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Koneistajaksi ammat-
tikoulusta aikoinaan 
valmistunut 29-vuotias 
tiistenjokelainen Matti 
Peurala joutui yhte-
nä viime tammikuun 
maanantaina amma-
tinvaihdoksen eteen. 
Hänen isänsä, Peuralan 
Konepaja Oy:n toimi-
tusjohtaja Jyrki Peurala 
menehtyi yllättäen 
62-vuotiaana Kuorta-
neella Kuhajärven jäällä 
kesken hiihtolenkin. 
Poika-Matti otti saman 
tien vastuun fiman pyö-
rittämisestä.

► Koneistuskoneet saivat jää-
dä muiden ammattilaisten 
käy"öön konepajan puolel-
le, kun Ma"i siirtyi toimis-
toon isän paikalle, sisarensa 
Henna Mäntysen työpariksi.

– Onneksi Hennalla on pa-
rinkymmenen vuoden koke-
mus firman asioiden hoitami-
sessa, hän on eri"äin tärkeä 
auttaja ja neuvoja, vinkkaa 
nuori toimitusjohtaja.

– Muutos on valtava, me-
netimme isän, työkaverin ja 
työnantajan, Henna sanoo 
vakavana.

Ammattilaiset lujassa
Sisarukset kertovat, e"ä pa-
jan puolella on nyt yhden 
työntekijän vajaus, joten vi-
pinää rii"ää. 

– Neljä rautaista ammat-
tilaista hoitavat hyvin oman 
tonttinsa. Useissa koneissa 

on valmiina työtällit päällä, 
jonka ansiosta tuo"eita syn-
tyy nopeaan tahtiin, Ma"i ku-
vailee.

– Mu"a amma"ilaiset ovat 
Etelä-Pohjanmaalla lujassa, 
sellaisia naisia tai miehiä ei 
tahdo löytyä joilta onnistuu 
piirustusten luku ja monien 
CNC-koneiden hallinta yh-
täaikaa. Jatko näy"ää miten 
pärjäämme, vai joudutaan-
ko työväkeä lisäämään, mies 
pohtii.

Ei painettu 
paniikkinappulaa
– Olihan se alku aika vaikeaa, 
sillä isä vei valtavan tietomää-
rän mukanaan. Paniikkinap-
pulaa ei voinut painaa, vaan 
piti tar"ua töihin täydellä te-
holla ja sillä osaamisella mitä 
minulla ja sisarellani oli, Ma"i 
Peurala kertoo.

– Isän työpöytä oli pape-
reita ja kustannuslaskelmia 
täynnä. Niiden selvi"äminen 
oli työlästä. Hiljalleen olen 
saanut ne selvite"yä ja kirjat-
tua itselleni. Onneksi meillä 
on pitkäaikaiset asiantunte-
vat työntekijät, yhdessä men-
nään eteenpäin ja selvitetään 
karikot, uusi toimitusjohtaja 
luo"aa.

Pappa oli kuuman 
rauran seppä
Henna Mäntysen ja Matti 
Peuralan pappa, konepajan 
alullepanija 88-vuotias Heik-

ki Peurala asuu tehdasalu-
een pihapiirissä kumppa-
ninsa kanssa. Hän on käynyt 
nuorena Ypäjällä maatalo-
usseppämestarin koulun ja 

käynnisti vuonna 1962 paja-
toiminnan.

– Pappa oli vanhan ajan 
kuuman rauran seppä, mut-
ta nämä nuaret ovat kylymän 

rauran seppiä, Henna Mänty-
nen tietää.

– Hän teki metallista mitä 
halusi ja muut mitä osaavat, 
Mäntynen nauraa.

Maatalouskoneita ja auto-
ja korja"iin aluksi Peuralan 
pienessä ulkorakennuksessa. 
Peräkärryjen vaihteet tehtiin 
papan ideoimina kuorma-au-
tojen purkuosista.

Ensimmäinen hammas-
pyöräkone yritykseen on 
hankittu 1972. Pari vuot-
ta myöhemmin Jyrki Peu-
rala aloitti kokopäivähom-
mat konepajalla. Ensimmäi-
nen laajennus on rakenne"u 
1975. Vetävien peräkärryjen 
valmistus loppui vähitellen. 
Hammaspyörien ja vaihtei-
den kysyntä kasvoi, joten nii-
den valmistusta lisättiin ja 
niistä tuli firman päätuo"eet.

CNC-koneet mullisti-
vat koneistuksen
Lisää tilaa tehtiin pajan yh-
teyteen vuonna 1983. Ensim-
mäinen CNC-ohja"u työstö-
kone oste"iin vuonna 1989. 
Nykyisin niitä on kymmen-
kunta, uusin hankittu tänä 
vuonna. Vaihteiden kysyntä 
lisääntyi nopeasti ulkomaita 
myöten. Ruotsi, Viro, Tanska 
ja Venäjä sekä kaukomaita-
kin on asiakkaina. Rakenta-
minen jatkui tontilla, viimei-
sin laajennus tehtiin 2008–
2010, jolloin pystyte"iin uusi 
kokoonpanohalli ja toimis-
totilat.

MASA KOJOLA

Pajan puolelta toimistoon: ”Isän mukana meni valtava tietomäärä”

Matti Peurala otti vastuun  
konepajan pyörittämisestä

”Menetimme 
isän, työkaverin 
ja työnantajan.”

Heikki Peurala opiskeli sepäksi Ypäjällä ja perusti konepajan lähes 60 vuotta sitten. Hä-
nen työtään jatkavat nyt pojan, äkillisesti kuolleen Jyrki Peuralan lapset Matti Peurala ja 
Henna Mäntynen. Menetys on kova, mutta nuori polvi katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen. 

Konepajan puolella on nyt yhden miehen vajaus, kun Matti Peurala siirtyi pajalta toimitusjohtajaksi. Ammattitaidolla kuitenkin pystytään toimittamaan 
tilaukset, väki uskoo. Vasemmalta Jari Hakala, Antti Latvala, Tuomas Mäntynen, Matti Peurala, Mikko Alho ja Henna Mäntynen.

Mittatilaustyönä syntyy 
eri kokoisia hammaspyöriä 
mallin mukaan. Raaka-aihio 
laitetaan paikalleen ja kone 
huolehtii lopusta.
























