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Metsien edistyksellisintä teknologiaa alan  
parhaille ammattilaisille ympäri maailmaa.

Metsäkoneyrittäjän paras ystävä
www.ponsse.com

Tavataan FinnMETKOssa 1.–3.9. osastolla 8! 
Tule katsomaan miltä metsäkoneiden tulevaisuus näyttää.
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www.JohnDeere.fi/forestry

FinnMetkossa esiteltävässä uudessa IBC 2.0 -versiossa kouran  
ohjauksen tarkkuutta on parannettu. Älykäs ohjelmisto käyttää tietoa 
kouran sijainnista. 85 % pohjoismaisista asiakkaistamme valitsee  
kuormakoneeseensa kärkiohjauksen. 

KÄRKIOHJAUKSEN  
UUSI VERSIO – IBC 2.0

Päivässä saa enemmän 
aikaan, kun koura on helppo 
ja nopea viedä puille.” 
Janne Sipiläinen, Metsäkoneyrittäjä



Tervetuloa konealan suurkatselmukseen   
1 – 3.9.2016 Jämsän Myllymäkeen. Näyttelyalue 
on kompak tikokonaisuus ja näyttelyssä pääsee 

edelleen liikkumaan alueelta toiselle myös ilmaisilla 
FinnMETKO - busseilla. Näytteilleasettajia on lähes 
380. Kävijöitä odotamme noin 30 000 ammattihenkilöä 
läheltä ja kaukaa. Uutuuksia on esillä paljon. Osa on 
salattu aivan näyttelyaikaan asti. Näyttelymme on auki 
klo 9 – 17.00 torstaista lauantaihin.

Uutta on uusi pysäköintialue P - Mänttä – Länsi, 
minne opastamme Ponsse, Komatsu ja Nisula Forest sekä 
FinnMETKO  - kyltein. Liikennettä ohjataan Mäntän 
suunnasta ja Lahden suunnasta uudelle 9 ha alueelle. 
Uudella alueella on myös 200 – 300 tilausbussin P-alue. 
Aivan 9 - tien tuntumassa oleva, Kilpakorven raviradan 
P-alue on myös kätevä tapa vierailla näyttelyssä, bussit 

Erkki Eilavaara päätoimittaja

FinnMETKO2016 kokoaa koneväen Jämsään syyskuun alussa

Jämsä 1.9.-3.9.
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FinnMetko Oy
Sitratie 7•00420 Helsinki
p. 040 9009 410 
Y-tunnus 0757675-8 

päätoimittaja 
Erkki Eilavaara • p.040 9009 421 • erkki.eilavaara@koneyrittajat.fi 
ilmoitukset 
Tapio Hirvikoski •p.040 9009 417 • tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi
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kulkevat sieltä pääportille. Kaikki muutkin vanhat P – 
alueet ovat tietysti käytössä. 

Näyttelyalueella ja sen läheisyydessä rakennetaan 
erilaisia toimitiloja ja korjataan mm Rekolankosken 
siltaa. Näistä korjaustöistä ei aiheudu juurikaan hait-
taa näyttelyliikenteelle. Yleisöturvallisuuteen olemme 
edelleen kiinnittäneet huomiota erilaisin opastein ja 
järjestelyin. Voimalinjojen alla tapahtuva liikenne ja 
jalankulku opastetaan nyt korostetusti varoituskyltein. 

Varaa riittävästi aikaa, nähtävää ja koettavaa on pal-
jon. Näyttelyopas ja tämä lehti jaetaan kaikilla porteilla 
kasseissa teille. 

Näyttelyopas postitettiin heinäkuun alussa asiakkaille 
ja tämä lehti tulee teille elokuun lopulla. 

Tutustukaa molempiin, siitä on hyötyä Jämsässä 
vieraillessa. 

Valtra is a worldwide brand of AGCO. ® 

YOUR 
WORKING
MACHINE

UUSI N-SARJA 
ON JO PALKITTU.
KAHDESTI.

> VALTRA-MYYJÄSI, AGCO SUOMI OY 
     Lähimmän myyjän yhteystiedot saat 
     numerosta 020 45 501 tai www.valtra.fi 

VUONNA 2015 LANSEERASIMME UUDEN, 
MAAILMALLA PALKITUN T-SARJAN, JOSTA 
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Tervetuloa FinnMETKO2016 – 
työkonealan tapahtumaan. Lisää 

tietoa asiasta löytyy:  
www.finnmetko.fi

Seuraavan kerran näyttely 
toteutetaan elokuun 

lopussa 2018
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Harvennushakkuu kannattaa, kun käytettävissä on kustannustehokkaat, 
harvennuksille suunnitellut työvälineet. Sampo-Rosenlew harvesteri HR46x 
ja kuormatraktori FR28 on harvennuksen ehdoilla suunniteltu ja valmistettu.

Sampo-Rosenlew HR46x ja Sampo-Rosenlew FR28 koneketjun tuotos on 
harvennushakkuussa huippuluokkaa. Niiden hankinta- ja käyttökustannukset 
ovat dramaattisesti pienemmät verrattaessa vastaavan teholuokan muihin 
vaihtoehtoihin. Esimerkiksi harvesterin HR46x polttoaineen kulutus on vain 
noin 6 l/h! Sampo-Rosenlew HR46x ja Sampo-Rosenlew FR28 koneketju 
osaavine kuljettajineen ovat tiimi, jonka käsiin voi jokainen puuta tuottava 
metsänomistaja ilman huolta jättää harvennusleimikon.

Sampo-Rosenlew Oy toivottaa sinut tervetulleeksi kokemaan 
harvennushakkuun huumaa. Me Sampo–tiimissä pidämme huolen että työ 
sujuu. Huolto- ja varaosapalvelumme ovat alansa huippua. 

Tule mukaan elämään Sampo-Rosenlew  -menestystarinaa!

SAMPO ROSENLEW METSÄKONEET

YLIVOIMAA
HARVENNUKSEEN
YLIVOIMAA
HARVENNUKSEEN

Konekaupoissa ota yhteys Mikkoon tai Ahtiin!
SAMPO-ROSENLEW OY
Konepajanranta 2A
P.O. Box 50
28101 Pori
Tel. +358 207 550 555

Mikko Pihala
Metsäkonemyynti
4-tien länsipuoli
puh: 050 500 1092

Ahti Sormunen
Metsäkonemyynti
4-tien itäpuoli
Puh: 0400 346 650

ahti.sormunen@sampo-rosenlew.fimikko.pihala@sampo-rosenlew.fi

UUSI HR46x
NYT MYYNNISSÄ!

Kehätie 25   I   64100 Kristiinankaupunki   I   p. +358 207 344 640

WWW.KONE-KETONEN.FI
TEHOA JA TARKKUUTTA

KETO-51 ECO LD3
UUTUUSMALLI

FINNMETKO-MESSUILLA!

OSASTOMME:
502, 504

Tomi Ruuska 044 7004 212, Jeremias Leppänen 040 5921 925
Myynti: 
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silent little giant PROFI54Green Line

JÄTTIpikku

hiipii kuin ilves ja tekee
työtä kuin karhu. On se. 
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Asko Piirainen, Koneyrittäjien 
puheenjohtaja 
 "Investointivaraus käyttöön"

Koneyrittäjät ovat jo pitkään esittäneet 
yritysverotukseen investointivarauk-
sen käyttöönottoa. 

Mikäli investointivaraus olisi käytös-
sä, yritys voisi tehdä verotettavasta voitostaan 
varauksen, jolloin sen ei tarvitsisi maksaa sii-
tä veroa. Varaus on käytettävä investointiin tie-
tyn ajan kuluessa. Mikäli näin ei tehdä, voitosta 
maksetaan veroa.  

Koneyrityksissä investointivarauksella voitai-
siin tasata investointeja ja tehdä ne tarkoituksen-
mukaisemmin ja pitkäjännitteisemmin. 

– Yrittäjät tarvitsevat lisää keinoja investoin-
tien suunnitteluun ja toteutuksiin, sanoo Kone-
yrittäjien puheenjohtaja Asko Piirainen.

Varauksella voitaisiin myös tasoittaa erilais-
ten vuosien aiheuttamaa vaihtelua. Monilla ko-
netyön aloilla ollaan esimerkiksi paljolti säiden 
armoilla. Turvetuotanto on tästä hyvä esimerk-
ki. Sääoloilla on vaikutusta siihen, millaista tu-
losta yritys kulloinkin pystyy tekemään. Vuosit-
taiset vaihtelut voivat olla suuriakin. Syille yritys 
itse ei välttämättä voi mitään. Investointivaraus 
auttaisi tällöin tasoittamaan huonojen ja hyvien 
vuosien vaikutuksia.

– Konetyöalat ovat suhdanneherkkiä ja pää-
omavaltaisia aloja. Investointivaraus auttaisi 
suhdannevaihteluiden tasaamisessa ja inves-
tointien ajoittamisessa. Se myös auttaisi kehit-
tämään pienyritysten vakavaraisuutta, Piirainen 
luettelee.

Investointivaraus on kirjattuna nykyiseen hal-
litusohjelmaan. Keskustapuolue kiirehti varaus-
ta jo tämän syksyn budjettiriihipäätökseksi elo-
kuun lopulle, mutta ainakin elokuun alkupuo-
lella valtiovarainministeri Petteri Orpo halusi 
pitää kiinni hallituksen alkuperäisestä suunni-
telmasta ja aikataulusta. Sen mukaan yritysve-
rotuksen uudistamisesta tehdään syksyn aika-
na perusteelliset selvitykset ja vasta keväällä on 
päätösten aika. Lehtemme ilmestyy budjettirii-
hen aikoihin ja silloin lienee selvillä varauksen 
kohtalo tältä syksyltä.

Siinä Piirainen on Orpon kanssa samalla lin-
jalla, että investointivaraus helpottaa vain niitä 
yrityksiä, jotka tekevät voittoa. Huonompi tilan-
ne on niissä yrityksissä, joissa ei synny verotet-
tavaa tulosta. Yritysveroratkaisuilla ei niitä au-
teta.

Tommi Lahti, energiavaliokunta 
 
"Typeryyden kulho täyttynyt"

Kotimaisen energiantuotannon huka-
tut mahdollisuudet saavat energia-
valiokunnan puheenjohtajan Tommi 
Lahden tuskastumaan.

– Typeryyden kulho on jo niin täynnä. Suo-
messa on tapahtumassa merkittävä rakenteel-
linen muutos ja yhden energiantuotantomuo-
don tuho, hän sanoo. 

Lahti viittaa sähkön tuotantoon kotimaisel-
la biomassalla. 

– Jos luovutaan siitä ajatuksesta, että koti-
maisella biomassalla kannattaa tuottaa säh-
köä, paljon tuotantokapasiteettia jää ilman 
käyttöä. Siinä häviää paljon enemmän kuin 
pelkät hakeyrittäjät. Esimerkiksi olemassa 
olevat energialaitokset ovat pitkälti kunnal-
lisessa omistuksessa ja niiden puuenergian 
käytöllä on suuri vaikutus alueiden metsiin ja 
myös talouteen.   

Kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä 
ovat syöneet sekä ulkoiset tekijät että erityi-
sesti aivan omat kotimaiset poliittiset päätök-
set, joilla markkinoita on sekoiteltu. 

Tämän kesän Kemera-sotku on viimeisin 
esimerkki markkinoiden hämmentämisestä. 
Kemera-rahoitus muodostaa kotimaisen puu-
energian tuotannossa yhden haaran ja jokai-
nen vääntö Kemera-tuen ehdoista tai maksa-
tuksista aiheuttaa merkkinoille häiriötä ja epä-
varmuutta. 

Keväällä voimaan tullut uusi Kemera ehti ol-
la voimassa vain pari viikkoa, kun tuen myön-
täminen jouduttiin keskeyttämään tietyillä 
työlajeilla myöntövaltuuksien täytyttyä. Kes-
keytys koskee taimikon varhaishoidon, nuo-
ren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tu-
kea.  Kesän aikana on etsitty ulospääsyä patti-
tilanteesta. Ministeriö laati Kemera-asetuksen 
muutosesityksen kesän aikana.

– Esitys on energiapolitiikan ja metsäha-
ketta tuottavien toimijoiden kannalta muutos 
huonompaan suuntaan. Energiapuun hankin-
nan ja käytön edistäminen on siinä unohdet-
tu kokonaan. 

Esityksen mukaiset tukikelpoiset kohteet 
ovat aiempaa pienipuustoisempia ja runko-
luvultaan suurempia. Lopputuloksena on, et-
tä merkittävä osa nuorten metsien käsittely-
kohteista muuttuu energiantuotannon kannal-
ta taloudellisesti kannattamattomiksi. Esitys 

myös loisi järjestelmästä entistä monimutkai-
semman ja hallinnollisesti raskaamman, kun 
se toisi mukanaan lisää tarkasteltavia rinnan-
korkeusläpimittarajoja.

Koneyrittäjät ovat esittäneet nykyiseen Ke-
mera-sotkuun ratkaisuksi sitä, että myöntöval-
tuuksia tarkasteltaisiin koko ohjelmakauden 
mittaisena jaksona vuositason sijaan. Myös 
hakemusten toteutusaikaa pitäisi lyhentää ny-
kyisestä kolmesta vuodesta vuoteen ennakoi-
tavuuden parantamiseksi.

– Kestävämpi ratkaisu olisi tehdä koko jär-
jestelmään rakenteellinen muutos. Jatkossa 
metsänhoidon taloudellinen tuki voitaisiin oh-
jata verotuksen keinoin niille metsätyölajeille, 
joiden tukeminen arvioitaisiin tarpeelliseksi. 

Markku Suominen, 
maarakennusvaliokunta 
 "Nuorten työhaluja  
  ei saa tappaa"

Nuorten työllistämisestä on helpotet-
tava purkamalla turhia pätevyys- ja 
ikävaatimuksia. Innokkaan työnha-
kijan käännyttäminen pois vain sik-

si, ettei tällä ole riittävästi ikää tai taskussa 
pinkkaa pätevyyskortteja, on varapuheenjoh-
taja Markku Suomisen mukaan paitsi turhaut-
tavaa myös tuhoisaa tulevaisuuden kannalta.

– Kuka haluaa sanoa innokkaalle 15–16-vuo-
tiaalle työnhakijalle, että yhteiskunta ei tarvit-
se sinun panostasi?

Maarakennusala tarvitsee osaajia tulevai-
suudessakin. Positiivista on se, että alan töi-
hin olisi tulijoitakin, jos heitä vain voisi töihin 
ottaa. Suomisen mukaan into maarakennus-
alan töihin on suuri 15–16-vuotiailla nuorilla, 
jotka ovat juuri peruskoulun viime metreillä 
tai aloittamassa sen jälkeistä elämää. 

– Siinä vaiheessa ei saa tappaa nuoren työ-
haluja. 18–20-vuotiailla ei enää ole samanlais-
ta intoa hakea töitä. Eikä ihme, jos se on tapet-
tu jo 15-vuotiaana byrokratiaan.

Esteeksi nousee se, että monella rakennus-
työmaalla vaaditaan täysi-ikäisyyttä kaikilta, 
myös tilapäisiltä kesätyöntekijöiltä. 

Vaatimuksia perustellaan turvallisuussei-
koilla. Suominen kuitenkin muistuttaa, että 
nuoret eivät ole työmailla yksin vaan aina jon-
kun ammattilaisen valvonnassa.  

Suominen on törmännyt surkuhupaisiin ti-
lanteisiin vaatimusten tähden. Peruskoulun 

Koneyrittäjän polku on ohdakkeinen, joten raivattavaa riittää.

opetukseen kuuluu TET-jakso, jolloin koulu-
laiset pyrkivät tutustumaan työelämään – mie-
lellään vielä itseä kiinnostavalla alalla. Maara-
kennusalaan tutustuminen on kuitenkin jopa 
TET-jaksolla vaikeaa.

– Meidän TET-jaksolaiset yritettiin ajaa pois 
työmaalta. Paljon jouduttiin kaivamaan pykä-
liä, että heidät saatiin pitää työmaalla, toki pä-
tevän henkilön välittömässä läheisyydessä.

– On ikävää, että nyt kun on saatu 15-vuo-
tiaille lupa ajaa traktoria työmaalla, ei ole työ-
maita, joille alaikäinen saa mennä.
Työllistämistä vaikeuttavat myös lukematto-
mat pätevyys- ja korttivaatimukset. 

– Korttiviidakkoa pitäisi vähentää, koulutuk-
sia yhdistää ja suoritustapoja yksinkertaistaa.  

Timo Tolppa, metsävaliokunta  
 
"Ylikapasiteetti vaivaa 
metsäkonealaa"

Metsäalalla on teollisuuden suurin-
vestointi-ilmoitusten vanavedessä 
hehkutettu jo jonkin aikaa uusien 
koneiden ja kuljettajien tarvetta. 

Koneyrittäjien varapuheenjohtaja ja metsäva-
liokunnan puheenjohtaja Timo Tolppa suitsii 
hehkutusta.

– Puunkorjuussa on jo nykyisellään paha 
ylikapasiteettitilanne. Kapasiteettia on liikaa, 
vaikka näköpiirissä olevat puunkäyttöä lisää-
vät investoinnit toteutuisivat. Tämä tietää alal-
la väistämättä rajua kilpailua ja pudotuspeliä, 
toteaa Tolppa. 

Metsäteollisuus on arvioinut, että tuleva 
puun käytön lisäys tarkoittaisi jopa 10 miljoo-
naan kuutiometrin lisähakkuita vuodessa. Sa-
malla on korostettu uusien kuljettajien ja ko-
nekaluston tarvetta.

– Yli-investointeja ei tarvita, sillä nykyinen 
konekanta ja elinkelpoiset metsäkoneyrittäjät 
riittävät hyvin jopa 10 miljoonan kuution lisä-
hakkuisiin. Esimerkiksi viime vuonna koko-
naishakkuumäärä lisääntyi usealla miljoonalla 
kuutiolla, mutta se ei tuntunut juuri missään.

Alalla jo nyt oleva ylikapasiteetti on monen 
asian seurausta. Koneet ovat entistä kehitty-
neempiä, tehokkaampia ja tuottavampia. Kul-
jettajien osaaminen ja tuottavuus on niin ikään 
lisääntynyt. 

– Koneyritykset ovat ansiokkaasti kantaneet 
kortensa kekoon kustannuskilpailukyvyn pa-
rantamisessa, Tolppa sanoo.

Koneyrittäjien tulosselvityksen 
perusteella konetyöalojen yritykset 
ovat melko vahvasti jakautuneet 
menestyjiin ja huonommin 
suoriutujiin. Kysyimme Koneyrittäjien 
liiton puheenjohtajistolta, mitä toimia 
tarvittaisiin, että kaikki koneyritykset 
pääsisivät eteenpäin? Raivattavaa 
riittää, mutta onneksi on myös 
ratkaisuja.

Lisäksi harvennuksissa korjattavan puun 
keskikoko on kasvanut. Muun muassa nämä 
syyt vaikuttavat siihen, että jo nyt käytössä ole-
va kalusto käy osin tyhjäkäynnillä. 

– Tulevaan vaikuttaa paljon myös se, mil-
laisia poliittisia päätöksiä energiapuun kohta-
losta tehdään.

Hallaa metsäkoneyrityksille tekee myös 
puunkorjuutahdin tempoilu, joka on erityises-
ti viime vuosina lisääntynyt huolestuttavasti. 
Asiakastaho kaasuttaa ja jarruttaa vuorotel-
len yhä tihenevässä tahdissa. Esimerkiksi vii-
me joulukuussa iso osa puunkorjuukalustoa 
seisoi. Koneyrittäjien kyselyn mukaan kalus-
ton käyttöaste oli tuolloin keskimäärin 60–70 
prosenttia.

Ylikapasiteetista metsäkonealalla kertoo 
myös Koneyrittäjien tuore tuloskysely. Sen 
mukaan metsäkonealan keskimääräisen yri-
tyksen liikevaihto laski jo toista vuotta peräk-
käin. 

– Asiakastaho tietysti ottaa tilanteesta hyö-
dyn irti urakkasopimusneuvotteluissa paina-
malla korjuuhintaa alaspäin. Yrittäjät odotta-
vat pudotuspelin sijaan asiakkailta vastuullis-
ta sopimuspolitiikkaa.  Jos puunkäyttö tule-
vaisuudessa lisääntyy odotusten mukaisesti, 
puunkorjuu onnistuu vain, jos jäljellä on elin-
kelpoisia ja osaavia metsäkoneyrityksiä, Tolp-
pa sanoo.

Tolppa muistuttaa, että alalle ei kaivata pu-
dotuspelin aiheuttamia lieveilmiöitä: verojen 
maksun hylkäämistä ja työehtosopimusten 
noudattamatta jättämistä. Ne vääristävät kil-
pailua ja lasku niistä lankeaa asiansa hoitavi-
en niskaan.
– Haluamme, että kaikki pystyvät hoitamaan 
myös yhteiskunnalliset velvoitteensa asianmu-
kaisesti, Tolppa toteaa.

SIRPA hEISKANEN

Koneyrittäjien puheenjohtajisto:

Raivattavaa riittää 

Asko Piirainen, Koneyrittäjien puheenjohtaja 

Tommi Lahti, energiavaliokunta Markku Suominen, maarakennusvaliokunta Timo Tolppa, metsävaliokunta 
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Omistatko 
työkoneita ja 

toimit maarakennus-, 
metsä- tai energia-alalla? Kaipaatko ajankohtaista markkinainformaatiota? Tukea työntekijöiden palkkaamiseen ja työsuhdeasioiden hoitoon? Ajatteletko, että pitää vaikuttaa yhteiskunnassa ja valvoa koneyrittäjien etua parempien yrittämisen edellytysten luomiseksi? Jos vastasit itsellesi mielessäsi kyllä, niin Koneyrittäjät ja sen 16 alueellista jäsenyhdistystä ovat juuri sinua asiallasi. Tule mukaan, yhdessä saamme enemmän aikaan !

Yrittämisen edellytykset eivät synny itses-
tään, vaan ne on luotava yhdessä. Kone-
yrittäjät on energia-, maarakennus- ja met-
säalan valtakunnallinen yrittäjä- ja työnanta-

jajärjestö. Jäsenille tarjoamme palveluita, jotka edistävät 
ammattitaitoa ja yritystoimintaa. Meillä on jäsenyhdis-
tyksiä 16, jotka hoitavat alueillaan paikallista yhteistyö-
tä kuten, koneyrittäjien asiakkaiden, alan oppilaitosten, 
koneliikkeiden, tarvike- ja varaosaliikkeiden, vakuutus-
yhtiöiden sekä öljy- ja polttoaineyhtiöiden kanssa.

Yhdistykset valvovat jäseniensä taloudellisia etuja, te-
kevät etusopimuksia mm. polttoaineista ja koulutuksis-
ta jäsentensä hyödynnettäväksi sekä järjestävät vapaa-
ajan toimintaa, kuten moottoripyöräretkiä ja kelkkasa-
fareita. Virkistystapahtumat ovat oiva mahdollisuus ta-
vata muita yrittäjiä ja keskustella mieltä askarruttavis-
ta asioista. Jakaa ne yrittäjän arkeen kuuluvat myötä- 
ja vastatuulet.

Koneyrittäjien ääni kuuluu

Koneyrittäjät toimii aktiivisesti laajalla rintamalla yh-
teiskunnassa ja osallistuu edunvalvontaan, eturyhmien 
välisiin neuvotteluihin, lainsäädäntötyöhön ja edustami-
ensa alojen kehittämishankkeisiin. Koneyrittäjät neu-
vottelee työehtosopimukset sekä auttaa ja neuvoo jäse-
niä työsuhdekysymyksissä. Koneyrittäjien ääni kuuluu 
maakunnista aina eduskuntaan saakka. Liittymällä jäse-
neksi voit vaikuttaa yhdessä muiden kanssa.

Tiedotusta ja henkilökohtaista neuvontaa

Oikea tieto on yrittäjälle kullan arvoinen asia. Kone-
yrittäjät ottaa kantaa ja tuottaa ajankohtaista tietoa jä-
sentensä käyttöön. Jäsenetuihin kuuluvat ammattileh-
ti Koneyrittäjä ja jäsenlehti KL-uutinen. Erilaiset koko-
ukset, yhteiset tilaisuudet ja seminaarit tuovat tervetul-
lutta vaihtelua yrittäjän arkeen.

Koneyrittäjien jäsenyys tarkoittaa pääsyä jäsensivuil-
le, josta voi hyödyntää itselle tarpeellista tietoa paikasta 
tai ajasta riippumatta. Jäsenille tarkoitetussa ekstrane-
tissä on tarjolla työsuhde- ja urakointilomakkeita, mark-
kinoiden hintatilastoja, kustannuskehitystietoa. Yhtey-
denottaminen on helppoa myös puhelimitse. Toimihen-
kilöt palvelevat jäseniä ja heidän yhteystiedot löytyvät 
helposti liiton nettisivuilta.

Jäseneduista hyötyä

Jäsenetujen myötä saat alennuksia mm vakuutusmak-
suista, poltto- ja voiteluaineista sekä hydraulituotteista. 
Yhteistyösopimukset tuovat alennuksia mm. puhelui-
hin ja erilaisiin yrittäjän tarvitsemiin palveluihin, kuten 
perintään tai oikeudelliseen neuvontaan. Koneyrittäjil-
lä on yhteistyötä vakuutusyhtiö IF:n kanssa. Olemme 
osaltamme vaikuttaneet juuri koneyrittäjille soveltuvien 
vakuutusehtojen muodostamiseen. Tarjoamme jäsenil-
lemme oikeusturvavakuutuksen, joka koskee paitsi var-
sinaista jäsenen yrittäjätoimintaa myös yritystoimintaan 
liittyviä työsuhdeasioita ja konekauppaa.

Ihmisenkokoinen ja näköinen

Koneyrittäjät järjestönä on kannattavan, kehittyvän ja 
kilpailukykyisen koneyritystoiminnan edistäjä, edun-
valvoja ja kehittäjä. Toimintamme perusta on näkemys-
tä omaavat luottamushenkilöt, aktiivinen ja sitoutunut 
jäsenistö, kyvykäs henkilöstö sekä kattava yhteistyöver-
kosto. Olemme helposti lähestyttävä, avoin ja luotetta-
va, ihmisenkokoinen järjestö.

VILLE MANNER

Yhdessä enemmän – meitä on jo 2500 

Tutustu tarkemmin 
Koneyrittäjien toimintaan ja 
jäseneksi liittymiseen: www.
koneyrittajat.fi. Sivuilta löydät 

jäsenmaksulaskurin. Voit täyttää 
yhteystietosi sivuilla olevaan 

lomakkeeseen ja sinuun ollaan 
yhteydessä.Ihmisenkokoinen ja 

näköinen
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YTM-Industrial
INDUTRADE GROUP

Tuottavuutta parantava pölynhallintajärjestelmä 

Ohjaamon tuloilmalle

Moottorin imuilmalle

Lisätietoa: www.ytm.fi/liikkuvakalusto/ 

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

Sy-Klone messuilla

Osasto 734

YTM-Industrial Oy   ●   Tiilenlyöjänkuja 9 B, 01720 Vantaa   ●   Puh. 029 006 230   ●   ytm.info@ytm.fi   ●   www.ytm.fi/liikkuvakalusto/

Hämeenlinna
Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna
Puh 03 644 0400

Jyväskylä
Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä
Puh 014 338 8700

Rovaniemi
Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi
Puh 016 321 0100

Se on

                          -telamallistoon on suunniteltu 
kaksi uutta metsäkonetelaa: Kovax ja Kovax-Soft.

 
Kovax on ns. normaalimittaisella telakengällä 
oleva maastoystävällinen, kahdella vetoharjalla 

oleva perustela.
 

Kovax-Softin kenkäprofiili on sama mutta 
telakengät ovat pidemmät, ylittävät 

sivulenkkilinjan ja ovat päistään pyöristetyt.
 

Kovax-Softin telakenkäpituudet ovat 903mm tai 
955mm rengaskoon mukaan.

Kuvassa KOVAX-SOFT

KOVAX
SOFT!
mutta se voi olla myös

METKO, 
osasto 264

Tervetuloa! Osasto 11

www.logset.com

Y K S I N K E R T A I S E S T I   P A R E M P I

Logset Oy
Hännisentie 2
66530 Koivulahti
Puh. 010 286 3200
Fax 06 210 3216

Myynti:
Erno Mäntynen
040 849 3115
010 286 3224
erno.mantynen@logset.fi

Fi-Koneyrrittäjä-AP-216xH153.indd   1 29/07/2016   20:39N
im

i ..................................................................... 
 

............................................................................. 
 

O
so

ite
 .................................................................

.............................................................................
Po

stio
s. ................................................................

Pu
h

. .....................................................................

La
h

ja
tila

u
kse

n
 va

sta
a

n
o

tta
ja

N
im

i .....................................................................
.............................................................................
O

so
ite

 .................................................................
.............................................................................
Po

stin
ro

 ja
 -to

im
ip

a
ikka

 ....................................

Tila
a

n 2016 vuo
sitila

us               70
E+ a

lv
K

o
ne

yrittä
jä

n 2016 ke
sto

tila
us 67

E+ a
lv

FinnM
etko O

y
m

aksaa
postim

aksun

FinnM
etko O

y
tunnus 5007665
00003 H

ELSIN
KI

....kertoo kaiken koneilla yrittäm
isestä

10
numeroa vuodessa

      
PARAS

KATTAUS  
SISÄPIIRITIETOA  

ALALTA!

TILAA NYT  
KONEYRITTÄJÄ!

työpäiväkirja
taskukalenteri



16  • 6/2016

Energia- ja korjausvelkahaasteet kunnissa 
vaativat viisaita paikallisia ratkaisuja. Ei ole 
se ja sama, millä kotikunta lämpiää tai missä 
kunnossa sen katu- ja vesihuoltoverkostot 
ovat. Ensi kevään kuntavaaleissa 
äänestetään, ketkä näistäkin asioista 
päättävät. heidän päätöksillään ohjataan 
alueiden arkea ja taloutta. 

SIRPA hEISKANEN

lä. Koneyrittäjät ovat törmänneet käytännössä nykyisen lainsäädän-
nön ongelmiin ja vaatineet niihin muutosta. Liian suuret urakkako-
konaisuudet ja ylimitoitetut vaatimukset esimerkiksi tarjoajan liike-
vaihdon suuruudesta rajoittavat pk-yritysten mahdollisuuksia osal-
listua tarjouskilpailuihin. Samalla vaikeutuu myös yrityksen mah-
dollisuus kasvaa ja kehittyä. Uudessa lakiehdotuksessa näihin epä-
kohtiin on esitetty parannusta. Ehdotus edellyttää hankintojen pilk-
komista pienempiin osiin ja vaati hankintayksikköä perustelemaan, 
jos näin ei ole tehty. Liikevaihtovaatimukseksi on kirjattu, että se saa 
olla korkeintaan kaksi kertaa hankinnan kokoinen. 

Energiayhtiöihin selkeää omistajaohjausta

Kuntapäättäjien tulee ymmärtää oma roolinsa ja laaja harkintaval-
tansa myös kuntien energiayhtiöiden omistajaohjauksessa. Omis-
tajaohjauksella raamitetaan halutun toiminnan rajat ja luodaan puit-
teet sille, millaisia riskejä energiayhtiön toimiva johto voi ottaa.

– Energiaratkaisuilla voidaan vaikuttaa alueen työllisyyteen ja 
talouteen sekä huoltovarmuuden ylläpitoon. Energiayhtiössä voi 
esimerkiksi olla houkutus käyttää polttoaineena halpaa venäläistä 
haketta. Tällainen lyhytnäköinen osaoptimointi vaarantaa kotimai-
sen energian tuotantoketjujen olemassaolon ja siten myös huol-
tovarmuuden. Lisäksi jäävät saamatta kotimaisen energian käy-
töstä aluetalouteen kertyvät eurot ja verotulot, muistuttaa Peltola.

Peltola perää kuntiin keskustelua energiaratkaisuista sekä ener-
giakysymyksissä noudatettavista perusteista ja linjauksista. Esi-
merkiksi kuntien omien kiinteistöjen lämmitysvalintojen pitää pe-
rustua koordinoituun kokonaisnäkemykseen. Myös kaavoituksel-
la voidaan ohjata lämmitysvalintoja. Niin halutessaan kuntapäät-
täjät voivat ohjata kunnan energiankäyttöä kotimaiseen uusiutu-
vaan puu- ja turve-energiaan. Näin vahvistettaisiin samalla huolto-
varmuutta, kotimaista työllisyyttä sekä aluetaloutta.

Kuntavaalit pidetään Manner-Suomessa 9.4.2017. 

Kuntahankinnoissa halvin 
ei ole aina 
edullisin

Eläkepommi” uhkaa paitsi väestöä myös kuntien vesi- jäte-
vesi-, tie- ja katuverkostoja. Jos niiden iän mittarina käy-
tettäisiin ihmiselämää, valtaosa olisi jo pitkälti keski-ikäi-
siä tai vanhuksia. Vanhentuneiden verkostojen saneeraus-

tarve on suuri ja korjausvelka kasvaa vuosi vuodelta. On arvioitu, 
että nykyinen vesi- ja viemäriverkostojen saneerausmäärä pitäi-
si 2–3-kertaistaa, jotta korjausvelka saataisiin poistettua kymme-
nessä vuodessa.

– Kunnat ovat suuren muutoksen edessä. Sote-uudistuksen 
myötä ne voivat keskittyä ja ohjata entistä paremmin taloudellisia 
resurssejaan kuntien elinvoimaisuuteen ja elinkeinojen toiminta-
edellytysten parantamiseen. Yksi odottava kohde on verkostojen 
korjausvelan vähentäminen, toteaa Koneyrittäjien toimitusjohta-
ja Matti Peltola.

Kuntien hankinnoissa tarvitaan osaamista ja näkemystä

Resurssien oikea ohjaaminen edellyttää hankintayksiköiltä tilaa-
jaosaamista ja kuntapäättäjiltä näkemystä. Mikä tehdään itse kun-
nan omana tuotantona, mikä kilpailutetaan ulkopuolisena urakka-
na? Hyvä olisi tietää, mikä on kunnan oman teknisen tuotannon kil-
pailukyky verrattuna ulkopuoliseen urakointiin.

Pelkän hinnan lisäksi hankinnoissa voidaan ottaa huomioon 
myös muita tekijöitä, kuten esimerkiksi kokonaistaloudellisuus 
tai aluetalousvaikutukset. Peltolan mukaan pitäisikin, sillä halvin 
hinta ei välttämättä ole edullisin, kun katsotaan asiaa laajemmin.

– Kuntien tulee panostaa tilaajaosaamiseen ja hankintojen pilk-
komiseen, jotta myös paikalliset pk-yritykset voivat osallistua han-
kintoihin. Näin varmistetaan markkinoiden toimivuus ja urakoin-
tipalveluiden saatavuus pitkällä aikavälillä. Samalla ”lähiurakointi-
palveluiden” käyttö vahvistaa alueen omaa elinvoimaisuutta.

Hankintalakia uudistetaan parhaillaan. Sipilän hallitus jätti lakieh-
dotuksensa eduskunnalle kesäkuussa ja sen käsittely jatkuu syksyl-

Matti Peltola 
Koneyrittäjien 
toimitusjohtaja
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valmistuksesta ja levityksestä va-
pautuviin määriin. Kivennäismai-
den havupuuvaltaisten metsien 
typpilannoitus on siis merkittävä 
ilmastoteko.

Ammattitaito  
ratkaisee 
 tuloksen
Onnistunut lannoitus vaatii am-
mattitaitoa suunnittelijalta alka-
en kohde- ja lannoitevalinnasta ja 
päätyen kulkuyhteyksien suun-
nitteluun ja lannoitusajankoh-
taan. Maalevityksessä tekijä tar-
vitsee kohteelta uraverkoston 
mieluiten paikkatietona, kunnol-
lisen lähellä työmaata olevan va-
rastopaikan ja tarkat tiedot koh-
teesta. Kesälevityksessä tieto 
upottavista kohdista ja ojaverkos-
tosta mahdollistaa laadukkaan to-
teutuksen. 

– Kun nuo asiat ovat kunnos-
sa, niin mikäs se on viettää kau-
nis kesäyö lantoja levittäen, tote-
si Kai Valta. 

Kesäkuinen päivä on jo 
kääntynyt illaksi, kun 
yrittäjä Kai Valta ottaa 
asuntoautolta termos-

pulloon kahvia ja muutaman voi-
leivän ja aloittaa yövuoron lannoi-
tustyömaalla Savon ja Keski-Suo-
men rajamailla. Keskikesällä va-
loisaa riittää onneksi lähes ympä-
ri vuorokauden ja levitystraktorin 
tehokkaat led-valot valaisevat lähi-
seudun tehokkaasti. 

Uraverkostolla on väliä

Maalevityksessä säännöllinen, 
riittävän leveä ja loivakaarteinen 
uraverkosto on onnistuneen lan-
noituksen edellytys. Paikkatieto-
na saatava urakartta auttaa levit-
täjää merkittävästi, jos hakkuus-
ta on kulunut useita vuosia. Kai 
Vallan mukaan pistourat, pehme-
ät maastonkohdat ja urien yleinen 
epäselvyys ovat pahimpia työn hi-
dastajia. 

– Osa lannoitustyön tilaajista 
toimittaa urakarttoja työmaista ja 

loppujenkin toivoisi tekevän sa-
moin, toteaa Valta. 

Levityskoneen hytissä istues-
saan voi todeta asian olevan juuri 
näin. Muutaman vuoden kuluttua 
hakkuusta osa urista saattaa olla 
niin umpeenkasvaneita, että on 
mahdoton sanoa varsinkin mut-
kissa ja risteyksissä, minne pitäisi 
ajaa. Tämä korostuu tietenkin pi-
meässä työskennellessä.

Työmaallekin olisi päästävä

Metsäautoteiden kapeus, mutkai-
suus ja heikko kantavuus ovat ke-
sälevityksessä suurimpia ongel-
mia. Lannoiterekan pitäisi saada 
jätettyä lannoitteet mahdollisim-
man lähelle työmaata varastoon, 
jotta siirtomatka levitystraktoril-
la ei kasvaisi kohtuuttoman pit-
käksi. Pitkällä lavetilla pitäisi saa-
da tuotua paikalle myös levitys-
traktori lähelle työmaata. Talvel-
la ongelmia aiheuttaa metsäties-
tön mäkisyys ja erityisesti auraa-
mattomuus. Tuhkarekalle saate-

taan muistaa aurata tie, mutta jo 
parissa päivässä sama metsätie voi 
umpeutua niin, että lavetti ei enää 
kulje sillä. 

Tuottoa omistajalle  
ja hyötyä  
ilmastolle
Lukuisat tutkimukset todistavat, 
että metsän lannoittaminen lisää 
puuston kasvua. Typpilannoitus 
lisää kivennäismaiden männiköi-
den kasvua vähintään 12 m3 kym-
menen vuoden aikana Etelä-Suo-
messa. Kuivahkon kankaan män-
nikössä kasvun lisäys on ollut 
parhaimmillaan 16-19 m3 kymme-
nen vuoden aikana. Keski-ikäis-
ten metsien lannoitukseen sijoite-
tulle eurolle saadaan korkoa hel-
posti yli 10 %. Se on siis nykyisiin 
pankkitilille maksettaviin korkoi-
hin verrattuna hyvinkin sataker-
tainen tuotto. 

Lisäkasvu sitoo puustoon pitkä-
aikaisesti noin 20-kertaisesti hii-
lidioksidia verrattuna lannoitteen 

Lannoitus  
- haastavaa 
mutta 
hyödyllistä

Lannoitus on todettu useissa tutkimuksissa 
yhdeksi kannattavimmista investoinneista 
puuntuotannon lisäämiseksi. Oikealla kohteella 
lannoitukseen sijoitettu euro voi tuottaa 
satakertaisesti verrattuna pankkitilin korkoon. 
Myös ympäristöhaittoja voidaan hallita ja 
ilmaston kannalta lannoitus on jopa eduksi.

Yrittäjä Kai Valta näyttää, miten varastopaikalle jätetyt lannoitesäkit suljetaan 
kastumisen ehkäisemiseksi. Pienellä vaivalla saadaan suuri hyöty, totesi Valta.

Typpilannoitus kuivahkon kankaan männikössä on metsänomistajalle erittäin 
kannattavaa.

Automaattisesti 
säätyvällä 
levittimellä on 
tuloksena tasainen 
lannoitusjälki. 

TIMO MAKKONEN

www.volkswagen-hyotyautot.fi

Volkswagen-hyötyautomallisto.

Tulossa uusi Volkswagen Amarok V6.

Volkswagen Transporter on Van of the Year 2016. Valintaraadissa Hyötyajoneuvojulkaisujen toimittajia 24 maasta ympäri Eurooppaa.

Laajasta mallistosta löytyy ratkaisu jokaiseen kuljetustarpeeseen. Tehokkaat ja

vääntävät moottorit sekä monet ajoturvallisuutta ja -mukavuutta parantavat

ominaisuudet tekevät Volkswagenista ykkösvalinnan hyötyautojen joukossa.

Tervetuloa tutustumaan ja koeajamaan lähimmälle Volkswagen-myyjälle.

Volkswagen Hyötyautot ovat mukana

FinnMETKO-näyttelyssä, tervetuloa

tutustumaan kattavaan mallistoomme!

Suositusvähittäishinnastot: Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan, Crafter 30.5.2016. Amarok 6.7.2016. Amarok alk. 46 909€ CO2-päästöllä 206 g/km, Caddy alk. 24 860 € CO2-päästöllä
131 g/km, Transporter alk. 34 126 € CO2-päästöllä 176 g/km, Crafter alk. 38 208 € CO2-päästöllä 208 g/km. Malliston yhdistetty EU-kulutus 4,5-8,3 l/100 km. Hinta sisältää toimituskulut 600 €. 
Kuvien autoissa erikoisvarusteita.
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Kun siemenviljelystä on 
odotettavissa tuottoja 
siementen myyntituloi-
na 2030-luvun alussa, on 

perustamistoimiin syytä satsata ja 
tehdä ne huolella. Näin toimii Met-
sähallituksen omistama tytäryhtiö 
Siemen Forelia Oy. Metsähallitus 
on saanut vaihtokaupassa kaupun-
gilta 17,5 hehtaarin Kreivilän pel-
totilan.

– Salaojitus tehdään juhannuk-
sen jälkeen ja vartetut Haapasten-
syrjässä Luken (Luonnonvarakes-
kus) kasvattamat taimet istutetaan 
vuosina 2018-20, kertoo työnjohta-
ja Esa Mustonen Siemen Foreli-
asta. 

Mustosen mukaan siemenvilje-
lyalueiden perustaminen on tiu-
kasti kontrolloitua ja tapahtuu pal-
jolti maa- ja metsätalousministeri-
ön rahoituksella, koska tavoitteena 
on varmistaa kotimainen siemen-
huolto ja toisaalta alkuinvestoin-
nit ovat melkoisia. Hintalappua tu-
lee noin 25000 euroa/hehtaari ja 
takaisinmaksuaika on pitkä. Toi-
minnan laatua kontrolloi Evira ja 
istutussuunnitelman on tehnyt Lu-

ke. Tälle viljelyalueelle istutetaan 
60 eri kloonia kuusta neljän met-
rin taimivälein ja kahdeksan met-
rin rivivälein eli 312 kuusta hehtaa-
rille, kertoo Mustonen.

– Kuusen siemenet myydään 
taimitarhoille ja niiden kysyntä on 
hyvä ja niitä viedään varastotilan-
teen salliessa myös Ruotsiin. Tälle 
viljelmälle tulevien kloonien alku-
perä on osin Viron puolelta ja Ete-
lä-Suomesta. Verrattuna luonnon-
siemeniin tavoitteena on parikym-
mentä prosenttia ripeämpi kasvu, 
valottaa Mustonen.

Salaojittajat Savosta 

Työmaalle tulee melkoinen kalus-
tokolonna sydän Savosta Leppävir-
ralta, kun Savon Salaoja Oy:n kak-
si kalustorekkaa kaartaa paikalle. 
Kyydissä on aurasalaojakone, so-
rastusvaunu sekä kaksi kaivuko-
netta. 

Toimitusjohtaja Hannu Koleh-
mainen kertoo yrityksen operoi-
van Vaalasta Keski-Suomen kaut-
ta Varsinais-Suomeen ulottuvalla 
alueella. Auraus menetelmänä on 

saavuttanut suosiota ja 2007 han-
kitun aurakoneen mittariin on tul-
lut jo yli 8000 käyttötuntia, vaikka 
joukossa on sadekesiäkin. Nyt alla 
on jo neljäs aurapeli ja kokemusta 
auraamisesta jo 1980-luvun lopul-
ta saakka. Aurauksen etuna se, et-
tä näin maaperä rikkoutuu ja kuoh-
keutuu laajemmalta alalta samalla 
parantaen maan vedenläpäisyä, 
mikä kaikki sataa viljelijän laariin, 
muistuttaa Kolehmainen.

Savon Salaoja on perheyritys, 
jossa parhaillaan on käynnissä su-
kupolvenvaihdos. Tuleva toimitus-
johtaja, 32- vuotias Jouni Koleh-
mainen kertoo sukupolvenvaih-
doksen pannun alulle jo 1984, mut-
ta vakavammin hanke on edistynyt 
viimeisten kolmen vuoden aikana.

Salaojittajat ukkoutuvat ja mo-
ni on lopettamassa, kun jatkajaa 
ei ole lähipiiristä löytymässä. Täs-
sä Kolehmaisten klaani on positii-
vinen poikkeus, sillä myös Jounin 
sisarukset Jukka ja Salla ovat yh-
tiön osakkaita ja samalla kolman-
nen polven yrittäjiä alalla.

Salaojituksen huippuvuodet oli-
vat 60-luvulla, jolloin käytettiin 20-

30 metrin ojaväliä. mitä nyt täyden-
netään uusilla ojarivien väleihin 
ajettavilla täydennysojilla. Vanho-
jen salaojien täydennys- ja uusinta-
ojitustarve on suuri. Lähes 600 000 
ha peltoa on yhä avo-ojissa ja uutta-
kin peltoa jälleen raivataan.

Salaojituksen tulevaisuuden 
Jouni näkee positiivisena; työmää-
rät eivät ole laskussa ja kotimai-
nen ruuantuotanto on syytä ol-
la epävarmassa maailmassa kun-
nossa. Salaojituksella pellon tuot-
tavuutta voidaan nostaa, mikä on 
tarpeen kotimaisen tuotannon kil-
pailukyvyn nostamisessa ja yllä-
pidossa. Tässä elintarvikeketjun 
tuottavuuden nostossa salaojitta-
jat ovat yksi tärkeä ketjun lenkki, 
tuumaa Jouni.

Koneyrittäjien vinkkelistä tätä 
Paattisten työmaan aloitusta tulee 
seuraamaan aikanaan täällä kerä-
tystä siemenistä taimetetut kuu-
sen taimet, jotka 2100-luvulla ko-
neyrittäjä silpaisee poikki. Näin 
ympyrä koneyrittäjien osalta sul-
keutuu, kuvaa Hannu Kolehmai-
nen koneyrittäjien roolia kuusen-
kasvatuksen alku- ja loppupäässä.

Salamettäojitusta laitakaupungilla

MATTI PELTONEN

Laitakaupungin valot 
jäävät pikkasen jo 
taakse, kun käymme 
tutustumaan kuusen 
siemenviljelyalueelle 
tehtävään 
salaojitukseen Turun 
laidalla, Paattisilla.

Miehen mittaista kalustoa; ei kun aura maahan toteavat Jouni Kolehmainen (vas.), Esa Mustonen ja hannu Kolehmainen.

ProAgrian Kimmo Laine ja Jenni Lukkaroinen merkkaavat 
ojalinjaa Esa Mustosen jelpatessa kantoapuna.

Aurakaluston kuljetus vaatii järeän autokaluston

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

Olemme mukana: Tule tutustumaan!
Osasto 312
Pallokenttä

RASKAAN KALUSTON PARHAAT PALAT KOIVUSELTA
Yli 35.000 nimikettä hyötyajoneuvoihin suoraan varastosta!

DIESEL- JA SÄHKÖOSAT

ESIMERKIKSI:

SUODATTIMET

PEILIT TYÖ- JA KAUKOVALOT

MOOTTORIN OSAT
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approved
+358 44 502 0445
finnboom@finnboom.com

Karjanevantie 19,
38650 Lavia, Finland

Suomalaiset Telaponttoonisarjat koneluokkiin 10-30 tonnia.
Hyvä kelluvuus, laadukkaat materiaalit, kustannustehokas.

Uusiin sekä vanhoihin koneisiin.
Meiltä myös lisäponttooni- ja tukijalkasarja.

Rakennamme eri kokoisia kaivuu- ja 
kuljetuslauttoja. 
Täysin suomalaiset lautta- ja 
proomuratkaisut. 
Tuotteet ovat aina katsastettuja 
kotimaa 3 luokkaan ja rekisteröityjä 
alusrekisteriin. 
Hydrauliset hammasratas tukijalat 
ovat nopeasti irroitettavissa.
Lauttojen lohkorakenne helpottaa 
maantiekuljetusta.

Myös Rahoitus ja vaihto 
mahdollisuus

Kysy tarjous!

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

Tule tutustumaan UUTUUS tuotteisiimme FinnMETKO-2016 
Näyttelyssä. Osastomme sijaitsee METKOHALLISSA nro.348
STIGAB Oy +358 40 9614476 • info@stigab.fi • www.stigab.fi

• CAN näppäimistöt
• Näyttömoduulit
• Ohjainkomponentit

• Analogiset/ohjain kahvat, 
peukalorullat ja painikkeet

• Hallintakahvat
• Kytkimet

TEHOKKUUTTA ja ERGONOMI-
SUUTTA koneenhallintaan

TAPIO 350

HARVESTERIT

Muu Suomi:
Otto Motor Oy
Tapani Rintala, p. p. 0400 446 001

Itä-Suomi:
Polvijärven Hake ja Turve Ky
Kari Saharinen, p. 0400 375 020

www.riuttolehto.fi

  

RIUTTOLEHTO OY   SUOMI–FINLAND

Tutustu Tapio-harvestereihin:

SYKEHARVESTERI

 > KESTÄVÄ RAKENNE

 > SUURI KARSINTAVOIMA

 > TALOUDELLINEN

 > HELPPO KÄYTTÄÄ

Tehokkuutta ja varmuutta!
TAPIO-harvestereiden etuja ovat mm. edullinen hankinta- 
hinta, helppokäyttöisyys, vähäinen huollon tarve, yksinker-
tainen ja kestävä rakenne, suuri karsintavoima, polttoaine- 
taloudellisuus ja hyvä karsintajälki.

Uutuus!

M
Y
Y
N
TI

KORKEAPAINEVESITEKNIIKKAA
FINFINET OY
KAUHAKORVENKATU 25
33720 TAMPERE
finfinet@finfinet.fi
www.finfinet.fi
Tel +358 (0)3 31242600 SPECK

Kohteiden nopea 3D-mittaus automaattisen kohteentun-
nistuksen avulla. Patentoitu PMD-teknologia mahdollistaa 
nopean etäisyysmittauksen aina 35 m saakka. Optimoitu 
ulkokäyttöön, suojausluokat IP 67 ja IP 69K.

ifm-asiakaspalvelu 075 329 5000
www.ifm.com/fi

ifm-asiakaspalvelu 075 329 5000
www.ifm.com/fi

Älykäs 3D-anturi työkoneisiinÄlykäs 3D-anturi työkoneisiin

Tervetuloa vierailemaan 
FINNMETKO -messuille 

osastollemme 330

MESSUTARJOUS

851alv0%

Pukinnahkainen 
asentajakäsine

www.milnettrade.fi

NORDIC SCORPIUS 
LED N4402
4200lm operatiivinen
Lujatekoinen rakenne

Tapaa meidät 

FinnMetko messuilla 

pääteltassa osasto 374 

01.–03.09.2016
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Tervetuloa Metkoon
os. 272

F1550RA.2.28.
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Tervetuloa osastollemme 559
FinnMETKOon Jämsään 1. - 3.9.2016

Hydraulikomponentit ja tarvikkeet heti varastosta!

Oy Lind-Tec Hydro Ab  Orikedonkatu 6  20380 TURKU
02-2437202      lind-tec.fi            lth@lind-tec.fi

Tuotevalikoimaan voi tutustua myös verkkokaupassamme:

Hydrauliikkakauppa.fi

Konesuojiin ja -halleihin , pyörävarastoihin, 
autotalleihin, pesutupiin, saunatiloihin, 
kellareihin, katoksiin, väestönsuojiin ...

Betonilattiavalujen ja pinnoitteiden spesialisti.

Kestävän ja toimivan
lattian saat meiltä! 

lattiapinnoite.fi

P. 0400 640 905 
info@lattiapinnoite.fi 

Nähdään! Os.  300

www.sanup.fi

Jo 115 vuotta
maahantuontia!

Ergonomiset työkoneistuimet,
kori- ja ohjaamokomponentit,
puhaltimet, työvalot, vipulukot

Useita istuimia!

Ammattituotteita
ammattilaiselle.
Moposta valtamerilaivaan.

SV Shocks on 
ROR akseleiden 
OE toimittaja

D-Hydro Oy
Wahlforssinkatu 10
80100 JOENSUU
013 120 490
info@dhydro.com
www.dhydro.com

www.dhydro.com
HYDRAULILETKUTYÖKONEET

PURISTIMET • LEIKKURIT • KUORINTALAITTEET  
• MERKINTÄKONEET • LETKUHYLLYT 

SM 625 E
teho riittää jopa  
1 1/4 ” R2T-letkulle !

OSASTO: 
716

Logmer Steel Oy • Kalajoki
Myynti  : Risto Heikkilä • 050 5149 134
 info@Logmer.com • www.Logmer.com

Logmer Ultralujat Harvesterikuormaimet

Tule opiskelemaan aloja, joissa  
työllisyys hyvä! Tarjoamme:

MAARAKENNUS- ja METSÄALAN 
SEKÄ LOGISTIIKAN KOULUTUKSIA

Hakeudu nyt!

Katso lisätiedot: www.seduaikuiskoulutus.fi
tai soita 0201 458 00

Tapaat meidät 
FinnMETKOssa 

osastolla nro 166. 
Tervetuloa!Jämsä 1.9.-3.9.

  6

- Jalasjärvellä,  Jyväskylässä,  Seinäjoella, 
   Tampereella ja  Vaasassa
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KULUTUSKESTÄVÄÄ  
VAKAUTTA KUROTTAJIIN

Katso lähin Euromaster-palvelupiste 
verkkosivuiltamme tai soita palvelu-
numeroomme 0207 700 800*

MICHELIN  
Bibload 500/70 R 24

TRELLEBORG  
TH400 500/70 R 24

ENNAKOI TALVI  
JA PYYDÄ TARJOUS  
MICHELIN SNOPLUS  
-RENKAASTA!

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Kierrätysmaksut ja asennustyöt lisätään hintaan.

OLEMME MUKANA FINNMETKO 
2016 -NÄYTTELYSSÄ 1.–3.9. 

TERVETULOA OSASTOLLEMME 26!

970€

(1 312 €)

NYT ERÄ

890€

(1 243 €)

NYT ERÄ

HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.fi

*Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835€/puh + 0,1717€/min (alv 24%). Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835€/puh + 0,0702€/min (alv 24%).

© Copyright 2016 Leica Geosystems. All rights reserved.

Leica MCH100
koneiden toiminnan seuraamiseen
 
Osana Leica iCON -telematiikan käyttöratkaisua Leica MCH100 mahdollistaa 
maansiirtokoneiden toiminnan yksinkertaisen ja tehokkaan seurannan. 
MCH100:n ansiosta minkä tahansa koneen reaaliaikaisen sijainnin ja käytön 
seuranta rakennustyömaalla sujuu helpommin kuin koskaan. 
Leica Geosystemsin 3D-koneohjaukseen integroituna tai erillisenä yksikkönä 
MCH100 mahdollistaa minkä tahansa koneiden seurannan. Sen asennus on 
helppoa, eikä kalibrointia tai monimutkaisia asetuksia tarvita.

Koneohjausratkaisut 
Lue lisää Leica Geosystemsin ratkaisuista 

ammattilaisille kaikilla rakennustyömailla. 

www.leica-geosystems.fi

Leica Geosystems Oy
www.leica-geosystems.fi

Olemme mukana 
FinnMETKO 2016 -messuilla.
Tule hakemaan yllätyslahjasi osastoltamme koodilla MCH.
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lainen ollut tuotantokäytössä. Ta-
voitteenamme kannustavalla palk-
kausjärjestelmällä on antaa työn-
tekijöille motivaatioruiske parem-
paan suorittamiseen ja saada si-
tä kautta lisää tehokkuutta työ-
hön, sanoo Motoajo Oy:n toimi-
tusjohtaja Jussi Puoskari Nur-
meksesta.

Tavoite ja keinot tärkeitä

Kannustava palkkaus edistää työn 
tuottavuuden kasvua monella ta-
valla. Ensimmäinen vaikutus tu-
lee siitä, että kannustavan palkka-
uksen käyttöönotto pakottaa työn-
antajan määrittämään työlle tavoi-
tetuotokset. Käytettäessä olosuh-
teiden mukaan muuttuvaa kan-
nustepalkkauksen mallia, har-
vennukselle ja päätehakkuulle on 
määritettävä hakkuussa runkoko-
koluokittain ja ajossa ajomatkaluo-
kittain tuotostavoitteet. Kun työn-
tekijälle täten kerrotaan tavoit-
teet, on sillä tuottavuutta paranta-
va vaikutus ilman palkanlisääkin. 
Tämän suuntaista palautetta ovat 
asiaan vihkiytyneet yrittäjät anta-
neet. Toisaalta useista selvityksis-
tä on selvinnyt, että koneyrityksis-
sä heikkoutena on, että tavoitteita 
ei riittävästi aseteta työntekijöille.

–Käytämme asetettuja tavoittei-
ta toisaalta kannustamiseen, mut-
ta myös johtamisen välineenä. 
Työntekijöille on asetettu minimi-
tavoitteet. Jos ne eivät ala täyttyä, 
niin asia otetaan henkilökohtai-
sesti esille ja keskustellaan syistä, 
jotka alisuoriutumiseen ovat joh-
taneet ja etsitään keinoja parantaa 
tilannetta, kertoo Jussi Puoskari 
Motoajo Oy:stä. 

Toi-
nen po-
sitiivi-
nen vai-
kutus 

syntyy siitä, että kannustavan 
palkkauksen toteuttaminen vaatii 
yritykseltä ajantasaista toiminnan 
seurantaa. On tiedettävä, mikä on 
tuottavuuden taso ennen kannus-
tavan palkkauksen käyttöönottoa. 
Kannustavan palkkauksen käyt-
tö palkanmääräytymisen yhtenä 
osana edellyttää, että yrityksen 
toiminnan seuranta on kunnossa. 
Kannustavassa palkkauksessa pi-
tää pystyä palkanmaksukausittain 
seuraamaan työntekijäkohtaisia ja 
usein myös konekohtaisia tuotok-
sia, mahdollisesti myös kuluja se-
kä tuloja. Tuotosten ja kannatta-
vuuden jatkuva seuranta työnte-
kijäkohtaisesti ei ole jokapäiväis-
tä rutiinia läheskään kaikissa yri-
tyksissä.  

Kannustavan palkkauksen ta-
voitetasojen ollessa realistisella ta-
valla haastavia, saa se työntekijän 
työskentelemään intensiivisem-
min, koska uurastus palkitaan. Po-
sitiivisempaa olisi, jos parempaan 

Metsäkoneyritysten tu-
lostaso on ollut koko 
2010-luvun riittämät-
tömällä tasolla. Kesä-

kuussa 2016 tehty selvitys osoitti, 
että liiketulos oli mediaaniyrityk-

sessä tasolla 1,29 %. Liiketulos on 
ollut tällä tasolla viime vuodet. Jot-
ta kannattamattomuuden kuopas-
ta päästäisiin ylöspäin, on välttä-
mätöntä kehittää toiminnan tuot-
tavuutta. Yhtenä keinona on kan-
nustavan palkkauksen käyttöön-
otto.

Kannustavassa palkkauksessa 
periaate on yksinkertainen. Työn-
tekijälle maksetaan tehdyistä työ-
tunneista sovittu tuntipalkka. Tä-
män päälle maksetaan lisää palk-
kaa, kun sovittujen tuottavuusteki-
jöiden tavoitetasoja ylitetään. Ko-
neyrittäjien liitto on edistänyt mal-
lia, jossa eri hakkuutavoille mää-
ritetään hakkuussa rungon kes-
kikoon mukaan ja metsäkuljetuk-
sessa puun ajomatkan mukaan 
määräytyvä tuotostaso , tavoitteet 
ja kannustelisä. 

–Me olemme Motoajo Oy:ssä 
koeajaneet kannustavan palkka-
uksen mallia vuonna 2015 ja nyt 
tämän vuoden alusta meillä on sel-

Kannustava palkkaus tarkoittaa 
palkanlisää hyvän suorituksen 
perusteella. Se on esimerkiksi 
palkanlisä tuntipalkan päälle, 
jonka ansainta hyödyntää sekä 
työnantajaa että työntekijää. 
Sen ansaitakseen työntekijän 
pitää tehdä sovittuja hyviä 
asioita, joista työnantaja hyötyy 
liiketoiminnassaan ja samalla 
työntekijä saa lisää palkkaa. 
Kannustavan palkkauksen tavoite 
on saada työntekijä parantamaan 
omaa suoritustaan jatkuvan 
parantamisen periaatteella. 

SIMO JAAKKOLA

tuotokseen päästäisiin pyrkimällä 
tekemään työ aiempaa fiksummin 
ja sitä kautta tehokkaammin. Kan-
nustavalla palkkauksella saadaan 
työntekijät itse miettimään entis-
tä enemmän työn sujuvoittamista 
ja siten tehostamista. 

Jussi Puoskari nostaa esille tär-
keän alalle tulemisen ja jäämisen 
asian. Metsäala ja myös metsäko-
neala on pitkään painiskellut sen 
ongelman kassa, että hakijamää-
rät alan koulutukseen ovat liian 
vähäiset. Toisaalta alalta siirtyy 
ihmisiä muille aloille osin parem-
man palkan takia. 

–Kannustava palkkaus oikein 
toteutettuna takaa kullekin parem-
min taitojensa mukaisen palkan ja 
osaavimmat pääsevät sitä kautta 
aiempaa paremmin kohentamaan 
palkkatasoaan. Korkeampi palk-
ka kuitenkin vaatii oman tason 
mukaista suoritusta. Itse näen, et-
tä tämä seikka voi auttaa houkut-
telemaan osaajia alalle koulutuk-
seen ja toisaalta saa potentiaalisia 
alan vaihtajia jäämään alalle, poh-
tii Jussi Puoskari. 

Resurssitehokasta

Onnistunut kannustavan palkka-
uksen järjestelmä johtaa parem-
paan tuottavuuteen. Tämä johtaa 
suhteellisesti pienempään konei-
den ja työntekijöiden määrään. Vä-
lillisesti tämä vaikuttaa koneiden 
myyntimääriin ja kuljettajien kou-
lutusmääriin. Tällä hetkellä Suo-
men metsissä työskentelee arvi-
olta noin 6000 koneenkuljettajaa, 
joista noin puolet hakkuutyössä. 
Jos tuottavuus nousee 5 prosent-
tia, mikä tarkoittaa keskimäärin 
valtakunnan tasolla runsaat 0,7 
kuutiometriä hakkuuta / metsä-
kuljetusta tunnissa lisää. Tämä li-
säys johtaisi siihen, että tarvittai-
siin noin 270 kuljettajaa vähem-
män esim. vuoden 2015 hakkuu-
määrän korjaamiseen. Konemää-
rässä mitaten se tarkoittaa noin 
sata koneketjua vähemmän valta-
kunnan tasolla. Eli saavutetaan vä-
hemmällä enemmän. Tosiasiassa 
tätä on jo tapahtunut viime vuosi-
na. Se näyttäytyy nyt isohkona yli-
kapasiteettiongelmana. 

Kannattavaa

Kannustavan palkkauksen tavoi-
te tietenkin on yrityksen kannat-
tavuuden parantaminen. Viiden 
prosentin tuottavuuden lisä tar-
koittaa esimerkiksi sitä, että 2600 
käyttötunnin tilanteessa tuotta-
vuusloikka vähentää konetunteja 
yli 120 tuntia hakkuumäärän pu-
toamatta. Tämä tarkoittaa vähem-
män palkkakuluja, polttoaineku-
luja, huoltokuluja sekä mahdollis-
taa samalla lisätulojen hankinnan. 
Vaikutus voi olla useita tuhansia 
euroja vuodessa konetta kohden.

oikeudenmukaisuutta

Kannustavalla 
palkkauksella  

Kuvassa vasemmalla Jussi 
Puoskari, oikealla Jouni 

Puoskari. Kuva: Tuuli Toivikko

tehoa ja

Oy engcon Finland Kauppatie 25-27, 65610 Mustasaari
Puh 06-3222 815  |  Mail finland@engcon.fi  |  Web www.engcon.com  |      www.facebook.com/engconfi

KANNATTAVAA 

RAKENNA ITSELLESI SOPIVA JÄRJESTELMÄ 

GEN2 | Rototiltti

QSC | Standardisoitu lukitusjärjestelmä

DC2 | Ohjausjärjestelmä

Työlaitekiinnikkeiden turvalliseen 
hallintaan.

MIG2 | Hallintakahva
Valitse heti tai täydennä myöhemmin (sopii 
kaikenmerkkisiin ja -tyyppisiin ohjausjär-
jestelmiin).

Valitse heti valmiiksi tai täydennä 
myöhemmin älypuhelimen etätuen 
avulla.

Q-Safe | Työlaitekiinnike
Q-Safe-työlaitekiinnike rototiltin alapuolelle – valitse heti valmis kokonaisuus 

tai täydennä myöhemmin EC-Oililla, irrotettavalla tartuntakouralla, irrotettavalla 
harjalaitteella ja/tai pintapaineen tunnistimella sekä käännön/puomin rajoittimella.

EC-Oil

GRD Irrotettava tartuntakoura

SWD Irrotettava harjalaite

UUTUUS!

VALINNANVAPAUTTA

ENGCONIN AVULLA.

UUTUUS!

UUTUUS!

ePS | engcon Positioning System
Valitse heti tai täydennä myöhemmin malleihin 
EC209, EC214, EC219, EC226 ja EC30.
Riippumaton koneen ohjausjärjestelmästä.



Tarjoukset voimassa 30.9.2016 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Konemies

Jyväskylä Oulu VantaaKuopio TampereKauhajoki KonalaEspoo

-jälleenmyyjät ja               -myymälät kautta maan: www.ikh.fi

Konemies
OSTOKSET KÄTEVÄSTI

MYÖS VERKOSTA!KonemiesKonemies
Extrat

Alajärvi Saarenpää Oy Forssa Konekoski Oy Haapavesi Haapaveden Autovaraosa Oy Huittinen Kiviniitty Hyvinkää Artve Trading Oy Hämeenlinna Hämeen Traktorihuolto 
Ii Iijoen Rauta Iisalmi Savon Rautaosa Oy Imatra Imatran Varaosakeskus Oy Isojoki Metallipaja Heikki Alakortes Joensuu Joensuun Konekeskus Oy Jämsä KJ-Myynti Oy 
Kajaani Kainuun Ar-Kar Oy Kalajoki Rautio Tools Oy Kangasniemi KT-Kiinnitys Kankaanpää Pentti Korpela Oy Karjaa AD-Center Kauhava Lakeuden Kone Kausti-
nen MM-Tools Oy Kemi Kemin autopalvelu/Ojanperä Kemi Kemijärvi Tarvikekeskus Oy Keuruu Keuruun Saha ja Erä Oy Kitee Kiteen Konediesel Kittilä Konevuokraus 
Timpuri Oy Kiuruvesi Osuuskunta Itämaito Kokkola Kokkolan Työkaluässä Kolari Kolarin Rakennustarvike Oy Kouvola Agri-Kymi Oy Kuhmo No-Pan Auto Oy Kuortane 
Kuortaneen Kaivin Oy Kuortti Kuortin Rautakauppa Kurikka I-Racing Kuusamo Kone Pajula Oy Lahti Lahden Traktorivaruste Oy Laitila Sä-Le Lappajärvi Lappa-
järven Osuuskauppa Lapua Saarenpää Oy Lieksa A & K Heikura Oy Lohja Sara-Tuote Oy, Tarvikekolmio Oy Loimaa Loimaan Hihna & Varaosa Oy Mariehamn Bo-Bil Ab Mik-
keli Etukone Oy, Tools Mikkeli Oy Muhos Peman Oy Mynämäki Varsinais-Suomen Konetarvike Nilsiä Syvärin Konehuolto Oy Nivala Nivalan Konevaruste Oy Nummela Sara-
Tuote Oy Nurmes A & K Heikura Oulainen Oulaisten Autovaraosapalvelu Oy Orivesi PavenAuto Oy Parkano Parkanon Puupiste Pieksämäki Metkohuolto Oy Pielavesi 
AE-Kukkonen Oy Pihtipudas Maaselän Maatalous Oy Porvoo Ferme Agri Oy, Porvoon Mikrokulma Pudasjärvi Perhemarket Pertti Heikkinen Punkalaidun 
E. Myllyniemi & Kumpp. Pyhäsalmi Pyhäsalmen Auto- ja Traktorihuolto Pöytyä Jarmo Lalli Oy Raahe Ouluntien Autohuolto Oy Raisio AD-Turku Ranua Ranuan 
Tarvikekeskus Oy Rauma Rauman Varaosahalli Oy Riihimäki Konepaja Mankinen Oy Rovaniemi Tarvikekeskus Oy Ruukki Rauta Maatalous Jaatinen Oy Saarijärvi Kone-
huolto Hannu Hoppula Oy Sastamala Kiviniitty Savonlinna Linnan Kone Oy Seinäjoki Seinäjoen Konerengas Oy, E-P:n Kone ja Tarvike Siilinjärvi Siilin Autotalo Sodankylä
Sodankylän Helahoito Somero Rautanet Somero Sotkamo Erkki Tuhkanen Oy Suomussalmi Tasalan Kuukkeli Oy Suonenjoki Pieksän Auto-Osa Oy Tampere Traktori-vara-
osa ja -tarvike Tervajoki Tervajoen Autohuolto Oy Tornio Autopalvelu Ojanperä Oy Turku Turun Konekeskus Oy Tuuri E-P Koneosat Oy Uusikaupunki Vakka-Suomen Vara-
osa-keskus Oy Vaasa Tervajoen Autohuolto Oy TAHWa Varkaus Kimmon Kone Oy Viitasaari Viitasaaren Konetarvike Oy Virrat Virhydro Oy Vöyri Vöyrin Kone ja Traktori 
Ylitornio Rauta & Kone Nippeli Oy Ylivieska Vieskan Konetarvike Oy Ähtäri Jari Ruha Oy Äänekoski Huolto Harpent Oy

LED Työvalot
12 V / 24 V
• valokeila 60°
• käyttöikä 50000 h
• akryylilinssi
• IP68 ja IP69K
• Deutsch-liitin
 (ei sis. pistoketta)

1500 lm
• 6 x Cree LED polttimoa

2500 lm
• 6 x Osram LED polttimoa

1500 lm
• 4 x Cree LED polttimoa

ST89001 59,-

ST89002 79,-

ST89003 64,-

ST04021 420,-

9 A (12 V) / 4,5 A (24 V)
• 132 SMD LED polttimoa
• P 921, L 305, K 121 mm

LED Paneelimajakat 12 V / 24 V
• 10 välkkytoimintoa
• IP67

ST89001

ST89002

6,5 A (12 V) / 3,3 A (24 V)
• 100 SMD LED polttimoa
• P 694, L 305, K 121 mm

ST04020 325,-

LED Työvalot

TEHOKKAAT

LED Työvalot 12 V / 24 V 
1700 lm
• 10-30 V DC
• 9 x 3 W Epistar LED -poltinta
• akryylilinssi
• valokeila 60°, flood
• IP67

2800 lm
• 7 x 5 W Cree LED polttimoa
• valokeila 60°, flood
• käyttöikä 20000 h
• akryylilinssi
• IP69K

Sivukiinnitteinen 
1920 lm
• 10-30 V
• 8 x 3 W Cree LED-poltinta
• valokeila 60°, flood
• käyttöikä 20000 h
• IP67
• Valtra 600-900, 6000, 
 8000, NH, MF

ST86016 59,-

ST88007 1990

ST86027 5990

TEHOKKAAT
ST88007

ST86016

ST86027

EEEEEEEEuuuuuuuurrrrrrrrrooooooooooooooooppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaallllllllllllaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiisssssssssssttttttttttttaaaaaaaaa lllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaa!!!!!!

ST89003

40 VUOTTA
k� eyrittäjän turvana

FinnMETKO-

MESSUILLA
osasto 548.

Koneyrittäjien liitto ja If ovat vuosikymmenten ajan 
tehneet työtä vahingontorjunnan eteen. Yhdessä 
olemme myös räätälöineet parhaan mahdollisen 

vakuutuksen juuri koneyrittäjien tarpeisiin.

Olemme mukana 1.–3.9. Jämsässä järjestettävillä 
FinnMETKO-messuilla. Tervetuloa kuulemaan 

mitä vuosikymmenten aikana on saatu aikaan!

Katso etumme Koneyrittäjäliiton jäsenille 

if.fi/koneyrittajat
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VUOTTA

» Helppokäyttöinen 2D ja 3D

» Inframodel 3 -yhteensopiva

» Maksuton etätuki ja tiedon-
siirtopalvelu

ÄLYKÄSTÄ KONEOHJAUSTA KAIKILLE TYÖMAILLE

Novatronin Xsite® PRO:n avulla nostat tuottavuutesi uudelle tasolle.  Järjestelmän 
päätoiminnot, kuten mallin valinta ja vaihto sekä toteumatiedon tallennus, ovat vain 
yhden kosketuksen takana. Edistynyt poikkileikkausnäkymä näyttää eri rakenneker-
rokset ja linjat samanaikaisesti,  jolloin hahmotat projektin paremmin ja voit työsken-
nellä aiempaa tehokkaammin.

Hankkiessasi Xsite® PRO -järjestelmän saat käyttöösi maksuttoman Xsite® CONNECT 
-etätukipalvelun, johon kuuluu etäyhteyden avulla suoritettavat vianhaku-, korjaus- ja 
koulutustoimenpiteet. Lue lisää verkkosivuiltamme tai ota yhteyttä!

OTA YHTETTÄ

MYYNTI
03 357 2630

HUOLTO JA TUKI
03 357 2640

Novatron Oy, Myllyhaantie 6E, 33960 Pirkkala, 03 357 2600, sales@novatron.fi, www.novatron.fi
32  • 6/2016

Metsänparannus 
ja koneelliset 
metsänhoitotyöt 
murroksessa
Metsänparannustöiden ja koneellisten metsänhoitotöiden toteutus 
näyttävät hajoavan yhä pienempiin kokonaisuuksiin. Kokonaismäärien 
muutosta ei kuitenkaan osaa kukaan ennakoida, toteaa Koneyrittäjien 
metsänparannustyöryhmän puheenjohtaja harry Luokkamäki. 
hankesuunnitelmien jumiutuminen viranomaiskäsittelyyn saattaa laskea 
varsinkin metsänparannustöiden eli kunnostusojitusten ja metsätien tekemisen 
työmääriä. Myös tukien pienentyminen saattaa laskea metsänomistajien intoa 
näihin töihin, kun metsänomistajien maksettavaksi jäävä osuus kustannuksista 
kasvaa.   

havaintoja, kpl Arvosana

Metsänhoitoyhdistys 29 7,6

OTSO Metsäpalvelut 25 7,6

Metsähallitus 7 8,4

UPM Silvesta 17 7,6

Metsä Group 7 7,4

Stora Enso 10 7,5

Keskiarvo 124 8,0

Metsänparannustyöryhmän puheenjohtaja harry Luokkamäki

Vain pieni osa yrityksistä saa kai-
ken leivän metsänparannustöistä 
ja koneellisista metsänhoitotöis-
tä. Koneyrittäjien tekemän asi-

akastahokyselyn perusteella näiden töi-
den osuus yritysten liikevaihdosta on kes-
kimäärin alle 50 % ja vain kolmanneksella 
vastaajista osuus on yli 90 %. Tulos on ym-
märrettävä, kun töiden hinta- ja kustannus-
tasoa on seurattu vuosia. Hinnat ovat var-
sinkin metsänparannustöissä pysyneet vii-
meksi kuluneet viisi vuotta muuttumatto-
mina, vaikka kustannustaso on vaihdellut 
suuresti. Yritysten on pitänyt etsiä muita-
kin tulonlähteitä. Kyselyn mukaan vain yh-
delle asiakkaalle töitä tekeviä yrityksiä on 
neljännes. Yrityksillä on keskimäärin 2,5 
asiakasta. Muutos kohti moniasiakkuuksia 
on ollut odotettu, mutta ennakoitua nope-
ampi, toteaa Harry Luokkamäki. 

Työmaiden tiedoissa ja 
tiedonsiirroissa on puutteita 
Vastaajien mukaan sähköistä tiedonsiirtoa 
on kehitettävä. Kaikilla asiakkailla ei ole 

vielä käytössä työmaiden siirtoon yrittä-
jälle tarkoitettuja työkaluja tai ne ovat käy-
tettävyydeltään luokattomia. Tähän tulee 
toivottavasti muutos WoodForce-palvelun 
kautta. Myös sähköiset tarjousten jättöpal-
velut ovat yleistyneet. Näiden järjestelmien 
omaksuminen vaatii yrittäjiltä aikaa ja sy-
ventymistä sekä voi olla osalle hankalaakin 
Harry Luokkamäki arvioi. Kulkureittien ja 
rajapyykkien merkitsemättömyys on suu-
rin puute työmaiden toteuttamisohjeissa. 
Työmailla on puutteita myös tarpeellis-
ten hakkuiden ja raivausten toteutukses-
sa. Näissä asioissa organisaatioiden väli-
set erot ovat hyvin suuria. Tarpeellisten 
hakkuiden ja raivausten tekemättä jäämi-
nen voi olla työturvallisuusriski puhumat-
takaan työn toteutuksen merkittävästä hi-
dastumisesta. 

Aikaa palaa ylimääräisiin töihin

Muuhun kuin varsinaiseen toteutukseen 
käytettävä aika on lisääntynyt. Työmai-
den aloitus- ja lopetustoimet sekä erilaiset 
laatutarkastukset voivat viedä useita tun-

teja viikossa. Laadun omavalvonta voi ol-
la luonnollinen osa asiakkaille tarjottavaa 
palvelua, mutta näistä palveluista tulee 
maksaa tekijälle kunnon korvaus. Kannat-
tavuutta heikentää myös työmaiden koon 
pienentyminen ja siirtomatkojen pidenty-
minen. Varsinkin metsänparannustyömai-
den keskikoko on pienentynyt vuoden ai-
kana. Keskimääräinen siirtomatka on ol-
lut 25 km. Metsänhoitotyömailla siirtomat-
ka on ollut hieman pienempi, keskimäärin 
17 km. 

Kysely toteutettiin nyt ensimmäisen 
kerran
Metsänparannuksen ja koneellisen met-
sänhoidon asiakastahokysely toteutettiin 
toukokuussa 2016. Kysely lähettiin 371 
Koneyrittäjien liiton jäsenelle. Vastaus-
prosentti oli 15, mutta yksittäistä asiakas-
tahoa koskien saatiin kuitenkin moniasiak-
kuuden vuoksi 139 havaintoa. 

TIMO MAKKONEN

Yrittäjien antamat kouluarvosanat asiakkaalle. Keskiarvossa mukana myös ne 
organisaatiot, joiden arvosanaa ei julkaistu pienen havaintomäärän vuoksi.
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nellä aiempaa tehokkaammin.
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Teräcenter Oy
Yrittäjäkatu 11
39700 Parkano

Puhelin
040 584 9867
045 111 9193

www.teracenter.fi
reijo.makinen@teracenter.fi
ari.suominen@teracenter.fi

Murskanterät, Hakkurinterät ja niiden vastaterät
sekä kulutusosat. Myös kierrätysteollisuuteen.

TERVETULOA METKOON OSASTOLLE 506!
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Metsäkonepalvelu Oy on korjan-
nut puuta kymmeniä vuosia Suo-
messa ja heillä on vankka tuntu-
ma myös alan työturvallisuus-

asioihin. Metsäkonepalvelun operaatioesi-
mies Teemu Tolppa, joka vastaa työturval-
lisuus ja työsuojeluasioista Metsäkonepalve-
lu Oy:ssä kertoo, että työturvallisuusasioihin 
kiinnitetään huomiota nykyään enemmän ja 
niihin puututaan. Kehityksen on huomannut 
varsinkin 2010 -luvulla.

– Taustalla ovat metsäteollisuuden asiak-
kaat ja heidän vaatimukset. Toiminnan kestä-
vyys ja eettiset arvot ovat korostuneet viime 
vuosina. Koneyrittäjien asiakkaat ovat vieneet 
työturvallisuusasioita läpi koko tuotantoket-
jun. Osa kritisoi kehitystä, mutta mielestäni 
huonompiakin muoti-ilmiöitä alalla on ollut ja 
miksi taistella vastaan, kun siitä on selviä hyö-
tyjä, kuten kustannussäästöjä vähentyneiden 
tapaturmien vuoksi ja tyytyväisemmät työnte-
kijät. Mielestäni on turha haikailla entisiä ai-
koja takaisin ja käyttää voimavarjoja asioiden 
vastustamiseen. Maailma on muuttunut ja ote-
taan tämä muutos haltuun. Tehdään työ tur-
vallisesti ja sujuvasti. Meillä työturvallisuus-
asioihin kiinnitetään huomiota ja turvallinen 
tekeminen on selkeä kilpailuetu. Ohjeet ovat 
sitä varten, että niitä noudatetaan. Työturval-
lisuuteen panostaminen on investointi, jonka 
tuotto ei näy lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkäl-
lä se näkyy, kertoi Teemu Tolppa.

Metsäkonepalvelulla käydään työturvalli-
suusasiat läpi säännöllisesti niin asiakkaiden 
kuin omien työntekijöiden kanssa. Niitä kehi-
tetään yhdessä.

– Asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa 
keskustellaan säännöllisesti työturvallisuus-
asioista. Työntekijät kertovat turvallisuusha-
vainnoista ja läheltäpititilanteista työtehtävien 
hoidon yhteydessä ja toimihenkilöt poimivat 
ja kirjaavat ne ylös. Korostaisin asenteen mer-
kitystä ja sitä, että työntekijät saadaan rohkais-
tua kertomaan työturvallisuuteen vaikuttavis-
ta tekijöistä ja havainnoista. Työntekijöiden si-
toutuminen on tärkeää. Päälle liimattu työtur-
vallisuusasioiden huomioiminen ei toimi, pel-
kät kypärät ja huomioliivit eivät auta, jos mi-

Teemu Tolppa Metsäkonepalvelu Oy

Työturvallisuuden 
edistäminen on 
tärkeää 
Työkoneenkuljettajille sattuu Suomessa työtapaturmia 700-800 
vuosittain. Yli kahden viikon poissaoloja työtapaturmien vuoksi on 
ollut 1800 vuosien 2003-2013 aikana. Alla kolmen päivän poissaoloja 
samalla ajanjaksolla on ollut lähes 4000 kappaletta. Koneyrittäjien 
laskelmien mukaan yhden työpäivän poissaolon kustannus 
on noin 560-1480 euroa. Työtapaturmien kustannukset ovat 
kymmeniä miljoonia euroja konetöissä vuosittain. Työtapaturmien 
vähentämisellä on saatavissa mittavia kustannussäästöjä, ei 
pelkästään alan yrityksissä, vaan laajemminkin yhteiskunnassa.

VILLE MANNER

kään ei johda mihinkään ja asiat eivät muu-
tu. Työntekijät kyllästyvät ja turhautuvat, jat-
koi Tolppa.

Tunnistetaan vaarat ja vältetään ne 
kokonaan 
Konetöissä tyypillisimpiä työtapaturmiin joh-
taneita tilanteita ovat liukastumiset, kaatumi-
set, putoamiset renkaiden tai telojen päältä, 
laitteen tai työkalun hallinnan menettäminen 
ja terävään esineeseen astuminen. 

– Pimeällä liikkuminen teillä on selkeästi 
tunnistettu riski. Usein keli on mitä on ja la-
vetilla on painoa päällä. Työvuoron päätteek-
si on usein väsymystä, joka vaikuttaa huomio-
kykyyn ja keskittymiseen. Lisäksi teillä liik-
kuu varsinkin syksyllä hirvieläimiä. Työvo-
ron päätteeksi teillä liikkumiseen tulee kiin-
nittää erityistä varovaisuutta. Liukastumiset 
ja putoamiset ovat myös yleisiä tunnistettuja 
alan tapaturmia aiheuttavia tekijöitä. Ohjeena 
on, että kuljetaan niillä koneen pinnoilla mis-
sä on turvallista ja sallittua, ei hypitä portail-
ta, renkaiden tai telojen päältä. Sähkölinjojen 
lähipuiden kaadossa otetaan myös usein tar-
peettomia riskejä. Milloin tilataan metsuri ja 
milloin kaadetaan itse? Jos kuljettaja epäröi 
kaatoa ja kieltäytyy siitä, tulee häntä ehdot-
tomasti uskoa. Ei kukaan laiskuutaan tai tyh-
myyttään jätä linjan vierestä hakkaamatta. Sii-
hen on syynsä, esimerkiksi puuskittainen ko-
va tuuli. Joskus tulee vastaan tilanteita, ettei 
sähkölinjasta ole kuljettajalla mitään tietoa ja 
linja menee poikki. Työmaiden suunnittelulla 
ja työohjeilla on erittäin tärkeä rooli. On suju-
vaa työskennellä hyvien ja tarkkojen työohjei-
den varassa. Ei kuljettajalta voi vaatia ihmeelli-
siä, jos suunnittelussa on oltu välinpitämättö-
miä. Jokaisen pitäisi ymmärtää, että toimitaan 
arvoketjussa. Moto on vaan tosi kallis suunnit-
telutyökalu, kertoi Tolppa.

Tasainen työllisyys - vähemmän 
kiirettä ja tapaturmia?
Metsäkonealan ikuinen ongelma töiden kau-
siluonteisuus. Tolppa haluaa muistuttaa, et-

tä työtekijöiden mielestä alan ongelma ei ole 
se, että töitä on liikaa vaan se epävarmuus, et-
tä milloin niitä on, jos on ollenkaan. Jos töi-
tä olisi tasaisemmin ympärivuoden, niin kiire-
ajat vähenisivät ja työtapaturmat ja niistä ai-
heutuvat kustannukset alenisivat. Tolppa jat-
kaa, että yrittäjillä on kauhea kiire sännätä tal-
ven pakkasilla puunkaatoon, mutta pitäisikö 
joskus jättää säntäämättä? Vaikeaahan se to-
sin on, kun on oltu nälässä ja päästään ruo-
kapöytään. Esimerkiksi sähkö maksaa talvel-
la ja pakkasella enemmän kuin kesällä. Voisi-
ko se olla näin myös puunkorjuussa? Jatkuva 
epävarmuus kuormittaa kuljettajia ja heiken-
tää työssä viihtyvyyttä. Ylipäätään työssä viih-
tyvyydellä on suuri merkitys myös työn turval-
lisuuteen. Työhyvinvointi ei ole saunailtoja ja 
keilakilpailuja vaan panostamista arkiseen työ-
ympäristöön joka päivä.

Mitä vastaat väitteeseen,  
että työturvallisuus maksaa liikaa ja  
hidastaa työtä?

– Maksaa joo, mutta tapaturmat maksavat 
enemmän. Yhden työtapaturman aiheuttaman 
päivän poissaolo maksaa helposti useita satoja 
euroja. Kustannuksia muodostuu sairausajan 
palkasta, työterveyshuollon kuluista, työpa-
nos jää saamatta, toinen työntekijä pitää saa-
da paikalle, mahdollisia ylimääräisiä konei-
den siirtoja ja muuta ajoa. Vakavan tapatur-
man vuoksi voi asiakassuhde olla katkolla ja 
pahimmassa tapauksessa koko yritystoiminta.

Työnantajan vastuu pitää huomioida ja sii-
hen on syytä suhtautua vakavuudella. Mieles-
täni ei ole hyvä asia, että hiljaa hyväksytään 
työturvallisuudesta laistaminen ja katsotaan 
asioita läpi sormien. Tolppa muistuttaa myös, 
että jos työturvallisuuden vaatimuksista ja pa-
nostuksista aiheutuu merkittävää kustannus-
ta ja se työllistää yrittäjää ja työntekijöitä, niin 
kustannus pitäisi siirtää hintaan, eikä vaan 
niellä ja tehdä, jatkoi Tolppa.

– Asenteiden ja kulttuurin muutosta tar-
vitaan. Työturvallisuusasioihin suhtautumi-
nen ja muutos lähtee jokaisesta itsestään,  
kiteytti Tolppa lopuksi.

K100 UUden sukupolven 
pyörivät letkuliittmet

UUTUUS

PISIN KÄYTTÖIKÄ | ENTISTÄ PAREMPI KANNATTAVUUS  | UUSI PINTAKÄSITTELY |  KESTÄÄ KORKEITA PAINEITA

Indexator.com

Osastolla nro 264

”Se on todella 
vakuuttanut meidät”
”XR 400 on ylittänyt odotuksemme ja on toiminut 
ongelmitta pitkään ympärivuorokautisessa käytössä. 
Rotaattori kestää suuria sivusuuntaisia kuormituksia. 
Sen lisäksi matala ja kompakti rakenne on ennenkuu-
lumattoman monikäyttöinen ja sen ansiosta meidän ei 
tarvitse integroida rotaattoria kiinteästi kouraan.”
   

Jan Lindbäck, VD Marine Cranes, Ruotsi

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

indexator.com

MARKKINOIDEN LAAJIN VALIMOIMA SÄILIÖITÄ

www.infraline.fi • tel. 041 443 0540
Maailman suurimman säiliövalmistajan ammattituotteet

Kingspan Titan ja Adam Pumps
Polttoaineen varasto- ja kuljetussäiliöt

FuelMaster 230V  1200-9000L

FinnMetko tarjous 
5000 L Light PLUS  

3998 € - alv 0% rahtivapaasti

Kuljetussäiliöt dieselille 
muovi/alumiini/teräs 

60-3000L . 
Myös AdBlue  

ja kantourea säiliöt

Automaattinen kaksoiskaadelaser

FinnMetko - messutarjous 1950,- alv 0% 
hintaan sisältyy: Automaattinen 
kaksoiskaadelaser, TE7 vastaanotin,, 
radiokaukosäädin, Akut, laturi ja kantolaukku
(made in germany)

www.geosam.fi 
tel.040  591 9004

Koneyrittäjä, oletko jo OTSO:n  
yhteistyökumppani?
Toimimme valtakunnallisesti ja haemme uusia 
urakoitsijoita verkostoomme. Päätyölajimme 
ovat tienrakennus, metsänhoito, metsäsuun-
nittelu ja puukauppa. 

Tervetuloa tapaamaan meitä  
FinnMETKO-näyttelyyn  
Jämsään 1.-3.9.2016,  
olemme hallissa osastolla 
nro 432.
 
Voit olla meihin yhtey-
dessä myös sähköpostilla 
hankinnat@otso.fi tai 
soittaa 
0800 90 250.  

www.otso.fi
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Koneyrittäjien liitto teettää 
jäsenyritystensä kannat-
tavuuden seurantaa vuo-
sittain. Viimeisin selvitys 

tehtiin kesäkuussa 2016.  Seuran-
ta perustuu Asiakastiedolta ostet-
tuihin tilinpäätöstietoihin ja BSH-
Partnersin tekemään analyysiin. 
Seurantatoiminta aloitettiin vuon-
na 2015 ja nyt oli toinen kierros. 
Tuloksia on vuosilta 2012-2015 ja 
eri vuosina tilinpäätösten luku-
määrä on vaihdellut 635-692 välil-
lä. Vuotta 2015 koskien tulos pe-
rustuu 635 yrityksen tilinpäätök-
seen.  Kohderyhmänä on samat 
yritykset, mutta kaikkina vuosina 
jokaisesta ei saada tilinpäätöstie-
toja ajoissa.  

Konetyöalojen keskeiset talou-
den tunnusluvut mediaanilukuina 
ovat seuraavat. Mediaaniluku tar-
koittaa suuruusjärjestykseen lai-
tetun aineiston keskimmäistä ha-
vaintoa. Se ei ole siis keskiarvo.  
Mediaaniarvo kuvaa alan yritys-
ten keskimääräistä menestymistä 
parhaiten.  Jos unohdettaisiin yk-
sittäiset yritykset, niin silloin kes-
kiarvoluvut kuvaisivat alan tilaa 
paremmin. Konetyöalat ovat pien-
yritysvaltaisia ja jokaisen menes-
tys on tärkeää. Silloin on syytä tar-
kastella mediaanilukuja.   

Vähän menestyjiä ja paljon 
huonosti menestyviä
Kohdeyrityksistä laskettujen me-
diaanitunnuslukujen ja keskiar-
vojen välillä on suuri ero. Mediaa-
niluku kertoo aineiston keskim-

Liikevaihdon 
mediaani

€ 

Liikevaihdon 
mediaani 

%

Maarakennusala    2014    422 000 -0,28

2015    480 074 +1,10

Metsäkoneala 2014    571 403 +1,78

2015    562 000 +1,29

Turveala 2014    446 500 +3,28

2015    473 000 +3,94

haketus 2014 1 139 000 +2,37

2015 1 240 000 +3,65

Liiketulos >10%= hyvä, 5-10% tyydyttävä, <5% heikko

mäisen yrityksen tason. Keskiar-
vo sen sijaan voi nousta huomatta-
vasti korkeammaksi, jos joukossa 
on yksi huomattavan korkea ha-
vainto ja monta matalaa. Kaikki-
en tunnuslukujen – liikevaihto, lii-
ketulos, omavaisuus ja maksuval-
mius – keskiarvo oli huomattavas-
ti parempi kuin mediaaniluku. Esi-
merkiksi metsäkonealalla liiketu-
loksen keskiarvo oli 6,64%  365 
yrityksen aineistossa 2015. Se on 
vähintäänkin tyydyttävä. Sen si-
jaan mediaani liiketulos oli vuon-
na 2016 vain 1,29%, mikä on heik-
ko. Eikä nekään yritykset, jotka 
ovat mediaaniluvun välittömässä 
läheisyydessä kovin hyvin kannat-
tavia ole. Tosiasia on, että mediaa-
niluvun alapuolella on puolet yri-
tyksistä. Eli huonosti kannattavia 
on lukumääräisesti paljon.  Tämä 
kertoo siitä, että konetyöaloilla on 
olemassa melko voimakas jakau-
tuminen menestyjiin ja huonom-
min suoriutujiin. 

Konetyöalojen kannattavuut-
ta voi toki tarkastella myös liike-
vaihdolla painotetun liiketulok-
sen avulla. Se kertoo tilanteen, 
jos muutetaan koko aineiston yri-
tykset yhdeksi virtuaaliseksi yri-
tykseksi. Liikevaihdolla painotet-
tu liiketulos oli vuonna 2016 maa-
rakennusalalla 4,71% ja metsäko-
nealoilla 4,04%. Eli tällöin kolku-
tellaan jo tyydyttävän liiketulok-
sen rajalla.  

Kun katsotaan koko 635 kone-
yrityksen joukkoa, niin havaitaan, 
että koko aineiston tasolla liike-
vaihdoltaan suurimman neljän-

neksen liikevaihdolla painotettu 
liiketulosprosentti oli keskimäärin 
5,12%. Vastaava lukema liikevaih-
doltaan pienimmällä neljännek-
sellä oli -8,68%. Näitä lukuja tulki-
tessa on huomioitava se, että kaik-
kiin yrityksiin tehtiin palkkakorja-
us, jolla varmistetaan yrittäjätyöl-
le palkka. Palkkakorjaus tehtiin lii-
kevaihdon mukaan niin, että alle 
70 000 euron liikevaihtoluokassa 
se oli 10 000 euroa, 70-400 000 eu-
ron liikevaihtoluokassa 20 000 eu-
roa ja yli 400 000 euron liikevaih-
dossa 30  000 euroa. Täten palk-
kakorjauksen vaikutus on suurin 
pienissä yrityksissä. 

Kymppiliikkeessä oli metsäko-
neyrityksistä noin 16%. Niiden lii-
kevoitto oli siis yli 10%.  Niiden 
osuus koko aineiston liikevaih-
dosta oli noin 19 prosenttia.

Syödään  
tulevaisuuden  
eväitä
Konetyöaloilla on havaittavissa, 
että investoinnit ovat aika alavi-
reisellä tasolla. Haketusala ei ole 
investoinut kahteen vuoteen juuri 
ollenkaan. Mediaaniyrityksen in-
vestoinnit liikevaihtoon suhteutet-
tuna ovat kaikilla aloilla 5-10%:n 
välillä.  Tästä löytyy syy parantu-
neeseen omavaraisuuteen ja mak-
suvalmiuteen. Mutta investointi-
lukeman alhaisuus  kertoo keski-
määrin melkoisesta epävarmuu-
desta koneyrityksissä.  Ja tieten-
kin voidaan kysyä, syödäänkö sa-
malla tulevaisuuden eväitä. 

Omavaraisuus 
 %  (mediaani)

Maksuvalmius 
tunnusluku 
(mediaani)

Maarakennusala    2014 35,30 0,97

2015 37,02 1,10

Metsäkoneala 2014 26,60 0,76

2015 28,70 0,79

Turveala 2014 35,01 0,94

2015 36,64 0,92

haketus 2014 23,63 0,49

2015 29,62 0,66

Omavaraisuus 20-40% = tyydyttävä, Maksuvalmius 0,5-1,0 = tyydyttävä

Keskimääräisessä koneyrityksessä pientä 
kasvua vuonna 2015 paitsi metsäalalla

Vuonna 2015 metsä- ja 
maarakennusalojen sekä 
turve- ja haketusalan 
koneyritysten liikevaihto 
kasvoi keskimääräisessä 
mediaaniyrityksessä muilla 
paitsi metsäkonealalla, jossa 
keskimääräinen liikevaihto 
laski jo toista vuotta 
peräkkäin.  Keskimääräisen 
koneyrityksen liiketulos 
koheni 2015 hieman paitsi 
metsäkonealalla. Kaikkien 
konetyöalojen liiketulos 
vaihteli 1-4 prosentin välillä 
ja oli siten keskimäärin 
heikko. Omavaraisuus ja 
maksuvalmius parani kaikilla 
toimialoilla, minkä yhtenä 
syynä on melko alhainen 
investointien taso kaikilla 
konetyöaloilla. haketusala 
ei käytännössä investoi 
juuri ollenkaan, päinvastoin 
se keventää tasetta. 
Nämä tulokset selvisivät 
Koneyrittäjien liiton 
jäsenten joukossa tehdystä 
kannattavuusselvityksestä. 
SIMO JAAKKOLA

Jotenkin sitä on kasvanut 
mukaan tähän turveyrittä-
miseen. Isoisäni Matti aloit-
ti vuonna 1973 turpeen nos-

tamisen Vapon Läyniönsuolla Han-
kasalmella. Isäni Eero tuli mu-
kaan vuonna 1975 ja minä sitten 
vuonna 2008, Matti Siikki ker-
too. Keväisin ei osaa muuta miet-
tiäkään kuin turvesuolle lähtemis-
tä. Olemme kuitenkin monipuolis-
taneet yrityksen toimintaa viime 
vuosina muuhunkin kuin turveu-
rakointiin, koska turpeen tuotan-
tomääriä rajoitetaan koko ajan ja 
suon kunnostusta on aikaisempaa 
vähemmän, Matti Siikki sanoo. 
Teemme nykyään myös lavettikul-
jetuksia, koneiden huoltoa, talvella 
aurauksia, kaivukonetöitä ja lisäk-
si kasvinviljelyä 1700 – luvulla pe-
rustetulla Uusikartanon sukutilal-
la. Matti Siikki on nyt kahdestois-
ta sukupolvi tilalla.

Paikallisten suhtautuminen 
turpeeseen myönteistä
Turpeen nostoon suhtaudutaan 
yleensä myönteisesti paikallisten 
ihmisten keskuudessa. Urakoim-
me Vapon ja yksityisten turvesoil-
la Hankasalmen, Kangasniemen ja 
Petäjäveden kuntien alueilla. Tur-
peen tuotantoa valvotaan ja tark-

kaillaan aikaisempaa paremmin. 
Esimerkiksi nyt tehdään ympä-
ristöraportit kahdesti kuukaudes-
sa tuotantokauden aikana touko-
kuusta syyskuun loppuun saakka. 
Turpeennosto tuo myös työtä ko-
timaisena polttoaineena maaseu-
dulle. Kausityöntekijöitä on löyty-
nyt myös hyvin töihin, Matti Siik-
ki sanoo. 

Vaikuttamista 
turvekoneyrittämisen 
toimintaedellytyksiin
Poliittisiin päättäjiin vaikuttami-
nen ja tiedon jakaminen heille tur-
vealasta on todella tärkeää, Mat-
ti Siikki sanoo. Heidän tekemän-
sä päätökset voivat nopeastikin 
vaikuttaa turpeen menekkiin, ku-
ten kävi turveveron nostamisen 
ja metsähakkeen tuotantotuen las-
kemisen yhteydessä vuonna 2012. 
Turvevero ja metsähakkeen tuo-
tantotuki palautettiin tänä vuonna 
entiselleen, mutta vahinko oli ehti-
nyt tapahtua. Turpeen ja metsähak-
keen kulutus on laskenut ja monet 
yrittäjät ovat vaikeuksissa urakoin-
timahdollisuuksien supistuessa. 

Lisäksi samaan saumaan sattui 
sähkön markkinahinnan alentu-
minen ja kilpailevien tuontipoltto-
aineiden, kuten kivihiilen ja raaka-

hankasalmelaisessa Uusikartanon Turvetyö ky:ssä turvesoilla 
työskentelee jo kolmas sukupolvi. Vuonna 2008 yritykseen 
mukaan tullut Matti Siikki sanoo kasvaneensa mukaan 
yritystoimintaan ja turveyrittämiseen. Keväisin ei osaa muuta 
miettiäkään kuin turvesuolle lähtemistä, vaikka turpeella on nyt 
vaikeaa tuotannonrajoitusten ja epävarman tulevaisuuden takia.

öljyn, maailmanmarkkinahintojen 
alentuminen. Myös Venäjältä tule-
va hake kilpailee kotimaisen met-
sähakkeen kanssa. Meilläkin tässä 
lähellä on suuri voimala Jyväskyläs-
sä, mutta turpeen osuus sen poltto-
aineena on selvästi vähentynyt vii-
me aikoina, koska sähköä tehdään 
vähemmän ja hake sekä muut si-
vutuotteet ovat korvanneet turvet-
ta polttoaineena.

Koneyrittäjien liiton energiava-
liokunta järjesti keväällä kansan-
edustajille tilaisuuden kuulla yrit-
täjien näkökulmia turve- ja hake-
energian tiimoilta. Mielestäni tilai-
suuden vastaanotto oli erittäin hy-
vä ja positiivinen. Tällaisia vaikut-
tamistilaisuuksia kannattaa jatkaa 
tulevaisuudessakin, Matti Siikki 
sanoo. Siikki on Koneyrittäjien lii-
ton energiavaliokunnan jäsen.

Turvesuolla jo  
kolmannessa sukupolvessa
Matti (vasemmalla), Kaisa ja Eero Siikki työskentelevät yhdessä perheyrityksessään. Äiti Kaisan, joka vastaa yrityksen paperitöistä, mukaan sopu on säilynyt hyvin, kun kaikki auttavat toisiaan. Lisäksi 
muualla töissä oleva tytär Katariina auttaa tarvittaessa. Perhe on osallistunut aktiivisesti myös Keski-Suomen Koneyrittäjien toimintaan, kuten Metko- messujen talkoisiin.  

Läyniönsuon turpeennosto alkaa olla lopuillaan, ehkä parina vuotena siitä voi nostaa vielä 
turvetta. Tuotanto alkoi vuonna 1973.  Eläimet, kuten hirvi, ketut ja linnut ovat jo valtaamassa 
suon. hirvetkään eivät pelkää koneita, alusta asti suolla mukana ollut Eero Siikki sanoo.

Fiat 1300 Super vuosimallia 1978 on vielä täysi peli 
turvesuolla. Se on varmatoiminen ja vika löytyy 
helposti, siinä ei ole sähköisiä järjestelmiä. Varaosia 
löytyy vielä alkuperäisinä ja tarvikeosina. Vaikka 
meillä on uudempia koneita, on tämä ehdoton 
suosikkikone, Eero ja Matti Siikki toteavat.

MARKKU TöRMÄNEN
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TIMO MAKKONEN

Vuoden 2016 alkupuolella työkoneiden palovahingot ovat li-
sääntyneet aiemmasta. Tämän kehityksen pysäyttämisek-
si ja vahinkojen määrän saamiseksi laskuun If on kehittä-
nyt työkoneen palo- ja konerikkoturvallisuustarkastuslistan. 

Sen tekemisessä on käytetty yli 10 vuoden aikana kertynyt kokemus 
tarkastuksista, totesi riskipäällikkö Jarmo Neuvonen Ifistä. Neuvo-
sen mukaan tarkastukset vähentävät yksiselitteisesti palo- ja kone-
rikkoriskiä. Koneyrittäjien ja Ifin muodostama koneyrittäjätoimikun-
ta on myös ollut aloitteellinen tarkastusten tekemiseksi. Vaikka va-
kuutus korvaakin palaneen koneen, on töiden pysähtyminen palon 
takia yrittäjälle suuri taloudellinen riski. Siksi ennaltaehkäisevä työ 
on kaikkien etu. 

Tarkastusta on pilotoitu keväällä 2016

Tarkastusta on pilotoitu Joensuussa Seppo Saarelaisen ja Parikka-
lassa Mika Jormakan koneyrityksissä. Seppo Saarelaisen mukaan 
olisi hyvä asia, jos yrittäjät ottaisivat asian omakseen, koska tarkastus-
ten avulla koneen kuntoa tulee seurattua muutenkin. Jopa piileviä vi-
koja voi löytyä ja näin voidaan vähentää esimerkiksi putkirikkoja, to-
teaa Seppo Saarelainen. Pilottikokemusten mukaan tarkastus on yk-
sinkertainen toteuttaa ja aikaa siihen kuluu vain noin yksi tunti konet-
ta kohti. Tarkastus onnistuu myös huoltoihin perehtyneeltä koneen-
kuljettajalta, mutta se sopii parhaiten tehtäväksi korjaamoyrityksis-
sä normaalien huoltojen yhteydessä. Tarkastuksissa huolellisuus on 
tärkeintä, toteaa Seppo Saarelainen. Kaikilla ei ole tietoa ja ammatti-
taitoa nykyisten koneiden korjaukseen. Elektroniikan lisääntymisen 

vuoksi uusiin koneisiin tehdään usein huoltosopimus, jolla halutaan 
varmistaa koneiden pysyminen kunnossa.   

Tarkastukset rutiiniksi

Tarkastusten tekeminen on tarkoitettu Jarmo Neuvosen mukaan kor-
jaamoyritysten palveluksi koneyrittäjille. If on julkaisut tarkastuslis-
tan verkkosivuillaan. Tarkastuksessa keskitytään muutamiin perus-
asioihin, joista tiedetään palojen tyypillisimmin alkavan. Sähköjärjes-
telmä on keskeinen tarkastettava kohde. Johtohin syntyneiden han-
kaumien löytäminen on tärkeää. Liittimien kiinnitykset ja läpiviennit 
tarkastetaan sulakkeita ja releitä unohtamatta. Akun ja akkukaapeli-
en kunto kuuluu myös tarkastettaviin kohteisiin. Sammutusjärjestel-
män lisäksi muista kohteista tarkastetaan esimerkiksi lisälämmittimet 
ja pakoputkisto. Tarkastuslistan voi tulostaa Ifin sivuilta. Tulokset kir-
jataan erikseen kustakin tarkastetusta koneesta Ifin verkkopalvelus-
sa. Tarkastus on tarkoitus saada jalkautettua korjaamoyrityksiin vie-
lä tämän vuoden aikana.

Tarkastuksista vain hyötyä

Yrittäjät hyötyvät tarkastusten tekemisestä palojen ja konerikkojen 
vähenemisenä. Yrittäjälle tarkastusten tekemisestä ei aiheudu lisäku-
lua, koska tarkastus toteutetaan normaalien huoltojen yhteydessä ja 
tarkastukseen käytetystä ajasta Ifin on tarkoitus maksaa kiinteä kor-
vaus korjaamoyritykselle. Vakuutusyhtiö hyötyy tietysti aina palojen 
vähenemisestä. 

Koneiden tarkastukset 
vähentävät palovahinkoja

If Vahinkovakuutusyhtiö on valmistellut 
tarkastuslomaketta koneiden 
palotarkastusten tekemiseksi. Ifin 
tarkastajat tekivät vuosina 1995-
2010 työkoneiden tarkastuksia 
palovahinkojen vähentämiseksi. 
Tulokset olivat selviä. Tarkastetuille 
koneille sattui vähemmän 
palovahinkoja kuin tarkastamattomille. 

Palotarkastuksessa 
yhtenä kohteena on 
hydrauliikkapumpun letkut ja 
johtimet. 

huollettu kone ei hidasta työn tekoa merkitsemättömien kaapelikourujen tapaan. Seppo Saarelaisen kone Puhoksella etsimässä tien ali porattuja kouruja.

FINNMETKOSSA ESITTELEMME OSASTOLLA NRO 6

OSASTOLLA ESILLÄ MYÖS 
koko Nisulan laaja energiakoura- ja hakkuupäämallisto sekä Epsilon – Palfinger -kuormaimet. Nähdään FinnMetkossa.

Harvennushakkuiden määrä lisääntyy ympäri maailmaa 
ja kustannustehokkuus on enemmän pinnalla kuin kos-
kaan aikaisemmin. Metsäkoneyrittäjien on ajateltava 
tulevaisuuden investointeja entistä enemmän eurot 
edellä. Moteilla ei ostoksia kaupan kassalla makseta. 

The Future of Efficient Logging on Nisulan valitsema suunta tulevaisuuden 
tuotteissa ja tuotekehitysprojekteissa. Tarjoamme asiakkaille kustannuste-
hokkaita ja ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia vaihtoehtoja harvennushakkuil-
le sekä erityiskohteille, joissa ”valtavirran yleiskoneilla” viivan alle on vaikea 
saada jäämään euroja. Puu on tulevaisuudessa saatava harvennuksilta ja 
erityiskohteilta entistä kustannustehokkaammin tienvarteen,  
metsää kunnioittaen.

- Ali Nisula & Kalle Mattson

UUTUUS
14-T METSÄKAIVINKONE  
NISULA FLEX-14 ALUSTALLA

UUTUUS
NISULA 555H JA 555C 
-HARVENNUSHAKKUUPÄÄT

NISULA N5
HARVENNUSHAKKUUKONE

THE FUTURE OF EFFICIENT LOGGING

NISULA-RATKAISUT 
HARV€NNUKSILLE.

TÄMÄ KONE MULLISTAA  
KÄSITYKSEN METSÄKAIVIN-
KONEESTA

• Joustavan Nisula Flex-14 
alustan ansiosta erinomaiset 
ajo-ominaisuudet metsässä

• Samalla koneella mätästys, 
laikutus, ojitus ja hakkuutyöt

• Tervetuloa koeajolle!

SYÖTTÖVOIMAA, 
LUOTETTAVUUTTA, 
KARSINTATEHOA

• 780 kg ja 55cm kaatoläpi-
mitta. Koura täynnä uusia 
ideoita, jotka tekevät työstäsi 
tuottavampaa

• 555H ja C tarjoavat ainutlaa-
tuisia ominaisuuksia harven-
nuksille, tule katsomaan niin 
kerromme lisää!

KUN VIIVAN ALLE 
JÄÄVÄT EUROT 
RATKAISEVAT

• Tervetuloa kokemaan N5:n 
ominaisuudet käytännön 
työssä ja haastattelemaan 
koneen omistajia
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 facebook.com/nisulaforest www.nisulaforest.com

NÄHDÄÄN 

FINNM
ETKOSSA 

OSASTOLLA 6

Nisula_Metko-uutuudet_210x297_16.indd   1 11.8.2016   13.58



www.komatsuforest.fi

1. Valitset pysäköintipaikaksi P-Mänttä Länsi
2. P-paikalta jatkat opastettua reittiä Komatsulle  
    ja sieltä edelleen muille Metko-osastoille

Näytökset ja koeajot
Näytösalue on kokonaisuudessaan 5 hehtaaria.
Hakkuukoneen ja kuormatraktorin näytökset pyörivät lähes 
tauoitta. Harvesteriammattilaisille on tarjolla hakkuukoneen 
kokeilualue. Comfort Ride -ohjaamovaimennuksella 
varustetun koneen koeajorata.

Telttahallissa 
Esitellään uudet kehittyneet palvelut: varaosien ja 
tarvikkeiden hinnoittelu, lyhennetyt toimitusajat sekä 
huoltosopimukset ja niiden kytkentä MaxiFleet-palveluun.
Vaihtokone- ja Baltiaosasto, Info, Shop, Cafe sekä 
simulaattorit.

Uutuuskoneet
Ensimmäistä kertaa yleisön nähtävänä:
Kuormatraktorit: Komatsu 855 ja Komatsu 875
Hakkuukone: Kahdeksanpyöräinen Komatsu 931XC
Hakkuulaite: Komatsu C123

Komatsu Forest Oy:n messuväki toivottaa sinut 
tervetulleeksi FinnMetko 2016 -messuille!

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

Näytösalue

Polku muille 
osastoille

Komatsu Comfort Ride 
-koeajorata

P-Mänttä Länsi

P-Mänttä Länsi

Hakkuukoneen 
kokeilualue

Info
Cafe
Shop
Varaosat
Huolto
Vaihtokoneet
Baltia
Koulutus
Simulaattorit

FinnMetko 2016
Komatsu Forest -osasto 

sinne on helppo tulla, siellä on paljon 
nähtävää ja sieltä pääsee Kätevästi  
jatKamaan, kun:
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Kaikkien kannattaisi aja-
tella mitä kadun alla on 
ja mitä sen tekniikan ra-
kentaminen ja ylläpito 

vaatii, täydentää varatoimitusjoh-
taja Jukka Koskelainen pelin 
taustalla olevaa ajatusmaailmaa.

Istumme Matinkylän metro-
aseman työmaan toimistotilois-
sa, jossa paikalla on myös suu-
rin osa INFRA-tietokonepelin 
(www.infragame.net) takana ole-
van Loiste Interactive Oy:n avain-
henkilöistä: pelin idean isä, toimi-
tusjohtaja Oskari Samiola, vara-
toimitusjohtaja Koskelainen, hal-
lituksen puheenjohtaja Jussila 
sekä pelin tasojen suunnittelusta 
vahvasti vastaava Mikko Viitaja.

Nelikko on saapunut työmaa-
vierailulle, jossa on tarkoitus tu-
tustua Matinkylän metroasema-
työmaahan pääurakoitsijan, Lem-
minkäinen Infra Oy:n työmaain-
sinöörin Perttu Tavian johdolla 
sekä tehdä haastattelu kiinteistö- 
ja rakennusalan Vetovoima ry:n 
TheMesta.net -lehteen ja verkko-
sivuille.

INFRA-peli kuvaa realistisesti 
nuorille verkostojen 
merkitystä
Peli kertoo kuvitteellisesta poh-
jois-Eurooppaan sijoittuvasta Stal-
burgin kaupungista, jonka kriitti-
nen infrastruktuuri, vesi- ja vie-
märiverkosto sekä sähköverk-
ko on rapistunut osittain välinpi-
tämättömyyden ja osittain raken-
teellisen korruption vuoksi, selit-
tää Samiola pelin taustoja.

Pelaajan rooli on olla idealisti-
nen rakennustarkastaja, joka suo-
rittaa erilaisia tehtäviä rapistuvas-
sa kaupungissa.

– Sain idean kesällä 2011 katso-
essani amerikkalaista dokument-
tia hylätyistä ja huonokuntoisista 
kaupungeista. 

Samiola on kommentoinut 
muun muassa Ylen Uutisille, että 
peli on kannanotto olemassa ole-
van kulttuurin puolesta: Toimi-
vaa teknistä perusrakennetta ei 
saa romauttaa. 

– Suomessa tieverkko on eni-
ten rempallaan ja kaupunkien ver-
kostot vaativat kunnostusta mutta 
samaa rakenteiden romahtamista 
tuskin voi tapahtua kuin Stalbur-
gissa, Samiola arvioi.

Koko tiimin silmistä pais-
taa vilpitön usko omaan tekemi-
seen, ja he vakuuttavat kuin yh-
destä suusta, että peli kävisi hy-
vin myös maarakennus- ja raken-
nusalan koulutukseen realistisuu-
tensa vuoksi. Yksityiskohdista ja 
riittävästä realistisuudesta ei tin-
gitä pelin suunnittelussa ja teke-
misessä. 

Pelin tekeminen käynnistyi 
harrastepohjalta mutta tällä het-
kellä vuonna 2013 perustettu 6 
hengen yritys tekee työtä tosis-
saan, jotta INFRA-pelin toinen osa 
saataisiin julkaistua. Ensimmäi-
nen osa julkaistiin tammikuussa 
2016 Steam-pelialustalla. 

Syy pelin jakamiseksi kahteen 
osaan oli puhtaasti taloudellinen: 
Vuonna 2015 tehty joukkorahoi-
tus ei aivan kantanut hedelmää 
niin, että peli oltaisiin saatu jul-
kaistua kerralla. 

– Jo julkaistu peli on saanut erit-
täin hyvää palautetta. Omakohtai-
sesti voin kertoa, että neljä omaa 
poikaani ottivat sen omakseen jo 
testivaiheessa, kertoo Jussila 

–Meillä on erittäin hyvät fiilik-
set tämän pelin tulevaisuudesta.

INFRA-tietokonepeli 
on kunnianosoitus 
rakennetulle 
ympäristölle
- Tämä [INFRA-tietokonepeli] on 
kunnianosoitus rakennusinsinööreille, 
kuvailee Loiste Interactive Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Iiro Jussila innostuneesti 
pelin filosofiaa.

Tekijöiden kiinnostus teknisiin yksityiskohtiin näkyi myös kierroksen aikana, jolloin 
pelin ympäristöä oli hyvä verrata uuden Matinkylän metroaseman ympäristöön. 

Pelin tekijöitä kuvattiin kiinteistö- ja rakennusalan Vetovoima ry:n julkaisuihin nuoria 
houkuttelevasti.

Loiste Interactive Oy:n johtoryhmä taustanaan Matinkylän uuden metroaseman 
valmisteilla oleva metrolaituri. 

VILLE JÄRVINEN

Lisätietoa yllä olevista ilmoituksista saat syöttämällä ID:n Mascuksen
etusivulla olevaan ID hakuun.

Haluatko koneilmoituksesi KoneYrittäjä-lehteen ja Mascus sivustolle?
Käy lisäämässä ilmoituksesi osoitteessa www.mascus.fi!

Renault Midlum 220dxi Kubota KX161-3A Case 580 F/4x4

Volvo L-180 CVolvo L 220 EPonsse beawer

Ponsse caribou

Merlo ROTO 40.25MCSS

175000 h, Vantaa

13500  €

59000  €36480  €

Anssi Kuivalainen Stefan Asplund Anne Louhimo

Pauli KuokkanenPentti TolvanenHenri Tarvainen

Henri Tarvainen

Timo Aaltonen

+358 405212857 +358 503368739 +358 500556011

+358 505991054+358 405786625+358 505638047

+358 505638047

+358 405615955

2007 2007 1982

199820022001

2001

2007

ID: 2b1653ec ID: 9b811726 ID: 4ef6009a

ID: f8ec1e45ID: cc046b5bID: 06765cf3

ID: a3e47c15

ID: 7f51f3b0

3500 h, Pohjanmaa

15700Mäntsälä

Pirkkala

31000 h, Valtimo

16000 h, Mäntsälä

7600 h, Säkylä

23990  € 7900  €

Soita

32680  €

79000  €

Esillä messuilla mm Edge Innovate:n Uutuus Slayer XL murskain mm. kierrätyspuulle, purkujätteelle, kotitalousjätteelle jne!  
Murskalla erittäin pienet käyttökustannukset per tehty tonni ! Edge Innovate:ltä myös mobiilikuljettimet sekä seulat. 
Esillä myös Uutuus Ruotsista Bruks 1006 PT autohakkuri jonka voimanlähteenä toimii 3-akselisen alusta-auton 750 hv:n Volvon moottori. 
Paketti on rakennettu alusta loppuun Bruksin tehtaalla Ruotsissa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Hakkurissa 1200 x 750 mm:n syöttöauk-
ko, pitkä tilava rulla-syöttöpöytä, iso aggressiivinen yläsyöttörulla halk. 800 mm, rummun halkaisija 1000mm. 
Näytillä myös HSP Gripen DUO piikki/pyöreän puun koura!

Esillä työnäytöksin mm: EDGE XL Slayer hidaskierroksinen murska, BRUKS 1006 PT 
sekä 806 PT autohakkurit,  Rotochopper B66 nopeakierroksinen murska.

Lisäksi: HSP Gripen kourat • Hakkureiden terät ja kulutusosat • Murskan terät • Tasohiomakoneet • Mobiilikuljettimet • seulontalaitteet

Joakim Lund 050-563 8902 • Pasi Putkonen 0400-438 112 • Kalle Tuominiemi 0400-320 977
Oy Sawcenter Ab • Siuntio. 0207 590 990 • info@sawcenter.fi. • www.sawcenter.fi

Tervetuloa osastoillemme 864 + 866 FinnMetko2016 messuille 1.-3.9.2016!

Esillä messuilla myös Rotochopper B66 murskain. Murskain on Rotochopperin malliston suurin, ja painoa on n. 40 tonnia. Kone on 
tarkoitettu epäpuhtaille metsätähteille, pyöreälle puulle, kierrätyspuulle, kannolle jne. Koneessa syöttöaukko 1700 x 900 mm ja 
syöttöpöydän pituus 5000 mm. Murskaa saa joko 750 tai 950 hv:n Caterpillar moottorilla. Messukoneessa 700 hv CAT. Rotochopper 
murskilla voidaan myös värjätä haketta maisemointikäyttöön.
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Työkone Koivisto Oy:n ben-
toniitin ja maa-aineksen 
sekoittamiseen soveltu-
vat sekoitusasemat, ovat 

tuttu näky monilta kaatopaikoilta 
tai maaperän kunnostuskohteista. 
Tälläkin hetkellä toinen sekoitus-
laitteistoista on työssä HSY:n Äm-
mässuon jätteenkäsittelyasemalla 
Espoossa.

–Monipuolinen työkanta on taan-
nut työtä lamasta huolimatta, työ-
kohteet ovat kylläkin olleet var-
sin kaukana kotipaikalta mutta sil-
lä tavalla on saatu työt riittämään, 
sanoo yrityksen perustaja Raimo 
Koivisto. 

Vuodesta 2005 asti Työkone Koi-
visto Oy on tehnyt Destian kans-
sa yhteistyötä joko aliurakoimal-
la tai tuntitöinä, sitä ennen yhteis-
työkumppanin nimi oli Tieliikelai-
tos. Aikaisemmat työt ja niistä saa-
tu molemmin puolinen kokemus on 
ollut yhteistyön jatkumisen tae. 

Yritystoimintaa jo 
kuusikymmentä luvulta
Työkone Koivisto Oy:n juuret ulot-
tuvat kuusikymmentäluvun alkuun, 
kun Yli-Torniolainen Erkki Koivis-
to aloitti toiminnan Tauno Mäen 
kanssa. Työt olivat tuolloin pääasi-
assa teiden talvihoitoa. Seitsemän-
kymmentä luvun alussa Raimo Koi-
viston kotiuduttua armeijasta, hän 
isänsä Erkki Koiviston kanssa pe-
rusti Koneyhtymän ja liittyivät sa-
man tien Koneyrittäjien liittoon. Ko-
neyhtymä Erkki ja Raimo Koiviston 
ensimmäiset koneet olivat maatalo-
ustraktorin perässä oleva kallionpo-
rauslaite ja Ford Coyntyn perässä 
vedetty täryjyrä. 

Yrityksen vetovastuun Raimo 
Koivisto otti vuonna 1983 jolloin ni-
mi vaihtui Työkone Raimo Koivis-
toksi. Tuolloin hän hankki Mart-
tiinin valmistaman Fiat traktoriin 
perustuvan metsätraktorin, Veitsi-
luotoyhtiön toivomuksesta. Metsä-
koneurakointia Raimo Koivisto jak-
soi harjoittaa vain puolitoistavuotta, 
osa syynä lopettamiseen oli metsä-
koneen erittäin kyseenalainen kes-
tävyys. 

–Kerrankin oli yli kolmekym-
mentä pakkasta ja siitä meni veto-
akseli poikki, no me pakotettiin pe-
ränlukko päälle, kun ei sitä olisi 
saanut laittaa ja yritettiin päästä sil-
lä tavalla metsästä pois. Sitten kuu-
lui naks ja eikö se katkennut se toi-
nenkin vetoakseli. Siinä sitä tilattiin 
sitten akseli kerrallaan, kun ei ha-
luttu alkaa selittelemään miten ne 
molemmat oli katkenneet yhtä ai-
kaa, kertoo Raimo Koivisto lupsa-
kasti metsäkoneyrittäjä kokemuk-
sistaan.

Ensimmäisen kaivukoneen 
Åkerman H 12, Raimo Koivisto 
hankki yhdeksänkymmentäluvun 
alussa. 2000 luvun alussa tuli sora-
autoja ja kaivukoneitakin oli jo kak-
si. Nyt niitä on yhdeksän ja kuor-
ma-autojakin on jo kahdeksan se-
kä kolme pyöräkuormaajaa. Osa-
keyhtiö Työkone Koivisto Oy on 
perustettu vuonna 2005. Viimeiset 
15 vuotta yrityksen tukikohta on ol-
lut Rovaniemellä Tielaitoksen van-
hassa tukikohdassa.

Nuoremmat ottavat 
vetovastuun
Tämän vuoden alussa Työkone 
Koivisto Oy:ssä tapahtui sukupol-
venvaihdos, kun Raimo Koiviston 
lapset Jari ja Jarmo Koivisto se-
kä Jaana Tuovinen, ottivat veto-
vastuun. 

Kesäkuussa yrityksen tuore 
toimitusjohtaja Jarmo Koivisto oli 
Rovaniemen lentokentällä Finavi-
an Oyj:n töissä lentokoneidenrul-
laustien reunavalojen uusimiseen 
liittyvissä kaivuutöissä.

Finavian Oyj:n työt ovat alkaneet 
toukokuun puolivälissä ja valmista 
pitäisi olla elokuun loppupuolella. 
On meillä tällä työmaalla toinenkin 
kaivukone, se kuorii ja lastaa len-
toaseman vieressä ”platan” vanho-
ja betoneita autoihin, kertoo Jarmo 
Koivisto. Platasta lähtevät betonit 
murskataan lentokenttätyömaal-
la meidän iskupalkkimurskaimel-
la ja kierrätetään työmaan täyttöi-
hin betonimurskeena, hän jatkaa. 

Jarmo Koivisto on aloittanut 
vuonna 2010 infra puolen AMK in-
sinööri opinnot ja ajattelee valmis-
tuvansa keväällä 2017. Työnohes-
sa tapahtuvassa opiskelussa opin-
tojen kesto on hieman pitempi 
kuin kokoaikaisilla opiskelijoilla. 
Tänä päivänä, kun maarakennus-
alalla vaatimustaso koko ajan kas-
vaa ei varmaankaan ole haittaa, jos 
toimitusjohtajalla on alan tekninen-
koulutus. Maarakennuskoneiden 
käyttämisen Jarmo Koivisto ker-
too oppineensa kantapäänkautta it-
se opiskellen. Traktoria hän muis-
teli ajaneensa ensimmäisen kerran 
jo 6-7 vuotiaana. 

Jari Koivisto oli rakennusliike 
Jouko Pesosen kerrostalotyö-
maan pihalla levittämässä ruoka-
multaa, jonka he olivat myös toi-
mittaneet työmaalle. Jari Koivistol-
la on suoritettuna maarakennus-
alan ammattitutkinto. Sen hän on 
suorittanut näyttötutkintona ja sii-
nä todettiin jo saavutettu maara-
kennuskoneenkäyttämisen vank-
ka ammattitaito. Traktorin rattiin 
hän kertoo kavunneensa saman 
ikäisenä kuin veljensä.

–96 vuonna ajoin ensimmäisen 
kerran kaivukonetta leipätyökse-
ni, kertoo Jari Koivisto.

Jari Koivistolla on kokemusta 
lähes kaikista maarakennusko-
neista, sillä hän kertoo olleensa 
pari kesää kunnostamassa sora-
teitä tiehöylällä Destian alueuras-
sa. Myös talvihoito töissä hän ker-
too yhden auton olleen joka talvi. 

Sivuojien kaivuu on myös tuttua 
työtä useammalta kesältä ja teiden 
routaheittoja on korjattu routakii-
loja kaivamalla ympäri Lappia, 
kertoo Jari Koivisto. Niin ja on-
han me korjailtu joenrantoja ensin 
muotoilemalla maapohja ja sitten 
rakentamalla kiviverhous päälle, 
vahvistamaan rantaa, hän jatkaa. 

Viimeisen päälle palvelua

Rakennusliike Jouko Pesosen vas-
taavamestari Aaro Leppiniemi 
kehuu Työkone Koivisto Oy:ltä 
saamansa palvelua. 

Viimeisen päälle palvelua saam-
me, osaavat mitata ja katsoa korot, 
joten heillä voi teettää kaikki ko-
netyöt, sanoo rakennusinsinööri 
Aaro Leppiniemi.

Yhteistyötä on tehty jo parivuot-
ta ja pohjankaivuusta pihanraken-
tamiseen soveltuvat koneet löyty-
vät samasta firmasta, Aaro Leppi-
niemi jatkaa.

Luottamus palvelun tuottajaan 
on tärkeää, koska Aaro Leppinie-
mellä on tälläkin hetkellä useampi 
työmaa yhtä aikaa vastattavanaan. 
Talonrakentamista Rovaniemellä 
on varsin paljon, yliopistokaupun-
gin uusista asunnoista ovat kiin-
nostuneita myös sijoittajat.

Kolmas osakas Jaana Tuovinen 
kertoo olevansa virkavapaalla hoi-
toalan työstään ja toimii yrityksen 
juoksevien asioiden hoitajana. 

Minä visioin yrityksen tulevai-
suutta sekä huolehdin siitä, miten 
saadaan hoidettua seuraavan päi-
vän työt ja että kuljettajat tietävät 
missä heidän työskentelykohteen-
sa on seuraavana päivänä, sanoo 
Jaana Tuovinen. 

Työ ei saa työntekijöille olla 
pelkkää työtä, yrityksen me hen-
ki on tärkeää, jotta yritys toimii te-
hokkaasti, jatkaa Jaana Tuovinen. 
Viisaita ajatuksia kun otetaan huo-
mioon, että Työkone Koivisto Oy 
työllistää sulan maan aikaan 20 
henkilöä. Omien työntekijöidensä 
lisäksi, Työkone Koivisto Oy käyt-
tää joka kesä myös jonkin verran 
aliurakoitsijoita töissään.

Työkone Koivisto Oy:llä on Ra-
la-Sertifikaatti. Tällä yritys osoit-
taa toimintatapojen laadun ja yh-
teiskuntavastuun sekä teknillisen 
osaamisensa.

Työkone Koivisto Oy on hyvissä 
käsissä ja uudella johdolla on visioi-
ta myös kansainvälisestä toiminnas-
ta. Jos ne toteutuvat, niistä voidaan 
kirjoittaa tulevaisuudessa lisää. 

Maarakentamista kolmannes sa polvessa

MARKKU LESKINEN

Rovaniemeä kotipaikkanaan pitävä Työkone 
Koivisto Oy on ympäristörakentamiseen 
erikoistunut yritys, jonka toimialueena on 
koko Suomi. Työkone Koivisto Oy:n erikoisalaa 
ovat olleet vanhojen kaatopaikkojen 
sulkemiset, joita he ovat vuosien saatossa 
tehneet helsingin Myllypurossa, Inkoossa, 
Naantalissa, Keravalla ja Muhoksella. Useimmissa 
kaatopaikkarakentamiskohteissa Työkone 
Koivisto Oy on toiminut Destian aliurakoitsijana. 

Työkone Koivisto Oy:n tuore toimitusjohtaja Jarmo Koivisto kaivukoneen puikoissa. 

Jarmo Koivisto asfaltinpohjien teossa Rovaniemen lentokentällä.

Raimo ja Jari Koivisto uuden pyöräalustaisen Volvon kauhan edessä.

Vastaavamestari Aaro Leppiniemi vaihtaa kuulumisia Jari Koiviston kanssa 
Rovaniemeläisellä kerrostalotyömaalla.

Teohydrauli Oy  Perävaunutarvikkeiden erikoisliike

 Tukkumyynti ja vähittäismyynti
verkkokauppa • www.teohydrauli.fi

perävaunuhuolto • www.oivahuolto.fi
puh. 09-452 0030

ESPOO Myntinsyrjä 5 • JYVÄSKYLÄ Sorastajantie 6
 
 
 

Raimo Koivisto toteaakin, et-
tä kyllä tämä sukupolvenvaihdos 
olisi pitänyt tehdä jo aikaisem-
min, niin hyvin yrityksen toimin-
ta on jatkunut uudella johdolla.
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FinnMETKO 2016 mukana
Jämsä 1.9.-3.9.
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lämpökeskukset ja laitteet

BIOENERGIA

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

osasto 150

Biofire Oy
Nummijärventie 479
61910 Nummijärvi
06 2332 267
www.biofire.fi

650
Kuormaliina  alk.

295
/kg

Pultit  
alk.

  6

Hinnat alv. 0 %

info@lognet.fi   |   p. 010 326 6500

Kaikki työt yhdellä koneella!
Saatavana yli 50 eri työlaitetta!

P I E N K U O R M A I M E T

Olemme mukana FinMETKO -messuilla 
Osasto 54

Tervetuloa!

www.norcar.com

Uutta sekä kunnostettua rullaa, 
takuulla.

EVO-syöttörullat ovat uusia ja niitä 
saa yleisimmille kouratyypeille. 
Ripatyyppiset rullat eivät tukkeudu, 
joten ne pysyvät puhtaina. Niiden piikit 
ovat tehty aihioon koneistamalla, joten 
käyttöikä on normaalia huomattavasti 
pidempi. Käyttöikää ja pitoa lisää myös 
helppo teroitettavuus, karkaisu sekä 
oikeat materiaalivalinnat. Rungot ovat 
suunniteltu kevyiksi jolla saadaan 
pienennettyä polttoaineen kulutusta. 
Myönnämme rullille takuun. Kunnostetut 
rullat ovat alkuperäisistä läpikäytyjä ja 
täysin kunnostettuja.

Syottorullat.fi / Evemet Oy
Voimankatu 4, 35820 MÄNTTÄ
Ville Eklöf, 040 594 7057
ville.eklof@evemet.fi

www.syottorullat.fi

Valimotie 1, 85800 Haapajärvi  •  Puh. 08 772 7300
www.maaselankone.fi  •  www.facebook.com/HakkiPilkeOfficial

Olemme mukana FinnMETKO 2016 -näyttelyssä 
Jämsässä 1.-3.9. osastoilla 114, 116, 126 ja 128. 
Ensiesittelyssä klapikoneuutuus ammattilaisille!
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AB A. HÄGGBLOM OY • Yrittäjäntie 12, 67100 Kokkola • Puh: 020 765 8200,  Itä-Suomi: 020 765 8221 • info@haggblom.fi
HÄGGBLOM JUVANMALMI • Juvantasku 3, 02920 Espoo • Puh. 020 765 8223 • info@haggblom.fi

Olemme juuri tehneet sopimuksen markkinajohtaja Expander Sys-
tem Swedenin kanssa. Tästä lähtien saat Häggblomilta myös mark-
kinoiden parhaat EXPANDER-TAPIT* – myyjiemme ammattitaitoa 
hyödyntäen ja nopeasti toimitettuina. 4 www.haggblom.fi

*) Expander-tappi on nopea, edullinen ja varma tapa poistaa väljyys korvakerei’istä. Expander koostuu karkaistusta ja kovakromatusta tapista, 
jonka päät ovat kartiomaiset, kahdesta kartiomallisesta paisuntaholkista sekä kahdesta kiristyspultista tai -mutterista välilevyineen. 

taitto.indd   1 8.8.2016   11.14

tiivistävä tekijä

Top-Osa. Tiivistettynä paras.   www.top-osa.fi

Hydrauliikka- ja pneumatiikkatiivisteet
Laakerit

Oma tuotantomme ja laaja raaka-ainevarastomme takaavat, että mikäli 10 000 nimikkeen valikoimastamme  ei löydy 
mittojesi mukaista tiivistettä, me valmistamme sen. Nopeasti. Kustannustehokkaasti. Toiveidesi mukaisesti.

Ja turhaan ei meitä ketteriksi kutsuta. Tiivisteet toimitamme tarvittaessa jopa samana päivänä!

Me Top-Osalla maahantuomme ja valmistamme hydrauliikka- ja pneumatiikka-
tiivisteet kaikkiin teollisuuden toimijoiden tarpeisiin.

Vihiojantie 30, 33800 Tampere 

GLOBAALI 
TEKNOLOGIA 
PAIKALLINEN 
PALVELU 

TERVETULOA 
OSASTOLLEMME
870

SANDVIK MINING AND 
CONSTRUCTION FINLAND OY
p. 020 5444 600
CONSTRUCTION.SANDVIK.COM
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Matinkylän metroaseman 
lisäksi aluetta myllertää 
kauppakeskus Ison Ome-
nan laajennus sekä ase-

man lähelle rakennettava hotelli ja eri-
laiset pysäköintiratkaisut, jotka ovat 
tiiviisti yhteydessä metroasemaan.

– Silta- ja katutöiden tilaajana toimii 
Espoon kaupunki, Tavia kertoo.

Pääurakoitsijana toimivan Lemmin-
käinen Infra Oy:n Matinkylän metro-
aseman urakka alkoi elokuussa 2013. 
Urakka kestää nykyisten tietojen mu-
kaan ainakin vuoden 2016 loppuun. 
Matinkylän metroaseman urakka on 
Länsimetron ensimmäisen vaiheen 
suurin. Urakan alkuperäinen hinta oli 
noin 41 miljoonaa euroa. 

Länsimetron ensimmäisen vaiheen, 
Ruoholahti - Matinkylä, kustannusar-
vio on 1088 miljoonaa euroa. Toisen 
vaiheen, Matinkylä - Kivenlahti, kus-
tannusarvio on 801 miljoonaa euroa.

Pääteasemana Matinkylä 
eroaa hieman muista
– Matinkylän metroaseman jälkeen on 
raihteenvaihtohalli sekä puoli kilomet-
riä ratalinjaa, joka toimii osittain met-
rojen yösäilönä sekä erillinen 100 met-
rin ratalinja, joka toimii metron tar-
kastus- ja huoltoraiteena, kertoo Ta-
via aseman eroavuuksista muihin ase-
miin verrattuna.

Matinkylän metroaseman urakassa 
rakennetaan noin kilometrin verran 
ratalinjaa, joka sisältää myös 4 yhdys-
tunnelia, raihteenvaihtohallin sekä tar-
kastus- ja huoltoraiteen. Urakkaan si-
sältyvät myös ratalinjan päädyssä ole-
va Tiistilän pystykuilu sekä pumppaa-
mo. Kaikkiaan varsinaisen metrotun-
nelin lisäksi urakassa on louhittu ajo-
tunnelia noin 200 metriä ja noin 400 
metriä huoltotunnelia. 

Maan päällä Matinkylän metroase-
man läheisyydessä suurimmat näky-
vät työt ovat edellämainitut katuraken-
teiden ja kunnallisteknisten töiden te-

ko. Kesäkuussa työn alla oli myös vuo-
tovesialtaan purku, johon on johdettu 
tunnelin vuotovesiä urakan aikana. 

Asemalle johtaa kaksi liukuporras-
kuilua: itäinen ja läntinen, joista itäi-
nen on alkuvaiheessa varsinainen si-
säänkäynti metroasemalle ja läntinen 
jää varauksena.

Jonkinlaisen käsityksen urakas-
ta saa kun tarkastelee betonin ja sen 
yhteydessä kuluneen raudoitusteräk-
sen määrää: Betonia on valettu noin 
22 000 kuutiometriä ja raudoitusteräs-
tä on kulunut noin 3 miljoonaa kiloa.

Matinkylän metroaseman pääurak-
kaan sisältyy noin 30 kappaletta alis-
tettuja sivu-urakoita. Rakennuttaja-
konsulttina urakassa toimii Sweco 
PM ja rakennesuunnittelusta vastaa 
Insinööritoimisto A-insinöörit Oy.

Jokaisella Länsimetron asemalla on 
oma yksilöllinen ilmeensä. Matinky-
län metroaseman arkkitehtisuunnitte-
lun ja ilmeen on luonut Arkkitehtitoi-
misto HKP Oy. 

Natiivimalli helpottaa 
työmaanjohtoa
– Mallintamisella on ollut suuri mer-
kitys tälläkin työmaalla urakan vaati-
vuuden ja toisiinsa liittyvien kokonai-
suuksien hahmottamisessa, kertoo 
Tavia kokemuksistaan. 

– Matinkylän metroasema on koko-
naan mallinnettu ja meillä [pääurakoit-
sijalla] on käytössämme Tekla Struc-
ture -ohjelmistolla laadittu, karsittu na-
tiivimalli, josta työmaan työjohdon on 
helppo hahmottaa kokonaistilannetta.

Tavia kertoo, että suunnitelmien 
hallintaan on otettu käyttöön myös pil-
vipohjainen tietoportaali, johon suun-
nitelmat päivittyvät. Hänen mukaan-
sa tietoportaalin käyttö on helpotta-
nut merkittävästi työmaan arkistoin-
tiongelmia.

– Enää ei tarvitse säilyttää työmaal-
la neljää merikontillista suunnitelmia, 
hän naurahtaa.

Lemminkäinen Infra Oy tekee myös 
Suomenlahdentien siltoja, kunnallisteknisiä töitä 
sekä katurakenteita, kertoi työmaainsinööri Perttu 
Tavia esitellessään Länsimetron ensimmäisen vaiheen 
päätepysäkkiä, Matinkylän asemaa.

Länsimetron 
yhteydessä 
on paljon 
muutakin 
rakentamista

VILLE JÄRVINEN

Ratavarustuksella varusteltu kaivukone on parhaita tapoja 
kuljettaa tavaroita pääosin valmiissa metrotunnelissa.

Jokaisella metroasemalla on 
yksilöllinen ilmeensä. Matinkylän 
metroaseman laiturin hallitseva 
piirre on koristeellinen, taivutetusta 
pellistä koottu katos. 
 

Työmaainsinööri Perttu Tavia 
Lemminkäinen Infra Oy:sta 
esittelee laiturihallia Iiro Jussilalle 
(vas.) ja Janne Suntiolle (oik.).
 

VALMISTUS: LOGBEAR OY  |  Esa Ahopelto  p. 0400 231 268 |  WWW.LOGBEAR.FI 
MYYNTI: OTTO MOTOR OY |  Tapani Rintala p. 0400 446 001 |  WWW.OTTOMOTOR.FI

www.logbear.fi

Viiden tonnin omapaino, kantava tela-alusta, 
matala pintapaine, monipuoliset lisälaitteet 
 – siksi Logbear on ajourattoman korjuun 
yhdistelmäkone numero yksi! Käy sivuillamme:

Logbear FH4000 on ketterä, 
taloudellinen ja kotimainen 
yhdistelmäkone ensiharvennuksiin. 

Ensiharvennusten ykkönen!
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Seinäjoella toimiva Perus-
maa Ky on maa- ja murs-
kausalan perheyritys, jon-
ka toimialueena on koko 

Suomi. Perusmaan toimitusjohta-
ja Tapio Saari aloitti toimintansa 
armeijasta tultuaan vuonna 1973 
aluksi nimellä Koneyhtymä T&T 
Saari, mutta yhtiömuoto vaihtui 
vuonna 1985 kommandiittiyh-
tiöksi ja nimeksi tuli Perusmaa 
Ky. Maarakennuspuolelta yritys 
laajensi toimialaansa kiviainek-
sien jalostukseen vuonna 1992.   
Tänä päivänä Tapio Saari on saa-
nut vähentää työtaakkaansa ja 

vastuunkantoa pojilleen. Nyt fir-
maa pyörittävät rautaisella ot-
teellaan Jere, 27 v, Ville 40 v, 
Tero 41 v ja Miikka Saari, 44 v.  
Yrityksen pääpaikka on Lellune-
vantiellä Seinäjoella, mutta toi-
mialueena on koko Suomi. Sei-
näjoella on kaksi murskausase-
maa, Syrjämäki ja Routakallio.   
Urakointiin on kaksi tela-alus-
taista murskausketjua, oma po-
ravaunu, kaivinkoneita ja pyö-
räkuormaajia sekä oma kulje-
tuskalusto, jolla kiviainestuottei-
den toimitukset hoituvat sutjak-
kaasti. 

Murske on kovan työn takana. Se on louhittava, 
pienennettävä ja syötettävä murskalle sopivina annoksina 
ennen kuin se voidaan toimittaa asiakkaalle. Väliin mahtuu 
vielä tiukka laadunvalvonta CE-luokituksineen. 

Tuotevalikoimiin kuuluvat 
tienhoitomurskeet, kantavat 
murskeet, sepelit, hiekoitusse-
pelit sekä muut kalliomurskeet.

Suurimpiin asiakkaisiin kuu-
luu alan johtavat yritykset sekä 
kunnalliset, julkiset ja myös yk-
sityiset, joiden työmailla Perus-

maa on käynyt tekemässä murs-
ketta. Lähinnä Perusmaa on toi-
minut Kainuun ja Uudenmaan 
välillä.

–Yleensä tilaajilla on omat lou-
hosalueet, joissa urakoimme. 
Urakoiden koko vaihtelee isois-
ta pieniin, Jere Saari sanoo. 

Kivenkovaa toimintaa
Perusmaan käytössä olevat 

kaksi Metson tela-alustaista murs-
kausasemaa pyörivät yhdessä tai 
useammassa vuorossa. Työnteki-
jät tietävät tarkasti, kuka mitäkin 
tekee, sillä toiminnan on tapah-
duttava juoheasti, kuka sitten on-
kaan syöttökonevuorossa ja ku-
ka ajaa altakantokonetta. Ketjuun 
kuuluvat myös kaksi kaivinkonet-
ta, joista toisessa on tarpeellinen 
iskuvasara. 

–Töitä tehdään tasaisen tappa-
vaa tahtia. Kovaa työtä, siinä hy-
vä otsikkovaihtoehto Koneyrittä-
jä-lehteen, Jere Saari leukailee.

Hän antaa työporukalle täy-
den tunnustuksen. Työn täytyy 
sujua saumattomasti ja yhteispe-
lin on toimittava hyvässä henges-
sä. Työntekijät pitävät myös huo-
len siitä, että koneet ovat aina kun-
nossa. Huoltoon pyritään panosta-
maan ennakoivasti. 

Vaikka kalliomurskeen tekemi-
nen kuulostaa hyvinkin yksinker-
taiselta, sitä se ei suinkaan ole. Ki-
viaines on joka paikassa, jopa sa-

malla paikkakunnalla, erilaista. 
Ammattiporari oppii nopeasti nä-
kemään, onko aines kovaa vai peh-
meää. Ammattilainen näkee ko-
vuuden myös murskan ajotuntu-
masta ja säädeltävistä mittareista.

–Kaikki kiviaines tutkitaan. 
Meillä on oma laboratorio, jos-

Näyttelyrakenteet, 
tekniikka ja kalusteet 

FinnMetko 2016
-tapahtumaan

MESSUT I  TAPAHTUMAT I  YRITYSJUHLAT I  KOKOUKSET

www.lahdenmessut.fi
Jyri Behm 040 504 2172
jyri.behm@lahdenmessut.fi

Perusmaa Ky sa kiviaineksen laatua valvo-
taan murskauksen yhteydessä 
sekä seulontakalusto, jolla näyt-
teet seulotaan. Kiviaineksen ko-
vuustutkimukset yms. ostetaan 
ulkoa. Nykyään pitää olla CE-
merkityt kiviainekset, joten ala 
on kova siinäkin mielessä, Jere 
Saari toteaa.

Kilpailutilanne onkin alalla to-
della kova. Murskaajia on paljon 
ja kilpailu sen mukaista. Millä 
sitten pärjää, kun tuotteiden hin-
noillakaan ei oikein voi kilpailla 
menettämättä laadun leimaa?

–Hyvällä työllä ja oikeaoppisil-
la työ menetelmillä! Tulevaisuu-
den näkymät tällä alalla ovat hy-
vät, kun pitää jalat maassa. Kun 
jonkin asian osaa, niin en näe tar-
peelliseksi lähteä hakemaan uu-
sia aluevaltauksia. On pyrittä-
vä tekemään tämä työ mahdolli-
simman hyvin, Jere Saari sanoo. 
Perinteisen murskauskaluston li-
säksi laadun takeena Perusmaal-
la on taannoin hankittu ilmaluo-
kitin ja keskipakomurskain. Il-

maluokittimen avulla kiviaines 
saadaan lähes pölyttömäksi ja si-
tä voidaan käyttää hiekan korvik-
keena jopa betonissa. Toiminnan 
tukena on Rala Ry:n hyväksymä 
laatujärjestelmä sekä inspectan 
myöntämä kiviainekille ce merk-
kintä oikeus.

Perusmaan Routakallion työmaalla Seinäjoella syntyy laatumursketta.

Atlas Copco C7 porausalusta rintuuksen kimpussa. Kuljetin lykkää valmista tavaraa Barmac 9000 keskipakomurskalta. Komatsu syöttää Svedalan 1208 esimurskainta.

VESA JÄÄSKELÄINEN, TEKSTI
JUhANI MÄKI-TEPPO, KUVAT

Nopeat ruotsalaiset HYPRO-traktoriprosessorit

Syöttönopeudet 3-5 m/s. Lisätietoa, videoita ym: www.hypro.se 
tai www.heinila.fi. Ilkka Heinilä Oy, p. 045 866 5044.

Mallit 
nähtävänä 
METKO-os:  
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Vastuullinen puunkorjaaja 
hoitaa myös uuden kas-
vun alulle. Näin ajattelee 
myös joensuulainen Pen-

tin Paja Oy, jonka tuotekehityksen 
tämänkesäinen uutuus on Naarva 
Laikutin.

Vielä toukokuun lopussa kitee-
läisellä työmaalla hiottiin koneen 
toimintoja. Taisipa toimitusjohtaja 
Mikko Häikiö välillä haroa hiuk-
siaankin, mutta hällä jos kellä on 
kokemusta myös siitä, että ennen 
pitkää hyvä idea toimii. 

– Testauksia pitää tehdä riittä-
västi, ettei asiakkaalle mene har-
joituskappaleita, Häikiö tietää isäl-
tä perityllä ja jo kymmeniä vuosia 
harjaantuneella keksijäkokemuk-
sellaan.

Kesäkuun alussa voitiin jo ve-
tää tuttu punainen maali uusim-
man tuotelanseerauksen pintaan. 
Laikutin toimii kuten ajateltiin.

– Laikutus voidaan tehdä vaik-
ka heti savotan jälkeen ajokoneel-
la, Häikiö kuvailee kokonaisura-
kan tiivistämisen mahdollisuutta.

Laikuttimessa on myös siemen-
kylvölaite. Metsäkoneen perään 
voidaan kytkeä kaksi laitetta, jo-
ten uudistaminen tapahtuu nope-
asti. Maastosta riippuen, suotui-
sissa olosuhteissa jopa 1,3 heh-
taaria tunnissa.

– Työskentely ei ole sen no-
peampaa, muttei myöskään hi-
taampaa kuin nykyisillä vastaavil-
la laitteilla, Häikiö selvittää, kun 
seurataan työtä kiteeläisen met-
sän reunassa kesäkuun alussa.

Muutoksia rakenteisiin tehtiin 
testausten välissä, Markku Mus-

tosen ja Matti Salmelan tekemi-
en koeajojen pohjalta. Muokkaus-
ten välissä saatiin muokkaimeen ja 
kylvölaitteeseen monta yrittäjän toi-
veiden mukaista parannusta.

Hyvin näyttää kantojen ja kivien 
yli hyppäävän. Toista sataa hehtaa-
ria tuli laikutettua testaillessa muu-
tamassa päivässä. Mikä parasta, 
muokkauksen jälki miellyttää kriit-

tisimmänkin asiantuntijan silmää.
Terä kuopaisee siistin jäljen 

kunttakerrokseen ja muutama sie-
men putoaa kylvölaitteesta rehe-
vään alustaan. Kivennäismaata ei 
näkyviin paljastu, mikä on hyvä asia 

sekä taimen kasvuunlähdön, et-
tä muutenkin luonnon uusiutu-
misen kannalta. Maa-ainesten 
kulkeutuminen vesistöön vähe-
nee samalla.

Kustannustehokkuutta

– Kylvö onnistui hyvin, Mikko 
Häikiö iloitsee odottaen muu-

taman viikon päästä pilkistäviä 
sirkkalehtiä. Kosteutta ja lämpö-
äkin on saatu sopivasti.

Mikko Häikiö toteaa, että 
muokkaimen tuotekehittelys-
sä on ollut tavoitteena taloudel-

lisuus ja helppokäyttöisyys. Tuo-
tantokustannukset on pystytty 
pitämään kohtuullisina. Niinpä 
 Naarva-laikuttimen hankintahinta  
jää  murto-osaan vastaaviin kilpaili-
joihinsa  verrattuna. 

Etu on myös se, että on kyse 
lisälaitteesta, joka ei seisota isoa 
pääomaa hallissa suurinta osaa 
vuodesta. Käytön taloudellisuutta 

lisää myös se, ettei 
laitteen kuljettami-
seen tarvita isompaa 
lavettia vaan siirrot 
onnistuvat vakioka-
lustolla, kun muok-
kaimen voi nostaa 
siirtojen ajaksi ajoko-
neen kuormatilaan.

Hyvissä olosuh-
teissa muokkauk-
sen voi tehdä maa-
taloustraktorilla, jon-
ka tuntikustannus on 
huomattavasti edulli-
sempi kuin ajoko-
neella, jonka siirtoi-
hin tarvitaan kulje-
tusalustaa. 

– Traktorilla siir-
rot maanteillä voi 
tehdä ajamalla, 
muokkain tulee mu-
kana nostovarsis-
sa tai isompaa mal-
lia voi vetää, jolloin 
muokkainosat noste-

taan ylös ja taakse laitetaan mag-
neettikiinnitteiset valot, Mikko 
Häikiö selvittää.

Muutos siirtoihin tapahtuu 
muutamassa minuutissa. Ajoko-
neella muokkain nostetaan nos-

Naarva-tuoteperhe täydentyy muokkaimella

RIITTA MIKKONEN

turilla kuormatilan päälle siirto-
jen ajaksi.

– Jatkossa kehittelemme kuor-
matilan päälle tulevaa omaa nos-
tolaitetta muokkaimelle peruu-
tuksia ja siirtoja varten, kuvai-
lee Häikiö laitteen seuraavaa ke-
hitysvaihetta. Pienet kuviot kun 
vaativat paljon peruutuksia ja sii-
nä tilanteessa on helpompaa, et-
tä muokkaimen saa helposti nos-
tettua.

Naarva-perheen uusin tulokas 
valmistetaan muun tuotannon ta-
voin Joensuun ja Ilomantsin teh-
tailla. Tuotteen kotimaisuusaste 
on siis korkea. 

Muokkainta esitellään Finn-
metkossa, ensimmäiset mahdol-
liset tilaukset toimitetaan ensi ke-
väänä.

Pentin Paja Oy, Naarva Finn-
metkossa osastolla 524.

Puun kasvu alkaa vasta, kun siemen on 
itänyt. Päätehakkuun saannon kannalta 
jokainen kasvuvuosi on ratkaiseva, 
mutta tärkeintä kuitenkin on kasvun 
alulle saattaminen. 

heinoniemessä Kiteellä toimitusjohtaja Mikko häikiö sekä testiajajat 
Markku Mustonen ja Matti Salmela laittoivat uuden laitteen 
koetukselle. Alkuvaiheen pienten säätöjen jälkeen työ sujui kuten 
ajatus.

Naarva-laikutin jättää siistin jäljen maastoon. Siemenkylvö tapahtuu samalla. Kuva Mikko häikiö.

Mustonen Oy:n yrittäjä Markku Mustonen totesi myös 
kylvölaitteen toimivaksi. Kuva Mikko häikiö.

Toimitusjohtaja Mikko häikiön lentoharrastus mahdollistaa työmaiden tarkkailun myös yläilmoista käsin. Muokkauspalsta 
Kiteellä. Kuva Mikko häikiö.

www.jita.fi

• KOTIMAINEN • KOKENUT • TOIMITUSVARMA •
Kysy tarjous 03 475 6100

Vettä varten

Salaojajärjestelmät

Sadevesijärjestelmät

Sadevesikaivot

Kaapelinsuojaus

Jätevesijärjestelmät

Rumpu/valtaojaputket

Meiltä mutkattomin 
toimitus suoraan työmaallesi 

järkevään hintaan!

Putket ja 
maanrakennus-

kaivot tekee Jita!

Finn-
METKO:ssa 
nähdään! 
Tervetuloa 

putkikaupoille 
osastollemme

732.
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Metsäalan perustutkin-
to-opintoja tarjotaan 
niin nuorille kuin ai-
kuisillekin, lisäksi 

metsäkoneasentajan ja puutavaran 
autokuljetuksen ammattitutkinnot 
aikuiskoulutuksena. Ammattitai-
toista työvoimaa metsiin pitäisi siis 
olla tarjolla.

Ja metsätyöhön ehkä onkin, mut-
ta pajoissa näyttää huonommal-
ta. Savo-Karjalassa on merkittävää 
metsäkonevalmistusta, ja uustuo-
tanto tahtoo viedä asentajat suo-
raan koulun penkiltä. 

Tämän on saanut tuta myös Ko-
neurakointi S. Kuittinen Nurmek-
sesta, vain reilun varttitunnin ajo-
matkan päässä oppilaitokselta. 

Huolloista vastaava Jani Kuitti-
nen huhkii firman varikolla ja tus-
kailee työvoimapulaa, joka on vai-
vannut jo vuosia. Osaavaa työvoi-
maa ei vain tahdo tälle perukalle 
asti löytyä.

Pelkkä kiinnostus koneisiin ja 
liikkuviin osiin ei nimittäin riitä sii-
nä vaiheessa, kun pitäisi saada met-
säkone mahdollisimman pian takai-
sin metsään. Eikä se riitä hiljaisen-
kaan ajan määräaikaishuollossa, 
sillä kaluston kuuluu yli kaksikym-
mentä harvesteria ja kuormatrak-
toreita muutama enemmän. 

– Parhaat opiskelijat tuntuvat ha-
luavan suoraan Ponsselle tai Dee-
relle, ja menevät sinne jo työssäop-
pimisjaksolle, Kuittinen toteaa. 

Molempia merkkejä löytyy Kuit-
tisenkin hallista, lisäksi Komatsua, 
Logsetia ja Valmetia. Laaja-alaista 
osaamista siis tarvitaan, mutta toi-
saalta siinä olisi mahdollisuus ke-
hittyä todelliseksi moniosaajaksi. 

Kaikkiaan Koneurakointi S. Kuit-
tinen työllistää noin 80 henkeä.

Rekrykoulutuksessa riittää haasteita

Pohjois-Karjalan ammattiopisto kouluttaa Valtimon 
toimipisteessään metsäalan ammattilaisia. Oppilaita tulee 
oman maakunnan lisäksi myös Savosta ja Kainuusta. 

Rekrykoulutus räätälöidään

Kun TE-toimiston kanssa tilantee-
seen ei tuntunut ratkaisua löyty-
vän, Kuittiset ehdottivat ratkai-
suksi toiveiden mukaan räätälöi-
tyä rekrykoulutusta. Helpolta ja 
halvalta homma ei ole tuntunut 
missään vaiheessa, mutta muita-
kaan ratkaisuja ei juuri näköpiiris-
sä ollut.

Suunnittelu alkoi viime syksy-
nä yhdessä ammattiopisto Valti-
mon tutkintovastaavan Mikko 
Saarimaan kanssa. Vuoden alus-
sa Jani Kuittinen pääsi jo haastat-
telemaan hakijoita puolen vuoden 
koulutukseen. 

Aeimpien rekrytointikokemus-
tensa perusteella Kuittinen tiesi, 
että pysyvän työntekijän löytämi-
nen niistä, jotka tulevat koulutuk-
seen jostain kauempaa, on vaike-
aa. Niinpä valinnoissa yksi paino-
piste aiemman ammatillisen koke-
muksen ja alasta kiinnostuneisuu-
den lisäksi oli kotipaikka.

– Paikkakuntalaiset ovat jo 
yleensä valmiiksi sitoutuneita 
paikkakuntaan, sanoo myös va-
lintaprosessissa mukana ollut An-
ni Korkalainen, joka on vastan-
nut rekrykoulutuksen paperitöis-
tä Koneurakointi S. Kuittisen toi-
mistolla.

Kuittinen ja Korkalainen muis-
tuttavat, ettei rekrykoulutuksen 
kautta työllistäminen ole aina 
helppoa ja edullista, vaikka amma-
tillinen oppilaitos ja opettaja muka-
na työssä ovatkin.

Yritys maksaa koulutuksen kus-
tannuksista 30 prosenttia ja lisäk-
si tulee vielä suuri määrä ohjaus- 
ja muita työtunteja, joista ei voi ke-
tään laskuttaa. Täytyy vain toivoa, 

että työ tuottaa tulosta eli palkka-
listoille ammattitaitoista työvoi-
maa.

– Tässä on kyllä etua siitä, että 
oppilaitos on noin lähellä, ja kou-
lutuksesta suuri osa voitiin toteut-
taa siellä, toteavat Kuittinen ja Kor-
kalainen.

Valtimolla hyvät puitteet

- Yhteistyökumppanista riippuen 
rekrykoulutusta voidaan järjes-
tää niissä tiloissa, missä sovitaan 
ja mikä nähdään järkeväksi, toteaa 
opettaja Sami Seppänen. 

Kuhmolaissyntyinen Seppänen 
on itsekin valmistunut aikanaan 
Valtimolta metsäkoneen kuljetta-
jaksi ja työskennellyt kuusi vuot-
ta Metsäurakointi Jaakko Pulkki-
sen palveluksessa.

Opettajavuosiakin on takana jo 
kahdeksan, joten Seppänen tietää 
mitä eroa on kolmen vuoden pe-
rustutkintoon tähtäävällä koulu-
tuksella ja kuuden kuukauden työ-
voimapoliittisella koulutuksella.

Ammattiopisto Valtimo on pys-
tynyt kehittämään metsäalan osaa-
misensa sekä henkilöstön että ka-
luston osalta kehityksen mukana 
pysyen. Monien tehdasmerkkien 
kanssa tehdään yhteistyötä, ja esi-
merkiksi simulaatiotekniikoissa 
ollaan kehityksen kärjessä.

Viimeksi nyt kesäkuussa kou-
lutuskuntayhtymä sai vahvistuk-
sen hankerahoituksesta metsä-
alan opiskeluympäristön toteut-
tamiseen. Noin 750 000 euron in-
vestointihankkeella rakennetaan 
muun muassa maastoajoharjoitte-
luradat valvomoineen ja ohjelmis-
toineen.

Myös asentajapuolella on joita-
kin simulaatioita, joilla pystytään 
opiskelemaan rakenteita ja vian-
hakua virtuaaliympäristössä. Rat-
kaisevaa on kuitenkin päästä teke-
misiin ihan aidon raudan kanssa ja 
oikeissa tilanteissa.

Opettaja Sami Seppänen vastaa rekrykoulutuksen käytännön toteutuksesta. 
Erik Rummukaissella ja Timo Nurmelalla vuorossa tutustumineni Ponssen 
harvesteripäähän.

RIITTA MIKKONEN

Opettaja tukena

- Työnantajan tarve ja opiskelijoi-
den lähtökohdat ovat koulutuk-
sen perusta, tiivistää Sami Sep-
pänen räätälöinnin alkuasetelmaa 
samalla kun opiskelijat, juukalai-
nen Timo Nurmela ja nurmeslai-
nen Erik Rummukainen tutustuvat 
Ponssen harvesteripään rakentee-
seen ja anturointiin.

Neljästä valitusta opiskelijasta 
yksi on keskeyttänyt, yksi on siir-
tynyt yrityksen tiloihin oppimaan, 
ja kaksi siirtyy sinne seuraavalla 
viikolla. Opettaja menee opiskeli-
joiden mukana ainakin aluksi, ettei 
yrityksen työt vallan pysähdy uusi-
en perehtyjien aloittaessa.

Aiemmin Jani Kuittisen ohjauk-
seen siirtynyt opiskelija Ville on ai-
emmin suorittanut kone- ja metalli-
tekniikan perustutkinnon, ja ollut 
aiemmin pieniä pätkiä töissäkin.

Opettaja Sami Seppänen ym-
märtää työnantajan toiveen saa-
da ammattilaisia palkkalistoilleen, 
mutta myös tietää pedagogiset ra-
jat. Metsäkoneasentajan perustut-
kinto kolmessa vuodessa, tai ai-
kuispuolella kahdessa, on haas-
teellinen, kun aloitetaan melkein 
tyhjästä, vaikka motivaatio olisi 
kuinka kohdillaan. 

TE-palveluiden oppilaitokselta 
ostama rekrykoulutus on siis hy-
vä ja toimiva tapa opastaa työnte-
kijöitä juuri tietyn yrityksen tarpei-
siin, jos opiskeltava työtehtävä on 
riittävän suppea ja vakiintunut.

Silloin kun kyseessä on ala, jos-
sa tekniikka kehittyy nopeasti ja 
vaaditaan laaja-alaista osaamista 
mekaniikasta ja hydrauliikasta ja 
vieläpä tietotekniikastakin, ollaan 
haasteen äärellä.

Tarvitaan hyvin puitteiden ja 
osaavan yhteistyön lisäksi myös 
hyvää tuuria. Lopullinen tuloshan 
selviää vasta vuosien kuluttua, kun 
näkee miten opiskelijoista on tul-
lut osa yrityksen henkilöstöä.

Tule katsomaan tulevaisuuteen kanssamme. Parkerin uutuustuotteet ja  
ratkaisut ovat esillä FinnMETKO 2016 -messuilla 1.-3.9.2016 Jämsänkoskella.  
Tervetuloa osastollemme nro 17 Yrityspuiston uudelle messualueelle.

www.parker.com

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

Jani Kuittinen ja Anni Korkalainen Koneurakointi S. Kuittiselta tietävät, ettei 
ammattitaitoista työvoimaa ole aina helppoa löytää
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Suomalainen työkoneiden ja hyötyajoneuvojen ohjausjärjestelmien valmistaja 
Technion oli messuilla ranskalaisen yhteistyökumppaninsa Ascorelin kanssa. 

Technionin toimitusjohtaja Markku Laaksonen istuu kuvassa oikealla.

SIRPA hEISKANEN

Suomalainen osaaminen oli hyvin esillä Forexpo-
messuilla Etelä-Ranskassa. Noin 400 näytteilleasettajan 
joukossa oli useita suomalaisia laite- ja 
metsäkonevalmistajia. Näyttelyssä kävi kolmen päivän 
aikana 28 000 vierailijaa.

Suomalaisosaamista 
esillä Mimizanissa

Forexpo-messut 2016:

Yksi suomalaisyritys messuilla oli naantalilainen 
Technion Oy, joka valmistaa mm. mittalaitteita hak-
kuupäihin ja ohjausjärjestelmiä kuormainnosturei-
hin. Toimitusjohtaja Markku Laaksonen kertoi 

Technionin olevan Forexpossa ensimmäistä kertaa omalla 
osastolla. Technion jakoi osaston yhdessä yhtiön ranskalai-
sen yhteistyökumppanin Ascorelin kanssa.  

Technion esitteli messuilla Logger-mittalaitteita sekä kuor-
mainnostureiden ohjausjärjestelmiä. Laaksosen mukaan kil-
pailu kuormainnosturipuolella on kovaa, mutta Technionin 
järjestelmä erottuu kilpailijoista joustavuudella ja mukautu-
vuudella. 

– Loppuasiakas päättää, minkä hydrauliikkapöydän halu-
aa kuormaimeensa ja nosturivalmistaja valitsee ohjausjärjes-
telmän sen mukaan. Meidän järjestelmämme sopeutuu kaik-
kiin hydrauliikkapöytiin, totesi Laaksonen.

Technioinin järjestelmän käyttäjämukavuutta lisää Quick 
Trim -säätömahdollisuus, jolla saa nopeasti säädettyä kaikki-
en liikkeiden nopeutta kerralla.

Syksyllä FinnMETKOon

FinnMETKO-näyttely kuuluu Technioininkin ohjelmaan syk-
syllä. Jämsässä yritys esittelee erityisesti xLogger-mittalai-
tettaan FinnMETKO-hallissa osastolla 360. Wood Force -jär-
jestelmän käyttöönotto haastaa vanhoja mittalaitteita ja mit-
talaitepäivitykset saattavat olla ajankohtaisia yrittäjille. Laak-
sonen lupaa, että Technionilta löytyy vastaus haasteeseen: 
mittalaitteen vaihto, asennus sekä käyttökoulutus hoituvat 
parissa päivässä.

 • 6/2016  • 6/201660

Forexpo 2016 -metsäalan messut järjestettiin Ranskan Mimizanissa 
kesäkuun puolivälissä. Kuva: Forexpo

Eco Log esitteli osastollaan 
mm. Steephunter 688 

-hakkuukonetta, joka on 
varusteltu erityisesti jyrkissä 

rinteissä työskentelyyn. 
Vakaava ohjaamo helpottaa 

kuljettajan työskentelyä 
rinteissä. Kahdeksan pyörää 

pienentää pintapainetta, 
mikä mahdollistaa 

pehmeillä ja herkillä mailla 
työskentelyn. hakkuupäänä 

on LogMax6000B.

Albachin Diamant 2000 -hakkuri on 
varsinainen jättiläinen. Ohjaamon 
ollessa työasennossa korkeutta on 
lähes viisi metriä. Albach esitteli 
messuilla koneen Albach Trac 
-analysointi- ja raportointijärjestelmää, 
joka mahdollistaa paitsi työskentelyn 
yksityiskohtaisen seurannan myös 
huollolle vianmäärityksen etänä.

Logsetin osastolla oli näytillä muun muassa 
12h hybrid -hakkuukone Th75-hakkuupäällä.
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Viime talvena mukana ol-
leet 20 yritystä ovat saa-
neet yrittäjille ja henki-
löstölle suunnattua päivi-

tystä osaamiseensa. Hanke on tar-
jonnut myös ennakoivaa ja yritys-
toimintaa kehittäviä koulutus- ja 
asiantuntijapalveluja. Tavoitteena 
on turvata yritysten kilpailukyky 
ja lisätä tulevaisuudessa työpaik-
koja. Edellisen lisäksi maaraken-
tamishankkeiden kokonaisavaltai-
nen hallinta, lisää yrityksen kan-
nattavuutta ja laatua. Hankkeen 
rahoitukseen osallistuvat Etelä-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, Ylä-Savon koulu-
tuskuntayhtymä sekä maaraken-
nusalan yritykset. Hankkeen ko-
konaisbudjetti on 89 944 €.

Lähiopetuksien järjestämisessä 
otettiin periaatteeksi luoda asian-
tuntija verkosto, jota voidaan hyö-
dyntää opettajina. Näin luodus-
sa verkostossa on ollut koulutta-
jina asiantuntijoita Kuopiosta, Jo-

ensuusta, Iisalmesta, Kajaanista 
ja Helsingistä, eri organisaatiois-
ta. Ainoastaan suunnitelmien tul-
kinta- ja mittaustekniikkaosion 
opettajat ovat olleet oppilaitokses-
ta. Koulutushanke, on edennyt ai-
kataulussa ja saanut todella hyvää 
palautetta koulutukseen osallistu-
neilta yrityksiltä sekä koulutuksen 
ohjausryhmältä.

Koulutuksen sisältöä

Koulutuksessa on tutustuttu MVR 
–mittarin käyttämiseen työmaalla 
ja riskien arviointiin työkohtees-
sa, tällä on ollut tarkoitus paran-
taa työturvallisuutta maaraken-
nustyömailla. Maarakentamiseen 
liittyvät sopimukset lähijakso on 
sisältänyt urakkalaskenta-asia-
kirjat ja urakkasopimukset. Työ-
maan suunnitelmien tulkintaa on 
harjoiteltu käytännönharjoitteilla 
sisältäen myös piirustuksista saa-
tavien massamäärien laskenta-

harjoituksia. Lisäksi on tutustuttu 
sähkö-, puhelin- ja kaukolämpöyh-
tiön karttamerkintöihin sekä mi-
ten on toimittava, kun työmaalla 
tarvitaan kaapelinäyttö. Urakka-
laskentaa on harjoiteltu Raiku2 
urakkalaskentaohjelman luojan 
Tietohippu Oy:n Timo Komulai-
sen johdolla. Mittaustekniikkaa 

ja maaraken-
nuskoneen 
3 D-ohjausta 
ei myöskään 

ole unohdettu. Työyhteenliitty-
mä, sen edut sekä haasteet jaksol-
la opetusmateriaalina on ollut Ko-
neyrittäjien maarakennuspäivien 
yhteydessä julkistama työyhteen-
liittymäsopimus. Myös neuvotte-
lutaidot, kirjanpito ja verotus, ym-
päristöosaamista unohtamatta, 
ovat asioita joita lähiopetuksessa 
on käsitelty.

Ensi syksynä on vielä viisi lähi-
opetuspäivää, joista yhden sisältö 
on sähköiseen konetarjouspyyn-
töön vastaaminen. Kertausta on 
toivottu myös massamäärien las-
kemiseen piirustuksista. Hanke 
päättyy tämän vuoden lopussa.

Projektin alkusanat

Keskustelut yhteistyöstä Ylä-Sa-
von ammattiopiston kanssa alkoi-
vat kolme vuotta sitten. Tilaisuu-
dessa olivat läsnä Tarmo Vouti-
lainen, joka on infratiimin kou-
lutuspäällikkönä Ylä-Savon am-

mattiopistossa, LVM-Maaraken-
ne Oy:n toimitusjohtaja Jari Lai-
tinen Kuopiosta sekä koneyrit-
täjistä Etelä-Suomen aluepäällik-
kö Ari Pihlajavaara ja Markku 
Leskinen.  Keskustelimme maa-
rakennusalan yrittäjille suunna-
tusta koulutuksesta, joka paran-
taisi heidän edellytyksiään toimia 
yrittäjinä ja kehittää yritystään. 

Tiedustelimme myös jäsenyrit-
täjiltämme, mitä koulutuksen tuli-
si sisältää ja näin aikaan saatu kou-
lutuksenrunko esitettiin oppilai-
tokselle, joka aloitti työt koulutuk-
sen rahoituksen järjestämiseksi. 

Ensimmäistä rahoitushakemus-
ta Pohjois-Savon ELY-keskus ei 
hyväksynyt, koska sen mielestä 
vastaavaa maarakennusalan kou-
lutusta on saatavilla, muilla rahoi-
tus muodoilla. Kielteinen rahoi-
tuspäätös ei meitä kuitenkaan lan-
nistanut ja seuraavassa vaiheessa 
Koneyrittäjien liitto ry teki rahoit-
tajalle selvityksen siitä, että kou-
lutus on suunnattu nimenomaan 
yrittäjille, ei yrityksien henkilö-
kunnalle. Lisäksi perustelimme 
pk-yritysten näkökulmasta hank-
keesta saatavia hyötyjä, yritysten 
toiminnallisen ja taloudellisen kil-
pailukyvyn paranemiseen. Tässä 
vaiheessa kymmenen jäsenyrittä-
jäämme sitoutui allekirjoituksel-
laan osallistumaan koulutukseen, 
jos sille saadaan rahoitus. 

Tämän jälkeen oppilaitos lähet-
ti uuden rahoitushakemuksen ja 

myönteinen rahoituspäätös saa-
tiin 7.5.2015. Kaksi vuotta oli ku-
lunut siitä, kun ensimmäiset kes-
kustelut koulutuksesta oli käyty. 

Kiitän koneyrittäjiä loistavas-
ta työstä hankkeen valmisteluvai-
heessa, tästä näkee hyvin, kuinka 
sitkeys palkitaan, sanoo YSAO:n 
Tarmo Voutilainen.

Koulutuksessa on alusta 
alkaen ollut mukana 
tilaajan edustaja
Hankkeessa on ollut mukana alus-
ta alkaen Kuopion kaupungin lii-
kelaitos Mestar. Mestarin palve-
luja ovat yhdyskuntarakentami-
nen kuten katujen, liikenneväyli-
en, viheralueiden ja liikuntapaik-
kojen kunnossa- ja puhtaanapito 
sekä sähköverkon asennus ja yl-
läpito. Mestarin rakentamispääl-
likkö Kimmo Hälinen on kou-
lutuksen ohjausryhmässä, jossa 
edustaa urakoitsijoiden töiden ti-
laajatahoa.

Lähtökohtaisesti meillä on toi-
veissa, että yrittäjät osaisivat tuo-
da osaamisensa paremmin esiin 
jo tarjouksen tekovaiheessa eli, 
että yrittäjä osaisi paremmin myy-
dä palveluaan, silloin olisi helpom-
pi valita kokonaistaloudellisin tar-
jous, sanoo rakentamispäällikkö 
Kimmo Hälinen. 

Kimmo Hälisen mielestä Mes-
tarissa koulutukselle asetettuja 
tavoitteita on saavutettu hyvin ja 
hän uskookin, että yrittäjät ovat 
saaneet eväitä laajempaan ymmär-
tämykseen tilaajan kanssa. 

Koulutuksen suorittanut yrittä-
jä saa lisäosaamista omatoimisuu-
teen ja pystyy tulevaisuudessa toi-

Yhteistyöllä parempaa osaamista!

mimaan työmaalla ilman välitöntä 
työnjohtoa, sanoo Kimmo Häli-
nen. Tiedon lisääntyminen vähen-
tää väärin ymmärtämisen mahdol-
lisuuksia ja niistä seuraavia turhia 
riita tilanteita työmaalla.

Turvallisuus on tärkeä kritee-
ri myös konevalintaa tehtäessä ja 
se on hieno lisäpointti koulutetta-
ville, jatkaa Kimmo Hälinen. Hän 
vielä lisää, että jos urakoitsija lip-
suu työturvallisuudessa, on pääto-
teuttajan johto pian tiilenpäitä lu-
kemassa.

Mestarissa mietitäänkin vaka-
vasti, voisiko suoritettu koulutus 
näkyä tulevissa kilpailutuksissa 
tarjoajan laatupisteinä.

Kimmo Hälisen mielestä kou-
lutus saisi tavoittaa mahdollisim-
man suuren joukon yrityksiä ja 
nyt kun ensimmäinen koulutus on 
saatu vietyä melkein maaliin, olisi 
mahdollisuus kehittää koulutusta 
sen sisältöjä viilaamalla. 

Yrittäjien tulee pysyä muka-
na alan digitalisaation tuomassa 
muutoksessa ja kouluttautuminen 
on hyvä mahdollisuus siihen, päät-
tää Kimmo Hälinen.

Koulutuksen ohjausryhmässä 
on myös MaaMurrit Oy:n toimi-
tusjohtaja Elisa Räty. Hän ker-
too koulutuksen antaneen paljon 
apuja maarakennusyrittämiseen ja 
pitää koulutusta hinnaltaan todella 
edullisena, jossa hinta-laatu suhde 
on kohdallaan. Samaa mieltä on 
Pohjois-Savon Koneyrittäjien pu-
heenjohtaja Jyrki Härkönen, jo-
ka myös osallistuu koulutukseen. 

Se mitä hieman kritisoin, on 
markkinoinnin lähijakso, siinä 
kerrottiin markkinoinnista hyvin 
yleisellä tasolla, olisin halunnut 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Koneyrittäjien liitto 
ry:n yhteistyöllä käynnistettiin koulutushanke, joka alkoi 
elokuussa 2015. Maarakennusalan uudet mahdollisuudet 
–hankkeen tavoitteena on parantaa maarakennusalan 
pienyritysten kannattavuutta ja turvata niiden toiminnan 
jatkuvuus Pohjois-Savossa ja Karjalassa. 

Maanrakennusalan uudet mahdollisuudet-hanke

MARKKU LESKINENKoulutuksen aloitustilaisuuden osallistujia 18.9.2015 Kuopiossa.

saada nimenomaan maarakennus-
yrityksen markkinointiin keinoja, 
sanoo Elisa Räty.

Vaikka olisi yrittäjäkurssin käy-
nyt, nyt tuli toimialakohtaista yrit-
täjäosaamista, muun muassa mas-
salaskenta ja Raiku-urakkalasken-
taohjelman käytön opiskelu olivat 

sellaisia, joissa minulla oli kehitet-
tävää, kertoo Jyrki Härkönen.

Hanke on maakunnallinen pi-
lottihanke ja siitä saadaan malli, 
jonka mukaan yhteistyössä oppi-
laitoksien kanssa voidaan hakea 
vastaavaa hanketta eri yhdistys-
ten alueille.

Mestarin 
rakentamispäällikkö 
Kimmo hälinen 
on tyytyväinen 
koulutuksessa 
opetettuihin asioihin.

MaaMurrit Oy:n 
toimitusjohtaja 
Elisa Räty edustaa 
ohjausryhmässä 
opiskelijoita.

KAHVILA & BAARI
KOKOUS- JA JUHLATILAT

TILAUSRAVINTOLA
A-OIKEUDET

Sijaitsemme lähellä 
FinnMETKO messualuetta

www.ilveslinna.fi

Ilveslinna Oy
Jämsäntie 4, 42300 Jämsänkoski

sari.nieminen@ilveslinna.fi
puh. 050 918 1317

LOUNAS MA - PE KLO 11 – 14

Olemme

FinnMETKO

2016

yhteistyö-

kumppani

TAKSIT l TILAUSAJOT 
 

NYT TILATTAVISSA MYÖS PIKKUBUSSI 1+16 PAIKKAA 
 

Meillä matkustat laadukkaalla Mercedes-Benz kalustolla 
Taksit 1+4 ja 1+8 hlö sekä pikkubussi 1+16 hlö 

Olemme FinnMETKO 2016 näyttelyn virallinen yhteistyökumppani 

 

020 7342 880 

TAKSIT l TILAUSAJOT 
VIP– ja edustuskuljetukset  I Lentokenttäkuljetukset I Lähettipalvelut 

 
 
 

MEILTÄ MYÖS KYYDIT SUUREMMILLE HENKILÖMÄÄRILLE!  

Olemme FinnMETKO 2016 näyttelyn virallinen yhteistyökumppani 

 

020 7342 880 
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Soita ja tilaa:
Öljymyynti: 010 2393 111

Varasto: (03) 3416 300

hyvamaa@hyvamaa.fi

Risto Keso 050 566 9710
risto.keso@hyvamaa.fi

Jämsä 1.9.-3.9.
  6 Osasto 764

Hyvämaa Oy  |  Pikkukorventie 26  |  37150 NOKIA  |  www.hyvamaa.fi

Ossi Hyvämaa 0400 877 255
ossi.hyvamaa@hyvamaa.fi

Kilpailun järjestäji-
nä ovat Koneyrit-
täjien liitto ja Met-
säalan Kuljetus-

yrittäjät. Kilpailu on kaikille 
avoin. Idea voi liittyä tuotan-
toprosessiin, teknisiin ratkai-
suihin, osaamiseen tai muu-
hun sellaiseen. Idean esittä-
jän on arvioitava sen vaiku-
tus metsätalouden kannatta-
vuuteen, tuottavuuteen ja kil-
pailukykyyn. Idea voi sääs-
tää aikaa, lisätä tuotosta tai 
tuottoa.

Kilpailu alkaa 1.6.2016 ja 
päättyy 30.9.2016. Kirjalliset 
ideat lähetetään Koneyrittä-
jien liittoon. Kilpailun pal-
kintosumma on yhteensä 10 
000 euroa. Palkintojen jaka-
misesta päättää tuomaristo ja 
palkinnot jaetaan 11.11.2016 
Koneyrittäjien ja metsäalan 
kuljetusyrittäjien seminaa-
rissa Suomen metsäyhdis-
tyksen metsäpäivillä Messu-
keskuksessa Helsingissä.

Kilpailun säännöt ja lisätie-
dot löytyvät www.koneyritta-
jat.fi/ideakilpailu -osoittees-
ta ja Koneyrittäjien liitosta 
timo.makkonen@koneyrit-
tajat.fi.

Ideakilpailu kilpailukyvyn ja 
kannattavuuden parantamisesta 
taimikosta tehtaalle
Ideankilpailun tarkoituksena on löytää keinoja metsänhoidossa, 
puunkorjuussa ja puunkuljetuksessa toimivien yritysten 
kannattavuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. 
Kilpailussa etsitään uusia ideoita ja innovaatioita, jotka voivat olla 
esimerkiksi teknisiä ratkaisuja, toimintamalleja tai palveluideoita. 
Kilpailuun voi osallistua myös jo pilotoidulla, mutta ei vielä 
kaupallisessa käytössä olevalla idealla.

Opiskelijaravintola 
Kahveli palvelee  

Metkon rakentajia 
seuraavasti:

Kahvilapalvelut  
klo 7.30 – 16.30  

 
Lounas  

klo 10.30 – 14.00   

Päivällinen  
klo 14.00 – 16.30

Enhanced design for 
improved work life

Reduced risk of link twisting

New pin profi le reduces 
track maintenance

Critical wear point increased 
to maximise work life.

  STRONGER STRONGER STRONGER STRONGER STRONGER
BIGGER

 STRONGER STRONGER
forest machine tracks

&

www.clarktracks.com
E: clarktracks@clarktracks.com   T: +44 (0) 1387 722370

CLARKTRACKS
high performance for maximum work life

NEWfor 2016

PATENT PENDING
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tuote- ja palveluhakemisto

KONEYRITTÄJÄ 7/2016   
Ilmestyy 30.9.  

Aineistopäivä on 10.9.

Ota yhteys: Tapio Hirvikoski,  
puh. 040  9009  417 

tai tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

puh. 015 668 7161
arilahti.ky@kolumbus.fi www.arilahtiky.fi

www.steelwrist.com ~ 0400-762 394 ~ 040-179 15 00
BE

ST 
IN CLASS SAFETY

FRONT PIN LOCK

Kannattava, järkevä,  
turvallinen!
Varmista kaivinkoneesi tulevaisuuden 
turvallisuus tänään! Steelwrist turvalukitus,
Front Pin Lock, on kiistattaturvallisin ratkaisu
markkinoilla kaikkiin kaivinkoneisiin. 
Valettu nuorrutusteräksestä suurinta  
mahdollistavahvuutta ja kestävyyttä ajatellen.

Yksinkertainen, turvallinen ja polttoainetehokas!

M E T K O M A J O I T U S TA
Tarvittaessa catering palvelut aamu/ilta ruoka
TEIKKILÄ os. särkisaarentie 131, 42100 Jämsä

Saneerattu maatilan päärakennus 2 kerrosta n. 160 m2

Vuodepaikkoja 11+savusaunan tupa 1
Kaikki mukavuudet, 3 saunaa (savusauna tilauksesta)

KAARIPOKAMA os. Siikaranta 166, 42100 Jämsä
2010 luvulla uusittu hirsihuvila tien päässä

1 ½ kerrosta 70 m2 6 -7 vuodepaikka (+vierasmajassa 1)
Kaikki mukavuudet,  2 saunaa, Hyvä uimaranta saunarannassa.

www. Lomarengas.fi (kaaripoukama)
Olavi Ahlstedt  0500 595 804 olavi.ahlstedt@elisanet.fi

Riuttolehto Oy:n suunnit-
telusta vastaavan Arttu 
Ahopellon mukaan har-
vesterikouria myydään 

tällä hetkellä kotimaassa pääosin 
metsätilallisille. Ulkomailla taas 
asiakkaat ovat ammattiurakoitsi-
joita. 

– Noin 40–50 prosenttia tuotan-
nosta viedään Keski-Eurooppaan. 
Lisäksi vientiä on Japaniin ja Ka-
nadaan, Logbear-koneilla myös 
Baltian maihin.

Vuosittain Tapio-harvesterikou-
ria valmistetaan 40–100 kappalet-
ta. Alalta ei puutu kilpailua, mut-
ta Ahopellon mukaan yritys on 
pysynyt vahvoilla. Tapio-harves-
terit vaativat peruskoneelta suh-
teellisen vähän ja toimivat ilman 
lisäjärjestelmiä. Siten ne on pys-
tytty pitämään hinnaltaan kilpai-
lukykyisinä.

– Metsään on turhaa viedä mi-
tään ylimääräisiä osia, jotka eivät 
siellä kestä. Siksi näissä koneissa 
ei ole mitään tarpeetonta. Silti ne 
ovat hyvin varmatoimisia, ja niillä 
on jouhevaa työskennellä. Harves-

terikoura sopii perusmaatalousko-
neisiin, ja suhteellisen pienellä in-
vestoinnilla yksittäinen tilallinen-
kin pääsee hoitamaan metsiään.

Ensimmäiset Tapio-harveste-
rit otettiin käyttöön vuonna 1981. 
Ahopelto arvioi, että harvestereja 
on vuosikymmenten kuluessa val-
mistettu 3000–4000 kappaletta, ja 
niitä on viety lähes jokaiseen maa-
han missä puuta korjataan mekaa-
nisesti. 

– Kaikista malleista on kone-
kortit tallessa, ja varaosia voidaan 
tarvittaessa teettää. Osia on myy-
ty tänäkin vuonna vuoden 1984 
malliin. 

Tuotekehityksen uusin tulos 
on välimallin kone, jolla saa teh-
tyä järeämpääkin puuta. Tuottee-
na harvesterikoura on Ahopellon 
mukaan sinänsä jo melko valmis. 
Suurin kehitys tällä hetkellä ta-
pahtuukin automaatiopuolella.

Markkinat piristymässä

Riuttolehto Oy perustettiin vuon-
na 1992 hydrauliikkamyyntiä ja 
-suunnittelua varten. Vuonna 2005 
yritys hankki Tapio-harvesterien 
valmistusoikeudet. Ahopellon mu-
kaan syynä oli etenkin kanadalais-
ten asiakkaiden kysyntä. Muuta-
man vuoden jälkeen globaali ta-
louskriisi hiljensi Kanadan-kaup-
paa. Nyt sitä ollaan taas käynnis-
tämässä uudestaan.

Myös kotimaan markkinat ovat 
tänä vuonna piristyneet, sillä tal-
ven säät ja energiapuun hinta suo-
sivat puunkorjuuta.

– Uudet sellutehdasinvestoinnit 
luovat myös uskoa, joten nyt odote-
taan hyvää syksyä, Ahopelto toteaa.

Vuonna 2013 yrityksen toimin-
ta laajeni, kun Riuttolehto Oy os-
ti rovaniemeläisen Logbear Oy:n 
osake-enemmistön. Samalla Log-
bear-metsäkoneiden valmistus siir-
tyi Soiniin. Ahopelto kertoo luvan-
neensa ohimennen aikoinaan edel-
liselle valmistajalle, että tämän jää-
dessä eläkkeelle jatkaja löytyy Soi-
nista. Toki taustalla oli myös monia 
synergiahyötyjä.

– Tietotaito oli meillä valmiina. 
Tuotteet voidaan valmistaa samois-
sa tiloissa, ja niiden tuotannossa 
voidaan käyttää samoja alihankin-
taketjuja ja tavarantoimittajia.

Kahden yrityksen yhteinen liike-
vaihto on noin 1,5 miljoonaa euroa. 
Oman väen lisäksi ne työllistävät 
tällä hetkellä viisi työntekijää sekä 
lukuisia alihankkijoita.

Vuosikymmenten satoa korjaamassa
Tapio-harvesterit ovat 
palvelleet Suomen ja 
maailman metsätyömailla jo 
35 vuoden ajan. Viimeisen 
vuosikymmenen ajan niiden 
valmistuksesta on vastannut 
Etelä-Pohjanmaalla Soinissa 
sijaitseva Riuttolehto Oy:n 
perheyritys. 

hANNA PERKKIö

Logbear Oy on erikoistunut pienikokoisten metsäkoneiden sekä niiden lisälaitteiden valmistukseen. Kuva: Riuttolehto Oy

Kuvassa Tapio 400 
-sykeharvesteri.  
Kuva:  
Riuttolehto Oy

Kuvassa Tapio 160 
-sykeharvesteri.  
Kuva:  
Riuttolehto Oy
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määrät kantoureaa olisi hyvä saada kirjattua ylös laskutusta varten. Tä-
män vinkin perusteella lisäsimme tankkauspistooliin määrämittarin. 
Finncontin yhtenä filosofiana onkin kehittää ja räätälöidä tuotteita ni-
menomaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta, Linjamaa kertoo.

Nyt tuotekehityksestä tulleet tuotteet ovat esittelykunnossa ja Linja-
maa on tuonut ne näytille Visuvedelle. Puhuttaessa kantoureasäiliöiden 
ominaisuuksista Kangaspusulla on selkeät näkemykset.

– Tärkeintä on helppo käytettävyys ja luotettavuus. Säiliön on myös 
oltava turvallinen, jotta pystytään minimoimaan riski, ettei haitallisia ai-
neita leviä hallin pihalle tai suuria määriä maaperään. Lisäksi, jos kul-
jetussäiliö on auton lavalla tai kärryssä, on ulkonäölläkin merkitystä, 
koska se antaa aina jonkinlaisen kuvan toiminnan laadusta. Finncon-
tin tuotteissa muotoilu on aina ollut kohdallaan. Tunnen yrityksen his-
torian tarkkaan ja arvostan kotimaista laatutyötä, jota yhtiö tekee, Kan-
gaspusu kertoo.

Säiliön vaalean ns. natural värin (säiliöstä näkee paljonko ainetta on 
jäljellä) lisäksi puheenaiheeksi nousee säiliöiden pumput.

– Kyllä urean varastosäiliössä pitää olla tehokas pumppu, jotta kulje-
tussäiliön täyttöön ei kulu paljon aikaa. Onneksi Finncontilla löytyy lisä-
varusteiden osalta useita vaihtoehtoja, Kangaspusu toteaa.

Varastosäiliön 6000 litran tilavuus ja erityisesti mitoitus saavat Kan-
gaspusun hyväksynnän.

– Säiliö on kyllä hyvän kokoinen. Ensi katsomalta ei ikinä uskoisi, et-
tä siihen mahtuu 6000 litraa ainetta. Meidän hallin pihassa tällä hetkel-
lä oleva 7000 litran metallisäiliö näyttää kyllä valtamerilaivalta tähän ver-
rattuna. 450 litran kuljetussäiliökin näyttää erittäin hyvältä ja mahtuu kä-
tevästi auton lavalle. Kyllähän siinä hallin nurkat siistiytyy, kun on tyy-
likkäät tuotteet. Samalla kantourean kuljetus toimittajalta hallille ja ai-
na kannolle saakka on laadulla ja tyylillä hallussa.

Finncontin Urea-säiliöihin voi tutustua esimerkiksi syyskuussa Finn-
METKOssa.

Visuveden Motopalvelu on puunkorjuuseen erikoistunut perhe-
yritys, jonka ohjaksissa on tällä hetkellä veljekset Hannu ja 
Harri Kangaspusu. Yrityksen on perustanut veljesten isä ja 
setä 60- ja 70-lukujen taitteessa. Veljekset omistavat yhtiön puo-

liksi Hannun ollessa toimitusjohtaja ja Harri hallituksen puheenjohtaja. 
Visuveden Motopalvelun kalustoon kuuluu 3 hakkuukonetta ja 2 ajoko-
netta. Aliurakoitsijoitakin yrityksellä on neljä. Urakanantajina toimii Met-
sä Group sekä vilppulalainen Kinnaskosken saha. Palkkalistoilla yrityk-
sellä on 7 työntekijää, mutta välillisesti se työllistää noin 20 henkilöä.

– Liikevaihto on pyörinyt siinä 2,5 miljoonan korvilla ja korjuumää-
rä on noin 250 000 mottia vuodessa. Tulevaisuudessa ja toiminnassam-
me yleensä haemme tehokkuutta sekä maltillista kasvua, Hannu Kan-
gaspusu kertoo.

Peräkärryssään Linjamaalla on Finncontin tuoteuutuus Urea 6000 
-kantourean varastosäiliö sekä pienempi kantourean kuljetukseen ja 
tankkaamiseen tarkoitettu Urea 450. Tarina sai alkunsa, kun Hannu soit-
ti Linjamaalle ja kysyi löytyisikö Finncontilta hyvää kantourean varasto-
säiliötä. Asia kiinnosti Hannua, koska heille oli kertynyt isohko määrä 
IBC – kevytkontteja huoltohallin katokseen. Linjamaa kertoi Hannulle 
Finncontin tuotekehityksessä olevista Urea-säiliöistä.

– Hannu kertoi kuinka heillä ja monella muullakin alan yrittäjällä on 
2-3 eri urakanantajaa, minkä johdosta eri toimeksiantajille laskettavat 

Uudistetut PEFC metsäserti-
fioinnin vaatimukset otettiin 
käyttöön 2016 alusta. Ser-
tiseriffi PEFC verkkokurs-

silla pääsee perehtymään metsäserti-
fioinnin kriteereihin ja sen avulla voi 
osoittaa työn tilaajalle, että sertifioin-
nin muuttuneet vaatimukset ovat hal-
lussa. 

Yksi verkkokurssin yli 2 000 suo-
rittaneista on Savo-Karjalan Metsätyö 
Oy:n operaatiovastaava Asko Kouk-
kari. Hän piti kurssia kustannustehok-
kaana ja toimivana ratkaisuna noin pa-
rinkymmenen metsäkoneenkuljetta-
jan sertifiointitietojen kouluttamiseen.

–Verkkokurssi oli helppokäyttöi-
nen. Graafinen toteutus oli selkeä. 
Kuvat havainnollistivat materiaalia ja 
tekstit olivat sopivan tiiviitä ja asiaa 
avaavia. Sivulta toiselle siirtyminen oli 
luontevaa ja tehtäviin vastaaminen an-
toi myös ajattelemisen aihetta, Kouk-
kari kehuu.

Metsätoimihenkilöille 
verkkokurssi toimii enem-
mänkin PEFC-kriteerien kat-
tavana kertausmateriaalina ja 
uusien yksityiskohtien päivi-
tyksenä. 

–Suurin etu yrittäjälle tuli 
luottamuksen kasvusta työn-
tekijöihin heidän oppimisen-
sa myötä. 

Parasta Sertiseriffi PEFC-
verkkokurssissa oli Kouk-
karin mielestä joustavuus ja 
suorittamisen helppous.

–Oppiminen omassa rau-
hassa, oppijan valitsemassa 
tilanteessa, ilman aikataulu-
painetta sekä jo opittujen asi-
oiden kertaus ja mieliin pa-
lauttaminen ovat tämän tyyp-
pisten verkkokurssien ehdo-
ton etu verrattuna perintei-
seen luentokoulutukseen.

Parannettavaa Asko Kouk-
kari löysi verkkokurssin laa-
juudesta.
–Kurssi oli liian pitkä työn-
tekijöille. Suuret asiakoko-
naisuudet olisi parempi pilk-
koa eri osioihin vastaajajouk-
ko huomioiden. Toimihenki-
löille kurssin laajuus yhdellä 
kertaa oli sopiva.

Verkkokurssi sisältää 
osaamiskokeen, jonka läpäi-
systä suorittaja saa todistuk-
sen. Koukkari piti tenttiä vaa-
tivana, osa suorittajista joutui 
uusimaan tentin useamman 
kerran.
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Suodattimet

Sylinterit ja sylintereiden 
tiivistesarjat

OhjaamotHydrauliikka-
pumput

Pumppujen sekä  
ajo- ja kääntö-

moottoreiden osat

Ajomoottorit ja -navat

Kääntömoottorit

Venttiilipenkit

Jäähdyttäjät
Moottoreiden osat

Sähköosat

VARAOSAT
Kaivinkoneiden ja pyöräkuormaajien

maahantuojalta

KOBELCO
KOMATSU
YANMAR
JCB
HYUNDAI
DAEWOO/DOOSAN
VOLVO/SAMSUNG
SUNWARD
HITACHI
CATERPILLAR

Sauvonrinne 2, 08500 Lohja  |  041 5355 189 |  ustuonti@ustuonti.fi

www.ustuonti.fi

NYT MYÖS HUOLTO. KYSY LISÄÄ!

Visuveden Motopalvelun 
ensikosketus Finncontin uusiin 
kantoureasäiliöihin

Aurinko paistaa, kun kurvaamme Visuveden Motopalvelun 
pihaan, jossa toimitusjohtaja hannu Kangaspusu ja Finncontin 
Timo Linjamaa paiskaavat ensi töikseen kättä.

Teksti ja kuvat: Juha-Matti Wilska, Mainostoimisto Uniikki

Tapion sähköiset palvelut helpottavat koneyrittäjän arkea
Koneyrittäjälle 
löytyy koulutukseen, 
tiedonhankintaan ja 
metsävaratiedon hallintaan 
aikaa ja rahaa säästäviä 
palveluita. Esimerkiksi PEFC-
metsäsertifiointiosaamiseen 
vaadittavan koulutuksen 
voi hoitaa kätevästi Tapion 
Sertiseriffi PEFC-verkkokurssilla. 
Tapion FinnMetko-osastolla 
voit tutustua koneyrittäjille 
suunnattuun palvelutarjontaan 
tarkemmin. 

hakkurit

Heinolan Sahakoneet Oy
Puh 03 848 411 • info@heinolasm.fi • www.heinolasm.fi

HEINOLAn hakkureilla tehokasta haketusta järeällä puulla sekä hakkuutähteellä. 
Katso videot: youtube.com/heinolasm

Haketusnäytöksiä
HEINOLA 910 TRUCK

-mobiilihakkurilla.
Osasto 890. Tervetuloa!
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Koukkari us-
koo ja toivoo, 
että verkkokou-
lutukset tule-
vat tulevaisuu-
dessa lisäänty-
mään ja syrjäyt-
tämään perin-
teistä luento-
koulutusta.

–Nettikou-
lutus on otet-
tu vastaan yrit-
täjäportaassa 
suurella mie-
lenkiinnolla ja 
hyvillä mielin. Koulutuspäi-
vät ovat aiemmin katkaisseet 
työrytmin ja aiheuttaneet yli-
määräistä kulua ja tulonme-
netystä.   Kun tenttien asia-
kokonaisuudet pidetään op-
pijan kyvyt huomioivalla ta-
solla ja aihepiirin laajuus so-
pivana, on tälle koulutusmuo-
dolle suurta tilausta, Koukka-
ri toteaa.

Koukkarin mielestä kaik-
ki sellainen koulutus, mikä 
ei vaadi osallistujalta tehtävi-
en fyysistä suorittamista voi 
soveltua verkkokurssikoulu-
tukseen. 

–Koulutusähkyä pitää kui-
tenkin välttää, silloin asioi-
den sisäistäminen kärsii, 
Koukkari päättää.

Tapio Silva Oy on Tapio 
Oy:n tytäryhtiö, jonka tuot-
teisiin kuuluvat metsäam-

mattilaisille tuotetut moder-
nit sähköiset palvelut: TA-
PIO ForestKIT-metsävaro-
jen hallintajärjestelmä, TA-
PIO Maastotaulukot mobii-
lisovellus, TAPIO Metsänhoi-
tokortisto sekä TAPIO Fo-
restTEST® eLearning verk-
kokurssit. Tapio on FinnMet-
kossa – nähdään siellä!

Jämsä 1.9.-3.9.
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Timo Linjamaa ja hannu 
Kangaspusu paiskaamassa kättä 
Visuveden Motopalvelun pihalla

Timo Linjamaa (vasemmalla) ja hannu 
Kangaspusu tankkaamassa kantoureaa 
6000 litran varastosäiliöstä auton lavalla 
olevaan 450 litran kuljetussäiliöön.
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Miilux on tunnettu ja 
arvostettu kulutus-
teräksen valmistaja 
Raahesta. Vuoden 

2014 lopulla Miilux hankki tytär-
yrityksekseen jo vuosia maanra-
kennusalaa palvelleen Kestotec 
Oy:n. Yritykset täydentävät tois-
tensa osaamista erinomaisesti. 
”Meillä on pitkä kokemus ku-
lutusteräksen ja kulutusteräs-
komponenttien valmistamises-
ta eri teollisuuden aloille. Kes-
totec täydentää yhtälöä vahvalla 
otteellaan kenttätyöhön, suun-
nitteluosaamisella ja innovaa-
tiokyvyllä.”, summaa Miiluxin 
markkinointi- ja myyntijohtaja 
Olli Mattila.

Suomalaista kulutusterästä 
Raahesta
Markkinoiden kestävimpien 
kulutusosien valmistus tapah-
tuu Miiluxin kulutusteräskes-
kuksessa Raahessa. Mikä tekee 
Miiluxin teräksistä ja Miiluxin 

Puumurskainten ja hakkureiden kulutusosat suomalaisilta osaajilta

kulutusteräskeskuksessa val-
mistetuista tuotteista poikke-
avan kestäviä ”Meidän valmis-
tusprosessimme on moneen 
muuhun toimijaan verrattuna 
käänteinen. Merkittävin ero 
on siinä, että meidän tuotteem-
me karkaistaan lopulliseen ko-
vuuteensa viimeisenä työvai-
heena, polttoleikkauksen ja 
koneistusten jälkeen. Näin ku-
lutusosat ovat kauttaaltaan ko-
via, ja niissä ei ole polttoleik-
kauksesta johtuvaa kovuuden 
laskua. Kappaleiden työstämi-
nen pehmeässä muodossa on 
kustannustehokasta, ja usein 
voimme valmistaa tuotteet kil-
pailijoita kovemmista materi-
aaleista. Nämä kaikki yhdessä 
lisäävät osien käyttöikää mer-
kittävästi.” kertoo Mattila.

Kestotec on palvellut maan-
rakennusalaa vuoden 2011 
alusta. Kokemusta alalta yri-
tyksessä on silti jo kymmeniä 
vuosia. Mikä oli lopulta se te-
kijä, joka vei Kestotecin ja Mii-

Puun murskauksessa ja hakettamisessa tarvitaan kestäviä 
ja mittatarkkoja kulutusosia. Tähän tarpeeseen vastaavat 
aiheeseen vihkiytyneet Kestotec Oy ja Miilux Oy.

luxin yhteen ”Alkuperäinen sykä-
ys yhteistyöhön tuli ennen kaik-
kea laadullisten asioiden ja poik-
keavan valmistusprosessin tuo-
mien hyötyjen ja mahdollisuuksi-
en kautta. Selkeä positiivinen pa-
laute asiakkailtamme sai meidät 
perehtymään entistä paremmin 
Miiluxin tuotteisiin, ja pala palal-
ta tilauksemme ja valmistus siir-
tyi Miiluxille Raaheen. Muutamas-
sa vuodessa oltiinkin jo niin pitkäl-
lä, että aloimme keskustelemaan 
voimien yhdistämisestä.”, kertoo 
Kestotecin Myynti- ja markkinoin-
tipäällikkö Mikko Harjula.

Miiluxin ja Kestotecin 
tuotteet yhden numeron 
takaa
Nykyisin Kestotec vastaa Miiluxin 
tytäryrityksenä Miilux-tuotteiden 
ja palveluiden kotimaan myyn-
nistä. Kestotecillä on tärkeä roo-
li myös suunnittelussa ja tuoteke-
hityksessä. Tuotteiden mallinta-
minen, kehityskohteiden löytämi-
nen ja ratkominen ovatkin Kesto-
tecille jokapäiväistä työtä.

Puumurskainten ja hakkurei-
den kulutusosissa yhdistyvät poik-
keuksellisen valmistusprosessin 

ja yritysten osaamisen tuoma li-
sähyöty asiakkailleen. Kulutus-
osien tulee olla tarkoin suun-
niteltuja ja mittatarkkoja. Mo-
nesti komponenttien kulutusva-
rat ovat rajallisia. Seulaverkko-
jen reiät eivät saa kasvaa liikaa 
ja teräpalojen leikkaavuus kato-
aa, kun reuna pyöristyy. Perin-
teisillä konepajatekniikoilla val-
mistettujen tuotteiden kuluvim-
mat kohdat ovatkin usein peh-
menneitä polttoleikkauksen joh-
dosta juuri näiltä kriittisimmiltä 
alueiltaan. Miiluxin tuotteissa tä-
tä ongelmaa ei ole - jälkikarkai-
sun ansiosta. Miiluxin valmista-
mat komponentit ovat kovia en-
simmäisestä millimetristä lähti-
en, ja usein niiden kovuutta pys-
tytään myös nostamaan mui-
den valmistajien tuotteisiin ver-
rattuna. Säästöä käyttäjälle ker-
tyy osien pidemmän käyttöiän ja 
harvemman vaihtotyön tarpeen 
kautta. Unohtamatta myöskään 
kotimaisuutta, joka on tärkeä ar-
vo Kestotecin ja Miiluxin toimin-
nassa.

Kestotec ja Miilux toivottavat 
kaikki tervetulleiksi messuosas-
tolleen FinnMETKO 2016 näyt-
telyssä!

Opiskelijaravintola Kahveli palvelee Metkon rakentajia seuraavasti:
Kahvilapalvelut klo 7.30 – 16.30  •  Lounas klo 10.30 – 14.00   •   Päivällinen klo 14.00 – 16.30

Tervetuloa!

Tämä presidentin avoin kirje arvosta ja nimestä luovutettiin 
Keijolle 22.7. Pihtiputaalla kesäisessä juhlassa laajan ystävä-

joukon ympäröimänä.
Koneyrittäjät onnittelevat Keijoa perheineen hänen 

yhteiskunnallisista ansioistaan ja menestyksekkäästä elämän-
työstään saamasta tunnutuksesta.

Keijo Mikkosesta metsätalousneuvos

Tuore metsätalousneuvos Keijo Mikkonen kotipihallaan vaimonsa Eilan ja lastensa 
Virpin ja Pasin kera.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi 17.6.2016 
Metsäkolmio Oy:n hallituksen puheenjohtaja Keijo Mikkoselle 

Pihtiputaalta metsätalousneuvoksen arvonimen.

tietoa

• Myrkytön ja turvallinen käyttäjälle

• Tuote on biohajoava

• Toimii kaikissa olosuhteissa

• Suojaa laippaa ja terää

• 40 % pienempi kulutus 

• Testattu ja laajasti käytetty

EKO100 Voiteleva Teräketjuöljy

Ekosata Oy 
Oppipojankatu 1, 32200 Loimaa 

Tel: +358 45 150 6636 - rypsi@ekooil.com
www.eko100.fi   -   www.facebook.com/ekosata

Voiteluvoimaa 
luonnosta

Jämsä 1.9.-3.9.
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Oy 
OSASTO 824

Maataloustraktorit Maansiirtokoneet Metsävaunut

Maatalous, maanrakennus  ja metsä kohtaavat!    

R

KEVÄT TULEE, TIET KUNTOON!

TIELANAT
painot 350 – 4200 kg•myös erilaiset tieterät

36760 LUOPIOINEN puh. 03 536 1119
www.soukkio.fi  
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Valitse alansa ykkönen –

    SKF keskusvoitelu

Lisätietoja
020 7400 800

www.skf.fi

40 v.ETERA ON 
KONEYRITTÄJIEN 
YHTEISTYÖKUMPPANI.
Siksi paras vaihtoehto 
eläkevakuutusyhtiöksi.

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Huolehdimme koneyrittäjien ja 

työntekijöiden eläketurvasta sekä edistämme työhyvinvointia.

Uraauurtava.
Rototilt® on johtanut rototilttien kehitystä jo 30 vuoden ajan.
Uraauurtavilla innovaatioilla ja varmoilla ratkaisuilla olemme
muuttaneet kaivukoneet käteviksi monitoimikoneiksi sekä
laajentaneet jatkuvasti koneurakoitsijoiden mahdollisuuksia
kaikkialla maailmassa.

Miten vietämme juhlavuottamme? Tarjoamalla tulevaisuuden
koneenkuljettajille vieläkin tehokkaampia, turvallisempia ja
tuottavampia työlaitteita. Olemmehan vasta päässeet vauhtiin.

Jatkoa seuraa…

Videoilla esiintyvät asiantuntijoina 
työkykyjohtamisen kehityspäällik-
kö Jyri Juustia Varmasta ja työhy-
vinvointiasiantuntija Hannu Pur-

siota HRM-työhyvinvointipalveluista. Käsi-
teltäviin aiheisiin yrittäjänäkökulmaa tuovat 
Jussi ja Jouni Puoskari Motoajo Oy:stä, 
Antero Kiesiläinen Metsä-Kiesit Oy:stä ja 
Juha Metsä-Mattila Metsä-Mattila Oy:stä.  

Kannusteilla tulokseen ja parempaan työ-
hyvinvointiin -hankkeessa teetettiin myös 
kannustavan palkkauksen toiminnallisuu-
det KymppiLastu 3 -ohjelmaan. Ohjelman 
avulla yritykset voivat laskea konekohtai-
sesti tuotostasot, joilla toiminta on kannat-
tavaa ja joiden perusteella voidaan asettaa 
kuljettajakohtaiset tavoitteet maksaa kan-
nustepalkkaa. KymppiLastu 3 on metsäko-
neyritysten käyttöön kehitetty ohjelma. Oh-
jelman tekijä on Tietohippu Oy.

Kannusteilla ja vähemmällä 
sähläyksellä työhyvinvointia
Koneyrittäjät on tehnyt neljä videoita työn sujuvuuden ja työolojen parantamisesta. Videot ovat osa Kannusteilla tulokseen 
ja parempaan työhyvinvointiin -hanketta. Videoiden teemoina ovat yrityksen tavoitteiden ja työntekijän hyvinvoinnin suhde, 
työhyvinvointi ja kannusteet, johtaminen ja sujuva työ sekä työympäristö ja -välineet työhyvinvoinnin edistäjänä. Kukin video 

kestää 3-5 min ja ne voi katsoa missä 
järjestyksessä hyvänsä. Videot ovat 
Koneyrittäjien liiton verkkosivuilla 
http://www.koneyrittajat.fi/id=966.  
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DYNASET Oy  | www.dynaset.com  |  info@dynaset.com | puh. 03 3488 200

Dynaset on maailman johtava hydrauligeneraattoreiden, 
-korkeapainepesureiden ja -kompressoreiden valmistaja. 
Dynaset-hydraulilaitteet muuntavat liikkuvan työkoneen 
hydraulivoiman sähköksi, korkeapainevedeksi, paine- 
ilmaksi, magneetiksi ja tärinäksi.

KOMPAKTI I LUOTETTAVA I TEHOKAS
MAKSIMOI TYÖN TUOTTAVUUS HYDRAULILAITTEILLA
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Tule tutustumaan 
tuotteisiimme 

FinnMETKOssa Jämsä 1.9.-3.9.
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Kantoureasäiliöt
KuljetuKseen (450 l) ja 
varastointiin (6000 l)

DtD-2990 ja uutuus DtD-1200
UN-kuljetushyväksytyt ja varastointi-

hyväksytyt polttoainesäiliöt. 
Muovisäiliö alumiinivaipan sisällä.

DtD-1200 näytteillä FinnMetKossa!
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Ideankilpailun tarkoituksena on löytää keinoja metsänhoidossa, puunkorjuussa ja 

puunkuljetuksessa toimivien yritysten kannattavuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn 

parantamiseen. Kilpailussa etsitään uusia ideoita ja innovaatioita, jotka voivat olla 

esimerkiksi teknisiä ratkaisuja, toimintamalleja tai palveluideoita. Kilpailuun voi 

osallistua myös jo pilotoidulla, mutta ei vielä kaupallisessa käytössä olevalla idealla.

Kilpailu alkaa 1.6.2016 ja päättyy 30.9.2016. Kilpailun palkintosumma on yhteensä 

10 000 euroa. Palkintojen jako on 11.11.2016 Koneyrittäjien ja Metsäalan 

Kuljetusyrittäjien seminaarissa, joka on osa Suomen metsäyhdistyksen metsäpäiviä 

Messukeskuksessa Helsingissä. 

Kilpailun säännöt ja lisätiedot löytyvät www.koneyrittajat.fi/ideakilpailu -osoitteesta. 

Ideakilpailu kilpailukyvyn ja kannattavuuden  
parantamisesta taimikosta tehtaalle 

Tilaisuus on osallistujille maksuton ja siihen sisältyy materiaalit ja kahvit.  
Lounas on omakustanteinen.  

Koneyrittäjien ja Metsäalan Kuljetusyrittäjien metsäpäivä
”Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, kannattavuus ja niiden parantaminen”

AikA 11.11.2016  
PAikkA Suomen metsäyhdistyksen metsäpäivät, Messukeskus, Helsinki

1. kilpailukyky ja kannattavuus - seminaari, klo 9.00 - 12.30   

TeemaT: 

• Kannattaako metsää omistaa saati ostaa 

• Metsänhoitotöiden tehostaminen ja kilpailukyky 

•  Puunkorjuu: metsuriromantiikaa vai liiketoimintaa 

•  Puunkuljetus: kuinka pöllit kilpailukykyisesti tehtaan portille 

•  Kilpailukyky -paneelikeskustelu

2. ideakilpailun palkintojenjako, klo 13.30 - 15.00 
Ideakilpailu kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamisesta taimikosta tehtaalle 

Kerromme mielellämme lisää tuotteistamme:
Lauri Rahikainen, Kierrätysalan koneet  .................050 456 8143
Vesa Liimatta, Kiviaines ja kierrätysalan koneet ....050 456 8144
Mika Lampinen, Kiviaineskoneet  ...........................050 456 8142

Kokonaisvaltaiset huolto-, sähkötyö- ja varaosapalvelut:
Tuomas Kaartinen, Varaosapalvelut  .......................050 456 8157
Jani Naukkarinen, Huoltopalvelut  ...........................0400 725 272

Kiviaines ja kierrätys Kierrätys ja energiapuu Poravaunut Erottelu Optiset erottimet

VIMELCO OY | Kerkkolankatu 30 | 05800 HYVINKÄÄ | sähköpostit: etunimi.sukunimi@vimelco.fi |  www.vimelco.fi

Vimelco tuo laadun kiven, puun
ja jätteiden murskaukseen. 

Ratkaisut kaikkeen
materiaalin käsittelyyn.

osasto 880.
Tervetuloa!Jämsä 1.9.-3.9.
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Uusi Powerscreen Premiertrak 600 valittavissa joko taloudellisella
suoravedolla tai monipuolisella diesel/sähkö voimansiirrolla. Sähkö-
käyttöinen malli mahdollista saada erittäin pikaiseen toimitukseen.



Ainoana yli 100 vuoden kokemuksella.

Olemme mukana  

KRONOS-METSÄVARUSTEET NYT TEHDASMYYNTINÄ

SE ON SINULLE

3x ETU
SAAT VARMASTI
OIKEANLAISET

TUOTTEET

Ostamalla suoraan tehtaalta asioit  
vain KRONOS-metsätuotteisiin  

perehtyneen ammattilaisen kanssa. 
Vain hän osaa tarjota juuri sinulle

sopivimpia vaihtoehtoja.
Sinun eduksesi.

SAAT KAIKEN
YHDESTÄ
PAIKASTA

Keskitetyllä palvelulla olemme
varmistaneet, että esimerkiksi

varaosien saanti hoituu nopeasti 
suoraan yhdellä puhelisoitolla

- ilman välikäsiä.
Sinun eduksesi.

SUORAMYYNNILLÄ
EDULLISEMPI 

HINTA

Myyntiketjun lyhentämisellä olemme 
saaneet aikaiseksi huomattavia 

kustannussäästöjä. Nämä säästöt 
vaikuttavat luonnollisesti myös 
metsätuotteittemme hintaan. 

Sinun eduksesi.

Nyt kannattaa pyytää tarjous.  Wikar Oy Ab / Kronos | Puh. 06 823 2300 | mail@kronos.fi | www.kronos.fi
Guy Clärk 0500 667697 | guy.clark@kronos.fi

FinnMETKO-näyttelyssä 1.-3.9.2016 KoneAgria-näyttelyssä 6.-8.10.2016

KRO_tehdasmyynti_210x267_KY_16.indd   1 6.6.2016   8.25

www.waratah.net

RASKASTA JA TAUOTONTA TYÖTÄ.
KUULOSTAA HYVÄLTÄ.

Waratah 200- ja 400-sarjan 
harvesteripäät on suunniteltu 
ensisijaisesti sinulle, joka teet 
työtä. Sinulle, joka tienaat
rahaa.

Sijoita raskaansarjan Waratah-

päähän ja näet miksi kaikki 

ammattimotokuskit ovat samaa 

mieltä – Waratah on tehty teke-

mään työtä. Ja työtä. Ja vielä 

vähän lisää työtä.

 

Lisätietoja: 

Ari Saarenmaa

ari.saarenmaa@fi.waratah.net 

puh. 040 5464 124

H290 H413

H415 H480CH414

H270 
Series II

H412

H215EValitse työhösi 
sopivin: 

2WD, 3WD tai 
4WD – meiltä 
löytyy kaikki.
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Mitat

Paino työkunnossa, kg 21700

Leveys (A),  renk. 600 | 710 | 800, mm 2700 | 2910 | 3041

Korkeus (B), mm 3810

Pituus (C), mm 4450

Pituus (D), mm 8579

Pituus (E), mm 11050

Maavara (F), mm 650

Moottori

Tyyppi 6 cyl. MB OM 926LA 7.2 l

Stage Euromot 3b*

Teho@ 2200 rpm, kW  (hp) 225 (306)

Vääntö@ 1200-1600 rpm, Nm 1200

Polttoaine säiliön tilav., l 460

Voimansiirto

Tyyppi Hydrostaattis-mekaaninen

Vetoteho, kN 200

Max. nopeus, km/h 20

Hydrauliikka

Nosturin pumppu, cc 140

Öljyn virtaus @1600 rpm nosturille, l/min 275

Hakkuupään pumppu, cc 145

Öljyn virtaus @1600 rpm hakkuupäälle, l/min 285

Paine, Bar 250

Hydraulisäiliön tilav., l 200

Renkaat

Vakio 8 wd 700/45 - 26.5”

Optiot 8 wd 600/55 - 26.5”
8 wd 800/40 - 26.5”

Nosturi

Nostovoima, brutto, kNm 270

Ulottuma vaihtoehdot, m 10 / 11 / 11.5

Kääntövoima, brutto, kNm 50

Ohjaamo

Kääntyvä ohjaamo, ° 350

Vakaus sivulle, ° ±16

Vakaus eteen taakse, ° 16 | 10

Istuin BeGe 7000 (Standard) - BeGe 3000 (Optional)

Turvallisuus ROPS ISO 80825, FOPS ISO 8083, OPS ISO 8084

Muuta Radio MP3+ USB port, Kippi, Uuni, 12 ja 24 
voltin virtalähteet

Ohjaus

Kääntökulma, ° 43

Keskinivelen kierto, ° ±24

Sähköjärjestelmä

Jännite, V 24

Lataus, A 2 x 80

Akkukapasiteetti Ah 2 x 115

Mittalaite

Nimi Forester

Prosessori Intel® Core™ i3 Mobile, Sandy Bridge Processor

Sisäinen muisti 4 GB DDR3 1333 / 1066 MHz

Sarjaportit 4 x Serial ports, 4 x LAN, 6 x USB ports (2 x USB 
2.0 / 4 x USB 3.0), 1 x CFast slot, 1 x DVI-I, 1 x VGA. 
Audio: Line-in, line-out, mic-in

Näyttö Leveä kosketusnäyttö 15,6”

Käyttöjärjestelmä Windows 8 Professional

Työvalot

Määrä 20

Vaihtoehdot Halogen, xenon tai LED

Hakkuupää

Log Max 5000 tai Log Max 6000

* Euromot 4 OM 936, Saatavana Q4 2015
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