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Katso  
ennakkovideo:

Käyttövarmuutta. Tuottavuutta. Polttoainetehokkuutta.  
Vakuuttava suorituskyky, erinomainen polttoainetalous ja kaikessa 
tinkimättömästi toteutettu korkea laatu ovat uuden John Deere G-sarjan 
tunnusomaiset piirteet. Uusissa John Deere -moottoreissa yhdistyvät EGR- 
ja SCR-järjestelmien parhaat puolet, mikä tarjoaa enemmän moottoritehoa 
sekä ennen näkemätöntä polttoainetehokkuutta. Kokonaan uuden 
ohjausjärjestelmän ansiosta koneen prosessointikapasiteetti on kasvanut. 
Lisäksi ainutlaatuiset ForestSight-palveluratkaisumme tuovat käyttö- 
varmuutta ja kustannussäästöjä. G-sarja on enemmän kuin kone. www.JohnDeere.fi/forestry
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NISULA N5 
HARVENNUSHAKKUUKONE
•	 710-renkailla
•	 Lisälämmitin	
•	 Ilmastointi,	BT	radio
•	16	kpl	LED	valoja

NISULA 500H 
HAKKUUPÄÄ
•		Sahakontrolli	
•		Automaattinen	
	 ketjunkiristin
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OHJAUSJÄRJESTELMÄ	
hakkuupäälle	ja	kuormaimelle
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•		Tarkka	nosturin	ohjaus

NISULA P990 
LIIKERATAKUORMAIN
•		Led	valoja	3	kpl
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Koneyrittäjien Metsäpäivän 2.10. teemana oli 
Metsä-IT. Teeman ajankohtaisuutta pidettiin 
erinomaisena. Lähes 90 ammattilaisen voimin 

käytiin läpi puunkorjuun ja metsäalankin informaatiota. 
Sirpa Heiskanen vetää yhteen päivän antia tässä nume-
rossa. Seminaarin materiaali löytyy kotisivuiltamme. Jat-
kamme aiheen käsittelyä seuraavissa Koneyrittäjä – leh-
den numeroissa eri asiantuntijoi-
den kirjoittamana. Näin saamme 
viestin osumaan koko jäsenkun-
taan. Korjuukoneilla kerättävän 
tiedon hyödyntämisen pelisään-
nöt olivat keskeinen osa IT-tee-
maa. Koneyrittäjille kerätty tieto 
on keskeinen osa liiketoiminnan 
kehittämistä. Erilaiset tiedon ko-
konaisuudet kuten WoodForce-palvelu ja mm Metsään.

fi ohjelmis-
to ovat välttä-
mätön osa tie-
don saantiin 
ja hyödyntä-
miseen liitty-
viä kokonai-
suuksia. Näis-
sä em. palve-
luissa ja nii-
den käyttöön-
otossa edetään 
nyt vauhdil-
la. Samaa in-
formaatiotee-
maa käsitel-
lään Metsäyh-

distyksen Metsäpäivän - seminaarissa Helsingissä mar-
raskuussa. 

Kaatopaikoista kaivoksia
Yli 1600 vanhaa kaatopaikkaa ympäri maan sisältää ar-
violta yhteensä 70 milj. tonnia jätettä. Osa jätteestä on 

hajoavaa. VTT tutki kahden kaatopaikan kai-
rauksilla, mitä hyödynnettävää maan alla on. 
Noin 20-40 % jätteestä on polttokelpoista, suu-
rimmalta osin muovia (24%). Paperi ja pah-
vi ovat tekstiilien ja puujätteen ohella poltet-
tavaa ainesta kaatopaikoissa. Ongelmana tu-
lee olemaan tiivistykseen käytettyjen maamas-
sojen sijoittaminen. Muualla maailmassa kaa-
topaikkoja on kaivettu auki sadoittain asutuk-

sen tieltä. Meillä kaatopaikoista 1300 on yhdyskuntajät-
teen kaatopaikkoja ja teollisen jätteen kaatopaikkoja on 
200 kpl. Vanhojen kaatopaikkojen auki kaivaminen ei ole 
ongelma, mutta maa-aineisten sijoittaminen on. 

Äänekoskella vihittiin syyskuun lopussa ”tappi”, uu-
den M-Groupin Biotuotetehtaan piippu. Piippu on 120 
metrinen tehtaan maamerkki. Rakentamien etenee vauh-
dilla. StoraEnso otti Varkaudessa käyttöön suurinvestoin-
tinsa. Näitä myönteisiä investointiuutisia on hyvä lukea. 

Kiitämme 2.10. Metsä-IT - seminaarissa mukana ollei-
ta informaatioteknologian yrityksiä panoksestanne. 

FinnMETKO2016, 1.-3.9.2016, Jämsä 
Olemme käynnistäneet viikolla 41 FinnMETKO2016 – 
näyttelyn osastomyynnin. Olemme kutsuneet lokakuun lo-
pulla näytteilleasettajia tutustumaan uusiin ja vanhoihin 
näyttelyalueisiin. 
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Ville Järvinen
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Ville Manner 
040 9009 426
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Tuuli Toivikko
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Markku Törmänen
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näyttelyn teemana 
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elinvoimaa”. 

4041 0763
 Painotuote

Koneyrittäjien Metsä-IT kokosi asiantuntijat

www.komatsuforest.fi

Kone Parkkima Oy:n uuteen Komatsu 901:een on kertynyt 
reilut 600 käyttötuntia ja hyvältä näyttää. Kone on toiminut 
moitteettomasti ilman keskeytyksiä. Sitä osaa arvostaa, kun 
työmaat ovat Savukosken kairoissa, pitkien matkojen päässä, 
kaukana kaikesta. Yrittäjä Kari Parkkiman mielestä tärkeää on 
olla koko ajan kiinni tuottavassa työssä. Samoin oleellisempaa 
on keskustella varaosien menekistä ja niiden aiheuttamista 
kustannuksista kuin yksittäisten osien hinnoista.

Polttoaine on jokaiselle koneyritykselle lähes saman 
hintaista, kallista kaiken lisäksi.  Komatsun 901:n maltillinen 
polttoaineen kulutus on ollut Karille myönteinen yllätys. Hän 
oli kokemustensa perusteella odotellut ainakin pari litraa 
korkeampia lukemia. Kone Parkkiman Komatsuun kertyy 3500 
tuntia vuodessa. ”Siitä on helppo laskea, paljonko vuoden 
mittaan säästyy rahaa ja rahtaamisen vaivaa. Entä jos minulla 
olisi kymmenen konetta”, kysyy Kari Parkkima.

”Entä jos minulla olisi 
kymmEnEn konEtta”

Lue lisää Kone Parkkiman savotoista:  
www.komatsuforest.fi

Kari Parkkima, Savukoski
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Tolppa muistutti, että mitä moninai-
semmalla tiedon keruulla on puun-
korjuussa hintansa. Merkittävä kus-
tannus syntyy ajasta, joka koneen-

kuljettajalta kuluu eri ohjelmistojen käyttöön, 
tietojen keruuseen, syöttöön ja raportointiin. 
Näytöllä kelluvien pikakuvakkeiden kirjo ka-
valtaa Tolpan mukaan sen, että järjestelmien 
yhtenäistämisen tarve on ilmeinen. Kuvak-
keita on liikaa, ohjelmia on liikaa ja yhtenäis-
tämistä tarvitaan. Vaikka eteenpäin on men-
ty esimerkiksi Wood Force-palvelun kehittä-
misessä, on alan toimijoiden Tolpan mukaan 
edelleen syytä aika ajoin kokoontua yhteen 
pohtimaan tarpeita ja kehityssuuntia. 

Metsä-IT-seminaari osoitti, että metsäalal-
la syntyy jo nykyisillä järjestelmillä ja laitteilla 
paljon dataa ja uutta kehitellään kiivaasti mo-
nilla tahoilla. Monilla yllättävilläkin suunnilla 
tuntuu myös olevan kiinnostusta päästä käyt-
tämään sitä dataa, mitä työkoneissa esimer-
kiksi puunkorjuussa syntyy. Kiinnostusta on 
myös siihen, mitä muuta vielä olisi mahdol-
lista saada syntymään. Suuri työmaa on kui-
tenkin yhä edelleen siinä, kuinka valtava syn-
tyvä datamassa osataan hyödyntää niin, että 
se muuttuu tehokkuudeksi ja tuottavuudeksi 
myös itse puunkorjuussa.

WoodForce on askel kohti 
moniasiakkuutta

WoodForce-yrittäjäpalvelun kehitystyö on lop-
pusuoralla ja ensimmäisiä kokemuksia sen 
käytöstä metsänhoitotöissä kuultiin seminaa-
rissa. WoodForce-palvelu on yrittäjille tarkoi-
tettu työkohteiden suunnittelun ja työnjoh-
don tietojärjestelmä. Sen perustaja-asiakkaita 
ovat Metsähallitus, MetsäGroup ja Stora En-
so. WoodForce-palvelu mahdollistaa sen, että 
yrittäjä voi urakoida saman yhteisen tietojär-
jestelmän kautta ja avulla kaikille näille kol-
melle asiakkaalle eikä yrittäjä tällöin tarvitse 
heille urakoidessaan asiakaskohtaisia tietojär-
jestelmiä. Tämä on askel kohti toimivampaa 
moniasiakkuutta. 

Ensi kesään mennessä käynnistyvät Wood 
Forcen ensimmäisen vaiheen koulutukset, 
jotka käsittelevät metsänhoitotöitä. Koulu-
tettavina ovat Metsähallitukselle ja MetsäG-
roupille urakoivat yrittäjät. Pian sen jälkeen 
alkavat muiden töiden koulutukset ja tällöin 
mukaan tulevat myös Stora Ensolle urakoi-
vat yrittäjät.

– Käyttöönottorintamalla tapahtuu ensi 
vuonna paljon, sanoi WoodForcea esitellyt 
johtaja Perttu Aunola Fifth Element Oy:stä.

Palvelu on avoin myös muille toimijoille ja 
nähtäväksi jää, millä aikataululla järjestelmäs-
tä on mahdollista saada myös muiden asiak-
kaiden kohteita. Taustalla on standardoitu tie-
donsiirto, joten käytön laajentaminen uusiin 
käyttäjiin pitäisi olla ainakin teoriassa aiem-
paa helpompaa. 

– WoodForce-palvelun metsähoitosovellus 
on ollut noin kuukauden ajan käytössä Metsä-
hallituksessa ja siitä on pelkästään hyvää sa-
nottavaa, totesi asiakkuusjohtaja Heikki Kää-
riäinen omassa puheenvuorossaan.

Kääriäinen kiitteli erityisesti sitä, että 
WoodFrocen myötä resurssien ohjausvastuu 
siirtyy selkeämmin yrittäjälle ja että palvelu 
antaa yrittäjille kasvumahdollisuuksia. Palve-
lukehitys siirtyy osatajavetoisesta toimittaja-
vetoiseksi. Suomeksi sanottuna siis se, joka 
työn tekee, myös ohjaa ja kehittää työn teke-
mistä. 

Saman totesi koneyrittäjä Aki Laaja omas-
sa kommenttipuheenvuorossaan.

– Ei ole tätä päivää, että joku muu ohjaa pal-
veluntarjontaa kuin yrittäjä itse, Laaja sanoi.

Laajan mukaan järjestelmästä pitää saada 
”nöyrä” niin, että mukaan pääsivät myös pie-
nemmät toimijat, joilla ei ole isojen toimijoi-
den tapaan omia metsäjärjestelmiä. 

Kehitystyötä voi tehdä myös pienessä 
mittakaavassa
Suurten tietojärjestelmien kehittämiseen ei-
vät aina yksittäisen koneyrittäjän resurssit 
riitä, mutta kehittää voi myös pienemmässä 
mittakaavassa. Siitä hyvän esimerkin tarjosi 
lempääläinen metsäkoneyrittäjä Pentti Pie-
tilä, joka kertoi yrityksensä PJP Metsäexper-
tit Oy:n tietojärjestelmistä ja siitä, kuinka nii-
hin on päädytty. Pietilä on luonut yritykseen-
sä sähköisen ”toiminnanohjausjärjestelmän” 
erilaisten palveluiden yhdistelmänä ja myös 
osin palveluntarjoajien kanssa yhdessä kehit-
tämällä. 

Kehitystyö alkoi sähköpostin välityksellä 
vinkkejä ja toiveita esittämällä. Kehitystyötä 
oli jo tehty pitkään ennen kuin osapuolet edes 
tapasivat toisiaan kasvokkain. Ketterä ohjel-
mistotalo on pystynyt vastaamaan moniin toi-
veisiin niinkin. 

Pietilän yrityksessä on siirrytty kuljettajien 
ja työmaiden ohjauksessa lähes täysin pape-
rittomuuteen ja pilvipalveluihin. Täysin ongel-
matonta sekään ei ole. Tiedonsiirto on suuri 
haaste varsinkin silloin, kun ei olla työskente-
lemässä aivan taajamien liepeillä.

Yhteys tuotannosta taloushallintoon

Tietohippu Oy:n Timo Komulainen kannusti 
yrittäjiä jo saatavilla olevan tiedon parempaan 
hyödyntämiseen. Komulainen on kartoittanut 
Kainuun suunnalla usamman metsäkoneyri-
tyksen järjestelmien käyttöä ja todennut, että 
varsin usein yrityksissä tieto siirtyy työmail-
ta toimistoon ja urakanantajien tietojärjestel-
miin sähköisesti, mutta yhteys yrityksen ta-
loushallintoon puuttuu. Yrityksissä on usein 
myös varsin rajalliset resurssit hallintotyöhön 
eikä seurannan merkitystä ole tiedostettu riit-
tävästi. Sopivia työvälineitä ei ole ja jos on, ne 
ovat vaikeakäyttöisiä tai ne vaativat liikaa kä-
sin tehtävää työtä.

Tietohippu tarjoaa ratkaisuksi kehittämään-
sä Savotat-järjestelmää, jolla tiedot siirtyvät 
työmailta myös yrityksen taloushallinnon ja 

Koneyrittäjien Metsäpäivä:

Metsä-IT – dataa enemmän 
kuin (vielä) pystytään 
hyödyntämään 

Metsäalalla tietojärjestelmien 
kehityksen pitäisi tähdätä 
puunkorjuun tehostamiseen, totesi 
Koneyrittäjien varapuheenjohtaja 
Timo Tolppa avatessaan 
Koneyrittäjien Metsäpäivää. 
Seminaarin teemana oli 
informaatioteknologia metsäalalla ja 
puunkorjuussa.

SIRPA HEISKANEN
KUVAT: TUUlI TOIVIKKO JA  
SIRPA HEISKANEN

Koneyrittäjien Metsäpäivän teema Informaatioteknologia metsäalalla ja puunkorjuussa veti salin täyteen kuulijoita.

Kuvakkeiden kirjo 
näytöllä paljastaa, 

että järjestelmissä ja 
ohjelmistoissa on vielä 

yhtenäistämisen tarvetta, 
totesi Koneyrittäjien 

varapuheenjohtaja 
Timo Tolppa 

avauspuheenvuorossaan.

Informaatioteknologia 
tuo uusia 

mahdollisuuksia myös 
kuljettajakoulutukseen. 

Tietotekniikan ja 
valokuvauksen 

hyödyntämisestä 
koulutuksessa kertoi 

koulutusjohtaja Harri 
Savonen Pohjois-Karjalan 

ammattiopisto Valtimolta.

Johtaja Perttu Aunola 
esitteli WoodForce-

yrittäjäpalvelua, jota Fifth 
Element Oy on kehittänyt 

yhteistyössä metsäalan 
toimijoiden kanssa.

Metsähallituksessa on 
ollut noin kuukauden 

ajan WoodForcen 
metsänhoitosovellus 

käytössä. 
Käyttökokemuksista 

kertoi asiakkuusjohtaja 
Heikki Kääriäinen.

98
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palkanlaskennan käyttöön. Komulaisen mu-
kaan Savotat-järjestelmä mahdollistaa tuotan-
totietojen muuttamisen euroiksi.

– Työajan seuranta mahdollistaa tuotta-
vuusseurannan ja antaa pohjaa muun muassa 
kannustavalle palkkaukselle, hän totesi.

– Järjestelmä mahdollistaa kannattavuus-
seurannan leimikkokohtaisesti. Leimikkokoh-
tainen seurantatieto auttaa esimerkiksi taksa-
neuvotteluissa ja on konekohtaisen kustan-
nuspaikkaseurannan perusta. 

Koneyritys datakauppiaaksi?

Seminaarissa käsiteltiin jo olemassa olevien 
tietojärjestelmien käyttöä ja hyödyntämistä, 
mutta sen lisäksi esille tulivat myös nykyda-
tan käyttämättömät mahdollisuudet sekä vie-
lä kauemmas tulevaan katsottuna ne mahdol-
lisuudet, jotka ovat vielä keksimättä ja toteut-
tamatta. Tulevista hyödyntämismahdollisuuk-
sista ei voi puhua ilman muotitermejä ”esinei-
den internet” ja ”teollisuus 4.0”. Niillä viita-
taan verkon yli keskenään viestiviin laitteisiin 
ja koneisiin, jotka pystyvät aistimaan ympäris-
töään ja joita voidaan ohjata verkon yli. 

Bisnoden kehitysjohtaja Matti Rahikka to-
tesi termeihin sisältyvän paljon hypeä ja suu-
ria odotuksia, mutta esimerkiksi koneyrittäjät 
käyttävät esineiden internetiä jo nyt päivittäin. 

Tietoa siirtyy verkossa ja toimintaa ohjataan 
verkon yli siirtyvän tiedon perusteella kulloi-
senkin tarkoituksen mukaan.

Bisnode on yritys, joka tuottaa hyötytie-
toa eri lähteistä saamastaan datasta ja myy si-
tä edelleen muun muassa riskiarvioina, ana-
lyyseinä ja ennusteina. Rahikka esittikin muu-
tamia ideoita siitä, kuinka metsäkoneissa syn-
tyvää dataa voisi hyödyntää esimerkiksi met-
sävarojen arvioinnissa ja kiinteistöjen arvon 
määrityksissä. Bisnoden asiakkaana olevia 
pankkeja kiinnostaa mm. vakuutena olevien 
metsätilojen hinta-arviot. Bisnode pystyy tällä 
hetkellä arvioimaan puuston arvoa Luonnon-
varakeskuksen vuoden 2011 tietojen pohjalta. 
Yhdistettynä metsäkoneissa syntyvään dataan 
hinta-arvioon saataisiin lisää ajantasaisuutta. 

Rahikan esityksessä saatiin esimerkki sii-
tä, kuinka koneyrityksille kertyy normaalin 
puunkorjuun yhteydessä sellaista dataa, jolle 
olisi kaupallista kysyntää aivan uusilla suun-
nilla. Erilaisia käyttökohteita löytyy muitakin. 
Avautuisiko tästä siis koneyrityksille uusia nä-
kymiä datakauppiaina? 

Vaikka ostajia ja ottajia olisikin, on ennen 
datakaupoille ryhtymistä kuitenkin oltava pe-
rillä tiedon käytön pelisäännöistä ja tietosuo-
jakysymyksistä. Ratkaisevaa lopulta on se, ke-
nellä on oikeus saada ja käyttää kaikkea syn-
tyvää tietoa. 

Koneyrittäjä Pentti 
Pietilä on omalla 

aktiivisella otteellaan 
kehittänyt yrityksensä 

tietojärjestelmiä ja 
tietohallintoa.

Timo Komulainen 
suositteli 

Tietohipun Savotat-
järjestelmää linkiksi 

puunkorjuuyrityksen 
talous- ja 

palkkahallinnon ja 
tuotantotietojen välille.

Bisnoden kehitysjohtaja 
Matti Rahikka ideoi 
puunkorjuun yhteydessä 
syntyvän datan kaupallista 
hyödyntämistä.

Seminaarin ohjelmaan oli varattu 
aikaa tutustua näytteilleasettajien 
tarjontaan.

Asianajaja Suvi-Tuulia leppäkorven 
puheenvuoro käsitteli tietosuojaa ja 
tiedon käytön pelisääntöjä. 

Iltapäivällä seminaariväki jakautui 
kolmeen eri saliin. Mäen salissa 
keskityttiin metsätietoon ja sen käyttöön.

Olli Äijälä ja Ari 
Nieminen esittelivät 

Tapion ja Tapio Silvan 
palveluita.

Seminaari päätti 
Metsäteollisuus 

ry:n asiantuntijan 
Anu Islanderin 

esitykseen 
siitä, mikä on 
korjuuvalmis 

leimikko.
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Pihistellen traktorilla
Syyskuun lopussa Västankvarnin koetilalla Inkoossa pidettiin Maa- ja 
metsätalousministeriön osana Maatilojen energiaohjelmaa rahoittama traktorin 
taloudellisen ajon -kurssi, jonka juuret ovat - missäpä muualla kuin - Ruotsissa.

Kouluttajana Motivan hallinnoimassa hankkeessa toimivat Pro-
Agrian Etelä-Suomen energia-asiantuntija Markku Lappi sekä 
suurimman osan Motivan julkaisemasta koulutusmateriaalista eli 
ruotsinkielisestä aineistosta koonnut ja Suomen oloihin sovitta-

nut energia-asiantuntija Fredrik Ek ProAgria SLF:stä. 
– Materiaalin työstämisen aloitimme vuonna 2011 ja se tapahtui ihan 

ensiksi siten, että kävin itse Ruotsissa vastaavan, kahden päivän kurssin 
oppilaana.

– Mistään pelkästä kääntämisestä ei todellakaan ole kyse, koska mate-
riaali piti oikeasti sovittaa Suomen oloihin, valottaa Ek taustoja. 

Työkone työn mukaan

– Kaikki lähtee siitä, että tiedät mihin tarpeeseen ja työhön traktori tulee. 
– Oikean kokoinen traktori, tehtävän mukaan, on avainsana energiate-

hokkuuteen, tiivisti kouluttaja Fredrik Ek 
Kurssin ei ole tarkoituskaan parantaa kertaheitolla energiatehokkuutta 

vaan muistuttaa, että kevyen ja raskaan polttoöljyn kulutus on noin 35 pro-
senttia maa- ja puutarhatalouden kokonaisenergiankulutuksesta.

Kurssilla kävi selväksi, että maatiloilla rehunjakoon ja muihin vastaa-
viin päivittäisiin ja kevyihin ajoihin pienet koneet ovat hyvinkin energia-
tehokkaita.

– Nämä ajotehtävät vain muistuttavat aina ihmisiä hieman pohtimaan 
omaa ajoaan traktorilla ja toivottavasti myös mittaamaan omilla tiloillaan 
polttoaineenkulutusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä, Markku Lappi ku-
vailee kurssin tavoitteita.

Huolto ja ennakointi säästävät

Ennakointi tarkoittaa traktorilla samoja asioita kuin kuorma-autoillakin: 
rengaspaineiden säätämistä ajo-olosuhteiden mukaan, ennakoivaa ajota-
paa ja huoltotoimenpiteitä. 

Näiden lisäksi erityistä huomiota kannattaa kiinnittää sekä työkoneen 
säätöihin traktorin kanssa että ajolinjoihin ja ajon suunnitteluun.

Päivän aikana nähtiin ajosuunnittelun merkitys, kun kurssin osallistu-
jat kilpailivat keskenään sekä itseään vastaan muun muassa kurottajalla 
tehtävässä heinäpaalien siirtotehtävässä. Parhaimmillaan tehtävässä kel-
lotettiin sekä mitattiin jopa 14 sentin eroja per paali kierrosten välissä. 

 Oleellinen osa päivää olivat 
eri tehtävät, joissa harjoiteltiin 
esimerkiksi työlaitteen 
säätöä energiatehokkuuden 
parantamiseksi.

Paalien 
siirtotehtävässä 

korostuu kuljettajan 
silmä ajolinjoille.

Energiankulutuksen 
vähentämisessä oleellista on 
lähtötilanteen mittaaminen. 

Kuvassa Fredrik Ek tarkastelee 
traktorin polttoaineen 
kulutusta harjoitellun 
kuljetuslenkin jälkeen.

Kurssilla käytetty 
materiaali ja 

laskentataulukot 
löytyvät Motivan 

verkkosivuilta. 

VIllE JÄRVINEN
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Pakarinen muistutti, että kau-
pungistumiskehitys jatkuu ja 
infrainvestoinnit ovat siinä tär-
keässä roolissa, sillä infraraken-
taminen nostaa maapohjan ar-
voa ja houkuttelee yksityisiä in-
vestointeja. 

”liikennevirasto  
puhdisti 
 palkintopöydän”
Maarakennuspäivässä palkittiin 
maarakennusalalla ansioituneita 
ihmisiä, organisaatioita tai hank-
keita Maarakennusalan neuvotte-
lukunnan myöntämillä Tömppä-
palkinnoilla sekä jaettiin Vuoden 
GeoTeko-palkinto.

Tömppä-palkinnon sai tänä 
vuonna Liikenneviraston, Vantaan 
kaupungin ja Finavian yhdessä to-
teuttama Kehä-projekti,

Henkilöille kohdistettu Pikku-
Tömppä palkinto meni Liikenne-
viraston ylijohtaja Kari Ruoho-
selle sekä postuumisti elokuussa 

parempaan päin. Valtion talous-
suunnittelukin perustuu nyt syn-
kentyneisiin ennusteisiin, joten 
kaikki uudistukset pitää rahoittaa 
menojen uudelleen kohdistami-
sella. Uusia menoja ei saa syntyä.

Uusia menoja ei saa muodos-
tua myöskään valtion maa- ja ve-
sirakentamisesta. Sen sijaan Pöys-
ti vaati, että maarakennusalan toi-
mijat toisivat entistä perustellum-
min näkyviin esiin maa- ja vesira-
kentamisen kasvu- ja käynnistys-
vaikutukset muihin hankkeisiin. 

Maa- ja vesirakentamisen kas-
vu- ja käynnistysvaikutuksista 
puhui myös Rakennusteollisuus 
RT:n pääekonomisti Sami Pa-
karinen arvioidessaan RT:n ja 
Infra Ry:n infrabarometrin tulok-
sia. Barometrin mukaan alalla oli-
si havaittavissa pieniä kasvuodo-
tuksia töiden lisääntymisestä.

– Tilauskannat (maa- ja vesira-
kennusalalla) ovat kuitenkin ohui-
ta ja alueiden väliset erot ovat kas-
vaneet suuriksi.

Ensi hallituskaudella ei ole 
muita budjettirahoituk-
sella - korostan, budjet-
tirahoituksella - tehtäviä 

hankkeita kuin Helsingin ratapi-
ha kertoi Liikenneviraston pää-
johtaja Antti Vehviläinen kuvail-
lessaan liikenteen ja infran paino-
pisteitä oman virastonsa näkökul-
masta.

Vehviläinen kertoi, että valtion 
talousarvio tuo perusväylänpitoon 
600 miljoonaa euroa vuosille 2016-
2018. 

– Siirrämme myös sisäisesti ke-
hittämishankkeiden rahaa perus-
väylänpitoon.

Liikenneviraston tämänhetki-
nen tapa vastata rahan vähyyteen 
on kehitystyö, jossa keskitytään 
digitalisaation ja tietomallintami-
sen hyödyntämiseen sekä uusiin 
hankintamalleihin. 

Käynnissä on myös uusia ko-
keiluja tieliikenteeseen: Tunturi-
Lapissa avataan itsenäisesti kul-
kevien ajoneuvojen testialue ja nii-

den kokeilun on suunniteltu laaje-
nevan myöhemmin Tornio-Kilpis-
järvi-tieosuudelle. Etelä-Suomes-
sa testataan keskenään keskuste-
levia ajoneuvoja.

– Tuhat testiautoa liikkuu pian 
Turun moottoritiellä ja Helsingin 
kehäteillä välittämässä toisilleen 
tietoa tiellä olevista esteistä tai 
liukkaudesta, Vehviläinen kertoi.

Maa- ja vesirakentamisen 
kannattavuus  
pitää perustella  
paremmin
– Ennen finanssikriisiä oli pitkä 
vakaan kasvun kausi. Yhteiskun-
tapolitiikkaa on rahoitettu tämän 
positiivisen pitkän ajan trendin 
mukaan, kertoi pääjohtaja Tuo-
mas Pöysti Valtiontalouden tar-
kastusvirastosta.

Pöystin näkemyksen mukaan 
uhkana on julkisen talouden ali-
jäämän kroonistuminen koska 
velkakehitys ei näytä kääntyneen 

VIllE JÄRVINEN

Yleinen, synkkä 
taloustilanne ja 
sen vaikutukset 
maarakentamiseen 
puhuttivat kovin 
Maarakennuspäivillä, 
jotka keräsivät noin 
300 maarakennusalan 
ammattilaista 
Finlandia-talolle, 
Helsinkiin. Valtio on 
päättänyt vähentää 
korjausvelkaa, 
mutta samalla (isot) 
liikenne- tai maa- ja 
vesirakentamisen 
investoinnit ovat 
täysin pysähdyksissä. 

liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen vetosi puheensa lopuksi kaikkiin alan toimijoihin, jotta nämä tarjoaisivat nuorille 
opinnäytetöitä ja harjoittelupaikkoja.

edesmenneelle Espoon kaupun-
gin entiselle tekniselle johtajalle 
Olavi Loukolle. 

Liikennevirastolle myönnet-
tiin myös geotekniikan merkittä-
vin tunnustuspalkinto GeoTeko 
2015. Palkinto jaettiin nyt kolmat-
ta kertaa ja valinnan palkittavasta 
teki tämän vuoden kunniatuoma-
ri, RIL:in puheenjohtaja Tuomas 
Särkilahti.

Palkinnon perusteissa maini-
taan, että Liikennevirasto on pit-
käjänteisesti ja Suomen oloissa 
suurelta osin rahoittanut geotek-
niikan tutkimusta. 

– Tutkimus on lähtenyt tarpees-
ta, olemme saaneet uusia digitaali-
sia laskentamalleja, joilla voidaan 
säästää olemassa olevan infran, 
erityisesti ratainfran korjauskus-
tannuksissa. Samalla on saatu uu-
sia päteviä osaajia ja jopa pari uut-
ta väitöskirjaa totesi Kari Ruoho-
nen Liikennevirastosta noutaes-
saan palkintoa yhdessä Erkki 
Mäkelän kanssa.

Yhteistyö on voimaa niin voittoisassa Kehärata-hankkeessa kuin palkinnon noutamisessakin.

Taloustilanne synkisti Maarakennuspäivää

Jämsä 1.9.-3.9.
  6
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Koneyrittäjien liitto päätti vuoden 2014 lopussa, että se hank-
kii jäsenyritystensä kannattavuuden seurantaan ja analysoin-
tiin aiempaa runsaamman ja luotettavamman aineiston. Tätä 
varten jäsenyrityksistä poimittiin kaikki osakeyhtiöt sekä osa 

henkilöyhtiöistä. Niiden Y-tunnusten perusteella ostettiin Asiakastieto 
Oy:ltä yritysten tilinpäätöstiedot. Tiedot analysoi BSH-Partners Oy.   Ti-
linpäätöstietoja haettiin viiteen toimialaan jaotelluista yrityksistä vuosil-
ta 2012,2013 ja 2014. Tilinpäätöksiä löytyi seuraavia määriä eri toi-
mialaa edustavilta yrityksisltä:

Paras saanto tilinpäätöstietojen löytymisen suhteen oli siis haketus-
alalla, jossa oli suhteellisesti eniten osakeyhtiöitä. Metsänparannusalaan 
keskittyviä yrityksiä ei puhtaina enää ole helppo löytää ja niistäkin suh-
teellisesti eniten on henkilöyhtiöitä, joilla ei ole tilinpäätöstietojen ilmoi-
tusvelvollisuutta. 

Edellä mainitusta yritysjoukosta laskettiin seuraavat 
tunnusluvut:
Liikevoitto-% = Liiketulos / Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Nettotulos-% = Nettotulos / Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Sijoitetun pääoman tuotto-% = Nettotulos + rahoituskulut + verot / 
Sijoitettu pääoma 
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma / Taseen loppusumma – saadut 
ennakot 
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / Lyhytaikainen vieras pääoma – 
lyhytaikaiset saadut ennakot 
Investoinnit/liikevaihto, % = Käyttöomaisuuden ja osakkeiden muutos* 
/ Liiketoiminnan tuotot yhteensä 
Investoinnit/liikevaihto, € = Käyttöomaisuuden ja osakkeiden muutos* 
*Käyttöomaisuuteen lisätty tilikauden poistot ja sijoituksista laskettu 
mukaan konserniyritysten osakkeet sekä omistusyhteysyritysten osak-
keet. 

Yritysten tilinpäätöstietoihin tehtiin aineistossa yrityskohtaises-
ti palkkakorjaus seuraavalla periaatteella:

Palkkakorjauksella rasitetaan tulosta, koska osalla yrityksistä yrittäjän 
palkka ei näy kuluna tilinpäätöksessä, vaan se otetaan tuloksen kautta. 
"Tällainen kaavamainen palkkakorjaus toki aiheuttaa ylimääräistä kulua 
niissä yrityksissä, joissa yrittäjän palkka on jo tilinpäätöksessä huomioi-
tu. Toisaalta kaavamainen palkkakorjaus voi olla alimitoitettu. Täten esi-
tetyt tulokset ovat hieman  vääristyneitä ylös ja alapäin, mutta keskimää-
rin kuvannevat tulostasoa", sanoo Timo Heikkilä BSH-Partners Oy:stä.  

Tulostaso heikko

Oleellisin tunnusluku, jota haluamme seurata on yrityksen liikevoitto . 
Se mittaa,  paljonko yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuotoista jää jäl-
jelle varoja ennen rahoituseriä ja veroja. Tunnusluvun arvioinnissa voi-
daan käyttää seuraavia ohjearvoja: Liikevoitto yli 10%  on hyvä taso, lii-
kevoitto 5 – 10% on tyydyttävä taso ja alle 5% on heikko taso.

Koneyritysten liikevoittotasot suhteessa liikevaihtoon olivat  
vuosina 2012-2014 seuraavat:

Metsäkonealan tulokset 
melko vaatimattomia 
vuonna 2014
Metsäkonealan palkkakorjattu liikevoitto oli vuonna 2014 alle 2 prosenttia . Nettotulos oli nollatasolla.  Tulos on 
heikko.  Muilla konetyöaloilla tulostaso oli lähes yhtä kehno tai kehnompi. Tulos perustuu selvitykseen, jossa on 
analysoitu 726 konetyöalojen yritystä. Analysoitavat yritykset saatiin Koneyrittäjien liiton jäsenrekisteristä, niiden 
tiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä ja analyysin teki BSH Partners Oy.  

Toimiala Yrityksiä 
(haku)

Yrityksiä 
(tulos)

Saanto

Maarakennusala 307 196 63,8%
Metsäkoneala 656 431 65,7%
Metsänparannus 42 18 42,3%
Turve 88 53 60,2%
Haketus 34 28 82,4%

liikevaihto Palkkakorjaus 

alle 70 000€ 10 000€ 

70 000 – 400 000€ 20 000€

yli 400 000€ 30 000€

Vuosi 2012 2013 2014

liikevoitto % (aineiston mediaani)

Maarakennus 2,68% 1,81% -0,28%

Metsäkoneala 1,08% 2,45% 1,78%

Metsänparannus -2,61% -3,81% -6,06%

Turveala 0,19% -2,4% 3,28%

Haketus/murskaus 2,72% 1,02% 2,37%

Yleisten liikevoiton ohjearvojen perusteella voidaan arvioida, että ko-
netyöalojen liikevoittotaso on ollut heikko viimeiset vuodet. 

Ilman palkkakorjausta liikevoitto on noin 4 %-yksikköä korkeampi.

Omavaraisuusaste tyydyttävä

Omavaraisuus -tunnusluku kertoo omien pääomien osuuden taseen lop-
pusummasta ja mittaa yrityksen kykyä selviytyä sitoumuksistaan pit-
källä aikavälillä. Se kuvaa vakavaraisuutta ja tappionsietokykyä. Epä-
varmuutta tunnusluvun laskentaan voi tuoda puutteelliset tiedot yrityk-
sen omaisuuserien kuranttiudesta ja esim. poistokäytännöistä. Omava-
raisuusasteen ohjearvot ovat ; omavaraisuus yli 40% on hyvä, omavarai-
suus 20 – 40% on tyydyttävä ja alle 20% on heikko.

Konealan omavaraisuusasteet 212 ovat seuraavat:
         
Turvealan yritykset ovat omavaraisuudeltaan parhaita ja maarakennus-
ala seuraa sitä lähellä. Turvealalla ollaan oltu lähellä hyvän omavaraisuu-
den tasoa keskimäärin. Maarakennusalalla omavaraisuutta voidaan arvi-
oida tyydyttävä plussalla. Haketusyritykset ovat lähellä heikkoa omava-
raisuusastetta keskimäärin ja metsäkoneala on tyydyttävä miinus.  Ha-
ketusalan yritysten heikohko omavaraisuus kertoo selkeän syyn sii-
hen, miksi nyt jo toisena heikon kysynnän vuotena alan viestit kentältä 
ovat kertoneet kriisiytymisestä. Yrityksissä ei ole ollut puskureita kes-
tää heikkoja vuosia. Haketusyritysten rahoitusomaisuus oli myös vähäi-
sin suhteessa lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. 

 2012 2013 2014

Omavaraisuusaste % (aineiston mediaani)

Maarakennus 33,10% 35,92% 35,30%

Metsäkoneala 23,24% 26,54% 26,60%

Metsänparan-
nus

9,85% 3,55% 10,93%

Turveala 37,24% 37,74% 35,01%

Haketus/
murskaus

18,60% 21,13% 23,63%

Kymppikerhossakin on yrityksiä

Koneyrittäjien liitto on asettanut pitkän aikavälin (2020 mennessä)ta-
voitteeksi, että konealan yritysten liikevoittotaso pitäisi olla vähintään 
10 prosenttia. Keskimäärin sinne on matkaa vielä paljon, mutta jonkin-
moinen joukko yrityksiä on sinne kuitenkin jo päässyt. Tähän mennes-
sä on analysoitu metsäkonealan yrityksiä. Tarkastelluista 403 metsäko-
neyrityksestä noin joka kuudes oli palkkakorjauksenkin jälkeen saavut-
tanut yli 10 prosentin liikevoittotason. Tuossa joukossa on kaikenkokoi-
sia yrityksiä. Tämä osoittaa sen, että yli 10 prosentin liikevoittotaso ei 
ole mikään maaginen tavoittamattomissa oleva taso.Se on vaativa taso 
mutta kuitenkin aivan realistinen. 

MEDIAANI=Suuruusjärjestykseen laitetun aineiston keskihavainto

Kuvat ovat Koneyrittäjä lehden 
kuvituskuvia, jotka eivat liity 
artikkeliin. 

SIMO JAAKKOlA
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Nyt Jari Tiaisella on yritys Kangastintti Oy, joka 
pyörittää paikkakunnan ainoaa huoltoasemaa, tar-
joaa maansiirto- ja muita koneurakointitöitä, perus-
taa ja rakentaa, vuokraa moottorikelkkoja ja järjes-
tää safareita, esimerkiksi.

– Pitkiä reissuja tehdään niin Suomessa kuin Ve-
näjällä, Norjassa ja Ruotsissakin, Jari Tiainen selvit-
tää ja sanoo tekevänsä yhteistyötä myös pohjoiskar-
jalaisten kelkkakerhojen kanssa. 

Asiakkaita safareille tulee kotimaan lisäksi Kes-
ki-Euroopasta, yritykset tarjoavat asiakkailleen iki-
muistoisia elämyksiä. Paras ryhmäkoko safarille on 
kymmenen kahtapuolta. Isomman ryhmän mukaan 
lähtee kolme opasta.

Tiainen itse ajaa etukäteen reitit läpi, koenukkuu 
majapaikat ja varmistaa muutenkin palveluiden pe-
laavan kaikilla etapeilla. Matkojen suunnittelu voi 
kestää vuosia, koska lumitilanne ja muut sääolosuh-
teet vaikuttavat. 

Yrittäjälle retki on myös vaihtelua tiiviiseen työ-
tahtiin. 

Pullat uunissa

Kangastintti Oy työllistää koneyrittäjyyden puo-
lella viisi henkeä jatkuvasti, kahdeksan huoltoase-
malla. Sesonkiaikoina molemmissa ainakin kolme 
enemmän ja lisätyövoimaa, jota on toistaiseksi ol-
lut saatavilla. Etelästäkin tullaan pohjoiseen töihin.

Ympärivuotista työllistämistä helpottaa yritys-
ten laaja palveluiden kirjo, keskinäinen henkilöstö-
vuokraus ja koneiden käytön monipuolisuus.

– Joskus ovat koneet olleet kesällä kiteeläisellä 
turvesuolla töissä, avaa Tiainen laajaa yhteistyöver-
kostoaan. Talvella puolestaan kelkkoja voi tulla vä-
hälumisesta etelästä pohjoisen lumille.

Talvella työllistää lumi. Jari Tiainen arvelee yri-
tyksensä hoitavan noin 90 % alueen aurauksista. Päi-
vä voi alkaa aamukolmesta ja monesti koneet ei-
vät ehdi jäähtyä kun on jo lähdettävä uudelle kier-
rokselle. 

– Työt pitää tehdä silloin kun on aika, ja jollei töi-
tä ole, on syytä katsoa peiliin, tiivistää toimitusjoh-

Lisäksi tunnemme ihmisen luoman Saariselän, joka 
on tunturikylä Inarin kunnassa: alun alkaen kulki-
joiden tarpeisiin syntynyt ja vuosikymmenten ai-
kana nimenomaan matkailua varten, ja sen ansi-

osta, kasvanut.
Saariselän matkailukylän kehittymisen katsotaan saa-

neen alkunsa 1930-luvulla, kun maantie Jäämeren rannal-
le Petsamoon valmistui. Nelostie ja hyvät yhteydet ylem-
mäs pohjoiseen ovat edelleen paikan valtteja, tunturiluon-
non lisäksi.

Tätä nykyä jopa 15  000 petipaikkaa tarjoavan kylän 
kehittämisessä ovat olleet alusta asti vahvasti mukana 
muut kuin alkuperältään paikalliset tahot, tienrakentajis-
ta ja matkailuliitosta alkaen. Muualta tulleet yrittäjät ovat 
uskoneet alueen vetovoimaan ja vuosi vuodelta investoi-
neet niin rakenteisiin kuin palveluihinkin.

Saariselällä näkyy vahvasti myös pohjoiskarjalaistaus-
tainen yrittäjyys. Kiteellä kauppiaana tunnettu Lyyli Ti-
ainen, omaa sukua Toivanen ja nykyään Huhtamella, tuli 
vuonna 1988 Saariselälle kauppakeskus Kuukkelin myy-
mälänhoitajaksi.

Palkkatyö vaihtui muutaman vuoden kuluttua yrittäjyy-
teen, nyt Saariselän ruoka- ja pitopalvelu on Huhtamel-
lan pojan, kokiksi opiskelleen Marko Tiaisen nimissä. 

Vanhempi pojista, Jari Tiainen, puolestaan pyörittää 
kylän ainoaa huoltoasemaa ja tarjoaa maanrakennuspal-
veluita, kelkkasafareita, asuntovaunupaikkoja… ja tuo-
reita pullia.

Tukevalla pohjalla

Tänä syksynä etelän mediat uutisoivat, ettei Lapin rus-
ka vedä matkailijoita aiempien vuosien tapaan. Saariseläl-
lä ei kehitystä ole huomattu, eikä uskottu. Muista poh-
joisen hiihtokohteista halutaan erottua ympärivuotisel-
la tarjonnalla.

Hiihtoonkin toki panostetaan, ja erityisesti maastohiih-
toon. Rinteillä kävi syksyllä kova myllerrys, kun uusia la-
tupohjia valmisteltiin ensilumen tuloon. Monta uutta sil-
taa ja alikulkua valmistui.

– Monelle maansiirtoyrittäjälle on töitä, kiittelee Jari 
Tiainen, joka tuli äitinsä jäljillä pohjoiseen armeijan jäl-
keen 80-luvun lopulla.

taja ja kiittelee työntekijöitään sekä ammattitaidos-
ta että joustavuudesta.

Konekuskihan joutuu välillä toimimaan erä- ja 
matkaoppaanakin, kun tunturiin tulija kiinnostuu 
alueesta ja sen luonnosta. Tarvittaessa kone pysäy-
tetään ja työ jatkuu vasta, kun vaeltaja jatkaa turval-
lisesti matkaansa.

– Asiakkaita vartenhan täällä ollaan, korostaa 
yrittäjä ja kehuu myös Inarin kunnan ja Metsähal-
lituksen kuten muidenkin yhteistyötahojen yhteis-
ymmärrystä siitä, mitä varten aluetta kehitetään.

Tiainen tunnustaa, että kovasti saa töitä leipänsä 
eteen tehdä. Joskus on tullut takkiinkin, mutta nyt 
on juuri oikea aika satsata ja rakentaa, että sitten 
kun talous nousee, on asiakkaille uutta tarjottavaa.

– Pullistahan se lähti, nauraa toimitusjohtaja Ti-
ainen asiakkaidensa luottamuksen rakentamista. 

Neste Saariselällä on oma leipomo, josta joka aa-
mu tulevat tuoreet tarjottavat vitriiniin. 

– Jos lukuja katsoo, niin varmaankaan leipomon 
kate ei täytä kriteereitä, mutta siitä ei luovuta, va-
kuuttaa Tiainen.

Siellä niitä vitriinissä tänäänkin on, tuoreita hil-
lapullia.

Saariselkää rakentamassa
Saariselkä on luonnon luoma tunturijono pohjoisessa, Inarin, Sodankylän ja Savukosken 
kuntien alueella. Tunnetuinta Saariselkää ovat tunturit Kaunispää ja Kiilopää, sekä Urho 
Kekkosen kansallispuisto.

Kangastintti Oy
yrittäjä Jari Tiainen, 47
Maansiirto- ja rakennusurakointi,  
huoltamo, leipomo,  
kelkkavuokraus, safarit  
Viisi pyöräkuormaajaa, traktori,  
telakone ja vaihtolava-auto
www.nestesaariselka.fi

Saariselkää on rakennettu tunturien 
ja muun luonnon ehdoilla; hyvin ylös 
tunturiin ei rakentamista ole sallittu, 
mutta rinteillä on uudisrakennuksia ja 
vielä vapaita tonttejakin.

Jari Tiainen toimii monialayrittäjänä Saariselällä.

Jari Tiaisen yritys Kangastintti Oy sai juuri ennen  
ensilumia valmiiksi uusia latupohjia. 

Neste Saariselän yrittäjä Jari Tiainen tietää, että 
sesonkivaihteluita voi hallita tarjoamalla palveluita 
monella toimialalla.

Kangastintin uusin konehankinta on traktori, joka 
muuntuu eri käyttötarkoituksiin sesongin tarpeen mukaan.

Hevosurheilu on Jari Tiaisen 
henkireikä. 6-vuotias Hankypanky 
Ginanna on nyt sairaslomalla, mutta 
juoksee taas keväällä.

Saariselän tunturikylä elää matkailusta samannimisen 
tunturijonon kainalossa.

Saariselältä käsin tehdään pitkiä 
moottorikelkkasafareita esimerkiksi 
Jäämerelle, Venäjälle ja Norjaan, 
mikä vaatii kunnon kaluston ja 
myös sen säännöllistä uusimista.

RIITTA MIKKONEN

30.8.-1.9. 
www.finnmetko.fi

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

Myynti alkanut 
lokakuun 

alussa

TOIMI  
NOPEASTI! 

mirva.revontuli@
koneyrittajat.fi
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huuhtoudu vesistöihin haitallisia 
aineita. Tällainen tuhka-murske-
seos voidaan laittaa myös tien 
pintaan. Tuhkan on todettu tiivis-
tyvän ja kovettuvan tiessä hyvin 
kuormia kantavaksi kerroksek-
si. Tuhkan ja murskeen reaktio 
muistuttaa betonin kuivumista. 
Tien pinnasta tulee hyvin kova. 
Tapion kokeissa on havaittu, että 
tien pinnassa oleva tuhka-murs-
keseos pölyää vähemmän kuin 
pelkällä murskepinnalla oleva tie. 

Metsäteillä on merkitystä 

Yksityisen metsänomistajan nä-
kökulmasta metsätiet mahdollis-
tavat lähes ympärivuotisen puun-
kuljetuksen ja tekevät siten hy-
vän tien varressa olevista puu-
kauppakohteista tiettömiä koh-
teita houkuttelevampia puun os-
tajille. Perusparannus on suun-
niteltava ja toteutettava niin, että 
tiellä saadaan kuljetettua suun-
niteltu määrä puukuormia tien 
vaurioitumatta. Tien kantavuus 
on oleellisin ja vaikein asia val-
voa. Kantavuus voidaan kuiten-
kin epäselvissä tapauksissa mi-
tata siihen tarkoitetuilla laitteilla. 
Esimerkiksi painonpudotuslait-
teilla kantavuuden mittaus mak-
saa vain muutamia satoja euro-
ja kilometrillä. Kustannus on siis 
murto-osa koko perusparannus-
työn hinnasta. Kunnossapito on 
halvin tapa huolehtia tiestä. 

mispaikkojen puute. Yleisillä teil-
lä kuljetusten jatkuvana murhee-
na on puutteellinen talvihoito, 
erityisesti liukkauden torjunta, 
totesi Hannu Lamminen Metsä-
alan kuljetusyrittäjistä. Talvihoi-
dossa on se ongelma, että auraus 
ja liukkauden torjunta aloitetaan 
katuverkostosta, mikä on puukul-
jetusten kannalta väärä järjestys. 

Tuhkalla voidaan 
korvata muita 
rakennusmateriaaleja 
Kurssilaiset siirtyivät iltapäiväk-
si maastoon kahdelle tiekohteel-
le, joiden rakenteissa oli käytet-
ty tuhkaa. Tuhkan todettiin ole-
van käyttökelpoinen materiaali 
metsätien rakentamisessa. Tuh-
kan käytön yleistymiselle yksi-
tyistien rakennusmateriaalina 
on kuitenkin esteitä, joista yksi 
on tiedonpuute tuhkan käytettä-
vyydestä tientekoon. Kurssi va-
kuutti läsnäolijat tuhkan käyttö-
kelpoisuudesta. Toinen merkit-
tävä este on lupabyrokratia. Yk-
sityisteillä tuhkan käytölle vaa-
ditaan kunnan myöntämä ym-
päristölupa, kun julkinen raken-
taja selviää tuhkan käytöstä pel-
källä ilmoituksella. Ympäristölu-
van ehdoissa vaaditaan, että tuh-
kakerros peitetään vähintään 10 
cm murskekerroksella. Tapion 
koeteillä on kuitenkin selvinnyt, 
että tuhkakerroksesta tai murs-
keeseen sekoitetusta tuhkasta ei 

täviksi uudellekin puunkuljetus-
kalustolle. Ongelmana on kuiten-
kin se, että kyse on minimitoituk-
sesta ja kaikkia teitä ei toteuteta 
näidenkään mittojen mukaan. 
Kääntöpaikkojen pienuus, tien 
kapeus ja ohituspaikkojen vähäi-
syys ovat merkittävimpiä puut-
teita viime vuosina rakennetuilla 
metsäteillä. Rakentamisohjeissa 
painotetaan jatkossa metsäteiden 
kunnossapitoa ja perusparannus-
ta. Uusien teiden rakentaminen 
on ollut vähäistä viime vuodet. 
Tarve on pienentynyt ja rahoi-
tus on vähentynyt merkittävästi. 
Rakentamisohjeessa suurimmat 
muutokset tulevat rakennusma-
teriaaleihin ja siltojen suunnitte-
luun. Tuhkalle tienrakennusma-
teriaalina tehdään mitoitustau-
lukot ja silloista kuvataan uudet 
metsäteille sopivat tyyppisarjat ja 
mitoituskuormat. 

Teillä liikkuu miljoona 
puukuormaa vuodessa 
Vuosittaisesta puunkuljetusmää-
rästä riittää noin 3 500 puukuor-
maa vuoden jokaiselle arkipäiväl-
le. Kuljetusten sujuvuuden rat-
kaisee koko tieverkko. Käytän-
nössä kaikki puukuormat lähte-
vät liikkeelle eritasoisilta yksi-
tyisteiltä siirtyen lopulta päätie-
verkolle ja usein vielä katuver-
kolle käyttöpaikan lähellä. Met-
säteillä ongelmia tuottavat ali-
mittaiset kääntöpaikat ja kohtaa-

Metsäteiden ja muiden-
kin yksityisteiden kun-
nossapito- ja peruspa-
rannustarpeet ovat jo-

kaisen tienkäyttäjän nähtävillä. 
Julkisen rahoituksen vähäisyys on 
kuitenkin merkittävin este tienpi-
don järjestämisessä. Yksityisteil-
läkin on suuri joukko satunnaisia 
käyttäjiä, jotka eivät osallistu mi-
tenkään tienpidon rahoitukseen. 
Myös metsäteillä ongelmat ovat 
samanlaisia. Niidenkin korjausvel-
ka on kasvussa. Metsäteiden mui-
hin yksityisteihin verrattuna kevyt 
ja halpa rakenne vaatii lähes jat-
kuvaa kunnossapitoa, lanauksia ja 
vesakonraivauksia. Näillä toimen-
piteillä voidaan lykätä perusparan-
tamista jopa vuosikymmenellä, to-
tesi Ilppo Greis. Metsäteille on 
suunnitteilla yksinkertainen laatu-
luokitus kunnossapitoon kuuluval-
le kunnostukselle eli korjauksille, 
minimiperusparannukselle ja tie-
luokan nostolle. Tämä selkeyttää 
kunnostuksen ja perusparannuk-
sen urakoinnin pelisääntöjä sekä ti-
laajien oikeuksia ja julkisen rahoit-
tajan päätöksentekoa. Tällöin tie-
kunta tietää, mitä on rahallaan saa-
massa ja rahoittaja tietää, mihin on 
myöntämässä tukea.

Metsätien 
rakentamisohjeisiin 
tarvitaan pieniä päivityksiä 
Vuonna 2001 laadittujen metsätie-
ohjeiden mitoitukset todettiin riit-

Metsäteistä kannattaa huolehtia

Metsätiet ovat arvossaan – vai ovatko? Kysymyksellä avattiin 
Metsätie kannattaa -koulutus Keuruulla elokuun lopulla. 
Metsäteiden todettiin olevan yhteiskunnallisestikin merkittävä 
omaisuus ja huomattava kilpailuetu metsätaloudessa. Eteläisessä 
Suomessa keskimääräinen metsäkuljetusmatka lähimmälle 
tielle on 200 m, kun kilpailijamaillamme kuljetusmatka on 
huomattavasti suurempi, totesi Ilppo Greis Tapiosta. Ei siis ole 
yhdentekevää, kuinka hoidamme tätä omaisuuttamme, kun 
puun käytön ennustetaan lisääntyvän jopa neljänneksellä ja 
puun kuljetuskalusto kasvaa ja monipuolistuu. 

Tien materiaalikerrosten 
tiiviyttä ja kantavuutta voidaan 

arvioida kannettavalla loadman-
laitteilla 20 - 30 cm paksuudelta. 
laitetta esitteli Anssi lampinen 

Al-Engineering Oy:stä.

Ilppo Greis Tapiosta 
esittelee metsätielle 
levitettyä tuhkaa. Taustalla 
Road Masters Oy:n Juha 
Vainio autolla vedettävän 
pudotuspainolaitteen 
kanssa. laite pystyy 
mittaamaan tierakenteen 
kantavuuden enintään 120 
cm paksuudelta. 

Tuhka-murskeseos tiivistyy jyrättäessä tai 
muun kuormituksen avulla hyvin kovaksi 
pinnaksi. Kuvan esimerkkitiellä tuhkaa on 
optimaalinen 20 % seoksen painosta.

TIMO MAKKONEN

Lammisen mukaan ongelmana on, kuinka selvitä vuoteen 
2017, kunnes Äänekosken uusi sellutehdas avataan. Lam-
minen uskoo metsäteollisuuden suurinvestointien kasvat-
tavan puun kuljetusmääriä ja purkavan alalle syntynyttä 

ylikapasiteettia.
SKALin puheenjohtaja Teppo Mikkola sanoi seminaarissa, et-

tä uusia sallittuja maksimimassoja ei pystytä hyödyntämään, kos-
ka alempiasteinen tieverkko ei niitä kestä. Tiestön ja siltojen kun-
non sekä painorajoitusten vuoksi joudutaan kiertoteille, mikä li-
sää ajoaikaa ja kustannuksia.

Tutkimus mukana jättirekkakokeiluissa

Vaikka tiestö ei nykykunnossaan kestä edes massamuutospää-
töksen seurauksia, on Suomessa jo kokeilussa ns. jättirekkoja eli 
HCT-yhdistelmiä. Lyhenne tulee sanoista High Capcity Trans-
port, mikä tarkoittaa suurta kuljetuskapasiteettia. HCT-nimitys-
tä käytetään tieliikenteessä normaalia pidemmistä tai raskaam-
mista yhdistelmistä, joita ei kuitenkaan pidetä erikoiskuljetuk-
sina. Erikoiskuljetuksissa suurempi mitta tai massa syntyy yk-
sittäisen kappaleen suuresta koosta tai painosta. HCT-kuljetuk-
sissa suurempi pituus tai paino kertyy suuresta tavaramäärästä.

HCT-kuljetuksilla tavoitellaan energia- ja kustannustehok-
kaampia kuljetuksia. Myös liikenneturvallisuuden uskotaan ai-
nakin teoriassa paranevan saman tavaramäärän kulkiessa pie-
nemmällä ajoneuvomäärällä.

Suomessa HCT-rekkakokeiluihin tarvitaan poikkeuslupa. Si-
tä haettaessa on yksilöitävät tarkasti mitat, massat ja muut vaa-
timukset ja kaikki haettavat poikkeukset on perusteltava huolel-
lisesti. Pitkät yhdistelmät saavat liikennöidä ainoastaan ennalta 
tarkastetuilla reiteillä ja niiden nimetyt kuljettajat joutuvat har-
joittelemaan yhdistelmän käyttöä suljetulla alueella ennen kokei-
lun aloittamista.

Normaalia pidempiin ja raskaampiin yhdistelmiin liittyy pal-
jon haasteita. Normaalissa n. 25 metriä pitkässä rekassa on kak-
si niveltä, kun viidestä kahdeksaan metriä pidemmässä HCT-re-
kassa niitä on yleensä kolme. Yhdistelmän mitoittaminen oikein 
on haastavaa. On otettava huomioon kääntyvyys, stabiliteetti se-
kä oikea painojakauma. Millekään akselille ei saa tulla tiekuor-

SIRPA HEISKANEN

Puutavaran kuljetuksessa sallitaan entistä suuremmat massat ja mitat vuoden 2013 massamuutospäätöksen jäljiltä. 
Normaalia suurempien jättirekkojen kokeilut kertovat suunnan: kalusto puutavaran kuljetuksessa suurenee. Kalusto 
suurenee, mutta sen määrä ei vähene, eikä kuljetettava puumääräkään ole lisääntynyt. – Massamuutospäätöksen 
jälkeen tilanne alalla on haastava, koska alalle on syntynyt ylikapasiteettia, totesi Metsäalan Kuljetusyrittäjien 
puheenjohtaja Hannu lamminen Joensuun puutavaraseminaarin alkuun.

mituksen kannalta liikaa painoa ja vetäville akseleille tulee taas 
kaikissa kuormitustilanteissa tulla riittävästi painoa talvella ete-
nemistä silmällä pitäen.

Puutavaraseminaarissa HCT-rekkojen mitoituksesta oli puhu-
massa professori Mauri Haataja Oulun yliopistosta. Hän on mu-
kana tutkimushankkeessa, jonka jättirekka aloitti puutavarakulje-
tukset juuri lokakuun alkupuolella Lapissa. Ketosen Kuljetuksen 
32-metrinen ja 104-tonninen HCT-rekka kuljettaa Metsähallituk-
sen puuta Inarista Rovaniemelle. Yhdistelmä on Euroopan suurin 
puutavara-auto. Ketosen Kuljetus Oy:n kokeilulupa on voimassa 
vuoden 2019 loppuun saakka. Kokeilulupaan liittyviä tutkimuksia 
tekevät Oulun yliopiston lisäksi Metsäteho, Aalto-yliopisto, Tam-
pereen teknillinen yliopisto ja Nokian Tyres.

Jo ennen kuljetusten aloittamista jättirekkaa ja sen käyttäyty-
mistä on tutkittu mm. Lappeenrannan lentokentällä tehdyillä ajo-
kokeilla, joissa testattiin yhdistelmän käyttäytymistä esimerkik-
si kaistanvaihtotilanteessa. Hankkeen aikana tutkijat ovat Haa-
tajan mukaan useamman kerran rekan reissuilla mukana teke-
mässä havaintoja. 

Tutkimuksissa seurataan ja mitataan tarkoin muun muassa 
HCT-yhdistelmän suorituskykyä ja liikkuvuutta, ajokäyttäytymis-
tä, jarrujärjestelmän suorituskykyä, renkaiden ja vanteiden kestä-
vyyttä, polttoaineen kulutusta, kuljettajan toimintaa ja monia mui-
ta kuljetustehokkuuteen, liikenneturvallisuuteen, liikenteen suju-
vuuteen ja tierasitukseen vaikuttavia asioita. 

SKAL ry:n puutavaraseminaari Joensuussa:

Puu kulkee 
entistä 
suuremmilla 
rekoilla

Puheenjohtaja Teppo Mikkola 
on huolissaan erityisesti 
alempiasteisen tieverkon 
kunnosta. Tiestön huono kunto 
estää massamuutospäätöksen 
täysimittaisen hyödyntämisen.

Kuljetus Ketonen Oy:n HCT-rekka kuvattuna Rovaniemen puutavaraterminaalissa.  
Kuva: Keijo Kallunki
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Maxpon uutuuksia
Maxpossa nähtiin uusimpia koneita ja laitteita. Todellisia suuria uutuuksia oli 
niukalti, mutta jotakin alalla kuitenkin on jälleen tapahtunut. Daetek Oy:n yrityksen 
myynti ajoittui juuri Maxpon kynnykselle. RealMachinery Oy osti Daetek Oy:n koko 
osakekannan.

Allu TS kauhat seuloivat 
työnäytöksissä maa-aines-
ta eri jaekokoihin. Kauhat 
oli varustettu yläseulalla 

sekä kauhaan erityisesti suunnitel-
luilla seulontaterillä. 

Helposti ja nopeasti vaihdetta-
vat, uudelleen asemoitavat terät 
mahdollistavat samalla kauhalla 
esimerkiksi 0 – 25 mm sekä 0 – 50 
mm jakeet. Malleista riippuen, seu-
lottu jaekoko voi olla 15 mm – 50 
mm. Kauhan jaekoon vaihto menee 
noin tunnissa.

Lisäksi esillä oli mm. kirveste-
rillä varustettu Allu TS kauha, joka 
seuloo ja murskaa esimerkiksi sa-
hojen kenttäkuoren tasalaatuisek-
si, polttolaitoksille suoraan kelpaa-
vaksi materiaaliksi. Kauha soveltuu 
mainiosti myös viherrakentamisen 
tarpeisiin. 

Ideachip Machine

Ideachip Machine esitteli Jenz hak-
kureiden viimeisimmät uutuudet. 
Työnäytöksissä jylläsi Hakevuori 
Oy:n Jenz hem 582 DQ hakkuri, 
jossa on Mercedes-Benz 6x6 alus-
tasta ja Kesla 1200T kuormain.

Uutta mielenkiintoista kalustoa 
Jenziltä on Jenz Cobra eli Man alus-
talle tehty hakkuri, jossa on Claas 
ohjaamo. Lisäksi Jenz 583 on uudis-
tunut. Kone on joko eteen tai taak-

TAPIO HIRVIKOSKI

Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja 

Markku lappalainen oli erittäin 

tyytyväinen näyttelyyn. Sää suosi 

kävijöitä. lappalainen kertoi myös, että 

Daetek Oy:n koko osakekanta on myyty 

RealMachinery Oy:lle. Toiminta kuitenkin 

jatkuu Daetek Oy:ssä aiempaan tapaan 

huolimatta omistajan vaihdoksesta, lupasi 

lappalainen.

Alalle on tullut myös uusi yritys kesän aikana eli Minikone Oy. Yritys vuokraa ja myy pieniä 
ja vähän isompiakin koneita. Valikoimassa on muun muassa Eurocomach, Bobcat ja Terex 
minikoneet, kertoi Sami Patama.

Uusi Hyundai HX 300 l esiteltiin Maxpossa Suomen Telakoneen osastolla. Koneen paino 
on noin 30 tonnia ja moottorin teho on 242 hevosvoimaa. Kone oli ensimmäinen Suomeen 
tuotu tätä mallia.

Yanmar SV 100-2 on 10,5 tonnin painoinen kone. Puomi on aiempaa pidempi. Koneen leveys 
on 2,32 metriä eli se mahtuu edelleen kuorma-auton lavalle, kertoi Timo Sakari KH-Koneilta.

VV-Auto Group jakoi ämpäreitä 
ja esitteli uusia Caddy, Amarok ja 
Transporter –malleja. Tutustuttavana 
on muun muassa uusi kuudennen 
sukupolven Transporter, Crafter 
kevyt kuorma-auto-versiona, Amarok 
XXl pitkällä lavarakenteella ja 
kaupunkiolosuhteiden neljännen 
sukupolven Caddy.

CBI Europe b.v:n Scandinavian ja Baltian myyntijohtaja Ulf Österroos totesi murska ja 
hakkurikaupan olleen hieman alamaissa Suomessa, mutta Skandinavian ja Baltian tasolla 
kokonaisuutena hieman parempi.

Rotator Oy esitteli uuden 6-sarjan Hitachi ZX 350lC-6 koneen. Koneen paino on 35 tonnia ja 
moottorin teho on 271 hevosvoimaa. Koneessa on järeämpi alavaunu ja telan alarullat.

se heittävä ja siinä on hydraulinen 
heitin. Jukka Humalainen odottaa 
alan piristyvän ensi vuonna.

lännen Tractors

Lännen Tractors Oy esitteli Max-
possa monitoimikoneistaan Län-
nen 8600ie:n ja Koneurakointi M. 
Sirro Oy:lle luovutetun Lännen 
8600i-mallin. Esillä oli myös Line 
Systems -erikoisvarusteltu Lännen 
8800i-monitoimikone radio-ohjauk-
sella ja L1900-henkilönostimella ja 
lisäksi Lännen Multimate -liiken-
nekaivuri uudella 11 tonnin LT110 
HT-perävaunulla. 

Lännen Multimate –liikennekai-
vurin työnäytöksissä nähtiin, miten 
monitoimikone korvaa useiden yk-
sittäiskoneiden tarpeen. Lännen 
Multimate hoitaa muiden töiden 
lisäksi myös työmaan kuljetusteh-
tävät.

Kiinteistönhoidon monitoimi-
koneista esillä olivat Lundbergit 
6220 ja 4220. Esittelyssä oli myös 
Lännen Tractors Oy:n edustama ja 
maahantuoma Ljungby L9-pyörä-
kuormaaja.

Lundberg 4220 oli varustettu 
malliin mainiosti soveltuvalla Men-
sen raivauspäällä, jolla päästään jo-
pa n. 3,5 m leikkuuleveyteen hyd-
raulisesti toimivan puomistonsa an-
siosta.
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Uusi HMPStronic Xlpro on langaton koneohjausjärjestelmä, kertoi Markku Salomäki Techbelar Oy:stä. HMPStronic Xlpro on Suomessa valmistettu kuljettajaa opastava mittausjärjestelmä. Anturit 
asennetaan eri puomin osiin. HMPStronic Xlpro on integroitavissa Hyundai kosketusnäyttöjärjestelmään.

Uusi Komatsu PC 240 lC kaivukoneessa on moottorin päälle tullut pakokaasujen 
puhdistuslaitteistoja hieman korottamaan konepeittoa. 6-sylinterisessä moottorissa on AdBlue 
järjestelmä. Jari Salomäki esitteli konetta Maxpossa. Koneen paino on 26,5 tonnia.

Rototilt R 4, 6 ja 8 on uudistettuja 
isoimman pään malleja. Rototilteissa on 
propo-ohjaus sekä turvalukitus, josta 
tulee ohjaamoon signaali jos lukitus 
ei lukkiudu. Rototiltillä oli esillä myös 
maantiivistäjiä sekä kauhoja 22 tonniin 
saakka.

lM-Suomiset Oy:lle Eurajoelle oli menossa lyhytperäinen Volvo ECR235El. Koneen paino on 
noin 25 tonnia ja moottorin teho on 175 hevosvoimaa. Kone on varustettu puskulevyllä.

KONERIKKOTURVA 
K� eyrittäjäliit�  

jäsenille -10%
Konerikkoturva korvaa ajoneuvon tai työkoneen sisäisestä syystä 
äkillisesti aiheutuneen rikkoutumisvahingon, jonka seurauksena 
työkone ei ole toimintakykyinen. Koneyrittäjien liiton jäsenenä 

saat sen Ifistä 10% edullisemmin. Lue lisää osoitteessa
 

if.fi/koneyrittajaliitto

VAIN
IFISTÄ

ASENNE RATKAISEE
Heinola Harri Oy toimii 
riskialalla. Turpeen 
parissa työskennellessä 
koneet joutuvat 
koville eivätkä miehet-
kään pääse helpolla. 

Alalla sattuu vahinkoja keski-
määräistä useammin. Harri 
Heinola Oy on pahemmilta 
välttynyt, vaikka ei turvealalla 
täysin vahingoitta selviä.

TÄRKEIN SYY ON PÄÄSSÄ
– Avainjuttu on ajattelumaa-
ilma, asennepuoli. Koneet 
pidetään puhtaina ja kunnossa 
ja jos tulee pieniä laittami-
sia, tehdään ne heti, Heinola 
korostaa.

”Sitten joskus” kun ei lupaa 
hyvää koneen kuntoa tai vahin-
koja ajatellen. Palo- ja muukin 
turvallisuus kärsii heti, jos 
puhtaus tai pienet huoltotyöt 
pääsevät unohtumaan.

– Turvesuolla tärkeintä on 
putsaaminen ja esimerkiksi 
öljyvuotojen hoitaminen heti 
kuntoon, Heinola jatkaa.

TURVALLISUUS NÄKYY 
TULOKSESSA
Yleisesti ottaen turvallisuudesta 
huolehtivilla yrittäjillä menee 
paremmin kuin alalla keski-
määrin.

– Turve on sääherkkä ala. Kun 
poutapäivä sattuu, koneiden on 
oltava kunnossa. Muuten jää 
työt tekemättä, Heinola toteaa.

KERTAAMALLA OPPII
Myös Bioenergia ry:ssä aktiivi-
sesti paloturvallisuusasioissa 
vaikuttava Heinola korostaa 
asioiden pitämistä tapetilla. 

– Osaamisen ylläpitäminen 
on tärkeää. Turvesuolla asiat 
tapahtuvat yhtäkkiä ja ennakoi-
matta. Silloin pitää tietää mitä 
tekee.

”HARRI ON UNELMA-ASIAKAS”
– Harrin kanssa tehdään 
vuosittain Oikea turva -kartoi-
tus, jossa käydään vakuutus- ja 
turvallisuusasioita läpi. Määrä-
tietoisuus ja tunnollisuus sekä 
työssä että turvallisuudessa 
näkyy. Yrityksessä huolehditaan 
esimerkiksi koneista erittäin 
hyvin, vaikka niillä toimitaan-
kin todella kovissa olosuhteissa, 
yhteyspäällikkö Juha Leppänen 
Ifistä kehuu.

– Turvallisuuteen Harri panos-
taa todella paljon. Se heijastuu 
myös liiketoimintaan, koska 
yritys tekee hyvää ja vakaata 
tulosta, Leppänen lopettaa. ❏

Engcon EC204

Engcon esitteli Maxpossa uuden 
Engcon EC204:n eli tartuntakoural-
la varustetun rototiltin, Laite sovel-
tuu enintään 4 tonnin kaivukoneisiin. 
EC204 on optimoitu 2–4 tonnin kaivu-
koneita varten. Tämä uusi malli voi-
daan varustaa integroidulla tartunta-
kouralla tai lisähydraulitoiminnolla.

EC204 on tuote, joka on saanut al-
kunsa asiakkaiden toiveista. Asiak-
kaat ovat kaivanneet hieman voimak-
kaampaa mallia aiemman EC02B mal-
liin verrattuna, kerrotaan Engconilta.

EC204:ssä on 45 asteen kallistus-
kulma, ja se suositellaan varustamaan 
Engconin proportionaalisella DC2-
ohjausjärjestelmällä, jolla saavutetaan 
juohea liikerata ja suurin tarkkuus.

Matekon osastolla oli uutuus JCB 100 C1, jonka paino on noin 10 tonnia ja moottorin teho on 
noin 55 kilowattia.
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Puutavaran mittausta säätelee laki. Sen 
nojalla on annettu hakkuukonemitta-
usta koskeva asetus, joka astui voi-
maan 2006. Hakkuukonemittauksessa 

koneen hakkuupään mittalaitteella mitataan 
käsiteltävän puun pituus ja määrävälein puun-
rungon läpimittoja. Pituus- ja läpimitta-arvo-
jen perusteella lasketaan puun tilavuus. Hak-
kuukonemittausta koskeva asetus on määrän-
nyt, että ensimmäinen rungon läpimitta puun 
tyviosasta mitataan 1,3 metrin päästä tyven 
leikkauskohdasta. Tämän perusteella määri-
tetään tyviosan (1,3 m) tilavuus laskennalli-
sesti ns. tyvifunktion avulla. 

Tyvifuntioon korjaus 2016

Uusin tutkimus osoittaa, että puun kuutiomää-
rän laskennassa käytettävä tyvifunktio sisältää 
systemaattisen samansuuntaisen poikkeaman 
lähteen männyn osalta. Funktio johtaa syste-
maattiseen kuutiomäärän yliarvioon suhtees-
sa veteen upottamalla tehtyyn mittaukseen. 
Kyse on siis laskentafunktion virheestä. Ku-
kaan ei ole hyötynyt tästä funktion aiheutta-
masta virheestä, koska siitä ei ole ollut tietoa. 
Asiakastaholla on ollut kuitenkin epäilyjä. Tut-
kimustulosten perusteella on aikomus tehdä 
tyvifunktioon korjaus vuonna 2016. Luonnon-

Männyn tyvipölkyn kuutiot 
vähenevät – kustannukset eivät
Hakkuukonemittauksessa puun 
tyvipölkyn tilavuus määritetään 
1,3 metrin matkalta niin sanotulla 
tyvifunktiolla. luonnonvarakeskuksen 
tekemän tutkimuksen mukaan 
nyt käytössä oleva funktio antaa 
männyn osalta liian suuren tilavuuden 
tyvipölkylle ja sitä myöten myös koko 
rungon tilavuudelle.  Tyvifunktioon 
valmistellaan muutosta, joka 
toteutuessaan pienentää männyn 
mitattua runkotilavuutta. Tilavuuden 
vähennys  pienissä runkokokoluokissa  
(lpm d1,3 alle 10 cm) on arviolta 
jopa -3 prosenttia ja järeämmissä 
runkokokoluokissa (lpm d1,3 yli 31 
cm) noin  -0,7 prosenttia.  Käytännössä 
asiakkaat saavat samanlaiset 
puutavaralajit kuin ennenkin, 
mutta tilavuus putoaa. Samalla 
vähenisivät männyn korjuun tulot 
0,7-3 prosenttia. Siksi tyvifunktion 
muutoksen yhteydessä on muutettava 
männyn korjuun hintoja ylöspäin, 
jotta muutoksen maksumiehiksi eivät 
tule koneyrittäjät. 

Kuvat ovat Koneyrittäjä lehden 
kuvituskuvia, jotka eivat liity 
artikkeliin. 

läpimitta- 
luokka 
d1,3 cm

Hakkuukertymä 
vuodessa 
*1000 m3/v

Tilavuus- 
korjaus-%

Tilavuuden     
muutos /v

Arvio tulojen  
vähenemisestä

Tulos- 
vaikutus 
%

< 10 cm 414 -3 % -12 000 m3 -0,3 milj. € -120%
11-20 cm 6 465 -1,4% -91 000 m3 -1,4 milj. € - 60%
21-30 cm 9 303 -0,8% -74 000 m3 -0,6 milj.€ - 35%
>31 cm 8 305 -0,7% -58 000 m3 -0,4 milj.€ - 30%
Yht. 24 485 -1,0% -235 000 m3 -2,7 milj.€

varakeskus on luonnostellut määräyksen, et-
tä muutos tulisi voimaan jo jopa vuoden 2016 
alussa. 

Puutavaran hakkuukonemittaus perustuu 
menetelmään, jonka ovat yhdessä rakenta-
neet metsäteollisuus, koneurakoitsijat, met-
sänomistajat ja viranomaiset apunaan tutki-
mussektori. Kaikilla puukaupan ja puunkor-
juun osapuolilla on ollut käytössä sama mit-
tatieto ja luottamus, että mitattu vaikkapa 500 
m3 on todellakin 500 m3. Urakoitsijan hin-
noittelu on perustunut mittaustietoon. Met-
sänomistajan hintakäsitys ja kantorahaodotus 
perustuu tähän. Ei kukaan tiedä hakanneensa 
esimerkiksi 500 m3 mäntytukkia, mutta myy-
neensä sen 510 kuution hakkuuna asiakkaal-
le. Kaikki ovat käyneet kauppaa 500 kuutiosta. 

Puun koko pienenee, tulot putoavat, 
korjuukustannukset eivät – 
tulosvaikutus dramaattinen
Tyvifunktion korjaus tarkoittaa, että yhtäläi-
nen määrä saman kokoisia mäntypölkkyjä 
hakkuukoneella mitattuna antaa jatkossa pie-
nemmän tilavuuden verrattuna menneeseen. 
Koneurakoitsijan työ ja kustannukset ovat 
kuitenkin edelleen samat kuin ennen funkti-
on muutosta. Osa koneenkuljettajista saa suo-
ritepalkkaa kuutiomäärän perusteella. Funk-
tiomuutos leikkaa heidän palkkaansa. Funk-
tiomuutos vähentää myös myytävän puun 
määrää suhteessa tilanteeseen ennen funkti-
on muutosta.

Luke on arvioinut karkealla luokituksella 
männyn vuosittaisen hakkuukertymäarvion 
sekä tyvifunktion vaikutuksen läpimittaluo-
kittain. Läpimittaluokat muutettuna hakkuu-
tavoiksi merkitsee karkeasti sitä, että nuoren 
metsän kunnostushakkuissa männyn osalta 
tilavuus putoaa tyvifunktion korjauksen tu-
loksena kolme prosenttia. Männyn ensihar-
vennuksissa tilavuus putoaa 0,8-3 prosenttia. 
Toisessa harvennuksessa ja pienirunkoisissa 
päätehakkuissa männyn tilavuus putoaa noin 
0,8 prosenttia ja järeämmissä hakkuissa 0,7 
prosenttia. 

Tilavuuden pieneneminen ja samalla tulo-
jen putoaminen merkitsee suhteessa män-
nyn hakkuun ja metsäkuljetuksen liikevaih-
toon noin prosentin pudotusta keskimäärin, 
ellei yksikköhintoja koroteta. Männyn puun-
korjuun nettotulokseen se tekee 40-50 prosen-
tin leikkauksen keskimääräisen puunkorjuu-
yrityksen nettotulosprosentin (2,42% vuonna 
2014) mukaan laskien. Syynä on se, että tila-
vuuden ja samalla tulojen pudotus vaikuttaa 
suoraan tulosriville, koska kustannukset ei-
vät putoa. 

Harvennukset heikkenevät eniten

Tyvifunktion muutoksen vaikutus on dra-
maattisinta pienirunkoisissa puissa. Se mer-

kitsee erittäin rajua tulosvaikutusta mäntyval-
taisissa nuoren metsän kunnostushakkuissa 
ja harvennushakkuissa. Vaikutus on sitä suu-
rempi, mitä alhaisempi on koneyrityksen net-
totulostaso tällä hetkellä. Alla olevassa taulu-
kossa on kuvattu Luken arvio tilavuuden pie-
nenemisestä männyn eri järeysluokissa. Lu-
ken määräarvioiden perusteella olemme kes-
kimääräisillä vuonna 2014 tilastoiduilla hin-
noilla arvioineet tulojen pudotusta tilantees-
sa, jossa yksikköhintaa ei ole muutu. Lisäksi 
on tulojen vähenemisen olemme suhteutetta-
neet alan keskimääräiseen nettotulostasoon, 
joka on saatu selville kesällä 2015 tehdystä 
laajasta tilinpäätösselvityksestä. 

Edellä mainitusta syystä männyn hakkuun 
yksikköhintojen nostaminen on tarpeen, jotta 
tyvifunktion muutos voitaisiin toteuttaa yrit-
täjien kannalta tulosneutraalisti. Koneyrityk-
set eivät ole vallitsevaan männyn mittauson-
gelmaan millään tavalla syyllisiä, eivätkä ole 
siitä mitään hyötyneet. 

Metsähallituksen tarjouskilpailu ja 
tyvifuntiomuutos
Metsähallitus kilpailuttaa puunkorjuupalvelui-
den ostot pari kertaa vuodessa. Tarjouskilpai-
lun voittajat tekevät usean vuoden urakointi-
sopimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että vuon-
na 2016 metsähallitukselle urakoivilla yrittä-
jillä on voimassa olevia sopimuksia, joiden pi-
tuus vaihtelee 1-5 vuoden välillä. Tarjoukset 
on kilpailuissa kuitenkin jätetty ja voitettu ti-
lanteessa, jolloin 100 kuutiota mäntyä tuottaa 
100 kuution edestä tuloja. Tyvifunktion muu-
toksen jälkeen syntyykin samanlaisista män-
niköistä tuloja keskimäärin vain 99 kuution 
edestä, ensiharvennuksissa kenties vain 97 
kuution edestä. Tämä ongelma on ratkaista-
va yrittäjäkohtaisesti ennen kuin tyvifunktion 
muutos otetaan käyttöön. Sama tilanne on to-
sin kaikilla, joilla on voimassa oleva urakoin-
tisopimus asiakastahosta riippumatta. Metsä-
hallituksen tarjouskilpailuihin perustuva ura-
kointi on kuitenkin puunkorjuun urakointi-
kentässä omanlaisensa tapaus, jossa neuvot-
teluteitse tehtävä muutos on hankalampaa.

30.8.-1.9. 
www.finnmetko.fi

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

SIMO JAAKKOlA
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Kaavilta syntyisin olevan Pek-
ka Hakkaraisen konemie-
hen ura alkoi kuorimakoneil-
la, reikäroottorikoneilla (VK) 

kuorittiin tienvarressa kuitupuuta. 
Oma yritys perustettiin maaliskuussa 
1966. Yritystoiminta täyttää ensi vuon-
na 50 vuotta! Yritys muutettiin Oy:ksi 
vuonna 1997. Aikaisemmin toimittiin 
ky:n alla. Aluksi yritystoimintaa oli yh-
dessä veljen kanssa. Sittemmin yhteis-
yritys sulautettiin nykyiseen puunkor-
juuyritykseen. Toimintaa on viidellä 
hakkuukoneketjulla ja kahdella kaivu-
koneella metsänparannustöissä. Aikai-
semmin toimintaa oli myös puuenergi-
an alueella, siitä on sittemmin luovut-
tu. Hakkaraisten yritys on osakkaana 
Kaskihake Oy:ssä. Työntekijöitä omas-
sa yrityksessä on 22. Vanhimmat alka-
vat olla eläkeiässä, Pekka toteaa. Yri-
tystoiminta on siirretty kahdessa vai-
heessa sukupolvenvaihdoksella vuon-
na 2005 pojalleen Jussi Hakkaraiselle. 
Sekä Jussi että hänen puolisonsa työs-
kentelevät yrityksessä. Molemmilla on 
työkokemusta yrityksen ulkopuolelta 
ja koulutukseltaan metsätaloustaustaa. 

ERKKI EIlAVAARA

Hakkaraisen Pekka 70 v.

Koneyrittäjien liitto ry:n pitkäaikainen 
puheenjohtaja koneyrittäjä Pekka 
Hakkarainen täytti 27.9.2015 70 vuotta 
ns. perhepiirissä kotonaan Nilsiässä. Hän 
on syntyisin Kaavilta. Pekka Hakkarainen 
muistetaan Koneyrittäjien liitto ry:n 
puheenjohtajana vuosina 1993 - 1998. 
Pekan jälkeen puheenjohtajana jatkoi 
Pertti lehtomäki Multialta. Koneyrittäjä – 
lehti kävi Nilsiän Verstastiellä tapaamassa 
Pekkaa kotonaan elokuun lopussa. Tässä 
yhteydessä haluamme myös onnitella Pekkaa 
70 - vuotispäivän johdosta. Pekka esiintyy 
myös parhaillaan viimeistelyvaiheessa 
olevassa Koneyrittäjien historiikissa. 
Historiikissa paneudutaan kirjoittaja Jorma 
Voutilaisen toimesta metsäkoneiden 
kehitykseen ja konetyön muutokseen mm 
Pekka Hakkaraisen puunkorjuuyrityksessä. 
Historiikki julkaistaan vuoden 2016 alussa. 

Märkää on ollut

Pekka Hakkarainen rakensi nykyi-
sen omakotitalon vuonna 1974. Tuos-
ta ja tästä vuodesta jää kesästä mieleen 
sade. Työmaita on haitannut jatkuvat 
sateet. teiden kunto Savossa heikke-
nee vääjäämättä. Emme me osaa enää 
hoitaa edes sorateitä, Pekka muistut-
taa. Korjausvelkaa on hyvin paljon. Pai-
koitellen teiden kunto on Savossa niin 
heikko, että liikennöinti uhkaa loppua 
kokonaan. Siltojen kunto vesistörik-
kaassa Savossa on arvausten varas-
sa. Käytännössä mitään teiden perus-
parannuksia ei ole tehty vuosikymme-
niin. Äänekosken investointi toi sen-
tään kantatie 77 isomman remontin, 
mikä on esitelty Koneyrittäjä – lehdes-
sä numerossa 6. Laveteilla liikkumi-
nen työmaille on hidasta teiden huo-
non kunnon takia. Ojituksien osaami-
nen ja tien rungon kuivaus on miltei 
aina puutteellista. Jos johonkin asiaan, 
niin tieasiaan Pekka Hakkarainen ha-
luaa korjausta ja nopeasti. Kuopion sel-
lutehtaan mahdolliset investointisuun-
nitelmat ovat tässä päällimmäisenä. Il-

Hakkaraiset ovat olleet naimisissa vuodesta 1969, samaan aikaan Pekan yritys 

liittyi koneyrittäjiin.  Puoliso leena on ollut alueyhdistyksen sihteeri ja aktiivisesti 

koneyrityksessä töissä pitkään.
70 - vuotias Pekka Hakkarainen on mukana poikansa 

Jussi Hakkaraisen puunkorjuuyrityksessä mm hallituksen 

puheenjohtajana. Harrastuksena Pekalla ja leenalla on golf.

man teitä ei ole tehtailla puuhuoltoa. 
Pääteiden osalta tilanne on parempi, 
mutta paikallistiet ovat rapakunnossa. 

Toimintaa myös ulkomailla – 
paljon on muuttunut
Pekka Hakkarainen oli hakkuilla niin 
Ranskassa kuin Ruotsissakin myrsky-
tuhojen vuosina. Häne poikansa Jussi 
työskenteli useita vuosia puukaupassa 
ostotehtävissä, joten osaamista yrityk-
sessä on monella suunnalla. Vuoden 
2005 kohdalla, kun Ruotsista tultiin 
pois, oli ns. kääntöpaikka yritystoimin-
nassa. Ajetaan alas vaiko jatkaa. Pää-
dyttiin siihen, että Jussi halusi jatkaa 
yritystoimintaa. Jussi puoliso on met-
sätalousinsinööri, joten yrityksessä on 
hyvä osaamispohja. Toimisto- ja pape-
ritöiden (internet-) määrä on monin-
kertaistunut, kun puunkorjuuyrityk-
set hoitavat aikaisempia puunhankki-
joiden työnjohdollisia ja toimistoteh-
täviä. Kaikki yritystoiminta ja työtila-
ukset kulkevat sähköisinä lomakkei-
na, joiden kautta sähköinen maksulii-
kenne ja oikeastaan kaikki asiat, paitsi 
itse operatiivinen metsätyö hoidetaan. 
Toimistotyötä on siirtynyt lujasti puun-
korjuuyrityksiin tehtäväksi. Laskutus 
on samalla tavalla kokonaan sähköistä 
tilauksiin perustuvaa. Tietotekniikka 

vaatii koneyrityksiltä jatkuvaa panos-
tusta ja oman osaamisen kehittämistä, 
Pekka tietää.

Hakkuusäästöä alueella

Pekka Hakkarainen kertoo, että hei-
dän toiminta alueellaan Savossa jää 
puun kasvua pystyy useampi miljoo-
na kuutiometriä vuosittain. Siksi sellu-
tehtaan saaminen Kuopioon olisi hyvä 
meidänkin alueelle. Entisen Kuopion 
läänin alueella hakkuusäästö on suu-
ri, joten puuta on mutta käyttöä ei. Ää-
nekosken tehtaan rakentaminen muut-
taa puuvirtoja meilläkin, Pekka toteaa. 

Kuljettajia tarvitaan jatkossakin

Harjoittelupaikkoja kysytään meiltä 
päivittäin, aina ei nuoria voida ottaa, 
mutta pyrimme ottamaan aina, kun sii-
hen on paikkansa. Yrityksessämme 
työsuhteet ovat olleet hyvin pitkiä, jopa 
yli 30 vuotta. Ensimmäisiä lähtee eläk-
keelle ja uusia miehiä tarvitaan näihin 
töihin. Metsäkoneiden hintakehitys on 
ollut kova. Koneiden maksuun saanti-
aika työmailla on moninkertaistunut. 
Ennen oli toisin. Nykyinen konekanta 
vanhenee. Tällä hetkellä konekauppa 
käy ja toimitusajat ovat pitkät, hyvinkin 
pitkät. Tämä vaatii suunnitelmallisuut-

ta. Kaiken kaikkiaan koneiden laatu ja 
tekninen kehitys on ollut hyvä. Ergo-
nomia on parantunut. Huoltojen tarve 
on muuttunut ja tehokkuus on noussut 
melkoisesti. Omat huoltomiehet ovat 
meillä kyllä tarpeen, vaikka koneiden 
huoltoon ja huollosta ulos saaminen 
on nopeutunut huomattavasti ainakin 
meidän toiminta-alueella. Oma vara-
osavarasto on tarpeen toiminnan tur-
vaamiseksi. Metsäkone- ja maaraken-
nuskonepuolen huoltopalveluissa on 
eroja, ainakin maakunnissa. Yhden 
konemerkin päälle rakennettu puun-
korjuutoiminta on tuonut meille etuja 
mm huolto-, palvelu- ja varaosapuolel-
la, Pekka Hakkarainen toteaa. Onnitte-
lemme Pekka Hakkaraista 70 - vuotis 
syntymäpäivän johdosta.



SIRPA HEISKANEN

Huoltopiste 
tehtaanportin 
kupeessa 
Imatralla
Keslan huoltoverkosto laajenee 
Kaakkois-Suomessa. Elokuussa vietettiin 
Imatralla yhteistyökumppanin Myllys 
Yhtiöiden korjaamolla avajaisia 
yhteistyön kunniaksi. Paikka on otollinen, 
sillä huolto- ja varaosapalveluita tarjoava 
yritys sijaitsee vain muutamia satoja 
metrejä Stora Enson tehtaan portista. 

Avajaisissa oli koeajettavana Keslan 2112ZT-nosturi.

Korjaamohallin laajennustyö jarrudynamometriä varten alkaa syksyllä.

Keslan jälkimarkkinoin-
tipäällikkö Reijo Tuo-
nonen on tyytyväinen 
palasten loksahdettua 

sopivasti paikoilleen.
– Kaakkois-Suomessa mei-

dän huoltopalveluverkostomme 
on ollut aliedustettuna. Nyt saa-
tiin piste Imatralle, missä on teh-
taita ja kulkee paljon puutavara-
autoja. 

Myllys Yhtiöiden korjaamo si-
jaitsee Stora Enson Imatran teh-
taiden läheisyydessä Rönkässä. 
Yrityksellä on vahva tausta ja ko-
kemusta alasta huolimatta siitä, 
että yrittäjäpariskuntaa Janne ja 
Arja Tiilikaista ei ikä juurikaan 
paina eikä sukupolvenvaihdok-
sestakaan ole kuin pari vuotta. 

Myllys Yhtiöt oli aikaisemmin 
puunkuljetusyritys ja huoltotoi-
minnot olivat pääasiassa omaa 
kalustoa varten. Yrityksen on 
perustanut nykyisen toimitus-
johtajan Arja Tiilikaisen isä 
vuonna 1982. Sukupolvenvaih-
dos tehtiin pari vuotta sitten ja 
Arja ja Janne jatkoivat kuljetus-
yrityksen toimintaa. 

– Viimeiset kuormat on ajet-
tu vuonna 2014. Vuoden ajan 
kokeilimme kuljetustoimintaa, 
mutta huonon kannattavuuden 
takia suuntaa oli muutettava, Ar-
ja Tiilikainen kertoo.

Päätöstä puolsi sekin, että 
kumpikaan yrittäjäpariskunnas-
ta ei itse aja puutavara-autoa. Ar-

ja on koulutukseltaan ekonomi 
ja on työskennellyt Myllys Yhti-
öissä vuodesta 2004 lähtien, ei 
kuitenkaan puunajossa. Janne 
puolestaan on koneistaja ja Sto-
ra Ensolla korjausmiehen tut-
kinnon suorittanut sepän pojan-
poika. Raskaan kaluston korjaa-
motoimintaan panostaminen oli 
heille luonteva ratkaisu.

Arjan isä on kuljetusyrittäjä 
henkeen ja vereen eikä nuoren 
yrittäjäpariskunnan päätös yri-
tyksen toiminnan muuttamises-
ta ja kahdeksan puurekan myyn-
nistä ensi alkuun ollut hänelle 
mieleen. Voimakkaat luonteet 
ottivat välillä kovinkin yhteen, 
mutta nuoren polven päätös pi-
ti, kun suunta oli itselle selvä. 

– Suorapuheinen olen ollut ai-
na ja suoraa puhetta siinä tarvit-
tiinkin, Arja kuvaa tilannetta.

Vastarintaa ei tullut pelkäs-
tään lähipiiristä vaan myös ulko-
puolelta. 

– Toisaalta ulkopuolisilta on 
tullut myös kehuja siitä, että on 
uskallettu rohkeasti muuttaa yri-
tyksen suuntaa, Arja sanoo.

Arja Tiilikainen korostaa, että 
Myllys Yhtiöt on nykyisin ras-
kaan kaluston korjaamo- ja va-
raosayritys ja siihen myös tule-
vaisuudessa satsataan.  Janne on 
juuri suorittanut nosturitarkasta-
jan tutkinnon nosturitarkastuk-
sia varten ja syksyllä alkaa hal-
lin laajennustyö. Laajennukseen 

tulee jarrudynamometri palvelu-
tarjontaa lisäämään. 

Myllys Yhtiöt työllistää kor-
jaamo- ja varaosatoiminnalla täl-
lä hetkellä toimitusjohtajan li-
säksi kolme henkilöä ja yksi 
työntekijä on parhaillaan armei-
jassa.

Avajaistilaisuudessa oli Kes-
lan lisäksi yhteistyökumppanei-
na Närhi Oy, Porokka Forest 
Oy, Hydroscand, SKAL, SISU-
auto ja Berner Pultti.

Yrittäjäpariskunta Janne ja Arja Tiilikainen

Varaosamyymälän puolella on pala Myllys Yhtiöiden pitkää historiaa.  
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Ajokonekorjaamolla on yli 30 vuotta koke-
musta raskaan kaluston huollosta. Toi-
minta on vuosien saatossa laajentunut 
päälirakenteisiin, muutostöihin sekä kul-

jetuslavettien tuotantoon. Kesloja talossa on huol-
lettu ennenkin, mutta nyt se tapahtuu virallisen 
huoltopisteen statuksella. 

– Halusimme tehdä Kesla-huoltoja myös viralli-
sesti ja huoltopisteelle vaikuttaisi olevan kysyntää, 
kertoo Markku Pihlajamäki Pihtiputaan Ajoko-
nekorjaamolta.

Keslan kannalta yhteistyösopimus parantaa jäl-
kimarkkinointipalveluiden saatavuutta Keski-Suo-
men pohjoisosissa. 

luovutuksessa erikoispitkä 
metsäkonelavetti
Samalla kun Ajokonekorjaamolla juhlittiin Kesla-
kihloja, siellä luovutettiin myös ensimmäistä talos-
sa tehtyä erikoispitkää metsäkonelavettia tilaajalle. 
Toimitusjohtaja Aki Laaja Metsä-Multia Oy:stä oli 
vastaanottamassa kolmetoistametristä uutukais-
ta. Pidennykselle on haettu erityislupa ja kunhan 
käyttökokemuksia kertyy, niistä raportoidaan Tra-
fille. Raportoinnin aika on ensi vuoden alkupuolel-
la, mutta Laajalla on jo nyt odotuksia tavallista pi-
demmän lavetin hyödyistä.

– Painot jakautuvat akseleille tasaisemmin, pe-
räylitys jää pienemmäksi ja kuormasta saadaan 
matalampi. Kaikki nämä parantavat liikennetur-
vallisuutta, Laaja luettelee.

Käytäntö näyttää, miten metrin lisämitta toimii 
maastossa ja liikenteessä. Multian suunnalla ker-
tyy käytännön kokemuksia erityispitkästä lavetis-
ta myös toisessa koneyrityksessä, sillä multialai-
nen Veljekset Lehtomäki Oy on myös hankkinut 
kalustoonsa sellaisen. 

Ajokonekorjaamo 
ja Kesla  
virallistivat 
suhteensa

SIRPA HEISKANEN
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Keslan huoltoverkosto laajeni syyskuussa myös 
pohjoisessa Keski-Suomessa, kun Pihtiputaan 

Ajokonekorjaamosta tuli virallisesti Keslan 
huoltopiste. 

Jälkimarkkinointipäällikkö Reijo Tuononen (vasemmalla) luovutti Keslan viirin Ajokonekorjaamon 
Markku Pihlajamäelle.

Markku Pihlajamäki (oikealla) luovutti uuden lavetin Metsä-Multian Aki laajalle.  Viimeiset sähkötyöt tehtiin vielä hetkeä ennen koneenluovutusta. Erikoispitkässä 
lavetissa metrin lisäpituus on jaettu niin, että akseliväli on nyt 6300 mm ja perään 
saatiin 40 cm lisää mittaa.

klo 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvit

klo klo 9.30 Tilaisuuden avaus Harry Luokkamäki, metsänparannustyöryhmän pj

Kemeralaki

klo 9.45 Kemeralaki – puolivuotiskatsaus ja muutokset vuodelle 2016,  
 neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola Maa- ja metsätalousministeriö

klo 10.20 Metsänparannushankkeiden kilpailutus, tukien hakeminen ja maksaminen 
 rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskus

klo 11.00 Ojitushankkeen suunnittelijan näkökulma toiminnanjohtaja Jussi Parviainen mhy Lakeus

klo 11.20   keskustelua aamupäivän aiheesta

klo 11.30 Lounas 

Yksityistiet

klo 12.30 Metsäautoteiden kehittäminen ja kunnostustarpeet  
 Ilppo Greis Tapio Silva Oy ja Markus Strandström Metsäteho Oy

klo 13.30 Tiehankkeen suunnittelijan näkökulma myyntipäällikkö Timo Pisto OTSO Metsäpalvelut

 klo 13.50  Tienkäyttäjän näkökulma, Hannu Lamminen, Metsäalan kuljetusyrittäjät ry

klo 14.10  Kahvit

klo 14.40 Leica Geosystems Oy / Scanlaser maajohtaja Vesa-Matti Tanhuanpää

klo 14.55 Ulkomaisen työvoiman käytölle asetetut vaatimukset, asiantuntija Aki Jouhiaho, Työtehoseura 

klo 15.25 Kokemuksia ulkomaisen työvoiman käytöstä, resurssipäällikkö Jouni Puranen UPM Silvesta Oy

klo 15.40  Keskustelua iltapäivän aiheista 

klo 16.00  Tilaisuus päättyy

Tervetuloa Koneyrittäjien järjestämään Metsänparannuspäivään 13.11.2015 Tampereelle  
Sokos hotelli Ilveksessä. Tilaisuus on avoin kaikille.  

Metsänparannuspäivä 13.11.2015 

Seminaariohjelma

Tilaisuuden hinta on Koneyrittäjien liiton jäsenille 110 e + alv ja muille osallistujille 145 e + alv. Hintaan sisältyvät 
seminaari, lounas, 2 X kahvit ja seminaamateriaali.

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan. Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutokseen.

Ilmoittautumiset 6.11 mennessä Tania Airosmaa 040 9009410 • tania.airosmaa@koneyrittajat.fi 

Lisätietoja: Timo Makkonen timo.makkonen@koneyrittajat.fi

Tilaisuuden yhteistyökumppanina toimii Leica Geosystems Oy / Scanlaser
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Valtra odottaa suuria uudelta N-sarjalta

Tämän vuoden loppu kuluu 
Valtran markkinoinnin 
väellä uuden N-sarjan 
lanseerauskiertueella.  lanseeraus 
alkoi syyskuun loppupuolella 
aivan oikeutetusti Keski-
Suomesta, Valtra-traktorien 
kotiseudulta.  Odotukset 
neljännen sukupolven N-sarjalta 
ovat suuret. 
SIRPA HEISKANEN

Viime vuoden marraskuussa Valtra lanseerasi ”isovel-
jen” eli kuusisylinterisen T-sarjan uuden sukupolven pi-
tämällä näyttävän tilaisuuden Saksassa. Tuolloin kertyi 
jälleenmyyjiltä kaikkiaan 1031 tilausta. Nyt uuden neli-

sylinterisen N-sarjan lanseerauksen odotetaan rikkovan tämän lu-
keman. Uudella N-sarjalla Valtra nappaa takaisin itselleen myös 
”maailman vahvimman nelisylinterisen traktorin” tittelin.

N-sarjan AGCO Power – Tier4 Final -moottori tuottaa enimmil-
lään 185 hevosvoimaa ja 730 Nm vääntöä. Moottorien tehokäyrät 
kertovat käyttäjälle kuitenkin ehkä maksimihevosvoimalukemaa 
enemmän kulloiseenkin työhön sopivimman tehon/väännön kan-
nalta. N-sarjaa markkinoidaankin monipuolisuudella, sen sano-
taan olevan isoihin ja pieniin töihin sopiva moniosaaja, pieni, ket-
terä ja teho-painosuhteeltaan valtralaisten mukaan luokkansa pa-
ras. Traktorin kääntösäde on 4,5 metriä ja pitkä akseliväli 2665 
mm tuo ajoon vakautta. Maavara uudessa N-sarjassa on 55 cm.

Ohjaamoon mallia isoveljestä

Nyt lanseeratun N-sarjan ohjaamo muistuttaa uuden T-sarjan oh-
jaamoa. Ohjaamon muotoilussa on kiinnitetty huomiota kuljetta-
jan liikeratoihin työskenneltäessä ja ohjaamon kupera muotoilu 
tuo tilaa erityisesti juuri hartioiden ja kyynäräpäiden korkeudel-
le. Ohjaamo on varustettu TwinTrac-taakseajolaitteistolla ja 180 
astetta kääntyvällä istuimella. 

Näkyvyys ohjaamosta on hyvä, ikkunapinta-alaa on maksi-
missaan jopa 6,5 neliötä. Pakoputkikaan ei maisemaa pilaa, sil-
lä se jää näppärällä muotoilulla kapean pilarin katveeseen. Etu-
kuormaintöitä varten asiakas voi valita ohjaamoon kattoikku-
nan, jolla varmistaa esteettömän näkymän työvälineelle kuor-
maimen ääriasennoissa. Jos asiakas valitsee traktoriinsa Sky-
view-metsäohjaamon näkymät avartuvat entisestään. Skyview 
avaa suuresta, pyyhkijällä varustetusta polykarbonaatti-ikku-
nasta näkymän taakse ja ylös. Metsätöitä varten traktoriin saa 
myös kapeat lokasuojat ja 160-litraisen teräksisen polttoaine-
säiliön. Polttoainesäiliön normaali koko on 250 litraa ja vaih-
toehtona on jopa 300-litrainen säiliö. Ureasäiliön koko on 45 
litraa.

AGCO luottaa SCR:ään

Uuden N-sarjan malleissa N104, N114 ja N124 moottorit ovat 
kooltaan 4,4-litraisia. N134-, N154- ja N174-malleissa moottori-
en tilavuus on 4,9 litraa. Tehot asettuvat välille 115-185 hv. Pääs-
tönormikamppailussa AGCO Power on vannonut SCR-tekniik-
kaan vuodesta 2009 lähtien. Urean käyttöä perustellaan moot-
torin puhtaampana pysymisellä verrattuna EGR:n pakokaasu-
jen takaisinkierrätykseen. Valtra lupaa SCR Only -järjestelmän-
sä vähentävän polttoaineen kulutusta ja pidentävän moottorin 
ikää.

Uutuutena ASR-luistonesto

Uusissa N-sarjan traktoreissa on vakiona ASR-vetoluistonrajoitus. 
Autoista tuttu luistonesto rajoittaa moottorin tehoa renkaiden suti-
essa. ASR toimii tutkan ja renkaiden pyörimisnopeuden perusteel-
la. Tutka mittaa maanopeutta ja traktorin anturit renkaiden pyö-
rimisnopeutta. Kun näiden perusteella laskettu luisto ylittää salli-
tun rajan, ASR rajoittaa moottorin tehoa. 

Luistoneston vähentää maata tiivistävää sutimista ja säästää 
polttoainetta. Myös renkaiden kulutukseen sillä on vaikutusta 
erityisesti karkeilla alustoilla. ASR-vetoluistonrajoitus on tulossa 
myös T-sarjaan.

Valtra Smart – ”tietopurkin” data hyödyksi

N-sarjan lanseerauksessa esiteltiin myös Valtra Smart -järjestel-
mää. Järjestelmä kerää tietoa traktorista, sen toiminnoista ja sil-
lä tehdystä työstä analysointia ja hyödyntämistä varten. Se tallen-
taa traktorien CAN-väylästä saatavaa konedataa ja anturitietoa, ku-
ten polttoaineen kulutusta, kierroslukuja, voimansiirtotietoja, pai-
neita, lämpötiloja sekä kuljettajan operointia. Paikkatietoon yhdis-
tettynä tallentuu sekin, missä traktori on liikkunut. Järjestelmään 
on lisättävissä myös kuljettajakohtainen tunnistus, jolloin tiede-
tään, kuka traktorilla on kulloinkin ajanut. Tiedot hyödyttävät esi-
merkiksi huoltoa ja auttavat ennakoimaan tulevia huoltotarpeita. 

Kerätty tieto ei auta pelkästään huoltoa vaan se tarjoaa traktorin 
käyttäjille tietoa, jota voi hyödyntää työn johtamisessa, urakointi-
laskutuksessa ja tehtyjen töiden dokumentoinnissa. Valtra Smart 
-palvelu voidaan yhdistää esimerkiksi maanviljelijöille suunnat-
tuun AgriSmart -palveluun, jolloin tietoja voidaan hyödyntää esim. 
EU-tukihakemuksissa. Aurausurakoitsijat voivat Valtra Smartin 
tiedoilla todentaa milloin ja missä työt on tehty ja säästää näin ai-
kaa dokumentoinnissa ja laskutuksessa.

 Valtra Smart -valmius tulee vakioksi uusiin N- ja T-sarjan trak-
toreihin ensi vuonna. Aktiiviseen käyttöön se otetaan asiakkaan 
niin halutessa. Jälkiasennettuna sen saa niihin N- ja T-sarjan trak-
toreihin, joista löytyy CAN-väylä.

Koulutuksesta hyötyä asiakkaalle ja valmistajalle

Valtra on panostanut paljon traktoriasiakkaidensa koulutukseen. 
Kokeneellekin traktorinkuljettajalle koulutus on varmasti paikal-
laan, jos haluaa ottaa käyttöön uudesta traktorista kaikki sen omi-
naisuudet täysimittaisesti. Itseopiskeluun löytyy muun muassa vi-
deomateriaalia netistä ja Active-, Versu- ja Direct-mallien ostajat 
saavat kutsun koulutuspäivään, jonka aikana käydään perusteelli-
sesti läpi traktorin ominaisuuksia ja tehokasta käyttöä. Koulutus-
päivät ovat traktorinvalmistajalle myös suoria palautetilaisuuksia 
ja moni tuotantolinjalle päätynyt ominaisuus on alun perin käyttä-
jäpalautteesta lähtöisin.

Melkein synnyinsijoillaan. 
Valtran uudet N-sarjalaiset 
lanseerattiin Tapio Riipisen 
tilalla laukaassa. 

Työskentely onnistuu näppärästi taaksepäin, sillä ohjaamo 
on varustettu TwinTrac-taakseajolaitteistolla ja 180 astetta 
kääntyvällä istuimella. 

Skyview-ohjaamossa maisemat ovat avarat.

Pakoputki 
kätkeytyy kapean 
pilarin taakse 
ohjaamosta 
katsottuna.

Päivittäiset 
huolto- ja 
tarkistuskohteet 
on pyritty 
sijoittamaan 
helposti 
näkösälle ja 
saavutettaviksi. 
Vaihteistoöljyn 
tarkistusikkuna 
löytyy traktorin 
perästä.

Konepeitto ylös ja jäähdytysnesteen määrän 
voi tarkistaa.

Hydrauliikkaöljyn 
tarkistusikkuna on 
portaissa.

Moottoriöljyn määrä tarkistetaan 
usein. Etupyörän lokasuojan voi 
kääntää sivuun oranssia öljytikkua 
kohti suunnistaessa. Oikeassa 
reunassa näkyy 45-litraisen ureasäiliön 
sininen korkki. 
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Atrian suurteurastamona 
tunnettu ruokatehdas 
Seinäjoen pohjoispuo-
lella näkyy hyvin Pohjan 

valtatien varteen Nurmon puolel-
la. Tuotantolaitoksessa päättää 
päivänsä valtaosa Suomessa tuote-
tuista sioista ja siipikarjasta. Har-
va vain tietää, että laitoksen tuntu-
massa tuotetaan tonneittain myös 
multaa.

Vajaan neljän hehtaarin alueel-
la on valtavia kompostiaumoja ja 
multakasoja, joiden välissä pujot-
telee ketterästi Hitachi ZW180PL 
-pyöräkuormaaja. Koneen pui-
koissa häärii Esa Yli-Mäyry, jo-
ka vastaa kompostointialueen toi-
minnoista. Hänen käsissään on 
melkoinen osa Atrian ympäristö-
osaamista, jossa puhdistamoliet-
teestä ja teuraskäsittelyä odotta-
vien eläinten lannasta kompostoi-
daan multaa. 

–Tulin Atrian Nurmon tehtaal-
le töihin vuonna 1991. Vuoteen 
1999 saakka olin Atrialla, kunnes 
tuotanto siirtyi Vapon hallintaan ja 
myöhemmin sen omistamalle ty-
täryhtiö Kekkilä Oy:lle, joka toi-
mii pääurakoitsijana. Omaa ura-
kointia mullanteon parissa on siis 
takanapäin jo 16 vuotta, multames-
tari laskeskelee.

Esa Yli-Mäyry pyörittää yritys-
tä Kekkilän alihankkijana omalla 
toiminimellään. Hänen lisäkseen 
yrityksessä työskentelevät vaimo 

Heli ja pojat Markus ja Mika sekä 
kiireapulaisena Esan serkku Jar-
mo Yli-Mäyry. Mika Yli-Mäyry 
tekee samoja hommia yrityksen 
Riihimäen toimipisteessä, joka si-
jaitsee Sammalistonsuon laidalla.

Nurmossa käsitellään toistai-
seksi noin 20 000 kuutiota kom-
postoitavaa jätettä vuodessa, vaik-
ka voimassaoleva ympäristölupa 
sallisi 25 000 kuution käsittelyn. 
Kun yksi jätekuutio painaa noin 
800 kiloa, niin laitoksella voitaisiin 
käsitellä nykyisen 18 000 tonnin 
sijasta 20 000 tonnia tavaraa vuo-
dessa. Määrät ovat silti valtaisat.

–Alkuaikoihin nähden tuotanto-
määrät ovat moninkertaistuneet, 
ja suurimmillaan ne olivat Kau-
hajoen nautateurastamon käyn-
nistyttyä vuonna 2013. Jätteiden 
tuonti Kauhajoelta Nurmoon kui-
tenkin väheni, kun käsittely siir-
tyi Biovakan Vehmaan laitokselle, 
Esa Yli-Mäyry sanoo.

Laitoksella ei siis käsitellä mi-
tään eläinperäisiä jätteitä, vaan 

TEKSTI , VESA JÄÄSKElÄINEN 
KUVAT , JUHANI MÄKI-TEPPO

Atrian Nurmon 
tuotantolaitoksen 
yhteydessä on 
kompostointilaitos, jossa 
jätelietteistä ja lannasta 
käsitellään muhevaa 
multaa viherrakentajille. 
Multamestarina alueella 
toimii Esa Yli-Mäyry.

suotonauhalla käsiteltyä jätevesi-
lietettä, karja-autojen puru- ja kui-
vikelantaa sekä broilerien nuorik-
kokasvattamon lantaa. 

Yli-Mäyry tarkastaa kunkin jä-
te-erien mukana toimitettavan erä-
kohtaisen kuormakirjan, jotta se 
vastaa ilmoitettua tuotetta. 

Multaa Allun hampaista

Esa Yli-Mäyryn pääasiallisin työ-
kone on Hitachin pyöräkuormaa-
ja, jossa pauhaa 6,7-litrainen Cum-
minsin 126 kW/169 hv moottori. 
Vuosimallia 2011 olevan koneen 
työpaino on 16–17 tonnia ja mittari 
pyörii jo 22 000 tunnin paremmal-
la puolella. 

Noin puoli vuotta kestävän esi-
kypsytysvaiheen aikana aumat 
käännetään noin kuukauden vä-
lein pyöräkuormaajan kauhalla ja 
niihin lisätään tarvittaessa haketta 
tai turvetta tukiaineeksi. Ilmastoi-
tuessaan aumojen lämpötila nou-
see 60–70 asteeseen. Minimivaa-

timus ympäristöluvan mukaan on 
55 astetta ja sitä valvotaan tark-
kaan tekemällä mittauksia kym-
menestä eri kohtaa aumaa vähin-
tään metrin syvyydeltä. 

Aumat seulotaan Allun karke-
ammalla seulakauhalla, kun niis-
tä on mitattu riittävät hygienisoin-
tilämpötilat. Seulalle jäänyt aines 
eli kooltaan 2x4 ja 2x6 tuumaa ole-
vat lankunpalat siirretään kentän 
likaisella puolella olevaan tukiai-
nevarastoon. Ne käytetään uudes-
taan uusien aumojen tukiaineena. 

Lämpötilan huomaa puupalois-
ta, sillä ne ovat aikaa myöten hiil-
tyneet ja niitä pitää uusia tarpeen 
mukaan. Aumojen pinta laskee 
sitä mukaa kun bakteeritoimin-
ta jyllää niiden sisällä ja kosteus 
laskee.

Seulotut kompostit kasataan 
eräkohtaisesti kypsytysaumaksi 
kentän puhtaalle puolelle. 

–Kypsytysaumoja käännellään 
tasaisesti, jotta niissä tapahtuu 
vaadittava jälkikypsytys. 

Työn aikana mullan joukosta 
on seulottu myös lihaleikkaajien 
veitsiä ja pötsimagneetteja, joita 
on laitettu lehmän pötsiin kerää-
mään metalliesineitä, Esa Yli-Mäy-
ry kertoo.

Asfalttikentällä ei ole reuna-
pengertä, sillä valumavesiä ei juu-
ri kerry. Sadevesien varalta kom-
postointikenttää ympäröi kuiva-
tusoja ja niskaoja, joiden vedenlaa-
tua kuitenkin valvotaan jatkuvas-
ti. Kuivatusojaan kertyvät likaiset 
vedet johdetaan Lapuan Jätevesi 
Oy:n jätevedenpuhdistamoon.

Evira valvoo koko kompostoin-
tiprosessia ja tuotteiden laatua ko-
ko prosessin läpi. Kompostointi-
alueen pääurakoitsija Kekkilä ra-
portoi materiaalivirrat edelleen 
Atrialle sekä Eviralle. 

Kekkilä myy valmiin komposti-
massan viherrakentamiseen, pel-
tolannoitteeksi tai mullan valmis-
tukseen joko maanparannuskom-
postin tai tuorekompostin tyyppi-
nimellä. 

Multava homma

1
Esa Yli-Mäyry on tuottanut nurmolaista multaa omalla 
toiminimellään jo 16 vuotta. 

2
Hitachi ZW180Pl -pyöräkuormaajan mittarissa on pyörinyt jo 
22 000 tuntia, mutta Esa Yli-Mäyryn mukaan ainakin isommilta 
ongelmilta on vältytty.

3
Esikypsytysvaiheessa aumoista nousee höyryä, kun bakteeritoiminta 
nostaa sisälämpötilan 60-70 asteeseen.

4
Allu 423 -seulakauhan mallinimessä ensimmäinen nelonen kuvaa seula-
akseleiden määrää ja toiset koneen leveyttä desimetreissä eli 2,3 metriä.

5
Jälkikypsytysvaiheen läpikäynyt multa on puhdasta kauppatavaraa, 
jonka Kekkilä markkinoi eteenpäin.

1 2

3

4

5
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li puutavaransoturien, perävaunu-
jen ja niiden varaosien myynti. Tä-
män vuoden keväällä Närhi Oy osti 
Lappeenrannasta Hevistar Oy:n ja 
syyskuussa avattiin uusi toimipiste 
Jyväskylään.

Syyskuussa vietettiin Joensuun 
Lentoasemantiellä Närhen uusien 
toimitilojen avajaisia. Tarkkaan ot-
taen Joensuun uutuuttaan hohtava 
toimipiste sijaitsee Liperin kunnan 
puolella. Närhi Oy rakennutti pai-
kalle noin 3 000 neliön tilat myymä-
lä-, varasto- koulutus- ja asennus-
toimintaa varten. Asennushallit on 
suunniteltu nostureiden asennusta 
ja kunnostusta varten. Näihin tiloi-
hin siirtyi myös Porokka Forestin 
toiminta Salpakadulta. 

Närhen tarina alkoi auto-
hajottamosta, mistä toi-
minta on kehittynyt vara-
osamyyntiin ja varaosien 

maahantuontiin. Viime vuoden lo-
pulla tehty yrityskauppa, jolla När-
hi osti Porokka Forestin, laajensi 
toimintaa puutavaranostureiden ja 
perävaunujen myyntiin.

Närhen liikevaihto vuonna 2014 
oli noin 8 miljoonaa euroa. Tä-
nä vuonna sen arvioidaan olevan 
noin 15 miljoonaa ja ensi vuoden 
liikavaihdoksi on budjetoitu yli 20 
miljoonaa. Henkilökuntaa on tätä 
nykyä 37 ja toimipisteitä neljällä 
paikkakunnalla: Joensuussa, Kuo-
piossa, Lappeenrannassa ja Jyväs-
kylässä.

Autohajottamosta se alkoi

Yritys sai alkunsa vuonna 1963 Jo-
ensuun Autohajottamo Tikkinen ja 
Kumppanit -nimellä. Tikkinen oli 
autokauppiasyrittäjä ja hevosmies 
Kauko Tikkinen ja kumppani oli 
Matti Närhi, jolla perustamisvai-
heessa oli 30 prosentin osuus yri-
tyksestä. Kauko Tikkisen kuoltua 
vuonna 75 Matti Närhi osti yrityk-
sen osakekannan itselleen ja yri-
tyksen nimi muuttui Joensuun Au-
tohajottamo Närhi Ky:ksi. 

Kun ensimmäinen neljännes-
vuosisata yritystoimintaa tuli täy-
teen, oli seuraavan sukupolven 
vuoro. Aika oli kypsä sukupolven-
vaihdokselle. Matti Närhen pojat 
Jari ja Jarmo ottivat yrityksen joh-
taakseen vuonna 1988.

Vuosituhannen vaihteen tällä 
puolen alkoi Närhen reviiri kasvaa. 
Närhi Oy -konserni perustettiin 
vuonna 2007, kun toiminta laaje-
ni Kuopioon. Tuolloin perustettiin 
Kuopion Kuljetus Kalusto Oy. Vuo-
den 2014 lokakuussa pohjoiskarja-
laiset voimat yhdistyivät, kun När-
hi osti Porokka Forestin. Porok-
ka-kaupan myötä repertuaariin tu-

SIRPA HEISKANEN

Kasvuhakuinen 
Närhi liitää lujaa

Närhi Oy taistelee lamaa vastaan 
näinä aikoina perin harvinaisella 
tavalla: laajentumalla. 
Autohajottamona Joensuussa 
yli viisikymmentä vuotta sitten 
aloittanut yritys on kasvanut 
neljällä paikkakunnalla 
toimivaksi raskaan kaluston 
palvelukonserniksi, jonka 
myyntialueen on koko Suomi. 
Syyskuun lopulla vietettiin 
uusien komeiden toimitilojen 
avajaisia Joensuun liepeillä. 

Närhen uusiin toimitiloihin tutustui noin tuhat kävijää avaijaispäivänä.

Jouni Porokka (vasemmalla) on tuntenut Matti Närhen 70-luvun alusta lähtien. 

Risto Mäkisalo kertoi olevansa ”vanhempi 
varaosamyyjäharjoittelija”. Hän siirtyi 

Närhen leipiin viime kesänä. Mäkisalolla 
on työuraa raskaan kaluston parissa 

seitsemisen vuotta, sitä ennen kevyen 
kaluston parissa parisenkymmentä.

Närhen tilojen avajaisissa oli mukana useita 
yhteistyökumppaneita. Metsätyö Oy:n Veli-
Matti Varis (oikealla) teki heti aamutuimaan 

ketjukaupat.

Jarkko Schroderus (vasemmalla) ja Tenho Hatanpää esittelivät TAV-
vetolaitteita, jotka ovat sataprosenttisesti kotimaista tuotantoa.

KitHydron osastolla näkyi myös Karjalan Koneyrittäjien jäseniä. KitHydro valmistautuu marraskuussa muuttamaan 
toimipisteensä Joensuussa John Deeren palvelupisteen yhteyteen. 

Kuljetus Ikoset lieksasta on todella 
pitkän linjan kuljetusyritys, sillä 

kilometrejä on kertynyt vuodesta 
1925 lähtien.  Nykykalustoon kuuluu 

viisi täysperävaunullista puutavara-
autoa, maansiirtoauto, kaivinkone ja 

koneenkuljetuslavetti. Jukka Ikosen mukaan 
puutavara-autoissa on siirrytty kaiken aikaa 

suurempiin, sillä normaalikokoisilla toiminta 
ei kannata.

Veijo ja liisa Kaihua matkasivat Rovaniemeltä Närhen avajaisiin ja Joensuun 
puutavaraseminaariin. Kaihuan yrityksessä on viime vuodet eletty 
sukupolvenvaihdosta. Yrittäjäperheessä riittää yritystä, sillä liisa ja Veijo ovat 
laskeneet, että heidän ja heidän poikiensa perheiden yritykset työllistävät 
yhdessä kaikkiaan noin 70 henkeä. 
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Edellisen kerran neljä vuotta sitten 
järjestetty Länsirannikon Kone-
päivät yllätti järjestäjänsä myön-
teisesti. 

– Täällä on tänä vuonna yli kaksikym-
mentä osastoa enemmän kuin viimeksi, 
kertoi Satakunnan Koneyrittäjien sihtee-
ri Auli Koota.

Vielä perjantaina, kun osastoja rakennet-
tiin alueelle, Ulvilassa touhuttiin myrsky-
säässä, joka vaihtui sopivasti hienoksi au-
ringonpaisteeksi lauantain näyttelypäiväk-
si. 

Koneuutuuksien ja työnäytösten lisäksi 
kiinnostusta herätti 13 metrin pituinen Pih-
tiputaan Ajokonekorjaamon valmistama la-
vetti. Lakisääteiset mitat ylittävän lavetin 

 Kävijämäärä nousi päivän aikana noin 
kolmeentuhanteen.

valmistukseen on saatu poikkeuslupa. Ny-
kyinen lavettien 12 metrin maksimipituus 
ei tahdo riittää aiempaa suurempien konei-
den kuljetuksissa. 

Tilaisuuden avannut kansanedustaja 
Kauko Juhantalo peräänkuulutti huolen-
pitoa turpeen ja puun kilpailukyvystä. 

Maarakennuksen tietomallinnus 
kehittyy
Maarakennus- ja metsäkonealan toimijat 
laajasti koolle keränneessä tapahtumassa 
Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Markku 
Suominen puhui haasteista, joita liittyy 
nuorten työntekijöiden alalle saamiseen. 
Myös Koneyrittäjillä oli näyttelyssä osas-

to. Koneyrittäjien toimialapäällikkö Mark-
ku Leskinen nosti ajankohtaisena maara-
kennusalan asiana esiin tietomallinnuksen.

– Tuottavuus maarakennusalalla para-
nee, kun tietomallintaminen saadaan te-
hokkaaseen käyttöön. Maarakennusala 
kehittää toimintatapoja sekä uusia palve-
luja, joiden avulla suunnittelu, rakentami-
nen ja ylläpito sovitetaan yhtenäiseksi ko-
konaisuudeksi. Tuottavuuden lisäksi myös 
laatu paranee, Leskinen totesi. 

Hänen mukaansa Koneyrittäjien 3D-oh-
jauslaitteita omistavien jäsenyritysten se-
kä maarakentamiseen liittyviä mallinnus-
palveluita myyvien yritysten välille on te-
keillä verkosto, jonka tarkoitus on lisätä 
3D-ohjauslaitteiden käyttöä. 

Ulvilaan kokoontui 
kolmisentuhatta koneista 
kiinnostunutta
länsirannikon Konepäivillä oli 
ennätysmäärä niin kävijöitä kuin 
näytteilleasettajiakin. Aurinkoisessa 
säässä Maarakennus Mykrä Oy:n alueella 
Ulvilassa koneita ja työnäytöksiä kierteli 
katselemassa noin 3000 kävijää. 

TEKSTI TUUlI TOIVIKKO KUVAT TUUlI TOIVIKKO JA VIllE JÄRVINEN

Näyttelykentältä löytyi monenlaisia 
paikkoja koneiden esittelyyn, 
työnäytöksiin ja koeajoihin.

länsirannikon 
Konepäivien 
avauspuhuja 
Kauko 
Juhantalo.

Poikkeusluvalla valmistettu 13 metriä pitkä 
lavetti herätti kiinnostusta.

Työnäytöksiä nähtiin monella osastolla. 
Energia Salmisen haketusnäytökset 
keräsivät katselijoita pitkin päivää.

Näyttelykävijöille oli tarjolla tutustuttavaksi 
laajempia osastoja kuin neljä vuotta sitten.
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Näyttelyn todellinen ”suola” oli 3 km:n 
metsädemolenkki, minkä ensimmäisellä 
1,5 km:n osuudella noustiin noin 400 m 
ylös vuoren rinnettä pitkin kapeaa metsä-

autotietä. Lenkillä oli muutama puunkorjuun demo 
- kohde, mm. Ponsse Oyj, Komatsu Forest ja John 
Deere Forestry sekä joitain pienempiä mm vesak-
koraivauskohteita – ja Pub vuoren huipulla. Kuu-
si- ja pyökkivaltainen metsä on kooltaan huikeaa 
kokoa. Yli 10 m3 ja yli 30 metrin pituisia kuusipui-
ta on tiheässä. Hehtaarilla puuta on satoja kuutioi-
ta. Puiden suuri järeys asettaa korjuulle kovat vaa-
timukset, rinnejyrkkyyden ohella. Näyttelyn taka-
na olivat ElmiaWood ja saksalainen DLG Hannove-
rista, millä on myös kokemusta Agritechica maa-
talousmessusta, missä kävijöitä on 480 000 ja näyt-
teilleasettajia yli tuhat. Seuraava maatalousnäyttely 
on marraskuun 10 – 14. 2015 Hannoverissa. Elmia-
Wood ja DLG aikovat jatkaa kahden vuoden välein 
Forest Romania näyttelyä, ElmiaWood koostaa toi-
sen saksalaisen, Kwf:n, kanssa Ekolas – näyttelyn 
jälleen Puolaan syyskuun lopussa 2016, heti Finn-
METKO2016 näyttelyn jälkeen. 

ERKKI EIlAVAARA

Brasovin kaupungin 
läheisen kylän, Zizinin, 
läheisyydessä pidetty 
Romanian ensimmäinen 
metsäalan näyttely kokosi 
1500 alan ammattilaista 
kolmen päivän 
aikana tutustumaan 
noin 80 yrityksen 
ja maahantuojan 
metsäalantuotteisiin 
ja -koneisiin. Yli 30 
asteen helteessä 
toteutettu näyttely 
koostui seisovasta 
konenäyttelystä ja 
extreme - metsädemo 
- osuudesta. Seisova 
näyttely oli kooltaan 
noin 3 ha, melko tilavasti 
sijoitettuja osastoja 
koneineen. Pienehköjä 
haketusdemoja 
alueella toteutettiin. 
Myös pienimuotoinen 
metsäseminaari pidettiin. 
Puiden pilkontaan 
tarkoitettuja koneita ja 
metsäperävaunuja oli 
esillä eniten. Romaniassa 
hakataan 15 miljoonaa 
kuutiometriä puuta 
perinteisin pitkän 
puunmenetelmillä. 
Tavaralajimenetelmän 
(CTl) koneita myydään 
muutama kappale 
vuosittain. Metsätöissä 
on kymmeniä tuhansia 
metsureita. Romanian 
väkiluku on noin 19 
miljoonaa, pinta-ala noin 
238 000 neliökilometriä ja 
bruttokansantuote noin 
11 600 USD / henkilö / 
vuosi.

Ponsse Oyj osastolla, FinnMETKO2016 järjestäjiä kuvassa, 
vas. Eila Myllyvirta, Ponsse Oyj:n asiakastuesta Jarmo Udd, 
Keski-Suomen koneyrittäjistä Yrjö laukkala, Aki laaja ja 
Pasi Mikkonen.

Forest Romania – näyttely I kerran

Bobcat ja koko puun siirtoon 
juurineen kehitetty lapiokauha. 

Saksalainen Doppstadt on 
korkean teknologian tehokas 
puumurska. 

Irum juontokone rinteessä, 
kaltevuutta on paljon enemmän 
kuin kuva antaa ymmärtää.

Kesla Oyj ja metsäperävaunu ovat 
tunnettuja Romaniassakin.
 
Anna Craughwell Gunnebo Ab:lta 
kertoi liukuesteketjuista ja Clarkin 
Skotlannissa valmistettavista 
metsäkoneteloista.  

Ruotsalainen Bracke Forest 
oli ensi kertaa mukana näillä 
markkinoilla, Pelle Jonsson 
kertoo.

Patrick Rolle, Saksan 
Osterburkenista, demosi kauko-
ohjattavaa pensaikko jyrsintä.

Vermeer USA:sta, kokonainen 
kylämiljöö hakkureineen ja 
murskineen oli komeasti esillä.
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Branden Valtra Pulling Areenalla toteutettu kisa 
kärsi paljolti sunnuntain märästä ja huonosta 
säästä sekä koko kisa useista konerikoista. Ve-
to-ohjelma viivästyi myös lauantaina useita tun-

teja, se verotti katsojien määrää. Kisa toteutettiin kahdel-
la vetoradalla rinnakkain. Lopulta kisaa toteutettiin lauan-
taina lähes pimeässä yhdellä radalla. Paikalla oli molem-
pina kisapäivinä kuitenkin useampi tuhat alan harrastajaa 
kaikkialta Euroopasta. Valtroja oli EM-kisoissa kymmen-
kunta eri sarjoissa edustaen eri maiden teameja. Herlevi-
en perheen Mad Croc - team saa uuden sukupolven (3.) 
vetokisaedustajia lähivuosina, se on nyt jo tiedossa ja näh-
tävissä. Seuraamme mielenkiinnolla uusien vetokykyjen 
esiinmarssia. Kaikki luokkien tulokset: www.tractorpul-
ling.dk ja www.herlevi.fi. 

ERKKI EIlAVAARA

Suomalaisilla vetäjillä oli menestystä Tanskan Jyllannin 
Brandessa syyskuun 12 - 13. päivinä pidetyissä 

Pullingin EM-kisoissa. Vaikka Pullingin suosio 
on 2000 luvun alkuvuosien ”hypestä” 

ja menestyksestä selvästi laantunut, 
pärjätään silti Euroopan tasolla kokolailla 

hyvin, etupäässä Valtran vetotraktorien 
ansiosta. Toimivien traktorien lisäksi 
sitoutumista, osaamista ja kokemusta 
pulling – toiminta vaatii veto-teamin 
kaikilta jäseniltä. Kilpailu on erittäin 
kovaa. Erot ovat usein vain kymmeniä 
senttejä. Hollanti on ollut pitkään 

Tanskan ja Saksan ohella mestarimaa, 
missä osallistujia on kaikissa pulling-

sarjoissa. Kannustus yleisön joukossa oli 
heillä myös kovaa tasoa.

Johanna Herlevi Doriksellaan oli 9. Prostockissa. Päätyönään Johanna 

miehineen pitää Figaro - ruokaravintolaa Jyväskylässä

Aki Kylliäinen lappeenrannasta lämmittää Forest King - vetokonetta. Sunnuntaina komeasti 

EM-hopeaa, sarjassa 4500 kg Farmstock. Onnittelut.

Pekka Herlevi (vas.) 
palasi Sigma Powerilla 
mitallikantaan, komea 
hopeavoitto, sarjassa 
3500 kg Prostock. Matti 
Kallio Valtralta onnittelee 
Pekkaa. 

Pitkämäkien Hot Hunter – team Alahärmästä, isä (vas.) huoltaa ja Ville poikansa vetää, uudessa EM-sarjassa, Farmstock 4500 kg, hyvä 5. sija heti alkuun.

Kermanvärinen Dooris 
startissa, liukkaus vei 
pidon ja sitten mentiin 
reklamoinnin ja uusinnan 
kautta yhden vedon 
loppukisaan.

Lyhyesti mistä talosta on kysymys: Jämsänkoskelle ensimmäinen seurantalo nousi 
Patalankosken rannalle vuonna 1893. Seuratoiminta sai paperiyhtiöltä uudet toimi-
tilat 1930-luvulla, kun käytöstä poisjäänyt vanha B. Blommin suunnittelema pu-
natiilinen paperitehtaan tuotantorakennus kunnostettiin seurantaloksi. Rakennus 

tuhoutui tulipalossa vuonna 1936, mutta yhtiö päätti lahjoittaa palovakuutuksesta saadut 
rahat uuden seurantalon rakentamiseen. Tehdasalueen viereen sijoitettavan seurantalon 
piirustukset päätettiin tilata teollisuusarkkitehtinä tunnetulta W.G. Palmqvistilta, joka 
oli suunnitellut Jämsänkosken paperitehtaiden laajennusosat 1920- ja 1930-luvuilla. Seu-
rantalo valmistui vuonna 1937. W.G. Palmqvistin suunnittelema Ilveslinna on rinnemaas-
toon, kosken partaalle sijoittuva kivirakennus, joka edustaa ajalle tyypillistä hienopiir-
teistä klassismia. Tähän 1920-luvulle tyypilliseen klassistiseen ulkoasuun on liitetty lin-
namainen torniosa ja parvekkeet, jotka tuovat rakennukselle monimuotoisuutta ja arvok-
kuutta. Ilveslinnan sisätilojen päätilana on suuri sali, jossa tilaisuudet järjestettiin. Lisäksi 
siellä on useita pienempiä tiloja, jossa oli mahdollisuus järjestää kokouksia ja ruokailuja. 

Kokoustilat

Lyhyesti eri tiloista: iso juhlasali, talon keskikerroksessa 250 neliömetriä, kapasiteetti 290 
– 480 henkilöä, riippuen kalustuksesta. Iso koulutustila alakerrassa 90 neliömetriä, pieni 
koulutustila kahvilan yhteydessä 60 neliömetriä ja tornihuone, kolmas kerros, 75 neliö-
metriä noin 35 – 70 henkilöä. Vuokra- ja palveluhintoja sekä tilojen varaustilannetta voi tie-
dustella toiminnanjohtaja Tuula Hankamäeltä, Ilveslinnasta. FinnMETKO2016 – näyt-
tely toimii kiinteässä yhteistyössä Ilveslinnan kanssa. 

ERKKI EIlAVAARA

FinnMETKO - tapahtumien yhteydessä on ollut tiedusteluja, missä voisi pitää 
kokouksia ennen näyttelyä tai asiakasiltoja näyttelyn yhteydessä, mieluiten 
lähellä näyttelyaluetta. Yrityksillä on tilatarpeita pienestä palaverista suurempaan 
illanviettoon. Ilveslinna on siirtynyt UPM:n Jämsänkosken paperitehtaan 
omistuksesta yksityisille, jotka vuokraavat tiloja catering - palveluin. Ilveslinnaa 
uudistetaan ja korjataan parhaillaan vastaamaan paremmin nykyajan 
vaatimuksia. Ilveslinna sijaitsee aivan paperitehtaan kupeessa, matkaa tulevan 
vuoden 2016 FinnMETKO - näyttelyalueelle on alle 2 km.

 
Ilveslinna - Jämsänkoski  

Kuva 2. Iso juhlasali on toiminut niin kokoustilana kuin teatterienkin vierailunäyttämönä. Tulevaa FinnMETKO2016 – 
näyttelyä ennen ja sen aikana Ilveslinnan uudistetuissa tiloissa toteutetaan näyttelyyn liittyviä kokouksia ja juhlia. 

Kuva 3. Markkinointipäällikkö Mia Savolainen Benet Oy:stä (vas.) Jyväskylästä tervehtii toiminnanjohtaja Tuula 
Hankamäkeä Ilveslinnan pääovella. Suunnitteilla on kansainvälinen Bioenergiakonferenssi Ilveslinnaan juuri ennen 
FinnMETKO2016 – näyttelyä.

Uusi, monipuolinen kokouspaikka

Ilveslinna sijaitsee koskenpartaalla, osoitteessa Jämsäntie 4, Jämsänkosken keskustassa. Kotisivut: www.ilveslinna.fi 
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tuote- ja palveluhakemisto

KONEYRITTÄJÄ 9/2015  
Ilmestyy 20.11.  

Aineistopäivä on 28.10. 
Ota yhteys: Tapio Hirvikoski, puh. 040  9009  417 

tai tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

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

sales@havel.fi | +358 400 294901

Kantojyrsimet
Maanmuokkain
Telankiristimet

Klapikoneet
Suojaspiraalit

Ranturi-venetelineet

Lisätietoja ja videot 
tuotteista www.havel.fi

DYNASET Oy  | www.dynaset.com  |  info@dynaset.com | Tel. +358 3 3488 200

Dynaset on maailman johtava hydrauligeneraattorei-
den, -korkeapainepesureiden ja -kompressoreiden 
valmistaja. Dynaset-hydraulilaitteet muuntavat liikku-
van työkoneen hydraulivoiman sähköksi, korkeapaine-
vedeksi, paineilmaksi, magneetiksi ja tärinäksi.

KOTIMAISET 
GIANT–HAKKURIT

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

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

vain 1.500 h

Katso haketusvideot YouTubesta:  
Giant Hakkuri kanavalta

Puunkorjuu Orava toteuttaa Oulun kaupungin metsissä harven-
nusleimikoita. Hakkuiden riistapainotteisuudesta on sovittu yh-
dessä maanomistajan ja puunostaja L&T Biowatin kanssa. Yrittä-
jän mukaan riistapainotteinen metsänhoito on helppoa, eikä se 

vaikuta päivän tuotokseen. 
– Riittää kun säästetään paikoin aluspuuta, erityisesti kuusta. Lisäk-

si sieltä täältä jätetään kokonaan käsittelemättä noin aarin alueita, Ora-
va kertoo.

Hakkuu etenee sujuvasti

Orava havaitsee säästettävät kohteet työn edetessä, eikä niitä tarvitse etu-
käteen merkitä. Kun eteen tulee sopiva tiheikkö, sen hän kiertää tai käsit-
telee varovasti. Toisinaan Biowatin korjuuesimies kulkee alueella ja mer-
kitsee säästettävät kohdat ennakkoon kartalle.

Paikka tiheikölle löytyy yleensä helposti. Riistalle säästettäväksi so-
pii usein puustoltaan tiheä kohta, jonka kuljettaja kiertää koneella mie-
lellään. 

– Toisinaan pienipuisen tiheikön kiertäminen nopeuttaa työtä, Orava 
vinkkaa. 

Ohjeet on helppo oppia

Viisi vuotta metsäkoneen ohjaimissa työskennellyt Orava muistelee, ettei 
metsäkoneenkuljettajan opintoihin sisältynyt riistapainotteisen hakkuun 
toteuttamista. Tämä ei ole ongelma ammattimiehelle. 

– Riistametsänhoidon oppii nopeasti, jos on vähääkään viitseliäisyyt-
tä, hän toteaa. 

Metsästäjänä Orava uskoo, että riistan huomioon ottamisesta on hyö-
tyä. 

– Jää linnuille enemmän suojapaikkoja. Aiemmin on putsattu paikoin 
liian tarkkaa, arvioi vahvoja metsäkanalintukantoja arvostava metsästäjä.

Työtapojen viilaaminen auttaa lintuja

Suomen riistakeskus on kehittänyt riistametsänhoito-ohjeita yhteistyös-
sä metsäalan ammattilaisten kanssa. Energiapuuhun keskittyvä Biowat-
ti on ollut mukana kehitystyössä ja järjestänyt riistapainotteisen metsän-
hoidon työnäytöksen Oulun kaupungin mailla. Ohjeisiin pääsee tutustu-
maan Suomen riistakeskuksen sivulla www.riistametsa.fi

–Riistan voi ottaa huomioon kaikissa metsänhoitotöissä. Oleellista on 
puistomaisuuden välttely. Kyse on lähinnä ajattelutavan muuttamisesta, 
sanoo projektipäällikkö Janne Miettinen Suomen riistakeskuksesta.

Metsäkanalinnut hyötyvät suojaa ja ruokaa tarjoavista riistatiheiköis-
tä ja säästöpuuryhmistä. 

– Kanalinnut ovat persoja mustikalle. Kaikki mikä edistää mustikan 
kasvua, parantaa tulevia kanalintusaaliita, kertoo Miettinen hymyillen.

Muita keinoja edistää kanalintujen elinoloja ovat sekapuuston kasva-
tus, metsän peitteisyyden ja pensaskerroksen säästäminen sekä vaihet-
tumisvyöhykkeiden varovainen käsittely.

Ammattimies 
osaa riistaiset 
niksit

Oulun seudulla puunkorjuuta toteuttava 
metsäkoneenkuljettaja Simo Orava osaa 
riistaa suosivan hakkuun niksit. Kuljettajan 
erityisosaamista arvostetaan energiapuuta 
ostavassa Biowatissa.

– Riistan huomiointi ei tunnu lisätyöltä. 
Joskus on suorastaan mukavaa, että voi 
kiertää koneella hankalia paikkoja, toteaa 

Orava pieni pilke silmäkulmassa.

 Metsästäjä Simo Oravaa riistametsänhoitoon motivoi vahvat lintukannat.

TEKSTI: MIRJA RANTAlA/ SUOMEN RIISTAKESKUS 
KUVAT: JANNE MIETTINEN/ SUOMEN RIISTAKESKUS

Riistan huomioon ottaminen ei vaikuta päivän tuotokseen.
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teensä 600 milj. euroa, josta ensi 
vuonna 100 miljoonaa euroa. Eh-
dotetulla rahoitustasolla korjaus-
velan lisääntymistä ei ensi vuon-
na saada vielä taittumaan.

–Ensi vuonna sekä päällystetty-
jen teiden että sorateiden määrät 
alimmissa kuntoluokissa kasvavat 
edelleen. Myös huonoiksi tai erit-
täin huonoiksi luokiteltujen maan-
tie- ja ratasiltojen määrä kasvaa, 
sanoo Tieyhdistys.

Hallitus esittää vuoden 
2016 budjetissaan liiken-
neverkolle kaikkiaan 1,7 
miljardin euro rahoitus-

ta. Tästä perusväylänpidon osuus 
on 965 milj. euroa ja siitä perusti-
enpidon osuus 540 milj. euroa.

Hallitusohjelman mukaan lii-
kenneväylien korjausvelan kasvun 
pysäyttämiseen ja sen hallittuun 
vähentämiseen on käytettävissä 
rahoitusta vuosina 2016-2018 yh-

Valtra Oy Ab ja jyväskyläläi-
nen D-Kiekko ry ovat teh-
neet yhteistyösopimuksen 
kaudelle 2015–2016. So-

pimus kattaa maailman parhaaksi 
naismaalivahdiksi tituleeratun Mee-
ri Räisäsen sponsoroinnin. Lisäksi 
siihen kuuluu D-Kiekon hyökkääjän 
Joona Salon tukeminen. Yhteistyöllä 
tähdätään vuoden 2018 Etelä-Korean 
olympialaisiin.

–Valtran kanssa tehty sopimus on 
minulle ensimmäinen iso henkilö-
kohtainen sponsorisopimus. On hie-
no asia, kun keskisuomalainen yri-
tys haluaa tukea omiensa menestys-
tä pitkällä tähtäimellä. Samalla Valt-
ra tekee historiaa olemalla päätuki-
ja Suomen toiselle miesten sarjassa 
pelaavalle naismaalivahdille, Räisä-
nen kertoo.

–Yhteistyön lähtökohtana ovat yh-
teiset arvot: joukkuepeli, ammatti-
maisuus ja pitkäjänteisyys. Uskon, 
että Meeri Räisänen ja Joona Salo 
ovat erinomaisia edustajia näille ar-
voille”, Valtra Oy Ab:n toimitusjohta-
ja Jari Rautjärvi sanoo.

Räisäsellä on jääkiekkoilijana kak-
soisedustussopimus, ja hän pelaa D-
Kiekon miesten Suomi-sarjan lisäksi 
JYP Naisissa.

–Olen ollut iloinen nähdessäni, 
että myös naisjääkiekkoilijoista ale-
taan olla yhä enemmän kiinnostunei-
ta. Työmäärä ei kalpene miespelaa-
jiin verratessa, vaikka kaikki naiset 
eivät pelaamalla elantoaan teekään, 
Räisänen jatkaa.

Uusi sopimus 
jatkumoa JYP-perheen 
yhteistyökumppanuudelle
Valtra laajentaa keskisuomalaisen 
jääkiekkoilun tukemista nyt tehdyllä 
sopimuksella D-Kiekon kanssa.

–Valtra on ollut vuodesta 2004 läh-
tien JYP-Liigan pääyhteistyökumppa-
ni. Vuonna 2013 yhteistyökumppa-
nuus laajeni koko JYP-perhettä kos-
kevaksi, kun JYP Naiset tulivat mu-
kaan sopimuksen piiriin.

Yhteistyö 
maailman 
parhaan 
naismaalivahdin 
kanssa

Tieyhdistys kiittää hallitusta

Liikenneväylien korjausvelan 
poistotalkoot käyntiin

Valtra laajentaa 
keskisuomalaisen jääkiekkoilun 
tukemista

On myönteinen asia, että hallitus aloittaa liikenneväylien 
korjausvelan vähentämisen jo ensi vuonna, sanoo Suomen 
Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.
–Tämä onkin ihan välttämätöntä, sillä muutoin korjausvelka 
kasvaisi hallitsemattomaksi.

–Positiivista on se, että painorajoi-
tettujen siltojen määrän kasvun enna-
koidaan jo pysähtyvän.

–Työ liikenneverkon korjausvelan 
vähentämiseksi saadaan siis alkuun, 
vaikka vaikutukset ovat vielä vähäiset 
vuonna 2016. 

–Hallitus on kuitenkin suunnitel-
lut siirtävänsä 364 milj. euroa kehittä-
mishankerahoituksesta perusväylän-
pitoon ja yksityistieavustuksiin vuosi-
na 2017-2019. Näin ollen tulevaisuus 
näyttää liikenneväylien korjausvelan 
osalta myönteiseltä.

Tieyhdistyksen mukaan hyvin huo-
lestuttavaa yksityisteiden kunnossapi-
toon myönnettävän määrärahan tippu-
minen mitättömään kolmeen miljoo-
naan euroon. Vielä jokin vuosi sitten 
summa oli 23 miljoonaa.

–Ensi vuosi tulee olemaan hyvin 
raskas Suomen yksityisteille. Käytän-
nössä tieparannustöitä ei ensi vuonna 
juurikaan tehdä.

–Yksityisteiden määrä on nelinker-
tainen maantieverkkoon verrattuna 
ja sen merkitys esimerkiksi biotalou-
den kuljetuksille on tavattoman suu-
ri, muistuttaa Suomen Tieyhdistyk-
sen toimitusjohtaja.

30.8.-1.9. 
www.finnmetko.fi

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

Myynti alkanut 
lokakuun 

alussa
TOIMI  

NOPEASTI! 
mirva.revontuli@

koneyrittajat.fi

Hakki Pilke täydentää 
tuotevalikoimaansa uudella 
Raven 30 -klapikoneella
Hakki Pilke lanseeraa Raven 30 -klapikoneen KoneAgria –
näyttelyssä Tampereella 8.-10.10.2015. Raven 30 on odotettu 
täysin uusi Hakki Pilke -malli suosittuun max. Ø 30 cm 
halkaistavien puiden kokoluokkaa ja se tulee Hakki Pilke 
jälleenmyyjien myyntiin vuoden vaihteessa.

piikkirulla- kuin mattosyötöllä ja 
kääntyvällä tai kiinteällä poisto-
kuljettimella. Kaikissa malleissa 
suoraohjattu hydrauliikka mah-
dollistaa yhtäaikaiset toiminnot 
kevyillä kammen liikkeillä ja ak-
tiivinen kaasujousin kevennetty 
suoja tekee työskentelystä tur-
vallista. Säädettävä teräketjun 
voitelupumppu on vakiona kai-
kissa malleissa. Lisävarusteena 
Standard ja Deluxe –malleihin 
saatavissa muun muassa syöttö-
kuljettimen peruutusventtiili. Ra-
ven 30 –klapikoneen verollinen 
alkaen hinta on 6990-7690 euroa 
mallista riippuen.

Asiakkaiden toiveis-
ta syntyi edullinen 
”kimppakone”, ker-
too Maaselän Koneen 

myyntipäällikkö Veijo Kontro. 
Raven 30 -klapikoneen vahva 
rakenne, vähäinen huollontar-
ve ja helppokäyttöisyys vastaa-
vat yhteiskäytössä olevan ko-
neen vaatimuksia. Uutuuskone 
on kevyt käyttää ja vastaa täysin 
tämän päivän turvallisuusvaati-
muksia. Raven 30 –klapikonetta 
on saatavilla kolmea eri mallia, 
jotka voidaan varustella käyttö-
tarpeen mukaan.

Raven 30 –klapikonetta on 
saatavana mallista riippuen niin OSAAMME ENEMMÄN 

KUIN USKOIMMEKAAN

www.metsahyvinvointi.fi

Metsähyvinvointi  
syntyy hyvinvoivista  

ihmisistä, kyvystämme  
uudistua ja uudistaa. 

Osaamisesta ja halustamme 
oppia lisää. Motivoitunut 

ihminen saa  
aikaan tuloksen.

Tule mukaan!

Osaamme enemmän kuin uskoimmekaan

Talviajan 
tienpidon ja 
liikkumisen 
suurtapahtuma
Talvisen tien- ja kadunpidon 
sekä liikkumisen Talvitiepäivät 
2016 pidetään 17-18.2.2016 
Tampereen Messu- ja 
urheilukeskuksessa.

Tapahtuma sai alkunsa jo 
yli 80 vuotta sitten, kun 
aurausnäytöksiä ja –testa-
uksia järjestettiin meren-

jäällä Helsingin edulla. Sittemmin 
tapahtuma on monipuolistunut ja 
kasvanut.

Kongressi sisältää nyt kansain-
välisen asiantuntijaseminaarin, eri-
tyisesti talvikunnossapitoon ja talvi-
liikkumiseen keskittyvän koneiden 
ja palveluiden erikoisnäyttelyn, työ-
näytöksiä, opiskelijatilaisuuden se-
kä yksityistietilaisuuden.

Talvitiepäivillä puhuu muun mu-
assa Liikenneviraston pääjohtaja 
Antti Vehviläinen. Esitelmöitsi-
jöitä on Suomen ohella Ruotsista, 
Norjasta, Latviasta, Skotlannista ja 
Itävallasta.

Keynote-sessiossa kuullaan talvi-
pyöräilystä Kazakstanin Astanassa 
ja lentokoneiden jäänestoista.

Tieyhdistyksen puheenjohtaja 
Juha Marttila ja ELY-johtaja Ju-
ha Sammallahti jakavat Talvikun-
nossapidon tunnustuspalkintoja.

Monipuolinen seminaari

Kaksipäiväinen seminaari on perin-
teisesti koonnut liki 500 asiantunti-
jaa, parhaimmillaan yli 15 maasta. 
Näyttelyssä käy yli 4 000 talvisen 
tien- ja kadunpidon ammattilaista.

Osanottajat ovat lähinnä kansalli-
sista tielaitoksista, kunnista ja kau-
pungeista, urakointiliikkeistä, kiin-
teistöjen huoltoyhtiöistä, konsultti-
toimistoista, oppilaitoksista ja tutki-
muslaitoksista.

Vapaa pääsy näyttelyyn ja 
työnäytöksiin
Näyttelyssä ja työnäytöksissä on 
koneita, laitteita ja tekniikoita niin 
katujen, teiden, yleisten alueiden 
kuin kiinteistöjen ulkoalueidenkin 
hoitoon.

Yleisöllä on vapaa pääsy kaik-
kiin tilaisuuksiin, vain seminaari 
on maksullinen.

LH Lift kaksinkertaisti 
tuotantotilansa Kiinassa
lH lift Oy on lähes kaksinkertaistanut tuotantotilansa Kiinan 
tehtaallaan. Entiset tilat olivat 1300 neliömetriä ja uudet tilat 
ovat 1800 neliömetriä sekä 200 neliömetriä varastotilaa. lH 
lift perusti tytäryhtiön ja tehtaan Kiinan Ningboon, lähelle 
Shanghaita, vuonna 2007.

Valmistamme asiakkail-
lemme traktorin kolmi-
pistelaitteita ja muita kyt-
kentälaitteita. Laajen-

namme Kiinan tehdastamme, että 
voimme vastata lisääntyvään ky-
syntään. Kiinan tehdas tukee myös 
Suomen tehtaan toimintaa, sanoo 
LH Liftin toimitusjohtaja Kari Pil-
tonen.

Kiinan tehtaalla ostetaan, ko-
neistetaan ja kokoonpannaan osia. 
Osa osista tuodaan merikonteis-
sa Laukaan tehtaalle jatkokäsitte-
lyyn ja asiakkaille toimitettavaksi. 
Osa osista koneistetaan ja kokoon-
pannaan Haapasuolla alusta alka-
en. Osa osista toimitetaan suoraan 
Kiinan tehtaalta paikallisille asiak-
kaille. LH Liftin johto, myynti ja 
tuotekehitys sijaitsevat Laukaassa.

– Kiinan tehtaallamme tarvitaan 
lisää tuotantokapasiteettia, kun 
AGCO:n traktorimallien tuotanto 
Kiinassa nyt kiihtyy. Lisäksi meil-
lä on asiakkaina joitakin kiinalaisia 
traktorinvalmistajia ja olemme pit-
källä neuvotteluissa uusien paikal-
listen asiakkaiden kanssa, kertoo 
Piltonen.

Uusien tilojen myötä Kiinan teh-
taalle rekrytoidaan lisää työnteki-
jöitä, hankitaan uusia työstökonei-
ta ja kotiutetaan joitakin töitä, jot-
ka on aiemmin teetetty alihankki-
joilla.

Laukaan Haapasuolla sijaitse-
va LH Lift Oy täytti 40 vuotta tänä 
kesänä. Laukaassa työskentelee 
noin 40 henkilöä ja Kiinan Ning-
bossa 20. Yhtiön liikevaihto on yh-
teensä seitsemän miljoonaa euroa.
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vaksi. Joskus vaikuttaa, että toi-
silla tarjoajilla on urakoista pa-
remmin taustatietoa kuin toisil-
la. Vinoutunut kilpailutilanne on 
myös omiaan heikentämään pal-
velun laatua.

Hänen mukaansa infra-alalla 
ovat alueittaiset markkinavaihte-
lut Itä-Suomessa suuria. -Monta 
vuotta vahvana veturina kauppa-
paikka- ja asuntorakentamisen 
vuoksi ollut Kuopion seutu on 
taantunut normaalitasolle joll-
ei sen allekin. Toisaalta Mikke-
lin seudulla on piristymistä mm. 
vuoden 2017 asuntomessujen ja 
viitostien väylähankkeiden ansi-
osta. Samoin Joensuun seudul-
la on merkittäviä infrahankkeita.

–Savonlinnassa toimeliaisuus 
on hiljentynyt ohikulkuväylän 
valmistuttua, mutta valoa tuo 
Laitaatsillan noin 30 milj. euron 
uudisrakennustyömaan käyn-
nistyminen ensi keväänä. Muu-
toinkin sillankorjausurakat ovat 
ylläpitäneet työllisyyttä, kun 
tienparannushankkeet ovat isoja 
valtatieurakoita lukuun ottamat-
ta vähissä mittavasta peruskor-
jaustarpeesta huolimatta, ker-
too Kuivala.

Hän nostaa infra-alan haas-
teiksi työkannan niukkuuden 
ja epäterveen kilpailun rinnal-
le ammattitaitoisen työvoiman 
pulan sekä työaikarakenteen. –
Työaikanormeihin olisi saatava 
lisää paikallista joustoa, jotta ke-
säsesonkeina voitaisiin tehdä pi-
dempää työpäivää ja -viikkoa se-
kä lomailla reilusti talvikuukau-
sina ilman ikäviä lomautuksia. 
Maa-ainesta eli soraa ja murs-
kattavia kallioalueita löytyy Itä-
Suomesta kohtuullisesti, mutta 

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!

Åkerman h3 Profi 50 Hitachi ZX110

FinnBoom KaivuulauttaVolvo Finnboom AmfibioBronto 32 2T1

Scania P 93

Ponsse Fox

11000 h, suonenjoki

18951  €

105000  €55000  €

Timo Rissanen Niko Kulmala Aku Kurki

Tero Tiisala / Finnboom OyTero Tiisala / Finnboom OyMaalausteam Oy

Perttu Holopainen

Marko Torvinen

040-5114153 0407028765 0449756775

044502044504450204450400508317

+358505573662

0504520243

1987 2011 2004

201520091991

1989

2012

ID: b7fe38b9 ID: 28e573b5 ID: 4bbba4de

ID: cd59b69aID: 5e19ef25ID: e377c9ce

ID: 087a6d1e

ID: bb5c7b04

8500 h, Kustavi

8900 h, Pori14377

9900 h, Outokumpu

Pori

Jyväskylä

9400 h, Puolanka

165000  € 45000  €

121000  €

14000  €

209000  €

Myös mahdolliset 
valtakunnallisten 
kärkihankkeiden 
ulkopuoliset hank-

keet kuten Jännevirran uusi 
silta nostavat sekä hallitusoh-
jelman lupaukset biotalouden 
panostuksista herättävät toivoa 
lisärahoituksesta rappeutuvalle 
alemmalle tieverkolle. Kuopion 
Sorsasaloon kaavailtu suuri sel-
lutehdas olisi jättisysäys infra-
alalle. Kunnat ja kaupungit työl-
listävät valtiota enemmän pai-
kallisia infrayrityksiä etenkin 

Infrarakentamisessa on kasvuodotuksia
Valtakunnallisessa 
suhdannebarometrissä 
ennakoidaan infra- eli 
maa- ja vesirakentamisen 
lisääntyvän hieman 
seuraavan puolen 
vuoden aikana, mutta 
epävarmuus on suurta. Osa 
kasvuodotuksista selittyy 
perinteisestä urakoiden 
lisääntymisestä ennen 
talvea. Isot valtakunnalliset 
liikenneväyläprojektit ovat 
pitäneet työkantaa yllä, 
mutta niiden päättyminen 
jättää tuotantokapasiteettia 
vapaaksi. Uusia suuria 
liikenneinvestointeja 
ei ole näköpiirissä, 
joskin odotusarvoa on 
hallitusohjelman 600 milj. 
euron panostuksesta teiden 
ja ratojen korjausvelan 
vähentämiseksi seuraavina 
kolmena vuotena.

maakuntien kasvukeskuksissa. 
Infrarakentamisen kustannus-
taso on nyt todella edullinen, 
minkä vuoksi kannattaa lait-
taa väylät kuntoon, kertoi Infra 
Pohjois-Savon toiminnanjohtaja 
Pekka Lyytikäinen.

Hänen mukaansa Suomen 
infrarakentaminen painottuu 
vahvasti Uudellemaalle. -Syys-
elokuun taitteen infrabaromet-
rin mukaan alan tämän vuoden 
liikevaihdosta 40 prosenttia 
koostuu Uudeltamaalta. Poh-
jois-Savon ja Pohjois-Karjalan 
osuus on yhteensä vajaa kym-
menen prosenttia. Barometri-
kyselyyn vastanneiden yritys-
ten tuotantokapasiteetin käyt-
töaste oli kohtalainen 85 pro-
senttia, mutta kilpailu on kire-
ää ja urakkahintataso on vajon-
nut alas.

Kilpailu menossa 
epäterveeksi – 
kannattavuus kuralle
Savon Kuljetus Oy:n toimitus-
johtaja Jyri Kuivala myöntää 
todeksi infra-alan huolen vä-
hentyneen kysynnästä ja kil-
pailun kiristymisestä kohtuut-
toman kovaksi. Hän epäilee jo-
pa, että ns. harmaa talous on li-
sääntynyt alalla, koska urakka-
kilpailuja voitetaan yhä epäter-
veemmällä hinnoittelulla. -Voi 
kysyä, ovatko kustannuslasken-
nassa mukana kaikki menoerät, 
myös yhteiskunnalliset velvoit-
teet. Toinen outo ilmiö etenkin 
paikallisesti on, että urakkavaa-
timukset lieventyvät kilpailu-
tusten jälkeen, jolloin matala-
kin tarjous voi tulla kannatta-

valitukset viivästyttävät niiden 
käyttöönottoa. Samalla kuljetu-
setäisyydet kasvavat kannatta-
vuutta nakertaen.

Skanska infran alueyksikön-
johtaja Reijo Hakanen on sa-
moilla linjoilla Kuivalan kans-
sa. -Tarjouspyynnöt romahtivat 
viime kevään jälkeen ja hintata-
so on alentunut. Ensi vuoden 
näkymiin vaikuttaa suuresti, 
mihin valtio kohdentaa perus-
väylänpidon parantamisrahoja. 
Toivottavasti mahdolliset bio-
energiapanostukset osuisivat 
Itä-Suomeen. Väyläinvestoin-
teihin olisi etsittävä uusia rahoi-
tusmalleja, koska valtion varoin 
ei korjausvelkaa saada taitettua. 
Ruotsin tapaiset tiemaksut voi-
sivat olla yksi keino. Kilpailuti-
lannetta korjaisi kuntien ja kau-
punkien infraliikelaitosten yhti-
öittämiset.

Siilin Maansiirtopalvelu Ky:n 
toimitusjohtaja Kari Vikeläkin 
näkee nykyisen infra-alan suh-
dannetilanteen normaalia hiljai-
sempana, vaikka Kuopion seu-
dulla toimeliaisuus on vielä tyy-
dyttävä kunnan ja valtionhallin-
non ylläpitourakoiden ansios-
ta. -Suuret uudet maa- ja vesira-
kennusurakat puuttuvat, min-
kä vuoksi vaisuhkoon kysyn-
tään ei ole odotettavissa mer-
kittävää kohennusta ensi vuon-
na. Toivottavasti valtion lupai-
lemia infrahankkeita tulisi Itä-
Suomeen.

Tervetuloa Koneyrittäjien järjestämään 
Metsänparannuspäivään 13.11.2015 Tampereelle 
Sokos hotelli Ilveksessä. Tilaisuus on avoin kaikille. 

Tilaisuuden yhteistyökumppanina on  
Leica Geosystems Oy / Scanlaser

Metsänparannuspäivä 
13.11.2015 

 

Kauppa Osakeyhtiö, Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki | Puh. 09 - 774 3460 | Y-Tunnus: 0109748-1  

KONEAGRIA 2015 MENESTYS! 

Konemiehen starttipaketti: 
Milwaukeet yht. 1099€  alv 0% + rahti 

 3/4” mutteriväännin 1626Nm 

 Akkuporakone UUTUUS 135Nm 

 125mm rälläkkä UUTUUS jarrulla 

 3 akkua, laturi  ja kangaslaukku 

Lisätietoa:  
http://www.kauppa-oy.fi/tarjoukset 

Jyrki Louhimo, puh (09) 774 34620 
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STIHL - .404” Rapid Micro Harvester Special

STIHL Rapid Micro Harvester Special -teräketju

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

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

STIHL Jälleenmyyjäsi:

Kuhmon pyörä ja pienkone KUHMO
Mottimaja ILOMANTSI,  LIEKSA

Neste Lohilahti LOHILAHTI
Teroituspalvelu Kankaanpää OULU

Uittokalusto TAMPERE
Markkinointi Tapio Nyrönen VIITASAARI

Lisätietoa myös:
info@stihl.fi 

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

www.stihl.fi 

RMHS_mainos.indd   1 8.9.2015   14:23:45

Hämeenlinna
Kiltintie 13,13130 Hämeenlinna
Puh 03 644 0400

Jyväskylä
Kiilatie 5, 40351 Jyväskylä
Puh 014 338 8700

Rovaniemi
Alakorkalontie 42, 96300 Rovaniemi
Puh 016 321 0100

EVO-telat on kehitetty huomioiden 
nykyisten metsäkoneiden telalta 
vaadittavat ominaisuudet.

- tehokas rengas- ja maapito
- erinomainen puhdistuvuus
   lumesta ja mudasta
- helppo uudelleen hokitus
- vaihtoehdot koneen, kuorman 
   painon ja koneen käyttö-
   tarkoituksen mukaan

EVO-telamallisto koostuu kolmesta erilaisesta mallista: 

EVO
- yleistela metsäkoneeseen
- 22 mm tai 26 mm sivulenkitys

Kaikki EVO-telamallit perustuvat 
samaan EVO-profiiliin. 

Telakengän leveys70 mm, kiilamainen 
renkaaseen ja taotut telahokkien paikat. 

EVO-Soft
- monipuolinen yleistela metsäkoneeseen
- telakengän pituus 906 mm pienentää pintapainetta 
   ja tehostaa kuorman kantokykyä
- 22 mm tai 26 mm sivulenkitys

EVO-M
- raskaimpien metsäkoneiden telamalli
- pitkäikäinen 26 mm MAX-sivulenkitys 
- lyhyt telakenkäjako

Kuvassa EVO Soft

Turvemaille Magnum
Ylivoimasta kantavuutta ja maasto-
ystävällisyyttä keveistä järeimpiin 
metsäkoneisiin.

Telakenkäpituudet 816mm…1210mm 
rengaskoosta ja koneessa käytettävissä 
olevasta tilasta riippuen.

Mallistossa myös epäsymmetriset, jolloin 
rungon puolelle tilatarve on pieni.

EVOLUUTIO JATKUU...



> www.valtra.com/NewNSeries
> #ValtraNewN
Valtra is a worldwide brand of AGCO. ® 

KOOLTAAN KOMPAKTI.
SUORITUSKYVYLTÄÄN
YLIVOIMAINEN.

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

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

Kaikissa uusissa N-mallaissa on  
Valtra Smart -telemetriavalmius vakiona.

Et ehkä tarvitse isoa traktoria, mutta ansaitset 
sen tuomat edut. Kysy omalta Valtra-myyjältäsi 
mahdollisuutta koeajaa tämä Valtra-uutuus.

VALTRA
SMART

I N S I D E
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