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MOOTTORITEHO 123 kW / 165 hv TYÖPAINO 22.120 - 23.580 kg KAUHAN TILAVUUS max. 1,69 m³

Ylpeänä esittelemme uudet 11-sarjan kaivukoneet
PC210LC-11 kaivukone on nopea, tehokas ja tarkka. Uusi Komatsu EU Stage IV -moottori tar-
joaa merkittävästi pienemmän polttoainekulutuksen jo tunnetusti vähäkulutuksisiin Komat-
su-maanrakennuskoneisiin. Nauti ensiluokkaisesta Komatsu-mukavuudesta, 3G viestintä-
ominaisuuksista sekä uusista turvallisuusominaisuuksista. Komatsu PC210LC-11 on helppo 
hallita ja sen työteho on aivan omaa luokkaansa.

METALLITIE 6 · 33960 PIRKKALA 
PUH. 020 775 8400 · www.sr-o.fi 

PC210LC-11
HYDRAULINEN KAIVUKONE
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”Meillä teet reilua kauppaa suoraan 
konevalmistajan kanssa”

– JUSSI HENTUNEN
Vaihtokoneiden tuotepäällikköPONSSE

VAIHTOKONEET
VOIMALLA 24 PISTEEN PALVELUVERKOSTON! Ponssen erinomainen palveluverkosto on vaihto- 
koneasiakkaamme apuna kautta maan. Aina läheltä löytyvät asiantuntijat, laaja varaosavalikoima  
ja vankka konevalmistaja ovat palvelun laadun tae. PONSSE-vaihtokoneisiin tarjoamme myös tuotta- 
vuutta parantavia päivityksiä ja koulutuksia. Reilusti käymään, ja tervetuloa asiakkaaksi!

1. KEMIJÄRVI 
METSÄKONEHUOLTO J. LAHTELA OY

2. ROVANIEMI 
PONSSE OYJ

3. PUDASJÄRVI 
LIIKKUVA KONEENKORJAUS  
R. PEKKALA

4. KIIMINKI 
PONSSE OYJ

5. PUOLANKA 
TMI MATTI JUNTUNEN

6. SUOMUSSALMI 
TRAKTORIHUOLTO T. JUNTUNEN

7. KAJAANI 
PONSSE OYJ

8. KUHMO 
JOUNI KYLLÖNEN

9. OULAINEN 
OULAISTEN METSÄKONEHUOLTO
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PONSSE OYJ

11. NURMES 
PONSSE OYJ

12. PIHTIPUDAS 
KONEHUOLTO PASANEN OY

13. SEINÄJOKI 
PONSSE OYJ

14. KUOPIO 
PONSSE OYJ

15. ILOMANTSI 
PONSSE OYJ

16. JOENSUU 
PONSSE OYJ
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18. JOUTSA 
KONELIIKE P. NIEMINEN KY
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PONSSE OYJ
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PONSSE OYJ

21. PUNKAHARJU 
PUNKAHARJUN AM-ASENNUS OY

22. PÖYTYÄ 
KONEHUOLTO P. KULA

23. HYVINKÄÄ 
PONSSE OYJ

24. KOUVOLA 
PONSSE OYJ

 
Jani Liukkonen maajohtaja  
Puh. 040 095 3847

 
www.ponsse.com/fi/vaihtokoneet

Hannu Eloranta Vieremä 
Puh. 040 050 9479

Pekka Rajala Jyväskylä 
Puh. 040 528 2875

Reijo Puska Seinäjoki 
Puh. 040 027 2158

Risto Suorsa Joensuu 
Puh. 040 565 3933

Joel Uusi-Mikkola Tampere 
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Petteri Mella Hyvinkää 
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Seppo Alanne Kouvola 
Puh. 040 721 2617

Sampo Pulju Rovaniemi 
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Puh. 040 593 6366
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Yhdeksän merkittävimmän pohjoismaisen metsäte-
ollisuuskonsernin liiketulosprosentti on välillä 8 
– 13,9 %. Parhaana jatkavat pieni Holmen ja iso 

SCA Ruotsista. Heti kannassa on Kauppalehden keräämi-
en tietojen mukaan UPM-Kymmene Oyj. StoraEnso ja UPM 
painuivat alle 10 mrd. euron liikevaihdolla mitaten. Tulos-
kunto on kohentunut ja samalla osingon jako. Suomessa jae-
taan Kauppalehden mukaan 11.7 mrd. euroa osinkoja tä-
nä keväänä. Osingonjaon euromäärä on pienempi kuin ke-
väällä 2016. 

Metsään.fi palvelu on nyt maksuton metsäalan toimi-
joille maaliskuun alusta lukien. Yrityksiä on palveluun re-
kisteröityneinä käyttäjinä 400, määrä tulee nousemaan. Pal-
velun kehittäminen maksoi 10 milj. euroa, on tärkeää, että 
käyttöä löytyy ja käyttökynnys on matala. Vapaa metsäva-
ratieto luo työtä koko maahan. 

Ponsse Oyj luovutti helmikuussa 12000. metsäkoneen 
Vieremällä. Pitkä työ, innovointikyky ja investoinnit ovat 
luoneet tälle konemäärälle uskottavuuden markkinoilla. 
Suolahden Valtra sai A-sarjan uudelle traktorilleen mer-
kittävän kansainvälisen tunnustuksen helmikuun lopun SI-
MA messuilla. Komatsu Forest investoi syksyllä valmitu-
vaan uuteen toimitilaan.

Lehdessämme on kattaus maarakennustoimialan ny-
kypäivästä. Digitalisaatio on tullut alalle. Digitalisaatio-
ta käydään läpi perjantaina 7.4. Tampereella koneyrittäji-
en maarakennuspäivässä. Asiasta kiinnostuneet mukaan! 
Ohjelma on www.koneyrittajat.fi sivuilla. 

Metsäteho Oy tutkii puunkorjuun kausivaihtelun tasaa-
mista. Korjuukelpoisuuskartat laatii Arbonaut Oy. Kartat 
auttavat tunnistamaan kohteen korjuukelpoisuuden. Kel-

Pääkirjoitus

www.koneyrittajat.fi

kustantaja, julkaisija

FinnMetko Oy
Sitratie 7•00420 Helsinki
p. 040 9009 410 
Y-tunnus 0757675-8 
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Tapio Hirvikoski •p.040 9009 417 • tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi
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poisuutta ennustetaan mallilla, mikä huomioi pysyviä tai 
hitaasti muuttuvia tekijöitä. Tekijät johdetaan koko maan 
kattavista kaukokartoitus- ja karttatiedoista. Malli pää-
tyy 5-portaiseen korjuukelpoisuusluokitukseen. Hankkeen 
edetessä asiaan palataan tekijöiden toimesta Koneyrittä-
jä – lehdessä. 

Kuntavaalit ovat 9.4. muista äänestää! katso s.7

Koneyrittäjien  
maarakennuspäivä  

7.4.2017 Tampereella 
4041 0763

 Painotuote

Metsäteollisuudessa liiketulosprosentti on noin 10 %

Erkki Eilavaara päätoimittaja

Koneyrittäjien  
metsäpäivä  

6.10.2017 Jyväskylässä 

ohjelma löytyy 
www.koneyrittajat.fi

www.volkswagen-hyotyautot.fi

Vuoden 2017 Pakettiautossa on huomioitu erityisesti ammattilaisten tarpeet. Crafter on ensim-
mäinen pakettiauto, jossa on 8-vaihteinen automaattivaihteisto kaikille vetotavoille: etu- ja taka-
vedolle sekä 4MOTION-nelivedolle. Crafter vastaa kaikkiin kuljettajan toiveisiin tarjoamalla jopa
15 kuljettajaa avustavaa järjestelmää, esimerkiksi tunnistinohjatun kylkisuojauksen. Tutustu
osoitteessa volkswagen-hyötyautot.fi.

Uusi Crafter. Nyt jälleenmyyjillä.

Paras kuljettaa varmasti.

2017

Laajin voimalinjavalikoima ja innovatiivisimmat kuljettajaa avustavat 
järjestelmät tekevät Crafterista parhaan työpaikan kuljettajalle.

Täysin uusi Volkswagen Crafter.
Vuoden Pakettiauto 2017.

Crafter-mallisto alk. 36 193 € CO2-päästöllä 193 g/km, yhdistetty EU-kulutus 7,4 l/100 km, CO₂-päästöt 193–199 g/km. 
Suositusvähittäishinnasto 1.3.2017, sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein.
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Tämä vertailu saattaisi kertoa 
kuntien päättäjille, että pääoman 
tehokkuuden parantamiseksi yhä 
suurempi osa kuntien infrapal-
veluista voi olla järkevää toteut-
taa alueellisen yksityisen toimi-
jan avulla.

Kuntien infra kuntoon -selvitys 
löytyy mm. verkko-osoitteesta: 
www.koneyrittajat.fi 

Selvityksen tilanneiden järjes-
töjen mukaan kunnista tulee pär-
jäämään parhaiten se, joka kyke-
nee hankkimaan palveluja jousta-
vasti oman alueensa erikokoisilta 
yrityksiltä. Järjestöjen ja tutkimuk-
sen tekijöiden mukaan kuntien tu-
lisikin tuottaa yhdyskuntateknii-
kan palvelunsa läpinäkyvämmin, 
jotta tuottavuuden vertailu julki-
sen toimijan ja yksityisen toimijan 
välillä onnistuisi. 

men Yrittäjien pääekonomistin 
Mika Kuismasen mukaan kunti-
en toiminnan tehostaminen infra-
markkinoilla on verovarojen vas-
tuullista käyttöä.

– Olennaista on kysyä: Mitä, kuin-
ka ja kenelle palveluja tuotetaan. 

Kuismasen mukaan selvitys 
osoittaa sen, että kunnissa on 
inframarkkinoilla olemassa palve-
luita, joita kannattaa harkita toteu-
tettavan markkinaehtoisesti. Toi-
saalta kunnissa on myös palvelui-
ta, kuten kaavoitus, joka kannattaa 
pitää kunnan omissa käsissä. 

Kuismanen nosti esiin kuntien 
nykyisiä inframarkkinoita kahlit-
sevina tekijöinä muun muassa po-
liittisten prosessien ennakoimat-
tomuuden, informaation läpinä-
kymättömyyden ja rajoitetut mah-
dollisuudet reagoida tai osallistua 
markkinoiden vaatimuksiin.

lä se on yksi niistä keinoista, jotka 
varmistavat myös alueen pienempi-
en toimijoiden pääsyn mukaan kun-
tien inframarkkinoille. 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Ja-
ri Koskinen kertoi arvionaan, et-
tä kyllä kunnissa ollaan herätty kor-
jausvelkaan ja tuottavuuseroihin, 
kun verrataan kuntien yhtiöitä ja or-
ganisaatioita yksityisiin yrityksiin.

Koskisen mukaan löytyy kuntia, 
joilla on jo pelkästään katuverkos-
saan noin 10 miljoonaa euroa kor-
jausvelkaa. Lisäksi hän totesi, että 
selkeitä tuottavuuseroja kuntien vä-
lillä löytyy esimerkiksi teiden ja ka-
tujen talvikunnossapidossa.

Kuntien inframarkkinat ovat 
moninaiset
Kuntien inframarkkinat ovat moni-
puoliset ja merkittävät, joten Suo-

talaisen hyvinvointi. Mäkysen mu-
kaan se onnistuu parhaiten, kun 
muun muassa kunnan elinkeino-
politiikka, kaavoitus ja sivistys-
toimi toimivat yhdessä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

– Kuntiin on luotava kokeilu-
kulttuuri, joka mahdollistaa toi-
mintojen kehittämisen ja sen kaut-
ta tuottavuuden kasvun. Tämä vaa-
tii vaihtuvia ja joustavia verkosto-
ja, joissa julkiset ja yksityiset toi-
mijat ovat tasaveroisia kumppa-
neita. 

Kuntien infran korjausvelka 
on miljardeja
Kuntien korjausvelan määrä infra-
rakenteissa on noin 2,5 miljardia 
euroa. Kuntien hallinnoimien tai 
omistamien kiinteistöjen korjaus-
velan arvioidaan olevan noin 5 mil-
jardia euroa.

Tämän vuoksi kuntien tekemät 
ja hankkimat yhdyskuntatekniset 
palvelut on tehtävä kustannuste-
hokkaasti.

– Kunnissa pitää havahtua tä-
hän korjausvelan määrään. Se ei 
nimittäin itsestään katoa. Kunti-
en tilaajaosaamista tulee kehittää 
ja huolehtia siitä, että niiden han-
kintatoimet ja kuntayhtiöt toimi-
vat läpinäkyvästi, totesi Koneyrit-
täjien varapuheenjohtaja Markku 
Suominen.

Suomisen mielestä kuntien ti-
laajaosaamista ei saa hävittää, sil-

Taloustutkimus selvitti 21 
kunnan teknisen toimi-
alan laajuutta ja tehok-
kuutta Koneyrittäjien, 

Infra ry:n, Suomen Yrittäjien ja Ra-
kennusliiton toimeksiannosta. Läh-
teenä olivat kuntien julkiset tiedot. 

– Jokaisella kunnalla ja kunnal-
lisella organisaatiolla on oma han-
kintapolitiikkansa ja strategiansa, 
kertoi Taloustutkimuksen tutki-
musjohtaja Pasi Holm.

Holm kertoi, että tutkimuk-
sen tavoitteena oli verrata kunti-
en infra-alan yksiköiden toimintaa 
yksityisen sektorin yritysten kans-
sa. Tavoitteen saavuttaminen ei ol-
lut helppoa.

Kuntien omaisuuden hallintaa 
ja hankintastrategioita pystyttiin 
lopulta tarkastelemaan vain ylei-
sellä tasolla. Vaikeimmat selvitet-
tävät asiat olivat pääoman käytön 
ohjaus ja tehokkuuden seuranta.

– Poliitikkojenkin on vaikea 
seurata kuntatekniikan tuot-
tavuutta tai verrata käytäntöjä 
kuntien välillä. Monimuotoinen 
vyyhti vaatii laajaa kaupallista 
koulutusta, Holm pohti. 

Tutkitut kunnat, niin kutsutut 
KEHTO-kunnat, ostavat ainei-
ta, tavaroita ja tarvikkeita keski-
määrin 420 eurolla asukasta koh-
den vuodessa. Koneita ja laittei-
ta kunnat omistavat kuntalaista 

kohden keskimäärin 116 euron 
arvosta. 

Kunnan oma infratuotanto vai-
kuttaisi tutkimuksen mukaan li-
säävän materiaalimenoja sekä 
nostavan koneisiin ja laitteisiin si-
dotun pääoman määrää.

Hyvä yhdyskuntatekniikka 
pitää kunnan vireänä
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja 
Jyrki Mäkynen totesi, että kun 
sosiaali- ja terveyspalvelut uudis-
tuvat sekä siirtyvät kunnilta maa-
kunnille, niin kunnilla on nyt hy-
vä tilaisuus keskittyä infran tilaan. 
Mäkysen mukaan kuntien on nyt 
kehitettävä toimintaympäristöään 
niin, että sekä nykyisten ja uusien 
yritysten kannattaa sijoittua kun-
taan. 

Siinä kunnan infralla ja sen kun-
nolla on merkitystä.

Yritysten on helppo tehdä si-
joittumispäätös kuntaan, kun väy-
läyhteydet, joukkoliikenne ja vesi-
huolto toimivat, eikä elintärkeissä 
teknisissä rakenteissa muhi kor-
jausvelkaa.

Mäkysen mukaan kunnilla on 
nyt paljon syitä kehittää tapoja, 
joilla teknisiä palveluita tuotetaan.

– Yksityisten toimijoiden ny-
kyistä laajempi pääsy kuntien 
markkinoille toisi tuottavuushyö-
tyjä pääoman ja hankkeiden pa-
remman organisoinnin myötä. 

Uuden kunnan tehtävä on kun-

Kuntavaalit ovat 9.4.2017.  
Kuntalaisena sinä päätät:

- Hoidetaanko kuntasi korjausvelkaa vai ei
- Kuinka tehokkaasti kuntasi 

yhdyskuntatekniikan palvelut tuotetaan
- Hyödyntääkö kunta 

palvelutuotannossaan paikallisia yrityksiä, 
joiden toiminta lisää alueellista elinvoimaa 

Kyse on siitä, kuinka verorahasi 
käytetään. Selvitä ehdokkaiden kannat 

näihin kysymyksiin.

VIllE JäRVINEN 

Kuntien omaisuuden hallintaa ja hankintastrategioita 
on vaikea tarkastella paljastaa Taloustutkimuksen 
tekemä selvitys. Selvityksen perusteella vaikuttaa 
siltä, että kunnissa pääoman käytön ohjaus ja oman 
toiminnan tehokkuudenseuranta ei ole sillä tasolla 
kuin niiden pitäisi olla.

Kuntien 
korjausvelkaan 
ratkaisuksi 
yksityisten ja julkisten 
toimijoiden yhteistyö

Rapautuneet tiet vähentävät kunnan elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta  
liike-elämän ja ihmisten näkökulmasta. (Kuva: Markku leskinen)

Esimerkiksi Varkaus on jo ottanut 
ensimmäiset askeleensa infransa 
markkinaehtoisessa toteutuksessa ja 
kunnossapidossa. (Kuva: Markku leskinen)

 Suomen Yrittäjien 
puheenjohtaja Jyrki Mäkynen 

korosti, että kunnilla on 
tulevaisuudessa rooli 

elinvoiman luojana, jonka 
suurimpana tekijänä on kunnan 

rakennettu ympäristö.
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Siinä on yksi Juha Sipilän hallituksen 
kärkihanke pähkinänkuoressa. Kyse 
on kiinteistö- ja rakennusalan digita-
lisaatiohankkeesta, KIRA-digi -hank-

keesta. KIRA-digi -hankkeen taustayhteisöinä 
toimivat kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt ja 
yritykset, valtionhallinto ympäristöministeriön 
johdolla sekä kunnat ja Kuntaliitto.

– Yksi tavoite on nopeilla kokeiluilla luoda 
kiinteistö- ja rakennusalalle kokeilukulttuuria 
ja sen avulla eväitä alan uudistumiseen, kuvai-
lee Teemu Lehtinen KIRA-digi -hankkeen di-
gipäällikkö.

Tätä tavoitetta palvelee yksi hankkeen kol-
mesta osa-alueesta: kokeiluhankkeiden ja pi-
lottien rahoittaminen. Muut hankkeen osa-alu-
eet ovat kiinteistö- ja rakennusalan tiedonhal-
linnan harmonisointi sekä julkisen hallinnon 
säädösten kehittäminen alaa hyödyttäviksi.

Digitalisaation 3 tärkeää suuntausta 
KIRA-alalla
Kysyttäessä, mitkä ovat tulevaisuudessa mer-
kittäviä tekijöitä maarakennusalalla, Lehtinen 
esittää koko kiinteistö- ja rakennusalaa kos-
kevana näkemyksenään, että seuraavat isot ja 
merkittävät suuntaukset ovat: sensorointi, lin-
kitetty tieto sekä digital manufacturing eli di-
gitaalisesti ohjattu, teollinen valmistus. 

– Kaikki mikä voidaan sensoroida, tullaan tu-
levaisuudessa sensoroimaan, Lehtinen arvioi.

– Tämä tulee asettamaan tiedon määrälle 
ja sen hyödyntämiselle aivan uusia haasteita. 

Lehtinen kertoi, että tiedon määrän lisään-
tyminen niveltyy suoraan seuraavaan tärke-
ään asiaan: linkitettyyn tietoon. Kiinteistö- ja 
rakennusalalla on jo muutaman vuoden ajan 
suunnattu sitä kohti, että valmiista rakennel-
masta tai rakenteesta saataisiin tietomalli, jo-
ta voitaisiin hyödyntää myös kunnossapidos-
sa, niin sanottu toteumamalli. 

Jo nykyisin olevat suunnittelumallit ovat lii-
an raskaita esimerkiksi maarakennusalalla 
työkoneissa käytössä oleville koneohjausjär-
jestelmille. Sama koskee toteumamallia. 

– Linkitetty tieto tulee ratkaisuksi tässä tie-
tomallien koon kasvussa. 

Ideana on, että jokainen saisi mallista vain 
tarvitsemansa tiedot. Tämä tarkoittaisi kor-
jausrakentamisessa sitä, että työkoneen ko-
neohjausjärjestelmään haettaisiin toteuma-
mallista esimerkiksi vain maanalaisten raken-
teiden ja kaapelien sijainnit. 

Lehtinen kertoi, että hänen mielestään mal-
lintamisessa maarakennusala on harpponut 
rakennusalan etumatkaa kiinni ja siinä on hy-
vä vauhti päällä. Tästä vauhdista osoituksena 
hän mainitsi muun muassa Inframodel 3 -tie-
donsiirtoformaatin sekä yleiset inframallivaa-
timukset, joiden avulla yritetään saada avoi-
muutta sekä luoda yhteiset toimintamallit mal-
lintamiseen.

Digitaalisesti ohjattu teollinen valmistus tu-
lee maarakennusalan koneyrityksillä vastaan 
siinä vaiheessa, kun yhä monimutkaisempia 
rakenteita ja niiden osakokonaisuuksia asen-
netaan maahan. Todennäköisesti teollises-
ti valmistettujen rakenteiden asentamisessa 
maarakennusalan pienyrittäjille tulee vaati-
muksia kalustoon ja osaamiseen.

Alustatalous tulee muuttamaan infra-
alan liiketoimintaa

– En usko kiinteistö- ja rakennusalalle Suomes-
sa syntyvän Uberin tai AirBnb:n kaltaisia yksi-
tyisiä jättiläisalustoja vaan pikemminkin esimer-
kiksi julkisen tai yleishyödyllisen toimijan luo-
malle pohjalle useita pienempiä, erikoistuneita 
alustoja, jotka tarjoavat palveluita ja verkottavat 
yrityksiä keskenään, kuvailee Lehtinen tulevai-
suutta.

Alustatalous tarkoittaa talouden alaa, jossa jo-
kin yritys tai organisaatio tarjoaa yksityishenki-
löille tai yrityksille alustan, jonka päällä voi teh-
dä tai tarjota jotain lisäarvoa tuottavaa. Alusta 
mahdollistaa kysynnän ja tarjonnan optimaali-
sen kohtaamisen. Edellä mainitun Uberin lisäk-
si suomalaisille tuttuja alustatalouden toimijoi-
ta ovat mm.Huuto.net sekä Tori.fi, jotka tarjoa-
vat ihmisille alustan myydä ja ostaa tavaroita. 

Alustatalouden moottorina on usein tieto ja 
sitä hyödyttävät sovellukset, mutta alustatalou-
dessa on myös liiketoimintamalleilla ja perintei-
sellä yritystoiminnalla oma roolinsa ja ne muut-
tuvat, kun tietoa hyödynnetään. 

Joka tapauksessa kumppanuudet ja uudet toi-
mintamallit tulevat niinkin perinteiselle alalle 
kuin kiinteistö- ja rakennusalalle kovalla vauh-
dilla. Tämä tarkoittaa myös maarakennusalaa.

KIRA-digi -hankkeessa luodaan 
rakennusalalle kokeilukulttuuria

VIllE JäRVINEN

92 ideaa ja hanketta arvioitavaksi. 
Kaksi rahoitushakukierrosta 
on käyty ennen maaliskuuta 
2017. Toiminta on käynnistynyt 
syyskuussa 2016. Hankkeen 
arvioitu budjetti on 16 miljoonaa 
euroa. 

Teemu Lehtinen kertoo KIRA-digi 
-hankkeesta myös Koneyrittäjien 
Maarakennuspäivässä 7.4.2017 

Tampereella.

Maarakennusalalla 
digitalisaatio 
tarkoittaa nykyään 
mm. pilvipalveluita, 
joissa yhdistetään 
paikkatietoa ja 
suunnitelmia 
helppokäyttöiseksi 
näkymäksi. (Kuva: 
Markku leskinen)

AITO ON AITO. TAKUULLA.

JohnDeere.fi

P I D E N N E T T Y  TA K U U  A L K U P E R Ä I S I L L E 
J O H N  D E E R E  - O S I L L E

Vuoden takuu ilman käyttötuntirajaa John Deere Forestryn 
omilla huoltokorjaamoilla tai sopimushuolloissa asennetuille 
alkuperäisvaraosille ja Reman-osille.
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Euroopan markkinoil-
la vuonna 2006 esitelty 
Komtrax-järjestelmä näyt-
tää lyöneen itsensä hyvin 

läpi. Suomen Rakennuskone Oy:n 
asiakkaista jo useimmat ovat otta-
neet valvonta- ja seurantajärjestel-
män käyttöönsä kymmenessä vuo-
dessa. Suosiolle on omat syynsä.

–Komtraxin avulla asiakas pys-
tyy valvomaan omaa kalustoaan, 
kuten käyttötuntikertymää, ko-
neen sijaintia ja mahdollisia häly-
tyksiä. Laite valvoo kattavasti ko-
neen toimintoja ja käyttötapaa. 
Tieto auttaa sekä omistajaa että 
huoltoa ja tuotekehitystä, sanoo 
SR-O:n tuotetuki-insinööri Juha 
Alakoski.

Kommunikaatiojärjestelmä 
kuuluu koneen hintaan kaupante-
kijäisinä eli siitä ei peritä kuukau-
simaksua tai erillistä käyttömak-
sua. Asiakas saa sen halutessaan 
käyttöönsä tai antaa vain huollon 
seurata järjestelmän välittämää 
tietoa. Useimmat kuitenkin halua-
vat seurata kertyvää dataa, koska 
systeemi toimii myös sähköisenä 
huoltokirjana.

–Toistaiseksi 600 konetta on 
kirjattu palveluun, koska sen edut 
ovat kiistattomat. Kilpailijoilla on 
vastaavia järjestelmiä, mutta Ko-
matsu ollut edellä kattavuudel-
laan. Osa sallii järjestelmän käy-
tön huollon helpottamiseksi, sa-
noo huoltoinsinööri Risto Silta-
nen.

Huollon apuna järjestelmä on 
hyvä, koska silloin päästään kiin-
ni suoraan vikaan ja huoltomiehet 
voivat varata mahdollisesti tarvit-
tavat varaosat mukaan lähdettä-
essä asiakkaan luokse. Näin mah-
dollisesti kone saadaan korjattua 
jo vianetsintäkäynnillä.

Konevuokraamoille tämä on 
käyttökelpoinen järjestelmä. 
Komtraxilla saa näkymään tun-
tikertymät ja koneiden sijainnit 
GPS:n avulla karttanäkymää myö-
ten vaivatta. Datasta näkee myös 
työtunnit, joutokäyntiajat ja kuor-
mitustason. Päästään jopa kat-
somaan, onko koneella ajettu yli 
maksimisuorituskyvyn, vaikka se 

ei olisi työn kannalta tarpeellista 
– näin kuljettajaa voidaan opasta 
käyttämää eco-moodia.

–Järjestelmä kattaa oikeastaan 
kaikki maarakennuskoneet aivan 
pienistä 1,6-tonnisista koneista 
alkaen. Niissä on tosin suppeam-
pi systeemi. Isoissa koneissa saa 
käyttöönsä kattavammat tiedot, 
joita voi seurata kaikista verk-
koon liitetyistä älypuhelimista, 
tableteista tai kotikoneilta kirjau-
tumalla, Juha Alakoski kertoo.

Selkeä kuva käytöstä

Risto Siltasen mukaan oleellisinta 
käyttäjän kannalta on seurata ko-
neen toimintaa, polttoaineenku-
lutusta ja jopa partikkelisuodat-
timen polton toimintajaksotusta.

–Optimaalisesta poikkeavalla 
käyttötavalla polttoaineen kulutus 
aina nousee. Sama pätee jouto-
käyntiin, josta kone huomauttaa 
muutenkin kolmen minuutin tur-
han joutokäynnin jälkeen. Järjes-
telmän avulla kuljettajaa voidaan 
ohjeistaa käyttämään konetta ta-
loudellisemmin. Omistajalle tär-
keää tietoa on myös, että hän nä-
kee polttoaineen ja uudemmissa 
koneissa myös ureanesteen mää-
rät työpäivän jälkeen.

Järjestelmä toimi aiemmin sa-
telliitin kautta ja nyt viimeisim-
mässä sukupolvessa yksisuun-
taisen matkapuhelinverkon kaut-
ta eli koneeseen ei voi murtau-
tua sitä kautta. Dataliikenne ta-
pahtuu ajoitettuna ja tarvittaessa 
pyynnöstä.

–Koneelle päin menee vain da-
tapyyntö, jolloin se lähettää sijain-
nin ja polttonestetiedot sekä muut 
perustiedot. Yleensähän omista-
jat eivät valvo koneista kertynyttä 
dataa joka päivä, vaan vilkaisevat 
kuukausiraporttia, joka antaa sel-
keän kuvan kunkin koneen kes-
keisistä tiedoista, kuten tehollisis-
ta työtunneista, ylikuormituksista 
ja seisonta-ajoista. Tarpeettoman 
korkeista hydrauliikan paineista 
varoittaminen on myös yksi osa 
käyttöohjeistusta, Juha Alakoski 
ja Risto Siltanen muistuttavat.

Komtrax 
kerää tietoa
Komatsu-maarakennuskoneissa käytettävä Komtrax-
tiedonkeruujärjestelmä on edennyt viidenteen 
sukupolveen. Systeemi kerää konetiedot nyt entistäkin 
kattavammin.

VESA JääSKEläINEN

Kuukausittaiset perustiedot kuvaavat hyvin koneen toimintaa työmaalla.

Juha Alakosken ja Risto Siltasen mukaan Komtraxin käytöstä parhaan hyödyn 

saavat ne Komatsun omistajat, joilla on useita koneita käytössään. 

Yleiskatsaus antaa näytölle myös koneen sijainnin karttakuvana.
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Toni Tuomi on 10 henkeä työllistä-
vän yrityksensä toimitusjohtaja, ja isä 
Hannu Tuomi on työnjohtajan ohjak-
sissa. Suurin osa työntekijöistä on py-

synyt yrityksessä useita vuosia. – Meidän työn-
tekijämme ovat rautaisia ammattilaisia, työhön-
sä sitoutuneita ja joustavia asiakaspalvelijoita, 
Toni Tuomi kuvaa henkilökuntaansa. Työnte-
kijät osallistetaan toiminnan kehittämiseen, ja 
Tuomi pyrkii vastaamaan heidän haasteisiinsa 
ja vaatimuksiinsa.

Kuljetus Tuomet Oy tarjoaa osaamista ja työ-
koneita monenlaisiin tarpeisiin. Palveluihin 
kuuluvat maanrakennus- ja kuorma-autotöi-
den lisäksi muun muassa vesihuollon ja katu-
jen kunnossapitoa sekä roudansulatusta. Lisäk-
si Tuomet myyvät mursketta putkia ja vuokraa-
vat vaihtolavoja ja työmaaparakkeja. Käytössä 
oleva laaja kalusto on yrityksen oma.

Muutoksiin on reagoitava nopeasti

Talven aikana Kuljetus Tuomet Oy on huoleh-
tinut ennen kaikkea talvikunnossapidosta Ete-
lä-Pohjanmaan alueella. Seinäjoen kaupungin 
kanssa on solmittu monivuotinen sopimus tal-
vihuollosta. – Lisäksi kunnille, kaupungeille ja 
rakennusliikkeille tehdään viemäri- ja vesijohto-
jen rakennustöitä, Toni Tuomi lisää. 

Tuomet Oy toteuttaa mielellään urakoita 
alusta loppuun ja kantaa vastuun projektin kai-
kista vaiheista. – Kokonaisurakoinnissa on ai-
na haasteita, Toni Tuomi miettii ja jatkaa: – Ti-
lanteiden muuttuessa tiukat aikataulut vaativat 
työnjohdon nopeaa toimintaa. Esimerkiksi lisä-
kalusto ja lisätyövoima on saatava ripeästi työ-
maalle tarpeen tullen. Yksi iso ja ennalta-arvaa-
maton muuttuja on sääolosuhteet. Tavallisesta 
poikkeavia kiireellisiä Tuomien hoitamia töitä 
ovat esimerkiksi pelastuslaitoksen aputyöt, ku-
ten palaneiden rakennusten purkutyöt tai tul-
vantorjuntatyöt.

Tuomen mielestä projektit pystyvät vuodes-
ta toiseen mielenkiintoisina, koska huolellises-

ta suunnittelusta huolimatta tilanteet saattavat 
muuttua työn edetessä. – Silloin on osattavat rea-
goida nopeasti esiin tulleisiin muutoksiin. Tuo-
mi muistaa erityisen hyvin muutaman vuoden 
takaisen Karhuvuoden asuntoalueen rakenta-
misen Seinäjoella. – Koska työmaa oli suuri, ai-
kataulutus ja henkilökunnan osaaminen nousi-
vat erityisen tärkeään asemaan, Tuomi kertoo.

laadukas ja vastuullinen työ 
kunniaan
Kuljetus Tuomissa työn laatua on pyritty ohjaa-
maan toimintajärjestelmän huolellisella suunnit-
telulla. Yrityksessä on hyödynnetty muun mu-
assa RALA-sertifioinnin arviointikriteerejä, jot-
ka ovat kaikkien luettavissa RALAn nettisivuilla. 
– Laatu tarkoittaa meille sitä, että annamme asi-
akkaalle varmasti sen, mitä on vaadittu ja sovit-
tu, Tuomi miettii. – Parhaassa tapauksessa vie-
lä ylitämmekin tilaajan odotukset. 

Tuomi korostaa läpinäkyvyyden merkitystä 
yritystoiminnassa. – Toiminnan pitää olla avoin-
ta, ja vilunkihommat on syytä unohtaa, Tuomi 
summaa. Hänen mukaansa tilaajan on voitava 
luottaa siihen, että urakoitsija hoitaa vastuunsa 
ja velvollisuutensa ja tekee ammattitaitoista ja 
laadukasta työtä.

Kuljetus Tuomet Oy on todistanut tilaajalle 
yritystoimintansa luotettavuutta RALA-pätevyy-
dellä vuodesta 2009. RALA-pätevyys on Raken-
tamisen Laatu RALA ry:n tarjoama palvelu, jo-
ka kokoaa yhteen yrityksen referenssit, talous-
tiedot ja toimialakohtaiset pätevyydet. Pätevyys 
on myös merkki siitä, että yritys on hoitanut yh-
teiskunnalliset velvoitteensa. Yritys täyttää siis 
tilaajavastuulain vaatimukset. 

– Vaikka RALA-pätevyyden hakemiseen kului 
joitakin tunteja, sitä seurannut pätevyysraportti 
on helpottanut urakoiden tarjoamiseen liittyviä 
paperitöitä, Tuomi kertoo. 

Kaikki tilaajan vaatimat paperit on koottu RA-
LA-pätevyysraporttiin, jonka voi liittää tarjouk-
seen. – Tilaajat vaativat monesti RALA-pätevyyt-

tä, koska he voivat näin varmistaa, että urakoit-
sija on hoitanut vaaditut velvoitteet ja perusasi-
at ovat kunnossa, Tuomi selittää. Urakoitsija voi 
noutaa sähköisen raporttinsa RALAn nettisivuil-
ta muutamassa minuutissa. – Raportti sisältää 
myös referenssilistauksen, joka on hyvä keino 
näyttää tilaajalle, minkälaisia töitä olemme teh-
neet, Tuomi miettii.

Yritysten tiedot ovat kaikille avoimia RALAn 
nettisivuilla, ja kuka tahansa voi tarkastella niitä. 
Esimerkiksi tilaajat voivat vertailla yrityksiä kes-
kenään pelkkien pätevyystietojen perusteella.

Perheestä tukea ankarassakin 
kilpailussa
Toni Tuomi on työskennellyt valtaosan uras-
taan isänsä kanssa. Nuorena ammattitaito han-
kittiin isän opissa, ja myöhemmin sitä vahvis-
tettiin maanrakennustöissä pääkaupunkiseudul-
la. Juuret vetivät kuitenkin takaisin Pohjanmaal-
le, ja vuonna 2004 isä ja poika laittoivat nykyi-
sen yrityksensä yhdessä pystyyn. – Isän kans-
sa meillä on samanlaiset tavoitteet, ja vastuun-
kin jaamme yhdessä, Tuomi miettii perheyrityk-
sen parhaita puolia. 

Yrittämiseen Tuomi suhtautuu myönteisesti. 
– Kilpailu on ankaraa Pohjanmaalla, mutta toi-
saalta Seinäjoen seudulla on tapahtunut myös 
kasvua, minkä ansiosta töitä on riittänyt. Yrittä-
minen tarkoittaa käytännössä sitä, että työpäi-
vät venyvät ja työssä on oltava koko ajan tavoi-
tettavissa. 

– Teemme hyvin joustavasti tilaajan tarpeen 
mukaan työtä, Tuomi kertoo. Koska yrittäjä 
on liiketoimintansa asiantuntija, ajan hermol-
la on pysyttävä. – Meillä on oltava tuoretta tie-
toa alalla tapahtuvasta kehityksestä ja toisaalta 
lain vaatimuksista, Tuomi toteaa. Kaikessa yrit-
täjänkään ei tarvitse olla yksin. Hyvästä työnte-
kijäkaartista on apua, ja lakiasioita voi tiedus-
tella myös Koneyrittäjien liitosta. Kuljetus Tuo-
met on ollut liiton jäsen yrityksen perustamises-
ta alkaen.

Infrayrittäminen 
siirtyy veren 

perintönä 
sukupolvelta 

toiselle

ANNA MASANTI

Toni Tuomi on infrarakentaja toisessa polvessa. Tuomi ohjasi isänsä omistamaa kaivinkonetta ensimmäisen kerran 11-vuotiaana – nyt isällä 
ja pojalla on yhteinen yritys, jossa Tuomen yläkouluikäiset pojat auttelevat silloin tällöin. Tuomien maanrakennus- ja siirtotöihin erikoistunut 
liiketoiminta saattaakin kasvaa vielä kolmanteen polveen, kunhan Toni Tuomen pojat käyvät koulunsa loppuun.

nitelmasta saadaan luotua helposti työ-
maa, joka voidaan toimittaa työn toteut-
tajalle helppokäyttöiseen mobiilisovelluk-
seen. Toteuttajan mobiilisovellus toimii 
normaalissa älypuhelimessa tai kevyessä 
tabletissa. Tällöin ei tarvita mittavia inves-
tointeja tietokoneisiin, mistä on selvä etu 
kausiluontoisissa töissä, kuten vaikkapa 
maanmuokkauksissa. Kattavat kartta-ai-
neistot ja GPS -toiminnallisuudet helpot-
tavat työmaan toteutusta ja myös konei-
den siirtoa työmaalle.

Metsäalalla tietojärjestelMiä on ollut 
käytössä jo pitkään. Monet metsä-ja kone-
yritykset ovat riippuvaisia suurten yritys-
ten tietojärjestelmistä, mutta tarjolla on 
myös riippumattomia sovelluksia. Nyky-
aikaiset sovellukset ovat monipuolisia ja 
helppokäyttöisiä. Niiden käyttöönotto on 
myös yksinkertaista ja sujuvaa, jolloin 
kynnys ottaa sovelluksia käyttöön madal-
tuu. Kehitys jatkuu toivottavasti saman-
suuntaisena myös tulevaisuudessa.

määritykseen sekä metsänhoitotöiden ja 
hakkuiden työnohjaukseen. Sovellusko-
konaisuus soveltuu mainiosti esimerkik-
si kone- ja metsäpalveluyrittäjille.

taPio ForestKit -sovelluKseen voi-
daan joko luoda itse tai tuoda kuviomuo-
toista metsävaratietoa eri lähteistä ja jalos-
taa siitä uusia tuotteita. Esimerkiksi puun-
myyntisuunnitelmien ja metsäsuunnitel-
mien laadinta onnistuu sovelluksen avul-
la kätevästi, ja metsävaratiedosta voidaan 
etsiä esimerkiksi sopivia kohteita energia-
puun hankintaan. Sovellukseen integroi-
tujen hakkuu- ja kasvumallien avulla myös 
hakkuukertymien arviointi onnistuu hel-
posti. Lisäksi sovelluksessa on monipuo-
liset työkalut karttakohteiden, kuten tei-
den ja ojien käsittelyyn. 

suunnittelusta ei ole hyötyä ,ellei toi-
menpiteitä toteuteta. Tätä varten Fores-
tKIT -järjestelmään on kehitetty metsä-
töiden ohjaukseen tarkoitettu WORKS 
-lisäosa. Metsänhoito- tai hakkuusuun-

Metsätöiden ohjaus sähköistyy 
 Vieraskynä

Metsävaratiedon saatavuus on viime 
vuosina edennyt pitkin harppauksin. Met-
säkeskuksen tuottamaa metsävaratietoa 
on saatavilla Metsään.fi -palvelun kautta 
jo hyvin kattavasti. Palveluntarjoajille tie-
don siirtomahdollisuus omiin tietojärjes-
telmiin on tiedon hyödynnettävyyden kan-
nalta ensiarvoisen tärkeää. Nykyisin tie-
donsiirtomahdollisuudet ovat erittäin hy-
vät, kiitos metsätietojen standardoinnin, 
joka mahdollistaa tiedon siirrot sovitussa 
muodossa – olettaen että siirtolupa-asiat 
ovat kunnossa.

Metsä- ja Koneyrittäjille on ollut ai-
emmin niukasti tarjolla sovelluksia oma-
toimiseen metsävaratiedon käsittelyyn ja 
tiedon hyödyntämiseen. Tilanne on pa-
rantunut viime vuosina, kun muun muas-
sa Tapio Silva Oy on tuonut markkinoil-
le TAPIO ForestKIT -sovelluskokonai-
suuden. TAPIO ForestKIT -tarjoaa help-
pokäyttöiset työkalut metsävaratiedon kä-
sittelyyn, metsäsuunnitteluun, leimikko-
suunnitteluun, metsäkiinteistöjen arvon-

  METSäVARA-ASIANTUNTIJA MIKKo lUMPERoINEN, TAPIo SIlVA oY

– uusia työkaluja  
yrittäjien käyttöön
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HAGGIS-LENKIN EDUT
• Kosketuspintojen samat halkaisijat
• Maksimaalinen kosketuspinta
• Vähentää pintapainetta
• Vähentää kulutusta
• Suojaa C-lenkkiä ennenaikaiselta kulumiselta
• Vähentää kiristysten ja säätämisten aiheuttamaa

ylläpitoa ja seisokkeja
• Normaalia suuremmat reunatuet estävät

lenkin kiertymisen

PERINTEINEN TELALENKKI
• Kosketuspinnoissa eri halkaisijat
• Pienempi kosketuspinta
• Suurempi pintapaine kosketuspinnoilla
• Korkea C-lenkin ja kiinteän lenkin kulumisaste

alkukäytön aikana
• Enemmän kiristyksiä ja säätöjä etenkin alkukäytössä

• Korkea C-lenkin ja kiinteän lenkin kulumisaste 
alkukäytön aikana

• Enemmän kiristyksiä ja säätöjä etenkin alkukäytössä

• Normaalia suuremmat reunatuet estävät 
lenkin kiertymisen

PERINTEINEN TELALENKKI
• Kosketuspinnoissa eri halkaisijat
• Pienempi kosketuspinta

PATENT PENDING

HAGGIS-LENKKEJÄ 
ON SAATAVISSA  
KAIKKIIN CLARK-
TELOIHIN, JOISSA 
28MM:N SIVULENKIT

www.clarktracks.com
E: info@clarktracks.fi    Puh: 0207 927 511

C-lenkki

Haggis-lenkki

Pieni pintapaine
~ 900   Kosketuspinta

Pyöreätappinen vakiolenkki

C-lenkki

~ 170    Kosketuspinta
Suuri pintapaine

C-lenkki

Haggis-lenkki

Digiajan työkalut maarakennusyrityksissä
Koneyrittäjien Maarakennuspäivä 

Ohjelma: www.koneyrittajat.fi > Tapahtumat > Maarakennuspäivä

  9.00 Ilmoittautuminen, kahvi, yhteistyökumppanit esillä 
10.00 Avaus 
10.15 Infra-alan näkymiä 
10.45 Tauko, yhteistyökumppanit esillä 
11.00 Tampereen rantatunneli 
11.45 Lounas 
13.00 Kira-digihanke 
13.30 Yrityksen digitalisointi 

14.00 Kahvi, yhteistyökumppanit esillä 
14.30 InfraKit 
15.00 Tauko, yhteistyökumppanit esillä 
15.15 InfraNet-palvelun esittely 
15.45 Yhteenveto 
16.15 Kahvi ja suolapala, yhteistyökumppanit esillä 
20.00 Illallinen 
 

Ilmoittautumiset 24.3.2017 mennessä Tania Airosmaalle: tania.airosmaa@koneyrittajat.fi, puh. 040 900 9410 tai  
nettisivun ilmoittautumislomakkeella. 

Maarakennuspäivän jälkeen voit jatkaa Tampereen käyntiä Mansen Mörinöillä, jotka ovat samaan aikaan.  

7.4.2017 Tampere, Sokos Hotel Ilves (Hatanpään valtatie 1, Tampere) 
Maarakennuspäivien aiheena on digitalisaatio sekä sen työkalut ja välineet maarakennusyrityksissä.

Alustava ohjelma: (muutokset mahdollisia) 

• seminaaripaketti: 165 € jäsenet, 240 € ei-jäsenet (+alv)  
• Hinta sisältää seminaarin ohjelman ja ohjelmaan merkityt lounaan ja kahvit, ei illallista.

• seminaari ja illallinen -paketti: 224 € jäsenet, 304 € ei-jäsenet (+alv)  
• Hinta sisältää seminaarin ohjelman ja ohjelmaan merkityt lounaan ja kahvit sekä illallisen.

• seminaari, illallinen sekä majoitus: 295 € jäsenet, 370 € ei-jäsenet (+alv) 
• Hinta sisältää seminaarin ohjelman ja ohjelmaan merkityt lounaan ja kahvit, illallisen sekä majoituksen kahden hengen huoneessa. 

Yhden hengen huoneen lisä 50 €. 
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Metsäpalvelumarkki-
noiden ja kestävän 
metsätalouden rahoi-
tuslain myllerrykset 

romahduttivat viime vuonna val-
tion rahoittamien tie- ja kunnos-
tusojitushankkeiden määriä. 

– Töiden alkua odoteltiin ko-
ko vuosi. Toivottavasti viimevuo-
tinen työmäärien romahdus ei jää 
pysyväksi, totesi Koneyrittäjien 
metsänparannustyöryhmän jäsen 
Antti Sorri avatessaan Metsänpa-
rannuspäivän Oulussa.

Kestävän metsätalouden ra-
hoituslain mukaan toteutettujen 
kunnostusojitus- ja metsätiehank-
keiden kokonaismäärät pysyi-
vät melko tasaisina vuosikymme-
nen alkupuoliskon. Viime vuonna 
työmäärät kuitenkin romahtivat. 
Kunnostusojitusten määrä vähe-
ni lähes puoleen edellisvuodes-
ta. Metsätien perusparannukses-
sa vähennys oli vielä rajumpi. Vii-
me vuonna perusparannuksia teh-

tiin vain kolmannes edellisvuoden 
tasosta. Kemera-rahoitteisten töi-
den romahdus johtuu lähinnä tu-
kijärjestelmän muutoksista ja 
maksatusten hitaudesta. 

Metsänparannuspäivässä puhu-
nut metsäneuvos Marja Hilska-
Aaltonen maa- ja metsätalousmi-
nisteriöstä oli tilanteesta huolis-
saan.

– Tilanne on huono, jos tekijöil-
le ei ole kysyntää. Kentällä on val-
tavan hyvä osaaminen esimerkik-
si vesiensuojelusta. On pelko, että 
se häviää, hän totesi.

Markkinoita ovat myllertäneet 
monet yhtäaikaiset muutokset. 
Muutettu on niin organisaatioi-
ta kuin lainsäädäntöäkin. Pyrki-
mys on ollut kohti markkinatalo-
utta ja siinä on onnistuttukin. Sa-
malla valtion metsäorganisaatioi-
den rooli on muuttunut: valvon-
nan ja hallinnon osuus on pienen-
tynyt ja neuvonnan ja edistämisen 
rooli kasvanut. 

Oma lukunsa on Kemera-jär-
jestelmän muutos. Hakuryntäys 
ja keskeneräinen tietojärjestelmä 
oli yhdistelmä, joka halvaannutti 
systeemin. Myöntövaltuudet ylit-
tyivät ja seurasi hakusulkuja, jois-
ta osa jatkuu yhä. Maksatukset-
kaan eivät sujuneet. Hilska-Aalto-
sen mukaan on harmi, että ongel-
mat ovat peittäneet alleen järjes-
telmän hyvät puolet.

– Meillä on hyvä järjestelmä, 
jolla edistetään hyvä asiaa, hän 
totesi.

Marja Hilska-Aaltosen mukaan 
tämä Kemera-rahoituskausi men-
nään nyt loppuun näillä puitteilla 
pienin korjauksin. Uuden, vuoden 
2020 jälkeisen järjestelmän raken-
taminen on jo aloitettu.

Kuka vetäisi hankkeita?

Metsänparannuspäivässä oltiin 
huolissaan niin ojitus- kuin met-
sätiehankkeiden kokoonjuok-SIRPA HEISKANEN

Metsänparantajat Oulussa:

Viime vuosi oli 
metsänparannuksen 
musta vuosi

Syntyikö viime vuonna 
uusi normaali? Tätä 
kysyttiin Koneyrittäjien 
Metsänparannuspäivässä 
oulussa helmikuun 
puolivälissä.

semisesta ja uusien hankkeiden 
liikkeelle saamisesta. Hilska-Aal-
tonen sanoi, että tie- ja ojitushank-
keiden hankekanta on olematon.

– Kohta ei ole rahoitettavaa, 
vaikka rahaa olisikin, hän kärjisti.

Puun käytön lisääntyminen lä-
hitulevaisuudessa suurinves-
tointien myötä tuo lisää painetta. 
Infran on oltava kunnossa metsis-
sä ja myös suomaiden puille tu-
lee käyttöä. Hankkeita pitää saa-
da liikkeelle.

Hankkeiden koko on 
muuttunut
Metsätie- ja ojitushankkeiden ra-
kenne on muuttunut. Varsinkin 

kunnostusojitushankkeiden ko-
ko on pienentynyt selvästi. Tämä 
johtuu perinteisesti suurimman 
toimijan metsäkeskuksen/OT-
SOn hankekokojen pienemises-
tä. Muilla organisaatioilla hanke-
koot ovat olleet aina selvästi pie-
nempiä. Ero organisaatioiden vä-
lillä on siis tasoittunut. 

Töiden tekemisen kannalta se 
ei ole hyvä asia. Pienemmät työ-
maat lisäävät mm. koneiden siir-
toja ja heikentävät siten metsän-
parannusyritysten kannattavuut-
ta. Lisäksi suometsät olisi hyvä 
hoitaa kokonaisuuksina, jolloin 
voitaisiin varmistaa esimerkiksi 
vesiensuojelurakenteiden järkevä 
mitoitus ja sijoittelu.

Metsänomistajien edustajana puheenvuoron käyttänyt MTK:n kenttäpäällikkö 
Samuli Kokkoniemi uskoo, että viime vuosi oli poikkeus ja työmäärät palaavat 
vuosikymmenen alkupuoliskon tasolle.

Tie- ja ojitushankkeita sai turhaan odotella viime vuonna, totesi koneyrittäjien metsänparannustyöryhmän jäsen Antti Sorri oulussa.

Kemera-järjestelmällä edistetään hyvää asiaa, sitä ei pidä unohtaa, muistutti Marja 
Hilska-Aaltonen.

hitsaus- ja sähkögeneraattorit
              150A-600A            

sähkögeneraattorit  2kVA–450kVA

GE 50 PSSX

                    Masalantie 357 02430 Masala
                    puh. 09-2219370
www.endehitsi.fi  endehitsi@endehitsi.fi

Lisätietoja
020 7400 800
www.skf.fi

Valitse alansa ykkönen –

            SKF keskusvoitelu
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puustotiedot, maastotiedot ja tiestö-
tiedot voidaan yhdistää samaan pal-
veluun. Tarkoituksena on parantaa 
mm. puunhankinnan ja metsänhoi-
topalveluiden kustannuskilpailuky-
kyä. 

Metsään.fi-palvelu on hyvä esi-
merkki valtakunnan tason met-
sävaratietojärjestelmästä. Palve-
lun toimijaversiota esitellyt metsä-
keskuksen asiakaspäällikkö Jou-
ni Aila ennakoi myös valtion met-
sien hyödyntävän tätä järjestelmää 
aikanaan.

Kuka maksaa big datan?

Päivän mittaan keskusteltiin enem-
män alan turvallisuusasioista kuin 
kustannuspuolesta. Toisaalla Kone-
yrittäjien liiton Simo Jaakkola on 
hiljattain julkisuudessa todennut, 
että koneyrittäjien hyvästä kan-
nattavuudesta tulee huolehtia, ei-
kä yrittäjiä voisi Jaakkolaa tulkiten 
laittaa luonnonvaratiedon kerääjik-
si ilman erillistä korvausta.

Oma kysymyksensä on myös 
se, saako joku jonkin toisen kalliil-
la keräämän luonnonvaratiedon il-
maiseksi kuin aikanaan Manu illal-
lisen?

Suomen metsäkeskuksen ja Sei-
näjoen ammattikorkeakoulun jär-
jestämässä Lämpöyrittäjien digi-
päivässä oli kaikkiaan liki 30 osal-
listujaa. Päivä järjestettiin Läm-
pöyrittäjyyden kasvun lähteet –
hankkeen puitteissa Manner-Suo-
men maaseutuohjelman ja Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen ra-
hoituksella.

tiedot pitää ostaa maksua vastaan, ja 
niiden ostotarve perustella tarkasti 
Maanmittauslaitokselle. Paikkatie-
toikkunasta löytää esimerkiksi val-
takunnan metsien inventointiin pe-
rustuvia metsävaratietoja sekä tur-
vevaratietoja tai Natura- ja muita 
suojelualueita. Googlen Street Vie-
willä puolestaan voi vilkaista, miltä 
tienvarsimetsä näyttää. 

Väätäinen kuvasi myös uutta säh-
köisen puukaupan Puukuutio-sys-
teemiä. Alan lainsäädännön arvioi-
daan kuitenkin jäävän maakuntauu-
distusten jälkeiseen aikaan, kuului 
yleisön joukosta

Hannu Ala-Talkkari Veljekset 
Ala-Talkkarilta Lapuan Hellanmaal-
ta kertoi lämpölaitosten digitaali-
sista valvontajärjestelmistä. Etäoh-
jattavat toiminnanohjausjärjestel-
mät ovat lisäpalvelu lämpöyrittäji-
en avuksi. Toisin sanoen laitosta 
voi ohjata ja säätää etänä ja tehtaal-
takin nähdään tarvittaessa laitteen 
raja-arvomuutoksia.

Ala-Talkkari piti uusia digijärjes-
telmiä toimintavarmoina, eikä nii-
tä voi häiritä ulkopuolelta. Teolli-
nen internet sekä lämpölaitosta lä-
hellä tapahtuva säätiedustelu ovat 
osa alan tulevaisuutta Ala-Talkka-
rin mielestä.

Forest Big Data vireillä

Päivässä esiteltiin myös Forest Big 
Data –hanketta. Tavoite on luoda 
metsäsektorin kaikille toimijoille di-
gitaalinen metsätietoekosysteemi, 
jossa nykyistä tarkemmat ja moni-
puolisemmat sekä ajantasaisemmat 

Kyse on digitaalisten tekno-
logioiden, kuten älypuheli-
mien, verkkokaupan, teol-
lisen internetin tai kartta- 

ja pilvipalvelujen käytöstä arkipäi-
vän toiminnoissa. Suurten visioiden 
ja strategioiden myötä digitalisaatio 
on vahvasti tulossa myös metsäsek-
torille mm. Forest Big Datan kaut-
ta. Ähtärin Tuomarniemellä järjes-
tettiin helmikuun alussa lämpöyrit-
täjien digipäivä, jossa esiteltiin digi-
talisaation mahdollisuuksia alan toi-
mijoille. 

Tietoa pilvessä

Metsänhoitaja Antti Väätäinen 
esitteli yrittäjille digialan ilmaispal-
veluja. Tienvarsivarastojen hallinta 
tai huoltokustannusten seuranta oli-
vat Väätäisen laatimia esimerkkejä 
pilvipalveluiden käytöstä yritysten 
avuksi. Väätäinen piti pilvipalvelu-
jen tietoturvaa toimivana, eikä esi-
merkiksi Pentagon pääse pilven tie-
toihin käsiksi. Tiedot eivät myös-
kään katoa pilvestä. Alan palvelut 
ovat ilmaisia yrityskäyttöön, mut-
ta pilvipalvelujen määrittämiä käyt-
töehtoja pitää noudattaa. Maksulli-
set pilvipalvelut ovat myös kaikille 
mahdollisia. 

Kansallinen paikkatietoportaa-
li ”Paikkatietoikkuna” on ilmainen 
palvelu, joka perustuu EU-direktii-
viin. Väätäisen mukaan kyseessä on 
kaikkien paikkatietojärjestelmien 
äiti. http://www.paikkatietoportaa-
li.fi/web/fi -osoitteesta yrittäjä voi 
tarkistaa kiinteistöjen rekisterinu-
meroita. Mutta kiinteistörekisteri-

Digioppia 
lämpöyrittäjille 
Tuomarniemellä
Digitalisaatio on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen 
kärkihankkeista. 

Nykyisin Pekan työpäivät 
kuluvat täysin digitaalis-
ten turvajärjestelmien 
parissa. Yhtä lailla yri-

tykset, julkishallinto, kaupat, maa-
tilat ja kotitaloudet hankkivat tänä 
päivänä turvakamerajärjestelmiä. 

Turvakamerat ovat isona apuna 
esimerkiksi vanhainkodin demen-
tiaosastolla karanneita etsittäessä. 
Lisäksi kaupan kassalla kameralla 
voidaan jälkikäteen tunnistaa, mil-
lä setelillä asiakas on maksanut 
ostoksensa. Kun ostoskeskuksen 
aulassa kamera tunnistaa nuoren 
naisen, niin sähköinen mainos-
taulu alkaa markkinoida meikke-
jä. Vanhan miehen tapauksessa 
mainostaulu vastaavasti markki-
noi työkoneita. Maatiloilla kame-
rat avustavat eläinten hyvinvoin-
nin tarkkailussa.

Viirimäen mukaan kamerat 
ovat säänkestäviä. Infrapunaledit 
ovat iso apu pimeällä. Järjestelmät 
on hyvä aina räätälöidä asiakkaan 
tarpeisiin. Myös valvontakohteen 
etäkatselu onnistuu suojatun To-
sibox-systeemin kautta. On hyvä 
aina ilmoittaa kyltillä kamerasta, 
jolloin kameran tallentamaa ku-
vamateriaalia voidaan käyttää to-
disteena esimerkiksi varkausta-
pauksissa.

Teuvalainen Tecnosec oy:n toimitusjohtaja Pekka Viirimäki 
tuntee hyvin turva-alan ja kamerat. Viirimäellä on viiden 

vuoden kokemus alalta. Työuransa Viirimäki aloitti yliopisto-
opintojen jälkeen Ylistarossa peruskoulun luokanopettajana. 

Hannu Ala-Talkkari kertoo lämpölaitosten etähallinnasta (kuva Juha Viirimäki Suomen metsäkeskus).

TEKSTI:  
RISTo lAUHANEN SEAMK JA 

JUHA VIIRIMäKI  
SUoMEN METSäKESKUS

Kameravalvonta tärkeää 
lämpö- ja koneyrittäjille

Pekka Viirimäki Tuomarniemellä lämpöyrittäjien digipäivässä.

RISTo lAUHANEN

HUIPPUOMINAI SUUKSIA 
6-12  TONNIN  KONEISIIN
Rototilt R3:ssa on  kaikki ominaisuudet, joita tavallisesti 
on ollut saatavissa vain isompiin laitteisiin. Kaikki tarjolla 
olevat ohjausjärjestelmät. Huippuluokan turvallisuus 
Secure Lock™ – kauhan turvalukituksen myötä. 
Uuden hydrauliikan ansiosta korkeampi teho ja 
alhaisempi polttoaineenkulutus, 7- kanavainen 
läpivienti, kuormanpitoventtiilit vakiona 
teleskooppisylintereissä. Luokkansa kevein – 
enemmän voimaa itse työhön.

R3 – etkä joudu tinkimään mistään.

rototilt.fi

UUTUUS
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Vihdin Jokikunnassa asustavan 
Camilla Kuivalaisen ei tar-
vitse kuunnella tasa-arvohös-
sötystä työmailla, sillä hän 

sulautuu hienosti porukkaan eikä ku-
kaan kysele naisnäkökulmista. Äkki-
näiseltä voi kuitenkin mennä pasmat 
sekaisin, kun kaivurin tai kuorma-au-
ton hytistä pujahtaa kuvankaunis nuo-
ri nainen.

–Nainen alalla ei välttämättä ole mi-
kään etu. En ole asiakkaissa mitään 
huomannut ja mahtavatko he edes vä-
littää, mutta kollegat ovat kyllä yllät-
tävän kiinnostuneita. En tiedä onko 
muuta etua, kuin facebookissa laajan 
näkyvyyden saaminen, Camilla kertoo. 
Monet kuitenkin tykkäävät siitä ajatuk-
sesta, että naisilla on parempi visuaali-
nen silmä ja taito toteuttaa näyttäväm-
pää työjälkeä?

–Meitä on moneen junaan, prio-
riteetit ovat erilaisia eri urakoitsi-
joilla. En usko, että se vaikuttaa et-
tä olen nainen. Voisin olla rons-
ki ja suurpiirteinen, mutta en ole. 
Muutenkaan kyse ei ole sukupuo-
lesta, kumpi tekee kummalla taval-
la. Me olemme tasa-arvoista poruk-
kaa. Onhan miehiäkin, jotka teke-
vät tarkasti ja viimeisen päälle. Ei ky-
se ole pelkästään siitä, että naiset oli-
sivat aina tarkempia, Camilla vastaa. 
Pääasia on silti se, että viihtyy töissä. 
Camilla sanookin nyt olevansa unelma-
ammatissaan. Se on helppo uskoa, kun 
katsoo Camillan facebook-päivityksiä 
ja yrityksen kotisivuja.

Hevoshommista konealalle

Camilla Kuivalainen lähti kokeilemaan 
siipiään hevostyttönä heti peruskoulun 
jälkeen. Hevosten hoidosta ja tallitöistä 
saatava palkka ei tunnetusti lyö leivil-
le, joten nuori nainen päätyi opiskele-
maan maarakennuskoneenkuljettajak-
si oppisopimuskoulutuksella

TTS Rajamäellä tapahtunut koulutus 
tarjosi hyvät perusopit ja käytännön 
työtä, eikä tarvinnut istua pitkiä päi-
viä koulun penkkiä kuluttaen teoriaa 
pänttäämässä. Camillan mukaan saa-
tu koulutus oli hyvin kattava eri osa-
alueilta, joskin mielenkiintoisinta oli 
ehkä piirustusten luku, jotta ymmär-
tää kaikki kuvat ja korkojen mittaami-
set ynnä muut.

–Teoreettinen koulutus oli TTS:ssä 
hyvin kattava ja käytännön työs-
sä tulee sitten se loppukoulutus. 
Kohta valmistuttuaan vuonna 2011 Ca-
milla perusti yrityksen, joka jää helpos-
ti mieleen: Tmi KuCa Kaivaa. Ensim-
mäinen kone oli 5,5 tonnin kumitelai-
nen Yanmar. Vuosimallia 2002 oleval-
la koneella oli hankintahetkellä ajettu 
4300 tuntia. Nyt mittarissa pyörii jo ra-
piat 8000 tuntia ja telat on uusittu nyt 
pariinkin kertaan.

–Alkuun tein töitä vain sivutoimi-
sesti, kun nykyään kesät on buukat-
tu täyteen pitkälle talveen. Koneessa 
on Enconin kauhanpyörittäjä ja kallis-
taja sekä Novatronin kaivuusyvyyslai-
te. Kauhoja kymmenkunta luiskakau-

KuCa Kaivaa 

Camilla siirtää 
maita ja mantuja 

Kaunis nainen miesvaltaisella alalla ei ole 
mitenkään harvinainen tapaus, mutta kaivurin 
puikoissa kuitenkin sen verran poikkeuksellinen 
näky, että ujoilta rasvanäpeiltä menee senat 
sakaisin.

hasta kuokkakauhaan sekä seula- 
ja multakauhaan. Lisäksi on routa-
piikit ja kaapelikauhat.

Näillä onnistuvat niin talon poh-
jatyöt, salaojien ja avo-ojien uusimi-
set, maisemointi ja muokkaustyöt, 
piha-alueiden ja teiden sekä jäteve-
sijärjestelmien toteutukset.

Yanmar ei ole selvinnyt täysin 
kolhuitta. Tai kone olisi selvinnyt, 
mutta Lohjan Konekorjaamossa 
tehty tapitusremontti ei mennyt 
täysin putkeen.

–Pyysin expanderit mutta kor-
jaamossa käyttivät alkuperäisiä 
tappeja, jotka eivät aja asiaansa jo 

väljistyneissä rei´issä. Rikkoi-
vat samassa rytäkässä mm. 
engconin magneettiventtiilin 
ja lohkon. Nyt juttu on menos-
sa raastupaan.

Onneksi on jotain ilonaihetta-
kin. Juuri haastattelun alla Ca-
milla pyrähti Hyvinkäällä katso-
massa Hitachin 135 -mallia.

Kuljetuskalustoa 
tonnikaupalla
Jos sulan maan aikana Camil-
lan päivät kuluvat kaivinko-
neen puikoissa, niin talvet hän 

ajaa kuorma-autoilla. KuCa Kaivaa -yri-
tyksellä on nosturilla ja puupankoilla va-
rustettu R-sarjan kolmeakselinen Sca-
nia, joka toimii niin puunajossa ja hei-
näpaalien kuskauksessa kuin ramppi-
autona koneenkuljetuksessa. Kantavuu-
den puolesta kyytiin voi ottaa 13-14 ton-
nin kaivurinkin. Koneet on helppo ajaa 
kyytiin tuppisovitteisia ramppeja pitkin.

Maansiirtoautona on puolestaan vii-
siakselinen Scania R500. Vuoden 2008 
mallia olevassa autossa on AdBlue-lait-
teet, joilla maailma pelastuu kun pako-
putkesta tulee kukkasia. Kusiruiskut 
saavat Camillalta huutia oikein olan ta-
kaa.

–Jos olisin ollut yhtään järkevämpi, 
niin olisin ostanut vanhemman auton. 
Työkoneissakin alkaa olla samoja hel-
vetinkoneita. Kusiruiskut ovat ongel-
mallisia ja kohta on ajopeli korjaamol-
la. Ne eivät tosiaan tule pyörimään kuu-
kauttakaan ettei niihin tulisi ongelmia. 
Kaupungin hommissa ja kuntapuolel-
la vaaditaan kaikki ympäristösydeemit 
ja eurokutoset, mutta mulla ei vaan ole 
tarvetta mennä kuntapuolen hommiin. 
Jos mietitään koneiden ostoa, niin näi-
den ongelmien takia en edes mieti uu-
dempaa kalustoa. Maapallon pelastus-
laitteet eivät vaan toimi, Camilla roimii.

Hän kaivaa yhden konkreettisen esi-
merkin rosvohinnoittelusta. Scaniasta 
oli ureasäiliöstä ohjainyksikkö epäkun-
nossa ja säiliö syöpynyt niin, ettei urea 
pysy säiliössä. Korjaamo ohjeisti vaihta-
maan kokonaan uuden säiliön 2300 eu-

ron hintaan ja tietenkin ilman alvia. 
Camillan kimmastuessa rosvouk-
sen hintaa hän sai vastauksen, että 
käytetyn saa puoleen hintaan mut-
ta siinä ei ole takuuta.

–On pytyllä hintaa! Ihan kuin 
kuorma-aitoilijalla ei olisi muita-
kin ongelmia. Kun olen kaivinko-
neen puikoissa, on kaikki huomat-
tavasti helpompaa! esim. isommil-
la työmailla minulla riittää työtur-
vakortti ja veronumerollinen hen-
kilökortti. Kun ajan kuorma-au-
toa, niin siihen vaaditaan niin pal-
jon kortteja takataskuun ettei istu-
maan taivu. Lakipykäliä on paljon, 
eikä niihin voi itse vaikuttaa. Lisäk-
si riskinä ovat kaiken maailman yli-
kuormasakot, jotka eivät välttämät-
tä ole kuskin vika.

Oikeussysteemi ei mielestäni 
ole oikeudenmukainen. Miksi ran-
gaistuksia ei voi antaa niille, jotka 
ovat niihin syyllisiä?

–Ajokortin menettäminen val-
tiolle inhimillisistä virheistä ja 
muiden tekemistä virheistä on tä-
tä päivää! Siinä olisi poliitikoillakin 
miettimistä, että kuinka paljon val-
tio menettää verotuloja, jos kuljet-
taja pistää autot seisomaan ja alkaa 
kuluttaa sohvan pohjaa kun kort-
ti on kuivumassa. Ajokortti on ras-
kaankaluston kuljettajille kuiten-
kin elinehto. Kyllä kaivinkonekus-
ki pääsee siihen nähden suhteelli-
sen paljon helpommalta.

Camilla Kuivalainen pyörittelee 5,5-tonnista kumitela-alustaista Yanmaria tottuneesti. 

Camilla kouluttautui kaivinkoneen saloihin 
TTS:n oppisopimuksella Rajamäellä. Kenttätankkaus kanisterista polttoainesäiliöön käy tomerasti.

Rasvaprässi ja huoltohommat ei minua 
innosta, Camilla väittää. Ne hommat 

kannattaa teettää miehillä.

VESA JääSKEläINEN

DTD-2990

Laaja vaLikoima poLttoaine-, kemikaaLi- ja
vesisäiLiöitä kuLjetukseen ja varastointiin

Urea 6000

www.finncont.com 
03 485 411 tai
044 743 0440

Kantoureasäiliöt
KuljetuKseen (450 l) ja 
varastointiin (6000 l)

uutuus Dt jerry 250 ja -450
Polttoainesäiliöt alumiinilaatikossa.

Runsaasti lisävarusteita. Täyttää
vuodonhallinnan vaatimukset maastossa.

Urea 450

Jerry 450 DT Jerry 250

olemme mukana kevään 
konepäivillä ja kuljetusmessuilla

Tutustu: finncont.com/tuoteluettelo
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tori ja paino on 2,5 tonnia. Ko-
neen nopeus on valittavissa joko 
20 tai 30 km/h. Koneessa on uut-
ta ohjaamon muotoilu ja hallinta-
laitteet.

Koneen ulkomitat ovat pienet. 
Korkeus on 2,2m ja leveys vain 
1,1m. Kone soveltuu siis mainios-
ti ahtaisiin paikkoihin esimerkiksi 
rakennustyömaille.

raamoille ja urakoitsijoille. Moot-
torissa on tehoa 55 kilowattia. Ajo-
nopeus on 29 km/h. 

Koneen paino 7 prosenttia pie-
nempää 540-170 mallia kevyempi 
eli 11330kiloa.

Pyöräkuormaaja JCB 403

JCB esitteli uusiutuneen pienen 
pyöräkuormaajan JCB 403:n. Ko-
neessa on 36 hevosvoiman moot-

DuoalTech VT on saatavana nyt 
kolmeen teollisuuskurottajaan eli 
JCB 531-70, JCB535-95 ja JCB 541-
70. Koneissa on moottorina 4,8-lit-
rainen JCB EcoMax.

Uutuuskurottaja JCB 540-180 
Hi Viz
JCB julkisti myös 18-metrisen JCB 
540-180 Hi Viz kurottajan. Kurotta-
ja on suunniteltu erityisesti vuok- TAPIo HIRVIKoSKI

JCB julkisti uuden 3-ltraisen 
dieselmoottorin JCB 430 
DieselMaxin. Tämä pienem-
män pään uutuus on 55-kilo-

wattinen ja se tulee voimanläh-
teeksi soveltuviin keskikoon ko-
neisiin. Muut JCB:n valmistamat 
moottorikoot ovat nelisylinterinen 
EcoMax (4,4/4,8 l) sekä kuusisy-
linterinen DieselMax (7,2 l). 

Uusi JCB 430 DieselMax on 30 
prosenttia kevyempi ja 8 prosent-
tia polttoainetaloudellisempi kuin 
JCB 4,4 L EcoMax.

JCB aloitti moottorien valmis-
tuksen 12 vuotta sitten. Nyt on 
tehty jo 400 000 moottoria. Eng-
lannin tehtaalle on tehty merkit-
täviä investointeja, viimeisimpä-
nä 10 miljoonan suuruinen inves-
tointi. Nyt pystytään tekemään sy-
linterikannet ja lohkot sekä mui-
ta komponentteja itse uuden CNC 
koneistuskeskuksen myötä. Näin 

laatu ja tehokkuus myös parane-
vat investoinnin seurauksena.

Investointi nostaa kapasiteetin 
tällä tehtaalla 45  000 moottoriin 
vuodessa.

Uusi henkilönostinsarja

JCB esitteli uuden JCB henki-
lönostinsarjan. Sarjaan kuuluu 
nyt aluksi 9 mallia, mutta vuoden 
loppuun mennessä sarja kasvaa 27 
koneeseen. Uudet ensimmäiset 
mallit ovat sähköllä toimivia sak-
sinostimia. Myöhemmin tulevissa 
malleissa on myös dieselversioita.

Koko mallisarja tulee koostu-
maan yhdeksästä sähköisestä ja 
kolmesta dieselkäyttöisestä saksi-
nosturista (4,6m - 13,8m) sekä vii-
destä nivelpuomisesta, joista nel-
jä on dieseleitä ja yksi sähköllä toi-
miva (14,9m – 24,6m). Loput kym-
menen ovat teleskooppipuomisia 

JCB 403 pyöräkuormaaja on 
2,5 tonnin painoinen ja 36 

hevosvoimainen kompakti kone. 
leveys on vain 1,1 metriä.

dieselnostimia (20,6m – 41,6m).
JCB pyrkii tähän 8 miljardin 

nostinmarkkinaan aivan uudel-
la mallisarjallaan. Markkinat ovat 
maailmanlaajuiset.

Uusi JCB TM320

Uusi teleskooppipuomilla varus-
tettu JCB TM320 pyöräkuormaa-
ja on erityisesti rakennusalalle ja 
teollisuuteen suunniteltu kone. 
Nostokapasiteetti on 3200 kiloa ja 
nostokorkeus 5,2 metriä. 

Kone on runko-ohjattu ja siinä 
on 4,4-litrainen Stage IV JCB Eco-
MAX moottori, jossa on 93 kilo-
wattia tehoa. Vaihteisto on 4-por-
tainen Powershift ja ajonopeus on 
maksimissaan 40 km/h.

DualTech VT

JCB on yhdistänyt kaksi voiman-
siirtojärjestelmää kurottajiin eli 
hydrostaattisen ja powershiftin. 
Tämä DualTech VT toimii tehok-
kaasti siten, että hydrostaattinen 
puoli on toiminnassa tarkemmissa 
ja hiljaisemmissa nopeuksissa, po-
wershift puolestaan tulee päälle 19 
km/h nopeuden ylittyessä. Hyd-
rostaattisessa puolessa on portaa-
ton nopeudensäätö 19 km/h saak-
ka. Tämän jälkeen tulee 3-portai-
nen powershift käyttöön.

Uusi 3-litrainen  moottori

JCB julkisti uusia koneita ja laitteita helmikuussa 
tehtaalla Englannissa. Uutta oli muun muassa 
3-litrainen dieselmoottori sekä täysin uusi 
henkilönostinsarja.

Uutuus 3,0l DieselMax JCB430 on nyt esitelty. Pienemmän pään uudessa 
kolmilitraisessa moottorissa on 55 kilowattia eli 74 hevosvoimaa tehoa.

lordi Anthony Bamford, oikealla, oli julkistamassa kokonaan uutta taustalla näkyvää henkilönostinsarjaa. Vasemmalla on Anthonyn poika George Bamford.

Uutuus JCB 540-180 Hi Viz kurottaja. Kone ylettyy 18 metrin korkeuteen, moottorin teho on 55 kilowattia.

Uudet JCB pikakiinnikkeet 
on kehitetty keskikokoisiin 

kaivukoneisiin eli 13-14 
tonnisiin sekä 20-22 

tonnisiin koneisiin.

Tuotepäällikkö Kari 
Halmela Mateko oy:stä 

esitteli Tier 4 Final 
moottorilla päivitettyä 

110W Hydradig 
kaivukonetta. Konetta on 

myyty jo Suomessakin 
useita ja lisää on tulossa, 

kertoi Halmela. 

JCB 417 pyöräkuormaaja 
on päivitetty Tier 4 

moottorilla ja aiempaa 
kuljettajaystävällisemmällä 
CommandPlus ohjaamolla.
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tarissa, kertoo toimitusjohtaja Un-
to Viitanen.

Viimeisimmän uuden Lännen 
8600K:n Maarakennus Unto Viita-
nen Oy otti vastaan tammikuussa, 
josta artikkeli lehdessä toisaalla.

Uudet Lännen koneet ovat Unto 
Viitasen mukaan olleet luotettavia, 
jos muutamia pieniä lasten tauteja 
ei huomioida, varsinaiset remontti-
päivät ovat olleet tosi vähissä. 

– Kotimaisuus painoi vaakaku-
pissa aika paljon, kun mietin mik-
si valitsin Länkkärin, sanoo Unto 
Viitanen.

Lännen Tractorsin lanseeraa-
maa monitoimikone nimitystä Unto 
Viitanen pitää aivan perusteltuna ja 
kertoo, että jos ei ole aikaisemmin 
käyttänyt tai omistanut Länkkäriä, 
ei voi tietää kuinka tehokas, moni-
puolinen ja luotettava kone se on.

lännen monitoimikone

Lännen-monitoimikone -konsep-
tin läpi menosta, toimitusjohtaja 
Timo Huttunen kertoo kunta- ja 
kaupunkisektorin omaksuneen aja-
tuksen hyvin. Hän kertoo Lännen 
Tractorsin toimittaneen viimeisen 
puolentoista vuoden aikana konei-
ta useille kunnille ja kaupungeille 
mm. Oululle, Kuopiolle ja Espoolle.

Linjanrakentamiseen varuste-
tun Lännen 8600K:n ohjaamoon 
oli tutustumassa PT-Koneet Oy:n 
kuljettaja Ari Toivanen. 

– Meillä on ollut Länkkäreitä 
vuodesta 2007 ja nykyinen ajokkini 
on viime vuoden mallia oleva Län-
nen 8600i, kertoo Ari Toivanen. 

– Toinen Länkkärimme on vuo-
delta 2014 ja olemme ajatelleet, jos 
sen vaihtaisi uuteen, koska Länk-
kärin ketteryys on hyvä ja se on 
vahva käteen istuva kone, lisää Ari 
Toivanen. 

Tyytyväinen Lännen konei-
den käyttäjä on myös T:mi An-
tin maarakennuksen Antti Järvi-
nen. Ensimmäisen käytetyn Län-
nen 860S:n hän hankki vuonna 
2008, kotiuduttuaan armeijasta. 
Armeijaan hän oli mennyt valmis-
tuttuaan TTS:ltä maarakennusko-
neenkuljettajaksi. Nyt on menos-
sa kolmas Länkkäri, joka on vuon-
na 2012 uutena hankittu 8600G. 
Koneessa on lähes 10 000 tuntia 
ja normaalien letkun vaihtojen li-
säksi, ei varsinaisia remontteja ole 
ollut ollenkaan, joten tyytyväinen 
olen koneeseen ollut, kertoo Ant-
ti Järvinen. Antti on palvellut koko 
yrittäjäuransa Destiata, eri puolilla 
pääkaupunkiseutua. Tällä hetkel-
lä työmaana on Helsinki-Vantaan 
lentoaseman laajennustyöhön liit-
tyvät maarakennustyöt.

Yli kahdenkymmenen 
vuoden kokemus 
länkkäristä
Ruoveteläisellä Maarakennus Un-
to Viitanen Oy on käyttänyt Län-
nen kaivurikuormaajia jo yli kak-
sikymmentä vuotta. 

– Kaksi ensimmäistä Länkkäriä 
olivat käytettyjä, mutta vuodesta 
2000 alkaen on vaihdettu uuteen 
neljän vuoden välein, jolloin mak-
simissaan 4000 tuntia on ollut mit-

lännen Tractors oy 
suunnittelee, valmistaa 
ja markkinoi lännen-
monitoimikoneita 
ja Watermaster-
imuruoppaajia sekä 
Ruotsin Skellefteån 
tehtaalla valmistettuja 
lundberg-
kiinteistönhoitokoneita. 
Edellisten lisäksi 
yhtiö myy Suomessa 
ruotsalaista ljungby-
pyöräkuormaajaa. 
loimaalla sijaitsevalla 
tehtaalla valmistetaan 
vuosittain 100–150 
lännen-monitoimikonetta 
ja 20–30 Watermasteria.

Lännen Tractors Oy:n juu-
ret ulottuvat vuoteen 1957, 
kun loimaalainen T. Syvä-
sen Konepaja Ky valmis-

ti ensimmäisen James-etukuor-
maajan. Seuraavana vuonna Län-
si-Suomen Sokeri Oy pohti, miten 
se pystyisi pitämään Säkylän teh-
taansa toiminnassa ympäri vuo-
den. Päätös oli ostaa toimintansa 
tueksi vuonna 1958 Helsingistä 
Korpivaara Oy:ltä konepaja ja sen 
mukana hydraulisten Hydro-Mas-
ter -traktorikaivureiden valmistus-
oikeudet. Tehdas työkaluineen ja 
suurin osa työntekijöistä, siirtyi 
Säkylään.

Hydro-Masterin rinnalle tehdas 
esitteli vuonna 1963 ensimmäi-
sen itse kehittämänsä mallin, Län-
nen Ukko-Mestarin. Muutamassa 
vuodessa Ukko-Mestari oli vallan-
nut puolet Suomen traktorikaivu-
rimarkkinoista. 1960-luvun lopul-
la Ukko-Mestari varustettiin en-
simmäisen kerran Lännen yhtiön 
itse valmistamalla etukuormaajal-
la. Näin syntyi kaivurikuormaaja. 

Ympäripyörivien pyörä-alustais-
ten kaivukoneiden valmistamisen 
Lännen aloitti vuonna 1970. Te-
la-alustaisten kaivukoneiden val-
mistaminen sarjatuotantona al-

koi 1972. Ensimmäinen kokonaan 
komponenttirakenteinen kaivuri-
kuormaaja valmistui Lännen teh-
tailta vuonna 1982. Tämä oli myös 
maailman ensimmäinen runko-oh-
jattu kaivurikuormaaja. 

Vuonna 1985 Lännen Tehtaat 
osti Loimaalta T. Syväsen Konepa-
ja Ky:n, joka valmisti James-kaivu-
rikuormaajia. T. Syväsen Konepa-
jalle käänteentekevä oli ollut vuon-
na 1966 tehty toimitus TVH:lle jo-
ka oli sisältänyt 125 etukuormaa-
jalla varustettua traktoria, saman 
verran traktorikaivureita ja vielä 
50 kaivurikuormaajaa sekä 50 ka-
tuharjaa. 

T. Syväsen Konepaja teki myös 
ulkomaankauppaa viemällä Mas-
sey-Ferguson -merkin alla kaivu-
reitaan Norjaan ja Ruotsiin sekä 
Valtrana aina Iraniin asti. Vuon-
na 1984 Syvänen luopui yritykses-
tään ja myi sen Mancon-yhtiölle, 
joka sittemmin myi sen Lännen 
tehtaille.

Yritys kaupan jälkeen Lännen 
jatkoi koneiden valmistusta vie-
lä muutaman vuoden James-tuo-
temerkillä. 1980-luvulla Lännen 
hankki itselleen myös Lokomon 
tiehöylien ja kaivinkoneiden se-
kä turkulaisen Auran Rautateolli-
suus Oy:n Ara-kaivinkoneiden val-
mistuksen. 

1990-luvun alussa Lännen os-
ti Vammaskosken tehtaalta Vam-
mas-kaivureiden tuotannon, ja tä-
män yhteydessä oli tehty päätös, 
että Lännen keskittyy pelkästään 
kaivukoneiden ja Vammas-tiehöy-
lien valmistukseen. Ympäripyöri-
vien kaivukoneiden valmistami-
sen yhtiö lopetti 1990-luvulla. 

Lännen Tehtaiden konepaja 
eriytettiin 1990-luvun alussa omak-
si yhtiökseen nimeltään Lännen 
Engineering. Vuonna 2004 Lännen 
Tehtaat myi yhtiön liiketoiminnan 
Lännen Tractors -nimiselle yhtiöl-
le. Tänä päivänä Lännen Tractors 
on ainoa kaivurivalmistaja Suo-
messa. Vuosien aikana koneita on 
valmistunut yli 10 tuhatta kappa-
letta ja niitä on myyty 72 maahan.

Watermaster-imuruoppaaja

Lännen Tractors Oy:n toinen Loi-
maan tehtaalla valmistettava ko-
ne on Watermaster-imuruoppaa-
ja. Valtaosa näistä koneista myy-

dään ulkomaille. Viimeisen vuo-
den aikana yhtiö on myynyt ruop-
paajia useaan Afrikan maahan. 
Myös Intia on ruoppaajien merkit-
tävä markkina-alue. 

lännen Tractors oy 60 vuotta

Lännen Tractors Oy juhlis-
ti 60-vuotista taivaltaan 2.2.2017 
vuoden ensimmäisellä asiakasti-
laisuudella viihdekeskus Flamin-
gossa Vantaalla. Paikalle saapu-
neiden noin 70 vierailijan Illan ko-
hokohta, kevyen cocktail-illallisen 
jälkeen, oli katsoa uusi kotimai-
nen elokuva, Armoton maa. Elo-
kuva on hyvin lännenelokuvahen-
kinen, jonka tapahtumat sijoittuvat 
Suomen Lappiin. Elokuvan länkkä-
rihenkisyys, teki siitä sopivan Län-
nen Tractorsin tilaisuuteen. Viih-
dyttävän ja hyvin tehdyn eloku-
van jälkeen nautittiin vielä Lännen 
Tractors Oy:n kunniaksi täytekak-
kukahvit. 

Lännen Tractors Oy juhlistaa 
pyöreitä vuosiaan vuoden mittaan 
ympäri Suomea, jotta mahdolli-
simman moni asiakas ja yhteis-
työkumppani voisi osallistua juh-
lavuoden tapahtumiin. Samalla on 
tarkoitus kerätä työnimellä ”Sata 
tarinaa Lännestä” yksiin kansiin. 
Näin myös jälkipolville jää tietoa 
tästä kansainvälisestikin merkittä-
väksi monitoimikoneeksi kehite-
tystä suomalaisesta innovaatiosta 
ja sen käyttäjien historiasta.

Helmikonepäivät Espoossa

Lännen Tractors Oy:n 60-vuotisen 
taipaleen juhlintaa saattoi jatkaa 
seuraavana päivänä Helmikonepäi-
villä Espoossa. Siellä esiteltiin yh-
tiön valmistamia ja edustamia ko-
nemerkkejä, sekä Valtra- ja Fendt-
traktoreita. Vierailijoille tarjottiin 
lihasoppaa ja täytekakkukahvit. 

– Tavoitteenamme on valmista-
miemme hyvin liikkuvien monitoi-
misten koneiden käyttöasteen li-
sääminen, jolloin tuottavuus para-
nee ja ympäristörasitus pienenee, 
kertoo Timo Huttunen. 

– Aihe on varsin ajankohtainen 
kunnissa ja kaupungeissa, kun te-
hostetaan infran ympärivuotista 
rakentamista ja ylläpitoa, Timo 
Huttunen lisää.

ljungby-pyöräkuormaaja

Helmikonepäivillä oli esittelys-
sä myös Lännen Tractorsin edus-
tama Ljungby-pyöräkuormaaja. 
Ljungby L 11:ssä on Agco Sisu 
Power 66 CTA -moottori, joka on 
valmistettu Jyväskylässä. Vaihteis-
to ja akselistot ovat ZF:n valmista-
mia. Erikoisen koneesta tekee sen 
täysin ilmajousitettu ohjaamo, jo-
ka ilmajousitetun kuljettajan istui-
men kanssa, estää iskujen ja täri-
nän välittymisen kuljettajaan. 

Ljugby kuormaajia on saata-
vana kymmenen eri mallia, jois-
ta suurimman työpaino on 35 ton-
nia. Kahdessa suurimmassa kuor-
maajassa moottori on Scanian val-
mistama. Tehdas sijaitsee Ruot-
sin Ljungbyssä. www.lannencen-
ter.com

Kotimaista 
maarakennuskoneiden 
valmistusta jo 60 vuotta

MARKKU lESKINEN

Asiakastilaisuuteen viihdekeskus Flamingossa oli saapunut useita kymmeniä vieraita.

Antti Järvinen, toisen polven länkkäri urakoitsija, on tyytyväinen koneeseensa.  
Tuoteryhmäpäällikkö Jan Aspvik lännen Tractorsilta, kuuntelee kehuja tyytyväisenä.

Toimitusjohtaja Timo Huttunen tyytyväisten asiakkaiden keskellä.

lännen tiimi Flamingossa.

 lännen 8600 K:n ohjaamoon 
tutustumassa Vihtiläisen 
PT-Koneet oy:n Ari Toivanen.

lännen Tractorsin 
testikuljettaja Kimmo Seppälä 
osoittaa yhtä ljungby-
pyöräkuormaajanohjaamon 
neljästä ilmajousesta.
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Tuontipuun osuus 
puuenergian tuotannosta on 

noin 14 prosenttia
Tuontipuun osuus on noin 
14 prosenttia puupohjaisen 
energian tuotannosta Suomessa. 
Koko energiantuotannosta 
sen osuus on siten noin 3 
prosenttia.  Tämä selvisi 
luonnonvarakeskuksen 
selvityksestä, jonka se julkisti 
tammikuussa 2017.  Tuontipuun 
osuudesta on ollut tähän asti 
vain arvailuja. lisäksi tuontipuu 
on energiantuotannossa laskettu 
kotimaisen veroiseksi. Uudessa 
energia- ja ilmastostrategiassa 
sekä tuontipuun seurantaan että 
sen käsittelyyn omavaraisuuden 
laskennassa on luvattu korjausta. 

Luonnonvarakeskus (Luke) jul-
kisti tammikuussa 2017 selvi-
tyksen, jossa arvioitiin eri ti-
lastolähteiden perusteella 

tuontipuun osuutta puuperäisen ener-
gian tuotannossa Suomessa. Tietoläh-
teinä olivat puun ulkomaankauppati-
lastot (Tulli & Luke), metsäteollisuu-
den puunkäyttötilastot (Luke), puun 
energia-käyttötilastot (Luke) sekä 
energian hankinta ja kulutustilastot 
(Tilastokeskus). Selvityksen esitte-
li Luken Metsätilastojen asiakastilai-
suudessa 27.1.2017 yliaktuaari Esa 
Ylitalo. 

Tuontipuuta käytetään energian-
tuotannossa monella tavalla. Tuon-
tipuuta on polttopuu, joka käytetään 
suoraan energiakäyttöön. Tuontipuu-
ta on hake, josta enin osa menee jalos-
tukseen ja pienempi osa polttoon. Tä-
tä ei pystytä tilastosta suoraan erotta-
maan. Enin osa tuontipuusta on kui-
tua ja tukkia, jotka ensin jalostetaan 
tuotteiksi ja sivutuotteita käytetään 
energiantuotantoon. Tuontipuuta 
ovat myös tuodut puupelletit ja muu 
jätepuu. Pelletti kuuluu luokkaan jä-
tepuu tuontitilastossa. Kuvassa 1 on 
havainnollistettu tuontipuun käyttö 
energiantuotannossa.

Puun monet polttoainelajit

Kaikkiaan puuta on vuosina 2011-
2015 käytetty energiantuotannossa 

keskimäärin 92,2 TWh vuosit-
tain. Tästä on tuontipuun osuu-
deksi saatu Luken selvityksessä 
keskimäärin 12,9 TWh eli 14 pro-
senttia, vaihteluvälin ollessa 13-15 
prosenttia. Tuontipuusta tehdään 
taikka saadaan monenlaisia puu-
polttoaineita; metsähaketta, polt-
topuuta, tukki- ja kuitupuuta, pel-
lettejä, muuta jätepuuta, kuorta, 
mustalipeää ja muita jalostuksen 
sivu- ja jätetuotteita. Suurin poltto-
ainelaji on mustalipeä, joka edus-
taa kahta kolmasosaa tuontipuun 
energiakäytöstä. Kuori on toisek-
si suurin polttoainelaji ja metsä-
hake on kolmas. Taulukossa 1 on 
yhteenveto tuontipuun eri polt-
toainelajeista ja niiden osuudes-
ta puuperäisen energian tuotan-
nossa. 

Metsähakkeen tuonti oli 
2008-2015 laskussa
Yllättävin tulos Luken selvityk-
sessä oli, että sen mukaan tuon-
timetsähakkeen käyttö energian-
tuotannossa on ollut korkeimmil-
laan vuonna 2008, jolloin sen mää-
rä oli selvityksen mukaan 1,1 mil-
joonaa kuutiota. Sen jälkeen tuon-
tihakkeen määrä energiantuotan-
nossa on vajonnut noin 0,1 miljoo-
nan kuution vuositahtia. Selvityk-
sen mukaan tuontihakkeen mää-

rä energiantuotannossa oli vuonna 
2015 noin 0,4 miljoonaa kiintokuu-
tiota. Vuoden 2016 määrää ei ole 
selvitetty, koska tilastoja ei vielä ol-
lut käytössä.  

Tuontitukkia ja kuitua 
polttoon
Luken selvityksessä saatiin tulok-
seksi, että myös ulkomailta tuotua 
kuitu- ja tukkipuuta päätyy energi-
antuotantoon ilman jalostusta. Mää-
rä on ollut runsaat puoli miljoonaa 
kiintokuutiota. Vuonna 2010 lu-
kema oli 0,8 miljoonaa kuutiota ja 
2015 0,3 miljoonaa kuutiota. Keski-
määrin vuosina 2008-2015 määrä oli 
0,7 miljoonaa kuutiota. 

Täten lopputulema on, että tuon-
tipuun osuus lämpö- ja voimalai-
tosten puunkäytöstä vuosina 2011-
2015 on ollut keskimäärin yksi mil-
joonaa kuutiota vuodessa. Vaihtelu-
väli on ollut 0,7-1,3 miljoonaa kuu-
tiota. Tämä keskimääräinen puu-
määrä vastaa noin 2 TWh:n ener-
giamäärää vuosittain. 

Vaikutuksia 
koneyritystoimintaan
Metsähakkeen tuotanto kotimai-
sista metsistä synnyttää työtä puu-
kauppaan, puunkorjuuseen, hake-
tukseen ja kuljetukseen. Tuonti-

Tuontipuun käyttö energiantuotannossa 2011–2015 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Puupolttoainelaji 2011 2012 2013 2014 2015 Keskimäärin Osuus 

TWh TWh milj. m³ % 
                    

Metsähake 1,2 1,5 1,3 0,9 0,8 1,1 0,57 9 
  

Tukki- ja kuitupuu 1,4 1,0 0,5 0,9 0,5 0,9 0,43 7 
  

Polttopuu 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,06 1 

Puupelletit 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 41,6 * 2 
  

Muu jätepuu 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,34 5 
  

Kuori 1,3 1,2 1,6 1,5 1,4 1,4 0,81 11 
  

Mustalipeä 7,9 7,8 9,2 8,2 7,8 8,2 . 63 

Muut metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 . 2 
  

Tuontipuu yhteensä 12,9 12,8 14,2 12,7 11,8 12,9 . 100 

Puupolttoaineet kaikkiaan 88,5 92,3 94,0 94,3 91,9 92,2 

Tuontipuun osuus, % 15 14 15 13 13              14 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

* 1 000 tonnia 

Tuontipuun käyttö 

 

Polttopuu Puupelletit 

Raakapuu 
(pl. kyllästetty puu) 

Hake 

Tukki- ja 
 kuitupuu 

Muu 
jätepuu 

Jätepuu 

Energian-
tuotanto 

Metsäteollisuus- 
tuotteiden 
valmistus 

Metsäteollisuuden 
sivu- ja jätetuotteet 
- kiinteät 
- mustalipeä 
- muut 

puun käyttö energiantuotantoon 
vähentää näitä aluetalouksiin syn-
tyviä hyötyjä. Näitä ei Luke selvittä-
nyt, vaan seuraavassa tekstissä esi-
tettävät arviot ovat Koneyrittäjien 
liton arvioita. Olemme laskeneet, 
että yhden energiaharvennuksil-
la työskentelevän hakkuukone-
ketjun vuotuisen puumäärän (ole-
tus 10 000 kuutiometriä vuodessa) 
korjuu, haketus ja kuljetus käyttö-
paikalle synnyttää noin 400 000 eu-
ron liikevaihdon arvoketjun yrityk-
siin Hakkeen hintataso vastaa täl-
löin suunnilleen tilastoissa esitet-
tyä hintaa. Uutta työtä syntyy ko. 
määrän tekemisestä ja toimittami-
sesta noin 3 henkilötyövuoden ver-
ran. Valtiolle / kunnille synnytetään 
tuotantoketjussa erilaisia verotuot-
toja kerrannaisvaikutuksineen noin 
150 000 euroa. Tämä kaikki syntyy 
pitkälti paikallistalouksiin.

Jos kaikki metsähakkeena ja 
pyöreänä puuna suoraan energia-
tuotantoon käytetty tuonti puu  - 
määrältään 1 milj.m3 - hakattaisiin 
kotimaasta, se tarkoittaisi liikevaih-
tona arvoketjun kone- ja kuljetus-
yrityksissä noin 40 miljoonaa euroa 
ja työnä reilut 300 henkilötyövuot-
ta. Tuontipuu vaikuttaa työpaikkoi-
hin, kausivaihteluun ja urakointi-
markkinoihin negatiivisesti, koska 
kysyntä ei juuri kasva. Tuontihake 
on pois metsänhoidosta.

SIMo JAAKKolA
lähde: luke
Kuva 1

lähde: luke
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Vuodesta 2017 odotetaan maa- ja 
metsätalousministeriössä viime 
vuotta rauhallisempaa, koska 
hallinnon alan suuria muutok-

sia on juuri saatu päätökseen. Näin tote-
si maa- ja metsätalousministeriön metsä-
asioista vastaavan luonnonvaraosaston 
osastopäällikkö Juha S. Niemelä tam-
mikuussa. 

Yrittäjille hyvää

Ministeriön usko tulevaisuuteen on vah-
va. Kestävän metsätalouden rahoituslain 
(Kemera) tilanne normalisoituu ja mi-
nisteriö ajaa päättäväisesti, että uudesta 
2020-luvulla käytössä olevasta rahoitus-
laista tulee käyttäjäystävällisempi. Tämä 
on tietysti hyvä asia yrittäjien kannalta. 
Niemelän mukaan ministeriö voi edistää 
yrittäjyyttä huolehtimalla, että tarjolla on 
toimivia tietojärjestelmiä ja metsätietoa, 
jotka parantavat erityisesti pienimpien 
yritysten toimintaedellytyksiä. 

– Valtion ei kuitenkaan kuulu olla mu-
kana markkinoilla. Joitakin markkina-
aukkoja voidaan kuitenkin täyttää, ku-
ten metsäpuiden siementuotanto, totesi 
Niemelä.

Juha S. Niemelä kaipaa lisää yrittäjyyt-
tä metsäpalveluihin ja metsänomistami-
seen. Metsäomaisuuden hoidon ammat-
timaistuminen on myös tavoiteltava asia. 
Luonnonhoitoon ja ekosysteemipalvelu-
jen tuottamiseen tarvittaisiin myös yrit-
täjiä. 

EU työllistää ministeriötä

Ministeriöstä on pysyvästi virkamiehiä 
Brysselissä vaikuttamassa ministeriön 

Uudistusvauhti rauhoittuu
Vuosi 2016 oli maa- ja 
metsätalousministeriön 
luonnonvaraosaston 
näkökulmasta 
poikkeuksellisen 
kiireinen useiden laki- ja 
organisaatiouudistusten 
vuoksi. Ministeriön 
metsäisellä vastuualueella 
muutettiin Kemeralakia, 
oiottiin sen valuvikoja 
ja saatettiin päätökseen 
liiketoiminnan erottaminen 
Suomen metsäkeskuksesta.

TIMo MAKKoNEN

hallinnonalan asioihin. Tärkeimpiä met-
säkysymyksiä ovat tällä hetkellä kiinte-
än ja kaasumaisen biopolttoaineen kes-
tävyyskriteerit sekä EU:n ilmastopolitii-
kan ns. LULUCF-asetusluonnos. Näissä 
yhtey ksissä ratkaistaan pitkälle suoma-
laisen biotalouden toimintaedellytykset 
ja houkuttelevuus investointikohteena. 
Suomen luonnontieteellinen hiilidioksi-
dinielu voi edelleen pahimmassa tapauk-
sessa muuttua laskennalliseksi päästöksi.

Ministeriön edustajien lisäksi vaikut-
tamista asian puolesta tehdään myös eu-
roedustajiemme sekä sidosryhmien ja 
tutkijoiden toimesta. Muista luonnonva-
raosaston hallinnonalan asioista esimer-
kiksi susikysymys ja kalastusasiat vievät 
paljon aikaa EU:ssa. 

Puusto lisäkasvu on turvattava  

Juha S. Niemelän mukaan meidän on huo-
lehdittava puuston lisäkasvun turvaami-
sesta, kun uudet tehdasinvestoinnit käyn-
nistyvät. 

– Panostuksia tarvitaan esimerkiksi 
puiden jalostustoimintaan ja sitä tukevaan 
tutkimustyöhön, totesi Niemelä.

Tutkimuksen tilanne on ministeriön nä-
kökulmasta kuitenkin vaikea. Samalla kun 
julkista rahoitusta tutkimukseen supiste-
taan, niin varojen kohdentamista on mie-
tittävä entistä tarkemmin. Koneyrittäjien 
ja puumarkkinoiden toimivuuden kannal-
ta puutavaran mittaustoiminta on erittäin 
tärkeä asia. Niemelän mukaan Luonnon-
varakeskuksen tulossopimus on ministe-
riön keino varmistaa tälle toiminnalle riit-
tävät resurssit. Puutavaran mittauksesta 
ei olekaan leikattu yhtä paljon kuin muus-
ta Luonnonvarakeskuksen toiminnasta.

Kemera keskiössä 

Ministeriö ajaa Kemeralla tehtävien 
työlajien toteutusaikojen lyhentämistä. 
Erityisesti nuoren metsän hoidon ja tai-
mikonhoidon osalta tämä olisi tärkeää, 
jotta hakemusruuhka ja myöntövaltuuk-
sien loppuminen eivät aiheuttaisi varo-
jen hakukieltoja. Vuoden 2016 hakukiel-
tojen toistumista ei toivo kukaan. 

– Ministeriön ajatukset ovat jo uudella 
Kemerakaudella. Tavoitteena on hallin-
nollisesti nykyistä kevyempi ja metsäta-
loutta parhaiten tukeviin työlajeihin koh-
distettu rahoitusjärjestelmä. Kotitalous-
vähennyksen tyyppinen ratkaisu voisi ol-
la yksi harkinnanarvoinen tapa rahoittaa 
yksityismetsätalouden investointeja, to-
tesi Niemelä. 

Ministeriön mukaan Kemeran sähköi-
sen järjestelmän ongelmat näyttävät ole-
van voitettu. 

Maalaispoika ministeriössä

Osastopäällikkö Niemelä on eteläpoh-
jalainen maalaispoika, jonka lapsuuteen 
ja nuoruuteen kuuluivat kiinteästi mar-
jastus, sienestys ja metsähoitotyöt. Pai-
kallisten sahojen kesätöissä syttyi innos-
tus hakeutua metsäalan koulutukseen. 
Koulutusalaksi valikoitui puukaupalli-
nen metsänhoitajakoulutus. Työkoke-
mus Keski-Suomen ELY:n johdossa an-
toi kokemusta metsiin liittyvien hyvin-
kin erilaisten tavoitteiden yhteensovit-
tamisesta. Yhden lisänäkökulman hal-
linnonalaan ja luontoon Niemelä on saa-
nut suoritettuaan metsästäjätutkinnon 
ja aloitettuaan riistakannan hoidon käy-
tännössä. 

– Puuston kasvuun verrattuna 
(n. 105 milj. m3/vuosi) hakkuita 
tehdään huomattavan vähän, jo-
ten siitä näkökulmasta hakkuita ja 
puun energiakäyttöä voitaisiin lisä-
tä hyvinkin paljon, totesi Visanko.

Kustannukset syntyvät 
korjuusta, kuljetuksesta ja 
käsittelystä 
Energiapuun kustannukset muo-
dostuvat lähes täysin korjuusta, 
kuljetuksesta ja käsittelystä, näi-
den osuus on yli 90 prosenttia teh-
dashinnasta. Loppu on metsän-
omistajalle maksettavaa osuutta. 

– Korjuukustannukset ovat kor-
keita, koska energiapuuta tuote-
taan pieniläpimittaisesta puusta 
ja hakkuutähteistä ja juuri siellä 
hakkukoneiden tuottavuus on al-
haisin, totesi Visanko.

Kustannuksia kasvattaa myös 
leimikoiden hajanaisuus ja ener-
giapuun toisarvoinen asema aines-
puun rinnalla. Varastointikustan-
nukset ovat myös merkittäviä. Kul-
jetuskustannuksia voidaan alentaa 
kehittämällä biomassan käsittelyä 
ja esikuivatusta niin, että kosteus 
tippuu 25 – 30 prosenttiin - veden 

Wisago Oy:n toimitus-
johtaja Tuomo Vi-
sankon mukaan ris-
tiriitainen ja popu-

listinen kirjoittelu ei vie Suomen 
metsätaloutta, ympäristön suoje-
lua ja investointeja parhaalla mah-
dollisella tavalla eteenpäin. Kysyn-
nän ja tarjonnan vaihtelu on ener-
gian hinnan ohella keskeinen puu-
pohjaisen energiabiomassan käyt-
töä ohjaava tekijä. 

– Kysyntään vaikuttaa merkit-
tävästi kilpailevien polttoaineiden 
hinta ja saatavuus, totesi Visanko.

Poliittisilla päätöksillä on mer-
kittävä vaikutus kysyntään ja uu-
siutuvan energian käyttöön siirty-
miselle. Koneyrittäjät tietävät tie-
tysti poliittisten lupausten luotetta-
vuuden, onhan takana raskas toi-
mialan sopeutus pienentyneisiin 
metsäenergian tarpeisiin. Ener-
giabiomassan kysyntää kasvattaa 
merkittävästi investoinnit biojalos-
tamoihin ja voimaloihin. 

Tarjontakin vaihtelee  

Tuomo Visanko luetteli koko jou-
kon tarjontaan vaikuttavia tekijöi-
tä. Keskeinen puupohjaisen ener-
giabiomassan määriin vaikuttava 
tekijä on hakkuiden kokonaismää-
rä. Kaikesta hakatusta puusta syn-
tyy runsaasti bioenergiaa selluteh-
tailla ja sahoilla myös sivutuottei-
den kautta. Puumarkkinoiden toi-
mivuudella, yksityisten metsän-
omistajien myyntihalukkuudella 
ja energiapuun hinnalla on suu-
ri merkitys markkinoille tulevaan 
puumäärään.

Uusiutuvaa energiaa ja kiinnostusta asiaan 
ennätysmäärin

Energiaviraston järjestämä uusiutuvan energian ajankohtaispäivä kokosi Hotelli 
Paasitorniin ennätysyleisön, yli 400 henkeä. Tilaisuudessa ihmeteltiin, mikä voi pidätellä 
puupohjaisen energiabiomassan käytön lisäämistä Suomessa. Tuomo Visanko etsi 
tähän kysymykseen vastauksia muun muassa julkisuudessa käydystä keskustelusta, 
kysynnästä ja tarjonnasta sekä tuotantokustannuksista. Kaikkiaan uusiutuvan energian 
tuotanto teki uuden Suomen ennätyksen vuonna 2016.

kuljetus maksaa. Kuljetuskaluston 
järeyden kasvatus alentaa kustan-
nuksia, mutta se edellyttää hyvä-
kuntoista metsätieverkostoa tai 
toimivia terminaaleja. 

Kehitystyötä tarvitaan

Tuomo Visankon mukaan torrefi-
oinnilla eli paahtamisella voidaan 
lisätä puupellettien energiasisältöä 
lähelle kivihiiltä, jolloin ne sopivat 
myös hiilivoimaloiden energialäh-
teeksi. Paahdetut pelletit kestä-
vät tavallisia pellettejä paremmin 
kosteutta. Torrefoitujen pellettien 
edut tulevat parhaiten esille pitkis-
sä kuljetuksissa esimerkiksi pelle-
tien kuljettaminen valtamerialuk-
silla mahdollistaisi suuren ener-
giamäärien siirron. Tuotantokus-
tannukset ovat kuitenkin merkit-
tävät ja siksi toiminnan saaminen 
taloudellisesti kannattavaksi vaatii 
edullista raaka-ainetta.

Uusiutuvaa energiaa 
ennätysmäärin
Energiaviraston arvioiden mu-
kaan uusiutuvan energian tuotan-
to oli vuonna 2016 yli 130 terawat-

tituntia ja sen osuus loppukulu-
tuksesta ylittää 40 prosenttia. Ky-
seessä on uusi tuotantoennätys 
sähköä, lämpöä ja liikenteen bio-
polttoaineita. Määrä on noin viisi 
prosenttia enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Eniten lisääntyivät met-
säteollisuuden jäteliemillä ja sivu-
tuotteilla tuotettu energia. Nämä 
edustavat yhteensä yli 60 prosent-
tia kaikesta uusiutuvasta energi-
asta. 

Suhteellisesti eniten lisääntyi 
tuulisähkön tuotanto. Sen osuus 
sähkön käytöstä oli vajaat neljä 
prosenttia. Sähköjärjestelmän to-
dettiin kestävän tällaisen määrän 
vaihtelevaa energiantuotantoa se-
kä kahden terawatin lisätuotan-
non. Lisätuotantoa on esitetty tuo-
reessa kansallisessa energia- ja il-
mastostrategiassa. Perinteinen uu-
siutuvan energian ajankohtaispäi-
vä 24.1.2017 kiinnosti tänä vuon-
na ennätysyleisöä. Hotelli Paasi-
torniin Helsinkiin oli saapunut yli 
400 henkeä kuulemaan monipuoli-
sia esityksiä aiheesta. 

Wisago oy:n toimitusjohtaja Tuomo Visanko
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Metsäpalveluiden markkinatilanne 
on ollut viime vuosina muutok-
sessa. Metsänhoitoyhdistyslain 
muuttuminen, metsänhoitoyhdis-

tysten fuusioituminen sekä Otso metsäpalvelu-
jen synty ovat saaneet aikaan kilpailua metsä-
palvelumarkkinoilla. Jokainen palveluntarjoa-
ja joutuu muutoksien myötä miettimään omaa 
rooliaan markkinoilla sekä tavoitettaan mark-
kinaosuuden suhteen.

Metsänparannushankkeet 
muutoksessa
Metsäkeskuksen roolin muutos avasi metsän-
hoitoyhdistyksille mahdollisuuden lähteä kil-
pailemaan Kemera-lakiin sisältyvien ns. met-
sänparannustyölajien (ojat, tiet ja lannoituk-
set) toteutuksista. Aiemmin nämä työlajit oli-
vat olleet lähes 100-prosenttisesti metsäkes-
kuksen ja sen edeltäjien hallussa.

MTI(AMK)-opiskelija Annukka Kotsalai-
nen selvitti opinnäytetyössään Kemeramark-
kinoiden muutoksia 2010-luvulla. Muuttunut 
toimintaympäristö antoi perustellun lähtökoh-
dan selvittää, millä tavalla markkinaosuudet ja-
kautuvat metsänparannushankkeiden toteu-
tuksessa. Metsänparannushankkeina pidetään 
kunnostusojitusta, metsäteiden rakentamista 
ja perusparannusta sekä metsänlannoitusta. 

Suomen Metsäkeskuksesta saadusta 25 891 
hankkeen aineistosta tarkasteltiin hankkeiden 
maksatusvuoden perusteella markkinatilan-
teen muutoksia vuosina 2010–2016. Aineisto 
sisälsi tiedot vuosittain rahoitetuista kunnos-
tusojitus-, tie- ja lannoitushankkeista sisältäen 
työmäärän (metrit/hehtaarit), sijaintikunnan, 
metsäkeskusalueen ja toteuttajaorganisaation. 

Toteuttajaorganisaatiot jaoteltiin ryhmiin ja 
tuloksia tarkasteltiin työlajeittain ja metsäkes-
kusalueittain jokaisen vuoden osalta. Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulussa teh-
dyn opinnäytetyön ideoijana olivat Koneyrit-
täjien liitto ry ja Yksityismetsätalouden työn-
antajat ry. 

Kunnostusojitushankkeet Kemeran 
kärjessä
Eniten 2010-luvulla oli toteutettu kunnostusoji-
tushankkeita. Niiden osuus kaikista hankkeis-

ta oli 53 prosenttia. Terveyslannoitusten osuus oli 
28, metsäteiden perusparannusten 13 ja metsätei-
den tekemisen 6 prosenttia. Hankkeiden tarkas-
telu osoittaa, että hankemäärät olivat olleet mel-
ko tasaisia vuosittain, paitsi viime vuonna, jolloin 
päättyneiden hankkeiden määrä väheni merkittä-
västi aiempiin vuosiin verrattuna. 

Vuonna 2016 rahoitettuja hankkeita oli kaikki-
aan 1 547 kappaletta. Kunnostusojitusten osalta 
hankemäärät eivät olleet vähentyneet niin paljon 
kuin terveyslannoitusten, metsäteiden tekemisen 
ja metsäteiden perusparannuksen osalta. Metsä-
teihin liittyvien hankkeiden osalta voi olla osin ky-
se siitä, että teitä kyllä tehdään, mutta niille ei hae-
ta Kemerarahoitusta. Terveyslannoituksen osal-
ta oli Kemera-tuen hakusulku loppuvuoden 2016, 
mutta muuten tukitasoissa ei ole tapahtunut muu-
toksia. Täysin maanomistajien varoin toteutetut 
hankkeet eivät näy tässä vertailussa.

Metsänhoitoyhdistysten rooli on 
kasvanut
Metsänhoitoyhdistysten osuus markkinoista on 
kasvanut hankkeiden lukumäärästä laskettuna 
keskimäärin 44 prosenttiin. Mielenkiintoinen 
poikkeus ovat terveyslannoitukset, joissa yhdis-
tysten markkinaosuus on laskenut muutaman 
vuoden takaisesta 90 prosentista 60 prosenttiin. 

Toisaalta metsänhoitoyhdistyksien tekemät 
hankkeet ovat pienempiä, sillä hehtaareista tai 
metreistä laskettu markkinaosuus oli keskimää-
rin 38 prosenttia. Ylipäätään hankkeiden koon 
mukaan tarkasteltuna Otso, teollisuus sekä met-
sätoimistot toteuttivat suurempia hankkeita kuin 
yhdistykset.

Otson markkinaosuus ilman terveyslannoi-
tuksia oli laskenut muutaman vuoden takaises-
ta noin 65 prosentista 43 prosenttiin hankkeiden 
lukumäärästä laskettuna. 
Aiemman markkinaosuu-
den voidaan arvioida ole-
van vielä metsäkeskuk-
sen perintöä. Terveyslan-
noitushankkeiden osuus 
oli vain 8 prosenttia lan-
noitushankkeiden mää-
rästä.

Otson osuus hanke-
hehtaareista tai – metreis-
tä laskettuna oli kuitenkin 
suurempi. Ilman terveys-
lannoituksia osuus oli 48 
prosenttia. Myös Otson 
terveyslannoitushank-
keet olivat keskimääräistä 
isompia, sillä sen osuus 
terveyslannoitushehtaa-
reista oli 15 prosenttia.

Muiden toimijoiden 
osuus työlajien toteutta-
jina oli vähäinen. Poikke-
uksena metsäteollisuu-
den terveyslannoituksen 
hankkeet, joiden osuus 
oli 20 prosenttia lannoi-
tushehtaareista. Yksi-
tyisten metsätoimisto-
jen osuus jää alle 10 pro-
sentin sekä hankemää-
ristä että -hehtaareista 
tai -metreistä laskettu-

na. Metsätoimistojen hankemäärät ovat viime 
vuosina pysyneet vakaina.

Painopiste idässä ja pohjoisessa 

Alueellisesti vertailtuna itäisellä ja pohjoisel-
la metsäkeskusalueella tehtiin eniten kun-
nostusojitus- ja terveyslannoitushankkeita. 
Metsätien perusparannusta toteutettiin eni-
ten läntisellä ja itäisellä alueella. Kaikilla alu-
eilla terveyslannoituksia olivat toteuttaneet 
eniten metsänhoitoyhdistykset. Kunnostuso-
jituksien osalta Otso metsäpalvelut oli mark-
kinajohtaja. 

Metsätien perusparannuksen osalta Otso 
metsäpalvelut oli toteuttanut eniten hankkeita 
kaikilla metsäkeskusalueilla. Suurimmat met-
sätiehankkeet oli tehty pohjoisella metsäkes-
kusalueella, missä myös Kemera-tuki on suu-
rempi kuin muualla maassa. Suurimmat kun-
nostusojitushankkeet oli toteutettu läntisellä 
ja eteläisellä metsäkeskusalueella. 

Tulevaisuus näyttää, miten markkinaosuu-
det ja hankemäärät kehittyvät jatkossa. Jatka-
vatko metsänhoitoyhdistykset positiivista ke-
hitystään hankkeiden toteuttajana, vai saako 
Otso metsäpalvelut käännettyä oman suuntan-
sa takaisin nousujohteiseksi. 

Metsänhoitoyhdistysten ja Otson yh-
teenlaskettu metsänparannushankkei-
den markkinaosuus on lähes 90 pro-
senttia pois lukien terveyslannoitukset.  
Löytyykö näille kahdelle valtakunnalliselle toi-
mijalle haastajaa, jonka taloudelliset ja henki-
löstön resurssit riittävät hankkeiden toteutta-
miseen? 

Kemeran markkinaosuudet muuttuvat kilpailun lisääntyessä
Kestävän metsätalouden rahoituslain 
perusteella rahoitettujen 
metsänparannushankkeiden 
eli metsätiehankkeiden 
ja kunnostushankkeiden 
toteutusmäärissä on tapahtunut 
2010-luvulla merkittäviä muutoksia. 
Metsänhoitoyhdistykset ovat 
kasvattaneet markkinaosuuttaan 
otso metsäpalveluiden 
kustannuksella. Vuonna 2016 
toteutusmäärissä tapahtui raju 
pudotus kaikilla toimijoilla. Syynä 
olivat tukiehtojen muutokset ja 
hankkeiden käsittelyvaikeudet.

ANNUKKA KoTSAlAINEN JA PASI PAKKAlA 
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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
Vihantasalmentie 421 A
52700 Mäntyharju

 

Ylivoimaista pitoa ääriolosuhteisiin

Isommalla 19 mm pystynastalla ja 
uudelleen muotoillulla vaakalenkillä 
varmistetaan, että nastat ovat aina 
oikeassa asennossa. Tämä parantaa 
ketjun pitoa ja elinikää.

Uusi Matti W 16 ja Paragon 16

    Uusi 
Muotoiltu

Lenkki!



dämessä on Nokian Renkaiden pa-
tentoima uniikki funktionaalinen 
nastakonsepti. Jarruttaessa, kiih-
dyttäessä ja kaarreajossa toimivat 
erilaiset nastat varmistavat helpon 
ja mukavan perille pääsyn talven 
pahimpanakin päivänä.

Maailman ensimmäinen funk-
tionaalinen nastoitusratkaisu tuo 
talven tuiskussa matkaavalle kul-
jettajalle erinomaisen pitkittäispi-
don lisäksi ylivertaista sivuttais-
pitoa jäisellä ja lumisella alustal-
la. Nokian Renkaiden uuden pin-
tamalliteknologian ansiosta ajo-
tuntuma on vakaa myös paljaal-
la tiellä. 

Ääritilanteissa pidon rajalla hal-
litusti ja loogisesti käyttäytyvä 
Hakkapeliitta 9 rullaa aikaisem-
paa nastallista Hakkapeliitta-su-
kupolvea kevyemmin polttoainet-
ta säästäen.

Sekä pieniin perheautoihin että 
urheilullisiin menopeleihin suun-
nattu tuotepaletti kattaa 52 ko-
koa aina 14-tuumasta 20-tuumaan 
saakka. Suurin osa on XL-merkit-
tyjä eli renkaiden kantavuus on 
korkein mahdollinen kyseisessä 
koossa. Maailman pohjoisimman
rengasvalmistajan lippulaivatuot-
teen laaja ja moderni valikoima 
on täydellisenä saatavissa syksyn 
2017 talvirengassesongissa.

Nokian Hakkapeliitta 
Truck F2 on täysin uusi 
ohjaavan akselin rengas 
kuorma-autoihin ja bus-

seihin. Uusi Nokian Hakkapeliitta 
Truck F2 omaa entistä aggressii-
visemman pintakuvion, jolla saa-
vutetaan aiempaa parempi pito.

Uusi F2-malli tuo lisäpitoa juuri 
niille hetkille kun sitä eniten tar-
vitaan – kaikista vaativimpiin tal-
violosuhteisiin. Rengas on suun-
niteltu soveltuvaksi niin pitkille 
ajoetäisyyksille kuin taajamiinkin.

Hakkapeliitta Truck F2 sisältää 
monia uusia innovaatioita. Koko-
naan uudentyyppinen Spiral Sipe 
System -lamellointi auttaa pidon 
säilyttämisessä vielä kuluneena-
kin. Pintakuvion urissa on erityi-
nen ristikuviointi, jolla saavute-
taan parempi renkaan puhdistu-
vuus ja lisäksi urien kuviointi ta-
kaa enemmän pitosärmiä ajoalus-
taa kohden joka puolestaan paran-
taa pitoa erityisesti lumella. 

Pintakuvion urien pohjien kehi-
tykseen on myös panostettu ja F2 
omaa entistä tehokkaammat ki-
venpoistajat, jotka suojaavat ren-
kaan runkoa kivien aiheuttamilta 
vaurioilta. F2 omaa myös uuden 
olkapääalueen, joka parantaa ren-
kaan käsittelyominaisuuksia ajet-
taessa syvemmässä lumessa. 

Rengas voidaan myös nastoit-
taa kun haetaan lisäpitoa. F2 omaa 
myös modernin ja uuden sivu-
pintadesignin, joka tekee sen tun-
nistettavaksi liikenteessä.

Lamelloinnin suunnittelulla on 
saatu pintakuviopalojen kulumi-
nen hyvin tasaiseksi. F2 omaa al-
haisen vierin vastuksen sekä me-
lutason.

Nokian Hakkapeliitta Truck F2 
tuodaan markkinoille 4 eri koos-
sa: 385/65R22.5, 315/80R22.5, 
315/70R22.5 ja 295/80R22.5. 
Tuotteet tulevat saataville syksyn 
2017 sesonkiin.

Kuten aiemminkin Hakkape-
liittatuotteissa, myös uudessa F2 
mallissa on Nokian Renkaiden pa-
tentoima uransyvyysindikaattori. 
Kulutuspinnassa olevat numerot 
kertovat, kuinka paljon pintaa on 
vielä jäljellä. Lumihiutalesymboli 
taas kertoo talviturvallisuudesta. 
Lumihiutalesymboli pysyy näky-
villä aina 8mm uransyvyyteen as-
ti. Tämän jälkeen suosittelemme 
uusien talvirenkaiden hankkimis-
ta, jotta talviturvallisuus on taattu.

Nokian Hakkapeliitta 9

Uusi Nokian Hakkapeliitta 9 -nas-
tarengas sopeutuu talven kaikkiin 
olomuotoihin. Uutuustuotteen sy-

Nokian Hakkapeliitta 9:n pää-
markkinat ovat muiden vaativiin 
talvikeleihin kehitettyjen Hakka-
peliitta-talvirenkaiden tapaan Poh-
joismaissa, Venäjällä ja Pohjois-
Amerikassa.

Nokian Hakkapeliitta 9 SUV

Uusi Nokian Hakkapeliitta 9 SUV 
on vastaava katumaastureihin ke-
hitetty nastarengasuutuus. Tasa-
painoinen pitkittäis- ja sivuttaispi-
to tekee ajamisesta turvallista, oli-
pa vastassa jäätä, lunta tai sohjoa. 
Sivupinnassa käytetty aramid-kui-
tua hyödyntävä Aramid Sidewall 
-teknologia optimoi kestävyyden. 
Jämäkän Nokian Hakkapeliitta 9 
SUV:n kattava 51 tuotteen kokova-
likoima on 16-tuumaisesta 21-tuu-
maiseen saakka.

Nokian Renkaiden 
Funktionaalinen 
nastakonsepti 
Konseptissa on oma räätälöity 
nastansa renkaan kulutuspinnan 
keskialueella ja oma nastansa 
renkaan olkapääalueilla. Jarrutta-
essa, kiihdyttäessä ja kaarreajos-
sa luonnollisen tehokkaasti toi-
mivat erilaiset nastat varmistavat 
erinomaisen pitkittäispidon lisäk-

Nokian Raskaat Renkaat julkisti 
helmikuussa uuden kuorma-autojen ja 
bussien eturenkaan talvikäyttöön, Nokian 
Hakkapeliitta Truck F2:n. Samalla julkistettiin 
Nokian Hakkapeliitta 9 nastarengasmalli.

2

Nokian Hakkapeliitta Truck F2

si ylivertaista sivuttaispitoa jäi-
sellä ja lumisella alustalla. Ren-
kaan keskellä olevat nastat ot-
tavat eteen- ja taakse suuntau-
tuvan pidon vastaan. Renkaan 
reuna-alueilla olevat nastat puo-
lestaan ottavat vastaan sivuttais-
pidon. Nastojen suunta ja muo-
to ovat näissä erilaiset. 

Ivalon  
testikeskus 
 ”White Hell”
Nokian Renkaiden White Hell 
on maailman suurin talviren-
kaiden testikeskus. Sen alu-
eelle mahtuisi 1129 jalkapallo-
kenttää. Suomen Lapin ainut-
laatuisissa oloissa renkaita tes-
tataan vuodenkauden ympä-
ri yli 30 testiradalla. Olosuh-
teet ovat testattaville renkail-
le kovat, sillä Ivalossa on rei-
lusti yli 200 pakkaspäivää vuo-
dessa. Testikeskuksessa testa-
taan kauden aikana jopa yli 20 
000 talvirengasta. Testattavilla 
renkailla ajetaan yli 40 000 ki-
lometriä. Testikuljettajat testaa-
vat Ivalossa kaikissa keleissä yli 
180 päivää vuodessa. Lähes 700 
metriä pitkä jäähalli mahdollis-
taa tasaiset testiolosuhteet kai-
kissa keleissä.

kuva1
Nokian Hakkapeliitta Truck F2 
ohjaavien akselien uutuusrenkaita oli 
mahdollista testata käytännössä uuden 
Scania R500 puikoissa sekä nastoilla, 
että ilman.

kuva 2
Nokian Renkaiden uusia Hakkapeliitta 
9 nastarenkaita pääsi testaamaan 
muun muassa 450 hevosvoimaisilla 
V8 moottorilla varustetuilla Audi 
RS5 autoilla. Hyvin löytyi näilläkin 
hevosvoimilla pitoa Pasasjärven jäällä.

kuva3
Uutuus Nokian Hakkapeliitta Truck F2 
tässä ilman nastoja.

kuva4
Nokian Hakkapeliitta 9 ja 9 SUV 
uutuudet esiteltiin Ivalossa helmikuun 
alussa.

kuva5
White Hell on Nokian Renkaiden 
testikeskus Ivalossa.

3

4

5
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Hollantilaisilla koneyri-
tyksillä on paljolti sa-
man tyyppisiä pulmia 
kuin suomalaisilla, mit-

tasuhteet vain ovat erilaiset. 
Jotkut ongelmat on saatu rat-

kaistua Suomea paremmin. Esi-
merkiksi maanalaisten kaapelei-
den sijaintitiedot eivät ole Alanko-
maissa yhtä suuri ongelma kuin 
meillä, kertoo De Wilde Infra- & 
Culturtechnik yrityksen edustaja.

– Vanhat kaapelitiedot on digita-
lisoitu pari vuotta sitten tietokan-
taan, josta tiedot saa tilattua ennen 
kaivuuta. Sataprosenttisen luotet-
tavaa tieto ei ole, mutta se pitää ar-
violta 99-prosenttisesti paikkansa.

Kaapelitietojen pyytäminen 
maksaa noin 25–30 euroa / kerta. 
Tietokanta pysyy ajan tasalla, sil-
lä maahan kaivettu kaapeli on aina 
raportoitava tietojen ylläpitäjälle.

Hiilidioksidipäästöistä mittaa

Julkisella keskustelulla – ja sa-
malla huolella – ympäristöasiois-
ta on Keski-Euroopassa pidem-
mät perinteet kuin meillä. Ympä-
ristöasioihin on kiinnitetty aiem-
minkin paljon huomiota, mutta 
ne ovat tulleet Hollannissa entis-
täkin tärkeämmäksi myös kone-
yritysten toiminnassa. Maaraken-

Hollannissa samoja pulmia

SIRPA HEISKANEN
KUVAT: VIllE JäRVINEN

Cumela on hollantilainen vastine Koneyrittäjien liitolle. Sen jäsenet ovat 
pääosin maarakennusalan yrityksiä tai maataloudelle urakoivia yrityksiä. 
lisäksi iso osa Cumelan jäsenyrityksistä hoitaa myös vesistöjä – kanaalien 
ja jokien halkomasta maasta kun on kyse. 

nus- ja vihertöitä tekevä De Wil-
dekin on julkisesti sitoutunut vä-
hentämään yrityksen hiilidioksidi-
päästöjä. Yritys seuraa koneiden-
sa päästöjä ja kehitystä kuvaavat 
raportit julkaistaan yrityksen net-
tisivuilla.

laatu korostuu 
kilpailutuksissa
De Wilden edustaja kertoo, et-
tä kilpailu yritysten kesken tar-
jolla olevista urakoista on kovaa. 
Paitsi hinta, myös laatu vaikuttaa. 
Laatutekijöiden painotus vaihte-
lee projektista riippuen. Joissa-
kin tarjouskilpailuissa laatutekijät 
vaikuttavat vain 10 prosentin ver-
ran, kun joissakin hinta- ja laatu-
tekijöiden painoarvot voi olla yhtä 
suuret. De Wilden edustajan mu-
kaan laatutekijät ovat tulleet yhä 
tärkeämmäksi.

– Täytyy täyttää paljon erilaisia 
vaatimuksia ennen kuin pääsee 
edes tarjoamaan. Myös erilais-
ten ympäristö-, terveys- ja turval-
lisuussuunnitelmien merkitys on 
kasvanut tarjouskilpailuissa. 

Laatuvaatimusten ja vaadittu-
jen suunnitelmien pisteyttäminen 
koetaan Hollannissakin toisinaan 
ongelmalliseksi.

Perheyrityksen henki

Laatuvaatimusten vuoksi De Wil-
de -yrityksessä satsataan työnte-
kijöiden koulutukseen. Yrityksel-

lä on viitisenkymmentä työnteki-
jää. Työntekijöiden saanti ei ole 
heille ongelma.

– Tämä on perheyritys. Meil-
lä on sen mukainen hyvä henki ja 
organisaatio on matala. Kun työn-
tekijöitä kohtelee hyvin, ei ole on-
gelmaa saada tarvittavaa henkilö-
kuntaa.

Alun perin yritys vain vuokrasi 
koneita, mutta ryhtyi sittemmin 
itse urakoimaan. Se tarkoitti ajat-
telutavan muutosta yrittäjälle, sil-
lä käytännössä yrityksestä tuli ko-
neita vuokranneiden asiakkaiden 
kilpailija. Vuokraustoiminta jat-
kuu edelleen urakoinnin ohessa. 
Viime vuonna yritys vietti 45-vuo-
tisjuhlaa.

Ei meidän naapuriin, kiitos

Hollanti on pinta-alaltaan pieni 
maa, vain noin kahdeksasosa Suo-
mesta. Samalla alueella asuu kui-
tenkin yli kolminkertainen määrä 
ihmisiä eli väestötiheys on huomat-
tavasti suurempi kuin Suomessa. 

Väestötiheys aiheuttaa paikalli-
sille koneyrityksille ongelman, jo-
ta ei Suomessa ainakaan samassa 
mittasuhteessa ole. Järjestönä Cu-
mela tunnistaa sen; koneyritysten 
laajeneminen kiusaa naapureita. 
Hollannissa, kuten Suomessakin, 
moni koneyritys on alkanut pieni-
muotoisena, ehkä yhden koneen 
toimintana, mahdollisesti maata-
louden sivuelinkeinona. Yrityk-
sen kasvaessa pihapiiriin ilmaan-

tuu autoja, koneita, tarvikkeita, 
halleja ja lisää liikennettä. Naapu-
rin sietokyvyn ja jopa tontin rajat 
voivat joutua koetukselle. Tiheästi 
asutussa maassa yrityksen kasvua 

saattaa haitata fyysinen tilan puu-
te ja naapurien vastustus. Jossei 
aivan valtavia ongelmia, ainakin 
keskusteluja naapureiden kanssa 
syntyy, kun yritys laajenee.

De Wilde Infra- & Culturtechnik aloitti vuokraamalla koneita, mutta nykyään yritys myös urakoi itse. omassa pajassa korjataan myös itse 90 prosenttia koneista ja laitteista.

De Wilden edustaja kertoi maanalaisten kaapelitietojen saannin olevan Hollannissa hyvällä mallilla.

Kanaalien puhdistus tuo Hollannissa työtilaisuuksia useille urakoitsijoille. 
Puhdistuksen seurauksena tarjolla on paljon kanaaleista poistettua biomassaa, jolle 
tutkijat yrittävät löytää hyötykäyttöä.

RVR Hoofddorp BV:n tukikohta on aivan Amsterdamin lentokentän Schpiholin 
vieressä. Yritys urakoi itse, mutta myös vuokraa koneita ja laitteita maataloudelle. 
Se myös vastaa mm. Schipholin lentokentän aurauksesta talviaikaan. Kuvassa on 
esittelee kesäaikaan käytettävä työkone, jolla kuumennetaan rikkakasveja esim. 
katukivetysten väleistä. Sekin kuuluu yrityksen palvelupalettiin.
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Nyt on vuorossa toinen 
Karjalasta katsoen Sa-
von ytimeen pääsyä hel-
pottava siltatyömaa, kun 

Jännevirran remontti alkoi loka-
kuussa. 

Jännevirran silta on Kuopion ja 
Siilinjärven rajalla oleva valtatie 
9:n silta, joka ylittää Saimaan sy-
väväylän. Nykyinen silta valmistui 
vuonna 1951, siihen asti oli käy-
tössä ollut lossi. Silta oli alun pe-
rin seitsenaukkoinen ja yhdessä 
aukossa on Suomen ensimmäinen 
teräksinen langerpalkkisilta. 

Sillassa on myös kääntöosa. Ma-
talan alikulkukorkeuden vuoksi sil-
taa on jouduttu avaamaan vesilii-
kenteelle yli 500 kertaa vuodessa. 
Avaukset aiheuttavat sekä valtatiel-
le että vesiväylälle merkittäviä häi-

riöitä ja viivytyksiä. Kääntösillan 
koneisto on alkuperäinen ja käyt-
tövarmuudeltaan epäluotettava.

Kapea silta oli jo tulossa käyttö-
ikänsä päähän, lisäksi vuoden 2015 
keväällä langerpalkkiosuudessa 
havaittiin vaurio, ja sillalle asetet-
tiin painorajoitus 65 tonnia.

Uusi, kiinteä Jännevirran sil-
ta rakennetaan salmen yli nykyi-
sen sillan eteläpuolelle ja syväväy-
lä siirretään sillan keskiaukkoon. 
Uuden sillan alikulkukorkeus on 
25 metriä. Sillan pituudeksi tulee 
577 metriä, millä se tulee olemaan 
Suomen kuudenneksi pisin silta.

Valtatien linjauksen ja tasauksen 
parantamista tehdään noin kolmen 
kilometrin matkalla sillan molem-
milla puolin. Lisäksi hankkeessa 
parannetaan yksityisteiden liitty-

miä ja kevyen liikenteen järjeste-
lyjä sekä uusitaan tie- ja katuva-
laistusta.

Hanke on osa liikenneväyli-
en korjausvelkaohjelmaa 2016 – 
2018. Hankkeen kustannusarvio 
on noin 35 miljoonaa euroa ja ko-
konaiskustannuksista Jännevir-
ran sillan osuus on noin kaksi kol-
masosaa.

Liikennevirasto ja Kreate Oy al-
lekirjoittivat hankkeen urakkaso-
pimuksen viime lokakuun kym-
menes päivä ja rakennustyöt käyn-
nistyivät kuun puolivälissä. 

Rakentaminen kestää noin kak-
si vuotta, joten hanke valmistuu 
syksyllä 2018.

Maisema avautuu

Maisema onkin muutamaan kuu-
kauteen totaalisesti muuttunut, 
jo molemminpuolinen maiseman 
avaaminen ja sillan paljastaminen 
puuston piilosta tuntuu lisänneen 
liikenteen turvallisuutta.

Työmaalla Kreaten väyläpuolen 
vastaava Jarmo Karjalainen myön-
tää, että isosta urakasta on kyse. 

Kesälahden Maanrakennuksen 
entinen omistaja ja yrityskaupan 
myötä uudelle yhtiölle töitä teke-
vä Karjalainen on tosin aika mon-
ta suurtakin työmaata ehtinyt yli 30 
vuoden uransa aikana ehtinyt kokea.

– Edellistä siltaa Jännevirralle 
on rakennettu kahdeksan vuotta, 
Karjalainen kertoo kohteen histo-
riaa työmaahan tutustumaan tulleil-
le Ylä-Savon ammattiopiston maa-
rakentajaopiskelijoille. Aika venyi 
niin sodan takia kuin raudan toimi-
tusvaikeuksienkin vuoksi. 

Nyt ei ole paljon varaa viivästyk-
siin. Ensimmäinen laiva tulee syvä-
väylälle toukokuun alussa, siihen 
mennessä siihen liittyvät työt on 
oltava tehtyinä. 

Hankkeen alkuvaiheen töihin 
kuuluivat työmaan alle jäävien ra-
kennusten purku, kiertotien käyt-
töönotto työmaan Kuopion puolei-
sessa päässä ja louhinta- ja maaleik-
kaustyöt. Lisäksi on rakennettu sil-
lan länsi- ja itäpuolelle työsilta sekä 
tehty sillan välitukien pohjien lou-
hintaa ja betonointia. 

Alkuvuonna työt keskittyvät sil-
lan alusrakenteen rakennustöihin, 

Tielinjauksen alle jäävät rakennukset on purettu kiinteistönomistajien luvalla. Vanhan 
päiväkodin rakennus on jätetty työmaan käyttöön ja puretaan vasta hankkeen valmistuttua. 
Ensimmäinen pilari alkoi kohota tammikuussa sillan Kuopion puoleiseen päähän.

Ylä-Savon ammattiopiston maasiirtokoneenkuljettajiksi valmistuvat aikuisopiskelijat 
tutustuivat Jännevirran siltatyömaahan sumuisena tammikuun perjantaina. Yrittäjä Juha Inola 
kertoi mitä kaikkea työmaalla siinä vaiheessa tapahtui.

opettaja Matti Tarvaisen mukaan aikuisopiskelijoille käynti työmaalla antoi ainutlaatuisen 
mahdollisuuden tutustua alaan käytännössä.

Jarmo Karjalaisella on yli 30-vuotinen kokemus maanrakennustyömailta ympäri Suomen. 
Hän oli yksi Kesälahden Maansiirto oy:n omistajista, joka sitoutui jatkamaan töitä ”ainakin 
muutaman vuoden” uudessa Kreate oy:ssä.

Jännevirta saa uuden sillan
Karjalasta Savoon lienee ollut kautta aikain kapea ja 
mutkainen tie, etenkin henkisesti. Maantieteellistä 
saavutettavuutta parannettiin parikymmentä vuotta sitten 
rakentamalla maakuntien rajalle ohtaansalmeen uusi silta. 
Heti perään maakunnat yhdistettiinkin samaan Itä-Suomen 
lääniin.

paalutukseen sekä peruslaattojen 
ja pilarien valmistukseen. 

– Tässä teräsrakenne toimii 
myös valumuottina, selvittää Kar-
jalainen kohteen ratkaisuja. Rau-
taruukin porukka hoitaa sen vai-
heen, Luja toimittaa betonin.

Silta muodostaa kohtalaisen mä-
en Jännevirran yli. Liikenneviras-
ton sivuilla julkaistu, Ely-keskuk-
sen laatima havainnevideo auttaa 
hahmottamaan suuresti muuttu-
vaa maisemaa. Uuden sillan ajo-
rata on leveämpi ja sillalle tulee li-
säksi nelimetrinen kevyen liiken-
teen väylä.

Töitä saadaan tehdä suurel-
ta osin neitseellisessä maastossa, 
mikä mahdollistaa nopean etene-
misen. Liikenteelle rakennustöis-
tä aiheutuu luonnollisesti haittaa, 
mutta se pyritään minimoimaan.

Tammikuussa räjäytystöiden ja 
maansiirtoajojen vuoksi otettiin 
käyttöön liikennevalo-ohjaus, jo-
ka pysäyttää liikenteen toistuvas-
ti. Räjäytysten aiheuttama pysäh-
dys on korkeintaan kahdeksan mi-
nuuttia ja louhekuorman siirto vie 
puolisen minuuttia. 

Työaika on aamuseitsemästä il-
tayhdeksään, mutta ruuhka-aikoi-
na liikenteen pysähdyksiä pyritään 
välttämään.

Erityispiirteenä Jännevirran työ-
maalla on, että tiedonkulun on pe-
lattava lähellä Rissalassa sijaitse-
van Karjalan Lennoston kanssa; 
Hornetien ilmassa ollessa ei räjäy-
tellä.

Työllistävä vaikutus

Pääurakoitsija Kreatelle maanra-
kennustöitä tekee mm. siilinjärve-
läinen Maansiirto V. Inola, jonka 
yrittäjä Juha Inolalla täyttyy juuri 
kymmenes vuosi yrityksessä teh-
dyn sukupolvenvaihdoksen jäl-
keen. Työmailla on kuitenkin tul-
lut mukana oltua jo liki 30 vuotta.

Kaikkiaan hankkeen työllisyys-
vaikutus Jännevirran työmaalla on 
noin 150 henkilötyövuoden verran, 
välillisten vaikutusten myötä noin 
400 henkilötyövuotta. Jatkuva vah-
vuus on viitisenkymmentä henkeä.

Inolan kanssa monenlaisia yh-
teistöitä on tehnyt myös leppävir-
talainen koneyrittäjä Juha Hiltu-

Koneyrittäjä Juha Hiltunen on ollut V. Inolan palveluksessa sekä oman koneensa kanssa, että 
kuljettajana. Tammikuussa oli räjäytysmattojen siirto-operaatio menossa.

Jännevirran työmaalla tehdään paljon massanvaihtoja, varmuuden vuoksi hieman 
laajemminkin kuin olisi välttämätöntä. Kiertotiet on otettu käyttöön Jännevirran sillan 
molemmilla puolilla. Ne kulkevat lähellä nykyistä valtatietä eivätkä niin ollen paljon pidennä 
maantieliikenteen ajoreittiä. 

nen, joka tällä kertaa on Inolan ko-
neen ohjaimissa nostelemassa am-
pumamattoja.

– Marraskuun puolivälissä aloi-
tin, Hiltunen sanoo ja toteaa olleen-
sa mukana jo monessa vaiheessa. 
Aiempaa kokemusta isoilta silta-
työmailta hänellä on muutaman 
vuoden takaa Kallansilloilta. 

Hiltunen sanoo tehneensä Ino-
lalle töitä sekä koneen kanssa et-
tä kuskina. Omissa koneissa ei ole 
enää paljon pääomia kiinni, mutta 
kesän tullen kun työmaita alkaa, 
mieli halajaa kuitenkin oman ko-
neen ohjaimiin. 

Nyt talvella yksi omista koneista 
on ollut Varkaudessa töissä, siellä 
ohjaimissa on poika Janne. Kesän 
tullen on mahdollista palkata ulko-
puolistakin työvoimaa.

Koneurakointi Juha Hiltunen Ky 
on toiminut jo 80-luvun lopulta al-
kaen eri puolilla itäistä Suomea, 
palvellen sekä yrityksiä että kulut-
tajia. Kotipaikkakunnalla Leppävir-
ralla on yrittäjän sanojen mukaan 
sen verran kilpailua, että kannat-
tavat työmaat ovat yleensä ympä-
ristössä.

Kreate syntyi huhtikuun alussa 
2015, kun kolme kovaa infrara-
kentamisen osaajaa: Fin-Seula 
Oy, Insinööritoimisto Seppo 
Rantala Oy ja Kesälahden 
Maansiirto Oy yhdistivät voi-
mansa. 
Kreate-nimi on valittu toisaalta 
kuvaamaan toimialan rouheutta, 
toisaalta rakentamista ja uuden 
luomista. Yritys tarjoaa koko-
naisvaltaisia ratkaisuja silta-, 
väylä-, pohja-, teollisuus- ja ym-
päristörakentamiseen.
Uuden yrityksen keltamustissa 
riveissä työskentelee noin 250 
rakentamisen ammattilaista ja 
vaikka yritys Kreate on uusi, 
siihen sulautuneilla yrityksillä 
on kokemusvuosia yhteensä yli 
sata.
Pääkonttori sijaitsee Tuusulassa, 
lisäksi toimipisteitä on Tampe-
reella, Lappeenrannassa, Joen-
suussa, Seinäjoella ja Kouvolas-
sa sekä lisäksi osakkuusyritys 
KFS Finland Oy:n toimipisteet 
Vantaalla ja Oulussa. Liikevaihto 
on 140 miljoonaa euroa.

RIITTA MIKKoNEN

leppävirtalaiselle Juha Hiltuselle Jännevirran työmaa on yksi suurimmista, muita 
isoja on aiemmin ollut mm. Kallansiltojen remontti.

36760 LUOPIOINEN puh. 03 536 1119
www.soukkio.fi  

Valmistus ja myynti:

TIELANAT
painot 350 – 3700 kg
myös erilaiset tieterät
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Lännen Tractors luovutti 
uuden 8600K kaapelin au-
raukseen varustellun kai-
vukoneen Maanrakennus 

Unto Viitanen Oy:lle messujen ai-
kana. Maanrakennus Unto Viita-
nen Oy (per.1995) ja yritys aloit-
ti kaapeleiden kaivamisen vuonna 
2000. Erittäin selkeiltä, uusilta ko-
tisivuilta käy ilmi laaja asiakasre-
ferenssiluettelo kuten myös työla-
jit mitä tehdään. Ruovedeltä käsin 
toimivassa perheyrityksessä on 
mukana kahden sukupolven mie-
het. Toiminta-alue on Pirkanmaan 
alueen kunnat ja kaupungit. Keski-
Suomen puolella on ollut myös toi-
meksiantoja.

Koneiden monipuolisuus 
tärkeää
Maanrakennus Unto Viitanen 
Oy:llä on nyt ostetun Lännen kai-

vukoneen ohella neljä kaivuko-
netta sekä pyörä- että tela-alus-
taisena, merkkeinä ovat Komat-
su ja Doosan. Pyöräalustainen 
kaivukone on meidän työmailla 
välttämätön siirtomatkojenkin 
takia, Unto Viitanen perustelee 
konevalintojaan. Lännen Trac-
torsin monitoimikoneen valin-
nassa toiminnan monipuolisuus, 
kotimaisuus ja huollon varmuus 
olivat tekniikan lisäksi vaikutta-
massa valintaan. Koneesta on 
kokemusta, koska 7. ”Länkkäri” 
on ostettu ja menossa työmailla. 
Asiakkaan kuuntelua pidetään 
keskeisenä tekijä koneen valin-
nassa, työkonetta kehitetään yh-
dessä asiakkaan kanssa. Molem-
mat pojat, vaimon ohella, ovat 
meillä yrityksen töissä muka-
na, nuorin Samuli on tosin vie-
lä ammattikoulussa koneenkul-
jettajaksi opiskelemassa. Vanhin 

poika Santeri ajaa uutta 8600K 
monitoimikonetta. Myös tyttären 
mies Aleksi Heinonen on meillä 
töissä, Unto Viitanen kertoo per-
heyrityksestään. Kaikkiaan kiire-
aikana työntekijämäärä nousee yli 
10 henkilöön. Aliurakoitsijoidem-
me kautta teemme myös isom-
pia työkokonaisuuksia tilanteen 
mukaan. Päätyölaji on telekaape-
lointi. Muutakin maarakentamis-
ta tehdään, kun sopivia työmai-
ta tarjotaan meille. Juuri nyt alan 
tunnelmat ovat valoisammat kuin 
esim. vuosi sitten, hyvä näin.

Alan ammattikoulutusta 
järjestetään
Yrityksen toimistotöistä vastaava 
on Katja Viitanen. Katja rouvan 
vastuulla on koulutusasiat, myös 
niin, että olemme Liikenteen Tur-
vallisuusviraston hyväksymä kou-

ERKKI EIlAVAARA

Verkostomessut Tampereella  

 – jo 25 vuoden ajan

luttaja. Ammattipätevyys jatko-
koulutus ja mm ensiapu sekä en-
nakoivan ajon koulutus ovat ohjel-
massa. Aikomuksemme on satsa-
ta koulutustoimintaan jatkossa en-
tistä enemmän. Palaamme koulu-
tusasiaan talven aikana, Unto Vii-
tanen lopettaa. Yrityksen juuri uu-
distetut ja hyvin palvelevat kotisi-
vut ovat osoitteessa www.untovii-
tanen.fi. 

Verkostomessuilla tunnustus 
ABB oy:lle
ABB Oy sai messuilla ensimmäis-
tä kertaa jaetun vuoden Verkosto-
teko – tunnustuspalkinnon. Tun-
nustuspalkinto perustui ABB 
Oy:n teknologiaan sähköverkko-
vian paikallistamisessa nopeasti 
ja näin vahingon rajaamiseen. Säh-
köjen nopea palauttaminen laajal-
le asiakasjoukolle on tavoitteena. 

Verkostomessujen kävijämäärä oli kahdessa päivässä tammikuun lopulla Pirkkahallissa (yli 5400 neliömetriä) 
noin 5000 ammattihenkilöä. Seuraavat verkostomessut ovat Tampereella 23 – 24.1.2019. Näytteilleasettajina, 
joita oli kaikkiaan 169, oli nyt myös maarakennuskoneliikkeitä. Pääasiassa näytteilleasettajat olivat sähkö – ja 
tietoliikenteen tuotetoimittajia ja toimeksiantajia. Tietoiskuja ja kokouksia oli useita eri toimijoiden järjestäminä. 
Ilmakaapeloinnin myrskyherkkyys on luonut merkittävän työsaran maarakentajille. Puhelinyhtiöiden 
ja verkkoliiketoiminnan yritysten valokuitukaapeleiden maahan kaivamisessa on ollut ja tulee olemaan 
erikoisosaajille työtä pitkään. 

Verkostomessuilla luovutettiin yrityksen 
sarjassaan 7. ”länkkäri” 8600K monitoimikone. 
Kuvassa vasemmalta Aleksi Heinonen, lännen 
Tractors tj. Timo Huttunen, koneyrittäjä Unto 
Viitanen ja Santeri Viitanen. 

Unto Viitanen luottaa Engcon – tuotteisiin, 
niinpä uudessa kaapelinauraukseen ostetussa 

koneessa on Engcon – kääntäjä kaapeliauran 
ohjauksessa. Uusi kone meni messuilta suoraan 

kaapelityömaalle Tampereella.

Tilaisuuden aluksi Liiken-
neviraston projektien to-
teutuksesta vastaava joh-
taja Pekka Petäjäniemi 

esitteli lyhyesti kaikki viraston lä-
hivuosien tulevat hankkeet ja sen 
jälkeen Vt5:n suunnittelua vetä-
vä projektipäällikkö Hannu Nur-
mi pääsi ääneen. Nurmen mukaan 
Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Veh-
maan välille suunniteltuun 38 kilo-
metrin mittaiseen parannukseen 
on käytettävissä 121 miljoonaa eu-
roa. Ensimmäiset 23 kilometriä to-
teutetaan 2+2 -kaistaisena keskikai-
detienä Nuutilanmäkeen asti ja täs-
tä kokonaan uuteen maastokäytä-
vään nykyisen tien länsipuolelle si-
joittuisi n. 18 kilometrin osuus. Lop-
puosuus Juvalle jouduttaisiin näillä 
näkymillä toteuttamaan nykyistä 
väylää parantamalla. ”Mutta aina-
kin olemassa olevat ohituskaistat 
pyritään varustamaan keskikaiteel-
la”, kertoi Nurmi.

Kokonaisurakka, st-urakka 
vai allianssi?
Liikenneviraston omaksuman toi-
mintamallin mukaan tässäkin tilai-
suudessa alan toimijat saivat tuoda 
omat esityksensä tilaajan kuuluvil-
le ja sitä varten hankkeen tulevas-
ta toteutuksesta vastaava projekti-
päällikkö Harri Liikanen jakoi po-
rukan vielä useisiin työryhmiin, jot-
ka saivat tehtäväkseen lausua mie-
lipiteitä eri toteutusmuodoista ja 
hankinnan aikataulusta. Evästyk-
senä Hannu Nurmi kertoi vielä, et-
tä tilaajalle olisi tärkeää saada ensin 
tieto alkupään 23 kilometrin kustan-
nuksista, jotta loppuosan suunnitte-
lussa voitaisiin toteuttaa paras mah-

dollinen tulos. ”Nyt ajatellaan, et-
tä tällä osalla olisi ehdottoman tär-
keää parantaa myös tasausta vaa-
rallisten piilokumpareiden ja mui-
den näkemäesteiden poistamisek-
si”, totesi Nurmi.  

Ryhmätöiden pohjaksi tilaajan 
edustajat kertoivat kantansa myös 
esillä olleeseen ehdotukseen pie-
nempiin osaurakoihin pilkkomi-
sesta, jota Koneyrittäjien liitto on 
esittänyt. ”Tarkoitus on nyt kui-
tenkin toteuttaa tämä hanke koh-
tuullisen isoissa palasissa, sillä pie-
nempiin osiin jakaminen edellyttäi-
si helposti jopa 20 hengen konsult-
tiarmeijaa hankkeen suunnittelus-
sa ja valvomisessa”, totesi johtaja 
Petäjäniemi Liikenneviraston lin-
jauksesta. 

Ryhmätöiden purkuvaiheessa 
todettiin yksimielisesti, että tar-
jouspyynnöt tulisi sovittaa muiden 
isojen liikennehankkeiden kans-
sa lomittain niin, että laskentaan 
ei synny ruuhkaa mm. Lahden 
projektien takia. Muuten urakka-
muodoksi todettiin soveltuvan se-
kä KU- että ST-mallit, mutta allians-
siksi tämä kohde lienee liian pieni 
ja aikaa vievän kehitysvaiheen ta-
kia myös liian hidas. 

Työt käyntiin keväällä 2018

Tammikuussa Liikennevirasto sit-
ten ilmoitti, että hanke rakenne-
taan kahdessa vaiheessa siten, et-
tä alkupää Mikkeli – Nuutilanmä-
ki -väli toteutetaan ST-urakkana.  
Tarjouspyyntö saadaan liikkeelle 
kesän jälkeen synkroonissa Lah-
den eteläisen kehätien tarjousten 
kanssa ja työt tällä osalla alkaisivat 
viimeistään keväällä 2018. Nuuti-

Viitostien kapeikko Mikkelin ja Juvan 
välillä parannetaan 120 miljoonalla

Eteläisen viitostien pahin 
tukkopaikka Mikkelin 
pohjoispuolella on vihdoin 
saanut rahoituksen ja 
liikenteen välityskyky 
paranee olennaisesti 
lähivuosina.  Näissä 
merkeissä liikennevirasto 
järjesti loppuvuonna 
2016 urakoitsijoille ja 
suunnittelijoille tarkoitetun 
infotilaisuuden Mikkelissä 
ja osanotto kokouspaikalla 
todisti melkoisesta 
mielenkiinnosta hanketta 
kohtaan.  Vaakuna-
hotellin 50-paikkainen 
auditorio täyttyi nimittäin 
seisomapaikkoja myöten!

KAlEVI KAIPIA

Viitostien urakka kiinnosti urakoitsijoita ja suunnittelijoita ja Mikkelin Vaakunan auditorio oli viimeistä paikka myöten täynnä.

lanmäki – Juva -välin osalta ratkai-
su on se, että Liikennevirasto teet-
tää kohteeseen tiesuunnitelman 
täydennyksen ja rakennussuunni-
telman eli toteutus tulisi olemaan 
perinteisellä KU-mallilla. Tämän 

osuuden suunnittelu etenee tar-
jouspyyntövaiheeseen aikaisintaan 
kesäksi 2018. 

Hinnat sis alv. 24%

Laadukkaat 
Haydem
aksiaalimäntä-
pumput

Alumiiniset
ajoneuvo-
säiliöt
100 - 200 L

Alkaen 744 €

Alkaen 570 €

Multicrimp 
- jopa puolet 
edullisempi 
liitin!

Erinomainen myös 

koneikkoihin. Kysy tarjous koko 

paketista!
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Kuopion Tammimarkkinoilla lienee kautta aikain ollut mielessä 
erityisesti tulevan vuoden tienestit. Siinä missä ennen hevonen 
vaihtoi omistajaa, nyt tehdään konekauppoja.

Tammimarkkinoiden  
konepäivillä tavattiin –  
”suattopa olla makkaratakin tarjolla”

RIITTA MIKKoNEN

maan kuuluvat nykyään myös erilaiset työlait-
teet. Huoltosopimukset ja koulutus ovat tär-
keä osa toimintaa.

Witraktorin konepäivillä oli esillä myös 
monia yhteistyökumppaneita. Oli esimerkik-
si mahdollista saada tuntumaa 3D-koneohja-
ukseen. Siinä missä aiemmin konekuskin am-
mattitaitoa oli sentintarkka silmän ja käden 
yhteistyö, nyt osan voi korvata tekniikalla.

– Tehostaa työtä, tietää SITECH Finlandin 
osastopäällikkö Janne Paitsola ja havain-
nollistaa työmaaprosessia nousemalla itse 
koneen ohjaimiin.

Nykyään käytännössä niin sanotusti kepit-
tömille, kuten esimerkiksi suurimmille väy-
lätyömaille 3D-ohjaus on edellytys ylipäätään 
kilpailutukseen osallistumiselle.

Sen osaaminen on myös edellytys rek-
rytoitaville kuljettajille, mutta käytäntö on 
osoittanut kokeneen kuljettajan sen myös 
nopeasti oppivan. Oppimista motivoi myös 
tieto, että 3D-mittauksen tuoma tehokkuus-
lisä todennäköisesti näkyy myös kuljettajan 
tilinauhassa.

Wihurin markkinointipäällikkö Tiina Ret-
su puolestaan suuntasi mieltä tulevaan ke-
sään ja esitteli tulevaisuuden ratkaisun rikka-
ruohon torjuntaan: käsittely kiehuvalla vedel-
lä on myrkytöntä ja tehokasta.

Empas Veenendaal -laitteistoja on saata-
vissa hyvin monenlaiseen tarpeeseen sopivi-
na, esimerkiksi peräkärryyn tai lava-autoon 
mahtuu 500-1000 litran vesisäiliöllä varustet-
tu MCB, joka sopii hyvin liikkuvaan kiinteis-
tönhoitoon. 

Tammimarkkinat ovat saaneet savo-
laisia – ja savokarjalaisia sekä muita-
kin naapureita - liikkeelle jo 1700-lu-
vun lopulta lähtien. Epäilemättä yksi 

maan perinteikkäimmistä tapahtumista muut-
taa kaupungin keskustan hulinan keskipis-
teeksi pakkaskauden keskellä edelleen. 

Kaupungin laitamilla toimivat kauppiaat 
lienevät aina osansa ihmisten liikehtimises-
tä saaneet, mutta pari vuotta sitten muutama 
koneliike päätti osallistua markkinahumuun 
omilla tarjouksillaan. Tämäntalvisissa kone-
päivissä oli siis jo perinteen makua.

Tammikuun viimeisellä viikolla konepäi-
viä vietettiin Kuopiossa Rotatorin ja Toivalas-
sa Witraktorin toimipisteillä. Tarjolla oli tie-
tenkin kone-esittelyitä sekä tietoa yhteistyö-
kumppaneiden palveluista, kyytipoikana mak-
karaa ja keittoa, kahvia ja makeita suupaloja.

Ja tottahan isännät liikkeelle oli saatu. Pak-
kanen ei pidätellyt, pikemminkin leppeä sää 
muistutti kevään etenemisestä ja roudan su-
lamisen lähestymisestä. Tässä vaiheessa ko-
nemyyjän on hyvä hetki tehdä tarjouksensa.

– Hyvin on porukkaa ollut liikkeellä, sanoo 
Rotatorilla maanrakennuskoneita myyvä Ja-
ni Ylönen. 

Rotatorin vain pari vuotta käytössä olleessa 
toimipaikassa Kuopion Sorsasalossa oli näyt-
teillä uusimpien mallien kaivukoneita, iskuva-
saroita, tärylätkiä, kurottajia, trukkeja, nosti-
mia.

Sopiva hetki lähteä Joensuusta Kuopioon 
”opintoretkelle” oli myös Viestra Oy:n Mika 
Pakarisella. Kalusto on talvitauolla ja urak-

kalaskennat siinä vaiheessa, että tulevia töitä 
tohtii jo valmistella.

– Lähdettiin porukalla reissuun, kun samal-
le päivälle saatiin mahtumaan myös Novatro-
nin 3D-koulutus, Pakarinen kiittää alan toimi-
joiden yhteistyötä.

Tela-alustaisesta koneesta oli jo aiemmin 
päästy kaupoille, joten 6-sarjan Hitachin vie-
reen ei tarvinnut Pakarista sen enempää kuin 
sen myynyttä Jani Ylöstäkään kahdesti hou-
kutella.

70-vuotisjuhlat samalla

Toivalassa Witraktorin toimipisteellä tammi-
markkina-konepäivää vietettiin myös tasavuo-
sijuhlinnan merkeissä: Witraktor on toiminut 
Caterpillarin edustajana 70 vuotta, nykyisellä 
nimelläkin 60 vuotta.

Piha oli tietenkin täynnä Catteja: uusia ja 
käytettyjä, isoimmasta pienimpään. Ostetta-
vaksi tai vuokrattavaksi.

– Vuokraus on osoittautunut hyväksi tavak-
si tutustua koneeseen, sanoo myyjä Hannu 
Jurvelin ja muistuttaa, että vuokra tietenkin 
hyvitetään ostohinnassa, jos työkalu tuntuu 
omiin tarpeisiin sopivalta.

Vuokraaminen on koneyrittäjälle myös hy-
vä tapa pienentää riskiä, kun tiettyyn urak-
kaan voi varata juuri sopivan koneen ilman, 
että tarvitsee pelätä sen jäävän omalle pihalle 
toimettomana seisomaan homman päätyttyä.

70 vuoden aikana Caterpillarin tuotevalikoi-
ma on laajentunut kattamaan maansiirron lai-
dasta laitaan, tai penkasta penkkaan. Valikoi-

Tiina Retsu esitteli 
toimivan ja ekologisen 
aseen tulevan kesän 
rikkaruohontorjuntaan. 

www.elmiawood.com

KOKO MAAILMAN METSÄMESSUT
Joka neljäs vuosi järjestettäville Elmia Wood -messuille osallistuu 
yli 50 000 vierailijaa ja 500 näytteilleasettajaa peräti 50 maasta. 
Messut rakennetaan kokonaisuudessaan metsään, ja ne ovatkin 
paras paikka haistella metsäalalla puhaltavia uusia tuulia. 
Elmia Wood -messut tarjoavat mahdollisuuden tutustua suurten 
konevalmistajien ja pienten tuottajien teknisiin innovaatioihin, tehdä 
kauppaa, tavata uusia tuttavuuksia ja inspiroitua lukuisista ideoista.

Tervetuloa Ruotsiin 7.–10. kesäkuuta 2017

ELMIA WOOD 2017 EDUSTAJAT SUOMESSA: 

Riikka Ylikangas, Viexpo  
(näytteilleasettajat)
Puh. +358 50 330 88 10 
riikka.ylikangas@viexpo.fi 

Erkki Eilavaara, Koneyrittäjä 
(näytteilleasettajat & kävijät)
Puh. +358 409009421
Erkki.eilavaara@koneyrittajat.fi

Aapo Palonen 
(kävijät, suomi)  
Puh. +358 400 479252  
aapo.palonen@pp.inet.fi 

Gunilla Holmberg  
(Kävijät, suomi, svenska) 
Puh. +358 40 7554113 
gunilla.holmberg@taimet.fi

Tammimarkkinoiden aikaan on 
sopiva hetki konepäiville, kun kevät 
muistuttaa jo maansiirtotöiden 
lähestymisestä. Tämä näkyi myös 
Rotatorilla Kuopion Toivalassa.

Hannu Jurvelin malttoi 
vilkkaan päivän 
tiimellyksessä myös 
istahtaa näytteillä 
olleen, erikoisen 
maastoajoneuvon 
ohjaimiin.

Janne Paitsola 
esitteli 
3D-ohjausta.

Viestra oy:n Mika Pakarinen oli 
jo aiemmin tehnyt Jani Ylösen 
kanssa konekaupat.

Witraktorin 
toimipisteellä Kuopion 
Sorsasalossa oli 
Tammimarkkinoilla 
vilskettä. 
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noudattamaan vain PEFC-metsis-
sä, mutta urakoitsijastandardia he 
noudattavat myös muualla toimi-
essaan. PEFC-sertifioituja urakoit-
sijoita on tällä hetkellä yli 3400. 
Heistä valtaosa on kolmen ryh-
mäsertifikaatin piirissä ja lisäksi 
on pieni määrä urakoitsijakohtai-
sia PEFC-sertifikaatteja.

Virossa metsänomistajia ja yrit-
täjiä koskevat PEFC-vaatimukset 
on koostettu yhteen standardiin, 
eikä käytössä ole erillistä urakoit-
sijasertifiointia. Metsäsertifikaa-
tin haltija on velvollinen huolehti-
maan siitä, että urakoitsijat toimi-
vat PEFC-vaatimusten mukaisesti.

Latviassa pilotoidaan parhail-
laan urakoitsijasertifiointia. Ta-
voitteina on varmistaa työn hyvä 
laatu ja varmistaa PEFC-vaatimus-
ten toteutuminen urakoitsijan to-
teuttamassa työssä. Sertifioiduis-
ta urakoitsijoista laaditaan koko 
maan kattava rekisteri.

Suomessa urakoitsijat 
laajasti PEFC:n piirissä
Suomessa PEFC-vaatimukset on 
sisällytetty standardiin, joka kat-
taa sekä metsänomistajien että 

Tanskassa puunkorjuun ja 
muun metsätalouden toi-
menpiteet toteutetaan lä-
hes poikkeuksetta met-

sänomistajien palkkaamalla työ-
voimalla ja suoraan urakoitsijoi-
den kanssa tehtyinä toimeksian-
toina. Toteutustavasta riippumat-
ta vastuu PEFC-vaatimusten to-
teutuksesta on sertifioinnin piiris-
sä olevalla metsänomistajalla. 

Norjassa PEFC-sertifioinnin eri-
tyispiirre on, että PEFC-metsäser-
tifikaatin haltijalla tulee olla myös 
ISO 14001 -sertifikaatti. PEFC-
metsissä toimivan urakoitsijan 
tulee suorittaa metsän hoidon 
PEFC-vaatimuksia koskeva kurs-
si. Kukin PEFC-sertifikaatin halti-
ja pitää rekisteriä kurssin suoritta-
neista urakoitsijoista ja seuraa hei-
dän toimintaansa ISO-sertifikaatin 
edellyttämällä tavalla. PEFC-rekis-
tereissä on noin 180 yrittäjää, joilla 
on käytössään yhteensä noin 400 
puunkorjuuyhdistelmää.

Ruotsissa PEFC-standardien 
kansallisessa päivitystyössä vuon-
na 2012 määritettiin urakoitsija-
sertifiointia koskeva standardi. 
Metsänhoidon PEFC-vaatimuk-
sia urakoitsijat ovat velvoitettuja 

Eteläpohjalainen ruoka ja energia 
Tarton Maamess-messuilla

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on noin 5 000 opiskelijaa, jois-
ta 1 000 opiskelee Elintarvike- ja maatalousyksikössä. Yksikös-
sä korostetaan asioiden kokonaisvaltaista hallintaa pellolta pöy-
tään –ruokaketjussa. Maatilayritysten koko on kasvanut viime 

aikoina voimakkaasti, joten yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista paino-
tetaan alan koulutuksessa. 
Digitalisaatio ja uudet teknologiat vaativat maatalousopetukselta aiem-
paa enemmän. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tällä tietoa Suo-
men ainoa teollisen internetin laboratorio. Agrologeille annetaan myös 
metsäoppia. Puukaupoilla on edelleen merkitystä suurten maatilain-
vestointien rahoituksessa Etelä-Pohjanmaalla. 

Biotalouden logistiikkainsinöörikoulutus uutena avauksena

Osin metsätalousinsinöörikoulutusta seuraava uusi avaus on biotalou-
den logistiikkainsinöörikoulutus, jonka toteutus alkaa tämän vuoden 
aikana yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä SeAMKin 
Tekniikan yksikön kanssa. 

Äänekosken uusi biotuotetehdas sekä eteläpohjalaisen ruokapro-
vinssin elintarvikekuljetukset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Perintei-
sen tekniikan alan logistiikkakoulutuksen päälle annetaan oppia mm. 
maa- ja metsätalouden materiaalivirroista. Puut eivät liiku itsekseen 
tehtaille. Kuljetusten ja korjuun ohjaajien on tiedettävä, minkälaiseen 
kohteeseen metsäkoneen tai puutavara-auton milloinkin lähettää. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) Elintarvike- ja maatalousyksiköstä 
valmistuu agrologeja, restonomeja sekä bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä. 
Uusi biotalouden logistiikkainsinöörikoulutus on alkamassa. Yksikössä on myös 
kotimaisia ja kansainvälisiä ruoka- ja energia-alojen projekteja. Metsäkeskuksen 
ja SeAMKin yhteiset bioenergiahankkeet ovat tuottaneet uutta tietoa lämpö- ja 
metsäkoneyrittäjille. Yhteistyötä tehdään alan yritysten ja myös Koneyrittäjien 
liiton kanssa mm. Tarton Maamess –messujen yhteydessä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun pääkampus Seinäjoen varrella. RISTo lAUHANEN, SEAMK

Logistiikkateeman hankkeis-
ta tuoreen puun polttoa koskeva 
Manner-Suomen maaseutuohjel-
man projekti on saanut julkisuutta 
viime aikoina. Yksikkö on mukana 
LUKE Kokkolan johtamassa, Bot-
nia Atlantica –ohjelman rahoitta-
massa BioHub –hankkeessa, joka 
kehittää energiapuuterminaaleista 
uutta liiketoimintaa. Myös Ruotsin 
maatalousyliopisto on BioHubissa 
hankekumppanina.

Yhteistyötä Tarton alueen 
kanssa
Yksikön hankeväki, opettajat ja 
opiskelijat osallistuivat Viron maa-
talousyliopiston kanssa Etelä-poh-
janmaan liiton rahoittamaan Fra-
mi food –hankkeeseen parisen 
vuotta sitten. Hankkeessa kehitet-
tiin elintarvikealan mobiileja op-
pimisympäristöjä. Lisäksi Tarton 

alueen kanssa vahvistetaan alan 
yhteistyöverkostoa Leader-ryh-
mä Liiverin rahoittamassa Mobi-
le Digital Farms –projektissa. 

Lapualaisen Thermopolis oy:n, 
Suomen metsäkeskuksen ja 
SeAMKin VISU –Lämmöstä lii-
ketoimintaa –hanke on viimeisin 
kansainvälinen avaus Manner-
Suomen maaseutuohjelmassa 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen rahoituksella. Hanke mm. jal-
kauttaa Etelä-Pohjanmaan metsä-
keskuksen kehittämää lämpöyrit-
täjyyden mallia Viroon. Eteläpoh-
jalaisilla on annettavaa myös alan 
tutkimustiedossa ja työturvalli-
suusosaamisessa. 

SeAMK korostaa kansainvä-
lisyyttä ja yrittäjyyttä. SeAMKin 
Elintarvike- ja maatalousyksikkö 
on Tarton Maamess –messuilla 
esillä yhteistyössä Koneyrittäjien 
liiton kanssa. 
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AUVo KAIVolA, PEFC SUoMI – SUoMEN METSäSERTIFIoINTI RY 

Pohjoismaissa ja Baltiassa 
PEFC-urakoitsijoilla 
merkittävä rooli

Kansalliset PEFC-
vaatimukset määritetään 
kansainvälisten PEFC-
standardien asettamissa 
puitteissa. Näin 
varmistetaan, että PEFC 
soveltuu metsätalouden 
oloihin kussakin maassa. 
Vuosiauditointien 
piirissä on sekä 
metsänomistajien 
että urakoitsijoiden 
toteuttama työ. 
Pohjoismaissa ja 
Baltiassa PEFC-
käytännöt heijastavat 
metsätalouden töiden 
yleistä organisointitapaa 
kussakin maassa. 

yrittäjien ja urakoitsijoiden toi-
minnan. Urakoitsijat tuottavat 
palveluita pääosin metsäteolli-
suus- ja metsäpalveluyrityksille 
sekä muille organisaatioille, jot-
ka tarjoavat metsätalouden pal-
veluita metsänomistajille. Yksi-
tyiset metsänomistajat hankki-
vat palveluita suoraan yrittäjiltä 
vain pienessä määrin. 
PEFC-metsiin palveluita tarjoa-
vien yritysten ja urakoitsijoi-
den tulee ilmoittautua PEFC-
sertifiointiin. Metsätoimialan 
yrittäjäjärjestöt voivat tehdä il-
moituksen PEFC-sertifiointiin 
osallistumisesta jäseniään kos-
kien. PEFC Suomella on sopi-
mus yrittäjätietojen toimittamis-
ta Koneyrittäjien liitto ry:n, ME-
TO  Metsäalan Yrittäjät ry:n ja 
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n 
kanssa. Urakoitsija voi myös il-
moittautua alueellisten PEFC-
ryhmäsertifikaattien haltijana 
toimivalle Kestävän Metsätalou-
den Yhdistykselle (KMY). 

PEFC-sertifiointiin on ilmoi-
tettu toimialajärjestöjen kautta 
noin 2 000 ja KMY:n kautta 1 550 
metsätaloudessa toimivaa yritys-
tä ja urakoitsijaa.

PEFC-organisaatioiden välinen 
yhteistyö sisältää hankkeiden 

suunnittelua ja toteutusta. oslossa 
pidetyssä kokouksessa vasemmalta 

Dirk Teegelbekkers Saksasta, ole 
Hartvig Bakke Norjasta, Christina 

lundgren Ruotsista, Thomas Husum 
Norjasta ja Michelle Dall Nørgaard 

Tanskasta.
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Mukana on 1500 puu-
alan näytteilleasetta-
jaa kaikkiaan 45 maas-
ta. Ammattivieraita 

Ligna2017 tapahtumaan tullee yli 
50 maasta ja kaikista maanosista. 
Helmikuussa press- ennakkoon tu-
li paikalle yli 200 toimittajaa ja me-
dianedustajaa etupäässä Euroopan 
maista. Pääsyliput Lignaan maksa-
vat 30 euroa. Hannoverin messu-
halleista on käytössä yli puolet eli 
12 suurhallia. Suomalainen Ponsse 
Oyj koneineen vastaa keskellä mes-
sualuetta konekilpailuista. Mukana 
näyttelyssä ovat hakkurit ja kuor-
ma-autot sekä joukko metsäkonei-

tuote- ja palveluhakemisto

KONEYRITTÄJÄ 3/2017 Ilmestyy 24.4. Aineistopäivä on 29.3.
Ota yhteys: Tapio Hirvikoski, puh. 040  9009  417 

tai tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

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

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

www.uittokalusto.fi

UITTOKALUSTO TAMPERE | Ahlmanintie 56 | 33800 Tampere | 03 222 5585 | tampere@uittokalusto.fi 

UITTOKALUSTO SAVONLINNA | Taitajantie 2 | 57210 Savonlinna | 015 555 0402 | shop@uittokalusto.fi 

Prokop kahmarin pikakiinnike
Adapteri rotaattorin ja kahmarin väliin

· Helppo ja nopea asentaa
· Max. 5000 kg
· Sopii kaikkiin koneisiin

Kysy lisää!

ERKKI EIlAVAARA 

Maailman suurin sahalaite- ja puuntyöstökoneiden 
messutapahtuma on toukokuun lopulla Deutsche Messe AG:n 
Hannoverin suuressa messukeskuksessa.

Rudiger Staib (vas.) esitteli KWF-kehittämiskeskuksen laajaa toimintaa, tunnetuin tuote maailmalla on Saksan KWF – metsämessut. 

Saksan Ligna kokoaa puukansan 22-26.5.2017

ta. Puuenergia-ala, konekompo-
nentit, sahalaitteet ja puunkäsit-
tely ovat saaneet omat hallinsa. 
Isoilla ulkoalueilla on esillä kent-
täsahoja sekä kuljetus- ja logis-
tiikkakalustoa. Metsäteknologia 
on koottu ulkoalueelle.

Kaikkiaan 45000 näytteilleaset-
tajaa saa liikkeelle vuodessa noin 
4 miljoonaa messukävijää, ker-
rotaan Deutsche Messe AG:stä. 
Heidän toteuttaminaan CeBIT 
-tietotekniikkanäyttely ja marras-
kuun Agritechnica - maatalous-
konenäyttely Hannoverissa ovat 
maailman johtavia lajissaan, ku-
ten Ligna2017:kin.

Werner Doppstadt - ympäristötekniikka on perheyritys Saksasta. Herrat Daniel 
Kurten ja Thomas Willike esittelivät tulevien messujen antia. 

HYDRAULIIKAN VOIMALLA
GENERAATTORIT
SÄÄTYVÄT GENERAATTORIT
HITSAUSGENERAATTORIT
MAGNEETTIGENERAATTORIT
KOMPRESSORIT
PAINEENKOHOTTIMET
VOIMANULOSOTTO
ASENNUSVENTTIILIT

KORKEAPAINEPESURIT
KADUNPESULAITTEET
PUTKENPESULAITTEET
KORKEAPAINEPÖLYNSIDONTA
PORAUSNESTEPUMPUT
KORKEAPAINESAMMUTUS
JÄTEASTIOIDEN PAINEPESU
TÄRYT

www.dynaset.com  
info@dynaset.com 
puh. 03 3488 200
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tettu toimimaan vain vaadittaessa, 
mikä on avaintekijä alustakoneen 
polttoaineenkulutuksen optimoin-
nissa, jopa alhaisissa lämpötilois-
sa. Uuden mallin telasyötössä on 
käytetty DANFOSSin moottoreita, 
kuten muissakin KETO-malleissa. 
Moottorin 500 cm? tehot tuottavat 
lähes 4kN vetovoiman, joka takaa 
suurten puiden telavedon ja kar-
simisen nopeasti ja tehokkaasti. 
Keto-harvestereissa on ainutlaa-
tuinen ja markkinoiden tarkin te-
lasyöttöön perustuva pituusmit-
taus. Se on yksinkertainen ja ää-
rimmäisen luotettava. Toinen tär-
keä ominaisuus KETO 873P mal-
lissa on sen lyhin mahdollinen tilt 
–runko, joka minimoi hakkuupään 
keinumista ja tekee siitä helposti 
kontrolloitavan.

–Tuotteiden laatu ja pitkä elin-
kaari ovat meidän suunnittelussa 
ykkösasemassa. Käytännön lähei-
nen suunnittelu, laadukkaat val-
mistusmateriaalit sekä valmistus-
menetelmät takaavat sen, että asi-
akas voi turvallisin mielin investoi-
da Nisula -tuotteeseen. Kun koko-
naisuus on laadukas, se takaa tuot-
teelle hyvän jälleenmyyntiarvon. 
Myös 20 000 tuntia hakatut vaih-
tokourat kunnostetaan ja myydään 
eteenpäin -kertoo Esa Nisula Ni-
sula Forest Oy:stä.

Koppom Maskin AB on 
Ruotsissa vuodesta 1967 
lähtien toiminut metsä-
koneita sekä niiden pur-

kuosia ja varusteita myyvä yritys. 
Koneosapalvelu ei myy käytettyjä 
metsäkoneita, vaan Koppom Mas-
kin-yhteistyö koskee ensisijaisesti 

Hardox-kulutusteräksille 
tyypillisiä käyttökohteita 
ovat kovalle kulutuksel-
le altistuvat osat koneis-

sa ja laitteissa. Perinteisesti Har-
dox-terästä onkin käytetty maan-
rakennuslaitteissa, mutta materi-
aalin hyödyt on nykyään valjastet-
tu monen eri toimialan käyttöön. 
Tästä hyviä esimerkkejä ovat Ni-
sula Forest Oy:n innovatiiviset 
puutavarakourat, energiakourat 
ja hakkuupäät, jotka on suunnitel-
tu kovaan käyttöön. 

Nisula Forest Oy 
liittyy ensimmäisenä 
hakkuupäävalmistajana SSAB:n 
Hardox In My Body -ohjelmaan
Nisula Forest oy:n ja SSAB:n yhteistyö syvenee, kun Nisula 
liittyi mukaan Hardox In My Body -ohjelmaan tammikuussa 
2017. HIMB ohjelmaan voi liittyä yritys omalla tuotteellaan, 
kun tuotteen pääkomponentit on valmistettu Hardox-
kulutusteräksestä sen parhaimmat ominaisuudet hyödyntäen.

Koneosapalvelusta Koppom 
Maskin Ab:n jälleenmyyjä
Koneosapalvelu oy ja ruotsalainen Koppom Maskin AB ovat 
sopineet myyntiyhteistyöstä tammikuussa 2017. Koneosapalvelu 
on nyt Koppom Maskinin virallinen jälleenmyyjä Suomessa ja 
myy Koppom Maskinin valikoimasta metsäkoneiden käytettyjä 
varaosia sekä metsäkoneisiin sopivia KM-Win ohjaamoiden 
ikkunalaseja ja Tianli-renkaita. 

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

www.logbear.fi

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

Logbear FH4000 on ketterä, 
taloudellinen ja kotimainen 
yhdistelmäkone ensiharvennuksiin. 

Ensiharvennusten ykkönen!

tietoatietoa MARKKINOIDEN LAAJIN VALIMOIMA SÄILIÖITÄ
www.infraline.fi Tel.041-4430540
Tutustu mallistoon ja soita tai meilaa info@infraline.fi

MAAILMAN SUURIMMAN SÄILIÖVALMISTAJAN AMMATTITUOTTEET
40 v muovisäiliövalmistusta Vuoden kovin uutuus, NEW TRUCKMASTER

NEW BLUE TRUCKMASTER
200 ja 300 L AdBlue kuljetussäiliöt

AdBlue nesteet ja lasinpesunesteet 
suoraan maahantuojalta edullisesti
Pyydä tarjous rahtivapaasti 10/20/200/1000 L
Edulliset BlueMaster AdBlue tankkausasemat

Myös 250, 500, 
1000-3000 L

Avasimme uuden noutomyymälän - Tervetuloa ! 
Kehä IV Center, Högberginhaara 3, Tuusula 

www.korin.fi, info@korin.fi, Puh. 040-4858840
Kaikki korjaamolaitteet maahantuojan nettohinnoin

200 ja 300 L mallit 12V ja 24 V

Fuel Cube 900  
valuma-altaallinen iBC

KETO 837 mallin synty-
minen perustuu toimi-
tusjohtaja Lauri Ketosen 
kokemuksiin Pohjois-

Amerikan metsähakkuuolosuh-
teista. Hän on yhdessä suunnitte-
lijansa Mika Myllyniemen ja insi-
nööritiiminsä kanssa luonut järei-
den puiden käsittelyä helpottavan 
ja tehokkuutta lisäävän mallin, jos-
sa on käytetty tämän hetken alan 
parhaimpia komponentteja.

Yksi tärkeä uutuus KETO 873 P 
mallissa on ROTOBECin rotaatto-
ri. Ympäripyörivä rotaattori tarjo-
aa urakoitsijalle aivan uudet ja laa-
jat käyttömahdollisuudet hyödyn-
tää konetta äärimmäisen tehok-
kaasti. Lisäksi KETO 873 mallis-
sa on käytetty PARKERin venttiili-
järjestelmää. Venttiilit ovat suhteu-

Kone-Ketonen lanseeraa 
yhdysvalloissa uusimman ja 
suurimman harvesterimallin – 
Keto 873P
Kone-Ketonen oy laajentaa KETo – tuoteperhettään ja tuo 
Pohjois-Amerikan vaativiin olosuhteisiin ja erittäin suurten 
puiden käsittelyyn uuden harvesterimallin. Uusi KETo 873P 
on yrityksen historian suurin ja painavin. Se painaa 3360 
kg ja soveltuu asennettavaksi yli 30 tonnin alustakoneisiin. 
Kone-Ketonen lanseeraa parhaillaan uutta mallia 
Yhdysvaltain länsirannikolla oregonin logging Conference – 
metsäkonemessuilla. Näyttely järjestetään vuosittain Eugenissa. 
Kone-Ketonen oy esiintyy messuille 23. – 25.2.2017 yhdessä 
jälleenmyyjänsä Quadcon Inc. kanssa.

Teräsyhtiö SSAB on tehnyt 
kovan käänteen Helsingin 
pörssissä. 150 %:n kurs-
sinousu on todellinen ih-

me. Yhtiön markkina-arvo on 3767 
milj. euroa. Suomalaisen Rautaruu-
kin fuusio on tuonut nyt esiin edut, 
samaan suuntaan toimii kiinalaisen 
teräksen tuontirajoitteet ja hr. D. 
Trump. Fuusio toi mukanaan 2500 
työntekijän vähennyksen ja toisaalla 
300 milj. euron vuosisäästöt suoris-
tetussa tuotantorakenteessa. Toimi-
tusjohtaja Martin Lindquist kävi 

SSAB tähtää käänteeseen

metsäkoneiden purkuosien myyn-
tiä. Koppom Maskin purki yli 100 
metsäkonetta pelkästään vuoden 
2016 aikana, joten eri merkkisten 
metsäkoneiden käytettyjen osien 
valikoima on erittäin laaja ja täyden-
tää hyvin Koneosapalvelun oman 
metsäkonepurkaamon tarjontaa. 

Suomessa helmikuussa tapaamas-
sa sijoittajia ja talouslehtiä.  Hänen 
mukaansa teräksen kysyntä on va-
kaata, mitään suurempaa nousua ei 
ole näkyvissä. Mikäli hra D. Trum-
pin investointilupauksista edes osa 
pitää paikkansa, on SSAB Amerikan 
osalta todellinen voittaja suurimpa-
na teräslevyjen tuottajana. Erikois-
teräksen myyntivaltit ovat keveys, 
kestävyys ja suurempi kantokyky. 
Yhtiö pyrkii tuotannossa nollapääs-
töihin, rautamalmin käsittelyssä hii-
len sijalle astuu vetykaasu. –ee

Koneyrittäjät ja MTK teettivät 
selvityksen kuntien ja kau-
punkien energiavalinnoista. 
Selvityksessä kysyttiin kun-

tavaikuttajilta kuntien ja kaupunkien 
energiahankinnoista ja niitä ohjaavis-
ta strategioista. 

Energiastrategioita on kunnissa 
laadittu yllättävän vähän. Vain 23 pro-
senttia vastaajista kertoo, että kun-
nassa on oma energiastrategia.   Jo-
pa puolet vastaajista kertoi, ettei eril-
listä strategiaa ole laadittu eikä ener-
giakysymyksiin oteta kantaa muissa-
kaan strategioissa. Niissä kunnissa, 
joissa strategia on laadittu, sen koe-
taan ohjaavan hankintoja kotimaisten 
polttoaineiden suuntaan. Energiava-
lintojen aluetalous- ja työllisyysvaiku-
tukset ovat jääneet strategioissa pai-
noarvoltaan vähäisiksi.

Selvityksen mukaan kuntien halli-
tusten, valtuustojen ja teknisten lau-
takuntien johtajat kokevat vaikutus-
mahdollisuutensa energiakysymyk-
siin ja -hankintoihin keskimäärin pie-
nemmiksi kuin viranhaltijat. Kyse ei 
kuitenkaan saisi olla vain teknisistä 
ratkaisuista vaan energiahankintojen 
tulisi olla poliittisia valintoja ja tietoi-
sia päätöksiä.

–Tulevat kuntapäättäjät toivotta-
vasti oivaltavat yhteyden energia-
valintojen ja kuntien elinvoimaisuu-

den välillä ja tekevät selkeät strate-
giset päätökset kuntiensa energiarat-
kaisuista sekä keskustelevat energia-
kysymyksissä noudatettavista perus-
teista. Kun energialaitokset on yhti-
öitetty, tulee toimivalla omistajaoh-
jauksella myös osata raamittaa ha-
lutun toiminnan rajat. Kuntapäättä-
jien on hyvä tiedostaa, että energia-
hankinnoissa heillä on laaja harkin-
tavalta ja mahdollisuus vaikuttaa näin 
myös aluetalouteen ja alueen elinvoi-
maisuuteen niin halutessaan, sanoo 
Koneyrittäjien puheenjohtaja Asko 
Piirainen.

–Selvitys osoittaa, että puun käyt-
töä halutaan lisätä kuntien energi-
antuotannossa: jopa 68 prosenttia 
vastaajista toivoo, että puun käyttöä 
kunnan / yhtiön energiantuotannos-
sa lisättäisiin nykyisestä. Muun bio-
peräisen raaka-aineen käytön lisää-
mistä puoltaa 53 prosenttia vastaajis-
ta. Kunnilla on paikka osoittaa suun-
taa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 
kestävän kehityksen tavoitteiden mu-
kaisesti, sanoo MTK:n toiminnanjoh-
taja Antti Sahi.
tehtiin kyselytutkimus kuntien ja 
kaupunkien energiavalinnoista 16.1.–
11.2.2017. Selvityksen teki Koneyrit-
täjien ja MTK:n toimeksiannosta Au-
la Research Oy. Kyselyyn vastasi 344 
kuntavaikuttajaa.

Kuntapäättäjät haluavat lisätä 
kotimaisten energiaraaka-aineiden 
käyttöä
Kuntien energiavalinnoilla on merkitystä alueen elinvoimaisuuteen. 
Koneyrittäjien ja MTK:n teettämän selvityksen mukaan valtaosa 
kuntavaikuttajista tiedostaa asian, mutta kuntien energiastrategioissa 
valintojen aluetalous- ja työllisyysvaikutukset ovat jääneet 
kuitenkin pienelle painoarvolle. Poliittiset päättäjät kokevat 
vaikutusmahdollisuutensa energiakysymyksissä ja -hankinnoissa 
keskimäärin pienemmiksi kuin viranhaltijat. Useista kunnista puuttuu 
vaikuttamisen väline eli energiastrategia ja selkeä omistajaohjaus.

Kari Mäkinen, 040 7045504, nosturit
Jani Gustafsson, 0400 219129, kahmarit ja varaosat

Mesera Cranes Finland Oy
Wattitie 2

21530 PAIMIO
www.mesera.fi
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ta, mikä helpottaa koneiden siirte-
lemistä telat päällä, talvea ajatellen 
saadaan esiteltäville koneille katet-
tua alaa jonkun verran. Kiinteistön 
energiatehokkuuteen on panostettu 
mm. maalämmöllä, LED -valaistuk-
sella ja nykyaikaisella talotekniikal-
la, mitkä ovat kaikki pienentämäs-
sä kiinteistön ylläpitokustannuksia. 
Toimistotiloja uudisrakennukseen 
tulee saman verran kuin nykyises-
sä Tuottotien keskuksessa.

Linnakallion aluetta rakennetaan 
parasta aikaa kovalla tohinalla. Sin-
ne on tähän mennessä noussut lo-
gistiikkakeskus ja raskaan kaluston 
toimitiloja. 

Komatsu Forest Oy:n uusien tilo-
jen avajaiset on laitettu kalenteriin 
heti alkusyksylle.

hankintaorganisaatiot testasivat si-
tä kesän ja syksyn aikana yli sadal-
la korjuukohteella. Palautteen pe-
rusteella ennusteen osuvuus oli hy-
vä; kivennäismailla yli 90 % ja tur-
vemaillakin kaksi kolmesta korjuu-
kohteesta oli kokonaisuutena arvi-
oiden osunut oikeaan korjuukelpoi-
suusluokkaan. Ensimmäisen suku-
polven korjuukelpoisuuskartta on 
merkittävä lisä korjuun suunnitte-
luvaiheen työkaluihin. Siihen pala-
taan tarkemmin tämänkin lehden 
palstoilla, kun saatavuus ja katta-
vuus kesäkaudelle 2017 varmistu-
vat. Tavoitteena on, että merkittävä 
osa Suomen metsämaapinta-alasta 
on kartoitettu tämän vuoden lop-
puun mennessä. Kehitystyö kor-
juukelpoisuuskartan kehittämi-
seksi dynaamisempaan, vallitsevan 
säätilan (sadanta, haihdunta, routa 
jne.) huomioon ottavaan suuntaan 
on jo aloitettu. Se tulee aikanaan 
tarjoamaan merkittävän avun joka-
päiväiseen korjuutyöhön. Lisäinfor-
maatiota saatavissa kirjoittajilta. 

Korjuukelpoisuuskartassa 
luokittelu tehdään jokai-
selle 16x16 metrin ruu-
dulle erikseen. Kartan 

laadinnassa on hyödynnetty pysy-
viä ja hitaasti muuttuvia tekijöitä, 
jotka voidaan johtaa koko maan 
kattavista kaukokartoitus- ja kart-
tatiedoista. Korjuukelpoisuutta 
ennustetaan mallilla, joka huomi-
oi topografiaan perustuvan koste-
usindeksin, puuston määrän, oji-
en kuivavaran ja maaryhmän (ki-
vennäismaa/turvemaa). Lopputu-
loksena on viisiportainen luokitus: 
kelirikko, kesä/kivennäismaa, ke-
sä/turvemaa, kuiva kesä ja talvi. 
Turvemaakohteilla ruudut luoki-
tellaan kesä- tai talvikorjuukelpoi-
siksi, kivennäismailla on käytös-
sä koko repertuaari. Kartan testa-
us aloitettiin pienimuotoisesti syk-
syllä 2015. Kesäksi 2016 saatiin 
käyttöön paranneltu versio, joka 
kattoi jo yli 400 000 hehtaaria Päi-
jänteen, Ilomantsin, Pedersören ja 
Pudasjärven ympäristössä. Puun-
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Talvella vai sittenkin kesällä?

JUSSI PEUHKURINEN, ARBoNAUT oY, ASKo PoIKElA, METSäTEHo oY

Puunkorjuun kausivaihtelun tasaaminen vaatii monipuolista 
keinovalikoimaa niin korjuun suunnittelussa kuin 
toteutuksessakin. Suunnitteluvaiheen keinoihin saadaan pian 
täydennystä, kun Forest Big Data - ohjelmassa kehitetty ja 
Arbonaut oy:n laatima korjuukelpoisuuskartta valjastetaan 
operatiiviseen käyttöön. leimikon korjuukelpoisuus 
arvioidaan yleensä vähintään kolmiportaisesti maapohjan 
kantavuusominaisuuksien perusteella. Heikoimmin kantavat 
luokitellaan talvikohteiksi, parhaiten kantavat kelirikkokohteiksi 
ja väliin jää kesäkorjuuseen soveltuvat alueet.

Maastokartta ja sen päälle viety korjuukelpoisuuskartta. Tummanvihreät alueet 
ovat kelirikkoaikaan, punaiset talviaikaan ja vaalean vihreä sekä sininen kesäaikaan 
korjattavissa. 

Kymmenessä vuodessa mo-
ni asia ja samalla Komat-
su-metsäkonebisnes ovat 
muuttuneet, se näkyy uu-

sien toimitilojen suunnittelussa; nyt 
on voitu palvelujen tarpeet tarkas-
tella uudelleen.

–Varaosien kehittynyt yli yön -lo-
gistiikka on vähentänyt sillä puolel-
la tilantarvetta, mutta kasvanut met-
säkoneiden huolto on jo pitempään 
kärsinyt ahtaudesta. Uuden raken-
nuksen myötä tämä tilanne para-
nee, kertoo nykyisen ja tulevan 
kiinteistön ylläpidosta vastaava Ari 
Keränen.

Linnakallion kiinteistöön raken-
netaan maalaamo ja tehokkaat ko-
neiden pesutilat. Huoltohallien 
eteen valetaan betonista kova alus-

Komatsu Forest Oy muuttaa ensi kesänä:
Tavoitteena 
energiatehokkaammat ja 
toimivammat tilat
Kohta kymmenen vuotta Pirkkalan Tuottotiellä koneyrittäjiä 
palvellut Komatsu Forest oy rakennuttaa parhaillaan uusia 
toimitiloja Tampereen läntisen kehätien varteen linnakallion 
teollisuusalueelle, joka sijaitsee muutama kilometri nykyiseltä 
paikalta Tampereelle päin, Pirkkalan kunnan alueella.

Ponsselta valmistui 12 000. 
metsäkone

Olemme tehneet NC Boi-
sin kanssa yhteistyö-
tä kymmenen vuoden 
ajan ja olen todella iloi-

nen, että saamme juhlistaa 12 000. 
metsäkonetta juuri ranskalaisen 
asiakkaan kanssa. Viime vuo-
si oli meille kautta aikojen paras 

toimintavuosi Ranskassa ja markki-
naosuutemme on kehittynyt Rans-
kassa positiivisesti. Virstanpylväs 
on meille myös kotimaisena yhtiö-
nä hieno aloitus Suomen 100-vuo-
tisjuhlavuoteen, kertoo Ponssen 
myynti- ja markkinointijohtaja Jar-
mo Vidgrén.

Ponssen Vieremän tehtaalla luovutettiin tiistaina 21. helmikuuta 
asiakkaalle 12 000. PoNSSE-metsäkone.  PoNSSE ScorpionKingin 
vastaanotti ranskalainen perheyritys Sarl NC Bois, Trémillystä.

Ponssen tilinpäätös 1.1.–31.12.2016
- Liikevaihto oli 517,4 (Q1-Q4/2015 461,9) miljoonaa euroa. 
- Q4 liikevaihto oli 167,5 (Q4/2015 151,7) miljoonaa euroa. 
- Liiketulos oli 55,2 (Q1-Q4/2015 56,0) miljoonaa euroa ja  
  liiketulosprosentti 10,7 - Q4 liiketulos oli 18,2 (Q4/2015 21,8)  
  miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,8 (14,4). 
- Tulos ennen veroja oli 58,3 (Q1-Q4/2015 50,4) miljoonaa euroa. 
- Liiketoiminnan rahavirta oli 53,7 (44,0) miljoonaa euroa. 
- Osakekohtainen tulos oli 1,63 (1,48) euroa. 
- Omavaraisuusaste oli 50,3 (44,8) prosenttia. 
- Tilauskanta oli 123,9 (158,1) miljoonaa euroa. 
- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,60 (0,55) euroa osakkeelta. 
- Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna        
  2017 samalla tasolla kuin 2016.

kentamisen suurten aluehankkei-
den laajat pohjatyöt kunnallisteknii-
koineen, hallituksen satsaus väylä-
määrärahoihin sekä jonkinasteinen 
jatkuvuus kaivosteollisuuden näky-
missä.

Panostusten uskotaan jatkuvan 
ja kysynnän olevan nyt melko va-
kaata. Rakentamisen tilauskanta on 
pitkäkestoinen. Jälleen uusi parla-
mentaarinen komitea alkaa selvit-
tää myös Suomen liikennepolitiik-
kaa, ja tiestön 2,5 miljardin kor-
jausvelka antaa sille tukevat läh-
tökohdat. Investointipiikin arvioi-
daan kuitenkin olevan jo takana, ja 
vuonna 2017 toimitusten kasvu jää-
nee konetuojien mukaan korkein-
taan lieväksi.

Vuodesta 2011 koettu las-
keva markkinakehitys on 
vanhentanut konekantaa 
ja kasvattanut käyttötunti-

kertymää, joten korvaus- ja moder-
nisointi-investointien tarve raken-
tamisen nosteessa jatkuu. Uudet 
mallit ovatkin selvästi entisiä vähä-
päästöisempiä ja ergonomisempia.

Infrakonekysyntää ylläpitää se-
kin, että suurten ikäluokkien elä-
köityessä urakoitsijat kilpailevat 
uuden sukupolven kiinnostukses-
ta työmarkkinoilla. Kalusto ja jopa 
konebrändit ovat osa tätä vetovoi-
maa. Merkittävintä konekaupalle 
on ennen muuta urakoinnin tilaus-
kannan vahvistuminen. Tilauskan-
nan ovat luoneet muun muassa ra-

Maanrakennuskoneiden 
toimituksissa huippuvuosi
Teknisen Kaupan liiton Maanrakennuskonejaoston vuoden 
2016 toimitustilasto päätyi 19 prosentin kokonaiskasvuun. 
Toimitusten kappalemääräinen kasvu painottui tela-alustaisiin 
kaivinkoneisiin, toisin sanoen raskaaseen kalustoon, mutta kasvu 
oli huomattavaa kaikissa tuoteryhmissä. Koneita myytiin 1 831 
kappaletta. Kasvu alkoi jo vuonna 2015, mutta sitä edelsi neljä 
peräkkäistä laskun vuotta.
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www.kesla.com

Kotimainen ote puunkorjuuseen
KESLA-tuotteet suunnitellaan palvelemaan asiakkaiden tarpeita vuodesta toi-
seen vaativissakin olosuhteissa. Keslan pitkä kokemus metsäteknologiasta nä-
kyy sen ylivoimaisena osaamisena mm. harvestereiden kehittäjänä. Tarjolla on 
kattava valikoima rulla- ja sykeharvestereita niin metsäkoneisiin kuin kaivinko-
neisiinkiin. KESLA-harvesterit sopivat niin aines- kuin energiapuun korjuuseen 
- ilman kompromisseja. 

Kehätie 25   I   64100 Kristiinankaupunki   I   p. +358 20 734 4640

WWW.KONE-KETONEN.FI

TEHOA JA 
TARKKUUTTA
KETO-51 ECO LD3
› Erittäin ketterä ja tarkka 
harvennuskoura - uutuutena
kiinteä sahausyksikkö ja takaterä.

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!

Lokomo A 351 NS Scania R164GB Scania R164 580

Layher terästelineLaimet HP 25 LSVolvo A25b

WEIRO TYP TM 504 SKH

New Holland E 140 C SR LC

Hamina

24900  €

68000  €36290  €

Tony Aho Joonas Uusitalo Joonas Uusitalo

Janne LuukkoJari LehtimäkiJari Pekka Tenhunen

Timo Nissinen

Hannu Kerola

+358 405831387 +358 503568543 +358 503568543

+358 503949957+358 405160982+358 505705123

+358 400446683

+358 415443646
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201420141992

2012

2015

ID: 02A9B64F ID: F1C402CE

ID: E898A37EID: CFC46F62ID: 09A89DA7

ID: 6442326E

ID: 4E527FEB

900000 km, Kannus

Kiukainen18100 h, Kiuruvesi

Kannus

Tampere

70 h, Tuusula

340 h, Kokkola

92000  € 90000  €

40000  €

26000  €

128000  €

ID: 33323BE7

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

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

www.stihl.fi 

Koneyrittaja_2017.indd   1 28.2.2017   12:52:09



Lähde mukaan kisaamaan tuleeko sinusta vuoden 2017 Puunkuormaajamestari!
Katso aikataulut ja kilpailusäännöt: 

Kilpailussa puretaan ja lastataan Volvo FH16 8x4R WoodPro:n tukkikuorma LOGLIFT 118S-nosturilla. Nopeus ja suorituksen laatu ratkaisevat. 
Säännöt ovat nähtävissä kilpailupaikoilla ja tapahtumasivuilla. Alkukilpailuissa valitaan viisi lääninmestaria ja heidän haastajikseen seuraavat seitsemän 
nopeinta. 

Tule lähimmälle kiertuepaikkakunnalle kisaamaan tuleeko sinusta seuraava Puunkuormaajamestari! Kilpailuaika klo 9.00 – 17.00, ilmoittautuminen klo 
16.15 mennessä. Suomen mestaruus sekä Puunkuormaajamestarin arvonimi ratkaistaan 2.9.2016 klo 15.00 FinnMetkossa Jämsässä.   
Tule tapaamaan yhteistyökumppaniemme edustajia, tutustumaan LOGLIFT ja JONSERED-nostureihin sekä koeajamaan Volvo kuorma-autoja, 
kuulemaan lisää tekniikasta ja tuotteista sekä hyödyntämään kiertuetarjoukset.

OLETKO SINÄ PUUNKUORMAAJAMESTARI 2016?

Ma 18.4. Vantaa   Volvo Truck Center, Vetotie 4

Ti 19.4. Forssa   Volvo Truck Center, Aukeentie 3

Ke 20.4. Rauma   Rauman Diesel ja Autosähkö             (Ruokaravintola Soffi )

To 21.4. Pori   Volvo Truck Center, Korjaamonkatu 1

Pe 22.4. Tampere  Volvo Truck Center, Nuutisarankatu 19

Ma 25.4. Lahti   Volvo Truck Center, Jatkokatu 1

Ti 26.4. Mikkeli   Raskaspari Oy, Kinnarinkatu 3A

Ke 27.4. Savonlinna  Auto-Kilta Trucks Oy, Taitajantie 8

To-Pe 28-29.4. Lappeenranta Auto-Kilta Trucks, Terminaalinkatu 27*

Ma-Ti 9-10.5. Joensuu  Raskaspari Oy, Lukkotie 9*

Ke-To 11-12.5. Kuopio  Volvo Truck Center, Mestarinkatu 3*

Pe 13.5.  Kajaani   Wetteri Power Oy, Sokajärventie 2 

Ma 23.5. Kuusamo KTK, Revontulentie 4

Ti-Ke 24-25.5. Rovaniemi  Wetteri Power Oy, Teollisuustie 29B*

To 26.5. Kemi   Wetteri Power Oy, Valiontie 8

Pe 27.5. Oulu   Wetteri Power Oy, Poikkimaantie 31

Ma 30.5. Nivala   Neste, Urheilutie 2

Ti 31.5.  Pietarsaari  Ess-Crane Yrittäjänkatu 10

Ke 1.6.  Seinäjoki  Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2

To-Pe 2-3.6. Jyväskylä  Volvo Truck Center, Kuormaajantie 8*

Pe 2.9 Loppukilpailu klo15 FinnMetko, Jämsä 

 
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Katso reitti ja lisätiedot osoitteesta:          www.hiab.fi  ja www.volvotrucks.fi 

*) 1. päivä klo 9-18, 2. päivä klo 9-15 

Puunkuormaajamestari 2016 www.facebook.com/puunkuormaajamestari  

Tule paikan päälle tapaamaan kiertueväkeä, LOGLIFT- ja JONSERED- edustajia, 
koeajamaan HiVision TM ja Volvon kalustoa, sekä tutustumaan 
yhteistyökumppaneiden uusimpiin ratkaisuihin.

KEVÄT
6.-7.4.  TAMPERE MANSEN MÖRINÄT

19.4.  PORI
20.4.  RAUMA
21.4.  FORSSA
24.4.  LAHTI
25.4.  KOTKA
26.-27.4.  LAPPEENRANTA 

3.-4.5.  JOENSUU 
8.5.  IISALMI
9.5.  KUOPIO
10.5.  SAVONLINNA
11.5.  MIKKELI
SYKSY
28.-29.8.  KAJAANI 
30.8.  KUUSAMO

31.8.-1.9. ROVANIEMI 
5.-6.9.  OULU 
7.9.  NIVALA
8.9.  PIETARSAARI
13.9.  SEINÄJOKI
14.-15.9.  JYVÄSKYLÄ 

30.9.  FINAALI, TUURI

Kilpailussa puretaan ja lastataan Volvo FH16 8x4R WoodPro:n tukkikuorma LOGLIFT 118S-nosturilla. Nopeus ja suorituksen laatu ratkaisevat. 
Säännöt ovat nähtävissä kilpailupaikoilla ja tapahtumasivuilla. Alkukilpailuissa valitaan viisi lääninmestaria ja heidän haastajikseen seuraavat seitsemän 
nopeinta. 

Tule lähimmälle kiertuepaikkakunnalle kisaamaan tuleeko sinusta seuraava Puunkuormaajamestari! Kilpailuaika klo 9.00 – 17.00, ilmoittautuminen klo 
16.15 mennessä. Suomen mestaruus sekä Puunkuormaajamestarin arvonimi ratkaistaan 2.9.2016 klo 15.00 FinnMetkossa Jämsässä.   
Tule tapaamaan yhteistyökumppaniemme edustajia, tutustumaan LOGLIFT ja JONSERED-nostureihin sekä koeajamaan Volvo kuorma-autoja, 
kuulemaan lisää tekniikasta ja tuotteista sekä hyödyntämään kiertuetarjoukset.
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To-Pe 28-29.4. Lappeenranta Auto-Kilta Trucks, Terminaalinkatu 27*

Ma-Ti 9-10.5. Joensuu  Raskaspari Oy, Lukkotie 9*

Ke-To 11-12.5. Kuopio  Volvo Truck Center, Mestarinkatu 3*

Pe 13.5.  Kajaani   Wetteri Power Oy, Sokajärventie 2 

Ma 23.5. Kuusamo KTK, Revontulentie 4

Ti-Ke 24-25.5. Rovaniemi  Wetteri Power Oy, Teollisuustie 29B*

To 26.5. Kemi   Wetteri Power Oy, Valiontie 8

Pe 27.5. Oulu   Wetteri Power Oy, Poikkimaantie 31

Ma 30.5. Nivala   Neste, Urheilutie 2

Ti 31.5.  Pietarsaari  Ess-Crane Yrittäjänkatu 10

Ke 1.6.  Seinäjoki  Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2

To-Pe 2-3.6. Jyväskylä  Volvo Truck Center, Kuormaajantie 8*

Pe 2.9 Loppukilpailu klo15 FinnMetko, Jämsä 
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Katso reitti ja lisätiedot osoitteesta:          www.hiab.fi  ja www.volvotrucks.fi 

*) 1. päivä klo 9-18, 2. päivä klo 9-15 

Puunkuormaajamestari 2016

Kilpailussa puretaan ja lastataan Volvo FH16 8x4R WoodPro:n tukkikuorma LOGLIFT 118S-nosturilla. Nopeus ja suorituksen laatu ratkaisevat. 
Säännöt ovat nähtävissä kilpailupaikoilla ja tapahtumasivuilla. Alkukilpailuissa valitaan viisi lääninmestaria ja heidän haastajikseen seuraavat seitsemän 
nopeinta. 

Tule lähimmälle kiertuepaikkakunnalle kisaamaan tuleeko sinusta seuraava Puunkuormaajamestari! Kilpailuaika klo 9.00 – 17.00, ilmoittautuminen klo 
16.15 mennessä. Suomen mestaruus sekä Puunkuormaajamestarin arvonimi ratkaistaan 2.9.2016 klo 15.00 FinnMetkossa Jämsässä.   
Tule tapaamaan yhteistyökumppaniemme edustajia, tutustumaan LOGLIFT ja JONSERED-nostureihin sekä koeajamaan Volvo kuorma-autoja, 
kuulemaan lisää tekniikasta ja tuotteista sekä hyödyntämään kiertuetarjoukset.

OLETKO SINÄ PUUNKUORMAAJAMESTARI 2016?

Ma 18.4. Vantaa   Volvo Truck Center, Vetotie 4

Ti 19.4. Forssa   Volvo Truck Center, Aukeentie 3

Ke 20.4. Rauma   Rauman Diesel ja Autosähkö             (Ruokaravintola Soffi )

To 21.4. Pori   Volvo Truck Center, Korjaamonkatu 1

Pe 22.4. Tampere  Volvo Truck Center, Nuutisarankatu 19

Ma 25.4. Lahti   Volvo Truck Center, Jatkokatu 1

Ti 26.4. Mikkeli   Raskaspari Oy, Kinnarinkatu 3A

Ke 27.4. Savonlinna  Auto-Kilta Trucks Oy, Taitajantie 8

To-Pe 28-29.4. Lappeenranta Auto-Kilta Trucks, Terminaalinkatu 27*

Ma-Ti 9-10.5. Joensuu  Raskaspari Oy, Lukkotie 9*

Ke-To 11-12.5. Kuopio  Volvo Truck Center, Mestarinkatu 3*

Pe 13.5.  Kajaani   Wetteri Power Oy, Sokajärventie 2 

Ma 23.5. Kuusamo KTK, Revontulentie 4

Ti-Ke 24-25.5. Rovaniemi  Wetteri Power Oy, Teollisuustie 29B*

To 26.5. Kemi   Wetteri Power Oy, Valiontie 8

Pe 27.5. Oulu   Wetteri Power Oy, Poikkimaantie 31

Ma 30.5. Nivala   Neste, Urheilutie 2

Ti 31.5.  Pietarsaari  Ess-Crane Yrittäjänkatu 10

Ke 1.6.  Seinäjoki  Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2

To-Pe 2-3.6. Jyväskylä  Volvo Truck Center, Kuormaajantie 8*

Pe 2.9 Loppukilpailu klo15 FinnMetko, Jämsä 
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Katso reitti ja lisätiedot osoitteesta:          www.hiab.fi  ja www.volvotrucks.fi 

*) 1. päivä klo 9-18, 2. päivä klo 9-15 

Puunkuormaajamestari 2016

OLETKO SINÄ
PUUNKUORMAAJAMESTARI 2017?

Kilpailussa puretaan ja lastataan Volvo FH16 8x4R WoodPro:n tukkikuorma LOGLIFT 118S-nosturilla. Nopeus ja suorituksen laatu ratkaisevat. 
Säännöt ovat nähtävissä kilpailupaikoilla ja tapahtumasivuilla. Alkukilpailuissa valitaan viisi lääninmestaria ja heidän haastajikseen seuraavat seitsemän 
nopeinta. 

Tule lähimmälle kiertuepaikkakunnalle kisaamaan tuleeko sinusta seuraava Puunkuormaajamestari! Kilpailuaika klo 9.00 – 17.00, ilmoittautuminen klo 
16.15 mennessä. Suomen mestaruus sekä Puunkuormaajamestarin arvonimi ratkaistaan 2.9.2016 klo 15.00 FinnMetkossa Jämsässä.   
Tule tapaamaan yhteistyökumppaniemme edustajia, tutustumaan LOGLIFT ja JONSERED-nostureihin sekä koeajamaan Volvo kuorma-autoja, 
kuulemaan lisää tekniikasta ja tuotteista sekä hyödyntämään kiertuetarjoukset.

OLETKO SINÄ PUUNKUORMAAJAMESTARI 2016?

Ma 18.4. Vantaa   Volvo Truck Center, Vetotie 4

Ti 19.4. Forssa   Volvo Truck Center, Aukeentie 3

Ke 20.4. Rauma   Rauman Diesel ja Autosähkö             (Ruokaravintola Soffi )

To 21.4. Pori   Volvo Truck Center, Korjaamonkatu 1

Pe 22.4. Tampere  Volvo Truck Center, Nuutisarankatu 19

Ma 25.4. Lahti   Volvo Truck Center, Jatkokatu 1

Ti 26.4. Mikkeli   Raskaspari Oy, Kinnarinkatu 3A

Ke 27.4. Savonlinna  Auto-Kilta Trucks Oy, Taitajantie 8

To-Pe 28-29.4. Lappeenranta Auto-Kilta Trucks, Terminaalinkatu 27*

Ma-Ti 9-10.5. Joensuu  Raskaspari Oy, Lukkotie 9*

Ke-To 11-12.5. Kuopio  Volvo Truck Center, Mestarinkatu 3*

Pe 13.5.  Kajaani   Wetteri Power Oy, Sokajärventie 2 

Ma 23.5. Kuusamo KTK, Revontulentie 4

Ti-Ke 24-25.5. Rovaniemi  Wetteri Power Oy, Teollisuustie 29B*

To 26.5. Kemi   Wetteri Power Oy, Valiontie 8

Pe 27.5. Oulu   Wetteri Power Oy, Poikkimaantie 31

Ma 30.5. Nivala   Neste, Urheilutie 2

Ti 31.5.  Pietarsaari  Ess-Crane Yrittäjänkatu 10

Ke 1.6.  Seinäjoki  Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2

To-Pe 2-3.6. Jyväskylä  Volvo Truck Center, Kuormaajantie 8*

Pe 2.9 Loppukilpailu klo15 FinnMetko, Jämsä 

 
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Katso reitti ja lisätiedot osoitteesta:          www.hiab.fi  ja www.volvotrucks.fi 

*) 1. päivä klo 9-18, 2. päivä klo 9-15 

Puunkuormaajamestari 2016PUUNKUORMAAJAMESTARI

TM

Katso lisätiedot:


