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TÄYSIN UUDISTUNUT                       MALLISTO!

Tee kaupat nyt!
6 kk lyhennys-
vapaa!
Tarjoamme kaikkiin loppuvuoden aikana tehtyihin osa-
maksukauppoihin korottoman lyhennysvapaan vuoden 
2016 kesäkuuhun asti. Lyhennykset alkavat vasta 
30.6.2016. Kysy tarkemmat ehdot myyjiltämme!
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Harvennushakkuu kannattaa, kun käytettävissä on kustannustehokkaat, 
harvennuksille suunnitellut työvälineet. Sampo-Rosenlew harvesteri HR46 ja 
kuormatraktori FR28 on harvennuksen ehdoilla suunniteltu ja valmistettu.

Sampo-Rosenlew HR46 ja Sampo-Rosenlew FR28 koneketjun tuotos on 
harvennushakkuussa huippuluokkaa. Niiden hankinta- ja käyttökustannukset ovat 
dramaattisesti pienemmät verrattaessa vastaavan teholuokan muihin vaihtoehtoihin. 
Esimerkiksi harvesterin HR46 polttoaineen kulutus on vain noin 6 l/h! 
Sampo-Rosenlew HR46 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!
SAMPO-ROSENLEW OY
Konepajanranta 2A
P.O. Box 50
28101 Pori
Tel. +358 207 550 555

Mikko Pihala
metsäkonemyynti
puh: 050 500 1092
mikko.pihala@sampo-rosenlew.fi



7 • 9/2015

Nro 9 • marraskuu 2015

Liittokokouksessa todettiin, että hallitusohjel-
maan kirjattu normien purku on lähtenyt riva-
kasti liikkeelle, mutta työsarkaa on todella pal-

jon. Esimerkiksi Metsään.fi-palvelun mak-
sun poisto purkaisi turhaa hallinnointia. 
Maksuttomuudella säästettäisiin toimijoi-
den kustannuksia ja luotaisiin mahdolli-
suuksia uudelle liiketoiminnalle ja kilpai-
lulle. Maksun poisto olisi toteutettavissa 
maa- ja metsätalousministeriön päätöksel-
lä. Metsään.fi - palvelu on julkisin varoin 
rakennettu. Toimijoille palvelu on maksul-
linen, mikä aiheuttaa kitkaa palvelun käytön yleistymises-
sä. Toimijoiden maksujen poistamisella, palvelutarjonta ke-
hittyisi ja kilpailu metsäpalvelumarkkinoilla lisääntyisi. 
Vapaasti käytettävissä oleva palvelu antaisi uuden tyyp-

pisille toimijoil-
le mahdollisuu-
den rakentaa 
palveluliiketoi-
mintaa. 

Metsäpal -
velumarkkinoil-
la potentiaalisia 
toimijoita ovat 
kone-, metsuri-, 

suunnittelu- ja yritykset, jotka ovat kooltaan usein mik-
royrityksiä. Maksullisuus on kynnys palvelun käyttöönotol-
le. Koneyrittäjien liittokokouksen kannan mukaan, palve-

lun maksuttomuus tukisi hallitusoh-
jelman ja metsästrategia 2025:n ta-
voitteita. Hallituksen tavoitteena on 
rakentaa digitaalisen liiketoiminnan 
kasvuympäristö sekä lainsäädäntö-
toimin edistää uuden teknologian, di-
gitalisaation ja uusien liiketoiminta-
konseptien käyttöönottoa.

Metsästrategia 2025:n tavoittee-
na on kehittää Metsään.fi - palvelusta avoin tiedonväli-
tys- ja asiointiportaali, joka tukee metsätalousyrittäjyyttä, 
kustannustehokasta toimintaa sekä metsäpalvelumarkki-
noiden kasvua. 

Valtion ensi vuoden talousarviossa Suomen metsäkes-
kuksen tulostavoitteeksi on asetettu Metsään.fi - palvelun 
yrityskäyttäjien määrän kasvattaminen 300 yrityksestä 
350:een. Maksuilla kerättäneen vajaa kaksisataa tuhatta 
euroa. Suomen metsäkeskuksen valtionapu on 40 miljoo-
naa euroa. Palvelun maksullisuuden aiheuttama työ met-
säkeskukselle ylittänee saadun maksun. Arviolta yli 10 mil-
joonaa maksanut järjestelmä on nyt vajaakäytössä. Mak-
suttomuudessa ei voi olla kyse kielletystä yritystuesta, kos-
ka tieto olisi kaikille avointa.

Erkki Eilavaara
päätoimittaja

toimittajat

Sirpa Heiskanen
040 9009 423

Simo Jaakkola
040 9009 414

Ville Järvinen
040 9009 424

Markku Leskinen
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Timo Makkonen 
040 9009 422

Ville Manner 
040 9009 426

Ari Pihlajavaara
040 9009 419

Tuuli Toivikko
040 9009 418

Markku Törmänen
040 9009 411

kustantaja, julkaisija

FinnMetko Oy
Sitratie 7

00420 Helsinki
puh. 040 9009 410
fax (09) 563 0329

päätoimittaja

Erkki Eilavaara
puh. 040 9009 421
erkki.eilavaara@
koneyrittajat.fi

taittosihteeri

Tiina Järvinen
puh. 040 9009 420
tiina.jarvinen@
koneyrittajat.fi

ilmoitukset

Tapio Hirvikoski
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tapio.hirvikoski@
koneyrittajat.fi

tilaukset 
osoitteenmuutokset

Tania Airosmaa 
puh. 040 9009 410
tania.airosmaa@
koneyrittajat.fi
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Painotalo Plus Digital Oy,  
PL 80, 15101 Lahti
puh. 050 5955 979

tilaushinnat 2015
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Lehti on Aikakauslehtien 
Liiton jäsen  

Y-tunnus 0757675-8
ISSN 0788–9860

www.koneyrittajat.fi

Joensuun liittokokous 
valitsi kausille 2016 ja 2017 

Koneyrittäjien liitto ry:n 
puheenjohtajana jatkamaan Asko 
Piiraisen Sotkamosta ja toisena 

varapuheenjohtajana jatkamaan 
Markku Suomisen Eurajoelta. 

4041 0763
 Painotuote

Joensuun liittokokouksesta  
- normien purussa riittää vielä työsarkaa

www.komatsuforest.fi

Jo kaksi vuotta on Komatsun kuormatraktoreille ollut kasvavien 
valmistus- ja myyntilukujen aikaa. Ruotsissa noustiin ryminällä 
ykköseksi. Menestystä on yritetty yksipuolisesti laittaa sensaa-
tiomaisen Comfort Ride -ohjaamovaimennuksen ansioksi. Kun 
asiaa kysyy valintansa tehneiltä yrittäjiltä, selviää että osto-
päätöstä perustellaan edelleen perinteisillä kriteereillä. Koneen 
ominaisuudet, joilla on suora vaikutus tilipussin paksuuteen, 
ovat vahvimmin olleet ohjaamassa valintaa Komatsuun: riittävä 
kuormakapasiteetti, vahva voimansiirron rakenne, hyvämainei-
nen pieniruokainen moottori, maastokelpoisuus ja nousevana 
trendinä ohjaamon ergonomia. 

Sen kokoinen se
Kuormakapasiteetti ja sen perusteella laadittu koneiden luoki-
tus on yksiselitteinen. Komatsu noudattaa tiukkaa standardia 
kuorma tilansa mitoittamisessa. Komatsussa luokituksen edel-
lyttämä kuorma mahtuu korkeudeltaan ja leveydeltään kuorma-
tilan ääriviivojen sisään. Koneen kapasiteetilla ja rakenteella on 
vahva yhteys. Hyvä esimerkki on Komatsu 865 -kuormatraktori. 
Viidentoista tonnin kuorma, nokalla 7,4 litran moottori ja uudella 
tavalla ääritilanteisiin reagoiva voimansiirto edellyttivät teleihin 
lujuutta ja voimansiirtolinjan päähän napavälitystä. 

Tämä tiedetään Tokiossa asti 
Metsäkoneessa täytyy olla Suomessa metsäkoneeseen tehty 
moottori. Se oli Komatsun kanta moottorivalmistajan valintaa 
tehtäessä. Nyt tuon päätöksen tuloksia voidaan hyödyntää. 
Ympäristömääräysten muutoksiin Komatsu on pystynyt reagoi-
maan kaikkein joustavimmin; SCR-teknologian valinta oli oikea 
ratkaisu, se on antanut moottoreiden taloudellisuuden kehittä-
miselle enemmän pelivaraa. Komatsu 865 -kuormakoneen 
voimanlähteen suoritusarvoja kelpaa ihmetellä: 1550 kierroksen 

vakiotasolla ajettaessa yhden kWh:n tuottamiseen kuluu alle 
200 grammaa polttoainetta, tehojen osalta on saavutettu mak-
simi ja vääntökäyrällä päästy 1000 Nm:n etupuolelle kuormitus-
huippua vastaanottamaan. 

Yli kiven ja kannon 
Maastokelpoisuus on monen asian summa. Täydellä kuormalla 
metsäkoneen reipas eteneminen edellyttää stabiilia rakennet-
ta. Komatsu-kuormatraktoreissa keskinivelen ratkaisu pitää 
koneen painopisteen tukialueen sisällä myös yllättävissä tilan-
teissa. Voimansiirtoon äärimmäisiä kuormitustilanteita silmällä 
pitäen rakennettu ominaisuus sallii lyhyeksi ajaksi rasitusten 
kasvattamisen nopeutta pudottamalla; kone kiipeää täydellä 
kuormalla jyrkässä ylämäessä hitaasti mutta varmasti eteen 
osuneen kannon tai kiven yli. 

Comfort Ride  
– tarkoittaa suomeksi mukavaa ja turvallista menoa
Comfort Riden tarpeellisuutta kukaan ei tähän mennessä ole 
kyseenalaistanut, koska työskentely metsäkoneen ohjaamossa 
aiheuttaa ihmiselle heilunnan ja tärinän muodossa terveysriske-
jä. Riittävä määrä taukoja työn lomassa poistaa osan riskeistä, 
ne eivät kuitenkaan tee työn tekemisestä yhtään mukavampaa. 
Komatsun kehittämä Comfort Ride -järjestelmä on tekniseltä 
ratkaisultaan ja tehokkuudeltaan markkinoiden paras ohjaamon 
vaimennusjärjestelmä. Sitä kokeilleet ja sen valinneet pitävät 
Comfort Ridea ehdottomana kuormakoneen varustuksena. 
Nelipisteripustus, pitkäiskuiset ohjaamon kulmiin sijoitetut sy-
linterit, kaikista suunnista tulevia voimia vaimentava rakenne ja 
älykäs tietokoneohjaus poistavat tehokkaasti kuljettajan kehoon 
kertyvän, ajan mittaan vaurioita aiheuttavan rasituksen. Ei se 
ollut mikään helppo ongelma ratkaistavaksi edes Komatsulle.

Komatsun KuormatraKtori  
– parempi kaikessa ja lisäksi se Comfort ride
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Liittokokous Joensuussa:

Tarve purkaa yritystoimintaa haittaavaa 
turhaa byrokratiaa toistui moneen otteeseen 
Koneyrittäjien liittokokouksessa Joensuussa. 

Normit nurin  

daan tehdä ministeriön päätöksel-
lä. Jos joudutaan kajoamaan lakiin, 
muutokset vievät lainsäätämisjär-
jestyksen mukaan pidemmän ajan, 
yhdestä kahteen vuoteen.

Hoskosen mukaan esimerkke-
jä investointeja estävästä ja jarrut-
tavasta byrokratiasta löytyy muun 
muassa rakentamisesta. Hän odot-
taakin alalle tulevan investointisy-
säyksen, kunhan turhia normia pu-
retaan.

Investointivaraus ja 
polttoaineveronpalautus 
listalle
Puheissa ei jääty pelkkään normien 
purkamiseen, vaan tilalle esitettiin 
myös muita yritystoimintaa edistä-
viä toimia. Asko Piirainen muistut-
ti, että energiaveropäätöksillä tulee 
edistää uusiutuvien luonnonvarojen 
käyttöä. Verotusta ei Piiraisen mu-
kaan tule ainakaan käyttää niin, että 
veronkorotuksista tulee lisäkustan-
nusta yhteiskunnalle. Esimerkiksi 
polttoaineiden valmisteveron ko-
rotukset kiertyvät työkonekäytös-
sä palveluiden kautta myös yhteis-
kunnan maksettaviksi. Piirainen 
ehdottikin polttoaineen valmiste-
verolle palautusjärjestelmää työko-
nekäytössä.

– Käytännössä se vaatii poltto-
öljyn työkone- ja lämmityskäytön 
eriyttämistä valmisteveron palau-
tusjärjestelmällä. Tällainen on jo 
olemassa maatalouden osalta, jo-
ten pyörää ei tarvitse keksiä uu-
delleen. Palautukseen olisivat oi-
keutettuja metsätaloudessa toimi-
vat yritykset, maarakennusyrityk-

–byrokratiassa riittää purku-urakkaa

Kokous kannatti omassa 
julkilausumassaan normi-
en purkua ja ehdotti esi-
merkkinä Metsään.fi-pal-

velun maksullisuudesta luopumis-
ta. Toimijoilta kerättävät maksut hi-
dastavat palvelun käyttöönottoa ja 
sitä kautta palvelutarjonnan kehitty-
mistä ja kilpailun syntymistä metsä-
palvelumarkkinoilla. Nykyisellään 
kerättävät maksut tuskin edes kat-
tavat niiden keräämisestä aiheutu-
van hallinnoinnin kustannuksia.

Koneyrittäjät ovat listanneet mui-
takin normien purkukohteita. Pu-
heenjohtaja Asko Piirainen kertoi 
avauspuheessaan lisää esimerkke-
jä normeista, joissa on perattavaa. 
Koneyrittäjien listalla on muun mu-
assa metsätraktorien nosturitarkas-
tuksista luopuminen sekä puunkor-
juussa kasvinsuojeluaineen levittä-
jätutkinnosta luopuminen ja mon-
ta muutakin karsimisen kohdetta.

– Vuoden vaihteessa on jo toteu-
tumassa juurikäävän torjunnan tu-
en lopettaminen ja traktorinkuljet-
tajalta vaaditusta ammattipätevyy-
destä luopuminen. Uuden hallituk-
sen alkutaival osoittaa sitoutumista 
normien purkamiseen. Tästä on hy-
vä jatkaa, sillä purkusavottaa kyllä 
riittää, Piirainen sanoi.

Kansanedustaja Hannu Hos-
konen toi kokoukseen terveiset 
eduskunnasta. Hän totesi hallituk-
sen jo aloittaneen byrokratian pur-
kamisen ja ensimmäisten päätösten 
myös jo toteutuneen. Purku-urakan 
etenemiseen vaikuttaa se, minkä ta-
soisen päätöksen asioiden muutta-
minen vaatii. Helpointa ja nopeinta 
on toteuttaa muutoksia, jotka voi-

SIRPA HEISKANEN

Koneyrittäjien liittokokous kokoontui Joensuussa nyt kolmatta kertaa.  Edelliset kerrat olivat vuonna 1980 ja 1998. Professori Antti Asikainen totesi biotalouden olevan kuljetustaloutta.

Kansanedustaja Hannu Hoskonen (vasemmalla) ja puheenjohtaja Asko Piirainen 
odottivat avajaisten alkua.
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set sekä turvetyömailla käytettävät 
traktorit, Piirainen totesi.

Verotukseen liittyen Piirainen toi-
voi, että hallitusohjelmaan kirjattu 
investointivaraus selvitetään ja to-
teutetaan nopeasti.

– Konetyöaloilla varaus merkitsi-
si tasaisempia investointeja, kun nii-
den ajoittaminen voitaisiin tehdä ny-
kyistä tarkoituksenmukaisemmin ja 
pitkäjännitteisemmin.

Liittokokouksen aattona julkaistu 
Koneyrittäjien tuore selvitys kertoo, 
että konetyöalat investoivat keski-
määrin kymmenen prosenttia liike-
vaihdostaan. Teollisuudessa inves-
toinnit ovat vain yhdestä kahteen 
prosenttiin liikevaihdosta. Tämä ku-
vaa pk-yritysten kasvanutta roolia 
kansantalouden pyörittämisessä ja 
työllistämisessä. 

Biotalous koneyrittäjien ja 
havukuitupuun varassa
Biotalous oli aiheena liittokokouk-
sen avajaisten juhlaesitelmässä, jon-
ka piti professori Antti Asikainen 
Luonnonvarakeskuksesta. Asikai-
nen totesi raaka-aineen hinnan ja 
tuotantokustannusten jarruttavan 
biotalouden investointeja tällä het-
kellä eniten. Hänen mukaansa bio-
talous on ennen kaikkea kuljetusta-
loutta. Biomassan hyödyntämisek-
si logistiikan on toimittava. Infra-

struktuuri onkin Asikaisen mu-
kaan pullonkaulana biotalouden 
edistymiselle. Laatu niin toimin-
nassa kuin itse biomassassakin 
korostuu entisestään tulevaisuu-
dessa. Mutta ennen kaikkea Asi-
kainen korosti, että biotalouden 
kasvu on havukuitupuun ja kone-
yrittäjien varassa. 

Biotalouden kasvuodotuksista 
ei voi puhua ilman keskustelua 
puun riittävyydestä. Asikaisen 
kanta on, että puuta riittää, mut-
ta käytön lisääntymiseen tulee va-
rautua. Hänen mukaansa metsiin 
on ryhdyttävä investoimaan sa-
malla tavalla kuin Suomessa teh-
tiin 60-luvulla. 60-luvun tehomet-
sätalous on tuotava 2010-luvul-
le retroversiona, joka hyödyntää 
uutta tutkimusta ja teknologiaa. 

Piirainen jatkaa vielä kaksi 
vuotta
Koneyrittäjien 46. liittokokous va-
litsi Asko Piiraisen jatkamaan Ko-
neyrittäjien puheenjohtajana seu-
raavan kaksivuotiskauden 2016–
2017. Kiitospuheessaan Piirainen 
totesi, että kausi jää hänen viimei-
sekseen tässä toimessa. Hän on 
ollut Koneyrittäjien puheenjohta-
jana vuodesta 2008 lähtien.

Erovuorossa ollut varapuheen-
johtaja Markku Suominen va-
littiin niin ikään jatkamaan vara-

puheenjohtajana seuraavat kaksi 
vuotta. Myös hallituksen erovuo-
roiset jäsenet Mika Jormakka ja 
Seppo Saarelainen valittiin jat-
kamaan hallituksessa 2016–2017.

Energiavaliokunnan puheen-
johtajaksi vuodelle 2016 valittiin 
Tommi Lahti. Maarakennusva-
liokunnan puheenjohtajana jatkaa 
vuonna 2016 Markku Suominen ja 
metsävaliokunnan puheenjohtaja-
na Timo Tolppa.

Valiokunnat 2016

Energiavaliokunta: Tommi Lahti 
(pj), Veli-Matti Haanperä, Ola-
vi Hiltunen, Matti Siikki, Mik-
ko Sirviö ja uutena Marko Vai-
nionpää.
Maarakennusvaliokunta: Markku 
Suominen (pj), Seppo Saarelai-
nen, Toni Hautala,  Jyrki Här-
könen, Heikki Niittylä ja Teemu 
Suvanto.
Metsävaliokunta: Timo Tolppa 
(pj), Mika Jormakka, Tatu Kim-
panpää, Pasi Mikkonen, Jari 
Myller ja Marko Pyykkönen.
Vaalivaliokunta: Pertti Lehtomä-
ki (pj), Pasi Heino, Simo Kuitti-
nen, Hannu Kolehmainen ja uu-
tena Jari Vento. 
Koneyrittäjien 46. liittokokous pi-
dettiin Joensuussa 17. –18.10.2015. 
Kokoukseen osallistui kaikkiaan 
noin 240 koneyrittäjää ja puolisoa.

Metsäalan toimialakokouksessa pohdittiin mm. 
metsässä tehtävän ylimääräisen, ei-tuottavan  työn 
aiheuttamaa kustannusta puunkorjuuyrityksissä.

Maarakennuksen toimialakokouksessa keskusteltiin mm. valmisteilla olevasta 
keskijännitekaapeleiden asennuksen turvallisuusohjeesta ja tutustuttiin 
tulosselvityksen antiin.

Markku Suominen (vasemmalla) valittiin 
jatkamaan varapuheenjohtajana 
vuodet 2016 ja 2017. Toni Hautala ja 
Matti Peltola onnittelevat.

Energiavaliokunta ja varajäsenet vasemmalta: Tommi Lahti, Mikko Sirviö, Marko Vainionpää (uusi), Matti Siikki, Pentti Lampela 
(varajäs., uusi) Henri Karvinen (varajäs.), Kari Kupiainen (varajäs.), Olavi Hiltunen ja Matti Kukkola (varajäs.)

Metsävaliokunta ja varajäsenet vasemmalta: Timo Tolppa, Pasi Mikkonen, Mika 
Jormakka, Jari Myller, Marko Pyykkönen, Kimmo Kulojärvi (varajäs., uusi), Janne 
Tahvanainen, Antti Ihalainen (varajäs.. uusi) ja Tatu Kimpanpää. Kuvasta puuttuu 
varajäsen Hannu Hokkanen.

Vesa ja Riitta Kärkkäinen matkalla liittokokouksen avajaisiin.

Maarakennusvaliokunta ja varajäsenet vasemmalta: Markku Suominen, Toni 
Hautala, Seppo Saarelainen, Teemu Suvanto, Heikki Niittylä, Petri Hyvönen (varajäs.), 
Jyrki Härkönen, ja Jari Laitinen (varajäs.). Kuvasta puuttuvat varajäseniksi valitut 
Martti Leppinen ja Aki Kolehmainen.

Liiton metsäalan asiantuntijat Timo Makkonen (vasemmalla) ja Ville Manner.
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Koneyrittäjien liittokokous: 

Normien 
purussa riittää 
vielä työsarkaa 
Hallitusohjelmaan kirjattu normien purku on lähtenyt kiitettävän 
rivakasti liikkeelle, mutta työsarkaa on todella paljon. Esimerkiksi 
Metsään.fi-palvelun maksun poisto purkaisi turhaa hallinnointia. 
Lisäksi maksuttomuudella säästettäisiin toimijoiden kustannuksia 
ja luotaisiin mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja 
kilpailulle. Maksun poisto olisi toteutettavissa pelkällä maa- ja 
metsätalousministeriön omalla päätöksellä.

Metsään.fi-palvelu on julkisin varoin rakennettu ja niillä 
sitä kehitetään. Toimijoille palvelu on maksullinen, mi-
kä aiheuttaa kitkaa palvelun käytön leviämisessä. Jos 
toimijoiden maksut poistettaisiin, palvelutarjonta ke-

hittyisi ja kilpailu metsäpalvelumarkkinoilla edistyisi. 
Vapaasti käytettävissä oleva palvelu antaisi kokonaan uuden 

tyyppisille toimijoille (esim. mobiili- tai verkkosovellusten kehit-
täjät) mahdollisuuden rakentaa palveluliiketoimintaa avoimeen 
tietovarantoon perustuen. Metsäpalvelumarkkinoilla potentiaa-
lisia toimijoita ovat kone-, metsuri-, suunnittelu- ja vastaavat yri-
tykset, jotka ovat kooltaan usein mikroyrityksiä. Näille yrityksille 
maksullisuus on kynnys palvelun käyttöönotolle.  

Palvelun maksuttomuus tukisi hallitusohjelman ja metsästrate-
gia 2025:n tavoitteita. Hallituksen tavoitteena on rakentaa digi-
taalisen liiketoiminnan kasvuympäristö sekä lainsäädäntötoimin 
edistää uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimin-
takonseptien käyttöönottoa. Metsästrategia 2025:n tavoitteena 
on kehittää Metsään.fi-palvelusta avoin tiedonvälitys- ja asiointi-
portaali, joka tukee metsätalousyrittäjyyttä, kustannustehokasta 
toimintaa sekä metsäpalvelumarkkinoiden kasvua.

Valtion ensi vuoden talousarviossa Suomen metsäkeskuksen 
tulostavoitteeksi on asetettu Metsään.fi-palvelun yrityskäyttäji-
en määrän kasvattaminen 300 yrityksestä 350:een. 

Maksuilla kerättäneen vajaa kaksisataa tuhatta euroa. Suomen 
metsäkeskuksen valtionapu on 40 miljoonaa euroa ja pelkästään 
maksullisuuden aiheuttama hallinnollinen työ metsäkeskukselle 
ylittänee selvästi saadun maksun. Puhumattakaan, että arviolta 
yli 10 miljoonaa maksanut järjestelmä on vajaakäytössä.

Maksuttomuudessa ei voi olla kyse kielletystä yritystuesta, kos-
ka tieto olisi kaikille avointa. Jos toisin olisi, silloin myös yleisen 
tieverkon käyttö olisi kiellettyä yritystukea.

Kahden sukupolven voimin matkassa: Pasi  (oik.) ja Lauri Heino Lounais-Suomesta.

Avajaiset täyttivät hotelli Kimmelin ravintolasalin.

Lapin Koneyrittäjien liittokokousedustajat: Mikko Sirviö, Pentti 
Lampela, Kimmo Kulojärvi ja Janne Kaihua.

Kantahämäläiset saivat ottaa tänä vuonna hieman rennommin 
viimevuotisen liittokokousisännöinnin jälkeen. 

Katso  
ennakkovideo:

Käyttövarmuutta. Tuottavuutta. Polttoainetehokkuutta.  
Vakuuttava suorituskyky, erinomainen polttoainetalous ja kaikessa 
tinkimättömästi toteutettu korkea laatu ovat uuden John Deere G-sarjan 
tunnusomaiset piirteet. Uusissa John Deere -moottoreissa yhdistyvät EGR- 
ja SCR-järjestelmien parhaat puolet, mikä tarjoaa enemmän moottoritehoa 
sekä ennen näkemätöntä polttoainetehokkuutta. Kokonaan uuden 
ohjausjärjestelmän ansiosta koneen prosessointikapasiteetti on kasvanut. 
Lisäksi ainutlaatuiset ForestSight-palveluratkaisumme tuovat käyttö- 
varmuutta ja kustannussäästöjä. G-sarja on enemmän kuin kone. www.JohnDeere.fi/forestry



Alun perin veljeni kanssa 
omistamme yrityksem-
me, Mikkone Oy:n oli 
tarkoitus tehdä metsäko-

neurakointia. Vuosina 2008/2009 
korjattua hankintapuuta jäi kuiten-
kin paljon käsiin, kuitupuu ei kerta 
kaikkiaan mennyt kaupaksi min-
nekään. Sitten yksi tuttu osti tyh-
jillään olleen entisen Hirvaan ko-
nekoulun kiinteistöt ja asuinraken-
nukset. Soitin hänelle, että laita 
lämpölaitos toimimaan öljyn sijas-
ta hakkeella – minulla riittää puuta 
haketettavaksi. Parin viikon päästä 
minulla oli jo avaimet lämpölaitok-
seen. Eli kyllä kurjuudestakin voi 
seurata jotain hyvää ja olla uuden 
alku, toimitusjohtaja Mikko Sir-
viö toteaa nyt. 

Lämpölaitos toimi vanhalla tek-
niikalla, joten melkein jouduin 
asumaan laitoksella, kun sitä jou-
tui säätelemään koko ajan. Siinä 
oli myös aikaa miettiä parannuk-
sia, miten laitoksen tulee toimia ja 
millaisen laitoksen pitää olla, Sir-
viö kertoo. Keväällä idea toimi-
vasta lämpölaitoksesta oli valmis. 
Laitetoimittajaksi valikoitui Biofi-

re Oy, joka kuunteli herkällä kor-
valla meitä. Etäkäyttöohjelmat teki 
tuttu insinööri toiveideni mukaan. 
Hirvaan laitoksen uudistaminen 
onnistui tosi hyvin ja kolmessa vii-
kossa uusi laitos oli jo pyörimässä.

Isot investoinnit 

Lämpölaitosbisnes ei ole helppoa 
liiketoimintaa, sen olen huoman-
nut, toteaa Mikko Sirviö. Kan-
nattavaa toimintaa tämä on kyl-
lä ollut, mutta koska investoin-
nit ovat olleet isoja, niin rahoituk-
sen kanssa on saanut taiteilla to-
sissaan. Olemme voittaneet Ro-
vaniemen kaupungin tarjouskil-
pailussa vuonna 2011 ensimmäi-
sellä kierroksella kaksi hakeläm-
pölaitoksen rakentamista ja läm-
möntoimitussopimusta kouluille. 
Toisella kilpailukierroksella vuon-
na 2013 onnistuttiin samaan vielä 
kolmen koulun hakelämpölaitok-
sen rakentaminen ja toimitussopi-
mukset. 

Kaikkiaan meillä on nyt kuusi 
omaa hakelämpölaitosta ja vielä 
yksi rakennetaan ensivuonna. Li-

säksi meillä on haketoimitussopi-
muksia ja lämpölaitosten hoitoso-
pimuksia ulkopuolisille, joten tu-
levana talvena palaa 20 kattilassa 
tulet ja lämpötehoa on yhteensä 
3,5 MW. Pienin oma laitos on 0,15 
MW ja isoin 1 MW. Mikkone Oy:n 
lisäksi osassa lämpölaitoksissa on 
mukana tytäryhtiö Sirafire Oy, jos-
sa on minun ja veljeni Jukan lisäk-
si on kolmas osakas, Mikko Rai-
vio. Hän on tuonut uutta näke-
mystä rakennus- ja rahoituskuvi-
oihin, Sirviö sanoo.

Kosteus ratkaisee

Poltettavan hakkeen kosteus on 
ratkaiseva tekijä. Kosteudella voi 
joko saada katteen liiketoiminnas-
ta tai sitten hävitä. Sopivan kuivak-
si saatua haketta tarvitaan vähem-
män, jolloin tarvitaan haketetta-
vaa puuta myös vähemmän, läm-
pölaitoksille ajettavan hakkeen 
määrä vähenee ja hakkeen syöt-
töongelmat laitoksilla vähenevät 
merkittävästi. Jos hakkeen koste-
us on saatu sopivaksi, voi jopa jo-
ka kolmas hakekuorma jäädä aja-

Hakelämpölaitoksilla uutta liiketoimintaa

Hakelämpölaitosbisnekseen mukaan lähtö ei ollut mitenkään suunniteltua, vaan käytännössä ajauduin tähän mukaan, 
nyt kuutta omaa lämpölaitosta yhtiökumppaneidensa kanssa pyörittävä Mikko Sirviö Rovaniemeltä sanoo. 

Hakelämpölaitoksen kattilan tuhkia varten on rakennettu siirtoputki ja tuhkasäkki voidaan siirtää nosturilla suoraan autoon. Mikko Sirviö sanoo suunnittelussa pyrityn 
mahdollisimman toimiviin ja helppokäyttöisiin ratkaisuihin.

matta esimerkiksi sadan kilomet-
rin päähän. Säästö on siten huo-
mattava, Sirviö sanoo. 

Haketusketjun pitää olla kun-
nossa metsästä lämpölaitoksel-
le saakka. Energiapuun tekoajan-
kohdalla, lanssipaikoilla, oikea- 
aikaisella suojauksella ja haketus-
ajankohdalla on oma merkityk-
sensä. Olemme kokeilleet ulkois-
taa kaikkia hakkeen teon työvai-
heita, mutta olemme joutuneet pa-
laamaan takaisin omaan hakkeen 
hankintaan. Joko laatu ei ole ollut 
hyvää tai haketta ei ole saanut ai-
na riittävästi, Sirviö toteaa. Olem-
me onnistuneet saamaan ammat-
titaitoiset ja motivoituneet työnte-
kijät, jotka osaavat tehdä asiat oi-
kein. Ostamme energia- ja kuitu-
puuleimikoita pystyyn, jotka sit-
ten korjataan omalla motoketjul-
la tienvarteen. Karsimaton ener-
giapuu kuivatetaan ja haketetaan 
metsässä. Valmis hake ajetaan vä-
livarastoon terminaaliin. Kuitu-
puu varastoidaan suoraan termi-
naaliin, jossa se haketetaan yleen-
sä kovilla pakkasilla hakkeen ku-
lutuksen lisääntyessä.

Positiiviset näkymät

Näkymät ovat positiiviset hakkeen 
käytön lisäämiselle öljyn korvaaja-
na, joten siinä mielessä motivaatio 
on pysynyt korkealla, vaikka töitä 
on joutunut ja joutuu tekemään pal-
jon tämän eteen. Meidänkin paikal-
lisesti hankitulla ja tehdyllä 5000 
kiintokuution hakemäärällä korva-
taan miljoona litraa ulkomailta tuo-
tua öljyä. Kaikki päättäjät kyllä sa-
novat juhlapuheissa, että tämä on 
mahtavaa, mutta käytännössä apu-
ja saa aika vähän, koska tietoa on 
kuitenkin aika vähän. Rovaniemen 
kaupungin tilaliikelaitos on kyllä 
ollut hyvinkin muuntautumisky-
kyinen ja yhteistyö on toiminut hy-
vin, Sirviö sanoo.

Omaa suunnittelua olevat ja it-
se rakennetut hakelämpölaitok-
set ovat toimineet odotusten mu-
kaisesti ja automatiikka sekä etä-
käyttö ovat pelanneet hyvin. Tä-
mä vähentää turhaa ramppaamista 
laitoksilla. Yleensä laitoksilla käy-
dään hakkeen viemisen yhteydes-
sä tekemässä huollot, ehkä kerran 
viikossa, Sirviö sanoo.

Hakelämpölaitos maastoutuu hyvin maisemaan. Koulut sijaitsevat yleensä kylän parhaalla paikalla eli mäellä, jota voidaan 
hyödyntää sijoittamalla laitos rinteeseen osittain maan alle. Pariin tasaisella olevaan laitokseen on jouduttu rakentamaan rintuus 
hakkeen ajoa varten.

Alakorkalon koulun hakelämpölaitoksen rakentaminen loppusuoralla. Jukka Sirviö ja Mikko Sirviö (keskellä) ja kattilan toimittajan Biofire Oy:n myyjä Veli-Matti Juntikka 
sanovat rakentamisen edenneen suunnitelmien mukaan ja tulet olevan kattilassa viikon päästä kuvaushetkestä.

MARKKU TÖRMÄNEN
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Kommenttipuheenvuoron käyttänyt Metsäkeskuksen asiantuntija Urpo 
Hassinen korosti tutkimuksen tarpeellisuutta, sillä metsähakkeen laatu 
on olennainen tekijä lämpöyrittäjyydessä.

– Epäpuhtauksien määrä ja kuivuusaste ovat tärkeimpiä mittareita laa-
dulle, Hassinen tietää ja myöntää, että joskus mutu-tuntumallakin kuiva-
ainetappiot osuvat kohtalaisen lähelle.

Sen sijaan hakeketjun laadussa hän korostaa konekuskin osaamista, se 
ratkaisee kuinka puhtaana materiaali saadaan tien varteen. 

– Kuljettajan asenne määrittää koko hakeketjun laadun, Hassinen huo-
mauttaa ja suosittelee, että huonoihin kohteisiin pitäisi laittaa parhaat kus-
kit, eikä harjoittelijoita kuten nyt tuntuu olevan tapana.

– Korjuuketjun laatu määrittää hakkeen laadun ja se puolestaan toimin-
nan tehokkuuden, hän summaa ja toivoo, että niihin panostetaan, jotta laa-
dukas puuntuotanto jatkuu tulevaisuudessakin.

Kasvu on oma sampomme

Professori Hannu Ilvesniemi puolestaan korosti, että hoidetuista met-
sistä saadaan paras tuotto myös ilmaston kannalta.

 – Metsät eivät ole museoita, joihin hiiltä voisi varastoida loputtomas-
ti, hän tähdensi ja ehdotti uudeksi vientituotteeksi omaa ’sampoamme’, 
metsätaloutta, joka ikiliikkujan tavoin tuottaa sitä enemmän mitä enem-
män hyödynnetään.

– Mitä suurempi on puun kestävä vuo metsistä tuotteiksi ja energiaksi, 
sitä enemmän voimme pitkällä aikavälillä korvata fossiilisia polttoaineita 
tai materiaaleja, joiden valmistuksesta aiheutuu fossiilisen hiilen päästöjä.

Ilvesniemen mukaan sinällään hyvää tarkoittavilla säädöksillä, kuten 
metsien käytön rajoituksilla lyhyen ajan hiilitaseperusteilla, lopputulema-
na olisi vähentynyt halukkuus huolehtia metsien tuotosta ja sitä kautta 
käytännössä koko maan metsien osalta pienentynyt hiilinielu.

– Jollei metsiä hoideta ja käytetä, ne kuolevat aikanaan esimerkiksi 
hyönteistuhoihin, eivätkä enää toimi hiilinieluina, vaan muuttuvat pääs-
tölähteiksi ja palavat pystyyn tuottamatta mitään hyötyjä ja aiheuttaen sa-
malla maksimaaliset hiilipäästöt.

sa on mukana 202 terminaalia, joiden kautta kulkee 6,5 terawattitunnin 
edestä tavaraa, joka on 42 prosenttia lämpö- ja voimalaitosten käyttämäs-
tä metsähakkeesta.

Ruotsin terminaaleista yli puolet ovat pieniä, alle kahden hehtaarin 
terminaaleja, joiden kautta kulkee yli puolet toimitusmääristä. Lisäksi 
42 terminaaliin on raideyhteys ja niiden hankinta-alueelle kuuluu 65 pro-
senttia kaikesta metsäpolttoainevaroista, hakkuutähteistä ja kannoista.

– Raideliikenteen avautuminen kilpailulle voisi olla alkusoittoa uudel-
le energialogistiikalle Suomessa, päättelee tutkija. Toisaalta 74 tonnin 
rekoille annetut poikkeusluvat näkyvät merkittävinä säästöinä polttoai-
nekustannuksissa.

Lisäksi naapureilta voisi ottaa oppia alueen jakamisesta betoniseinä-
millä, jotka tehostavat terminaalin käyttöä ja vähentävät itsekuumene-
mista toimiessaan tuulensuojana.

Kuivuus ja kuljetus laadun takeina

– ”Ai märkää haketta tuli laitokselle, no oho, ei niistä kasoista aina tie-
dä”… alusti Luonnonvarakeskuksen ryhmäpäällikkö Lauri Sikanen 
omaa esitystään puupolttoaineiden laadunhallinnasta.
Kyseinen arjen huomio on ollut pontimena tutkimukselle, kuinka kos-
teusennusteita voitaisiin kehittää yhä enemmän kilpailuetua antaviksi. 
Tavoitteena, että pelkän laskentakaavan lisäksi tuodaan ennusteeseen 
mukaan tiedot niin sääolosuhteista kuin varastoinnista ja logistiikastakin.

– Voidaan erikseen laskea kosteus jokaiselle kasalle koska tahansa, 
Sikanen selvittää tavoitteen, johon Ilomantsin Mekrijärven kuivauspuis-
ton painohavainnoinneilla ja sääasematiedoilla pyritään.

Hän korostaa, että toteutuneeseen säähän perustuva malli on aina tar-
kempi kuin keskimääräisiin lukuihin perustuva. Lisäksi kuljetusten ajoit-
taminen energiasisällön mukaan ja kulutuspiikit huomioiden auttaa ta-
saamaan kapasiteetin käyttöastetta.

– Toteutuneeseen säähän perustuvat muuntokertoimet esimerkiksi 
lähikuljetuksen suoritteen laskennassa ovat oikeudenmukaisia kaikille 
toimijoille, Sikanen huomauttaa lopuksi.

Metsäenergian käytön mahdollisuuksia tutkiva, vuonna 2012 
alkanut tutkimusohjelma ForestEnergy2020 piti vuosisemi-
naarinsa lokakuussa Joensuussa. Yli 50 miljoonan euron ja 
yli sadan tutkimushankkeen ohjelman tavoitteet ovat kun-

nianhimoiset ja ylittävät EU:n asettamat.
– Energiabiomassan tuotantokustannuksiin 30 prosentin vähennys, 

samoin fossiilisen polttoaineen käyttöön hankintaketjussa, lisäksi metsä-
hakepohjaisten energiatuotteiden arvonlisäykseen 30 prosentin ja koko 
maassa metsähakkeen energiakäyttöön 30 terawattitunnin kasvu, luette-
li professori Antti Asikainen ohjelman 30-30-30-30-tavoitteita.

Kaskadikäytön periaatteen mukaan metsäenergiaa ei ole vain suoraan 
metsästä energiatarpeisiin kerättävä aines, vaan myös teollisuuden sivu-
virrat ja lisäksi puutuotteiden ensisijaisen käyttönsä jälkeinen ja elinkaa-
ren viimeistelevä hyödyntäminen lopuksi energiana.

– Metsäenergia on tärkein Suomen ja EU:n uusiutuvan energian läh-
de, muistutti Asikainen.

Sama professori myöhemmin Koneyrittäjien liittokokouksen avajaisti-
laisuudessa pitämässään juhlaesitelmässä muistutti, että Suomen Biota-
louden Sampo seisoo havukuitupuun ja koneyrittäjien varassa.

– Biotalous on kuljetustaloutta, hän korosti työpaikkojen syntymis-
tä hankintaketjuun ja koneyrittäjien toiminnan ratkaisevaa merkitystä.

Terminaali osana logistiikkaa

ForestEnergy2020-ohjelman tutkimushankkeiden parissa työskentelee 
noin 150 tutkijaa. Kokonaisvolyymi on tällä hetkellä noin 37 miljoonaa 
euroa, josta 60 prosenttia VTT:n ja 40 prosenttia Metlan hankkeissa.

VTT:n tutkija Matti Virkkunen vertaili Suomen ja Ruotsin energia-
puuterminaaleja biomassan syötössä, käyttäen esimerkkeinä Rovanie-
men ja Nykvarnin terminaaleja. Vertailussa on huomioitu vain käyttö-
paikasta erillään olevan terminaalit, joissa paitsi varastoidaan, myös val-
mistetaan rekoilla käyttöpaikalle kuljetettavaa polttoainetta.

Ruotsin yhteensä 270 terminaalin kautta kulkee 55 prosenttia toimi-
tetusta hakkeesta, mikä on 7,86 terawattituntia. Suomesta laskelmas-

Metsässä riittää virtaa

Jokainen metsäreissu antaa 
jotain, yllätyksiäkin. Niin myös 
metsään liittyvä tutkimus 
näyttää tarjoavan yhä vain 
uutta löydettävää.

ForestEnergy2020-tutkimusohjelma työllistää 
puolentoistasataa tutkijaa noin sadassa 
hankkeessa. Muiden muassa Lauri Sikanen ja 
Matti Virkkunen esittelivät Joensuussa pidetyssä 
vuosiseminaarissa näkymiä metsäenergian 
hyödyntämiseen keskittyvistä tutkimuksista.

Euroopan suurimpia metsäenergian tutkimusohjelmia, jossa 
tutkimusta tehdään yli 100 projektissa. Budjetti on noin 50 
miljoonaa euroa.
Ohjelmassa tuotetun tutkimuksen avulla Luonnonvarakeskus ja 
VTT yhteistyökumppaneineen vahvistavat asemiaan kotimaan 
ja Euroopan bioenergiaosaamisen markkinoilla. Tavoitteena 
on vastata energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumiseen EU:n 
Suomelle asettamia tavoitteita vieläkin kunnianhimoisemmin. 
Ohjelma tähtää
•	 30 prosenttia alhaisempaan energiabiomassan 

tuotantokustannukseen,
•	 30 prosenttia pienempiin fossiilisen polttoaineen 

panoksiin metsäenergian hankintaketjussa,
•	 30 prosenttia korkeampaan arvonlisäykseen 

metsähakepohjaisille energiatuotteille sekä
•	 30 terawattituntia (TWh) nykyistä suurempaan 

metsähakkeen energiakäyttöön Suomessa.
Ohjelman johto: Luke: Professori Antti Asikainen,  
Suunnittelija Timo Muhonen VTT: Professori Kai Sipilä 

RIITTA MIKKONEN

– Ai märkää haketta tuli 

laitokselle, no oho, ei niistä 

kasoista aina tiedä … alusti 

Luonnonvarakeskuksen 

ryhmäpäällikkö Lauri 

Sikanen omaa esitystään 

puupolttoaineiden 

laadunhallinnasta.

ForestEnergy2020

www.forestenergy2020.org
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Salaojitus Leppinen Oy to-
teuttaa laajaa tilusjärjes-
telyhanketta Vöyrin Bert-
byssä. 200 hehtaarin hank-

keessa peltoihin aurataan ja kaive-
taan 130 kilometriä salaojaputkea 
– tässä vaiheessa. Martti Leppi-
nen odottaa hankkeen vielä kas-
vavan ennen kuin työmaa on val-
mis. Työmaalla on käytössä 3D.

– Työmaalla on aliurakalla 
Maanrakennus Soukkalan Hi-
tachi-kaivukone, jossa on 3D-oh-
jausjärjestelmä.  Ohjausjärjestel-
mään on asennettu kohteen sala-
ojitussuunnitelma, jonka mukaan 
kaivukoneella tehdään tietyt työt. 

–- Näitä ovat muun muassa pur-
kuputkien, niiden edessä olevien 
säätökaivojen sekä säätökaivoihin 
tulevien umpiputkien asennukset. 
Lisäksi kaivukoneella asennetaan 
kaivamalla 160 mm putkilinjat ja 
muut putket, jotka asennetaan yli 

ARI PIHLAJAVAARA
 Salaojaa 3D:llä peltoon

 Pellon salaojitustyössäkin hyödynnetään 
jo 3D-ohjausta. Ohjausjärjestelmää 

käyttäen salaojitusrakenteet saadaan 
peltoon tarkalleen oikeaan kohtaan eikä 

ylikaivuuta tai muuta hukkatyötä tule 
tehtyä. Työvaiheita säästyy myös kun 
työmaalla mittaustyön tarve vähenee 

merkittävästi.

kahden metrin syvyyteen. Kaik-
ki Hitachilla tehdään 3D-avustei-
sesti. Työmaalla on tukiasema, jo-
ka takaa 1 cm tarkkuuden kaivu-
töissä.

 Varsinainen salaojaputkien 
asennus tehdään Leppisen omal-
la aurauskalustolla. Siinä hyödyn-
netään laseria, jonka avulla kaadot 
saadaan kohdilleen. Ja aurausko-
neen GPS:llä salaojat suunniteltui-
hin paikkoihin.

–- Imuputkien kaadot ovat 
0,25 % ja kokoojasalaojien 0,20 %. 
Imuojien salaojaputkien halkaisi-
ja on 65 mm ja kokoojaputkien 80 
- 160 mm. Purkuputket tehdään 
kaivukoneella kaivamalla myös 
siksi, että aurauskalustolla putki-
en asennus ei nyt onnistu jos put-
kien asennussyvyys on yli 2 m tai 
jos salaojaputkien halkaisija on yli 
125 mm, Martti Leppinen kertoo 
toteutuksesta.

Salaojitus Leppinen Oy:llä on iso tilusjärjestelytyömaa Vöyrin Bertby:n kylässä. Työmaa ja sen koneen näkyvät taustalla, etualalla 
työmaalle tähyää Martti Leppinen. Osa salaojituksesta tehdään 3D-avusteisesti, etualalla myös 3D-tukiasema.

Työmaalla on Maarakennus 

Soukkala Oy:n kaivukone, jossa on 

3D-ohjausjärjestelmä. Sajaojien purut, 

kaivot, yli 125 mm putkien asennus 

sekä kaikki yli 2 metrin syvyyteen 

asennettavat putket tehdään työmaalla 

3D:n avulla. Asennus saadaan suoraan 

oikeaan paikkaan ja syvyyteen, 1 cm 

tarkkuudella.

Kaivukoneella asennettavien putkien lisäksi pääosa 

imu- ja kokoojasalaojista aurataan peltoon. Niiden kaato 

saadaan kohdilleen laserilla. Kuvassa sorastetaan aurattua 

salaojaputkea.

Kokoojaputket aurataan kohteella 

800 mm syvyyteen ja niiden päältä 

imuputket 700 mm syvyyteen. 

Kun imuputken halkaisija on 

65 mm, jää kokoojaputken ja 

imuputken väliin parin cm väli. 

Jatkokohta kaivetaan esiin ja jatko 

tehdään liitospalalla. Kuvassa on  

Mikko Toppari, joka on työmaalla 

kaivukoneellaan aliurakoimassa.

Salaojaputken jatkoa 
kuvassa tekemässä 
Jani Latva-Hoppala.

HeatWork
 

Roudansulatukseen  Lämmitykseen  Betonitöihin  Tuholaistorjuntaan

Puh. 020 785 1270
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Miten puumarkkinoiden toimivuutta 
aiotaan parantaa? Mitkä ovat konk-
reettiset maa- ja metsätalousministe-
riön ja hallituksen toimet puumarkki-
noiden toimivuuden parantamiseksi?

Hallitusohjelmassa on asetettu kunnianhimoi-
nen tavoite puun käytön lisäämiselle. Tavoit-
teena on, että puun käyttöä lisätään 15 miljoo-
nalla kuutiometrillä vuodessa kestävyyden 
reunaehtoja vaarantamatta.  Tavoitteen toteu-
tuminen edellyttää, että metsiä hoidetaan ak-
tiivisesti ja että puumarkkinat toimivat myös 
kysynnän kasvaessa.
Hallituksen yksi kärkihanke on Puu liikkeel-
le ja uusia tuotteita metsästä. Osana kyseistä 
kärkihanketta metsävaratiedon hyödyntämi-
seen ja sähköisten palveluiden kehittämiseen 
panostetaan seuraavan kolmen vuoden aika-
na julkisia varoja yhteensä 13 miljoonaa euroa. 
Kyseisellä resurssilla voimme taata muun mu-
assa sen, että hallinnon resurssit eivät ole estä-
vä pullonkaula kehitystyössä, jonka tavoittee-
na on metsätiedon tehokas hyödyntäminen 
osana puumarkkinoiden normaalia toimin-
taa.  Ajantasainen metsätieto palvelee niin met-
sänomistajia kuin metsäalan toimijoita kuten 
puun ostajia ja metsäpalvelu- ja koneyrittäjiä. 
Uskon, että metsätiedon laajemmalla hyödyn-
tämisellä ja sähköisiä palveluita kehittämällä 
puumarkkinoiden tehokkuutta voidaan mer-
kittävästi parantaa nykyisestä.  Metsätietoon 
perustuvien sähköisten palveluiden kehittä-
miseen liittyy myös lainsäädännön uudistus-
tarpeita, jotka luonnollisesti kuuluvat maa- ja 
metsätalousministeriön tehtäviin. Hallitus pa-
nostaa osana kärkihanketta myös puun mark-
kinoille tulon edistämiseen. Tässä sukupolven-
vaihdosten nopeuttaminen on yksi hallituksen 
keskeisimmistä toimenpiteistä, kertoi ministe-
ri Tiilikainen. 

Uusi metsälaki on ollut voimassa jon-
kin aikaa. Miten uusi metsälaki on 
toiminut metsänomistajan ja metsä-
alan elinkeinojen näkökulmasta?

Uudistettu metsälaki on ollut voimassa nyt noin 
puolitoistavuotta. Uudistuksen tavoitteena oli li-
sätä metsänomistajien valinnanvapautta vähen-
tämällä  metsien käsittelyä koskevaa yksityis-
kohtaista sääntelyä. Todettakoon, että sama ta-
voite on nyt uuden hallituksen myötä laajem-
minkin esillä eri hallinnonaloilla lainsäädäntöä 
kehitettäessä. Siten metsäalaa voidaan tässäkin 
asiassa pitää edelläkävijänä.   
Mielestäni metsälakiuudistuksen tavoite on on-
nistunut hyvin. Hyvä esimerkki sääntelyn vähen-
tämisestä on eri-ikäisrakenteisen metsänkasva-
tuksen rinnastaminen normaaliin metsänkäsit-
telyyn. Metsänomistajilla on laajempi valikoima 
eri metsänkäsittelymenetelmiä käytössään ja 
he päättävät, miten aktiivisesti esimerkiksi eri-
ikäisrakenteista metsänhoitoa käytetään. 
Metsälain uudistushakkuiden ikä- ja järeys kri-
teerien poisto on toinen hyvä esimerkki sääte-
lyn purkamisesta. Muutos mahdollistaa käsit-
tely-yksiköiden koon kasvattamisen. Metsäta-

louden käsittely-yksiköiden kasvattaminen on 
tärkeää metsänhoidon kannattavuuden ja ko-
neellistamisen kannalta. Tämä tukee myös ko-
neyrittäjien toimintaa ja toiminnankustannuste-
hokkuutta, jatkoi Tiilikainen.

Kemeratukia ollaan leikkaamassa 
kahdellatoista miljoonalla eurolla. 
Miten leikkaukset toteutetaan ja koh-
dennetaan työlajeille? Poistuvatko jot-
kin työlajit kokonaan kemeratuen pii-
ristä? Perustelut leikkausten toteutuk-
selle ja kohdentamiselle.

Kemeran tukitasojen ja muiden sopeuttamistoi-
menpiteiden lopullisia linjauksia ei ole vielä teh-
ty, asia on tällä hetkellä lausunnoilla. 
Alemman asteisen tieverkon käyttötarkoitus-
taan vastaavan kunnon ylläpitäminen on yk-
si tärkeimmistä tavoitteista.  Puuhuollon toi-
mivuus ja infrastruktuuri ovat metsään perus-
tuvan biotalouden selkäranka. Metsäbiotalou-
den kasvu edellyttää metsien hyvää kasvukun-
toa, jolloin taimikon varhaishoito ja nuorenmet-
sänhoito ovat tärkeitä työlajeja. Sen sijaan juu-
rikäävän torjunta on toimenpide, jonka tulisi ol-
la hakkuun yhteydessä tehtävä perustoimenpi-
de ilman valtion tukea, kertoi Tiilikainen keme-
ralain uudistuksesta.
Lehden ilmestyttyä kemeralain linjaukset ovat 
selvillä. Ministerin haastattelu tehtiin 6. 10, 
jolloin lakiuudistus oli kesken.

Hallitus ohjelmassa on kirjaus koti-
maisen energian nostosta yli 50 pro-
senttiin. Miten tähän tavoitteeseen 
päästään ja mitkä ovat hallituksen 
keinot tämän tavoitteen saavuttami-
seksi?

Vuodelle 2020 on asetettu 38 prosentin uusiu-
tuvan energian tavoite energian loppukulutuk-
sesta. Tähän tavoitteeseen pyrimme etupai-
notteisesti jo hallituskaudella. Suomen met-
sät on keskeinen osatekijä suomalaista ener-
gia- ja ilmastopolitiikkaa ja siten metsähak-
keen käytön kasvu on tärkeää tavoitteen saa-
vuttamisessa. Toki esimerkiksi sellutehtail-
la, Äänekosken uudella biotuotetehtaalla se-
kä nestemäisillä liikenteen biopolttoaineil-
la on myös merkittävä osuus tavoitteen saa-
vuttamisessa. 
Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla aloitam-
me työn, jossa laaditaan uusi vuoteen 2030 
ulottuva energia- ja ilmasto-strategia. Ym-
päristöministeriö on juuri asettanut työryh-
män, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus 
ilmastolain mukaiseksi keskipitkän aikavälin 
ilmastopolitiikan suunnitelmaksi. Samalla tar-
kastellaan uudet tarkemmat tavoitteet ja tar-
vittavat tuki-instrumentit, totesi Tiilikainen

Hallitus on esittänyt byrokratian pur-
kutalkoita. Mitä toimia on tehty byro-
kratian purkamisen suhteen ja aio-
taan tehdä ympäristöministeriön ja 
maa- ja metsätalousministeriöiden 
hallinnon aloilla?

Sääntelyn sujuvoittaminen on tavoitteena läpi 
yhteiskunnan ja eri toimialojen. Siten se kos-
kee myös metsäalaa. Metsälainsäädäntöä on 
jo uudistettu viimeisien vuosien aikana kat-
tavasti. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistyslain 
ja metsäalain muutoksilla tarpeettomia sään-
nöksiä pyrittiin purkamaan.  
Metsävaratietolain yksinkertaistaminen tie-
tojen hyödyntämisen helpottamiseksi on osa 
edellä mainitsemaani hallituksen kärkihan-
ketta. 
Hallituskaudella on tarkoitus uudistaa maan-
käyttö- ja rakennuslakia. Tämän yhteydessä 
pyritään vaikuttamaan siihen, että kaavoitus 
ei asettaisi metsätaloudelle haitallisia kaava-
määräyksiä alueilla, joilla maankäytön yh-
teensovittamiselle ei ole todellista tarvet-
ta.  Lisäksi esimerkiksi ympäristölupamenet-
telyitä voidaan sujuvoittaa. Hyvää pohjatyötä 
tähän tehtiin ministeri Lauri Tarastin johdol-
la viime keväänä, kun arviointiryhmä ehdotti 
kaikkiaan 19 toimenpidettä ympäristömenet-
telyjen sujuvoittamiseksi. Siten meillä on hy-
vät lähtökohdat ja taustatiedot toteuttaa tar-
vittavat uudistukset, kertoi Tiilikainen byro-
kratian purkamisesta.

Miten aiotte edistää metsäalan 
yrittäjyyttä ministerinä?

Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena hal-
lituksella on yrittäjämäinen metsätalous sekä 
metsien hyvä hoito. Ammattimainen metsä-
talouden harjoittaminen tulisi tietyissä tilan-
teissa rinnastaa elinkeinotoiminnaksi. 
Hallitusohjelmassa on kirjaus yrittäjävähen-
nyksen säätämisestä tuloverolakiin. Tämä tu-
kisi yrittäjyyttä. Muutos tarkoittaisi, että liik-
keen- ja ammatinharjoittajille, henkilöyhti-
öitten osakkaille sekä maa- ja metsätalouden 
harjoittajille annetaan viiden prosentin yrit-
täjävähennys. Koneyrittäjien näkökulmasta 
yrittäjävähennyksellä olisi vaikutusta etenkin 
maanrakennuspuolella, jossa yritysmuoto on 
usein jokin muu kuin osakeyhtiö. Hallitusoh-
jelman mukainen varainsiirtoveron poistumi-
nen tapauksissa, joissa metsätila siirretään 
osakeyhtiömuotoiseen omistukseen, helpot-
taa osaltaan yrittäjämäistä toimintaa.
Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä  - 
kärkihankkeessa on nimensä mukaisesti 
myös tärkeitä toimenpiteitä puuhun perus-
tuvien uusien tuotteiden ja palveluiden kehit-
tämiseksi, uuden tuotannon ja toimintatapo-
jen pilotoimiseksi  ja puurakentamisen edis-
tämiseksi, totesi ministeri Tiilikainen haas-
tattelun lopuksi.

Koneyrittäjät ovat osallistuneet byrokratian 
purkutalkoisiin aktiivisesti. Olemme tehneet 
omat tavoitteemme konetyöalojen byrokrati-
an purkamiseksi. Toivottavasti muutosehdo-
tuksemme huomioidaan ja turhaa sääntelyä 
saadaan vähennettyä. Yrittäjyyden edistämi-
nen on parasta työllisyyspolitiikkaa.

Hallituksen biotalouden 
edistämistoimet - 

VILLE MANNER

Suomen hallitus on linjannut biotalouden 
yhdeksi keskeiseksi mahdollisuudeksi nostaa 
Suomi takaisin jaloilleen. Vaikea valtion 
taloustilanne asettaa kuitenkin tiukat raamit. 
Politiikkaa on harjoitettava tarkan euron 
hengessä. Tehokkuuden ja tuottavuuden 
kohentaminen on hallituksen keskeisiä 
tavoitteita kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. 
Yrittämisen ja työllistämisen esteitä pyritään 
poistamaan turhaa sääntelyä purkamalla. 
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo 
Tiilikainen kertoo mitä konkreettisia toimia 
hallitus on linjannut, ja mitä se aikoo tehdä 
biotalouden edistämiseksi ja kasvun aikaan 
saamiseksi.  

ministeri Kimmo Tiilikainen vastaa

Valtioneuvoston kuvapankki (Kuvat: Sakari Piippo/VNK)
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30.8.-1.9. 
www.finnmetko.fi

Jämsä 1.9.-3.9.
  6
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Koska lähestulkoon kaikki Finn-
METKO-messujen osastot sijait-
sevat ulkona maastossa, on näyt-
teilleasettajien otettava suunnitel-

missaan huomioon paljon muutakin kuin 
vain käytettävissä oleva neliömäärä. Näyt-
telyosaston suunnitteleminen ja rakentami-
nen maasto-oloihin on ”oma taiteenlajinsa” 
ja aivan erilaista kuin rakentaminen tasaisel-
le lattialle kuiviin ja lämpimiin sisähalleihin. 
Maasto ja puusto ovat ratkaisevassa osas-
sa, kun mietitään, mihin teltta sijoitetaan ja 
mitä toimintoja osastolle tuodaan.  Näytteil-
leasettajapäivät 27.-28.10. olivat hyvä tilai-
suus oman osastopaikan mittailuun ja tut-
kiskeluun ennen tarkempien suunnitelmi-
en lukkoonlyömistä. 

FinnMETKO 2016 -näyttelyn osastojen 
myynti alkoi lokakuun alussa vilkkaasti. 
Osastovaraustilanne on nähtävillä näytte-
lyn nettisivuilla: www.finnmetko.fi

1.Ville Aaltonen ja Finnmetkon Mirva Revontuli 
tutkivat puistometsässä Dunlop Hiflexin 
osastopaikkaa.
2. Koneosapalvelu on perinteisesti ollut 
FinnMETKO-näyttelyissä Asfalttikentällä, mutta 
ensi syksyn näyttelyssä on toisin. Reija Nevalainen 
kävi tutkimassa Koneosapalvelulle uutta 
osastopaikkaa sähkölinjan ja Mäntätien väliseltä 
alueelta.
3. Salo Machineryn Pertti Salo kirjaa muistiin 
vaikutelmia osaston sijaintipäätöstä varten.
4. Teräcenterin Reijo Mäkinen löysi oman 
osastopaikkansa Puistometsästä.
5 . Konekeskon Jouko Väntänen tähyili 
maamontulta osastopaikkaa Finnmetkon Tapio 
Hirvikosken opastuksella.
6. Maarakennuksen työnäytösalueena toimii 
tutusti Kaakkolammin soranottoalue. 

SIRPA HEISKANEN

Maasto ja puusto 
osastosuunnitelmien 
pohjana FinnMETKOssa

myyntitiimi:  
mirva.revontuli@koneyrittajat.fi 
tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

kysy vaPaita Paikkoja 
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7. Ponssen Teemu Vidgren (vasemmalla) ja Jussi 
Hentunen suunnittelivat hakkuutyönäytösalueella 
Ponssen osastoa. Mukana pohdiskeluissa oli myös 
Lindroosin Soran Esa Lindroos.
8. Ruotsalaiset Hypro-traktoriprosessorit tulevat ensi 
kertaa näytille FinnMETKO-näyttelyyn.  
Hyproja Suomeen tuova Ilkka Heinilä kuvasi pariakin 
osastovaihtoehtoa päämiehelle Ruotsiin.

9.  Jämsän seudun kehitysyhtiön 
Jämsekin Suvi Virtanen (oikealla) 
keskustelee näyttelysihteeri Mirva 
Revontulen kanssa.

10. Ekokemin Martti Pentikäinen (vasemmalla) 
näyttelyalueen kartan äärellä.
11.  Paineilma- ja hydrauliikkatuotteita maahantuovan 
Pneumaconin Harri Lindroos (etualalla) ja Palo- ja 
vesitekniikka PA-VE Oy:n Janne Piela olivat katselemassa 
osastonpaikkoja näytteilleasettajapäivillä. 

FinnMETKO 2016 
-näyttelyn ensimmäiset 
näytteilleasettajapäivät 
pidettiin Jämsässä lokakuun 
loppupuolella. Osastonsa 
jo varanneet ja vielä eri 
paikkavaihtoehtoja pohtivat 
näytteilleasettajat pääsivät 
tutustumaan osastoihin paikan 
päällä. 

12. Komatsu Forestin Antero Siuro ja Finnmetkon Erkki 
Eilavaara kävivät läpi ensi syksyn näyttelysuunnitelmia.
13. Näytteilleasettajapäivät pidettiin 27.-28.10. Jämsässä 
näyttelyalueella. Metsämuseon tupa oli täynnä 
kumpanakin päivänä.
14. Finnmetkon Tapio Hirvikoski esitteli 
osastovaihtoehtoja Lännen Tractorsin Hannu Siukkolalle.

15. Continental Rengas Oy:n Sami Munck 
toi myös Pomo-koiransa tutustumaan 
tulevan näyttelyn paikkoihin. 
Finnmetkon Tiina Rajaniemi ja Mirva 
Revontuli esittelivät tontteja sekä 
isännälle että koiralle.
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ja käyttötarkoituksiin. N-sarja esiteltiin Ko-
neyrittäjä-lehdessä 8/15.

Ensi kertaa myös JCB:n Fastrac 4220 

JCB:n Fastrac-traktoreita maahantuova ja 
myyvä NHK-keskus esitteli Tampereella 
4000-sarjan traktoreita. Ensimmäistä ker-
taa Suomessa messuilla esiteltiin uutuus-
malli JCB Fastrac 4220. Hevosvoimia uu-
tuudessa on 220. Maahantuoja lupaa uu-
denlaista ajokokemusta erillisjousitetun 
alustan sekä hiljaisen ja tilavan ohjaamon 
ansiosta. NHK-keskus juhlisti KoneAgrias-
sa samalla myös yrityksen 25-vuotista tai-
valta.

Yksi Naarva-sykeharvesterin kan-
tavista ajatuksista on ollut kaape-
littomuus, puomilta ei mene yh-
tään kaapelia harvesteriin. Asi-

akkaat kuitenkin toivoivat sykeharveste-
riin mittalaitetta ja niin yrityksessä syntyi 
idea langattomasta mittalaitteesta. Blue-
tooth-yhteydellä toimiva mittalaite täyt-
tää sekä kaapelittomuusvaatimuksen et-
tä asiakkaiden toiveen. Energiapuun, kui-
tupuun ja polttopuurangan lisäksi asiakas 
voi nyt tehdä harvesterilla määrämittaista 
sahatukkia. Naarva-sykeharvesterilla pys-
tyy katkomaan 30 senttejä paksuja tukkeja.

Mittalaitteen näyttönä käytetään tablet-
tia tai puhelinta. Itse mittalaite on asen-
nettu harvesteripäähän. Käyttäjä voi syöt-
tää halutun pituuden puhelimen tai table-
tin avulla laitteelle ja mittalaite karsii puun 
automaattisesti haluttuun mittaan ja kat-
kaisee sen.

Lenovo 7” Android -tablettitietokone 
kuuluu Naarva-mittalaitteen toimitukseen. 
Mittalaitteen saa myös jälkiasennuksena.

Valtran N-sarja esittäytyi yleisölle

Valtran uuden N-sarjan traktorit lanseerat-
tiin asiakkaille KoneAgriassa näyttävästi. 
Valtra markkinoi uutta N-sarjaansa moni-
käyttöisyydellä. Monipuolisilla varustelu-
mahdollisuuksilla N-sarjalainen saadaan 
vastaamaan asiakkaan erilaisiin tarpeisiin 

SIRPA HEISKANEN

KoneAgria Tampereella:

Pentin Pajalta 
langaton 
mittalaite 
sykeharvesteriin
Pentin Paja esitteli Naarva-sykeharvesteriin kehittämänsä 
langattoman mittalaitteen KoneAgria-näyttelyssä lokakuun 
alussa. Näyttely pidettiin tällä kertaa Tampereella, ensi 
vuonna vuorossa on taas Jyväskylä.

Naarva-sykeharvesteriin kehitetty 
langaton mittalaite herätti messuilla 
huomiota. Joonas (oikealla) ja Mikko 
Häikiö esittelivät laitetta hymyssä suin. 

Valtran uusi N-sarja lanseerattiin yleisölle KoneAgriassa. 

Laitilan Rautarakenteen Japa 435 -klapikoneessa on uusi puun 
halkaisumenetelmä. ”Kirveen” koko valitaan halutun klapikoon mukaan.

Biojack ja Nummek 
esittelivät muun 

muassa  uudistettua 
400S-energiakouraa, 

jossa on rajaton 
ympäripyörivyys.

Nisula Forest oli näyttävästi 
esillä Tampereella. 

KoneAgriassa oli runsaasti kalpikonetarjontaa. 
Haapajärveläinen Regon Oy oli tuonut ensiesittelyyn 
Regon R2 -klapikoneen.
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Uusi Deere G-sarja John Deere esitteli uudet G-sarjan metsäkoneet 
Skotlannissa lokakuun lopulla. Koneet ovat 

aiempaa polttoainetehokkaampia. Polttoaineen 
kulutus on vähentynyt jopa 10 prosenttia ja tehoa 

ja samalla vääntöä on saatu lisää. Uutta on myös 
koneen sähköjärjestelmissä ja kontrolloinnissa.

TAPIO HIRVIKOSKI

John Deere toi markkinoille 
isomman pään Final Tier 4 / 
Stage IV -päästövaatimukset 
täyttävät G-sarjan metsäkone-

mallit. Ensiesittelyssä olivat 1270G- 
ja 1470G-harvesterit sekä 1910G-
kuormatraktori. Uudessa mallisar-
jassa yhdistyvät polttoainetaloudel-
lisuus ja entistä korkeampi tuotta-
vuus. G-sarjan koneissa on kiinni-
tetty huomiota käyttövarmuuteen 
ja kehitetty asiakasarvoa tuottavia 
uusia innovatiivisia ratkaisuja. Uut-
ta sarjaa alkaa tehtaalta tulla ulos 
vuoden vaihteen aikaan.

Julkistamistilaisuudessa John 
Deere metsäkoneiden liiketoi-
mintajohtaja Timo Ylänen arvi-
oi maailmalla puunkorjuun jatkuva 
tulevaisuudessakin vahvana. Pape-
ria tarvitaan ehkä aiempaa vähem-
män, mutta vastaavasti kartongin 
kysyntä on ollut kasvussa. Tarvet-
ta on esimerkiksi pakkausteollisuu-
den tarpeisiin. Myös internetkau-
pan kasvu lisää kysyntää. Eli puu-
ta tarvitaan jatkossakin ja siis myös 
metsäkoneita, totesi Ylänen.

alempi tuotantoon suhteutettu polt-
toaineenkulutus tuo tuhansien eu-
rojen säästöä koneen elinkaaren ai-
kana. 

Tehonlisäys on erityisen suuri 
6-pyöräisessä mallissa, jossa tehoa 
on entisen 170 kW:n sijaan nyt 200 
kW eli saman verran kuin 8-pyö-
räisessä mallissa. Myös vääntömo-
mentit ovat kasvaneet: 6-pyöräises-
sä koneessa 17 % ja 8-pyöräisessä 
versiossa 5 %.

8-pyöräinen 1270G-harveste-
ri on suunniteltu erityisesti jyrkil-
le rinteille ja pehmeään maastoon. 
Kahdeksan vetävää pyörää lisäävät 
pitoa ja tekevät koneesta vakaan. 
Kone on vakuuttanut asiakkaat jo-
pa maastoissa, joita ei aikaisemmin 
ole voinut koneellisesti hakata. 

1270G-harvestereissa on edis-
tyksellinen kaksoispumppujärjes-
telmä, jossa kaksi avoimen piirin 
hydrauliikkapumppua tuottaa tar-
vittavan hydraulitehon. Toista pii-
riä käytetään pääasiassa puomin 
ja toista ajon ja harvesteripään toi-
minnoille. Järjestelmä varmistaa 

Vähemmän päästöjä ja 
enemmän tehoa

John Deere Final Tier 4 / Stage 
IV -päästövaatimukset täyttävissä 
moottoreissa on entistä enemmän 
tehoa ja kokonaan uuden ohjaus-
järjestelmän ansiosta G-mallin ko-
neiden prosessointikapasiteetti on 
kasvanut. 

Uusissa moottoreissa päästö-
määräysten täyttämisen varmista-
vat DPF-hiukkassuodatin ja DOC-
katalysaattori sekä pakokaasujen 
käsittelyjärjestelmään lisätty SCR-
katalysaattori ja siihen liittyvä 
ureasäiliö. Nämä on sijoitettu suo-
jaan koneen rakenteiden sisälle ei-
vätkä ne häiritse näkyvyyttä työs-
kentelyalueelle.

John Deere 1270G 
-harvesteri
John Deere 1270G -harvesteri on 
tehokkaampi mutta kuluttaa sil-
ti merkittävästi vähemmän poltto-
ainetta kuin edeltäjänsä. Jopa 10 % 

riittävän tehon puomin ja harves-
teripään samanaikaiseen käyttöön.

G-sarjan harvestereissa on lisäk-
si vakiona PPC-tehonsäätöjärjestel-
mä, joka säätää prosessointitehoa 
ja polttoainetaloutta hakkuutyölle 
sopivaksi. Järjestelmässä on valit-
tavana kolme erilaista tehotasoa. 
PPC-järjestelmä ennakoi mootto-
rin kuormitusta ja vastaa tilantee-
seen sopivalla tehonlisäyksellä, mi-
kä parantaa sekä tuottavuutta että 
polttoainetaloutta.

Järeä John Deere 1470G 
-harvesteri
Uuden G-mallin järeä 1470G-met-
säkone sopii korkean maavaran-
sa ansiosta erityisesti hankaliin 
maasto-olosuhteisiin. Tekniikal-
taan Deeren suurin harvesterimal-
li 1470G on pitkälti samanlainen 
kuin 1270G. Uuden Final Tier 4 –
moottorin ansiosta myös 1470G on 
aiempaa polttoainetaloudellisempi. 
Samalla moottoriteho ja vääntömo-
mentti ovat kasvaneet yli 5 %.

Koneessa on uusi voimakas 
CH9-puomi. CH9-puomin kääntö-
laite on sijoitettu harvesterin run-
gon suuntaisesti, mikä parantaa 
letkutusta ja kaapelointia. Näky-
vyys eteenpäin on parempi ja ku-
luminen on minimoitu. 

CH9-puomi on saatavana 8,6 m, 
10 m ja 11 m ulottumalla. Puomin 
nettonostovoima 10 metrissä 1700 
kg. Kuormaimen rakenne on järeä 
ja yksinkertainen, jotta se soveltuu 
luotettavasti suurien puiden käsit-
telyyn. Puomin ohjaus on aiempaa 
parempi ja tarkempi.

Myös 1470G-harvesterit on va-
rustettu edistyksellisellä kaksois-
pumppujärjestelmällä pienemmän 
koneen tapaan.

John Deere 1910G 
–kuormatraktori
G-sarjan ensimmäinen kuor-
matraktori on malliston suurin 
malli 1910G. Moottorin lisäksi ko-
neessa on uutta muun muassa ajo-
hydrauliikka, automatiikka, kuor-
matila ja eturunko. Huoltoa on hel-
potettu rakenteellisilla muutoksil-
la muun muassa pohjapanssaria 
on kevennetty. Koneen teho, vään-
tö ja vetovoima ovat kasvaneet. 
Ohjaamovaihtoehtoina on kiinteä 
tai kääntyvä ja vakaava ohjaamo.

Koneen suorituskyky on paran-
tunut, moottorin maksimiteho on 
noussut 7,5 % ja vääntömomentti 
21 %. 1910G:n ajohydrauliikkaa on 
kasvatettu ja komponentteja on jä-
reytetty E-malliin verrattuna. Ve-
tovoimaa koneeseen on tullut li-
sää 4,5 %.

1910G on tarkoitettu suurille 
puille ja pitkille välimatkoille. Sen 
tärkeimmät ominaisuudet ovat 
suuri teho ja suuri kuormakapa-
siteetti. Leveän kuormatilan poik-
kipinta-alaa on kasvatettu. Uuden 
sukupolven sermi antaa parem-
man näkyvyyden kuormatilaan.

Uusi ohjausjärjestelmä

G-sarjan metsäkoneissa on täysin 
uusi, käyttäjäystävällinen ohjaus-
järjestelmä sekä uudet ohjausmo-
duulit ja johdinsarjat. Nämä yh-
dessä tekevät koneen käytöstä no-
peampaa ja tarkempaa. Harveste-
reiden TimberMatic H-16 -ohjaus-
järjestelmä sisältää kaiken tarvit-
tavan yhdessä paketissa. Perusko-
neen hallinta, mittaus ja apteera-
us löytyvät yhdestä, muokattavas-
ta käyttöliittymästä. Yhden ohjel-
man käyttö nopeuttaa ja helpottaa 
kuljettajan työskentelyä. 

Kuormatraktoreiden Timber-
Matic F-16 –ohjausjärjestelmää ja 
käyttöliittymää on edelleen paran-
nettu koneen käyttövarmuuden yl-
läpitämiseksi. TimberMatic F-16:n 
ominaisuuksiin kuuluvat muokat-
tava käyttöliittymä, vakionopeu-
den säädin ja kulmanäyttö.

Uusi Timbermatic-ohjelmisto 
mahdollistaa RDA-etähallinnan 
internetin välityksellä. Huolto-
henkilöstön käyttämä etähallin-
ta nopeuttaa vianhakua ja kor-
jaavia toimenpiteitä sekä lisää 
koneen käyttöastetta.

ForestSight-palveluilla 
kannattavuutta
ForestSight-palveluratkaisut 
on suunniteltu John Deere'n 
asiakkaille koneen käyttövar-
muuden, konekannan opti-
moinnin sekä tuottavuuden 
ylläpitämiseen koneen ko-
ko elinkaaren ajan.

ForestSight kattaa ko-
neiden huollon ja varaosat, 
koneiden käytön optimoin-
nin, erilaiset seurantaoh-
jelmistot ja kuljettajakou-
lutuksen. John Deere’n 
huoltosopimuksella ko-
neyrittäjä varmistaa kor-
keimman mahdollisen 
koneen käyttöasteen ja 
säästää tyypillisesti noin 
20 % koneen ylläpitokus-
tannuksista.

John Deere tarjo-
aa uusiin koneisiin JD-
Link–seurantajärjestel-
män ilmaiseksi käyt-
töön kolmeksi en-
simmäiseksi vuodek-
si myös G-sarjan ko-
neisiin. JDLink antaa 
hyödyllisiä tietoja ko-
neen käytöstä, moot-
torin kuormitukses-
ta, polttoaineen ku-
lutuksesta, huolto-
tarpeesta ja koneen 
sijainnista toimiston 
tietokoneelle, table-
tille tai älypuhelimeen. 

JDLink-järjestelmän 
MTG-tiedonsiirtomo-
duuli voidaan varustaa 
myös satelliittiyhtey-
dellä lisämoduulin ja 
antennin avulla.

TimberOffice-oh-
jelmistopaketti on ke-
hitetty metsäkone-
yrittäjille ja metsäyh-
tiöille työkaluksi se-
kä puunkorjuun tie-
donhallintaan että 
metsäkoneen suori-
tuskyvyn ja kunnon 
valvontaan. Uusim-
man TimberOffi-
ce–ohjelmiston avulla 
koneista saatava tie-
to auttaa koneyritystä 
saavuttamaan parem-
man kilpailukyvyn ja 
kannattavuuden. Jär-
jestelmä pystyy kä-
sittelemään myös 
muista kuin John 
Deere’n koneista 
saatua tietoa.

John Deere Forestry esitteli 
uudet G-sarjan koneet 

Skotlannissa lokakuun lopulla.

Uuden G-sarjan julkistustilaisuudessa vasemmalla John Deere metsäkoneiden 

liikeketoimintajohtaja Timo Ylänen ja oikealla varapääjohtaja Martin 

Wilkinson, John Deere metsäkoneet. Uusi Kuusipyöräinen John Deere 1470G on 
esitellyistä harvestereista isoin.

Uusi kahdeksanpyöräinen harvesteri John Deere 1270G 8W kaatoi järeää puuta Skotlannissa. Koneesta oli esillä myös 6-pyöräinen versio.

John Deere 1910G on järeän pään uusin ja isoin kuormatraktori. 8-pyöräinen kone veti melkoisia kuormia rinteitä ylös.

Uusissa Tie4/Stage IV moottoreissa on nyt myös ureasäiliö eli koneessa on pakokaasujen kierrätysjärjestelmään lisätty SCR-katalysaattori. Urean kulutus on vähäistä näissä Deeren moottoreissa, noin 3% polttoaineen kulutuksesta.
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Suomessa on viimeaikoina esitetty lähin-
nä joidenkin järjestöjen toimesta, että jo-
pa minimipalkka on opiskelijalle liikaa ja 
onkin ehdotettu, että oppisopimuksesta 

yrittäjälle aiheutuvia kustannuksia tulisi koh-
tuullistaa. Samaan aikaan jotkin yritykset ym-
märtävät, että oppisopimus tuo heti kaksi kät-
tä lisää työmaalle. 

Se on täysin yrityksestä kiinni, kuinka hyvin 
nämä kädet osataan hyödyntää. Tähän vaikut-
taa erittäin paljon työpaikalle nimettävän vas-
tuullisen kouluttajan motivaatio. Työpaikkakou-
luttaja on henkilö joka vastaa opiskelijan työssä 
oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta työ-
tehtäviin. 

On myös huomioitava että mikäli oppisopi-
muskoulutukseen otettava henkilö on työtön, 
voi työnantaja saada työvoimahallinnon maksa-
maa palkkatukea.

Tietoa työn tekemisen tueksi

Pääasiassa työpaikalla tapahtuvaa oppimista tu-
etaan oppilaitoksissa järjestettävillä tietopuoli-
silla opinnoilla. Yleensä nämä tietopuoliset kou-
lutukset tapahtuvat maarakennusalan koulu-
tuksissa viikon jaksoina talviaikana, jolloin työ-
mailla on hiljaisempaa. Näin tietopuoliset kou-
lutukset haittaavat vähemmän työmaita joissa 
oppisopimusopiskelijat työskentelevät. Yritys 
on oppisopimuksen vuoksi velvollinen päästä-
mään opiskelijat tietopuoliseen koulutukseen.

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella sa-
moihin ammatillisiin perustutkintoihin kuin op-
pilaitosmuotoisessa koulutuksessakin. Maara-
kennusalalla se tarkoittaa näyttötutkintona suo-
ritettavia rakennusalanperustutkintoja (PT), 
maarakennuskoneenkuljettaja tai maaraken-
taja. Myös maarakennusalan ammattitutkinto 
(AT) ja erikoisammattitutkinto (EAT) on mah-
dollista suorittaa oppisopimuksella.

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät 

ry:n (Opso ry) mukaan oppisopimuskoulutus-
ta tulee tarjota tasavertaisena koulutusmahdol-
lisuutena lukion ja oppilaitosmuotoisen amma-
tillisen koulutuksen rinnalla. Oppisopimus so-
pii myös henkilölle, joka tarvitsee ammatillis-
ta lisäkoulutusta työtehtävien sisällön laajentu-
essa tai jolla on tarve kouluttautua uuteen am-
mattiin.

Kun yrittäjä on kiinnostunut solmimaan op-
pisopimuksen työntekijälle tai itselleen, hänen 
kannattaa ottaa yhteyttä alueensa oppisopimus-
koulutuksen järjestäjään. Näitä ovat oppisopi-
mustoimistot, oppisopimuskeskukset sekä mo-
net oppilaitokset. Jos yritys hakee oppisopimus-
koulutukseen jonkin tietyn koulutus- tai työko-
kemustaustan omaavaa henkilöä voi kääntyä 
myös paikallisen työvoimatoimiston puoleen.

Oppisopimus on paras keino saada 
motivoituneita työntekijöitä
Helsingin kaupungin kaupunkitekniikan raken-
tamispalvelu Stara, on jo parikymmentä vuot-
ta käyttänyt oppisopimusta uusien maaraken-
nusalan työntekijöiden rekrytointiin. Helsin-
gin kaupunki on jakanut katurakentamisen kol-
meen alueeseen. Nämä ovat RA 1 joka sijaitsee 
lännessä, RA 2 joka on pohjoinen alue ja sitten 
vielä RA 3 joka on idässä. Tuotantopäällikkö Ol-
li-Pekka Vatanen vastaa RA 2:sta eli pohjoises-
ta alueesta. Olli-Pekka Vatasen toimiston sei-
nällä on kartta, josta on helppo ymmärtää miten 
jako on suorittu. Helsingin lähes keskustasta 
lähtevät Hämeenlinnan väylä ja Lahdenmootto-
ritie toimivat luonnollisina alueiden sivurajoina. 

Olli-Pekka Vatanen kertoo hänen vastuu alu-
eellaan olevan tällä hetkellä tuntitöissä 70 hen-
kilöä joista 15 on työllistynyt oppisopimuksen 
kautta. Stara osallistuu jo opiskelijavalintoihin 
hakuvaiheessa. Valinnoissa haastattelemal-
la pyritään selvittämään kuinka motivoitunei-
ta hakijat ovat maarakennusalan töihin. Tästä 

huolimatta kaikki eivät valmistu koulutuksesta 
tai osa valmistuneista ei halua jäädä kaupungin 
töihin, mutta työllistyy koulutuksen jälkeen yk-
sityiseen yritykseen. Staraa voikin pitää merkit-
tävänä maarakentajien kouluttajana pääkaupun-
kiseudulla. Viimeisimmät perustutkinnon suo-
rittajat ovat valmistuneet keväällä 2014 ja viisi 
heistä jäi Staralle töihin.

Oppisopimuksella 
erikoisammattitutkinto
Tällä hetkellä Staralla on menossa oppisopimuk-
sella etumies-koulutus. Heistä kuusi on pohjoi-
sella alueella. He suorittavat Maarakennusalan 
erikoisammattitutkintoa ja koulutuksen on tar-
koitus päättyä keväällä 2016. Valmistuttuaan tut-
kinnon suorittaneet voidaan nimetä työmaille 
työnjohdon tehtäviin. 

Kolmella heistä on mielenkiintoinen opinto-
polku, sillä he ovat aloittaneet opiskelemalla op-
pisopimuksella Staralla perustutkinnon ja sen 
jälkeen työkokemuksen kartuttua riittävästi he 
ovat suorittaneet maarakennusalan ammattitut-
kinnon suorilla näytöillä, ilman tutkinnon suorit-
tamisen liittyvää koulutusta. Erikoisammattitut-
kintoon edellytyksenä on joko alan ammattitut-
kinto tai vastaavien dokumentoitujen tietojen ja 
taitojen omaaminen. 

Monttumiehestä työnjohtajaksi

Akseli Nieminen on yksi EAT:n suorittajis-
ta, hänelle työantaja on luvannut valmistumisen 
jälkeen työmaasta otettavan vastuun kasvavan. 
Koulutus on alkanut vuoden alussa ja tietopuoli-
sen opetuksen lähipäiviä on ehtinyt olla 12 kap-
paletta. 

Tietopuolisessa koulutuksessa on oppinut pal-
jon mm. työnjohtoon liittyvää uutta asiaa, Akse-
li Nieminen kertoo.

Oppisopimuksella uusia työntekijöitä
Oppisopimuskoulutus on hyvä mahdollisuus saada yritykseen 
motivoituneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Oppisopimuksen ajalta 
yritys saa koulutuskorvausta, joka paikkaa oppisopimusopiskelijan 
tietopuoliseen koulutukseen osallistumisesta syntyviä palkkakuluja sekä 
työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneita kustannuksia. Oppisopimuksen 
ajaksi työnantaja nimeää työpaikalle vastuullisen kouluttajan, joka vastaa 
käytännössä opiskelijan työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta 
uusiin työtehtäviin.

Mikä on oppisopimus?
Oppisopimuskoulutus on työnantajan ja työnteki-
jän väliseen sopimukseen perustuvaa, pääasiassa 
työpaikalla tapahtuvaa ammatillista koulutusta. 
Koulutus suoritetaan työsuhteessa jolloin opiskeli-
jalle maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista 
minimipalkkaa.  

MARKKU LESKINEN

Maarakennusalan erikoisammattitutkinnos-
ta Akseli Nieminen on valinnut Ammatinohja-
us- ja Etumiestyöt- tutkinnonosat. Ammatinoh-
jauksen tutkinnonperuste edellyttää, että tut-
kinnonsuorittaja perehdyttää työssä oppimis-
jaksolla tai oppisopimussuhteessa olevia opis-
kelijoita, työharjoittelijoita ja uusia työntekijöitä 
oman ammattinsa keskeisiin tehtäviin ja arvioi 
työssäoppijan sekä tutkinnon suorittajan osaa-
mista suhteessa tutkintojen perusteissa asetet-
tuihin tavoitteisiin.

Akseli Niemisellä opastettavana on Joonas 
Honka, jolla on menossa maarakennuskoneen-
kuljettajan perustutkintokoulutus ammattikou-
lussa. 

–Jokaisen konekuskin tulisi osata tehdä kun-
nallistekniikanrakentamisen monttuhommia, 
siitä on iso etu sitten kun on kaivukoneen pui-
koissa, toteaa Akseli Nieminen .

Joonas Hongalla on nuoresta iästään huoli-
matta jo oma yritys Maarakennus J.V. Honka ja 
pari pientä maarakennuskonetta, joilla hän te-
kee iltaisin ja viikonloppuisin töitä. Tästä huo-
limatta hän on tyytyväinen koulussa saamaan-
sa oppiin ja pitää tärkeänä oppia tekemään kun-
nallistekniikanrakentamiseen liittyviä töitä, jo-
pa lapiotöitä. 

TTS-koulutus on sopinut OPH:n kanssa pai-
kallisesta kunnallistekniikanrakentaminen tut-
kinnonosasta jota alan yritykset ovat toivoneet.

Stara on hänen kolmas työssäoppimispaikka 
koulutuksen aikana. Kaksi edellistä työssäoppi-
mispaikaa hän on hankkinut itse ja sanoo, että 
kyllä niitä tekeville hyvin löytyy.

Työmaalla pyöräalustaisenkaivukoneenkul-
jettajana toimiva Jani Åhlström on itse suo-
rittanut maarakennusalan ammattitutkinnon 
vuonna 2007. Myös hän osallistuu työhön opas-
tamiseen ja neuvoo tutkinnonsuorittajia sekä 
perustelee, miksi jokin asia on tehtävä tietyl-
lä tavalla.

”Oppisopimus on erittäin 
hieno tapa saada rekrytoitua 
uusia työntekijöitä”, sanoo 
Staran tuotantopäällikkö  

Olli-Pekka Vatanen.

Lisää tulevia työnjohtajia
Toinen Stara:n maarakennusalan erikoisammatti-
tutkinnon suorittaja on Eero Hänninen, hän työs-
kentelee RA 3:ssa eli itä Helsingissä. Eeron opin-
topolku on edellä kuvatunlainen ja EAT on kol-
mas tutkinto jota hän suorittaa työn ohessa. 

Koulutuksen kautta oppii tietämään miksi jo-
ku asia tulee tehdä juuri tietyllä tavalla, sanoo Ee-
ro Hänninen.

Maarakennusalan erikoisammattitutkinnos-
ta myös hän on valinnut Ammatinohjaus ja Etu-
miestyöt tutkinnonosat. Työmaalla käynnin aika-
na Eero Hänninen opasti Toni Saarista betoni-
kaivoon porattavan reiän tekoon timanttiporalla. 

Opastettava Toni Saarinen opiskelee Työ-
tehoseuralla (TTS) Rajamäessä Joonas Hongan 
kanssa samalla luokalla. Toni Saarinen oli suo-
rittamassa kunnallistekniikanrakentaminen tut-
kinnonosaan liittyvää kolmen viikon työssäoppi-
misjaksoa. Toni Saarisen mielestä maarakennus-
koneenkuljettajankin on hyvä tietää miten raken-
teet tehdään oikein montussa ja pitää hyvänä asi-
ana, että työssäoppiminen seuraa heti tietopuo-
lisen koulutuksen jälkeen. Tällä tavalla toteutet-
tuna käytännöntaitojen oppimista tukee teorias-
sa opittu.

Työmaan MVR-mittausta saapuu suorittamaan 
Janne Halminen joka on myös valmistunut op-
pisopimuksen kautta maarakentajaksi vuon-
na 2009 ja sitä kautta työllistynyt StaraLLE. Nyt 
hän on vuodesta 2012 alkaen suorittanut oppiso-
pimuksella rakennustuotannon ammattitutkin-
toa joka antaa valmiudet työskennellä työjohtaja-
na rakennustyömailla. Viimeiset näyttötutkinnot 
hän aikoo suorittaa vielä tämän vuoden aikana. 
Valmistuttuaan Janne Halminen voi työskennellä 
rakennustyömailla esimiestehtävissä ja johtaa yk-
sittäisten rakennusteknisten tehtävien toteutusta. 

Ensi numerossa kerromme oppisopimuksen 
soveltuvan myös pienemmille yrityksille.

TTS:n kouluttaja Petri Järvelä, perustutkinnonsuorittaja Joonas Honka, 
EAT:n suorittaja Akseli Nieminen ja kaivukoneenkuljettaja Jani Åhlström 

ovat tyytyväisiä oppisopimusjärjestelmään.

EAT:n suorittaja Eero Hänninen opastaa työssäoppija 
Toni Saarista miten on meneteltävä, kun 
kaivonrenkaaseen porataan halkaisijaltaan 225 mm 
reikä.

Rakennustuotannon ammattitutkintoa suorittava 
Janne Halminen kehuu oppisopimuksen 
mahdollistamaa työn ohessa tapahtuvaa opiskelua.

Petri Järvelä, työhönopastaja Eero Hänninen ja 
työssäoppija Toni Saarinen, vaihtavat ajatuksia 

onnistuneen timanttiporauksen jälkeen.

Halukkaat, koulutuksen hyvin 
suorittaneet saavat mahdollisuuden 
työllistyä Staralle, sanoo Olli-Pekka 
Vatanen.
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Suomen metsäkeskuksen 
edustaja ei ole joka päivä 
seuraamassa yrittäjän ar-
kea. Ei siis ihan tavanomai-

nen päivä yrittäjä Janne Paakkolal-
le. Lähdemme käymään Paakkolan 
johdolla Oijärven seudulla sijait-
sevalle hakkuutyömaalle. Tarkoi-
tus on myös koukata jututtamas-
sa Paakkolan hiljattain palkkaamaa 
koneenkuljettajaa metsätietyömaal-
la. Tiedossa on myös käynti kahdel-
la Iin metsätyö Oy:n omistamalla 
metsätilalla.

Alkumatkasta Janne Paakkola 
muistelee työuransa alkuaikoja. – 
Olen aloittanut työnteon 13 –vuoti-
aana. Autoin isääni koneenkuljetta-
jana. Tienasin omaa rahaa. Olen ai-
na ollut säästäväinen, en tuhlannut 
saamaani palkkaa vaan laitoin rahat 
säästöön. Kun täytin 18 tuli eteen 
auton osto ja rahaa alkoi kulumaan, 
naurahtaa Paakkola. 

Janne Paakkola opiskeli metsä-
koneen kuljettajaksi Rovaniemellä 
vuosina 1994-1997. Ensin pari vuot-
ta Pahtajalla ja viimeisen vuoden 
Kalliokummussa Hirvaalla. Siihen 
aikaan hänen isällään oli jo oma yri-
tys, Heikki Paakkola Ky, joka ajoi 
metsurien tekemiä puita ajokoneel-
la ja kaivoi kesäisin metsäojia yksi-
tyismetsissä. Isän ensimmäinen 
metsäkone oli Ford TEG ja sen jäl-
keen investoitiin Lokomo 909 ja 
Lokomo 910 –kuormatraktoreihin. 
Yrityksen ensimmäinen hakkuu-
kone oli kaivinkonealustainen ko-
ne, johon oli asennettuna Ponssen 
hakkuupää. 

Jannen isä Heikki Paakkola 
on aina ollut Jannen mielestä kor-
kea auktoriteetti. – Jämäkkä tyyppi, 

jolla on hyvä tekninen osaaminen. 
Ennen oman yrityksen perustamis-
ta Heikki Paakkola työskenteli maa-
talouskoneasentajana. – Osaan itse-
kin rassata koneita, mutta yrittäjänä 
olen pärjännyt hyvän matematiikka-
pääni ansiosta, sanoo Janne Paak-
kola vaatimattomasti. - En oikein 
osaa kehua itseäni, jatkaa Paakkola. 

– Metsäkonekoulun jälkeen ajoin 
erilaisia koneita isäni yrityksessä. 
Tein pitkää päivää koneenkuljetta-
jana.

Iin Metsätyö Oy perustettiin 
vuonna 2001. Yrityksen osakkai-
na olivat Heikki ja Janne Paakko-
la. Aluksi yrityksessä oli vain met-
säkoneita ja kaivinkoneita. Vuonna 
2004 hankittiin ensimmäinen puu-
tavara-auto. Iin Metsätyö Oy työl-
listää nykyisin 32 henkilöä ympäri 
vuoden. Kuutta hakkuukoneketjua 
pyörittää kaksikymmentä koneen-
kuljettajaa. Neljän puutavara-auton 
liikuttelu antaa leivän kahdeksalle 
raskaan autokaluston kuljettajalle. 
Loput työllistyvät kahden kaivinko-
neen ja metsäteiden kunnossapitoa 
varten hankitun traktorin puikois-
sa. Pakettiautoja firmalla on 10 kap-
paletta. – Rautaa on paljon, toteaa 
yrittäjä Janne Paakkola.

Valtaosa työajasta kuluu 
puhelimessa 
Työmaat sijoittuvat maantieteel-
lisesti suhteellisen laajalle alueel-
le. Iin metsätyö Oy:n koneita saat-
taa tavata Iistä, Yli-Iistä, Kuivanie-
meltä, Simosta ja Pudasjärven län-
silaidalta. Yksi metsäkoneketju te-
kee jatkuvasti töitä Taivalkoskel-
la ja sen lähikunnissa. Hiljattain on 

käyty kolmella ketjulla töissä Kuu-
samon yhteismetsässä. 

Autokalustolla siirretään puuta-
varaa Iin, Yli-Iin, Haukiputaan, Pu-
dasjärven, Kiimingin ja Yli-Kiimin-
gin alueilta Kemiin, Ruotsin puolel-
le Karlsborgiin ja Pohjois-Pohjan-
maan yksityisille sahoille. Paluu-
kuormia Kemin tehtaille tulee aika 
ajoin esimerkiksi maakunnan etelä-
laidalta Kalajoelta. Kaksi Iin metsä-
työ Oy:n puutavara-autoista ajaa pel-
kästään Metsä Groupin työmaiden 
puita, toiset kaksi autoa kuljettaa 
Lapin metsämarkkinat Oy:n hank-
kimia puita.

Yrittäjän arjessa Janne Paakko-
lan ajasta noin puolet kuluu puhe-
limessa. Erilaisia konttoritöitä riit-
tää. Osto- ja myyntireskontras-
ta huolehtii pääosin Jannen vaimo 
Saara Paakkola. Varsinainen kir-
janpito on ulkoistettu oululaiselle ti-
litoimistolle. Kirjanpito seuraa noin 
kaksi kuukautta jäljessä reaaliai-
kaa, näinkin pysytään riittävän tar-
kasti kärryillä yrityksen taloudes-
ta. Kirjanpidossa saadaan koneket-
jukohtaisesti erilleen työn tulokset. 
Jos jotain kummallista ilmenee, voi-
daan poikkeamiin puuttua suhteel-
lisen nopeasti. Paakkola kertoo esi-
merkin, jossa yhden ketjun tulos al-
koi näyttää miinusta. Syyksi selvi-
si alhainen kaadettujen puiden kes-
kijäreys. 

Taas Paakkolan puhelin soi. Ren-
gaskauppias ja puutavaranostureita 
valmistavan yrityksen myyjä soitta-
vat. Kauppoja Janne ei kuitenkaan 
puhelimessa tee. 

Modernia kalustoa 
hakkuutyömaalla
Saavumme Oijärvellä sijaitsevalle 
leimikolle. Tien varressa on jo pit-
kät pinot puuta. – Tämä on harvi-
naisen hyvä paikka, kehuu Paakko-
la. Puusto ei ole liian järeää. Koneet 
eivät ylikuormitu, puuta kertyy silti 
hyvin tien varteen.

– Varastopaikat on saatu kanta-
van tien varteen ja puuta kertynee 
leimikosta yli 1500 mottia, kertoo 
uudenkarheaa Ponssen lippulaivaa 
Scorpionia ajava Mikko Puitti. Hä-
nellä on jo yli kahdentoista vuoden 
kokemus Iin Metsätyö Oy:n palve-
luksessa. Puitti hakkaa päätehak-
kuukohteella yhden työvuoron ai-
kana yli sata kuutiometriä erilaisia 
puutavaralajeja. Näkyvin ero aiem-
piin hakkuukonemalleihin on Scor-
pionin nosturin puomin sijoittumi-
nen ohjaamon yläpuolelle. Kuljet-
tajalla on ohjaamosta hyvä näky-
vyys koko ajan, hytti kääntyy puo-
min mukana. 

Omien metsien hoito 
kiinnostaa
Iin Metsätyö Oy on ostanut muuta-
mia metsäpalstoja itselleen. Omil-
la koneilla metsiä on hoidettu aktii-

visesti. Nyt Paakkola pohtii lannoi-
tuksia hiljattain väljennetyille kol-
moskehitysluokan kasvatusmet-
sille. Lisäksi Paakkola on rakenta-
nut metsätiet kaikille palstoilleen. 
Parasta aikaa erään oman metsä-
palstan tietyömaalla viimeistellään 
kääntöpaikkaa. Kaivinkonetta oh-
jaa Paakkolan hiljattain palkkaama 
nuori kuljettaja Juha-Matti Ahola. 

Kaikkia omien metsätilojen pää-
tehakkuumahdollisuuksia ei ole 
hyödynnetty. 

–On hyvä, että yrityksellä on hal-
lussaan kiinteää omaisuutta pa-
han päivän varalle, miettii Paakko-
la. Hiljaisina aikoina omia koneita 
voidaan hyödyntää omien metsien 
hakkuissa ja hoitotöissä. 

Metsä Groupin työmaiden sei-
sahtumisen ajaksi Paakkola työllis-
tää osan hakkuukoneiden ja kuor-
matraktorien kuljettajista omien 
metsien hakkuilla. Mitään valtion 
tukia Paakkola ei ole saanut yrityk-
sensä omistuksessa oleville metsä-
tiloille. Se harmittaa Paakkolaa. 

– Osaan arvioida hyvin puusto-
ja ja ostan edelleen sopivia metsä-
tiloja jos niitä tulee myyntiin lähi-
seuduilla.

Metsätiestön huono kunto 
huolena
Päivä on kääntynyt jo illan puolel-
le kun lähestymme Iin keskustaa. 
Poikkeamme syömään paikallisel-
le huoltoasemalle. Samaan aikaan 
huoltamolle kaartaa Iin Metsätyö 
Oy:n väreihin maalattu puutavara-
auto. Kuljettaja Hannu Aalto pi-
tää työmaataan Scanian ohjaamos-
sa miellyttävänä. Automaattivaih-
teistoon tottunut Aalto ei kaipaa 
vanhaa manuaalilaatikkoa. Noin 76 
tonnin kokonaispainolla ajettaessa 
suuri puutavara-auto tottelee kul-
jettajan komentoja henkilöautomai-
sen kevyesti. Puupinot löytyvät mo-
dernin kartta- ja navigointilaitteis-
ton avulla. Tyhjänä ajo on vähenty-
nyt kuljetusten optimointiohjelmis-
ton ansiosta.

–Metsätiet ja paikallistiet ovat 
monin paikoin huonossa kunnos-
sa, sanoo Paakkola. Tiet ovat kuop-
paisia. Aikaa kuluu ja kustannuksia 
tulee kun ei voi ajaa normaalilla no-
peudella, kuormat huojuvat ja veh-
keet kuluvat. Myös lavettiautot jou-
tuvat koville kun on raskas kuor-
ma päällä. Metsäteiden peruskor-
jauksissa tulee kiinnittää huomio-
ta myös kääntöpaikkojen mitoituk-
seen, neuvoo Paakkola.

Nopeaa reagointia tarvitaan

Yrittäjältä vaaditaan nopeaa rea-
gointikykyä ja ennakointia muuttu-
vissa tilanteissa. Ei ole järkevää lait-
taa koneita myyntiin heti jos tulee 
hiljaisempi aika. 

Suurin riski ja haavoittuvuus 
Paakkolan yritystoiminnalle on uh-
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Suuret puun ostajat ovat valuttaneet merkittävän osan puun 
korjuuseen liittyvistä työvaiheista metsäkoneyrittäjille. Puun osto 
on edelleen isojen toimijoiden näpeissä. Metsässä tehtävät työt ja 
puutavaran kuljetus hoituvat alan ammattilaisten eli koneyrittäjien 
voimin. Perheyrityksessä kasvanut Janne Paakkola on yksi nuoren 
polven yrittäjistä, joka uskoo tulevaisuuteen. 

Metsäkoneyrittäjällä laaja vastuu puun korjuussa

ka töiden loppumisesta tilapäises-
ti. Metsä Groupin lisäksi Iin Metsä-
työ Oy:llä ei tällä hetkellä ole met-
säkonepuolella muita toimeksianta-
jia. Parasta aikaa on tiedossa Met-
sä Groupin työmaiden seisahtumi-
nen kolmeksi viikoksi viikoilla 44-
46. Puun korjuun tilapäistä lopetta-
mista on perusteltu korkealla varas-
totasolla. Metsäteiden varsilla on jo 
runsaasti teollisuuden tarpeisiin so-
pivaa puuta. Nyt jarrutellaan hetki. 
Jotta yrityksen maksuvalmius säi-
lyisi, Paakkola on joutunut jaka-
maan työntekijöilleen lomautusva-
roituksen. 

Tehdasinvestointi valaa 
uskoa tulevaisuuteen
Paakkolan yritys tekee tänä vuon-
na historiansa parhaan liikevaihdon 
töiden hetkellisestä loppumisesta 
huolimatta. Uutta liiketoimintaakin 
on suunniteltu olemassa olevan yri-
tystoiminnan kylkeen. Esimerkiksi 
raskaskoneasennus –ja varaosapal-
velun aloittamista Paakkola on poh-
tinut vakavasti. Tänä vuonna alka-
nut Suomen metsäkeskuksen yri-
tysneuvonta osui Paakkolan mu-
kaan hyvään saumaan. Esimerkik-
si työ- ja elinkeinoministeriön yllä-
pitämään Yritys Suomi –palveluun 

ikä 37 vuotta
Koti Iijoen törmällä 

Raasakkakosken alapuolisen 
suvannon  liepeellä.

Perhe: vaimo Saara ja lapset 
Hanna-Sofia 11, Taneli 5, ja 

Väinö 10 kk.
Janne Paakkola perusti 23 
vuoden iässä Iin Metsätyö 

Oy:n isänsä Heikki Paakkolan 
kanssa. Iin Metsätyö Oy 

työllistää 32 henkilöä ympäri 
vuoden. 

Janne Paakkola

Paakkola on saanut perehdytystä 
metsäkeskuksesta.

Yritystoimintansa tulevaisuuteen 
Paakkola suhtautuu varovaisen op-
timisesti. Äänekosken uuden puun-
jalostustehtaan valmistuminen oh-
jaa puuvirtoja etelän suuntaan. Poh-
joisen tuotantolaitokset tarvitsevat 
entisen määrän puuta, joten työtä 
pitäisi olla tiedossa myös jatkossa. 

Kirjoittaja työskentelee met-
säelinkeinon piirissä toimivien yri-
tysten asiakasneuvojana Suomen 
metsäkeskuksen Pohjoisella palve-
lualueella.

Iin metsätyö Oy:n 
omistuksessa on muutamia 
metsätiloja, joille on 
rakennettu metsätiestö 
yrityksen omalla kalustolla.

Scanian automaattivaihteistoon 
tottunut kuljettaja Hannu Aalto ei 
kaipaa vanhaa manuaalilaatikkoa.

Kaivinkoneenkuljettaja Juha-
Matti Ahola kysyy onko metsätien 
kääntöpaikka oikein mitoitettu?

Yrittäjä Janne Paakkola (oikealla) ja 
hakkuukoneenkuljettaja Mikko Puitti 
iloitsevat hyvästä leimikosta Oijärvellä.

Janne Paakkola (oik.) ja Mikko Puitti Oijärven työmaalla.

RISTO MULARI
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Nelisensataa kävijää, arvioi Aki Juutinen lauantaisten vieraittensa määrää mak-
karamenekin perusteella. Juutinen kertoo, että ensimmäinen puoli vuotta on men-
nyt paremmin kuin osattiin odottaa. Kauppoja tehtiin sekä uusista että käytetyistä  
koneista.

Konetulipäivänä ihmettelyä ja ihastusta sekä koeajojonoa herätti sama laite kuin avajai-
sissakin: joustava-alustainen Hyundai. Joustava flex-alusta antaa telakoneelle uudet maas-
to-ominaisuudet, mikä lisää sekä kuljettajan työergonomiaa että mahdollistaa koneen mo-
nipuolisemman käytön.

Lisäksi yhteistyökumppaneilta oli lukuisia kiinnostavia toiminnallisia esityksiä. Sekera 
Oy toi paikalle metsäenergiaan liittyvän työnäytöksen, Keslalta koeajettavana oli Kesla 316 
T –kuormaaja sekä työnäytöksessä Cutling raivaus- ja yhdistelmäpää,  Pentin Paja Oy:n  
työnäytöksessä nähtiin uudenlainen keräävä energiakoura Naarva E24.

Tapahtumassa tuotteitaan ja palveluitaan esittelivät myös lukuisat yhteistyökumppa-
nit kuten Joen Nikkarituote: rautakauppa ja LVI, Heavyline Oy: kulutusosat maarakenta-
miseen ja tienhoitoon, Närhi: työkoneiden voitelu, Agrimarket, Agri Huolto Niemeläinen 
Oy: Hyundai huolto, korjaus ja lisävarustelu sekä Ramtec: Robi-lisälaitteet kaivukoneisiin 
ja pyöräkuormaajiin. 

Päivän huipentumana toimi perinteinen huutokauppa, jossa uudet omistajat löytyivät 
esimerkiksi lavetille, kauhalle ja joukolle pienempää kalustoa.

– Vain traktorikaivuri jäi tältä erää kauppaamatta, tuumaa Juutinen tyytyväisenä.

Tällä alueella oli vanhat tieoikeudetkin, mutta ne olivat sijoittu-
neet heikosti kantaville viljelyn alla oleville peltomaille. Metsä-
autotien kokonaispituus on 1220 metriä ja se on pintasorasta-
mista vaille valmis (16.10.). Tien kokonaishinnaksi muodostuu 

noin 23 000 euroa (alv 0). Tämä on noin 19 euroa/m. Maksajina ovat vii-
si tien osakasta. Päällysrakennetta ajetaan noin 1500 tonnia lähi aikoi-
na. Hankkeelle oli haettu Mhy:n toimesta Kemera-tukea. Uuden 1.6.2015 
voimaan tulleen Kemera-lain mukaan metsätien rakentamiseen on mah-
dollista saada tukea 30 - 50 % kokonaiskustannuksista.

Monessa vaiheessa

Vaihtoehtoja tehtiin linjaukseen kolme, joista ei kuitenkaan suunnitte-
lun yhteydessä päästy yksimielisyyteen. Nykyinen tien sijainti on pää-
tetty ja laillistettu toimitusmiesten päätöksellä. Tästä tieasiasta on vali-
tusten jälkeen tehty päätös myös Pohjois-Savon maaoikeudessa. Tiel-
le perustettiin tiekunta hoitamaan tien tulevaa kunnossapitoa. Tie luo-
vutetaan Mhy:sen toimesta tiekunnalle ensi vuoden loppuun mennes-
sä. Pintasorastuksia tehtäneen vielä ensi vuonnakin. Toimitsijamiehe-
nä toimii Kalevi Heikkinen, hän toimi hankkeen rakennusajan myös 
hankkeen asiamiehenä.          

Alueen metsänomistajille iso hyöty

Pitkän aikavälin hyötynä metsäautotie luo myyjälle mahdollisuudet kor-
keampaan puun hintaan tienvaikutusalueella. Korjuu on myös mahdol-
lista kaikkina vuoden aikoina. Tie vaikuttaa merkittävästi myös haket-
tamisen, harvennushakkuiden ja esim. metsänhoitotöiden toteutukseen 
tien vaikutusalueella. Metsäautotieltä on tehty riittävästi pysyviä ojarum-
puja ja liittymiä palstoille. 

Suomen korkein puu kaatui - Saukkolassa

Tämän metsäautotien ja soranottoalueen läheisyydessä oli vuoden 2014 
myrskyihin asti Suomen korkein puu, yli 40 m, mutta myrsky kaatoi 
puun. Nyt korkein kuusipuu on Punkaharjulla LUKE:n alueella. 

ERKKI EILAVAARA
Riskolan metsäautotie Muuramen Saukkolassa

Järeän kuusikon puumarkkinoille saamiseksi tehtiin vuonna 2010 
maanomistajan toimesta aloite metsäautotien rakentamiseksi 
Saukkolan Riskolaan. Noin 50 ha metsäalue tulisi metsäautotien 
vaikutuspiiriin. Hyvin mäkiseen maastoon tehtiin muutama eri 
linjausvaihtoehto Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen kokeneen 
tiemies Jarmo Ukkosen toimesta vuonna 2011. Aloitteen 
metsäautotien tekemiseksi teki maanomistaja, karjatilallinen 
Kalevi Heikkinen. Tien rakentamista edesauttoi maa-aineksen 
hyvä laatu ja esim. suurten kiven lohkareiden puuttuminen tien 
linjalta. Tielinjalla ei myöskään ollut pehmeitä ja vetisiä alueita. 
Tie linjan puut hakattiin metsäyhtiön toimesta ja risut kasattiin 
tielinjan ulkopuolelle. 

Metsäautotien linjaus on tehty maastoa mukaillen ja 
jyrkkiä mutkia välttäen. Näkemä on erittäin hyvä. 

Miehet Riskolan 
metsätiehankkeen 

takana, maanomistaja 
Kalevi Heikkinen (vas.) 

ja toteuttaja Päijänteen 
Mhy:n Jarmo Ukkonen. 

Hymy on herkässä; 
komeaa ja uutta 

metsätietä katsottaessa. 

Läheisen soranottoalueen seulonnasta ostetaan pintakerrosmateriaali 
Riskolan metsäautotielle. Kuljetusmatka nuppiautolla on alle 3 km. 

Tielinjahakkuun oksapuu on kuivumassa haketusta varten. Ojapenkereiden 
kasvuston koneellinen murskaus käy hyvin jatkossa ojien muotoilun takia.

Kokenut soramies Olli-Pekka 
Moilanen Koskenpäältä syöttää 
tavaran vuokrakone Volvo Bm:llä 
ja seuloo jakeiksi kuvan Vimelcon 
maahantuomalla seulalla. 

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!

Sampo-Rosenlew HR 46 Timberjack 1270D Logset F6

Komptech MULTISTAR M3Hitachi ZX110Profi 50

Scania R164 GB8x4*4NA480

Ponsse BEAVER

3450 h, Kuortane

Soita

45000  €165000  €

Janne Kangastie Tapio Määttä Tapio Määttä

Harri SorvojaAku KurkiNiko Kulmala

Joonas Uusitalo

Mikko Määttä

+358405068798 +358400396657 +358400396657

+358 400 64214704497567750407028765

0503568543

0400337869

2014 2005 2015

201220042011

2003

2004

ID: dd71bef8 ID: b11d689e ID: 7b8c451c

ID: 3ed639d0ID: 4bbba4deID: 28e573b5

ID: 838e91fe

ID: 732483c2

18900 h, Posio

9900 h, Outokumpu8500 h, Kustavi

360 h, Posio

1889 h, South Finland

566000 h, Kannus

16000 h, SUOMI

70000  € 230000  €

195000  €

84000  €

49500  €

Telakoneen Konetulet Joensuussa Maaliskuun puolivälissä vietettiin Suomen Telakone 
Joensuun avajaisia. Seitsemisen kuukautta myöhemmin eli 
lokakuun puolivälissä rikitettiin Konetulet.
RIITTA MIKKONEN

Suomen Telakone Joensuun piha ja tientaustonttikin 
täyttyivät koneista ja työnäytöksistä, myös koeajoihin oli 
monta mahdollisuutta.

Aki Juutinen kyseli Mikko Häikiöltä Pentin Pajan uuden, 
sähköttömän, kouran venttiilillä toimivan Naarva E24 –
energiakouran ominaisuuksia.

Pekka Leppäkorpi ja Vesa Hänninen ovat tyytyväisiä 
Suomen Telakone Joensuun ensimmäisen kesän tuloksiin ja 
toimintaan.
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Ensi vuonna tulee kuluneeksi 55 vuotta siitä, kun Simo Uit-
to osti ensimmäisen Teräsmies 2 -kaivinkoneensa Lapual-
le. Vähitellen konekanta kasvoi uudemmilla kaivinkoneil-
la ja pyöräkuormaajilla. Vuonna 1975 yritys hankki ensim-

mäisen nosturinsa.
–Se tapahtui vähän kuin vahingossa. Isän kaivinkoneet ja kuor-

maajat olivat Pernon telakalla töissä ja siellä tuli yllättäen esiin nos-
turin tarve. Silloin talliin tuli mobiilinostureiden edeltäjä Bantam 
588, kertoo yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Harri Uitto.

Hän tuli taloon vakituiseksi työntekijäksi vuonna 1985 opiskel-
tuaan sitä ennen maansiirtokoneteknikoksi Kokkolan teknillises-
sä oppilaitoksessa. Kesätöissä hän ehti käydä jo useana vuonna si-
tä ennen saatuaan ajokortin. Vuonna 1996 Harri Uitosta tuli yrityk-
sen toimitusjohtaja, kun isä-Simo täytti 60 vuotta. 

Nyt Nostopalvelu S. Uitossa työskentelee 7–10 työntekijää vuo-
denajasta ja sesongista riippuen. Konekantaa yrityksellä rutkas-
ti: 11 mobiilinosturia, kaksi kurottajaa, yksi autonosturi, yksi kai-
vinkone ja yksi henkilönostin ajoneuvoalustalla. Lisäksi käytössä 
on autovaakojen tarkastuspainot ja muuta kalustoa. Varsinainen 
toimipaikka sijaitsee Nurmossa, kuinkas ollakaan, Nosturintiellä. 

Lamat eivät kaataneet

1990-luvun alun lamasta Nostopalvelu S. Uitto selvisi kuin koira ve-
räjästä. Yrityksellä ei ollut valuuttalainoja kuten monilla muilla ja 
Seinäjoella oli alkanut vilkas rakentaminen. 

–Tilanne rakennuspuolella oli tällä seudulla paremmalla tolalla 
kuin muualla ja lisäksi meillä oli 

Korpilahdella sijaitseva Kärkisten siltatyömaa, jossa meidän ko-
neet olivat parin vuoden ajan, Harri Uitto muistelee. 

Vuoden 2008 notkahduksesta yritys selvisi myös ilman pinta-
naarmuja. Silloin Seinäjoelle rakennettiin isoja valtion kohteita, ku-
ten Maaseutuvirasto, Frami ja sairaalan Y-talo. 

–Lama meni ohi kuin huomaamatta. Seinäjoki on ollut kasvu-
paikka jo kymmeniä vuosia ja täällä on aina tehty jotain, Uitto ku-
vailee vaatimattomasti pohjalaiseen tapaansa.

Kilpailu nosturirintamalla on kovaa mutta ei veristä. Suomessa 
toimii 20–30 isoa nosturiyritystä, joista suurimpiin lukeutuu Hava-
tor Oy. Perässä seuraavat useille tutut Nostokonepalvelu, J. He-
laakoski ja Pekka-Niska sekä Sjöman, Helsingin nosturit ja Kaa-
kon nostot.

Nosturiyritykset toimivat paljon omilla alueillaan ja siihen on 
suurimpana syynä järeän kaluston rajallinen siirtokapasiteetti ja 
kaluston sijoittuminen kasvukeskuksiin.

–Esimerkiksi meidän toiminta-alueena on käytännössä Vanhan 
Vaasan alue, jossa järkevä päivämatka on 50–60 kilometrin säteel-
lä. Yleensä kulut nousevat etäisyyksien kasvaessa. Pidemmille työ-
maille suuriin kohteisiin voi joskus lähteä kauemmaksikin, ellei 
naapuri tule sitten vastaan.

Toinen tekijä on nostotarve. Harri Uitto sanoo, että jatkuvasti 
tarvitaan isompia koneita. Nostettavien kappaleiden ja element-
tien koot ja painot ovat jatkuvasti kasvaneet. Ne tehdään valmiik-
si tehtaalla ja viedään isoina kokonaisuuksina valmiina työmaille. 
Tarvitaan siis isompia koneita. 

–Nopeakulkuiset mobiilikoneet ovat syrjäyttäneet vanhat auto-
alustaiset nosturit lähes kokonaan. Niillä voi ajaa maantienope-

uksilla. Iso rengaskoko ja useat ohjaavat ja vetävät akselit takaa-
vat myös hyvän maastokelpoisuuden ja mainion ketteryyden työ-
kohteissa.

Ohjaus- ja valvontatekniikka on nykyisin tietokoneiden varas-
sa. Kuljettajan tehtäväksi jää nostojen ja siirtojen huolellinen hal-
linta, sillä automatiikka valvoo niin kuormitusta kuin puomin nou-
su- ja kääntökulmia.

–Näillä pystytään eliminoimaan vahinkotilanteet esimerkiksi 
sähkölinjoilla. Kone pysäyttää puomin automaattisesti ja poistaa 
inhimilliset erehdykset. Kaatumissyynä on yleensä maaperän pet-
täminen, koska kuljettaja ei voi siihen vaikuttaa mitä on työsken-
telyalueen pinnan alla.

Vahinkoja Uitolle ei ole isompia sattunut, mistä kuuluu kiitos 
hyville ja ammattitaitoisille kuljettajille. Vain yksi ko-
ne on kaatunut, mutta siitä selvittiin pelkillä aineelli-
silla vahingoilla. Onneksi ei tullut henkilövahinkoja.

Koulutus kohdalleen

Harri Uitto sanoo, että vasta nyt nosturikuljettajien 
ammattikoulutus alkaa olla hyvällä tolalla. 

Aikaisemmin 1980–90 luvulla kuljettajia koulutet-
tiin oli vain kahdessa oppilaitoksessa Forssassa ja 
Oulussa. 

–Nyt kouluttajia on viisi, koska Työtehoseuran li-
säksi nosturinkuljettajan oppia antaa kaksi ympäri 
Suomea toimivaa yksityistä koulutusyritystä. 

–Kurssi pystytään pistämään itse pystyyn, jos saa-
daan viisi kuljettajaa koolle. Mekin olemme naapu-
riyritysten kanssa järjestäneet viimeisten seitsemän 
vuoden aikana kolme kurssia, joissa on koulutettu 15 
miestä Ely-keskuksen rahoituksen turvin.

Teoriajakso kestää 2–3 viikkoa ja sen jälkeen on 
yksi viikko koneen käyttöharjoittelua. Kuljettajako-
kelaat siirtyvät yritykseen työkoulutukseen ja voivat 
muutaman kuukauden kuluttua osallistua näyttötut-
kintoon. Ammattitutkinnon jälkeen henkilö saa kul-
jettajakortin ja pääsee ajamaan itse. 

– Olemme saaneet tätä kautta hyvin motivoitunei-
ta miehiä töihin. Meidänkin miehistä neljä on vielä-
kin palkkalistoilla, osa on lähtenyt muualle alalle tai 
yrittäjäksi. Jos vertaa työvoimapoliittisiin koulutuk-

siin, niin heistä jää töihin kaksi kymmenestä, kun tässä koulutuk-
sessa alalle jää jopa kahdeksan.

Kuljettajakoulutus antaa pätevyyden nosturin ajamiseen, se ei 
ole merkki- tai konekohtainen. Kun kortti on taskussa, niin voi 
ajaa vaikka mitä. 

Harri Uitto sanookin, että isompia koneita eivät kaikki pysty 
ajamaan, vaan heille on omat vakikuljettajansa. Pienempiä konei-
ta ajaa mies kuin mies. Tietysti pitää olla riittävä kokemus koska 
nostot ovat isoja, painavia taakkoja ylös ja kauas. 

– Mobiilinosturin ajoon tarvitaan vuosien kokemus, mutta myös 
päättäväisyyttä ja maalaisjärkeä. Yltiöpäinen mies tai nainen ei näis-
sä hommissa menesty.

Uutta 
ulottuvuutta

Nostopalvelu S. Uiton 
syksyllä hankkima 
200-tonninen 
Terex-mobiilinosturi 
nostaa yrityksen 
Pohjanmaan kärkeen 
niin nostokyvyllä kuin 
nostokorkeudellakin 
mitattuna.

Harri Uitto on vuosikymmenten 
aikana muodostaut laajat verkostot, 
joiden kautta hän ostaa ja myy 
koneita ympäri maailmaa. 

Ohjaamossa kaikkia toimintoja hallintaan tietokoneilla.

Nostopalvelu S. Uitto 
hankki syksyllä uuden 
200-tonnisen Terex AC 
200-1 mobiilinosturin, 
jonka  hydraulinen 
puomi yltää 68 metrin 
korkeuteen ja 9 metrin 
ristikolla 77 metriin. 
Täysillä 69 tonnin 
vastapainoilla maksimi 
nostokyky on huimat 
200 tonnia ja 50 metrin 
päässä vielä 5800 kiloa.

Eteran 
Työkykypalkinnon 
voittaja 2015 on 

UPM
SILVESTA

Tutustu voittajaan – 
etera.fi/tyokykypalkinto

Jukka Koivumäki, toimitusjohtaja

Liebbherr 120 on vuoden 1998 mallia, mutta edleen täydessä iskussa.

VESA JÄÄSKELÄINEN, TEKSTI
JUHANI MÄKI-TEPPO, KUVAT
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Mustialan yhteismetsä 
on noin 6 000 hehtaa-
rin pinta-alallaan ete-
läisen Suomen suu-

rin yhteismetsä. Yhteismetsä on 
perustettu vuonna 1950 niin sa-
nottuna asutusyhteismetsänä eli 
asutustilojen yhteisenä metsämaa-

na. Hakkuusuunnite on kasvanut 
alkuvuosien noin 14 000 m3:stä/v 
tämän päivän noin 29 000 m3:iin.

– Yhteismetsän metsäsuunni-
telma uusittiin viimeksi vuonna 
2009. Silloin hakkuusuunnitetta 
voitiin kasvattaa kolmanneksella. 
Metsiä on hoidettu hyvin ja hak-
kuita tehty tasaiseen tahtiin, ker-
too Mustialan yhteismetsän toi-
minnanjohtaja Juha Simola.

Hyvä sijainti tuo etuja

Yhteismetsä myy puuta joka vuo-
si. Hakkuukertymästä noin puo-
let tulee harvennuksilta ja toinen 
puoli uudistushakkuista, myös tu-
kin ja kuidun suhde on puolet ja 
puolet.  Lounais-Hämeen alueel-
la, jossa yhteismetsä sijaitsee, on 
puunmyynnin kannalta hyvä kil-
pailutilanne.

– Harvennuspuunkin ostajia on 
kolme. Tukeista voimme lähettää 

tarjouspyynnön seitsemälle osta-
jalle, toteaa Simola. 

– Leimikot myydään 95 %:sti 
pystykaupalla, loput hankintakau-
palla. Yhteismetsän kaksi metsu-
ria hakkaavat metsänhoitotöiden 
ohessa ylispuukohteita hankinta-
na. Myös tiestö on alueella koh-
tuullisen hyvä.

Toimitusjohtaja Jorma Vahos 
MetsäVahos Oy:stä on Simolan 
kanssa samaa mieltä alueen eduista. 

– MetsäVahos Oy:n toiminta-
alueella on neljä suurehkoa yhteis-
metsää: Riitalan, Someron, Tora-
järven ja Mustialan yhteismetsät. 
Yhteismetsien leimikot ovat isoja 
ja metsät hyvin hoidettuja, kiittää 
Jorma Vahos. 

Perinteikäs ja luotettu 
toimija
Jos on yhteismetsä perinteikäs 
ja luotettu puuntuottaja alueel-

Iso metsikkökuvio, 
hoitotyöt ajallaan 
ja kunnollinen 
ennakkoraivaus – siinä 
hyvän korjuukohteen eväät 
Mustialan yhteismetsän 
alueella. Juha Simola, 
Mustialan yhteismetsän 
toiminnanjohtaja, odottaa 
puunkorjuussa hyvää ja 
tasaista korjuujälkeä.

laan, sitä on myös MetsäVahos 
Oy metsäkoneyrityksenä. Jorma 
Vahos on yrittäjä jo kolmannessa 
polvessa. Isä hankki vuonna 1979 
ensimmäisen metsäkoneen, Lo-
komo 909  ja ensimmäinen mo-
to alkoi yrityksen leivissä ryskyt-
tämään vuonna 1999. Jorma aloit-
ti  vuonna 1979 rekan ratissa ja jo 
samana vuonna uuden Lokomon 
penkillä. Siitä hän on päätynyt voi-
makkaasti kasvaneen metsäkone-
yrityksen johtoon. Nyt palkkalis-
toilla on 17 kuljettajaa ja työmail-
la 15 konetta. 

– Ei ole alanvaihto tullut mie-
leen. Metsässä ja luonnossa ole-
minen on tässä hommassa parasta 
itsenäisen toiminnan ohella. 

Yritys korjaa noin puolet Mus-
tialan yhteismetsän vuotuisis-
ta hakkuista. MetsäVahos Oy:lle 
Mustialan yhteismetsän hakkuut 
merkitsevät noin kymmenesosaa 
vuoden työmäärästä. 

– MetsäVahoksella on pitkäai-
kaiset, osaavat kuljettajat ja tiedo-
tus kuskilta yhteismetsälle toimii 
hyvin, Juha Simola painottaa.

Kuljettajalle tärkeää koneen 
toimiva tekniikka
MetsäVahos Oy uusii koneitaan 
10 000- 15 000 ajotunnin välein. Se-
kä urakoitsija että kuljettaja Mar-
ko Sieppi pitävät tärkeänä ja ter-
vetulleena teknistä kehitystä, jo-
ka on tapahtunut erityisesti mitta-
tarkkuudessa ja laitteiden toimin-
tavarmuudessa. Myös paikkatie-
don hyödyntämisen monipuolis-
tuminen on otettu ilolla vastaan.

– Tietotekniikan kehittyminen 
on tuonut työhön helppoutta ja no-
peutta, toteaa Marko Sieppi. 

Sieppi on Muonion miehiä, jo-
ka on lähtenyt  Pohjois-Suomes-
ta metsurin töiden päätyttyä Ete-
lä-Suomeen koneenkuljettajak-

si. MetsäVahos Oy:ssä hän toimii 
ensisijaisesti harvennushakkuissa 
moton kuljettajana.

– Vähälumisuus alkaa jo miellyt-
tämään, hän naurahtaa. 

Niin Sieppi kuin Vahoskin ar-
vostavat huolellisia leimikoiden 
karttarajauksia. Koneiden GPS:t 
pitävät yleensä koneen hyvin lei-
mikon rajojen sisällä. Mutta jos 
leimikko on rajattu huolimatto-
masti kartalle, kasvaa rajanylityk-
sen riski.

Sieppi toivoo, että koneenval-
mistajat perehdyttäisivät nykyis-
tä enemmän kuljettajia koneiden 
tekniikkaan. Silloin hyvästä ke-
hityksestä saataisiin nopeammin 
hyöty irti. 

 Ennakkoraivaus 
avainasemassa
Koneen toimintavarmuuden ja au-
tomatiikan ohella oleellista työn 

Yhteismetsällä hyviä hakkuukohteita
tehokkuuden kannalta on leimikon 
ominaisuudet. Sieppi painottaa eri-
tyisesti ennakkoraivauksen ja riittä-
vän poistuman tärkeyttä.

– Yhteismetsällä ja muilla isoilla 
metsänomistajilla hakkuut on sään-
nöllisiä ja metsät hyvin hoidettuja. 
Ennakkoraivaukset on tehty. Sellai-
seen leimikkoon on mukava mennä, 
sanoo Sieppi. 

Mustialan yhteismetsä kasvaa

Mustialan yhteismetsään liittyy jo-
ka vuosi 1-2 uutta osakasta liittä-
mällä metsänsä yhteismetsän aluee-
seen osuuksia vastaan. Lisäksi yh-
teismetsän osakaskunta ostaa uu-
sia alueita.  Pienien tilojen liittämis-
ten ja ostojen myötä paranee hitaas-
ti mutta varmasti myös tilarakenne 
Lounais-Hämeen alueella. Juha Si-
mola kannustaakin alueen metsän-
omistajia tutustumaan yhteismetsän 
toimintaan. 

Juha Simola (vas) ja Jorma Vahos arvostavat koneenkuljettajien osaamista. 
Ammattitaitoa vaaditaan erityisesti kuusikoiden harvennushakkuissa.

Marko Sieppi kertoo käsittelevänsä hyvässä harvennuskohteessa yli 1 000 runkoa päivässä.

TEKSTI  JA KUVAT PIRJO HAVIA, METSÄPREMIUM OY
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Salaojitus Leppinen Oy Martti Leppisen mukaan esimer-
kiksi navettainvestoinnit ovat lähes jäässä kun investointi-
tukipäätökset jätettiin tekemättä kun Ely-Keskukselta lop-
pui rahat syksyllä 2014, Leppinen havainnollistaa tukien ja 

maatalouden merkitystä maaseudun yritystoiminnalle. 
– Koko kesä on odoteltu myönteisiä investointitukipäätöksiä. 

Kun kaksi vuotta sitten navettarakennushankkeita oli monella ky-
lällä, nyt ei ole mitään. Eikä silloin työllisty myöskään paikalliset 
koneyrittäjät, putkimiehet, sähkömiehet, timpurit, rakennusura-
koitsijat eikä autoilijat. 

– Työmäärää havainnollistaa se, että esimerkiksi koneyrittäjä 
työllistyi aikaisemmin lähes koko kesäksi yhteen navettahankkee-
seen. Navetan pohjatyöt, viimeistelytyöt ja erilaiset liikenne- ja pi-
hajärjestelyt olivat koneella tehtäviä. Maaseudulla toimiville kone-
yrittäjille nämä hankkeet olivat merkittävä työllistäjä.

– Nyt syksyllä tukipäätöksiä on investointien osalta ruvennut tu-
lemaan. Mutta kun taloudellinen tilanne on epävarma, investoin-
tisuunnitelmat laitetaan hyllylle odottamaan tulevaa aikaa. Myös 
laki jarruttaa hankkeiden käynnistymistä, töitä ei voi aloittaa en-
nen kuin myönteinen tukipäätös on tehty. Maatalouden harjoitta-
ja ei voi edes omalla riskilläkään aloittaa töitä ennen tukipäätöstä, 
Leppinen ihmettelee. Esimerkiksi salaojitustyöt ovat olleet kortil-
la tänä kesänä.

Maidon- ja lihantuottajilla on samanlaiset ongelmat taloudes-
saan. Tuotteen hinnat ovat painuneet voimakkaasti, erityisesti mai-
don tuottajahinta on romahtanut Venäjän viennin loppumisen myö-
tä. Viime vuosien isot investoinnit heikentävät nyt erityisesti mai-
dontuotannon kannattavuutta, lihantuotannossa investoinnit ovat 
olleet maltillisempia, Martti Leppinen selvittää heikon taloudelli-
sen tilanteen taustatekijöitä. Ja jatkaa, että kun tilallisilla ei ole ra-

haa, koitetaan tehdä kaikki mahdolliset työt itse. Ja jos joudutaan 
teetättämään ulkopuolisilla, laskunmaksut viivästyvät. 

Koneurakointi O. Katila Ky:n Olli Katila on havainnut saman 
kuin Martti Leppinenkin. Raha ei kierrä enää samalla tavalla maa-
taloudessa kuin muutama vuosi sitten. Raaka-aineiden kuten rehun 
hinnat ovat nousseet ja samanaikaisesti sianlihan hinta on ollut huo-
no jo pitkään. Se on johtanut siihen, että lihan- eikä maidontuotan-
nossa ole investoitu mihinkään enää viimeiseen kolmeen vuoteen. 
- Kaikessa koitetaan säästää. Liete levitetään joko tilan omalla tai 
kimppakärryllä eikä palveluja osteta ulkopuolelta. Se taas ei ole hy-
vä asia, sillä muu kuin navetassa tehty työ on pois varsinaisesta lii-
ketoiminnasta. Navetan tuotos heikkenee jos isäntä on liian kauan 
poissa omalta työmaaltaan. Lihan tuottajan pitäisi muistaa, että tilan 
tuotto tulee navetasta, ei koneilla, Katila huomauttaa.
- Maataloustuotannon heikko taloudellinen tila näkyy maksukäyt-
täytymisessä. Aikaisemmin maksuajat olivat seitsemän päivää net-
tona, nyt pisimmillään jo 32 päivää. Osa laskuista on hyvin pitkillä 
maksuajoilla, sillä ne odottavat marraskuun tukien tilityksiä, jonka 
jälkeen ne menevät maksuun.
- Maidontuotannon tila on taloudellisesti vielä kohtuullinen. Mak-
suajat ovat kasvaneet seitsemästä päivästä 21:een päivään. Verrat-
tuna lihantuotantoon, jossa tuottajahinnat ovat olleet alhaalla jo pit-
kään, maidon tuottajahinta on romahtanut verrattain vähän aikaa 
sitten, Olli Katila toteaa.
  Sekä Leppisen että Katilan mukaan asialle on paikallisesti paljon 
tehtävissä. Maatalouden harjoittajat eikä kukaan muukaan halua 
elää tuilla, maataloudelle olisi tärkeää, että tuotteista saataisiin oi-
kea hinta. Mikäli ruoan hinta saataisiin oikealle tasolle ja ihmisen os-
tamaan kotimaista sekä tuottajalle maksettavat hinnat nousemaan, 
tilanne helpottaisi.

Maatalous 
on monella 
paikkakunnalla 
maaseudun 
taloudellinen 
selkäranka. 
Maatalouden 
harjoittaminen 
elättää runsaan 
joukon eri alan 
yrittäjiä sekä heidän 
työntekijöitään ja 
pitää siten pyörät 
pyörimässä. 
Mikäli maatalous 
voi huonosti, 
vaikutukset 
heijastuvat laajalle.

 Maatalous työllistää heikosti
ARI PIHLAJAVAARA

Olli Katila työllistyy maataloudessa pääasiallisesti lietteen levityksessä.  Sikaloista levitetään liete pelloille keväisin ja 
syksyisin, kaksi kertaa vuodessa. Navetoista lietettä levitetään 3-4kertaa vuodessa, syksy on lietteen levityksen sesonkiaikaa.

Jos haluaa eritellä tukalim-
massa taloudellisessa tilan-
teessa olevan maatalouden 
tuotantosuunnan, on se vil-

jan- ja sianlihantuotannossa. Mai-
dontuotannossakin on tiukkaa, 
mutta eurooppalaiseen hintata-
soon verrattuna maidolla menee 
vielä kohtuullisesti, arvioi maata-
louden taloudellista tilannetta Pro-
Agria Etelä-Pohjanmaan palvelu-
päällikkö Henri Honkala. Tuki-
politiikan muutos heikentää tilan-
netta lisää.

– Lihantuotannossa on ollut 
heikko suhdanne jo monta vuot-
ta. Sen myötä yrittäjien varmuus-
varannot ja säästöt, joita kerrytet-
tiin parempina aikoina, on syöty. 
Maidontuotannossa on investoi-
tu tekemällä investointilaskelmia 
paremmalla maidon tuottajahin-
nalla. Kun hinta on romahtanut, 
toimintaa pitää sopeuttaa vastaa-
maan uutta tilannetta. Ja siinä on 
hirveä työ.

– Ohjauskauden vaihtuminen 
vaikuttaa maataloustukien mak-
sattamisen tasoon ja aikatauluun. 
Tukien maksattamisrytmi muut-
tuu, syyskuun tuen maksatus siir-
tyy lokakuulle ja vuoden 2015 vii-
meinen tukimaksatus viivästyy ke-
säkuuhun 2016. Se vaikuttaa yrit-
täjien kassavirtaan, sillä esimer-
kiksi lainanhoitomaksut on ryt-
mitetty aikaisemman tukiaikatau-
lun mukaan.

– Lisäksi maataloustukien ta-
so on laskenut muissa tuotanto-
suunnissa paitsi naudanlihantuo-
tannossa. Viljanviljelyssä tuki on 
laskenut eniten, 50-80 euroa heh-

taaria kohti. Se merkitsee noin 
10 prosentin tuen pienenemistä, 
Henri Honkala selvittää heikon ta-
loudellisen tilanteen taustalla ole-
via tekijöitä.

Sianlihan, siipikarjan ja viljan-
tuotannossa energiakustannuk-
set ovat merkittävässä roolissa. 
Energiakulujen lasku on osaltaan 
pelastanut kyseiset tuotantosuun-
nat ylitsepääsemättömistä ongel-
mista. Lannoitteiden hinnat ovat 
pysyneet kutakuinkin samalla ta-
solla vuoden 2009 hintojen roi-
man nousun jälkeen. Uudet ra-
kentamismääräykset, uuden tek-
nologian käyttöönotto ja tiukentu-
neet päästövaatimukset ovat osal-
taan nostaneet kone- ja rakenta-
miskustannuksia. Kaikkiaan maa-
talouden kustannustaso on ollut 
lievästi nouseva.

– Viljan hinta on halvemmal-
la tasolla kuin 2-3 vuotta sitten 
mutta lievästi paremmalla tasolla 
kuin viime vuonna. Viljantuotan-
nossa saattaa siis kertyä hieman 
enemmän myyntituloja kuin vii-
me vuonna, jos onnistui saamaan 
puitua kaiken. Kotieläinpuolella 
myyntitulot ovat laskeneet, mai-
dontuotannossa eniten, noin 15-
20 prosenttia.

– Maksuvalmius on riippumatta 
tuotantosuunnasta erittäin ohut. 
Harvoin tukimaksatukset ovat ol-
leet niin tärkeitä kuin nyt. Maksu-
käyttäytyminen näkyy, maatalou-
dessa maksuajat ovat pidenneet ja 
niitä on siirretty odottamaan tule-
via tukimaksatuksia.

Heikko taloudellinen tilanne ei 
ole vielä heijastunut tilanmyyntei-

nä tai konkursseina Etelä-Poh-
janmaan alueella. Sen sijaan in-
vestoinnit koneisiin ja rakennuk-
siin ovat jäissä. Erityisesti sianli-
han ja viljantuotannossa on aikai-
sempien kireiden vuosien myötä 
kertynyt investointivelkaa. Ja ker-
tyy edelleen, Honkala arvioi. Ta-
lous näkyy myös pellon hinnois-
sa, jotka ovat Etelä-Pohjanmaalla 
lähteneet loivaan laskuun. Myös 
pellon vuokrahintojen nousu on 
taittunut. Suhdanne on kuitenkin 
taittumassa.

– Ensi vuodesta on odotetta-
vissa vielä taloudellisesti huono, 
vaikkakin aallonpohja on jo saavu-
tettu. Vuoden 2017 osalta on odo-
tettavissa selvää käännettä pa-
rempaan, ellei maailmanmarkki-
noilla koeta uusia yllätyksiä. 

– Ruoan kulutus kasvaa maail-
mantaloudessa ja sitten kun ku-
luttajat suuntaavat ostojaan taas 
parempiin tuotekategorioihin, 
maataloudenkin tilanne helpot-
taa. Toisaalta Kiina on iso vaikut-
taja ruokamarkkinoilla, sekä hin-
toihin että varastotilanteeseen. 
Kotimaisessakin maatalouden ta-
loustilanteessa on kyse globaa-
leista markkinoista ja niiden vai-
kutus heijastuu suoraan tänne. 
Suomi ei ole erillisen saari täs-
säkään mielessä, Henri Honka-
la huomauttaa. Varastot ovat kas-
vaneet elintarvikkeilla, ollaan yli-
tuotantotilanteessa. Esimerkiksi 
maidon osalta vienti on Valion va-
rassa. Ja kun Venäjän vienti tys-
säsi, Valion on keksittävä uusia 
markkinoita myymilleen maito-
tuotteille.

Maataloustuottajien 
talous tiukilla
 Kun aikaisempina vuosina maatalouden heikko tilanne on 
vaihdellut eri tuotantosektoreiden kesken, nyt kaikilla on 
kireää ja on ollut jo viimeiset 1-2 vuotta. Matala tuottajahinta 
ja samanaikaisesti nousseet kustannukset ovat ajaneet 
maataloustuotannon ahdinkoon. Halpa ruoka on pääsyy 
ongelmiin.
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men osat, sylinterit ja rungon osat. Stenseles-
sä tehdään ohjaamot, isoimmat kuormaimet 
ja hakkuupäiden rungot. Rottnen Stenselen 
toimipaikka on entisen konkurssiin menneen 
Kockums Skogsmaskinin konepaja. Kaikki 
loppuasennustyö on Rottnessa, noin 120 km 
Jönköpingistä Växjön suuntaan. 

Käsityön osuus on iso

Myös tuotekehitys ja pienosavalmistus se-
kä uusi tuotekoulutuskeskus ovat Rottnes-
sa. tehtaalla tekee sen havainnon, että kä-
sityön osuus on suuri, automaattisia työstö-
koneita ja hitsausrobotteja on vähälukuinen 
määrä. Ruotsissa Rottnella on 16 paikkakun-
nalla itsenäistä jälleenmyyntiä ja huoltoja va-
raosapalveluineen. Pohjoisin on Piteå ja ete-
läisin Hässleholm. Euroopaan myynnissä ol-
laan dealereitten varassa, kuten myös Poh-
jois-Amerikassa, vientipäällikkö Jan Henn-
berg kertoo. Jan Hennberg on monelle suo-
malaiselle tuttu mies mm FinnMETKO-näyt-
telyistä. Rottne Industri Ab on mukana Suo-
men Työkone Oy:n osastolla ensi syyskuun 
alun FinnMETKO2016 - tapahtumassa. Sak-
san Rodingin KWF:ssä Rottne on mukana ke-
säkuussa 2016. 

Nykyinen toimitusjohtaja on Rolf 
Andersson, perustajan poika. 
Perustaja Börje Karlsson aloitti 
metsätöissä isänsä apurina maata-

loustraktorilla, mistä sitten omien, itse kehi-
tettyjen ”metsäkoneiden” myynnin seurauk-
sena ryhdyttiin valmistamaan koneita pelkäs-
tään muille. Ensimmäinen itselle tehty maa-
taloustraktorin alustalle tehty vaijeripuomi-
kone myytiin naapurille ja seuraava hieman 
kehittyneempi seuraavalle naapurille, sana 
Rottnesta levisi työmaiden kautta.

Tuotanto on tasaista

Rottne Industri Ab valmistaa noin 12 - 13 ko-
netta kuukaudessa. Kotimaan konemyynnin 
osuus on 50 %, toinen puolikas menee lukui-
siin Euroopan maihin ja nyt taasen vauhdil-
la Pohjois-Amerikkaan. Australia on ollut ai-
kaisemmin vahvaa aluetta, mutta markkinas-
ta on nyt luovuttu. Tuoteohjelmassa on nel-
jä ajokonemallia ja neljä hakkuukonemallia. 
Ajokoneisiin saa muunneltavat kuormatilat. 
Rottne F13 (c-moottori) ajokoneeseen saa 
taka-akseliston kääntyvänä. Rottne - alustal-
la on valmistettu myös metsämaanmuokkaa-
jia, miinan raivaajia, hakkeen ja jätteiden kul-

jetukseen laitteita. Myös tuhkan metsään le-
vitykseen on tehty alustoja. Näiden osuus on 
kuitenkin pieni. Pääpaino on metsäkoneissa. 
Suomeen Rottne - metsäkoneita tuo Suomen 
Työkone Oy Seinäjoelta. Ensimmäinen ajo-
konekauppa on tehty ja luovutus on joulun 
seudussa. Esittelykierros on tehty ja Länsi-
rannikon konepäivillä oltiin mukana, kone-
kauppias Timo Yli-Hakola kertoo. 

Rottnen vahvuudet – oma 
osavalmistus
Vientipäällikkö Jan Hennbergin mukaan 
Rottnen vahvuuksia on oman osavalmistuk-
sen korkea laatu, koneiden helppo huollet-
tavuus ja mm ohjaamoiden mukavuus se-
kä hiljaisuus. Rottnella on Comfort Ride oh-
jaamot. Akselistoja koskeva yhteistyö on al-
kanut jo lähes 60 vuotta sitten saksalaisen 
NAF:n kanssa. Moottorit tulevat John Dee-
reltä Ranskasta. Rengastoimittajina ovat Trel-
leborg ja Nokian Heavy Tyres. Kuormaimet 
ja hytit sekä osa hakkuupäistä tehdään itse. 
SP-hakkuupäät ovat myös vahvasti hakkuu-
koneiden varustelistalla. Raskaat rungon 
osat valmistetaan alusta asti omalla konepa-
jalla Lenhovdassa. Näitä ovat mm kuormai-

ERKKI EILAVAARARottne Industri Ab 
– palasi Suomen 
metsäkonemarkkinoille

Uusi toimija on tullut kilpailuille metsäkonemarkkinoillemme. Kokonaan uudesta 
toimijasta ei ole kysymys, sillä Rottne - metsäkoneet olivat Suomessa mm. 1970 - luvulla, 
mm Rottne Blondin ajokone (1968 - 1985). Uuden konetyypin julkistus oli silloisilla Elmia-
messuilla Jönköpingissä.  Sen verran taustaa, että metsämies Börje Karlsson perusti 
yrityksen nimeltä ”Börjes Mekaniska Verkstad”. Tästä yrityksestä muotoutui nykyinen 
Rottne Industri Ab. Sijaintipaikka on edelleen yli 400 km Tukholmasta etelään, Rottne. 
Alue on Smålandia. Yli 220 henkilön työnantaja ja liikevaihdoltaan yli 45 miljoonan 
euron (450 milj. SEK) teollisuusyritys on panostanut voimakkaasti tuotekehitykseen.  
Rottne on valmistanut yli 6000 metsäkonetta, päämarkkina-alueen ollessa Eurooppa ja 
Pohjois-Amerikka sekä Venäjä. Rottnen oma lehti ”Greppet” kertoo 60 – juhlavuodesta 
ja jatkopanostuksista tuotekehitykseen. Ensimmäinen ”yhden miehen” prosessori 770 
tehtiin vuonna 1976. Tähän asti suurin panostus tehtiin vuosina 2013 - 2014. 

Suurin hakkuukone on Rottne H21, hakkuukoneita on neljä eri kokoluokkaa. 

Ajokoneista F10 – lisäkoodilla D, on kevein neljän kokoluokan koneista. 

Pienin hakkuukone on Rottne H8. Niitä on ajossa yli 60 kpl Ruotsin 

Värmlandissa ja mm Norjassa. 

Johtopaja, Rottne tekee paljon itse koneen osista, mm. 

johdotukset. Akselistot on NAF:lta Saksasta, moottorit John 

Deereltä Ranskasta, renkaat Nokian Heavy Tyresiltä tai 

Trelleborg:lta. 

Rottne Blondin on vanhemmalle koneväelle tuttu myös Suomessa, 

vientipäällikkö Jan Hennberg tuntee talon historian.

Suomen Työkone Oy:n tiimi ja tuotekoulutuksen vetäjät Rottnelta. Timo Yli-Hakola (vas.), Rolf Nilsson, 

Kenth Åkesson, Tatu Rintamäki ja Juha Pukkala (oik.)

Tuotantolaitokset ovat Växjön lähellä 3000 

asukkaan Rottnessa. Omia konepajoja on 

Lenhovdassa 30 km Rottnesta ja Pohjois-Ruotsin 

Stenselessä. Pienemmässä rakennuksessa 

aloitettiin 60 vuotta sitten, taustalla uusi 

konttorirakennus.

Rottne juhlii 60 vuotista taivaltaan.
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Seminaarin vieraat olivat Kii-
nan metsäministeriön (Sta-
te Forestry Administrati-
on) edustajia ja Koillis-Kii-

nan Liaoningin maakunnan met-
säalan asiantuntijoita. Seminaa-
rin pääpaino oli yksityismetsäta-
loudessa. Jämsän ammattiopistol-
la esiteltiin suomalaista metsäpuo-
len koulutusosaamista, metsäalan 
simulaatio-opetusta ja tuotiin esiin 
koulutusviennin mahdollisuuksia. 
Seminaarissa puhui mm Maa - ja 
Metsätalousministeriön virkamie-
hiä. Käännöstyötä kiina-suomi-kii-
na toteutti Dinglin Cai Helsingin 
Viikistä.

Jatkoa saattaa seurata 
FinnMETKO2016 
tapahtumassa syyskuussa
Kiinan ja Suomen seuraava met-
säkokous saatetaan järjestää Kes-
ki-Suomessa FinnMETKO2016-
näyttelyn yhteydessä. Edellinen 
kokous pidettiin viime vuonna Pe-
kingissä. Kokous Suomessa on 
varteenotettava vaihtoehto. Asia 
varmistuu myöhemmin. Jämsä 
olisi hyvä paikka tällaiselle koko-
ukselle ja näyttely sopii aiheeseen, 
kertoo ylitarkastaja Teemu Sep-
pä MMM:stä. Syyskuun kokouk-
seen osallistuisi noin 20 kiinalais-
ta vierasta ja joukko suomalaisia.

Metsä-Multia Oy:n ja 
Metsäliiton työmaakohde 
Saarijärven Pajupurolla
Koneelliseen puunkorjuuseen ja 
sen koneisiin tutustuttiin Metsä-
Multia Oy:n, Metsäliiton ja Pons-
se Oyj:n toimesta. Noin 9 hehtaa-
rin männikön harvennus tuo puu-
ta tien viereen noin 500 kuutiomet-
riä. Operaatiopäällikkö Arto Täh-
kävuori Äänekoskelta kertoi vie-
railujen määrän lisääntyneen mer-
kittävästi Äänekosken investointi-
päätöksen seurauksena. Mm EU-
virkamiehiä ja poliitikkoja oli edel-
lisellä viikolla metsäkohteilla. Vie-
raita kiinnosti niin Aki Väärämä-
en ajama ELK-kuormatraktori 
kuin Metsä-Multia Oy:n Scorpi-

on - hakkuukone. Hakkuukonetta 
ajoi Kyösti Karhila, jolla on ko-
kemusta metsäkonetyöstä useam-
pi vuosikymmen, joten hän tietää 
mistä puhuu vieraiden kysyessä. 
Metsä-Multia Oy on Laajan veljes-
ten, toisessa sukupolvessa, Akin 
ja Kain puunkorjuuyritys, jolla 
on työntekijöitä 70 henkilöä. Kai 
Laajan mukaan pisimmät työsuh-
teet ovat vuosikymmenten mittai-
sia, työntekijöiden pysyvyys ja am-
mattiosaaminen Multialla on ollut 
ja on korkeata tasoa.

Vierailun isäntä JAO lyhyesti

Jämsän ammattiopisto on yk-
si Suomen suurimpia metsäalan 
kouluttajia ja aktiivinen kansain-
välinen toimija metsäosaamisen 
viennissä. Jämsässä metsäalan 
koulutuksen volyymi on kaksin-
kertaistunut viimeisen kolmen 
vuoden aikana erityisesti kotimai-
sen työllisyystarpeen lisääntyessä. 
Nyt toteutettu Suomi–Kiina-semi-
naari on osa pitkään jatkunutta mi-
nisteriöiden välistä metsäyhteis-
työtä. Seminaarin tavoitteena oli 
vahvistaa jo olemassa olevaa toi-
mivaa yhteistyötä suomalaisten ja 
kiinalaisten viranomaisten ja alan 
toimijoiden välillä. Pitkäjäntei-
nen yhteydenpito voi johtaa käy-
tännön toimiin. Jämsässä on teh-
ty tarjouksia koulutusviennistä. 
JAO:n Ari Salmelan mukaan met-
säkoneen kuljettajatutkinto sekä 
koneellisen puunkorjuun erikois-
ammattitutkinto näyttötutkintoi-
na voisivat  olla  osa valtakunnal-
lisista pilottitutkinnoista. Haluai-
simme viedä metsäkoneenkuljet-
tajatutkinnon Kiinaan tai vaihto-
ehtoisesti Latinalaiseen Amerik-
kaan, Salmela jatkaa. Mm. Kiinas-
ta puuttuu lähes kokonaan työnte-
kijätason puunkorjuukoulutus. Li-
säksi suurin osa puusta korjataan 
yhä miestyönä, Salmela kertoo. 

Tämänkertaisen vierailun ja se-
minaarin käytännön järjestelyis-
tä vastasivat ylitarkastaja Teemu 
Seppä Maa- ja Metsätalousminis-
teriöstä ja koulutuspäällikkö Ari 
Salmela JAO:lta. 
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Kiinan metsäministeriön 
edustajia Jämsän 
ammattiopiston vieraana

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä isännöi monipäiväistä asiantuntijavierailua. Kiinan valtionhallinnon edustajia ja metsäalan 
asiantuntijoita vieraili Keski-Suomessa Suomi–Kiina-metsäseminaarin yhteydessä 13.–14.10.2015. Seminaarin järjesti Maa- ja 
metsätalousministeriö yhteistyössä Jämsän ammattiopiston (JAO) kanssa. Seminaarin ohjelma painottui metsä- ja biotalouteen 
ja erityisesti sen tulevien mahdollisuuksien esittelyyn.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä lyhyesti:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien 
omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen op-
pimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. Kuntayhtymän tulosalueita ovat 
Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattiopisto, Jämsän ammat-
tiopisto, Jyväskylän lukiokoulutus, Jyväskylän oppisopimuskeskus, 
kiinteistöliikelaitos ja kuntayhtymän johto. Jyväskylän koulutuskun-
tayhtymästä enemmän kotisivuilla www.jao.fi

Kiinalainen asiantuntijaryhmä Jämsässä JAO:n Myllymäen piha-alueella isäntineen; metsäkone- ja logistiikkakoulutuksen keskuksessa.

Koulutuspäällikkö Ari Salmela JAO:lta (vas.), Kai Laaja Metsä-Multia Oy:stä, Arto 
Tähkävuori Metsäliitosta ja Teemu Seppä MMM:stä Saarijärven metsäkohteella. 

Metsä-Multia Oy:n Scorpion - harvesterimies Kyösti Karhila (oik.) haastattelussa, 
keskellä tulkintehtävissä hyvin suomenkieltä puhuva opiskelija Dinglin Cai. 

Helsingin Viikissä, yliopistolla, 
metsätalouden opintoja päättävä 
Dinglin Cai tuntee hyvin Suomen 

ja Kiinan metsätaloutta.

Nuori mies Aki Väärämäki 
on ollut Metsä-Multia Oy:n 

metsäkonetöissä jo 8 vuotta.

Jao:n Ari Salmela keskustelemassa Ponsse China Ltd:n toimitusjohtaja Risto 
Kääriäisen kanssa. 
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Vanhus kerjää kunniaa

Muistelmateoksen kirjoittaminen 
ei ole vaikeaa. Sen myyminen on. 
Kustantajat torjuvat useimmat 
tarjotut muistelmat, ellei kirjoitta-

jalla ole hyvää suunnitelmaa markkinoinnista.
Vanha kikka on jättää henkilöhakemisto 

pois. Tällöin kirjakaupassa teosta selaileva 
tuttava ei helposti löydä, mitä kirjoittaja lau-
suu hänestä. On houkutus ostaa kirja, jos ar-
velee, että kommentteja on.

Toinen menetelmä on, että kirjoittaja soit-
telee tutuilleen muka kysyäkseen jotakin yk-
sityiskohtaa ja antaa siten ymmärtää, että kir-
jassa mainitaan tämäkin henkilö. Temppu li-
sää menekkiä.

Mutta nyt ilmestynyt Into Kustannuksen 
kirja on vielä kekseliäämpi. Kirjansa lopussa 
Erkki Lähde luettelee kolme sivua henkilöi-
tä, joiden edesottamuksia mainitaan kirjassa. 
Kun sivunumeroita ei anneta, paksun kirjan 
selailu on toivoton tehtävä kirjakaupan myy-
jän katsoessa paheksuvasti. Kirja on ostettava.

Toivottavasti Into Kustannuksen keksintö ei 
leviä. Lukijallakin pitäisi olla kuluttajan suojaa.

Ilman Lähdettä ei olisi jatkuvaa 
kasvatusta
Kirja tekee vakuuttuneeksi, ettei nykyisessä 
metsälaissa olisi lupaa harjoittaa jatkuvaa kas-

vatusta ilman Lähteen sitkeyttä. Tällainen tun-
nustus voidaan antaa täysin riippumatta siitä, 
mitä mieltä jatkuvan metsänkasvatuksen mah-
dollisuuksista ollaan. Vanhan vallan voimak-
kuus tosin näkyy siinä, ettei metsälaista löydy 
termiä jatkuva kasvatus. Tämän termin kek-
si Lähteen ystävä, selvänäkijänä ja kaukopa-
rantajana mainetta niittänyt Tapio Kaitahar-
ju, jolla oli alan ulkopuolisena pelisilmää ym-
märtää, ettei termi metsänhoidollinen harsin-
ta ole myytävissä suurelle yleisölle.

Kirjassa kuvataan Lähteen toimintaa Met-
säntutkimuslaitoksen palveluksessa. Hänet 
nimitettiin ensin maantutkimuksen professo-
rin virkaan, sitten metsänhoidon professorik-
si. Lähteen toive oli saada Metsäntutkimuslai-
tos toteamaan hänet päteväksi myös suomet-
sätieteen professorin virkaan, mutta sitä ei lai-
toksen hallinto suonut myönteisistä asiantun-
tijalausunnoista huolimatta.

Kaikissa nimityksissä Lähteellä oli hallin-
nossa tiukkoja vastustajia. Lähde kertoo yk-
sityiskohtaisesti, millaisia keinoja käytettiin. 
Myös viran hoito oli kiistojen kohteena.

Erityisen hankalaksi viran hoito tuli, kun 
Eljas Pohtila nimitettiin Metsäntutkimuslai-
toksen ylijohtajaksi. Lähde kertoo, että Pohti-
la valittiin ylijohtajaksi siksi, että häntä pidet-
tiin riittävän kovana miehenä panemaan Läh-
de kuriin. Riippumattomista lähteistä on saa-
tu sama tieto, että näin todella oli. Sekä vaiku-
tusvaltainen metsäteollisuus että vielä vaiku-
tusvaltaisempi MTK oli tämän takana.

Lähde ei kuvaa uskottavasti, miksi kumpi-
kin taho piti häntä henkilönä, joka olisi pitä-
nyt panna kuriin. Ilmeinen syy on, että Lähde 
oli puheissaan ja toimissaan äärimmäisen her-
ravihainen. Vastustettavia herroja olivat niin 
metsäteollisuuden edustajat kuin yksityismet-
sätalouden hallinto. Totta kai herrat hermos-
tuivat, kun metsänhoidon pääprofessori räk-
sytti asiasta jos toisestakin.

Lähde pyrkii unohtamaan 
rajatietosekoilunsa
Kirjassaan Lähde yrittää kuvata toimintaansa 
niin, että syntyisi mielikuva vakavasti otetta-
vasta luonnontieteilijästä. Toisin kuin varhai-
semmissa kirjoissaan ja pienemmissä kirjoi-
tuksissaan, hän ei nyt muistelmateoksessaan 
vetoa luonnon salattuihin henkivoimiin, joita 
niille herkistynyt näkijä, Lähteen ystävä Ta-
pio Kaitaharju opetti hänelle. Lähde ei kirjas-
sa selitä uskomuksiaan, joihin kuuluvat luon-
non sieluttamisen kautta niin tontut ja maa-
hiset kuin elollisten olioiden henkivoimia ku-
vaavat aurat. 

Vakavasti otettavana luonnontutkijana 
esiintyminen ei vakuuta. Onko Lähde unoh-
tanut, että hän maasäteilyyn uskovana perusti 
istutuskokeita, joissa taimet olivat väitettyjen 
säteilylinjojen risteyksissä, linjoilla tai niiden 
ulkopuolella? Entä Metsäntutkimuslaitokselle 
ostettu Kirlian-kuvauslaitteisto kasvien henki-
maailman kuvaamiseen? Eikä luonnontieteel-
lisestä lähestymistavasta todista sekään, että 
takavuosina Lähde väitti vanhojen mäntyjen 

MATTI KÄRKKÄINEN

Vanhus kerjää kunniaa

Erkki Lähde: Suomalainen metsäsota.  
Miten jatkuva kasvatus voitti avohakkuun 
Into Kustannus. 413 s.

latvuksen taipumista pohjoiseen johtuvan ete-
lästä tulevista saasteista ja UV-säteilystä. Vas-
toin kirjassa esitettyä puolustelua, Lähde väit-
ti Suomen metsien tuhoutuvan, ei vain vauri-
oituvan.

Lähde ei halua kirjassa tunnustaa, kuinka 
syvästi hän hurahti rajatiedon pauloihin ja it-
sekin esiintyi kirjoittajana luonnontieteelliset 
menetelmät liian rajoittuneina näkevässä yh-
teisössä. Tässä joukossa esimerkiksi toistetta-
vuus ei ollut tärkeää, vaan ainutkertainen ko-
keminen saattoi olla riittävä osoitus ilmiöstä. 
Tämä ”unohtaminen” näyttää kuitenkin Läh-
dettä vastustaneen tutkijajoukon yksipuolises-
sa valossa. Monille näistä tutkijoista esimer-
kiksi jatkuva kasvatus oli neutraali asia, mutta 
he vastustivat Lähdettä hänen innostuttuaan 
uskomusasioista ja sekoittaessaan niitä met-
säntutkimukseen. Maaäiti ei ollut Lähteelle 
pelkkä sanonta, vaan uskomuksellinen kan-
nanotto luonnosta.

Kirjassaan Lähde kyllä myöntää kiinnos-
tuksensa rajatietoon, mutta puolustelee asi-
aa sillä, että myös kirkkouskovaisilla on omat 
opinkappaleensa. Totta, mutta jos joku tutkija 
alkaa sekoittaa uskontoaan tieteenharjoituk-
seen, hänestä tulee tiedeyhteisön silmissä hyl-
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taskukalenteri

kiö. Lähteen kritisoinnissa oli osin kyse siitä, 
että tiedeyhteisö oli näkevinään uskomusteo-
rioista johdettuja tuloksia jo ennen kenttäko-
keiden perustamista.

Yksisilmäisyyttä ja omahyväisyyttä

Lähteen kirjan yksi puute on yksisilmäisyys. 
Konnia ovat Lähteen vastustajat, sankareita 
hänen puoltajansa. Tämä asenne näkyy esi-
merkiksi siinä, että Lähde puolustaa voimak-
kaasti nyt oikeudessa tuomion saanutta Riihi-
säätiötä ja sen takana oleva Kannisten perhet-
tä. Riihi-säätiö rahoitti avokätisesti Lähteen 
tutkimuksia, ja tältä kannalta puolustelun voi 
ymmärtää. Mutta olisi ollut kohtuullista miet-
tiä, oliko oikein ohjata halpoja asumispalvelu-
ja tarjoavan säätiön kautta köyhien vuokralais-
ten rahaa Lähteen tutkimuksiin. Näihin viritel-
miin Riihi-säätiön tuomio ei perustunut, mut-
ta on linjassa sen oikeuden käsityksen kans-
sa, että Kanniset käyttivät säätiön rahoja muu-
hun kuin säätiön ydintoimintaan.

Kirjasta jää huono maku myös siksi, ettei 
Into Kustannus ole huolehtinut asiansa osaa-
van kustannustoimittajan palveluista. Hyvä 
kustannustoimittaja olisi antanut Lähteelle 

neuvon, ettei uskonveljien ja -sisarien todis-
tuksia Lähteen erinomaisuudesta olisi kannat-
tanut laittaa kirjaan. Nyt usean sivun mittaiset 
Yrjö Norokorven,  Minna Hokan, Matti Oi-
karisen, Olavi Laihon ja monen muun laati-
mat kirjoitelmat profeettansa ansioista saavat 
lukijan kiemurtelemaan myötähäpeästä. Ei to-
den totta ole tyylikäs ratkaisu, että Lähde vo-
kotteli opetuslapsiaan kehumaan häntä hänen 
itsensä kirjoittamaan kirjaan.

Suuri arvoitus

Kirjan runsaasta annista huolimatta Lähde ei 
kerro omaa näkemystään siitä, miksi Metsän-
tutkimuslaitoksen ylijohtaja Eljas Pohtila ilmi-
selvästi vihasi häntä hyvin henkilökohtaisel-
la tasolla. Huonot välit alkoivat jo silloin, kun 
Lähde johti Rovaniemen tutkimusasemaa ja 
Pohtila oli siellä tutkijana.

Selitykseksi ei kelpaa, että näkemykset tie-
teestä olivat erilaisia. Yleinen elämänkoke-
mus osoittaa, että tarvitaan vahvempi syy.

Où est la femme? Missä on nainen?

 • 9/2015 • 9/2015
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tuote- ja palveluhakemisto

KONEYRITTÄJÄ 10/2015  Ilmestyy 18.12. Aineistopäivä on 25.11. 
Ota yhteys: Tapio Hirvikoski, puh. 040  9009  417 

tai tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

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

sales@havel.fi | +358 400 294901

Kantojyrsimet
Maanmuokkain
Telankiristimet

Klapikoneet
Suojaspiraalit

Ranturi-venetelineet

Lisätietoja ja videot 
tuotteista www.havel.fi

KOTIMAISET 
GIANT–HAKKURIT

UUDET JA KÄYTETYT
ESITTELYKÄYTÖSTÄ: 
Scania 480 8x4/4  -09
Giant S –rumpuhakkuri
aj. 73 tkm/ 1.500 h
Loglift F105ST96A
hp. 333.000 € +alv
Rahoitusmahdollisuus

Poratie 1, 40320 Jyväskylä
Tommi Lahti p. 0400 656 045

vain 1.500 h

Katso haketusvideot YouTubesta:  
Giant Hakkuri kanavalta

"Tiiviimmän yhteistyön 
aloittaminen metsäkes-
kuksen kanssa on yksit-
täisen yrittäjän kannal-

ta hyvä juttu. Yritys saa tietoa sii-
tä, mitä apua metsäkeskuksesta 
löytyy ja sana leviää keskusteluis-
sa myös eteenpäin yrittäjien kes-
kuudessa. Toivottavasti tällä yh-
teistyöllä saataisiin myös byrokra-
tiaa vähenemään ja yrittäjät pääsisi-
vät vaikuttamaan uusiin säädöksiin 
ja lakeihin jo valmisteluvaiheessa, 
sanoo Koneyhtymä Tahvanaisen 
ja Karelwood Oy:n toimitusjohta-
ja Janne Tahvanainen Kontio-
lahdelta, Pohjois-Karjalasta. Janne 
toimii Karjalan Koneyrittäjät ry:n 
varapuheenjohtajana ja metsäjaos-
ton puheenjohtajana. Valtakunnal-
lisessa Koneyrittäjäliitossa hän on 
metsävaliokunnan varajäsen. 

Janne on osallistunut useiden 
metsäkeskuksen vetämien kehit-
tämishankkeiden ohjausryhmä-
työskentelyyn. Hänen mielestään 
hankkeissa ei pidä olla tärkein-
tä toimihenkilöiden työllistymi-
nen, vaan konkreettiset ja osallis-
tujia hyödyttävät tavoitteet. Parhai-
na kehittämishankkeiden tuloksi-
na hän pitää nuorisolle suunnattu-
jen Työvoimaa metsäalalle ja Met-

säala ammatiksi -projektien myötä 
syntyneitä Metsä-TET -verkostoa 
sekä Metsäopetus.fi -verkkosivus-
toja. – Nuoria pitää saada innostu-
maan metsäalasta. Nuorten maail-
ma löytyy verkosta. Metsäalan pi-
tää saada viestinsä läpi sosiaalises-
sa mediassa ja vieläpä niin kiinnos-
tavasti, että nuori klikkaa Jaa -na-
miskaa! Voisiko kiinnostuksen he-
rättäjänä olla jokin näyttävä ennä-
tystempaus, jolla mediakynnys yli-
tettäisiin ja juttu lähtisi leviämään 
somessa, ideoi Janne.

Toimialan tulevaisuus

Metsätoimialan tärkeimpänä kehit-
tämistarpeena Janne pitää valtion 
varoilla kerätyn metsävaratiedon 
avaamista. Näin myös suojelu- ja 
luontokohteet olisivat toimijoiden 
näkyvillä, eikä metsänomistajalla 
olisi tarvetta pantata tietoja. Met-
sään.fi -palvelun kautta tiedot olisi-
vat yrittäjien käytössä ilman erilli-
siä suostumuksia. Hän näkee, että 
metsäkeskukselle tietojen avaami-
nen toisi uusia mahdollisuuksia ja 
lisäisi koko toimialan avoimuutta.

Metsäalan noste pitäisi Tahva-
naisen mielestä hyödyntää täysi-
määräisesti vaikkapa metsäalan 

työllistämiseen ja puunkäytön li-
säämiseen tähtäävien kehittämis-
hankkeiden kautta. Korjuuyrittäjiä 
puhuttaa tällä haavaa mahdollinen 
Kemera-tuen loppuminen kantokä-
sittelyltä. Janne pitää tätä tervetul-
leena asiana, hänestä kantokäsit-
telyn kustannukset pitääkin saada 
markkinaehtoiseksi ja säästyneet 
varat ohjata mieluummin nuorten 
metsien hoitoon. Kantokäsittelyä 
hän pitää tärkeänä, kunhan työn 
maksajana ei ole yrittäjä.

Koneyrittäjäliiton roolin Jan-
ne Tahvanainen näkee vahvistu-
neen, sillä nyt myös maa- ja metsä-
talousministeriö kuuntelee toimi-
alaa paremmin. Toivottavasti alka-
nut kehitys jatkuu, sillä toimiala tu-
lee metsäteollisuuden investointi-
en kautta työllistämään tulevaisuu-
dessa yhä enemmän. Tällä hetkellä 
tuotantolaitosinvestointien vaiku-
tukset eivät vielä näy metsäpäässä. 

Yritysten kehittyminen ja 
osaaminen tärkeää
Yrittäjien ja konekuskien koulu-
tuksia Janne pitää tärkeinä, mutta 
koulutuksien toteutuksessa yhteis-
työtä metsäkeskuksen kanssa tu-
lee kehittää. – Kuljettajat tarvitse-

Metsäkeskus tekee 
suunnitelmallista yhteistyötä 
yrittäjien kanssa

Suomen metsäkeskuksessa on 
aloitettu tänä vuonna yritys- ja 
yhteisöasiakkuusohjelman toteutus. 
Metsäkeskuksen asiakasneuvojat 
tapaavat yrittäjiä ja yhdessä 
mietitään, miten metsäkeskus 
voisi olla edistämässä yritysten 
liiketoimintaa, palvelujen 
kehittämistä tai yhteistyöverkostoa. 
Samalla asiakasneuvojat keräävät 
palautetta ja kehittämisehdotuksia 
metsäkeskuksen toiminnasta. 

vat monipuolista koulutusta, mutta 
koulutukset tulisi järjestää kelirik-
koaikana, jotta yrittäjien kannattaa 
lähettää työntekijät koulutuksiin. 
Päivän koulutus on kymmenen 
hengen yrityksessä iso rahallinen 
satsaus, joten koulutus pitää olla 
tehokkaasti täyttä asiaa. Metsissä 
tehtäviin töihin liittyvien koulutus-
aiheiden lisäksi myös asiakaspal-
velukoulutusta tarvittaisiin. Kou-
lutuksista olisi hyvä tulla yrittäjil-
le tiivis kooste ajankohtineen jo hy-
vissä ajoin, sanoo Janne.

Monen koneyrityksen tilanne 
on huonontunut, useat tekevät tap-
piollista tulosta. Koneyrittäjäliitto 
on perustamassa jäsenilleen help-
pokäyttöistä talouslaskuria omal-
le palvelimelleen. Palvelun avulla 
yrittäjä voisi peilata oman yrityk-
sen talouden tunnuslukuja kone-
yrittäjien keskimääräisiin lukuihin. 
Näin ehkä tappiota tekevät yrityk-
set heräisivät siihen, mitä yrityk-
sen toiminnassa pitäisi korjata. 

Jannen mielestä yrityksen johta-
misen pitää olla sellaista, että osaa-
va henkilöstö on motivoitunutta ja 
työ näin ollen tehokasta. – Virheitä 
voi aina sattua, mutta ne pitää tun-
nustaa ja korjata. Olemme asiak-
kaita varten, linjaa Janne.

LEILA LAUKKANEN

Kuva: Janne Tahvanaisen arkisto
Kuvateksti: Janne Tahvanainen John Deeren 
G-sarjan lanseerauskuvauksissa.

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

UUTUUS!

Uusi EC204 on Generation 2 -sarjan kuudes malli. Isosiskonsa 
tavoin EC204:lla on etuja, jotka lyövät useimmat kilpailijat 
laudalta.

• Kokonaan uudistettu 6-kanavainen pyörivä liitin, joka on 
varustettu NG10 ja NG6-venttiileillä

• Integroitu keskusvoitelu
• 45 asteen kallistuskulma
• Suuremmat holkkien halkaisijat
• Entistä parempi huollettavuus

www.engcon.com/gen2

EC204 2-4 t kaivinkoneisiin

Lisävarusteet: Tartuntakoura ▼



tietoa tietoa

48 49 • 9/2015  • 9/2015

tietoa tietoatietoa tietoa

den ovat nousseet merkittävästi. 
Jotta yhtiö pystyy vastaamaan ul-
koisiin kustannuspaineisiin, palve-
lemaan paremmin alueellisia poltto-
aine- ja lämpöasiakkaitaan sekä pa-
nostamaan palvelu- ja tuotekehityk-
seen se käynnistää suunnitelmaan-
sa koskien yhteistoimintalain mu-
kaiset neuvottelut tuotannollisista 

selle yrittäjävetoiselle yritykselle. 
Yrityksen valitsee Päijät-Hämeen 
Yrittäjien hallitus.

–Suuri kiitos tästä palkinnosta 
kuuluu loistaville yhteistyökump-
paneillemme ja asiakkaillemme ja 
tietysti upealle henkilökunnallem-
me. Olemme otettuja tästä palkin-
nosta ja se kannustaa eteenpäin. 
Palkintoa juhlitaan työn merkeis-
sä - tietysti", Terttu Keskinen-
Rönkkö ja Juha Rönkkö kiittävät.

jestämissä messuissa liikenne- ja 
pysäköintiasiat on hoidettu ennak-
koon messuja omistavien säätiöi-
den ja kaupunkien toimesta. Kent-
täolosuhteissa toteutetut messut 
on eri asia, jokainen järjestely pi-
tää suunnitella kokonaan alusta. 
Myös sääolosuhteiden vaikutus 
huomioidaan mm pysäköintialu-
eiden rakentamisessa. Konekulje-
tusten ja yleisön opastaminen, sa-
niteettitilojen taso sekä ravintoloi-
den hyvä säädösten mukainen ruo-
kahuolto, ovat asioita, joita voidaan 
kehittää yhteisesti. 

Messujen johtoryhmään kuu-
luvat edustajat kaikista jäsenmes-
suista, myös Puolan Eko-Las-
messuilta, Espanjan Tineon Astu-
rias Forest- messuilta ja Brasilian 
Expoforest:sta. 

Uusi pyörivä letkuliitin on 
useiden vuosien tutki-
mus- ja kehittämistyön 
tulos, ja siitä on saatu 

hyvin positiivisia tuloksia testeis-
sä ja kenttäkokeissa. 
– Olemme onnistuneet takaamaan 
K100:lle erittäin pitkän käyttöiän. 
Sen mahdollistavat uusi ainutlaa-
tuinen tiivisteratkaisu ja uudenlai-
nen pintakäsittely, jonka ansios-
ta tuote kestää erittäin hyvin kor-
roosiota ja kulumista, suunnitteli-
ja Julia Rönnberg kertoo. Halu-
an sanoa, että olemme tässä aivan 
kehityksen kärjessä.  Koko pyöri-
vän letkuliittimen rakenne on uu-
distettu. Se kestää hyvin taivutus-
kuormia, ja sen vääntövastus on 
pieni. Tämä estää monia letkurik-
koja, Julia Rönnberg toteaa.

Monissa pyörivissä letkuliit-
timissä suuria ongelmia aiheut-
taa se, että korkea paine kasvat-

Messuyhteistyössä so-
vitaan mm. työnäytös-
messujen aikatauluja 
mahdollisimman pit-

källe päällekkäisyyksien välttämi-
seksi. 

Seuraavat vuosikokoukset ovat 
loka-marraskuussa Saksassa 
2016, Ranskassa 2017 ja Brasilias-
sa 2018. Työnäytösmessujen ylei-
söturvallisuutta on pyritty kehittä-
mään yhteisesti. Tilapäisten telt-
tarakenteiden turvallisuuteen ja 
esim. sähkön tuottamisen turvalli-
suuteen on haettu yhteisesti ratkai-
suja. Messuyhteistyössä on haettu 
yhteisiä tekijöitä mm. liikenteen ja 
messuvieraiden pysäköintien su-
juvoittamiseksi. Kansainvälisten, 
suurten messukeskusten (mm. 
Hannover, Pariisi, Munchen) jär-

Forest Demo Fairs – messujen 
vuosikokous Haltiassa Vapo Oy:n päätuotteen eli 

energiaturpeen myynti-
volyymi on alentunut vii-
dessä vuodessa noin 50 

%. Suurin yksittäinen syy tähän 
on ollut turpeen käytön vähenemi-
nen lauhdesähkötuotannossa useil-
la miljoonilla kuutiometreillä. Kus-
tannukset tuotettua yksikköä koh-

ERKKI EILAVAARA

Espoon Nuuksionpäässa Haltia luontokeskuksessa järjestettiin 
Finnmetko Oy:n toimesta metsällisten demomessujen 
vuosikokous lokakuun alussa.

Kokousvieraat Nuuksiossa Haltian 
luontokeskuksessa (vas.) Ute Seeling, KWF, 

Saksa, Rudiger Staib, KWF, Thomas Wehner, 
KWF, Richard Lacheze, Euroforest, Ranska, 

Torbjörn Jonsen, ELMIA, Ruotsi ja Ilkka 
Savilampi (oik.) FinnMETKO2016. 

Valinnassa painottuivat 
usean vuosikymmenen 
työn tuloksena saavutet-
tu laajentuminen nykyi-

siin mittoihin. Valinnan peruste-
luissa mainittiin myös, miten yri-
tys on onnistunut nousemaan tun-
netuksi ja luotettavaksi valtakun-
nalliseksi toimijaksi.

Maakunnallinen Vuoden Yrit-
täjä -palkinto annetaan vuosittain 
menestyksekkäälle päijäthämäläi-

Stopteltat Oy:lle Maakunnallinen 
Vuoden Yrittäjä -palkinto 2015
Stopteltat Oy:n yrittäjät Juha Rönkkö ja Terttu Keskinen-Rönkkö 
palkittiin lauantaina Päijät-Hämeen Maakunnallinen Vuoden 
Yrittäjä 2015 – palkinnolla. 

Indexatorin 
uusi pyörivä 
letkuliitin 
tarjoaa 
modernia 
tekniikkaa 
Indexator Rotator Systems 
AB tuo markkinoille uuden 
pyörivän K100-letkuliittimen, 
joka on suunniteltu metsä- 
ja urakointikoneiden 
nykyisiin moderneihin 
hydrauliletkujärjestelmiin. 

Julia 
Rönnberg, 
suunnittelija, 
Indexator 
Rotator 
Systems AB.

taa pyörivän letkuliittimen vääntö-
vastusta voimakkaasti, minkä seu-
rauksena letkut kiertyvät ja sekä 
letkun että pyörivän letkuliittimen 
käyttöikä lyhenee merkittäväs-
ti. Indexator on useissa testeissä 
osoittanut, että K100:n vääntövas-
tus on jo alhaisissa paineissa puo-
let pienempi muihin markkinoilla 
oleviin pyöriviin letkuliittimiin ver-
rattuna. 

– Uuden tekniikan ansios-
ta letkuliitin pyörii vaivattomasti 
myös erittäin korkeissa paineis-
sa, K100:n vääntövastus on häm-
mästyttävän paljon pienempi kuin 
markkinoiden toiseksi parhaassa 
pyörivässä letkuliittimessä, Julia 
Rönnberg sanoo. 

Uuden pyörivän letkuliittimen 
muita etuja ovat kompakti rakenne 
ja pieni ulkohalkaisija, minkä ansi-
osta se on helppo sijoittaa osaksi 
erilaisia sovellusratkaisuja.

Vapo Oy suunnittelee muutosta 
toimintamalliinsa tavoitteenaan 
parempi kilpailukyky
Vapo Oy:n päätuotteen eli energiaturpeen myyntivolyymi 
on alentunut viidessä vuodessa noin 50 %. Jotta yhtiö 
pystyy vastaamaan energiamarkkinoiden muutoksiin, 
kustannuspaineisiin sekä parantamaan kilpailukykyään ja 
joustavuuttaan, se käynnistää yhteistoimintalain mukaiset 
neuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä 
toimintojensa uudelleen organisoimiseksi.

syistä toimintamalliuudistuksen lä-
piviemiseksi, taloudellisista syistä 
kannattavuuden parantamiseksi ja 
toimintojensa uudelleen organisoi-
miseksi.

Neuvottelut koskevat Vapo Oy:n 
konsernihallinnon toimintoja, Polt-
toaineet-liiketoimintaa, tiettyjä 
Lämpö- ja sähkö –liiketoiminnan 
yksiköitä sekä tuotannosta, toimi-
tuksista ja asiakkuuksista vastaa-
vaa alueorganisaatiota. Neuvotte-
lut eivät koske Vapo Oy:n pellet-
tiliiketoimintaa, Vapo Ventures ei-
kä Clean Waters –toimintoja. Kaik-
kiaan Vapo Oy:n henkilöstömäärä 
Suomessa on 430 työntekijää, joista 
yhteistoimintaneuvottelujen piiris-
sä on 249 henkilöä. Tämän hetken 
alustavan arvion mukaan neuvotte-
lut johtavat 155 nykyisen työtehtä-
vän lakkaamiseen, mutta samaan 
aikaan organisaatioon avautuu 97 
laajempia vastuita sisältävää uutta 
työtehtävää. Näin ollen tarjottavan 
työn määrän arvioidaan vähene-
vän enintään 58 henkilötyövuoden 

verran. Neuvottelut suunnitelluis-
ta muutoksista alkavat viikolla 44.

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyy-
nyn mukaan suunnitellun toiminta-
malliuudistuksen taustalla on tarve 
pysyvälle rakenteelliselle muutok-
selle, mikä johtuu sähkömarkkinoi-
den muutoksesta. ”Meidän on so-
peuduttava tuohon muutokseen, 
mutta samalla meillä on tärkeäm-
pänä tavoitteena luoda Vaposta 
joustava ja nopea asiakkaitaan ym-
märtävä ja palveleva asiantuntijaor-
ganisaatio, jonka vahvuudet perus-
tuvat omaan osaamiseen energia-
toimialalla, paikalliseen toiminta-
tapaan, vastuullisuuteen ja haluun 
uudistua”, Yli-Kyyny sanoo. ”Vaik-
ka emme arvion mukaan pysty ta-
kaamaan kaikille uutta tehtävää 
uudessa organisaatiossa toivon, et-
tä suunniteltu muutos ja uudet mo-
nipuolisemmat työnkuvat eri teh-
tävissä johtavat henkilöstön sisäi-
seen kiertoon ja resurssiemme te-
hokkaampaan käyttöön ”, Yli-Kyy-
ny sanoo.

Konekesko Oy julkisti elo-
kuun alkupuolella CLAA-
Sin kanssa solmimansa 
pitkäaikaisen jakelusopi-

muksen, jonka myötä CLAAS-trak-
torit tuotiin Suomen markkinoille. 
Kiinnostus uutta traktorimerk-
kiä kohtaan on ollut alusta saak-
ka suurta ja ensimmäinen sopi-
muksen puitteissa Suomessa teh-
ty CLAAS-traktorikauppa käteltiin-
kin jo ennen virallista ensiesittelyä 
syyskuun puolessa välissä.

Kauppa solmittiin K-maatalou-
den syyspäivien yhteydessä Lah-
dessa syyskuun 18. päivä ja ensim-
mäisen uuden sopimuksen puit-
teissa Suomeen myydyn CLAAS 
traktorin omistaja on Hilsdahlin 
Kartanon isäntä Hannu Vuorik-
ko. 

Myyty traktori on mallia AXI-
ON 830 ja koneeseen valittiin va-

Ensimmäinen Suomeen myyty 
CLAAS-traktori Hilsdahlin 
kartanolle Orimattilaan
Konekesko Oy ja CLAAS sopivat elokuun alussa yhteistyön 
vahvistamisesta Suomessa ja Baltian maissa. Tämän johdosta 
CLAAS-traktoreiden ensiesittely Suomen markkinoille pidettiin 
lokakuun alussa KoneAgria-näyttelyssä. CLAAS-traktoreiden 
kysyntä on ollut suurta heti tiedon julkistamisen jälkeen ja 
ensimmäinen CLAAS-traktorikauppa solmittiinkin jo syyskuun 
puolessa välissä ennen virallista ensiesittelyä.

rusteet viljatilan tarpeita ajatellen. 
Varusteiksi valittiin mm. 50 km/h 
laatikko, 9 kpl hydraulisia sähkö-
lohkoja, etunostolaite, runsaasti li-
sävaloja ja HEXACTIV -vaihteisto-
automatiikka kahdella kierroslu-
kumuistilla.  

Laadusta tunnetut CLAAS-ko-
neet ovat tilalla tuttuja entuudes-
taan, sillä tilan käytössä on ollut 
CLAAS koneita jo vuodesta 1974 
alkaen. Tällä hetkellä käytössä on 
CLAAS LEXION 470 –puimuri, jo-
ka on tänäkin syksynä ollut kovas-
sa käytössä sekä omaan että rah-
tipuintiin. Kyseinen puimuri on 
vuorossaan tilan toinen LEXION 
–mallin puimuri. ”Kokemukset 
CLAAS-merkistä on kertynyt jo 
pitkältä ajalta ja ne ovat pelkästään 
hyviä, joten uuden saman merkki-
sen traktorin ostopäätös oli help-
po”, Vuorikko kertoo.
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Ruotsissa Lantmännen tulee 
Valtran lisäksi edustamaan 
Fendtin koko tuotetarjoo-
maa, johon kuuluvat trakto-

rit, puimurit, paalaimet sekä rehun-
korjuu- ja heinäkoneet. Laajennetun 
yhteistyön myötä Lantmännen ottaa 
vastuun myös Massey Fergusonin ko-
ko tuotetarjooman maahantuonnista 
Ruotsissa, mutta tuotteiden myynnis-
tä vastaa edelleen nykyinen myynti-
verkosto. Norjassa ja Tanskassa Valt-
ran maahantuonnista tulee vastaa-
maan AGCO.  

–Laajennettu yhteistyö Lantmänne-
nin kanssa tukee AGCOn Euroopan, 
Afrikan ja Lähi-idän (EAME) kas-
vustrategiaa (´Route 66´), joka pai-
nottaa brändiemme koko tuotetar-
jooman asiakaskokemuksen vahvis-
tamista kahden jakelukanavan kaut-
ta”, kertoo Rob Smith, Senior Vi-
ce President, General Manager AG-
CO EAME.   “Pitkäaikainen yhteis-
työ muodostaa jatkossa hyvän pohjan 
vakaalle kasvulle Skandinaviassa ja 
olemme erityisen tyytyväisiä voides-
samme vahvistaa yhteistyötä ruotsa-
laisten viljelijöiden omistaman osuus-
kunnan kanssa.” 

Lantmännen kunnioittaa olemassa-
olevia sopimuksia maatalouskoneyh-
tiö CLAASin kanssa niiden voimassa-
oloon asti. Lantmännen tulee kuiten-
kin jatkamaan myytyjen koneiden 
huolto- ja varaosapalvelua koko nii-
den elinkaaren ajan. 

Lisää suorituskykyä

Kobelcon raskaskoneiden kes-
tävä suorituskyky on entistäkin 
vahvempi Generation 10 -mal-
leissa. Uusinta koneenraken-
nuksen osaamista edustaviin 
puomiin ja kaivuvarteen on 
tehty muutoksia rakenteeseen 
ja vahvistuksia nivelkohtiin. 

Kuljettajien työympäris-
tön parantamiseksi Kobelcon 
suunnittelun ja kokemuksen 
pohjalta Generation 10 -turva-
ohjaamossa (20-35t) on uudet 
kevyempitoimiset hallintavi-
vut, uusi "lukitusvipu" ja hallin-
tavipujen konsoli. Ilmastoinnin 
lisätyt ilmasuulakkeet ja takana 
oleva tavaralokero täydentävät 
Kobelcon tunnettua ohjaamo-
mukavuutta. Helpot määräai-
kaishuollot, pitkät huoltovä-
lit ja Euroopan varaosavarasto 
ovat viimeinen silaus Kobelco-
kokemukseen.

Konekeskon maarakennus-
koneiden myyntipäällikkö Ju-
ha-Matti Haapala kertoo Ge-
neration 10 -koneiden esittelys-
tä seuraavasti: “Generation 10 
-sarjan esittely on hyvä osoitus 
Kobelcon sitoutumisesta kestä-
vien ja suorituskykyisten, hel-
posti huollettavien ja luokkan-
sa parhaan polttoainetaloudel-
lisuuden tarjoavien koneiden 
valmistukseen.

–Uutuusmalli täyttää kas-
vavan asiakaskantamme tar-
peet. Uusi mallisarja esitel-
tiin INTERMAT Constructi-
on 2015 –messuilla ja nyt suo-
malaisilla asiakkailla on mah-
dollisuus päästä tutustumaan 
uuteen mallisarjaan. Ensim-
mäinen SK210LC-10 –kaivin-
kone on nyt nähtävillä Kone-
keskon Vantaan toimipisteel-
lä. 10-sarjan hinnat julkaistaan 
kokonaisuudessaan myöhem-
min tämän vuoden puolella ja 
lisää eri kokolukkien koneita 
saadaan Suomeen kevättalvel-
la 2016.”, kertoo Haapala

Generation 10 on Ko-
belcon uusin maan-
siirto- ja rakennus-
töihin suunnattujen 

kaivukoneiden mallisto am-
mattilaisille. Generation 10 on 
Kobelcon ensimmäinen mal-
li, joka täyttää Stage 4 -päästö-
vaatimukset ja mikä vielä tär-
keämpää, se määrittelee ko-
konaan uudet standardit luo-
kassaan. 

Enemmän työtä 
vähemmällä 
polttoaineella
Generation 10:n (20-35 t) 
myötä Kobelco on alentanut 
käyttökustannuksia entistä-
kin paremmalla polttoaine-
taloudella. Generation 10:n 
polttoaineenkulutusta on pie-
nennetty energian talteenot-
totekniikalla.

Generation 10 (esim. 
SK210LC-10) Stage 4 -moot-
torilla tarjoaa paremman suo-
rituskyvyn ja hyötysuhteen 
työympäristössään aiempaan 
vastaavaan Generation 9 -mal-
liin verrattuna. H-tilassa (ras-
kas työ), tuottavuus kasvaa 
6,7 % saman tasoisella polt-
toaineenkulutuksella. S-tilas-
sa (normaali työ) ja Eco-tilas-
sa polttoaineenkulutus on vai-
kuttavat 6,1 % pienempi.

Huollettavuus on entistä-
kin parempi useiden päivi-
tysten ansiosta, mukaan lu-
kien uusi kompakti ja helpos-
ti vaihdettava kanisterimalli-
nen hydrauliikan paluusuoda-
tin ja uudenlainen ilmanpuh-
distimen sisäelementti. Diag-
noosijärjestelmä on kuljetta-
jan käytettävissä ohjaamon 
näyttöruudulla keskeytykset-
tömän työn takaamiseksi; esi-
merkkejä näytölle tulevista ja 
äänimerkillä tehostetuista va-
roituksista ovat hydrauliöljyn 
ylikuumeneminen ja öljyn-
suodattimen tukkeutuminen.

Olemme polttoaineiden 
ohella edelläkävijöitä 
myös muissa autoiluun 
liittyvissä tuotteissa. 

Autoilijat ovat ottaneet Nes-
te Voltera Pro -tuulilasinpesunes-
teen omakseen ja olemme saa-
neet tuotteesta paljon positiivis-
ta palautetta. Palaute vahvisti, et-
tä markkinoilla on kysyntää myös 
muille entistä innovatiivisemmille 
tuotteille, kertoo Tero Järvinen, 
Nesteen tuotehallinnasta vastaa-
va johtaja.   

–Nyt lanseeratut Neste Paint-
coat Pro ja Neste Wheelcoat Pro 
ovat ainutlaatuisia ominaisuuk-
siltaan. Vastaavia nanoteknologi-
aa hyödyntäviä auton suoja-ainei-
ta ei ole markkinoilla. Nanotekno-
logialla on muutama etu esimer-
kiksi vahaan verrattuna. Pienet 
nanohiukkaset tunkeutuvat syväl-
le maalipinnan huokosiin tehden 
suojaavasta kalvosta erittäin tasai-
sen ja kattavan. Perinteinen vaha 
ei tähän pysty ja pintaan syntyy 
ajan myötä likaa kerääviä epäta-
saisuuksia, jatkaa Järvinen.

Nanolisäaineistus muodostaa 
ohuen läpinäkyvän suojakalvon 
vanteen tai maalin pinnalle, jolloin 
pöly ja lika irtoavat helposti eivätkä 
syksyn kura ja talven tiesuola pää-
se pinttymään auton maalipinnalle.

Suunnistus:
 • 2015 SM-sprintissä kultaa (sarja 
D15), 2015 SM-pitkällä matkalla ho-
peaa (sarja D15), 2015 SM-erikois-
pitkällä matkalla kultaa (sarja D15)
 • 2015 edusti Suomea nuorten EM-
kisoissa Romaniassa ja oli pitkäl-
lä matkalla 8. ja sprintissä 17 (sarja 
D16).   Inka oli myös mukana EM-
viestijoukkueessa, mikä oli sijoituk-
sissa seitsemäs.
 • Inka Nurminen on valittu kau-
delle 2016 suunnistusliiton nuorten 
suunnistusmaajoukkueeseen eli 
Trimtex-ryhmään 
Yleisurheilu:
 • juoksee kilpaa ja edustaa yleis-
urheilussa Jyväskylän Kenttäurhei-
lijoita (JKU)
 • keväällä 2015 SM-maantiejuok-
sussa 10 km:n matkalla N17 sar-
jassa hopeaa, SM-maastojuok-
sussa 2015 N15 sarjassa seitse-
mäs ja JKU:n joukkueella tytöt oli-
vat pronssilla, SM-ratakisoissa Ou-
lussa elokuussa 2015 N15 sarjassa 
2000m:llä neljäs
Hiihto: 
 • Talvella Inka hiihtää kilpaa. Hän 
edustaa Jämsänkosken Ilvestä. Kil-
pahiihdon Inka aloitti kunnolla tal-
vella 2015, jäämme odottamaan me-
nestystä tälläkin saralla. –ee

Lantmännen ja 
AGCO vahvistavat 
yhteistyötä 
Skandinaviassa 
Maailmanlaajuinen 
maatalouskoneiden 
valmistaja ja myyjä AGCO, 
Your Agriculture Company 
(NYSE:AGCO) ja Lantmännen, 
Pohjoismaiden johtava 
maatalousosuuskunta, 
ovat solmineet 
jakelusopimuksen, joka tähtää 
pitkäaikaiseen yhteistyöhön 
Skandinaviassa. Uuden 
kumppanuussopimuksen 
keskiössä on asiakaspalvelun 
parantaminen ja palvelutason 
vahvistaminen, mikä tukee 
kaikkien AGCOn premium-
tuotteiden myyntiä parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Valitse alansa ykkönen –

    SKF keskusvoitelu

Lisätietoja
020 7400 800

www.skf.fi

40 v.
Nesteen 
uudet 
nanotuotteet 
luottavat 
suomalaiseen 
innovaatioon 
Neste lanseerasi 
joulukuussa 2014 
kotimaiseen 
nanoteknologiaan 
perustuvan ainutlaatuisen 
Neste Voltera Pro 
-tuulilasinpesunesteen. 
Nyt Pro -tuoteperhe 
laajenee kahdella 
uutuudella: Neste 
Paintcoat Pro ja Neste 
Wheelcoat Pro -tuotteilla, 
jotka antavat tehokkaan 
ja pitkäaikaisen suojan 
maalipinnalle ja 
alumiinivanteille.

Kobelco-kaivinkoneiden uusi 
10 –sarja tulossa myyntiin
Kobelco Construction Machinery Europe B.V. (KCME) on 
lanseerannut uuden 10-sarjan kaivinkoneet Euroopassa. 80 
vuoden kokemukseen pohjautuva japanilainen suunnittelu 
ja teknologia yhdessä asiakaspalautteen kanssa ovat olleet 
uuden Japanissa valmistettavan “Generation 10” -sarjan 
lähtökohtina.

tietoa

FinnMETKO2016 
tukee Jämsän 
seudulla kahta 
nuorta urheilijaa

Toinen kaudella 2015 – 
2016 tuettavista nuorista 
urheilijoista on Inka Nurminen. 
Hän on 15-vuotias suunnistaja, 
joka edustaa Jämsän Retki-
Veikkoja. Menestystä on jo 
tullut kotimaassa ja ulkomailla 

Inka Nurminen on 15 - vuotias kovan 
tason jämsäläinen urheilija.

Amerikkalaisena yrityk-
senä Carltonin tuotteet 
ovat rakennettu kestä-
mään kovaa käyttöä. 

Teräs on paksua, laakerit isoja 
ja kaikki muukin on suunnitel-
tu kestämään myös sen jälkeen 
kun kone on lähtenyt myymäläs-
tä. Näissä isoissa koneissa yk-
sinkertaisuus on valttia. Konei-
den suunnittelussa on panostet-
tu niiden helppokäyttöisyyteen. 
Huollot ovat nopeita tehdä ja ku-
luvat osat helppo vaihtaa.

Nykypäivän pihat ovat usein 
pieniä ja kantojen ympäristöt 
monesti täynnä kiviä. Kauko-oh-
jatuilla koneilla työskentely ah-
taissa paikoissa ja lähellä raken-
teita onnistuu tehokkaasti ja tur-
vallisesti. Näet aina tarkasti mitä 
jyrsit ja näin vältät vahingot ko-
neelle ja ympäristölle!

Koneita maahantuo ja myy 
Puunkaatopalvelu O & L Oy, jo-
ka kaataa pihapuita pääkaupun-
kiseudulla.  Koneita on mahdol-
lisuus tulla kokeilemaan työ-
maalle tai ottaa vuokralle testat-
tavaksi.
www.puunkaatopalvelu.com
www.carlton-europe.fi

Puunkaatopalvelu O & L Oy maahantuo Carlton koneita

J.P. Carlton on vuodesta 1952 asti valmistanut laadukkaita työkoneita arboristien ja 
muiden metsäalan ammattilaisten käyttöön. Yrityksen valikoimasta löytyy kantojyrsimiä 
13-hevosvoimaisesta aina 250-hevosvoimaisiin jyrsimiin saakka. Hakkureissa kapasiteettia löytyy 
15cm ja 50cm väliltä. Carltonin brändi on maailmanlaajuisesti tunnettu tinkimättömästä laadusta, 
luotettavuudesta ja kyvystä kehittää koneita jatkuvasti käyttäjäystävällisimmäksi.
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STIHL - .404” Rapid Micro Harvester Special

STIHL Rapid Micro Harvester Special -teräketju

Täyttää ammattimaisen puunhakkuun korkeat vaatimukset. Kaikkiin ketjunosiin 
kohdistuneella tuotekehittelyllä on ketjun katkeamistaipumusta vähennetty
tuntuvasti - leikkuutehon pysyessä yhtä korkeana kuin ennenkin.

- .404” RMHS -teräketjun veto- ja sivulenkkejä, leikkuuhampaita
  ja niittipultteja on vahvistettu huomattavasti.
- RMHS teräketjua voi käyttää jopa 70 % kauemmin kuin
  perinteisiä harvesterin teräketjuja.

STIHL Jälleenmyyjäsi:

Kuhmon pyörä ja pienkone KUHMO
Mottimaja ILOMANTSI,  LIEKSA

Neste Lohilahti LOHILAHTI
Teroituspalvelu Kankaanpää OULU

Uittokalusto TAMPERE
Markkinointi Tapio Nyrönen VIITASAARI

Lisätietoa myös:
info@stihl.fi 

Teräketjut valmistetaan Sveitsiläisellä huipputarkkuudella,
STIHLin kehittämillä koneilla - omalla tehtaalla Sveitsissä!

www.stihl.fi 

RMHS_mainos.indd   1 8.9.2015   14:23:45

OSAAMME ENEMMÄN 
KUIN USKOIMMEKAAN

www.metsahyvinvointi.fi

Metsähyvinvointi  
syntyy hyvinvoivista  

ihmisistä, kyvystämme  
uudistua ja uudistaa. 

Osaamisesta ja halustamme 
oppia lisää. Motivoitunut 

ihminen saa  
aikaan tuloksen.

Tule mukaan!

Osaamme enemmän kuin uskoimmekaan

Jukka Humalainen 0400 715 949 / www.ideachip.com

Työvälineitä
       25 vuoden kokemuksella

Ideachip on Suomen johtava mobiilien hakkureiden ja 
murskaimien maahantuoja. Pitkän kokemuksemme ansiosta 
voimme tarjota aina parasta ratkaisua ammattitaidolla.

PUUSTA BIOENERGIAA

Ideachip Machine Oy
Jokimäentie 1, 
16320 Pennala

puh. (03) 882 140
fax   (03) 882 1432



> www.valtra.fi
> #ValtraNewN
Valtra is a worldwide brand of AGCO. ® 

KOOLTAAN KOMPAKTI.
SUORITUSKYVYLTÄÄN
YLIVOIMAINEN.

Tiloilla on suuria ja pieniä töitä.  
Rakensimme yhden traktorin tekemään ne kaikki. 

Uusi Valtra N-sarja on kooltaan kompakti ja teho-paino 
-suhteeltaan ylivoimainen luokassaan. Työn tarkkuus 
saavutetaan ketterällä käsiteltävyydellä ja esteettömällä 
näkyvyydellä. 

VALTRA
SMART

I N S I D E

MYYMME NYT KAIKKI ESITTELYKONEET   
0 % KOROLLA KESÄKUUN 2016 LOPPUUN. 
3 VUODEN TAKUULLA. 

Valtra-osamaksu-

sopimusehtojen 

mukaan. Voimassa 

31.12.2015 asti.

Kaikissa uusissa N-mallaissa on  
Valtra Smart -telemetriavalmius vakiona.
Kysy omalta Valtra-myyjältäsi mahdollisuutta 
koeajaa tämä Valtra-uutuus.

VAL_N4+esitt_A4_210x270+3_KY_15.indd   1 29.10.2015   10.18
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