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ETELÄ-SUOMI JA PÄÄKAUPUNKISEUTU, LÄNSI-SUOMI, AHVENANMAA
Petteri Sirva 040 9010 713

PIRKANMAA JA SATAKUNTA Juuso Setälä 040 9010 706
Veijo Repo 040 9010 719

KESKI- JA ITÄ-SUOMI Tero Sihvo 040 9010 707

ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAA Pasi Kivelä 0400 541 061
KAAKKOIS-SUOMI Riku Hietanen 040 9010 704
KESKI- JA POHJOIS-POHJANMAA, LAPPI JA KAINUU

Harri Leppälä 040 9010 701

EtElä-Suomi, pääkaupunkiSEutu, länSi-Suomi ja ahvEnanmaa
 petteri Sirva, Espoo 040 9010 713
EtElä-Suomi ja pääkaupunkiSEutu Sami Rönkkönen, Espoo 040 9010 708
piRkanmaa, Satakunta ja EtElä-pohjanmaa
 veijo Repo, pirkkala 040 9010 719
piRkanmaa janne peltomaa, pirkkala 040 9010 706

kESki- ja itä-Suomi tero Sihvo, mikkeli 040 9010 707
kaakkoiS-Suomi Riku hietanen, hamina 040 9010 704
kESki- ja pohjoiS-pohjanmaa, lappi ja kainuu
 harri leppälä, oulu 040 9010 701
 antti kauppi, oulu 040 9010 703
 markku marjava 040 9010 702
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Erikoistarjouksella 
huippuvarusteltuja 
JCB 85Z-1 ja JCB JS 

160 LC koneita! 

kysy lisää omalta jCB 
myyjältäsi!
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TUOTTAVUUDEN 
UUSI MÄÄRITELMÄ

PONSSE ACTIVEFRAME ON OHJAAMON VAI MENNUSJÄRJESTELMÄ, 
joka tasaa maaston epä tasaisuudet pitäen ohjaamon  
koko ajan vaakatasossa. Tämä tehostaa kuormain- ja  
nosturityöskentelyä ja mahdollistaa suurempien ajono-
peuksien käytön. 

RAKENNE ON YKSINKERTAINEN JA TOIMIVA vaimentaen kuljet-
tajaan kohdistuvat sivuttaisheilahdukset te hokkaasti. 
Työskentely on mukavaa ja kehoon kohdistuvat rasitukset 
jäävät reilusti alhaisemmaksi.

ACTIVEFRAME PITÄÄ OHJAAMOA JATKUVASTI VAAKATASOSSA seura-
ten maanpinnan muotoa aktiivisesti. Koneessa on kaksi 
toisiinsa nivelöityä eturunkoa, joista toiseen on kiinnitetty 
etuteli ja toiseen ohjaamo. Kaksoisrunkorakenteen ansios-
ta ActiveFrame-vaimennuksen nivelpiste on erittäin alhaal-
la teliakselin tasolla, mikä eliminoi kuljettajaan koh distuvat 
heilahdukset tehokkaasti.

Metsäkoneyrittäjän paras ystävä
www.ponsse.com

PONSSE ACTIVEFRAME

PONSSE OYJ
Ponssentie 22
74200 Vieremä
puh. 020 768 800

PONSSE 

ACTIVEFRAME 

nyt saatavilla myös 

PONSSE Ergo 8w 

-harvesteriin!

PONSSE ActiveFrame on saatavilla PONSSE Buffalo, 
Elephant ja ElephantKing -kuormatraktoreihin sekä PONSSE 
Ergo -harvesteriin.



Kunnallisvaalien jälkeen tehty selvitys osoittaa, et-
tä suomalainen luottaa valittuihin kuntapäättä-
jiin. Luottamus on henkilöluottamusta ja saattaa 

olla kestoltaan pitkää, useiden kunnallisvaalien yli. Yhteyt-
tä äänestäjän ja valitun luottamushenkilön välillä pidetään 
yllä. Luottamushenkilön toimia seurataan. 

Lehdessämme on kolmen puolueen osalta vastaukset 
lehden esittämiin aihealuekysymyksiin. Kysymykset esitet-
tiin puoluetoimistoille vaalien jälkeen. Infran korjausvelan 
hoito ja esim kotimaisen energian kysymykset, on ratkais-
tava strategian kautta jokaisessa kunnassa. Mm. Helsin-
gin kaupungilla ei tulevaisuuden energiapäätöstä ole tehty, 
vaikka rahaa investointiin on. 

Puutavaran korjuussa on pitkä seisokki. Liian pitkä. 
Alueittain vaihtelu on suuri. Koneyrittäjille tämä seisokki 
on raskas. Kausiluonteisuus alalla säilyy, vaikka hakatta-
va puumäärä on jatkuvassa kasvussa. 

Esittelemme lehdessä työkonealan tapahtumien antia. 
Mansen Mörinät on noussut alan suurimmaksi kevään ava-
ukseksi. Yli 50 liikkeen mukanaolo tarjosi paljon nähtä-
vää, myös viihdettä ja markkinahumua oli mukana entis-
tä enemmän. Koneliikkeet ovat Lempäälässä ja Tampereel-
la hajallaan, jotain jää aina käymättä. Viron suurin kone-
alan tapahtuma huhtikuun Maamess kokosi suomalaisia 
kävijöitä lähes entiseen malliin. Jatkoa seuraa kesäkuun 
alussa, jolloin metsäpuolen väki suuntaa lentäen ja bus-
seilla Jönköpingin metsiin Ruotsiin. Elmia Wood kokoaa 
45 000 – 50 000 kävijää neljän päivän aikana metsämes-
suille. Farmari-maatalousmessut ovat Seinäjoella kesäkuun 
puolivälissä. Heinäkuu on ilman suurtapahtumia. Hyvin-

Pääkirjoitus

www.koneyrittajat.fi

kustantaja, julkaisija

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

päätoimittaja 
Erkki Eilavaara • p.040 9009 421 • erkki.eilavaara@koneyrittajat.fi 
ilmoitukset 
Tapio Hirvikoski •p.040 9009 417 • tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi
taittosihteeri

Tiina Rajaniemi •p.040 9009 420 • tiina.rajaniemi@koneyrittajat.fi
tilaukset, osoitteenmuutokset

Tania Airosmaa •p.040 9009 410 • tania.airosmaa@koneyrittajat.fi
toimittajat

Sirpa Heiskanen  040 9009 423
Lauri Hyytiäinen  040 9009 426
Simo Jaakkola  040 9009 414
Ville Järvinen  040 9009 424
Markku Leskinen 040 9009 413
Timo Makkonen  040 9009 422
Ari Pihlajavaara 040 9009 419
Tuuli Toivikko 040 9009 418 (perhevapaalla)

 

kirjapaino

Painotalo Plus Digital Oy  
PL 80 • 15101 Lahti
p. 050 5955 979

tilaushinnat 2017
70 euroa vuosikerta 
67 euroa kestotilausvsk.+alv
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käällä maarakennuksen suurtapahtuma, Maxpo, on syys-
kuun alussa, siihen palaamme elokuun lopussa numeros-
sa 6. Tervetuloa eri messuilla osastollemme !

FinnMETKO2018 markkinoinnin käynnistämme näil-
lä näkymin ennen lomia, lähetämme yrityksiin näyttelyma-
teriaalin muutaman viikon sisällä. Näyttely on järjestykses-
sä 17. sarjassaan. Ajankohta on 30.8 – 1.9.2018 ja tapahtu-
mapaikka on Jämsän Myllymäki.

4041 0763
 Painotuote

Luottamusta päättäjiin kuntatasolla

Erkki Eilavaara päätoimittaja

30.8.-1.9. 
www.finnmetko.fi

Jämsä 30.8.-1.9.
  8

WARATAH-HARVESTERIPÄÄT

KATTAVASTI
YHTEENSOPIVAT

Eri alustoihin ja mittalaitteisiin 
sekä niiden yhdistelmiin

www.waratah.com BUILT TO WORK

Seinäjoki 
Esan Paja Oy 
Timo Hietarinta 

posti@esanpajaoy.com 
040 523 3348

Seinäjoki 
John Deere Forestry Oy 
Kimmo Västi 

VastiKimmo@JohnDeere.com 
040 643 0855

Suolahti 
John Deere Forestry Oy  

Herkko Saukkomaa 
SaukkomaaHerkko@JohnDeere.com 
040 741 0687

Taavetti 
John Deere Forestry Oy 
Jussi Mustonen 

MustonenJussiE@JohnDeere.com 
040 514 1775

Tampere 
John Deere Forestry Oy 
Antti Harala 

HaralaAnttiJ@JohnDeere.com 
040 526 0984

Ylivieska 
John Deere Forestry Oy  

Jukka-Pekka Seljänperä 
SeljanperaJukka-Pekka@JohnDeere.com 
040 574 6610

Nakkila 
Metsäkonehuolto Kähkönen Oy 
Veli-Matti Kähkönen 

vellu.kahkonen@ 
metsakonehuoltokahkonen.fi 
050 567 8219

Nastola 
Nastolan Forest Huolto Oy 

Ismo Koponen 
ismo.koponen@foresthuolto.fi 

020 746 6791

Rovaniemi 
John Deere Forestry Oy 
Yrjö Kangas 
KangasYrjoO@JohnDeere.com 

0400 168 622

Asiantunteva myynti- ja huoltoverkosto palveluksessasi

Valitse työhösi sopivin: 
2WD, 3WD tai 4WD – 
meiltä löytyy kaikki

Myynti

Huolto

Tampere

Forssa

Suolahti

Jyväskylä
Orivesi

Seinäjoki

TaavettiNastola

Joensuu

Kuopio

Mikkeli

Nakkila

Rovaniemi

Kajaani

Ylivieska  

MITTALAITTEET

ALUSTAT

ProSilva

ProfiPro

Logman

SampoRosenlew

Logset

Kaikki kaivinkoneet

Motomit

Technion

Dasa 

xLogger, iLogger, Logger

Dasa 4, Dasa 5, Dasa Forester

Komatsu Maxi

Ponsse Opti

Timbermatic Waratah 
TimberRite 

Valmet / 
Komatsu 

Ponsse

John Deere /
Timberjack

Rottne Ecolog 

Joensuu 
Konehuolto Leväniemi Oy 
Jari Leväniemi 

levaniemi_oy@hotmail.com 
045 120 8260

Joensuu 
John Deere Forestry Oy 
Pekka Kettunen 

KettunenPekkaT@JohnDeere.com 
0400 238 443

Kajaani 
Kajaanin Metsäkonehuolto Oy 

Lauri Kaarlela 
huolto@metsakonehuolto.fi 
0400 177 515

Kysy myös räätälöityä rahoitusta kauttamme
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muutoksen jälkeen kolmeen ko-
vaan koohon: koulutukseen, kaa-
voitukseen ja kehittämiseen. 

Maakunnille siirtyy paljon kun-
tien tehtävistä. Kuntaliitossa on 
laskettu, että yli 400 organisaa-
tiota ja 215  000 henkilötyövuot-
ta siirtyy muutoksessa maakun-
nille. Samalla kuntien tulot muut-
tuvat, mutta taseet jäävät pääosin 

Kevään kuntavaalit olivat 
ja menivät, mutta kun-
tien suuret muutokset 
ovat edessä. Sote-uudis-

tus ja maakuntahallinto muuttavat 
kuntien roolia tulevalla valtuusto-
kaudella suuresti. Suomen Kun-
taliiton varatoimitusjohtaja Timo 
Reina sanoi esitelmässään, että 
kuntien tehtäväkenttä painottuu 

SIRPa HEISKanEn

Konetyöalat kärsivät 
ammatillisen 
koulutuksen 
uudistuksessa
Traktoriurakointi, ammatillinen koulutus ja kuntainfra 
nousivat huolenaiheiksi Koneyrittäjien liittovaltuuston 
kokouksessa Helsingissä.

ennalleen. Reinan mukaan se tar-
koittaa kuntien velkaantuneisuus-
asteen kasvamista ja liikkumava-
ran pienemistä.

Iso asia sote-uudistuksen yhte-
ydessä on se, mitä käy kuntien ja 
kuntayhtymien omistamille sote-
toimitiloille.

– Toivottavaa olisi, että olemas-
sa olevia toimitiloja käytettäisiin 
hyödyksi, jos se on toimintoihin 
sopivaa, Reina sanoi.

Kesällä toimintansa aloittavien 
uusien kunnanvaltuutettujen en-
simmäinen tehtävä on laatia kun-
tastrategia. Muutoksen alla tehtä-
vä ei ole helppo.

– Elinvoiman edistäminen on 
uuden kunnan ydintehtävä. Laa-
dukas infra ja vireä elinkeinoelä-
mä tukevat toisiaan, totesi Reina.

Elinvoimaa edistetään mm. hy-
vässä kunnossa olevalla kuntainf-
ralla. Siksi tulevien päättäjien tu-
lee kunnassa olla selvillä, missä 
kunnossa kunnan yhteiskunta-
tekniset verkostot ovat. Korjaus-

velkaa kuntainfrassa on tuoreen 
ROTI-selvityksen mukaan 3,5 
miljardia euroa. Reina korosti, et-
tä sen vähentäminen vaatii suun-
nitelmallista ohjelmaa. Ohjelman 
laatiminen puolestaan vaatii tie-
toa siitä, missä kunnossa verkos-
tot ovat. 

– Useassa kunnassa tieto on 
puutteellista ja strateginen ote 
korjausvelan hoitamiseen puut-
tuu, Reina sanoi.

Kunnissa infran tuotantotavat 
ovat eriytyneet. Reina mainitsi 
kuitenkin kaikille yhteisiä haas-
teita kuntakentän infran hoidossa 
ja ne ovat perin tuttuja myös ko-
neyrittäjille: suuret urakkakoot 
keskittävät markkinoita ja digita-
lisaation hyödyntäminen on haas-
teellista sekä pk-yrityksille että 
kunnille. Lisäksi Reinan mukaan 
uusiomateriaalit ja niiden käyttö 
keskusteluttavat kuntia infraky-
symyksissäkin.

Traktoriurakointi uhattuna

Koneyrittäjien puheenjohtaja 
Asko Piirainen nosti avauspu-
heessaan esiin traktoriurakoin-
nin. Traktoreiden liikenneluvat 
poistuvat  kesällä 2018 liikenne-
kaariuudistuksen myötä, mut-
ta sen jälkeen lausunnolle tuotu 
luonnos uudesta tieliikennelaista 
uhkaa rajoittaa traktorien moni-
käyttöisyyttä ja palauttaa traktorit 
vain ja ainoastaan peltotöihin. Li-
säksi SKAL on esittänyt käyttövoi-
maveroa traktoreille sekä niiden 
päiväkorttimahdollisuuden pois-
toa tai ainakin maksun kuusin-
kertaistamista.

Piirainen ei lämmennyt näille 
rajoitteille.

– Traktoreiden keskeisin omi-
naisuus on niiden monikäyttöi-
syys esimerkiksi työkonekäy-
tössä kuormauksessa, aurauk-
sessa tai voimanlähteenä. Se, et-
tä olemassa olevaa traktorikalus-
toa voidaan käyttää joustavasti, 
on yhteiskunnan etu, koska se on 
omiaan estämään tarpeettomia in-
vestointeja. Kaluston käyttörajoi-
tukset johtavat kaluston ylikapasi-
teettiin, mistä meillä on riittämiin 
kokemuksia muilta lähitoimialoil-
ta, Piirainen sanoi.

Työpaikoilla tapahtuva 
opetus talkoilla?
Huoli konetyöalojen kohtalosta 
ammatillisen koulutuksen uudis-
tuksessa kasvoi juuri liittovaltuus-
ton kokousviikolla, kun maan hal-
litus antoi esityksensä uudistuk-
sesta.

Uudistus uhkaa romuttaa vä-
häisenkin mahdollisuuden kor-
vata työpaikoilla tapahtuvan ope-
tuksen menetyksiä yrityksille. Ai-
empi työssäoppimisvaihe (tops) 
korvautuu uudistuksessa koulu-

tussopimuksella ja työpaikalla ta-
pahtuvalla opetuksella. Aiemmin 
koulutuksen järjestäjä pystyi mak-
samaan korvausta topsista yrityk-
selle, mutta muutoksen jälkeen tä-
tä mahdollisuutta ei enää ole, jos 
hallituksen esitys toteutuu sellai-
senaan. Erityisen merkittävä tämä 
menetys on pienryitys- ja pääoma-
valtaisilla aloilla, kuten esimerkik-
si konetyöaloilla.

Kun oppilas on työpaikalla op-
pimassa koneyrityksessä, yrittäjä 
käyttää opetukseen omaa ja hen-
kilökuntansa työpanosta. Lisäksi 
yritys menettää oppimisen aika-
na koneen tuotoksen laskuna jo-
pa suuremman summan. 

– Koneyrittäjällä koko tuotanto 
kärsii ja pahimmillaan koko ”teh-
das” seisoo. Menetyksessä puhu-
taan jopa sadoista euroista päi-
vässä. Se, ettei tällaista tulonme-
netystä osaksikaan korvattaisi, 
johtaa räikeään epätasa-arvoon 
pienyritysvaltaisilla aloilla, Piirai-
nen totesi.

Yhteiskunta kuitenkin kaipaa 
kipeästi uusia osaajia myös näille 
pienyritysvaltaisille aloille.

Ammatillisen koulu-
tuksen uudistuksen 
tavoitteena on lisätä 
työpaikoilla tapah-

tuvaa koulutusta. Työpaikoil-
la tapahtuvan koulutuksen li-
sääminen jää kuitenkin pel-
käksi haaveeksi pienyritys- 
ja pääomavaltaisilla konetyö-
aloilla, jos samalla poistetaan 
mahdollisuus vähäiseenkin 
koulutuskorvaukseen, kuten 
hallitus on esittänyt. Hallituk-
sen esityksessä on työpaikal-
la tapahtuvassa koulutukses-
sa unohdettu eri alojen eri-
tyispiirteet ja ne kohtuutto-
mat tuotannonmenetykset, 
joita työpaikan tarjoaminen 
oppimisympäristöksi aiheut-
taa pienyrityksissä pääoma-
valtaisilla aloilla.

Maarakennus- ja metsäko-
neenkuljettajan koulutus tun-
nustetaan erittäin kalliiksi, 
kun se tehdään oppilaitoksis-
sa. Mutta heti kun siirrytään 
koulutussopimuksen mukai-
seen työpaikalla oppimiseen, 
koulutuksen pitäisi tapahtua 
talkoilla.

Kun oppilas on työssä oppi-
massa koneyrityksessä, yrittä-

Koneyrittäjien liittovaltuusto:

Työkonealat mopen osalle 
ammatillisessa koulutuksessa?
Työpaikoilla tapahtuvan opetuksen kustannuksia tulee 
jakaa koko yhteiskunnan tasolla, jos halutaan turvata 
pienyritysvaltaisten toimialojen työvoiman osaamis- ja 
uusiutumistarpeet, vaati Koneyrittäjien liittovaltuusto 
28.4.2017 Helsingissä.

jä käyttää opetukseen omaa tai 
koneenkuljettajansa työpanos-
ta sekä menettää koko ajalta 
koneen tuotoksen laskuna jo-
pa suuremman summan. Ko-
neyrittäjällä koko tuotanto kär-
sii ja pahimmillaan koko ”teh-
das” seisoo. Menetyksessä 
puhutaan jopa sadoista eurois-
ta päivässä yhdestä oppilaasta.

Pienyritysvaltaiset konetyö-
alat jäävät räikeän epätasa-ar-
voiseen asemaan, jos työpai-
kalla tapahtuvan koulutuksen 
menetyksiä ei voida korvata 
millään lailla. Yhteiskunta kui-
tenkin tarvitsee konetyöalojen 
osaajia jatkossakin.

Tämä karsii käytännössä 
myös nuorten ammatinvalin-
tavaihtoehtoja. Voiko nuori val-
mistua ammattiin tai valitseeko 
nuori alan, joka ei pysty tarjo-
amaan työpaikalla tapahtuvaa 
koulutusta. Syrjitäänkö samal-
la koneista ja laitteista kiinnos-
tuneita nuoria, jotka kaipaavat 
käytännön tekemistä?
Ammatillinen koulutus kai-
paa oppilaitosten ja työelämän 
hyvää yhteistyötä ja sitä tulee 
edelleen kehittää eri alojen eri-
tyispiirteet huomioon ottaen.

Suomen Kuntaliiton 
varatoimitusjohtaja Timo 
Reinan mukaan kuntien 
tulisi käydä korjausvelan 
kimppuun suunnitelmallisesti, 
pitkäjännitteisesti ja 
elinkaarikustannukset 
huomioon ottaen.

Traktoriurakointi 
ja konetyöalojen 
epätasa-
arvoinen kohtalo 
ammatillisen 
koulutuksen 
uudistuksessa 
huolettivat 
Koneyrittäjien 
puheenjohtajaa 
asko Piiraista 
avauspuheessa.

Liittovaltuuston yhteydessä luovutettiin 
tasavallan presidentin myöntämät 
kunniamerkit Koneyrittäjien toiminnassa 
ansioituneille. Toimistosihteeri Mirva 
Revontuli Keravalta sai Suomen Valkoisen 
Ruusun I luokan mitalin ja koneyrittäjät 
Seppo Saarelainen Lieksasta, Esko Pelto-
arvo Himangalta ja Marko nummijärvi 
Kauhajoelta saivat Suomen Leijonan 
ansioristin.
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Ii Iijoen Rauta Iisalmi Savon Rautaosa Oy Imatra Imatran Varaosakeskus Oy Isojoki Metallipaja Heikki Alakortes Joensuu Joensuun Konekeskus Oy Jämsä KJ-Myynti Oy 
Kajaani Kainuun Ar-Kar Oy Kalajoki Rautio Tools Oy Kangasniemi KT-Kiinnitys Kankaanpää Pentti Korpela Oy Karjaa AD-Center Kauhava Lakeuden Kone Kaustinen MM-
Tools Oy Kemi Kemin autopalvelu/Ojanperä Kemi Kemijärvi Tarvikekeskus Oy Keuruu Keuruun Saha ja Erä Oy Kitee Kiteen Konediesel Kittilä Konevuokraus Timpuri Oy Kiuru-
vesi Osuuskunta Itämaito Kokkola Kokkolan Työkaluässä Kolari Kolarin Rakennustarvike Oy Kouvola Agri-Kymi Oy Kuhmo No-Pan Auto Oy Kuortane Kuortaneen Kone ja Tar-
vike Kuortti Kuortin Rautakauppa Kurikka I-Racing Kuusamo Kone Pajula Oy Lahti LTV Oy Laitila Sä-Le Lappajärvi Lappajärven Osuuskauppa Lapua Saarenpää Oy Lieksa 
A & K Heikura Oy Lohja Sara-Tuote Oy, Tarvikekolmio Oy Loimaa Loimaan Hihna & Varaosa Oy Mariehamn Bo-Bil Ab Mikkeli Etukone Oy, Tools Mikkeli Oy Muhos Peman Oy Mynä-
mäki Varsinais-Suomen Konetarvike Nilsiä Syvärin Konehuolto Oy Nivala Nivalan Konevaruste Oy Nummela Sara-Tuote Oy Nurmes A & K Heikura Oulainen Oulaisten Autovara-
osapalvelu Oy Orivesi Paven Auto Oy Parkano Parkanon Puupiste Pieksämäki Metkohuolto Oy Pielavesi AE-Kukkonen Oy Pietarsaari Wikro Tools Pihtipudas Maaselän Maa-
talous Oy Porvoo Ferme Agri Oy, Porvoon Mikrokulma Pudasjärvi Perhemarket Pertti Heikkinen Punkalaidun E. Myllyniemi & Kumpp. Pyhäsalmi Pyhäsalmen Auto- ja Traktorihuolto 
Pöytyä Jarmo Lalli Oy Raahe Ouluntien Autohuolto Oy Raisio AD-Turku Ranua Ranuan Tarvikekeskus Oy Rauma Rauman Varaosahalli Oy Riihimäki Konepaja Mankinen Oy Rova-
niemi Tarvikekeskus Oy Ruukki Rauta Maatalous Jaatinen Oy Saarijärvi Konehuolto Hannu Hoppula Oy Sastamala Kiviniitty Savonlinna Linnan Kone Oy Seinäjoki Seinäjoen 
Konerengas Oy, E-P:n Kone ja Tarvike Siilinjärvi Siilin Autotalo Sodankylä Sodankylän Helahoito Somero Rautanet Somero Sotkamo Erkki Tuhkanen Oy Suomussalmi Tasalan 
Kuukkeli Oy Suonenjoki Pieksän Auto-Osa Oy Tampere Traktorivaraosa ja -tarvike Tervajoki Tervajoen Autohuolto Oy Tornio Autopalvelu Ojanperä Oy Turku Turun Konekeskus Oy 
Tuuri E-P Koneosat Oy Uusikaupunki Vakka-Suomen Varaosakeskus Oy Vaasa Tervajoen Autohuolto Oy TAHWa Varkaus Kimmon Kone Oy Viitasaari Viitasaaren Konetarvike Oy 
Virrat Virhydro Oy Vöyri Vöyrin Kone ja Traktori Ylitornio Rauta & Kone Nippeli Oy Ylivieska Vieskan Konetarvike Oy Ähtäri Jari Ruha Oy Äänekoski Huolto Harpent Oy

KoneurakointiKoneurakointi
Extrat

Muoviset 
polttoainesäiliöt 
• tuotto 12 V 30 l/min, 

24 V 50 l/min
• pumppu 12 V / 24 V, 

akkukaapelit 2 m, letku 4 m, 
alumiinipistooli

• säiliössä hönkäventtiili
• ei vaadi ADR-tutkintoa
• imuletkussa sulkuventtiili 

3/4” ennen pumppua, 
pohjaventtiili ja imusihti

• täyttöyhde DN100 korkilla
• materiaali polyeteeni, LDPE
• nosto alhaalta trukilla
• lukittava kansi
• UN 31 A tyyppihyväksytty• UN 31 A tyyppihyväksytty

250 l
• P 900 mm, L 630 mm, K 750 mm

420 l
• P 1006 mm, L 958 mm, K 758 mm
• säiliön sisällä loiskelevy

Polttoaine-
pumppusarjat
dieselille 
• 2800 rpm, 140 W
• tuotto 40 l/min
• imukorkeus 1,5 m
• 10 bar
• metallinen 

polttoainepistooli 
1”, pyörivällä 
liittimellä

• valurautainen 
pumpun runko

• kumiletku 4 m
• 3/4” BSP-liittimet
• IP55
• itseimevä

Hydrauliöljyt 205 l
• voiteluyksiköille ja hydraulisille 

ohjausjärjestelmille

Hydraulic Basic 32
• ISO VG 32, DIN 51524 OSA 

3 HVLP, ISO-L-HV, VICKERS 
I-286-S, M-2950-S

Hydraulic Basic 46
• ISO VG 46, DIN 51524 OSA 

3 HVLP, ISO-L-HV, VICKERS 
I-286-S, M-2950-S

Ilmastointilaitteen
kompressorit 12 V
• tehdasuusi, malli 7H15

• NH 60, M-, 
TM sarjat

KAC014

480,-

• Valtra 6000, 8000, 
T- ja XM-sarjat

KAC021

499,-

• CIH 5100, 5200, 85, 
95, CS, CVX, MX-sarjat

KAC001

560,-

• MF5000-, 6000-, 
7000-, 8000 sarjat

KAC005

650,-

• JD 6000-, 6010-, 
6020 sarjat

KAC009

850,-
voitelee varmasti!

FC0450

FC0260

Asiantuntevaa palvelua!

TYNNYRIT 
RAHTIVAPAASTI 

SUOMESSA!

Tarjoukset voimassa 9.7.2017 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

I-286-S, M-2950-S

I-286-S, M-2950-S

Tarjoukset voimassa 9.7.2017 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

• säiliön sisällä loiskelevy

FC0260 798,- FC0450 995,-

WKOH32-200 399,-
(1,95 e/l)

WKOH46-200 399,-
(1,95 e/l)

12 V / 22 A

MEG35100 119,-

24 V / 12 A

MEG35101 149,-

hiab.fi

SEEING IS BELIEVING

TM

HIVISION      OHJAUSJÄRJESTELMÄN AVULLA 
KÄYTÄT NOSTURIASI TUTUILLA OHJAIMILLA 
NIINKUIN TÄHÄNKIN ASTI

■  Tee kuorma ajoneuvosi ohjaamossa
■  Optimaalinen työturvallisuus ja ergonomia
■  Säästä polttoaineen kulutuksessa
■  Saavutat enemmän hyötykuormaa
■  Saatavilla useaan nosturimalliin

TM

Myynti:
Hannu Iivanainen  puh. 0400 377 837
Mika Kalliosaari  puh. 040 670 7885
Richard Sillman  puh. 040 642 333
Janna Wolin   puh. 040 706 7022

HiVision TM mukana Puunkuormaajamestari-kiertueella. 

Katso kiertuepaikkakunnat ja tietoa      Puunkuormaajamestari.

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

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

OLETKO SINÄ PUUNKUORMAAJAMESTARI 2016?

Ma 18.4. Vantaa   Volvo Truck Center, Vetotie 4

Ti 19.4. Forssa   Volvo Truck Center, Aukeentie 3

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

To 21.4. Pori   Volvo Truck Center, Korjaamonkatu 1

Pe 22.4. Tampere  Volvo Truck Center, Nuutisarankatu 19

Ma 25.4. Lahti   Volvo Truck Center, Jatkokatu 1

Ti 26.4. Mikkeli   Raskaspari Oy, Kinnarinkatu 3A

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

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

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

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

Pe 13.5.  Kajaani   Wetteri Power Oy, Sokajärventie 2 

Ma 23.5. Kuusamo KTK, Revontulentie 4

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

To 26.5. Kemi   Wetteri Power Oy, Valiontie 8

Pe 27.5. Oulu   Wetteri Power Oy, Poikkimaantie 31

Ma 30.5. Nivala   Neste, Urheilutie 2

Ti 31.5.  Pietarsaari  Ess-Crane Yrittäjänkatu 10

Ke 1.6.  Seinäjoki  Käyttöauto Oy, Pohjankaari 2

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

Pe 2.9 Loppukilpailu klo15 FinnMetko, Jämsä 

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

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

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

Puunkuormaajamestari 2016



kannattavuuden konetasolla. Met-
säkoneen kuljettajien halutaan ole-
van tuottavia ja taitavia moniosaa-
via metsäalan ammattilaisia. Tällai-
nen kuljettaja ei myöskään saisi ai-
heuttaa ylimääräistä remonttia ko-
neelle ja siten ylimääräisiä kustan-
nuksia. Hyvät kuljettajat ovat siis 
kustannustehokkaita. Ja kaiken 
lisäksi työn pitäisi tuntua mielek-
käälle työntekijästä. 

Otetaan esimerkki. Jos havai-
taan, että hakkuukoneen kuljettaja 
käyttää rungon siirtämiseen kaa-
tosahauksen jälkeen keskimäärin 
1,5 sekuntia enemmän aikaa muut 
kuljettajat. Ensimmäisenä tulee to-
dennäköisesti mieleen, että muilla 
kuljettajilla nosturinohjaus on sää-
detty nopeammaksi ja silti he pys-
tyvät motorisesti hallitsemaan työ-
liikkeen ilman puusto- tai konevau-
rioita. Toisena voi tulla mieleen, et-
tä muut kuljettajat tekevät työliik-
keen eri tavalla. He jättävät joita-
kin turhia liikkeitä pois. Tekevät-
kin vaikka ”puomin alle”. Kolman-
tena voi tulla mieleen olosuhteet: 
täytyy asetella kaikki oksamassa 
ajouralle kantavuutta parantamaan 
ja juuria suojaamaan.

Antavatko FM-ohjelmistot sit-
ten suoria vastauksia edellisiin ky-
symyksiin? FM-ohjelmisto voi an-

Metsäkonevalmistajat tar-
joavat koneketjujen hal-
lintaohjelmistoja met-
säkonetyön kustannus-

tehokkuuden seurantaan ja kuljetta-
jien kehittämiseen. Niitä kutsutaan 
englanninkielisillä sanoilla Fleet 
Management -järjestelmiksi (ly-
hennettynä FM). John Deerellä ky-
seisiä ohjelmistoja edustavat Tim-
berOffice ja JDLink, Ponssella Opti 
Office ja Ponsse Fleet Management 
sekä Komatsulla MaxiFleet. Lisäk-
si on olemassa myös yleisen Stand-
Ford-standardin tiedostomuotoihin 
perustuva ohjelmisto Tietohipun 
Savotta-ohjelmisto.

FM-ohjelmistoissa on yleensä 
kaksi osa-aluetta: kuljettaja- ja ko-
nekohtainen seuranta sekä koneka-
luston hallinta, seuranta ja vertailu. 
Kuljettajan ja koneen tasolla FM-oh-
jelmistot kertovat ajanmenekeistä, 
tuottavuudesta ja polttoaineenkulu-
tuksesta. Tietoja saadaan kohden-
nettua rungonkokoluokille ja työ-
vaiheille. FM-ohjelmistot siis esittä-
vät informaatiota, mitä koneesta ja 
toimintaympäristöstä on mitattu ko-
neen antureilla.

FM-ohjelmiston avulla yrittäjä voi 
vertailla samanmerkkisiä koneitaan 
ja eri kuljettajia keskenään erilais-
ten muuttujien suhteen. Ohjelmis-

tot auttavat koneiden huoltojen ja 
siirtojen hallinnassa. Työskente-
lyn reaaliaikaisen kannattavuuden 
seurantaa ohjelmiin ei ole vielä ra-
kennettu, valitettavasti. Lisäksi eri-
merkkisten koneiden vertailu on 
käytännössä mahdotonta jonkin tie-
tyn merkin FM-ohjelmistolla.

Tuotos yhdistettynä 
kustannuksiin
Tietohipun ohjelmistolla yrittäjä voi 
verrata eri merkkisiä koneita kes-
kenään ajankäytön ja tuottavuuden 
suhteen yhdistäen tiedot kirjanpi-
dosta saatavaan kustannustietoon. 
Näin ollen tuottojen ja kustannus-
ten vertaaminen ja tehottomaan 
toimintaan puuttuminen ovat hel-
posti toteutettavissa. Viime vuosi-
na uudistetun StandFord-tiedon-
siirtostandardin sisältö mahdollis-
taa nykyisin työvaihekohtaisen työ-
ajanseurannan, sillä uudessa Stan-
Fordissa aikajaottelua on paloiteltu 
pienemmäksi. Työvaihejaottelu on 
tosin edelleen huomattavasti ylei-
semmällä tasolla kuin mille FM-oh-
jelmistoissa päästään. Tietohipun 
ohjelmistot hyödyntävät tätä Stan-
Fordin uutta jaotteluominaisuutta. 

Keskeinen ero metsäkoneval-
mistajien FM-ohjelmistojen ja Tie-

tohipun ohjelmiston välillä on infor-
maation esittämisen lähtökohdissa. 
FM-ohjelmistoilla päästään tarkas-
telemaan toimintaa tarkasti kone-
tasolle, kun sen sijaan Tietohipun 
ohjelmistoilla tarkastelun näkökul-
ma on koneyrityksen kannattavuu-
dessa. Molemmissa on hyvät puo-
lensa. FM-ohjelmistot tukevat pal-
jon myös koneen teknisen kunnon 
ylläpitoa. 

Tietohipun ohjelmistolla yrit-
täjä voi tehdä päätelmiä eri merk-
kisten koneiden paremmuudes-
ta, koska ohjelmiston toiminta pe-
rustuu standardiin. Ruotsissa met-
säyhtiö SCA:lla ollut käytössä ruot-
salaiseen tyyliin sopiva ”sosiaalinen 
Big Data -järjestelmä” metsäkone-
tiedon suhteen. Siinä yrittäjät luo-
vuttavat ajankäyttö-, tuotos- ja polt-
toaineenkulutustiedot tietokantaan 
ja saavat vastineeksi vastaavaa tie-
toa erimerkkisistä koneista koko-
luokittain luokiteltuna. Tämä tieto 
mahdollistaa erilaiset kone- ja tuo-
tosvertailut. 

Tukea kuljettajan työhön 

Kuinka FM-ohjelmistot voivat hyö-
dyttää itse tuottavuuden tekijää eli 
kuljettajaa? Hän on se henkilöä, jo-
ka viime kädessä ratkaisee työn 

Koneketjujen 
hallintaohjelmilla 
kustannustehokkuutta 
toimintaan 
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HEIKKI OVaSKaInEn, METSäTEHO 

Metsäkoneyrityksen 
tuottavuuden ja 
kustannustehokkuuden 
seuraamiseen on saatavilla 
hyviä apuvälineitä. 
Tuottavuutta ja 
kustannustehokkuutta 
voidaan parhaiten 
kehittää panostamalla 
tietotekniikkaan, 
automaatioon ja 
henkilöstöön. Eritoten 
kuljettajien osaamisen 
kehittäminen, seuranta 
ja ylläpito tulisikin 
nähdä keskeisenä osana 
metsäkoneyrityksen 
jatkuvaa kehittämistä 
yhdessä muun toiminnan 
seurannan kanssa. 

Heikki Ovaskaisen jutussa otetaan esille esimerkki 
Ruotsista. Sen mukaisessa toimintamallissa kone-
yrittäjät luovuttavat asiakkaalle tietoa ja saavat asi-
akkaalta vastineeksi vastaavaa tietoa erimerkkisistä 
koneista kokoluokittain luokiteltuna. Tämä tieto 
mahdollistaa erilaiset kone- ja tuotosvertailut.   Esi-
merkin takaa löytyy sisarjärjestöltämme saadun 
tiedon mukaan tilanne, että metsäyhtiö SCA 
käytännössä vaatii alihankkijoitaan luovuttamaan 
ajankäyttö-, tuotos- ja polttoaineenkulutustietoja 
tietokantaan, josta SCA pääsee tarkastelemaan 
yrittäjien koneiden ja kuljettajien tietoja.  Palauttee-
na lienee muutakin kuin konevertailuja. Todennäköi-
sesti tiedot ”kävelevät” vastaan hintaneuvotteluissa 
tai muissa vaatimuksissa. 

Koneyrittäjien liiton näkemys on, että tällainen ali-
hankkijan liikesalaisuuden piiriin luettavan tiedon 
vaatiminen ja lähettäminen asiakkaan käyttöön on 
ehdottoman huono asia. Sen sijaan olisi hyvä, jos 
kyettäisiin rakentamaan järjestelmä, johon yrittä-
jä voi kerätä omistamisensa taikka käyttämiensä 
koneiden ajankäyttö ja tuotostietoja sekä saa-
da niistä vaivatta johtamista taikka kannustavan 
palkkauksen kehittämistä edistäviä raportteja. Ja 
tämän lisäksi hän voisi saada yleistä vertailutietoa 
muiden vastaavien yritysten tallentamista tiedoista. 
Tämän tiedon perusteella voisi vertailla erilaisissa 
olosuhteissa omaa ja yleistä suoritustasoa, verrata 
erilaisten koneitten suorituskykyjä eri olosuhteissa 
ja ottaa asia tarkasteluun monesta näkökulmasta. 
Oleellista on, että tällainen tieto on palveluita tuot-
tavan yrityksen käsissä, ei asiakkaan käsissä.  Asi-
akkaan oikeampi rooli olisi kannustaa yrittäjää ke-
räämään ja hyödyntämään keräämäänsä tietoa ja 
siten kehittää omaa liiketoimintaosaamistaan omilla 
oivalluksillaan.  

SIMO JaaKKOLa, KOnEYRITTäJIEn LIITTO

Koneyrittäjät Suomessa ei 
katso suopeasti SCA-tyyliä

Rahoitusratkaisujemme avulla sinä voit keskittyä olennaiseen.

Kysy lisätietoa metsäkone- ja hyötyajoneuvomyyjältäsi tai 
Danske Financen yhteyshenkilöiltä:

Metsäkoneet: Hannele Siira, puh. 040 559 4146 (pvm/mpm)
Hyötyajoneuvot: Vesa Eskonheimo, puh. 050 423 8435 (pvm/mpm)

sähköposti: etunimi.sukunimi@danskebank.fi 

Pohditko rahoitusta?Pyydä aina

rahoitustarjous

Danske

Financelta!
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taa asiaa kuvaavaa informaatiota 
eli toisin sanoen: raportoida tekni-
sesti kuljettajan työliikkeistä. Työ-
mallia voidaan muuttaa, jos olosuh-
teet ja kuljettajan taidot sen salli-
vat. Työympäristöstä taikka kul-
jettajan sensomotorisista ominai-
suuksista FM-järjestelmä ei an-
na tietoa suoraan. Jos selitys suu-
rempaan ajanmenekkiin on erilai-
sessa työympäristössä, asia selvi-
ää työympäristöä tarkastelemalla 
ja työohjeista sekä pomon kanssa 
juttelemalla. Näin voidaan selvit-
tää olisiko jokin toinen tuottavam-
pi tapa yhtä hyväksyttävä kuin käy-
tössä oleva. Toisin sanoen, antaako 
ympäristö mahdollisuuden muut-
taa työmallia niin, että se nopeut-
taa siirtoliikettä ja siten koko työ-
tä. Sen sijaan taitotason ja koneen 
säädön väliseen yhteyteen FM-oh-
jelmisto ei anna (vielä) vastausta: 
järjestelmä ei pysty mittaamaan 
kuljettajan sensomotorista taitota-
soa. Taitotasoa voi indikoida kuljet-
tajan tuottavuustaso tai jokin muu 
suure.

FM-ohjelmistot tuottavat paljon 
informaatiota, mutta ohjelmistojen 
kyky ohjeistaa toimimaan uudella 
tavalla on vielä puutteellinen. Oh-
jelmistojen automaattisesti jalosta-
ma tieto on kuljettajan toiminnan 
kehittämisen kannalta vajavaista. 
Tiedon synnyttämiseen ja työtapo-
jen uudelleen ajatteluun tarvitaan 
edelleen ihmisen päättely- ja yh-
distelykykyä. Sinällään kuljettaja-
kin voi tehdä numeerisesta vertai-
lutiedosta päätelmiä, mutta keinot 
työsuorituksen tehostamiseen voi-
vat olla väärät. Näin ollen on tarvet-
ta henkilöille, jotka osaavat diagno-
soida ja räätälöidä kaikesta infor-
maatiosta sopivan reseptin kuljet-
tajan taitojen kehittämiseksi.

Entäpä henkinen 
työhyvinvointi? 
Metsäkonetyö on tunnetusti vaa-
tivaa ja silloin on tärkeää huoleh-
tia työhyvinvoinnista. Erilaiset fyy-
siset riskit sekä yhä enemmän 
henkiset haasteet työn monipuo-
lisuudesta ja vaatimustasosta kuin 
myös yksinäisestä luonteesta joh-

tuen ovat olemassa. Vertaistukea 
ja vertailupintaa työkavereista ei 
ole joka päivä tai kuukausikaan 
saatavissa. Palaute tulee useim-
miten työn tuloksen ja työjäljen 
omatoimisen tutkiskelun kautta. 
Ja jos ei tule ”palautetta” ulkopuo-
lelta, niin tällöin on luultavasti on-
nistunut työssään. Siksi henkis-
tä työhyvinvointia on muun mu-
assa se, että työntekijällä on kirk-
kaana mielessä yhteisesti sovittu 
työn tavoite, niin määrällinen kuin 
laadullinen. Kun kuljettaja tietää 
työskentelevänsä riittävällä suo-
ritustasolla, hän voi olla tyytyväi-
nen itseensä.

Hyvä tapa tavoitteen määritte-
lyyn on kehityskeskustelu kul-
jettajan ja työnantajan kesken. 
Siinä kuljettajalle asetetaan rea-
listinen mutta kunnianhimoinen 
tuottavuustaso, joka tulisi saavut-
taa huomioiden vallitsevat korjuu-
olosuhteet ja kuljettajan taitotaso. 
Tavoitteen asettamisessa ja sen 
toteutumisen seurannassa Fleet 
Management -järjestelmät ja vas-
taavat auttavat yrittäjää sekä kul-
jettajaa. Asetettava tuottavuusta-
so on suhteessa yrityksen toimin-
taympäristöön ja eritoten kustan-
nusrakenteeseen: enemmän tulisi 
tienata kuin syödä. Tähän vaihee-
seen on jo päästy Tietohipun Sa-
votat -ohjelmistolla, mitä Motoajo 
Oy on ollut mukana kehittämässä 
(Koneyrittäjä 8/2016). 

Yhteenveto

Nykyisillä markkinoilla olevilla 
FM-ohjelmistoilla löydetään hy-
vin yrityksen kustannusraken-
teen kipupisteet ja kuljettajien 
työhön saadaan lisää tehoja mit-
tausinformaation avulla, mutta 
analyysien tekeminen edellyttää 
usein vielä kokeneen ammattilai-
sen silmää. Kannustava tavoite-
palkkaus edellyttää tarkkaa tuot-
tavuustietoa, jota voidaan FM tai 
standardiin perustuvilla ohjelmis-
toilla jo kätevästi tuottaa.

Tuloskalvosarja koneketjujen 
hallintaohjelmistojen vertailus-
ta on Metsätehon verkkosivuilla: 
www.metsateho.fi
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Koulutuspäivän tarkoituk-
sena oli kerrata ja sel-
keyttää metsäkoneiden 
lavettikuljetusten liittyvä 

ohjeistusta. Tämän kautta paran-
netaan ymmärrystä ja yhteistyötä 
yrittäjien sekä viranomaisten välil-
lä. Päivä alkoi 2 tunnin mittaisel-
la teoriaosuudella, jossa vanhem-
pi konstaapeli Heikki Laukka-
nen sekä ELY-keskuksen liiken-
neasiantuntija Esko Tolvanen 
kertoivat erikoiskuljetuksista. Si-
säosuuden jälkeen ulkona käytiin 
läpi metsäkoneiden sitomisia ja 
koneiden kuljetuksiin tarkoitettu-
jen kuljetuslavettien vaatimuksia. 

– Metsäkoneiden kuljetukset 
ovat aina erikoiskuljetuksia ja kul-
jettamiseen tarvitaan erikoiskulje-
tusajoneuvo. Koneen kuljettami-
seen tällaisella ajoneuvolla tarvi-
taan ELY-keskuksen myöntämä 
erikoislupa, totesi sisäosuuden 
aluksi raskaan liikenteen erikois-
kuljetuksiin perehtynyt vanhem-
pi konstaapeli Heikki Laukkanen 
Mikkelin liikkuvasta poliisista.

Erikoiskuljetusajoneuvolla, täs-
sä tapauksessa kuljetuslavetilla, 
saa kuljettaa vain yhtä jakama-
tonta kappaletta. Tämä tarkoittaa 
yhtä hakkuukonetta tai ajokonet-
ta. Kuljetuslavetin valaistuksen ja 
heijastimien tulee olla myös sää-
dösten mukaiset. Sidontaan tai 
tuentaan käytettyjen työvälinei-
den (ketjut yms.) tulee olla ehjät 
ja toimivat.

– Kuorma on tuettava tai si-
dottava joka suuntaan. Kuorman 
sidontojen tulee kestää eteen-
päin kuorman painon verran se-
kä taakse ja sivuille puolet kuor-
matusta painosta, kertoi Heikki 
Laukkanen.

Polttoaine ja kone 
samassa kuljetuksessa
Kuljetuslavetilla saa metsäko-
neen kuljetuksen yhteydessä 
kuljettaa lisäksi enintään 1000 
litraa polttoainetta vuotamatto-
massa ja hyväkuntoisessa säili-
össä. Säiliön ei tarvitse olla hy-
väksytty vaarallisten aineiden 
kuljetukseen. Käytännössä täl-
laista paikalliskuljetusta koske-
vat siis kaikki muut vapaaraja-
kuljetuksen määräykset. Pelk-
kä polttoainesäiliön kuljettami-
nen lavetilla ilman konetta on 
kiellettyä.

– Muut polttoainekuljetukset 
ovat ns. ADR-kuljetuksia, joita 
Suomessa säätelee vaarallisten 
aineiden kuljetuksia koskeva ns. 
VAK-lainsäädäntö. Tällöin tarvi-
taan Liikenteen turvallisuusvi-
raston (Trafin) myöntämä ADR-
lupa, lisäsi Laukkanen.

Metsäkoneiden kuljetuksi-
en osalta tuli jonkin verran ky-
symyksiä yleisöstä. Lähinnä ky-
seltiin polttoaineiden kuljetuk-
sesta metsäkoneen kuljetuksen 
yhteydessä.

– Kuljetusajoneuvon tankissa 
oleva polttoaine tai kuljetuslave-
tin päällä olevan työkoneen tan-
kissa oleva polttoaine eivät ole 
VAK-määräysten alaisia, täydensi 
Laukkanen.

Laukkanen esitteli lyhyesti polt-
toaineiden kuljetukset tilavuus-
luokittain:

– Alle 450 litran säiliö ei vaa-
di rahti-/lähetyskirjaa. Kun men-
nään 450-1000 litran välille, polt-
toainesäiliön tulee olla UN-tyyppi-
hyväksytty sekä kuljettajalla tulee 
olla kuljetuksen mukana rahti-/lä-
hetyskirja.

ajopiirturi ja 
ammattipätevyys
Ensimmäisen esityksen lopuksi 
käytiin läpi ajopiirturia ja kuljet-
tajan ammattipätevyyttä koske-
va lainsäädäntö. Koneen kuljetuk-
set vaativat aina ajopiirturin käyt-
töä, koska ajoneuvoyhdistelmän 
massa ylittää 7,5 tonnia. Nykyi-
sin piirturit ovat tavallisesti digi-
piirtureita. Ajopiirturissa on luval-
lista käyttää vain omaa ajokorttia.

– Metsäkoneenkuljettajalta ei 
vaadita koneen siirrossa lavetti-
kuljetuksena ammattipätevyyttä, 
mutta tyhjänä ajoa varten ammat-
tipätevyys tarvitaan, lisäsi Heik-
kinen

Itä-Savon koneyrittäjien pu-
heenjohtaja Seppo Pulkkinen 
täydensi, että käytännössä kaikil-

la hänen työntekijöillään on am-
mattipätevyys juuri tyhjänä aja-
misen edellytysten takia.

Poliisi  
erikoistuu  
kuljetuksiin
Heikki Laukkanen kertoi esityk-
sensä päätteeksi, että poliiseilla-
kin on omia erikoistumisaluei-
taan mm. raskaan liikenteen val-
vonta ja erikoiskuljetukset. Hän 
kuitenkin muistutti, että säädök-
set ovat kaikille samat, ja niitä tu-
lee noudattaa tässä muodossa.

Päivän toisessa esityksessä 
kuultiin ELY-keskuksen liiken-
neasiantuntija Esko Tolvasen nä-
kemyksiä liikenteeseen sekä eri-
koiskuljetuksiin liittyen. 

–- Tavallisesti erikoiskuljetuk-
sissa vahinko sattuu, kun kulje-
tettava esine on liian korkea. Täl-
löin aiheutetaan tavallisesti va-
hinkoa silta- tai opasterakenteil-
le. Siltarakenteiden vaurioitues-
sa vahingot saattavat nousta to-
della suuriksi.

Tolvanen muisteli, että hänen 
uransa aikana erikoiskuljetuk-
silla sattuneita kuolemaan joh-
taneita onnettomuuksia on ollut 
kaksi. Näissäkin syynä on ollut 
enemminkin sattuma kuin huo-
limattomuus.

– Erikoiskuljetuksia tehdään 
vuosittain vähintäänkin satojatu-
hansia, Tolvanen kertoi.

Erikoiskuljetusluvat 
Pirkanmaan 
ELY-keskuksesta
ELY-keskus on keskittänyt kaikki 
erikoiskuljetusten lupien myöntä-
miset Pirkanmaan ELY-keskuk-
selle Ahvenanmaata lukuun ot-
tamatta. Tolvasen mukaan lupien 
myöntäminen on nopeaa ja suju-
vaa. Lupien hinnat vaihtelevat ta-
vallisesti 70-200 euron välillä. 

– Erikoiskuljetuksilla ja sen lu-
vanvaraisuudella pyritään paran-
tamaan liikenteen sujuvuutta se-
kä turvallisuutta. Lisäksi pyri-
tään minimoimaan infran vaurioi-
ta, Tolvanen muistutti.

Näin kevään kynnyksellä tilai-
suudessa keskusteltiin myös puu-
tavaran varastoinnista ja kelirikon 
vaikutuksesta tiestöön. Kelirikko-
merkkien noudattaminen on tär-
keä osa teiden kunnon ylläpitoa. 
Puutavaraa ei saa varastoida lin-
ja-autopysäkeille. Jos puutavaran 
varastointiin haluaa pyytää poik-
keusluvan, soitot tulee osoittaa 
kunkin alueen ELY-keskuksen 
aluevastaavalle, joka voi myöntää 
luvan omalle toimialueelleen.

Ulkona päivään osallistuneita 
odotti kaksi kuljetuslavettia hak-
kuukoneineen. Liikkuvan polii-
sin raskaan kuljetuksen valvon-
nan uusin kalusto oli paikalla. 
Uutta punnituslaitteistoa ryhdyt-
tiin heti testaamaan. Poliisista ar-
vioitiin, että tämänlaisia autoja po-
liisilla on koko maassa tällä het-

kellä 3-5 kappaletta. Punnituksen 
yhteydessä tarkasteltiin hakkuuko-
neiden sidontaa ja tukemista kulje-
tuslavettiin.

– Erikoiskuljetusten kiinnityk-
set ja sidonnat hoidetaan koneyri-
tyksissä erittäin ammattitaitoises-
ti. Joskus poikkeuksia kuitenkin tu-
lee valvonnassa vastaan. Tavallisesti 
syynä sakkoon tai huomautukseen 
ovat puutteet metsäkoneen kiinnit-
tämisessä tai sidonnassa, Heikki 
Laukkanen poliisista kertoi.

Lavettiauto  jopa 16  
metriseksi
Päivän aikana keskusteltiin myös ly-
hyesti parhaillaan lausunnolla ole-
vasta esityksestä, jossa Liikenteen 
turvallisuusvirasto (Trafi) tulee uu-
distamaan erikoiskuljetusmääräyk-
set 1.6.2017 lukien. Koneyrittäjien 
kannalta muutos tulee olemaan ko-
neenkuljetusajoneuvojen vapaan ra-
jan kasvattaminen 16 metriin. Aiem-
min vapaa raja on ollut 12 metriin as-
ti, ja poikkeusluvalla on saanut raken-
taa 13 metrisen kuljetuslavetin.

– Muutos ei tuo meille lisäarvoa, 
sillä 12-13-metriset kuljetuslavetit 
ovat meidän olosuhteisiin maksimi-
mittaiset, mietti Itä-Savon Koneyrittä-
jien puheenjohtaja Seppo Pulkkinen.

Päivän sisältö ja sen tuoma vuo-
rovaikutus koettiin onnistuneeksi, 
niin yrittäjille kuin viranomaisille-
kin. Todettiin, että tällaisille tapah-
tumille on varmasti tilausta myös 
jatkossakin.

Lavettikoulutuspäivä Punkaharjulla:

Polttoainekuljetukset 
kiinnostivat yrittäjiä
Itä-Savon Koneyrittäjien yhdistys järjesti yhteistyössä auto-Kilta Oy:n, Poliisin ja ELY-keskuksen kanssa metsäkoneiden 
kuljetuksiin liittyvän koulutuspäivän maaliskuun viimeisenä päivänä Harjun Portissa, Punkaharjulla. aurinkoinen sää 
ja mielenkiintoinen aihe olivat keränneet paikalle kaikkiaan 24 osallistujaa, joista 16 oli yhdistyksen jäseniä tai heidän 
työntekijöitään. Yleisöstä kyseltiin poliisilta eniten polttoaineiden kuljetuksesta metsäkoneen kuljetuksen yhteydessä.

Heikki Laukkanen Mikkelin liikkuvasta poliisista kävi läpi erikoiskuljetusten säädöksiä Itä-
Savon Koneyrittäjille.

Lavettikoulutuspäivä oli kerännyt Punkaharjulle mukavasti osallistujia.

 ELY-keskuksen liikenneasiantuntija Esko Tolvanen kertoi erikoiskuljetusten 
käytännöistä osana liikenneturvallisuutta.

Itä-Suomen Koneyrittäjien puheenjohtaja Seppo Pulkkinen kuunteli jäsenistön kanssa 
tarkkaavaisena päivän esityksiä.

aurinkoinen ja keväinen päivä loivat miellyttävät olosuhteet päivän ulko-osiolle, jossa 
oli esillä poliisin ja yrittäjien kalustoa.

Yhdessä keskusteltiin metsäkoneiden kuljetusten sidonnoista, mikä osaltaan 
parantaa yhteistyötä ja ymmärrystä toimijoiden välillä.

ja
o.

fi

Kiinnostaako työ raskaiden 
koneiden parissa?
Suorita raskaskalustomekaanikon tai 
metsäkoneasentajan ammattitutkinto Jämsän 
ammattiopistossa. Saat hyvät valmiudet nykyaikaiseen 
raskaskonetekniikkaan. 

Koulutukset alkavat 28.8.2017. Opiskelu on 
monimuoto-opiskelua ja kestää 1–2 vuotta. 
Tutkinnoissa on myös oppisopimusmahdollisuus. 

Lisätiedot Jämsän ammattiopisto: 
Risto-Matti Koskinen, puh. 040 341 4408 tai 
Mauno Korhonen, puh. 040 341 4382

Lisätiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus: 
Sari-Anne Myllyaho, puh. 040 341 5186

Koulutuksiin on jatkuva haku:  
www.jao.fi/jamsanaikuiskoulutus > 
Koulutushaku
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Metsäteollisuus on tehnyt suuria 
investointeja, jotka lisäävät puun 
kysyntää. Puun tarve kasvaa en-
tisestään, jos suunnitteluvaihees-

sa olevista investoinneista toteutuu osakin. 
Puun käytön lisäämisen mahdollistaa valtion 
osarahoituksella toteutetut metsien hoidon in-
vestoinnit viimeisten vuosikymmenten aika-
na. Nykyisten Kemeraongelmien keskellä on 
syytä muistaa, että valtion tuki voi olla tehokas 
kokonaisuuden kannalta, kuten puuston kas-
vun lisääntyminen todistaa. Tähän puuston li-
sääntyneeseen kasvuun ja hakkuupotentiaa-
liin pohjautuvat suunnitelmat varsinkin Poh-
jois-Suomen uusista biotuotetehtaista.  

Metsänhoitoyhdistykset tarvitsevat 
kumppaneja

Metsänhoitoyhdistykset hakevat puunkorjuu-
palvelun tuottajiksi monipuolisia yrityksiä. Ti-
laa on niin osa-aikaisille kuin päätoimisillekin 
koneyrittäjille. Pääosa puista korjataan pit-
käaikaisiin sopimuksiin perustuvilla kump-
panuuksilla. Osa-aikaisia yrittäjiä käytetään 
erityisesti talvisin tasaamaan korjuuhuippu-
ja. Metsänhoitoyhdistysten oman korjuupal-
velun tavoite on toimia sellaisella volyymilla, 
että puumarkkinat toimivat. Avainyrittäjät to-
teuttavat isoimmat korjuumäärät. Avainyrittä-
jyydessä on tärkeintä, että sopimuksen mukai-
set korjuumäärät ja muut tavoitteet täyttyvät.

Metsänhoitoyhdistyksissä 
muutospaineita

Metsänhoitoyhdistysten muutos vapaan yh-
distystoiminnan muotoon on ollut haaste. La-
kisääteisen metsänhoitomaksun poistuminen 
pudotti pois yhdistysten rahoituspohjasta var-
man noin 27 miljoonan euron potin. Näillä jä-
senmaksuilla pystyttiin kattamaan noin puolet 
metsänhoitoyhdistysten rahoituksesta. Muu-
tokseen ei kuitenkaan ole vastattu vähentämäl-
lä toimihenkilöitä vaan kehittämällä ja virtavii-
vaistamalla toimintaa sekä lisäämällä liiketoi-
mintaa. Puukaupan hyvä veto tuo myös muita 
palvelumahdollisuuksia. Esimerkiksi metsän-
hoitoyhdistysten suunnittelemien lannoitusten 
määrä on kasvanut merkittävästi.

Palvelujen muutostarpeita lisää erityisesti 
metsänomistajakunnan kaupungistuminen ja 
etämetsänomistuksen lisääntyminen. 

Puunkorjuun kehitystarpeita

Puunkorjuun kausivaihtelu on ongelma, jo-
ka on ratkaistava, koska korjuumäärät tulevat 
kasvamaan ja ilmastonmuutos lyhentää tal-
via. Metsän ja metsänomistajan näkökulmas-
ta korjuuvaurioita on vältettävä. Kesäaikainen 
korjuu kuitenkin onnistuu, kunhan se suunni-
tellaan huolellisesti ja toteutetaan säänmukai-
sesti. Muutaman viikon sateettoman jakson jäl-
keen soidenkin puunkorjuu onnistuu kesällä. 
Kesällä myös kantavien metsäteiden merkitys 

korostuu. Mitä lähempänä tietä voidaan toi-
mia, niin sitä paremmat edellytykset ovat on-
nistuneelle korjuulle.

Metsäteiden osalta huolestuttavaa on toteu-
tusmäärien romahdus vuonna 2016. Nykyisen 
Kemeran säännöt eivät kannusta suunnittelu-
organisaatioita kasaamaan yhteishankkeita. 
Yhteishankkeen kasaajalla ei ole varmuutta, 
että pääsee toteuttamaan hankkeen tai että sil-
le saadaan ajallaan julkista rahoitusta. 

Tiirola pelkää, että metsäteiden toteutus-
määrät pysyvät alhaisina tämän Kemerakau-
den. Jatkossa yhteishankkeiden kasaamisek-
si voisi harkita metsänomistajille tätä tarkoi-
tusta varten luvattavaa palveluseteliä. Palve-
lusetelin avulla yhteishankkeiden kokoaja sai-
si korvauksen työstään ja hankkeita syntyisi. 

Pudasjärveltä Petäjävedelle

Pudasjärveltä kotoisin oleva Mikko Tiirola 
hoitaa tätä nykyä lankonsa kanssa Petäjäve-
dellä maito- ja metsätilaa. Metsästä saatavat 
tulot muodostavat tilakokonaisuuden netto-
tuloista merkittävimmän osan. Taloudellisen 
turvan lisäksi metsä on Mikolle paikka, jos-
ta saa vastapainoa luottamustoimien vuoksi 
pääkaupungissakin vietetylle ajalle. Raivaus-
sahatöissä näkee konkreettisesti kädenjälken-
sä. Lisäksi metsästys ja yleinen metsän kehi-
tyksen seuraaminen ovat metsänhoitajakoulu-
tuksen saaneelle hyvä henkireikä.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola. Taustana Helsingissä narinkkatorilla oleva puurakentamisen taidonnäyte, Hiljaisuuden kappeli. 

- Metsäalalla puunkorjuun kakku on 
kasvamassa, totesi Mikko Tiirola. 

- Kummankin sopimusosapuolen 
on pidettävä kiinni sopimuksen 

velvoitteista, totesi Tiirola.

- Metsänhoitoyhdistysten itsetarkoitus 
ei ole ylläpitää rakenteita, vaan 

tuottaa tehokkaita ja metsänomistajia 
hyödyttäviä palveluja metsänomistajille, 

totesi Tiirola.

- Taimikonhoidon tukia voisi 
jatkossa harkita maksettavaksi 

de minimis -sääntöön perustuen, 
jos siten voitaisiin välttää nykyinen 

ennakkosuunnitteluvelvoite,  
totesi Tiirola.

Metsänhoitoyhdistykset 
tarvitsevat  
monipuolista  
yrittäjäkuntaa
MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja 
Mikko Tiirola totesi, että alihankinta lisääntyy 
metsänhoitoyhdistyksissäkin. Jo nyt varsinkin 
metsäsuunnitteluun liittyviä toimihenkilötöitä teetetään 
yrittäjillä. Puunkorjuupalveluja ostetaan jatkossakin sekä 
osa-aikaisilta että päätoimisilta koneyrittäjiltä.

TIMO MaKKOnEn

www.komatsuforest.fi

Ylivieskassa 
puoli Yhdeksän
Kehittyneet logistiikan palvelut tekevät mahdolliseksi 
varaosien ja tarvikkeiden nopeat yli yön -toimitukset. 
Komatsu-metsäkoneiden tapauksessa onni on 
keskusvaraston sijainti Arlandan isossa solmukohdassa, 
josta Komatsu Forestin lähetykset liittyvät satojen muiden 
yritysten tavaravirtaan matkalla Suomeen tai eri puolille 
maailmaa. Kotimaan kamaralla reittien haarauduttua 
kollit siirtyvät maantiekuljetuksiin, lähellä määränpäätä 
aamun varhaisina tunteina matkassa on enää yksittäisiä 
paketteja niitä odottaville huoltopisteille ja asiakkaille.

Muutos aikaisempaan on valtava. Palvelu nopeutui, 
perilletulovarmuus parani ja varastoinnin määrä väheni 
koko palveluketjussa, mikä antoi mahdollisuuden  
alentaa varaosien ja tarvikkeiden hintoja.

Yöllä kuljetetaan, päivällä asennetaan
Ylivieskan huolto- ja varaosapiste, Konehuolto Kivioja Oy, 
ei kuulu suurimpien hyötyjien joukkoon uudessa 
logistiikkajärjestelyssä, vaikka sielläkin hypättiin aimo 
askel nopeamman palvelun suuntaan.  
Työpäivän lopuksi tilatut tavarat saapuvat Ylivieskan 
palvelupisteeseen täsmällisesti seuraavan aamun puoli 
yhdeksään mennessä. ”Lähetykset tulevat täsmällisesti, 
paketit tuodaan tiskille saakka. Meille jää lähes koko 
päivä normaalia työaikaa asentaa saapuneet osat, 
etenkin jos kone on ehditty tuomaan 
korjaamohalliin. Toisinaan saapunut 
varaosa jatkaa metsään huoltoauton 
matkassa tai sitä on asiakas tullut 
noutamaan”, kertoo Hannu Kivioja.
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Alan digitalisaatiokehitys läh-
ti liikkeelle koneohjaukses-
ta ja sähköisistä tarjouksista, 
mutta sen nähdään ulottuvan 

nyt jo laajemmallekin, aina maaraken-
nusalan yritysten arkisiin rutiineihin 
laskutuksesta palkanmaksuun.  Päi-
vässä esiteltiin useita maarakennus-
yrityksen arkea helpottavia tietojär-
jestelmiä ja ratkaisuja. Liitto teettää 
maarakennusalan tietojärjestelmistä 
selvitystyötä, joka entisestään auttaa 
eri järjestelmien ominaisuuksiin ja so-
veltuvuuteen tutustumista.  

Painetta kuntien 
tilaajaosaamiselle
Jos digitalisaatio aiheuttaa alan yri-
tyksissä paineita sen käyttöönottoon 
ja hyödyntämiseen, aiheuttaa se pai-
netta myös tilaajapäässä. Maaraken-
nuspäivän avannut varapuheenjohta-
ja Markku Suominen oli huolissaan 
kuntien tilaajaosaamisesta ja varsin-
kin digitalisaation sille aiheuttamista 
haasteista.

Parhaimmillaan kuntien tilaajaosaa-
minen auttaa pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä pysymään mukana hankintakil-
pailuissa ja sitä kautta vältetään mark-
kinoiden keskittyminen. Tilaajaosaa-
misella voidaan varmistaa, että pienet 
ja keskisuuret maarakennusalan yri-
tykset pystyvät tarjoamaan palvelui-
taan suoraan kunnille eikä niiden tar-
vitse toimia suurempien yritysten ali-
urakoitsijoina. 

Tilaajaosaamisen rapistuminen on 
kuitenkin ollut kunnissa ongelmana 
jo ennen digiaikaa, eikä kilpailutusten 
siirtyminen sähköiseksi ole ainakaan 
vähentänyt sitä. Suomisen mukaan 
sähköisten kilpailutusten tarjouspyyn-
nöissä on havaittu jäykkyyksiä ja epä-
selvyyksiä ja osassa on ollut kyse ni-
menomaan käytetyn järjestelmän omi-
naisuudesta. Kunnassa on oltava tilaa-
jaosaamista ja järjestelemien olisi tuet-
tava sitä. Näin ei aina ole.

– Tilaaja ei kuitenkaan voi mennä 
sen selityksen taakse, että ”järjestel-
mät eivät taivu tähän”. Uusien työvä-
lineiden käyttöönotto vaatii sekä tilaa-
jalta että tarjoajalta aikaa, resursse-
ja sekä vastuuta opetella järjestelmän 
käyttöä, Suominen sanoi.

Rantatunnelista mallia

Käytetään mitä välineitä hyvänsä, on 
varsinainen maarakennustyö edel-
leen perin juurin konkreettista ja sii-
tä esimerkin päivässä tarjosi Lemmin-
käinen Infra Oy:n projekti-insinööri 
Matti Aitomaa kertomalla Suomen 
pisimmän maantietunnelin, Tampe-
reen Rantatunnelin rakentamisesta. 
Tampereen kaupunkikuvaa Näsijär-
ven rantamilla paljonkin muuttanut 
rakennusprojekti toteutettiin allians-
simallilla. 

Rantatunneli otetaan käyttöön tou-
kokuussa – etuajassa ja kuluiltaan al-
le budjetin, vaikka rakennuskohde on 

vaativa ollutkin. Rakennustyömaan 
resurssit olivat suurimmillaan kaksi 
vuotta sitten toukokuussa. Aitomaan 
mukaan työmaalla on kaikkiaan työs-
kennellyt noin 2000 henkeä, yhtä ai-
kaa työmaalla heitä on enimmillään 
ollut reilu 400. Koneita työmaalla oli 
tuolloin yhteensä 138.

Työvaiheiden limittäminen koros-
tuu tunnelirakentamisessa.

– Tunnelirakentaminen ei nopeudu 
lisäämällä porukkaa, totesi Aitomaa.

Erityisiä haasteita projektiin Ai-
tomaan mukaan toivat muun muas-
sa  valtavat korkeuserot, jotka vaati-
vat paljon tukemista. Rakoileva kallio 
aiheutti myös rakentajille huolta, sa-
moin pilaantuneet maat. Pilaantunei-
den maiden olemassaolo tiedettiin jo 
suunnitteluvaiheessa, mutta niiden 
määrä yllätti silti. Näsijärven rantaa 
on 1950-60-luvuilla täytetty rakennus-
jätteellä ja paikalta löytyi mm. beto-
ninkappaleita ja tiiliä.  Pilaantuneiden 
maiden määrä oli arvioitua suurempi 
ja sen seulonta ja käsittely aiheutti ar-
vioitua enemmän kustannuksia.

SIRPa HEISKanEn

Maarakennuspäivät Mansessa

Painetta 
puolin ja 
toisin
Paperin vaihtaminen bitteihin kiinnostaa 
maarakennusalan Koneyrittäjiä, sen 
osoitti Tampereella pidetty Koneyrittäjien 
Maarakennuspäivä. 

Omat haasteensa asettivat jo olemassa olevat rakenteet 
ja niiden toimintojen häiriötön sujuminen rakentamisen ai-
kana. Valtatie 12 oli pidettävä koko ajan liikenteellä eikä lä-
heisen Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuolto saa-
nut häiriintyä.

– Naistenlahden voimalaan ajaa turverekka noin tunnin 
välien, Aitomaa kertoi.

Lisäksi oli vältettävä aiheuttamasta häiriöitä läheisen 
junaradan raideliikenteelle.

Toteuttaminen allianssimallilla on Aitomaan mukaan aut-
tanut työn etenemistä aikatulun mukaisesti ja jopa sen edel-
lä. Allianssimallissa kaikki osapuolet, tilaaja, toteuttaja ja 
suunnittelija, sopivat yhdessä ja yksimielisin päätöksin työs-
tä ja tavoitekustannuksista. 

– Moni kritisoi, että on helppo pysyä aikataulussa ja bud-
jetissa, kun saa itse olla niistä päättämässä, mutta ei se näin 
mene. Kolmas osapuoli auditoi sovitut asiat, myös kustan-
nukset ja hinnoittelun tason, Aitomaa sanoi.

Allianssi sopii yhdessä paitsi tavoitteet, myös kannustin/
sanktiojärjestelmän. 

Tampereen Rantatunnelissa allianssin osapuolet olivat 
Liikennevirasto, Tampereen kaupunki, Lemminkäinen 
Infra Oy, Saanio & Riekkola Oy ja A-Insinöörit Suunnitte-
lu Oy. Aliurakoitsijat työmaalla toimivat perinteisellä sopi-
musmallilla.

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

 Digitalisaatio aiheuttaa painetta kuntien tilaajaosaamiselle, sanoi 
varapuheenjohtaja Markku Suominen Maarakennuspäivässä.

Tampereen 
ammattikorkeakoulun 
lehtori Eero nippala 
on tuttu vieras 
Maarakennuspäivässä. 
Tällä kertaa 
nippala lupaili jo 
aavistuksenomaista 
positiivista virettä 
alalle puhuessaan 
maarakennusalan 
näkymistä.

Projekti-insinööri Matti aitomaa kertoi 
Rantatunnelin rakentamisesta.

KIRa-digi-hanke 
on perustettu 

vauhdittamaan 
kiinteistö- ja 

rakentamisalan 
digitalisaatiota. 

Käynnissä 
parhaillaan 

olleesta 
hankehausta 

kertoi hankkeen 
projektipäällikkö 
Teemu Lehtinen. 

www.kiradigi.fi

allteq Solutionsin 
toimitusjohtaja 
Jarkko nurmi esitteli 
ratkaisuja liikkuvan 
työn ohjaukseen. 
www.allteq.fi

Myyntipäällikkö Jari Heikkinen Mastercom 
Oy:stä esitteli heidän ratkaisuaan, Kiho-palvelua, 
jolla kentän tapahtumat saadaan siirtymään 
reaaliaikaisesti mm. raporteiksi, palkkalaskelmiksi 
ja laskuiksi. www.kiho.fi

Myyntijohtaja Tuomas 
numminen admicom Oy:stä 
puolestaan esitteli adminet-
toiminnanohjausjärjestelmää. 
www.admicom.fi

DCS Finland Oy:n 
Pasi Joensuu 
kertoi työmaan 
tiedonhallinnasta 
Infrakitillä. www.
infrakit.com

Rakennustieto Oy:n tuotteita 
saa sekä perinteisellä paperilla 
että sähköisenä. niitä esitteli 
projektipäällikkö Sirpa Väisänen.
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Turun ja Oulun vastaavat 
konepäivät ovat suppe-
ampia, mutta paikallises-
ti tärkeitä. Suomen Tela-

koneen järjestämät Telakonepäi-
vät Humppilassa ovat kevään ava-
ukset alueella. Pelkkä kone- ja lai-
tekauppa ei enää yksin riitä, mak-
karaa, oheistapahtumia ja markki-
nahumua tarvitaan rinnalle. Vuon-
na 2002 ensimmäinen Mansen Mö-
rinät on kasvanut ja laajentunut ny-
kyiselleen. Kävijämäärää on vaikea 
arvioida, monta liikettä jää käymät-
tä pitkien etäisyyksien takia, bus-
sikuljetuksista ja kartoista huoli-
matta. Koneyrittäjillä oli Ilvekses-
sä maarakennuspäivä 7.4. aihee-
na digi-maailma, siitä erikseen täs-
sä lehdessä ja jo numerossamme 
2 maaliskuussa oli digi-asiasta en-
nakkoa. Tunnelma Tampereella oli 
odottavan toiveikas. Rakentamisen 
hienoinen elpyminen on ollut hyvä 
uutinen konekauppiaillekin, ja en-
nen kaikkea maarakennuksen ko-
neyrittäjille. Varmaa on jo se, että 
pakettiautokauppa lähti alkuvuon-
na reippaaseen nousuun. Hyvä 
merkki on sekin. 

Uutuudet jo etukäteen

Mansen Mörinöiden uutuudet 
lueteltiin jo etukäteen Tampereen 
pörssi-julkaisuissa ja myös Möri-
nöiden kotisivuilla. Uutuuksia oli 
rajallinen määrä, mutta jotain kui-
tenkin aina löytyy. Ab Konevel Oy 
Finlandin, kehittämä ja valmista-
ma Ecoweedkiller - rikkakasvien 
torjuntaan suunniteltu ekologinen 
ja myrkytön kuumavesilaite. Lai-
te on herättänyt ansaittua kiinnos-
tusta, hinnaltaan noin 22 000 eu-
ron laitteella tuhotaan rikkakasvit 
ja esim. vierasperäiset kasvit ilman 
herbisidejä. Kuuman veden (98 – 
100 astetta) käyttö on ekologista 
ja turvallista maaperälle ja käyttä-
jälle. Laitteen kokonaispaino polt-
toaine- ja vesisäiliöineen on noin 
830 kg. Valmistajan kertoman mu-
kaan, kuumavesilaitteesta on teh-
ty ja tehdään ammattikorkeakoulu-
tason tutkimukset. Laitetta esitteli 
Jari Vuorenmaa yhtiön Lempää-
län toimipaikassa. 

ERKKI EILaVaaRa

Mansen Mörinät – yli 
50 yritystä mukana 
koneriehassa

Kuva 8.
RealParts kaupassa oli useilla 
laitevalmistajilla omat looshit.

Kuva 9.
Putket puhtaaksi Konevel – 
maahantuomilla ROM Compact - 
laitteilla. Laite painaa noin 210 kg, lisänä 
vesisäiliö kooltaan 400 litraa. Myös 
graffitien poistamiseen seinäpinnoilta. 

Kuva 10. 
Uutta oheisohjelmaa edusti puutavaran 
kuormauskisa, Volvo Truck Tampereen 
piha-alueella, myös Cargotec – HiVision 
varusteinen Loglift - kuormaaja 
kiinnosti kävijöitä. 

Kuva 11.
Kaapeliaura on nykyisin monen 
kaivuyrittäjän varustuksessa. 
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Laajasti Pirkkalaan ja Sarankulmaan sekä 

Lempäälän Ideaparkin alueelle sijoittuva 

Mansen Mörinät on Tampereen seudun 

maarakennuskoneliikkeiden kevätrieha. 

Kuva 1.
Moottoritien kupeessa 
Lempäälässä, Wihurin 
pihassa komeili vuoden 
1966 pyöräkuormaaja, CaT 
988a. 340 hv, 35 tonnia ja 
ajettuna 100 000 h. Wihurin 
omistama ja juhlavuoden 
todellinen vetonaula.

Kuva 2.
Wihurilla oli CaT - 
kaivinkoneita esillä ja 
kokeiltavana useita. 
Teemana oli ns perättömät 
CaT:it. Koneet olivat 
esillä myös moottoritien 
penkalla. Makkarabaari 
tarjosi Tapolan mustaa 
makkaraa ja juhlavaa 
syntymäpäiväkakkua. 

Kuva 3.
Wihurin piha-alueella oli 
esillä myös Stark-tuotteet.

Kuva 4.
Puolalainen Dressta 
– TD-15R, puskukone 
repijällä, on Esa Puustisen 
rinnakkaistuote LiuGong 
maansiirtokoneille. 
Cummins moottori, 6,7 
litraa, 164 kW, noin 21 
tonnia. LiuGong omistaa 
Dresstan.  

Kuva 5.
Lempäälän RealMachineryllä 
oli toimintaa jo 
perjantaiaamusta.  Doosan 
kaivukoneiden ohella 
kauko-ohjattava pikku 
täryjyrä ammann kiinnosti.

Kuva 6.
RealMachineryllä 
käytettyjen koneiden luona 
oli vilinää.

Kuva 7.
Uutuus rikkakasvien 
torjuntaan, Ecoweedkiller 
– Konevel Lempäälän 
toimipisteen vetonaula.
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Lähes 20 yrityksen tukema Puunkuormauksenmestari - kisa 2017 alkoi 
Volvo Truck Tampereen toimipisteen piha-alueelta 6.4.2017. Karsintoihin 
odotetaan aikaisempien vuosien tapaan yhteensä yli 1000 kisaajaa 20 eri 
paikkakunnalle. Kesätauko on 11.5 – 28.8., mutta sen jälkeen karsitaan 

taas taajalla ohjelmalla. Usealla paikkakunnalla ollaan kaksi päivää. Finaali on 
Tuurin Kyläkaupalla 30.9.2017. Kisan facebook-sivut ovat pääasiallinen tietoläh-
de karsintaan haluaville. Kisan pääjärjestäjät ovat Cargotec Oyj:n Loglift- ja Jon-
sered kuormaintuotteet sekä Volvo Truck Finland. Mukana menossa on alusta 
alkaen myös HiVision varusteinen hytitön puutavarakuormaaja, tällä kertaa Vol-
von päällä. Muita kisakiertueen tukijoita ja aktiivisia mukanaolijoita ovat mm. Jy-
ki, Alucar, SKAL, MKY, A-Vakuutus, SKF, Teboil, Kraatz Oy, Michelin, Tamtron, 
Nordea. Joukko on hyvin edustava, kun puhutaan autokalustolla puutavaran kul-
jettamisesta tehtaille ja sahoille.

Kisa toteutetaan 32. kerran. Kisan alkupiste oli Salossa 5.4.1988, joten histori-
aa on takana. Tällä kertaa mukana Itä-Suomen karsintakierroksella on myös alu-
een oppilaitoksia. ”Metsä Puhuu uusille osaajille” - projektilla Savon Ammatti- ja 
aikuisopisto sekä Ylä-Savon ammattiopisto ovat toimijoina mukana karsintaki-
soissa. Järjestäjät panevat erityistä painoa tämän vuoden kisatapahtumassa alalle 
hakeutuviin nuoriin. Lehdistötilaisuudessa useampi yritysedustaja painotti alal-
le hakeutumisen tärkeyttä. Vuotuinen tarve on 350 työntekijän luokkaa. Hiab:in 
myyntipäällikkö Jani Koskinen onnitteli Tampereella em. oppilaitoksia ensim-
mäisen HiVision varusteisen kuormaajan ostajina. Opetukseen tulee näin moder-
nit työkalut ja samalla myönteistä julkisuutta alalla karsintakisojen kautta. Kier-
tuetapahtumaa kehitetään edelleen tämän vuoden aikana ja vuonna 2018 otetaan 
mahdollisia kehitysnäkökohtia huomioon. Kisan finaali vuonna 2018 on näillä 
näkymin FinnMETKO2018 - tapahtumassa Jämsässä, kuten se oli vuonna 2016.

Taustaa – tärkeä toimiala kansantaloudessa

MKY:n Kari Palojärvi kertoi Tampereen lehdistötilaisuudessa muutaman perus-
luvun, mistä on kysymys raakapuun ajossa Suomessa. Kuorma-autoja oli vuonna 
2012 ajossa 1370, kun niitä oli vuonna 2016 1284 kpl. Kokonaispainot ovat muut-
tuneet ja samalla kokonaishakkuumäärä on kasvanut ja kasvaa, Palojärvi kertoi. 
Puutavarakuljetusten osuus on kasvussa kokonaistonnikilometreissä. Noin 70 % 
puusta kulkee kumipyörän päällä tonnikilometreillä mitaten. Puutavara-auto on 
tien päällä noin 150 000 km vuodessa, kuutiometrejä kulkee vuodessa noin 40 000. 
Koko maassa Palojärven mukaan ajetaan miljoona kuormaa puutavaraa vuoden 
aikana. Autoa kohti polttonestettä kuluu 100 000 litraa. Autokokonaisuuden hin-
ta, perävaunuineen ja kuormaimineen, on noin 350 000 euroa. Yrityksiä on alal-
la noin 700, joilla on 1500 ajoneuvoa ja suoraan 3500 työntekijää. Kuljetusyrityk-
sessä on keskimäärin viisi henkilöä töissä ja autoja noin 2,2 kpl / yritys. Asiak-
kaiden lukumäärä on vähäinen metsäkonsernien Suomessa. Erityisen monet yri-
tysedustajat, myös MKY:n Palojärvi, otti esille maanteiden siltojen ja maaseudun 
maanteiden heikon kunnon sekä kasvavan korjausvelan. Raakapuun korjuun ja 
kaukokuljetuksen kannalta ne ovat avaintekijät, jotta raakapuunkulutuksen kas-
vuun voidaan vastata.

Tampereella Mansen Mörinöiden yhteydessä oli useita 
lehdistötilaisuuksia, joista yksi avasi komeasti Puunkuormaajamestari 
2017-kiertueen. 

Yli 1000 osallistujan karsintakisasarja alkoi
kuva1  
Eduskunnan terveiset toi 
Tampereen kansanedustaja 
Mikko alatalo. alatalo 
kävi läpi lainsäädännössä 
tapahtuvia muutoksia koskien 
mm liikennettä ja teiden 
kunnostamista.

kuva2
HiVision ohjausjärjestelmällä 
varustettu kuormaaja on 
asennettu Volvo WoodPro 
FH16 750 (8x4R) päälle, 
silläkin kisataan oma kisansa 
kiertueella.

kuva 3
Hiab:in myyntipäällikkö 
Jani Koskinen (vas.) 
onnitteli Ylä-Savon miehiä 
HiVision varusteisen Loglift 
- puutavarakuormaimen 
hankinnasta 
simulaattoreineen, keskellä 
Ville Remes ja oikealla Jari 
Kaarakainen.
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Volvo Truck Turun 
aluejohtaja Kimmo 
ahonen otti vastaan 
kansanedustaja Mikko 
alatalon. 

Kilpailua valmisteltiin 
Tampereen Volvo 
Trucksilla 6.4. aamulla. 
Kilpailuauto on Volvo 
WoodPro FH16 750 
(8x4R), kuormaimena 
Loglift 118S96. 
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autoja, lumiauroja ja 
asiakassuhteita
Maamess on koonnut virolaiset 
henkilöautojen maahantuojat, 
vaikka moottorimessuja on pit-
kin vuotta. Näyttelyn tunnelmat 
olivat hyvät, olipa sää mikä tahan-
sa. Talven lumenpoistokalustoa 
oli esillä entiseen tapaan. Talou-
den virkistyminen kuului puheis-
sa jonkin verran. Halleissa oli esil-
lä paljon paikallisia elintarvikkei-
ta myytäväksi asti. Maatalouden 
ja karjanhoidon koneet kattavat 
kolmanneksen näyttelystä. Puu-
tarhatuotteet mm ruohonleikku-
rit ovat kattavasti esillä. Metsuri-
en sahauskisa vetää aina yleisöä. 
Tartossa viihdytään ja hoidetaan 
asiakaskontakteja, kuten messuil-
la kuuluukin. Ruotsalaisia kone-
alan yrityksiä oli poissa, koska El-
mia Wood tulee jo kesäkuun alus-
sa vastaan. Hintataso on alueella 
edelleen kunnossa. Telttaravinto-
lan ruoka-annos oli 4 - 10 euron vä-
lillä. Pääsylippu oli 9 euroa, mistä 
ryhmille lisäksi iso alennus. Kol-
men päivän lippu maksoi 20 eu-
roa. Seuraavat Maamessut ovat 20 
- 22.4.2018. Hotellien hinnat ovat 

kysynnän myötä nousseet voi-
makkaasti, kuten jo keväällä 2016 
oli tapahtunut. 

Metsäkonepuoli kattava

Vaikka metsädemoa ei tällä ker-
taa toteutettu, oli metsäkoneval-
mistajat lähes kaikki paikalla. Uu-
tuutena Virossa esiteltiin Komat-
su 931xC kahdeksanpyöräinen 
iso harvesteri. Uutta oli myös Ko-
matsun varaosapalvelun ja huol-
tosopimusten edelleen kehittämi-
nen, nopeuttaminen ja uudistami-
nen Suomessa ja Baltianmaissa. 
Koneyrittäjien kannalta merkittä-
vää asiaa esiteltiin maahantuojan 
Zeigo Service Ou:n osastolla. Val-
met ja Komatsu - merkin metsä-
koneita on Baltiassa arviolta yli 
300 kpl, Komatsulta kerrottiin. 
Sampo-Rosenlew oli esillä niin 
hakkuu- kuin ajokoneellakin. Ka-
rilaisen Lassella oli kaksi ProSil-
va - harvesteria osastollaan. Log-
set, John Deere Forestry ja Pons-
se Oyj olivat esillä perinteisillä pai-
koillaan maahantuojien avustama-
na. Koivulahden Logset viettää ke-
sällä 25 - vuotisjuhliaan, mitkä to-
sin alkavat jo Elmia Woodissa ke-

säkuussa, Logsetilta kerrottiin. 
Metsäkonevalmistajat odottavat 
Elmia Woodia suurin odotuksin. 

FinnMETKO2018 aloitti 
ulkomaan markkinoinnin
Entisten vuosien tapaan Finn-
METKO-näyttely ja Tarton Maa-
mess jatkavat osastoyhteistyötä 
myös ensi vuonna. Maamessin 
osasto on ollut FinnMETKO-hal-
lissa jo usean kerran Jämsässä. 
Tänä vuonna FinnMETKO2018 
esiintyi Tartossa yhdessä SeAMK 
eli Seinäjoen ammattikorkeakou-
lun kanssa osastollaan. SeAMK:lla 
on useita EU-kehittämisprojekte-
ja Tarton Maatalousyliopiston 
eli Maaulikoolin kanssa. Projek-
tit koskevat mm. hakelämmitys-
tä ja lämpöyrittäjyyttä sekä niiden 
edistämistä myös Virossa. Yhteis-
esiintyminen tuo myös edelleen li-
sää asiakkaita Virossa FinnMET-
KOon.

Tarto Näitusedin Maa-
mess täyttää 25 vuot-
ta. Maatalouden ohelle 
näyttely on koonnut Tar-

toon Suomesta metsäkoneväkeä 
ja – valmistajia. Maarakennusko-
neiden vuokraajat ja – maahan-
tuojat olivat jälleen päämerkki-
en osalta mukana. Bioenergialait-
teet ja polttopuun pilkontakoneet 
ovat kattavasti esillä. Isojen hak-
kurien maahantuojat olivat paikal-
la lähes kaikki. Kattilan valmista-
jat ovat myös hyvin edustettuna. 
Pelletti- ja hakekattiloita oli use-
ampikin tulilla. Kuorma-autojen 
maahantuojat ja päällirakenneva-
rustajat ovat mukana näyttelyssä. 
Muutama suomalainen päällira-
kentaja oli päättänyt jäädä pois vii-
me tingassa. Veekmas Oy Kiteeltä 
oli esillä modernilla tiekarhullaan, 
he olivat tehneet osallistumispää-
töksen vasta viime viikkoina.

kuva 1
Jusoil Oy panosti Tartoon lujasti 
hyvällä osastolla, toimintaa voidaan 
jatkossa siirtää enemmänkin Viroon. 

kuva 2
CaT D4 ehdoton vetonaula, vm. 1938 
kävi koko näyttelyn ajan, uudempien 
mallien rinnalla. 

kuva 3
Hakki-Pilkeen Veijo Kontro on 
kokenut Maamessin kävijä. Järeät 
klapikoneet ovat tätä päivää 
Virossakin.
 
kuva 4
Tarmo Kärbo (vas.) seurassaan 
SaloMachineryn miehet anssi ja 
Pertti Salo. Osastolla poikkesivat 
FarmiForestin Hannu Ojanperä 
ja Juha Pasanen. Pertti Salo täytti 
70 vuotta juuri messujen alla. 
Onnittelut!

kuva 5
Veekmas Oy:n 20 tn:in tiekarhu 
Tolosenmäestä oli näyttelyn 
erikoiskoneita. FG2428 oli esillä 
näyttelyn uudella ulkoalueella.
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Maamess 
Tartossa, 
messujen 25. 
juhlavuosi
aikalailla viileissä ja parin 
päivän osalta tosi märissä 
oloissa 20 - 22.4. toteutettu 
Maamess – maaseutunäyttely 
oli juhlavuoden näyttely.

Kone-Ketosen Jaakko 
Järvenpään hakkuupäät 
ja Mäntän Jak Oy:n 
kourat ovat samalla 
maahantuojalla Virossa. 
Kuvassa Jaakko Järvenpää 
kanssa anna Sahranen 
ja Kimmo Tossavainen 
Jak Oy:stä sekä Kone-
Ketoselta Johanna 
Peltoniemi (oik.). 

FinnMETKO2018 osastolla 
työskentelivät Risto 
Lauhanen (SeaMK), Mirva 
Revontuli (takana), Tiina 
Rajaniemi ja Jussi-Matti Kallio 
(oik). Vieraana Mart Rammo 
Virosta (2. vas.) ja vasemmalla 
Jarkko Schroderus TaV-
vetolaitemies Ylöjärveltä.

Jarkko Schroderus 
pysähtyi asiakkaansa, 
Pro Liftin, Raido 
Välkin ja andrus 
Malvan juttusille 
heti näyttelyn 
avauduttua.

Komatsu Forestia edustaa 
Zeigo Service Virossa. 

Tuomikosken Markulla 
on myyntivastuut 

venäjänkieltä käyttävissä 
maissa, mm Baltiassa. 
Osastolla uutuutena 

oli Viroon myyty 
ensimmäinen 931xc 

kahdeksanpyöräinen 
hakkuukone.

Seppo Koskela ja Mirva 
Revontuli ovat tuttuja 
Koneyrittäjistä pitkältä aikaa. 

John Deere 9620RX 
tela-alustainen 
suurtraktori oli 
pääkäytävän vetonaula
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käytön lisäämiseksi. Terminaali-
haketus on osoittautunut kustan-
nustehokkaaksi ja toimivaksi rat-
kaisuksi. Mattila kuitenkin heit-
tää rohkeasti ajatuksen siitä, kuin-
ka uudelle innovaatiolle olisi myös 
tilausta:

– Olen keskustellut yrittäjän 
kanssa, jolla oli hakkuukoneen 

Huomasimme, että tuo-
reesta puusta tehty ha-
ke todella paloi puh-
taasti, ja tuotti enem-

män energiaa kuin normaalisti 
käytetty kuivempi hake.

– Tutkimushankkeen ensim-
mäiset koe-erät Kauhavan läm-
pölaitoksella on ajettu, ja lisää tu-
loksia saadaan kesällä. Odotam-
me mielenkiinnolla tutkimustu-
loksia, Mattila toteaa.

Tuoretta haketta aina 
saatavissa
Tuoretta haketta on aina saata-
vissa, ja sen lämpöarvo on erin-
omainen. Tuorehakkeen tasalaa-
tuisuus auttaa pitämään lämpölai-
toksen tulipesän lämmön korkea-
na. Tuoreen puun korkea lämpö-
arvo johtuu erilaisista haihtuvis-

ta yhdisteistä (mm. alkoholit, ke-
tonit, fenolit) sekä puuhun sitou-
tuneesta vedestä, jotka vapautuvat 
palamisprosessissa. Tuorepuun 
määritelmässä on käytetty lähtö-
kohtana sitä, että puu on tällöin 
maksimissaan kuukauden van-
haa kaatohetkestä. Tällöin keski-
määräinen kosteus on 54%. Alhai-
sin kosteusprosentti on keskimää-
rin koivulla.

– Kauhavan lämpölaitos käyt-
tää nykyisin 98% puupolttoainetta 
ja vain 2% öljyä. Puupolttoaineen 
osalta 1/3 muodostuu kuoresta, 
1/3 sahajauhosta ja 1/3 tuorees-
ta puusta, kiteyttää Mattila.

Tuoreen puun polttaminen on-
nistuu lähtökohtaisesti kaikenko-
koisissa lämpölaitoksissa, mut-
ta nykytekniikalla investoinnin 
kannattavuuden rajana pidetään 
3 megawattitunnin (MWh) laitos-

kokoa. 10 MWh:n laitoksessa tuo-
reen puun polttaminen on jo todel-
la kannattavaa. Tällöin lämpöä tal-
teen ottavan pesurin hinta laskee 
suhteessa huomattavasti enem-
män verrattuna pienempään lai-
tokseen.

– Meillä on tarkoitus laajen-
taa tuoreen puun polttoa kahteen 
muuhun lämpölaitokseemme Ala- 
ja Ylihärmään. Tarkoitus on yhä 
kasvattaa tuoreen puun osuutta 
energiajakeena. Näiden laitosten 
kokoluokka on 3MWh, kun Kau-
havalla ollaan 10MWh:n kokoluo-
kassa, toteaa Mattila.

Laadukas kattilatekniikka 
avainasemassa
Jotta tuoreesta puusta saadaan 
kaikki hyöty irti, täytyy tehdä in-
vestointeja etenkin laadukkaaseen 
kattilatekniikkaan, joka polttaa te-
hokkaasti kosteampaa puuta. Läh-
tökohtana on se, että laitosten ko-
konaishyötysuhde on mahdolli-
simman korkea. Tähän päästään 
laitosten pesuriteknologialla, jon-
ka avulla varastoidaan polttami-
sesta syntyneen savukaasun läm-
pö, pestään syntyneet hiukkaset ja 
puhdistetaan lauhdevedet.

– Kattiloiden palamishyötysuh-
de parani uusissa kattiloissa 65-
85%:sta 90%:iin. Savukaasujen läm-
mön talteen ottamisen osalta pa-
rannus oli samansuuntainen, Mat-
tila tarkentaa.

– Kauhavalla investoitiin myös 
tekniikkaan, joka mahdollisti kau-
kolämpöverkon optimoinnin. Käy-
tännössä tämä vähensi lämmön 
verkostohäviötä. 

– Keskeisenä osana tuoreen 
puun polttamista on polttoaineen 
hankinta- ja varastointiketjun te-
hokkuus.

– Ensin ostimme osan polttoai-
neesta pihaan ja lastasimme siitä 
tarpeen mukaan. Tällöin osa ran-
kakasoista ”paloi paikoilleen”. 
Menetimme tuoretta raaka-ainet-
ta n. 15% vuodessa. Lastaukses-
ta aiheutui myös oma kustannuk-
sensa.

– Nyt ostamme tuoreen rangan 
suoraan laitosten polttoainevaras-
toon, jossa haketamme sen itse. 
Kiertoaika on tällöin max. 2 viik-
koa. Tuoreranka ostetaan kiinto-
kuutiometreinä, kertoo Mattila.

Kaikki raaka-ainejakeet eivät 
ole tällä hetkellä mahdollisia tuo-
repoltossa. Etenkin hakkuutäh-
teen joukossa olevat neulaset ovat 
toistaiseksi ongelma polttoproses-
sissa. Tämä johtuu niiden poltta-
misesta muodostuvasta kloridista, 
joka aiheuttaa polttokattilan syö-
pymistä. Tällöin kattilan käyttöikä 
lyhenee merkittävästi, ja inves-
toinnin kannattavuus heikkenee. 

Yleisimmät kysymykset ja vas-
taukset tuoreen puun polttami-
sesta:
1) Tuoreella puulla ei ole jääty-

misongelmia – lämmitykset va-
rastossa ja kuljettimella

2) Lämpökattilassa ei ole havait-
tu syöpymiä – kattilan lämmöt 
korkeat, kattilaveden asetus 
korkea

3) Raaka-ainejaetta (tuore/kos-
tea/märkä) saa polttoaineena 
pyytämättäkin.

4) Kehityskohteet etsinnässä – pi-
täisikö tuorehake tehdä jo kaa-
dettaessa ja ottaa oksatkin mu-
kaan?

Tulevaisuus näyttää, miten ”tuore 
hake” menestyy
Kauhava on toiminut oivana esi-

merkkinä siitä, kuinka uudella ja 
rohkealla innovaatiolla päästään 
hyvään lopputulokseen. 

Koneyrittäjien Energiapäivässä 24.3.2017 saatiin kuulla mielenkiintoinen puheenvuoro 
tuoreen puun polttamisesta Kauhavan Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Matti 
Mattilalta. Mattila kertoi Kauhavalla saaduista kokemuksista ja teknisistä ratkaisuista 
tuoreen puun polton osalta. Kauhavan Kaukolämpö Oy tarvitsi vuonna 2012 
vanhan tuotantokaluston ja kannattavuusongelman ratkaisemiseksi uusia tuulia. 
Päädyttiin käyttämään uutta innovaatiota, jossa merkittävänä energiajakeena 
lämmöntuotannossa käytetään paikallista tuoretta metsähaketta. Tämä loi samalla 
positiivisia alue-taloudellisia vaikutuksia Kauhavalle.

   LaURI HYYTIäInEn

Tuore puu 
palaa Kauhavan 
lämpölaitoksessa

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

Valmistus ja myynti:

TIELANAT
painot 350 – 3700 kg
myös erilaiset tieterät

– Tiedossani on useampia läm-
pölaitoksia, jotka ovat ottaneet 
mallia meistä. Tällä hetkellä hanki-
taan kokemuksia. Jos kokemukset 
osoittautuvat hyviksi, niin uskon 
että ”tuoreen hakkeen” -markkina 
tulee kasvamaan, summaa Mattila.

Uudenlaista korjuukalustoa ei 
varsinaisesti tarvita tuoreen puun 

- Tuoretta puuta päätyi vahingossa 
lämpölaitoksemme kattilaan, mutta 
tämä ei ollut ensimmäinen kerta 
kuin näin oli käynyt Suomessa. 
Meillä oli tiedossa, että tuoreen 
puun polttamista oli kokeiltu 
aiemmin muualla. Nyt tätä ilmiötä 
tutkitaan tarkemmin yhteistyössä 
mm. Seinäjoen AMK:n ja Helsingin 
yliopiston kanssa tutkimushankkeena 
(Tuohi-hanke), kertoi Matti Mattila.

päällä säiliö. Tähän säiliöön puun-
runko haketettiin suoraan kaa-
don jälkeen. Yrittäjä kehui tätä 
toimivaksi ratkaisuksi.

– Tämänlainen toiminta muut-
taisi hintarakennetta metsän-
omistajalle, urakoitsijalle ja ener-
giayhtiölle. Puun kilpailukyky pa-
ranisi energiatuotannossa. 

Tuoreen puun haketuksen pa-
rissa työskenteleviltä yrittäjiltä on 
tullut pääosin positiivista palautet-
ta. Ainoastaan pakkasen kivutes-
sa alle 25 pakkasasteen tuore puu 
muodostaa haketuskalustolle ko-
van haasteen.

– Puu on tällöin niin jäistä, että 
riskit haketuslaitteiston vaurioitu-
miseen tai särkymiseen lisäänty-

vät merkittävästi, kertoo Mattila.
Mattila uskoo, että tuoreen 

puun polttaminen tulee lisäänty-
mään. Hän näkee, että lämmön 
talteen ottaminen on luonnollinen 
kehityssuunta. Hänen mukaansa 
tuotantopäätä on mahdollista saa-
da yhä tehokkaammaksi. Tuo-
reen puun polton tutkimuksen ja 
laajentumisen myötä energiaran-
kaa voitaisiin korjata ympäri vuo-
den. Puulle muodostuisi erilaiset 
lämpöarvot (riippuen kaato-, toi-
mituspäivästä ja vuodenajasta). 

– Jos tuoreen puun polttaminen 
yleistyy , niin tulevaisuuden läm-
pölaitokset rakennetaan koste-
an polttoaineen vaatimusten mu-
kaan, lopettaa Mattila.

STIHL - .404” Rapid Micro Harvester Special

STIHL RMHS Harvester (magnum) teräketju

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

- .404” RMHS -teräketjun veto- ja sivulenkkejä, leikkuuhampaita ja niittipultteja
   on vahvistettu huomattavasti verrattuna RMH-teräketjuun.

- RMHS teräketjua voi käyttää jopa 70 % kauemmin kuin perinteisiä
  harvesterin teräketjuja.

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

www.stihl.fi 

Tunnistaminen
Leikkuuhampaisiin on
kaiverrettu kirjaimet HS

    RMH        RMHS

Koneyrittaja_2017.indd   1 21.3.2017   12:38:27

Kauhavan 
Kaukolämpö Oy:n 
toimitusjohtaja 
Matti Mattila.
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John Deere esitteli maaliskuussa uusia G-sarjan keskikokoisia 
ajokoneita. Koneet ovat suuren volyymin koneita. 

G-sarjan uudet ajokoneet 

TaPIO HIRVIKOSKI

Uutta G-sarjan sähköissä
Uusissa kuormatraktoreissa on lisäksi uudet 
ohjausmoduulit, yksinkertaistetut CAN-väylät 
ja virtaviivaisempi sähköjärjestelmä. 

Ohjausjärjestelmää ja käyttöliittymää on 
edelleen kehitetty ja parannettu käyttövar-
muuden ylläpitämiseksi. TimberMatic F-16 
-ohjausjärjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat 
muokattava käyttöliittymä, vakionopeuden 
säädin ja kulmanäyttö. 

Uudet koneet ovat 11-tonninen John 
Deere 1110G, 12-tonninen 1210G ja 
15-tonninen 1510G. Kehittämisen ta-
voitteet ovat olleet erityisesti tuotta-

vuus, polttoainetehokkuus ja kuljettajan muka-
vuus.

Koneissa on FT4 moottori eli Deeren 6068 
Power Tech Plus. Moottorissa on myös seu-
raava Stage V valmius jo olemassa. Moottori 
tarjoaa aiempaa enemmän tehoa ja vääntöä ja 

se on sovitettu entistä tarkemmin yhteen ajo-
voimansiirron kanssa. Näin koneen vetoky-
kyä on saatu merkittävästi paremmaksi.

Johtaja Timo Ylänen kertoi, että konei-
ta on tilattu jo 200 kappaletta ennen kuin val-
mistus on edes alkanut. Valmistus alkoi maa-
liskuun lopulla. Tämä kertoo Yläsen mukaan 
suuresta luottamuksesta laatuun. Tehdas käy 
jo kolmessa vuorossa eli täysillä mennään, 
kertoi tehtaan johtaja Janne Haapasalo. 

Uusi ohjelmaversio mahdollis-
taa huoltohenkilöstön etäyhtey-
den koneeseen. Uudet MECA –
ohjausmoduulit, yksinkertaiset 
CAN-väylät ja selkeämpi sähkö-
järjestelmä tehostavat koneiden 
toimintoja. 

Hyvä vetokyky ja helppokäyttöi-
nen puomin kärkiohjaus IBC te-
hostavat kuorman käsittelyä ja li-
säävät tuottavuutta jopa kuorman 
verran päivässä. Kärkiohjauksen 
uudessa 2.0-versiossa kouran oh-
jauksen tarkkuutta on parannettu 
erityisesti pitkällä ulottumalla. 80 
% pohjoismaisista asiakkaista valit-
see kuormakoneeseensa kärkioh-
jauksen. 

Mukautuva  
ajovoimansiirron  
hallinta
Mukautuva ajovoimansiirron hal-
linta on uusi vakio-ominaisuus, jo-
ka on saatavana vain John Deeren 
G-sarjan keskikokoluokan kuor-
matraktoreihin. Ohjelmistopoh-
jainen hallintajärjestelmä parantaa 
G-sarjan kuormatraktorien ajetta-
vuutta ja tuottavuutta. Kuljettaja 
valitsee olosuhteisiin sopivan ajo-
kierrosluvun (Eco, Normal, Po-
wer) ja järjestelmä säätää mootto-

rin kierrosluvun automaattisesti 
moottorin kuormituksen mukaan 
sekä pitää moottorin kierrosluvun 
tasaisena myös korkealla kuormi-
tuksella. 

Korkean kuormitustilanteen ai-
kana uusi tehonsäätöratkaisu ta-
kaa dieselin tasaisen käynnin ja 
hyödyntää tehokkaasti käytettä-
vissä olevan maksimivetotehon. 
Myös ajopolkimen ja runko-oh-
jauksen reagointia on parannet-
tu älykkään sähköisen suodatuk-
sen avulla.

Enemmän tehoa ja  
vääntöä
John Deere 1110G on yleisko-
neeksi sopiva kuormatraktori, jon-
ka moottorissa on 6,6 % enemmän 
tehoa ja 4,1 % enemmän vääntöä 
kuin edellisessä mallissa. 1110G 
on saatavana myös lyhyellä akse-
livälillä. Akselivälin lyhennys teh-
dään siirtämällä taka-akselia 40 
cm eteenpäin, jolloin kuormatilan 
koko säilyy entisellään. Koneen 
vakaus säilyy hyvänä ja ketteryys 
paranee, mikä on erityisesti har-
vennuksilla eduksi. 

John Deere 1210G -kuor-
matraktorin moottorissa on 7,6 
% enemmän tehoa kuin edellises-

sä mallissa ja 7,8 % lisää vääntöä. 
Kuormatilavaihtoehtoja on usei-
ta eri leveyksillä erilaisia kohtei-
ta varten. Optiona saatava VLS-
kuormatila koostuu kolmesta eri-
koispankosta, joissa on hydrauli-
sesti levitettävät teleskooppikari-
kat. Sermi liikkuu sekä vaaka- että 
pystysuunnassa ja levenee samal-
la, kun karikoita levitetään ulos-
päin. VLS-kuormatilan pinta-ala 
on 4,0-4,8 m2. 

John Deere 1510G -kuormatrak-
torissa uusi moottori tuo konee-
seen 5,1 % enemmän tehoa ja jo-
pa 8,7 % lisää vääntöä. Suurempi 
teho ja vetovoima kasvattavat vas-
taavasti koneen tuottavuutta. 

1510G on myös edellistä mallia 
ketterämpi, sillä kääntökulma on 
kasvanut 44 asteeseen aiemmas-
ta 42:sta.

Pitkätelinen versio

John Deere 1210G ja 1510G -kuor-
matraktoreista on saatavilla myös 
pitkätelinen versio. Pitkätelisen 
kuormakoneen takatelin napavä-
li on kasvanut 1890 mm:iin eli 390 
mm pidemmäksi kuin vakiomal-
lissa. Pitkä teli helpottaa kulkua 
pehmeillä mailla. Voimansiirto ja 
kääntösäde ovat samat kuin vaki-

omallin HD-portaalitelillä varuste-
tussa koneessa. 

Teloilla varustettuna takarun-
gon pintapaine on 14 % pienempi 
tavalliseen teliakseliin verrattuna. 
Matalat pintapaineet koneen etu- 
ja takarungolla tekevät koneesta 
erinomaisen pehmeiden maiden 
puunkorjuuseen. Ajourat ovat 
matalammat ja painuma maas-
toon pienempi. Pitkä teli toimii hy-
vin myös normaaleilla maapohjilla 
ja tuo vakautta esteiden ylityksiin 
kivikkoisilla alueilla. 

Koneiden kääntyvät ja vakaavat 
ohjaamot parantavat myös kuljet-
tajan työoloja. Tämä parantaa se-
kä koneen tuottavuutta, että kul-
jettajan viihtyvyyttä. Ajonaikainen 
tärinä vähenee myös jopa 30-50 %. 

Elmia uutuuksia 

Elmiassa nähdään uutuutena Dee-
ren 1270G harvesteri CH7 nosturil-
la ja IBC kärkiohjauksella. Tämä on 
saatavilla jo 2017 vuoden puolella. 

Toisena Elmia uutuutena näh-
dään 8-pyöräinen 1170G harveste-
ri FT4 6,8-litraisella moottorilla. Tä-
män saatavuus menee 2018 puolel-
le.

Loput uutuudet on mentävä El-
miaan katsomaan.

Uusi G-sarjan John Deere 
1210G tositoimissa.

Kuvassa  on pienin 
uutuussarjan 1110G ajokone.

Tässä on John Deere 1510G 
eli esitellyistä uutuuskoneista 
isoin.

Johtaja Timo Ylänen on 
tyytyväinen uusiin koneisiin. 

Deere 1210G koneessa esiteltiin 
myös pitkä teli. akselit ovat noin 
40 senttimetriä kauempana 
toisistaan. Tämän vuoksi koneessa 
on huomattavasti pienempi 
pintapaine. 

akkujen paikat 
ovat nyt uudessa 
viileämmässä 
paikassa 
porrastasanteen 
kotelossa.

DTD-2990

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

Urea 6000

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

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

uutuus Dt jerry 250 ja -450
Polttoainesäiliöt alumiinilaatikossa.

Runsaasti lisävarusteita. Täyttää
vuodonhallinnan vaatimukset maastossa.

Urea 450

Jerry 450 DT Jerry 250

olemme mukana kevään 
konepäivillä ja kuljetusmessuilla

Tutustu: finncont.com/tuoteluettelo
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Kokoomus:  
Katujen kunnossapito esimerkiksi on kuntien lakisääteinen tehtävä, 
jonka laiminlyövää kuntaa voidaan jo nyt sakon uhalla velvoittaa hoita-
maan se. Olemassa olevat keinot siis ovat jo varsin vahvat.

SDP:
Kunnat ovat viime vuosina taloustilanteeseen nähden investoineet var-
sin hyvin ja näin ylläpitäneet kasvua ja työllisyyttä alueellaan. Merkittävä 
osa investoinneista on kohdistunut ja kohdistuu korjausinvestointeihin.
 
Suuri tarve korjausvelan lyhentämiseen jatkuu ja jatkossa kunnat joutu-
vat pohtimaan uusia rahoitusvaihtoehtoja investoinneilleen. Kuntien lai-
nakanta on kasvanut ja on nyt noin 18 miljardia euroa - viime vuoden kas-
vu koko kuntasektorilla oli runsaat 4 miljardia. Hyvänä vaihtoehtona on 
huomioitava esillä ollut rahoitusmalli, jossa kunnat ja valtio voisivat pe-
rustaa tiettyä investointia varten yhteisen infrayhtiön. Kun yhtiö on kun-
tien - ja jatkossa mahdollisesti maakuntien - määräysvallassa, sen vieraan 
pääoman ehtoisen rahoituksen voisi hoitaa Kuntarahoitus.
 
Kuntaliitto on esittänyt, että korjausvelan kasvun hillitsemiseksi, työllis-
tävien investointien liikkeelle saamiseksi sekä asumisen ja yhdyskun-
tien kehittämisen kannalta välttämättömän infrastruktuurin turvaami-
seksi tulisi käynnistää määräaikainen kuntien ja valtion korjausvelkaoh-
jelma. Esitystä on helppo kannattaa. Tärkeää on, että investointien to-
teutuksessa pystyttäisiin tuomaa työtä ja toimeentuloa myös paikallisil-
le toimijoille, yrityksille ja alueen työntekijöille.

Perussuomalaiset:
Perussuomalaiset suhtautuu huolestuneena kasvavaan korjausvelkaan 
ja kannattaa sen umpeen kuromista. Asia on nähtävä yleisesti myös suo-
malaista rakennustoimialaa, työllisyyttä ja kysyntää elvyttävänä, ei pel-
kästään kulujen kautta. 

Perusväylänpidon rahoittamiseen on löydyttävä pitkäjänteinen ja kestä-
vä ratkaisu. Muuten eteen tulee tilanne, jossa on pakko päättää, missä 
päin ylläpito lopetetaan kokonaan. Kestävä ratkaisu ei kuitenkaan tar-
koita, että tieverkoston korjausvelka maksatettaisiin esimerkiksi maa-
seudun asukkailla ja muilla, jotka tarvitsevat välttämättä omaa autoa. 
Talousarviorahoituksen tulee jatkossakin olla keskeinen tapa. Tämän 
rinnalle on kuitenkin mahdollista kehittää muita tapoja. Perussuoma-
laiset on perinteisesti kannattanut esimerkiksi elinkaarimallia ja erilai-
sia kumppanuuksia. 

Päätieverkot ovat tärkeimpiä. Suurinvestoinnit, logistiikan turvaaminen, 
maa-, vesi- ja raideliikenne. 

1) Korjausvelka
Miten varmistetaan, että kunnat selvittävät 
liikenneväyliensä ja muiden kunnallisteknisten 
verkostojensa korjausvelan määrän ja ryhtyvät toimiin 
sen poistamiseksi?

Koneyrittäjä – lehden 2017 
kuntastrategiakysymykset 
KOnEYRITTäJä – LEHTI on tehnyt eri vaaleihin liittyviä 
puoluekyselyitä. nyt kohdistimme ns. isoille puolueille 
kolmen aihealueen kysymykset koskien meille tärkeitä 
kunnallispolitiikan kohtia. Kysely tehtiin kuntavaalien jälkeen. 
Vastaukset pyydettiin 25.4.2017.  

2) Energiastrategia 
ja energiayhtiöiden 
omistajaohjauslinjaukset

Kuinka tärkeänä pidätte, että kunta 
tekee energiastrategian ja laatii 
omistajaohjauslinjaukset energiayhtiöilleen?

Kokoomus: 
Omistajaohjaukseen ja sen osaamiseen panostamisella tulee 
olemaan kunnissa entistä keskeisempi merkitys, kun toimin-
toja yhtiöitetään. Kokoomus pitää tätä hyvin tärkeänä asiana, 
ja se mainittiin myös puolueen kuntavaaliohjelmassa.

SDP:
Kuntien energiayhtiöillä on merkittävä rooli energia- ja ilmas-
toselonteon toteuttamisessa. Kunnan mahdollisuudet vaikut-
taa yhtiöidensä toimintaan nojaavat tavoitteelliseen ja mää-
rätietoiseen omistajaohjaukseen. Lisäksi kannattaa panostaa 
yhtiöiden hallitusten jäsenten osaamiseen.

Perussuomalaiset:
Se olisi erittäin tärkeää. Ennen kaikkea kyse on poliittises-
ta tahdosta – muuta mahdollisuutta asian aikaan saamiseen 
tuskin on. Kunnan ja energiayhtiöiden yhteistoiminta ja ko-
konaisvaltainen neuvottelu sähkön ja kaukolämmön hinnas-
ta ym. olisi kuntalaisten selkeä etu. Siirtohinnoittelusta ym. 
neuvotteleminen paljon vaikeampaa.

Kuinka kunnat saadaan tekemään ne?

Kokoomus: Kunnilla on itsehallinto, ja asia riippuu ensisi-
jaisesti kuntien luottamushenkilöjohdosta ja johtavista viran-
haltijoista. Valistuneesti ja kuntalaisten etua ajatellen toimi-
vat kuntapäättäjät huolehtivat järkevästi myös energiakysy-
myksistä. 

SDP:
Kunnat ovat jatkossa yhä korostuneemmin konserneja, mi-
kä edellyttää konsernijohtamiseen panostamista. Fiksu kun-
ta huolehtii kokonaiseduistaan. Se edellyttää selkeitä omis-
tajapoliittisia strategialinjauksia ja niiden määrätietoista to-
teuttamista.

3) Kotimaisten polttoaineiden 
käytön edistäminen

Tuleeko kunnan edistää kotimaisten polttoainei-
den käyttöä omistamissaan energialaitoksissa?

Kokoomus:  
Kokoomus kannattaa laajaa ja monipuolista energiantuotanto-
menetelmien valikoimaa. Tulevaisuudessa korostuu entistä-
kin vahvemmin vähäpäästöisen energiantuotannon merkitys 
kokonaisuudessa, ja kotimaisilla polttoaineilla on tässä keskei-
nen rooli.  
 
SDP:  
Usein kotimaisten ja lähellä tuotettujen polttoaineiden käyttö 
on kunnalle kokonaistaloudellisesti kannattavaa, koska se tuo 
alueelle töitä. Siksi niitä kannattaa suosia. Kuntapäättäjien tie-
toutta vaikutusmahdollisuuksistaan kunnan energiapolitiikas-
sa tulee lisätä.

Perussuomalaiset:
Kunnan tulee periaatteessa edistää kotimaisten polttoainei-
den käyttöä omistamissaan energialaitoksissa, mutta kysymys 
on hyvin paljon myös hinnasta. Kotimaisia ei saa ”edistää” vä-
kisin, erinäisin yksinomaan ympäristöpoliittisin vaatimuksin, 
vaan päähuomion kohteena tulee olla kokonaisuus. Halutaan-
ko (ja kuka haluaa) vaihtaa esimerkiksi edullisen kivihiilen kal-
liiseen puuhakepohjaiseen energiaan? Päätösten pitää olla avoi-
mia kuntalaisia ja heitä pitää informoida puolueettomilla selvi-
tyksillä ja laskelmilla. On mahdollista jopa kysyä asiaa kunta-
laisäänestyksessä – halutaanko maksaa 15-20 % enemmän koti-
maisesta energiasta? Asia on akuutein tietysti Helsingissä.

Millä keinoin kunta voi edistää kotimaisten 
polttoaineiden käyttöä omistamissaan laitoksissa?

Kokoomus: Yksinkertaisin tapa todennäköisesti on kehittää lai-
toksia siten, että niissä voidaan käyttää kotimaisia polttoaineita. On 
kuitenkin syytä muistaa, että energialaitosten ensisijainen tarkoi-
tus on energian tuottaminen asiakkailleen, ja myös kuntien omis-
tamien energialaitosten on kyettävä toimimaan taloudellisesti kes-
tävällä tavalla. 

SDP:
Viimeisten vuosien aikana öljyn hinta on sinällään ollut merkittä-
vin ohjaustekijä, jonka myötä energiayhtiöt ovat mahdollisuuksien-
sa mukaan painottaen kotimaisia polttoaineita mm. haketta. Edel-
leen merkittävin tekijä on jatkossakin käytännössä energiaraaka-ai-
neen hinta. Siinä oma merkityksensä on esimerkiksi valtion vero-
politiikalla.

Perussuomalaiset:
Yleisesti ottaen turvetta kannattaisi käyttää puuhakkeen ja kivihii-
len rinnalla kustannusten hillitsemiseksi. 

Oleellisinta olisi sulkea pois kaikki tuotantotukijärjestelmät ja läh-
teä markkinaehtoiseen neuvotteluun sähkölaitosten ja raaka-ainei-
den tuottajien kanssa, ja katsoa sitten, onko mahdollista saada sa-
malle viivalle kotimainen ja tuontienergiaraaka-aine. 

ERKKI EILaVaaRa
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aina kiellettyä ilman aluehallinto-
viraston lupaa.

Koneelliset ruoppaukset tu-
lee aina suunnitella, keskustella 
ja toteuttaa huolellisesti, jotta ei 
aiheuteta tarpeettomia ympäris-
töhaittoja ja ikävää naapurienvä-
listä epäsopua. Mikäli ilmoitusta 
ruoppauksesta ei ole ELY – kes-
kukseen tehtynä, niin naapurin 
puolella havaittua työkonetta ei 
saa saman tien käydä kutsumas-
sa omallekin ranta-alueelle ruop-
pailemaan. Ruoppauksen toteut-
taja, ei koneyrittäjä, on vastuus-
sa hankkeensa lainmukaisuudes-
ta ja aiheuttamistaan haitallisista 
seurauksista. Sekä ongelmien ja 
riitojen vähentämiseksi että yh-
teishankkeiden kautta tehokkuu-
den ja kustannussäästöjen aikaan-
saamiseksi, on enemmän kuin tar-
peellista keskustella ja harjoittaa 
neuvonpitoa lähinaapureidensa ja 
vesialueen omistajatahon kanssa 
sekä pyytää suunnitelmaa ja tarjo-
usta ruoppausalan ammattilaisilta.

Läjittäminen

Ruoppausmassoja ei saa läjittää 
toisen maa-alueelle tai vesijätölle 
ilman omistajan suostumusta, ei-
kä vesialueelle ilman aluehallin-
toviraston lupaa. Ruoppausmas-
sojen asianmukainen läjitys tu-
lee varmistaa, jotta ne eivät pää-
se takaisin vesistöön tulvan, aal-
lokon tai sateen aikana. Massojen 

Tavanomaisia kunnostus-
toimia ovat käsivoimin 
tehtävät siivousluontei-
set hoitotyöt sekä ko-

neelliset ruoppaukset ja niitot.

Käsivoimin kunnostaminen

Käsivoimin voi rannallaan tehdä 
hoitotöitä harkintansa mukaan. 
Tällaisia ovat rannalle ajautuneen 
tai pohjaan laskeutuneen kasvi-
massan vuosittainen siivoaminen 
mieluiten keväällä matalan veden 
aikaan, haitallisten kivien poisto, 
käsityökaluin vesikasvien niitto ja 
poiskerääminen, ja myös pieneh-
kön laiturin tekeminen ja rannan 
vahvistaminen kivillä. 

Kuitenkin mutapohjassa ole-
vien kivien nosto esim. kesäpai-
kan uima- tai venerannan siivoa-
miseksi voi mahdollistaa rannan 
käyttöä haittaavien uposvesikas-
vien, kuten vesiruton tai eräiden 
ärviäislajien massakasvustojen in-
vaasion, tai paikalle ilmestyy ”en-
nen näkemätön” kasvi, joka virko-
aa runsaaseen kasvuun pohjasedi-
mentin siemenpankista. Periaat-
teessa kivet kannattaa pitää poh-
jaa lujittamassa, jos mahdollista. 

Kokeiluasteella on kasvien ra-
vinnefosforia sitovien yhdisteiden 
(esim. lantaani, alumiini) käyttö 
kaivukohteiden viimeistelytyönä, 
jotta hillitään esim. vesiruton mas-
sakasvustojen muodostumista kai-
vetulle alueelle. 

Koneelliset ruoppaukset ja 
niitot

Koneelliset ruoppaukset ovat il-
moituksen- ja/tai luvanvaraisia. 
Pienimmästäkin, massamääräl-
tään enintään 500 m3 koneellises-
ta ruoppauksesta, on tehtävä il-
moitus elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle (ELY-keskus) 
ja vesialueen omistajalle vähintään 
30 vuorokautta ennen töiden aloi-
tusajankohtaa. Omistajan suostu-
mus tai mahdollinen erilainen nä-
kemys hankkeesta on myös syy-
tä olla hankittuna. Tilavuudeltaan 
yli 500 m3 ruoppaukselle tulee ai-
na hakea lupa aluehallintovirastol-
ta (AVI).

ELY- keskus ilmoittaa vastaan-
ottaneensa ruoppausta koskevan 
ilmoituksen tai antaa lausunnon. 
ELY- keskus ja kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen voi an-
taa tarkempia ohjeita tai kehottaa 
ilmoittajaa hakemaan 30 vuoro-
kauden kuluessa vesilain mukais-
ta lupaa aluehallintovirastolta. Il-
moituksen perusteella luvan tar-
ve arvioidaan tapauskohtaisesti. 
Lupa vaaditaan, jos toimenpiteis-
tä voi aiheutua haittaa esimerkik-
si luonnolle ja kalakannoille. Al-
le hehtaarin kokoisen luonnonti-
laisen kaltaisen lammen sekä me-
renrannoilla alle kymmenen heh-
taarin kokoisen luonnontilaisen 
kaltaisen fladan ja kluuvijärven 
luonnontilan vaarantaminen on 

Ilmoitukset ja luvat kuntoon 
ranta-alueiden ruoppaus-, 
niitto- ja kunnostustöihin

Ranta-alueiden umpeenkasvu, liettyminen ja mataloituminen haittaavat mm. uimista, 
veneilyä, kalastusta ja vesimaisemasta nauttimista ja on usein myös epäedullinen 
kasvi- ja eläinlajistoa yksipuolistava kehityssuunta. Monilla järvillä parhaat 
rantakohteet on jo rakennettu, joten uusien kiinteistöjen sijoittuminen virkistyskäytön 
kannalta huonommin soveltuville ranta-alueille lisää myös rantakunnostustarvetta.
ERIKOISTUTKIJa aRI MäKELä, SUOMEn YMPäRISTöKESKUS, VESIEnHOITOYKSIKKö

vedenpoistoa ja tiivistämistä voi-
daan tehdä myös geotuubimene-
telmällä. Läjitysalue ja työstä ai-
heutuneet jäljet on siistittävä ym-
päristöön sopivaksi. Irronnut kas-
villisuus tulee kerätä pois vesis-
töstä ja sijoittaa asianmukaisesti. 
Ruoppauksessa ja läjitysmassojen 
sijoituksessa tulee erityisesti ottaa 
huomioon luonto- ja vesiympäris-
tö maisema-arvoineen. 

Haittojen välttäminen

Samentumisen ja muiden ruoppa-
uksesta aiheutuvien haittojen vä-
hentämiseksi ruoppaustyö tulisi 
ajoittaa virkistyskäyttökauden ul-
kopuolelle ja välttää lintujen pesin-
tä ja kalojen kutuaikoja, ruopata 
voi pääsääntöisesti 1.9 – 30.4 väli-
senä aikana. Pieniin ruoppauksiin 
syksy tai varhainen kevät sopivat 
hyvin, koska silloin vedenpinnat 
ovat järvissä yleensä alhaalla ja 
työ on helpompaa.

Isommat ruoppaukset on suosi-
teltavaa tehdä jään päältä, jos jää ja 
maapohja kantavat kaivumassojen 
kuljetuskaluston. Jos työ tehdään 
vesialueen ollessa jäässä, on koh-
dat, joissa työn vuoksi jäätä on ri-
kottu tai jään kantavuus on huo-
nontunut, merkittävä asianmukai-
sesti.

Matalat rannat ja niihin usein 
liittyvät tulva-alueet ovat moni-
muotoisia elinympäristöjä, joiden 
lajisto voi kärsiä ruoppauksista tai 

kadota niiden takia kokonaan. Ruop-
paustoimenpiteistä voi aiheutua myös 
veden samentumista, ravinteiden va-
pautumista pohjasedimentistä veteen, 
kalojen kutualueiden tuhoutumista, 
ranta-alueiden syöpymistä ja sortu-
mista sekä maiseman rumentumista. 
Hankkeen toteuttaminen on tehtävä 
mahdollisimman vähän haittaa aihe-
uttavalla tavalla. 

Vesiruton leviäminen

Mahdollisia kaivutöiden syy-yhteyk-
siä vesiruton leviämiseen on pohdit-
tu Koneyrittäjä -lehden numerossa 
8 / 2016. Tämän vuoksi on tärkeätä 
tehdä ruoppaus- ja niittoilmoitukset 
ELY – keskukseen. Meneillään ole-
va ilmaston lämpiäminen altistaa ve-
sistöt vieraslajeille ja uusille syy-seu-
raus ketjuille, joiden tutkimiseksi ja 
mahdollisten haittojen hallitsemi-
seksi voidaan pureutua jälkiseuran-
nan avulla, kun vesistötöiden perus-
tiedot ovat järjestelmällisesti kerätty-
nä ja tallessa. 

Ruoppaus- tai niittoilmoituslomake
ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen ruoppaus- 
ja niittoilmoituslomakkeen. Ilmoittaja voi lähettää ilmoituksensa 
kaikkialta Suomesta sähköisen internet-lomakkeen avulla. Loma-
ke ohjautuu alueen ELY-keskukseen ja ilmoituksen käsittely on 
helpottunut ja yhdenmukaistunut.
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/
Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

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

R3 – etkä joudu tinkimään mistään.

rototilt.fi

UUTUUS
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Casen uusi 
minikaivukonesarja

CaSE esitteli uuden minikaivukonesarjan tammikuulla. 
Uusi sarja keskittyy tuottavuuteen, mukavuuteen ja 
turvallisuuteen.

CASE Construction Equipment julkisti täysin uuden minikaivu-
koneiden C-sarjan. Sarjaan kuuluu 6 mallia, joiden painot ovat 
1,7 - 6,0 tonnia. Nämä ovat ensimmäiset koneet uudesta sarjas-
ta, joka laajenee vielä tämän vuoden aikana. 

Uusi C-sarja on aiempaa tehokkaampi, turvallisempi ja mukavampi 
käyttää. C-sarja on suunniteltu asiakkaiden toiveet huomioiden.

C-sarjan minikaivukoneet ovat ensimmäisiä koneita brändin strate-
gisesta allianssista Hyundai Heavy Industries kanssa. 5,7 ja 6,0 tonnin 
mallit tehdään Hyundailla, kun taas CASE kokoaa Italiassa neljä pie-
nempää mallia.

Turvallisuus on CASE C-sarjan kehityksessä prioriteettina. Turvalli-
suusominaisuuksia ovat muun muassa ROPS, TOPS ja FOPS vaatimuk-
set täyttävä ohjaamo, hätäkatkaisija, ajohälytin,  ja letkurikkoventtiilit. 
Järjestelmä mahdollistaa myös taakan laskun, vaikka moottori olisi sam-
mutettu. Kaksinkertaiset laipat rullissa parantavat vakautta. Näkyvyys 
on hyvä ja peruutuskamera edelleen parantaa turvallisuutta työmaalla.

Cx17C ja Cx18C ovat ahtaiden paikkojen koneita. Koneet ovat pienim-
millään vain metrin levyisiä. Cx17C koneessa ei ole peräylitystä, joten ei 
ole vaaraa osua esteisiin takana.

Kuljettajan mukavuuteen on kiinnitetty huomiota. Hallintalaitteet ovat 
kevyet ja ergonomisesti sijoitettu. Lisäksi istuimessa on säädettävät ran-
netuet ja jousitus. Cx17C ja Cx18C koneissa on 16,8 hevosvoiman moot-
tori.

Cx26C ja Cx37C ovat 2.6 ja 3.7 tonnisia koneita. Moottorin tehot ovat 
noin 24,8 hevosvoimaa. Koneissa on hyvä kaivu-ulottuma. Niissä on kak-
si puomivaihtoehtoa. Pienemmän kaivusyvyys on 2645mm ja isomman 
3440mm.

Cx57C ja Cx60C ovat kaksi isoimman pään konetta uudessa C-sarjas-
sa. Koneissa on noin 65 hevosvoiman moottoritehot ja ne ovat 5,5 sekä 
5,9 tonnin painoisia. Ohjaamo on tilava ja siinä on runsaasti jalkatilaa se-
kä ergonomiset istuimet ja hallintalaitteet. Hiljainen ääni ja vähäinen tä-
rinä. 5,7 tuuman LCD-kosketusnäyttö. Kätevä handsfree-USB ja AUx-
portti, SD-kortinlukija ja 12V pistorasia. 

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

Uusi Crafter. Nyt jälleenmyyjillä.

Paras kuljettaa varmasti.

2017

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

Täysin uusi Volkswagen Crafter.
Vuoden Pakettiauto 2017.

Crafter-umpipakettiautomallisto alk. 36 193 € CO2-päästöllä 193 g/km. Yhdistetty EU-kulutus 7,4–7,6 l/100 km, CO₂-päästöt 
193–199 g/km. Suositusvähittäishinnasto 1.3.2017, sisältää toimituskulut 600 €. Kuvan auto erikoisvarustein.  

www.volkswagen-hyotyautot.fi

TaPIO HIRVIKOSKI
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Peräseinäjoella toimi-
va Vemitek Oy muo-
dostaa pienen konser-
nin, jonka palvelukses-

sa on 27 henkilöä, joista seit-
semän on kirjoilla PTM maa-
laamossa ja loput emoyhtiös-
sä. Vemitekin kolmesta omis-
tajasta Veikko Koivisto hoi-
taa konsernin yleisjohdon li-
säksi yhtiön kauhatuotantoa 
ja markkinointia, Mika Luu-
ri vetää levyosapuolta ja Tero 
Mäntykoski on puolestaan 
konepajan ”moniottelija”.

Yrityksen liikevaihdosta 
noin 65 prosenttia tulee levy-
leikkeistä ja loput kauhoista ja 
muista tuotteista, kuten pres-
suhalleista. Lähiajan tavoittee-
na on kuitenkin edelleen lisätä 
kauhavalmistusta, jolloin tuot-
teiden prosentit olisivat fifty-
fifty, Veikko Koivisto sanoo.

–Kauhoista enin osa menee 
koneliikkeille mutta myös 
suoraan loppukäyttäjille. Suu-

rin kauha-asiakkaamme on Multavex 
Oy, jolle menee kolmannes kaikista 
valmistamistamme tuotteista. 

Kauhasuunnittelu toimii pääasiassa 
siten, että Veikko Koivisto hahmotte-
lee propellihatun alla syntyneen ide-
an ensin kynällä kirjekuoren kanteen 
tai liidulla lattiaan, ja Mika Luuri piir-
tää ne puhtaaksi ja tuotantokelpoisiksi 
3D-ohjelmalla. Miehet myös kuunte-
levat käyttäjien antamia vinkkejä her-
källä korvalla. 

–Kyllä vinkkejä ja kehitysajatuksia 
tulee myös käyttäjiltä ja kyllä tarkas-
ti aina mietitään, olisiko niitä järkevä 
toteuttaa.

Nytkin työn alla on uusia ideoita, 
kuten uusi tasauskauhamalli. Sitä voi-
si kutsua kauhapalkiksi, joka on hyvä 
nimenomaan tasaustöissä.

–Kauhanpyörittäjän se kyllä vaatii, 
ennen kuin sen kaikki ominaisuudet 
saadaan hyödynnettyä, mutta useim-
missa koneissahan sellainen nykyään 
on. Se tiedetään siitäkin, kun kallis-
tuva luiskakauha oli takavuosina eni-
ten tehty malli ja nykyään niitä me-
nee enää muutama vuodessa, kun lä-
hes kaikissa koneissa on jo rototiltit. 

Tuotekehitystä tehtaalla tehdään 
kaiken aikaa. Vemitekin kauhat on 
segmentoitu kategoriaan kotimaiset 
laatutuotteet, jotka eivät ole markki-
noiden halvimpia mutta eivät kaikkein 
kalliimpiakaan.

–Markkinointia emme hirveäs-
ti harrasta. Kotisivut pitää tietysti ol-
la nykyisin kunnossa, sieltähän tietoa 

nykyisin enimmäkseen haetaan. 
Itse en ole muistaakseni koskaan 
soittanut kenellekään, että osta-
kaa, ostakaa. Mutta sitten kun mi-
nulle soitetaan, puhun kyllä kuin 
parempikin kauppamies, Koivisto 
tunnustaa. 

–Olen sitä mieltä, että hyvä tuo-
te myy itsensä jos sitä ei ylihinnoi-
tella. Niin lähti aikoinaan 90-luvun 
lopussa Eurosteelin kauhatuotan-
tokin, kun yhden asiakkaan töistä 
jäi isoja hukkapaloja kulutuslevys-
tä ja niille piti keksiä käyttöä. Sa-
tuin tietämään, minkälainen kau-
han pitäisi olla ja kun oli kokemus-
ta kaivamisesta, tein yhden mallik-
si ja siitä se lähti! Yhtään markkaa 
en laittanut markkinointiin ja pian 
niitä tehtiin ehjistä levyistä, kun jä-
tepalat eivät enää riittäneet.

Palautetta asiakkailta tulee har-
voin, mitä Koivisto pitää selvänä 
merkkinä onnistuneesta tuoteke-
hityksestä. Toki niinkin on käy-
nyt, että joku on soittanut ja kehu-
nut tuotetta hyväksi. Päinvastai-
sissa tapauksissa asiat on hoidettu 
kuntoon sen enempää itkemättä.

Kilpailu on koventunut

Vuosien varrella ala on koventu-
nut, joten paras markkinointikei-
no on koettaa tehdä aina vain pa-
rempia tuotteita. Kilpailla täytyy 
niin kotimaisten kuin ulkomaisten 
valmistajien kanssa.

–Ostajathan sen päättävät, kan-
nattavatko kotimaista vai ulko-
maista työtä. Valitettavasti hin-
ta on enimmäkseen se asia, joka 
ratkaisee. Välillä kyllä tuntuu, et-
tei laadulla ole niin väliä kunhan 
vaan tuote on halpa, Veikko Koi-
visto myöntää. 

Tämän takia esimerkiksi aiem-
min hyvin suositut pressukaarihal-
lit ovat jääneet nykyään hyvin mar-
ginaaliseksi tuoteryhmäksi Vemi-
tekin valmistuksessa.

–Teemme niitä vain, jos asiakas 
välttämättä haluaa saada hyvän. 
Ulkomaisten ”himmelien” hinta-
kisa on mennyt ihan järjettömäk-
si, koska suomalainen pressu mak-
saa meille saman kuin koko halpa-
halli runkoineen. 

Koiviston mukaan ulkomaiset 
pressuhallit pilaavat markkinoita 
kahdella tavalla: Ensiksikin hinnal-
laan ja sitten ihmiset luulevat, että 
kaikki pressuhallit ovat yhtä huo-
noja ja lyhytikäisiä, koska niiden 
runkorakenteet eivät kestä suo-
malaisia rankkoja olosuhteita kuin 
muutaman vuoden. 

Taustalla pitkä ura yrittäjänä

Veikko Koivisto on pitkän linjan 
konepajamies, sillä hänellä on ta-
kanaan kolme vuosikymmentä 
metallialan yrittäjänä ja jo sitä en-
nen lähes kymmenen vuotta maa-
talous- ja traktorikaivuriurakointia 

Vemitek Oy

Kauhavalmistaja kisaa laadulla
Ensi vuonna 10 vuotta 
täyttävä Vemitek Oy on 
raudanluja yritys, joka 
taidetaan parhaiten 
tuntea valmistamistaan 
Multavex- ja Eurosteel-
kauhoista. 

omassa yrityksessä kortti-ikäises-
tä alkaen. 

–Pienestähän sitä on yleensä 
lähdetty liikkeelle, meilläkin se 
alkoi navettaan perustetutusta 
60-neliöisestä pajasta. Nyt Vemi-
tekin aikana tässä on ollut melkoi-
sesti kasvua joka vuosi vaikka kil-
pailua on paljon. Mutta kaikki me-
nee omalla tavallaan, kun on tul-
lut eteen tilaisuuksia ostaa liike-
toimintoja ja niitä on sitten käytet-
ty. Minä en osaa olla mitään muu-
ta kuin yrittäjä, kun en ole oike-
astaan mitään muuta tehnytkään. 
Minulla on ollut aina hyviä kump-
paneita niin yrittäjinä kuin työnte-
kijöinäkin, mikä on ensiarvoisen 
tärkeää. Ei yksin kaikkea ehdi ei-
kä osaa!

–Kaikki kauhamme ovat laa-
dukkaiden valmistajien kulutus-
levyjä aina kansilevystä alaspäin. 
Kovuudet ovat HB400-500 sekä te-
räsrakenteissa S355, joihin löytyy 
myös ainestodistukset. Levyt ovat 
pääasiassa saksalaista Dilliduria. 
Kotimaista levytavaraa ei nykyään 
enää olekaan muuten kuin työn 
osalta, kun SSAB osti Ruukin.

Leikattavat teräslevyosat me-
nevät pääasiassa alueen suurille 
teräsrakentajille. Teräslevyt tule-
vat pääasiassa Leppinen Steelil-
tä, jolla on toimipaikka ja iso va-
rasto Ylistaron puolella. Lähiyri-
tysten palveluita suosiva Koivis-
to antaa Leppiselle maireat ar-
vosanat laadukkaasta toimin-
nasta ja nopeista toimitusajoista. 
Veikko Koivisto suhtautuu kulu-
vaan vuoteen hyvinkin optimisti-
sesti. 

–Viime vuosi oli jo suht hyvä ja 
kuluva vuosi näyttää nyt vielä hiu-
kan paremmalta eli kyllä tässä sel-
västi nähtävissä piristymistä alal-
la. Kun ei puhu koskaan paskaa ei-
kä varsinkaan tee sitä, niin uskon 
että työsarkaa piisaa. Samalla kon-
septilla sitä on kohtuullisesti riittä-
nyt jo nämä 30 vuottakin. Pienel-
lä mutta tarpeeksi isolla, notkeal-
la ja laadukkaalla toimijalla on ai-
na tilausta.

-Vielä kun nuo päättäjätkin kä-
sittäisivät sen, että jos firmojen ha-
lutaan kasvaa ja porukkaa meina-
taan työllistää enempi, niin työllis-
tämisen kynnystä ei pidä nostaa! 
Kaiken maailman YT-lait, muutos-
turvat sekä nykyisin jo ihan suo-
rastaan kohtuuttomat työturvalli-
suuslait alkavat olla jo enemmän 
työltäsuojelua! 

Veikko Koivisto sanoo, että koh-
tuus pitäisi olla kaikessa ja kaikki-
en pitäisi vastata myös jollain ta-
solla tekemisistään. -Ei kaikki ai-
na voi olla työnantajan syy. Työl-
listämisen riski on ihan liian suuri. 
Pitää olla jokseenkin pölhö, joka 
sitä nykyisin uskaltaa tehdä. An-
takaa meille yrittäjille vapaammat 
kädet yrittää ja tehdä, niin jotain 
alkaa kyllä tapahtua.

teksti, VesA JÄÄskeLÄiNeN • kuVAt, JuHANi MÄki-tePPO 

hitsaus- ja sähkögeneraattorit
              150A-600A            

sähkögeneraattorit  2kVA–450kVA

GE 50 PSSX

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

Vemitekin toimitusjohtaja Veikko Koivisto ja Eurosteelin kauha, jonka tilavuus on kolme mottia ja painoakin kolme tonnia. Harri Palokangas hitsaa metsäojakauhaa. Kallistuvaa luiskakauhaa kokoaa Pekka Jylhä, joka on kasannut jo tuhansia 
Eurosteelin kauhoja.

Pitkäaikainen työntekijä, poraaja-koneistaja Heimo niemistö työstää 
säteisporakoneella.

Vemitekin liikevaihdosta yli puolet tulee levyleikkeistä. Polttoleikkaaja Timo 
Orpana työnsä ääressä.

Tuomas Sepponen ohjelmoi pystykaraista työstökeskusta.
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Lasco myy ruuvihalkaisijan li-
sälaitteeksi eri kokoisia maaporia, 
mutta hienojakoisen maan poraa-
minen tavallisella kierukkaporalla 
on ongelmallista, sillä poraa pois 
nostettaessa valuu hiekka helpos-
ti takaisin reikään.

Leipälä kehitteli ajatusta ja val-
misti sylinterimäisen maaporan, 
joka maahan pureutuessaan nos-
taa maa-ainesta ylöspäin kairaa-
malla maata putken päässä olevil-
la terillä.

–Pora uppoaa hyvin hietamaa-
han, eikä pikkukivistä ole juuri 
haittaa, mutta isommassa kivessä 
poraus tyssää ja kivi on ohitettava 
uudella painalluksella.

Uurnapora kairaa noin 80 sent-
timetriä syvän reiän, joka on hal-
kaisijaltaan 30 senttimetriä. Rei-
käkoko on riittävä teollisesti val-
mistetuille tuhkauurnille, joiden 
käyttö on viime vuosina kasvanut 
tuhkauksen eli polttohautauksen 
yleistyttyä.

Kalle Leipälän mukaan enin 
osa Suomessa kuolleista vainajis-
ta tuhkataan. Suosion taustalla on 
osaltaan myös hautausmaiden ti-
lanpuute varsinkin sukuhaudois-

sa. Tuhkauurnan voi laskea ah-
taaseenkin tilaan, kunhan nimelle 
on kivessä riittävästi tilaa.

–Uurnapora ei myöskään aiheu-
ta niin suurta sotkua ympäristöön 
kuin perinteinen lapiolla kaivami-
nen, jossa maat on koetettava kai-
vaa siististi pressun päälle vierei-
siä hautoja sotkematta.

Uurnapora toimii hyvin myös 
jäisessä maassa, jossa aiemmin 
on jouduttu tekemään maahan 
reikä lämpösauvaa varten ja vasta 
sitten ryhdytty käsin- tai konekai-
vuuseen. Useimmilla seurakun-
nillahan on käytössään joko tela-
alustainen tai traktorikaivuri, jolla 
montut kaivetaan auki ja luodaan 
kiinni, mutta monet viimeistely-
työt tehdään käsivoimin lapiolla.

Poralle on saatavana myös te-
line, johon terä voidaan laskea 
pystyyn vaihdettaessa esimerkik-
si kauhan poran tilalle. Ruuvihal-
kaisijan kiinnittämiseen kaivinko-
neeseen löytyy niveladapteri, jol-
la pora riippuu aina pystysuoras-
sa. Muita lisälaitteita käytettäes-
sä nivelen voi lukita, jolloin ruuvi-
halkaisija on jäykästi pikakiinnik-
keessä kiinni.

Lascon ruuvihalkaisija mak-
saa edullisimmillaan 3400 euroa 
ja uurnapora 950 euroa. Kalle Lei-
pälän mukaan halkaisuruuville on 
seurakunnan mailla käyttöä, sillä 
hautausmailta korjataan usein tal-
teen paksuja puita, joita ei saa yk-
sinkertaisin konstein halottua. Sa-
malla pyörittäjällä voi myös kier-
tää ruuvipaaluja, pyörittää kanto-
poraa, rikkaharjaa, katuharjaa ja 
muokkauspäätä vaikka istutusku-
oppia tehtäessä.

Kuva.1
Lascon ruuvihalkaisijaan kytketty 
uurnapora kairaa halkaisijaltaan 
30-senttisen reiän jäiseenkin maahan.

Kuva.2
Ruuvin kärki on kovametallia, joka 
kestää kovaakin kivennäismaata. 
Siipiterät ylempänä nostavat maa-
aineksen sylinteristä ylös.

Kuva.3
Käytön jälkeen teräsylinteri voidaan 
pudottaa pystytelineeseen säilöön. 

Finnmammut Oy on kehittänyt uurnaporan, joka kiinnitettään Lascon halkaisuruuvin tilalle. 
Pyörittäjässä on voimaa kaivaa reikiä jäiseenkin maahan.

Uurnaporalla tilaa tuhkauurnalle

Vuoden 1990 alussa perus-
tetun Finnmammutin pe-
rustaja Kalle Leipälä on 
innokas konemies. Aluk-

si Finnmammut toi maahan itä-
valtalaisia Mammut-betonisekoit-
timia ja sen jälkeen tuotevalikoi-
ma on kasvanut Heizomat-hake-
lämmityslaitteilla, Landritherm-il-
malämmityskattiloilla, Heizohack-
hakkureilla ja hakkeensiirtolait-
teilla sekä Stumper-kantojyrsimil-
lä ja Mammutin rehunkäsittelyyn 
soveltuvia laitteilla.

Vuonna 2014 yritys esitte-
li Okra-näyttelyssä ensimmäis-
tä kertaa Lasco-ruuvihalkaisijan, 
jolla voidaan halkaista järeitä pöl-
lejä niiden pituudesta riippumat-
ta. Ruuveja on eri kokoja ja par-
haimmillaan ne toimivat kaivinko-
neissa ja traktorikaivureissa, jois-
sa ruuvihalkaisija kiinnitetään yk-
sinkertaisesti kauhan tilalle pika-
kiinnikkeeseen.

–Ruuvihalkaisija pyörii valtaval-
la voimalla, sillä pienenkin kaivu-
rin hydrauliikan tuotto antaa ruu-
ville hyvän väännön, ja siitähän se 
ajatus uurnaporaksikin sitten syn-
tyi, sanoo Kalle Leipälä.

3

1

2

VESa JääSKELäInEn

Moottorityökoneen palo on vaaratilanne kuljettajalle ja suuri riski 
yritykselle. Tuotannolliset ja taloudelliset menetykset, toiminnan 
keskeytyminen ja ympäristövahingot aiheuttavat suurimmat kus-
tannukset. Palot on kuitenkin mahdollista ehkäistä, siksi olemme 
panostaneet vahingontorjuntaan jo vuosikymmenten ajan yhdessä 

Koneyrittäjien liiton kanssa. Lue lisää: 

if.fi/koneyrittajat

TÄRKEIN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ
olet sinä
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Motiva on asiantunti-
jayhtiö, joka toimii 
hyvin laajasti ener-
giatehokkuuden, ma-

teriaalitehokkuuden ja uusiutuvan 
energian aloilla. Tekemisemme 
voisi tiivistää resurssitehokkuu-
den edistämiseksi. Työtä tehdään 
yhdessä valtion hallinnon, kuntien 
ja yritysten kanssa. 

Työtä tehdään hankkeissa, jot-
ka suunnitellaan ja toteutetaan yh-
dessä alan toimijoiden ja sidosryh-
mien kanssa. Motivan asiantunti-
jat voivat toimia useissa hankkeen 
tehtävissä ja vaiheissa. Hankkei-
den valmistelun ja hallinnoinnin 
lisäksi työhön kuuluu tuloksis-
ta viestiminen. Toimijoiden kes-
kinäinen verkottaminen on myös 
erittäin tärkeää, samoin kuin tie-
donvaihto ja puolueettoman tie-
don tarjoaminen päättäjille. 

Lämpöä palveluna

Motivalla on pitkä historia bio-
energian edistämistyössä. Olem-
me olleet mukana alkuvaihees-
sa kehittämässä ja kouluttamas-
sa Metsäkeskusten puuenergia-
neuvojien verkostoa. Puuenergia-
neuvojien kanssa edistämme läm-
pöyrittäjyyttä, joka on kasvanut 
merkittävästi Suomessa. Läm-
pöyrittäjiä on jo lähes kolmesataa 
ja kohteita yli kuusisataa. Toimim-
me vahvasti yhteistyössä muun 
muassa Bioenergia ry:n kanssa ja 
järjestämme edelleen vuosittaiset 
lämpöyrittäjäpäivät.

–Myös koneyrittäjillä on kiin-
nostusta osallistua lämmöntuotan-
toon ja se sopii mielestäni erittäin 
hyvin heidän liiketoimintaansa. 
Lämmöntuotannon sopimukset 
ovat pitkäaikaisia ja tuotot melko 

hyvin ennakoitavissa, toteaa johta-
va asiantuntija Timo Määttä Mo-
tivasta. 

Puuhun perustuva lämmöntuo-
tanto on hyvä vaihtoehto hankkia 
toimeentuloa. Lämpöyrittäjyys voi 
olla joko perinteisempien maaseu-
dun elinkeinojen lisä tai päätoimi-
sesti hoidettu yritys. Monet kun-
nat, yhteisöt ja yritykset ostavat 
nykyisin mielellään lämmön pal-
veluna. Näin ne voivat keskittyä 
perustehtäviinsä tai ydinliiketoi-
mintaansa, kun lämpöyrittäjä taas 
huolehtii lämmöntuotannosta.

Lämpöyrittäjillä voi olla joko 
omaa korjuu- ja haketuskalus-
toa tai sitten he hyödyntävät ali-
hankintapalveluita. Lämpöyritys-
ten hoitamien laitosten koko on 
kasvamassa. Lämpöyritykset te-
kevät myös yhä useammin läm-
pölaitosinvestoinnit, jolloin asiak-

kaan pääomat vapautuvat muu-
hun käyttöön.

Koko Suomen näkökulmas-
ta tuontipolttoaineiden korvaa-
minen kotimaisella puulla pa-
rantaa vaihtotasetta ja vähentää 
kansantalouden velkaantumis-
ta. Puun käytön lisääminen ja 
energianhankinnan monipuolis-
taminen parantavat myös ener-
giahuollon varmuutta mahdol-
listen kriisiaikojen varalta. Eri-
tyisen tärkeää on bioenergian 
käyttöön liittyvä työllistävä vai-
kutus. Ketjussa on monta koti-
maista toimijaa, joille syntyy an-
saintamahdollisuuksia.

Bioenergiaa tuotettava 
puhtaasti
Bioenergian hiukkaspäästöt ja 
vaikutukset ilmastonmuutok-
seen puhuttavat tällä hetkellä 
paljon. Siksi onkin tärkeää, et-
tä bioenergiaa tuotetaan tehok-
kaasti ja puhtaasti. Motiva on 
mukana tekemässä biokattila-
neuvontaa, jolla edistetään bio-
polttoaineita hyödyntävien läm-
mitysjärjestelmien ja biokattiloi-
den energiatehokasta käyttöä. 
Biokattilaneuvonta koskee alle 
1 MW:n kattiloita, joten kohde-
ryhmään kuuluvat niin omako-
titalojen ja maatilojen kattiloi-
den omistajat kuin useimmat 
lämpöyrittäjätkin. Tietoa jaetaan 
muun muassa Tehokkaasti puul-
la -nettisivustolla.

–Puhdas ja kuiva polttoaine, 
kattilan puhdistus sekä nuohous 
varmistavat puhtaan palamisen 
ja hiukkaspäästöjen vähentymi-
sen. Samalla vähennetään katti-
lan puhdistuksen tarvetta, muis-
tuttaa Motivan asiantuntija Kir-
si Sivonen. 

Huomio polttoaineen 
laatuun
Puun valtit polttoaineena ovat 
uusiutuvuus ja kotimaisuus. Kai-
kessa palamisessa, myös puun 
poltossa, syntyy hiilidioksidia. 
Kasvit käyttävät yhteyttämiseen 
ilman hiilidioksidia, joten puun 
poltosta vapautuvan hiilidioksi-
din ei katsota lisäävän kaasun 
pitoisuutta ilmakehässä. 

Kun puu palaa, se reagoi ha-
pen kanssa, jolloin syntyy läm-
pöä ja samalla ilmaan vapautuu 
vesihöyryä, hiilidioksidia ja mui-
ta oksideja. Huonosti palava puu 
tuottaa nokea ja pienhiukkasia, 
häkää ja orgaanisia hiilivetyjä. 
Hakelämmityksessä on syy-
tä kiinnittää huomiota polttoai-
neen laatuun ja puhtaaseen pala-

Motiva on tehnyt yrityksen 
alkuajoista lähtien työtä 
bioenergian edistämisen parissa. 
Vuosien varrella bioenergian 
käyttö on edistynyt huimasti. 
Bioenergian tuotanto työllistää 
merkittävästi koneyrittäjiä.

miseen, jotta lämmitys olisi mah-
dollisimman taloudellista eikä ai-
heuttaisi terveyshaittoja. 

Polttoaineen tuottajalla on suu-
ri vastuu. Polttoaineen laatu vai-
kuttaa energiatehokkuuden lisäk-
si laitoksen toimintaan. Huono-
laatuinen hake voi aiheuttaa häi-
riöitä ja pahimmillaan jopa rikkoa 
laitteistoja. Energiantuotantoon 
haketta tuotettaessa urakoitsijan 
kannattaakin olla huolellinen, jot-
ta tuotettu hake on kuivaa eikä se-
assa ole ylimääräistä ainesta, ku-
ten roskaa, maata, lunta ja jäätä. 
Lämpöyrittäjäkokoluokan laitok-
sissa myös näytteenotto voi jää-
dä polttoaineen toimittajalle. Se-
kin kannattaa opetella ja tehdä 
huolella. 

Polttolaitteiden säädöt ja oikea 
polttotekniikka ja hyvälaatuinen 
polttoaine vähentävät merkittä-
västi savukaasujen pienhiukkaspi-
toisuuksia. Hakkeen tai puupellet-
tien polttaminen on parhaimmil-
laan erittäin vähäpäästöistä nyky-

aikaisilla ja hyvin säädetyillä ja 
huolletuilla lämmitysjärjestel-
millä. Puupolttoaineen tärkeim-
mät laatutekijät ovat energiati-
heys (MWh/i-m3), kosteus ja pa-
lakoko. Mitä tasalaatuisempaa 
polttoaine on, sitä vähäpäästöi-
sempää on sen palaminen. Hy-
vä nyrkkisääntö on myös se, et-
tä mitä pienempi polttolaitteisto, 
sitä huonommin se sietää koste-
aa polttoainetta.

Metsäalan koneyrittäjillä on 
tärkeä rooli kasvavalla bioener-
gia-alalla. Etenkin lämpölaitos-
kokoluokka tarvitsee koko toi-
mintaketjussa luotettavia toimi-
joita, jotta alan toimintaedelly-
tykset ja uskottavuus ovat jat-
kossakin hyviä. Fossiilisten 
polttoaineiden alhainen hinta ai-
heuttaa kovaa kilpailua ja inves-
tointipäätösten lykkääntymistä, 
mutta bioenergia-alan nähdään 
kuitenkin kasvavan ja kehitty-
vän voimakkaasti tulevaisuu-
dessakin. 

Työtä ja toimeentuloa bioenergiasta

TEKSTI: SIRPa MUSTOnEn

www.motiva.fi/bioenergia

Kysy tarjous kohteeseesi. 
Tavarat työmaallesi nopeasti, joustavasti ja 

sopivaan hintaan. 

Vettä vartenTutustu lisää: www.jita.fi

PUTKET JA KAIVOT MAANRAKENNUKSEEN TEKEE JITA!
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BioCone aloitti reilu vuosi 
sitten toimintansa hank-
kimalla omistukseensa 
Kit-Sell Oy:n konkurssi-

pesältä raskaan konepajan imma-
teriaalioikeudet ja asiakastiedot 
sekä tuotantokaluston. 

Samassa yhteydessä perustet-
tu kiinteistöyhtiö Kiteen Biopaja 
Oy osti yhteensä liki 13 000 neli-
ön tilat, joissa oli tehty mekaani-
selle puunjalostusteollisuudelle 
sahojen kappaleenkäsittelylaittei-
ta noin 30 vuoden ajan.

– Nollasta lähdettiin, nyt työnte-
kijöitä on 25, sanoo toimitusjohtaja 
Mika Kärnä. 

Kit-Sellillä oli parhaimmillaan 
50 henkeä töissä, osa heistä on nyt 
työllistynyt BioConeelle.

Sahakoneita tehdään Kit-Sellin 
ja Plan-Sellin jalanjäljissa edelleen, 
mutta se on vain osa toiminnasta, 
yksi tukijalka neljästä. 

BioCone on osa Pro-Group-yri-
tysryhmää, suurimpana omistaja-
naan EcoEnergy SF Oy, joka mm. 
on rakentanut juuri valmistumassa 
olevan biokaasulaitoksen Metsä-
Fibren Äänekosken biotuoteteh-
taan jätevesilietteiden käsittelyyn. 

Tämä uusi omistuspohja laajen-
si entisestä sahakoneiden valmis-
tajasta biotalouteen erikoistuneen 
raskaan konepajan, joka valmistaa 
ryhmän yrityksille bio- ja clean-
tech-laitteita. 

– Bioreaktoreita, säiliö- ja sekoi-
tinratkaisuja, varastointi- ja kulje-
tusratkaisuja, biomassan tuotanto-
laitoksia kuten haketusterminaa-
leja kokonaisratkaisuista osatoi-
mituksiin, luettelee toimitusjoh-
taja. 

Lisäksi sopimusvalmistuksena 
voidaan tehdä alihankintaa. Nel-
jäntenä tukijalkana ovat after sa-
les –toiminnot, joilla tarjotaan kat-
tavia varaosa- ja huoltopalveluita 
kaikkiin Plan-Sellin, Klasu Kon-
sultin, Kit-Sellin sekä tietysti Bio-
Coneen valmistamiin koneisiin. 

– Kattavasti varaosista käyt-
töönottoon ja kunnossapitoon, 
Kärnä selvittää palveluiden räätä-
löintiä asiakkaan tarpeen mukaan.

Tilat mahdollistavat kohtalai-
sen isojen kappaleiden ja koko-
naisuuksien käsittelyn: hallilla on 
korkeutta yli seitsemän, ja pituut-
ta 250 metriä. 

Ovista ulos saadaan juuri ja juu-
ri 8,8-metriset porrastornit, jotka 
seuraavaksi lähtevät erikoiskulje-
tuksena Äänekoskelle pysäyttäen 
liikennettä jonain keväisenä yönä.

Investoinnit työllistävät

Ensimmäisen vuoden ajan tuo-
tanto on ollut hyvin Äänekoski-
painotteista. Tolosenmäestä koh-
ti Jyväskylää on lähtenyt säiliöi-
tä ja muita suuria teräsrakenteita. 

– Meidän osaamisemme keskit-
tyy hitsattuihin rakenteisiin, ja eri-
tyisesti ruostumattoman, hapon-
kestävän teräksen hitsaamiseen, 
Kärnä täsmentää. Koneistamista-
kin tehdään, mutta vähemmän ja 
lähinnä vain omiin tarpeisiin. 

Työntekijöitä on toistaiseksi ol-
lut kohtalaisen helppo saada, se-
kä entisen yritystoiminnan jäljiltä, 
että paikkakunnalla toimivan Poh-
jois-Karjalan ammattiopiston me-
tallialan koulutuksen kautta. Kir-
joilla on siis sekä pitkän linjan am-
mattimiehiä, että nuoria osaajia.

Tulevaisuus näyttää valoisalta, 
tilauskanta on jo saatu tasaiseksi. 
Perinteisestihän sahojen inves-
toinnit ovat painottuneet kesään ja 
talveen, mutta biotalouden uusien 
innovaatioiden, biojalostamoiden 
ja biotuotetehtaiden myötä kysyn-
tä jakaantuu tasaisemmin.

– Sahateollisuudellakin on in-
vestointivelkaa, jota on kertynyt 
viimeisten noin kymmenen vuo-
den aikana, toimitusjohtaja muis-
tuttaa mekaanisen puunjalostuste-
ollisuuden väistämättömistä korja-
us- ja uusimistarpeista.

Biotalouden kasvun ohella 
myös sahateollisuuden on pysyttä-
vä terässään, jossa metsien saanto 
tulee optimaalisesti käyttöön.

Vaikka Äänekoski on pääasialli-
sesti tähän saakka työllistänyt Bio-
Conetta, markkinoita on jo saatu 

Kiteeltä äänekoskelle on matkannut menneenä 
talvena useampikin erikoiskuljetusletka. Ihan näinä 
päivinä matkaansa tekevät yli kahdeksanmetriset 
porrasrakenteet, jotka valmistuivat huhtikuussa 
Tolosenmäessä BioCone Oy:n konepajalla.

RIITTa MIKKOnEn

avattua myös muualle Suomeen, 
muihin Pohjoismaihin, sekä Balti-
aan, Viroon ja Venäjälle.

BioConeen vahvuutena on 
myös , että sisaryrityksistä löytyy 
pro  sessi - ja suunnitteluosaamista 
lai dasta laitaan ympäristö- ja yhdys-
kuntatekniikoiden alueella.  Koko 
Pro-Group-yritysryhmän taustalla 
on DI Tero Mäki, ja hänen proses-
siosaamisensa ja –innovaationsa.

nurmeksesta 
Tolosenmäkeen
Kun 52-vuotias toimitusjohtaja Mi-
ka Kärnä katselee nyt omaa ura-
kehitystään, se näyttää hyvin loo-
giselta Ylä-Karjalasta alkaneelta ja 
Keski-Karjalaan edenneeltä jatku-
molta.

– Isällä oli Nurmeksessa hit-
sauskonepaja, ja siellä opin hit-
saamaan jo 15-vuotiaana, Kärnä 
muistaa. 

Samassa yrityksessä tuli oltua 
niin tuotannossa kuin toimistos-
sakin, kunnes vuonna 1986 alkoi-
vat koneenrakennuksen ja kone-
automaation opinnot Lappeenran-
nan teknillisessä korkeakoulussa.

– Muutaman vuoden päästä me-
nin kesätöihin suursahalle ja jäin-
kin 2,5 vuodeksi valmistelemaan 
kunnossapidon tietojärjestelmää. 
Niinä vuosina tuli siis sahateolli-
suus tutuksi.
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kuva1  BioConen hallissa Kiteen Tolosenmäessä on valmistunut kymmeniä erilaisia 
ruuvikuljettimia.

kuva2  asentaja Jani Timonen ehti olla viitisen vuotta Kit-Sellin palveluksessa ja aloitti 
ensimmäisten joukossa BioConella.

kuva3  Tuotantopäällikkö Tuomo Korhonen ja toimitusjohtaja Mika Kärnä katselevat 
tyytyväisinä juuri valmistunutta hakeritilän reunaa, joka sekin kuvaa hyvin raskaan 
konepajan kapasiteettia. 

Toimitusjohtaja Mika Kärnän 
omistusosuus BioConeesta on 15 
prosenttia. Valtaosan omistavat 
kiteeläisvoittoisen Pro-Group-konsernin 
yritykset: EcoEnergyn 30 %:n lisäksi 
Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy 
15 % ja Envor Bioenergy Oy 15 %, sekä 
koko konsernin ydinvaikuttaja Tero 
Mäki 5 %. 

Muut konserniin kuuluvat yritykset 
ovat Flowpro Oy, Eko-Kvintti Oy, Envor 
Protech Oy, sekä urheiluvälineiden 
toimialalla KSF Sport Oy (Yoko, 
Järvinen, Karhu) ja Optigrip Oy. 

Vuodesta 2002 kasvunsa aloittaneen 
Pro-Group-yritysryhmän vuotuinen 
liikevaihto on noin 20-25 M€, 
henkilöstöä noin 95 – 110 (lisäksi 
projektikohtaiset työntekijät ja 
alihankkijat).

Päätoimipaikka sijaitsee Kiteellä, muut 
toimipisteet Jyväskylässä, Hyvinkäällä, 
äänekoskella ja Lappajärvellä sekä 
Kiinan Kunmingissa. 

Diplomityössään Kärnä pereh-
tyi vannesahoihin, teriin ja sahaa-
miseen. Sen jälkeen oli vuorossa 
puupuolen opetuksen käynnistä-
minen Lappeenrannassa, kunnes 
vuonna 1995 tuli Sandvikista sa-
hanterien tutkimus- ja tuotanto-
laitokselta työtarjous tutkimus- ja 
tuotekehitysinsinöörinä. 

Kehitystyössä meni kolmisen 
vuotta, lisäksi sama aika myynti- 
ja markkinointitehtävissä, joissa 
tuli koluttua sahoja ympärimaa-
ilmaa. Vuosituhannen vaihteessa 
oli vuorossa Stora Enso ja kahden 
sahan ja komponenttitehtaan mit-
tavat investoinnit Ruotsissa.

– Toimin siis ostajana juuri tä-
mäntyyppisille sahateollisuuden 
laitteille, joita täällä tuotamme, 
toimitusjohtaja täsmentää osaa-
misensa monipuolisuutta ja osu-
vuutta.

Kiteelle Mika Kärnä tuli vuon-
na 2004, huonekalukomponent-
teja valmistavan Martelan, ny-
kyisen Kidexin toimitusjohtajak-
si.  Ennen BioConeelle siirtymis-
tään hän ehti toimia vielä vuoden 
yritysvalmennuskonsulttina LMI 
Internationalilla.

Niin hitsisaumat, puunjalostus 
kuin johtaminenkin ovat siis tul-
leet tutuiksi, alkaa jo tietää mi-
tä tekee. Erikoiskuljetuksia kuu-
tostielle tulee lähtemään jatkos-
sakin.

BioCone on raskas konepaja biotalouden tarpeisiin Pro-Group-yritysryhmään kuuluva Envor Pro-
tech Oy on prosessi-, ympäristö- ja yhdyskun-
tatekniikkaan erikoistunut insinööritoimisto ja 
teknologiatoimittaja, Suomen johtava biokaa-
suteknologiayritys, jonka erikoisalana on oma 
EPAD (Envor Protech Advanced Digestion) –tek-
nologia.
Ensimmäinen referenssilaitos  
Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolla on 
toiminut luotettavasti ja keskeytymättömästi 
vuodesta 1999 saakka.
Envor Protech Oy on kehittänyt edelleen bio-
kaasuteknologian, jolla voidaan käsitellä tehok-
kaasti myös korkean ligniinipitoisuuden omaavia 
puu- ja selluteollisuuden jätevesilietteitä. 
Ensimmäinen referenssilaitos on valmistumassa 
EcoEnergy SF Oy:n toimesta MetsäFibre Oy:n 
Biotuotetehtaan yhteyteen. Laitos käsittelee 
jatkuvatoimisesti sellutehtaan tuottamia jäte-
vesilietteitä  ja valmistaa niistä biokaasua sekä 
kiinteää polttoaineeksi soveltuvaa lopputuotetta.
Biokaasu puhdistetaan ja paineistetaan hyödyn-
nettäväksi ajoneuvojen polttoaineena. Seuraa-
van askeleen Envor Protech ottaakin rakenta-
malla Pohjois-Karjalan ensimmäisen biokaasun 
tankkausaseman Kiteen Tolosenmäkeen. 
- Kaasunkuljetuskontit tehdään BioConeella, 
sanoo Envor Protechin toimitusjohtaja Simo 
Rantanen ja arvelee tankkausaseman valmistu-
van tämän vuoden aikana. 

Jätevesiliete liikennekaasuksi

nurmeksessa syntynyt Mika Kärnä on päätynyt Biocone Oy:n toimitusjohtajaksi takaisin 
Pohjois-Karjalaan, Kiteelle. 

Tero Mäki on voimahahmo, joka on luonut viidessätoista vuodessa Kiteeltä 
maailmalle ulottuvan Pro-Group-yritysryhmän. Parta on kuulemma projektiparta 
ja lähtee kesällä äänekosken biokaasulaitoksen käynnistyessä.
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Suomen Työkone Oy toimii 
Pohjanmaalta Hyllykalliol-
ta käsin, osoite on Laturin-
tie 12. Motovaruste sijait-

see osoitteessa Pietiläntie 11, Jäm-
sä. Motovarusteen toiminta alkoi 
entisen Jämsänkosken kaupungin 
alueella jo 26 vuotta sitten, josta on 
myös nimeen jäänyt vanhan kau-
pungin nimi. Motovarusteen yrit-
täjäperheen takaa löytyy pitkän lin-
jan konemies Asko Salonen. Yri-
tyksessä on pitkään työskennel-
lyt myös Asko Salosen vaimo Rai-
ja ja nyttemmin myös Niko poika 
on yrityksen töissä. Salonen on kes-
kittynyt Valtran huoltoon tähän as-
ti. Vanhaa huoltohistoriaa tosin on 
pitkältä ajalta mm Logset – metsä-
koneista. Siltä ajalta Salonen tun-
tee myös Henrik Frilundin, jo-
ka myy Rottne - metsäkoneita ko-
ko Suomeen. Henrik Frilund oli pit-
kään töissä Logset – metsäkonei-
den myynnissä. Viime vuosina hän 
on ollut ProfiPro – metsäkoneiden 
myynnissä. Suomen Työkone Oy:n 
takaa löytyy Timo Yli-Hakola, jol-
la on pitkä ura John Deere metsä-
koneiden myynnissä. Viime syksyn 
FinnMETKOssa Rottne palasi Suo-

men markkinoille, ja myyntimenes-
tystä on ollut. 

Rottnen maahantuonti vahvistaa 
samalla huolto-osaamistaan Mar-
cus Sirenillä. Mies lähtee Ruot-
sin tehtaalle huoltokoulutukseen. 
Juha Pukkala saa huoltotöihin tu-
ekseen lisäresurssin. Tatu Rin-
tamäki hoitaa markkinointia Suo-
messa. Jämsässä uusi konemalli 
keräsi kiirastorstaina hyvän ylei-
sömäärän. Pullakahvin ja makka-
ran tuella koneisiin tutustuttiin ah-
kerasti. Harvesteri H14 ja ajoko-
ne F15 olivat Motovarusteen piha-
maalla, hakkuudemoa ei tässä yhte-
ydessä toteutettu. Rottnella on nel-
jä eri harvesterimallia ja kuusi ajo-

konemallia. Suomeen on nyt myy-
ty viime vuoden ja tämän alkuvuo-
den aikana 17 kpl Rottne-merkkisiä 
metsäkoneita. Henrik Frilundin mu-
kaan toistaiseksi suurin kiinnostus 
on kohdistunut ajokoneisiin. Teh-
taalla on käyty yrittäjien kanssa ja si-
tä jatketaan keväälläkin. Elmia Woo-
dissa Rottne on kotikentällään. Uu-
det Hyllykallion toimitilat ”vihitään” 
käyttöön huhtikuun lopussa. 

Lyhyesti

Rottne F15 kuormatraktori on John 
Deeren 164 kW:n moottorilla varus-
tettu 18700 kg painoinen ja kuor-
mauskapasiteetiltaan 14 000 kg ajo-

ERKKI EILaVaaRa

Rottne – 
metsäkoneiden  
huolto  
Jämsään
Jämsänkosken Motovaruste ky on solminut 
Suomen Työkone Oy:n kanssa Rottne-
metsäkoneiden huoltosopimuksen.

indexator.com

PUUTTUUKO
LÄMMITYS?
Meiltä löydät lämmityslaitteet
edulliseen lämmittämiseen...

Olemme mukana Elmia Wood-messuilla Jönköpingissä 
(7-10.6 2017) sekä Farmari-messuilla Seinäjoella (14-17.6.2017).

VELJEKSET ALA-TALKKARI OY
HELLANMAANTIE 619 | 62130 LAPUA

PUH: 06-433 6333
ASIAKASPALVELU@ALA-TALKKARI.FI

WWW.ALA-TALKKARI.FI

Meiltä löydät mm:
- stokerikattilat 30-990 kW
- stokerit 40-990 kW
- valmiit lämpökeskukset 60 kW - 2 MW
- traktorisovitteiset lumilingot
- traktorisovitteiset hiekoittimet

91x132 (4-2017).indd   1 24.4.2017   13:21:26

kone. Maavaraa on 66,8 cm ja kuor-
mapinta-ala vaihtelee 4,8  - 5.7 m2 vä-
lillä kuormatilavarustuksesta riip-
puen. Rottne lanseerasi Comfort 
Line vaimennetun ohjaamon 2007 
eli 10 vuotta sitten. H14 harvesteri 
on 187 kW:n John Deere moottoril-
la varustettu 18 800 kg hakkuuko-
ne. Hakkuupäävaihtoehtoja on kol-
me SP461, SP561 ja EGS596. 

Rottne Industri Ab toimii Rott-
nessa, Lenhovdassa ja Stenseles-
sä Ruotsissa. Työntekijämäärä on 
noin 235 henkilöä ja liikevaihtoa 
tehdään 450 milj. SEK, noin 45 milj. 
euroa. Yhtiön perusti Börje Karls-
son vuonna 1955. Hänellä oli kone-
yrittäjätausta. 

Uusi Rottne – 
metsäkoneiden 
huoltaja Marcus 
Siren ja Henrik 
Frilund (oik) 
odottavat Rottne-
metsäkoneilta 
jatkossakin 
menestystä 
Suomessa.

ajokoneena Motovarusteen 
päivässä oli Rottne F15 
Comfort line varusteilla ja 
kantavilla teloilla.

Motovarusteen henkilöstöä, mm. Pekka 
Matomäki (vas.), niko-poika (toinen 
vas.) ja vaimo Raija, asko Salosen 
ympärillä ja Henrik Frilund Suomen 
Työkone Oy:stä (oik.).

Harvesteri H14 yhteydessä esiteltiin 
Rottnen tapaa helpottaa koneiden 
päivittäistä huoltoa ja mm. 
puhdistamista. 

www.biofire.fi - biofire@biofire.fi
+385 6 2332 267

Reliable Biomass Boiler Heating Systems
Kotimaisen energian lämpökeskukset

60-4900 kW
Energia-osasto

Stand:135
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tuote- ja palveluhakemisto

KONEYRITTÄJÄ 5/2017 Ilmestyy 28.6. Aineistopäivä on 5.6. 

Ota yhteys: Tapio Hirvikoski, puh. 040  9009  417 
tai tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

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

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

Kannattava
Järkevä
Turvallinen

BE
ST 

IN CLASS SAFETY

FRONT PIN LOCK

HYDRAULIIKAN VOIMALLA
GENERAATTORIT
SÄÄTYVÄT GENERAATTORIT
HITSAUSGENERAATTORIT
MAGNEETTIGENERAATTORIT
KOMPRESSORIT
PAINEENKOHOTTIMET
VOIMANULOSOTTO
ASENNUSVENTTIILIT

KORKEAPAINEPESURIT
KADUNPESULAITTEET
PUTKENPESULAITTEET
KORKEAPAINEPÖLYNSIDONTA
PORAUSNESTEPUMPUT
KORKEAPAINESAMMUTUS
JÄTEASTIOIDEN PAINEPESU
TÄRYT

www.dynaset.com  
info@dynaset.com 
puh. 03 3488 200

elmiawood.com

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

Tervetuloa Ruotsiin 7.–10. kesäkuuta 2017

ELMIA WOOD 2017 EDUSTAJAT SUOMESSA: 

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

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

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

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

OLETKO HARKINNUT KESKUSVOITELU- TAI SAMMUTUSJÄRJESTELMÄÄ?   

PALVELEMME KOKO SUOMEN ALUEELLA JA MEILTÄ LÖYDÄTTE MM.  

� RAASM RASVARIT, TÄYTTÖLAITTEET YMS.  
� USEIDEN ERI RASVARIEN VARAOSAT / HUOLLOT 
� FOGMAKER SAMMUTUSJÄRJESTELMÄT 
� VUOSITARKASTUKSET FOGMAKER, DAFO, ANSUL 
� TALLENTAVAT KAMERAJÄRJESTELMÄT 
� Q8 VASELIINIT / VOITELUAINEET 

OLEMME TEITÄ VARTEN, KYSY TARJOUKSEMME.                                 WWW.FESTELAN.FI 
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Nopeampien ja tehokkaam-
pien sahayksiköiden ky-
synnän kasvu metsäko-
neissa mahdollisti JPS 

Teknik AB:n keskittymisen metsä-
koneteollisuuteen. Samana vuonna 
JPS Teknik AB ostaa oikeudet Sand-
vik Harvester F1 ja F2 tuotemerk-
keihin. Ensimmäinen sahayksikkö 
hydraulisella ketjunkiristyksellä lan-
seerattiin vuonna 2003. Yhteistyössä 
HSP Gripen AB:n kanssa julkaistaan 
x3M sahayksikkö, joka toimii esim. 
HSP kourien lisävarusteena. 

R5500 julkaistaan maailman laa-
juisesti. Innovatiivinen tuote yhdis-
tää parhaat puolet eri tekniikoista 
yhdeksi kokonaisuudeksi ja näin 
syntyi kestävä, taloudellinen ja te-
hokas R5500 sahayksikkö.

Tähän päivään mennessä JPS 
Teknik on toimittanut yli 300 sa-
hayksikkö eri konevalmistajien ko-
neita käyttäville loppuasiakkaille. 

myös viljan ja puutavaran kui-
vauksessa.

Yli 30:n vuoden kokemus 
takaa alan osaamisen
Aloitimme vuonna 2003 Palo-
kärki-polttimilla. Niiden me-
nestyksen siivittäminä olem-
me vuosien myötä kehittäneet 
myös paljon muita biopolttoon 
liittyviä laitteita ja nykyään tuo-
tevalikoimamme tärkeä osa 
onkin jo kokonaiset kiinteää 
biopolttoainetta käyttävät läm-
pövoimalaitokset. Biofire Oy:n 
perustaja on työskennellyt bio-
lämmitysjärjestelmien parissa 
jo yli 30 v ja se takaa, että alan 
kokemusta on hyödynnetty 
Biofire Oy:n toimittamissa Pa-
lokärki -tuotteissa. Laitteisto-
jemme kokoluokka alkaaa 60 
kW:sta ja yltää 5 MW:iin asti.

Suomen urakkavarusteen 
alkuvuodesta avattu uu-
si verkkokauppa on saa-
nut hyvän vastaanoton 

asiakkaiden keskuudessa. Verk-
kokauppa keskittyy palvelemaan 
yritysasiakkaita, mutta myös nor-
maalikuluttajat ovat tervetulleita 
hankkimaan varusteensa Urak-
kavarusteelta. Suomen urak-
kavarusteen toiminta perustuu 
suurimmaksi osaksi omaan maa-
hantuontiin, jolloin loppukäyttä-
jälle pystytään tarjoamaan paras 
mahdollinen hinta. Lisäksi yh-
teistyötä tehdään kotimaisten, 
luotettavien maahantuojien kans-
sa. Kaikki tuotteet ovat ammatti-
käyttöön suunniteltuja, ja valikoi-
masta löytyy eri käyttötarkoituk-
siin soveltuvia laatuja.

tietoa

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

www.logbear.fi

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

Logbear FH4000 on ketterä, 
taloudellinen ja kotimainen 
yhdistelmäkone ensiharvennuksiin. 

Ensiharvennusten ykkönen!

Urakkavaruste palvelee 
koneyrittäjiä verkkokaupassaan

Suomen urakkavaruste on avannut alkuvuodesta uuden 
verkkokaupan, palvelemaan urakoitsijoita sekä muita 
ammattiasiakkaita. Urakkavaruste tarjoaa asiakkaillensa 
ammattitason varusteet työhön.

On myös otettava huo-
mioon, että kotimai-
sen kiinteän poltetta-
van biomassan hinta 

on vakaa, olipa maailmanmark-
kinatilanne mikä tahansa. Kan-
santaloudellisesti ajateltuna jo-
kainen MWh, joka tuotetaan 
kotimaisilla biopolttoaineilla, 
vähentää tuontikulujamme ja 
edistää näin hyvinvointiamme.

Biofire Oy: Kotimaisen 
kiinteän bioenergian 
polttamisen osaaja
Biofire Oy Kauhajoen Num-
mijärveltä valmistaa ja toimit-
taa varmatoimisia ja pitkäikäi-
siä kiinteää bioenergiaa polt-
toaineena käyttäviä lämmitys-
järjestelmiä, lämpökontteja ja 
lämpökeskuksia. Laitteillam-
me tuotettua lämpöä käytetään 

Kotimainen uusiutuva 
bioenergia on edullista ja sen 
käyttö on vaivatonta

Kiinteästä biomassasta valmistetut biopolttoaineet 
ovat osoittaneet tehokkuutensa ja edullisuutensa jo 
vuosikymmenten ajan. nykyiset biomassaenergian 
polttojärjestelmät ovat täysin automatisoituja ja 
käyttövarmuudeltaan ne ovat luotettavia, joten hakkeen, 
turpeen tai minkä tahansa murskatun biomassan käyttö 
energiana on  vaivatonta.

Koko Suomen alueella 
toimiva Festelan Oy on 
raskaan kaluston ja teol-
lisuuden uusi kumppani 

erityisesti keskusvoitelujärjestel-
missä ja sammutusjärjestemis-
sä, joista yrityksen henkilökun-
nalla on vankka yli kahden vuo-
sikymmenen kokemus. Feste-
lan myy, asentaa ja huoltaa kes-
kusvoitelujärjestelmiä sekä sam-
mutusjärjestelmiä työkoneisiin ja 
teollisuuteen. Edustetut tuotteet 
ovat edelläkävijöitä useissa eri-
laisissa teknisissä ratkaisuissa 
ja ne kehittyvät koko ajan. Feste-
lanin kautta saa myös vakuutus-
yhtiöiden edellyttämät sammu-
tusjärjestelmien vuositarkastuk-
set. Työkonepuolella hallitsem-
me mm. hakkureiden ja murs-
kaimien haastavan palosuojauk-
sen sekä keskusvoitelujärjestel-
mien asentamisen vaativimpiin-

kin kohteisiin. Kokemus on avain-
asemassa. Ammattilaiset kyllä tie-
tävät olosuhteet ja osaavat suhtau-
tua riskeihin, kokemus on hyvä 
apu. Meiltä saa myös Q8 voiteluai-
neet ja öljyt, sanoo Festelan Oy:n 
Jarno Manner.

Festelan tuo monella tavoin tur-
vaa työkoneiden käyttäjille silloin 
kun koneita käytetään ja myös sil-
loin kun ne jäävät seisomaan työ-
maalle tai varikolle.

– Viime vuosina työkoneiden il-
kivallat ja varkaudet ovat lisäänty-
neet. Toimitamme koneiden val-
vontaa varten tallentavat kamera-
valvonnat itse koneisiin, kertoo 
Manner.

Festelan auttaa asiakkaitaan 
myös konsultoimalla yritysten va-
kuutusratkaisuja niin vakuutustar-
peen arvioinnissa kuin vakuutus-
ten vertailussakin.

– Vakuutusalan kokemusta ja 
tietotaitoa löytyy yli 10 vuoden 
ajalta, ilmoittaa Manner. Festela-
nilla on asiaan kuuluvat voimassa-
olevat turvallisuusluvat: Tilaajavas-
tuuraportti, työturvallisuuskortti, 
tulityökortti, ensiapu sekä hätäen-
siapukoulutus, hygieniapassi, ajo-
korttiluokat ABECD1E.

Festelan Oy tarjoaa 
sammutusjärjestelmät, rasvarit 
sekä paljon muuta vankalla 
kokemuksella

Festelan Oy

Koneyrittäjiä silmällä pitäen 
Urakkavarusteen mallistosta 
löytyy työvaatteiden ja suojain-
ten lisäksi muun muassa terä-
ketjuöljyt, öljynimeytyspake-
tit, merkkausmaalit, hitsausko-
neet, apuvirtakäynnistimet jne. 
Valikoima myös kehittyy koko 
ajan ja asiakkaiden mielipiteitä 
kuunnellaan Urakkavarusteel-
la herkällä korvalla.

Suomen urakkavaruste pyr-
kii oikean hinta-laatusuhteen 
lisäksi erottumaan kilpailijois-
taan tarjoamillaan lisäpalveluil-
la sekä räätälöidyillä ratkaisuil-
la. Esimerkiksi työvaatteiden 
logomerkkaukset, nopealla ai-
kataululla, kuuluvat Urakkava-
rusteen palveluvalikoimaan. 

Kuvassa Aki Hyvönen 
luovuttaa uuden 110 
kW:n 2.0 TDI mootto-
rilla varustetun Tran-

sporterin FinnMETKO2018 - 
tapahtuman markkinointikäyt-
töön. Vetokoukulla varustetus-
sa nelivedossa on 7- lovinen au-
tomaattivaihteisto. Auton auto-
veroton hinta on 42  690 euroa 
(sis. alv 24 %). Helmiäisulkovä-

FinnMETKO2018 – tapahtuman 
markkinointi käynnistyy
Pitkäaikainen yhteistyökumppani VW-Hyötyautot luovutti 
Vantaalla 24.4. VW Transporter TDI 4Motion pakettiauton 
FinnMETKO2018 – tapahtuman käyttöön. auto kulkee ja 
kuljettaa kevään, kesän ja syksyn tapahtumissa näyttelyn 
markkinointimateriaalit ja Koneyrittäjä – lehden tuoreen numeron. 

R5500 on asennettuna mm Keslan, 
John Deere Forestryn, Ponssen ja 
Komatsun harvesteri päissä
Ollaksemme lähellä sekä suomalai-
sia metsäkone- ja haversteripääval-
mistajia että kuluttajia, olemme pal-
kanneet Area Manageriksi Marko 
Sormusen vahvistamaan tiimiäm-
me. Marko vastaa markkinoinnista, 
myynnistä sekä jälkimarkkinoinnis-
ta mukaan lukien huolto sekä takuut 
koko Suomen alueella, toimipistee-
nään hänellä on Akaa

Markolla on pitkä kokemus eri-
laisista jälkimarkkinoinnin tehtävis-
tä niin maanrakennuspuolen kuin 
metsäkoneidenkin parissa. Hän 
on toiminut useita vuosia erilaisis-
sa tehtävissä mm John Deere Fo-
restry OY:llä, Waratah forestry At-
tachment Oy:llä, Sandvikilla sekä 
Metso Minerals:lla.  Uskomme Mar-
ko osaamisen auttavan meitä kohti 
menestystä. 

JPS teknik Ab vahvistuu 
Vuonna 1991 toiminta aloitettiin Sandvik Windsor F1 ja F2 
tuotteiden alihankkijana. Myöhemmin vuonna 1999 Peter Sörell 
perusti JPS Teknik aB:n joka aloitti alihankkijana paikallisille 
konepajoille. Osaaminen keskittyi erityisesti protovalmistukseen, 
toimintojen parantamiseen sekä kehitellen suunnittelu- ja 
sopimusvalmistustoimintoja. 

rillä , pysäköintitutkilla ja taka-
pariovien ikkunoilla hintaa tulee 
1260 e lisää. Auton toimituskulut 
600 e ja autovero 5 576 e nostavat 
auton hinnan 50 126 euroon. Au-
tossa on direktiivin 1999/100/EY 
– mukaiset mitatut kulutukset ja 
päästöt. Autossa on Ad Blue tank-
ki. Maantieajossa keskikulutus on 
6 l / 100 km ja kaupunki ajossa 7,2 
l / 100 km.  

aki Hyvönen 
VW-hyötyautomyynnistä 
luovutti Vantaan toimipisteessä 
Transporterin FinnMETKO2018 
tapahtuman järjestäjien 
käyttöön.
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PNEUMACON OY • Palo-ojantie 5 • 05810 HYVINKÄÄ 
Puh. 010 778 1400 • www.pneumacon.fi • info@pneumacon.fi

CEJN Multi-X
Liitinlevy mobilehydrauliikalle
•	 Helpottaa ja nopeuttaa apulaitteiden kiinnitystä
•	 Kytkentä mahdollista myös vastapaineessa
•	 Kompakti rakenne - pieni tilantarve
•	 2 - 4 liittimelle
•	 Koot 3/8” - 3/4”

Hinnat sis alv. 24%

Laadukkaat 
Haydem
aksiaalimäntä-
pumput

Alumiiniset
ajoneuvo-
säiliöt
100 - 200 L

Alkaen 744 €

Alkaen 570 €

Multicrimp 
- jopa puolet 
edullisempi 
liitin!

Erinomainen myös 

koneikkoihin. Kysy tarjous koko 

paketista!
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www.kesla.com

Kotimainen ote haketukseen
Tehokas ammattimainen haketus vaatii joustavuutta - voit valita KESLA-hakkurin joko 
traktorivetoisena vaunumallina tai auton päälle asennettuna. Hakkureita löytyy niin 
yhdellä kuin kahdella akselilla tai kontilla.  Lisävarusteilla saat räätälöityä hakkurin 
viimeisen päälle mieleiseksesi. Takaamme, että hakkurisi on kestävä ja luotettava 
vaativissakin olosuhteissa..

Kesla Oyj : Jouni Kainulainen puh. 040 7647 713 Jyrki Sahinjoki puh. 040 1786 635 

Tutustu uusiiin
KESLA logCUT
-roottoreihin ja

KESLA proCHIPPER
-ohjausjärjestelmään!

ENSIESITTELYSSÄ
UUSIN KETO-FORST 
XTREME HARVESTERI!

WWW.KONE-KETONEN.FI

NÄHDÄÄN ELMIASSA!

929
OSASTO:

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!

Roo Attachments Kauha / Bucket Kome PUPV-2 Scania R164GB

Genesal/Deutz 500/555KVALiebherr GM 85Liebherr A 914 Litronic

Scania R164 580

Gemsa kaivopora

-

Soita

Soita155000  €

Arto Blomqvist Markku Marjakaarto Joonas Uusitalo

Betoni CenterJuha SillanpääVille Nikupeteri

Joonas Uusitalo

Rainer Honkanen

+358 451883235 +358 407570024 +358 503568543

+358 505555865+358 24305215+358 405674386

+358 503568543

+358 407774444

2017 2008 2002

20052017

2002

2000

ID: B97B4CCD ID: 02A9B64F

ID: 138FBE0EID: C8E3E083ID: 3DB0582A

ID: F1C402CE

ID: 7B338EB5

-

-400 h, Keminmaa

900000

5000 h, Tervakoski

Kannus

11000

25000  € 92000  €

46500  €

90000  €

12000  €

ID: E1EB726A

ALLU.NET

TEHOKKUUTTA
JA TUOTTAVUUTTA TYÖMAILLE

ALLU tuotteet Ilpo Ellonen 0400 496 672 ALLU tuotteet Pirkanmaalla Pasi Lehtinen 0400 622 122
OilQuick pikaliitinjärjestelmät Jere Jonninen 040 846 5199 ALLU varaosat & huolto Simo Ruusunen 040 840 7400

ALLU Finland Oy, Jokimäentie 1, 16320 Pennala | Puh: 03 882 140 | info@allu.net

ALLU Transformer seuloo, murskaa, sekoittaa ja lastaa 
yhdessä työvaiheessa. Hyödynnä ja kierrätä maa-ainekset 
suoraan työmaalla - säästä aikaa ja rahaa! ALLU TS rakenne 
mahdollistaa jaekoon vaihdon ja lopputuotteeksi seuloutuu 
tasalaatuista maa-ainesta juuri oikeassa jaekoossa. 

OilQuick pikaliittimellä lisälaitteen vaihto sekä 
hydrauliletkujen yhdistäminen tapahtuu helposti ja 
nopeasti alle 10 sekunnissa ilman, että kuljettaja poistuu 
koneen hytistä.



JohnDeere.fi/forestry

Mukautuva ajovoimansiirron hallinta on ainulaatuinen vakio-ominaisuus G-sarjan 
keskikokoluokan kuormatraktoreissa. Järjestelmä parantaa koneen ajettavuutta ja 
tuottavuutta. Kuljettaja valitsee olosuhteisiin sopivan ajotilan (Eco, Normal, Power) ja 
järjestelmä säätää moottorin kierrokset automaattisesti kuormitustilanteen mukaan sekä 
pitää kierrosluvun tasaisena myös korkealla kuormituksella.

MUKAUTUVA  
AJOVOIMANSIIRRON HALLINTA


