MESTARIFARMI OY LÖYSI
KASVULLE TILAA ILMAJOELTA
Mestarifarmi Oy:n tekniikkayksikkö muutti joulukuussa Seinäjoelta Ilmajoelle.
Mestarifarmin karjatalouskonemyyjä ja varastovastaava Erkki Ritola kertoo, että heidän
tarpeisiinsa sopivia tiloja on rajallisesti tarjolla. Seinäjoella Kauppaneliössä toimineelle
maahantuonti- ja varaosavarastolle löytyi uusi osoite Siltalan teollisuusalueelta Ilmajoelta.
– Tarvitsimme varastoon lisää korkeutta ja mahdollisuutta laajentaa toimintaamme
kustannustehokkaasti, Ritola sanoo.
Teollisuushallin vuokrannut Pohjanmaan Tiilirakenne Oy:n toimitusjohtaja Jari Autio on
tyytyväinen uudesta saman katon alla toimivasta kumppanista.
– On tosi hyvä juttu, että saamme Ilmajoelle tämän kaltaisia toimivia yrityksiä. Mestarifarmilla
on kova meininki päällä, hän kehuu.
Autiolla on ollut uudesta vuokralaisesta hyötyä myös omassa yritystoiminnassaan. Hän
kertoo, että osittain samalla alalla toimivat yritykset ovat tehneet yhteistyötä kuljetuksissa.

Jukka-Pekka Laitila ja Erkki Ritola ovat tyytyväisiä uusiin koko Suomea palveleviin
toimitiloihin, jossa on riittävästi kasvutilaa.

Hyvät liikenneyhteydet
moneen suuntaan
Noin 600 neliön suuruinen tekniikka maahantuonti- ja varaosavarasto ja sen yhteydessä
olevat toimistotilat täyttävät Mestarifarmin tarpeet pitkälle tulevaisuuteen. Ritolan mielestä
Ilmajoki on logistisesti keskeinen paikka, josta on hyvät liikenneyhteydet moneen suuntaan.
– Toimimme koko valtakunnan alueella, mutta suuri osa asiakkaistamme löytyy vahvoilta
maidon- ja lihantuotannon alueilla Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta sekä PohjoisSavosta, tekniikan johtaja Jukka-Pekka Laitila toteaa.
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elementtivalmistuksesta kokonaisvaltaiseen projektien hallintaan.
– Olemme täyden palvelun yhteistyökumppani teolliseen maatilarakentamiseen.
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kattorakenteisiin, kalusteet, lypsy-, ruokinta- ja ilmanvaihtolaitteet sekä laakasiilot ja
lietesäiliöt, varaosia ja tarvikkeita unohtamatta, Ritola luettelee.
Lapinlahdella ja Ilmajoella toimivan yrityksen yhteistyökumppaneita ovat johtavat koti- ja
ulkomaiset laitevalmistajat sekä kotimaiset rakennusaine- ja elementtitehtaat. Tärkeä
kumppani on saksalainen GEA, jonka uuden Monobox-lypsyrobotin myynti ja markkinointi
aloitettiin viime syksynä.
Reilun kymmenen miljoonan liikevaihdolla pyörivä yritys työllistää 17 henkilöä, joista kuusi
on töissä Mestarifarmin Ilmajoen toimipaikassa. Ilmajoen Kaaronojantieltä hoidetaan
Mestarifarmin markkinoimien karjatalouskonelaitteiden maahantuonti ja varaosapalvelut,
varaosamyynti ja 24/7-varaosapäivystys sekä laite- ja rakennusmyynti Etelä-Pohjamaan
alueella.
Vaikka ala on äärimmäisen kilpailtu, Mestarifarmin tulevaisuus näyttää lupaavalta.
– Tälläkin hetkellä on paineita lisätä työvoimaa varastopalveluihin, Ritola sanoo.
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