Elecster-järjestelmästä, joka on
tarkoitettu nestemäisten tuotteiden sterilointiin ja
pakkaukseen.
– Kun teemme johonkin maahan meijeri- tai muovitehdaskoneprojektia, niin kaikkiaan suunnittelusta valmiiseen koneeseen saattaa kulua kaksikin vuotta. Lähdemme siitä, että laite valmistetaan asiakkaan toivomusten mukaan.
Kun Tuomo Halonen Oy:ltä lähtee kone, niin mukana ovat myös tuotteet. Niinpä yhtiö kehittääkin esim.
meijerikoneisiin koko ajan uusia valmisteita.
– Suomessa ei enää käytetä pakkauspusseja, joita
viemme koneiden mukana mm. kehitysmaihin. Olemme kehittäneet pakkausjärjestelmämme sellaiseksi, että
sen avulla maito säilyy vuodenkin huoneen lämmössä.
Yhtiö valmistaa muoviteollisuudelle koneita, jotka
tekevät mm. pusseja, pakkausrullia ja kasseja.
– Meiltä on myös lähtenyt maailmalle koneita, jotka
tekevät muovipulloja, kannuja, kanistereita, letkuja ja
putkia. Näitä koneita on valmistettu pääasiassa
teollisuudelle. Kuivatuotteiden pakkauskoneet tekevät
erilaisia pusseja ja purkkeja, ja niiden käyttäjä ovat
mm. elintarvike- ja lääketeollisuus. Valmistamme
myös erilaisia muovituotteita kuten kalvoja ja ruohomattoja.
Teurastamoissa tarvittavia koneita on tähän mennessä tehty pääasiassa Neuvostoliittoon ja Suomeen, mutta
nyt näidenkin vienti alkaa kasvaa.
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– Tämä on tällä hetkellä kaikkein uusinta tuotantoamme. Markkinarakoa löytyy, sillä vieläkin ympäri
maailmaa lihanjalostus on aika heikosti hoidettu.
Tuomo Halonen Oy:llä on Suomessa toimipisteet
Toijalan lisäksi Reisjärvellä ja Noormarkussa sekä
toimisto Helsingissä.
– Meillä on konttorit Pekingissä, Kolumbiassa ja
Kairossa. Unkarissa ja Intiassa on jonkin verran tuotantoa ja teemme siellä mm. pakkauskalvoja. Ulkomaisissa toimipisteissämme työskentelee 30 henkilöä.
Tuomo Halonen Oy:n yhtiöryhmän yhteinen laskutus nousee kuluvalla tilikaudella 130 miljoonaan markkaan. Yhtiön vienti on huomattu, sillä vuonna 1974
Tuomo Halonen sai Tasavallan Presidentin vientipalkinnon.
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