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ENEMMÄN TUOTTAVUUTTA
• Ketterä ja tasapainoinen kokonaisuus – nopea siirtyminen leimikon sisällä
• Liikeratakuormain kuljettajan kanssa samassa linjassa – koura nopea viedä puulle
• Vähemmän ajoa, enemmän hakkuuta – 9 m, 10 m ja 10,5 m kuormainvaihtoehdot
• Teho-painosuhteeltaan tehokkaat harvennuskourat – nopea ja tarkka puun käsittely

VÄHEMMÄN KUSTANNUKSIA
• Edullinen hankintahinta – vähemmän pääomaa
• Pieni polttoaineen kulutus (6,5-7 l/h) – säästää euroja
• Ei turhia hienouksia, luotettava – vähemmän seisokkeja
• Huolto-ohjelman mukainen huoltokustannus alle 2€/h 
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Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen 
ennakkotietojen mukaan 361 TWh vuonna 2015, 
mikä on 3 % vähemmän kuin vuonna 2014. 

Sähkön kulutus oli 82,5 TWh. Viime vuoden ennätyslämmin 
sää vähensi lämmitysenergian tarvetta. Energialähteistä 
hiilen kulutus putosi 18 % ja maakaasun 16 %. Hiilen 
kulutuksen putoamiseen vaikutti kahden hiililauhdelaitok-
sen siirtyminen pitkäaikaiseen seisontaan. Kulutus väheni 
turpeella 11 % ja puupolttoaineilla 2 %. Öljyn kulutus pysyi 
entisissä lukemissa. Energian lähteet olivat puupolttoaineet 
26 % osuudella ja öljy 24 %:lla. Fossiilisten polttoaineiden 
käyttö väheni 7 % edellisvuodesta ja niiden osuus energian 
kokonaiskulutuk-
sesta oli 37 %. Uu-
siutuvan energian 
käyttö lisääntyi 2 
% ja osuus nousi 
lähelle fossiilisten osuutta, 35 %:iin. Suomen uusiutuvan en-
ergian osuuden tavoite on 38 % energian 
loppukulutuksesta vuonna 2020, mikä 
osuus saavutettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2014. Teollisuuden osuus ener-
gian loppukäytöstä oli ennakkotiedon 
mukaan 45 %, mikä on sama kuin vuotta 
aikaisemmin. Rakennusten lämmityksen 
osuus oli neljäsosa. Liikenteen energian 
käyttö osuus oli 17 %.

Sähkön kotimainen tuotanto oli 66,2 
TWh, mikä on prosentin enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Sähkön nettotuonti 
Suomeen oli 16,3 TWh, mikä on 9 % 
vähemmän kuin ennätysvuonna 2014. 

Erkki Eilavaara
päätoimittaja

Energian kokonaiskulutus laski 3 % 

Jämsä 1.9.-3.9.
  6
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Harvennushakkuu kannattaa, kun käytettävissä on kustannustehokkaat, 
harvennuksille suunnitellut työvälineet. Sampo-Rosenlew harvesteri HR46x 
ja kuormatraktori FR28 on harvennuksen ehdoilla suunniteltu ja valmistettu.

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

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

Tule mukaan elämään Sampo-Rosenlew  -menestystarinaa!

SAMPO ROSENLEW METSÄKONEET

YLIVOIMAA
HARVENNUKSEEN
YLIVOIMAA
HARVENNUKSEEN

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

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

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

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

UUSI HR46x
NYT MYYNNISSÄ!

Koneyrittäjä – lehti on vanhojen 
numeroiden osalta selattavissa 

www.koneyrittaja.fi sivuilla.   

Nettotuonnin osuus Suomessa kulutetusta sähköstä oli 
20 %. Eniten sähköä tuotiin Ruotsista, yhteensä 17,4 
TWh. Sähkön tuonti Venäjältä lisääntyi 16 % ollen 3,9 
TWh. Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 7,8 
miljardin eurolla, mikä oli 36 % vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä. 
Suomesta vietiin energiatuotteita 3,7 miljardin eurolla, 
mikä oli 40 % vähemmän vuotta aiempaan verrattuna. 

Turun ja Tampereen alueen maarakennusalan 
konepäivät kokosivat ammattiväkeä koneliikkeisiin. 
Makkaran ja kahvin sekä ohjelman voimalla tutustut-
tiin uutuuksiin ja lisälaitteisiin. Rakentaminen näyttää 
kevään korvalla vilkastuvan, joten työtilaisuuksien 
määrä nousee. Mistään buumista ei kannata puhua. 
Rakentamisen painopiste on edelleen etelässä, mutta 
myös M-Groupin Äänekosken ja Valion Riihimäen 
kaltaiset isot teollisuusinvestoinnit näkyvät työtilai-
suuksissa nyt ja jatkossa.  

FinnMETKO2016 – näyt-
telyyn on ilmoittautunut yli 
260 yritystä tätä kirjoitetta-
essa. Näyttelyn kotisivuilta 
www.finnmetko.fi löytyy 
kävijöille kohdasta ajanta-
sainen aakkosellinen luettelo 
mukanaolevista yrityksistä. 
Näyttelyn uutuuksista voi-
daan kertoa, että näyttelyn 
yhteydessä on mahdollisuus 
koeajaa hyötyajoneuvoja 
erilaisissa maasto- ja 
tieolosuhteissa. 
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KuVa: LEENa MäNNiSTö

Biotalouden määritelmän 
mukaisesti biologisia luon-
nonvaroja käytetään kestä-
västi tuotteiden, energian, 

ravinnon ja palveluiden tuottami-
seen. Pyrkimyksenä on myös eh-
käistä ekosysteemien köyhtymis-
tä, vähentää riippuvuutta fossiili-
sista raaka-aineista sekä edistää 
talouskehitystä ja luoda uusia työ-
paikkoa. Nämä kaikki yleismääritel-
mät sopivat myös soiden kestävään 
käyttöön, totesi Marja Kokkonen 
maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ministeriön ohjauskeinot 
suon eri käyttömuotojen 
yhteensovittamiseksi
– Suometsien kasvavat hakkuu-
mahdollisuudet tukevat metsäbio-
talouden kasvua ja uusia investoin-
teja. Turve polttoaineena turvaa 
omavaraisuutta sen tavoitteen mu-
kaisesti, joka valmisteilla olevassa 
energia- ja ilmastostrategiassa ase-
tetaan. Turpeen monet hyvät omi-
naisuudet sen monipuolisen käy-
tön aina perinteisemmästä kasvu- 
ja kuiviketurpeestavaatteisiin ja hoi-
totuotteisiin. Tavoitteena tulee olla 
turvevarojen resurssitehokas ja li-
säarvoa tuova käyttö. Soiden käy-
tölle on luotu aiempaa mahdollista-

vampi ja selkeämpi toimintaympä-
ristö mm. suostrategialla, vesien-
hoitosuunnitelmilla, metsälain uu-
distuksella ja soidensuojelutyöryh-
män työllä. Yritysrahoitus ja tutki-
mustoiminta ovat jatkossakin tär-
keitä kehitysedellytysten luojia. 
Ministeriön Metsätieto 2020 -hank-
keessa on asetettu tavoitteeksi, et-
tä kaavoitustietoa saataisiin hyö-
dynnettyä paremmin ja yhdistet-
tyä sitä Metsään.fi-palveluun, jatkoi 
Kokkonen. 

Biomassan kestävyyskriteerit 
ja turvetuotantoaluiden 
luvitus puhututti
Seminaariyleisöä huoletti EU:n ko-
mission valmistelevat biomassan 
kestävyyskriteerit. Miten käy esi-
merkiksi turvemaiden metsien, jos 
biomassan pitää vähentää 60 % hii-
lidioksidipäästöjä? Kelpaako turve-
maiden puu biopolttoaineiden jalos-
tuksen raaka-aineeksi? Komission 
valmistelevat biomassan kestävyys-
kriteerit ovat vielä auki ja valmisteil-
la. Nyt on aika vaikuttaa siihen, et-
tä biomassan kestävyyskriteerit ei-
vät muodostu kotimaisille polttoai-
neille ja niiden kestävälle hyödyntä-
miselle mahdottomiksi. Uhka on to-
dellinen ja siitä ovat huolissaan eri-

tyisesti uusia biotuotetehtaita kaa-
vailevat tahot Suomessa.

Turvetuotantoalueiden luvituk-
sen takkuamisesta nousi seminaa-
riyleisöstä kommentteja. Tämä on 
tunnistettu ongelma ja siihen pitää 
saada muutos. Ongelmia on ollut 
maakuntakaavoituksen tasolla, 
jossa turvetuotantoon soveltuvia 
luonnontilaisuusluokaltaan niin 
sanottuja 0- ja 1-luokan kohteita ei 
olla tunnistettu ja huomioitu riittä-
västi. Huoli nousi myös esiin ny-
kyisestä poliittisesta linjauksesta, 
jonka mukaan maakunnan liitto-
jen ja maakuntien asema vahvis-
tuisi entisestään alueiden päätök-
senteossa. Jäävätkö turvetuotan-
non tarpeet muiden maankäyttö-
muotojen ja ympäristöarvojen var-
joon yhä pahemmin?

Keskusteluissa nousivat esiin 
myös kokemukset turvetuotan-
toalueiden ympäristölupaproses-
seista ja niihin kohdistuvista vali-
tuksista. Perään kuulutettiin Ely-
jen lupaprosessin käsittelystä vas-
taavien viranomaisten asenteiden 
muutoksen tarpeellisuutta. Vir-
kamiehen roolin lisäksi toivottiin 
enemmän asiakaspalveluhenki-
syyttä ja neuvonnan merkitystä 
ympäristölupaprosessin eri vai-
heissa, jotta asiat menisivät jou-
hevasti jo hakemusvaiheessa.

GTK:n tutkimien soiden 
luonnontilaluokitukset
Valtioneuvoston periaatepäätök-
sen (30.8.2012) mukaan soiden ja 
turvemaiden kestävää ja vastuul-

Suot biotalouden maailmassa

TEKSTi: ViLLE MaNNEr

Suoseuran järjestämässä seminaarissa 
pureuduttiin soihin monista eri 
näkökulmista. Keskiössä olivat suot ja 
biotalous, soiden merkitys ilmastolle ja 
soiden monimuotoisuus. Seminaaripäivä 
sai arvoisensa ajankohdan, koska 
kyseisenä päivänä vietettiin maailman 
laajuista kosteikkopäivää. Maailman 
kosteikkopäivää vietetään aina 2. 
helmikuuta, maailmanlaajuisen ramsar-
kosteikkosopimuksen allekirjoituksen 
vuosipäivänä. Sopimuksen tarkoituksena 
on turvata ja suojella kosteikkoja ja edistää 
niiden kestävää käyttöä. ramsarissa 
iranissa solmittu kosteikkosopimus on 
peräisin vuodelta 1971. Suomi on ratifioinut 
sopimuksen ensimmäisten joukossa ja 
samalla sitoutunut suojelemaan arvokkaita 
kosteikkoja. Sopimuksen on ratifioinut 159 
maata.

lista käyttöä sekä suojelua sovi-
tetaan yhteen kohdentamalla soi-
ta merkittävästi muuttava toimin-
ta ojitetuille tai luonnontilaltaan 
muuten merkittävästi muuttuneil-
le soille ja turvemaille. Soiden ja 
turvemaiden käytön kohdentami-
seen periaatepäätöksen linjauk-
sen mukaisesti käytetään apuna 
luonnontilaisuusasteikkoa.

Luonnontila-asteikolla kuvataan 
suon ojitustilannetta ja siitä aiheu-
tuneita vesitalouden ja kasvilli-
suuden muutoksia. Suolla tarkoi-
tetaan luokittelua tehtäessä suo-
kokonaisuutta. Luonnontilaisuus-
asteikko (luokat 0–5) on apuväli-
ne soita ja turvemaita koskevaan 
yleispiirteiseen, lähinnä maakun-
takaavatasoiseen maankäytön 
suunnitteluun. Luokat 0 ja 1 ovat 

muuttuneita soita, joilla turvetuo-
tanto olisi mahdollista jo muuttu-
neista luontoarvoista johtuen.

GTK on luokitellut noin 16 
800 tutkimansa suon luonnonti-
laluokan alustavasti. Tämä vas-
taa noin 2,2 miljoonan hehtaarin 
pinta-alaa. Vuonna 2015 luonnon-
tilaluokittelua tehostettiin TEM:n 
ja GTK:n välisessä tulossopimuk-
sessa ja päätettiin luokitella kaikki 
luokittelemattomat GTK:n maas-
tossa tutkimat suot ja turvemaat  
(10 000 kpl). 

Valtaosa GTK:n luokittelemis-
ta soista on 0–1-luokan soita, n. 11 
600 kpl (69 %). Luokan 2 soita on 
noin 3000 kpl (17 %), luokan 3 soi-
ta on noin 1500 kpl (9 %) ja luok-
kien 4 ja 5 soita on yhteensä noin 
750 kpl (alle 5 %). 

Hämeenlinna
Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna
Puh 03 644 0400

Jyväskylä
Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä
Puh 014 338 8700

Rovaniemi
Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi
Puh 016 321 0100

VAIN NIMI ON MUUTTUNUT…

GUNNEBO ON NYT 
NORDCHAIN!

Superhokki 160TS

Megahokki 160TS

Nordchain -metsäkoneketjut 
perustuvat vaakalenkeissä 
olevaan kaatumattomaan 

19 mm U-hokkiin. Pyöräpitoa 
kaikissa olosuhteissa. OMINAISUUKSISTA 

SYNTYY EROT!
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Biotalous on vain  
aloittamista vailla, ja rahaa

Pääministeri viittasi Intian matkallaan kokemaansa 
nuoren yhteiskunnan innokkuuteen, jota peräänkuulutti 
meillekin. Matkakumppanina ollut jätteestä energiaa 
tekevä yrittäjä olisi saanut laitostilauksen, mikäli 
olisi pystynyt puolittamaan luvatun kolmen vuoden 
toimitusajan.

– Kempeleellä on valmistettu viime vuonna 25 
kappaletta CHP-laitoksia, joista yksi on myyty Suomeen 
ja muut esimerkiksi Britanniaan ja Kanadaan, viittasi 
Sipilä oman kokemuksensa kautta kotimaan kysynnän 
vaatimattomuuteen.

Hän myös muistutti puurakentamisen lisäävän 
hyvinvointia kaikissa vaiheissaan metsästä asumiseen, 
ja tähdensi puurakentamisen teollisen tuotannon 
tehostamista.

– Puu on nyt saatava liikkeelle, vahvisti Sipilä 
kärkihankkeiden iskulausetta.

Myös seminaariin koottu paneeli kilvan kehui 
maakunnan biotalouden tulevaisuudennäkymiä. Lieksan 
biojalostamo on lupavaiheessa, Uimaharjussa tehdään 
jo liukosellua mm. tekstiiliteollisuuden tarpeisiin.

Pääministeri Juha Sipilä oli pääpuhujana 
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton järjestämässä 
biotalousseminaarissa maaliskuussa. Hän esitti 
mahdollisuuksiin ja toimeen tarttumista.

– Suomalainen tekstiiliteollisuus vielä nousee 
kotimaisen raaka-aineen ja kotimaisen työvoiman 
turvin, asetti itselleen työuratavoitteen Stora Enson 
asiakaspalvelupäällikkö Sirpa Välimaa.

Itä-Suomen yliopisto julistautuu professori Jyrki Kankaan 
mukaan Suomen ja jopa koko Euroopan puuyliopistoksi, 
korostaen poikkitieteellisyyden merkitystä. 
Kaikille opiskelijoille alasta riippumatta taataan 
mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa biotalouden 
opintokokonaisuuksia.

– Biotalous kehittyy ajattelemalla isoja kokonaisuuksia, 
muistutti professori Jyri Seppälä Suomen 
Ympäristökeskuksesta. Hän korosti kuntien merkitystä 
esimerkin näyttäjinä, minkä pohjoiskarjalaiset kunnat 
ovat ymmärtäneetkin julistautumalla Hinku-kunniksi 
muuta maata aktiivisemmin.

Miten osaaminen muutetaan yrittäjyydeksi, sitä pohdittiin 
jatkokeskusteluissa kohtaamoissa . Mietittävää jäi 
kotimatkallekin, sillä yhteinen nimittäjä tässäkin on raha: 
kotimaista ja eurooppalaista hanke- ja kehittämisapua 
on tarjolla, kunhan omat pääomat ja oma rahoitusosuus 
ovat kunnossa.

riiTTa MiKKONEN

Varoja hankkeisiin Eu-tasollakin on, kunhan omat 
pääomat ovat kunnossa, viestitti pääministeri Juha 
Sipilä saaden mietteliäiksi niin Lieksan biojalostamoa 
suunnittelevan Green Fuel Nordicin toimitusjohtaja 
Timo Saarelaisen kuin Joensuun Tiedepuiston 
kehitysjohtaja Harri Välimäenkin.

uimaharjussa tehtävää liukosellua 
kansainvälisesti markkinoiva Sirpa 
Välimaa oli hieman huolissaan puun 
riittävyydestä. Porokka Forestin 
tuotejohtaja Jouni Porokka vakuutti 
huolen olevan turha. 

Hakkuu Suomen 
vilkkaimman väylän varressa

Kehä I:n parannettavalla pätkällä kul-
kee vuoden 2014 tilastojen mukaan 
yli 80 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Vilkas liikenne ei salli virheitä puun-

korjuussa. Liikenteen lisäksi melkoisen haas-
teen työskentelyyn tuovat tien kummallakin 
puolella kulkevat kevyen liikenteen väylät. 
Puut pitäisi saada hakattua ja kuljetettua pois 
siten, että ulkoilijoiden liikkumista rajoitettai-
siin mahdollisimman vähän. Kuten hakkuu-
työtä ohjaava Hakevuori Oy:n hankintapääl-
likkö Anssi Korsström totesi, aidatkaan ei-
vät estä ulkoilijoita tulemasta työmaalle. Kus-
kille nämä hakkuutyöt ovat erityisen kuormit-
tavia, koska jokainen puu on kaadettava ympä-
rilleen vilkuillen. Hakkuut kestävät noin kuusi 
konetyöviikkoa ja kantojen nosto noin kolme 
viikkoa. Rungot, risut ja kannot ajetaan termi-
naaleihin, jossa ne haketetaan. Tekemistä var-
jostaa yleinen hakkeen kysynnän vähäisyys. 

Koska kyseessä on rakentamistyömaa, 
kaikki byrokratia on tapissaan. Sellainen etu 
vilkkaasti liikennöidystä kohteesta kuitenkin 
on, että liikenteen meteliä riittää kaikille vuo-
rokaudenajoille. Normaaleista rakennustyö-
maista poiketen työskentelyaikaa ei siis rajoi-
teta metelin vuoksi. Anssi Korsström tiivisti 
työmaan niin, että homma on kolme kertaa 
vaikeampaa, kaksi kertaa hitaampaa ja kus-
kille henkisesti paljon kuormittavampaa kuin 
normaali hakkuutyömaa. Näihin asioihin voi 
varautua vain pitämällä kalusto ja kuskien 
osaaminen kunnossa. Lisäksi on oltava kyky 
reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.  

Kehä i:n parantaminen 
Hämeenlinnanväylän ja Leppävaaran 

välillä on alkanut puuston poistamisella 
uusien kaistojen ja muiden rakenteiden 

tieltä. Erityisen haasteen työmaalle tuovat 
jalankulkijat ja pyöräilijät, joista osa ei 

huomaa kulkevansa rakennustyömaalla 
työmaamerkeistä huolimatta.  

Kehä i:llä riittää liikennettä varsinaisen ruuhka-ajankin ulkopuolella.

10  • 3/2016

Hakevuori Oy:n Logman 
811 FC -kone ja Nisulan 

giljotiinikoura sopivat 
hyvin energiapuun 

poistoon ja kuljetukseen. 
Betonilähiössäkin 

toimittaessa kone voi 

rapautua työpäivän aikana.

Kevyttä liikennettä ei voi 

täysin estää työmaan lähellä. 

Liikennemerkit eivät kuitenkaan 

kerro kaikille, kuinka vaarallista 
liikkuminen voi olla.

TiMO MaKKONEN
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Metsäteollisuuden 
puunkorjuuseen on 
perinteisesti kuulunut 
suuret kausivaihtelut 
vuoden sisällä. Vaikka 
kausivaihtelulla on 
sanana paha kaiku, 
on sitä toisaalta 
pidetty ikään kuin 
itsestään selvästi 
alaan kuuluvana 
asiana. Puuta on 
korjattu talvikaudella 
putket punaisena 
varastot täyteen ja 
talven päätyttyä on 
sulateltu varastoja 
ja vietetty korjuussa 
hiljaisempia aikoja. 
Tämän seurauksena 
korjuukaluston 
käyttöasteet ovat 
vaihdelleet rajustikin 
vuodenaikojen 
mukaan.

Kaluston alhaiset ja epä-
tasaiset käyttöasteet tar-
koittavat alasta riippu-
matta tasaista tuotantoa 

korkeampia yksikkökustannuk-
sia – kiinteät kustannukset kun 
eivät lepää kelirikkokaudellakaan. 
Kausivaihtelun perinteistä suuret-
ta, kuukaudessa korjattuja motte-
ja, parempi mittari onkin juuri ka-
luston käyttöaste ja sen vaihtelut. 
Yrittäjien näkökulmasta liikevaih-
don tasaisuus on toinen tärkeä 
mittari.

Kaikki voittavat, kun puu 
liikkuu tasaisesti ja tuoreena 
metsästä tehtaalle
Kausivaihtelu ja suuret puuvaras-
tot sopivat kovin huonosti metsä-
teollisuuden nykyisiin vaatimuk-
siin. Tukkien ja hiomokuusen li-
säksi myös sellupuiden tuoreus-
vaatimus on korostunut. Tuoreen 
puun jalostusarvo on yksinkertai-
sesti parempi kuin pitkään varas-
tossa seisseen puun.

Kiristyvässä kustannuskilpai-
lussa kaikki toimijat haluavat 
myös irrottaa pääomat tuottavam-
paan käyttöön kuin seisomaan 
suuriin puuvarastoihin. Kausivaih-
telun tasaaminen onkin sekä met-
säteollisuudelle että korjuuyrittä-
jille yhteinen tavoite, jossa onnis-
tuttaessa ei pelikentällä ole kuin 
pelkkiä voittajia.

Kehittynyt teknologia 
ja osaaminen sekä 
asennemuutos 
mahdollistavat muutoksen
Puunkorjuun kaltaisella luonnon-
vara-alalla tuskin koskaan pääs-

tään täysin eroon kausivaihtelus-
ta. Luonto kyllä näyttää säännöl-
lisesti oman voimansa, jos tällai-
sia pilvilinnoja erehtyisi raken-
telemaan. Mutta kyllä kausivaih-
telua silti pystytään merkittäväs-
ti tasaamaan nykyisestä. Paljon 
kausivaihteluun johtavista teki-
jöistä on myös meidän omissa 
asenteissamme. Teknisesti pys-
tymme varmasti korjaamaan lä-
hes kohteen kuin kohteen myös 
sulan maan aikana, mutta luonnol-
lisesti taloudelliset realiteetit aset-
tavat omat rajoitteensa.

Korjuuteknologia ja erityisesti 
kustannustehokas korjuuteknolo-
gia on kuitenkin kiistatta kehitty-
nyt niistä ajoista, joista osa asen-
teistammekin kumpuaa. Esimer-
kiksi metsäkoneiden pintapaineis-
sa ja telaratkaisuissa on tapahtu-
nut kehitystä. Yrittäjien ja kuljet-
tajien osaaminen ja ammattitaito 
on kehittynyt ja puunhankintaor-
ganisaatiot myös hyödyntävät tä-
tä osaamista aiempaa enemmän, 
muun muassa leimikoiden ketju-
tuksessa ja korjuun suunnittelus-
sa.

Tulevaisuudessa erilaiset Big 
Data- ja paikkatietosovellukset 
tuovat aivan uusia työkaluja kor-
juuolosuhteiden ennustamiseen 
ja hallintaan sekä korjuun suun-
nitteluun. Samalla pystytään li-
säämään korjuukohteiden luokit-
telun objektiivisuutta sekä myös 
laajentamaan luokittelua nykyisin 
yleisesti käytössä olevasta ja var-
sin karkeasta kesä-kelirikko-talvi–
luokittelusta. Myös metsäkoneval-
mistajien markkinoille tuomat so-
vellukset, joilla kerätään ja analy-
soidaan puunkorjuun olosuhde- ja 
tuotostietoja, avaavat jo tänä päi-

vänä tässäkin suhteessa huikeita 
mahdollisuuksia. Enää ei tarvit-
se arvailla, parantaako joku toi-
menpide päivä- kuukausi- tai vuo-
sitasolla koneiden käyttöastetta ja 
tuottavuutta. Kaikkea, mukaan lu-
kien kausivaihtelua voidaan mita-
ta ja jopa analysoida eri muuttuji-
en suhteen.

investointien myötä metsissä 
on töitä olemassa olevalle 
korjuu- ja kuljetuskalustolle
Viime aikoina suomalainen met-
säteollisuus on ilmoittanut useis-
ta puun käyttöä lisäävistä inves-
toinneista, joista osa on jo reali-
soitunutkin. On puhuttu vuosi-
tasolla jopa 10 miljoonan kuutio-
metrin puun käytön lisäyksestä. 
Suomen kestävät hakkuumahdol-
lisuudet riittävät tähän puun käy-
tön lisäykseen. Meillä on myös jo 
olemassa olevaa korjuu- ja kulje-
tuskalustoa puun saamiseksi tien-
varteen ja edelleen jalostuslaitok-
sille. Tarvitsemme kuitenkin lisää 
ammattitaitoisia kuljettajia sekä 
tuottavuuden ja koneiden käyttö-
asteen nousua sekä puun korjuus-
sa että kuljetuksessa.

Kausivaihtelun tasaaminen on 
yksi erittäin tehokas tapa lisätä 
koneiden käyttöastetta ja samalla 
tasainen työllisyys lisää myös alan 
houkuttelevuutta potentiaalisten 
alalle tulijoiden silmissä. Kausi-
vaihtelun tasaaminen on jo pel-
kästään näistä syistä ehdottomasti 
korjuuyrittäjien ja metsäteollisuu-
den yhteisellä agendalla. Kyse on 
nimenomaan yhdessä tehtäväs-
tä kehitystyöstä, johon haluankin 
haastaa kaikki metsäalan toimijat 
ennakkoluulottomasti mukaan.

Tosi toimiin 
puunkorjuussa 
kausivaihtelun 
tasaamiseksi

www.komatsuforest.fi

Huhtikuun 29. ja 30. päivä Rovaniemen Hirvaalla, 
Metsähallituksen mailla, savotoidaan pohjoisen malliin:  
Komatsu 911 / C93 / 11 m -harvesteri hakkaa ja Komatsu 
865 Comfort Ride tuo puuta tien varteen. Tilauksessa on 
keväisen lämpimät päivät, jotka sopivat mainiosti koko 
perheen yhteisen metsäpäivän viettoon. 

Komatsun pohjoinen myyntipiiri tarjoaa metsälounaan ja 
kahvit. Näytösten lisäksi ammattilaisilla on mahdollisuus 
kokeilla koneita. Savotta on avoinna perjantaina klo 10 – 16  
ja lauantaina 10 – 14. Perjantaina 29.4. Rovaniemellä 
Rekkatien palvelupisteessä on hyvien tarjousten päivä.  
Lisätietoa päivistä ja tarjouksista kotisivuilla.

Komatsun KaKsi tapahtumaa

Komatsun perinteisen Pirkkala-päivän ajankohta on lyöty 
lukkoon. Perjantaina 20. toukokuuta klo 8 – 16 Pirkkalan 
palvelukeskuksessa tapahtuu. Se, että eletään Metko- 
vuotta, on vahvasti näkyvissä. Päivän mittaan Komatsu 
Forest Oy kertoo messuille tulevista uutuuksista, tuo  
syksyn vaatemallistostaan tarjolle parhaita paloja ja  
esittelee palvelun uutta logistiikkaratkaisuaan.

Sitten sitä tuttua hulabaloota: edullisen tavaran rompetori, 
päättömiä tarjouksia käytetyistä koneista ja tarvikkeista, 
suuri joukko alan toimijoita omine osastoineen, lounas, 
kahvit ja paljon muuta.

Pirkkala-päivä -sivut avautuvat toukokuun alussa  
osoitteessa: www.komatsuforest.fi

Pirkkala-Päivänä 20.5.2016 kellot käännetään Metko-aikaan

Savotta PohjoiSen Malliin 29. – 30.4.2016 rovanieMen hirvaalla
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Väkeä liikkui jo perjantaina 11.3. 
aamulla hyvin. Lauantain mainio 
sää vei varmasti kokonaisvieraili-
jamäärän satoihin. Erikoisemmin 

työnäytöksiä ei ollut järjestetty, sen sijaan 
esitteitä jaettiin innokkaasti. Huhtikuun 
alun Mansen konetapahtuma on samaa 
sarjaa kuten syyskuun Oulun vastaava ko-
nepäivä viikonloppu. Humppilan Telakone-
päivät ovat verottaneet aikaisemmin kävijä-
määrää, nyt niitä ei samaan aikaan toteutet-
tukaan, joten Turun alueelle tultiin myös 
Satakunnasta ja Hämeestä. Tässä kuva-
kooste pääosin Tuulissuontien varrella to-
teutetusta Villi Länsi - tapahtumasta.

ErKKi EiLaVaara

Suomen Telakone jätti perinteiset Humppilan kevätpäivät 
järjestämättä, joten Villi Länsi sai asiakkaat melko hyvin 
liikkeelle. Yhdentoista maarakennuskonekauppiaan 
kevätpäivät vietettiin perinteikkäästi omilla myymälöiden 
pihoilla ja konehalleissa maaliskuun puolivälissä. Soppaa, 
hodaria, nakkeja, makkaraa ja kahvia sekä pikku purtavaa oli 
tarjolla joka pisteessä. Lisälaitteiden maahantuojia sekä muita 
konealan valmistajia sekä toimijoita oli mukana tapahtumassa 
useita, mm MultaVEX, Dynaset Oy, Teboil, rototilt group, 
Steelwrist, indexator, Orapi Nordic ab, Marakon Oy, Engcon, 
Euromaster, aF-Parts, Marttiini ja mm allu Finland Oy 
Pennalasta. 

Kuva 1.
Orapi Nordic Oy ab miehet Juha Järvi ja 
Markku Keto olivat todella tyytyväisiä 
ensimmäisen päivän meininkiin. 

Kuva 2.
ilpo Ellonen esitteli asiakkaalle seulakauhoja 
eri kaivukoneiden kokoluokkiin. allulla oli iso 
esittelyrekka Wihurin piha-alueella.

Kuva 3.
Wihurin piha-alueella Euromaster mies Jouko 
Lepistö esitteli työkonerenkaita. 

Kuva 4.
SMP – kalustoa eri kokoluokkiin.

Kuva 5.
Ylöjärven Dynaset Oy:stä Timo Välimäki oli 
esittelypöydällä mukana konepäivillä.
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Kuva 6.
Eero Paski MultaVEX Oy:stä esitteli Vibra 15-25t 
kauhaa asiakkaille, kriittiset mitat 1400 kg ja noin 
18500e  (alv 0).

Kuva 7.
KH-koneet oli aktiivisesti mukana konepäivillä. 
Satakunnasta mukana menossa olivat yrittäjät 
Timo Suonpää (vas.) Kokemäeltä ja risto Lammi 
Nakkilasta. 

Kuva 8.
Oy Teboil  ab aku Tormonen esitteli yhtiön 
voiteluainetuotteita ammattiliikenteelle ja 
maarakennukseen.

Kuva 9.
Tekmep Oy:n hallilla oli vilinää jo aamusta. 
isä Pauli Nurmi ja poikansa Kalle (23 v) hallin 
edustalla. Vuodesta 1991 asti Tekmep Oy on tätä 
korjaamotoimintaa pyörittänyt.

Kuva 11. 
rototilt Group 
menossa 
tietysti muiden 
mukana 
suurnäyttely 
- Baumaan 
huhtikuussa. 
rototilt r8 on 
uutta kalustoa.

Kuva 12.
Doosan 
kaivinkoneita 
oli esillä 
laaja paletti, 
koneessa 
kiinni Marttiini 
mr-20B.

Kuva 10. 
Huddigilla oli koneet esillä tyylikkäästi. Huddig 1260c on käynyt hyvin 
kaupaksi vaativilla inframarkkinoilla. 

Villi Länsi - Konepäivät – Turun alueella

Valmistus ja myynti:  
JL-Tuotteet, Tauskonkatu 29, 33720 Tampere
puh. (03) 236 6600, fax (03) 236 6630 

Juurikääpä on havumetsiemme pahin tuholainen. Se aiheuttaa vuosittain noin 50 miljoonan euron vahingot. 
PS-kantosuoja-2 on markkinajohtajasta kehitetty ympäristöystävällisempi kantokäsittelyaine. 

Vesistörajoitus  vain 10 metriä. 

– Tehokas – toimii kaikissa lämpötiloissa 

– Helppokäyttöinen – toimitetaan käyttövalmiina 

– Yrittäjäystävällinen  
– sisältää toimivan ruosteenestoaineen, ei tuki levityslaitteistoa.

PS-kantosuoja-2 on ympäristöystävällinen kotimainen tuote, jonka kaikki aineosat ovat biohajoavia.

PS-kantosuoja-2  Juurikäävän torjuntaan

www.jl-tuotteet.fi

Kuva: Kari Korhonen

Muista myös pakollinen metsätalouden kasvinsuojeluainetutkinto!  Asiakkaillemme ilmainen! 
Lisätietoja: Jussi Lyytikäinen 0400 622 467
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Kevyet, mutta tehokkaat koneet harvennuksille
Sampo rosenlewin Fr28 
-ajokone on hyvä ja ketterä kone 
ensiharvennuksille ja pehmeille 
maille, totesi yrittäjä Mika 
Blomqvist Sampo rosenlewin 
työnäytöskiertueella Lahdessa. 
Vakituisesti vuodesta 1988 
metsäkoneita ajanut yrittäjä arveli 
koneen olevan hyvä vaihtoehto, 
kun heidän nykyisen kevyen 
ajokoneen korvaajasta päätetään.

Helmikuun viimeisellä viikol-
la alkoi Lahdessa Sampo Ro-
senlewin kymmenellä paik-
kakunnalla käyvä työnäytös-

kiertue. Kiertue päättyi maaliskuun lo-
pussa Iissä. Työnäytöksissä keskity-
tään harvennushakkuille suunniteltui-
hin HR46x-harvesteriin ja FR28-ajoko-
neeseen. Koneet on varustettu samal-
la 124 kW Agco Power 49 AWF -moot-
torilla. Harvesterissa moottorin tehot 
ovat hieman suuremmat kuin tarve, 
mutta toisaalta näin koneen kuormitus 
on pienempi. Myynti- ja markkinointi-
johtaja Harri Uusi-Rauvan mukaan 
kulutus on enintään 7 litraa tunnissa ja 
moottori täyttää uusimmat päästömää-
räykset. Työnäytöksessä olleessa har-
vesterissa oli edessä 650 mm:n ja taka-
na 540 mm:n renkaat, joilla koneen pin-
tapaine saadaan pienemmäksi kuin mo-
nella keskiraskaalla harvesterilla telo-
jen kanssa. Harvesteri on optimoitu 
keskimäärin alle 30 cm:n läpimittaisiin 
puihin, totesi Sampo Rosenlewin testi-
kuljettaja Teijo Kuusisto ja jatkoi, et-
tä suurempienkin hakkaaminen onnis-
tuu, mutta ei yhtä juohevasti. 

Fr28-ajokone ensimmäistä 
kertaa työnäytöksissä
Sampo Rosenlew FR28 -ajokone on 
suunniteltu ja valmistettu harvennuksi-
en erikoiskoneeksi. Koneen omapaino 
lähtee 13 tonnista ja hyötykuorma on 
kymmenen tonnia. Molemmat telit voi-
daan varustaa 900 mm:n teloilla, jolloin 

pehmeiden maiden puunkorjuun edel-
lytykset ovat kunnossa.  Tehtaalta pys-
tytään tällä hetkellä toimittamaan näitä 
koneita viikko per kone -tahtia, mutta 
tuotantoa on mahdollista lisätä jousta-
vasti kysynnän mukaan, totesi metsäko-
nemyynnistä 4-tien itäpuolella vastaava 
Ahti Sormunen.

ajokoneen hytissä kaksi 
sukupolvea
Koneyhtymä Blomqvist B & M on siir-
tynyt jo kolmanteen kuljettajasukupol-
veen, kun näytöksessäkin FR28-ajoko-
netta ajanut Patrik Blomqvist val-
mistui keväällä Jämsänkoskelta metsä-
koneenkuljettajaksi. Blomqvistien yri-
tyksen kotipaikkana on Myrskylä. Siel-
tä käsin he työskentelevät noin 50 km:n 
säteellä. Yrityksen ensimmäinen kone 
on hankittu vuonna 1969. Nykyisin ka-
lustona on kaksi harvesteria ja kolme 
ajokonetta. Oman perheen neljän kus-
kin lisäksi töitä tekee kolme palkattua 
kuskia. Ajokoneesta ei vielä tehty kaup-
poja, mutta ominaisuuksiensa puolesta 
FR28 vaikutti kilpailukykyiseltä vaihto-
ehdolta.  

Työnäytöksessä riitti kävijöitä

Sampo Rosenlew järjesti työnäytöksen 
yhteistyössä Stora Enson kanssa. Ilta-
päivän päätteeksi saatettiin todeta, että 
näytösalueen viereiselle pellolle aura-
tulle suurelle parkkialueelle oli käyttöä. 
Työnäytöksessä kävi noin 350 vierasta.

Työnäytöksessä oli mahdollisuus tutustua 
koneisiin kosketusetäisyydeltä. Kuvassa 
vasemmalla testikuljettaja Teijo Kuusisto, 
keskellä Stora Enso Oyj:n ostopäällikkö Jarmo 
Tuovinen ja oikealla Sampo rosenlewin 
myynti- ja markkinointipäällikkö Harri uusi-
rauva.

Sampo rosenlewin Fr28 -ajokoneessa on 
Keslan proG28 -koura ja harvesterissa Keslan 
18rH-ii -hakkuupää.

Sampo rosenlewin 
Fr28 -kuormatraktorin 
voimansiirto vaikuttaa 
hyvinkin riittävältä 
kantavuus huomioiden, 
totesivat kuvassa keskellä 
oleva yrittäjä Mika Blomqvist 
poikansa Patrik Blomqvistin 
kanssa. Kuvan vasemmassa 
laidassa Sampo rosenlewin 
ahti Sormunen. 

Hr46x-harvesteriin on nyt 
asennettavissa Sakaen 
5-nappiset kahvat, 
jotka mahdollistavat 
peruspuiden kaadon 
käsiä kahvoilta 
irroittamatta.

TiMO MaKKONEN
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Aiemmin ei ole markkinoilla 
ollut kilpailukykyistä rat-
kaisua, Laukkanen sanoo. 

Uudenlaista tekniik-
kaa tarjoavasta Cutlink-laittees-
ta on Laukkasen mukaan poistettu 
rikkoutumiselle herkät ja jatkuvaa 
huoltoa vaativat osat. 

–Tämän yksinkertaisemmaksi 
laitetta ei enää saa. Tässä ei pyöri 
yksikään terä. Vain ruuvi ja sen ta-
kana oleva hydraulimoottori pyöri-
vät. Ruuvi ei kulu ja se vain vie puut 
kohti kiinteää terää. Voiman tarve 
on melkein olematon. Kolmeruu-
vinen laite tarvitsee 40-80 litraa öl-
jyä ja enimmillään 200 baria painet-
ta, jotka löytyvät jo monesta maata-
loustraktoristakin. 

Yksi hehtaari tunnissa

Hannun Kone järjesti laitteen en-
simmäisen esittelytilaisuuden liike-
tonttinsa kupeessa. Parin hehtaarin 
pajukko hävisi iltapäivän yleisönäy-
töksissä. Vieraita oli lähes 400. 

–Kolmen ruuvin laitteella tahti oli 
tasaisella maalla hehtaari tunnissa, 
eikä siinä vielä ollut kiirettä. Sähkö-
linjojen raivaamiseen tarkoitetulla 
kuuden ruuvin laitteella työ vielä 
tehostuu, Laukkanen sanoo.  

Laitetta markkinoidaan leimikoi-
den ennakkoraivaamiseen, taimi-
konhoitoon, sähkölinjojen raivaami-
seen ja ojanvarsien perkaamiseen. 

Konepaja Mankinen Oy myy laitet-
ta ENERCO-tuotemerkillä ratako-
nekäyttöön Pohjoismaissa, Baltias-
sa ja Puolassa. 

Laukkanen korostaa laitteen tur-
vallisuutta erityisesti taajamien tun-
tumassa. 300 kierrosta minuutissa 
pyörivät ruuvit eivät visko sälää ym-
pärilleen. 

–Kivien tai muiden esineiden len-
tämismahdollisuus on konetöissä 
ollut aina olemassa. Tuulilaseja on 
rikkoontunut paljon, ja henkilöva-
hinkojakin on sattunut. Tästä tuot-
teesta ei kuitenkaan lennä mitään. 

Joutilaisuus kannattaa 
keksijälle
Uudet kehitysideat vaativat usein 
rauhoittumista ja hengähdystä ar-
jen kiireistä. Cutlink-raivaajankin 
idea syntyi näin, sanoo laitetta val-
mistavan Vallius Forestryn Lauri 
Vallius. 

Metsäpalveluyrittäjänä työsken-
nellyt Vallius matkusti pari vuotta 
sitten lomalle kaukomaille. Aurin-
kotuolissa istuessaan hän katseli 
juomakonetta, joka pyöritti jäämurs-
kaa kartioruuvin avulla. 

Vallius keksi, kuinka juomako-
neen tekniikka toimisi raivaustöis-
säkin: puu katkeaisi, kun kartio-
ruuvi syöttää runkoja terää vas-
ten. Yrittäjä vei ideaa käytäntöön 
ja kehitti Cutlink-laitetta myös Kes-

lan kanssa. Nyt kartioruuvitek-
niikkaan poh jautuva laite herättää 
 hämmennystä koneyrittäjissä. 

–Kommentit ovat olleet ihmette-
leviä tyyliin, kuinka noin hiljainen 
laite voi olla noin tehokas, Vallius 
sanoo. 

Vähäistä tehontarvetta Vallius 
selittää fysiikalla. 

–Muissa koneissa suurin mo-
mentti on kauimpana keskipistees-
tä, Cutlinkissä päinvastoin. Moot-
torivalmistajan mittauspöytäkirjan 
mukaan läpimitaltaan kymmenen 
sentin koivun katkaisu vaatii 35 ba-
rin paine-eroa, joka vastaa hetkelli-
sesti kolmen kilowatin tehoa. Tämä 
johtuu ruuvivoimasta. 

Kerää energiapuun talteen

Cutlink-laitteessa on yksi, kaksi, 
kolme tai kuusi kartioruuvia. Yh-
den ruuvin laite painaa 110 kiloa, 
ja sen leikkuuleveys on 35 senttiä. 
Kuuden ruuvin laitteella on painoa 
660 kiloa, ja se poimii puut 220 sen-
tin leveydeltä. Kaikkien mallien lu-
vataan katkaisevan rungot 11 sen-
tin paksuuteen asti. 

Laitteissa on mahdollisuus myös 
biologiseen kantokäsittelyyn ja kaa-
dettujen runkojen keräämiseen.

Lieksalainen Teuvo Lehikoi-
nen hankki 15 000 euroa maksa-
van kolmen kartioruuvin laitteensa 
pitkälti energiapuun korjuuta var-

Vesakko nurin 
kartioruuvilla
HEiKKi HaMuNEN

Joensuulaisen Hannun Kone Oy:n yrittäjä 
Hannu Laukkanen on innostunut uudesta 
aluevaltauksestaan. Yritys on aloittanut pienpuun 
raivaamiseen suunnitellun Cutlink-laitteen 
myyjänä.  

ten. Lehikoinen arvelee tehokkaan 
työskentelyn onnistuvan 5 tonnin 
kaivinkoneella, mutta hän asentaa 
laitteen 10 tonnin koneeseen. 

Lehikoinen käyttää laitetta riu-
kuuntuneiden taimikoiden siisti-
miseen ja leimikoiden ennakkorai-
vaukseen. 

–Omalla pyörittäjänpihdillä ke-
rään rangat ja vien ne risupinoon 
kuivumaan, jätehuolto- ja kuljetus-
yritystä luotsaava Lehikoinen sanoo. 

Hän näkee laitteessa mahdolli-
suuden oman yritystoiminnan täy-
dentämiseen. 

–Se tuo meille uuden palvelun. 
Voimme käyttää laitetta kaupunki-
alueilla puistojen raivaamiseen ja 
maanviljelymaisemien siistimiseen.

Maukka Perusjätkä mukana 
videolla
Lauri Vallius sai yhteistyöhön mu-
kaan myös rock-muusikko Mauk-
ka Perusjätkän. Moottorisahaa 
musiikissaan hyödyntävä taiteili-
ja ärjyy yhdellä Cutlink-esittelyvi-
deoista. 
–Tunnen Maukan sähköasentaja-
ajoiltani ja päätin kysyä, onko hä-
nellä mielenkiintoa lähteä mukaan. 
Maukan asenne ”puhu vähän, tee 
paljon” on lähellä omaamme. Nyt 
Maukka on tuomassa asennetta ja 
luonnetta Cutlink-laitteelle, Vallius 
sanoo. 

Laite voi osua kiviin ja kallioon ilman, että se vaikuttaisi laitteen toimintaan, 
Hannun Kone Oy:n Hannu Laukkanen sanoo. 

Vesakko katkeaa 10-25 sentin korkeudelta. Valmistajan mukaan vino 
leikkauspinta ehkäisee vesakon uudelleen kasvua. 

Kartioruuvit eivät murskaa tai hierrä runkoja rikki, vaan puut katkeavat kuin 
pyörivässä giljotiinileikkurissa, kun ne asettuvat takaterää vasten.

Parin hehtaarin pajukko kaatui hakkuunäytöksessä yksi hehtaari tunnissa -tahdilla.  
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Mansessa mörisi

Mansen Mörinät järjestettiin nyt 15. kerran. Konepäivillä oli 
osin positiiviset tulevaisuuden odotukset, toisaalta alueellisia 
eroja oli havaittavissa. rakennusteollisuus rT ry on ennustanut 
vuodelle 2016 jopa 2,5 % kasvua rakentamisen volyymeissä.  
rakentamisen kasvu on siis voimakkaampaa kuin BKT’n kasvu, 
jonka on ennakoitu kasvavan noin 1,0 %.  Taantumankin aikana 
kasvaneen korjausrakentamisen lisäksi myös uudisrakentaminen 
on lähdössä nousuun.  infra rakentaminen on ala, joka edelleen 
odottaa valtion päätöksiä

Rakentamisen kasvu ei ole tasaista kautta maan. Voi-
makkain kasvualue on pääkaupunkiseutu, mutta 
myös Tampereella odotetaan vilkasta rakentamis-
ta. Uusien maarakennuskoneiden kauppa kääntyi 

vuoden 2015 lopulla kasvuun.  

Volvo CE

Volvon uusi pyöräalustainen lyhytperäinen kaivukone Vol-
vo EWR150E julkistettiin Mörinöillä. Koneen paino on 17,4 
tonnia. Helmikuulla on toimitettu ensimmäiset koneet asi-
akkaille, kertoi Teijo Lähdekorpi. Kone tulee Volvon 140 
ja 160 koneiden väliin uutena kokona. Kone soveltuu hyvin 
kunnallistekniikan työmaille, ahtaisiin paikkoihin sekä esi-
merkiksi ratatyömaille.

rotator

Hitachin uusimpia koneita olivat isot 6-sarjan kaivukoneet 
eli Hitachi ZX250LC-6, ZX300LC-6 ja ZX350LC-6. Koneiden 
vastaavat painot ovat 27, 31 ja 36 tonnia. Koneiden tehot ovat 
140, 197 ja 210 kilowattia.

Lisäksi esittelyssä oli Hitachin uusi ConSite –raportoin-
tijärjestelmän, jonka avulla koneen käyttöä voidaan helpos-
ti seurata ja tehostaa. ConSite -järjestelmä kerää tietoa lan-
gattomasti ja lähettää sitä Hitachin serverille. Myös koneen 
omistaja saa tärkeää tietoa koneesta ja sen toiminnasta tä-
män järjestelmän kautta. Järjestelmä seuraa monia asioita, 
esimerkiksi polttoaineen kulutusta, koneen käyntiä ja kier-
roslukua sekä huolto- ja korjaustarpeita. 

Mateko

Mateko esitteli uuden JCB JS145LC tela-alustaisen koneen. 
Kone oli ensimmäinen Suomeen tullut yksilö. Moottorin te-
ho on noin 81 kilowattia ja siinä on AdBlue järjestelmä. Ko-
neen paino on noin 14 tonnia. Toinen JCB JS145 varustettu-
na metsäalustalla oli juuri tulossa paikalle.

Mateko luovutti kaksi konetta Mörinöillä. Ensimmäinen 
JCB JS210 luovutettiin Hyvinkään Maa- ja Koneurakointi 
Oy:n Jorma Kaltevalle. Kaltevalle tämä oli 8. JCB kone ja 
yritys on ollut jo 8 vuotta Matekon asiakkaana.

Toinen kone eli JCB330LC luovutettiin Tupala-Yhtymäl-
le. Antti-Jussi Tupala kertoi, että tämä oli heille ensimmäi-
nen JCB kaivukone. JCB pyöräkuormaajia on aiemminkin 
ollut yrityksessä.

Viper Metal

KoneVel Oy:n toimipisteessä Lempäälässä nähtiin Viper Me-
tal Oy:n valmistama Viper rumpumurskainkauha. Murskaa-
va rumpu pyörii hitaasti, noin 30-40 kierrosta minuutissa. 
Tämä soveltuu hyvin purkumateriaalien kuten betonin, tii-
len, harkkojen ja asfaltin murskaukseen. Myöskään kivet 
eivät laitetta vaurioita, ne joko murskautuvat tai jäävät pyö-
rimään kauhan sisään. Kiven murskaukseen kauhaa ei ole 
suunniteltu. 

Laitetta on kahta eri kokoa. Painoa pienemmällä mallil-
la on 2300 kiloa ja isommalla mallilla 2900 kiloa. Konevel 
Oy hoitaa Viper tuotteiden myynnin ja huollon Suomessa.

Viper Metal Oy:n 
suunnittelema ja valmistama 

rumpumurskainkauha murskaa 
myös betonia ja tiiltä, kertoi 

arto ulvo Viper Metal Oy:stä.

Suomen rakennuskone Oy luovutti 35 uutta 
konetta asiakkailleen Mörinöillä. Koneita 

luovutettiin pienistä koneista lähtien aina 
isoihin maansiirtoautoihin saakka.

allu Finland esitteli yläseulaa kirvesterillä varustettuna. Laite 
soveltuu esimerkiksi viherjätteen murskaukseen.

TaPiO HirViKOSKi

Wihuri Tekninen Kauppa 
Witraktor panostaa nyt myös 
puuterminaalitoimintoihin. Esillä oli CaT 
972M XE tukkipihdillä varustettuna.

Honka Trading Oy:n toimitusjohtaja reijo 
Ylipaasto kertoi, että Hidromek koneita 
on Suomeen myyty jo kymmenkunta. 
Kestävyys ja toimivuus on ollut 
vahvuutena, kertoi reijo Ylipaasto.

Kobelco-kaivinkoneista ensiesittelyn saivat 
uudet 10-sarjan koneet. uusissa malleissa 
polttoaineen kulutusta on pienennetty energian 
talteenottotekniikalla.

rotatorilla oli esillä 
uudet 6-sarjan 
kaivukoneet Hitachi 
ZX250LC-6, ZX300LC-6 
ja ZX350LC-6.

remu esitteli EP sarjan seulakauhaa 
EP4150 sekä remu Crossover XO-sarjan 
uudentyyppistä konseptia .Crossover 
on lisälaite, joka koostuu kauhan 
rungosta ja sen pohjaan kytkettävästä 
vaihdettavasta työlaitteesta.

KH-Koneet Oy esiteli muiden 
muassa Kramer 5094 
kuormaajaa.  

atlas Copco:n Kimmo 
alakoski esitteli uutta 

MB 1700 Dust Protection 
pölysuojattua iskuvasaraa.

Suomen 
rakennuskone 

Oy:n Jari Salomäki 
paljasti uuden 

edustuksen. 
Dieci kurottajat 

ovat tulleet 
myyntiin Suomen 

rakennuskone Oy:lle. Kuvassa Dieci 
apollo 25.6.

Volvo julkisti 
uuden Volvo 

EWr150E 

pyöräalustaisen 

kaivukoneen. 

Kone oli menossa 

J&J Lilja Ky:lle.

realmachinery Oy kokosi ympärilleen melkoisen 
joukon näytteilleasettajia ja kävijöitä. Ohjelmaa 
oli yleisölle runsaasti tarjolla aina musiikista 
tractorpullingiin.
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maristo, johon oli koottu urakoit-
sijoiden edustajiksi yrittäjät Jussi 
Haavisto (Maarakennus T. Haa-
visto Oy) ja Tero Sulin (Maanra-
kennus Sulin Oy) sekä ammatti-
tutkinnon suorittanut koneenkul-
jettaja Vitali Molozin (Maanra-
kennus Sulin Oy).

– Kaikki kilpailijat onnistuivat 
erinomaisesti eri tehtävissä ja nii-
den osa-alueilla, ja jos olisi paljon 
töitä tiedossa niin palkkaisin heis-
tä kenet tahansa, kuvaili kilpailijoi-
den suorituksia tuomariston pu-
heenjohtajana toiminut Haavisto.

Pääjärjestäjänä toimineen Tam-
pereen Aikuiskoulutuskeskuksen 
lisäksi SM-kisojen järjestämiseen 
osallistuivat Creanex Oy, Destia 
Oy, Infra ry, Konepörssi, Kone-
yrittäjien liitto, Kreate, Tampe-
reen kaupunki ja Vestelli Oy.

la kentällä, jonka vieressä sijaitsi-
vat myös RealMachinery Oy:n toi-
mitilat sekä vastavalmistunut Real-
Gate-toimitilarakennus useine liik-
keineen. 

Voittajaksi kaksipäiväisessä, kil-
pailijoiden hermoja vaativassa kil-
pailussa selviytyi Jaani Partanen 
Oulunseudun ammattiopistosta, 
OSAOsta. Toiseksi ja kolmannek-
si tulivat Santeri Backman Sai-
maan ammattiopisto Samposta se-
kä Sebastian Pekkarinen Joki-
laaksojen koulutuskuntayhtymäs-
tä, JEDUsta. 

Voittaja kuittasi hyvästä suori-
tuksesta yhteistyökumppanien 
lahjoittamat 1000 euroa ja kolman-
neksikin tullut 500 euroa. 

Konekuljettajien suorituksia ar-
vioi maarakennusalan ammattilai-
sista koostuva kolmihenkinen tuo-

vien SM-kisoina, jotta hekin saavat 
itselleen ammattitaitoa ja osaamis-
ta mittaavan vastaavan kisan kuin 
nuorisoasteen opiskelijat. 

Nuorisoasteelta valmistuvil-
le SM-kisan järjestää Jyväskylän 
Koulutuskuntayhtymä, JAO Finn-
METKO-näyttelyn yhteydessä.

Tehtävät kaksipäiväisessä kil-
pailussa mittasivat koneenkuljet-
tajien osaamista tela-alustaisella 
kaivukoneella kuormaamisessa, 
pyöräkuormaajan ja kuorma-au-
ton käytössä sekä mittaus- ja vaa-
itustaitoja. 

Paikalla oli paljon maaraken-
nus- ja koulutusalan ammattilaisia 
sekä kilpailijoiden vastuukoulutta-
jina että kiinnostuneina katsojina 
kannustamassa kilpailijoita.

Kilpailu käytiin Lempäälässä, 
RealParkin alueella olevalla laajal-

Voiteluvoimaa 
luonnosta

Ekosata Oy 
Oppipojankatu 1, 32200 Loimaa 

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

•	EKO	100	Voite-
leva	Teräketjuöljy	
on	myrkytön	ja	tur-
vallinen	käyttäjälle

•	Tuote	on	helpos-
ti	biohajoava

•	Loistavat	voite-
luominaisuudet	kai-
kissa	olosuhteissa

•	Suojaa	laippaa	
ja	terää

•	Jopa	40	%	
pienempi	kulutus	
verrattuna	mine-
raaliöljypohjaisiin	
teräketjuöljyihin

•	Testattu	ja	laa-
jasti	käytetty

EKO100 Voiteleva Teräketjuöljy
Laita	säädöt		kohdalleen	niin	voit	jopa	

puolittaa	teräketjun	voitelukustannukset

Ne [tehtävät] jäljittelevät 
maarakennuskoneen-
kuljettajan normaaleja 
työtehtäviä, kertoi jär-

jestäjän eli Tampereen aikuiskou-
lutuskeskuksen (Takk) edusta-
ja, kouluttaja Jari-Pekka Feo-
doroff. 

Feodoroff jatkoi, että Tampe-
reen aikuiskoulutuskeskus aikoo 
tehdä tästä aikuisopiskelijoille 
tarkoitetusta kisasta vuosittaisen. 
Hän myös harmitteli sitä, että tällä 
ensimmäisellä kerralla oppilaitok-
set eivät olleet aivan täydestä sy-
dämestä mukana. Tämän takia ki-
saan osallistui myös juuri valmis-
tuvia ammattilaisia nuorisoasteen 
koulutuksesta. 

Feodoroff korosti kuitenkin, et-
tä tavoitteena on edelleen pitää ki-
sat aikuiskoulutuksesta valmistu-

Maarakennuskoneenkuljettajien 
SM-kisat ratkottiin Mansen Mörinöillä

ViLLE JärViNEN

Ensimmäinen 
aikuisopiskelijoille 
suunnattu maarakennuksen 
suomenmestaruuskilpailu 
järjestettiin Mansen 
Mörinöiden yhteydessä 
Lempäälässä 1.-2.4.2016. 
Kilpailuun osallistui kaikkiaan 
kymmenen kilpailijaa 
Suomessa toimivista 
aikuisoppilaitoksista.

Pyöräkoneella mitattiin kilpailijoiden silmää kun heidän piti tehdä noin 10 
senttimetriä korkea patja murskeesta.

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

www.finnmetko.fi

Suunnittele ryhmämatkat 
Jämsään ajoissa!

Työkonealan päätapahtuma 2016!

Voittajien ei ole 
helppo hymyillä 
Suomessa 
mutta varmasti 
palkinto lämmitti 
voittajakolmikon 
Sebastian Pekkarinen 
(vas.), Jaani Partanen 
(kesk.) ja Santeri 
Backmanin mieltä. 

Perttu Leminen (PKKY) keskittyi perjantaina mittaustehtävään. Tuomaristo seurasi 
kauempaa kuinka kilpailijat 
suoriutuivat kaivukoneella 
tehtävästä tasaustehtävästä.

Koneyrittäjien Markku Leskinen (vas.) kuulosteli kisaan osallistuneen Jari Kärkkäisen 
(YSaO) mietteitä tehtävistä.   
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Yli 3000 mottia, laskee Met-
sä Groupin metsäasiantun-
tija Risto Puumalainen 
kokonaissaantoa. Se on hy-

vä määrä niin ostajalle kuin myyjäl-
lekin. Mutta ei sen saaresta korjaa-
minen ihan helppoa ole ollut.

Vaikka Lieksan korkeudella Itä-
Suomessa talvi tulee ihan oikeasti 
joka vuosi, ja pakkastakin johonkin 
aikaan on taatusti, jäätilanne on jo-
ka vuosi erilainen. Hevosen kestä-
vää jäätä lienee joka talvi johonkin 
aikaan, mutta metsäkoneet ja tukki-
rekka on ihan toinen juttu.

– Tarpeeksi iso savotta, niin tuli 
hommaan ryhdyttyä, sanoo Puuma-
lainen ja jatkaa, että tämä saakin jää-
dä viimeiseksi urakaksi hänen ural-
laan. Edellinen ja samalla ensim-
mäinen vastaava koitos oli 90-luvun 
alussa.

Ylipäätään jääteitä tehdään puun-
korjuun tarpeisiin harvakseltaan, 
mutta kuitenkin tänäkin talvena jul-
kisuudessa olleiden tietojen mu-
kaan eri yhtiöiden toimesta rei-
lut parikymmentä eri puolilla maa-
ta. Osassa on onnistuttu, osassa ei, 
riippuen monesta tekijästä.

Luontoa autetaan

Jäätien tekeminenhän on helppoa: 
annetaan pakkasen hoitaa homma. 
Avitetaan sitä auraamalla jää puh-
taaksi ja pumppaamalla jäälle vettä. 
Lopun hoitaa luonto. 

Juuri tuolta tilanne näyttikin tam-
mikuussa: pitkä hyvä pakkaskausi. 
Jäätien paikkakin oli niin sanotusti 
koeteltu, miesmuistin mukaan hy-
väksi todettu, matala salmi Suokko-
lansaaren ja Kääntämön välillä.

Tosin Pankajärven jäällä oli lunta 
niin vähän, että tienreunapenkkoja 
varten sitä piti haalia pitkin järven-
selkää. Muuten jäälle nostettu vesi 
olisi levinnyt paljon aiottua laajem-
malle. 

Raskasta liikennettä varten tie on 
parasta olla paikassa, jossa vettä on 
vähän ja jää saadaan yltämään poh-
jaan saakka. Siinähän käy niin, et-
tä jään paksuuntuessa alaspäin vesi 
tien kohdalta loppuu, ja sitä joudu-
taan pumppaamaan kauempaa.

Ja sitten kun jäätie oli valmis, 
kalenteri kääntyi helmikuulle ja 
lämpömittari plussalle. Savottaa ei 
tohdittu laittaa alulle ennen kuin 
sääennuste näytti pakkasjaksoa. 

– Tuntuu ettei edelliskerral-
la näin paljon vastoinkäymisiä ol-
lut, Puumalainen huokaa ja saa 
urakassa mukana olleen operaa-
tioesimies Tero Kinnusen epäi-
lemään, että vuodet ovat kullan-
neet muistot.

Nyt on molemmilla tukku lisää 
muistoja, kenties Kinnunen nuo-
remmuuttaan niitä pääsee vielä 
käytäntöönkin laittamaan. Tai sit-
ten Kääntämöstäkin seuraava sa-
votta tehdään sulan veden aikaan. 

– Saannon olisi pitänyt olla liki 
kaksinkertainen, että korjuuseen 
olisi kannattanut lähettää metsä-
koneet lautalla ja puut kuljettaa 
proomulla, laskee Risto Puuma-
lainen.

Puukauppojen syntymistä vai-
keasta kohteesta edisti, että myy-
jä, Lieksan seurakunta, on pitkä-
aikainen ja hyvä asiakas. Samal-
la kaupalla ostettiin reilu leimik-
ko mantereelta.

Saaresta puukauppaa tehtäes-
sä tarkkaa korjuuajankohtaa ei 

paperiin voi etukäteen luvata, tä-
mänkin urakan kohdalla tämä tal-
vi oli jo kolmas, jolloin sopivia olo-
suhteita odoteltiin. 

– Yhtään puuta ei saaressa kaa-
deta, ennen kuin on ihan varmaa, 
että ne myös saadaan sieltä pois, 
Puumalainen tähdentää.

Luovuuttakin tarvitaan

Niinpä sitten kun metsäkoneet 
käynnistyivät, varauduttiin pitkiin 
päiviin ja nopeaan toimintaan. Se-
kä puunkorjuun että –kuljetuk-
sen urakoi nurmeslainen Kone-
urakointi S. Kuittinen Oy, jolla on 
pitkä kokemus paitsi yleensä met-
sätöissä, myös saarityöskentelys-
sä eri vuodenaikoina.

Simo Kuittiselta se löytyi ko-
kemuksen tuoma apu akuuttiin 
ongelmaan, joka uhkasi kariuttaa 
koko hankkeen. Vaikka jäätie oli 
samassa paikassa kuin aiemmin, 
aiheutti yllätyksen yhdessä koh-
dassa ilmennyt pieni pohjavirta-
usta, kun jäätä ei pohjaan asti saa-
tu syntymään.

Kuittisella on vuosikymmenten 
kokemus erilaisista metsämaas-
toista, myös purojen yli on pitä-

Kääntämön saarisavotta on ollut erikoinen kokemus kaikille, työmaalla ovat poikenneet tavallista kohdetta paljon 
useammin Metsä Groupin risto Puumalainen ja Tero Kinnunen sekä Lieksan seurakunnan Heikki Nevalainen. 

Saarisavotta vaatii 
kokemusta
Tukkirekka jäällä, onko tässä nyt mitään tolkkua?

nyt päästä raskailla koneilla. Niis-
sä tilanteissa käytettyä teräspal-
keilla vahvistamista käytettiin nyt 
onnistuneesti jääolosuhteissa.

– Luovuutta pitää olla, tietää Si-
mo Kuittinen ja korostaa itse ole-
vansa aina tämän tyyppisissä eri-
koishommissa mukana. Tiettyjä 
vastuita ei yrittäjä voi työntekijöil-
leen siirtää.

Kuittinen sanookin käyneensä 
työmaalla useamman kerran vii-
kossa tarkistamassa, että kaikki 
sujuu kuten on suunniteltu. Viime 
kädessä varauduttiin myös siihen, 
että homma hoidetaan vesiteitse, 
jos jää uhkaa pehmetä.

Kesäaikaista saariurakointia 
Kuittisten yritys tekee joka vuo-
si, kalustoon kuuluu kuljetuslaut-
tojen lisäksi proomu ja hinaajia se-
kä materiaalinkäsittelykoneistus.

Pankajärven savotan logistinen 
sijainti oli kuljetusten kannalta hy-
vä: kuormia lähtee sekä etelään 
että pohjoiseen. Perinteisen ’vie 
mennessäs – tuo tullessas’ –peri-
aatteen mukaan tyhjä auto kouk-
kasi ohikulkiessaan ottamassa 
kuorman saaresta. 

Painavimmat kuormat tulivat 
mantereelle 8- ja 9-akselisilla Vol-
voilla, 70 tonnin kahtapuolta. Rek-
kareissuja saareen tehtiin yli 60, ja 
kaikki saatiin pois. Koko ajan va-
rauduttiin siihen, että keli voi läm-
metä nopeastikin. Jäätien puolesta 
ei niinkään tarvinnut pelätä, mutta 
saareen tampatut talvitiet pehme-
nevät helposti.

Hyötyjä mökkiläisillekin

Kaikille osapuolille saarisavotta 
oli ainutkertainen ja mieliinpai-
nuva kokemus, joka otti työaikaa 
normaalia puukauppaa ja korjuu-
ta enemmän. 

Kääntämön metsät omistaa 
Lieksan evankelisluterilainen 
seurakunta, jonka metsäpäällikkö 

riiTTa MiKKONEN

Heikki Nevalainen on myös ah-
kerasti käynyt seuraamassa ura-
kan edistymistä.

Noin 130 hehtaarin saaren rei-
lut 110 hehtaaria on vain pieni osa 
seurakunnan noin 5000 hehtaa-
rin metsäomaisuudesta. Metsien 
hoito ja suunnitelman mukainen 
myynti on merkittävä osa seura-
kunnan taloutta. Vuotuinen hak-
kuusuunnite on noin 13 000 kuu-
tiota ja kyseinen saarisavotta tuot-
taa siitä tänä vuonna noin neljän-
neksen.

Seurakunnan metsät ovat pää-
asiassa nuoria, 40-60-vuotiaita 
kasvatusmetsiä, joten hakkuut 
painottuvat harvennushakkuisiin. 
Saaressa korostuu toisaalta mai-
semanhoito, mutta toisaalta rea-
liteetti, että hakkuuväli on hyvin-
kin parikymmentä vuotta. On siis 
tehtävä kerralla vähän enemmän.

Saaressa on parikymmentä 
mökkitonttia, joista osa myyty ja 
muutama vuokralla. Parinkym-
menen vuoden takaisissa hak-
kuissa saivat tonttien omistajat 
mahdollisuuden puiden poistoon 
tonteiltaan. Myös nyt muutama 
mökkiläinen on käyttänyt tilai-
suutta myös hyväkseen havaittu-
aan, että saarella suoritetaan hak-
kuita. 

Väliaikaista ja harvinaista tie-
yhteyttäkin on hyödynnetty. Joku 
on ajattanut tontilleen täytemaata, 
toinen rakennustarvikkeita. 

Maisema muuttuu, mutta mök-
kiläiset tuntuvat kuitenkin arvos-
tavan naapurina mieluummin 
hoidettua kuin suojeltua metsää, 
etenkin kun säilyy oikeus ottaa 
polttopuita.

– Tuossahan olisi luontai-
nen paikka jättöryhmälle, huo-
maa Nevalainen maastokäynnil-
lään. Metsä koneenkuljettaja As-
le Hautanen   ymmärtää asian he-
ti, Metsä hallituksen työmailta opi-
tulla kokemuksella. 

Näky oli todellinen helmi-maaliskuun vaihteessa 
Lieksassa, kun Pankajärven Kääntämö-saaresta ajettiin 
puuta mantereelle usean kuorman päivävauhtia.

Jäätie Lieksan Pankajärvellä Suokkolansaaresta 
Kääntämöön toteutettiin perinteiselle paikalle.

Pohjaan jäädytetty jäätie kantaa täyteen kuormatun 
puutavarayhdistelmän, myös yhdeksänakselisella on puuta 
käyty hakemassa. Kuva risto Puumalainen.

Metsäasiantuntija risto Puumalainen mittaa, että harvennus on toteutettu 
suunnitelman mukaan.

Metsäkoneenkuljettaja asle Hautaselle saarisavotta on 
työmaa muiden joukossa, jättöryhmä sopii kuvioon.

Lieksan seurakunnan metsäpäällikkö 
Heikki Nevalainen vastaa noin 5000 
metsähehtaarin kasvusta ja käytöstä.
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Yltiöpositiivisuuteen on 
tuskin aihetta, mutta on-
pahan jotain myönteis-
täkin kerrottavaa. Näin 

suhtautuvat hyvin kilpailtuun kau-
panalaan Sawcenterin myyntijoh-
taja Joakim Lund ja tuotepäällik-
kö Kalle Tuominiemi, sillä hei-
dän mukaansa markkinoilla on pa-
rin vuoden hiljaiselon jälkeen nä-
kyvissä nyt elpymistä.

–Bioenergiapuolella haketuk-
sessa näyttää menevän kohtalai-
sesti ja osalla kalusto on täysin 
käytössä, osalla eletään hiljais-
eloa. Vaikea sanoa, mitkä syyt vai-
kuttavat, mutta meille on tullut pal-
jon enemmän kyselyitä, miehet ar-
vioivat.

Yksi syy saattaa olla lämpölai-
tosten määrän kasvussa, vaikka 
näin halvan öljyn aikaan on vara-
lämpölaitoksiakin otettu käyttöön.

–Uskon, että ensi talvena kui-
tenkin tullaan tekemään haketta 
enemmän kuin tänä talvena. Jon-
kin verran riippuu sitä, miten ki-
vihiili ja esimeriksi venäjän hake 
saadaan kuriin, Joakim Lund sa-
noo. 

Sawcenter Oy toimii laajalla sek-
torilla, joka on riippuvainen puus-
ta. Yhtiö tuottaa koneita, laitteita ja 
palveluita niin hakettajille kuin ha-
kelaitoksille mutta myös saha-, sel-
lu- ja vaneriteollisuudelle. Paletti 
on laaja ja se ulottuu kannolta suu-
rin piirtein lopputuotteen murs-
kaukseen kuljetinhihnalle käyttö-
ikänsä päässä.

–Sahat sahaavat aika hyvin tällä 
hetkellä, kun epävarma aika on jat-
kunut sen 5–6 vuotta. Sahausmää-
rien arvellaan pysyvän vakaana tai 
jopa nousevan, Lund arvioi.

Laaja tuotesortimentti

Teristä ja terähuoltopalveluista 
aloittanut Sawcenter Oy on perus-
tettu vuonna 1988 ja sen päätoimi-
ala on mekaaninen puunjalostus-
teollisuus, sahateollisuus ja bio-
energia yhdessä kierrätys- ja ma-
teriaalinkäsittely järjestelmissä ja 
terissä. 

Yritysryhmään kuuluvat Rajako 
Oy Hyvinkäältä ja Sawmill Service 
Oy Lappeenrannasta, Jyväskylän 
Terähuolto Oy, Vanterä Oy Par-
kanosta sekä ja Salpaterä Oy Hol-
lolasta. Yritysryppään liikevaih-
to pyörii seitsemän miljoonan eu-
ron tienoilla ja työllistää tytäryhtiöt 
mukaan lukien 24 henkilöä.

–Terähuolloista kukin on eri-
koistunut omille toimialueilleen 
kuten höyläkoneisiin, pyörösahan 
ja hakkurin teriin jne. Esimeriksi 
Jyväskylän Terähuolto on keskitty-
nyt hakkurin-, sorvin- ja pyöröteri-
en huoltoon, Lund ja Tuominiemi 
selventävät. 

Vuonna 2009 yhtiö ryhtyi myy-
mään ruotsalaisia Bruks Ab:n mo-
biilihakkureita, joita Rajako Oy 
edusti aiemmin. Sen jälkeen tuo-
tesektori on laajentunut yhdysval-
talaisen Rotochopperin murskai-
miin ja uusimpana pohjois-irlanti-
laisen Edgen esimurskiin, mobiili-
kuljettimiin ja seuloihin. 

–Bruksin mobiilihakkureita 
olemme myyneet reilu 20 yksik-
köä pääsääntöisesti autoalustalle 
rakennettuna. Pidämme sitä hy-
vänä saavutuksena näin pienille 
markkinoille, Joakim Lund sanoo. 

Saha- ja vanerilaitoksille Saw-
center myy Rajakon kanssa Bruk-
sin kiinteitä hakkurilinjoja, joille 
näyttää olevan nyt hyvä kysyntä. 

–Bruksin kiinteälle puolelle on 
ollut hyvät ajat, sillä laitoksille on 
toimitettu uusia hakkureita ja nii-
den lisäksi myös erilaisia kuljetti-
mia ja seuloja. Seulatarve on ollut 
kova monella sahalle, mutta inves-
toinnit ovat olleet sillä puolella hy-
vin maltillisia.

Materiaalinkäsittelystä yhtiö 
odottaa kasvavaa menekkiä Ro-
tochopperille ja Edgelle. Rotochop-
per-puumurskat, joilla murskataan 
niin kierrätyspuuta, metsätähtei-
tä, kantoja ja pyöreätä puuta, on 
varustettu uudentyyppisellä rum-
mulla. 

–Samaan rumpuun saa vaihdet-
tua murskaavat että hakettavat te-
rät. Riittää, kun muuttaa itse vasa-
ran jalat ja vaihtaa terät, eikä muu-

tokseen tarvita työlästä rummun 
vaihtoa. Urakoitsija säästää, kun 
voi nopeasti siirtyä tekemään asi-
akkaan haluamaa haketta tai sitten 
mursketta.

Sawcenterin uusin päämies on 
Pohjois-Irlannista Edge Innovate 
Ltd, joka on aiemmin tehnyt kuljet-
timia ja seuloja isoille seula- ja kul-
jetinmerkeille. Yhtiö tekee ja mark-
kinoi kuljettimia nyt omalla nimel-
lään. 

–Osaava firma tunnetaan laa-
dukkaista laitteistaan, jotka vastaa-
vat yhä kasvaviin erottelutarkkuus-
vaatimuksiin. Jos hakettaa tai kier-
rättää terminaalista, niin aina löy-
tyy sopiva mobiilikuljetin, Joakim 
Lund ja Kalle Tuominiemi lupaa-
vat. 

Valikoimaan kuuluu useampia 
eri kokoja olevia esimurskia ja mo-
biilikuljettimia, jotka on tarkoitet-
tu terminaalikäyttöön joko pyörä 
tai tela-alustaisina. Lisäksi Edgel-
lä on myös pyörivät rumpuseulat, 
trommelit ja erilaisia monitasoseu-
loja reffin tai muiden materiaalien 
seulontaan aina tuulierottelijaan 
saakka. 

Pilana on puolestaan tunnettu 
tshekkiläinen yritys, joka valmis-
taa hakkurin ja sorvin teriä sekä 
pyöröteriä jne. 

–Hakkurin terät saadaan juu-
ri sopivaan kovuuteen, etteivät te-
riin osuvat kivet aiheuta lohkeamia 
vaan ovat edelleen teroitettavissa.

Uusinta uutta Sawcenterin vali-
koimissa ovat HSP Gripenin kou-
rat, jotka eroavat muusta tuotesor-
timentista, mutta kuuluvat hyvin 
yhtiön linjaan.

–Ne sopivat aivan ylivoimaisesti 
materiaalinkäsittelyyn, koska kou-
ran piikit uppoavat puukasaan mut-
ta eivät kaiva maata, kun otetaan 
kuorma ojan pohjalta. Kourassa on 
tuplasylinterit, eikä niissä ole mui-
den kourien tapaan klappia.

Hakkurit räätälöidään 

Sawcenter toimittaa Bruksin hak-
kuripaketteja sekä Scanian että Vol-

von alustoille tai traktorihakkurei-
na. Asennus tapahtuu Bruksin teh-
tailla Ruotsissa, jossa hakkuri koo-
taan halutulla voimanlähteellä ja 
varustetaan Keslan tai Palfingerin 
nosturilla.

–Jokainen haluaa erilaisen au-
ton. Toiveita on akselimääristä ja 
vetotavoista sekä hakkurin voi-
manlähteestä, tuleeko se ajoneu-
vosta vai toimiiko omalla mootto-
rilla. Kysymyksen ratkaisee aika 
pitkälti se, onko haketettavat ka-
sat terminaalissa vai molemmin 
puoliautotien varressa. 

–Olosuhteet määrittelevät tar-
peen, sanoo Kalle Tuominiemi. 
Kaikki asiakkaan tarpeet määri-
tellään tehtaalla, jossa 3D-mallis-
ta näkee suurin piirtein jokaisen 

pultin ja alusta on helppo muoka-
ta halutunlaiseksi. Sovittaminen 
tapahtuu paljon helpommin ei-
kä tarvitse taistella eri osatoimit-
tajien kanssa, jos ostaa hakkurin 
erikseen.

Lundin ja Tuominiemen mu-
kaan autoon rakennettava voi-
mansiirto vaatii paljon enemmän 
sovittamista kuin omamoottori-
set, jotka ovat helpompia asen-
taa mutta kustannuksiltaan kal-
liimpia. 

Omamoottoripaketit saa nyky-
ään myös vaihtolavanrungon pääl-
lä, missä hakkuri on samassa nos-
turipumpun kanssa. Tämä mah-
dollistaa hakkurin käännön vaik-
ka alla ei olisi kääntökehää. Tämä 
vapauttaa myös koukkuauton esi-
merkiksi terminaalissa, kun hak-
kurin voi siirtää kärryn päälle. 

–Hakkuripaketit kootaan teh-
taalla nopeasti. Toimitusaika oma-
moottoriselle paketilla on lyhyt, 
vain kaksi kuukautta. Alustapake-
teille toimitusaika saattaa olla pi-
dempi riippuen ajoneuvon tehdas-
tilauksesta. 

Sawcenter on mukana Finn-
METKO-näyttelyssä 1.-3.9.2016     
maarakennusmontussa. Esillä 
ovat  hak kurit traktorihakkureista  
ajo neuvokalustoon ja murskaus-
laitokseen.

Sawcenter teräkunnossa

VESa JääSKELäiNEN

Siuntiolainen Sawcenter Oy näkee bioenergian markkinanäkymät tulevaisuudessa entistä valoisampana. 
Metsähakkeen kasvava käyttö ja uudet biolaitoshankkeet alkavat hiljakseen näkyä jo laitekysynnässä.

rotochopper B-66 murskaa järeääkin puuta.

Sawcenter toimitti uusimman Bruks 605 -traktorihakkurin Savitaipaleelle maaliskuun loppupuolella.

Myyntijohtaja Joakim Lund (oik.) ja tuotepäällikko Kalle Tuominiemi uskovat laitekaupan elpyvän lähitulevaisuudessa.

Bruks-ajoneuvohakkurit räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaisesti.
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Konepajoja on hyvin erilaisia ja niiden määräksi messuilla arvioitiin 10 000 
kpl Suomessa. Pääasiassa konepajat ovat perheyrityksiä. Aikaisemmin 
konepajojen alihankinta ohjautui Baltian maihin, nyt suunta on ollut ta-
kaisinpäin. Tampereen uuden tapahtuman keskeisimpiä puheenaiheita 

olivat uusimmat metallin innovaatiot, automaatiotekniikka, robotiikka sekä digi-
talisaatio. Messuilla oli yli 250 näytteilleasettajaa, 
joiden päämiehet edustavat yli 700 kansainvälis-
tä tuotemerkkiä. Suomen Hitsaustekninen Yhdis-
tys SHY ry ja Tampereen Messut Oy allekirjoitti-
vat messuilla sopimuksen yhteistyön jatkamises-
ta myös Nordic Welding Expon osalta. Seuraavat 
Konepaja-messut sekä Nordic Welding Expo jär-
jestetään samanaikaisesti Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa keväällä 2018.   

Ensimmäistä kertaa toteutettu ”Konepaja” 
esitteli Suomen laajimman kattauksen työstö-
koneita ja laitteita konepajoille yli kymmeneen 
vuoteen. Tapahtuman kävijämäärä ja alan toi-
mijoilta saatu palaute sekä kiinnostus osal-
listua tapahtumaan jat-
kossa vahvistavat, että 
Tampere on sijainnil-
taan hyvä paikka järjes-
tää metalliteollisuuden 
tapahtuma. Nykyajan 
konepajat ovat täyn-
nä uusinta tekniikkaa, 
joten alalla on tilaus-
ta hyvin toteutetuil-
le uusimpia koneita 
ja laitteita esittelevil-
le sekä verkostoitu-
mismahdollisuuksia 
tarjoaville messuil-
le. Nordic Welding 
Expon järjestämi-
nen yhdessä uuden 
Konepaja-messuta-
pahtuman rinnal-
la sai positiivisen vas-
taanoton. Tapahtumilla on synergiaa ja aloilla pu-
huttavat samat teemat, kuten teknologian kehi-
tys, tuotannon tehokkuus ja koneinvestoinnit se-
kä turvallisuus- ja ympäristöasiat. On tärkeää, et-
tä tapahtumien samanaikaisuudesta ja kattavasta 
tarjonnasta hyötyvät niin näytteilleasettajat kuin 
messukävijät, Tampereen messuilta kerrotaan. 
Messupäivät olivat tiistaista torstaihin.

ErKKi EiLaVaara

Konepaja-messut   
maaliskuussa Tampereella
Metalliteollisuuden 
kone- ja laitemessut 
Konepaja 2016 sekä 
kansainvälinen 
hitsausalan Nordic 
Welding Expo 2016 
kokosivat kolmen 
päivän aikana 8 
338 messuvierasta 
Tampereen Pirkkalan 
uudistettuun Messu- 
ja urheilukeskukseen.

Bellabit Oy on valmistanut Ki-
teellä parhaimpina vuosina 
noin 15  000 istuinsuojaa. Yh-
denkoon suojat menevät met-

säyhtiöille, metsäkoneen valmistajille, 
koneurakoitsijoille. Sinne, missä ha-
lutaan penkin pysyvän siistinä, vaikka 
työolosuhteet välillä likaisia tai kostei-
ta ovatkin.

– Tuotteet leikataan ja ommellaan 
muotoonsa Kesälahdella, brodeeraus 
tapahtuu Kiteellä, selvittää Partanen 
avainlipputuotteen valmistusprosessia.

Kankaita ei enää kotimaasta saa, ne 
tulevat eurooppalaisten tukkureiden 
kautta pääosin Kiinasta. Laadusta ei ole 
kuitenkaan tarvinnut tinkiä.

Puolet puuvillaa ja puolet polyesteriä 
on perussekoitteen sisältö. Mitä isom-
pi tilaus ja mitä enemmän aikaa, sitä yk-
silöllisemmin tilaus voidaan toimittaa. 

Bellabit on vuosikymmeniä jatku-
neen yrittämisen tämänhetkinen ke-
hitysvaihe. Taustalla on sekä ompelu-
kone- että kangaskauppaa, myös verk-
kokaupanteko aloitettiin ensimmäisten 
joukossa. 

– Jos kotiompelukoneesi lähtee ta-
kuuhuoltoon, tulee se luultavasti Kiteel-
le, sanoo Petri Partanen samalla kun 
kuittaa postipojan tuomiset: saumuri ja 
pari ompelukonetta tänään. 

Husqvarna-merkkiä huolletaan jo 
neljännessä polvessa, kun Petrin poika 
Toni jatkaa pohjoismaisittainkin ajatel-
len poikkeuksellisella polulla. Isältä ja 
isoisältä Pentti Partaselta riittää vielä 
paljon opittavaa.

Huomio vaatteisiin

Yrityksen toimenkuvaan kuuluu edel-
leen myös kangaskauppa siihen liitty-
vine ompelupalveluineen, sekä yrityk-
sille suunnattu profiloitumistuotteiden 
kauppa. 

– Yrityksissä ymmärretään kyllä, mi-
kä merkitys on yhtäläisellä työvaate-
tuksella, tietää Petri Partanen yritysku-
van rakentumisen merkityksen. Tässä 
on tehokkaana apuna kuuluminen val-
takunnalliseen New Wave Profile –ket-
juun.
Myös huomiovaatteet ovat tärkeä osa 
toimintaa. Varsinkin säädösten muut-
tuessa ja edelleenkin myyntityössä saa 
toimia myös neuvonantajana, mitä mis-
säkin töissä ja milläkin työmailla vaadi-
taan.

Tällä hetkellä Bellabit työllistää suo-
raan ja päätoimisesti kuusi henkeä. Ti-
lat Romolantiellä Kiteellä on otettu vii-
meistä nurkkaa myöten käyttöön, kun-
han uusin hankinta, suuri tekstiilitulos-
tin on paikoilleen asennettu.

Se mahdollistaa esimerkiksi T-paito-
jen laadukkaat painatukset omana työ-
nä, mikä tarkoittaa yhä palvelevampaa 
kokonaispakettia asiakkaille.

– Kun ottaa ajoissa yhteyttä, aika pal-
jon on tehtävissä, vinkkaa Partanen 
neuvoen, että esimerkiksi messuesiin-
tymisiä pukeutumisen ja mainoslahjo-
jen osalta kannattaa ruveta suunnittele-
maan samalla, kun varaa paikan ja mer-
kitsee sen kalenteriin.

Varastossa on yleensä aina pieni mää-
rä tuotteita jopa heti toimitukseen, mut-
ta kun tilaukseen lisätään logomerkka-
us tai muita yrityskohtia, keskimääräi-
nen toimitusaika on kolme viikkoa. 

Kankaita varastoidaan muutaman 
viikon tarpeen omassa varastossa, täy-
dennykset ja isommat määrät tulevat 
toimittajalta jopa muutamassa päiväs-
sä. Mutta jos käytetään kaukovarastoja 
niin aikaa voi mennä huomattavan pal-
jon kauemminkin.

– Ompelimokin on työllistetty aina 
useammaksi viikoksi eteenpäin, aina ei 
voi meneillään olevaa työtä siirtää väliin 
tulevan merkkauksen vuoksi.

Brodeeraus luontuu tarvittaessa myös toimitusjohtajalta. Yksi työntekijä pystyy kerralla 
hoitelemaan kolmea konetta, mikä on tämänhetkinen 
Bellabitin brodeerauskapasiteetti.

riiTTa MiKKONEN

Bellabit auttaa 
profiloitumisessa

Kiteeläinen Petri Partanen asettelee istuinsuojaa autonpenkille ja 
kehuu samalla kankaan kestävyyttä sekä likaa ja kosteutta hylkiviä 
ominaisuuksia. Mies, joka neljännesvuosisata sitten päätti, ettei 
ainakaan rättikauppiaaksi rupea.

istuinsuojat on tarkoitettu kovaan käyttöön, niiden merkintä tehdään aina brodeeraten eli 
koneompeleella kuvioiden, kertoo Petri Partanen.

Kemppi Oy Lahdesta otti komealla osastollaan vieraat vastaan suoraan pääsisäänkäynnissä. 

Esab on iso kansainvälinen toimija, kun 
puhutaan hitsaamisesta 

ja sen alan tuotekehityksestä.

Erlatek esitteli monipuolisesti nostoliinoja ja 
ketjuja. 

Haklift toi esille tavaran nostoon liittyviä vaijereita ja ketjuja sekä nostoliinoja. 
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Tilaajana hankkeessa on 
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayhty-
mä (HSY). Sen tehtävänä 

on tarjota vesi- ja jätehuoltopalve-
luita yhteensä yli miljoonalle Pää-
kaupunkiseudun asukkaalle. Kun-
tayhtymän perustaja- ja jäsenkun-
nat ovat Espoo, Helsinki, Kauniai-
nen ja Vantaa. 

HSY käsittelee 1,2 miljoonan 
asukkaan jätevedet pääkaupunki-
seudulla. Jätevedet puhdistetaan 
Helsingissä Viikinmäen ja Espoon 
Suomenojan jätevedenpuhdista-
moilla.

Blominmäen puhdistamo raken-
netaan pääosin kallion sisään aivan 
kuten Helsingissä toimiva Viikin-
mäen puhdistamo. Maa-alue luo-
laston päällä säilyy suurelta osalta 
ennallaan. Rakentamisen jälkeen 
aluetta voidaan käyttää nykyiseen 
tapaan viher- ja virkistysalueena ai-
dattua puhdistamon pihaa lukuun 
ottamatta. 

Vuonna 2020 valmistuva uusi jä-
tevedenkäsittelylaitos huolehtii Es-
poon ja sen ympäristökuntien jopa 
yli 540 000 asukkaan jätevesistä. 
Jätevedenpuhdistamossa käsitel-
lään Espoon ja Kauniaisten jäteve-
sien lisäksi Kirkkonummen, Siun-
tion, Länsi-Vantaan ja mahdollises-
ti myös Vihdin jätevedet. Puhdis-
tamon maanalaisia tiloja voidaan 
tarvittaessa laajentaa jopa yli mil-
joonan asukkaan jätevesille, jo-
ten puhdistamon uusi paikka tar-
joaa tilaa ainakin sadaksi vuodek-
si eteenpäin. 

Blominmäen jätevedenpuhdis-
tamolla käsitellyt jätevedet johde-
taan tulevaisuudessa tunnelia pit-
kin Suomenojalle ja sieltä merel-
le Gåsgrundet-saaren edustalle 7,5 
kilometrin pituista purkutunnelia 
pitkin, joka on otettu käyttöön jo 
vuonna 1974.

Pääurakoitsijana 
Lemminkäinen infra Oy

Työmaalla olevalla Lemminkäi-
nen Infra Oy:n projektiryhmällä on 
vankka kokemus maanalaisesta ra-
kentamisesta. Ryhmä on ollut aikai-
semmin toteuttamassa mm. Oulun 
kivisydäntä, joka on Oulun keskus-
tan alle rakennettu pysäköintilaitos 
ja Tampereen rantatunnelia. Pisim-
pään mukana olleet ovat osallistu-
neet jopa Helsingin Viikinmäen jä-
teveden puhdistamon louhintoihin, 
kertoo Projekti-insinööri Jarkko 
Meriläinen Lemminkäinen Infra 
Oy:stä. 

Lemminkäinen Infra Oy:n kal-
liotilojen louhinta- ja lujitustöi-
den urakka on alkanut syyskuussa 
2015 ja valmista tulee tammikuus-
sa 2018. Työmaalla on tällä hetkellä 
töissä noin 50 Lemminkäisen omaa 
miestä ja suurin piirtein saman ver-
ran aliurakoitsijoiden työntekijöitä. 
Työmaan työaika on arkisin 24 tun-
tia. Työmaa on jaettu kahteen erilli-
seen osaan, joista toinen on Blomin-
mäki, joka on juuri edennyt hallilou-
hintavaiheeseen ja toinen Mikkelän-
kallio. Blominmäen puolella alueen 
avolouhinta- ja maansiirtotyöt sekä 
pääajotunnelin avolouhinnat on ali-
urakoinut Louhintahiekka Oy. Mik-
kelänkallion puolella Skanska on 
louhinut ajotunnelit aikaisemmas-
sa yhdeksän kuukautta kestänees-
sä urakassaan, joka on valmistunut 
2015 syksyllä.

Lemminkäinen Infra Oy on jaka-
nut urakan aliurakoitsijoille siten, 
että louheen kuormaus tunnelissa 
on Jarkan Maansiirto Oy:llä, joka 
kahdella pyöräkuormaajalla hoitaa 
kuormauksen. Louheen pois kul-
jettaminen Helsingin KTK Oy:llä ja 
kallion rusnauksen hoitaa Ari Kuik-
ka Oy kahdella pyöräalustaisella 
kaivukoneella. 

Lemminkäisellä on työmaalla po-
raamassa viisi Jumboja. Räjäytyksi-
en ajankohdat ovat arkisin klo 7-22 
ja tarvittaessa lauantaina 9-18, mut-
ta lähtökohtaisesti viikonloppuna ei 
räjäytetä. Louhinnasta aiheutuvia tä-
rinöitä seurataan koko ajan liikutel-
tavilla ja etäluettavilla tärinämitta-
reilla. Tärinämittareista saadun da-
tan perusteella suunnittelu-insinöö-
ri hienosäätää seuraavia poraus- ja 
panostuskaavioita Sandvikin kehit-
tämällä tietokoneohjelmalla, jossa 
jokainen reikä voidaan erottaa rä-
jäytyksestä ja analysoida erikseen.

Puhdistamon ns. hallit ovat kool-
taan jopa 26 metriä leveitä ja 20 met-
riä korkeita, tästä syystä ne louhi-
taan vaiheittain. Tähän mennessä 
työmaalla on louhittu 170 tuhatta 
kiintokuutiota, 850 tuhannen kiin-
tokuution kokonaismäärästä, ker-
too Projekti-insinööri Jarkko Meri-
läinen. 

Louhinnan viikkotahti on ol-
lut noin 11 tuhatta kiintokuutiota. 
Tästä määrä tulee kuitenkin kasva-
maan, kun puhdistamohallien lou-
hinta etenee ja louhittavien perien 
määrä kasvaa. Kun Blominmäki ja 
Mikkelänkallio ovat maanalaisessa 
yhteydessä toisiinsa niin työmaa-
toimintojen organisointi helpottuu 
ja monipuolistuu, täten resurssit-
kin saadaan tehokkaampaan käyt-
töön. Tällöin kuorma-autojen mää-
rää voidaan lisätä, kun kiveä saa-
daan enemmän irti, jatkaa Jarkko 
Meriläinen.

Myös tunnelissa työskentelevil-
lä työtekijöillä on usealla pitkä ko-
kemus maanalaisista töistä. Jarkan 
Maansiirto Oy:n louheenkuormaus-
koneenkuljettaja Toni Kapakka on 
ollut tunnelitöissä vuodesta 2004 al-
kaen. Aikaisemmin hän on ollut La-
pissa kaivoksessa, Ruotsissa bot-
niabanan ratatunnelissa ja Helsin-
gin huoltotunnelissa. Viimeisim-

mät Lemminkäinen Infra Oy:n työ-
maat joita hän on ollut toteuttamas-
sa ovat Tampereen maanalainen py-
säköintilaitos ja rantatunneli.

Kivet kiertoon

Louhe on tilaajan eli HSY:n ja se 
ajetaan päivävuorossa klo 7-21 Äm-
mäsuolle, HSY:n Espoossa Turun 
moottoritien kupeessa sijaitse-
vaan jätteenkäsittelykeskukseen, 
välivarastoon. Yö aikana kivet aje-
taan Vantaan Voutilaan Lemmin-
käisen murskausasemalle. Tilaaja 
on myös esittänyt joitakin paikkoja, 
joihin louhetta on ajettu työmaalta, 
kertoo Jarkko Meriläinen.

Päivävuorossa kiven siirrossa 
on yhdeksän puoliperävaunullista-
autoa. Yö vuorossa on yleensä yk-
siauto enemmän, pitemmän kulje-
tusmatkan vuoksi. Osa autoista on 
ajossa kellon ympäri, mutta suu-
rin osa ajaa eri vuoroissa, kertoo 
Helsingin KTK Oy:n myyntijohta-
ja Markku Kuusela.

Louheenkuljettamiseen käytet-
tävät ajoneuvot ovat puoliperävau-
nullisia-autoja, koska niissä liikkuu 
kaksi ja puolikuutiota enemmän lou-
hetta kuin viisiakselisissa autoissa.

HSY:n jätehuolto tulee tekemään 
sopimuksen louheen jatkojalosta-
misesta Ämmässuolla. Blominmä-
en projektissa ensisijainen tarve 
on saada louhe nopeasti pois työ-
maalta. Jätehuolto tarjoaa louheel-
le varastointi- ja jatkojalostuspai-
kan, sopimuskumppanin käyttöön. 
Tästä se saa sopimuksen kautta 
korvauksen, sitten kun kiviaines 
myydään ja kuljetaan pois alueel-
ta, sopimuksessa mainittuun mää-
räaikaan mennessä. Kaikki louhe 
on tavoitteena saada jalostettua ja 
kuljetettua hyötykäyttöön, kertoo 
HSY:n projekti päällikkö Yli-Kui-
vila Jukka.

Espoon Blominmäkeen rakennetaan jätevedenpuhdistamoa
Espoon Blominmäessä 

on meneillään uuden 
jätevedenpuhdistamon 

rakentaminen. 
Blominmäkeen 

rakennettava laitos 
tulee korvaamaan 

Espoon Suomenojan 
jätevedenpuhdistamon, 

joka on aloittanut 
toimintansa jo 1963 ja 

jonka puhdistuskapasiteetti 
ei enää riitä kasvaneen 

asukasmäärän ja itä-meren 
ravinnekuormituksen 

vähentämisen tarpeisiin. 

MarKKu LESKiNEN

Projekti-insinööri 
Jarkko Meriläinen 

havainnollistaa 
louhintatyön 

etenemistä.

Lemminkäinen infra Oy:n tuorein poraus Jumbo on hankittu uutena Tampereen 
rantatunnelityömaalle.

 Louhe kuljetetaan tunneleista puoliperävaunullisilla ajoneuvoilla.

Puhdistamohallien koosta kertoo jotakin 
se, että kuvassa on louhittuna vasta hallin 
ylimmäinen kolmasosa.

Jarkan Maansiirto Oy:n 
pyöräkuormaajankuljettaja Toni 
Kapakka on ollut tunnelitöissä 
vuodesta 2004. Lemminkäinen infra Oy:n 

kalliotilojen louhinta- ja 
lujitustöiden urakka. 

Vaaleansinisellä Skanskan 
jo aikaisemmin louhimat 

ajotunnelit. Oranssilla värillä 
puhdistamohallien yläosan 

louhinnan eteneminen. 
Keltaisella värillä jo louhitut 

pystykuilut, joilla tunneli 
tuuletetaan.
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Molemmat ovat ehtineet tehdä monenmoista urakkaa hyvin eri-
laisten kilpailutusten jälkeen. Kokemusta on kannattamattomis-
ta keikoista, mutta myös niistä joista on jäänyt itselle suunni-
teltu korvaus. Joitain on sovittu suupuheilla, toisiin on tarvittu 

peukalohangallinen paperia.
– Sähköiseksi on mennyt, tuumaa Tapanen, jolla on meneillään pitkät so-

pimukset kunnan, seurakunnan ja Destian kanssa, joten juuri nyt ei akuut-
tia työpulaa ole. 

Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josekin hallinnoiman hankkeen han-
kinta-asiamies Päivi Halonen on kiertänyt Pohjois-Karjalaa tutustuttamas-
sa yrittäjiä hankintojen nykytilanteeseen. Rääkkylään hän tuli yrittäjäjärjes-
tön pyynnöstä. Samalla tuli myös kunnan hankintoihin osallistuva henki-
löstö koulutettua.

– Suurin harhaluulo lienee, ettei ennen tarjouskilpailua tilaaja ja esimer-
kiksi oman paikkakunnan yrittäjät saisi keskustella hankittavien palvelui-
den laadusta ja sisällöstä, tietää hankinta-asiamies.

Maanantain treffit Hilman kanssa

Onnistunut hankinta on aina onnistunut sekä tilaajan, tuottajan että loppu-
käyttäjän näkökulmasta. Siihen harvoin päästään ilman keskinäistä neu-
vonpitoa.

Päivi Halonen kannustaakin yrittäjiä olemaan aktiivisia jo siinä vaihees-
sa, kun tieto mahdollisista tulevista urakoista saadaan. Yhä useammin tieto 

julkaistaan ennen kilpailutuksen avaamista, ja juuri sil-
loin on oikea aika vaikuttaa.

– Hilma.fi:n pitäisi olla jokaisen yrittäjän maanantai-
aamuinen vierailuosoite, opastaa Halonen. Vain sillä ta-
voin pysyy varmasti ajan tasalla. Vahtipalvelua voi myös 
ostaa.

Vaikuttaminen tarjouspyynnön sisältöihin ja muo-
toon on mahdollista vain etukäteen. Tilaaja voi kartoit-
taa markkinoita tarjouspyyntöä suunnitellessaan esimer-
kiksi tietopyynnöillä, tai esittää vaikka kutsun neuvon-
pitoon. Useimmiten nämä löytyvät Hilma.fi-palvelusta, 
pienemmissä hankinnoissa niitä voidaan lähettää myös 
sähköpostitse. 

Hankintalaki on menettelytapalaki ja koskee nimen-
omaisesti itse hankintaprosessia, sitä voi edeltää monen-
laisia vapaamuotoisia keskusteluja, miten vain tilaaja hy-
väksi näkee. 

– Tärkeää on kuitenkin toimia aina hankintalain neljän 
periaatteen mukaisesti; avoimuus, tasapuolisuus, syrji-
mättömyys ja suhteellisuus, luettelee Halonen.

Tarjouspyyntö on sama kaikille ja tarjouskilpailuun 
osallistuminen on mahdollista aina. Sähköiset järjes-
telmät edellyttävät yrityk-

seltä vain voimassaolevaa sähköpostiosoitetta. Tarjo-
uksen jättäminen ei edellytä mitään erityisiä nettitaito-
ja sen enempää kuin omia www-sivuja tai sähköisiä jär-
jestelmiä.

Tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen siitä voi esit-
tää kysymyksiä, ja siihen voidaan tehdä korjauksia, jo-
ten tarjouspyyntöä on seurattava niin kauan kuin muu-
tokset ovat mahdollisia. Hankintalain mukaisesti kaik-
kiin kysymyksiin on vastattava ja muutokset tehty viik-
koa ennen tarjousajan sulkeutumista. Tässä vaiheessa 
kommunikoidaan vain siten, että sekä kysymykset että 
vastaukset näkyvät kaikille palvelun käyttäjille.

Pohjois-Karjalassa on nyt hankkeen aikana mahdolli-
suus saada hyvinkin henkilökohtaista neuvontaa tarjous-
pyyntöihin vastaamisessa ja asiakirjojen jättämisessä.

– Mutta aina itse palvelu ja sen sisältö on yrittäjän it-
sensä osattava, meiltä saa vain yleisiä teknisiä neuvoja, 
Halonen tähdentää yritysneuvonnan luonnetta.

Ostaja ei voi haluta sellaista, mitä ei tiedä olevan ole-
massa. Siksi yrittäjän on oltava aktiivinen ja pidettävä 
huolta, että tiedetään minkälaisia palveluita on tarjolla. 
Ilmoitus rekistereihin ei riitä.

Yhteistyö ei synny hetkessä

Urho Tapanen ja muut kuulolla olleet yrittäjät olisivat 
halunneet kuulla mitä sudenkuoppia tarjoukseen voi si-
sältyä. Liikkeellä kun on mitä hurjimpia tarinoita miten 
yrittäjä on langennut ansaan.

– Tärkeintä on vastata juuri siten kuin tarjouspyyntö 
kysyy, tähdentää Halonen ohjatessaan tarjouspalvelu.fi-
osoitteen saloihin.

Mitään kohtaa ei saa jättää vastaamatta, ja toisaal-
ta kaikkiin kysymyksiin joihin vaaditaan vastaamaan 
myönteisesti, on myös vastattava kyllä.

– Tilaajavastuulain viimesyksyisen uudistuksen myö-
tä palveluhankinnoissa tarjouksiin tulee liittää myös sel-
vitys työterveyshuollon järjestämisestä, hankinta-asia-
mies informoi tarvittavista liitteistä. 

Yrityksen on oltava niin sanotusti iskussaan, eli kaik-
ki velvoitteet hoidettuina. Tosin joihinkin velvoitteisiin 
voi vastata yhteistyöllä. Esimerkiksi jos tarjouspyynnös-
sä vaaditaan tiettyä liikevaihtoa, voi se koostua myös yh-
teistarjouksen tekevien yritysten yhteenlasketuista lii-
kevaihdoista.

Pienten yritysten mahdollisuus pärjätä kilpailussa 
suurempiensa kanssa on tehdä sopuisaa yhteistyötä, ja 
siihen on valmistauduttava.
– Ehkä on vähän myöhäistä ruveta kyselemään kumppa-
neita siinä vaiheessa, kun tarjouspyyntö julkaistaan Hil-
massa, Päivi Halonen huomauttaa.

Hän kannustaakin yrittäjiä aktiivisuuteen niin oman 
toimialansa järjes-

töissä kuin paikallisyhdistyksissäkin. Sitä paitsi sinä 
päivänä, kun töitä tulee enemmän kuin ehtii tekemään, 
on mukavampaa kilauttaa kaverille kuin vastata kieltä-
västi tilaajalle. 

Tarjouksiin vastaaminen on helppoa, kun 
sen osaa. Tämän tietävät vuosikymmenten 
kokemuksella rääkkyläiset koneyrittäjät urho 
Tapanen ja Janne Multanen. Silti molemmat 
osallistuivat, kun kotikunnantalolle järjestettiin 
neuvontatilaisuus aiheesta.

Hankinta-asiamies neuvoo 
tutustumaan Hilmaan ja 
tekemään yhteistyötä

riiTTa MiKKONEN

Halonen 
patisteleekin 
viranhaltijoita 

avoimuuteen ja 
tiedotukseen, jo 
siinä vaiheessa 

kun hankintoja ja 
palvelutarpeita 

vasta suunnitellaan.

Hankinta-asiamies Päivi Halonen kävi perehdyttämässä rääkkyläisiä 

yrittäjiä ja viranhaltijoita julkisten hankintojen saloihin. Koneyrittäjät 

urho Tapanen ja Janne Multanen sekä kunnaninsinööri Kalevi Harinen 

ja yrittäjien paikallisjärjestön puheenjohtaja Tero Harinen tietävät 

yhteistyön voiman ja merkityksen.

•	 Hilma.fi – kynnysarvot ylittävien hankintojen 

avoinna olevat tietopyynnöt, ennakkoilmoitukset 

ja tarjouspyynnöt
•	 Pienhankintapalvelu.fi – kynnysarvot alittavat 

hankinnat
•	 Hankintakalenteri.fi – julkisen sektorin uusimpia 

hankintapäätöksiä, ostopaikkaluetteloita ja tietoa 

tulossa olevista hankinnoista

•	 Hankinnat.fi – kynnysarvoja ja muuta yleistä tietoa 

•	 Tarjouspalvelu.fi – tarjouspyynnöt ja tarjoukset

Yrittäjälle tärkeitä osoitteita:

urho Tapanen tietää vuosikymmenten kokemuksella, että kilpailutuksissa pitää olla tarkkana.

Myös haudankaivu on monessa seurakunnassa 

kilpailutettu, niin rääkkylässäkin. 

Seurakuntamestari ilpo Hirvonen on yrittäjä 

urho Tapaselle tuttu työpari.
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ari PiHLaJaVaara

Metsäkoneala on 
puoleensavetävä

 Metsäkonealalla on 
tulevaisuutta ainakin 
Keski-Suomesta käsin 
katsottuna. Osoituksena 
siitä koneyrityksiin 
tulee runsaasti työ- ja 
harjoittelupaikkakyselyjä. 
Viimeiset kahden vuoden 
aikana tulleet uutiset 
metsäalalle kohdistuvista 
investoinneista ovat 
lisänneet käsitystä, että 
töitä on tiedossa. Ja se 
näkyy.

Metsä-Multia Oy:n toi-
mitusjohtaja Aki 
Laajan mukaan ylei-
nen mielipide on, et-

tä metsäkonealalla on tulevai-
suutta. Se heijastuu positiivisesti 
muun muassa yritykseen hakeu-
tujien määriin. Ja tarvetta uusil-
le ihmisille on, huomioiden, että 
samanaikaisesti on eläköitymäs-
sä väkeä. 

– Metsäkoneala vetää nuoria, 
mutta myös alan vaihtajia. Ja mo-
nesti alan vaihtajat ovat jopa sitou-
tuneempia työntekijöitä kuin nuo-
ret. Heillä on motivaatio parem-
malla tolalla, olot ovat jo muotou-
tuneet vakaaksi ja ovat uomillaan. 
Siten alan vaihtajien pysyvyys on 
hyvä, elämää on jo nähty.

Yrityksen luottamusmies Ta-
pani Collin jakaa saman käsityk-
sen alan houkuttelevuudesta. Hä-
nen mukaansa alan koulutuspai-
kat täyttyvät hyvin. Toisaalta alal-
le on kallista kouluttaa ihmisiä, 
jos he eivät sille sovellu tai muu-
toin päädy alan töihin. Aki Laa-
jan mukaan riski on otettava, kun 
nuoria töihin halutaan.

– Tosiasia on, että kouluilta ei 
voi vaatia valmiita työntekijöitä, 
koulutus on saatettava loppuun 
työpaikoilla. Sen näkee sitten, 
jääkö työntekijä yritykseen vai 
lähteekö. Kallista ja haasteellis-
ta koulutus konealan työpaikoil-
la on, sillä työhön harjaantuva vie 
koko koneen työskentelyajan eikä 
koneella voi tehdä silloin muuta. 
Muilla työpaikoilla kuten korjaa-
molla harjaantuminen on helpom-
paa järjestää, työntekijällä voidaan 
teettää muita töitä niin, että koko 
korjaamo ei siihen pysähdy.

Metsä-Multia Oy:n toimitusjohtaja aki Laaja (kuvassa vasemmalla) ja luottamusmies Tapani Collin arvioivat 
metsäkonealaa puoleensavetäväksi, olkoonkin että töiden tempoilevuus luo alalle paineita.

Metsäteollisuudellakin  
on vastuunsa
Tapani Collin huomauttaa, että metsäteolli-
suus vastaa siitä, että ala säilyy houkuttele-
vana jatkossakin.

– Houkuttelevuutta heikentää alan tem-
poilevuus. Kelit rajoittaa puunkorjuuta ja 
se ymmärretään. Mutta muuta työmäärien 
vaihtelua ei. Viimekädessä teollisuus vastaa 
siitä, että kausiluonteisuutta loivennetaan. 
Aikaisemmin mentiin kelirytmin mukaan. 
Puita tehtiin kelirikkoon asti ja sitten todet-
tiin että tuli mitä tuli. Nyt työtä tehdään ti-
lausten mukaan.

Aki Laaja jatkaa samasta aiheesta. Jos 
kesken parhaan korjuukauden pitää laittaa 
puomit suoraksi, sitä on vaikea perustella 
työntekijöille.

– Puunkorjuu tempoilee. Välillä kiihdyte-
tään korjuuta ja välillä pitää jarrutella kun 
kalikat eivät mene tuuttiin. Lyhyet varas-
tointi- ja tilausajat luovat tempoilevuuden. 
Työmäärähuipuissa voidaan reagoida hel-
postikin ylöspäin, mutta suunnitelmallinen 
jarrutus on vaikeaa. Pääasiassa siksi, että 
väheneviin työmääriin annetaan liian lyhyt 
varoitusaika.

Aki Laaja ihmetteleekin sitä, miksi ryt-
miä ei osata tai haluta tasata. Luulisi, että 
puunkorjuumäärät olisivat ennustettavissa. 
Sulan maan aikaan tilanne on parempi, puu-
ta on tultava tien viereen tasaisesti, etteivät 
puut pilaannu. Tapani Collin peräänkuulut-
taa metsäteollisuuden vastuuta. 

– Alalle ei ole hyväksi, mikäli työmäärissä 
on jatkuvasti jyrkkiä käännöksiä. Tieto siitä, 
että työltä on tasaisesti, vähentää stressiä. 
Ja vastaavasti jatkuva pieni pelko siitä, et-
tä työnteko katkeaa, lisää stressiä. Samoin 
kuin se, että yhtäkkiä joutuu venymään työ-
määrissä ylöspäin. Työmäärät tulisikin saa-
da pidemmälle ajalle ennakoitavammaksi, 
stabiili työmäärän tila on toimivin.

Toisaalta Laaja huomauttaa myös 
metsäkonealan omasta vastuusta.
– Osin alalla on kaluston ylikapasiteettia, jo-
ka näkyy myös työrytmin epätasaisuudes-
sa. Lisäksi kun tilaus puiden teosta tulee fir-
maan, työt tehdään putket punaisena. Ja sit-
ten taas seisotaan, vieläkin pidempiä aikoja 
kun töiden teossa on kiirehditty. 

Tapani Collin on samaa mieltä, kaikki ei-
vät ole samalla tavoin vastuullisia. Lisäksi 
osa ongelmaa on se, että kaikki eivät toi-
mi rehellisesti.

– Sertifiointikriteerejä on noudatettava, 
nyt osa yrittäjistä ei näin tee. Metsäteolli-
suuden on varmistettava kriteerien noudat-
taminen. Silloin alalla voi toimia rehellises-
ti. Ja sitä myötä ala pysyy houkuttelevana 
myös jatkossa.

Sesonki on  
talvella
Metsä-Multia Oy:llä työtä tehdään aamu- ja 
iltavuorossa. Tapani Collinin mukaan se on 
toiminut hyvin, ainoastaan kiireisimpinä ai-
koina töiden määrää on tarvinnut lisätä. Tal-
vi on intensiivisintä aikaa. Aki Laaja lisää, 
että jaksotyö toimii hyvin metsäkonealalla. 

– Tunteja kerätään sen avulla hiljaisem-
mille ajoille. Lähtökohdan tulee olla kuiten-
kin se, että sekä työntekijä että työnanta-
ja tulee toimeen kahdeksan tunnin työpäi-
vällä. Monelle alalla toimivalle voi kuiten-
kin olla haaste saada ylityötuntimäärät riit-
tämään. Erityisesti, jos työskentelee yksin 
koneella ja töitä on hyvin.

– Ylityötuntien suurien määrien tekijät 
ovat niitä, jotka haluavat omaehtoisesti nii-
tä tehdä, Tapani Collin toteaa ja jatkaa, et-
tä jotkut alalla olevat ovat tehneet elämän-
tavan koneessa istumisesta. Vuosityömää-
riä on kuitenkin viimeisinä vuosina rajan-
neet tuotannonrajoitukset.

Laajan mukaan työnteko ei voi olla ainoa 
elämäntehtävä ja vuotuinen työtuntien mää-
rä onkin maltillistunut huomattavasti pit-
källä juoksulla tarkasteltuna. Toisaalta jos 
työntekijä haluaa tehdä paljon työtä ja tar-
vitsee ansiotuloa, on hullua rajoittaa työn te-
koa, kunhan työtä ei tehdä terveyden kus-
tannuksella, Aki Laaja lisää. 

Yhteishenki ja  
keskustelu  
kaiken a ja o
Metsäkonealan työpaikoilla tärkeintä on se, 
että yhteishenki on hyvä. Sekä se, että kaik-
ki tietävät roolinsa. Silloin motivaatio pysyy 
korkealla, Tapani Collin määrittää. Huono 
henki sen sijaan peilaa kaikkeen tekemi-
seen. Aki Laaja on samaa mieltä.

– Joskus joku työnantaja on sanonut, että 
on hyvä kun työntekijät eivät näe toisiaan. 
Itse olen toista mieltä, hyvät puhevälit on ol-
tava. Yrityksen hyvä henki heijastuu myös 
siihen, että vaikeistakin asioista pystytään 
keskustelemaan. Työnantajan ja työnteki-
jän vuorovaikutus sekä se, että työntekijäl-
lä on työnteon edellytyksen kunnossa, sil-
lä on suurin vaikutus yrityksen tuloksente-
kokykyyn.

– Vaikeitakin asioita tulee välillä ratkais-
tavaksi, mutta yhteishenki mahdollistaa 
niistä puhumisen. Ja huono yhteishengen 
merkki on se, jos osaa työntekijöistä ei su-
vaita samalla työmaalle, Tapani Collin lisää.

Aki Laaja perää työntekijöiltä itsearvioin-
nin parantamista. Itsessään pitää tunnistaa 
se, mitä ei hallitse ja missä tarvitsee kehitty-
mistä. Sekä uskaltaa ottaa se puheeksi työn-
antajan kanssa. 

Tapani Collin tunnistaa sen, että jos joku 
asia on vaikea, siihen avun hakeminen koe-
taan hankalaksi. 

– Toisaalta metsäkonealan työntekijöille 
on siirretty runsaasti vastuuta vuosien saa-
tossa. Työntekijät ovat myös monissa asi-
oissa monipuolisesti osaavia. Mikäli töitä 
rytmitettäisiin niin, että työt eivät häiritsi-
si toisiaan, niiden suorittaminenkin helpot-
tuisi.

 ansiotaso on kunnossa

Tapani Collin kokee metsäkonealan ansio-
tason ja työehtosopimuksen taulukkopalk-
katasojen olevan kunnossa. Kun taulukko-
palkkoja korjattiin isosti vuonna 2008, alal-
la aiemmin olleet liukumat vähenivät mer-
kittävästi.

– Metsäkonealan palkkataso on aika lä-
hellä muiden alojen tasoa, teollisuuden 
palkkatason tuntumassa, Tapani Collin 
määrittää. Työehtosopimus määrittää mi-
nimin ja aina jokainen voi neuvotella itsel-
leen niitä paremman palkan, myös erilai-
set urakkapalkkasovellukset lisäävät palk-
kaa taulukkojen päälle.

Myös Aki Laaja kokee palkkojen olevan 
oikealla tasolla ja kilpailukykyisiä verrat-
tuna muihin aloihin. Työehtosopimuksen 
palkkataulukot ovat aika lailla lähellä asi-
allista tasoa.

– Metsäkoneyrityksen kustannuksista 
henkilökustannukset ovat isoin kustan-
nuserä. Sillä on iso merkitys, jota ei pi-
dä väheksyä. Myös viimeisin neuvottelu-
kierroksen palkankorotus oli ok, siinä py-
syttiin maltillisissa rajoissa. Tästä eteen-
päin on enemmän työtä tekstillisissä ky-
symyksissä. Neuvoteltu uusi taulukkora-
kenne on myös hyvä, se tuottaa eri luok-
kiin ja ammattikokemusryhmiin saman-
moiset korotukset.

Myös Tapani Collinin mielestä uusi tau-
lukkorakenne jakaa palkankorotuksia ta-
saisemmin. Aika sitten näyttää miten se 
toimii käytännössä. 

– Ammattikokemustaulukko päättyy 10 
ammattikokemusvuoteen. Taustalla on 
ajatus, että siinä ajassa on kehityttävä met-
säkonealan ammattilaiseksi ja silloin saa 
ammattilaisen palkan. Siitä eteenpäin on 
käytettävissä esimerkiksi erilaiset urakka-
palkkausjärjestelmät. Vielä kun alalla saa-
taisiin luotua ajokoneen kuljettajalle toimi-
va, tekoihin perustuva urakkapalkkamal-
li. Sitten olisi hyvä; nythän urakkapalkka-
malli toimii hakkuupuolella, Collin lisää 
ja painottaa, että ajokonepuoli on urakka-
palkkauksessa ongelma.

Seuraavalta neuvottelukierrokselta 
kumpikin haastateltava odottaa enem-
män ennakoitavuutta. Neuvottelukierros 
pitää aloittaa riittävän ajoissa, Tapani Col-
lin toteaa. Puuliitto haki nyt neuvotteluis-
sa pelkkää palkankorotusta, Koneyrittä-
jät nostivat keskusteluun myös tekstilli-
siä kysymyksiä. Aika meinasi loppua kes-
ken. Aki Laaja yhtyy käsitykseen, kenen-
kään etu ei ole se että alalla on lakonuhka.

– Seuraavalla kerralla on odotettavissa, 
että työehtosopimusneuvotteluissa käy-
dään läpi tekstillisiä kysymyksiä. Esille 
tulee vääjäämättä kohtia, joissa tulee ole-
maan erilaisia näkemyksiä, Collin enna-
koi.

Ajankohtaisesta paikallisesta sopimi-
sesta kummallakin on myönteinen käsi-
tys, kunhan raamit ovat selvät.

–Työpaikoille pitää antaa mahdollisim-
man vapaat kädet paikallisessa sopimi-
sessa, Aki Laaja toteaa. Raamit pitää tul-
la työehtosopimuksesta. Laaja korostaa 
että aikuisia ihmisiä on pellon kummalla-
kin puolella ja että työnantajakin haluaa 
pitää kiinni työntekijöistään ja sopia siten, 
että kumpikin osapuoli on tyytyväinen so-
pimiseen.

Tapani Collin korostaa paikallisessa 
sopimisessa työehtosopimuksen antamia 
raameja ja pelisääntöjä, joiden mukaan 
mennään.
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Maaliskuisen avointen ovien päivän jäl-
keen moni on asiassa edellispäivää 
viisaampi. Tuotantopäällikkö Ari Toi-
vasen vetämät kierrokset tuotantoti-

loissa valaisivat asiaa suurelle joukolle.
Kävijät saivat omin silmin todeta työn laadun, 

niin alihankkijalta tulleesta kuin hitsirobotiltakin 
tulleesta osasta. Nähtiin miten runko menee gril-
liin eli robotin hitsattavaksi, ja kuinka kuorma- ja 
voimarungot valmistuvat omilla linjoillaan, pääty-
äkseen yhteen ’marriage stationilla’ eli liitosase-
malla.

Päivän tärkein tavoite oli tehdä tutuksi uutta G-
sarjaa, joiden sarjatuotanto käynnistyi joulukuus-
sa Joensuun tehtaalla. Ensimmäiset koneet toimi-
tettiin asiakkaille vuodenvaihteessa.

Entistä enemmän tehoa ja vääntöä, ja erittäin 
polttoainetaloudellinen moottori. 

– Kärkiohjaus tuntuu olevan kuskien mieleen, 
parhaan käsityksen järjestelmästä saa kokeilemal-
la, toteaa jälkimarkkinointipäällikkö Marko Nie-
mi.

Hyvät näkymät

Euroopan CTL-metsäkoneliiketoiminnan johtaja 
Timo Ylänen iloitsi taloustilanteen näkymien pa-
ranemisesta, mikä on tuntunut myynnissä jo pa-
rin vuoden ajan.

– Metsäteollisuus tekee hyvää tulosta ja inves-
toi, Keski-Eurooppa on tässä hyvä indikaattori, sa-
noo Ylänen ja tunnustaa sen tuovan lisäpaineita 
myös metsäkoneiden valmistukseen.

– ’More than a machine’ tarkoittaa, ettei kone 
riitä, vaan tarvitaan hyvä konevalmistajan tarjo-
ama tukiverkosto. Ja niille tietenkin myös osaa-
vat kuljettajat.

Siihen Deerellä on nyt toimivat sapluunat: huol-
to pelaa ja koneet ovat kuljettajaystävällisiä, innos-
tavat työhön ja helpottavat sitä.

Tehtaaseen tutustumisen mahdollisuus innos-
ti myös lähiympäristön isäntiä kierrokselle. Joen-
suulaiset Antero Kuivalainen ja Pertti Nuu-
tinen olivat tehdaskäynnin jälkeen intoa täynnä 
metsään lähdössä.

Molemmat tunnustivat tekevänsä konetöitä lä-
hinnä omaan tarpeeseen, ja toisen värisillä koneil-
la, mutta ison talon toiminnasta tarttuu tulevaisuu-
denuskoa ja oman työn merkityskin tuntuu entis-
tä selvemmin.

– Tehdään niitä savotoita, joita ei isommat fir-
mat halua tehdä, sanoo Kuivalainen. Omasta met-
sästä myös saa toisen eläkkeen. 

– Ja onhan se kuntoilua, josta vielä saa vähän tu-
lojakin, kuittaa puolestaan Nuutinen.

Odotetut 
avoimet ovet 
John Deerellä
riiTTa MiKKONEN

John Deere valmistaa Joensuussa vihreitä 
metsäkoneita. Kukapa sitä ei tietäisi, 
ja kukapa ei haluaisi tietää kuinka se 
tapahtuu. Silloin tällöin tiedonjanon 
pääsee sammuttamaan.

Rovaniemeläinen Teuvo Tarkiainen veistelee, että etelän 
reissullahan tässä ollaan, vaikka vakavalla silmällä konei-
ta katseleekin. Samaa merkkiä hän onkin katsellut ja pitä-
nyt hyvänä jo 35 vuoden ajan: John Deeren pohjoinen sopi-

mushuolto Metsäkonehuolto Tarkiainen Oy toimii laajalla alueella.
Kaveriksi matkalta kyytiin oli hypännyt asiakkaansa eli koneen-

käyttäjä, posiolainen Metsäkonepalvelu Ruokamon yrittäjä Mika 
Ruokamo.

Iltatyönäytöksessä tavattiinkin sitten kymmeniä muita saman-
henkisiä. Kuusikkoa kaatui Joensuun kaupungille kuuluvilla Kuk-
kolan mailla.

– Tämä olisi kohteena sopinut kesäkorjuuseenkin, mutta raken-
nusaikataulujen vuoksi tämä harvennushakkuu tehdään nyt talvi-
työnä, kertoo näytöstä selostanut Pekka Kettunen.

Entisille Katri Kukkosen maille nousee uusi asuinalue, joka 
yhdistää Joensuun itäisimmän osan Karhunmäen ja kaupunkiin 
liitetyn, entisen Pyhäselän Reijolan asuinalueet jatkuvaksi koko-
naisuudeksi kuutostien varteen.

Kaupanteossa Kuhmosta

Kuhmolainen Hannu-Pekka Haverinen ei myöskään tullut Jo-
ensuuhun lomalle, eikä pelkästään renkaita potkimaan tai toisten 
työntekoa ihmettelemään, eikä edes konetta kokeilemaan. Hän 
tuli konekaupoille.

Haveristen Hakka Oy on kolmen koneketjun yritys, joka työllis-
tää tusinan verran miehiä. Töitä on sen verran, että toimintavar-
muutensa osoittanut harvesteri 1170E IT4 saa samanlaisen ka-
verin.

– Sopivan kokoinen meille, sanoo Hannu-Pekka Haverinen vii-
taten Kuhmon seudun metsävarantoihin, jotka kasvavat hyvinkin 
vaihtelevissa maastoissa.

Hän on hyvillään, että jo viime vuonna työtilanne oli selvästi pa-
rempi kuin edellisenä. Lisäksi hakkuita on sopivalla säteellä, ettei 
nuoren perheenisän tarvitse kauas kotoaan lähteä.

Deeren järjestämään konepäivään sen sijaan kannattaa aina läh-
teä. Haverisen nuoruusvuorista osa sijoittuu Joensuuhun, joten si-
kälikin maisemat ovat tuttuja. 

Lisäksi konepäivillä ja työnäytöksissä tapaa aina samanhenki-
siä metsäammattilaisia. Siinä sitä vertaillaan sitten makkaratulilla 
miltä tilanne missäkin päin Suomea näyttää. Nyt on toivoa ilmas-
sa ja puulle menekkiä, joten kokoontumisissa juttu luistaa ja tule-
vaisuutta suunnitellaan.

Tulevaisuususko näkyy myös siinä, että monella on koko per-
he mukana. 

– Isi kato miten pitkä puomi, kuuluu asiantunteva huikkaus jo-
takuinkin metrin korkeudelta. Yrityksille on kasvamassa jatkajia, 
ei epäilystäkään.

Puomi kuului uuteen G-sarjan 1270-harvesteriin, samoin kuin 
moninopeuskourakin. Työn touhussa nähtiin myös 1210E IT4 –
kuormakone kärkiohjauksella.

Työnäytös on 
Deere-perheen 
tapahtuma
Mikä saa pohjoisen miehet ajelemaan Pohjois-
Karjalaan? Vieläpä siinä vaiheessa maaliskuuta, 
kun Lapissa mitattiin kevään lämpöennätyksiä ja 
Karjalassa kärvisteltiin tuulessa ja tuiverruksessa.

riiTTa MiKKONEN
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Tuotantopäällikkö 
ari Toivanen esitteli 
vihreiden koneiden 
valmistumisprosessia 
alusta loppuun.

Tarra viimeistelee 
vihreän koneen.

John Deeren Joensuun 
tehtaalla riittää 
hitsattavaa.

Pekka Kettuselle 
ja Hannu-Pekka 
Haverisellekaan 

päivä ei ollut pelkkää 
näytöstä, vaan ihan 

oikea työpäivä: 
kaupat tehtiin.

Mika ruokamo ja Teuvo 
Tarkiainen tulivat 
rovaniemeltä ja Posiolta 
Joensuuhun nähdäkseen 
Deeren uuden G-voiman 
käytännössä.

Kukkolan kuusikko antaa tilaa 
uudelle asuinalueelle, joka yhdistää 
vanhan Joensuun ja entisen 
Pyhäselän.

CTL- 
metsäkoneliiketoimintoja 
johtaa Timo Ylänen 
ja jälkimarkkinoinnin 
asiakastuesta vastaa  
Länsi- ja  
Keski-Suomessa  
Pekka Saloranta.
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Välillä reippaastikin keväisen isoja 
’rättejä’ viskonut lumisadekaan ei 
haitannut, sen verran kiinnostavaa 
oli seurata, miten pölli jalostuu lau-

daksi tai muiksi aihioksi. Asiantunteva yleisö 
oli arvattavasti tutun asian äärellä.

Suomen Sahayrittäjät ry:hän siinä vietti 
70-vuotissyntymäpäiviään, sananmukaises-
ti työn merkeissä. Koneisiin tutustumisen li-
säksi oleellista on tavata kollegoita ja vaihtaa 
kuulumisia. 

Teoriaopetustakin saatiin niin terähuollos-
ta kuin yritystoiminnan sukupolvenvaihdosta. 
Vuosikokousta pidettiin ja illaksi vaihdettiin 
työhaalarit tavallisempiin juhlatamineisiin. 

– Sahayrittäjät voi tuntua 
pieneltä ammattikunnalta, 
mutta merkitys on suuri sil-
loin, kun Suomessa rakenne-
taan, muistuttaa yhdistyksen 
puheenjohtaja, leppävirtalai-
nen sahuri Timo Ripatti. 

Jäseniä yhdistyksessä on 
tällä hetkellä noin 250, puolet 
heistä rahtisahureita kuten 
Ripattikin. Jäseniä on ympäri 
maata, ja käytännössä piensa-
hoja on vielä enemmän, sillä 
kaikki eivät kuulu järjestöön.

– Tutkimusta, kehitystä, 
koulutusta, kansainvälisyyt-
tä, esityksiä ja aloitteita, luet-
telee toiminnanjohtaja Niina 
Numminen järjestäytymisen 
etuja. Vertaistoiminta on yksi-
näisen työn tekijälle tarpeen, 
kuten edunvalvontakin.

Kevätkiireet tulollaan

Kun metsänomistaja haluaa 
rakentaa omista puistaan it-
selleen tuotanto- tai asuinti-
loja, rahtisahuri tulee paikalle 
ja pian ovat kakkosneloset ja 
muut tarpeet taapelissa. Puu-
tavaran alkuperä ja laatu ovat 
tarkkaan tiedossa.

Yleinen taloustilanne nä-
kyy suoraan sahureiden työs-

sä, ja tilillä. Siitä tietää, että jossain aletaan 
rakentaa, kun saha pärähtää käyntiin. Ennen 
rakentamiseen ryhtymistä tarvitaan tulojen 
antamaan rohkaisua.

– Jos sianlihakilosta maksettaisiin tuotta-
jalle 50 senttiä enemmän, se tarkoittaisi heti 
töitä monelle sahurille ja rakentajalle, muis-
tuttaa toimitusjohtaja Taina Laine siitä, mi-
ten vähästä talouden liikkeelle nytkähtämi-
nen ja investointeihin rohkaistuminen on 
kiinni.

Laineen edustama yritys, rajamäkeläinen 
Tommi Laine Trading Oy valmistaa Slidetec-
liukupöydällä varustettuja sahauslinjastoja, 
jollainen on myös puheenjohtajan yrityksen 
Sirkkeli Ripatti & Jatkola ay:n käytössä.

Talvisavut osoittivat paikkansa ja tarpeel-
lisuutensa. Myös illan viihdyttäjäksi saapu-
neen, sodankyläläinen Tanssiyhtyen Riollin 
miehillä oli Laineen miehille asiantuntevia 
kehittämisehdotuksia, mitkä kädenpuristuk-
sella sovittiin toteuttavaksi. Näin toimii jous-
tava ja asiakaslähtöinen konetuotanto.

Talvisavut on jo perinteeksi muodostu-
nut helmikuinen tapahtuma ennen kevätsa-
hauskauden alkua. Talvisavuilla myös vali-
taan vuoden sahayrittäjä. Vuodelta 2015 tit-
telin saivat Finnstamm Oy:n omistajat Heik-
ki ja Kaisa Rytkönen. 

Finnstamm toimii Savitaipaleella ja on eri-
koistunut ylisuuriin männyn tyvitukkeihin, 
joista sahataan massiivisia ikkuna- ja ovituo-
teaihioita, soitinpuuaihioita ja erikoispuuse-
päntuotteita. Noin puolet vähän vajaan mil-
joonan euron liikevaihdosta tulee viennistä.

Sahauksen ääni on 
hyvä merkki

Kuopiossa Hotelli rauhalahteen helmikuun puolivälissä lauantaivierailulle poikenneet saattoivat ihmetellä, että mihin 
olivatkaan tulleet. Pihalla sirkkelit lauloivat ja paikalla pyöri satoja miehiä, kuten hyvillä työmailla kuunaan. Sisällä samat 
miehet tekivät kauppaa ja ottivat oppia toisiltaan.

Pieni kevättä enteilevä lumisade ei helmikuussa Kuopiossa 
haitannut, kun sahurit kokoontuivat työnsä ääreen. Timo 

ripatti näytti käytännössä miten liukupöytä toimii.

Tommi Laine Trading Oy:n Mika Laine, 
Taina Laine ja Mikko Laine (oikealla) saivat 
kehitysideoita Slidetec-tuotteeseensa 
sodankyläläiseltä Olli Ylitalolta, joka 
työskentelee sekä sahaajana että 
muusikkona. 

Metsätalousinsinöörit Kaisa ja Heikki rytkönen 
saivat vuonna 1994 perustetulla Finnstamm-
yhtiöllään Vuoden 2015 sahayrittäjä –tittelin.

Tilaisuuden järjesti Pohjois-Kar-
jalan maakuntaliitto. Broman 
Group Oy on autojen varaosa- 
ja tarvikemyyntiin erikoistunut 

konserni. Kaikki sai alkunsa Kuopiossa 
sijaitsevasta autokaupasta, Datsun - au-
tomerkillä aloitettiin. Nyt lähes 1200 am-
mattilaista työllistävä yhtiö kuuluu alan-
sa johtaviin toimijoihin Suomessa, palvel-
len asiakkaitaan kahden valtakunnallisen 
kauppaketjun – Motonetin ja AD Varaosa-
Maailman – kautta. Yhtiön keskusvaras-
to sijaitsee Hyvinkäällä aivan Tampereel-
le johtavan moottoritien kupeessa. Varas-
tolla työskentelee 70 henkilöä ja se pinta –
ala on 33 000 neliömetriä. 

Yhtiö valittiin viime keväänä vuoden per-
heyritykseksi. Sitä ennen yhtiö on valittu 
eurooppalaiseksi vuoden perheyhtiöksi. 
Myös muita palkintoja on osunut kohdal-
le.  Liikevaihtoa yhtiö teki 262 miljoonaa 
euroa vuona 2015. Tulosta syntyi 35,9 mil-
joonaa euroa. 

Motonet tekee pääosan liikevaihdosta.  Lommilan 
Motonet on Espoossa suosittu kauppa. 

autotarvikkeet ovat edelleen keskeinen tuoteryhmä. 

Broman Group Oy  
- 50 vuotta

Broman Group Oy on täysin 

suomalainen ja pohjoiskarjalainen 

yritys, nimestään huolimatta. 

Broman Group Oy esittäytyi 

lehdistölle Helsingissä Villa Kivessä 

yhdessä Punamusta Oy:n kanssa.

Molemmat luvut ovat ennätyksiä. Yhtiö 
palkitsee myös henkilöstöään hyvästä tu-
loksesta peräti 1,5 miljoonalla eurolla. Yh-
tiön toimipaikkoja on nyt 44 kautta maan, 
vain pohjoisin Lappi ei ole saanut myymä-
lää. Motonet-myymälöitä on 23 ja AD Vara-
osaMaailmaa 21 kpl. Kautta koko Euroo-
pan AD Varaosamaailmalla on 500 kauppi-
asta ja 2000 toimipistettä. Suomen yhtiös-
tä Broman Group omistaa 50 %.  Broman 
Group Oy:n pääkonttori on Joensuussa, 
sen tehtävissä on 30 henkilöä. Helsingin si-
vukonttorissa on 10 työntekijää. Logistiik-
kakeskus on Hyvinkäällä. Työntekijämäärä 
on noussut uusien myymälöiden seurauk-
sena1068 työntekijään. Miehiä henkilöstös-
tä on 65 %, joten naisten osuus on korkea. 
Motonet - ketjulla on miljoona kanta-asia-
kaskortillista asiakasta. Bromanin perhettä 
on yhtiön töissä kolmen sukupolven ajalta. 

ErKKi EiLaVaara
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TaPiO HirViKOSKi

Mullistava  
JCB uutuus

Kone on kehitetty asiakkaiden toiveiden mukaan. Koneessa on 
panostettu erityisesti viiteen osa-alueeseen: näkyvyyteen, va-
kauteen, liikkuvuuteen, ohjattavuuteen ja huollettavuuteen. 
Kone on pyöräalustainen ympäripyörivä kaivukone, johon on 

saatavana paljon erilaisia lisälaitteita hyvin monipuolisiin töihin. 
Näkyvyys koneesta on erinomainen joka puolelle. Ohjaamosta kuljet-

taja näkee jokaisen pyörän. Eli vaikka ihminen olisi kontallaan pyörän 
vieressä, kuljettaja näkee tämän. Yhden metrin päässä koneesta näkee 
kuljettaja maahan saakka. Moottori ja tankit on sijoitettu alavaunuun. 
Ylävaunun reunat on muotoiltu reilusti viistoiksi näkyvyyden lisäämi-
seksi. Kone on lyhytperäinen ja takapainoa on myös viistottu ja madal-
lettu. Uudessa JCB CommandPlus ohjaamossa on lasipintaa enemmän 
ja näkyvyys siten siinäkin parempi. Lisäksi koneeseen on saatavilla uu-
det LED valot, jotka valaisevat aiempaa paremmin.

Koneen vakautta on parannettu monin keinoin. Sivuttaisvakautta on 
saatu lisää vaikka peräylitystä on pienennetty. Painopiste on saatu huo-
mattavasti normaalia konetta matalammalle muun muassa sijoittamalla 
moottori ja tankit alavaunuun. Koneen maksimiulottumalla voidaan tur-
vallisesti nostaa 1000 kilon lasti myös sivusuunnassa. Renkaiksi voidaan 
valita yksittäiset tai paripyörät tai matalapainerenkaat työmaiden mu-
kaan. Koneessa on myös puskulevy sekä tarvittaessa muita tukijalkoja.

Liikkuvuuteen myötävaikuttaa matala painopiste. Ajonopeus voi olla 
jopa 40 km/h. Koneessa on portaaton hydrostaattinen vaihteisto. Ko-
neella voidaan myös vetää 3.5 tonnin perävaunua. Moottorina on 81 ki-

JCB esitteli maaliskuussa täysin uudenlaisen koneen JCB 
HYDraDiG 110W:n. Kone on noin 11 tonnin painoinen ja 
moottorin teho on 81 kilowattia.

lowatin JCB EcoMAX. Vaihtoehtona on saatavilla myös 20km/h kulke-
va kone.

Hyvä ohjattavuus on yksi koneen vahvuuksista. Kääntösäde on alle 4 
metriä. Koneella voidaan työskennellä tai ajaa kumpaan suuntaan tahan-
sa. Valittavia ohjausvaihtoehtoja on kolme. Kaksipyöräohjauksessa toi-
sen pään pyörät eivät käänny. Nelipyöräohjauksessa kaikki pyörät kään-
tyvät siten, että esimerkiksi etuakselilla pyörät kääntyvät oikealle ja ta-
ka-akselilla samaan aikaan vasemmalle, jolloin saadaan pienin mahdol-
linen kääntösäde. Kolmas ohjausvaihtoehto on rapuohjaus, jolloin etu 
ja taka-akselien pyörät kääntyvät samaan suuntaan kaikki, jolloin kone 
liikkuu siis sivusuuntaan samalla kuin eteen tai taaksekin. Etuakselilla 
on +-8 asteen oskillointi, joka antaa vakautta epätasaisissa maastoissa.

Huollettavuutta parantaa se, että kaikki on sijoitettu matalalle. Huol-
tokohteet ovat helposti ja nopeasti saavutettavissa maan pinnan tasosta.

Vakautta on myös sivusuunnassa. Täydellä ulottumalla nousee 1000 kilon lasti 
ongelmitta.

uutuus JCB Hydradig 110W, monitoimikone esiteltiin lehdistölle maaliskuussa.

itse Lordi anthony Bamford julkisti uuden konemallin JCB:n tehtaalla Englannissa.

JCB Hydradig koneen moottori on sijoitettu alavaunuun, joten painopiste on saatu matalalle.

Myös koneen tankit ja akkutila ovat alavaunussa. Huollot ovat helposti tehtävissä maasta käsin.

Koneeseen saadaan 
myös perävaunu, jolla 
voidaan vetää 3,5 tonnin 
kuormaa, tämä tuo 
myös monipuolisuutta 
koneelle. Taustalla 
olevassa koneessa näkyy 
oskilloiva etuakseli.

Mateko Oy:n Kari Halmela 
tutustui myös uuteen konemalliin. 
Tästä odotetaan myös Suomen 
markkinoille menestystä, arvioi 
Halmela. Kokoluokka on 11 tonnin 
painollaan erinomainen. Koneesta 
on myös tulossa isompi versio, noin 
16-17 tonninen.
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Kuva1: Drivepark ajoharjoitteluradan 
yrittäjä Jukkapekka Tiainen.
Kuvat2: Keilakuja lähestyy, pysähtyykö vai 
eikö pysähdy?
Kuvat3ja4: Tiukka jarrutus 80 km/h 
vauhdista ja MaN:n kuorma-auto kääntyi 
keilakujassa ongelmitta. Driveparkissa raskaan 

kaluston harjoittelu 
onnistuu turvallisesti

Räyskälässä ei talvisin ole lentotoi-
mintaa, mutta alueelta löytyy ym-
päri vuoden koulutustilat sekä mo-
tellimajoitus- ja ruokailumahdolli-

suudet niitä tarvitseville. Talvella 2016 har-
joitusradalla oli noin 900 metriä pitkä jarru-
tus- ja väistöalue. Lisäksi alueella oli halkai-
sijaltaan 40 metrin kitkaympyrä. Tulevana 
talvena näiden lisäksi jäädytetään 1,5 km 
käsittelyrata ja lumella kovetettu noin 5 km 
vauhtirata. Jarrutus- ja väistöalue on suun-
niteltu tehtäväksi kokonaan asfaltoidun 
kiitoradan ulkopuolelle, jolloin kaluston 
massa ei rajoita käyttöä. Drivepark avau-
tuu seuraavan kerran 15.1.2017.

Drivepark mahdollistaa 
kustannustehokkaan koulutuksen
Driveparkin talviajoharjoitteluradan idea-
na on tarjota Etelä-Suomessa kuljetusalan 
yrityksille mahdollisuus ajokoulutukseen 
ja ammattipätevyyden ylläpitoon. Koulu-
tusten tavoitteena on vähentää onnetto-
muuksia opettamalla riskienhallintaa ja 
turvallista ajotapaa. Tämä tuottaa suoria 
kustannussäästöjä yrityksille. 

Drivepark tarjoaa jatkossa puitteet myös 
eri autovalmistajien promootiotilaisuuk-
siin. Näitä varten alueelle on helppo ra-
kentaa asiakkaan toivoma ilme, koska len-
tokentällä ei ole pysyviä mainoksia. Alue en  
käyttökelpoisuutta lisää hyvä turvallisuus. 
Asiaton oleskelu on kielletty ja kaikki toi-
minnot tapahtuvat näköpiirissä. Ajoharjoit-
telu- ja ajoneuvotestaus Räyskälässä ovat 
yksi alueen toimijoiden Airpark-hankkees-
sa syntynyt idea. Hankkeessa alueen vah-
vuuksiksi kuvattiin laadukkaat toimintaolo-

suhteet, oheispalvelut ja vapaa-ajanvietto-
mahdollisuudet sekä ammattimainen kou-
lutustoiminta. 

raskas kalusto pysähtyy hyvin 
lumisella pinnalla
Ajoharjotteluradalla oli testattavana mm. 
MAN TGX 35.560 8x4-4 BL / 3 900 -kuor-
ma-auto ja VW:n muista maahantuomista 
hyötyautoista SEIKEL-nelivedolla varus-
tettu Transporter ja 4-motion Caddy. Maa-
liskuun toisella viikolla radalle oli muodos-
tunut jään päälle karhea lumikerros, joka 
mahdollisti tehokkaan hidastuvuuden kai-
kille ajoneuvoille. MAN Centerin kuor-
ma-automyyjä Jarkko Laukkasen kuljet-
tama MAN:n kuorma-autokin selvitti vai-
vatta väistökokeen 80 km tuntinopeudes-
ta. Tosin apukuskin paikalla tilannetta valo-
kuvaamassa olleena väistön onnistumisen 
puolesta ei olisi lyönyt vetoa hetkeä ennen 
jarrutusta. Kuorma-auton omamassa oli 
15 065 kg ja kantavuus Jorpen TVLPHK-
SAND-lavapaketilla 19  935 kg. Väistöko-
keet suoritettiin tyhjällä lavalla, joten käyt-
täytyminen kuormattuna jäi toteamatta täl-
lä kertaa.

Harjoitteluradan eduksi voidaan laskea 
myös se, että pelastuslaitokset voivat har-
joitella radalla pillit päällä. Tämä onkin har-
joittelijoiden toiveena, koska hälytysäänen 
kerrotaan vaikuttavan suoritukseen. Toi-
minnan laajentaminen siviiliautoihin vaatii 
muutoksia ympäristölupaan. Muuten olo-
suhteet ja ajo-opettajien ammattitaito on 
kohdallaan. Varsinkin aurinkoisena maa-
liskuun päivänä radalla olisi voinut tehdä 
toistoja enemmänkin. 

räyskälän lentokentälle jäädytettiin 
alkuvuodesta ensimmäisen kerran raskaan 
kaluston talviajoharjoittelurata. idean 
isä Jukkapekka Tiainen on laskenut, 
että kahden tunnin ajomatkan päässä 
lentokentästä on 100 000 pakettiautoa ja 
35 000 kuorma-autoa. Tällä hetkellä Etelä-
Suomessa ei ole toista raskaan kaluston 
talviharjoittelupaikkaa. 

35 Vuotta
Jämsä 1.9.-3.9.
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TiMO MaKKONEN

Drivepark 
ajoharjoitteluradan 
yrittäjä Jukkapekka 
Tiainen.

Tiukka jarrutus 80 km/h vauhdista ja MaN:n kuorma-auto kääntyi keilakujassa ongelmitta. Keilakuja lähestyy, pysähtyykö vai eikö pysähdy?
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Suomen metsävarat riittävät 
myös energian tuotantoon

 Vieraskynä

Jari Kostama on toiminut Energiateollisuus 
ry:n kaukolämpötoimialan johtajana vuodesta 
2005. Hänen toimenkuvaansa kuuluu 
kaukolämpöasioiden hoidon ohella myös energia-
alan edunvalvonta metsäalan kansallisissa 
instituutioissa, mm. metsäneuvostossa ja 
biotalouspaneelissa.

Rakenteilla on yksi iso sellutehdas, josta saattaa lo-
pulta syntyä kuin syntyäkin se luvattu biotuotetehdas, 
Äänekoskelle. Lisäksi suunnitteilla on kaksi muuta sel-
lutehdasta, Kuopioon ja Kemijärvelle. Biojalostamo-
hankkeita on valmisteilla toistakymmentä, tunnetuim-
pana ehkä kiinalaisen Kaidin miljardihanke Kemissä.

PeRinteisen eneRgiantuotannon Puolella Rakenteilla 
on Turun kaukolämpöä ja sähköä tuottava voimalai-
tos sekä lukuisia puuta hyödyntäviä lämpökeskuksia. 
Edelleen lähivuosina lähtevät liikenteeseen myös Lah-
den, Oulun, Rovaniemen ja Tampereen kaukolämpöä 
ja sähköä tuottavat voimalaitoshankkeet sekä Helsin-
gin isot biomassakattilahankkeet. Näiden biomassaa 
käyttävien investointihankkeiden arvo on toteutukses-
ta riippuen 1,5 – 2,4 miljardia euroa. Metsäteollisuuden 
sivutuotteita, metsähaketta ja pellettejä näissä kuluisi 
arviolta 4 – 6 miljoonaa kuutiometriä

eneRgia-ala on ollut Pitkään, koko 2000 – luvun, 
maamme investointiveturi. Vuosittain peräti 30 – 35 
prosenttia elinkeinoelämän investoinneista on tehty 
energia-alan toimesta. Vuosittaiset investoinnit ovat 
vaihdelleet välillä 1,4 – 1,9 miljardia euroa. Tästä noin 
puolet on mennyt tuotantoinvestointeihin ja noin puo-
let siirto- ja jakeluinvestointeihin. Biomassaa hyödyn-
täviin laitoksiin on investoitu 2000 – luvulla jo noin 3 
miljardia euroa.

Biomassan osuus vuonna 2015 kaukolämmön ja siihen 
liittyvän sähkön tuotannosta oli 33 prosenttia. Nykyi-
nen kattilakanta kuitenkin mahdollistaisi puun osuu-
den nostamisen yli 50 prosenttiin. Näin tuleekin käy-
mään, jos vain kotimaista puuta saadaan markkinaeh-
toisesti tarpeeksi liikkeelle, ja miksi ei saataisi. Mitä 
pitäisi sitten tehdä? 

no ainakin Pitää huolta PeRusinfRasta. Tässä hallituk-
sen 600 miljoonaa euroa tieverkoston kunnostamiseen 
auttaa. Puun hankintalogistiikkaa tulisi optimoida ja 
terninaaliverkosto rakentaa ottaen huomioon kaikki-
en puun käyttäjätahojen tarpeet. Kuljetusten kustan-
nustehokkuutta tulisi parantaa esimerkiksi rekkako-
koja kasvattamalla ja hyödyntämällä rautateitä aiem-
paa paremmin. 

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua 
suomalaisen puun riittävyydestä eri 
käyttötarkoituksiin. Pitkästä aikaa, kieltämättä, 
on ilahduttava määrä investointihankkeita 
suunnitteilla kotimaisen puun hyödyntämiseksi. 
Vähintään yhtä ilahduttavaa on se, että sekä Luken 
että Pöyryn selvitykset osoittavat, että kotimaista 
puuta riittää näköpiirissä olevien investointien 
toteuttamiseen, ja vieläpä ekologisesti kestävästi.

koko Puun hankintaketjun teknologiaa tulisi kehittää ja 
ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja ja palvelukon-
septeja. Näihin eväitä saattaisi hyvinkin löytyä Ruotsis-
ta. Metsävaratietojen tulisi olla laajasti metsäalan toimi-
joiden tietoisuudessa ja hiljattain perustettua puun säh-
köistä kauppapaikkaa edelleen kehittää.

aivan olennaista on kuitenkin metsänomistajien akti-
vointi. Passiivisesta omaisuuden makuuttamisesta tuli-
si siirtyä aktiiviseen elinkeinotoimintaan. Helpommin 
sanottu kuin tehty. Keinona on muun muassa mainittu 
erilaisten veroporkkanoiden käyttöä, mutta kovin rii-
taisaksi sekin asia on saatu. Joka tapauksessa, kaikki 
keinot, joilla passiiviset metsäomistajat tunnistetaan, 
saadaan kiinnostumaan omistuksestaan sekä johdate-
taan kehittämään metsiin perustuvaa elinkeinotoimin-
taa, ovat tarpeen. 

tuote- ja palveluhakemisto

KONEYRITTÄJÄ 4/2016  Ilmestyy 23.5. 
Aineistopäivä on 2.5. 

Ota yhteys: Tapio Hirvikoski, puh. 
040  9009  417 

tai tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

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

Uudistunut Steelwrist Finland
toivottaa hyvää alkanutta
vuotta 2016

Löydät meidät Facebookista
ja www.steelwrist.com

Valitse alansa ykkönen –

    SKF keskusvoitelu

Lisätietoja
020 7400 800

www.skf.fi

40 v.
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tietoa tietoa

ennestään hyvin tuntema Guy 
Clärk ja varaosissa Pasi Hah-
tokari. Tukenaan heillä on yh-
tiön koko muu henkilöstö. Yh-
dessä tiimi pystyy räätälöimään 
jokaiselle asiakkaalle juuri sopi-
van ratkaisun.

– Lähitulevaisuudessa tulem-
me vahvistamaan myyntiä. Alu-
eellisesti voimme tehdä yhteis-
työtä myös sitoutuneiden ja am-
mattitaitoisten jälleenmyyjien 
kanssa, mutta päävastuu myyn-
nistä tulee olemaan täällä teh-
taalla, sanoo Johansson.

Päädyimme suoramyyn-
tiin harkittuamme tark-
kaan kaikkia vaihtoeh-
toja. Myynti suoraan 

tehtaalta on tehokas tapa pal-
vella yhä ammattimaisempia 
metsäasiakkaita. Meillä Kro-
noksella on paras asiantunte-
mus omista tuotteistamme ja 
voimme näin palvella asiakkai-
tamme entistä paremmin, sa-
noo toimitusjohtaja Michael 
Johansson.

Myynnissä asiakkaita palve-
lee metsäalan asiakkaiden jo 

Palms- puutavarakuormaimia ja met-
säperävaunuja myydään nyt tehdyn 
sopimuksen myötä 23.3. alkaen kat-
tavasti läpi Suomen Hankkijan yli 

kahdessa kymmenessä koneita myyväs-
sä toimipisteessä. Hankkija Oy:n ja Suur-
Seudun Osuuskaupan ja Etelä-Pohjanmaan 
Osuuskaupan edustussopimusten mukai-
sesti Palms -puutavarakuormaimia ja met-
säperävau-nuja myyvät Etelä-Pohjanmaal-
la Eepee Agri ja Suur-Seudun alueella SSO 
Maatalous Oy.

Palms -puutavarakuormainten ja met-
säperävaunujen jälkimarkkinointitoimin-
noista vastaavat jatkossa Hankkijan yli 
kaksikymmentä varaosapistettä yhdessä 
Eepee Agrin ja SSO Maatalous Oy:n va-
raosapisteiden kanssa, Hankkijan neljä 
omaa huoltopistettä sekä yli 80 Hankkijan 
sopimushuoltajaa kattavasti läpi Suomen.

Hankkija tulee esittelemään Palms -tuot-
teet suomalaisille asiakkaille kevään ja ke-
sän aikana mm. Okra-näyttelyssä Oripääs-
sä 6-9.7 ja FinnMetko näyttelyssä syys-
kuun alussa sekä useissa asiakastapah-
tumissa Hankkijan toimipisteissä ympäri 
Suomen.

Palmse Mehaanikakoda OÜ on perhe-
yritys. Ensimmäinen Palms -puutavaranos-
turi valmistui vuona 1995 ja nykyään Palms 
-tuotteita viedään yli 20 maahan. Suomes-
sa Palms –puutavaranosturit ja metsäpe-
rävaunut ovat olleet myynnissä vuodesta 
2007 lähtien.

–Tähän saakka on meidän tuotteiden 
myynti Suomessa kehittynyt luonnollis-
ta rataa pitkin. Nyt on hyvä hetki laajen-
taa Palms -tuotteiden saatavuutta ja palve-
lua Suomessa Hankkijan kattavan myyn-
ti- ja huoltoverkoston kautta, toteaa Palm-
se Mehaanikoda Oü:n toimitusjohtaja ja 
omistaja Anti Puusepp.

Nisula energiakouria myydään 
nyt tehdyn sopimuksen myö-
tä 23.3. alkaen kattavasti lä-
pi Suomen Hankkijan yli kah-

dessa kymmenessä koneita myyvässä 
toimipisteessä. Lisäksi osa tuotteista tu-
lee olemaan saatavilla myös Hankkijan 
muussa myymäläverkostossa sekä verk-
kokaupassa. Hankkija Oy:n ja Suur-Seu-
dun Osuuskaupan ja Etelä-Pohjanmaan 
Osuuskaupan edustussopimusten mu-
kaisesti Nisulan energiakouria myyvät 
Etelä-Pohjanmaalla Eepee Agri ja Suur-
Seudun alueella SSO Maatalous Oy.

Nisulan energiakourien jälkimark-
kinointitoiminnoista vastaavat jatkos-
sa Hankkijan yli kaksikymmentä vara-
osapistettä yhdessä Eepee Agrin ja SSO 
Maatalous Oy:n varaosapisteiden kans-
sa, Hankkijan neljä omaa huoltopistettä 
sekä yli 80 Hankkijan sopimushuoltajaa 
kattavasti läpi Suomen.

Nisula Forest Oy on kotimainen ko-
neellisen puunkorjuun tuotteisiin eri-
koistunut toimija, jolla on tuotteet muun 
muassa alati lisääntyvään energiapuun 
korjuuseen.

Hankkija tulee esittelemään Nisulan 
energiakourat suomalaisille asiakkaille 
kevään ja kesän aikana mm. Okra-näyt-
telyssä Oripäässä 6-9.7 ja FinnMetko 
näyttelyssä syyskuun alussa sekä useis-
sa asiakastapahtumissa Hankkijan toimi-
pisteissä ympäri Suomen.

–Nisulan energiakourien edustus Suo-
messa tukee hyvin Hankkijan panostusta 
metsäkonesektorille. Aloitammehan Ni-
sulan tuotteiden myynnin samaan aikaan 
Palmsin puutavarakuormainten ja metsä-
perävaunujen myynnin kanssa. Näin vah-
vistamme entisestään asemaamme met-
säsektorin asiakkaiden keskuudessa 
vahvana alan toimijana Suomessa, tote-
aa johtaja Risto Varis Hankkijasta.

Maanrakennuskone-
kanta on viime vuo-
sina kulunut ja ura-
koitsijoiden käyttö-

tuntikertymä kasvanut.
Alan konekauppa kääntyi vuon-

na 2015 kolmen vuoden laskun 
jälkeen selvään lähes kuuden 
prosentin kasvuun. Tästä saatiin 
viitteitä jo viime kesänä MAXPO-
näyttelyn yhteydessä, ja syksyl-
lä kalustotoimitukset lisääntyi-
vät selvästi. Yhteys INFRA ry:n 
jäsenyritysten syksyn 2015 gallu-
pissa julki tuomaan tilauskannan 
kasvuun on ilmeinen. Toisaalta 
suuret aluehankkeet lähtölauka-
uksena rakentamisen kasvusykä-
ykselle ja rakennusalan suhdan-
neryhmän (RAKSU) tuore arvio-
rakentamisen kasvusta 3—4 pro-
senttia vuonna 2016 rohkaisevat 
edelleen investointeihin ja kalus-
ton uudistamiseen.

Kasvua nähtiin viime vuonna 
esimerkiksi tela-alustaisissa kai-

Maanrakennuskoneiden kauppa 
kääntyi hiljaiselosta kasvuun 
viime vuonna – kasvu jatkuu 
vuonna 2016
Kaluston uudistaminen kannattaa ennen moottoritekniikan 
seuraavaa vaihetta.

vinkoneissa (kuusi prosenttia) ja 
pyöräkuormaajissa (20 prosent-
tia). Kokonaisuudessaan Tekni-
sen Kaupan ja Palveluiden yh-
distyksen jäsenyritykset toimit-
tivat asiakkailleen viime vuon-
na 1 543 maanrakennuskonetta.

Kalustotekniikan kehittymi-
nen on nopeata, ja tämän het-
ken konemallisto mahdollistaa-
kin aikaisempaa tehokkaam-
man, ergonomisemman ja tuot-
tavamman urakoinnin. Toisaal-
ta EU:ssa valmistellaan parast-
aikaa liikkuvien työkoneiden 
moottoripäästöjen uutta sään-
nöstöä, joka tiukentaa vaatimuk-
sia vaiheittain vuodesta 2018 al-
kaen. Onkin ymmärrettävää, et-
tä kysyntä on jatkunut vilkkaa-
na myös alkuvuodesta, sillä täs-
sä välivaiheessa (ennen EU-ase-
tusta ja Stage V -päästövaatimuk-
sia) konehankinnat saattavat ol-
la lähivuosia tarkastellen kannat-
tavimmillaan.

Edelläkävijät 
kohtasivat - Hankkija 
ja Palms aloittavat 
yhteistyön
Hankkija Oy, Suomen johtava 
maatalouskauppa on tehnyt 
edustussopimuksen Euroopan 
johtavan puutavarakuormain- 
ja metsäperävaunuvalmistaja 
Palmse Mehaanikakoda OÜ:n 
(tuotemerkki ”Palms”) kanssa. 
Edustussopimuksen myötä Hankkija 
ottaa vastuulleen 23.3.2016 alkaen 
Palms –puutavarakuormainten ja 
metsäperävaunujen maahantuonnin, 
jälleenmyynnin ja jälkimarkkinoinnin 
Suomessa.

Nisulan 
energiakourat 
Hankkijan 
yksinmyyntiin
Hankkija Oy, Suomen johtava 
maatalouskauppa on tehnyt 
edustussopimuksen koneellisen 
puunkorjuun tuotteisiin 
erikoistuneen valmistajan 
Nisula Forest Oy:n kanssa. 
Edustussopimuksen myötä Hankkija 
Oy ja Nisula Forest Oy ovat sopineet 
Nisulan energiakourien (mallit 105E 
– 175E) yksinmyynnistä Suomessa. 
Myös muut kouramallit ovat 
Hankkijan myynnissä.

Kronoksen metsävarusteet 
suoraan tehtaalta
Kronoksen metsävarusteita kuten metsäperävaunuja 
ja puutavarakuormaimia myydään jatkossa suoraan 
tehtaalta. Yhtiön muita tuotteita kuten vesakkomurskaimia 
ja lapiorullaäkeitä myydään edelleen Hankkijan 
myyntiverkoston kautta.

Yhteistyö sisältää yhteisien markki-
nointitapahtumien lisäksi tuoteke-
hitystä sillä johtoajatuksella, että 
Transmodi –järjestelmää pystytään 

myymään ja markkinoimaan tehdasasentei-
sena ratkaisuna.

Transmodi -järjestelmä on uusi patentoi-
tu (EP nro. 2345556) kuormakorin kiinni-
tysjärjestelmä, jonka avulla auton päälle voi-
daan vaihtaa joustavasti erilaisia päälleraken-
teita. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sora-au-
ton muuntamisen betoninkuljetuksiin tai rah-
tikuljetuksiin soveltuvaksi helposti ja nopeas-
ti. Ajoneuvon ajotehtävää voidaan muunnella 
lähes rajoituksitta, nopeasti ja helposti.

–Kuorma-autojen käyttöasteen korottami-
nen on yksi tärkeimmistä tekijöistä kuljetus-
alan kannattavuuden parantamiseksi. Uskom-
me, että järjestelmälle tulee olemaan kysyntää 
monikäyttöisyyttä ja sitä myötä korkeaa käyt-
töastetta hakevilla asiakkailla, Timo Suutari-
nen TJM Transmodi Oy:stä toteaa.

Ensimmäinen Sisu Polar kuorma-auto 
Transmodi –järjestelmällä luovutettiin Sora 
ja Betoni V.Suutarinen Ky:n käyttöön mm. 
betoni-, sora-, ja elementtien kuljetusautoksi. 
Transmodi – järjestelmä on asennettu Otapro 
Oy:lla, Otavassa. Autoon on tehty päälleraken-
nusta helpottavia ja nopeuttavia esiasennuk-
sia ja sähkö-, sekä hydrauliikkajärjestelmiä Si-
su Auton tehtaalla Karjaalla.

Tulevaisuudessa järjestelmä voidaan asen-
taa suoraan käyttövalmiiksi Sisu Auton teh-
taalla, tehdasvalmiiseen Sisu Polar kuorma-
autoon. Tämä on jälleen yksi esimerkki Sisun 
joustavuudesta ja tehdasvalmiiden tuotteiden 
edelläkävijyydestä.

Sisu Auto Trucks Oy 
ja TJM Transmodi Oy 
yhteistyöhön
Sisu auto Trucks Oy ja TJM Transmodi 
Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen 
Sisu kuorma-autojen ja Transmodi – 
kuormakorin kiinnitysjärjestelmän 
markkinoinnista. Sopimuksen 
tavoitteena on edistää kotimaisen 
ajoneuvoteollisuuden tuotteiden 
myyntiä ja markkinointia.

KEVÄT TULEE, TIET KUNTOON!

TIELANAT
painot 350 – 4200 kg•myös erilaiset tieterät

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

Gunnebo-kitkaketjut 
ovat olleet Gunnebo In-
dustrier Ab:hen kuulu-
neen tytäryhtiön Nor-

dic Traction Ab:n tuotemerkki. 
Yrityskaupassa Nordic Tracti-

on Ab siirtyi uudelle omistajalle, 
Accent Equity Partners Ab:lle ja 
samalla Gunnebo-nimi muutet-
tiin Nordchain-nimeksi. 

Nordchain-ketjumallisto kat-
taa kaikki metsäkone- ja kevyt-

Gunnebo-kitkaketjut 
muuttuvat Nordchain-
kitkaketjuiksi
Gunnebo-kitkaketjujen suunnittelu ja valmistus 
aloitettiin ruotsissa, Västervikissa 1920-luvun 
loppupuolella. Suomessa Gunnebo-tuotenimi 
tuli tunnetuksi 1970-luvun alkupuolella erityisesti 
laadukkaista metsäkoneiden kitkaketjuista.

ketjumallit, kuten Megahok-
ki 160TS, Superhokki 160TS, 
Metsä-Ässä 130 ja traktori-
ketjuissa esim. Piggelin  sekä 
kaikki kuorma-autoketjumallit. 
Tuotteet säilyvät täysin samoi-
na kuin aiemminkin.
Metsätyö Oy on toiminut laa-
dukkaiden Gunnebo-kitkaket-
jujen markkinoijana ja myyjänä 
jo yli 40 vuotta. Nyt työ jatkuu 
Nordchain-kitkaketjuilla. 
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Tehokas mutta taloudellinen

Noin vuoden kestäneen kehi-
tyshankkeen aikana yhteistyö 
oli erittäin tiivistä ja tavoitteena 
ollut tehokas metsäkone saavu-
tettiin suunnitellusti.

–Olemme tutkineet hybri-
ditekniikkaa jo useiden vuosi-
en ajan. Tekniikka on kehitty-
nyt voimakkaasti ja on nyt val-
mis metsäkonekäyttöön. Uuden 
harvesterin järjestelmä on suun-
niteltu tuottamaan tehoa välittö-
mästi, ja se tekee koneesta erit-
täin tehokkaan. Hybridikone on 
tehokas mutta myös taloudelli-
nen ja ekologinen vaihtoehto, 
toteaa Logsetin tekninen johta-
ja Jukka Kivipelto.

Hybridikoneen polttoaineen-
kulutus on noin 25 % alhaisem-
pi verrattuna vastaavaan diesel-
moottoritoteutukseen. Hybridi-
tekniikka on metsäkoneteolli-
suuden uusi vertailutaso. Polt-
toaineen kulutus hakkuutyös-
sä onkin vain 13 l itraa tunnis-
sa. Tehoa hybridi nostaa 72% ja 
vääntömomentissakin mitattu-
na 54% verrattuna samankokoi-
sella diesel-moottorilla varustet-
tuun malliin.

Myös Visedo näkee suuria 
mahdollisuuksia 12H GTE:n 
kaltaisissa projekteissa, joissa 
pääosassa on työkoneen tehon 
kohottaminen. 

Usein sana hybridi mielletään 
liittyvän vain polttoaineen kulu-
tukseen. Sähköinen voimansiir-
to on parhaimmillaan juuri met-
säkoneen kaltaisessa sovelluk-
sessa jossa tarvitaan isoja tehoja 
nopeasti. On erittäin hienoa ol-
la mukana näin tekemässä ko-
netta, jossa sähköjärjestelmää 
käytetään parantamaan koneen 
käytettävyyttä, kommentoi To-
mi Ristimäki Visedon myyn-
ti-ja markkinointijohtaja. Lisäten 

Näemme Visedolla suuria 
mahdollisuuksia PowerPLUS-
järjestelmälle myös muilla teol-
lisuuden aloilla – kuten esimer-
kiksi rakennuskoneissa.

ja sähkömoottorin yhdistelmäl-
lä saavutetaan jopa 510 hevosvoi-
maa (380 kW). Lisäksi kuljettaja 
saa nauttia paralleelinosturin, Me-
sera 285:n nostokapasiteetista. 

Suuret 780/28,5 renkaat korot-
tavat maavaraa ja tekevät konees-
ta vakaan ja miellyttävän ajaa. 

Koneen kaksi 210 cc työpump-
pua takaa virtauksen ja tuoton. 

Logset-hybridijärjestelmä

–Olemme tutkineet hybrid-
itekniikkaa jo useiden vuosien 
ajan. Tekniikka on kehittynyt 
voimakkaasti ja on nyt valmis 
metsäkonekäyttöön. Logset-hy-
bridi on suunniteltu tuottamaan 
tehoa 

–Hybridikone on tehokas mutta 
myös taloudellinen ja ekologinen 
vaihtoehto, toteaa tekninen johta-
ja Jukka Kivipelto. Hybridiko-
neen polttoaineenkulutus on noin 
25 % alhaisempi verrattuna vastaa-
vaan dieselmoottoritoteutukseen.

Hybriditekniikka on metsäko-
neteollisuuden uusi vertailuta-
so. Kotimaan myyntijohtaja Er-
no Mäntynen pitää Logsetin ak-
tiivista tuotekehittelyä erittäin tär-
keänä: –Hybriditekniikka on tule-
vaisuutta. 

sa osassa muokkaamassa Valtras-
ta nykyistä laadukasta ja arvostet-
tua brändiä.

Neljännen sukupolven Valtrat 
ovat olleet myyntimenestys lansee-
rauksestaan asti ja voittaneet useita 
kansainvälisiä palkintoja. Merkittä-
vimmät ovat  N4-sarjalle myönnetyt 
Machine of the Year 2016 ja Golden 
Tractor for the Design 2016 –pal-
kinnot, sekä T4-sarjalle myönnet-
ty Machine of the Year 2015 -pal-
kinto. Edellisen kerran Valtra voit-
ti Red Dot –palkinnon vuonna 2011 
ANTS-konseptitraktorillaan.  

1950-luvulla alkunsa saanut Red 
Dot -muotoilupalkinto jaetaan kol-
messa kategoriassa: tuotemuotoi-
lu, viestintämuotoilu ja muotoilu-
konsepti. Tämänvuotinen Red Dot 
–palkinto luovutetaan heinäkuun 4. 
päivä Saksan Essenin Aalto-ooppe-
ratalossa.

Saavutukset: 2010 motocros-
sin mx-liiga 3. 2011 Cros-
scountry Suomen cup 2. 
2012 Aloitin enduron, en-

simmäisenä vuonna nousu A-luok-
kaan. 2013 enduron SM-sarjan A1-
luokan 10. 2014 enduron SM-sar-
jan A2 luokassa 6. (kaksi osakil-
pailua jäi ajamatta). 2015 enduron 
SM-sarjassa A2-luokassa hopeaa, 
crosscountryn SM-sarjassa prons-
sia, enduron EM-sarjassa junior 
luokassa 6. Lisäksi enduron EM-
joukkueessa junior-luokan prons-
sia ja enduron MM-joukkuekisas-
sa pronssia.

Kausi 2016: Tavoitteenani on 
ajaa enduron junioreiden MM-sar-
jaa (6/8 osakilpailua), jossa tar-
koitukseni on  vakiinnuttaa paik-
ka 10 parhaan joukkoon ja nousta 
sieltä kohti MM-sarjan kärkeä. Li-
säksi ajan Suomessa enduron SM-
sarjassa Päijänteen ympäriajoa lu-
kuun ottamatta kaikki kilpailut.

Esittely: Olen 21-vuotias urhei-
lija Jämsästä. Lajini on enduro, jo-
ta olen ajanut nyt 4 vuotta. Ajami-
sen aloitin 4-vuotiaana, serkkuje-
ni ja oman isäni innoittamana. En-
simmäinen pyöräni oli Yamaha 
PV50, joka löytyy vieläkin autotal-
lista. Kilpailemisen aloitin 11-vuo-
tiaana motocrossin parissa ja sitä 
tulikin ajettua 7 vuotta.  Kun täy-
tin 18 vuotta ja sain moottoripyö-
räkortin, niin päätin lähteä kokei-
lemaan enduroa. Laji vaikuttikin 
yllättävän mukavalta ja pikkuhiljaa 
treenit vaihtuivat motocrossradal-
ta metsään puiden sekaan. 

Kisapäivän pituus on endurossa 
n. 6-8h, minkä aikana keskisyke 
on 160:n paikkeilla, siirtymillä hie-
man matalampi ja pätkillä jopa yli 
190. Taukoja päivän aikana ei juuri 
ole, vaan ajoa on lähes koko tuo ai-
ka. Kisa ajetaan ns. rallisäännöillä 
eli erikoiskokeelta toiselle ajetaan 

Valtran T4-sarja on seitse-
män vuoden tuotekehi-
tyksen tulos. Se on myös 
ensimmäinen täysin uu-

den mallisukupolven tuote, jossa 
tekniset innovaatiot ja uuden su-
kupolven muotokieli kohtaavat 
toisensa. Puhtaan ulkonäön lisäk-
si muotoilussa on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota traktorin käytet-
tävyyteen, ergonomiaan, turvalli-
suuteen, kestävyyteen, huolletta-
vuuteen ja traktorilla työskentelyn 
tehokkuuteen.

Valtralla on pitkät perinteet teol-
lisesta muotoilusta jo 1960-luvulta 
asti. Traktorin ulkomuodon lisäk-
si on teollisella muotoilulla pyritty 
aina parantamaan kuljettajan työs-
kentelyolosuhteita ja työn tehok-
kuutta. Vuosikymmenten saatossa 
skandinaavisen muotoilun perus-
periaatteet ovat olleet olennaises-

Valtralle arvostettu Red Dot 
-muotoilupalkinto 2016
Valtra T234 on voittanut arvostetun red Dot -muotoilupalkinnon 
tuotemuotoiluluokassa (red Dot award: Product Design 2016). 
red Dot -muotoilukilpailu on suurin ja yksi arvostetuimmista 
muotoilualan kilpailuista koko maailmassa. Tänä vuonna 
kilpailuun osallistui yli 5200 tuotetta 57 maasta ja palkintoraatiin 
kuului 41 kansainvälistä muotoilun huippuasiantuntijaa.

Puut kasvavat isommiksi, 
ja niin kasvamme mekin”, 
sanoo vientimyyntijohtaja 
Pascal Réty. 

–Siitä lähtien kun ensimmäinen 
8-pyöräinen tuli markkinoille, yli 
50 % myymistämme harvestereis-
ta on ollut 8-pyöräisiä. Suurempi-
en metsäkoneiden kysyntä on sel-
västi kasvamassa. 

Logset 10H GTE

Tuttu Logset 10H kasvoi isoksi ja 
siitä tuli 10H GTE. 8-pyöräisenä 
se tarjoaa vakautta jyrkässä maas-
tossa. Suurten 750/26,5 renkaiden 
kuormankantokyky on hyvä. 

Koneessa on Mesera 280 -nostu-
ri ja 7,4-litrainen, 300 hevosvoiman 
Agco Power -moottori. 

Luotettava 10H GTE on nyt täy-
dellinen suurten puiden käsittelyyn 
vaikeassa ja jyrkässä maastossa. 

Logset 12H GTE HYBriD 
tekniikka
Hybridijärjestelmän tuottamalla 
sähköenergialla annetaan 7,4-lit-
raiselle Agco Power -moottorille 
lisätehoa, jolloin normaaleilla työ-
kierroksilla saadaan vääntöä val-
tavat 2000 Nm. Dieselmoottorin 

Logset esittelee kaksi uutta 
ison kokoluokan harvesteria

Logset julkistaa kaksi uutta 8-pyöräistä GTE-
harvesterimallia: 10H GTE ja 12H GTE Hybrid. uudet 
mallit ovat suurimmat harvesterit, jotka Logset on 
koskaan rakentanut. Ne on suunniteltu laajojen 
metsäalueiden taloudelliseen puunkorjuuseen, ja 
ne käsittelevät tehokkaasti suuria puumääriä. Nämä 
kaikkien aikojen suurimmat Logset-harvesterit 
täydentävät GTE-harvesterimalliston. 

Vaasan lähistöllä Koivu-
lahdessa sijaitseva Log-
set Oy julkisti 21.3.2016 
metsäharvesterin. 12H 

GTE Hybridin tekniikka on en-
nennäkemätöntä metsäkoneissa. 
Hybridijärjestelmän tuottamalla 
sähköenergialla annetaan 7,4-lit-
raiselle Agco Power -moottoril-
le lisätehoa, jolloin normaaleilla 
työkierroksilla saadaan vääntöä 
valtavat 2000 Nm. Dieselmootto-
rin ja sähkömoottorin yhdistel-
mällä saavutetaan jopa 510 he-
vosvoimaa (380 kW). Uusi hy-
bridi on suuresta tehostaan huo-
limatta erittäin kompakti ja koko-
naispaino onkin vain 24 500kg.

Hybridi-järjestelmän on toimit-
tanut ja suunnitellut Lappeenran-
talainen Visedo Oy, joka on eri-
koistunut liikkuvan kaluston säh-
köiseen voimansiirtoon. Logset 
12H GTE Hybrid:in järjestelmä 
pohjautuu Visedon PowerPLUS 
rinnakkaishybridi-järjestelmään, 
joka on suunniteltu soveltuvaksi 
tämän kaltaisiin tehonnostopro-
jekteihin ja toisaalta sovelluksiin 
jossa halutaan pienentää diesel-
moottorin kokoa. Tehon noston li-
säksi järjestelmä muuttaa ajoneu-
von niin ympäristöystävällisem-
mäksi kuin taloudellisemmaksi-
kin polttoaineen kulutuksen las-
kiessa.

PowerPLUS järjestelmä poh-
jautuu Visedon PowerDRUM 
kestomagneettisähkömoottorei-
hin ja PowerCAP superkonden-
saattorienergiavarastoon. Järjes-
telmä on asennettavissa ajoneu-
von voimalinjaan tukemaan die-
sel-moottoria vääntömomentin 
tuottamisessa.

–PowerPLUS voidaan asentaa 
suoraan diesel-moottorin ja pe-
rinteisen hydraulisen voimalin-
jan väliin. Se toimii itsenäisesti 
tukien voimantuottoa ja sen si-
sään suunnitelemamme ohjaus-
järjestelmä tekee senn erittäin 
helpoksi integroida mihin tahan-
sa liikkuvaan työkoneeseen, to-
teaa Ville Naumanen Visedon 
tuotekehitysjohtaja.

Visedo-hybridi metsäkoneessa
Logsetin uuden 12H GTE Hybrid -harvesterin tekniikka 
on täysin uutta metsäkoneissa. Hybriditeknologian 
ansiosta koneen maksimitehoa on kasvatettu ja lisäteho 
saadaan käyttöön nopeasti. Hybridi-järjestelmän on 
suunnitellut ja toimittanut Lappeenrantalainen Visedo.

Nimi: Matias Savo
ikä: 21-vuotta
Laji: Enduro
Pyörä: Sherco 300cc 
2-tahti

siirtymää pääasiassa metsäpolku-
ja pitkin ja päivän aikana ajetaan 
yleensä yhdeksän erikoiskoetta. 
Lisäksi energian ja nestetankka-
uksen merkitys kasvaa. Päivän ai-
kana ei ehdi syömään kunnolla ja 
kulutus motocrossajoista kasvoi 
puolella n. 5000-7000kcal:iin päi-
vässä. Kaiken tämän lisäksi mi-
nun ajotekniikkani ei riittänyt al-
kuunkaan haastavissa paikoissa. 
Joka tapauksessa motocross oli 
antanut hyvän pohjan endurolle 
ja vauhtisilmääkin löytyi.

Kausi 2015 on ollut tähän men-
nessä urani paras kausi. Kaudella 
ajokkinani toimi Beta 250cc 2t ja 
luokka oli Suomessa A2. Suomes-
sa saavutin endurosta SM -hope-
aa ja crosscountrysta SM-prons-
sia. Suomen lisäksi ajoin enduron 
EM-sarjaa, jossa sijoituin loppu-
pisteissä kuudenneksi. Minut va-
littiin edustamaan Suomea aikuis-
ten joukkueeseen Slovakiaan In-
ternational Sixdays enduroon eli 
enduron MM-joukkuekisoihin. 
Siellä saavutimme 6-henkisellä 
joukkueella MM-pronssia. Tämän 
lisäksi saavutimme EM-joukkue-
kisoissa junior-luokassa pronssia.

Kaudella 2016 ajan enduron 
MM-sarjaa Shercolla ja pyöräko-
ko on vaihtunut 250-kuutioisesta 
300- kuutioiseksi. Suomessa luok-
kani vaihtuu välikoon luokasta eli 
A2:sta suurimpaan A3-luokkaan. 
Tavoitteet ja päätähtäin on tällä 
kaudella ehdottomasti enduron 
MM-sarjassa ja siellä tavoitteena-
ni on murtautua 10 parhaan jouk-
koon ja vakiinnuttaa paikkani siel-
lä, mistä alan kipuamaan lähem-
mäksi maailman kärkeä. Suo-
messa ajan tottakai SM-mitalis-
ta, mutta tämä ei ole helppo ras-
ti, sillä en aja Päijänteen ympäri-
ajoa, mistä syystä menetän kah-
det SM-pisteet. 

Uittokalusto Oy ja 
Logset Oy ovat sol-
mineet 15.3.2016 
yhteistyösopimuk-

sen, jonka myötä Uittokalus-
to aloittaa Logset-koneiden va-
raosien ja tarvikkeiden myyn-
nin Savonlinnassa. ”Uittoka-
lustolla on laaja kokemus met-
säalan tarvikkeiden myynnistä 
monen vuoden ajalta, ja yhtiön 
uudet tilat sekä yrityksen erin-

Matias Savo ajaa 
FinnMETKO tunnuksin

Logset Oy ja Uittokalusto Oy 
yhteistyöhön
Logset-varaosamyynti Savonlinnassa

omainen sijainti sopivat mai-
niosti asiakkaidemme tarpei-
siin”, toteaa jälkimarkkinoin-
tipäällikkö Stefan Malm 
Logsetilta. Myös Uittokalus-
ton myyntipäällikkö Timo 
Räikkönen on erittäin tyyty-
väinen mahdollisuudesta laa-
jentaa Uittokaluston tuotetar-
jontaa ja samalla syventää yh-
teistyötä alueen Logset-yrittä-
jien kanssa.

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

Tulevaisuudessa tavoitteeni on saada ajamisesta ammatti ja 
saavuttaa kirkkain MM-mitali.



51 • 3/2016

tietoa

50  • 3/2016

tietoa

Ponsse Oyj:n vuosikerto-
mus vuodelta 2015, sisäl-
täen tilinpäätöksen ja hal-
lituksen toimintakerto-

muksen, on julkaistu yhtiön inter-
net-sivuilla www.ponsse.com se-
kä suomen- että englanninkieli-

nimityksiä

Logset oy

Logset Oy:n yhtiökokouksessa 
Koivulahdessa 22.3.2016 yhtiön 
hallitukseen valittiin uutena jäse-
nenä Ilkka Brotherus.  Muina 
hallituksen jäseninä jatkavat Sep-
po Koskinen, Jussi Länsiö ja 
Tapio Nikkanen. 

Nikkanen valittiin hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa halli-
tuksen puheenjohtajaksi. 

Lännen tractors oy

Lännen MCE:n hallitus on vahvis-
tanut seuraavat organisaatiomuu-
tokset: DI Juhani Kaitila (50) on 
nimitetty Lännen Tractors Oy:n 
uudeksi myyntijohtajaksi ja kon-
sernin johtoryhmän jäseneksi.

MMM Harri Uusi-Rauva (45) 
on nimitetty Aquamec Oy:n myyn-
tipäälliköksi vastaamaan Water-
master myynnistä. 

Harri on toiminut viimeksi Sam-
po-Rosenlew Oy:n metsäkoneista 
vastaavana myyntijohtajana.
 
Finncont oy

Finncont Design Studiossa on teh-
ty seuraavat nimitykset:
 DI Ari Kohonen on nimitetty 
Finncontin tuotekehitystoimin-
noista vastaavan Finncont Design 
Studion esimieheksi.

Insinööri Toni Harjumäki on 
nimitetty Finncontin Innovaatio-
johtajaksi vastuullaan tärkeimmät 
strategiset kehitysprojektit sekä 
älyn ja automaation lisääminen 
Finncont Oy:n tuotetarjontaan.

Insinööri Teemu Suomalai-
nen ja Insinööri Lauri Uotila on 
nimitetty tuotesuunnittelijoiksi 
Finncont Design Studioon.

John Deere Forestry oy

Timo Ylänen (MMM, KTM) on 
nimitetty toimitusjohtajaksi Timo 
Kyttälän jäätyä eläkkeelle.

Jari Mennala (DI) on nimitetty 
myyntijohtajaksi vastuualueenaan 

Pohjois-Amerikka ja Latinalainen
Amerikka. 

Janne Märkälä (KTM) on ni-
mitetty myyntijohtajaksi vastuu-
alueenaan Eurooppa mukaan lu-
kien John Deere Forestry’n omis-
tamien jälleenmyyntiyhtiöiden lii-
ketoiminta.

Tommi Ekman (insinööri, 
AMK) on nimitetty markkinointi-
johtajaksi. Ekmanin vastuualuee-
na on Eurooppa ja markkinoinnin 
ja viestinnän lisäksi hänelle kuu-
luu Joensuun tehtaan tilaustoimi-
tusprosessi.

Mika Hannonen (DI) on nimi-
tetty aluejohtajaksi vastuualuee-
naan John Deere Forestry’n ko-
nemyynti ja jälkimarkkinointitoi-
minnot Suomessa.

Markku Ojaniemi (insinööri, 
AMK) on nimitetty Waratah-har-
vesteripääliiketoiminnan johtajak-
si vastuullaan Eurooppa, Venäjä ja 
Japani.

Pekka Leppänen (ins.) on ni-
mitetty myyntipäälliköksi vastuul-
laan John Deere Forestry’n myyn-
ti tsenäisten jälleenmyyjien kautta 
Euroopassa ja jakeluverkoston ke-
hittäminen.

Sakari Suuriniemi (MMM) 
on nimitetty tuotemarkkinointi-
päälliköksi vastualueenaan har-
vesterit ja harvesteripäät. Suuri-
niemi toimii myös WCTL-liiketoi-
minnan avainasiakkaiden koordi-
naattorina globaalisti.
Niko Solopuro (DI) on nimitetty 
tuotemarkkinointipäälliköksi vas-
tuualueenaan kuormatraktorit
ja automaatio.

VoLVo truck center tampere

Veijo Kontuniemi kuorma-au-
tomyyjäksi Volvo Truck Center 
Tampereelle

Veijo Kontuniemi on nimitet-
ty kuorma-automyyjäksi Volvo 
Truck Center Tampereelle. Hän 
aloitti työssään 2.3.2016. Veijo on 
aiemmin toiminut kuorma-auto-
myynnin parissa mm. KoneKes-
ko Oy:ssä.

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

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!

Elementtihalli P2 Renault Midlum 220dxi Kramer-allrad 750

Timberjack 1270B for spare partsTerex PT80Volvo FH660

Scania R164 580

Volvo L 150 E

–

Soita

45000  €Soita

Juhani Jokinen Anssi Kuivalainen Petri Rossi

Ilkka EkdahlBjörn JordasMikko-Joonas Kuuminainen

Joonas Uusitalo

Antti Nevalainen

+358 407752480 0405212857 +358 50 336 9776

+358505110830+358456758321+358 440625802

0503568543

+358400378700

2016 2007 2011

200020102008

2002

2007

ID: 81dc5859 ID: 2b1653ec ID: eb97fb3e

ID: a24e13f2ID: 6bd58a77ID: a558a85f

ID: f1c402ce

ID: fe80890f

168000 h, Vantaa

499 h, Viro/Porvoo–

1237 h, Helsinki

28500 h, Finland

Kannus

17092 h, Kontiolahti

17000  € 35500  €

Soita

90000  €

75000  €

Eurooppalaiset metsänhoito- ja metsätalousmessut

commercial@forexpo.fr - www.forexpo.fr

Kuvittele
tulevaisuus ja 

välittömästi
kohtaa se 

15., 16. ja 17. 
kesäkuuta 

2016 
MIMIZAN
(Ranska)

Mimizanin FOREXPO 2016 vie Teidät lähelle 
Pyreneiden vuoristoa ja Iberian niemimaata kes-
kelle Euroopan suurinta viljeltyä metsäaluetta.

400 näytteilleasettajaa ja 500 kansainvälistä 
merkkiä esittelee keskellä metsää sijaitsevalla 
70 ha:n suuruisella näyttelyalueella yli 30 000 
ranskalaiselle ja kansainväliselle messuvie-
raalle metsänhoidon ja metsätalousalan uusinta 
teknologiaa luonnollisessa koossa ja reaaliai-
kaisesti. 

FOREXPO 2016 on siksi kohtauspaikka kaikille, 
jotka haluavat esitellä, tutustua, oppia, tavata 
ja neuvotella tehokkaassa ja miellyttävässä 
ympäristössä.

Merkitse päivämäärät muistiin.  
Nähdään Mimizanissa!

Näyttelyrakenteet, 
tekniikka ja kalusteet 

FinnMetko 2016
-tapahtumaan

MESSUT I  TAPAHTUMAT I  YRITYSJUHLAT I  KOKOUKSET

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

Apurahat kohdentuivat Säätiön rahoitusstrategian  
eri painopistealueille seuraavasti:
• koulutus:                  588 000 eur (39 %) 69 eri hankkeeseen
• viestintä:                  317 000 eur (21 %) 14 eri hankkeeseen
• hyvinvointi:             277 000 eur (18 %) 5 eri hankkeeseen
• tutkimus:                 211 000 eur (14 %) 25 eri hankkeeseen
• metsäkulttuuri:      111 000 eur (7 %) 15 eri hankkeeseen
• muu:                         19 000 eur (1 %) 2 eri hankkeeseen

tietoa

Ponsse Oyj:n vuosikertomus 2015
Ponsse Oyj:n vuosikertomus 2015, selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys julkaistu

senä. Lisäksi yhtiö on julkaissut 
erillisen selvityksen yhtiön hallin-
to- ja ohjausjärjestelmästä (Cor-
porate Governance Statement) ja 
palkka- ja palkkioselvityksen, jot-
ka ovat luettavissa edellä maini-
tuilla internet-sivuilla.

Metsämiesten Säätiöltä 1,5 
miljoonaa euroa apurahoja
Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,5 miljoonan 
euron apurahojen jaosta vuodelle 2016. Jaetun apurahan 
määrä kasvoi 100 000 eurolla.

Rahoituksen pääpaino on 
metsäalan tulevaisuuden 
vahvistamisessa. Valtaosa 
rahoituksesta, yli 80 %, on 

suunnattu alan osaamiskapasitee-
tin kasvattamiseen, alalla työsken-
televien ihmisten hyvinvoinnin li-

säämiseen ja alan tulevaisuudesta 
viestimiseen hakijamäärien lisää-
miseksi metsäalan koulutuksiin. 
Metsämiesten Säätiö painottaa pää-
töksessään sitä, että osaava ja mo-
tivoitunut ihminen on alan tulevai-
suuden keskeisin menestystekijä.

Ajoimme puhtaan ajon eh-
jänä maaliin ja oltiin luo-
kassa toinen. Seikkai-
lu oli huima. Nopeat tiet 

Kalle Mattsson ajoi Tunturi –rallin onnistuneesti.  

sekä uraiset erikoiskokeet aiheut-
tivat hiukan haasteita, mutta niis-
täkin selvittiin, sanoi Kalle Matts-
son. 

FinnMETKO 2016 tunturirallissa
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Tomi Ruuska 044 7004 212, Jeremias Leppänen 040 5921 925
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silent little giant PROFI54Green Line

JÄTTIpikku

hiipii kuin ilves ja tekee
työtä kuin karhu. On se. 

Kotimainen ote 
puunkorjuuseen.

KESLA-tuotteet suunnitellaan palvelemaan asiakkaiden tarpeita, vuodesta toiseen vaativissakin olosuhteissa. Keslan pitkä ko-
kemus metsäteknologiasta näkyy sen ylivoimaisena osaamisena mm. harvestereiden kehittäjänä. Tarjolla on kattava valikoima 

rulla- ja sykeharvestereita niin metsäkoneisiin kuin kaivinkoneisiinkiin. KESLA-harvesterit sopivat niin aines- kuin energiapuun 

korjuuseen - ilman kompromisseja. www.kesla.com

VILPPULA
020 755 1240
Teollisuustie 5

HELSINKI
020 755 1247

Tatti 7

KUOPIO
020 755 1243 
Saaristokatu 5

LAPPEENRANTA
020 755 1245 

Toikansuontie 7

Avoinna arkisin klo 8-16.30  www.koneosapalvelu.fi  • info@koneosapalvelu.fi 
Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (sis. alv 24%).



www.hankkija.fi

Kolme kokoluokkaa ja kahdeksan mallia teholuokassa 110 hv – 195 hv.  
John Deere 6M -sarjan traktorit tunnetaan monikäyttöisyydestään. Nyt mallisto on 
uusiutunut. Moottori täyttää Stage IV -päästövaatimukset ja vaihteistovaihtoehtoja 
on enemmän kuin missään muussa tämän kokoluokan traktorimallistossa, uutuutena 
täysautomaattinen osapowershift, nimeltään CommandQuad Plus. Sen ECO-versio 
saavuttaa huippunopeuden polttoainetta säästävällä 1.600 r/min käyntinopeudella. 
Hydrauliikka on mallista riippuen suljettu, paineen tunnistava tai paineen ja 
virtaaman tunnistava, tuotto jopa 114 l/min. Suorituskykyä siis riittää vaativaankin 
käyttöön. 6M-sarjan traktorin voit tilata myös tehdasasennetulla etukuormaimella 
varustettuna.  Ota yhteys omaan John Deere -myyjääsi. Tervetuloa kaupoille!

Uusi 6M-sarja 

VETOVOIMAA JA 
OMINAISUUKSIA 
KOHTUUHINTAAN

6130M ja 6155M  
-malleihin
NYT TUTUSMIS- 
TARJOUKSENA
TLS + ETUJOUSITUS
ETUSI  5400 €

1€!
Tarjous koskee uusia 6130M ja 6155M  

 tilauksia ja on voimassa 30.4.2016 asti.

JD_6M_KY_210x267.indd   1 11.4.2016   15.37


	Suot biotalouden maailmassa
	Hakkuu Suomen vilkkaimman väylän varressa
	Biotalous on vain 
aloittamista vailla, ja rahaa
	Tosi toimiin puunkorjuussa kausivaihtelun tasaamiseksi
	Villi Länsi - Konepäivät – Turun alueella
	Kevyet, mutta tehokkaat koneet harvennuksille
	Vesakko nurin kartioruuvilla
	Mansessa mörisi
	Maarakennuskoneenkuljettajien SM-kisat ratkottiin Mansen Mörinöillä
	Saarisavotta vaatii kokemusta
	Tukkirekka jäällä, onko tässä nyt mitään tolkkua?
	Sawcenter teräkunnossa
	Bellabit auttaa profiloitumisessa
	Konepaja-messut  
maaliskuussa Tampereella
	Espoon Blominmäkeen rakennetaan jätevedenpuhdistamoa
	Hankinta-asiamies neuvoo tutustumaan Hilmaan ja tekemään yhteistyötä
	Metsäkoneala on puoleensavetävä
	Odotetut avoimet ovet 
	John Deerellä
	Työnäytös on Deere-perheen tapahtuma
	Sahauksen ääni on hyvä merkki
	Broman Group Oy 
- 50 vuotta
	Mullistava 
JCB uutuus
	Driveparkissa raskaan kaluston harjoittelu onnistuu turvallisesti
	Suomen metsävarat riittävät myös energian tuotantoon


