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InnovatIIvIsuutta 
puuntyöstökonekauppaan
Puuntyöstökoneiden maahan-
tuontipuolella ei ole vuosiin, 
vuosikymmeniin tapahtunut 
varsinaisesti mitään – mutta 
nyt tapahtuu, mikäli se riippuu 
Delmac Oy:n vetäjästä Jukka 
Pelkosesta.

Jukka Pelkonen on toiminut puuntyös-
töalalla koulusta valmistuttuaan viimei-
set 27 vuotta. Matkan varrella hän on 

oppinut paljon alasta, ja kuulemma myös 
kielitaidon. Tutuiksi ovat tulleet niin tava-
ratoimittajat kuin asiakkaatkin. 

– Useasti on noussut mieleen ajatus 
omastakin yrityksestä. Haave alkoi konkre-
tisoitua kolmisen vuotta sitten, mutta sil-
loinen työnantaja Penope Oy sai kuitenkin 

taivuteltua vielä jatkamaan yhtiön riveissä, 
Pelkonen muistelee.

Nyt on miehelle tullut mittariin 53 vuot-
ta, ja takana pitkä rupeama toisen palveluk-
sessa. – Ajattelin, että vielä on mahdollisuus 
tehdä jotain muuta, hän toteaa. 

– Henkilönä olen sellainen, joka haluaa 
tehdä monenlaista. Ja yrittäjänä siihen on 
tietenkin mahdollisuus. Siitä saan sen posi-
tiviisen fiilingin päivään.

Delmac Oy On perustettu jo 1980-luvun 
alussa, mutta sen perustoiminta on ollut 
lahtelaisen teollisuuskiinteistön vuokraus-
toiminta. Nimenä Delmac on tunnettu suu-
rena kansainvälisenä puuntyöstöalan brän-
dinä, mutta suomalaisella osakeyhtiöllä ei 
Jukka Pelkosen kertoman mukaan ole kui-
tenkaan mitään kytköksiä kyseiseen yhtiöön. 

– Minun ajatusmaailmassani Delmac tu-
lee sanoista ”Delivering Machines” eli ”toi-
mittaa koneita”, toisaalta D-kirjain on ha-

kemistoissa alkupäässä, joten se löytyy suh-
teellisen helposti.

Kun Pelkonen päätti lähteä luomaan uraa 
yksityisyrittäjänä, hän halusi lopettaa uransa 
entisellä työnantajalla hyvin eli suositteli it-
selleen jatkajaa ja hoiti koulutukset sekä seu-
raajan esittelyt päämiehille sekä asiakkaille, 
ja olemassa olleet toimitusprojektit luovu-
tettiin yhdessä. 

– Eli en lähtenyt ovet paukkuen, kun 
aloitin heinäkuun 1. päivänä omassa yrityk-
sessä, hän huomauttaa.

Alku on ollut kuulemma yllättävänkin 
helppoa, kun tuntee alan ihmisiä. Ensim-
mäisen päivän aikana Delmac sai jo ensim-
mäisen tavaratoimittajan, Lohmeyerin, jol-
la on ohjelmassa paloittelusahat, cnc-nes-
tauskoneet, cnc-työstökeskukset ja reuna-
nauhoituskoneet levykalusteiden valmis-
tukseen. 

Lohmayer iq on uusi tekijä levykalus-
teteollisuuden tuotantolaitteiden valmista-

jana Euroopan markkinoilla, mutta viiden 
toimintavuoden aikana on jo yli 600 konet-
ta toimitettu ympäri Eurooppaa. Päätehdas 
on Lohmayer/Nanxing, joka on tuhansia le-
vykalustekoneita vuosittain valmistava teh-
das Kiinassa.

Jukka pelkOnen myöntää, ettei ura tule var-
maankaan olemaan helppo. Toimialalla on 
vakiintuneita toimijoita, jotka ovat isompia 
yrityksiä ja joilla on oma roolinsa. Heidän 
kanssaan on tietenkin vaikea kilpailla pie-
nenä yrityksenä.

– Aion paketoida koko repun, asiakkailla 
on erilaisia tarpeita ja projekteja, katsotaan 
mihin kykyni riittävät ja toimittajani pysty-
vät, Jukka Pelkonen toteaa.

– Jos olisin nuori yrittäjä, tilanne olisi 
varmasti toinen, mutta uskon omiin kon-
takteihini ja alan tuntemukseen. Tarkoitus 
on löytää se oma markkinarako, sillä käytän-
nössä tehtaat maksavat palkkani eli toimit-

tamani laitteet myydään tehtaan hinnoilla, 
koska kulurakenteeni on minimaalinen.

Hän uskoo hintojensa olevan asiakasystä-
vällisiä, ja kaikki on avointa – rahdit, asen-
nuskulut yms. Eli Delmacissa edetään todel-
listen kustannusten mukaan. 

Pelkonen kertoo haluavansa myös tuo-
da suomalaiseen puuteollisuuteen uusia ide-
oita. Esimerkiksi jonkun valmistajan joku 
tuote tai yksityiskohta on saattanut jäänyt 
unholaan. 

– Eli tuote on voinut olla jollakin myyn-
nissä, mutta siihen ei ole panostettu eikä ole 
tuotu julki, että näinkin tällä laitteella voidaan 
järkevästi ja tehokkaasti tehdä asioita. Helpos-
ti uraudutaan totuttuihin kaavoihin, eikä vält-
tämättä ideoida uusia ratkaisumalleja. 

– Olen erittäin aktiivinen nykyaikaisten 
viestintäkanavien käyttäjä, ja se on yksi etu-
ni perinteisiin organisaatioihin verrattuna. 
Toimintani on tavallaan informatiivista. Py-
rin tuomaan aktiivisesti esiin uusia ideoita 
ja uusia tuotteita informatiivisesti, ja kun 
sen hoitaa kunnolla, sieltä varmasti löytyy 
ostajia.

VastaanOttO On Ollut Pelkosen kertoman 
mukaan hyvä, ja tavarantoimittajat niin 
Saksassa kuin Italiassakin ovat ottaneet uu-
den yrittäjän vastaan positiivisesti. Tuote-
merkkeinä Delmacilla on jo useita laajalti 
arvostettuja huippulaatumerkkejä kuten 
esimerkiksi R. Bürkle pintakäsittelyssä ja 
puristusteknologiassa, Heesemann ja Flad-
der hiomakoneissa, Kuper höyläkoneissa, 
Mayer paloittelusahoissa ja Amis-Zerma 
murskaimissa. 

– Valmistajilla on saattanut olla jo toimi-
tuksia Suomeen ja joillakin jopa myyjä, jo-
ka kuitenkaan ei ole ollut tarvittavan aktii-
vinen, Pelkonen tarkentaa ja lisää: – En tie-
tenkään voi lähteä kaikkeen mukaan, mutta 
minulle riittää kyllä hyvin tehtävää.

Hän kertoo pyrkivänsä toimimaan myös 
konsultatiivisesti, eli asiakkaat ovat pyytä-
neet toimimaan heidän hankkijanaan esi-
merkiksi Euroopassa löytyvästä linjasta, 
jollaisen asiakas olisi kiinnostunut hankki-
maan käytettynä. 

– Tunnen käytännössä kaikki alan toimi-
jat ja pystyn helposti auttamaan hankinta-
projektin onnistuneesti. Ja jos asiakas näkee 
konsultoinnistani olevan jotain hyötyä, saan 
siitä toki asianomaisen korvauksen. Eli roo-
lini on hieman erilainen kuin aikaisemmin 
ja pyrin erottautumaan muista koneliikkeis-
tä, joilla on taas omat vahvuutensa. Heillä 
on usein isojen konsernien tuotemerkit ta-
kanaan ja kohtuullisen kokoinen organisaa-
tio. Minulla on puolestaan teknisellä puolel-
la alihankkijoita Etelä- ja Itä-Suomessa sekä 
Pohjanmaalla.

käytettyJen kOneiDen markkinOita löytyy, 
varsinkin kun tehtaita on täällä lopettanut 

toimintaansa joko eläköitymisen tai kan-
nattamattomuuden takia. Pelkonen kertoo 
pystyvänsä verkostonsa kautta realisoimaan 
tällaisten pesien koneita – osa tietysti Suo-
meen, mutta myös Eurooppaan. 

– Sellaista toimintaa ei mielestäni muilla 
koneliikkeillä ole tarjota. Yhtenä toiminta-
alueena on myös Viro, josta tunnen puu-
teollisuuden asiakaskuntaa aika paljon. On 
muutama konemerkki, joita olen myynyt 
entisessä elämässäni, joita on pyydetty myy-
mään Viroon – ei siis Suomeen.

Jukka Pelkonen näkee, että monien van-
hojen yritysten toimintatavat ovat myös pe-
rinteisiä tapoja myydä ja toimittaa työstö-
koneita. Hän puolestaan koittaa löytää niitä 
nykyaikaisia, innovatiivisempia tapoja.

Delmacin tuotekirjo sisältää koneet isois-
ta vaneritehtaan linjoista pienen puusepän-
liikkeen koneisiin. Tällä hetkellä Delmacilla 
on Pelkosen mukaan parikymmentä tavara-
toimittajaa.

VuOsien Varrella kertyneen kokemuksen 
kautta Pelkonen uskoo, että häneltä löytyy 
osaamista. cnc-koneista höyliin, sahoista 
reunalistoitukseen, pintakäsittelyyn ja pö-
lynpoistoon ja murskaukseen. 

– Ihan kaikkea on tehty. Taitaa olla sor-
mijatkoslinjat ainoa, joita en ole vuosien ai-
kana myynyt, hän naurahtaa.

Vaikka Delmacilla on halli Hollolassa, 
tarkoitus ei ole kuitenkaan pystyttää mitään 
konenäyttelyä. Tavoite on, että toimitukset 
tapahtuvat aina suoraan tehtaalta asiakkaal-
le – niin koneissa kuin varaosissakin. Määrä-
tyissä tarvikepuolen kuten esimerkiksi hio-
matarvikkeissa, hiomanauhoissa voi tieten-
kin olla pieniä varmuusvarastoja. – Kaik-
keen en kuitenkaan lähde, vaan tarvittaes-
sa ohjaan asiakkaan alan muille toimijoille.

Jos kyseessä on vähän vaativampi kone, 
esimerkiksi cnc-kone tai reunalistoitus-
kone, niin koneen mukana tulee tehtaal-
ta asentaja. Jos on takuuaikaisia hommia, 
kumppanuusverkoston asiantuntijat hoita-
vat korjaukset ja huollot.

Työuraa Pelkosella on karkeasti viitisen-
toista vuotta vielä jäljellä, joten tämä ei ole 
mikään pikkukokeilu vaan hän kertoo ole-
vansa täysillä mukana. Kuvitelmissa ei ole 
kasvattaa vuodessa yhtiötä 10 hengen orga-
nisaatioksi, mutta tulevaisuudessa on kaikki 
mahdollisuudet kasvaa.

– Koetan löytää oman roolini markki-
noilta nykyisten toimijoiden keskellä. Luo-
tan myös siihen, että kun hoidan saamani 
projektit sujuvasti, niitä tulee varmasti myös 
jatkossakin.

Edustaminen on yksi asia, mutta mitä 
saat aikaiseksi, onkin jo toinen asia. 

– Tulokset ratkaisevat, niin asiakkaiden 
kuin tavaratoimittajienkin puolella, Jukka 
Pelkonen toteaa. ■

KimmO Janas

Jukka Pelkonen 
Mayerin sahatehtaalla 
koulutuksessa vierellään 
omistaja Hans Mayer.

– Onpa yhdeltä isolta konserniltakin 
tullut puhelu, jossa ehdotettiin yhteis-
työtä, mutta koska minulla ei ole isoa 
organisaatiota, ei ole heitä kohtaan 
reilua lähteä toimimaan näin aluksi 
yhden miehen yrityksenä, Jukka 
Pelkonen paljastaa.

Lohmeyer on menestynyt 
erinomaisesti, jo yli 600 
konetta Eurooppaan.

Bürklellä on iso testi-
laboratorio tehtaallaan 
Freudenstadtissa.

Koitan löytää oman 
roolini markkinoilla 
nykyisten toimijoiden 
keskellä.
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